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NOK’S VIEW

 

สืบสานพระราชปณิธาน   
จากภูผาสู่มหานที  

พาที สารสิน   
CEO นกแอร์ 

สวัสดีปีใหม่ 2560 ครับผู้อ่านทุกท่าน เริ่มต้นปีใหม่เดือนมกราคม JIBjib และ
สายการบินนกแอร์ขอพาลงใต้สูจั่งหวัดชุมพร จังหวัดทางภาคใต้ท่ีนำหลักปรัชญา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาปรับใช้ในหลากหลายด้าน 
ทำให้เกิดการรวมกลุ่มกันของประชาชนในจังหวัดเพื่อดูแล ฟื้นฟู และอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ 
จนถึงปลายน้ำ ทำให้จังหวัดชุมพรยังคงความ
งดงามของธรรมชาติไว้ได้อย่างดี 
 ใน JIBjib ฉบับนี้จะนำผู้อ่านทุกท่านไป
ทำความรู้จักและเยี่ยมชมโครงการพัฒนา
พื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ โครงการ
พัฒนาส่วนพระองค์ ซึ่งนอกจากจะมีความ
สวยงามของสถานที ่แล ้ว ย ังได ้ เร ียนรู ้  
ว ิถ ี เกษตรกรรม ชมแปลงเพาะปลูกพืช  
นานาชนิด เหมาะอย่างย่ิงสำหรับผูท่ี้ต้องการ
หาความรู้ด้านเกษตรกรรมเพื่อนำความรู้มา
ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ และพาไปเยี่ยมชม
ป่าชายเลน ป่าไม้ซึ่งมีความสำคัญกับระบบ
นิเวศชายฝั่งในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะชุมพร 
 ไปชุมพร เรียนรู ้ “วิถีชีวิตแบบพอเพียง” 
ไปพร้อมๆ กันกับ JIBjib และสายการบิน  
นกแอร์นะครับ 
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จังหวัดพิษณุโลก
จุดเทียนแสดงความอาลัย

ประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกจากหลายสาขาองค์กร 
หลากอาชีพ ร่วมกันจุดเทียนและร้องเพลงสรรเสริญ  
พระบารมี เพื ่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มีต่อ
พสกนิกรชาวไทย จากนั้นมีการแปรอักษรเป็นเลข ๙ ใน
ซุ้มเรือนแก้ว โดยมีตัวแทนจากสายการบินนกแอร์ สถานี
พิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมของทางจังหวัดด้วย  

NOK’S DIARY

สายการบินนกแอร์ สถานีตรัง ร่วมกิจกรรม
รวมพลังแห่งความภักดี ประกาศความจงรัก
ภักดีและร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที ่ทาง  
ท่าอากาศยานตรังจัดขึ ้น โดยมีพันจ่าเอก
เม ืองชล วงศ ์ส ุวรรณ ผู ้อำนวยการท ่า
อากาศยานตรัง เป็นผู ้กล่าวนำถวายสัตย์
ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี และร่วมร้อง
เพลงสรร เสร ิญพระบารม ี โดยม ีคณะ  
เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานและประชาชนที่อยู่
ในบริเวณอาคารผู้โดยสารเข้าร่วมกิจกรรม
อย่างพร้อมเพรียง  

รวมพลัง
แห่งความภักดี
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สายการบินนกแอร์ ร่วมกับบีบี คลินิก ธนาคารออมสิน ทิพยประกันภัย และทิพยประกันชีวิต แถลงข่าวเปิดโครงการ 
“เปลี่ยนชีวิต พิชิตโรค” โครงการทำดีเพื่อพ่อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ที่มีความผิดปกติด้านร่างกาย 
ให้เข้ารักษาฟรี 89 รายทั่วประเทศ ซึ่งสายการบินนกแอร์ได้ให้การสนับสนุนด้านตั๋วโดยสารของผู้ป่วยที่อยู่ต่างจังหวัดที่เข้า
ร่วมในโครงการให้สามารถเดินทางมารักษาอาการเจ็บป่วยได้โดยสะดวกสบายและไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย
ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติต่อไป โดยในการแถลงข่าวครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณสมใจนึก   
เองตระกูล ประธานโครงการ คุณสินีนารถ เองตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บีบี คลินิก คุณนพพร บุญลาโภ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน 
คุณสมพร สืบถวิลกุล กรรมการผูจั้ดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ คุณตุลย์ มิเดหวัน ผูอ้ำนวยการ
ใหญ่ฝ่ายการตลาด บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงาน 

 “เปลี่ยนชีวิต พิชิตโรค” โครงการทำดีเพื่อพ่อ 
 ช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความผิดปกติด้านร่างกาย 
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จากฝนที่ตกหนักในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 
ในพื้นที่ภาคใต้ ส่งผลให้หลายพื้นที่ประสบ
ปัญหาน้ำท่วม ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็น
จังหวัดหนึ ่งที ่ได้ร ับผลกระทบจากปัญหา  
ดังกล่าว สายการบินนกแอร์ สถานีนครศรี 
ธรรมราช และพนักงาน จึงร่วมสนับสนุนน้ำด่ืม
ให้กับมูลนิธิใต้เต็กตึ๊ง นำไปมอบให้ผู้ประสบ
ภัยน้ำท่วมตามแหล่งชุมชนต่างๆ เพื่อใช้ใน
การบริโภคและบรรเทาปัญหาการขาดแคลน
น้ำดื่ม 

มอบน้ำดื่มช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

 

สายการบินนกแอร์ สถานีน่าน ร่วมให้การสนับสนุน
และสืบสานงานแข่งเรือเอกลักษณ์เมืองน่าน ซึ่งการ
จัดงานในปีนี้เป็นไปอย่างเรียบง่าย มีเรือจากหมู่บ้าน
ต่างๆ ที่ตกแต่งด้วยเครื่องสีดำไว้ทุกข์อย่างสมพระ
เกียรติจำนวน 89 ลำ ล่องมาตามลำน้ำน่าน พร้อม
ด้วยเรืออัญเชิญถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และโล่พระราชทาน 
โดยมีประชาชนชาวน่านและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงาน
เพื ่อชมขบวนเรือ ร่วมแสดงความอาลัย สำนึกใน  
พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้  

นกแอร์ร่วมสืบสาน
งานแข่งเรือ

เอกลักษณ์เมืองน่าน
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สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย ได้จัดพิธี
ต้อนรับ คุณวัชรพล วงษา นักกีฬาบอคเซียทีมชาติไทย 
เจ้าของ 2 เหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกส์ 
ริโอเกมส์ 2016 โดยได้รับเกียรติจาก คุณคุมพล บรรเทาทุกข์ 
ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในการกล่าวแสดงความ
ยินดี พร้อมมอบเกียรติบัตร ช่อดอกไม้ ร่วมแสดงความ
ยินดีในฐานะบุคคลผู้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและ
นำความภาคภมิูใจมาสูป่ระชาชนชาวจังหวัดเลย โอกาสน้ี
สายการบินนกแอร์ สถานีเลย เป็นตัวแทนมอบบัตรโดยสาร
สายการบินนกแอร์ให้กับครอบครัวของนักกีฬาเพื่อเป็น
ของขวัญร่วมแสดงความยินดี    
 

ต้อนรับเจ้าของ 2 เหรียญทอง 
พาราลิมปิกส์ ริโอเกมส์ 2016 

ต้อนรับ “นกตะวัน”  
เครื่องบินลำใหม่ เข้าฝูงบิน  

สายการบินนกแอร์ สายการบินพรีเมียมโลว์คอสต์ของคน
ไทย ต้อนรับเครื่องบินโบอิ้ง 737-800 Next-Generation ลำ
ใหม่ล่าสุด “นกตะวัน” เข้าฝูงบิน โดยเครื่องบินลำใหม่
สีสันสดใสนี้เป็นเครื่องบินลำที่ 23 ของฝูงบินแบบโบอิ้ง 
737-800 ซึ่ง “นกตะวัน” จะเป็นส่วนหนึ่งของสายการบิน
ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือด้านการ
ปฏิบัติการการบิน และเป็นกำลังสำคัญที่จะสนับสนุน
กลยุทธ์ทางการตลาดและการเติบโตของสายการบิน 
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NOK SOCIAL TALK

ร่วมแชร์ประสบการณ์การเดินทางหรือภาพความประทับใจ
โดยส่งมาถึงเราผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย ทุกภาพ ทุกคำบรรยาย ทุกรอยยิ้ม และทุกความรู้สึกดีๆ ที่มีให้แก่กัน 

Email or Phone Password 

Log in 

ขอขอบคุณคุณ chamaiporn_c ที่ถ่ายภาพน้องพอใจ ลูกสาวตัวน้อยๆ ที่

น่ารัก พร้อมแฮชแท็ก #Nokair ผ่าน Instagram มาฝากพวกเรา แถมด้วย  

คำชมที่ ไดอ้า่นแลว้กเ็รยีกกำลงัใจไดอ้ยา่งดทีเีดยีวคะ่ เดนิทางกบันกแอรน์อกจาก

จะสะดวกสบายแล้ว หากใช้บริการ Nok Premium Seat ยังจะได้รับสิทธิใช้ช่อง

เช็กอินช่องพิเศษ และยังขึ้นเครื่องได้ก่อนใครด้วย แถมหากโหลดกระเป๋าใต้ท้อง

เครื่องก็ไม่ต้องรอกระเป๋านาน เพราะได้รับสิทธิ Priority Baggage รู้แบบนี้แล้ว

เดินทางครั้งถัดไปอย่าลืมลองเลือกใช้บริการดูนะคะ ราคาเริ่มต้นเบาๆ เพียง 

240 บาทค่ะ 

Nok Air 

ขอขอบคณุคณุ tanakawee ทีเ่ดนิทางกบันกแอรแ์ลว้ถา่ยภาพนกขนม

ลายสดใสแลว้แฮชแทก็ #Nokair ผา่น Instagram มาฝาก นกขนม

กลอ่งสวยเปรยีบเสมอืนของขวญัจากนกแอรท์ีม่อบใหก้บัผู้ โดยสารทกุ

ทา่น โดยบรรจภุณัฑน์ัน้เปน็วสัดทุีย่อ่ยสลายงา่ย แถมลวดลายกจ็ะเปลีย่น

ไปในทกุๆ เดอืนดว้ยนะคะ สว่นของวา่งกค็ดัเลอืกดว้ยความตัง้ใจ 

นอกจากนัน้ยงัเพิม่ปรมิาณนำ้ดืม่เปน็ขนาด 150 มล. และเปลีย่นเปน็

บรรจภุณัฑแ์บบขวดทีง่า่ยตอ่การดืม่ และงา่ยตอ่การพกพา ถกูอกถกูใจ

ผู้ โดยสารหลายทา่นกนัเลยทเีดยีวคะ่ 

Nok Air 
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NOK VELO LOVE

Cycling Routes... ปั่นจักรยานตามรอยพระบาท 
ที่โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ 

ในช่วงนี้อากาศเป็นใจ เหมาะท ี ่จะป ั ่น
จักรยานคู่ใจกินลมชมธรรมชาต ิ สัมผัส
อากาศแสนบริสุทธิ์ในพื้นที่โครงการพัฒนา
พื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำร ิ หรือที่
เรียกกันว่าแก้มลิงหนองใหญ ่ซึ่งในบริเวณ
โดยรอบของ โครงการพ ัฒนาพ ื ้ นท ี ่
หนองใหญ่แห่งนี ้เต็มไปด้วยความสงบ
ร่มเย็น มีต้นไม้น้อยใหญ่เขียวขจีให้ความ
ร่มรื่น มีถนนหนทางเลียบคูคลองที่เหมาะ
สำหรับนักปั่นทั้งหลาย สามารถปั่นได้ทั้ง
ระยะสั ้นๆ และระยะไกล เลือกได้ตาม
ความสามารถ 

ปัน่เชา้-เยน็กำลงัด ี
 ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการปั่น
จักรยานคงหนีไม่พ้นช่วงเช้าตรู ่ที ่อากาศ
กำลังด ีมีหมอกจางๆ ให้สัมผัสเป็นระยะ 
ถ้าโชคดีในวันฟ้าเปิดก็สามารถชมพระ 
อาทิตย์ข้ึนงามๆ ไปพร้อมๆ กับการป่ันออก
กำลังกาย เรียกได้ว่าเพ่ิมอรรถรสในการป่ัน
ได้เป็นอย่างด ีพร้อมกันนี้ยังได้สูดอากาศ
บริสุทธิ ์ สัมผัสลมธรรมชาติได้อย่างชื่นใจ 
สำหรบัชว่งเย็นก็อากาศดีไมน้่อย เพราะว่า
เหล่านักปั่นทั้งหลายต่างพากันออกมาปั่น
จักรยานกันอย่างไม่ขาดสาย ช่วงเย็นเราก็

026 I nokair.com 



จะได้ปั่นไปพร้อมๆ กับการชมพระอาทิตย์
ตกดินที่สวยงาม และสัมผัสไออุ่นของแดด
อ่อนๆ ท่ีกำลังจะเลือนหายไปได้อย่างสุขใจ 
 
เสน้ทางปัน่  
 สำหรับเส้นทางปั่นนั้นมีหลายเส้นทาง
ให้เลือก เส้นทางยอดนิยมคือทางเลียบ 
คลองข ุดท ี ่สอง ข ้างทางเต ็มไปด ้วย
ธรรมชาติที ่สวยงาม ทั ้งสายน้ำ ต้นไม ้  
ใบหญ้าสีเขียวอ่อนให้ยลโฉมอย่างสดใส   
ชูช่อล้อลิ่วลม หรือใครที่อยากจะปั่นไปชม
สะพานไม้เคี ่ยมก็สามารถปั่นไปได้อย่าง
สบายๆ เมื ่อถ ึงสะพานไม้เค ี ่ยมก็จอด 
จ ักรยานไว ้แล ้วลงมาเด ินสะพานชม
ธรรมชาต ิถือว่าเป็นการออกกำลังกายที่ดี
ไปอีกแบบ 
 
ปัน่ตามรอยพระบาท 
 อีกทั ้งภายในโครงการพัฒนาพื ้นที ่
หนองใหญ่ตามพระราชดำรินี ้ พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ได้เสด ็จพระราชดำเน ินทอดพระเนตร
โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ ่ จังหวัด
ชุมพร โดยภายในโครงการแห่งนี้พระองค์
ท่านได้เสด็จพระราชดำเนิน 2 จุด จึงมี
แท่นจารึกเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินอยู ่
2 แท่นด้วยกัน ดังนั ้นใครที ่เข ้ามาปั ่น
จักรยานที่นี ่ต่างไม่พลาดที่จะปั่นไปตาม
รอยพระบาทของพระองค์ท่าน โดยแท่น
จารึกอยู่ที ่บริเวณศาลาทรงงานโครงการ
พัฒนาหนองใหญ่ และหน้าสำนักงานโยธา
ธิการจังหวัดชุมพร 2 จุดน้ีจึงเป็นจุดไฮไลต์
สำคัญของนักป่ันท่ีเข้ามาป่ันจักรยานท่ีน่ี 
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MOVERS & SHAKERS

สำหรับใครที่อยากลองไปชิมอาหารจานอร่อยก็ตามกันไปได้ที่  
2 อาคารประสานมิตร พลาซ่า ซอยสุขุมวิท 23  
ร้านเปิดทุกวัน 11.00-22.00 น. โทร. 0-2664-4043  
และหากอยากชมภาพเมนูอาหารน่ารับประทาน  
ก็ไป follow Instagram: Childhoodcafe  
หรือ Facebook: childhoodcafe 

JIBjib พาเดินทางย้อนเวลาผ่านอาหารจานเด็ดหลากหลายเมนูที่ได้ชิม
แล้วต้องคิดถึงอดีตที่ Childhood Cafe ร้านอาหารสไตล์เก๋ที่ไม่ได้มีดีแค่
รสชาติ แต่ยังแฝงความสนุกไว้ในทุกรายละเอียด มาทำความรู้จักร้านนี้
ให้มากขึ้นผ่านการพูดคุยกับคุณเจี๊ยบ-พิจิตรา หนึ่งในหุ้นส่วนร้านอาหาร  
แห่งนี้  
JIBjib : อยากให้คุณเจี๊ยบเล่าถึงที่มาของร้านนี้  
คุณเจี๊ยบ : ร้านนี้จริงๆ แล้วเกิดขึ้นจากความฝันของคน 3 คน คือ   
คุณบี-ปิติภัทร สารสิน ตัวเจี๊ยบเอง และคุณบอย พีซเมกเกอร์ มานาน
แล้วว่าอยากทำร้านอาหารเมนูโบราณที่เป็นเมนูที่คุณแม่ คุณยาย เคย
ทำให้รับประทาน เป็นเมนูที่ถูกลืมไปแล้ว แต่ด้วยทุกคนก็ยังทำงานจน
หลงลืมความฝันนี้ไป จนมาวันหนึ่งคุณบีก็เป็นคนจุดประกายความฝันนี้
ขึ้นมาอีกครั้งค่ะ และเริ่มลงมือทำอย่างจริงจัง  
JIBjib : คอนเซปต์ของร้าน Childhood Cafe 
คุณเจี๊ยบ : ความสนุกค่ะ เป็นความสนุกที่ชวนให้คิดถึงอดีต ทันทีที่เข้า
มาที่ร้านก็จะพบกับร้านสีขาวสบายตา โล่งๆ ตรงกลางมีโต๊ะรับประทาน
อาหารตัวยาวที่รับแขกได้หลายท่าน ให้อารมณ์ย้อนนึกถึงสมัยที่เรา  
รับประทานข้าวที่โต๊ะรับประทานอาหารในโรงอาหารกับกลุ่มเพื่อน
พร้อมๆ กัน ซึ่งความสนุกจะเริ่มขึ้นจากเมนูแรกคือ “ทองม้วนชวนนึก” 
เป็นขนมที่ทุกโต๊ะจะได้รับค่ะ ภายในทองม้วนมีคำถามสนุกๆ  เช่น วิชาที่
ชอบ ครูคนแรก เพื่อนคนแรก ซึ่งถ้ายิ่งมากับกลุ่มเพื่อนสนิทๆ จะยิ่งสนุก
มากๆ เลยล่ะค่ะ  
JIBjib : เมนูเด็ดไม่ควรพลาด! 
คุณเจี๊ยบ : มีหลายเมนูเลยค่ะ แต่ที่เจี๊ยบอยากให้ลองคือเมนูหมูสับนึ่ง

ปลาเค็ม เป็นเมนูโบราณหารับประทานยาก เราใช้หมูสับคลุกกับปลาเค็ม
ที่คัดสรรมาอย่างดี นวดจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วใส่ถ้วยตะไล ก่อนนำไปนึ่ง 
ที่ร้าน ทำกันสดใหม่ ไม่ได้ผสมทิ้งไว้ และนึ่งเมื่อลูกค้าสั่งเท่านั้นค่ะ ถึงจะได้
รสชาติอร่อยนุ่มลิ้น หรือถ้าใครชอบเมนูพะโล้ อยากแนะนำข้าวผัดพะโล้
แห้งค่ะ เราใช้น้ำพะโล้หอมๆ มาผัดกับข้าว รับประทานพร้อมหมูหวาน 
เต้าหู้ และไข่พะโล้ แต่ถ้าชอบเมนูไข่ เจี๊ยบอยากให้ลองไข่ตุ๋นคาราเมลปู ซึ่ง
มีวิธีทำที่พิถีพิถัน เพราะจะผสมส่วนผสมในไข่ทั้งฟองก่อนนำไปนึ่งและ
ราดด้วยซอสคาราเมลหวานๆ โรยด้วยปู เมนูนี้ก็ทำเฉพาะเมื่อมีลูกค้าสั่ง
นะคะ ไม่ได้ทำทิ้งไว้ เป็นสูตรของคุณยายเจี๊ยบเองค่ะ ตบท้ายด้วยเมนู
ขนมหวานอย่างเมนูใจเย็นๆ เป็นเมนูน้ำแข็งไสที่มีให้เลือกหลายรสชาติ 
JIBjib : ฝากร้านเชิญชวนให้ชิม 
คุณเจี๊ยบ : ถ้านึกถึงอาหารโบราณรสมือแม่และบรรยากาศสนุกๆ ในวัยเด็ก
ก็อยากให้นึกถึง Childhood Cafe อยากให้มาลองรับประทานอาหารที่
ร้านดูค่ะแล้วจะไม่ผิดหวัง 

Childhood Cafe 
เรียกความทรงจำแสนสนุกด้วยอาหารแสนอร่อย
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สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรม 
Northern Thailand Food Valley Showcase @ 
CNX นำผลิตภัณฑ์กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารที่มี
ศกัยภาพของกลุม่จงัหวดัภาคเหนอืตอนบน 1 จดัแสดง
และจำหน่ายให้กับกลุ่มผู้บริโภค เพื่อสร้างโอกาสทาง 
การตลาดให้กับผู้ประกอบการ และเกิดการพัฒนา
ต่อยอดผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ๆ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
ให้การสนับสนุนพื้นที่จัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยได้รับ
เกียรติจาก ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่า
ราชการจงัหวดัเชยีงใหม ่และ นางจนัทรรตัน ์ปยิพทัธไชย์ 
อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานใน  
การเปิดกิจกรรมครั้งนี้ ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร  
ผู้โดยสารภายในประเทศ ท่าอากาศยานนานาชาติ
เชียงใหม่ 

งานแสดงอุตสาหกรรมอาหาร
NorthernThailandFood

ValleyShowcase

ผ่านพ้นไปแล้วกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายระดับ 
Asia Pacific โดย Volcom ภายใต้ชื่องาน “Volcom 
TRUE TO THIS Photography Contest 2016” ซึ่ง
เป็นการจัดงานอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในระดับ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยในปีนี้ประเทศ
ไทยเข้าร่วมการแข่งขันและเป็นสถานที่ประกาศผล
รางวัลผู้ชนะ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มาพร้อมกับความ
พิเศษในการจัดงาน โดย Volcom TRUE TO THIS 
Photography Contest ร่วมมือกับมูลนิธิกระจกเงา 
เป็นครั้งแรกในโครงการแบ่งปัน พร้อมทั้งมอบรายได้ 
จากการจัดกิจกรรม โดยมี Arto Saari นักสเกตบอร์ด
และช่างภาพชื่อดังจากสหรัฐอเมริกา มาเป็นหนึ่งใน 
คณะกรรมการผู้ตัดสิน พร้อมทั้งร่วมจัดแสดงผลงาน 
ณ Soy Sauce Factory เจริญกรุง 
 

“VolcomTRUETOTHIS”
การประกวดภาพถา่ย
ระดบัAsiaPacific

SOCIAL FILE
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แดนสะหวัน น้ำงึม รีสอร์ท ได้จัดงานเลี้ยงไหว้พระจันทร์ตามประเพณีจีนในค่ำคืนแรมสิบห้า เดือนแปด สิบห้าค่ำ เป็นประจำ
ทุกปี เพื่อเป็นการเลี้ยงสังสรรค์และฉลองไหว้พระจันทร์ ระหว่างผู้บริหาร พนักงาน และลูกค้า ภายในงานเต็มไปด้วย
บรรยากาศสนุกสนานจากการแสดงรำฟ้อน การแสดงดนตรี และกิจกรรมแจกของรางวัล นอกจากนี้ยังเป็นการสานสาย
สัมพันธ์ระหว่างลูกค้าของแดนสะหวันทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย 

สานสัมพันธ์ประจำป ี

 

ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ ประธานกรรมการ บริษัท เคดีเอ็น จำกัด ผู้นำเข้าแบรนด์โดนัทชื่อดัง คริสปี้ ครีม จัด
กิจกรรมตอบแทนคืนสู่สังคม โดยส่งตัวแทนนำคณะพนักงานบริษัทจิตอาสา ร่วมสร้างรอยยิ้มและกำลังใจ มอบโดนัท  
คริสปี้ ครีม แสนอร่อยให้กับผู้ป่วยโรงพยาบาลศรีธัญญา ทั้งยังมอบเงินบริจาคสมทบทุนแก่มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา 
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยให้กลับสู่ครอบครัวและสังคมได้ 

คริสปี้ ครีม ตอบแทนคืนสู่สังคม 

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทางบริษัท พีมาร์ท ซุปเปอร์
สโตร์ จำกัด ได้จัดทำโครงการ “พีมาร์ท (จิตอาสา) ทำดีเพื่อพ่อ” ลงพื้นที่ทำจิตอาสา สร้างคุณประโยชน์ ร่วมทำความดีตาม
รอยพ่อ มอบผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องปรุงรส สิ่งจำเป็นต่างๆ ในการประกอบอาหาร ร่วมสนับสนุนให้กับทางกองทัพบก   
เพื่อทำอาหารแจกจ่ายให้แก่ประชาชนต่อไป ณ ท้องสนามหลวง   

