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“ท่องเที่ยวให้ช้าลงด้วยจักรยาน
ซึมซับสองเมืองสงบริมฝั่งโขง”
FREECOPY

. สวั ส ดี .

We are...
ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา
R studio & production house

ฉันหลงรักเมืองนี้ตั้งแต่เมื่อไร...?
คงตั้งแต่ช่วงที่เรียนอยู่มหาวิทยาลัยปี 2 ตอนนั้นมีเพื่อนคนหนึ่งในคณะเป็นคน
จังหวัดนครพนม เพื่อนๆ จึงตกลงใจมาออกค่ายแนะแนวการศึกษาที่โรงเรียน
ปิยะมหาราชาลัย พอท�ำงานเสร็จเราก็พากันนั่งรถกระบะออกมาเที่ยวไปรอบ
เมือง นอกจากเราจะได้รู้จักกับเด็กๆ รุ่นใหม่หัวก้าวหน้าในโรงเรียนแล้ว เรายัง
ได้เห็นสภาพบ้านเมืองที่สงบร่มรื่น ผู้คนมีน�้ำใจ และอาหารเวียดนามอร่อย
ถูกปาก นั่นเป็นครั้งแรกที่ฉันได้รู้จักกับจังหวัดนครพนม และท�ำให้ฉันตัดสินใจ
ว่าสักวันหนึ่งจะกลับมาที่นี่อีก
ผ่านไปหลายปี จากนักศึกษากลายเป็นคนท�ำงาน จับพลัดจับผลูจนได้มี
โอกาสมาเขียนคอลัมน์ท่องเที่ยวเกี่ยวกับนครพนม-มุกดาหาร ให้กับนิตยสาร
ฉบับหนึ่ง นั่นเป็นครั้งที่สองที่ฉันได้กลับมาที่นี่และรู้จักอีกเมืองหนึ่งที่มีเสน่ห์
ชวนหลงใหลไม่แพ้กัน
ส�ำหรับฉัน นครพนมและมุกดาหารเป็นสองจังหวัดที่มีความโดดเด่นเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความเข้มข้นทั้งด้านวัฒนธรรม ประเพณี เชื้อชาติ ผู้คนมี
มิตรไมตรี มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายเงียบสงบแต่ทันสมัยราวกับเมืองใหญ่ แถม
ยังมีธรรมชาติที่สวยงาม มีเรื่องราวมากมายให้ค้นหา จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่
พอใครได้มาเยี่ยมเยียนล้วนติดตาต้องใจจนต้องกลับมาอีก
ครั้งนี้...ฉันจึงตัดสินใจจากเมืองหลวงอันแสนวุ่นวายมาฝังตัวอยู่ที่นี่เป็นระยะๆ
เพื่อท�ำนิตยสารเล่มนี้อย่างเต็มตัว ตั้งใจที่จะน�ำเสนอเรื่องราวของนครพนมและ
มุกดาหารให้คนทั้งมวลได้รู้ว่า เสน่ห์ของที่นี่ดึงดูดใจเพียงใด พวกเขาถึงต้อง
หลงรักเมืองนี้เหมือนๆ กันกับฉัน...
กษมา วิชชุปราชญา
บรรณาธิการบริหาร
w.kasama@gmail.com

ที่ปรึกษา
อดิศักดิ์ เทพอาสน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
บุณยานุช วรรณยิ่ง
ผอ. ททท. ส�ำนักงานนครพนม
ดร.ธีรัตม์ พิริยะพลิน
คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวฯ
มหาวิทยาลัยนครพนม
ผู้ก่อตั้ง
เอกรินทร์ เจริญศรี, จิระศักดิ์ ทองหยวก
สมภพ ตั้งศิริ, พิชัย ชัยสุนทร 		
บรรณาธิการอ�ำนวยการ จิระศักดิ์ ทองหยวก
บรรณาธิการบริหาร กษมา วิชชุปราชญา
นักเขียน ชุติมา เรืองอุตมานันท์,
สิริยาพร สาลีพันธ์, จารุกัญญา อุดานนท์,
อนุชิต สิงห์สุวรรณ
กราฟฟิกดีไซน์เนอร์ KAYACOLA, OLE
บรรณาธิการภาพ จิระศักดิ์ ทองหยวก
ช่างภาพกิตติมศักดิ์ อดุล ตัณฑโกศัย
ช่างภาพ สุภชัย รอดประจง
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด สมภพ ตั้งศรี
การตลาด จิตลดา พลเชียงขวาง,
อรทัย เจริญผล
สนใจติดต่อลงโฆษณากับ นิตยสาร น-ม
โทร. 098-010-9999

จัดท�ำโดย
R studio & production house
35/9 ถ.นครพนม-ธาตุพนม ต.ในเมือง
อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โทร. 098-010-9999
พิมพ์ที่ หจก.ภาพพิมพ์ โทร. 02-879-9154
ภาพและเรื่องในนิตยสาร น-ม
สงวนลิขสิทธิ์โดย R studio & production
house การน�ำไปพิมพ์ซ�้ำหรือน�ำไปใช้ประโยชน์
ใดๆ ต้องได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจาก
R studio & production house ก่อนทุกครั้ง
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Eco & Creative Tour

. สารบั ญ .
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ชวนแวะ

หยิบจับสะบัดแต่ง

3 ร้านอาหารห้ามพลาดเมื่อมา
นครพนมและสะหวันนะเขต

ผ้าฝ้ายทอมือของนครพนมมุกดาหาร

12
ยินดีที่ได้รู้จัก

Find Us

บุณยานุช วรรณยิ่ง :
ผอ. ททท. ส�ำนักงานนครพนม
นครพนม

14

38

ระหว่างทาง

บ้านๆ จานอินเตอร์

ชวนขี่จักรยานเที่ยวสองเมืองสงบ
ริมฝั่งโขง

ปลาแซลมอนกับพาสต้าน�้ำพริกเผา

24

สาระ-ภาพ

42

เรื่องเล่า

มองมุมใหม่ กับ อดุล ตัณฑโกศัย

27

ส่วนลดพิเศษ

โบสถ์คริสต์บ้านค�ำเกิ้ม

46

หยุดพัก

The P Hometel & Café

จากร้านค้ามากมายในจังหวัด
นครพนม-มุกดาหาร

31

48

หยุดพัก

Bird Day Boutique Hotel

ในความทรงจ�ำ

ก�ำแพงจิระศักดิ์
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สนามบินนครพนม
สถานีขนส่ง
ส�ำนักงาน ททท.
มหาวิทยาลัยนครพนม
ตลาดอินโดจีน
The River Hotel
Fortune River View Hotel
โขงภูหมอก โฮมเทล
โรงแรม 777
โรงแรมริเวอร์ซิตี้
The P Hometel & Café
บริษัท วิน วิน สมาย ทัวร์
ร้านสบายดี
ร้านอาหาร River BAR
ร้านอาหาร RIVER SIDE
ร้านหอนาฬิกา
ร้านเรือนริมน�้ำ
ร้านนาจอกกุ้งเผา
ร้านไก่งวงบ้านค�ำเกิ้ม
สวนอาหารปากน�้ำ ไชยบุรี
สุคนธ์ธาราสปา
ร้านอเมซอน ปั๊มน�้ำมัน ปตท.
หจก.บุญล้อมเทคนิค
รพ. สัตว์รณชัย
เสียงทิพย์ไฮเทค
I-Soccer Stadium
ร้านพรเพ็ญฝ้ายไทย
ห้างบิ๊กซี
ห้างโลตัส
สะพานมิตรภาพแห่งที่ 3
ท่าเรือข้ามฝากท่าแขก
ท่าเรือท่องเที่ยวแม่น�้ำโขง
พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าหลังเก่า
ธนาคารต่างๆ

มุ ก ดาหาร

โรงแรมสะหวันส�ำราญ
เบิร์ดเดย์ บูทีค โฮเทล
โรงแรมระเบียงมุก
โรงแรมมุกดาหารแกรนด์
ร้านแชร์เยส
ร้านรัตติยาแจ่วฮ้อน
ร้าน the poor
goodmook*café
ร้านอเมซอน ปัม้ น�ำ้ มัน ปตท.
ตลาดอินโดจีน
ร้านครามมิ่งมุก
ห้างโรบินสัน
สะพานมิตรภาพแห่งที่ 2
สถานีขนส่ง
ห้างบิ๊กซี
ห้างโลตัส
ท่าเรือข้ามฝากสะหวันนะเขต
ธนาคารต่างๆ
ท่ า แขก สปป. ลาว

โรงแรมอินธิลา
ร้านกาแฟท่าด่าน
ท่าเรือข้ามฝากนครพนม
สะหวั น นะเขต สปป. ลาว

ร้านสุกสะหวัน
ร้านลาวๆ เด้อ
ร้าน ไวท์เฮ้าท์ ดาวกาแฟ
ท่าเรือข้ามฝากมุกดาหาร
อื่ น ๆ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ส�ำนักงาน ททท. ภาคอีสาน
กรุงเทพฯ
ฯลฯ

.

