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สารจากผู้ก่อตั ้ง

Indo Thai News เปรียบเสมือนตัวแทนด้านวัฒนธรรมและ
ความสมัพันธ์ระหว่างไทยและอนิเดยี ได้สร้างความภาคภมูใิจ
ที่ท�าให้ท่านได้เห็นวัฒนธรรมท่ีแตกต่างของท้ังสองประเทศ 
ขอขอบคณุผูท้ีใ่ห้การสนบัสนนุทุกๆท่านทีม่อบก�าลงัใจ ท�าให้
เราสามารถบอกเล่าเรื่องราวประเพณีท่ีงดงามของไทยและ
อินเดีย 
 
เนื่องจาก Indo Thai Lifestyle Magazine ถูกตีพิมพ์ในไทย
และอินเดียจนประสบความส�าเร็จกว่า 20,000 ฉบับ ทางทีม
งานจึงได้ท�าการจัดพิมพ์วารสารอิเล็คทรอนิคส์เพ่ือรองรับ
และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายรุ่นใหม่ ทางเราหวังว่าการตี
พิมพ์วารสารรูปแบบดิจิตอลจะสามารถท�าให้ท่านผู ้ใช ้
โทรศพัท์มือถอืได้อ่านและเข้าถงึ Lifestyle Magazine ได้ง่าย
ขึ้น ท่านสามารถอ่านได้ในเว็บไซต์ Indo Thai News และแอพ
พลิเคชั่น ทั้ง Andriod และ IOS 
 
Indo Thai News มีโอกาสได้ร่วมงานกับการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย (ททท.) และสภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย (สทท.) เพื่อเผยแพร่วารสารของเราทั้งใน
ออฟฟิศการท่องเที่ยวของประเทศไทย (ททท.) และใน
สนามบิน 
 
เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ
นกัเขยีน บรรณาธกิาร นกัออกแบบ ทมีงานทกุท่านทีอ่ยูเ่บือ้ง
หลังความส�าเร็จของ Indo Thai News 
 
ขอขอบคุณทุกๆท่านส�าหรับก�าลังใจและการสนับสนุน Indo 
Thai News จะไม่หยดุพฒันาการรายงานข่าวสาร เพือ่ให้ท่าน
ได้รับประโยชน์และแจ้งข่าวสารที่ทันสถานการณ์ 
 
ขอให้ท่านเพลิดเพลินกับการอ่านและติดตามเราต่อไป 
 
ประวัน มิชา 
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มนต์เสน่ห์
ว ัดศรีมหามาเรียมมัน 

สีลม, กรุงเทพมหานคร

S H I L P I T A  R O Y

. . . . . . . . . . . . . . .

Vanakkum! เป็นการทักทายภาษา Tamil นี่คือ
ค�าแนะน�าในการไปเยี่ยมชมวัดศรีมหามาเรียมมัน
ทีข่ึน้ชือ่ ตัง้อยูท่ีส่ลีม กรงุเทพมหานคร คณุอยาก
รู้ไหมว่าที่วัดแห่งนี้มีอะไรที่พิเศษบ้าง ? หลังจาก
ที่คุณได้อ่านบทความนี้ คุณจะต้องเพิ่มสถานท่ี
แห่งนี้ลงในแผนการท่องเที่ยวของคุณอย่าง
แน่นอน ในโลกดิจิตอลในปัจจุบันนี้ การเช็คอีเมล
ล์ เข้าร่วมประชุม จิบกาแฟ จัดการกับเอกสาร แก้
ปัญหา เราทุกคนคิดถึงธรรมชาติที่แจ่มใสและ
เงียบสงบ ลมท่ีพัดผ่านกระทบแก้ม เม็ดฝนที่
ตกลงมาสัมผัสผิวของเรา ความสงบสุขที่เราจะ
ได้สัมผัสที่วัดศรีมหามาเรียมมันแห่งนี้
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เรื ่องราวภูมิหลังของวัด 
Tamil Nadu คือสถานที่ที่มีความบริสุทธิ์ ซึ่งมี
ศิลปะ การเต้น เสียงดนตรี และวรรณกรรม
มากมาย ซึ่งแก่นแท้ของอินเดียก็สามารถท่ีจะ
สัมผัสได้ที่กรุงเทพมหานครแห่งนี้เช่นกัน โดย
เฉพาะการมาเยือนทีว่ดัศรมีหามาเรยีมแห่งน้ี ทีว่ดั
อันสวยงามนี้คือผลงานทางศิลปะ ซึ่งวัดมีชื่อ
เรยีกอกีชือ่นัน่คอื วดัแขก และ วดัพระศรมีหาอมุา
เทว ีเป็นวดั Tamil ตามความเชือ่ของศาสนาฮนิดู
ทีม่ชีือ่เสยีงมากในประเทศไทย ซึง่สามารถไปเยีย่ม
ชมได้ที่กรุงเทพฯ มุมของถนนปั้น หรือ ถนนสีลม 
จะย ้ายเรื่องราวกลับไปเม่ือปี 1,858  เ ม่ือ
อาณาจักรอังกฤษยังปกครองอินเดีย ผู ้คน
มากมายใน Tamil Nadu ต่างพากันออกจาก
ประเทศมากกว่าการอยู่ในที่ ๆไม่ใช่บ้านของพวก
เขา ผู้คนบางส่วนในนี้ได้ย้ายมาพ�านักที่กรุงเทพ 
ได้ประกอบอาชีพค้าขายเพชร และท�าฟาร์มสัตว์ 
คนกลุ่มน้ีมีหัวหน้าชื่อ Vaithi Padayatchi เขา
เป็นหนึ่งในผู้สร้างวัดเพ่ือเป็นสัญลักษณ์ของ
วฒันธรรมอนิเดยี เป็นหนึง่ในวดัทีม่คีวามส�าคญั
และเก่าแก่แห่งหนึ่งในประเทศไทย

ทัศนียภาพอันงดงาม
เมือคุณก้าวเข้าไปในวัดศรีมหามาเรียมมัน ด้วย
บรรยากาศท่ีสงบจะท�าให้จิตใจของคุณบริสุทธิ์
และปลดเปลื้องความเครียดท้ังปวงจากความ
หดหู่และความน่าเบื่อในชีวิตประจ�าวัน ถนนหน้า
วัดยังมีร้านค้าแผงลอยและดอกไม้ขายเพ่ือใช้
ถวายแด่พระเจ้าและยังมีของสวยงามอื่น ๆอีก
มากมาย จติใจของคณุจะผ่อนคลายโดยอัตโนมัติ
ด้วยความหอมอย่างอ่อนโยนของดอกไม้อัน
งดงามจะท�าให้คุณหลงเสน่ห์เพียงแค่คุณสูดดม 
หรือ มองที่ดูเหล่าดอกไม้เท่านั้น

เหล่าพ่อค้าแม่ค้าท่ีน่ีจะต้ังแผงลอยเพื่อขาย
สิ่งของสีเหลืองส้มบริสุทธิ์ อย่างดอกดาวเรือง
หรือผลไม้เพื่อถวายบูชาแด่พระเจ้า ความงดงาม
ของวัดแห่งนี้จะอยู่ในช่วงเดือนกันยายนหรือ
ตุลาคม ซึ่งจะมีการจัดงานนวราตรี วัดจะถูกตก
แต่ด้วยสีสันสดใสและของตกแต่งเทศกาลสีสัน
ฉูดฉาด ท�าให้เทพธิดาศรีมหามาเรียมมันผู้ทรง
เสนห์จะถูกน�าไปร่วมเดินขบวนพาเหรดตามถนน
ในวัด
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ภายนอกของอาคารจะมีสีหรูหราฉูดฉาด หลาก
หลายเฉดสีเพ่ือให้เป็นสรีุง้ ในขณะทีค่ณุก�าลงัเดนิ
เข้าไปข้างใน คุณจะรู้สึกได้ถึงความสุขและความ
พงึพอใจ คณุจะไม่คลาดสายตาจากการออกแบบ
ท่ียอดเยี่ยมของวัดศาสนาฮินดู และคุณจะไม่
สามารถที่จะกระพริบตาได้เลยด้วยความงดงาม
ตระการตาของการผสมผสานของสิง่ต่าง ๆ  รอบ
ตัวคุณ วัดแห่งนี้ยังมีการแกะสลักรูปลักษณ์ของ
เทพเจ้าและเทพธิดาของทางศาสนาฮินดูหลาก
หลายขนาดและรูปแบบ งานประติมากรรมฝีมือสี
เข้มของพระเจ้าศาสนาฮนิดคูอืงานศลิปะชัน้ยอด
ที่จะท�าให้คุณหลงใหล โดยปกติแล้ววัดแห่งนี้
เปรยีบเสมอืนเสาหลักของชมุชนชาวอนิเดยี ด้วย
ความอุดมณ์สมบูรณ์ของวัดท�าให้ชาวอินเดีย
รูส้กึเหมอืนได้อยูท่ีบ้่านเกดิ ด้วยตวัวดัเองและยงั
มชีาวอนิเดยีทีต่ัง้แผงลอยขายสินค้ารอบ ๆ พืน้ท่ี
แห่งนี้ กล่ินและรสชาติของอาหารจะท�าให้คุณ
น�า้ลายไหลด้วยรสชาตท่ีิคณุนกึถงึเหมอืนคุณได้
ทานที่บ้าน

ภายในของวัดแห่งนี ้ 
ที่ประตูทางเข้าของวัดศรีมหามาเรียมมันจะมีตึก
สูง 6 เมตรท่ีจะเก็บงานแกะสลักเหล่าเทพของ
ศาสนาฮนิดเูอาไว้ ซึง่เรยีกกนัว่า โคปุรมั หลงัจาก
ท่ีคณุได้เดนิผ่านเข้ามาข้างใน คณุจะถูกสะกดด้วย
ความสวยสดงดงามของเทวสถานหลกัซึง่มยีอด
โดมที่ครอบคลุมและตกแต่งด้วยแผ่นทองแดง
ขัดเงา 

วันแห่งนี้มีเหล่าเทพเจ้าและเทพธิดามากมาย
หลายองค์ เมื่อคุณเข้ามาอยู่ภายในพื้นที่ของวัด 
คุณจะสังเกตเห็น 3 เทวสถานที่น่าหลงไหลซึ่ง
อุทิศแด่พระพิฆเนศ พระเจ้าการ์ติก และเทพธิดา
ศรีมหามาเรียมมัน การบูชาจะเริ่มจาก พระ
พิฆเนศ พระเจ้าการ์ติก และเทพธิดาศรีมหามา
เรียมมันตามล�าดับ และยังมีเทพพระเจ้าองค์อื่น
ที่ได้รับการบูชาที่วัดแห่งนี้ได้แก่ พระศิวะ พระ
พรหม พระวิศณุ การตกแต่งของเทวสถานหลัก
ประกอบด้วยรูปอันงดงามของพระแม่กาลี พระ
แม่สรัสวดี พระแม่ลักษมี และหนุมาน 
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งานเฉลิมฉลองและงานเทศกาลของ
วัดศรีมหามาเรียมมัน