พีมาร์ท (จิตอาสา) ทำดีเพื่อพ่อ 
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ON AGENDA
J A N U A R Y  2 0 1 7 

ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
ความรู้ความเข้าใจวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา เพื่อการเสริม
สร้างสุขภาพ พลานามัยที ่ดี ในการแข่งขันแบ่งเป็นมาราธอน 
(42.195 กิโลเมตร) ฮาล์ฟมาราธอน (21.10 กิโลเมตร) มินิมาราธอน 
(11.55 กิโลเมตร) และเดินวิ ่งเพื ่อสุขภาพ (4.5 กิโลเมตร) ณ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

ขอนแก่นมาราธอนนานาชาต ิ
29 January 2017
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งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชประจำปี 2560 
ชมนิทรรศการส่วนราชการและเอกชน การออกร้าน
จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ชมกิจกรรมบนเวที 
การประกวดสาวงาม และมหรสพต่างๆ ณ บริเวณ
สนามบินเก่า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

เทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ 
ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ งานแห่งความ
มหศัจรรยข์องตน้ไมส้แีดง นัน่คอืตน้ครสิตม์าส ทีน่ำมาตกแตง่บน
พืน้ทีก่วา่ 5 ไร ่เพือ่ตอ้นรบัวนัครสิตม์าสและเทศกาลปใีหมท่ีก่ำลงั
จะมาเยอืน ผูท้ีช่ืน่ชอบการถา่ยรปูตอ้งไมพ่ลาด ณ จงัหวดัเลย 

งานเทศกาลตรุษจีน 4 แผ่นดิน 4 วัฒนธรรม ประจำปี 2560 
ร่วมพิธีไหว้เจ้า เสริมมงคลชีวิต ในเทศกาลปีใหม่จีน ชมการเชิด
สิงโตมังกร ขบวนแห่วัฒนธรรม 4 ชาติ การแสดงศิลปวัฒนธรรม
ของไทย ลาว เวียดนาม และจีน พร้อมอิ่มอร่อยกับอาหารหลาก
หลาย ในเทศกาลอาหารอินโดจีน ณ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง   
หน้าตลาดอินโดจีน จังหวัดมุกดาหาร 

เทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง  
ภายในงานพบกับการแสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล 
หนึง่ผลติภณัฑค์ณุภาพด ีราคาถกู สนิคา้หตัถกรรมรม่บอ่สรา้ง
ลดราคาทั้งหมู่บ้าน การประกวดหัตถกรรมโดยสล่าท้องถิ่น
วาดรม่แพรขนาดตา่งๆ ชมนทิรรศการแสดงวถิชีวีติและความ
เป็นมาของการทำร่มบ่อสร้าง และในช่วงกลางคืนพบกับการ
ประกวดธิดาร่มบ่อสร้าง และอื่นๆ อีกมากมาย ณ หมู่บ้าน
บ่อสร้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

1 November 2016 - 
31 January 2017

26-28 January 
2017

January 
2017

26 January - 
4 February 
2017
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IN FOCUS

ภูมิประเทศของจังหวัดชุมพรมีลักษณะเป็นแนวยาว ทางด้าน
ตะวันตกมีเทือกเขาตะนาวศร ีตรงกลางเป็นพื้นราบลงมาจนถึง
ทะเล มีระยะทางที่ต่อจากจังหวัดประจวบฯ มาจนถึงที่ติดกับ  
จังหวัดสุราษฎร์ฯ เป็นระยะทาง 220 กิโลเมตร หรือ 400 ล้ี ตาม
ท่ีนักท่องเท่ียวเรียกขานกันมา  
 นอกจากนี้จังหวัดชุมพรยังมีสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่
สวยงามหลายแห่ง แหล่งท่องเที่ยวชุมชน ทั้งบนบกและทางน้ำ  
ท่ีเรียบง่าย มีเสน่ห์ โดยนำศาสตร์ของพระราชามาปรับใช้ได้อย่าง
น่าสนใจ ทำให้จังหวัดชุมพรเป็นอีกเมืองหนึ่งที่นักท่องเที่ยวควร
มาเยือน 
 จากคำกล่าวข้างต้นของ คุณณรงค์ พลละเอียด ผูว่้าราชการ
จังหวัดชุมพร ได้กล่าวกับทีมงาน JIBjib ก่อนเริ่มพูดถึงแหล่ง  
ท่องเท่ียวอ่ืนท่ีน่าสนใจและไม่ควรพลาด 
 “ในอดีตเมืองชุมพรได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม  
มาตลอด ล่าสุดคือเม่ือเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2540 ได้เกิดพายุโซน
ร้อนซีตาร ์ทำให้ฝนตกหนักทั่วจังหวัดชุมพร จนทำให้เกิดภาวะ  
น้ำท่วมฉับพลันในทุกพื้นที ่ โดยเฉพาะในตัวเมืองชุมพรที่มีระดับ
น้ำสูงที่สุดในประวัติศาสตร์เมืองชุมพร ในเดือนพฤศจิกายน ปี
เดียวกัน ได้มีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าจะมีพายุลินดา
ซ่ึงจะเกิดข้ึนบริเวณชุมพร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพล 
อดุลยเดชจึงได้มีพระราชดำริให้ขุดลอกคลองเพื ่อระบายน้ำ  
และสร้างแก้มลิงเพ่ือกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามฉุกเฉินข้ึนมา นับต้ังแต่ปี 
2541 จังหวัดชุมพรจึงได้รอดพ้นจากภัยพิบัติน้ันมาจนถึงทุกวันน้ี 
 “โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีหนองใหญ่ตามพระราชดำริดำเนินการ
สำเร็จด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย ภายในแบ่งออกเป็น
ป่าธรรมชาติ บริเวณเกาะกลางท่ีหนองใหญ่ เป็นเกาะชมนกชมไม้ 
เพราะมีต้นไม้ทีเ่ป็นไม้ท้องถิ่นทีม่อียู่แล้วและไมท้ี่ปลูกเพิ่มขึ้น อีก
ช่วงหนึ่งข้ามไปที่เกาะพอเพียงจะมีศูนย์เรียนรู้เรื่องเกษตรกรรม 
ธรรมชาต ิ โดยมีประชาชนเข้ามาช่วยดูแล โดยมีโครงการที่จะ

สานต่อศาสตร์แห่งพระราชา 

ณรงค์ พลละเอียด 
ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร 

พัฒนาพื้นที่นี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด
ในอนาคต เพิ่มกิจกรรมในพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อ
สืบสานและเรียนรูต้ามรอยของพระราชา 
 “พื้นที ่หนองใหญ่เป็นพื้นที ่ที ่พระองค์ทำไว้ให้
ประชาชนชาวชุมพร ชาวชุมพรจึงร ักและเคารพ
พระองค์มาก เพราะพระองค์ช่วยเหลือและแก้ไข
ปัญหาให้ประชาชนรอดพ้นจากภัยต่างๆ ทำให้
ประชาชนอยูอ่ย่างดีมีสุขเร่ือยมา” 
 นอกจากนี้คุณณรงค์ยังเน้นและส่งเสริมให้แต่ละ
อำเภอน้อมนำศาสตร์ของพระราชามาปรับใช้ให้เข้า
กับแต่ละอำเภอ ชูจุดเด่นของตนออกมา เช่น การ
ปลูกข้าวเหลืองปะทิวที่อำเภอปะทิว หรือที่อำเภอ
ละแมเป็นเรื่องไม้สามอย่างประโยชน์สี่อย่าง เป็นต้น 

038 I nokair.com 



C h u m p h o n p r o v i n c e h a s m a n y n a t u r a l , c o m m u n i t y 
attractions both onshore and in the ocean. The locals have 
adopted the principles of the late King in an interesting way, 
making the province one of the tourist destinations that you 
really should not miss. 
 “The la te K ing Bhumibo l Adu lyade j in i t i a ted cana l 
dredging to facilitate improved water flows and created the 
Kaem Ling Project (retention basin) to help preserve water for 
emergencies in 1998. Chumphon has been safe from disaster 
ever since. In the Nong Yai Development Project, which was 
init iated by the late King, there are forests with learning 
centres for agriculture and nature that are looked after by 
local people. This area wi l l be developed to become an 
important natural attraction for Chumphon in the future. More 
activities will be initiated in order to continue with beneficial 
projects and learn by following in the footsteps of the late 
King. 
 “The late King developed Nong Yai for the people of 
Chumphon, and the people loved and respected him for it. He 
helped find solutions and saved people from disaster, and the 
people have been happy ever since,” concluded Narong on 
people’s feelings towards the late King. 

  

Narong Ponla-ied 
Chumphon Governor 
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คุณวิริยา แก่นแก้ว ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
สำนักงานชุมพร-ระนอง ได้ให้ข้อมูลของจังหวัดชุมพรที่ประสบ
ความสำเร็จและยั่งยืนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะเป็นศูนย์รวมของ
การท่องเท่ียวชุมชนกลุ่มใหญ่ท่ีสุดในภาคใต้ ท่ีต่างน้อมนำพระราช 
ดำริในวิถีเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้จนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้
หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นวิถีคนอยู่กันอย่างยั่งยืนเป็นวิถี
ล่องแพที่พะโต๊ะ หรือสวนคอนโดเก้าชั้นของลุงนิล นำไปสู่บ้าน  
คนมีน้ำยา ศูนย์เรียนรู้การทำน้ำยาจากพืชผักในสวนคอนโด  
เก้าชั้นของบ้านวรรณภัสสร วิถีประมงเชิงอนุรักษ์อย่างพอเพียง
หลากหลายรูปแบบ ทั้งเกาะพิทักษ ์ อ่าวคราม บางสน และ
หมูบ้่านอ่าวท้องตม ท่ีอนุรักษ์ม้าน้ำมากว่า 400 ปี จวบจนฟาร์ม
โคนมอารมณ์ดี ซ่ึงเป็นฟาร์มเกษตรอินทรีย์ท่ีมีเร่ืองราวท่ีน่าสนใจ
และแตกต่างจากที่อื่นๆ นอกจากความสวยงามของท้องทะเล
แล้ว ชาวจังหวัดชุมพรยังได้น้อมนำศาสตร์ของพระราชามาใช้ใน
ชีวิตได้อย่างสมบรูณ์และเป็นแหล่งท่องเท่ียวช้ันนำ 
 ทั้งนี้คุณวิริยากล่าวถึงจังหวัดชุมพรในมุมมองที่ทุกคนไม่รู้
เพ่ิมเติมว่า “ถ้าเปรียบภาคใต้เหมือนบ้านพักตากอากาศ ชุมพรก็
เปรียบเสมือนประตูและระเบียงที่ทุกท่านสามารถหยุดพักเพื่อ  
เติมเต็มตนเองให้มีความรู้สึกสดชื่น ภายใต้ธีมเมืองต้องห้าม
พลาด ชุมพร หาดทรายสวย 400 ลี ้หมายถึงชายหาดที่เริ่มต้น
จากอำเภอปะทิว รอยต่อจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ จวบจน
อำเภอละแม ที่มีจุดเชื่อมต่อกับจังหวัดสุราษฎร์ธาน ีความยาว 
222 กิโลเมตร ซ่ึงมีความอุดมสมบรูณ์ท่ีสุดแห่งหน่ึงของอ่าวไทย 
 “ในมุมมองของกิจกรรมดำน้ำ ท่องเท่ียวทางทะเล ท่ีน่ีคือสวน
ดอกไม้ใต้ทะเลแปลงใหญ ่มีปลาสวยงามมากมาย อีกทั้งมีวาฬ
บรูดา ฉลามวาฬ สัตว์ใหญ่ใจดีแห่งท้องทะเล แต่ในมุมมองของ
ความเป็นทะเลเพื่อชีวิต ชุมพรคือครัวซีฟู้ดของประเทศไทย เป็น
แหล่งโปรตีนโอเมกาแหล่งใหญ่ที่สำคัญ ไม่เพียงแค่นั้น จังหวัด
ชุมพรยังเป็นคลังแห่งพืชผักผลไม้ เพราะมีความอุดมสมบรูณ์ของ
ผืนดิน ผืนน้ำ และอากาศที่เหมาะสม ทำให้ที่นี่เป็นแหล่งปลูก  
ไม้ผลนานาชนิด โดยเฉพาะทุเรียนและมังคุดที่ได้ชื่อว่าราชาและ
ราชินีของผลไม ้มีแหล่งปลูกกล้วยหอมทองแหล่งใหญ ่ส่งออก  
ไปยังประเทศญ่ีปุ่น มีกล้วยพ้ืนเมือง กล้วยเล็บมือนาง มีผักเหลียง 

ท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ถือเป็นหน่ึงในตระกลูผักอายุ
ยืน ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นราชินีผักพื้นบ้านด้วย 
และที่นี่คือถิ่นกาแฟโรบัสตา กาแฟสายพันธุ์รสชาติ
เข้มข้นที่สุดสายพันธุ์หนึ่งที่ปลูกมากที่สุดในประเทศ
ไทย ยามกาแฟออกดอกจะส่งกลิ่นหอมอบอวลไปทั้ง
หุบเขา เหตุน้ีเองจงึทำให้จงัหวัดชมุพรกลายเปน็เมอืง
ธรรมชาติที่ยังบริสุทธิ ์ ภายใต้วิถีชีวิตการเกษตรและ
ประมงท่ีเรียบง่าย เป็นเมืองน่าอยูอี่กเมืองหน่ึงท่ียึดหลัก
และดำเนินรอยตามศาสตร์พระราชา” 

ท่องเที่ยวชุมพร  
ตามศาสตร์พระราชา 

วิริยา แก่นแก้ว 
ผู้อำนวยการการท่องเที่ยว

แห่งประเทศไทย
สำนักงานชุมพร-ระนอง
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Wiriya Kaenkaew, Director of the Tour ism Author i ty of 
Thailand for the Chumphon-Ranong Office, talks about the 
s u c c e s s a n d s u s t a i n a b i l i t y o f C h u m p h o n p r o v i n c e , 
mentioning that it is the largest community center of tourism 
in the south that has adopted the late King’s principles of a 
‘sufficiency economy’. This has made it a learning center for 
various sustainable ways of life such as in the Phato rafting 
community, Uncle Nin’s 9-layer vertical garden, a learning 
c e n t e r t o m a ke c o m p o u n d s d e r i v e d f r o m p l a n t s a n d 
vegetables at the Wanapasson Home Vertical Garden, all 
types of eco-f ishing around Phi thak is land, Khram Bay, 
Ba n g s o n , an d Tong Tom Bay V i l l age , wh ich ha s b een 
conserving sea horses for over 400 years as well as a happy 
organic dairy farm and many more destinations for you to 
visit. In addition to the beautiful ocean, Chumphon has fully 
adopted the late King’s principles to become a leading tourist 
destination.  

Wiriya Kaenkaew 
Director of Tourism  
Authority of Thailand,  
Chumphon-Ranong Office 
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URBAN MYTH
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	 วันเสาร์ที่	20	มิถุนายน	พ.ศ.	2541	พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 และสมเด็จพระเทพรัตน	 
ราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ได้เสด็จพระราชดำเนิน	 
ทอดพระเนตรโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่	 จังหวัดชุมพร	
อันเป็นที่มาของการพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่
ให้เป็นแก้มลิงธรรมชาติตามพระราชดำริ	 ซึ่งเป็นการแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยอย่างยั ่งยืน	 โดยมีสถานที่ซึ ่งเป็นจุดเสด็จ
พระราชดำเนินในวันนั้น	 7	จุด	ต่อมาได้รับการพัฒนาและ	 
มีการก่อสร้างแท่นจารึกไว้	
	 แท่นจารึกจุดที่	 1	บริเวณสะพานข้ามคลองละมุ	 เพื่อ
ทอดพระเนตรหลุมขุดเจาะสำรวจดินแนวคลองละมุ	และมี
คำสั ่งให้ขุดลอกคลองละมุเพื ่อระบายน้ำที ่มาจากคลอง	 
ท่าแซะลงมาสูห่นองใหญ่	 ซ่ึงช่วยลดปริมาณน้ำท่ีไหลสูตั่วเมือง
ชุมพรได้เป็นอย่างดี	
	 แท่นจารึกจุดที่	2	หน้าสำนักงานโยธาธิการจังหวัดชุมพร	
ได้เสด็จพระราชดำเนินมาเพื ่อประทับพักผ่อนพระราช
อิริยาบถเบื้องต้นก่อนที่จะเสด็จราชดำเนินทรงงานในพื้นที่	
	 แท่นจารึกจุดที่	 3	บริเวณศาลาทรงงานโครงการพัฒนา
พื้นที่หนองใหญ่	 เสด็จฯ	ทรงเปิดโครงการพัฒนาพื้นที่หนอง
ใหญ่ฯ	และมีพระราชดำรัสแก่ข้าราชการท่ีเฝ้าฯ	 รับเสด็จ	อีกท้ัง
ยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปลูกต้นราชพฤกษ์บริเวณ	 
หน้าป้ายโครงการ	และทรงเยี่ยมเยือนราษฎรที่เฝ้าฯ	รับเสด็จ	
	 แท่นจารึกจุดที่	4	บริเวณปลายคลองท่าดินแดง	มีรับสั่ง
ให้ขุดลอกคลองท่าดินแดงเชื่อมต่อพื้นที่หนองใหญ่ด้านเหนือ	
เพื่อรับน้ำหลากบางส่วนจากอำเภอท่าแซะและอำเภอปะทิว	
	 แท่นจารึกจุดที่	 5	สะพานข้ามคลองหัววัง-พนังตัก	หน้า
โรงเรียนเมืองชุมพร	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	พระราชทาน
พระราชทรัพย์ส ่วนพระองค์จำนวน	 800,000	 บาท	 ให้
ก่อสร้างผิวจราจรแบบเอสฟันติคเพื่อเป็นเส้นทางเลี่ยง	และ
ได้พระราชทานชื่อถนนสายนี้ว่า	“ถนนราชประชาร่วมใจ”	
	 แท่นจารึกจุดที ่	 6	 โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์	
เสด็จฯ	 ทรงเยี ่ยมโรงพยาบาลโดยไม่มีหมายกำหนดการ	
เสด็จฯ	ทอดพระเนตรระดับน้ำที่เคยท่วมหน้าตึกผู้ป่วยนอก	
และเสด็จฯ	 ไปทรงดูเครื ่อง	 X-ray	 โดยมีพระราชดำรัสว่า	
“ข้างในคงเป็นสนิมหมดแล้ว	 เห็นแล้วน่าสงสาร	ที่ลงมาช่วย
ทำโครงการต่างๆ	นี้	จะไม่มีน้ำท่วมเช่นนี้อีกแล้ว”		
	 แท่นจารึกจุดที ่	 7	 ศาลากลางจังหวัดชุมพรหลังเก่า	
เสด็จฯ	 ไปทรงสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาท	
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว	 ก่อนประทับพักผ่อน			
พระราชอิริยาบถและเสวยพระกระยาหารค่ำ	 จนถึงเวลา	
20.23	 น.	 จึงเสด็จลงศาลากลาง	 และมีพระราชดำรัสกับ	 
ผู ้ว่าราชการจังหวัดชุมพร	 ก่อนประทับรถยนต์พระที ่นั ่ง
เสด็จฯ	กลับวังไกลกังวล 

7 จุดเสด็จพระราชดำเนิน 
จังหวัดชุมพร 
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	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพลอดุลยเดช
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้น
สำหรับเป็นพระพุทธรูปประจำจังหวัด	 ที ่ฐานบัว  
ด้านหน้าทรงบรรจุพระพิมพ์ที ่ทรงทำขึ ้นด้วยวัตถ  ุ 
ศักดิ ์สิทธิ ์จากปูชนียสถานสำคัญของจังหวัดต่างๆ	  
ทั่วราชอาณาจักร	 โดยมีผงธูปบูชาและทรายใจกลาง
ศาลกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์ที ่จังหวัดชุมพร  
รวมอยู่ด้วย	พร้อมทั้งทรงตั้งพระราชหฤทัยอธิษฐาน
ปิดทอง	 และทรงพระสุหร่าย	 ทรงเจิม	 ก่อนจะทรง  
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญไป
พระราชทาน	 ด้วยทรงถือว่าพระพุทธนวราชบพิตร  
องค์นี้เป็นที่ตั้งแห่งคุณพระรัตนตรัยอันเป็นที่เคารพ
สูงส ุด และเป ็นน ิม ิตหมายท ี ่สำค ัญของความ  
เป ็นอันหนึ ่งอ ันเด ียวกันของประเทศและคนไทย  

พระพุทธนวราชบพิตร ประจำจังหวัดชุมพร  

ทั้งชาติ	 โดยเมื่อวันที่	 22	พฤศจิกายน	พ.ศ.	 2554		 
พระบาทสมเด ็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 
ทรงพระกร ุณาโปรดเกล ้ า โปรดกระหม ่อมให ้	 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	 สยามมกุฎราชกุมาร		 
(พระอิสริยยศในขณะนั้น)	 เสด็จพระราชดำเนินแทน
พระองค์ในการพระราชทานพระพุทธนวราชบพิตร	 
แก่จังหวัดชุมพร	 โอกาสนี ้ได้มีพระราชดำรัส	 ทรง	 
พระสุหร ่าย	 ทรงเจิม	 แล้วพระราชทานพระพุทธ	 
นวราชบพิตรของจังหวัดให้แก่ผู ้ว่าราชการจังหวัด	
และพระพุทธนวราชบพิตรจำลองแก่นายอำเภอ		 
8	 อำเภอ	 สำหรับอัญเชิญไปประดิษฐานเพื ่อเป็น
มิ ่งขวัญสิริมงคลและเป็นที ่ยึดเหนี ่ยวจิตใจในการ  
ร่วมกันประกอบคุณความดี	 สร้างความปลื้มปีติให้  
แก่ชาวชุมพรเป็นอย่างยิ่ง 
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	 พลเรือเอก	พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมหลวงชุมพร
เขตรอุดมศักดิ์	พระองค์ท่านเป็นที่เคารพรักของเหล่า
ทหารเรือ	ชาวประมง	และประชาชนทั่วไป	โดยเฉพาะ
ชาวชุมพรนั้นกล่าวได้ว่าแทบทุกบ้านจะมีพระรูปของ
พระองค์ท่านไว้บูชา	 ด้วยทรงเป็นที่เคารพศรัทธายิ่ง	 
จนมีพระสมัญญาว่า	 “เสด็จเตี ่ย”	 ทรงเป็นพระเจ้า	 
ลกูยาเธอในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	
รัชกาลที่	 5	พระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการวาง
รากฐานวิชาการทหารเรือตามแบบตะวันตก	 โดยที่	 
เห็นเด่นชัดคือเมื่อครั้งที่ทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการ	 
ทหารเร ือใน	 ได ้กราบบ ังคมทูลพระบาทสมเด็จ	 

ศาลพระรูปกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ หาดอรุโณทัย  

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหั่วขอพระราชทานที่ดินบริเวณ
อำเภอสัตหีบ	 จังหวัดชลบุร	ี เพื่อตั้งเป็นฐานทัพเรือ		 
อันเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนากองทัพเรือต่อมา	
	 สำหรับศาลพระรูปกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ที ่หาดอรุโณทัยแห่งนี ้ตั ้งอยู ่ที ่ตำบลปากตะโก	 โดย		 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	 สยามมกุฎราชกุมาร	
(พระอิสริยยศในขณะนั้น)	 ได้เสด็จพระราชดำเนิน	 
มาทรงเปิดศาลพระรูปแห่งนี้	 เมื่อวันที่	 20	กุมภาพันธ์		 
พ.ศ.	2522	และทรงปลูกต้นหมากไว้เพื่อเป็นที่ระลึกใน
การเสด็จพระราชดำเนิน	และเพื่อความเป็นสิริมงคล	 
แก่ผู้ที่ได้มากราบสักการะ	ณ	ศาลแห่งนี้	 
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โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่

ตามพระราชดำริ
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แก้มลิงหนองใหญ ่
	 หลายคนเรียกพื้นที่ธรรมชาติกว้างใหญ่แห่งชุมพร
นี้ว่า	 “แก้มลิงหนองใหญ่”	ที่มาของชื่อนี้ก็คือแนวพระ
ราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชที่ทรงให้สร้างเส้นทางเดินน้ำเพื่อพักน้ำไว้ใน
แก้มลิง	 ไม่ให้เกิดน้ำท่วมใหญ่อย่างที่จังหวัดชุมพรเคย
ประสบมาโดยตลอด	หลังจากนั้นชาวชุมพรก็ร่วมแรง
ร่วมใจกันสานต่อพระราชดำริเกี ่ยวกับเศรษฐกิจ	 
พอเพียง	 ด้วยการสร้างศนูย์ความรูโ้ครงการหนองใหญ่
ข้ึน	 เพ่ือเป็นแนวทางการใช้ชีวิตเรียบง่ายให้กับชาวบ้าน
และบุคคลที่สนใจ	
 