ชวนแวะ

.

ที่ ตั้ ง

สบายดี @ นครพนม
414/6 ถ.สุนทรวิจิตร ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครพนม 48000
เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา
10:00-22:00 น.
โทร. 042-520-078

Sabaidee @
Nakhonphanom
สบายดี @ นครพนม

จากต�ำนานร้านอาหารตามสั่งเก่าแก่
อายุกว่า 30 ปี สู่ร้านอาหารชื่อดังอันดับ
ต้นๆ ของจังหวัดนครพนม เกิดขึน้ ได้เพราะ
คุณแต๋ว-มาลาวรรณ ธนัตถ์สุวรรณ ตั้งใจ
เปิดร้านอาหารแห่งใหม่เพื่อให้น้องๆ
ที่แยกย้ายกันไปท�ำงานต่างที่ต่างทาง
กลับบ้านเกิดเมืองนอน มาอยู่ด้วยกัน
อีกครั้ง โดยรวมเอาความสามารถของ
พี่น้องทั้ง 6 คน มาบริหารจัดการและ
ควบคุมการผลิตเองทุกขั้นตอน ตั้งแต่
จ่ายตลาด เข้าครัวท�ำอาหาร ท�ำบัญชี
และตกแต่งร้านจนเกิดเป็นร้านอาหาร
“สบายดี” ตั้งอยู่ใจกลางเมืองนครพนม
แห่งนี้

กว่า 2 ปีแล้วที่ร้านสบายดีเปิดขึ้นมา
คอยรักษาคุณภาพอาหาร ความสะอาด
และรสชาติอร่อยไว้ได้อย่างสม�่ำเสมอ
จนเป็นร้านประจ�ำของทั้งคนท้องถิ่นและ
นักท่องเทีย่ ว รวมไปถึงกรุป๊ ทัวร์ขนาดใหญ่
อาหารแนะน�ำก็มีหลายจาน แต่ที่ขาด
ไม่ได้เลยคือแหนมเนืองชุดใหญ่น�้ำจิ้ม
รสเด็ด ราคาเพียง 100 บาท กับเมนู
ปลาแม่นำ�้ โขง ทีส่ ดใหม่ อร่อย สามารถ
เอาไปท�ำได้หลายเมนู สิ่งพิเศษสุดของ
ร้านนี้คือเมนูของหวานราคาถ้วยละ 30
บาท มีให้เลือกมากมาย ทั้งทับทิมกรอบ
สลิ่ม บัวลอยไข่หวาน ฯลฯ ครบเครื่อง
ทัง้ คาวหวานรับรองไม่ผดิ หวังแน่นอน

ADVERTORIAL
06 . 07

บัวลอยไข่หวาน

ทับทิมกรอบ

สลิ่ม

.

ชวนแวะ
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เรื่อง : กษมา ภาพ : จิระศักดิ์, สุภชัย

RIVER SIDE
ดิ น เนอร์ ริ ม น�้ ำ โขง

เดินทางมาถึงนครพนมทั้งทีต้องหาเวลามาชมบรรยากาศ
ของแม่น�้ำโขงให้เต็มสายตาดูสักครั้ง... “RIVER SIDE”
คือร้านอาหารเปิดใหม่ตดิ แม่นำ�้ โขง ด้วยบรรยากาศสบายๆ
ใต้ร่มไม้ใหญ่แบบเอาท์ดอร์กับแสงสลัวแสนโรแมนติก
ช่วงพลบค�่ำ ช่วยให้ร้านอาหารแห่งนี้เป็นสถานที่พิเศษ
เหมาะแก่การดินเนอร์เป็นที่สุด โดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้ง
ที่สันดอนกลางล�ำน�้ำโผล่พ้นออกมากลายเป็นหาดทราย
ทองศรีโคตรบูร ยิง่ ช่วยให้ทวิ ทัศน์ของทีน่ โี่ ดดเด่นไม่เหมือน
ใคร หรือถ้าใครชอบอากาศของฤดูหนาว ขอรับรองว่าที่นี่
เย็นสบายไม่แพ้ภาคเหนือแน่นอน
RIVER SIDE เป็นหนึ่งในห้องอาหารของโรงแรม
The River ตั้งอยู่ด้านหลังหอ
ประชุมเรือนไม้หลังใหญ่ เดิน
ทางสะดวกเพราะอยู่ติดกับ
ถนนใกล้ตัวเมือง แถมด้วย
การบริการแบบมืออาชีพ
พร้อมเสริฟอาหารรสชาติ
อร่อยหน้าตาหรูหราในราคา
ไม่แพง
ที่ ตั้ ง

RIVER SIDE
โรงแรม The River 35/9 ถ.นครพนม-ธาตุพนม ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครพนม 48000 เปิดทุกวัน ตั้งแต่ 15:00-24:00 น.
โทร. 042-522-922, 042-522-989
08 . 09
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เรื่อง : กษมา ภาพ : จิระศักดิ์

Sook Savan
นั่ ง จิ บ เบี ย ร์ ล าว ใต้ ตึ ก โคโลเนี ย ล

จากจังหวัดมุกดาหาร หากนั่งเรือข้าม
ฝากแม่น�้ำโขงไปแขวงสะหวันนะเขต
เดินลัดเลาะไปไม่ไกลก็จะเห็นโบสถ์
คริสต์ตั้งเด่นเป็นสง่า หัวมุมตึกด้าน
หน้าโบสถ์เป็นที่ตั้งร้าน “สุกสะหวัน”
ร้านอาหารตกแต่งสไตล์เรโทรภายใต้
ตึกเก่ารูปทรงโคโลเนียล ทีเ่ จ้าของร้าน
และพนักงานส่วนใหญ่เป็นคนไทย
การได้มานัง่ กินดืม่ ทีน่ จี่ งึ ได้บรรยากาศ
ผสมผสานทั้ง ลาว ไทย ฝรั่ง(เศส)
โดยครบถ้วน

ที่ ตั้ ง

สุกสะหวัน
ตลาดเย็นเก่า หน้าโบสถ์คริสต์
123 บ้านไชยภูมิ หน่วย 16
แขวงสะหวันนะเขต สปป. ลาว
เปิดทุกวัน ตั้งแต่ 16:00-24:00 น.
โทร. 088-561-4807,
(+856)030-500-4170 (เบอร์ลาว)
Facebook : SookSavan
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เราขอแนะน�ำให้ลองมานัง่ ร้านนีต้ งั้ แต่
ช่วงเย็นที่เริ่มเปิดร้าน สั่งเบียร์ลาวสัก
ขวดตามด้วยอาหารไทยจานเด็ดที่มี
ให้เลือกมากเท่าที่เราจะนึกออกได้
จนเหมือนอยู่เมืองไทย นั่งมองดูผู้คน
เดินไปมาผ่านลานจัตุรัสหน้าโบสถ์
การแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ และวิถี
ชีวิตที่เรียบง่ายของคนลาวจะท�ำให้
คุณเพลิดเพลินจนลืมเวลา และได้
ซึมซับกับค�ำ่ คืนทีแ่ สนสนุกของสะหวัน
นะเขตในมุมมองที่ต่างออกไป

.