วัดแห่งน้ีเป็นแลนด์มาร์คที่ส�าคัญของชุมชนชาวฮินดูท�าให้กรุงเทพนั้นมีมนค์เสน่ห์ของ
วัฒนธรรมอินเดีย กว่า 85% ของผู้คนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยน้ันมาเยือนที่วัดแห่งนี้ 
ประเทศไทยนั้นได้รับอธิพลจากพระพุทธศาสนาเป็นหลักแต่ผู้คนที่นี่เชื่อว่าศาสนาฮินดูเป็น
รากฐานของพระพทุธศาสนา ผูค้นจงึได้กราบไหวบชูาทีว่ดัแห่งนีด้้วยใจทีเ่ป็นสขุ ตามปฏทินิ
ของ Tamil งานเทศกาลนวราตรจีะถูกจดัขึน้ในเดอืนกนัยายนหรอืตุลาคมด้วยความตืน่เต้น 
ความทุ่มเทและความรัก จะเฉลิมฉลองงานเทศกาลด้วยความเชื่อที่ว่าจะท�าการปัดเป่าให้พ้น
จากความโชคร้าย และน�ามาซึ่งความเจริญและความสุข ระยะเวลาในการจัดงานเทศกาลจะมี
อยู ่10 วัน ในวนัสดุท้ายจะทีถ่นนจะมกีารตกแต่งด้วยเทียนและดอกไม้สเีหลอืง มีขบวนแห่ของ
เทพธดิาศรมีหามาเรยีมมันภายในวดัด้วย งานเทศกาลดวิาล ีเป็นงานเทศการแห่งแสงไฟ วัด
จะถกูท�าให้สว่างด้วย ดยิา เทยีน และแสงของนาฟ้า ผูน้มสัการเช่ือว่าจะได้รบัพรจากเทพธดิา
น�ามาซึ่งโชคลาภแก่พวกเขา ถ้าคุณต้องการที่จะสัมผัสบรรยากาศที่น่าจดจ�าเหล่านี้ อย่า
พลาดทีจ่ะมาเยีย่มเยอืนวัดแห่งนีท้ีจ่ะเตบิเตม็ความอิม่เอมในจติใจของคณุ และคณุจะเดนิออก
จากวัดแห่งนี้ด้วยรอยยิ้มที่เปี่ยมสุข
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 ประเทศอนิเดยี ดนิแดนแห่งความหลากหลาย ซ่ึง
ในแต่ละรัฐนั้นก็มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและ
การแต่งกายพื้นเมืองที่แตกต่างกันออกไปตาม
สภาพภูมิอากาศและภูมิศาสตร์ เริ่มจากพื้นที่ที่มี
สภาพอากาศหนาวเย็นในแคชเมียร์ ทางตอน
เหนือไปจนถึงพื้นที่อากาศร้อนระอุ กายาคูมาริ 
ทางตอนใต้ของอินเดีย เป็นที่รู้กันโดยทั่วไปว่า
ช่างทอผ้าและช่างฝีมือน้ันสามารถรังสรรค์ส่ิง
พเิศษเพือ่ต่อกรกับสภาพอากาศด้วยเส้นด้ายและ
เส้นใยต่าง ๆได้ราวกับว่าพวกเขาน้ันมีเวทมนตร์ 
ไม่ใช่แค่เครื่องแต่งกายเท่าน้ันที่มีความแตกต่าง
กัน แต่ยังรวมไปถึง ผ้าที่ใช้และเอกลักษณ์ของ
แต่ละพื้นเมืองด้วยเช่นกัน ในอดีตน้ันเส้ือผ้าถูก
ออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ
เท่าน้ัน แต่ในปัจจุบันถูกออกแบบให้มีความทัน
สมัยมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงไปของเทรนด์
และแฟชั่น 

สองดินแดนที่แตกต่างด้านการทอผ้า ท้ัง
วฒันธรรมการการทอเส้นด้ายท้องถิน่และมรดก
อันล�้าค่าที่ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาอย่างยาวนาน 
สรรสร้างความเป็นเอกลกัษณ์ลายผ้าและเทคนคิ
การทอผ้าเฉพาะตวัตามแต่ละท้องถิน่ ทัง้หมดนัน้
คือนิยามความงดงามของทั้งสองประเทศ 
อนิเดยีและไทย ความแตกต่างในความเหมอืนด้าน
กรรมวิธีการทอ การออกแบบ รวมไปถึงต้น
ก�าเนิดของผ้าพื้นเมืองซึ่งสามารถสังเกตุได้จาก
การศึกษาผ้าทั้งสองประเทศ โดยส่วนตัวของผู้
เขียนนั้นมีความหลงใหลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ 
แฟชั่น และยังชื่นชอบเกี่ยวกับผ้าแบบต่าง ๆที่ซึ่ง
ท�าให้ทั้งสองดินแดนที่ห่างไกลมาบรรจบกัน

ไทยและอินเดีย
สองดินแดนแห่งผ้า

Apurva Kulkarni..................
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นีค่อืส่วนหนึง่ของผ้าทีแ่ต่ละเมอืงในประเทศอนิเดยีใช้ 
ที่แสดงถึงดินแดนแห่งความหลากหลาย

เมืองแคชเมียร์  –  ผ้าพัขมีนา
แอซแซม   –  ผ้าไหมมูก้า    
เบงกอลตะวันตก  –  ผ้ายั่นตะนี
อุตตราขัณฑ์  –  ผ้าสานปันจาจูลี
อุตตราราดีช  –  ผ้าชิกานการี
รัฐโอริสสา   – ผ้าไหมซามบัลปูรี
รัฐบีฮา  –  ผ้าไหมพากัลป์ปูรี
มัลเดปราดีช   –  ผ้าชานเดรี
มหาราชฏระ   –  ผ้าพาตรานี
กัณณาฎัก   –  ผ้าไหมมายซอร์
กีรึล    –  ผ้าการ์ซูว์
ตามิลลาดูร์   –  ผ้ากานจีรัม
อานดาปราดีช  –  ผ้ากาลัมการี
ปันจาบ   –  ผ้าฟุลการี
ราจัสฐาน   –  ผ้าชีชา
กูร์จาราด   –  ผ้าบันธานี

ผ้าฝ้ายและผ้าไหม คอืผ้าท่ีถกูใช้อย่างกว้างขวาง
ทัง้ในประเทศอนิเดยีและประเทศในทวปีเอเชยีตะวนั
ออกเฉียงใต้ เนื่องจากในหลายประเทศมีสภาพ
อากาศร้อนชื้นเป็นส่วนใหญ่ เช่นเดียวกับช่างทอ
ผ้าชาวอินเดีย ผ้าไทยนั้นถูกทอขึ้นด้วยมือและไม่
สามารถท�าซ�า้ได้ด้วยกรรมวธิเีชงิพาณชิย์ ผ้าไหม
นั้นเปรียบเสมือนเนื้อแท้ของประเทศไทย ซึ่งมีวิธี
การทอและการย้อมที่เป็นเอกลักษณ์ตามแต่ละ
ภูมิภาคของประเทศ ตามธรรมเนียมของผ้าและ
วัฒนธรรมไทยแล้วจะกระจายทัว่ทัง้ประเทศและไม่
สามารถที่จะแยกออกจากกันได้ กลุ่มชาวมิลเลน
เนียลได้สวมใส่เสื้อคลุมชาวเขา รวมถึงแจคเก็ต
และเสื้อกีฬา เพื่อรังสรรค์ลุค หนุ่มสาวชนเผ่า บน
โซเชียลมีเดีย หรือสาวออฟฟิศที่สวมชุดโสร่งผ้า
ไหมไทยเพื่อไปเดินตลาด เพื่อประกาศว่า “ฉันคือ
คนไทย” เป็นอกีทางเลอืกในการสวมใส่เครือ่งแต่ง
กาย ผ้าไหมไทยนั้นได้รับความนิยมในศตวรรษที่ 
19 ซึ่งต่างจากผ้าอินเดียที่ได้เป็นที่รู้จักมาอย่าง
ช้านาน

และดูเหมือนว่าในหลายประเทศนั้น อิทธิพลของ
วฒันธรรมสามารถแยกแยะได้จากประเทศอินเดยี 
เช่น ผ้าแห่งสยามในประเทศจนีและมองโกเลีย การ
ผสมผสานวิธีการผลิตและลวดลายน้ันมีต้น
ก�าเนิดจากหลายพื้นที่ในแต่ละประเทศและผนวก
เข้ากับวิถีการทอผ้าด้วยเครื่องทออุตสาหกรรม
ท่ีน่าภาคภูมิใจของคนไทย แตกต่างจากผ้า
อินเดียที่แพร่หลายและยังคงเป็นประเพณีสืบมา
จวบจนปัจจุบัน แม้ว่าจะรับแรงบันดาลใจมาจาก
ชาวเปอร์เซียและประเทศจีนก็ตาม กรรมวิธีการ
ทอและการตัดลวดลายถกูใช้อย่างกว้างขวางมา
อย่างยาวนานถึงทุกวันนี้ 

ประกอบกับการรณรงค์เพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนและกระบวนการเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้เป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพ ซึ่งเครื่องทอมือ
อุตสาหกรรมได้ถูกน�ากลับมาใช้อีกคร้ัง แบรนด์
ขนาดเล็กอย่าง Nicobar และ Pahadi Local นั้น
มีชื่อเสียงในเรื่องช่างทอผ้าทอมือเป็นอย่างมาก
ในประเทศอินเดียและต่างประเทศ

การเลือกสวมใส่เสื้อผ้าพื้นเมืองตามประเพณี
กลายเป็นสไตล์คนยุคใหม่ ในประเทศอินเดียและ
ไทยน้ัน ผู้คนชาวมิลเลนเนียลมองหาแบรนด์พื้น
เมืองในประเทศของตัวเองมากขึ้น ช่างฝีมือและ
หน่วยงานด้านผ้าได้มีการต่อแข่งขันกับแบรนด์
สตรีทแฟชั่น  ถ ้าหากว ่าคุณมี โอกาสได ้ ไป
เยี่ยมเยียนทั้งสองประเทศ อย่าลืมมองหาร้าน
เสื้อผ้าพื้นเมืองหรือร้านออกแบบเสื้อผ้าเพื่อ
ศึกษาดูเส้นด้ายและผ้ากันด้วยนะ
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ประเพณี
เข้าพรรษา

เม่ือเวลาล่วงเลยมาถึงเดือนมิถุนายนและเดือน
กรกฎาคม เมฆฝนได้มาเยี่ยมเยือนบนท้องฟ้า 
บรรดาญาติสนิทมิตรสหายต่างเดินทางกลับสู่
บ้านเกิดเพื่อเฉลิมฉลองประเพณีเข้าพรรษา คน
ไทยยดึถอืปฏทินิจนัทรคตดิงัเช่นคนอนิเดยี หลงั
จากวันพระจันทร์เต็มดวงในเดือนแปดนั่นแสดง
ถึงการมาเยือนของฤดฝูนและเป็นการเริม่เข้าพกั
ประจ�าที่ใดที่หน่ึงตลอดการจ�าพรรษาของพระ
สงฆ์ ในประเทศแถบเอเชียได้มีนิทรรศการเฉลิม
ฉลองมากมาย อย่างประเพณีเข้าพรรษานั้นเป็น
ฐานที่ยึดเหนี่ยวในจิตใจของผู้คนและยังมีการ
สังสรรค์กันด้วย

ณ เวลานี้ในอดีต ช่วงเวลากลางวันนั้นจะสั้นกว่า
ช่วงเวลากลางคนื ผูค้นจะมารวมตวักนัเพือ่ถวาย
เทียนไขให้กับพระภิกษุสงฆ์เพื่อร�่าเรียนในเวลา
กลางคนืท่ามกลางแสงเทยีน ประเพณทีีง่ดงามนี้
ได้ด�าเนนิต่อเนือ่งมาอย่างเนิน่นานแพร่หลาย และ
ประเพณเีข้าพรรษากย็งัคงมีเทียนไขเป็นส่วนหนึง่
ในพิธีกรรมและการบ�าเพ็ญตนจวบจนปัจจุบัน 
เทียนในอดตีถูกแทนท่ีด้วยเทยีนไขสลักเป็นรปูแบบ
ต่างๆมากมายเพื่อเดินขบวนไปรอบเมืองใน
ระหว่างงานเทศกาล ซึง่มุง่เน้นทางด้านศลิปะและ
ความเพลิดเพลินทั้งความสวยงาม ดนตรี และ
การแสดงเต้นร�า

. . . . . .
A P U R V A  K U L K A R N I
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ผูค้นส่วนมากในประเทศอนิเดยีในระหว่างช่วงลม
มรสมุพดัผ่านน้ันหมายถึงอาหารชบุแป้งทอดและ
ชาอนิเดยีในขณะท่ีฝนเทลงมา ส�าหรับคนไทยพืน้
เมืองน้ันวันเข้าพรรษาถือเป็นวันฤกษ์งามยามดี
ในการลดละเลิกสุราและเนื้อสัตว์ ในแต่ละพื้นที่ใน
ประเทศไทยได้มีการเฉลิมฉลองแตกต่างกันไป 
เช่น เมืองอยธุยาอนัเก่าแก่มีการน�าเอาเทยีนทีถ่กู
ตกแต่งอย่างหรหูราจัดแสดงบนเรอืทีส่สัีนมชีีวติ
ชีวาลอยล่องบนแม่น�้าลาดชะโด ผู้เยี่ยมเยือน
สามารถพบปะกับผู้คนท้องถิ่นขณะเดินชมงาน
เฉลมิฉลอง ชาวอยุธยานัน้ยึดถอืตามศาสนาและ
เรียบง่าย แต่กับผู้คนชาวอุบลราชธานีนั้น 