ความงดงามที่สมบูรณ ์
	 พื้นที่ในโครงการแบ่งออกเป็น	3	ส่วนด้วยกัน	คือ

ส่วนของป่าธรรมชาติ	 ซึ ่งเป็นที่อยู ่อาศัยของหมู่นก
ต่างๆ	หลากหลายพันธุ์	ส่วนของการทำเกษตร	ซึ่งเป็น
พื้นที่ประกอบอาชีพจริง	มักมีเกษตรกร	นักเรียน	นัก
ศึกษามาฟังบรรยายงานอยู่เสมอ	และสุดท้ายคือส่วน
ของเกาะเลข	 9	 คืออาคารของหน่วยอนุร ักษ์และ	
จัดการต้นน้ำพะโต๊ะ	 ในส่วนนี้นับเป็นไฮไลต์ของการ
ท่องเที่ยว	 เพราะมีการจัดโฮมสเตย์ที่พักได้จริงอยู่ที่นี่
ด้วย	และอีกจุดที่น่าสนใจคือสะพานไม้เคี่ยม	ที่สร้าง
เป็นทางเดินยาวข้ามน้ำ	ทำให้สามารถเดินชมธรรมชาติ	
และทิวทัศน์ที ่สวยงาม	 โดยเฉพาะในช่วงเช้ายามที่
พระอาทิตย์ขึ ้น	 และช่วงเย็นที่พระอาทิตย์กำลังจะ
ตกดิน	 เป็นช่วงเวลาที่ในส่วนของสะพานทางเดินข้าม
น้ำแห่งนี้จะสวยงามมากเป็นพิเศษ	แสงอาทิตย์ทอแสง
ทอดลงบนผืนน้ำอย่างงดงาม	มองเห็นฝูงนกบินออก
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“แก้มลิงหนองใหญ่” คือแนว
พระราชดำริของในหลวง
รัชกาลที่ 9 เป็นการสร้าง
เส้นทางเดินน้ำเพื่อพักน้ำไว้
ในแก้มลิง ไม่ให้เกิดน้ำท่วม
ใหญ่อย่างที่จังหวัดชุมพร
เคยประสบมาโดยตลอด  

หากินในยามเช้าและบินกลับเข้ารังในยามเย็นเป็นทิวแถวอย่าง
สวยงาม	และหากวันไหนโชคดีอาจจะได้พบกับฝูงกวางที่ออกมา
ให้ยลโฉมความงดงามกันอีกด้วย	 และในอาณาบริเวณโดยรอบ
ของโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริเต็มไปด้วย
ความสงบร่มเย็น	มีต้นไม้น้อยใหญ่เขียวขจีให้ความร่มร่ืน	คคูลองต่างๆ 
ก็คอยให้ไอเย็นๆ	อยูเ่สมอ	ทำให้รูสึ้กเป็นสุขทุกคร้ังท่ีได้เข้ามาเยือนใน
สถานที่แห่งความร่มเย็นแห่งนี้		
 
ศูนย์การเรียนรู ้
	 นอกเหนือจากสารพันแปลงทดลองที่พร้อมเสมอในการให้
ความรู้กับเด็กๆ	นักเรียนหรือบุคคลทั่วไป	ไม่ว่าแปลงสมุนไพร	พืช
ผักต่างๆ	นาข้าว	ยังมีการทำไบโอดีเซล	การสอนเลี้ยงกบ	หมู		 
ไก่	ปลา	 ให้ชาวบ้านได้มีเทคนิคในการทำมาหากินเพิ่มขึ้น	 ส่วน	 
นักท่องเที่ยวก็ได้เก็บเกี่ยวเกร็ดความรู้ต่างๆ		
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ความภาคภูมิใจของคนทำงาน  
คือการได้ถวายงานรับใช้  
 
	 คุณเฉลิมเกียรติ	 คงวิเชียรวัฒน์	 ผู ้อำนวยการ
สำนักงานชลประทานที่	 14	 กรมชลประทาน	 ซึ่งใน
ขณะนั้นมีตำแหน่งเป็นนายช่างผู้ดำเนินการก่อสร้าง
ขุดคลองหัววัง-พนังตัก	 และประตูระบายน้ำ	 ในพื้นที่
ของโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ	
	 “ในขณะน ั ้นผมเป ็นเพ ียงนายช ่างของกรม	
ชลประทาน	ได้รับคำสั่งจากพระองค์ท่านผ่านกองงาน
ส่วนพระองค์ให้ดำเนินการขุดคลองหัววัง-พนังตัก	
จังหวัดชุมพร	 ให้ทะลุภายใน	30	วัน	 เพื่อให้เป็นช่อง
ทางสำหรับน้ำไหลผ่าน	 แก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมือง
ชุมพรที่มีมานาน	 โดยในปี	 พ.ศ.	 2540	 เมืองชุมพร
ประสบปัญหาน้ำท่วมหนักจากพายุโซนร้อนซีตาร์	 อีก
ทั้งยังเป็นจุดที่พายุลินดากำลังจะเคลื่อนเข้ามาอีกลูก	
ด้วยความห่วงใยในราษฎรของพระองค์จึงทรงมีรับสั่ง

ให้กรมชลประทานขุดลอกคลองให้เสร็จสิ้น
ก่อนพายุจะมา	 โดยพระราชทานทุนทรัพย์
ส่วนพระองค์	 18	 ล้านบาท	 ผ่านมูลนิธิ	 
ชัยพัฒนา	อีกส่วนหน่ึงจากมลูนิธิราชประชา 
นุเคราะห์	 เพ่ือใช้ก่อสร้างประตรูะบายน้ำท้ัง 
3	แห่ง	ซึ่งกรมชลประทานได้เร่งรัดจนแล้ว
เสร็จ	และสามารถใช้ระบายน้ำได้ในวันที่	
2	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2540	ก่อนพายุจะเข้า
มาในเมืองชุมพรเพียง	1	วัน”	
	 คุณเฉลิมเกียรติเล่าว่า	พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภมิูพลอดุลยเดชมีพระราช 
ดำริให้หนองใหญ่เป็นแก้มลิงธรรมชาติ	
เพื่อเป็นที่สำหรับรับน้ำจากคลองท่าแซะ	
มาเก็บไว้ก่อนที่จะไหลลงสู่คลองท่าตะเภา	
และเมื ่อน้ำมีปริมาณที ่มากขึ ้นก็ค่อยๆ	

ระบายน้ำลงสู่คลองหัววัง-พนังตัก	 เพื่อระบายน้ำออก
สู่ทะเล	นอกจากนี้ยังใช้เป็นพื้นที่สำหรับเก็บกักน้ำไว้
ใช้ในฤดูแล้งอีกด้วย	
	 “ในวันที่	 20	มิถุนายน	พ.ศ.	 2541	 ได้ทรงมีพระ
ราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทานรวม	5	ข้อด้วยกัน	คือ	
1.	สร้างอาคารควบคุมน้ำที่บริเวณต้นคลองและปลาย
คลองในบริเวณหนองใหญ่	 เพื่อเก็บน้ำไว้ให้ราษฎรใช้
ในฤดูแล้ง	 2.	ควรจัดตั้งสถานีวัดระดับน้ำพร้อมระบบ
เตือนภัยที่บริเวณต้นน้ำคลองท่าแซะ	3.	ควรพิจารณา
ขุดคลองหรือวางท่อเชื่อมต่อระหว่างคลองท่าแซะกับ
ต้นคลองละมุ	เพื่อให้ราษฎรมีน้ำใช้ทำการเกษตร	และ
ช่วยผันน้ำเพื่อระบายน้ำสู่ทะเล	 4.	ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
ท่ีบริเวณประตรูะบายน้ำราชประชานุเคราะห์	1,	2	และ 
3	 เพ่ือช่วยสบูน้ำออกจากหนองใหญ่ลงคลองระบายน้ำ
หัววัง-พนังตักลงสูท่ะเลในช่วงน้ำหลาก	5.	ศึกษาปริมาณ
น้ำท่ีแน่นอนท่ีไหลในคลองท่าตะเภา	 เพ่ือใช้แก้ไขปัญหา
อุทกภัย”	
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Many people call this extensive nature area of Chumphon ‘Kaem 
Ling Nong Yai’ (retention basin). The name comes from the late King 
Bhumibol Adulyadej’s initiation of the creation of a waterway to store 
water in a retention basin to help prevent the floods that Chumphon 
had so often faced previously. The people in Chumphon have also 
cont inued the late King’s in i t iat ives regarding the ‘suf f ic iency 
e c o n o m y ’ b y e s t a b l i s h i n g t h e N o n g Ya i L e a r n i n g C e n t e r t o 
demonstrate a s imple way of l i fe for locals and others who are 
interested. 
 The project areas can be divided into three parts: a forest and 
home for a wide range of different bird species, an agricultural area, 
which is the occupational area where farmers and students visit to 
attend presentation sessions, and finally, ‘Number 9 Island’, which is 
the building of the Phato Watershed Conservation and Management 
Center. This is considered a highlight of the tourist trail as there are 
homestays where visitors can stay close to nature, and a wooden 
bridge stretching across the water, where people can enjoy beautiful 
scenery. In addition to the trial plantations of herbs, vegetables and 
rice that provide understanding for students and others, there is also 
b iodiesel product ion, in format ion on how to keep f rogs, p igs, 
chickens and fish, offering new techniques to the locals in order to 
expand thei r understanding and to share new knowledge and 
information with tourists. 
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SPECIAL SCOOP

จากภูผา... สู่มหานที 
ศาสตร์พระราชาเพื่อประชาชน 
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จ า ก ห ลั ก ป รั ช ญ า เ พื่ อ ป ร ะ ช า ช น ข อ ง พ ร ะ บ า ท  
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สู ่ การ


รวมกล ุ ่มของชาวช ุมพร
 สร ้างเคร ือข ่าย
 “จาก
ภูผา…สู่…มหานที”
 เพื่อฟื้นฟูระบบน้ำ
 และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
 เป็นต้นแบบของการขับเคลื่อน
การฟื้นฟูสิ ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นน้ำ
 กลางน้ำ
 จนถึง
ปลายน้ำ
 ให ้ส ิ ่งแวดล้อม
 ธรรมชาติ
 และแหล่ง


ท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพรสวยงามดังเดิมและยังคง
งดงามตลอดไป



จากภูผา... ปลูกป่าเพื่อรักษาต้นน้ำ 

 ส่วนสำคัญของระบบน้ำคือต้นน้ำ
 หากต้นน้ำ
สมบูรณ์แล้ว
ส่วนอื่นๆ
ของระบบน้ำก็จะสมบูรณ์เช่น
กัน
จากน้ำหยดแรกจนถึงสายน้ำใหญ่ที่ไหลลงสู่ท้อง
ทะเลชุมพรนั ้น
 เริ ่มต้นที ่ต้นน้ำพะโต๊ะ
 โดยหน่วย
อนุรักษ์และจัดการต้นน้ำพะโต๊ะ
ที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ให้ชุมชนเห็นความสําคัญของการรักษาป่า
 โดยจัดทํา
โครงการ
 “คนอยู่
 ป่ายัง”
 มุ่งให้ความรู้แก่เด็กและ


ชาวบ้าน
 เพื่อให้เห็นความสำคัญของธรรมชาติและ


แหล่งน้ำตามธรรมชาติ
 ผ่านฐานเรียนรู ้เร ื ่องการ
จัดการน้ำที่อยู่กับภูเขา
การกักเก็บน้ำไว้กับป่าทำฝาย
ต้นน้ำ
เก็บดิน
เก็บน้ำไว้กับลำธาร
การทำนาขั้นบันได

เพื่อแสดงออกให้เห็นถึงการพึ่งพิงตนเอง
การปลูก


ต้นกล้าเพื่อนำไปปลูก
 ขยายพื้นที่ป่าสีเขียวและต้น


น้ำลำธารให้สมบูรณ์
 ลิ้มรสอาหารพื้นบ้านขนานแท้

ครัวชาวแพได้นำพืชพรรณที่มีอยู่ในต้นน้ำพะโต๊ะมา
ปรุงรสเป็นเมนอูาหารแสนอร่อยท่ีหารับประทานได้แค่ท่ีนี่

อาทิ
 ข้าวห่อใบคลุ้ม
ภูมิปัญญาของชาวแพ
 ไข่เจียว

ใบตอง
 เมนูง่ายที่หน้าตาและส่วนผสมแปลกตาจาก


ที่เคย
 โครงการธนาคารต้นไม้เป็นการขยายแนวคิดไป
สู่ชุมชนให้หันมาปลูกต้นไม้เพื่อรักษาป่า
สนับสนุนให้
ประชาชนปลูกต้นไม้ในที่ดินของตนเอง
แล้วแปรต้นไม้
ให้มีมูลค่าเป็นทรัพย์
 เพื่อนำทรัพย์ที่ได้ไปใช้ในการ
ดำรงชีพ




สู่... เกษตรกรรมกับธรรมชาต ิ

 จากต้นน้ำไหลผ่านสู่กลางน้ำ
ก่อเกิดการนำไปใช้
ให้เกิดประโยชน์และเห็นคุณค่าที่สุด
 สวนลุงนิลคือ
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติพืชคอนโด
 9
 ชั้น
 ที่ปลูกพืช
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หลากหลายชนิดเพื่อให้ออกดอกออกผลสลับกันไป

สร้างรายได้ตลอดทั้งปี
 นอกจากนี้ยังมีฐานการเรียนรู้
ต่างๆ
ที่สวนลุงนิล
ถือเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวเเละ
เรียนรู้ที่นำแนวความคิดและการทำการเกษตรทฤษฎี
ใหม่มาปฏิบัติจนประสบความสำเร็จ
 โดยคนที่สนใจ
สามารถมาเที ่ยวชมได้ตลอดทั ้งปี
 บ้านธรรมชาติ


วรรณภัสสร
 ที่นี ่นำพืชผักสวนครัวและพืชพรรณใน
สวนที ่ม ีประโยชน์
 พัฒนาผลผลิตในสวนเกษตร
อินทรีย์
 ต่อยอดเป็นสินค้ามาสร้างมูลค่าให้กับตนเอง

นอกจากผลิตสินค้าจากพืชสวนเกษตรอินทรีย์แล้ว



ที่นี่ยังเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนในการสอนวิชาความรู้

ในการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ
เพื่อใช้เองสำหรับคนที่สนใจ
ด้วย
นมโคสดๆ
ส่งตรงถึงมือทุกวัน
ฟาร์มอินทร์แปลง

ฟาร์มเกษตรของเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจ

มาจากในหลวงรัชกาลที่
 9
มุ่งมั่นที่จะเป็นเกษตรกรที่
ประสบความสำเร็จ
ปัจจุบันที่นี่สามารถแปรรูปนมวัว

เป็นผลิตภัณฑ์นมพาสเจอไรซ์รสต่างๆ
 โดยฟาร์ม
อินทร์แปลงผลิตแก๊สชีวภาพขึ้นเอง
 ใช้พลังงานจาก
แก๊สชีวภาพจากมูลวัว
 ส่วนกากที่ตกตะกอนในบ่อ
แก๊สก็ทำปุ๋ยไว้ใช้เพื่อนำไปแจกให้คนในชุมชนเอาไปใส่
แปลงที่ปลูกหญ้าและเกี่ยวหญ้ามาขายให้ฟาร์มโคนม
แห่งนี้
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มหานที... แห่งความยั่งยืน 

 จุดเริ ่มต้นที ่ดีส่งผลต่อปลายทางที่ดี
 การดูแล
รักษาธรรมชาติ
 สิ่งแวดล้อม
และสังคม
 เพื่อให้คน

และธรรมชาติพึ่งพากันได้
 ชุมพรคาบาน่า
ที่นี ่เป็น


รีสอร์ตและศูนย์กีฬาดำน้ำธรรมชาติที่มองเห็นความ
สำคัญของธรรมชาติและท้องทะเลชุมพร
จึงดำเนิน
การรักษาสภาพแวดล้อม
 โดยนำเอาศาสตร์ของ


พระราชามาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
ด้วย
การพัฒนาดิน
น้ำ
ป่า
และคน
บนพ้ืนท่ี
30
ไร่
เปล่ียน
จากโรงแรมมาเป็นเรียนแรม
 ขยายการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้เป็นศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเพลิน
 และขยับ
ขยายเป็นเครือข่ายเศรษฐกิจ
 ได้แก่
พนักงาน
ชาวไร่

ชาวนา
 และชาวสวน
 เป็นสถานที่พักผ่อนและศูนย์
เร ียนรู ้ท ี ่ครอบคลุมไปถึงคนที ่ร ักในการดำน้ำกับ
กิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูท้องทะเล
 เกาะพิทักษ์เป็น
เกาะเล็กๆ
ทุกคนจะอยู่กันฉันพี่น้อง
 ให้ความเอื้อเฟื้อ
เผื ่อแผ่กัน
 วัฒนธรรมการ
 “ส่งแกง”
 ยังมีให้เห็น



บ่งบอกถึงความเป็นญาติมิตร
 รวมถึงวิถีชีวิตชาว
ประมง
กรรมวิธีการเผามะพร้าว
ชุมชนเกาะพิทักษ์

ยังได้ชื ่อว่าเป็นชุมชนที่อนุรักษ์สภาพแวดล้อมทาง
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ทะเลได้ดี
 เป็นศูนย์อนุรักษ์หอยมือเสือและปะการัง
สวยงามที่อยู่รอบเกาะ





 หมู ่บ้านท้องตมใหญ่
 เป็นหมู ่บ้านชาวประมง
ชายฝั่งทะเล
ตัวหมู่บ้านตั้งอยู่ในอ่าวโค้งรูปเกือกม้า

โค้งอ่าวด้านในเป็นป่าชายเลนที ่ย ังคงความอุดม
สมบูรณ์
มีระบบนิเวศป่าชายเลนที่น่าศึกษา
ชาวบ้าน
ประกอบอาชีพประมง
 ทำมาหากินกับทรัพยากร
ชายฝั่งในอ่าวท้องตมหมุนเวียนกันไปตามฤดูกาล
วิธี
อนุรักษ์ท้องทะเลของชุมชนบ้านท้องตมใหญ่คือการ

“บวชทะเล”
ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการบวชทะเลที่เดียวใน
ประเทศไทยก็ว่าได้
 โดยการสร้างบ้านให้ปลาอยู่อาศัย

ด้วยการทำปะการังเทียมจากภูมิปัญญาชาวบ้าน
 ใช้
ไม้ไผ่หรือทางมะพร้าวมาทำเป็นกระโจมใต้น้ำที่เรียก
ว่า
 “ซั้ง”
แล้วจะใช้ทุ่นกั้นเป็นเขตห้ามทำการประมง

เพื่อให้พื้นที่แห่งนี้เป็นเขตสงวนรักษาให้ปลาวางไข่
ออกลูกออกหลาน
 โดยตัวชี ้ว ัดความอุดมสมบูรณ์
อย่างหนึ่งของอ่าวท้องตมก็คือ
 “ม้าน้ำ”
 สัตว์ทะเล


ตัวเล็กๆ
ที่พบมากบริเวณหัวแหลม
ชาวบ้านที่นี่จึง
ช่วยกันอนุรักษ์สัตว์น้ำเหล่านี ้กันอย่างต่อเนื ่องมา

ตลอด
ทำให้บริเวณท้องตมใหญ่มีปริมาณสัตว์น้ำเพิ่ม
มากขึ้น
ชาวบ้านมีรายได้มากขึ้น
 โดยที่ไม่ต้องออกไป
หากินไกลฝั ่ง
 อีกทั ้งที ่น ี ่ย ังมีโฮมสเตย์สำหรับนัก


ท่องเที่ยวเพื่อมาสัมผัสกับบรรยากาศเงียบสงบและ
กิจกรรมที ่น ่าสนใจมากมาย
 ชุมชนบ้านคลองสน

วิสาหกิจชุมชนประมงอำเภอปะทิว
 เป็นกลุ่มพัฒนา
ชุมชนเพื ่อฟื ้นฟูระบบนิเวศชายฝั ่งและป่าชายเลน



เพื่อเป็นการสร้างงาน
สร้างรายได้
 เลี้ยงปากท้องให้
ชาวบ้านในช่วงที่เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง
 ด้วยการ
เลี้ยงปลา
 เลี้ยงผึ้ง
นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์
ถ่ายทอดทางวิชาการของตำบลบางสน
 และด้วย
ความที่เป็นป่าชายเลนจึงมีกิจกรรมที่เกี ่ยวข้องกับ


ป่าชายเลนไว้รองรับนักท่องเที่ยว
ไม่ว่าจะเป็นการล่อง
เร ือชมธรรมชาติ
 ไปตกหมึก
 รวมถึงก ิจกรรมหา


หอยพู่กัน
ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ

เพื่อเป็นแหล่งทำมาหากินของชาวบ้าน
และแหล่งที่อยู่
อาศัยของสัตว์น้ำต่อไป





 และนี ่คือผลลัพธ์ของการนำหลักปรัชญาและ
ความรู้จากศาสตร์ของพระราชามาใช้ให้เกิดผลเป็น


รูปธรรม
 เกิดเป็นเครือข่ายขยายไปสู่ชุมชนที่เข้มแข็ง

มองเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติที่
อยู่รอบตัว
 รู้จักใช้ให้พอเพียงและเพียงพอต่อการดำรง
ชีพ
และส่งต่อไปยังผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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“อย่าทิ้งเรื่องการปลูกข้าว จะได้มีข้าวกิน 
หากว่าเกิดมีเหตุอะไรข้ึนมาจะได้ไม่ต้องไป
ซ้ือข้าวจากท่ีอ่ืน”
 คุณอัจฉราและคุณวริสร รักษ์พันธุ์
สองแม่ลกูผูบ้ริหารชุมพรคาบาน่ารีสอร์ต
ผู้สานต่อปณิธานเรื่องการทำนาข้าวและ
เกษตรกรรมของพระบาทสมเด ็จพระ  
ปรมินทรมหาภมิูพลอดุลยเดชเพ่ือคืนกำไร
และรับผิดชอบต่อสังคมสร้างเศรษฐกิจ
พวกเราเครือข่ายชีวิตดีเพ่ือคนชุมพร
 “จุดเริ่มต้นของเรานั้นมาจากวันที่แม่
ได้มีโอกาสเขา้เฝา้ฯพระองคท์า่นที่วังไกล
กังวล เนื ่องจากเป็นตัวแทนของภาค
เอกชน เดินทางไปกับคณะข้าราชการนำ
เสาหลักเมืองหลักใหม่ไปถวายพระองค์
ให้ท่านทรงเจิม เมื่อถึงจังหวัดชุมพรซึ่ง
เป็นจังหวัดลำดับสุดท้ายในวันน้ันพระองค์
ท่านได้มีรับสั่งกับทางคณะที่เข้าเฝ้าฯว่า

อย่าท้ิงเร่ืองการปลกูข้าว”
 หลังจากวันที่เข้าเฝ้าฯวันนั้นคุณแม่
โจ้หรือคุณอัจฉราและคุณวริสรลูกชาย
จึงได้เริ่มศึกษาขั้นตอนและเริ่มดำเนินการ
ปลกูข้าวเหลืองปะทิวพันธ์ุข้าวท้องถ่ินของ
จังหวัดชุมพร
 “ตอนน้ันท่ีแม่กลับมาเล่าให้ฟังผมก็มี
ความคิดว่าสิ่งที่พระองค์ท่านหวงก็ไม่ควร
จะหายไปซ่ึงเป็นเร่ืองเดียวท่ีท่านได้ฝากไว้
ในวันที่ทรงเจิมหลักเมืองด้วยก็คือเรื ่อง 
ข้าวผมเลยคิดว่าน่ีคงเป็นส่ิงท่ีสำคัญท่ีอยู่
ในความรู้สึกของพระองค์ท่าน เป็นเรื่อง
หลักอย่างหนึ่งที่สำคัญของเมืองชุมพรที่
เราต้องสานต่อความตั้งใจของพระองค์ให้
สำเร็จ
 “หลังจากศึกษาเรื่องข้าวมาสักระยะ
ก็เริ ่มลงมือทำประมาณปีพ.ศ. 2542-
2543 เริ่มทำนาในรีสอร์ตก่อน เพราะตอน
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น้อมนำหลักปรัชญา สร้างเศรษฐกิจพวกเราสู่สังคม 