ยิ น ดี ที่ ไ ด ้ รู ้ จั ก

.

เรื่อง : กษมา ภาพ : จิระศักดิ์
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ติ ด ต่ อ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานนครพนม
184/1 ถ.สุนทรวิจิตร ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครพนม 48000 โทร. 042-513-490-2
www.tatsanuk.blogspot.com

Tourism Authority
Of Thailand
บุ ณ ยานุ ช วรรณยิ่ ง : ผอ. ททท. ส� ำ นั ก งานนครพนม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส�ำนักงาน
นครพนม มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 3 จังหวัด
ได้แก่ นครพนม มุกดาหารและสกลนคร ใน
ฐานะผู้อ�ำนวยการ คุณบุณยานุช วรรณยิ่ง
จึงเป็นตัวแทนมาเล่าถึงเสน่ห์ที่น่าสนใจของ
เมืองที่เธอดูแลด้านการท่องเที่ยวอย่างตั้งใจ
เสมอมา
“เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของทั้ง 3 จังหวัด
คือ การเป็นแหล่งธรรมะ อย่างในจังหวัด
นครพนมมีองค์พระธาตุพนมเป็นทีป่ ระดิษฐาน
พระบรมสารีริกธาตุส่วนหน้าอก(อุรังคธาตุ)
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นศูนย์รวม
จิตใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัด
นครพนม ทางด้านจังหวัดสกลนครมีจุดเด่น
คือเป็นจังหวัดที่พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตโต
เถระ มาจ�ำพรรษาอยู่หลายวัด ผู้ศรัทธาจึง
สามารถตามรอยท่านไปยังวัดต่างๆ จนถึง
วัดที่ท่านละสังขาร คือ วัดป่าสุทธาวาส ได้
ส่วนทางด้านมุกดาหารเองนอกจากจะมีวัดที่
ส�ำคัญอย่าง วัดศรีมงคลใต้ ศาลเจ้าแม่สองนาง
พี่น้อง และศาลเจ้าพ่อเจ้าฟ้ามุงเมืองแล้ว
ยังมีตำ� นานอันเลืองชื่อของศาลพญานาคใต้
สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 2 ให้ตาม
รอยต�ำนานเล่าขานแห่งเมืองมุกดาหารได้
หลายเรื่องราว”

นอกจากจุดเด่นร่วมทั้ง 3 จังหวัด ที่คุณ
บุณยานุชอยากเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมา
สัมผัสแล้ว สถานที่ท่องเที่ยวส�ำคัญที่เธอ
ชอบเป็นพิเศษและแนะน�ำให้นักท่องเที่ยว
ต้องมาเยือนสักครั้งคือ พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่า
หลังเก่าของจังหวัดนครพนมแห่งนี้
“เดิมทีน่ คี่ อื บ้านพักของผูว้ า่ ราชการจังหวัด
นครพนม เป็นอาคารทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวเคยประทับอยู่เมื่อคราวเสด็จพระราช
ด�ำเนินทรงเยี่ยมราษฎร ด้วยความสวยงาม
ของสถาปัตยกรรมสไตล์โคโลเนียลที่มีความ
เก่าแก่จึงมีการเก็บรักษาอนุรักษ์ไว้อย่างดี
ด้านในเป็นพิพิธภัณฑ์กึ่งพื้นบ้านน�ำเสนอ
เรื่องราวความเป็นมาของจังหวัดนครพนม
ประวัตผิ วู้ า่ ราชการจังหวัดตัง้ แต่สมัยยุคแรกๆ
มาจนถึงปัจจุบัน ประวัติความเป็นมาของ
ประเพณีไหลเรือไฟ และจัดแสดงที่ประทับ
ของในหลวง มีข้าวของเครื่องใช้ที่ยังคงเดิม
ไว้ อีกทั้งอาคารแห่งนี้ยังตั้งอยู่ริมแม่น�้ำโขง
นอกจากตัวอาคารที่งดงามควรค่าแก่การมา
เยือนแล้ว บรรยากาศโดยรอบ ทัง้ ทางจักรยาน
วิวแม่น�้ำโขง และสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย
ที่ตั้งอยู่ใกล้เคียง ท�ำให้พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่า
หลังเก่าของจังหวัดนครพนมแห่งนี้ เป็นสถานที่
ที่นักท่องเที่ยวจะได้ชื่นชมอย่างเต็มอิ่มใน
หลายๆ แง่มุม”

.

ระหว่างทาง

.

Ride
a
bike!!

คน . จั ก รยาน . ทิ ว ทั ศ น์
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NAKHON PHANOM ON A BIKE
มองนครพนมบนจั ก รยาน
“สุนทรวิจติ ร” ถนนสายเก่าแก่เลียบ
แม่นำ�้ โขงของจังหวัดนครพนม ทอดตัว
ยาวผ่านชุมชนดั้งเดิมและสถานที่
ท่องเที่ยวหลายแห่ง ถนนเล็กๆ ที่เป็น
จุดหมายปลายทางของใครหลายคน
ที่ข้ามจังหวัดมายังเมืองเงียบสงบแห่ง
นี้ ถ้าถามว่าท�ำไมต้องเป็นที่นี่ คงจะ
มีค�ำตอบมากมายหลายเหตุผลให้
บรรยายไม่รู้จบถึงความงามอันขึ้นชื่อ
ลือชาของวิวแม่โขงทีส่ วยทีส่ ดุ แห่งหนึง่
ในประเทศไทย ส�ำหรับเราความพิเศษ
ของมันไม่ใช่เพียงแค่งามด้วยทิวทัศน์
แต่กลับงามยิ่งกว่าด้วยวิถีชีวิต ถนน

เส้นนีจ้ งึ เป็นสถานทีท่ มี่ อบความอิม่ เอม
อย่างแท้จริงให้กับผู้ที่มาเยือน โดย
เฉพาะในยามเช้าตรู่ ช่วงเวลาที่ผู้เฒ่า
ผู้แก่ถือถาดอาหารออกมาใส่บาตร
คนหนุม่ สาวตืน่ มาออกก�ำลังกายริมน�ำ้
ด้วยฟิตเนสกลางแจ้งสีสันสดใส ช่วง
เวลาทีพ่ ระอาทิตย์โผล่พน้ เหนือทิวเขา
ฝัง่ ลาวทอแสงแรกผ่านบ้านไม้หลังเก่า
อายุหลายสิบปี ช่วงเวลาที่เราปั่น
จักรยานเป็นทางยาวได้อย่างไม่รู้
เหน็ดเหนื่อยเพื่อชมความสวยงาม
ระหว่างทางและแวะเวียนเป็นส่วนหนึง่
ในกิจกรรมเหล่านีไ้ ด้อย่างไม่เคอะเขิน

.