ด้วยความศรัทธาในอดีและปรัชญา ได้น�าความ
สุข ความปิติยินดีมาสู่ตัวผู้เขียนเองเมื่อได้มองดู
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่แตกต่างกันในแต่ละ
ประเทศด้วยกัน อย่างเช่นต้นก�าเนดิของประเพณี
เข้าพรรษาทีไ่ด้ระบไุว้ในประเทศอนิเดยีซึง่เป็นการ
หลกึหนตีามค�าแนะน�าของพระพทุธเจ้า เนือ่งจาก
อิทธิพลของลมมรสุมท�าให้เกิดพายุฝนกระหน�่า
รุนแรงทั่วทั้งประเทศอินเดียซึ่งมีสมัยน้ันผู้คน
ต้องเดินทางด้วยเท้า

 พระสงฆ์จะต้องเดนิลยุบ่อโคลน แม่น�า้ท่ีไหล
เชี่ยว ผ่านภูเขาเพ่ือไปยังวัดอาราม ซึ่งเป็นการ
เดนิทางทีเ่สีย่งและล�าบาก นอกจากน้ันในระหว่าง
ช่วงลมมรสมุ มีสตัว์เลือ้ยคลานมากมายทีท่ิง้ถิน่
ทีอ่ยู ่เพือ่หาพืน้ทีอ่บอุน่มากกว่าในเขตร้อนทีมี่ไม้
ดอกและสัตว์ในท้องถิ่นที่หลากหลาย พระสงฆ์ที่
ต้องเดินทางนั้นต้องคอยระมัดระวังสัตว์ต่าง
เหล่านี ้เพ่ือจะหลกีเลีย่งปัญหาเหล่านี ้พระพทุธเจ้า
จึงออกอุบายให้เหล่าพระสงฆ์นั้นท�าการหลีก
เลี่ยงในช่วงน้ี และยังเสนอให้เหล่าพระสงฆ์นั้นได้
กลับไปเยี่ยมเยียนสมาชิกครอบครัวที่ป่วยเป็น
เวลา 7 วันเพื่อเผยแผ่หลักธรรมค�าสอน จวบจน
วนันีเ้หล่าพระสงฆ์ในประเทศอนิเดยีและไทยนัน้ยัง
คงปฏิบัติตนตามค�าสอนนี้เป็นอย่างดี



ในปีนี้เทศกาลเข้าพรรษาจะเริ่มต้นในวันที่ 20 
กรกฎาคมนี้ กาปฏิทินและวางแผนการเดินทาง
เพือ่มาสมัผสังานเฉลมิฉลองนี ้หรอืหากคณุได้มา
เยือนที่ประเทศอินเดีย เยี่ยมชมประเพณีการลี้ภัย
ทีว่ดัทางภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ อย่างไรกต็าม
ถ้าคุณมีแผนแผนที่จะเยี่ยมชมงานอื่น ๆ ควร
ตรวจสอบอกีครัง้เน่ืองในวนัเข้าพรรษานัน้เป็นวนั
หยุด สถานประกอบการหลายแห่งที่จ�าหน่ายสุรา
จะหยุดท�าการในวันนี้ด้วยเช่นกัน

มีงานประเพณีเทียนนานาชาติประจ�าปี ได้ถูกจัด
ขึ้นที่สวนทุ่งศรีเมือง ซึ่งถือเป็นหนึ่งในงานท่ีย่ิง
ใหญ่ของประเพณเีข้าพรรษาในประเทศไทย ความ
ยิ่งใหญ่ของงานนั้นคือการจัดแสดงเทียนศิลปะ
อันหรหูราทีถ่กูรงัสรรค์จากช่างเทยีน ซึง่เทยีนนัน้
ได้ถูกสรรสร้างขึ้นอย่างประณีตทั้งปีเพื่อจัด
แสดงในงานนี้โดยฉพาะ นักท่องเที่ยวมากมาย
ประดงัมาเพือ่เข้าชมงานศิลปะและบรรยากาศงาน
ฉลองน้ี ถ้าหากคุณก�าลังจะมาท่องเที่ยวที่
ประเทศไทย ในช่วงประเพณีเข้าพรรษานี้ อย่า
พลาดที่จะมาเยี่ยมเยือนทุ่งศรีเมืองแห่งนี้ เพื่อ
สัมผัสวัฒนธรรมและประเพณีไทย เข ้าร ่วม
กิจกรรมภายในงานด้วยการเต้นระบ�าพ้ืนเมือง
หรือถ่ายภาพโพลารอยด์ในชุดไทยด้วย
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เกาะพะงัน
– มหัศจรรย์โลกสีคราม –

“เกาะพะงัน เป็นสถานท่ีที่พระราชวงศ์ของไทยน้ันได้เสด็จประภาส และในปัจจุบันได้
กลายเป็นสถานท่ีท่องเทีย่วอันโด่งดงั เป็นการผสมผสานภมูทิศัน์อนับรสิทุธิ ์น�า้ทะเล
ที่สมบูรณ์ และการชุมนุมรื่นเริงมีชีวิตชีวา”

 เกาะพะงัน เป็นสถานท่ีท่ีพระราชวงศ์ของไทยนัน้ได้เสดจ็ประภาส และในปัจจบุนั
ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันโด่งดัง เป็นการผสมผสานภูมิทัศน์อันบริสุทธิ์ น�้า
ทะเลทีส่มบรูณ์ และการชมุนมุรืน่เรงิมีชวีติชวีา เกาะพะงนันัน้ยงัมีพีน้่องอกีถงึ 2 เกาะ
ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆกัน คือเกาะสมุยทางตอนใต้ท่ีมีผู้แวะเวียนมากมาย และเกาะเต่าทาง
ตอนเหนือที่มีคนรู้จักน้อยกว่านั่นเอง

................................................................................................................

A P U R V A  K U L K A R N I
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มกีารกล่าวขานกนัว่า “สถานทีท่ีด่ท่ีีสดุคอืสถานท่ีท่ียากจะเข้าถึง” ตัวผูเ้ขยีนเองเชือ่
ในค�าพดูนีห้ลงัจากทีไ่ด้ท่องเทีย่ว ณ เกาะแห่งนี ้เกาะพะงนัห่างจากเกาะสมยุเพยีง 35 
กิโลเมตร ซึ่งการเดินทางจากมุมไบนั้นค่อนข้างยาวนาน แต่ก็คุ้มค่าที่ครั้งหนึ่งได้มา
เห็นน�้าทะเลสีเขียวและสวนมะพร้าวเขียวชอุ่มพาดตามชายฝั่งทะเล

 มุมสูงของตัวเกาะมีสีเขียวมรกตอยู่ภายใน นั่นคือเขตป่าดิบชื้นล้อมรอบไป
ด้วยชายหาดสีขาวและน�้าทะเลสีเขียวอยู่รอบนอก ความเจริญรุ่งเรืองโดยส่วนใหญ่
ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิศาสตร์ของเกาะ การต้ังถ่ินฐานจะอยู่ตามชายหาด ระหว่างทาง
ไปที่พัก ทะเลท่ีแสนงามเหมือนก�าลังต้อนรับเรา ท�าให้เราต้านทานไม่ไหวที่จะรีบทิ้ง
กระเป๋าเดินทางของเรา และด�าดิ่งลงไปในทะเล

 หลีกหนีจากเมืองท่ีเร่งรีบและวุ่นวาย เกาะพะงันคือโลกทัศน์ของสีเขียวและสี
ครามที่ช่วยปลอบปะโลมสายตาและจิตใจ ถือว่าเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ด้วยวัดวา
อารามมากมายตามจุดต่าง ๆ บนเกาะ การเจริญสมาธิและอุตสาหกรรมสปา รีสอร์ท 
หรือ โรงแรมโดยส่วนมากจะมีสปาและการเจริญสมาธิภายในตัวเพื่อให้ผู้มาเยือนได้
สัมผัสประสบการณ์แบบครบวงจร สอบถามอีกคร้ังเพ่ือความแน่นอนเม่ือคุณ
ต้องการมาท่องเที่ยว



มผีูค้นมากกว่า 30,000 คนแต่ในแต่ละเดือน ด้วย
เพลงอิเล็กทรอนิกส์ท่ีจะท�าให้ปาร์ต้ีของคุณ
สนุกสนาน เคร่ืองดืม่แอลกอฮอลและอกีมากมาย
ให้บรกิาร ยงัมฮีาล์ฟมนูปาร์ตี ้หรอื ปาร์ตีท้ีจ่ดัทกุ
สัปดาห์ที่หาดก็น่าสนใจไม่แพ้กัน ไม่ว่าคุณจะชอบ
เที่ยวคลับหรือไม่ก็ตาม ความสนุกในการพบปะ
ผูค้นมากมายและการโชว์ควงกระบองไฟทีค่ณุไม่
ควรพลาด 

ส�าหรบัผูท้ีท่�างานหนกัและปาร์ตีใ้ห้สนกุสดุเหว่ียง 
ส�ารวจสถานท่องเท่ียวมากมายในช่วงกลางวัน
และเดินทางไปยังหาดริ้นในช่วงเย็นซึ่งมีฟูลมูน
ปาร์ตี้อันโด่งดังซึ่งจัดขึ้นทุกเดือน 
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ถ้าหากคณุคดิทีจ่ะใช้เวลาในช่วงวนัหยดุด้วยการนอนต่ืนสายและนอนขีเ้กียจอย่าง
สบายใจเหมือนอย่างตัวผู้เขียนเอง ก็ท�าได้เช่นกัน ทานอาหารเช้าที่มีประโยชน์บน
เตียงพร้อมด้วยกาแฟร้อนสักถ้วย จากนั้นก็เดินเที่ยวไปรอบเมืองสบาย ๆ ปีนขึ้น
เขาหนิไปท่ีจดุชมววิโดมศลิา สมัผสัความงดงามและแบ่งปันเร่ืองราวบนอนิสตาแก
รมของคุณ เดินไปตามตรอกและทางเดินตามป่าเขา พูดคุยกับชาวพื้นเมือง ฟัง
เรื่องราวการใช้ชีวิตบนเกาะท่ีน่าสนใจ หรือ นอนเล่นบนหาดทรายสีขาวพร้อมจิบ
น�้ามะพร้าวที่แสนหอมหวานและผิวของคุณจะเป็นสีแทนเมื่อคุณเดินทางกลับบ้าน
 
ไม่ว่าคณุจะเป็นคนท่ีชอบการผจญภยัหรอืชอบการท่องเทีย่ว เกาะพะงนัจะเติมเตม็
ความปรารถนาของคุณให้อิ่มเอิบ เพลง “Vision in Blue” สามารถบรรยายเกาะ
แห่งนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ สีครามและเขียวจะอยู่กับคุณตลอดการพักผ่อน ณ 
เกาะพะงันมหัศจรรย์โลกสีครามแห่งนี้ 
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โกลกาตา 
– เมืองหลวงแห่งอาหารของอินเดีย –