อัจฉรา รักษ์พันธุ์ - วริสร รักษ์พันธุ์  
ชุมพร คาบาน่า ผู้บริหารหัวใจอินทรีย์ 

นั้นยังเป็นที่โล่งทำในจำนวนไม่เยอะในระบบอินทรีย์
100%ก่อนจะขยับขยายไปขอใช้พื้นที่ของเพื่อนข้าง
นอก ในตอนนั้นเราก็ได้ไปเชิญกรมการข้าวมาและ
บอกกับเขาว่าอยากจะฟ้ืนฟเูร่ืองข้าวเหลืองปะทิวของ
จังหวัดชุมพร เพราะว่าเป็นพนัธุ์ข้าวของท่ีน่ีซึ่งตอนน้ี
ที่นี่ไม่มีแล้วอีกอย่างชาวบ้านที่นี่บางคนก็ยังปลูกกัน
อยูบ้่างทางเราจึงเข้าไปส่งเสริมให้ปลกูข้าวและช่วย
กันฟ้ืนฟพัูนธ์ุข้าวเหลืองปะทิว”

 จากการทำนาข้าวในพื้นที่รีสอร์ตใน
วันนั้นสู ่เครือข่ายเศรษฐกิจพวกเรา ซึ ่ง
คุณวริสรเล่าว่า ทุกอย่างที ่นำมาใช้ใน
โรงแรมมาจากผลผลิตในรีสอร์ต และ 
จากเครือข่ายเศรษฐกิจพวกเรา เครือข่าย
ท่ีทุกคนมีส่วนร่วม
 “สาเหตุจริงๆ ท่ีพระองค์ท่านไม่ให้ท้ิง
เร่ืองข้าวก็เพราะ1.หากมีเหตุการณ์อะไร
เกิดขึ้นเราจะมีข้าวกิน 2. เรื่องของความ
พอเพียงความเอื้อเฟื้อกันผมมองว่ามัน
เป็นเรื่องทางสังคมที่พระองค์ท่านทรงห่วง
เพื ่อให้ม ีก ิจกรรมที ่สามารถเชื ่อมโยง 
ชาวบ้านเข้าด้วยกัน โดยการปลกูข้าวเป็น
สิ่งที่ทุกคนต้องมาลงแรงกันมาช่วยกัน
ซ่ึงผมมองเห็นตรงจุดน้ี
 “นอกจากนี ้การทำนามันสามารถ
เช่ือมโยงส่วนต่างๆได้สูสั่งคมของชาวบ้าน 
การซื้อขายข้าว เพื่ออาชีพ รวมไปถึงการ 
นำไปใช้ในรีสอร์ตอย่างการนำไปประกอบ

อาหารอาหารของที่นี่ทุกอย่างต้องเป็นอินทรีย์ ข้าว
อินทรีย์ ผักอินทรีย์ ปลาท้องถิ่นใกล้ๆ ไม่ใช้ผงชูรส
พวกนี ้เป็นเรื ่องความมั ่นคงทางอาหารและความ
ปลอดภัย
 “ข้าวที่เราใช้ที่นี่ต้องเป็นข้าวในเครือข่ายก็เลยใช้
คำว่าเศรษฐกิจพวกเราคือเราคิดถึงวัตถุดิบทุกตัวท่ีจะ
เข้ามาว่า1. ต้องเป็นอินทรีย์2. ต้องเป็นเครือข่ายกัน
และในส่วนงบประมาณที่ต้องซื้อก็ซื้อในกลุ่มเรา เป็น
ข้าวที่ช่วยเหลือกัน เป็นเครือข่ายอินทรีย์ เราจึงเรียก
ระบบนี้ว่า เศรษฐกิจพวกเรา เริ่มมาตั้งแต่ปีแรก เรา
ก็ได้ของดีกินด้วยถือว่าเป็นการทำบุญให้กับคนที่มา
ด้วย” คุณอัจฉราอธิบายเพิ่มเติมเรื ่องการต่อยอด
จากการทำนาสู่เครือข่ายอินทรีย์มาเป็นเศรษฐกิจ 
พวกเรา เพื่อทุกคนในเครือข่ายผู้เข้าพักและสังคม 
ได้รับส่ิงท่ีดี
 “ตอนนี้ในรีสอร์ตเราใช้สินค้าที่มาจากเครือข่าย
ของเราไม่ว่าจะเป็นข้าวผักปลา ซ่ึงเราแบ่งประเภท
ออกเป็นอยู่ กินใช้ ซ่ึงท้ังสามเร่ืองน้ีเป็นเร่ืองพ้ืนฐาน
อย่างไม้บนพื้นก็มาจากโครงการธนาคารต้นไม้ เรื่อง
อยู่เราก็ใช้ไม้จากโครงการส่วนเรื่องกินเราก็ใช้จาก
เครือข่ายและเรื่องใช้เป็นเรื่องที่เราผลิตเองได้ ก็ทำ 
ในข้ันพ้ืนฐานผลิตน้ำยาซักผ้าสบู่แชมพูน้ำยาอเนก
ประสงค์น้ำยาล้างจานแล้วก็น้ำมันไบโอดีเซลอย่าง
รถก็ใช้น้ำมันไบโอดีเซล”
 หลักปรัชญาเศรษฐกิจของพระบาทสมเด็จพระ 
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อพสกนิกรชาวไทย
สร้างพ้ืนฐานการใช้ชีวิตไปสูสั่งคมท่ีดีมีสุข
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จากภผูา... สูม่หานท ี

อำพล ธานีครุฑ 
ประธานสมาพันธ์เครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนภาคใต้ 

ตามรอยพระราชาจากภูผาสู่มหานทีของชาวจังหวัดชุมพร 
เกิดข้ึนจากคุณอำพลธานีครุฑหรือผูใ้หญ่หร่ังนายกสมาคม
และประธานสมาพันธ์เครอืข่ายท่องเท่ียวชมุชนภาคใต้ บุคคล
ผู้มีใจอันมุ่งมั่นจะเปลี่ยนแปลงตนเองจากคนเมืองสู่ถิ่นฐาน
บ้านเกิดตนเอง เพื่อมาแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมมี
โอกาสได้ศึกษาศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
นำมาพัฒนาถ่ินฐานบ้านเกิดท่ีเกาะพิทักษ์ ซ่ึงอยูใ่นเขตอำเภอ
หลังสวนจังหวัดชุมพร โดยมุ่งเน้นสร้างความสามัคคีของ

ชุมชนแล้วต่อยอดไปสู่สำนึกรักบ้านเกิดให้กับคนรุ่นใหม่ได้กลับมามีอาชีพ 
ท่ีม่ันคง
 จากการบอกเล่าของผูใ้หญ่หร่ัง อันท่ีจริงจุดเร่ิมต้นของกิจกรรมบนเกาะ
พิทักษ์ได้เร่ิมข้ึนต้ังแต่ปีพ.ศ.2538เม่ือมีนักท่องเท่ียวกลุ่มหน่ึงเดินทางข้ึนไป
สัมผัสธรรมชาติที่สวยงามบนเกาะและพยายามแสวงหาที่พักบนเกาะจึง
ปรึกษากับลูกบ้านเกี่ยวกับการทำที่พักในรูปแบบโฮมสเตย์เป็นรายได้เสริม
เพ่ือรองรับนักท่องเท่ียวท่ีต้องการพักค้างคืนและหลังจากเร่ิมกิจการโฮมสเตย์
บนเกาะพิทักษ์จนมีช่ือเสียงเป็นท่ีรูจั้กของนักท่องเท่ียวผูรั้กธรรมชาติจึงมีการ
จัดการของชุมชนในรูปแบบของสหกรณ์เพื่อแบ่งปันรายได้จากการท่องเที่ยว
ให้ชาวเกาะพิทักษ์อย่างทั่วถึงพร้อมกันนั้นยังนำรายได้จากการท่องเที่ยว
ส่วนหนึ่งมาใช้ในการพัฒนาหมู่บ้านในด้านต่างๆซึ่งปัจจุบันชุมชนในเกาะ
พิทักษ์มีประมาณ50หลังคาเรือน
 ผู้ใหญ่หรั่งเล่าว่า “ทุกวันนี้ชุมชนเกาะพิทักษ์ถือเป็นต้นแบบชุมชนที่ 
ยั่งยืนที่ยึดหลักตามศาสตร์ของพระราชาในเรื่องความสามัคคีแล้วยังส่งต่อ
ไปถึงชุมชนอื่น ซึ่งมีตั้งแต่ต้นน้ำในเขตอำเภอพะโต๊ะเรื่อยมาถึงกลางน้ำ 
อยู่ในอำเภอทุ่งตะโกจนถึงปลายน้ำในเขตอำเภอปะทิวและอำเภอหลังสวน
โดยมีผูน้ำชุมชนเป็นคนดแูล มีพ้ืนท่ีการสร้างเครือข่ายจนเป็นท่ีประจักษ์ต่อ
สาธารณะจึงเป็นที่มาของคำว่า จากภูผาสู่มหานที”ผู้ใหญ่หรั่งเล่าด้วย
ความปลาบปล้ืมท่ีสามารถพัฒนาถ่ินฐานบ้านเกิดได้สำเร็จ เพ่ือให้คนรุ่นใหม่
ได้สำนึกรักบ้านเกิดและหันมาใช้ชีวิตแบบพอเพียง

064 I nokair.com 

SPECIAL INTERVIEW



เดินตามรอยเท้าพ่อ
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

สมบูรณ์ ศรีสุบัต ิ

คุณสมบูรณ์ศรีสุบัติหรือลุงนิล เจ้าของสวนลุงนิล หรือศูนย์
กสิกรรมธรรมชาติพืชคอนโด 9 ชั้น ผู้น้อมนำหลักเศรษฐกิจ  
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
มาปรับใช้จนนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ลุงนิลเป็นผู้ริเริ่มการทำ
สวนแบบพืชคอนโด 9 ชั ้น ถือได้ว่าเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ที ่
ประสบผลสำเร็จ และเป็นผู้ถ่ายทอดหลักความพอเพียงให้แก่
บุคคลท่ัวไปอย่างเต็มภาคภมิู 
 โดยลุงนิลเล่าว่า ก่อนที่จะก้าวเข้ามาเป็นคนพอเพียงอย่าง  
ทุกวันน้ีน้ันเคยประสบปัญหามากมายถึงข้ันคดิฆา่ตวัตายมาแล้ว 
“ย้อนไปเม่ือ 20 กว่าปีท่ีแล้ว ด้วยความท่ีอยากรวย เราก็ได้มาทำ
สวนทุเรียนแปลงนี้ที่จังหวัดชุมพร โดยเซ้งกิจการร้านอาหารจาก
หัวหินทั้งหมด 9 ร้านเพื่อมาลงทุนทำสวนทุเรียน แต่ในที่สุดแล้ว  
ก็หมดตัว เป็นเพราะไม่มีความรูใ้นด้านการทำสวนจึงทุ่มทุนลงไป
อย่างเต็มที ่ แต่แล้วก็ไม่ประสบผลสำเร็จ ซึ่งผลที่ตามมาคือเป็น
หน้ีนอกระบบกว่า 3 ล้านบาท สุดท้ายเจ้าหน้ีก็ตามมาทวง วันน้ัน
รู้สึกเสียใจมากก็คว้าปืนออกมาจะยิงเข้าที่หัวตัวเอง เดชะบุญที่
ลูกชายเดินออกมาพอดีก็ตายไม่ลง และเย็นของวันเดียวกันนั้น
เอง ซ่ึงเป็นวันท่ี 4 ธันวาคม 2540 ลุงนิลบังเอิญเปิดโทรทัศน์แล้ว
ได้ฟังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  
อดุลยเดชเรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียง และการทำเกษตรทฤษฎี
ใหม ่ซึ่งโดนใจลุงนิลพอด ีจึงนั่งฟังพระองค์ท่านตั้งแต่ต้นจนจบ 
เป็นเหมือนแสงไฟที่ส่องลงมาที่ตัว พอฟังจบก็ยกมือไหว้เหนือหัว
แล้วก็พดูออกมาว่า ต่อจากน้ีลกูจะเดินตามรอยเท้าพ่อ” 

 หลังจากวันนั ้นลุงนิลก็ได้ต ัดสินใจยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง โดยเริ่มต้นจากการที่พาตัวเองไป
เรียนรูเ้ร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง “เร่ิมแรกลุงนิลไปเรียนรู้
เรื ่องเศรษฐกิจพอเพียงที ่โรงแรมชุมพร คาบาน่า   
ต่อจากนั้นคุณวริสร เจ้าของโรงแรม พาไปเรียนต่อ  

กับ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร หรืออาจารย์ยักษ์ ท่ีจังหวัดชลบุรี เราได้
อะไรกลับมามากมาย กลับมาทำอย่างไม่ลังเล ชีวิตเราเร่ิมเปล่ียน 
และเร่ิมทยอยปลดหน้ีไปเร่ือยๆ 7 ปี ปลดหน้ี 3 ล้านกว่าได้หมด” 
 ลุงนิลเล่าต่อว่า เริ่มทำเกษตรโดยปลูกทุกอย่างที่ชอบกิน 
ปลูกไปเรื่อยก็เยอะขึ้น จากทุเรียนอย่างเดียวจนตอนนี้กลายเป็น
ป่าไปแล้ว ถ้าจะให้อธิบายให้คนอ่ืนเข้าใจง่ายๆ จึงทำเป็นแบบพืช
คอนโด 9 ชั้น ทำให้ลุงนิลมรีายได้แบบรายวัน รายอาทิตย์ ราย
เดือน และรายป ีซึ่งเป็นที่มาของพืชคอนโด 9 ชั้นที่ทำให้ลุงนิล
ประสบความสำเร็จในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักคำสอน
ของพ่อ 
 “ตอนน้ีมีความสุขกายสบายใจ จากวันน้ันท่ีน่ากลัวท่ีสุด มา
จนวันนี้ทำให้เราค้นหาตัวเองเจอ ไม่เป็นหนี ้ และมีของกินพอกิน 
บ้านเราพออยู่พอใช ้ถ้าถามว่าชีวิตเรามันพอแล้วหรือยัง ผมคิด
ว่าผมค้นหาตัวเองเจอก็เลยขอยืนขึ้นอีกครั้งและเปิดตัวเอง บอก
กล่าวตามประสาลุงนิลว่า เป็นหน้ีอย่าคิดฆ่าตัวตายเหมือนเรานะ 
ชีวิตมีค่า ทำเร่ืองยากๆ ให้ง่าย แล้วเราหลุดหน้ีมาได้จริงๆ จึงขอ
ยืนขึ้นมาเป็นต้นแบบ และเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ให้แก่บุคคลทั่วไป 
ซ่ึงฐานการเรียนรูมี้ท้ังหมด 11 ฐาน เปิดเป็นโฮมสเตย์ด้วย และมี
อีกหลากหลายเรื่องที่เราทำอยู ่ และที่ประสบผลสำเร็จได้ทุกวันนี ้ 
ก็เพราะพระราชดำรัสของพระองค์ท่านในวันน้ัน” 
 เริ่มต้นจากการพออยู่พอกินสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนจากศาสตร์
พระราชาที่เป็นหลักแนวทางให้พสกนิกรได้สืบสานอย่างยั่งยืน
และประสบความสำเร็จจวบจนทุกวันน้ี 
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ยึดหลัก 9 คำพ่อสอนในการดำเนินชีวิต 

วรรณภัสสร สันติธรรมสุททิ ์

วรรณภัสสร สันติธรรมสุททิ์ หรือคุณเจี๊ยบ เจ้าของ
บ้านธรรมชาติวรรณภัสสร หนึ่งในเครือข่ายบ้านคนมี
น้ำยา ผลิตผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ สานต่อโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงจากคุณพ่อสมบูรณ ์ศรีสุบัต ิหรือ
ลุงนิล “ที่บ้านของเจี๊ยบถือว่าเป็นฐานเรียนรู้ฐานที่
หน่ึงของศนูย์การเรียนรูข้องพ่อ (สวนลุงนิล) ให้ความรู้
เกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์บ้านคนมีน้ำยา โดยจะเน้น
เร่ืองน้ำยาต่างๆ ท่ีใช้ในครัวเรือนท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็น
น้ำยาถูบ้าน น้ำยาเช็ดกระจก น้ำยาล้างจาน น้ำยา
ซักผ้า หลากหลายสารพันน้ำยาที่ใช้ในครัวเรือน ซึ่ง
เป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกต้ังแต่ข้ันตอนการปลกู เพราะ
สมุนไพรที ่ใช้เราปลูกเอง และใช้ของคนในชุมชน 
อย่างใบย่านางก็มีคนในชุมชนเอามาส่งให ้บางทีเขา
ไม่เอาเงิน ก็แลกกับแชมพกูลับไป”  
 โดยคุณเจี ๊ยบมุ่งหวังว่า คนที่มาเรียนรู ้ที ่บ้าน
ธรรมชาติวรรณภัสสรคืออยากให้ทุกคนได้รับความรู้
เร่ืองการพ่ึงตัวเอง อย่างเช่นผลิตภัณฑ์อะไรท่ีเราทำใช้
เองได้เราก็ควรทำขึ้นมาใช้เอง พยายามพึ่งคนอื่นให้
น้อยที่สุด โดยการเอาของที่อยู่ใกล้ๆ ตัวมาใช้ให้เป็น
ประโยชน์ “สำหรับใครท่ีมาท่ีน่ี เจ๊ียบพร้อมมอบความรู้
ให้อย่างเต็มท่ี ใครอยากได้สตูรหรือวิธีการทำการตลาด 
การจดทะเบียนสินค้าให้ถูกต้อง เจี๊ยบยินดีให้ข้อมูล
ครบทุกข้ันตอน  

 “แนวความค ิดท ั ้ งหมดของ
เจี ๊ยบได้มาจากการที ่เจี ๊ยบได้เข้า
อบรมโครงการของในหลวงรัชกาลที ่
9 ไปท ี ่ว ังสวนจ ิตรลดา ท ี ่ศูนย ์  

ภมิูลักษณ์ แล้วก็มีอบรมของอาจารย์ยักษ์ ส่ิงเหล่าน้ัน
ได้ขัดเกลาและเปล่ียนมุมมองความคิดของเจ๊ียบ และ
ได้เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติซ่ึงมีท่ัวประเทศ แล้วเรา
เริ่มผลิตผลิตภัณฑ์ไปเรื่อยๆ ซึ่งทุกคนจะเน้นเรื่องทำ
ตามศาสตร์พระราชากันทั้งหมด คือทำในเรื่องของ
เศรษฐกิจพอเพียง ให้รูจั้กคำว่าพอเพียง ให้รูจั้กคำว่า
ช่วยเหลือตัวเอง ให้รู้จักการทำงานที่มีความซื่อสัตย ์
รูจั้กการแบ่งปัน และรูจั้กให้” 
 ทั้งนี้คุณเจี๊ยบยังได้เล่าต่อว่า ทุกวันนี้หลักการ
ดำเนินชีวิตในแต่ละวันเป็นไปตาม “9 คำพ่อสอน” 
คือ ความเพียร ความพอดี ความรูต้น คนเราจะต้อง
รับและจะต้องให้ อ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ พดูจริง ทำ
จริง หนังสือเป็นออมสิน ความซื่อสัตย ์และการเอา 
ชนะใจตน “บอกได้เลยว่าทุกวันน้ีเจ๊ียบทำตาม 9 คำ
ท่ีพ่อสอน และใช้ชีวิตแบบพอเพียง เจ๊ียบทำมาตลอด 
9 ปี ส่ิงท่ีเจ๊ียบได้รับทุกวันน้ีบอกได้เลยว่าคือความสุข 
ชีวิตนี้เจี๊ยบไม่ต้องการอะไรแล้ว เพราะทุกวันนี้เจี๊ยบ
อยูอ่ย่างมคีวามสุข เจี๊ยบมองว่ามนัไมใ่ชส่ิ่งยากเลยท่ี
จะทำตามคำท่ีพระองค์ท่านสอน 
 “ชีวิตที่เหลือเจี๊ยบตั้งใจว่าจะดำเนินตามคำที่พ่อ
สอนต่อไป และจะรู้จักแบ่งปันให้กับคนรอบข้าง ให้
กับสังคม พยายามดึงให้ทุกคนกลับมายึดหลักคำสอน
ของพระองค์ท่าน แล้วสิ่งที่เราได้รับกลับคืนมาคือ
ความย่ังยืนอย่างแท้จริง”  
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ฟาร์มอินทร์แปลง
ฟาร์มโคนมอารมณ์ดี

สู่อาชีพพระราชทานที่ยั่งยืน

ปฏิวัติ อินทร์แปลง 
เรื่องราวของเด็กเลี้ยงวัว  

สู่อาชีพพระราชทานที่ยั่งยืน 
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ย้อนไปเมื่อ11ปีที่แล้ว คุณปฏิวัต ิ อินทร์แปลง หรือเบส หนุ่ม
น้อยอารมณ์ดี เจ้าของฟาร์มอินทร์แปลง มีอายุได้เพียง 14 ปี แต่
กลับมีจิตใจที่เข้มแข็งและต่อสู ้เพื ่อที ่จะพลิกชีวิตตัวเองและ
ครอบครัวจากความยากลำบากสู่ความสำเร็จ... ด้วยคำสอนของ
พระราชา คุณปฏิวัติเล่าให้พวกเราฟังว่า “ผมเริ่มทำอาชีพฟาร์ม
โคนมตั้งแต่ป ีพ.ศ. 2548 ซึ่งแต่เดิมที่บ้านเลี้ยงโคเนื้ออยู ่ 3 ตัว 
เลี้ยงแบบวิถีชาวบ้านธรรมดา แล้วคุณพ่อเสียชีวิตก็เท่ากับว่าเรา
ขาดเสาหลักของครอบครัวไป ตอนนั้นคุณแม่ทำงานรับจ้างได ้ 
วันละ 130 บาท ผมก็คิดว่าไม่พอกินอย่างแน่นอน แล้วพอดีว่า
คุณตาของผมเคยเป็นเกษตรกรเลี้ยงโคนม ได้นำโคนมที่เลี้ยงไว้
ทำพันธุ์มาให้ผม 1 ตัว พร้อมทั้งให้วิชาความรู้ในการเลี้ยงโคนม
และรีดนมวัว และจากน้ันไม่นานผมก็ตัดสินใจขายวัวเน้ือของพ่อ 
เพ่ือมาลงทุนทำโรงเรือนเล้ียงโคนม และซ้ือโคนมอีก 2 ตัว”  
 พร้อมกับเล่าต่อด้วยแววตาท่ีเต็มไปด้วยความมุ่งม่ันแฝงด้วย
ความภาคภมิูใจอย่างล้นเป่ียม “พอผ่านไปสักระยะ ช่วงปลายปี 
2548 คุณตาก็ได้เล่าว่า เมื่อก่อนตอนที่ตาทำฟาร์ม ตาเคยได ้ 
พ่อพันธ์ุวัวพระราชทานจากสวนจิตรลดา และให้นามบัตรหัวหน้า
งานสัตวบาลของโรงโคนมที่สวนจิตรลดา ผมจึงเขียนจดหมาย

แนะนำตัวว่าเกิดอะไรขึ ้น
กับผม ทำไมถึงได้มาเลี้ยง
โคนม เล่าเรื่องราวบรรยาย
ความรู้สึก ตามประสาวัย
เด็กอายุเพียง 14 ป ีลงใน
จดหมาย เพื่อขอวัวตัวเมีย
มาเลี ้ยงที ่ฟาร์มเพื ่อเป็น
ขวัญและกำลังใจในการ
ประกอบอาชีพ ส่งไปยัง  
วังสวนจิตรลดา ซึ ่งตอน
แรกผมไม่รู ้ว ่าโคนมเป็น
โ ค ร ง ก า ร ใ น บ ้ า น ข อ ง
พระองค ์ พอได้ทราบว่า  
การเลี ้ยงโคนมเป็นอาชีพ 
พระราชทานก็เกิดเป็นแรง
บันดาลใจในการประกอบ
อาชีพ 