ระหว่างทาง

า นี้ เ ป็ น พลั ง ให้ เ รา
“ลุ ยความสวยงามของบรรยากาศเหล่
ฝ่ า ทุ ก ภู มิ ป ระเทศเพื่ อ ไปยื น อยู ่ ต รงนั้ น
”
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การขี่จักรยานในนครพนมไม่ใช่เรื่องยาก ทั้งยังรู้สึก
ปลอดภัยเป็นพิเศษต่างกับเมืองอื่นๆ อาจจะเป็นเพราะที่นี่
มีโครงการส่งเสริมการขี่จักรยานอย่างเป็นทางการ ผู้ขับขี่
รถยนต์บนท้องถนนจึงปฏิบตั ติ อ่ คนขีจ่ กั รยานอย่างเป็นมิตร
ทั้งยังมีทางจักรยานมาตรฐานบนทางเท้าเรียบแม่น�้ำโขง
เป็นความยาวหลายกิโลเมตรพร้อมร่มเงาจากต้นไม้ใหญ่
เป็นพื้นที่สาธารณะส�ำหรับทุกคน หากขี่จักรยานเลาะตาม
แม่น�้ำโขงจากเส้นทางหลักเส้นนั้น เราสามารถมองเห็น
ภาพเรือหาปลาแล่นตามล�ำน�้ำได้จนเป็นเรื่องปกติ เพราะ
วิถีชีวิตของชุมชนแอบอิงอยู่กับความสมบูรณ์ของสายน�้ำ
มาแต่โบราณ แต่ถ้าเลือกมาเยือนที่นี่ในช่วงหน้าแล้ง น�้ำ
จะลดลงจนเห็นสันดอนที่อัดแน่นจากความเชี่ยวกราดของ
สายน�้ำ จนเราสามารถพาจักรยานลงไปขี่บนนั้นได้สบายๆ
ตอนที่ลงไปอยู่ที่ก้นบึ้งของแม่น�้ำนั้น เราจะรู้สึกเป็นเพียง
มนุษย์ตัวเล็กๆ และตระหนักถึงความยิ่งใหญ่ของสายน�้ำที่
ทอดยาวออกไปจนสุดสายตา
“โขง” เป็นแม่นำ�้ สายใหญ่ทอี่ ดุ มสมบูรณ์ พืน้ ดินริมตลิง่
จึงเป็นแหล่งรวมของแร่ธาตุชั้นเยี่ยม ชาวบ้านจะใช้พื้นดิน
ตรงนั้นเป็นแหล่งเพาะปลูกตามธรรมชาติที่มีทัศนียภาพ
สวยที่สุดตั้งแต่ที่เราเคยพบมา ส่วนอีกฝั่งของถนนเป็นที่ตั้ง
ชุมชน ร้านอาหาร แหล่งท่องเทีย่ วต่างๆ และมีถนนเข้าเมือง
ตัดมาบรรจบ เป็นตรอกซอกซอยทีเ่ หมาะส�ำหรับการลัดเลาะ
รอบเมือง ซึ่งยังมีสถานที่และวิถีชีวิตอีกมากมายที่รอการ
ค้นพบ การที่เราลงทุนแบกจักรยานขึ้นเครื่องบินหรือติด
หลังรถมา จึงไม่ใช่เรื่องล�ำบากเลยเมื่อได้มาพบเจอกับ
สิ่งเหล่านี้ เพราะเมืองนครพนมไม่เคยท�ำให้เราผิดหวัง

.

ระหว่างทาง

.

CYCLING IN SAVANNAKHET , LAO
แบกจั ก รยานข้ า มแม่ น�้ ำ โขง จากมุ ก ดาหาร สู ่ สะหวั น นะเขต
จักรยานคันแรกของโลกเกิดขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1816 และแม้จักรยานจะมี
การพัฒนาเปลี่ยนแปลงมามากแค่ไหน แต่วัตถุประสงค์หลักอันดับต้นๆ
ของการขี่จักรยานก็ยังคงเป็นการขี่เพื่อการท่องเที่ยวมาตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนั เวลาทีน่ กึ ย้อนกลับไปถึงจักรยานสไตล์วนิ เทจในยุคเก่ากับหญิงสาว
กระโปรงบานบนจักรยาน ก็ทำ� ให้พาลนึกถึงฉากหลังเป็นตึกฝรัง่ กับทุง่ หญ้า
โล่ง และถ้าใครชอบบรรยากาศแบบนั้น เราขอแนะน�ำว่าห้ามพลาดที่จะได้
มาเยือน “สะหวันนะเขต”
แขวงสะหวันนะเขต ตัง้ อยูใ่ นประเทศลาว ฝัง่ ตรงข้ามกับจังหวัดมุกดาหาร
มีแม่นำ�้ โขงขัน้ กลาง และสามารถเดินทางข้ามไปได้โดยรถยนต์ ณ สะพาน
มิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 หรือทางเรือ ณ ท่าเทียบเรือ มุกดาหาร-แขวง
สะหวันนะเขต สามารถใช้บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตเป็นหลักฐานในการ
เดินทางก็ได้ เมืองนีม้ คี วามน่าสนใจเพราะช่วงทีล่ าวตกเป็นประเทศอาณานิคม
ของฝรั่งเศส ที่นี่ได้กลายเป็นศูนย์กลางทางการปกครองที่ส�ำคัญแห่งหนึ่ง
ของลาวตอนกลาง พร้อมทั้งมีการวางผังเมืองใหม่ จึงมีอาคารบ้านเรือน
รูปทรง เฟรนช์โคโลเนียล กระจายตัวอยู่ทั่วไป โดยเฉพาะเขตเมืองเก่าติด
ริมแม่นำ�้ โขงทีน่ อกจากจะได้ชมสถาปัตยกรรมอันสวยงามแล้ว เรายังได้เห็น
วิถีชีวิตริมแม่น�้ำโขงของคนฝั่งลาว และเป็นจุดชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า
ประเทศไทยได้อย่างสวยงามอีกด้วย
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.

ระหว่างทาง

.

ครั้งนี้เราเลือกข้ามฝั่งมาทางเรือ เพราะอยู่ใกล้กับเขตตัวเมืองเก่ามากกว่า ยกจักรยาน
ขึ้นเรือมาก็สามารถขี่เที่ยวเล่นไปรอบๆ ได้เลย ชุมชนที่นี่สงบเงียบเรียบง่ายกว่าประเทศไทย
เป็นเท่าตัว นานๆ ทีถึงจะมีรถขับผ่านมาสักคัน ถนนหนทางจึงโล่งกว้างเปิดให้ขี่จักรยานได้
อย่างสบายใจ ขี่ไปไม่นานก็จะเจอกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ขี่จักรยานเหมือนกันผ่านมาเป็นระยะๆ
ลักษณะอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ดูทรุดโทรมไปตามกาลเวลา แต่เป็นเสน่ห์ของความดิบตาม
ธรรมชาติที่ชวนหลงใหล พอตกเย็นหน่อย แนะน�ำให้ลองขี่ออกมาทางถนนเลียบริมแม่น�้ำโขง
จะได้พบเห็นบรรยากาศของวิถชี วี ติ ทีช่ าวบ้านเลีย้ งสัตว์ปลูกพืชริมน�ำ้ คล้ายๆ กับฝัง่ ไทย รายล้อม
ไปด้วยร้านอาหารริมน�้ำที่มีเก้าอี้ตัวเตี้ยๆ จัดเตรียมไว้ให้ ขี่จักรยานมาเหนื่อยๆ ลองแวะดื่ม
อะไรเย็นๆ ให้สดชื่นแล้วนั่งรอเวลาพระอาทิตย์ตกดินด้วยกัน
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“ไม่จัชก้ารยาน...
ไม่ เ ร็ ว เป็ น จั ง หวะ
ก� ำ ลั ง ดี ที่ ท� ำ ให้ เ รามองเห็ น
เรื่ อ งราวระหว่ า งทาง
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ถ้าอยากดูพระอาทิตย์ขนึ้ ต้องอยูฝ่ ง่ั ไทย
แต่ถ้าอยากดูพระอาทิตย์ตกต้องข้ามมา
ประเทศลาว เรื่องนี้เป็นสิ่งที่คนสองฝั่งโขง
ทราบดี ถ้ากะเวลาดีๆ หยิบจักรยานข้ามฟาก
มาแต่ตั้งแต่ช่วงบ่ายแก่ๆ ขี่ชมเมืองสักพัก
แล้วหาร้านอาหารสักร้านเพื่อนั่งมองดูแสง
สุดท้ายของวันลับแผ่นดินมุกดาหาร จะเป็น
การอ�ำลาการเดินทางที่ท�ำให้เราอดคิดถึง
บ้านไม่ได้จริงๆ

.

เ รื่ อ ง เ ล ่ า

.