George Bernard Shaw ได้กล่าวไว้ว่า “ไม่มคีวาม
รักที่ซื่อสัตย์ เหนือความรักของอาหาร” ความ
เร่าร้อนโหยหาความรักเพื่อประสบการณ์ส�าหรับ
อาหารการกนิได้น�าพาตวัผูเ้ขยีนมาทีเ่มอืงโกลกา
ตาแห่งนี ้หรอืในชือ่เก่ากค็อื เมอืงกลักตัตานัน่เอง 
Shakespear กล่าวว่า “กุหลาบในชื่ออื่น ๆ ก็ยัง
คงมีกลิ่นหอม” ไม่ว่าคุณจะเรียกชื่อไหนก็ตาม 
ความหอมหวานกย็งัคงเป็นเหมอืนเช่นเคยเหมอืน
กับ โยเกิร์ตเบงกอล ที่มีความกลมกล่อมของนม
เปรี้ยว น�้าตาลปึก และน�้าตาลโตนด แม้ว่าจะใช้
วัตถุดบิท่ีหาง่าย แต่การเตรียมน้ันก็เปรียบเหมอืน
งานศิลปะ นมจะถูกเคี่ยวให้ข้นและเติมน�้าตาลลง
ไป หลังจากนั้นหมักเอาไว้ข้ามคืน บ้างมีการเติม
กระวานเพื่อให้มีกลิ่นหอมและให้รสชาติดี ตาม
ธรรมเนียมจะท�าการเสิร์ฟด้วยภาชนะดินเผา แต่
ในเชิงพาณิชย์ บริษัทต่างมีกรรมวิธีการท�าโย
เกิร์ตที่แตกต่างกันไป แต่ทางผู้เขียนได้ลิ้มลองโย
เกร์ิตเบงกอลภายในบ้าน ณ ท่ีแห่งหน่ึงในประเทศ
อินเดีย แต่รสชาติดั้งเดิมที่ยอดเยี่ยมนั้นคือ โย
เกิร์ตเบงกอลที่เมืองโกลกาตา ที่ไม่ใช่แค่หวานฉ�่า
แต่โดดเด่นมากกว่านั้น

Aastha Bagga
........................
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โกลกาตา 

ด้วยการรับรสที่เฉียบคม ได้น�าพาตัวผู้เขียนเอง
มาที่ถนนที่วุ ่นวายของเมืองโกลกาตา ขนม 
Puchka (ปุชกา) หรือ Panipuri เครพทอดกรอบ
ราดน�้าปรุงรส คือหนึ่งในอาหารริมถนนที่อร่อย
ทีส่ดุในโกลกาตา Puchka คอืขนมทัว่ไปในอนิเดยี 
แป้งละเอียดที่ถูกนวดน�ามาปั้นเป็นก้อน บี้ แล้ว
ทอด เติมมะขามเปียก ถั่วเขียวและมันฝรั่งเข้าไป 
บ้างก็มีการใส่ผักชี หรือสะระแหน่บด และนมข้น
เปรี้ยวลงไป ประสาทสัมผัสทั้ง 5 สามารถรู้สึกได้
ถึงช่วงเวลาแห่งความสุขทันทีที่ได้สัมผัสกับลิ้น 
ไม่เพียงแค่กลิ่นแต่มันเหมือนกันประสบการณ์ที่
สนกุสนานเรงิร่า เช่นกนักบัช่วงเวลาการท�าขนม
ปุชกาที่น่าตื่นตาตื่นใจเมื่อได้ชม

นักท่องเที่ยวในตัวผู้เขียนได้พาไปที่ธนาคารฮุคลี่ 
สาขาใหญ่ในแถบแม่น�า้คงคา เสยีงร้องเพลงของ
ชาวประมงใต้สะพานอันยิ่งใหญ่โฮว์ราห์ ซ่ึงนัก
ประวัติศาสตร์พื้นเมืองได้เล่าว่าเป็นสะพานท่ียุ่ง
วุน่วายทีส่ดุในโลก ซึง่ผูค้นราว 150,000 คน และ
รถกว่า 100,000 คันได้ผ่านสะพานแห่งนี้ทุกวัน 
เขาและตัวผู้เขียนได้ตัดสินใจว่าจะขึ้นเรือนูกก้าใน 
Princep ghat (เกาะพรีนสิบคาท) 



ยานพาหนะสาธารณะโดยทั่วไปท่ีนักท่องเที่ยวใช้
ในโกลกาตา คือ รถแท็กซี่ ซึ่งจะขับโดยชาวบ้าน
พืน้เมอืงผูร้อบรูท้กุตรอกซอกซอยของเมืองแห่ง
นี้ โดยไม่จ�าเป็นต้องใช้ GPS น�าทางเลย แต่ตัวผู้
เขียนนั้นเลือกใช้รถลากเพื่อเที่ยวชมเมือง และได้
ไปซือ้ Channar jilipi (ชานาจจลิิปี) ขนมของโปรด
สนองความต้องการของตัวผู้เขียนเอง Jalebi 
(จาเลบี) น้ันน่ารับประทานมาก ซึ่งท�ามาจากชีส
กระท่อม ซึ่งจะหนากว่า จาเลบีทั่วไป รวมถึง 
Bengali Rosogollas (แบงกอล ีรอโซโกลุส) ขนม
ที่ละลายในปากซึ่งครั้งหนึ่งในชีวิตได้ลิ้มลองมัน

เรือนูกก้า คือ เรือไม้แบบดั้งเดิม แต่เดิมนั้นเป็น
พาหนะที่ใช้ในการข้ามแม่น�้า ผู้เขียนได้ใช้เวลาใน
ช่วงบ่ายเหมือนชาวพ้ืนเมืองในโกลกาตาท�า พูด
คุยเกี่ยวกับเมืองแห่งนี้พัฒนาจากเดิมอย่างไร 
เช่น Bhar cha หรือ พาร์จา คือ ชาที่เสิร์ฟในแก้ว
ดินท�ามือ กินเหนียวนัทมาจากธนาคารฮุคล่ีซึ่ง
มันช่วยเพิ่มรสชาติของชา ชาโกลกาตานั้นจะไม่
สมบูรณ์เมื่อขาด Chur mur (จูร์เมอร์) ซึ่งเป็นสิ่ง
ผู้เขยีนเองชืน่ชอบเป็นอย่างมาก ด้วยการตวัช่วย
จาก Tetul gola (เตตลู โกลา) หรอื เนือ้ของมะขาม 
จูร์เมอร์คอื ขนมมือ้เยน็เบา ๆ   ท่ีท�าจากขนมปชุกา
ที่แตกแล้วผสมเข้ากับ มันบด หัวหอม มะเขือเทศ 
และเครื่องเทศอินเดีย 
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จุดหมายถัดไปเพื่ออาหารที่สบาย ๆ คือ บ้าน
เพื่อนในเบงกอล พวกเขาเสิร์ฟอาหารหลักของ
เบงกอล Macher jhol สตูว์ปลา และ Kosha 
Mangsho แกงเนื้อแกะ เพื่อที่จะท�าเครื่องเทศให้
สมดุลส�าหรับอาหารที่ไม่ใช่มังสวิรัติ Cholar dal 
ซึ่งตัวผู้เขียนชื่นชอบมาก ด้วยการทานกับข้าว
ขาวและ Luchi ขนมปัง ยังมี Chomchom ของ
หวานที่ท�าจาก แป้ง น้�าตาล น้�ามะนาว และครีม
เมืองโกลกาตา คือศูนย์รวมอาหาร มันน่าสนใจ
มากที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับชาวฮากกา หรือจีนฮั่น ที่
อาศัยอยู่ในโกลกาตาตะวันออก พวกเขาได้ลงมา
ตั้งถิ่นฐานที่นี่เมื่อ 200 ที่แล้ว พื้นที่ส่วนนี้เรียกว่า 
Tangra ตังกระ ชาวฮากกา ไม่ได้เก่งแค่การท�า
สินค้าเครื่องหนังระดับโลกเท่านั้น แต่พวกเขายัง
ปรุงอาหารได้อย่างยอดเยี่ยมอีกด้วย พื้นที่เล็ก 
ๆแห่งนี้ยังถูกเรียกว่าไชน่าทาวน์ ไก่น้�าผึ้ง ซุปไทย 
เกี๊ยวทอด และอาหารจานยักษ์ คืออาหารที่โด่ง
ดังมาก ณ ที่แห่งนี้ เมื่อเวลาผ่านไปอาหารเหล่า
น้ีได้รับการปรับรสชาติแบบชาวอินเดียกล่าว
ได้ว่าเป็นอาหารผสมรสชาติของอินเดีย-จีน

เมืองโกลกาตา เป็นหนึ่งในอาณานิคมไม่ก่ีเมือง
ของอินเดียที่ยังอยู่ครบสมบูรณ์ ทั้งประเพณีและ
ศิลปะ มนุษยธรรมกลับมาชีวิตในเมืองโกลกาตา 
ซึง่เป็นหน่ึงในเมอืงทีค่ณุสามารถทีจ่ะหยุดพดูคยุ
กับผู้คนที่เดินผ่านไปมาได้ตลอดเวลา ผู้คนล้วน
ยินดีที่จะต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยือน จากการพูดคุย
เกี่ยวกับอาหารไปจนถึงฟุตบอล คุณจะพบกับ
ผู้คนที่มีความรู้มากมาย เมืองแห่งความสุขแห่ง
นี้ ไม่เพียงแต่เปิดประสบการณ์ที่งดงามส�าหรับ
ผูค้นทีร่กัอาหาร แต่ยงัให้รสชาตทิีแ่ตกต่างกบัทุก 
ๆคน เหมือนกับศิลปะ หรือ วรรณกรรม ซึ่งเมือง
แห่งนี้จะไม่พลาดที่จะสะกดคุณในทุก ๆ สิ่ง 

IndoThai Lifestyle 23







26 IndoThai Lifestyle

เครื ่องเทศ
อินเดีย

บำาบัดโรค
........................

R A D H I K A  B H A S I N

กลิ่น  ได้ถูกน�าไปใช้ในอาหารเพื่อเพ่ิมเสน่ห์ให้น่า
ทานมากขึ้น หลาย ๆประเทศได้ท�าการพัฒนาและ
สนบัสนนุสมนุไพรเพือ่เหตผุลเดยีวคอื แลกเปลีย่น
และแจกจ่าย เหล่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้าในอดีตนั้น
เป็นตัวกลางหลักในการขนส่ง ประเทศอินเดียนั้น
โดดเด่นในเรื่องกลิ่นรสซึ่งแบ่งเป็นได้แบบกว้าง ๆ  
คอื ส ีกลิน่ และรสชาต ิกลิน่รสมปีระโยชน์มากกว่า
การท�าอาหารจานเด็ด และยังมีภัตตาคารอินเดีย
ในประเทศไอร์แลนด์ท่ีคณุยงัสามารถไปลิม้ลองได้
 
กว่า 36 ประเภทของกลิ่นที่น�ามาใช้ในอินเดียและ
บางกลิ่นน้ันยังมีประโยชน์ทางการแพทย์ ซึ่งถูก
ค้นพบโดยทั่วไปในครัวชาวอินเดีย และยังถูกน�า
มาใช้ในการรักษาอาการหวัดทั่วไป กรดไหลย้อน 
และท�าให้โอกาสเกิดขึ้นได้น้อยลง 
 
กลิ่นรสของอินเดียเป็นส่วนส�าคัญในการปรุง
อาหารอนิเดยี ด้วยการน�าผูเ้ชีย่วชาญด้านเครือ่ง
ปรงุรสในการเลอืกสรรเครือ่งเทศทีบ่�ารงุร่างกาย
และให้ประโยชน์
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ขมิ้น
ขม้ินนัน้คล้ายกบัขงิ ถกูน�ามาใช้เป็นส่วนประกอบ
ในการปรงุการอาหาร ผงขมิน้ในอดตีอยูใ่นใบสัง่
ยาทางอายุรเวทส�าหรับอาการบาดเจ็บภายใน 
อาการปวดเข่า และช่วยส่งเสรมิภมูต้ิานทานด้วย
ขมิ้นมีความโดดเด่นเป็นอย่างมากในอินเดีย ซึ่ง
ขมิ้นช่วยให้สีของอาหารดูน่ารับประทาน รวมถึง
กลิ่นและรสชาติดีขึ้น ด้วยตัวขมิ้นเองนั้นมีความ
สามารถพิเศษที่ช่วยบ�ารุงสุขภาพของผู้บริโภค 
และมีสารอาหารช่วยให้พลังงานแก่เซลล์ ขมิ้นยัง
ช่วยในการต่อสู้และป้องกนัการเจรญิเตบิโตท่ีผดิ
ปกติของเซล์ในร่างกาย ขมิ้นขึ้นชื่อเรื่องการต่อ
ต้านอาการอัลไซเมอร์และอาการเจ็บปวดข้อต่อ 
ขมิ้นยังมีส่วนช่วยในการชะล้างพิษสุราออกจาก
ตับอีกด้วย 