  “จากน้ันผ่านไป 3 เดือน วันท่ี 31 มีนาคม 2549 ผมก็ได้รับ
พระราชทานวัวตัวเมียจากวังสวนจิตรลดา มาส่งที่ฟาร์มของผม 
ตอนนั้นรู้สึกดีใจมากอย่างบอกไม่ถูก เมื่อก่อนเราไม่เคยคิดว่าจะ
มีใครมองเห็นเรา ผมก็แค่เด็กเล้ียงวัวคนหน่ึงท่ีอายุยังไม่ถึง 15 ปี 
ส่งนมถังเล็กๆ เพียง 1 ถัง คิดว่าคงไม่มีใครเห็นเราหรอก เราทำแค่
พออยูร่อด แต่ในส่ิงท่ีเราได้เขียนลงไปในจดหมายท้ังหมดกลายเป็น
ว่ามีคนเห็นเรา เราคือคนท่ีคนท่ัวๆ ไปมองไม่เห็น แต่ทำไมพระองค์
ท่านมองเห็นผม เห็นในความต้ังใจจริงของผม ซ่ึงทำให้เรามีกำลังใจ
ท่ีย่ิงใหญม่หาศาล ถ้าผมไมไ่ด้รบัแรงบันดาลใจจากพระองค์ท่าน
ผมก็คงจะก้าวมาไม่ถึงวันนี ้ เพราะว่าในตอนแรกที่ผมทำคือแค่
อยากอยูร่อด แต่มันกลับกลายเป็นปณิธาน กลายเป็นอาชีพ เป็น
อาชีพที่ทำแล้วรู้สึกว่าใกล้ชิดกับพระองค์ท่าน ถ้าวันนั้นผมไม่ได้
เขียนจดหมายไปท่ีวังสวนจิตรลดา ผมก็จะไม่ได้รับแรงบันดาลใจน้ี
และก็คงจะไม่ทำฟาร์มมาจนถึงทุกวันน้ี” 
 ตั้งแต่วันที่ได้รับวัวมาตอนป ี2549 ก็ทำให้คุณเบสมีกำลังใจ
ในการประกอบอาชีพ มีแรงทำงานทุกวัน วัวก็ค่อยๆ เพ่ิมข้ึน นม
ที่ได้ก็เพิ่มขึ้นตามลำดับ รายได้ก็เพิ่มมากขึ้น จึงเริ่มศึกษาเรื่อง
การแปรรปู จากน้ันก็ต่อยอดด้วยการแปรรปูนมวัวเป็นผลิตภัณฑ์
ของฟาร์มอินทร์แปลง ภายใต้แบรนด์ In Milk ซ่ึงเร่ิมต้ังแต่ปี 2553 
ปัจจุบันมีทั้งนมดิบ นมสดพร้อมดื่มหลากรสชาต ิกรีกโยเกิร์ต 
และชีส จากวัวเพียง 1 ตัว จนตอนน้ีมีวัวท้ังหมด 50 ตัว 
 “11 ปีที่ผ่านมาผมไม่คิดว่าผมจะมาได้ไกลขนาดนี ้ ผมมี
หนังสือเล่มหนึ่งที่ผมอ่านซึ่งเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานคือ 
‘ธรรมะพระราชา’ อ่านแล้วก็รู้สึกว่าคำว่าพอเพียงของพระองค ์ 
ก็คือ ‘การทำทุกอย่างท่ีใช้ ใช้ทุกอย่างท่ีทำ’ ผมจึงทำแก๊สชีวภาพ
เพ่ือนำมาแปรรปูนม ส่วนข้ีวัวทำเป็นปุ๋ยใส่กระสอบขายเป็นรายได้
เสริม เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่อยู่ในฟาร์มเป็นรายได้ทั้งหมดเลย 
เป็นการใช้คำสอนของพระองค์ท่านนำมาผนวกกับแนวคิดทาง
ธุรกิจให้เราสามารถเติบโตขึ้นไปได ้ผมเริ่มมาจากศูนย ์ เพื่อให้
หลุดพ้นจากความลำบากยากแค้น อยากให้แนวทางของผมเป็น
แรงบันดาลใจให้กับคนท่ีเจอมรสุมชีวิตหรือทางตัน ลองใช้คำสอน
ของพระองค์ท่าน ผมว่ามันคือแสงสว่างประตสุูดท้าย ทุกวันน้ีผม
อยู่อย่างมีความสุข ชีวิตผมสมบูรณ์แบบ เพราะเดินตามคำสอน
ของพระองค์ท่าน ผมเริ่มต้นจากความลำบาก จบลงที่ความสุข 
ด้วยคำสอนของพระราชา” 
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พระราชาในดวงใจตลอดกาล

พรั่ง เกิดมาลัย 

มีทุกวันนี้ได้ด้วยน้ำพระราชหฤทัย
และหลักปรัชญาของพระองค์

บุญเชิญ ดำคำ 
จงอย่าปฏิเสธความลำบาก 

ลุงพรั่ง เกิดมาลัยที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้มีโอกาสรับเสด็จพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครั้งเสด็จพระราช 
ดำเนินไปทรงเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่
ตามพระราชดำริ จังหวัดชุมพร ซ่ึงลุงพร่ังได้บอกเล่าความรูสึ้กใน
วันน้ันด้วยความปล้ืมใจ  
 “ด้วยตอนนั้นผมเป็นผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเขตพื้นที่หนองใหญ ่
ตำบลบางลึก อยู่ในความรับผิดชอบของเรา เมื่อเกิดเหตุการณ์  
น้ำท่วม พระองค์ท่านได้ทรงสร้างโครงการแก้มลิงน้ีข้ึนเพ่ือป้องกัน
ปัญหาน้ำท่วมให้กับพวกเราชาวชุมพร ดีใจมากๆ ท่ีพระองค์ท่าน
เสด็จฯ มา ความรู้สึกของผมตอนนั้นไม่รู้ว่าทุกคนจะคิดเหมือน
ผมหรือเปล่าก็ไม่ทราบ ผมคิดว่าชาติน้ีเกิดมาเป็นลกูของท่าน ลกู
ของพ่อ แล้วได้เจอพ่อตัวจริงท่านแล้ว ก่อนหน้านั้นได้ดูในสื่อ   
ในโทรทัศน์เท่านั้น ผมดีใจที่สุดเลย และคิดว่านี่คงเป็นโอกาส
สุดท้ายในชวิีตของผมแล้วท่ีจะได้เจอพระองค์ ได้ใกล้ชดิพระองค์
แบบน้ี” 

พี่น้อยหรือคุณบุญเชิญดำคำ ว ิทยากร  
ผูถ่้ายทอดความรูเ้ร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง และ
เป็นจิตอาสาผูด้แูลโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีหนอง
ใหญ่ตามพระราชดำร ิด้วยหัวใจแห่งความรักและภักด ีผู้ที่เดิน
ตามหลักคำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  
อดุลยเดชได้อย่างดีเย่ียม 
 “ด้วยความที่เราอยู่ในพื้นที่ที ่น้ำท่วมซ้ำซากอยู่ทุกป ี พอ
ทราบข่าวว่าพระองค์ท่านจะมาทำแก้มลิงก็มีความหวัง มีความ
เชื่อว่าต่อไปน้ำคงไม่ท่วมแล้ว หลังจากที่แก้มลิงเสร็จก็เป็นช่วง
พายุฝนพอดี ปรากฏว่าน้ำไม่ท่วมจริงๆ” 
 พ่ีน้อยยังเล่าถึงเหตุการณ์และความรูสึ้กในวันท่ีได้รอรับเสด็จ
ให้ฟังด้วยว่าเป็นวันที่ประทับใจมาก “วันนั้นเราผิดหวังจากการ  
รอรับเสด็จในพื้นที่พิธีที่พระองค์เสด็จไปเปิด เพราะจำนวนคน
ที่มารอเยอะมาก จึงกลับบ้าน ระหว่างทางก็เจอกับ
เจ้าหน้าท่ีบอกว่าพระองคจ์ะเสดจ็ฯ ผา่นทางนี้ จึงรอ
รับเสด็จที่ตรงนั้น รอด้วยใจจดจ่อ ในที่สุดพระองค์
ท่านก็เสด็จฯ มาจริงๆ ท่านเสด็จฯ ผ่านหน้าเรา เราก็
ก้มลงกราบ แล้วพระองค์ท่านก็หันมาย้ิม ก่อนเสด็จฯ
เข้าไปในป่าเพื่อสำรวจพื้นที่จุดนั้น ซึ่งที่ตรงนั้นไม่มี

ใครอยากเข้า เพราะมันลำบากมาก เราจึงชื่นชมท่านมาก และ
บอกกับตัวเองว่า ต่อไปนี้เราจะไม่ปฏิเสธความยากลำบาก ต้อง
มุ่งม่ันฝ่าฟันจนสำเร็จเช่นเดียวกับพระองค์” 
 ต้ังแต่วันน้ันเป็นต้นมาพ่ีน้อยก็เร่ิมต้นชีวิตใหม่ด้วยการทำสวน
เกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง น้อมนำแนวทาง
ตามพระราชดำริมาปรับใช้จนชีวิตในวันนี้ดีขึ้น และได้ผันตัวเอง
มาเป็นจิตอาสาถ่ายทอดปรัชญาของพระองค์ให้กับคนอ่ืนได้รูต่้อไป 
ตามท่ีพระองค์สอนเสมอว่า 
 “ให้รู้จักคิด คิดแล้วก็ต้องทำ ทำแล้วก็ต้องนำไปใช้ได้จริง   
มันถึงจะเกิดประโยชน์” 
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จังหวัดชุมพรมีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ไม่ว่าจะเป็น
ชายหาด ท้องทะเลแสนงาม หรือน้ำตกกลางผืนป่า 
แต่สำหรับจุดหมายที่จะพูดถึงในครั้งนี้คือพื้นที่รอยต่อ
ที่เรียกว่าแนวสันทรายบางเบิด แนวสันทรายที่ใหญ่
ที่สุดในเมืองไทย ซึ่งมีจุดสิ้นสุดเริ่มต้นที่ตำบลทราย
ทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
มาสิ้นสุดที่บ้านถ้ำธง ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว 
จังหวัดชุมพร ในเขตโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ 
อำเภอปะทิว 
 
จุดเริ่มต้นโครงการพัฒนาส่วนพระองค์  
จังหวัดชุมพร  
 ย้อนไปในปี พ.ศ. 2541 พระบาทสมเด็จพระ  
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชกระแสรับสั่ง
ให้โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ได้ริเริ ่มพัฒนาที่ดิน
บริเวณบ้านน้ำพุซึ่งมีพื้นที่ติดชายทะเลและถูกกระแส
ลมพัดพาเอาเม็ดทรายขึ้นมาทับถมจนกลายสภาพ
เป็นป่าเสื่อมโทรมบนเนินทราย ให้มีการปรับปรุงหน้า
ดินให้มีความเหมาะสมเพื่อพัฒนาเป็นพื้นที ่ศึกษา  
วิจัยทางการเกษตร นอกจากนี้โครงการพัฒนาส่วน
พระองค์ยังเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติ มีระยะทาง
กว่า 2.3 กิโลเมตร ซึ่งมีที่มาจากการทำวิจัยปลูกพันธุ์
ไม้โตเร็วของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย และได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่ง
ใหม่ของจังหวัดชุมพร 
 
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  
 โดยจุดที่น่าสนใจภายในโครงการแห่งนี้คือที่ตั้ง  
ซึ ่งตั ้งอยู ่ร ิมทะเลที ่ม ีชายหาดยาว มีทิวต้นสนที ่
สวยงาม มีบรรยากาศที่ร่มรื่น เงียบสงบ มีแปลงดอก
หน้าวัวให้ได้ชม โดยพันธุ์ที่น่าสนใจคือดอกหน้าวัวที่
มีชื่อว่า “ชมพูชุมพร” เป็นการผสมสายพันธุ์ของดอก
หน้าวัวที่ออกมาเป็นสีชมพู และมีที่โครงการแห่งนี้  
ที่เดียว โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ได้พระราชทานชื่อ “ชมพูชุมพร” ซึ่งเรา
สามารถชมการสาธิตการปลกูดอกหน้าวัวปลอดสารพิษ
ในโรงเพาะชำพร้อมยลโฉมความงดงามได้ 

โครงการพัฒนา
ส่วนพระองค์ 
จังหวัดชุมพร 
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 ภายในพื ้นท ี ่แห ่งน ี ้ย ังม ีแปลงปลูกพ ืชแบบ  
ผสมผสานให ้ ได ้ เร ียนรู ้อ ีกหลากหลายแบบ ม ี  
เส ้นทางแห ่งดอกไม ้นานาชน ิดท ี ่สามารถเด ิน  
ลัดเลาะสูดกลิ ่นหอมของหมู ่มวลดอกไม้ อย่าง  
ดอกพันจำ ดอกโมกเครือ และดอกกาทุ อีกอย่างที่  
ไม่ควรพลาดคือกาแฟขี้ชะมด ซึ่งภายในโครงการมี
การเลี ้ยงตัวชะมดเพื ่อให้กินกาแฟ ซึ ่งเราสามารถ
ติดต่อเข ้าชม เร ียนรู ้ เร ื ่องราวของกาแฟขี ้ชะมด   
พร้อมชิมรสของกาแฟขี ้ชะมดได้ สำหรับในส่วน  
ของเส้นทางศึกษาธรรมชาตินั้นมีพืชถิ่นที่หาชมยาก
ให้ได้ชมได้ศึกษา อย่างต้นตานซ่าน หรือว่านดอกดิน 

ต้นเสม็ดชุนแดง ไม้ยืนต้นแห่งป่าสันทรายอายุนับร้อยปี และพืชชนิดอื่นๆ   
อีกมากมาย   
 และนอกจากนี้ยังมีของฝากซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในโครงการพัฒนา
ส่วนพระองค์ เช่น กาแฟขี้ชะมด น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ ์ น้ำส้มควันไม้ 
และสเปรย์กันยุงสมุนไพร เป็นต้น และภายในบริเวณของพื้นที่โครงการ 
พัฒนาส่วนพระองค์บางเบิดแห่งนี้ยังมีสันทรายบางเบิด สิ่งที่ธรรมชาติได้
สร้างสรรค์เป็นผลงานที่น่าทึ ่ง เป็นสันทรายขนาดยักษ์สูงราว 20 เมตร 
บริเวณหาดบางเบิด ซึ่งเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติเพียงหนึ่งเดียวใน
ประเทศไทย ด้วยลักษณะภูมิศาสตร์ที่อยู่ท่ามกลางคลื่นลมทะเลที่ค่อนข้าง
แรง พัดทรายให้ทับถมมานานนับพันปี ไม่ว่าจะมองจากชายหาดหรือขึ้นไป
ยืนบนสันทรายก็ล้วนตื่นตาตื่นใจไม่น้อย 
 โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ จังหวัดชุมพร พรั่งพร้อมด้วยสิ่งที่น่าเรียนรู้ 
เป็นศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ควรค่าแก่การศึกษา 
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โครงการพัฒนาส่วนพระองค์อยู่ที่ไหน 
ประชาชนต้องอยู่ดีกินดี 
 ปัจจุบันโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ จังหวัดชุมพร มี  
คุณนิภาภรณ์ รักษา เป็นผู ้ดูแลโครงการพัฒนาส่วนพระองค์  
แห่งนี้ 
 คุณนิภาภรณ์ได้เล่าถึงเรื่องราวโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ 
จังหวัดชุมพรแห่งนี้ว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  
อดุลยเดชทรงมีที่ดินส่วนพระองค์ที่บ้านน้ำพุ ตำบลปากคลอง 
อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เนื้อที่ประมาณ 448 ไร่ มีพระราช
กระแสรับสั ่งให้โครงการพัฒนาส่วนพระองค์เป็นผู ้รับผิดชอบ
โครงการพัฒนาที่ดินแปลงนี้ให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ โดย
ให้อนุรักษ์สภาพแวดล้อมเดิมซึ่งมีสภาพเป็นสันทรายป่าชายหาด 
พัฒนาพื้นที่ และให้ความรู้เกษตรกร โดยการปรับปรุงดินตาม
ความเหมาะสมเพื่อให้เกษตรกรสามารถรู้จักวางแผนการทำงาน
ตั้งแต่การผลิต การดูแลรักษา การจัดจำหน่าย ตลอดจนการจัด
ทำบัญชีฟาร์ม ช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้ และเมื่อมีความ
ชำนาญแล้วก็สามารถขยายผลไปสู่การจัดจำหน่ายในประเทศ   

สิ่งสำคัญที่สุดที่พระองค์ทรงเน้นย้ำและมีพระราชดำรัสอยู่เสมอ
นั่นก็คือ โครงการพัฒนาส่วนพระองค์อยู่ที่ไหน ประชาชนต้อง
อยู่ดีกินดี ตลอดจนสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้”        
 คุณนิภาภรณ์เล่าต่อว่า “ปัจจุบันที่นี่ยังเป็นเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติ มีต้นไม้ ดอกไม้นานาชนิด อาทิ ต้นเสม็ดชุน ไม้ยืนต้น 
แห่งป่าสันทรายอายุนับร้อยปี ว่านดอกดิน พืชพื้นถิ่นหาชมยาก 
ดอกพันจำ ดอกโมกเครือ ดอกกาทุ และชมการสาธิตการปลูก
ดอกหน้าวัวปลอดสารพิษในโรงเพาะชำ และสุดท้ายนักท่องเที่ยว
สามารถซื้อของฝากเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในโครงการพัฒนาส่วน
พระองค์ อาทิ กาแฟข้ีชะมด น้ำมันมะพร้าวบริสุทธ์ิ น้ำส้มควันไม้ 
และสเปรย์กันยุงสมุนไพร เป็นต้น” 
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The destination we are looking at today is the area 
called Bang Berd Sand Dunes, Thailand’s largest sand 
dune area, which starts from Sai Thong, a sub-district of 
Saphan Noi in Prachuap Khiri Khan province and ends 
at Baan Tham Thong, Pakklong, Pathio, in Chumphon 
province in the Pathio District Royal Development 
Project. 
 Back in 1998, the late King Bhumibol Adulyadej 
ini t iated the H.M. Private Development Project, 
Chumphon to develop the land at Baan Nampu, which 

is adjacent to the sea and where the wind used to   
blast the sand heaping it in the area, thereby degrading 
the forest on the dunes. The soil was improved in order 
to establish an agricultural research area. H.M. Private 
Development Project, Chumphon also founded   
a 2.3 km nature s tudy route whi le undertak ing   
research into fast-growing plants performed by   
the Thailand Institute of Scientific and Technological 
Research. The route has now become a new attraction 
in Chumphon.   
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WHERE TO STAY

Tong 
Tom Yai 
Homestay
	 ท้องตมใหญ่เป็นหมู ่บ้านชาวประมงที ่
มีอายุกว่า	 400	ปี	 JIBjib	อยากจะชวนทุกคน	
มาร่วมสัมผัสวิถีชีวิตชาวประมงแบบพื้นบ้าน	
ธรรมชาติที ่ชวนหลงใหล	 ท้องทะเลที ่กว้าง
ใหญ่	ซึ่งถ้าชอบและสนใจที่จะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ก็
มีโฮมสเตย์ที่คนในชุมชนช่วยกันก่อตั้งไว้คอย
ต้อนรับนักท่องเที่ยวได้เกือบทุกหลังคาเรือน			
	 พักผ่อนสบายๆ	 ไปกับสายลมเย็น	สดชื่น
สบายตาด้วยสีฟ้าครามที่ตัดกับสีเขียวสดใส
ของภูเขา	 เดินเล่นชมวิถีชาวบ้าน	อัศจรรย์ใจ
ไปกับบ่อใต้หิน	บ่อน้ำโบราณที่น้ำทะเลท่วม
ทุกวัน	แต่น้ำในบ่อก็ยังมีรสจืด	สวยงามสุดก็
ต้องยกให้พระอาทิตย์ตกยามเย็นที่ลับลาไป

หลังขุนเขา	 รับประทานอาหารทะเลสดๆ	ที่หาได้จาก
บริเวณบ้านอย่างหมึกคั่วหวาน	เมนูพื้นบ้าน		
	 และร่วมทำกิจกรรมสร้างบ้านปลา	 โดยการนำไม้ไผ่
หรือทางมะพร้าวมาสร้างเป็นกระโจมใต้น้ำ	 เรียกอีก
อย่างว่า	ซั้ง	เพื่อให้สัตว์น้ำได้มาวางไข่	ถ้าถูกจังหวะก็จะ
ได้พบกับพิธีบวชทะเล	พิธีกรรมทางศาสนา	ปล่อยปลา	
ปล่อยกุ้ง	และที่นี่ยังเป็นศูนย์อนุรักษ์ม้าน้ำที่หาดูได้ตาม
ใต้ถุนบ้าน	ส่ิงดีๆ	ท่ีจะได้รับกลับไปนอกจากพลังกายพลัง
ใจแล้วนั้น	สิ่งสำคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือการก่อเกิดความ
เป็นนักอนุรักษ์ในตัวคุณ 
 
Tong Tom Yai Homestay 
31 Moo 1 Dansawi, Sawi,   
Chumphon 86130  
Tel. 08-1345-6743, 0-7753-8074  
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WHERE TO STAY

Baan Mai Chay Klong Homestay 
35 Moo 1 Bangson, Pathiu, Chumphon  
86160  
Tel. 09-5793-7951, 08-0779-1650 

Baan Mai 
Chay Klong 
Homestay  
	 ท่ามกลางความวุ่นวายของเมืองใหญ่หากคุณต้องการ
พักผ่อนชาร์จแบตเติมพลังงานให้กับชีวิตแล้วละก็	 ต้องมา	 
ที่บ้านไม้ชายคลองโฮมสเตย	์บ้านพักสบายๆ	 ริมคลอง	 
บางสน	อำเภอปะทิว	ท่ามกลางบรรยากาศร่มร่ืนเย็นสบาย	
นั่งเล่นนอนเล่นได้ตามใจชอบ	 ใช้ชีวิตแบบบ้านๆ	หากุ้ง	
หอย	ป	ูปลา	แล้วนำมาประกอบอาหารรับประทานเอง			
เพลินตาไปกับพระอาทิตย์ตกยามเย็มที่หายไปกับผืนน้ำ		
สนุกไปกับกิจกรรมหาหอยภู่กัน	 ตกหมึก	 ดำน้ำ	ปลูก
ปะการัง	ปลกูป่าชายเลน	สร้างบ้านปลา	ข้ึนเขาดินสอ	ดนูก
เหย่ียวท่ีมาตามฤดกูาล		

Loft Mania 
Boutique Hotel
	 ด้วยความคลั่งไคล้ในความเป็นลอฟต์จึงทำให้การออกแบบ
ดีไซน์ของโรงแรม	Loft	Mania	มีความเป็นโมเดิร์น	ทันสมัย	เก๋ไก๋
สวยงามแตกต่างจากที่อื่น	การตกแต่งภายนอกดูเรียบง่าย	แต่
แฝงไว้ด้วยความสบายและความเป็นกันเอง	มีมุมให้นั ่งเล่น
เพลินๆ	อยู่หลายมุม	ภายในห้องพักก็ดูหรูหรา	 เฟอร์นิเจอร์ทุก
ชิ้นล้วนเลือกมาเพื่อรองรับความสบายให้กับผู้เข้าพักโดยเฉพาะ		
ท้ังเตียงนอนนุ่ม	โต๊ะ	เก้าอ้ี	โซฟา	สีสันของห้องเน้นเป็นโทนอ่อนๆ 
ดูสบายตา	ช่วยให้หลับสบายมากยิ่งขึ้น	มีบริการฟิตเนส	สระ
ว่ายน้ำ	 ร้านอาหาร	ร้านกาแฟ	รวมทั้งห้องประชุมสัมมนาอย่าง
ครบครัน			
	 ลองแวะพักกันสักนิด	 รับรองว่าจะได้รับความประทับใจ
กลับไปอย่างแน่นอน	 

Loft Mania Boutique Hotel 
89/9 Pisitpayabal Road, Tha Taphao,  
Mueang, Chumphon 86000  
Tel. 0-7750-1789  
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Novotel Chumphon Beach Resort and Golf 
110 Moo 4 Paradonpab Beach,  
Paknam, Mueang, Chumphon 86120  
Tel. 0-7752-9529 

Novotel 
Chumphon 
Beach Resort 
and Golf
	 โรงแรมหรมีูระดับบนหาดภราดรภาพ	โนโวเทล	ชุมพร		
บีช	 รีสอร์ท	แอนด์	กอล์ฟ	 สุดยอดแห่งมาตรฐานของห้อง
พักกว้างจำนวน	86	ห้อง	 เตียงนอนใหญ่นุ่ม	นอนหลับ
สบาย	มีเคร่ืองอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน		
	 แวดล้อมด้วยสวนสวย	ต้นไม้น้อยใหญ่	สนามหญ้าสี
เขียวสบายตา	 เดินเล่นรับลมเย็นได้ท้ังภายในโรงแรมและ
บริเวณหน้าหาด	ชมพระอาทิตย์ข้ึน	เล่นน้ำทะเลใสได้อย่าง
สบายใจ	และยังมีบริการของสระว่ายน้ำ	ฟิตเนส	สปา	ห้อง
ประชุมสัมมนา	สนามกอล์ฟขนาดใหญ	่ 18	หลุม	ที่จะ
ทำให้เพลิดเพลินจนไม่อยากออกไปไหนอีกเลย		
	 ด้วยทำเลท่ีต้ังท่ีอยูใ่กล้สถานท่ีท่องเท่ียวสำคัญๆ	ศาล
กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ	์ เขามัทร	ี โครงการพัฒนา
พ้ืนท่ีหนองใหญ่ตามพระราชดำริ	 อุทยานแห่งชาติหมูเ่กาะ
ชุมพร	ก็ใช้เวลาแค	่10	นาท	ีและการเดินทางไปที่ท่าเรือ	 
ทิพมารีนาเพ่ือไปดำน้ำท่ีหมูเ่กาะทะเลชุมพรก็เพียง	15	นาที 