โบสถ์ ค ริ ส ต์
บ ้ า น ค� ำ เ กิ้ ม
เรื่อง : สิริยาพร สาลีพันธ์ ภาพ : จิระศักดิ์

“นครพนม” เมืองสงบริมฝั่งโขง แม้จะเป็นเพียง
จังหวัดเล็กๆ ติดชายแดนจากมุมมองของคน
ต่างถิ่น แต่ทว่าเมืองแห่งนี้กลับมีมนต์เสน่ห์ที่
แฝงเร้น รอคอยการมาเยือนและค้นหาค�ำตอบ
ของคุณอยู่ เราจึงอยากชวนผู้อ่านมาท�ำความ
รู้จักกับสถานที่ส�ำคัญของจังหวัดนครพนมที่
หลายคนอาจจะยังไม่รู้จัก นั่นก็คือ “ชุมชนบ้าน
ค�ำเกิ้ม” แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแห่งใหม่
ของจังหวัดนครพนม โดยมี “วัดนักบุญยอแซฟ”
หรือ “โบสถ์คริสต์บ้านค�ำเกิ้ม” เป็นศูนย์รวม
จิตใจที่ส�ำคัญของคนในชุมชน ซึ่งมีความส�ำคัญ
ทางประวัติศาสตร์จนต้องบันทึกไว้ให้คนรุ่นหลัง
ได้เรียนรู้

จากเรื่องราวตามค�ำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่
ในชุมชน บ้านค�ำเกิ้ม เป็นหมู่บ้านหนึ่งในพื้นที่
ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม ความเป็นมา
ของชื่อหมู่บ้านนั้น ในภาษาพื้นถิ่นไทลาว ค�ำว่า
“ค�ำ” หมายถึง ทองค�ำ ส่วนค�ำว่า “เกิม้ ” หมายถึง
การเอ่อล้นหรือมีมาก ดังนั้นค�ำว่า “ค�ำเกิ้ม” จึง
หมายถึง บริเวณที่มีทองค�ำอยู่เป็นจ�ำนวนมาก
สือ่ ให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืน้ ทีใ่ นแถบนี้
การตั้งถิ่นฐานของผู้คนบ้านค�ำเกิ้มเริ่มต้นขึ้นใน
ราวปี พ.ศ. 2427 โดยคุณพ่อยอห์น บัปติสต์
โปรดม และคุณพ่อซาเวียร์ เกโก คณะมิสซัง
บาทหลวงชาวฝรั่งเศสเดินทางมาจากชุมชน
บุ่งกะแทว จ.อุบลราชธานี เข้ามาส�ำรวจเส้นทาง
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เช้าวันหนึ่งเสียงระฆังดังก้องเป็นระลอกๆ ปลุกให้ผู้เขียนตื่น
จากความหลับใหลในช่วงฟ้าสางซึ่งเป็นปกติดังเช่นทุกวันจากวัด
ใกล้บ้าน นั่นคือ โบสถ์คริสต์บ้านค�ำเกิ้ม นี่เอง จากความส�ำคัญ
ข้างต้นท�ำให้ผู้เขียนสนใจที่จะเข้าไปชมความสวยงามของโบสถ์
คริสต์อันเก่าแก่แห่งนี้ เพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ชุมชนในฐานะสมาชิกใหม่ประจ�ำหมู่บ้าน แม้เราจะไม่ได้นับถือ
ศาสนาคริสต์ แต่ก็มิได้มีข้อห้ามส�ำหรับคนนอกศาสนา คนใน
ชุมชนยิ้มแย้ม ต้อนรับเราด้วยความเป็นมิตร เราจึงถือโอกาส
เข้าไปสังเกตการณ์การประกอบพิธีกรรมในโบสถ์อาคารหลังใหม่
จากนั้นขอตัวออกมาเพื่อขอชื่นชมความงดงามของโบสถ์เก่า
ตามค�ำบอกเล่า ปัจจุบันโบสถ์อาคารหลังนี้ไม่ได้ใช้งานแล้ว
แต่คนในชุมชนยังคงอนุรักษ์ไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานบ่งบอก
ตัวตนของคนค�ำเกิ้มและเรื่องราวในอดีต ลักษณะตัวอาคาร
ของโบสถ์หลังเก่าเป็นสถาปัตยกรรมแบบ French colonial
หรือในยุคอาณานิคมฝรั่งเศส ทัศนียภาพโดยรอบสามารถมอง
เห็นท้องนาอยู่ด้านหน้าและมีทิวเขาจากประเทศเพื่อนบ้านของ
สปป. ลาวเป็นฉากหลัง บริเวณโดยรอบวัดมีรม่ ไม้ใหญ่ทสี่ ามารถ
นั่งพักผ่อนหย่อนใจอย่างสบายอารมณ์เป็นความประทับใจมิรู้
ลืมจนคุณต้องหาโอกาสกลับไปอีกหลายๆ ครั้งแน่นอน...

เพื่อการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ไปยัง จ.หนองคาย
ระหว่างเส้นทางได้เดินทางผ่านมายังบ้านค�ำเกิม้
และได้เผยแผ่คำ� สอนให้กบั ชาวเวียดนามจ�ำนวน
13 คน ในระยะเริ่มแรกให้ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่
บ้านค�ำเกิ้มเพื่อดูแลโบสถ์คริสต์ที่ถูกสร้างขึ้น
และปฏิบัติธรรมตามค�ำสอนของศาสนาอย่าง
ต่อเนื่อง ต่อมามีจ�ำนวนสมาชิกเพิ่มมากขึ้น
จนเกิดการขยายตัวของชุมชนเป็นบ้านเป็นเมือง
อย่างที่เห็นในปัจจุบัน ดังนั้นในประวัติศาสตร์
การเผยแผ่คริสต์ศาสนา บ้านค�ำเกิ้มจึงเป็น
ศูนย์กลางของท้องถิ่นแถบนี้ ปัจจุบันชุมชน
คริสต์บ้านค�ำเกิ้ม มีอายุประมาณ 131 ปี นับ
เป็นชุมชนคริสต์แห่งแรกและมีความเก่าแก่
ที่สุดในภาคอีสานตอนบน และเป็นแห่งที่ 2
ของภาคอีสานต่อจากอุบลราชธานี
...

.

ห ยุ ด พั ก

.

เรื่อง : กษมา ภาพ : สุภชัย

The P Hometel
& Café
โรงแรมขนาดกะทัดรัดจ�ำนวน 8 ห้องพัก
แอบอิ ง วิ ถี เ ก่ า

บนตึก 4 ชั้นแห่งนี้ บริหารงานโดยคุณป๊อบ
-พีรเดช รัตนโกเศศ คนรุ่นใหม่ไฟแรงที่เกิด
และเติบโตในกรุงเทพฯ แต่กลับตัดสินใจย้าย
มาท�ำธุรกิจบนที่ดินของคุณยายในจังหวัด
นครพนมตั้งแต่ยังหนุ่ม จากความสนใจใน
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองบวกกับ
ความสามารถทางด้านอินทีเรียของตัวเอง
จึงตัดสินใจทุบตึกเก่าสภาพทรุดโทรมทิ้งและ
สร้างตึกใหม่หน้าตาร่วมสมัยแต่ยังคงได้กลิ่น
อายของโคโลเนียลจางๆ เป็นเสน่หอ์ นั โดดเด่น
ของโรงแรม “เดอะ พี โฮมเทล” แห่งนี้

.

ห ยุ ด พั ก

.