มหาหิงคุ ์ 
มหาหิงค์คือสมุนไพรนิรันดร์ถูกพัฒนาอย่าง
ใกล้ชิดในอินเดียและเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
กระเพาะอาหาร Hing เป็นภาษาฮินดูใช้เรียก 
มหาหิงค์เป็นส่วนประกอบท่ีส�าคัญส�าหรับ
อาหารมังสวิรัติอินเดียซึ่งมักใช้ปรุงอาหาร
ร่วมกับขมิ้นและกระเทียม

มหาหิงค์คือหน่ึงในเครื่องเทศที่มีความสมดุล
ดีด้วยกลิ่นรสทีจัดจ้าน ซึ่งจะเปลี่ยนรสชาติและ
กลิ่นของอาหารทุกชนิด มหาหิงค์ยังถูกน�ามาใช้
ในอาหารอินเดียอันเลื่องชื่ออย่าง khatti mithi 
dal ซึ่งในความอร่อยนั้นยังมีประโยชน์ซ่อนอยู่
มากมาย ช่วยรักษาอาการหอบหืด ไอ หลอดลม
อักเสบ และช่วยการดูดซึมสารอาหาร รวมถึงลด
อาการเจ็บปวดจากประจ�าเดือนของสตรี
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เมล็ดยี่หร่า เป็นเครื่องเทศท่ีจะต้องมีติดบ้าน ใช้
เป็นส่วนประกอบในการปรงุอาหารแทบจะทกุชนิด 
อย่าง Odiya ซึ่งเป็นอาหารทั่วไปของเดีย ใน
ทางการแพทย์น้ัน เมลด็ย่ีหร่า ช่วยบ�ารงุร่างกาย
โดยรวมให้ดีขึ้น บรรเทาอาการไม่สบาย ความ
กังวล ลดอาการปวดท้อง อาการเสียดท้อง ช่วย
การท�างานของล�าไส้ เมล็ดย่ีหร่านั้นยังถูกน�ามา
ใช้ในการเสริมธาตุเหล็กให้แก่ร่างกาย

เมล็ดยี่หร่าได้น�ามาใช้เป็นยาแผนโบราณ โดย
เฉพาะด้านกลิ่น และรสชาติในการปรุงอาหาร ผง
ของตัวเมล็ดใช้ในการเพ่ิมรสชาติ ปรุงแต่งใน
หลายอุตสาหกรรมเพื่อถนอมผลิตภัณฑ์

เมล็ดยี ่หร่า

ขิง
ขิงมีประวัติอันยาวนานในอินเดียและในหลาย
ประเทศในเอเชยี ขงิคอืรากทีม่คีวามคล้ายคลงึกบั
ขม้ิน ถูกใช้ในการปรุงรสและเป็นหลักในอาหาร
อินเดีย โดยส่วนมากจะใช้ในซอสท่ีมีความเข้มข้น 
ขงิยงัถูกใช้เป็นยาประจ�าบ้านแก้อาการเจบ็คอและ
อาการหวัดทั่วไป  ส่วนที่ยื่นออกมาเป็นปุ่มถูกน�า
ไปปรุงอาหารส�าหรับมื้อเย็น ขิงเป็นส่ิงที่ชาว
อินเดียจะไม่พลาดที่จะน�ามาประกอบอาหาร ด้วย
ตัวขิงน้ันมีคุณสมบัติมากมาย ช่วยบรรเทาหวัด 
ปวดข้อต่อ และบ�ารุงการไหลเวียนโลหิต

กระวาน 
กระวานถูกค้นพบในป่าอินเดีย รสกลิ่นนั้นจะถูก
กลบด้วยขงิ จะช่วยเพิม่ความอร่อยให้กบัมนัฝรัง่
หวาน เค้กบด และยังใช้ในการเพิ่มรสชาติของ 
chai tea อีกด้วย

กระวานดำา
กระวานด�า ช่วยบ�ารุงกระเพราะอาหารและช่วยลด
อาการผายลม บรรอาการเจบ็คอ แน่นหน้าอก และ
เหงือกอักเสบ ด้วยคุณสมบัติการบรรเทาอาการ
ต่าง ๆ และบ�ารังการท�างานของกล้ามเนื้อ 
กระวานด�าช่วยให้อาการหอบหืดดีขึ้น และมี
ประโยชน์ต่อระบบทางเดนิหายใจอย่างมากเช่นกนั
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หญ้าฝรั่น
หญ้าฝรั่น ช่วยรักษาอาการหดหู่ใจ ป้องกันการ
สญูเสยีการมองเหน็ และช่วยให้ความจ�าดขีึน้ ส่วน
ดอกยังช่วยบรรเทาอาการที่เกี่ยวข้องกับช่อง
ท้อง ช่วยให้ผ่อนคลาย ช่วยเสริมสร้างเซลล์ใน
ร่างกาย หญ้าฝรั่นยังเป็นยารักษาอาการหวัด 
ความหดหู่ภายในจิตใจ ช่วยบ�ารุงตับและม้าม 
ฟื้นฟูการอักเสบข้อต่อให้ดีขึ้น

พริกไทยดำา
พริกไทยด�า ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการย่อย
อาหารของกระเพาะ ต่อต้านแบคทเีรยี บ�ารงุระบบ
การไหลเวียนโลหิต มีธาตุเหล็กที่จ�าเป็นต่อร่าง
กาน พริกไทยด�าแห้งถูกใช้เพิ่มรสชาติอาหารโดย
ชาวเมือง Kerala ตามจารีตประเพณีมาอย่าง
ยาวนาน ดีปลีให้รสชาติคล้ายกับพริกไทยและยัง
เป็นพืชท้องถิ่นในอินเดียเช่นกัน

กระเทียม
กระเทียม มีคุณสมบัติในการต่อต้านไวรัสและ
แบคทีเรียช่วยบ�ารุงระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย 
ช่วยต่อต้านการปนเป้ือนและจลุนิทรย์ี รกัษาไฝและ
โรคผิวหนัง ทั้งยังช่วยแก้ปัญหาปวดฟันได้ดี

ท้ายสุด
เครื่องเทศที่โดดเด่นอื่น ๆ และเมล็ดพืช ที่ถูก
พบในอินเดีย คืองาด�า หรือ Khaskhas เทียน
ด�า หรือ Kalonji เมล็ดเจีย งา เมล็ดลินิน หรือ 
Alsi ต่างถูกใช้เป็นยารักษาทางอายุรเวท เมล็ด
แมงลัก และเมล็ดบัว หรือ Makhanas ก็เช่นกัน

........................
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เมืองหลวงของไทย “กรุงเทพมหานคร” เป็นที่รู้จักในเรื่องบาร์และสาวประเภทสอง ว่าแต่ว่าท�าไมไม่มี
ใครพูดถึงวัฒนธรรมอันยาวนานของไทยบ้างเลย? คนไทยก็เหมือนกันกับเราทุกคน อ่อนโยนและมี
น�้าใจ ประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีงามหลายแห่งให้เยี่ยมชม และด้วยอาการที่อบอุ่นข้ามปีท�าให้
เป็นประเทศที่ควรค่าแก่การไปพักผ่อนกับลูกน้อยและครอบครัวของคุณ

กรุงเทพมหานคร มีท่ีพักให้เลือกสรรมากมายและมีสถานท่ีอันน่าต่ืนตาต่ืนใจหลากหลายแห่ง พา
ครอบครัวของคุณไปที่สวนสนุกคงไม่เพียงพอ ยังมีตลาดน�้า วัดและเรือชมแม่น�้าให้คุณได้สัมผัส
ประสบการณ์และเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยพร้อมด้วยการเที่ยวสวนสนุก
นี่เป็นส่วนหนึ่งของสถานที่ที่น่าสนใจที่คุณสามารถพาครอบครัวและลูก ๆ มาเที่ยวในกรุงเทพฯ

แหล่งที ่ท่องเที ่ยวสำาหรับ
ครอบครัวและเด็ก

ที ่ไม่ควรพลาด 
ณ กรุงเทพมหานคร

.........................
D E V A L  H A R I A  G O S R A N I
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นั่งเรือทัวร์ชมแม่น้ ำา
เป็นทีรู่จ้กักนัดใีนชือ่ “เมอืงเวนซิฝ่ังตะวนัออก” ที่
กรงุเทพฯ มลี�าคลองมากมายซึง่ยงัคงได้รบัการ
ดูแลรักษาเป็นอย่างดี จองเที่ยวเรือชมแม่น�้า
ล�าคลองส�าหรับคุณและครอบครัว จะได้พบกับ
ปากคลองตลาด และบ้านศิลปินเก่าแก่ที่จัดแสดง
หน้ากากพมิพ์ ชมการแสดงหุน่เชดิ และรบัประทาน
อาหารไทยพื้นเมือง 

วัดพระแก้วและวันโพธิ์
มนัคงจะน่าสนกุมากส�าหรบัเหล่าเดก็ ๆ  ท่ีได้สัมผสั
กับรูปปั้นยักษ์ที่เฝ้าประตูทางเข้า ณ วัดพระแก้ว 
และพระราชวัง สิ่งนี้ถูกนับถือให้เป็นสถานที่
ศกัดิสิ์ทธิส์�าหรบัศาสนาพทุธในประเทศไทยพร้อม
ด้วยความเล่ือมใสต่อพระพทุธรปูมรกต ควรแต่ง
การให้สุภาพเรียบร้อยหากคุณต้องการเท่ียวชม
วัดพระแก้ว

ตลาดน้ำา
พาคนในครอบครัวของคุณไปที่ตลาดน�้าคงน่า
สนใจไม่น้อย เป็นที่ที่เป็นดั่งสวรรค์ส�าหรับคนรัก
อาหาร เย่ียมชมตลาดน�า้ คุณจะได้สมัผสักบัความ
เป็นไทยอย่างแท้จริง ตลาดน�้าด�าเนินสะดวก 
อมัพวา ตล่ิงชนั คลองลดัมะยม และบางน�า้ผึง้ คอื
ส่วนหนึ่งของตลาดน�้าในกรุงเทพฯ

มหัศจรรย์สิ ่งมีชีวิตใต้
ท้องทะเลกรุงเทพ

เปิดประสบการณ์ให้ลูกหลานของคุณได้พบกับ
ฉลาม ม้าน�้า ปูแมงมุม คุณควรพาลูก ๆ ของคุณ
มาที่ Sea Life Bangkok Ocean World ซึ่งตั้ง
อยู่ในห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน ลูกหลาย
ของคุณจะต้องชื่นชอบกระจกใต้ท้องเรือ ที่ท�าให้
เห็นชีวิตใต้ทะเลและ โรงภาพยนตร์ 4 มิติอย่าง
แน่นอน คุณควรจะไปถึงท่ีนั่นในช่วงเช้าเพื่อที่จะ
หลีกเลี่ยงช่วงเวลาท่ีมีผู้คนเข้าชมมากมาย และ
คุณสามารถซื้อต๋ัวออนไลน์ได้เพื่อไม่เป็นการเสีย
เวลารอคิว

เอเชียทีค
เป็นห้างเปิดที่ต้ังอยู่ริมแม่น�้า ที่ซึ่งคุณสามารถ
เพลดิเพลนิกบักรุงเทพฯในตอนกลางคนื ทีน่ีค่ณุ
สามารถมองหาของที่ระลึกได้ มีอาหารพื้นเมือง
มากมาย และมีการแสดงตามริมถนน และยงัมร้ีาน
อาหารท่ีจะท�าให้คุณเพลิดเพลินไปกับอาหารที่
หลากหลาย และรับชมการแสดงทางวัฒนธรรม
อย่างมวยไทย หรือ นั่งชิงช้าสวรรค์อีกด้วย
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สวนสนุกดรีมเวิร์ล
ดิสนีย์แลนด์ของกรุงเทพฯ “สวนสนุกดรีมเวิร์ล” 
เป็นสวนสนุกที่ได้รับความนิยมส�าหรับเด็กๆเป็น
อย่างมากมีรถไฟเหาะหลากหลายแบบและยัง
เหมาะส�าหรบัเดก็ทกุเพศทกุวยั นอกจากนัน้มีการ
แสดงมากมาย ตัวละครจากเทพนิยายต่าง ๆ 
คับคั่ง และเมืองหิมะท่ีๆคุณจะได้สัมผัสกับหิมะได้
อย่างเพลิดเพลิน 