WHERE TO STAY
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WHERE TO STAY

Chumphon Gardens Hotel 
66/1 Thatapao Road, Thatapao, Mueang,  
Chumphon 86000  
Tel. 0-7750-6888 

	 โรมแรมใจกลางเมืองชุมพร	 เหมาะสำหรับการพักผ่อนทั้งมา
ท่องเที่ยวและมาทำธุรกิจ	ที่จะทำให้คุณสะดวกสบายในเรื่องของ
การเดินทาง	เพราะเชื่อมต่อไปยังถนนใหญ่อีกหลายสาย		
	 ห้องพักทั้งหมด	70	ห้อง	มีให้เลือก	2	แบบ	ซูพีเรียร์รูมขนาด
มาตรฐาน	พักสบาย	มีทั้งแบบเตียงคู่และเตียงเดี่ยว	ถ้าอยากได้
ความกว้างขวางมากขึ้นก็ต้องห้องสวีทที่แยกห้องนอน	ห้องนั่งเล่น	
โต๊ะทำงานไว้อย่างเป็นสัดส่วน	อีกทั้งยังมีห้องประชุมสัมมนาไว้
บริการถึง	3	ห้อง	
	 ยามเย็นเลือกรับประทานอาหารที่หลากหลายได้ที่ตลาดโต้รุ่ง	
หรือร้านอาหารที่อยู่ไม่ไกลจากโรงแรม	สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง	 
ก็มีโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ	 อุทยานแห่ง
ชาติหมู่เกาะชุมพร	หรือจะไปเรียนรู ้เกี ่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง	 
สวนลุงนิล	 บ้านธรรมชาติวรรณภัสสร	 ศูนย์อนุรักษ์พันธุ ์ม้าน้ำ	 
ท้องตมใหญ่	ก็ใช้เวลาแค่	 1	ชั่วโมง	สามารถไปแล้วกลับมาพักที่
โรงแรมได้อย่างสบาย 

Chumphon 
Gardens Hotel 
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WHERE TO STAY

Nana Buri Hotel 
355/9 Pracha Uthit Road, Tha Taphao,  
Mueang, Chumphon 86000  
Tel. 0-7750-3888 

	 โรงแรมนานาบุรี	ที่พักสวยสไตล์บูติก	 เมื่อเข้ามาถึงก็สัมผัสได้ถึง
ความสบายตาสบายใจ	ด้วยการตกแต่งที่คงเอกลักษณ์ความเป็นไทย	
เริ่มตั้งแต่บริเวณหน้าล็อบบี้ที ่มีชุดรับแขกเป็นเก้าอี้ไม้ฉลุลวดลาย	 
อ่อนช้อยสวยงาม	ภายในห้องพัก	ประตตููเ้ส้ือผ้า	บานเล่ือนใช้เป็นไม้ฉลุ
เช่นเดียวกัน	บริเวณหัวเตียงประดับด้วยกาแล	ถึงแม้จะอยูภ่าคใต้	แต่ก็	
ได้กลิ่นอายของภาคเหนือ	
	 ห้องพักมีหลายแบบให้เลือก	ทั้งห้องที่เป็นเตียงคู่	ห้องที่เป็นเตียง
เดี่ยว	หรือห้องขนาดใหญ่ที่เป็นห้องสวีท	ซึ่งทุกห้องมีสิ่งอำนวยความ
สะดวกอย่างครบครัน	รอบตัวโรงแรมก็เต็มไปด้วยต้นไม้	ดอกไม้	สวน
หย่อมเล็กๆ	ที่ช่วยเพิ่มความสดชื่นสำหรับการพักผ่อน	มีห้องประชุม
สัมมนาไว้รองรับ	ใช้ได้ทั้งการจัดประชุมและงานมงคลต่างๆ		
	 การเดินทางก็สะดวกสบาย	ประหยัดเวลา	แค่เดินออกไปเพียง	10 
นาทีก็จะได้พบกับร้านอาหาร	ตลาดเทศบาล	ตลาดโต้รุ่ง	ศูนย์การค้า	
สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ	 เช่น	 โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตาม
พระราชดำริ	อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร	ก็เพียงแค่	15	นาที	ไม่ได้
ไกลอย่างที่คิด	 

Nana Buri Hotel
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De Sea Almond Hotel
119/16 Moo 6 Sairee Beach, 
Mueang, Chumphon 86120 

Tel. 08-7709-5544
www.deseaalmond.com

Chumphon Cabana Resort
69 Moo 8 Thung Wua Laen Beach,  

Pathiu, Chumphon 86230  
Tel. 08-9724-9319,   

08-9724-9320  
www.chumphoncabanaresort.com 

Southgate Residence Hotel
Chumphon

115 Moo 6 Trirat Road, Natung,  
Mueang, Chumphon 86000 

Tel. 09-3575-0988, 0-7763-0577 
FB: Southgate Residence Hotel  

Chumphon

Nana Beach
Chumphon

10/2 Moo 8 Thung Wua Laen Beach, 
Pathiu, Chumphon 86230 

Tel. 0-7762-2999 
www.nanabeachresort.com
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สิทธิพิเศษสำหรับผู้อ่านนิตยสาร JIBjib เพียงแสดง Boarding Pass 
ของสายการบินนกแอร์ รับส่วนลดค่าอาหาร 10%  
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2560 
• Boarding Pass 1 ใบ สามารถใช้สิทธิ์ ได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 ร้านค้า 
ที่ร่วมรายการ 
• Present Nok Air boarding pass to get special 10% discount  
at all participating shops. 

	 ครัวตามสบายตั้งอยู่ภายในตามสบาย	รีสอร์ต			
โดยเมนูอาหารที่นี่จะเน้นเมนูจากผักปลอดสารพิษที่
ปลูกเอง	อย่างเช่น	ชะอม	ผักหวาน	สารพัดผักที่เป็น
วัตถุดิบส่วนประกอบของเมนูอาหาร	ซึ่งแนวคิดในการ
ปลูกผักที่นำมาใช้ในครัวตามสบายนั้นคือหลักเกษตร
แบบพอเพียง		
	 สำหรับเมนูอาหารขอแนะนำผักหวานผัดน้ำมัน
หอย	ผักหวานสดๆ	ผัดกับน้ำมันหอย	ต้มจืดสับปะรด
หมู	ซึ่งเป็นสับปะรดที่ปลูกในสวน	รสชาติเปรี้ยวหวาน
กำลังดี	ยำใบเหลียงทอด	 เป็นใบเหลียงที่ปลูกไว้ริมรั้ว	
นำมาชุบแป้งทอด	รับประทานคูกั่บน้ำยำ	เป็นเมนปูระจำ
ของครัวตามสบาย	ผัดสามเหม็น	ผักพ้ืนบ้านอย่างชะอม 
สะตอ	กระเทียม	นำมาผัดกับวุ้นเส้น	รสชาติกลมกล่อม 
แกงส้มชะอมไข่	 ชุดน้ำพริกกะปิ	 เสิร์ฟคู่ผักสดและผัก
ลวก	และแกงส้มมะละกอดิบ	ซ่ึงเมนอูาหารทุกอย่างจะ
เสิร์ฟมาในกระบอกไม้ไผ่	ให้อรรถรสความเป็นธรรมชาติ
ได้เป็นอย่างดี 

Krua 
Tamsabai

09.00-20.00  
Tamsabai Resort 
Chumphon 18  Moo 2  
Wangmai, Mueang, 
Chumphon 86190 
Tel. 0-7751-0706,  
08-2812-8032 
ชุดน้ำพริกกะปิ  
ราคา 99 บาท 

Krua Tamsabai 
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	 ห้องอาหารริมทะเลบรรยากาศสวยบนหาดทุ่งวัวแล่น	“Banana	Cabana”	ตั้งอยู่ภายในชุมพร	
คาบาน่า	 รีสอร์ต	หน่ึงในเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติของจังหวัดชุมพรท่ีสานต่อหลักเกษตรพอเพียง	
ซึ่งเมนูอาหารของที่นี่ทุกอย่างเป็นอินทรีย์	 ข้าวอินทรีย์	 ผักอินทรีย์	ปลาท้องถิ่นใกล้ๆ	และไม่ใช้
ผงชรูสในการปรุงอาหาร	ถือได้ว่าเป็นเร่ืองความม่ันคงทางอาหารและความปลอดภัย	
	 เมนูอาหารที่นี่ที่มาแล้วต้องสั่งคือ	 น้ำพริกกุ้งเสียบผักพื้นบ้าน	 แกงส้มทางโทนปลาสร้อย	
ทางโทนเป็นพืชที่มีลักษณะคล้ายกับออดิบ	นำมาแกงส้มกับปลาสร้อย	 รสชาติเข้มข้น	 ได้รสของ
พริกแกงใต้	 ใบเหลียงผัดไข่	สะตอผัดกุ้ง	ผัดสายบัวน้ำมันหอย	สายบัวสดๆ	ที่เก็บมาจากบ่อบึง
ตามธรรมชาตินำมาผัดกับน้ำมันหอย	ปลาโฉมงามทอดราดน้ำปลา	และที่พลาดไม่ได้คือ	ขนม	 
โคน้ำ	 เป็นขนมท้องถิ่น	ทำจากมะพร้าวคั่วเป็นไส้ห่อในแป้งคล้ายกับขนมต้ม	ราดด้วยน้ำกะทิ	
รสชาติหวาน	มัน	อร่อย	กลมกล่อม		
	 มาชุมพรครั้งใดอย่าลืมมาฝากท้อง	ชมชายหาดงามที่	“Banana	Cabana”	 

Banana Cabana 

09.00-22.00  
Chumphon Cabana 
Resort 69 Moo 8 
Thung Wua Laen 
Beach, Pathiu, 
Chumphon 86230 
Tel. 08-9724-9319, 
08-9724-9320 
ขนมโคน้ำ ราคา 55 บาท 

Banana Cabana  
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	 ยามเย็นแดดร่มลมตก	สายลมพัดเอื่อยมาเบาๆ	ก็ได้เวลาของอาหารมื้อเย็น	
เราก็เริ่มปูเสื่อแล้วนำอาหารที่ได้ลงมือโชว์ฝีมือร่วมกับแม่ครัวออกมาตั้งเป็นสำรับ	
เริ่มที่ปูม้านึ่งตัวโตเคียงคู่มากับน้ำจิ้มซีฟู้ด	แกงส้มปลารสเด็ด	หมึกคั่วหวาน	 เมนู
พื้นบ้าน	น้ำพริกกะปิมาพร้อมกับผักสดหลากชนิดและไข่เจียวชะอม	ตามมาด้วย
หมึกต้มสับปะรด	ปลาทะเลทอดกรอบ	และใบเหลียงผัดไข่	รับประทานกับข้าวสวย
ร้อนๆ	อร่อยเด็ดทุกเมนู	 ซึ่งวัตถุดิบในการปรุงอาหารเหล่านี้ได้มาจากท้องทะเล
แบบสดๆ	เมนอูาหารเหล่าน้ีจะรวมอยูใ่นค่าท่ีพักโฮมสเตย์	900	บาท	สำหรับ	1	ท่าน 
แต่หากแวะมารับประทานอาหารเย็น	1	มื้อ	ราคาอยู่ที่	250	บาท	ต่อ	1	ท่าน 

	 บ้านไม้ชายคลอง	 โฮมสเตย์	 ถ้ามาที่นี่จะได้พบกับกิจกรรมที่หลาก
หลาย	ซึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจเป็นอย่างมากคือ	ล่องเรือไปเก็บหอยภู่กัน	
แล้วนำมาทำแกงส้มหอยภู่กัน	 ซึ่งนอกจากเมนูแกงส้มหอยภู่กันแล้วยังมี
เมนูอื่นๆ	หลากหลาย	ซึ่งวัตถุดิบหาได้จากภายในชุมชน	อย่างปูม้านึ่งเนื้อ
แน่น	ต้มส้มปลากระบอก	ปลาหมึกแดดเดียว	กุ้งเปลือกบางลวก	หอย
แมลงภู่นึ่ง	 ปลาราดพริก	 ตบท้ายด้วยลูกจากลอยแก้ว	 โดยเมนูอาหาร
เหล่านี้จะรวมอยู่ในค่าที่พักโฮมสเตย์	 700	บาท	สำหรับ	1	ท่าน	แต่หาก
แวะมารับประทานอาหารเย็น	1	มื้อ	ราคาอยู่ที่	200	บาท	ต่อ	1	ท่าน 

Baan Mai Chay 
Klong Homestay  

Tong Tom Yai 
Homestay

31 Moo 1 Dansawi, 
Sawi, Chumphon 
86130 
Tel. 08-1345-6743,  
0-7753-8074  
เซตอาหารเย็น
ราคา250บาท
ต่อ1ท่าน 

Tong Tom Yai Homestay 

35 Moo 1 Bangson, 
Pathiu, Chumphon 
86160  
Tel. 09-5793-7951, 
08-0779-1650 
เซตอาหารเย็น
ราคา200บาท
ต่อ1ท่าน 

Baan Mai Chay Klong 
Homestay 
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	 Old	 Time	Coffee	&	Bistro	คาเฟ่น้องใหม่ของเมืองชุมพรที่แตกต่างอย่างมีสไตล์แบบลอฟต์		 
ให้ความรู้สึกเรียบเท่	เพื่อให้คาเฟ่แห่งนี้เป็นแหล่งแฮงเอาต์แห่งใหม่ของคนชุมพร		
	 สำหรับใครที่เน้นดื่ม	ที่ร้านก็มีเมนูเครื่องดื่มหลากหลาย	 เช่น	คอฟฟี่	 กา-เซ่	 กาแฟเอสเปรสโซ	
และไอศกรีม	 รสชาติหวานหอมกลมกล่อม	หรือจะเลือกเป็นเมนูยอดฮิตอย่างคาราเมล	มัคคิอาโต
หรือชาเขียวมัตฉะก็ได้เช่นกัน	ส่วนเมนูขนมก็อร่อยไม่แพ้กัน	ที่พลาดไม่ได้คือ	นูเทลลา	ฮันนี	 โทสต์	
เต็มที่ด้วยรสชาติจากนูเทลลา	ฮันนี	ฟรุตตี้	 หลากหลายด้วยผลไม้นานาชนิด	นอกจากนี้ยังมีเมนู
อาหารจานเดียวให้บริการด้วย	อาทิ	สปาเกตตีผัดไทย	แซลมอนทอดสลัด	แบล็กเบอร์เกอร์	เป็นต้น 

Old Time Coffee 
& Bistro

 สิทธิพิเศษสำหรับผู้อ่านนิตยสาร JIBjib เพียงแสดง Boarding Pass ของสายการบินนกแอร์  
รับส่วนลดค่าอาหาร 10%  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2560 
• Boarding Pass 1 ใบ สามารถใช้สิทธิ์ ได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 ร้านค้าที่ร่วมรายการ 
• Present Nok Air boarding pass to get special 10% discount at all participating shops. 

10.00-24.00 
116/70 Suksamer Soi 
9, Thatapao, Mueang, 
Chumphon 86000 
Tel. 08-5060-6064, 
06-2085-5802 
Coffee Ga-Se  
ราคา 69 บาท 

Old Time Coffee  
& Bistro 
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	 ใครที่ชอบเครื่องดื่มรสเข้ม	พร้อมกับรับประทาน
ขนมอร่อยๆ	ควบคู่ไปด้วย	แนะนำให้ลองมาที่นี่	Koffie	
Mania	คาเฟ่น้องใหม่ของเมืองชุมพรที่พร้อมเสิร์ฟเมนู
หวานหอมให้ทุกคนได้ลิ้มลอง	บรรยากาศภายในร้าน
ตกแต่งด้วยสไตล์โมเดิร์น	 ลอฟต์	 เรียบง่าย	 สบาย		 
เน้นใช้สีเทา	ดำ	น้ำตาล		
	 ส่วนเมนูที่มาถึงแล้วต้องสั่งเลยคือ	ปังช็อกกล้วย	
ขนมปังอบราดด้วยช็อกโกแลต	ซ่ึงทางร้านทำเองทุกวัน 
สตรอว์เบอร์รีฮันนีโทสต์	 ขนมปังโทสต์อบกรอบนอก
นุ่มใน	 เสิร์ฟพร้อมสตรอว์เบอร์รีและไอศกรีม	ส่วนเมนู
เครื่องดื่มต้องคาปูชิโนเย็นที่ใช้เมล็ดกาแฟคั่วพิเศษ	 
ซึ่งนำเข้ามาจากต่างประเทศ	 ให้รสชาติหอมละมุน	
หรือจะสั่งลาเต้ร้อนก็ได้รสกลมกล่อม	หอมหวาน	หาก
ใครกำลังมองหาอิตาเลียนโซดาสดชื่นดื่มสักแก้วต้อง
ลองเมนูพี.เอส.	 ไอเลิฟยู	 ที่จะได้รสเปรี้ยวหวานจาก
เสาวรสและมะม่วงสีสันสดใส	สำหรับใครที่เป็นคอ
กาแฟและขนมหวานไม่ควรพลาด	 ต้องแวะมาที ่นี ่	
Koffie	Mania	จะรับประทานท่ีร้านหรือซ้ือกลับบ้านก็ได้ 

Koffie 
Mania 07.30-18.30 

89/9 Pisitpayabal 
Road, Tha Taphao, 
Mueang, Chumphon 
86000 
Tel. 0-7751-0789 
สตรอว์เบอร์รีฮันนีโทสต์ 
ราคา 109 บาท 

Koffie Mania 
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	 River	Terrace	คาเฟ่นั่งสบาย	บรรยากาศดี	ติดริมน้ำ	การตกแต่งของร้านเน้นความสบาย	ร่มรื่น
ไปด้วยไม้ดอกและไม้ใบสวยงาม	ส่วนเมนูเบเกอรีและเครื่องดื่มก็หลากหลาย	มีสีสันน่ารับประทาน	
ไม่ว่าจะเป็นคาราเมลลาเต้	ลาเต้เย็นรสชาติหวานปนเข้ม	 ไอซ์	คิวบ์	คอฟฟี่	 ก้อนกาแฟแช่แข็งทรง
สี่เหลี่ยมเสิร์ฟพร้อมนมสดและน้ำเชื่อม	สมูทตี้ผลไม้	 เป็นส่วนผสมระหว่างเสาวรส	กล้วย	 และ
มะม่วง	สมูทตี้สีเหลืองนวล	กลิ่นหอม	 รสชาติเปรี้ยวหวาน	ส่วนเมนูขนมก็ต้องเป็นบราวนีลาวา		 
บราวนีฟัดจ์เนื้อแน่น	 เสิร์ฟบนกระทะร้อน	ราดช็อกโกแลต	ท็อปปิ้งด้วยมาร์ชเมลโลและโอรีโอ	หรือ
ถ้าใครไม่ชอบหวานก็ต้องสั่งพานาคอตตา	เบเกอรีเปรี้ยวหวานจากซอสสตรอว์เบอร์รี	เบอร์รี	และกีวี	
	 พิเศษสุดสำหรับใครที่ชอบสังสรรค์ในช่วงวันศุกร์	เสาร์	อาทิตย์	กับกิจกรรม	River	Camping	ให้
คุณและเพื่อนๆ	มาสนุกกับ	BBQ	Dinner	แคมป์บาร์บีคิวริมน้ำ	สำหรับคนรักการปาร์ตี้โดยเฉพาะ 

River Terrace 

07.00-20.00 
80/3 Moo 2 Bang 
Luek, Mueang, 
Chumphon 86000 
Tel. 08-2444-4693, 
08-5403-9777 
บราวนีลาวา  
ราคา 99 บาท 

River Terrace  

 
สิทธิพิเศษสำหรับผู้อ่านนิตยสาร JIBjib เพียงแสดง Boarding Pass ของสายการบินนกแอร์  
รับส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่ม 10% ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2560 
• Boarding Pass 1 ใบ สามารถใช้สิทธิ์ ได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 ร้านค้าที่ร่วมรายการ 
• Present Nok Air boarding pass to get special 10% discount at all participating shops. 
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11.00-22.00 
7/7 Pracharat Road, 
Lang Suan, 
Chumphon 86110 
Tel. 08-1537-6528 
La Mer Coffee  
ราคา 55 บาท 

La Mer Coffee 

	 La	Mer	Coffee	คาเฟ่ที่มีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น
ในแบบลอฟต์	ภายในร้านอบอวลไปด้วยกลิ่นหอมของ
กาแฟ	ราวกับถูกร่ายมนต์ให้หยุดเวลาเอาไว้ที่แห่งนี้		
	 ใครที่มองหารสชาติแปลกใหม่ต้องลองเมนูลาแมร์	
คอฟฟี่	 กาแฟสีฟ้า	 เมนูเด่นของทางร้านที่ได้รับแรง
บันดาลใจมาจากท้องทะเลสีฟ้าคราม	รสชาติหอมเข้ม
แบบกาแฟ	แต่หวานเย็น	ส่วนใครที่ชอบเมนูปั่นคงจะ
ถกูใจกับสตรอว์เบอร์รีมิลก้ีเชก	นมป่ันผสมสตรอว์เบอร์รี 
เพิ่มวิปปิ้งครีม	สตรอว์เบอร์รีสดและคาราเมล	หรือจะ
เป็นช็อกโก	บานาน่า	ครันช์	 ช็อกโกแลตผสมกล้วยปั่น	
เพิ่มท็อปปิ้งด้วยโกโก้ครันช์	 และเวเฟอร์กรอบ	รสชาติ
หวานหอม	นอกจากนี้ที่นี่ยังมีเบเกอรีน่ารับประทาน
ให้เลือกหลากหลายชนิด	อาทิ	ไวต์ช็อกชีส	ความลงตัว
ของชีสเค้กและไวต์ช็อกโกแลต	 ทิรามิสุ	 เค้กสไตล์
ฝรั่งเศส	 รสกาแฟ	ผสมเนื้อเค้กช็อกโกแลตเข้าไปด้วย	
เมนูที่ใครๆ	ต่างก็ติดใจเมื่อได้ชิม 

La Mer
Coffee

สิทธิพิเศษสำหรับผู้อ่านนิตยสาร JIBjib เพียงแสดง Boarding Pass 
ของสายการบินนกแอร์ รับส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่ม 10%  
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2560 
• Boarding Pass 1 ใบ สามารถใช้สิทธิ์ ได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 ร้านค้า 
ที่ร่วมรายการ 
• Present Nok Air boarding pass to get special 10% discount  
at all participating shops. 
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LOCAL TASTE

แกงส้มหยวกกล้วย 
ครัวชาวแพ เมนู  
พื้นถิ ่นน่ารับประทาน
รสชาติแสนอร่อย 
เปรี ้ยว หวาน เค็ม 
เผ็ด ครบทุกรส 
เครื ่องแกงส้มแบบ
ใต้ๆ แกงคู่กับหมู
สามชั้น แกงจนเดือด
แล้วตามด้วยหยวก
กล้วย เคี่ยวจนหยวก
กล้วยนิ่ม ตักราดลง
ไปบนข้าวสวยร้อนๆ 
แค่นี ้ก็อร่อยฟิน อิ่ม
ไปหลายจานไม่รู ้ตัว 

เย็นซ่า น้ำเต้าหู้ 
ไข่นกกระทา 

แกงส้มหยวกกล้วย 
ครัวชาวแพ 

หมึกคั่วหวาน หมูผัดพริกขิง 
ไข่เค็ม 

แกงส้มหอยภู่กัน 

มาเที่ยวทะเลก็ต้องได้
รับประทานอาหาร
ทะเล หมึกคั่วหวาน
เป็นอีกหนึ่งเมนูของ
ชาวเลที่หารับประทาน
กันได้ที่ท้องตมใหญ่
โฮมสเตย์ หมึกไข่
ขนาดกำลังดีปรุงรสจน
ได้รสชาติหวานนำ
กำลังดี ตักมา  
รับประทานคู่ข้าวสวย
ก็แสนจะลงตัว หรือจะ
เลือกรับประทานเล่น
ก็ได้รสชาติหมึกคั่ว
หวานไปแบบเต็มๆ 
รสชาติแบบชาวบ้าน
ท้องตมที่ใครมาเยือน
จะต้องได้รับประทาน 

เที่ยวเมืองชุมพรต้อง
มาร้านพริกหอม มา
ลองลิ้มชิมเมนูอาหารที่
หลากหลาย พลาด  
ไม่ได้เลยคือหมูผัดพริก
ขิงไข่เค็ม ประกอบไป
ด้วยหมูสับ ไข่แดงเค็ม 
พริกชี้ฟ้าแดง ใบ
มะกรูด พริกแกง นำ
ส่วนผสมไปผัดให้เข้า
กัน เติมเครื่องปรุงรส
จนได้รสชาติเค็ม เผ็ด 
แล้วโรยด้วยพริกชี้ฟ้า
แดงและใบมะกรูดหั่น
ฝอย ใครมองหาเมนู
แบบภาคใต้ต้องมา
ลองหมูผัดพริกขิง  
ไข่เค็มร้านพริกหอม 
แล้วจะลืมไม่ลง 

ใครที่กำลังมองหาเมนู
ง่ายๆ ต้องลองเมนู  
น้ำเต้าหู้ไข่นกกระทา 
น้ำเต้าหู้ทำสดวันต่อ
วัน หอมอร่อย เพิ่ม
ความพิเศษต่างจากที่
อื่นด้วยไข่นกกระทา
ยางมะตูม เนื้อผิวไข่ใส
จนเห็นไข่แดงด้านใน
ชัดเจน ใส่ลงมาในน้ำ
เต้าหู้ เวลารับประทาน
จะได้ทั้งรสชาติหอม
หวานจากน้ำเต้าหู้ 
และความละมุนของ  
ไข่นกกระทายางมะตูม 
แค่ถ้วยแรกคงไม่พอ 
ต้องมีต่อถ้วยที่สอง
และสามตามมาติดๆ 

แกงส้มหอยภู่กัน อีก
หนึ่งเมนูพื้นบ้านของ
ชาวชุมพรที่มีสีสันชวน
รับประทานเป็นอย่าง
มาก เครื่องแกงรสชาติ
เข้มข้น ปรุงรส เติมผัก 
แล้วตามด้วยหอยภู่กัน
ที่อาศัยอยู่ตามชายฝั่ง 
ต้มจนทุกอย่างสุกจน
เข้ากัน รับประทาน
พร้อมกับข้าวสวย
ร้อนๆ ชมบรรยากาศ
ธรรมชาติแสนสงบ 
เรียกได้ว่าแกงส้มหอย
ภู่กันเป็นเมนูที่ใครมา
บ้านไม้ชายคลองโฮม
สเตย์ ตำบลคลองสน 
แล้วห้ามพลาด!! 