ตอนที่เห็นโรงแรมแห่งนี้เราคาดไม่ถึง
เลยว่าภายใต้อาคารใหม่คือฐานราก
อิฐแดงแบบโคโลเนียลในสมัยก่อน ที่
เจ้าของเลือกคงไว้เพราะยังแข็งแรงคงทน
ทั้งยังส่งเสริมภาพลักษณ์ความเป็นมา
ของสถานที่ได้เป็นอย่างดี ดีไซน์ด้าน
นอกของตึกเองก็ตั้งใจออกแบบให้เข้า
กับบรรยากาศเขตเมืองเก่าดั่งเดิมของ
นครพนม ที่ยังมีอาคารแบบโคโลเนียล
หลงเหลือไว้ให้เห็นรายรอบ เป็นตัวอย่าง
ของการสร้างสิ่งใหม่ที่ไม่แปลกปลอม
จากสภาพแวดล้อมเดิมได้เป็นอย่างดี
ทั้งยังตั้งอยู่ใกล้หอนาฬิกาและถนนคน
เดินแหล่งท่องเที่ยวส�ำคัญของนครพนม
อีกด้วย
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ภายในโรงแรมตกแต่งบรรยากาศ
สไตล์คลาสสิกด้วยการน�ำไม้ เฟอร์นเิ จอร์
และบานประตูจากตึกเก่ามาผสมผสาน
เข้ากับความทันสมัย ชั้นบนสุดมีดาดฟ้า
ส�ำหรับนั่งพักผ่อนชมวิวแม่น�้ำโขงและ
มองเห็นหอนาฬิกาได้ชัดเจน แถมท้าย
ด้วยคาเฟ่ที่ตั้งอยู่ด้านหน้าสุดของโรงแรม
พร้อมเสริฟกาแฟกลิ่นหอมรสชาติอร่อย
ให้กับลูกค้าทั่วไป จนคุณสามารถนั่งจิบ
กาแฟชมเมืองได้ทั้งวันแบบไม่มีเบื่อ

2015.JUN.JUL

ที่ ตั้ ง

The P Hometel & Café
508 ถ.ศรีเทพ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
ราคาห้องพักเริ่มต้นที่ 580 บาท
Café เปิดทุกวันตั้งแต่ 7:30-20:30 น.
โทร. 095-561-9951, 042-512-508
www.facebook.com/thephometel

ตอนที่ นั่ ง อยู ่ บ นดาดฟ้ า เราสามารถมองเห็ น ตั ว เมื อ ง
“เลาะเลี
ย บไปตามล� ำ น�้ ำ โขง เลยไปจนถึ ง ทิ ว เขาฝั ่ ง ลาว
ทอดยาวไปจนสุ ด สายตา

”

.

ห ยุ ด พั ก

.

เรื่อง : กษมา ภาพ : จิระศักดิ์

Bird Day

Boutique
Hotel
ที่ พั ก สวยส� ำ หรั บ ทุ ก คน

โรงแรมสีสวยบรรยากาศน่ารักในตัวเมือง
มุกดาหารแห่งนี้ มีคณ
ุ นก-สิรนิ ภา ปิตพิ ฒ
ั น์
เป็นเจ้าของ ด้วยท�ำเลที่ตั้งแสนสะดวกอยู่
ติดกับห้าง บิ๊กซี บวกกับความสบายที่ได้รับ
ท�ำให้โรงแรมอายุยังไม่ถึง 1 ขวบดีแห่งนี้
ได้รับการตอบรับอย่างไม่ขาดสาย

.

ห ยุ ด พั ก

.

ทั้ ง วั ส ดุ แ ละโทนสี ที่ ถู ก คั ด สรร
“มาอย่
า งดี ให้ ค วามรู ้ สึ ก อบอุ ่ น
เป็ น กั น เองชวนให้ พั ก ผ่ อ น
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หลังจากอยู่ต่างบ้านต่างเมืองมาจนอิ่มตัว
คุณนกเลือกกลับมาอยู่บ้านเกิดเพื่อเปิดโรงแรม
ตามความฝันและด้วยความตั้งใจจริง เธอได้
ออกแบบโรงแรมเพื่อบริการแขกทุกคนอย่าง
แท้จริงราวกับว่าที่นี่เป็นบ้านของเธอเอง เริ่ม
ตั้งแต่การเลือกโทนสีสวยสะดุดตาให้ความรู้สึก
สบาย การเลือกเฟอร์นิเจอร์ไม้ให้ความรู้สึก
อบอุน่ มีพนื้ ทีห่ อ้ งพักใหญ่กว่าขนาดห้องมาตรฐาน
พร้อมโต๊ะท�ำงานภายในตัว มีห้องน�ำ้ แบบ Rain
shower และอ่างอาบน�ำ้ ติดตัง้ ประตูเชือ่ มระหว่าง
ห้องพักส�ำหรับผู้เข้าพักแบบกลุ่ม หลับสบายด้วย
เครื่องนอนคุณภาพจนคุณอยากจะซื้อกลับบ้าน
ทั้ ง ยั ง ตกแต่ ง ผนั ง ด้ ว ยกระเบื้ อ งลายสวยเป็ น
เอกลักษณ์น�ำเข้าจากอิตาลี เปิดโถงชั้นล่างเป็น
Common room ขนาดใหญ่ส�ำหรับพักผ่อน
ไปจนถึงการสร้างห้องพักส�ำหรับผู้พิการแบบ
ครบวงจรที่ยังมีน้อยมากในประเทศไทย
ความครบครันเหล่านี้ท�ำให้ที่นี่มีมาตรฐาน
ระดับเดียวกับโรงแรมหรูในเมืองใหญ่ แต่พิเศษ
กว่าด้วยบริการแบบเป็นกันเองจากคุณนกเจ้าของ
โรงแรม จนเหมือนคุณได้มานอนพักเที่ยวเล่นใน
บ้านเพื่อน และต้องกลับไปแบบอาลัยอาวรณ์จน
อยากจะกลับมาเยือนอีกครั้งหนึ่ง

ที่ ตั้ ง

Bird Day Boutique Hotel
77/99 ถ.ชยางกูร ข. อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
(อยู่ติดบิ๊กซีมุกดาหาร)
ราคาห้องพักเริ่มต้นที่ 650 บาท
พร้อมอาหารเช้า จากปกติ 790 บาท
โทร. 093-469-5588, 042-615-007
www.facebook.com/birddayboutiquehotel

สนใจติ ด ต่ อ ลงโฆษณา

กับนิตยสาร น-ม

โทร. 098-010-9999

. หยิ บ จั บ สะบั ด แต่ ง .

krammingmuk
ครามมิ่ ง มุ ก

ผ้ า ย้ อ มครามนั้ น นอกจากจะมี สี สั น สวยงามแล้ ว ยั ง มี นั ย ยะหมายถึ ง การอนุ รั ก ษ์
ธรรมชาติด้วย เพราะตลอดขั้นตอนการผลิตใช้วัสดุจากธรรมชาติตั้งแต่ต้นจนจบ ทั้ง
ยังต้องใช้ความเชี่ยวชาญพิเศษในการเลี้ยงคราม และมีความอดทนในการย้อมซ�้ำไป
ซ�ำ้ มาจนได้สที ตี่ อ้ งการ นีค่ อื ผ้าย้อมคราม จากชาวภูไท บ้านนายาง ภูมปิ ญ
ั ญาอันสวยงาม
ของจังหวัดมุกดาหาร

/ เสื้อยืดมัดย้อมคราม ตัวละ 350 บาท /

/ ผ้าลายขัดผืนฐาน เมตรละ 500 บาท /

/ ผ้าฝ้ายเข็นมือ ลายมัดย้อมคราม
เมตรละ 450 บาท /

/ ผ้าฝ้ายเข็นมือย้อมคราม
เมตรละ 850 บาท /

ติ ด ต่ อ

กลุ่มทอผ้าบ้านนายาง (ครามมิ่งมุก) 110 หมู่ที่ 5 บ้านนายาง ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120 โทร. 083-144-4198
(มีหน้าร้านที่ชั้นใต้ดินตลาดอินโดจีน จ.มุกดาหาร)
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ponpen faithai
พรเพ็ ญ ฝ้ า ยไทย
เสน่ห์ของงานย้อมครามไม่เคยจางหายไปเช่นไร เสน่ห์ของลวดลายผ้าไทยพื้นบ้านก็ยัง
คงอยู่เช่นนั้น ร้านพรเพ็ญฝ้ายไทย เป็นหนึ่งในร้านที่ยังคงยืนยันขายผ้าฝ้ายทอมือที่
เน้นงานคุณภาพจากชุมชนหลากหลายเชื้อชาติของจังหวัดนครพนมเอาไว้ เราจึงอยาก
ชวนให้ลองแวะมาชื่นชมผืนผ้าแห่งเมืองอีสานที่ร้านนี้ด้วยกันค่ะ
/ ผ้าเทปหรือตีนซิ่น เมตรละ 60 บาท /
/ ผ้าฝ้ายมัดหมี่ย้อมเปลือกไม้ ผืนละ 450 บาท /

/ ผ้าฝ้ายมัดหมี่ย้อมเปลือกไม้ ผืนละ 450 บาท /

/ กระเป๋าผ้าฝ้ายมัดหมี่ ราคา 1,200 บาท /

/ ผ้าฝ้ายแกมไหม ผืนละ 550 บาท /

ติ ด ต่ อ

พรเพ็ญฝ้ายไทย ตลาดอินโดจีน ห้องเลขที่ 3-4 ถ.สุนทรวิจิตร อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 083-140-6001, 080-403-7116, 085-461-0419

.