สวนสยามทะเลกรุงเทพ
ที่นี่เป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกท่ีดีเย่ียมส�าหรับการ
มาท่องเทีย่วทีก่รงุเทพฯพร้อมครอบครวัของคณุ
ในวันหยุดหน้าร้อน มีเครื่องเล่นท่ีน่าตื่นตาต่ืนใจ
มากมาย พร้อมด้วยสไลด์เดอร์ที่จะท�าให้คุณเย็น
ฉ�า่กระชุม่กระชวยจากความร้อนของแสงแดด ยงั
ไม่หมดแค่นั้นมีสระน�้าท่ีมีคลื่นทะเลที่ใหญ่ท่ีสุดใน
โลกอีกด้วย ที่สวนสยามแบ่งออกเป็น 5 โซน ซึ่ง 
โซน X น้ันเหมาะส�าหรับผู้ท่ีชื่นชอบการผจญภัย 
และ โซนส�าหรับเด็ก ๆ เช่นกัน

เมืองคิดส์ซาเนีย
เมืองคิดส์ซาเนีย สถานท่ีอันโด่งดังท่ีควรค่าแก่
การไปอย่างย่ิง เป็นศนูย์รวมการเรียนรู้และความ
บนัเทงิไว้ในทีเ่ดยีว ซึง่ลกูหลานของจะได้เรยีนรูแ้ละ
สวมบทบาทกว่า 70 บทบาทที่หลากหลาย อย่าง
การเป็นนักดับเพลิงและเข้าช่วยเหลือผู้คนจาก
เพลิงไหม้ หรือเป็นหมอคอยให้การรักษาผู้ป่วย
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สยามนิรมิต
หน่ึงในสถานทีท่ีน่่าสนใจในกรงุเทพฯในช่วงกลาง
คืนของชาวกรุง มีการแสดงทางวัฒนธรรมไทย
มากมายอย่าง ร�าไทย และกายกรรมพร้อมด้วย
กราฟฟิคอันน่าตื่นตาตื่นใจและเสียงดนตรีอัน
ไพเราะ

สวนสัตว์ซาฟารีเวิร์ล
สวนสัตว์แห่งนี้แบ่งออกเป็น 2 พื้นที่ คือ พื้นท่ี
สวนสัตว์ และ สวนน�้า ซึ่งในพื้นที่สวนสัตว์คุณ
สามารถชมรอบได้ด้วยรถ หรือ รถประจ�าทาง 
สวนสัตว์ซาฟารีเวิร์ลเป็นสวนสัตว์เปิด ยังมีสวน
นกและสวนน�้า รวมถึงการแสดงสัตว์มากมาย 
อาหาร และร้านค้าของที่ระลึกมากมาย

สวนสนุกฟันเนเรี ่ยม
สวนสนุกในร่มส�าหรับครอบครัวใจกลางเมือง
กรุง มีอุปกรณ์เครื่องเล่นที่ปลอดภัย ศิลปะ และ
งานฝีมอืทีห่ลากหลาย หรอืจะเป็น ร้านขายเครือ่ง
ดื่มแสนอร่อยท่ีมาพร้อมกับอาหารพ้ืนเมืองและ
นานาชาติ ซึ่งเหล่าผู้ปกครองสามารถเล่นกับลูก
ที่น่ารักของคุณได้และผ่อนคลายไปด้วยเช่นกัน

กีฬากระโดด 
BOUNCE THAILAND

จะมีใครที่ไม่ชอบการกระโดดบนผ้าใบและลอยใน
อากาศบ้างล่ะ ? บ๊าวซ์ ไทยแลนด์ เป็นแทรมโพลี
นพาร์คในร่ม คุณสามารถโดดไปในอากาศหรือ
เด้งออกจากก�าแพง เป็นกฬีาผาดโผน ซึง่ม ี2 แห่ง
ในกรุงเทพฯ หากคุณมาท่องเที่ยวที่นี่อย่าลืมแวะ
มาที่ บ๊าวซ์ไทยแลนด์

ในตอนนี้คุณก็ได้ทราบ สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจส�าหรับครอบครัวและเหล่า
ลูกหลานของคุณในกรุงเทพมหานครแห่งนี้แล้ว มันเป็นสถานที่ที่รวมเข้าไว้ด้วย
กันระหว่างวัฒนธรรมและความสนุกสนาน จุดมุ่งหมายต่อไปในวันหยุดยาวของ
ครอบครัวควรจะเป็นที่นี่ กรุงเทพฯ อย่างแน่นอน!!!



เมืองอินเดีย 
 ณ 

กรุงเทพฯ 
.........................

V A I S H A L I  S H U K L A

ในทุก ๆประเทศจะมีบางสิ่งที่พิเศษและและเป็น
เอกลักษณ์ด้วยตวัของมนัเอง บ้างกม็วีฒันธรรม
ที่สดใส หรือจะเป็นสัตว์และพืช ซึ่งลักษณะเฉพาะ
และพเิศษเหล่านีจ้ะช่วยดงึดดูนกัท่องเทีย่วเข้ามา 
การออกไปนอกเมืองท่ีคุณอาศัยอยู่จะท�าให้คุณ
รูส้กึถงึอากาศ สิง่แวดล้อมทีเ่ปล่ียนไป ทัง้สภาพ
อากาศ วฒันธรรม อาหาร ภาษา เงนิตรา และทกุ 
ๆ อย่าง

อิ น เ ดี ย เ ป ็ น ที่ รู ้ จั ก ท่ั ว โ ล ก ใ น เ รื่ อ ง อ า ห า ร 
วฒันธรรม และความหลากหลายทางภูมศิาสตร์ 
ในขณะทีก่รงุเทพฯนัน้โด่งดงัในด้านสถานบนัเทงิ
ยามค�่าคืนและอาหาร กรุงเทพฯนั้นกล่าวได้ว่า
เป็นเมืองหลวงทีร้่อนทีส่ดุในโลกกว่็าได้ ซึง่สภาพ
อากาศในอินเดียจะเปลี่ยนไประหว่าง เหนือ ใต้ 
ตะวันออกและตก แม้ว ่าทั้งสองประเทศจะมี
วัฒนธรรมและภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน แต่
กรุงเทพและอินเดียก็มีหลายอย่างที่เหมือนกัน

บ้านของชาวเอเชียใต้
พาหุรัด เป็นที่พักให้กับกลุ่มชาวฮินดูและมุสลิม
เอเชยีใต้จวบจนวนันี ้ผูนั้บถอืศาสนาซิกข์ได้สร้าง
วัด Siri Guru Singh Sabha ซึ่งไม่ได้เป็นแค่เพียง
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์เท่านั้น แต่ยังเป็นแลนด์มาร์ค
ของพาหุรัดอีกด้วย 

ยอดตึกวัดสีทอง Siri Guru Singh Sabha เป็นที่
รู้จักกันดีของคนในพื้นท่ี ท�าให้คุณละนึกถึงวัดสี
ทองเมืองอัมริตสาของอินเดีย ที่นี่เป็นศูนย์รวม
ที่พักอาศัยชาวเอเชียใต้จ�านวนมาก และคุณจะ
พบเหน็ร้านอาหารจากเอเชียใต้และตลาดมากมาย 

ในวนันี ้บทความของเราจะมุง่เน้นไปทีพ่าหรุดัเป็น
หลัก ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามของ อินเดียขนาด
ย่อม พาหุรัตชุมชนเล็กรอบ ๆ ถนนพาหุรัด ตั้งอยู่
ในเขตพระนครของกรงุเทพฯ เหมือนหลายๆเมอืง
ในอินเดีย พาหุรัดมีประวัติศาสตร์มาอย่าง
ยาวนานและมีเรื่องราวมากมายอยู่ด้วย
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บรรยาอากาศของ
อินเดียในพาหุรัด

ไม่มีอะไรที่จะท�าให้อบอุ่นใจและคิดถึงได้เท่ากับ
พบปะผู้คนจากประเทศของคุณในต่างแดน นี่คือ
สิ่งที่ใช่ส�าหรับชาวอินเดีย พาหุรัดให้บรรยากาศ
แบบอินเดีย มีชาวอินเดียที่นับถือศาสนาซิกข์
มากมายอาศยัอยูแ่ละเป็นคนเรยีบง่ายและเป็นมติร
กบันกัท่องเทีย่วชาวอนิเดยี จะมอีะไรดไีปกว่าการ
พดูคยุภาษาฮนิดแูละปัญจาบกบัผูค้นทีพ่กัอาศยั
ในต่างแดน ? แค่เพียงหนึ่งบทสนทนาก็สามรถ
เติมเต็มประสบการณ์ท้ังหมดให้เป็นความสุขและ
ความพอใจได้อย่างน่าประหลาดใจ

ศูนย์การค้าอินเดีย
ด้วยประสบการณ์ของตัวผู้เขียนนั้น คุณค่าที่แท้
จรงิของผลิตภณัฑ์ของเรามคีวามแน่นอนแล้วใน
ต่างประเทศ ซึ่งประเทศที่ท�าการผลิตสินค้าไม่
ค่อยให้ความส�าคัญมากนัก การส�ารวจสินค้า
อินเดียนอกประเทศอินเดียนั้นสร้างความภาค
ภูมิใจเป็นอย่างมาก พาหุรัดก็เป็นเหมือนกับ
อินเดียในไทย ให้ความรู้สึกเหมือนส่วนหนึ่งของ
อินเดียเพียงแต่อาจจะไกลออกไปจากอินเดียสัก
หน่อยเท่านั้นเอง

อาหารและตลาด
ประเทศอนิเดยีและชาวอนิเดยีจะไม่สมบรูณ์หากไร้
ซึ่งอาหารที่ดีและกระเป๋าส�าหรับการไปซ้ือของ
อย่างน้อยหนึ่งโหล พาหุรัดให้คุณได้ อาหาร
รสชาติเยี่ยมและสถานที่ที่คุณคุ้นเคยเป็นอย่างดี

การนั่งรถตุ ๊กตุ ๊กในตลาดพาหุรัดจะท�าให้คุณ
นึกถึงรถลากในตลาด Chandni Chowk ในเมือง
เดลีประเทศอินเดีย ตลาดนั้นไม่ได้ต่างไปจาก
ตลาดริมถนนอินเดีย คุณจะได้สินค้ามากมาย
อย่างศิลปะ งานฝีมือ และเสือผ้าในราคาที่ดีที่สุด 
แล ้วใครจะไม ่ชอบอาหารรสเด็ดหลังจากที่
เพลิดเพลินกับการซื้อสินค้ากันล่ะ ?

คุณคาดหวังกับวัดใน
พารุรัดใช่ไหม? 

พาหุรัดได้ชื่อว่าเป็นเมืองอินเดียขนาดย่อม หาก
ไม่มีประวัติความเป็นมาท่ีเกีย่วข้องกบัศาสนา วดั 
และวัฒนธรรมกค็งไม่ใช่อนิเดยี กรุงเทพฯนัน้มวีดั
อยู่มากมายแต่สถานบันเทิงยามค�่าคืนนั้นเป็นที่
รู้จักไปท่ัวโลก พาหุรัดและอินเดียมีความเหมือน
กันที่บรรยากาศด้านความเชื่อทางศาสนาซึ่ง
สามารถสัมผัสได้ท่ีเมืองพาราณาสีในอินเดียเช่น
กัน

ความจริงวันนี ้
วัด Siri Guru Singh Sabha ในพาหุรัดนั้นคือวัด
ศาสนาซิกข์ที่ใหญ่ที่สุดที่ตั้งอยู่นอกอินเดีย หาก
ไม่ใช่อย่างอื่นมันต้องท�าให้คุณรู้สึกต่ืนเต้นที่จะ
ต้องมาเยี่ยมชมที่นี่อย่างแน่นอน
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รพินทรนาถ 
ฐากุร

- ผู้ชนะรางวัลโนเบลคนแรกจากอินเดีย -
................................................................................................................