Tasteful
Food in
Chumphon 

ราคา : ถ้วยละ 20 บาท 
ที่อยู่ : 101/4 ถนน
ศาลาแดง ตำบลท่าตะเภา 
อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
80000 
โทร. 09-1034-4355 

ราคา : รวมอยู่ใน 
เซตอาหารชาวแพ  
คนละ 200 บาท 
ที่อยู่ : 72/1 หมู่ที่ 9 
ตำบลพะโต๊ะ อำเภอ
พะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 
86180 
โทร. 08-9592-8376 

ราคา : รวมอยู่ใน
แพ็กเกจค่าที่พัก 
ที่อยู่ : 31 หมู่ 1 ตำบล
ด่านสวี อำเภอสวี จังหวัด
ชุมพร 86130 
โทร. 08-1345-6743,  
0-7753-8074 

ราคา : ชามละ 60 บาท 
ที่อยู่ : 38 ถนนท่าตะเภา 
อำเภอเมือง จังหวัด
ชุมพร 86000 
โทร. 0-7757-0707 

ราคา : รวมอยู่ในเซต
อาหาร คนละ 250 บาท 
ที่อยู่ : 35 หมู่ 1 ตำบล
บางสน อำเภอปะทิว 
จังหวัดชุมพร 86160 
โทร. 09-5793-7951, 
08-0779-1650 

แกงส้มหอยภู่กัน 

น้ำเต้าหู้ไข่นกกระทา 

แกงส้มหยวกกล้วย 

หมูผัดพริกขิงไข่เค็ม

หมึกคั่วหวาน
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ON THE MOVE

Day 1
05.40 น.  เดินทางไปจังหวัดชุมพร 
   ด้วยสายการบินนกแอร์ 
10.30 น.   ศึกษาแหล่งต้นน้ำพร้อมชม 
   ความงามทางธรรมชาติที่หน่วย 
   อนุรักษ์และจัดการต้นน้ำพะโต๊ะ 
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน 
   ที่ร้านครัวชาวแพ 
14.00 น.  เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  
   คอนโดพืช 9 ชั้นที่สวนลุงนิล  
15.30 น.  ทดลองทำผลิตภัณฑ์จาก 
   ธรรมชาติที่บ้านวรรณภัสสร 
17.00 น.   เช็กอินพักผ่อนสบายๆ ที่โฮมสเตย์ 
   ท้องตมใหญ่ ชมพระอาทิตย์ตก 
   ยามเย็น 
18.30 น.   รับประทานอาหารเย็นที่โฮมสเตย์ 
   บ้านลุงน้อย 
20.00 น.   พักผ่อนตามอัธยาศัย  

08.30 น.  ชมแปลงเกษตรสาธิตพืชดินทราย กาแฟขี้ชะมด  
   โครงการพัฒนาส่วนพระองค์จังหวัดชุมพร 
11.00 น.  ทดลองทำของใช้ในครัวเรือนที่บ้านคนมีน้ำยา 
   ชุมพรคาบาน่ารีสอร์ต  
12.30 น.  รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านบานาน่า คาบาน่า 
14.00 น.  ชมบ้านปลา ปะการังถาด กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
   ประมง อำเภอปะทิว  
16.00 น.  รับประทานอาหารเย็นที่โฮมสเตย์บ้านไม้ชายคลอง 
18.55 น.  เดินทางกลับกรุงเทพฯ ด้วยสายการบินนกแอร์  

Day 3Day 2
07.00 น.  ตื่นเช้าชมความงามของท้องทะเล เรียนรู้การ 
   ทำบ้านปลา ศึกษาการอนุรักษ์พันธ์ุม้าน้ำ  
11.30 น.  รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านยายปวด  
13.30 น.  เรียนรู้เรื่องโคนมที่ฟาร์มอินทร์แปลง 
15.30 น.  ตามรอยพระบาทโครงการพัฒนาพื้นที่ 
   หนองใหญ่ตามพระราชดำริ 
17.00 น.  เช็กอินที่โรงแรมชุมพรการ์เดนส์ 
18.30 น.  รับประทานอาหารเย็นที่ตลาดโต้รุ่ง 
20.00 น.  กลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย 

Chumphon
3 days, 2 nights 

โครงการพัฒนา
ส่วนพระองค์จังหวัดชุมพร

ต้นน้ำพะโ
ต๊ะ

*เคาน์เตอร์เช็กอินปิดก่อนเวลาเดินทาง 45 นาที 
*แพ็กเกจนี้เป็นแพ็กเกจแนะนำการท่องเที่ยวเท่านั้น สายการบินนกแอร์ไม่มีบริการรับจัดแพ็กเกจทัวร์ 
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Day 3
08.30  Visit agricultural demonstration 
 for sandy soil plants, civet  
 coffee at H.M. Private     
 Development Project, Chumphon. 
11.00  Make household items at  
 Baan Khon Mi Nam Ya,  
 Chumphon Cabana Community. 
12.30  Lunch at Banana Cabana 
 restaurant. 
14.00  See fish and coral at Fisheries 
 Community Enterprise,  
 Pathio District. 
16.00  Dinner at Baan Mai Chay Klong  
 homestay. 
18.55  Travel back to Bangkok  
 by Nok Air. 

ครัวชาวแพ 

07.00  Wake up to the beauty of the 
  sea and learn how to culture 
  fish, study seahorse breeding/ 
  conservation. 
11.30  Lunch at Yai Puad restaurant.  
13.30  Learn about dairy farming at  
  In-Plaeng Dairy Farm. 
15.30  Follow in the late King’s  
  footsteps at the Nong Yai  
  Development Royal Project. 
17.00  Check-in at Chumphon Gardens. 
18.30  Dinner at 24-hour market. 
20.00  Back to the hotel, leisure time. 
 

Day 2

 
*Check-in counter closes 45 minutes before departure.  

*These packages are only suggested travel itineraries. Nok Air does not offer package tour services. 

ร้าน Banana Cabana 

โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ 
ตามพระราชดำริ 

โฮมสเตย์บ้านลุงน้อย 

ฟาร์มอินทร์แปลง 

05.40  Travel to Chumphon by Nok Air. 
10.30  Study and see beautiful natural  
  water sources at Phato  
  Watershed Conservation and  
  Management Center. 
12.00  Lunch at Krua Chao Phae  
  restaurant. 
14.00  Learn about sufficiency  
  economy at Uncle Nin’s 9-layer 
  vertical garden. 
15.30  Make natural products at  
  Wanapasson Home. 
17.00  Check-in and relax at  
  Tong Tom Yai homestay, enjoy 
  the evening sunset. 
18.30  Dinner at Baan Lung Noi 
  homestay. 
20.00  Leisure time. 

Day 1
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HIDE & SEEK

Map of Chumphon 
1. โรงแรมชุมพรการ์เดนส์  
2. ร้านพริกหอม 
3. โรงแรมนานาบุรี 
4. Old Time Cafe  
5. Loft Mania Boutique Hotel 
6. Koffee Mania 
 

7. ทางไปสวนลุงนิลและบ้านธรรมชาติวรรณภัสสร 
8. Novotel Chumphon Beach Resort and Golf  
9. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร 
10. Banana Cabana Restaurant 
11.  โรงแรมชุมพร คาบาน่า  
12.  โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ  

คลองท่านางสังข์
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แม่น้ำท่าตะเภา

ถนนปรมินทรมรรคา

ถนนพิศิษฐ์พยาบาล
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์ร่วม

ใจ

ถนนจรูญราษฎร์พัฒนา



นกแอร์...ส่งรอยยิ้มทั่วเอเชีย 

ดอนเมือง - ชุมพร  2 เที่ยวบิน : 
05.45 น. และ 16.30 น. 
 
ชุมพร - ดอนเมือง 2 เที่ยวบิน : 
 07.20 น. และ 18.10 น 
 
*ตารางการบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง 
สามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่ 
www.nokair.com หรือโทร. 1318  

CHUMPHON  
AT A GLANCE 

 Did you know?

เสด็จพระราชดำเนินครั้งแรก
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช


เสดจ็พระราชดำเนนิจังหวัดชุมพรครั้งแรก


เมื่อปี
2502
โดยทางรถไฟ








20มิถุนายน2541
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช
เสด็จพระราชดำเนินทรงงานในพื้นที่จังหวัดชุมพร
เมื่อวันที่
20
มิถุนายน
2541








แท่นจารึกเส้นทาง 
เสด็จพระราชดำเนิน 
เป็นแท่นจารึกเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินของ
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช

ซึ่งมีทั้งหมด
7
จุด


Travel
Information

• การเดินทางจากสนามบินเข้าตัวเมือง
ชุมพรมีบริการรถตู้รับส่ง ราคา   
150 บาท/คน และบริการรถแท็กซี่   
คิดค่าบริการตามระยะทาง 
  
• สำหรับการเดินทางในตัวเมืองชุมพรมี
บริการรถโดยสารขนาดเล็ก (รถกะป้อ) 
คิดค่าบริการตามระยะทาง โดยราคา  
เริ่มต้นที่ 20 บาท/คน และรถแท็กซี่   
คิดค่าบริการตามระยะทาง 
  
• การเดินทางท่องเที่ยวนอกเมืองตาม
เส้นทางต่างๆ มีบริการรถเช่า โดย  
ค่าบริการเช่าแบ่งตามประเภทดังนี้   
เช่ารถเก๋งไม่รวมคนขับ 1,300 บาท/วัน 
เช่ารถเก๋งพร้อมคนขับ 1,500 บาท/วัน 
รถตู้พร้อมคนขับชำนาญเส้นทาง 
1,800 บาท/วัน ราคาอาจมีการ  
เปลี่ยนแปลงได้ เพราะในบางกรณีอาจจะ
อยู่ในช่วงราคาโปรโมชั่น โดยสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
สนามบินจังหวัดชุมพร หรือสอบถามที่
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
โทร. 1672 

• โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตาม  
พระราชดำริคือแนวพระราชดำริของ  
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช   
ที่ทรงให้สร้างเส้นทางเดินน้ำเพื่อพักน้ำไว้ใน  
แก้มลิงไม่ให้เกิดน้ำท่วมอย่างที่เคยประสบ 
• ชมพูชุมพรเป็นการผสมสายพันธุ์ของ  
ดอกหน้าวัวที่ออกมาเป็นสีชมพู มาชมได้ที่  
โครงการพัฒนาส่วนพระองค์จังหวัดชุมพร   
โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   
สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานชื่อว่า   
“ชมพูชุมพร” 
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จากต้นน้ำถึงป่าชายเลน...

พื้นที่ปลายน้ำของจังหวัดชุมพร
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จังหวัดชุมพรมีชายหาดที่ทอดยาวกว่า 200 กิโลเมตร 
จนได้รับการขนานนามว่า หาดทรายสวยส่ีร้อยล้ี ประตู
สู่ภาคใต้ที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว “น้ำทะเลสวยใส
และแหล่งชมธรรมชาติที่น่าดึงดูดใจ” หนึ่งในนั้นต้อง
มีช่ืออุทยานแห่งชาติหมูเ่กาะชุมพรท่ีมีเกาะเล็กเกาะน้อย
เรียงรายกว่า 40 เกาะ อยูด้่วยอย่างแน่นอน เดิมช่ือว่า
อุทยานแห่งชาติหาดทรายร ี ได้รับการประกาศเป็น
อุทยานแห่งชาติในปี 2542 มีพ้ืนท่ีครอบคลุม 5 อำเภอ 
ได้แก ่ อำเภอปะทิว อำเภอเมือง อำเภอสว ี อำเภอ
ทุ่งตะโก และอำเภอหลังสวน ท้ังในส่วนของป่าชายเลน 
ภูเขา ชายหาด ท้องทะเล และหมู่เกาะที่นี ่ไม่เพียง
เหมาะแก่การดำน้ำตื้นเพื่อดูปะการังเท่านั้น แต่ยังเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สามารถทำกิจกรรมได้
หลากหลาย ไม่ว่าเดินชมป่าชายเลนตามเส้นทางท่ีเป็น
สะพานไม้ทอดยาว หรือพายคายักไปทักทายป่าชายเลน 
อย่างใกล้ชิด สำหรับการพักผ่อนแล้ว แม้ชุมพรจะเป็น
แค่ประตสููภ่าคใต้ แต่ก็เป็นประตท่ีูสวยงาม สร้างความ
ประทับใจได้ต้ังแต่แรกพบ นอกจากน้ันอุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะชุมพรแห่งนี้ได้ชื่อว่ามีป่าชายเลนที่สมบูรณ์
และสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของเมืองไทย 
 
ปลกูปา่ชายเลน ฟืน้ฟธูรรมชาต ิ
 23 กรกฎาคม 2559 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธ์ุพืช ได้จัดโครงการปลกูป่าประชารัฐฯ ข้ึน โดย
เป็นการปลูกป่าชายเลน 170 ไร่บนพื้นที่อุทยานแห่ง
ชาติหมูเ่กาะชุมพร ท้ังน้ีเพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (พระอิสริยยศ 
ในขณะนั้น) เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 64 
พรรษา ซึ่งการปลูกป่าชายเลนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งใน
การฟ้ืนฟพ้ืูนท่ีท่ีตรวจยึดคืน เพ่ือคืนความอุดมสมบรูณ์
ให้กับป่าชายเลนและระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง 
หลังอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรได้ตรวจยึดพื้นที่คืน
จากบริษัทเอกชนที่บุกรุกป่ากว่า 2,703 ไร ่ ปัจจุบัน
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นบ่อสำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำ หาก
ปล่อยให้ธรรมชาติฟ้ืนฟเูองจะใช้เวลานาน และหากใช้
งบประมาณของทางราชการอย่างเดียวจะต้องใช้จำนวน
มาก จึงจำเป็นต้องสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ตามนโยบายรัฐบาล การปลกูป่าชาย

เลนจะส่งผลให้ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งสมดุล 
และสร้างจิตสำนึกอนุร ักษ์หวงแหนในทรัพยากร 
ธรรมชาติของชมุชน เพ่ิมพ้ืนท่ีปา่ชายเลน รกัษาระบบ
นิเวศให้สมดุล และช่วยเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ของประเทศ 
 
กจิกรรมและสถานทีท่อ่งเทีย่วหลากหลาย 
 นอกจากป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์แล้ว ในเขต
พื้นที่ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรยังมีกิจกรรม
และสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจอีกมากมาย โดยไฮไลต์
ที่ไม่ควรพลาดเมื่อออกเดินเรือคือไปถ่ายภาพฝ่ามือ
พระพุทธเจ้าที่เกาะง่ามใหญ ่ส่วนด้านตะวันตกของ
เกาะนี้น้ำจะตื้น นักดำน้ำสามารถพบปะการังขนนก 
ดอกไม้ทะเล กัลปังหา สำหรับเกาะลังกาจิวเป็นเกาะท่ี
มีธรรมชาติสวยงามและมีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดใน
บรรดาหมู่เกาะชุมพร อีกทั้งเกาะแห่งนี้ยังเป็นสถานที่
ประวัติศาสตร ์ เนื่องจากในอดีตรัชกาลที ่ 5 ได้เสด็จ
ประพาสมายังที่แห่งนี้ถึง 3 ครั้ง ที่สำคัญคือมีลาย  
พระหัตถ์จารึก จปร. และปี ร.ศ. จำหลักอยูบ่นแผ่นหิน
บริเวณปากทางเข้าถ้ำ และอีกหนึ่งเกาะที่ต้องไปคือ
เกาะทะล ุ เป็นจุดดำน้ำยอดนิยมและเป็นแหล่งชุมนุม
ของฝูงปลาน้อยใหญ่สีสันสวยงามที่แหวกว่ายอวด
ความงามในท้องทะเล 
 นอกจากจุดสำคัญท่ีได้กล่าวไปน้ัน ภายในอุทยาน
หมู่เกาะชุมพรแห่งนี้ยังมีหลากหลายเกาะแก่งที่น่า
สนใจ โดยแต่ละเกาะจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและ
ความงดงามท่ีอุดมสมบรูณ์แตกต่างกันออกไป 
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ที่อุทยานแห่งชาติหมู่


เกาะชุมพรมีเส้นทาง


ศึกษาธรรมชาติป่า


ชายเลน
กิจกรรม


พายเรือคายัก
และมี


เกาะแก่งต่างๆ
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ปา่ชายเลน พืน้ทีป่ลายนำ้ของจงัหวดัชมุพร 
	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพลอดุลยเดช	
มีพระราชดำริว่า	 “...ป่าชายเลนมีประโยชน์ต่อระบบ	
นิเวศของพื ้นที ่ชายทะเลและอ่าวไทย	 แต่ปัจจุบัน	 
ป่าชายเลนของประเทศไทยกำลังถูกบุกรุกและถูก
ทำลายไปโดยผู้แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน	จึงควร	 
หาทางป้องกัน	อนุรักษ	์ และขยายพันธุ์เพิ่มขึ้น	 โดย
เฉพาะต้นโกงกางเป็นไม้ชายเลนท่ีแปลกและขยายพันธ์ุ
ค่อนข้างยาก	 เพราะต้องอาศัยระบบน้ำขึ้นน้ำลงใน	 
การเติบโตด้วย	 จึงขอให้ส่วนราชการที่เกี ่ยวข้องคือ	 
กรมป่าไม	้ กรมประมง	 กรมชลประทาน	 และกรม
อุทกศาสตร	์ ร่วมกันหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการทดลอง
ขยายพันธุ ์โกงกาง	 และปลูกสร้างป่าชายเลนกัน	 
ต่อไป...”	
	 จากพระราชดำริข้างต้นเกี่ยวกับป่าชายเลนคือสิ่ง
ที่กรมป่าไม้ได้น้อมนำมาปฏิบัติกันทั่วประเทศ	 เช่น
เดียวกับอุทยานแห่งชาติหมู ่เกาะชุมพร	 ซึ ่งมีพื ้นที	่ 
ป่าชายเลนโดยการดูแลของ	 คุณรักพงษ	์ บุญย่อย	
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร	นับว่าเป็นอีก

ท่านหนึ่งที ่ร่วมสนองพระราชดำริ	 โดยการมุ่งสร้าง
ความรู ้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนเกี ่ยวกับสภาพ
แวดล้อมที่ชุมชนตั้งอยู	่ ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้และ	 
ร่วมกันทำกิจกรรมเก่ียวกับการอนุรักษ์ป่า		
	 สำหรับป่าชายเลน	ณ	อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะ
ชุมพรแห่งนี	้ คุณรักพงษ์เล่าว่า	 “พื้นที่ตรงนี้เปรียบ
เสมือนปลายน้ำ	 โดยมีการอนุรักษ์ป่าชายเลนหลาย	 
รูปแบบ	 เช่น	 เปิดให้หน่วยงานต่างๆ	 ร่วมกันปลูกป่า
ชายเลนให้มีปริมาณเพิ่มขึ้น	 ให้มีการจัดการที่ถูกต้อง	
และจัดสร้างสะพานไม้เดินป่า	 เพื่อศึกษาธรรมชาต	ิ 
ป่าชายเลน	 นอกจากนี้เรายังมีการจัดกิจกรรมการ	 
ท่องเท่ียวอ่ืนๆ	อีกด้วย”		
	 นับเป็นมิติหนึ่งของการพัฒนาป่าไม้ที่คุณรักพงษ	์
อาศัยความเกี ่ยวพันและเกื ้อกูลซึ ่งกันและกันของ
มนุษย์และธรรมชาต	ิที่มีวิธีการดำเนินงานสร้างความ
เชื่อมั่นให้ชุมชนยอมรับและเข้าร่วมงานปลูกป่า	 โดย
การสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อให้เป็นไปตามพระราช	
ดำริในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั ้งป่าต้นน้ำ
ลำธาร	และสำหรับที่นี่คือป่าชายเลน	ซึ่งถือเป็นพื้นที่
ปลายน้ำของจังหวัดชุมพร	ตามโครงการจากภูผาสู่
มหานที	
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Chumphon is the gateway of the South and is always 
ready to welcome visitors. With over 200 km of long 
pristine beaches, it is referred to as ‘400 Li of Beautiful 
Beaches’ (Li = Chinese unit of distance). One of the 
best-known destinations, with a clear and beautiful 
ocean and natural attractions, is Mu Ko Chumphon 
National Park (Chumphon archipelago). The park, 
which was formerly known as Sai Ree National Park, 
has over 40 small islands and was declared a National 
Park in 1999. It covers an area of five districts: Pathio, 
Mueang Chumphon, Sawi, Thung Tako and Lang Suan 

and includes mangrove areas, mountains and sea. In 
addition to snorkeling around coral, the islands are also 
the perfect destination for eco-tourism, where people 
can enjoy a wide range of activities such as exploring 
mangrove forests by walking over a long wooden 
bridge or kayaking along the mangrove forests. 
Chumphon is a beautiful gateway to the South, where 
first impressions of beauty can be found and the 
famous Mu Ko Chumphon National Park has one of the 
most beautiful and abundant mangrove forests in 
Thailand. 
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ADD TO BASKET!