บ ้ า น ๆ จ า น อิ น เ ต อ ร ์

.

Chilli Paste
Pasta with
Pan Seared
Salmon

ปลาแซลมอนกั บ
พาสต้ า น�้ ำ พริ ก เผา
โดยปกติแล้วดิฉันไม่ชอบกินเนื้อปลา
แซลมอนสุกเพราะรู้สึกว่าเนื้อปลาค่อน
ข้างแข็ง จึงเลือกกินเฉพาะแซลมอนดิบ
แบบญี่ปุ่น จนกระทั่งวันหนึ่งในฤดูร้อน
ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวเยอรมนี
มีโอกาสได้ไปปาร์ตี้ที่บ้านเพื่อนและท�ำ
อาหารปิ้งย่างกินกัน จ�ำได้แม่นทีเดียวว่า
นั่นเป็นครั้งแรกที่ได้กินปลาแซลมอน
ย่างที่อร่อยที่สุด จนต้องรีบถามสูตรเลย
ว่าใส่อะไรบ้าง แต่ก็ต้องแปลกใจเพราะ
ว่าเคล็ดลับคือการแช่เนื้อปลาแซลมอน
ในน�้ำเกลือ (Brine Water) 1 คืน ก่อน
เอามาปรุงอาหาร ส่วนน�้ำพริกเผานั้น
ก็เป็นเครื่องปรุงมหัศจรรย์ที่เอาไปผัดกับ
อาหารทะเลอะไรก็อร่อย เมื่อคิดได้ดังนั้น
จึงรวม 2 สูตรนี้เข้าด้วยกัน มาลองท�ำ
ด้วยกันนะคะ

เรื่อง-ภาพ: ชุติมา เรืองอุตมานันท์
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ingredient

วั ต ถุ ดิ บ

ปลาแซลมอน ที่แช่ในน�้ำละลายเกลือและน�้ำตาลในสัดส่วนที่
เท่ากันประมาณ 1-2 ช้อนชา เพิ่มความหอมด้วยสมุนไพรแห้งต่างๆ
อย่าง โรสแมรี่ ออริกาโน และกระเทียมสดหั่นบางๆ เป็นเวลา 24
ชั่วโมง น�ำขึ้นจากน�้ำซับให้แห้งก่อนเอาลงกระทะ 2 กระเทียมโทน
ดองและหัวหอมดองจากเกาหลี สามารถใช้ของดองจากประเทศไทย
ที่มีรสเปรี้ยวอมหวานแทนได้ 3 ผลอ่อนดอกฝักลูกเล็กหรือซูกีนี
(Baby Zucchini) หันเป็นชิ้นตามความชอบ 4 เส้นพาสต้าฟูซีลี
(Fusilli) มีลกั ษณะเป็นเส้นเกลียวสัน้ 5 มะเขือเทศลูกเล็ก 6 น�ำ้ ปลา
7 น�้ำพริกเผา 8 น�้ำมันหอย 9 น�้ำตาล
1

Start

1

ต้มน�้ำให้เดือด ใส่เกลือนิดหน่อย
ก่อนใส่เส้นพาสต้าเพื่อปรุงรส
รอจนเส้นเกือบสุกจึงน�ำขึน้ จากน�ำ้
เวลาเอาไปผัดเส้นจะสุกก�ำลังดี
ไม่เละจนเกินไป

3

น�ำเส้นพาสต้า ผลอ่อนดอกฝัก
มะเขือเทศและของดองที่หั่นไว้
แล้ว พร้อมเครื่องปรุงทั้งหมด
(สามารถกะได้ตามความชอบ)
ลงไปผัดจนเข้ากันในกระทะ
2
ตั้งกะทะด้วยไฟอ่อนค่อนไปทาง จากนั้นเทใส่จานและทานคู่กับ
ปลาแซลมอนที่เตรียมไว้ เท่านี้
ปานกลาง ใส่ น�้ำ มั น เล็ ก น้ อ ย
พอกระทะร้อนให้น�ำปลาลงทอด ก็จะได้พาสต้าอร่อยแซ่บสไตล์
รอประมาณ 3 นาที จึงกลับด้าน ไทยๆ หน้าตาอินเตอร์ อร่อย
เวลาทีใ่ ช้ทอดขึน้ อยูก่ บั ความหนา เวอร์เลยค่ะ
ของเนื้อปลา ส่วนใหญ่จะใช้เวลา
ด้านละ 2-3 นาที จากนั้นน�ำขึ้น
มาพักเตรียมไว้

tip
ซูกีนีเป็นผักโครงการหลวง
มีทงั้ แบบลูกใหญ่และลูกเล็ก
มีสีเขียวเข้ม และขายใน
ตลาดตามหมู่บ้านทั่วไป
คนอีสานบ้านเราจะเอาไป
ใส่แกงหน่อไม้

finish

.

สาระ-ภาพ

.

เรื่อง-ภาพ:   อดุล ตัณฑโกศัย

ที่เดิมแต่มุมมองใหม่...
หลายครั้ง...ช่างภาพพยายามค้นหามุมมองที่แตกต่างจากที่ตน
เคยเห็นในภาพของคนอื่น หรือเรียกง่ายๆ ว่าไม่อยาก “ก๊อปมุม”
ชาวบ้าน แต่ก็เลี่ยงได้ยาก เพราะทุกมุมมองของสถานที่นั้นได้
กลายเป็น “มุมมหาชน” ไปเสียแล้ว
   ลองเปิดใจให้กว้าง มองให้รอบตัว แล้วเสริมเติมจินตนาการ
ของตนเองให้เต็มที่ จากนั้นถามตัวเองว่า “มีมุมมองใหม่ๆ ในที่
เดิมๆ แห่งนี้อีกไหม...” ซึ่งอาจจะเป็นมุมที่ยาก ต้องใช้เทคนิค ใช้
ทักษะส่วนบุคคล ความรู้ ความสามารถ อุปกรณ์ หรือมีข้อจ�ำกัด
อะไรก็แล้วแต่ ถ้าหากมีโอกาสที่จะสร้างมุมมองของภาพใหม่ๆ
ในที่เดิมๆ จงอย่าละเลยที่จะเก็บเกี่ยว ไขว่คว้า แต่ต้องอยู่ใน
กติกาของการได้ภาพมาอย่างถูกต้อง เหมาะสม ไม่รบกวน ละเมิด
กติกาของสังคมหรือสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น แล้วภาพของ
สถานที่เดิมๆ ในมุมมองใหม่ๆ ที่คุณได้สร้างสรรค์ขึ้นมานั้น
สักวันอาจจะกลายเป็นแลนด์มาร์คของแหล่งท่องเที่ยวก็เป็นได้
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โบสถ์นักบุญอันนา หนองแสง
เป็นโบสถ์คริสต์ที่มีความเก่า
แก่สวยงาม ตั้งอยู่บนถนน
เลียบแม่น�้ำโขง มุมมองใหม่ๆ
ของภาพนี้ ถ่ายจากบันไดทาง
ขึ้นห้องเก็บของชั้นดาดฟ้าของ
โรงแรมโขงภูหมอก มองเห็น
ฝัง่ ตรงข้าม ซึง่ ก็คอื เมืองท่าแขก
แขวงค�ำม่วน สปป. ลาว
ที่ ตั้ ง

ถนนสุนทรวิจิตร
อ.เมือง จ.นครพนม
เทคนิ ค

กล้องนิคอน D800, เลนส์
AF-S 24-70 f2.8G N,
ขาตั้งกล้อง Lee filter ND
Grad Soft 0.9, 30 sec.,
f22, iso200

.