A A S T H A  B A G G A

ครั้งหนึ่งนั้นได้มีพ่อค้าผู้มีฐานะร�่ารวยอาศัยอยู่ในแมนชั่น Jorasanko  ในรัฐโกลกา
ตา กับภรรยาและลูกอีก 8 คน ภรรยาของเขานั้นคาดหวังว่าจะมีลูก 9 คน สุดท้าย
แล้วด้วยความบากบั่นรอคอย ลูกน้อยที่น่ารักผมหยักศกได้ถือก�าเนิดขึ้น หลังจาก
นั้นหลายปีผู้เป็นแม่ได้เสียชีวิตและตัวพ่อนั้นก็ยุ่งกับธุรกิจของเขาต้องออกเดินทาง
ไปหลายประเทศ บรรดาลูก ๆ  ก็อยู่ในความดูแลของแม่บ้านและพี่น้อง ตัวของเขานั้น
เรียนที่บ้านและเติบโตมาในแวดวงของหนุ่มสาวปรัชญา บ้านของเขาคือศูนย์กลาง
วัฒนธรรมและประเพณี ที่ซึ่งการแต่งบทกวีและศิลปะก�าลังเฟื่องฟู ท้ังหมดนี้มี
อิทธิพลต่อหนุ่มน้อยผู้นี้อย่างมาก และเขาเริ่มแต่งบทกวีเมื่อเขาอายุได้ 8 ขวบ
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ในช่วงเย็นวันหนึ่ง หนุ่มน้อยได้อ่านบทกวีที่เขา
แต่งขึ้นเองให้กับผู้คนอยู่ที่สนามในบ้านของเขา 
คุณพ่อที่ก�าลังพักอยู่ในห้องบังเอิญได้ยินและ
เรยีกหนุม่น้อยให้มาพบ คุณพ่อให้หนุม่น้อยได้กล่า
งบทกวีนั้นอีกครั้ง แต่เขานั้นกลัว คุณพ่อจึง
ขอร้องด้วยความรักหลายต่อหลายครั้ง หนุ่ม
น้อยตอบรับและเริ่มกล่าวบทกวี เสียงอันไพเราะ
และความหมายของบทกวีนั้นจับใจคุณพ่อเป็น
อย่างมาก คุณพ่อประทับใจและได้ให้เงิน 500 รูปี
แก่หนุม่น้อยคนนัน้และยงัส่งเสรมิให้เขาแต่งบทกวี
ต่อไป เดก็หนุม่ได้เตบิโตขึน้และเร่ิมตพีมิพ์งานของ
เขาด้วยนามปากกา Bhanusimha ซึ่งในปัจจุบัน
โลกรู้จากเขาในนาม รพินทรนาถ ฐากุร

รพนิทรนาถ ฐากรุ คอืสหสููต เขาเป็นทัง้นกักว ีนกั
ปรัชาญา นักเขียน นักประพันธ์ นักเล่าเรื่อง 
จติรกร นกัวชิาการ นกัท่องเทีย่ว นักปฏริปูสังคม 
ศิลปินและยิ่งไปกว่านั้นคือ ชาตินิยม เขายังเขียน
เพลงชาติอินเดียและบังกลาเทศ เพลงชาติศรี
ลงักาได้รบัแรงบนัดาลใจจากฐากรุเช่นกนั เขารกั
ธรรมชาติและแต่งบทกวีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
มากมาย ในเรื่องสั้นของเขานั้นจะพรรณนาเกี่ยว
กับทุกวันในอนิเดียและอารมณ์ของผู้คนในทุกรูป
แบบ และน่าประหลาดใจมากที่รพินทรนาถ

ฐากรุท�าการแสดง เข้าได้แต่งและแสดงละครเรือ่ง 
“Valmiki Pratibha” ซึ่งเน้นไปที่ชีวิตของ Valmi-
ki ฐากุรยังเป็นที่รู้จักด้านจิตรกรรมซึ่งมีความ
เป็นเอกลักษณ์ของเขาเอง กว่า 102 ชิ้นงาน
จติรกรรมที ่รพนิทรนาถ ฐากรุ ได้จดัแสดงในห้อง
แสดงภาพแห่งชาตนิวิเดล ีเขาเชือ่ในเอกภาพของ
โลกและเดินทางไปทั่วอินเดียเพื่อจะแบ่งปันความ
คิดของตัวเขาเอง 

ทะเลสาบเทียมและสถานที่ส�าคัญ
ในกัลกัตตา, เบงกอลตะวันตก, อินเดีย
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ฐากุรยังเป็นส่วนหนึงที่ร่วมต่อสู้เพื่ออิสรภาพ เขากล่าวว่า”เมื่อองค์กรทางการ
เมืองและภาคธุรกิจ หรืออีกชื่อหนึ่งคือชาตินั้นได้มีอ�านาจมากกว่าความสามัคคี
ของประชาชนแล้ว เมื่อนั้นจะเป็นหายนะของมวลมนุษยชาติ” ปัจจุบันผลงาน
มากมายของเขาได้ถูกน�ามาท�าเป็นซีรี่ส์ทางโทรทัศน์และภาพยนตร์ รพินทรนาถ 
เป็นผู้ที่มีจิตวิญญาณที่ไม่อยู่นิ่ง เขาได้อธิบายชีวิตของเขาไว้ว่า “ฉันนอนหลับและ
ฝันว่าชวิีตนัน้คอืความสขุ ฉนัตืน่ขึน้และเหน็ว่าชวิีตคอืการท�าประโยชน์ ฉนัจงึลงมอื
ท�าและมองดูว่าการท�าประโยชน์นั้นคือความสุขของชีวิต”

รวม 103 สุดยอดบทกวีของฐากุร ถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษ คีตาญชลี ถูกตีพิมพ์
โดย The Indian Society of London และได้รับรางวัลโนเบลอันทรงเกียรติ สาขา
วรรณกรรม เมื่อปี 1913 คีตาญชลี หมายถึง บทกวีที่ศรัทธาต่อพระเจ้า แก่นเรื่อง
ของหนังสือนั้นคือการมีตัวตนอยู่ทุกแห่งหนของพระเจ้า 
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รพินทรนาถ ฐากุร คือคนแรกไม่ใช่ชาวยุโรปและเป็นคนแรกของอินเดียที่ได้รับรางวัลโน
เบล หนงัสือของเขานัน้ได้รบัค�าชมจากชาวตะตกเป็นอย่างมากและถูกแปลอกีหลายภาษา 
ซึ่งองค์การ UNESCO บรรจุหนังสือเล่มนี้เข้าร่วมเป็นผลงานแบบอย่างที่มีคุณภาพ ใน
หนังสือคีตาญชลีนั้น เขาได้เขียนไว้ว่า “ฉันเป็นหนี้ก้อนโต ความล้มเหลวอันใหญ่หลวง 
ความลับอันอัปยศและสาหัส แต่ฉันก็ยังคงถามหาคุณธรรม ฉันสั่นด้วยความกลัวว่าค�า
อธฐิานของฉนัจะเป็นจรงิ” ด้วยค่าตอบแทนจากรางวัลโนเบล รพนิทรนาถ ฐากรุ ได้สร้าง
หมู่บ้าน Shantiniketan ใน Bolpur ทางตอนใต้ของเบงกอล ที่หมู่บ้าน ฐากุร ได้เริ่มเปิด
โรงเรียนระบบ Gurukul ขึ้นชื่อว่า Brahmnchary Ashram’ ซึ่งในภายหลังโรงเรียนได้
เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัย Viswa- Bharti ซึ่งโด่งดังไปทั่วโลกในด้านการเรียนการสอนที่
มีเอกลักษณ์

ทกุวนันีเ้มือ่โลกก�าลงัต่อสูเ้พือ่ความสงบสขุ ความสามคัคแีละเอกภาพ ตามแนวคดิของ
ฐากรุนัน้ยงัคงมพีลงัขบัเคลือ่นมานานหลายปี Gurudev กล่าวว่า “การศกึษาสูงสดุไม่ใช่
การให้ข้อมูลแต่เป็นการท�าให้เรานั้นสามัคคีกลมเกลียวกับทุก ๆสิ่ง”

บ้านของรพินทรนาถ ฐากุร อยู ่ที ่ 
โชรสังโก , โกลกาตา, เบงกอลตะวันตก, อินเดีย
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ท่องเที ่ยวสถานที่
อันภาคภูมิ

ทางตะวันออก
เฉียงเหนือ 

- อุทยานแห่งชาติ Kaziranga -
.............................................

S H I L P I T A  R O Y



เกี ่ยวกับอุทยานแห่ง
ชาติ KAZIRANGA 

ตัง้อยูใ่นเขต Golaghat และ Nagaon ในรฐัอสัสมั อทุยานแห่งชาต ิKaziranga คอืหน่ึง
ในพื้นที่ธรรมชาติที่ยังหลงเหลืออยู่ในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย ด้วย
ความมหีมาของแม่น�้าพรหมบุตรท่ียิ่งใหญ่อยู่ใกล้ๆ อุทยานแห่งน้ีกลายเป็นท่ีหลบภัย
ทีด่ทีีส่ดุส�าหรบัสตัว์ป่า ด้วยพืน้ทีช้ื่นแถบลุม่แม่น�า้ พืน้ทีทุ่ง่หญ้าสงู ประกอบกบั สระน�า้
ตืน้มากมาย กก ป่าใบกว้าง หญ้าสงูและเตีย้ ขึน้เป็นหย่อมในพืน้ทีก่ึง่ป่าดบิ ได้เป็นทีอ่ยู่
อาศัยของสัตว์และนกมากมายหลายชนิดมากว่าทศวรรษ แต่ส่ิงท่ีท�าให้อุทยานแห่งนี้
มชีือ่เสยีงนัน่คือความพยายามทีจ่ะป้องกนัแรดเขาเดยีวจากการศนูย์พนัธุแ์ละอนรุกัษ์
พวกมัน   อุทยานแห่งชาติ Kaziranga ได้เปิดเผยจากองค์การ UNESCO  ในปี 1985 
ว่าเป็นมรดกของโลก จากนัน้เป็นต้นมา ทางอทุยานก็ได้รบัการยกย่องด้านการอนรุกัษ์
พันธุ์สัตว์และพืชของภูมิภาค 
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ความเป็นมาของ อุทยาน
แห่งชาติ KAZIRANGA 

อุทยานแห่งชาติ Kaziranga มีพื้นที่ถึง 430 
ตารางกิโลเมตร ซึ่งเต็มไปด้วยบึง ป่าใบกว้าง 
หญ้ามิสแคนทัสหรือหญ้าช้าง และหญ้าต้นเตี้ย 
อทุยานแห่งนีม้คีวามสวยงามและถกูปกปักรกัษา
เป็นอย่างดี บ้านอันอบอุ่นของ 2 ใน 3 ของแรด
เขาเดียวที่ยังหลงเหลือในโลก ย้อนกลับไปเมื่อปี 
1905 เม่ือ Mary Curzon อุปราชของอินเดีย
ต้องการที่จะสงวนป่า Kaziranga ไว้เพ่ือท�าการ
อนุรักษ์แรดเขาเดียวในพ้ืนที่เอาไว้ ในปี 1908 
Kaziranga ได้ตั้งเป็นพื้นที่สงวน และในปี 1950 
ได้ตั้งให้เป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า ซึ่งปี 1985 
องค์การ UNESCO ได้ประกาศให้อทุยานแห่งนีเ้ป็น
มรดกโลกเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติท่ีมีความเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะและมคีวามเหมาะสมต่อการเกดิ
และการเจริญเติบโตของสัตว์ในภูมิภาค อุทยาน
แห่งชาตยิงัได้ประกาศในการอนรกัษ์เสอืสายพนัธุ์
หนึ่งในอินเดียในปี 2006 นอกจากสัตว์แล้ว 
อุทยานแห่งนี้ยังถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ส�าคัญ
ของนก โดย Birdlife International Society 
เพราะมกีารพบนกหลากหลายสายพนัธุ ์ได้เข้ามา
และอาศัยอยู่ในอุทยาน Kaziranga

ความงดงามของอุทยาน
แห่งชาติ KAZIRANGA 

เพื่อเข้าชมความงดงามของอุทยาน ภูมิประเทศ
อันโดดเด่น พืชและสัตว์ที่หลากหลาย ยกเว้นช่วง
ฤดูลมมรสุม และนักท่องเที่ยวต่างกลับบ้านด้วย
ความสุขเต็มไปด้วยความทรงจ�ารวมถึงการ
ผจญภัยของชีวิต!