Natural Home Wanapasson  
60 Moo 2 Tungtakhrai, Tungtako, Chumphon 86220 
Tel. 08-7914-2142, 08-1586-9554 

 Natural Home Wanapasson  
เริ่มแรกแต่เดิมนั้น คุณวรรณภัสสร สันติธรรมสุททิ์ ได้
ผลิตผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติข้ึนเพ่ือใช้ในครัวเรือน และ
เป็นศูนย์ฝึกอบรมเรียนรู้ให้กับชาวบ้านและผู้ที่สนใจ 
ซึ่งวัตถุดิบที่ใช้ก็เป็นสมุนไพรที่มีอยู่รอบตัว อัญชัน   
ใบย่านาง มังคุด มะพร้าว มะหาด บอระเพ็ด ใบบัวบก 
ขมิ้นถ่านไม้ไผ่ กาแฟ ผ่านการสกัดด้วยกระบวนการ
มาตรฐานที่รับรองโดยกระทรวงอุตสาหกรรม 
 ผลิตภัณฑ์มีมากมายให้เลือก ได้แก่ แชมพูใบ
ย่านาง แชมพูดอกอัญชัน ครีมนวดผมผสมน้ำมัน
มะพร้าว เซรัมน้ำมันมะพร้าวช่วยบำรุงผมแห้ง สบู่
น้ำมันมะพร้าว ครีมอาบน้ำผสมขมิ้น ครีมอาบน้ำ
ผสมถ่านไม้ไผ่ สบู่ถ่านไม้ไผ่ ครีมอาบน้ำผสมเปลือก
มังคุด สบู่เปลือกมังคุด สบู่ถ่านมังคุด โลชั่นมะหาด 
และสครับกาแฟ 

งามอย่างไทยไปกับสมุนไพรไทยบ้านธรรมชาติวรรณภัสสร 

บ้านธรรมชาติวรรณภัสสร 

Shopping in Chumphon

 แต่ที ่อยากแนะนำนั้นก็คือโลชั่นน้ำมันมะพร้าว 
ช่วยบำรุงให้ผิวกระจ่างใสอย่างธรรมชาติ ป้องกันแสง
ยูวี ราคา 250 บาท และสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่อง  
ผมหงอกก็ต้องใช้เซรัมน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นที ่มี  
ส่วนผสมของบอระเพ็ด ใบบัวบก ใบย่านาง หัวกะทิ 
สมุนไพรมาครบ รับรองว่าใช้ดีเห็นผลทันตา ราคาก็
เพียงขวดละ 250 บาท 
 รับรองว่าหากได้ใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติ
ของที่นี่ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย ก็จะได้รับ
ความงาม สุขภาพดี และปราศจากสารเคมี 

ชุดกระเช้า  
ของขวัญ  

รวมผลิตภัณฑ์

โลชั่นน้ำมันมะพร้าว 

น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 
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PHOTO QUIZ

Where is... ? 
เที่ยวเมืองไทย... ไม่ ไปไม่รู ้

ส่งคำตอบชิงรางวัลว่าสะพานไม้ที่เห็นในภาพนี้ตั้งอยู่ ณ สถานที่ใดในจังหวัดชุมพร  
พร้อมบอกเหตุผลว่าทำไมคุณถึงอยากไปเยือนสถานที่แห่งนี้   
ใครตอบคำถามได้ถูกต้องและเหตุผลโดนใจที่สุดจะได้รับ Gift Voucher ที่พัก 3 วัน 2 คืน จาก 
โรงแรมชุมพรการ์เดนส์ จังหวัดชุมพร 1 รางวัล  
สามารถเข้าไปตอบคำถามร่วมสนุกได้ที่ www.nokjibjib.com ตั้งแต่วันที่ 1-25 มกราคม 2560 
และติดตามรายชื่อผู้โชคดีทาง www.nokjibjib.com ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 
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TIP: ปัจจุบันจัตุรัส 4 พฤษภาคมได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ  
อันดับต้นๆ ของเมืองชิงเต่า เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาด! 

จัตุรัส 4 พฤษภาคม 
(May Fourth 
Square) 
จัตุรัส 4 พฤษภาคม 
เป็นจัตุรัสขนาดใหญ่
ที ่ต ั ้งอยู ่ร ิมอ่าวของ

เมืองชิงเต่า ชื่อของจัตุรัสแห่งนี้มีที่มา 
จากเหตุการณ์การเคลื ่อนไหวของ  
นักศึกษาเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 1919 
โดยมีการสร้างประติมากรรมสีแดง 
คล้ายลักษณะการหมุนของลม มีชื่อว่า 
“สายลมแห่งเดือนพฤษภาคม” หรือ 
“May Wind” เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ใน
ครั้งนั้น  

ปาต้ากวน   
(Ba Da Guan 
Scenic Area) 
ปาต ้ ากวนเคยเป ็น
ย่านที่พักชาวเยอรมัน
ในยุคจักรวรรดิอาณา  

นิคม ตั้งอยู่ทางตะวันออกของเมือง 
ม ีการสร ้ างบ ้านพ ักสไตล ์ย ุ โรป  
เต็มพื้นที่บนถนนทั้ง 8 สาย ในย่านนี้
เป ็นส่วนหนึ ่งที ่ทำให้ช ิงเต่าได้ร ับ  
การขนานนามในปัจจุบันว่า “เมือง
หลังคาสีแดง ต้นไม้สีเขียว ท้องฟ้า  
สีฟ้า และทะเลสีคราม” นับได้ว่า  
เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ควรไปเยือนเมื่อ
เดินทางมาถึงชิงเต่า 

1

2
TIP: ปัจจุบันปาต้ากวนถือเป็นย่านประวัติศาสตร์สำคัญที่บรรดานักท่องเที่ยวให้


ความสนใจ
และมักสะพายกล้องมาถ่ายรูป
โดยมีบรรยากาศราวกับว่ากำลัง


ท่องเที่ยวในเมืองยุโรปเลยทีเดียว


ชิงเต่า... เมืองใหญ่ที่แสนอบอุ่นบนชายฝั่งตะวันออกของประเทศจีน หนึ่งในเมืองที่ได้รับการ
ยกย่องว่ามีอ่าวที่สวยงาม และยังมีสีสันของสถาปัตยกรรมภายในเมืองที่ได้รับอิทธิพลมาจาก
จักรวรรดิเยอรมันช่วงปี ค.ศ. 1891-1914 อีกทั้งยังแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอันบริสุทธิท์ี่จะ
มอบความสดชื่นและความสดใสแก่ผู้มาเยือน  

Exotic Qingdao 
ASIAN PERSPECTIVE
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เหลาซาน (Mount Lao) 
เป ็นภู เขาท ี ่สูงท ี ่ส ุดใน
บรรดาภู เขาท ี ่ทอดต ัว
ตามแนวชายฝั่งทะเลของ
ประเทศจีน โดยจุดสูงสุด
อยู่ที่ 1,132 เมตร ความ3

ศูนย์ล่องเรือนานาชาติชิงเต่า 
(Qingdao International  
Sailing Center) 
ศูนย์ล่องเรือนานาชาติชิงเต่าตั้งอยู่
ในเขตท่าเรือเป่ยไห (Beihai Shipyard) 
อ่าวฝซูาน (Fushan Bay) นอกจากจะ

เป็นสถานท่ีท่ีเปิดให้นักท่องเท่ียวเข้ามาชมความย่ิงใหญ่
ของอดีตเมืองท่าที่จัดการแข่งขันปักกิ่งเกมส์ในปี 2008 
แล้ว ที่แห่งนี้ยังมีบริการล่องเรือใบแก่นักท่องเที่ยวที่
ต้องการสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ ผจญภัย และ
ท้าทาย 

4

น่าสนใจของที่นี ่สำหรับนักเดินทางไม่ใช่
เพียงแค่การเป็นถิ่นกำเนิดและศูนย์กลาง
ของล ัทธ ิ เต ๋าในประเทศจ ีนมาหลาย
ศตวรรษ แต่รวมถึงแหล่งท่องเที ่ยวทาง
ธรรมชาติทั ้งต้นไม้โบราณน้อยใหญ่ หิน  
รูปทรงแปลกตาวิจิตรงดงาม 

TIP: นักท่องเที่ยวสามารถลองบังคับเรือใบลำได้ โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้
ความช่วยเหลือ หรือจะล่องเรือไปยังเกาะแก่งต่างๆ  

TIP: นอกจากความงามของ
สถาปัตยกรรมแล้ว โบสถ์แห่งนี้  
ยังเป็นคริสต์ศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุด  
ในเมืองชิงเต่า 

TIP: ที่ภูเขาเหลาซานแห่งนี้มีแหล่งกำเนิดน้ำแร่ธรรมชาติใสบริสุทธิ์ที่นำมาใช้ในการผลิต  
เบียร์ชิงเต่า เบียร์สัญชาติจีนชื่ิอดัง 

โบสถ์คาทอลิก (Catholic Church) 
โบสถ์คาทอลิกชิงเต่าเป็นสถานที่ยอดนิยมด้วย 
สถาปัตยกรรมเยอรมันสไตล์โรมันกอธิกอัน  
งดงามที่ตั้งตระหง่านทรงเสน่ห์อยู่ในเมืองชิงเต่า 
เอกล ักษณ์ท ี ่ โดดเด ่นของโบสถ ์แห ่งน ี ้ค ือ  
หอนาฬิกาสูง 56 เมตร ทั้งด้านซ้ายและขวา  
และด้านหน้าอาคาร 

บินไปเที่ยวชิงเต่ากับนกสกู๊ต สัปดาห์ละ 4 เที่ยวบิน   
สามารถตรวจสอบตารางการบินของนกสกู๊ตได้ที่  
www.nokscoot.com 

5
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Natural 
Beauty
เผยผิวสวยอย่างธรรมชาติ 

1. Yves Rocher / Hydra Vegetal Hydrating Micellar Water 2 in 1 น้ำเช็ดทำความสะอาดคราบเครื่องสำอางและสิ่งสกปรกออกจากผิวโดยไม่ทำลาย



ฟิล์มเคลือบผิวตามธรรมชาติ
(HLP)
(ขนาด
390
ml.
ราคา
620
บาท)


2. Pola / BA Serum Revup เพราะอายทุีเ่พิม่มากขึน้เปน็สาเหตหุลกัทีท่ำใหเ้ซลลผ์วิถกูทำลายโดยอนมุลูอสิระ
บเีอ
เซรมั
เรฟอพั
เปน็เซรมัทีค่ดิคน้สตูรดว้ยทฤษฎ
ี



Speedy
Bio-Active
ทีช่ว่ยเรง่วงจรการฟืน้ฟผูวิดว้ยตนเอง
ซึง่ใหผ้ลลพัธท์ีร่วดเรว็
แม้ ใชเ้พยีงครัง้เดยีวกพ็สิจูน์ ไดถ้งึประสทิธภิาพระดบัสงู
(ขนาด
40
ml.
ราคา
5,900
บาท)


3. Clarins / New Instant Light Lip Comfort Oil Ready to Kiss? เติิมเสน่ห์ ให้ริมฝีปากสวยเกินห้ามใจด้วยคุณค่าฟื้นบำรุง
คืนความชุ่มชื้น
ปกป้องเรียวปาก

จากความแห้งกร้าน
พร้อมให้ริมฝีปากเต็มเอิบอิ่มเย้าย้วน
ที่มาพร้อมกัน
3
สี
3
สูตร
(ขนาด
7
ml.
ราคา
950
บาท)


4. Clinique / Dramatically Different Moisturizing Cream มอบความชุม่ชืน่แกผ่วิยาวนาน
พรอ้มคณุสมบตัชิว่ยเสรมิปราการปกปอ้งผวิตามธรรมชาต
ิ



สำหรบัผวิแหง้ถงึแหง้มาก
จะชว่ยบำรงุใหผ้วิรูส้กึนุม่
เปลง่ประกาย
และมสีขุภาพด
ียิง่ไปกวา่นัน้ผวิยงัแลดอูอ่นเยาวย์ิง่ขึน้
(ขนาด
50
ml.
ราคา
1,300
บาท
และขนาด
125
ml.




ราคา
1,950
บาท)


5. Estee Lauder / Advanced Night Repair Recovery Mask-in-Oil เซรัมเนื้อบางเบา
ด้วยคุณลักษณะโดดเด่นแบบมาสก์จึงทำให้เป็นเสมือนเกราะป้องกันผิว



จากปัจจัยภายนอก
เหมาะสำหรับใช้เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการปรนนิบัติผิวยามค่ำคืน
(ขนาด
30
ml.
ราคา
3,200
บาท)


POP-UP SHOPPING

1

3

4
5

2

134 I nokair.com 



GADGET

ห้างอิเซตัน สาขาชิบูยะ ในโตเกียว ได้นำเครื่องสแกนสามมิติ Flickfit 3D Scanner มาให้บริการ

ลูกค้า สำหรับใช้วัดขนาดเท้า เพียงแค่ถือรองเท้าแล้วขึ้นไปยืนบนเครื่อง ใช้เวลาเพียง 5 วินาที

เท่านั้นก็รู้ข้อมูลได้ทันที ซึ่งวิธีนี้จะได้ข้อมูลละเอียดกว่าที่วัดเท้าทั่วไปที่อยู่ตามร้าน เครื่องนี้บอก

ไดถ้งึความกวา้ง รวมความโคง้ และความสงูใตเ้ทา้ ซึง่ลกูคา้สามารถเลอืกพรวีวิรองเทา้ไดก้อ่น

ลองจริง สามารถหมุนดูรองเท้าได้แบบ 360 องศาเลยทีเดียว สำหรับใครที่สนใจสามารถเข้า 

ไปดูรายละเอียดได้ที่ Trendhunter 

Best items to buy
Panasonic เปิดตัว Megahonyaku โทรโข่งช่วยแปล

ภาษาให้อัตโนมัติ แปลได้ออกมาเป็นภาษาอังกฤษ จีน 

และเกาหลี ภายในเวลาไม่กี่วินาที ภายนอกมันอาจจะดู

เหมือนโทรโข่งทั่วไป แต่ภายในเสริมความสามารถในการ

แปลภาษาเข้าไป เพียงแค่เราพูดปกติใส่มัน จากนั้นก็กด

ปุ่มแปลภาษา รอไม่กี่วินาทีเจ้าโทรโข่งก็จะทวนสิ่งที่คุณ

พูดให้ออกมาเป็นภาษาอังกฤษ จีน หรือเกาหลี ให้

อัตโนมัติ ภายในเวลาไม่กี่วินาทีเท่านั้น แม้มันจะยังทำงาน

ได้ ไม่สมบูรณ์ แต่ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดี สำหรับใครที่

สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ Bloomberg   

Megahonyaku 

Flickfit 3D Scanner แอพพลิเคชั่นที่จะช่วยให้คนตาบอดสีแยกแยะสีที่

ตามองเห็นเป็นปกติกับสีที่ตามีปัญหาได้ ยก

ตัวอย่างเช่นคนที่มีปัญหากับสีแดงและสีเขียว เมื่อ

ใช้กล้องส่องมันจะปรับให้สีแดงสว่างขึ้น ส่วนสี

เขียวก็จะปรับให้เข้มขึ้น เพื่อให้แยกแยะแต่ละสีได้ง่าย

ขึ้น สำหรับคนที่สนใจก็สามารถโหลดฟรีจาก   

App Store ได้เลย ซึ่งตอนนี้มีเฉพาะบน iOS  

Color Binoculars 
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THAT’S HOT

เครอืเฮอรเิทจ ผูด้ำเนนิการผลติ   

ผูค้า้สง่ และผูส้ง่ออกสนิคา้อาหาร 

ขนมขบเคีย้วประเภทถัว่ ผลไมอ้บแหง้ 

นำ้ผลไมอ้อรแ์กนกิจากธรรมชาต ินำ

เสนอ “วนัเดอรพ์ฟัฟ ์ปอ๊ปคอรน์” 

ผสานความมนัของขา้วโพดอบ

กรอบและถัว่ ปราศจากวตัถกุนัเสยี 

และไม่ใสส่ารเตมิแตง่รสชาต ิจำหนา่ย

แลว้ ณ ซเูปอรม์ารเ์กต็ชัน้นำ  

ห้องอาหารไชน่าทาวน์ โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย เชิญชวนคุณมา

อิ่มอร่อยแบบจักรพรรดิด้วยเมนูอาหารจีนกวางตุ้งต้นตำรับหลากหลายเมนู อาทิ 

กุ้งกระจกซอส XO ข้าวอบหม้อดินทรงเครื่อง พร้อมชมวิวแม่น้ำกก ฟังเพราะๆ 

ใครที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-5360-7999 

เดอะฮิลล์ล็อบบี้บาร์ และโรงแรมเซ็นทารา แม่สอด 

ฮิลล์ รีสอร์ท ขอเชิญชวนให้ทุกท่านผ่อนกาย พักใจ 

ในสถานที่ชั้นดี เพลิดเพลินกับอาหารว่าง พร้อม

เครื่องดื่มที่คุณชื่นชอบ เคล้าเสียงเพลงสดจาก  

นักเปียโนและนักร้องของเรา สอบถามเพิ่มเติมและ

สำรองที่นั่งได้ที่ 0-5553-2601 

วันเดอร์พัฟฟ์  
ป๊อปคอร์น 

The Hill Lobby Bar 

ชุดเครื่องนอนทิวลิป โดยบริษัท ทีแอล 

มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เปิดตัวชุดเครื่องนอน

ลาย “สตาร์วอร์ส” ใหม่ ครบชุด ประกอบ

ด้วยปลอกหมอนหนุน หมอนข้าง ผ้าคลุม

เตียง และผ้าห่ม ในมิติใหม่ ลวดลายและสีสัน

สดใส มีความหลากหลายให้เลือกตามความ

ชอบของนักสะสม จำหน่ายแล้ววันนี้ ในห้าง

สรรพสินค้าชั้นนำ  

ชุดเครื่องนอน 
เพื่อนักสะสม 

อิ่มอร่อยแบบจักรพรรด ิ
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SNAP &  WIN

รางวัลสำหรับภาพ “สืบสานพระราชปณิธานจากภูผาสู่มหานที”  
รับไปเลย ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากบ้านธรรมชาติวรรณภัสสร จำนวน 3 รางวัล  

Stunning Beauty Mae Sot - Tak 

เห็นคนส่งภาพถ่ายหัวข้อ “Stunning Beauty Mae Sot - Tak”  
ทำให้คิดถึงบรรยากาศในเมืองแม่สอด จังหวัดตาก ขึ้นมาอีกครั้ง  
และขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้รับผลิตภัณฑ์ Aqua+ Series 
Purifying Cleansing Water จำนวน 3 รางวัล และสำหรับ 
โจทย์ในครั้งนี้เราอยากให้คุณส่งภาพความประทับใจเกี่ยวกับจังหวัด
ชุมพรมาในหัวข้อ “สืบสานพระราชปณิธานจากภูผาสู่มหานที” 

โดยส่งมาที่ 
jibjibcontest@gmail.com 

ภาพไหนสวยโดนใจรับรางวัลไปเลย 

ส่งภาพ “สืบสานพระราชปณิธานจากภูผาสู่มหานที” ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560  
เพื่อตีพิมพ์ในฉบับเดือนมีนาคม 2560  

(ภาพที่ส่งเข้าประกวดขนาด 1 MB ขึ้นไป และระบุชื่อ-นามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์สำหรับการติดต่อกลับ) 

1. คณุครีขีนัธ ์ไชยพร 

ภาพความสวยงามของ
วดัไทยวฒันารามในอำเภอแมส่อด 

2. คณุกจิจา ปรชัญธรรมกร  กบัวถิชีวีติชาวไทยและพมา่ทีส่ะพานมติรภาพไทย-เมยีนมาร ์

3. คณุภทัร ณรงคช์ยักลุ 
ยามเยน็กบัสะพานขา้มแมน่ำ้ปงิ 
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WHAT’S UP

LA LA LAND  
กำหนดฉาย : 12 มกราคม 2560 

เรียกได้ว่ากลายเป็นผลงานน่าจับตามอง
ทันทีตั้งแต่เริ่มต้นขั้นตอนประกาศงาน
สร้างเปิดโปรเจกต์ สำหรับภาพยนตร์  
โรแมนติก-มิวสิคัล “LA LA LAND   
(ลา ลา แลนด์) นครดารา” เพราะด้วยชื่อ
ของสองดารานำหล่อ-สวยฝีมือเหนือชั้น
แห่งวงการอย่าง ไรอัน กอสลิ่ง และ   
เอมมา สโตน พร้อมด้วยชื่อของ   
เดเมียน แชเซลล์ ผู้กำกับหนุ่มไฟแรง  
ผู้เคยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล  
ออสการ์และรางวัลบาฟต้ามาแล้วจาก 
Whiplash 

เทศกาล “สีสันแห่งดอยตุง” ครั้งที่ 3 จัดขึ้นในแนวคิด “ความสุขในบ้านสมเด็จย่า ความสุข
ในป่าดอยตุง” ชวนชื่นชมความงามของพระตำหนักดอยตุง หรือ “บ้านที่ดอยตุง” ของสมเด็จ
ย่าท่ามกลางป่าเขียวขจี แวดล้อมด้วยความสุขของคนท้องถิ่น นำเสนอวิถีชนเผ่าในมุมใหม่
และประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของเทศกาล
สีสันแห่งดอยตุง ครั้งที่ 3 ได้ที่ www.doitung.org และ www.facebook.com/DoiTungClub 

เทศกาล “สีสันแห่งดอยตุง” ครั้งที่ 3 
จัดแสดง : 3 ธันวาคม 2559 - 29 มกราคม 2560   
(วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
สถานที่ : ดอยตุง จังหวัดเชียงราย 

ในญี่ปุ่นมีวิถีชีวิตผูกพันกับรถไฟอย่างลึกซึ้ง ได้ทำให้รถไฟนั้นข้ามเส้น
จากการเป็นเพียงพาหนะที่คนหวังพึ่งได้มากที่สุดมาสู่การเป็นแหล่ง  
ท่องเที่ยวด้วยตัวของมันเองได้อย่างน่าทึ่ง และความน่าทึ่งที่ว่าคือ  
อะไรบ้าง ทรงกลดรอเล่าให้เราฟังอยู่แล้ว ชวนอ่านเรื่องราวเต็มๆ   
ของขบวนรถไฟฝีมือ เอจิ มิโตะโอะกะ นักออกแบบผู้เปลี่ยนพาหนะ
เดินทางให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางได้ใน “ทางรถไฟสายดาวตก” 

ทางรถไฟสายดาวตก 
ผู้เขียน : ทรงกลด บางยี่ขัน 
สำนักพิมพ์ : A Book 
ราคา : 245 บาท 

ผลงานประติมากรรมเชิงปฏิบัติของศิลปินระดับโลก แอร์วิน วูร์ม   
นำเสนอปรัชญาอันลึกซึ้งด้วยวิถีแบบสันทนาการ มีศูนย์กลางอยู่ที่ผู้ชม
ให้ได้สำรวจตัวตนด้วยความสนุกสนาน จุดประสงค์ของนิทรรศการคือ
การนำเสนอผลงานศิลปะและศิลปินคนสำคัญผู้มีประวัติศาสตร์การ
ทำงานในการสำรวจความเป็นไปได้ทางศิลปะบนระนาบอันหลากหลาย
ทางความคิดทั้งในตัวตนและสภาวะความจริงในสังคมร่วมสมัย 

นิทรรศการแอร์วิน วูร์ม : ปรัชญา ประ-ติ-บัต ิ
จัดแสดง : 26 พฤศจิกายน 2559 - 26 กุมภาพันธ์ 2560 
สถานที่ : ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรม 
แห่งกรุงเทพมหานคร 
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MAGICAL MOMENTS

เรื่องราวระหว่างการเดินทาง
เริ่มต้นศักราชใหม่แล้วหลายคนคงเริ่มต้นปีนี้ด้วยกิจกรรมดีๆที่สนุกสนานบางคนก็เลือกที่จะไปพักผ่อนในแหล่งท่องเที่ยว
ที่สวยงามทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศกันอย่างแน่นอนแล้วอย่าลืมส่งต่อเรื่องราวดีๆน่าประทับใจมาเล่าสู่กันฟังกับ
สายการบินนกแอร์และJIBjibMagazineเรื่องราวน่ารักๆอย่างนี้รับไปเลยผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงมือกลิ่นTarocco

OrangeจากCrabtree&Evelynจำนวน2รางวัล

อีกฉบับหนึ่งส่งมาจาก คุณนุชวรี บุญคุ้มครอง สำหรับ
ช่วงเวลาดีๆ กับโปรฯ สุดคุ้มจากสายการบินนกแอร์ที่
จังหวัดภูเก็ต จังหวัดที่มีดีทั้งอาหาร ธรรมชาติที่สวยงาม 
และที่พักสวย วิวหลักล้าน ถ้ามีโปรฯ ดีๆ อีกรับรองว่าจะ  
มีการเดินทางครั้งต่อไปแน่นอน 

ในฉบับถัดไปสำหรับใครที่ ไปเที่ยวพักผ่อนแล้วส่งโปสต์การ์ดบอกเล่าความประทับใจระหว่างการเดินทางมาให้ 
เราชาว JIBjib รับไปเลย ผงมาสก์หน้าออร์แกนิกถ่านไม้ไผ่ จาก Znya จำนวน 2 รางวัล 

ฉบับแรกส่งมาจาก คุณนภา ไพฑูรย์ บอกเล่า
ความสุข สนุกสนาน กับช่วงเวลาที่ ได้ไปเที่ยว
เกาะลันตา ประทับใจมากทั้งทะเล ภูเขา  
และอาหารแสนอร่อย 
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