ส ่ ว น ล ด พิ เ ศ ษ

สบายดี @
นครพนม

.

ร้ า นนาจอกกุ ้ ง เผา

ส่วนลด
เฉพาะค่าอาหาร 10%
หมดเขต 1 มิ.ย.– 31 ก.ค. 58

ส่วนลด
เฉพาะค่าอาหาร 10%
หมดเขต 1 มิ.ย.– 31 ก.ค. 58

ถนนนิตโย จ.นครพนม
(ทางเข้าเดียวกับ บ้านลุงโฮ)
โทร. 081-791-3186

ถ.สุนทรวิจิตร จ.นครพนม
โทร. 042-520-078

River Bar &
Restaurant

River side

ส่วนลด
เฉพาะค่าอาหาร 10%
หมดเขต 1 มิ.ย.– 31 ก.ค. 58

ส่วนลด
เฉพาะค่าอาหาร 10%
หมดเขต 1 มิ.ย.– 31 ก.ค. 58

โรงแรม The River
ถ.นครพนม-ธาตุพนม จ.นครพนม
โทร. 042-522-989

โรงแรม The River
ถ.นครพนม-ธาตุพนม จ.นครพนม
โทร. 042-522-922

ร้ า นอาหารเรื อ นริ ม น�้ ำ

Happiness Group
(วิ น วิ น สมาย ทั ว ร์ )

ส่วนลดเฉพาะค่าอาหาร 10%
เมื่อทานอาหาร 1,000 บาท
ขึ้นไป
หมดเขต 1 มิ.ย. – 30 ก.ย. 58

ส่วนลดมูลค่า 300 บาท
ส�ำหรับ แพ็คเกจขับรถเที่ยว
ภายใต้โครงการ “ขับรถเทีย่ วไทย”
หรือ ทัวร์ ภายใต้โครงการ
“เที่ยวสุข สนุกรู้วิถีไทย”
หมดเขต 1 มิ.ย. – 31 ต.ค. 58

ถ.สุนทรวิจิตร จ.นครพนม
(ใกล้จวนผู้ว่าหลังเก่า) โทร.
042-514-787, 085-009-3452

วินวิน สมาย สาขานครพนม
ถ.นิตโย จ.นครพนม
โทร. 042-503-503-4

Eco & Creative
Tour
iSoccer

777 Hometel

Stadium

ตองเจ็ ด โฮมเทล

ไอ-ซอคเกอร์ สเตเดี ย ม

รับส่วนลดทันที 10% เมื่อเช็ค
อินห้องพัก 1 คูปองใช้เป็น
ส่วนลดได้ 1 ห้องเท่านั้น
หมดเขต 1 มิ.ย.–31 ธ.ค. 58

ฟรี!!
เครื่องดื่มเกลือแร่ซัลโว 1 ขวด
พร้อมลุ้นจับรางวัลรับไอโฟน
หมดเขต 1 มิ.ย.– 31 ก.ค. 58

*ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นวันหยุดนักขัต
ฤกษ์และวันไหลเรือไฟ

*จับรางวัลวันที่ 12 ส.ค. 58
ข้างธนาคารกสิกรไทย หลังร้าน
เสียงทิพย์ ไฮเทค จ.นครพนม โทร.
093-006-9555, 086-637-9099

จ.นครพนม โทร. 087-7707413 www.777hometel.com
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Sawan
Sumran

goodmook*
cafe'

โรงแรมสะหวั น ส� ำ ราญ

ส่วนลด
เฉพาะค่าอาหารและทีพ่ กั 10 %
หมดเขต 1 มิ.ย. – 30 ก.ย. 58
ถนนส�ำราญชายโขงใต้
จ.มุกดาหาร โทร.042-632-669

ส่วนลด 10%
เมื่อทานอาหารและเครื่องดื่ม
ครบ 1,000 บาท ขึ้นไป
หมดเขต 1 มิ.ย.– 31 ก.ค. 58
ถ.สองนางสถิตย์ จ.มุกดาหาร
โทร. 085-841-2185
www.facebook.com/goodmook

Fortune
River View
Hotel

Bird Day

ส่วนลดเฉพาะค่าอาหาร 10 %
ส�ำหรับ ห้องอาหารนทีทอง
ห้องอาหาร The Terrace
ห้องนทีทองคาราโอเกะ
หมดเขต 1 มิ.ย. – 30 ก.ย. 58

ราคาพิเศษ ห้องพักซูพีเรีย
จาก 790 บาท เหลือ 650
บาท ห้องพักดีลักซ์ จาก
1090 บาท เหลือ 950 บาท
หมดเขต 1 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 58

ถนนนครพนม-ธาตุพนม
จ.นครพนม โทร. 086-458-3093
www.fortunenp.com

ถ.ชยางกูร ข. จ.มุกดาหาร
(อยู่ติดบิ๊กซีมุกดาหาร) โทร.
093-469-5588, 042-615-007

Share
Yes!

THE POOL
HOUSE

แชร์ เ ยส

Boutique Hotel

เดอะพู ล เฮาส์

ลดทันที 10% เมือ่ สัง่ เมนูปลา
หมดเขต 1 มิ.ย. – 1 ส.ค. 58

ทุกวัน!!
มาก่อน 20:30 น.
เบียร์ลีโอขวดละ 49 บาท
และมิกเซอร์ 15 บาท เท่านัน้

ถ.พิทักษ์พนมเขต จ.มุกดาหาร
โทร. 042-614-789 facebook:
ShareYes Mukdahan

ถ.พิทักษ์พนมเขต จ.มุกดาหาร
โทร. 092-142-7399 facebook :
The Pool House Mukdahan

ร้ า นรั ต ติ ย าแจ่ ว ฮ้ อ น

promotion
ลด10%
ส�ำหรับเมนู แจ่วฮ้อนปลา
หมดเขต 1 มิ.ย. – 30 ก.ย. 58
ถ.พิทักษ์พนมเขต จ.มุกดาหาร
สาขา1 โทร. 042-612-627
สาขา2 โทร. 042 –614-789

ส�ำหรับผู้อ่านนิตยสาร น-ม
เพียงถือนิตยสาร น-ม ที่มีหน้าส่วนลดนี้
ไปใช้บริการร้านค้าที่ร่วมรายการ

.

ใ น ค ว า ม ท ร ง จ� ำ

.

ก� ำ แพง “จิ ร ะศั ก ดิ์ ”
“ก�ำแพงนี้เป็นความประทับใจของผมเมื่อ 10 ปีก่อน ตอนที่ผม
ได้ไปเยือนสะหวันนะเขตเป็นครั้งแรก”
ตอนนั้น “พี่เล็ก” เจ้าของโรงแรมสะหวันส�ำราญชวนกลุ่มเพื่อนๆ
มาเที่ยวจังหวัดมุกดาหารและข้ามไปดูกลุ่มตึกเก่าในแขวงสะหวัน
นะเขตฝั่ง สปป.ลาว ด้วย ผมจึงมีโอกาสได้มาที่นี่ วันที่ไปถึงเป็น
เวลาราว 3-4 โมงเย็น เป็นช่วงเวลาที่แสงเงามันตกกระทบลงบน
ก�ำแพงพอดี ซึ่งมันเป็นเพียงก�ำแพงของตึกเก่าตึกหนึ่งเท่านั้น
แต่ผมเห็นว่ามันมีความงามซ่อนอยู่ ด้วยพื้นผิวและสีคู่ตรงข้าม
ผมจึงตั้งใจถ่ายภาพก�ำแพงนี้เก็บไว้ พอกลับมาเมื่อเพื่อนๆ ได้
เห็นภาพนี้กลับรู้สึกชอบ พี่เล็กก็คิดค�ำนี้ขึ้นมาเล่นๆ ว่าก�ำแพง
“จิระศักดิ์” ...มารู้ตัวอีกทีก็พบว่าคนเรียกต่อๆ กันจนติดปากไป
แล้ว เป็นเรื่องที่ทั้งแปลกใจและน่าดีใจจนถึงตอนนี้

เรื่อง-ภาพ : จิระศักดิ์