คุณจะได้พบกับอะไรบ้างกับ
การท่องเที ่ยวที่นี ่ ?

นอกจากแรดเขาเดียวและเสือที่จะใกล้จะสูญพันธุ์
แล้วนั้น ยังมีสัตว์อีก 3 ชนิดที่ท�าให้อุทยานแห่งนี้
มีชื่อเสียงนั่นคือ ช้างเอเชีย ควายป่าเอเชีย กวาง
บงึ และสตัว์อืน่ๆทีอ่าศยัอยูใ่นอทุยานแห่งน่ี ได้แก่ 
หมสีลอธ เสอืดาว ชะนคีิว้ขาว เก้ง แมวป่า พงัพอน
สเีทา กวางป่า นาก หมีควาย หมาจ้ิงจอกเบงกอล 
ชะมดแผงหางปล้อง กระรอกเทือกเขาหิมาลัยสี
ส้ม และอืน่ๆอกีมากมาย คณุยงัจะได้พบกบั จระเข้ 
จ้ิงจก เต่า งู คุณอาจได้พบเห็นนกอพยพหลาก
หลายสายพันธุ์ อย่าง ห่านขาวหน้าผากน้อย นก
กระทาพรุนแพะ เป็ดด�า ฯลฯ

ล้อมรอบด้วยแม่น�้าพรหมบุตรอันยิ่งใหญ่ทาง
ตอนเหนอื และทีร่าบสงู Karbi Anglong ทางตอน
ใต้ อุทยานแห่งชาติ Kaziranga มีความสวยสด
งดงามอย่างน่าทึ่ง คุณจะพบกับ พันธุ์ไม้ 4 ชนิด 
และแหล่งน�า้ทัง้เล็กและใหญ่ ซึง่เตม็ไปด้วยพชืพนัธุ์
เป็นบริเวรกว้าง และความหลากหลายของสัตว์
นักท่องเที่ยวหลายพันคนมุ ่งสู ่ภูมิภาคแห่งนี้
ตลอดทั้งปี
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อุทยานแห่งชาติ 
KAZIRANGA ซาฟารี

อุทยานแห่งนี้ถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ฝั่งตะวัน
ออก Agaratoli ฝั่งตะวันตก Bagori ส่วนกลาง 
Kaziranga และ Kohora แต่ละโซนนัน้จะมคีวามโด่
ดเด่นตามสัตว์ ทุ่งหญ้า ความหนาแน่นของสัตว์
และนก ภูมิประเทศ ฯลฯ  ตัวอุทยานอนุญาตให้ผู้
เย่ียมชมสามารถเลือกได้ 2 แบบเพ่ือชมอุทยาน 
คอื ทวัร์รถจีป๊ และทวัร์ช้าง ซึง่ทวัร์รถจีป๊นัน้จะพา
คณุเข้าชมทัว่ทัง้ 4 ส่วน ทัวร์ช้างจะอนญุาตให้เข้า
ชมได้เพียง 2 แห่ง คือ ส่วนกลางและตะวันตก 
ซาฟารีเปิดให้บริการ 2 ช่วง คือช่วงเช้าและบ่าย 
โดยทัวร์ช้าง จะเริ่มตั้งแต่ 05.00-07.00 และ 
15.00-16.00 ส่วนทัวร์จี๊ปเริ่มตั้งแต่ 07.00-
09.30 และ 13.30-15.30

ช่วงเวลาที่ดีที ่สุดใน
การเข้าชมอุทยาน

อุทยานเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึง
เดือนเมษายน คุณสามารถไปเยี่ยมชมอุทยานได้
ตลอดเวลาในช่วงนั้น และอุทยานจะปิดให้บริการ
กลางเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนกันยายน 
เนื่องจากว่าน�้าจะท่วมขังทุกปีในช่วงฤดูมรสุม 
เน่ืองด้วยแม่น�้าพรหมบุตรนั้นน�้าจะเอ่อล้นตลิ่ง
ช่วงมรสุมเข้า สถานการณ์ที่อุทยานจะค่อนข้าง
หนักในทุก ๆปี ซึ่งทางอุทยานจึงต้องปิดเพื่อ
ความปลอดภยัในช่วงเวลานี ้และช่วยป้องกันสตัว์
ป่าด้วยเช่นกัน

คำาแนะนำาในการท่องเที ่ยว
ที่อุทยาน

สดุท้ายแต่ไม่ท้ายสดุ นีค่อืค�าแนะน�าการท่องเทีย่ว 
ณ อทุยานแห่งชาต ิKaziranga สวรรค์ทางตะวัน
ออกเฉียงเหนือ

•    อย่าพลาดทัวร์ช้าง เพราะจะได้เข้าใกล้ชิดกับ
สัตว์ป่าในอุทยานโดยไม่ท�าให้สัตว์เหล่านั้นกลัว
 
•    คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับทัวร์เรือทางโซน
ตะวันออกของอุทยาน

•    อย่าลงจากรถจี๊ปหรือช้างในระหว่างทัวร์เป็น
อันขาด

•    พกกล้องสองตาไปด้วยเพือ่เข้าถึงประสบการณ์
ที่เหนือชั้นมากยิ่งขึ้น

•    ไม่ให้อาหารสัตว์ขณะออกทัวร์

•    ควรเข้าชมอุทยานในช่วงบ่าย เพราะในหน้า
หนาว หมอกอาจบดบังทัศนียภาพในตอนเช้าได้

•    อาจใช้เวลา 2-3 วันในการชมทั่วทั้งอุทยาน

•    ถ้าคุณชอบชมนก ไปที่โซนกลางของอุทยาน
ซึ่งเป็นจุดที่ดีที่สุดในการชมนกที่สวยงามทั้งนก
อพยพและที่อาศัยอยู่ถาวร 

อุทยานแห่งชาติ Kaziranga คือหนึ่งในสถานที่ที่
ยอดเยี่ยมที่จะควรเข้าชมด้วยความอบอุ่นในรัฐ
อสัสมั ยงัมสีถานทีร่อบ ๆ อทุยานมากมายให้เยีย่ม
เยอืนอกีด้วย ดงัน้ันในช่วงวันหยดุยาว จัดกระเป๋า 
และมุ่งตรงมาที่อาณาจักรธรรมชาติอันงดงาม 
แล้วคุณจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน!
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ด้วยขนาดพื้นที่กว่า 8,073 ตารางกิโลเมตร และ
มีเกาะรวมกว่า 572 แห่ง หมู่เกาะอันดามันและหมู่
เกาะนโิคบาร์คือสถานท่ีทีส่มบรูณ์แบบส�าหรับช่วง
วันหยดุในการนัง่เล่นบนชายหาดเบงกอล แต่หาก
คุณต้องการชายหาดขาวอ่อนละมุน แปลกตา 
ท้องฟ้าที่แจ่มใส และมหาสมุทรสีคราม ทะเล
อันดามันและหมู่เกาะนิโคบาร์คคือที่ที่คุณมองหา

ที่นี่คือเกาะที่โด่งดังมากที่สุดในอันดามันและ
นโิคบาร์ อะไรทีท่�าให้เกาะแห่งนีพิ้เศษมากกว่าทีอ่ืน่ 
ๆ น่ันก็คือ ชายหาดสีขาดนวล แนวปะการัง
มากมาย ป่าเขตร้อนที่ยังไม่ได้มีการส�ารวจ 
มหาสมุทรสีครามอันกว้างใหญ่ คุณสามารถที่จะ
เพลิดเพลินไปกับกีฬาทางน�้าอย่าง การด�าน�้าสกู
บา การด�าน�า้ลึก  พายเรอืคายคั และการด�าน�า้ต้ืน 
ด ้วยพื้นท่ีบนเกาะท้ังหมด 113.93 ตาราง
กิโลเมตร มีทั้ง 5 หมู่บ้านที่เป็นส่วนหนึ่งของเกาะ 
Ritchie’s Archipelago. 

. . . . . .

S H I L P I T A  R O Y

ชายหาดอัศจรรย์
ในหมู่เกาะ
อันดามัน

และ
หมู่เกาะนิโคบาร์

สถานที่ที ่คุณจะต้องมาเยี ่ยม
ชมในแถบอันดามันและ

หมู่เกาะนิโคบาร์

1. เกาะแฮฟล็อค 
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ทำาอะไรบนเกาะแฮฟล็อคได้บ้าง ?
เกาะแฮฟล็อคมีชายหาดท่ีดีที่สุด ชายหาด 
Radhanagar มีความสวยและงดงามมาก ซึ่งถูก
ยกย่องให้เป็นชายหาดท่ีสวยท่ีสุดในเอเชยีและเป็น
หนึ่งใน 7 ชายหาดที่สวยที่สุดในโลกโดย Times 
Magazine และชายหาดอื่นที่คุณจะได้พบบนเกาะ
แห่งน้ียังมี Kalapathar, Elephant, Guitar 
Island, Bharatpur, Vijaynagar และอกีมากมาย  
ท่ามกลางกิจกรรมมากมายบนเกาะ สิ่งที่คุณไม่
ควรพลาดเลยคือ การด�าน�้าทะเลลึก ซึ่งท�าได้บน
เกาะ Elephant การด�าน�้าทะเลลึกนั้นจะให้คุณได้
เดนิบนก้นทะเลเลยทเีดยีว และยงัมีการล่องเรอืชม
ใต้ทะเลด้วยกระจกที่อยู่ใต้ท้องเรือจะท�าให้คุณได้
เห็นความสวยงามของโลกใต้ทะเล บนหาด 
Bharatpur ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจอย่าง 
นั่งเครื่องบินทะเล ขี่ช้าง และเดินป่าอีกด้วย

หากคุณอยากเพียงแค่พกัผ่อนเบา ๆ  คณุสามารถ
เอนตัวลงนอนบนเปลญวน ใต้ต้นปาล์มบนหาก
ทรายสขีาวนวล สายลมเยน็อ่อน ๆ ทีพ่ดัมาพร้อม
กลิ่นเกลือจากทะเล และจิบน�้ามะพร้าวหวานละมุน 
ชิล ๆ เหมือนเป็นวันหยุดพักผ่อนที่สมบูรณ์แบบ
เลยใช่ไหมล่ะ ? 

2. พอร์ตแบลร์ 
พอร์ตแบลร์คือนครหลวงแห่งอันดามันและหมู่
เกาะนิโคบาร์ ประตูสูท่ะเลอนัดามัน ไม่เพยีงแค่เป็น
จดุศนูย์รวมของนักท่องเทีย่วและดนิแดนสหภาพ 
พอร์ตแบลร์น้ันยงัเป็นศนูย์กลางของวัฒนธรรม 
การเงิน และกิจกรรมอื่น ๆ ในภูมิภาคอีกด้วย 
พอร์ตแบลร์เป็นจุดรวมเรอืข้ามฟากเพือ่ไปยงัเกาะ
อื่น ๆ ล้อมรอบไปด้วยความงดงามของชายฝั่ง
ทะเลและป่าเขตร้อน พอร์ตแบลร์คอืนครหลวงทีม่ี
คุณค่าแห่งอันดามันและหมู่เกาะนิโคบาร์ที่เต็มไป
ด้วยมนต์เสน่ห์อย่างแท้จริง
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3. เกาะบาระตัง
การได้มาท่ีหมู่เกาะอนัดามันและนิโคบาร์จะไม่ต้อง
ไม่พลาดที่จะมาที่เขตบริหารทางตอนเหนือและ
กลางของอันดามัน ซึ่งเปรียบเสมือนเพชรที่ยัง
ไม ่มี ใครรู ้จักมากนัก เป ็นที่รู ้จักกันว ่าเกาะ
 Ranchiwalas เกาะบาระตังน้ันเปรียบเหมอืนบ้าน
ของชาวอินเดีย มีของดีอย่าง ภูเขาไฟโคลน ถ�้า
หนิปนู ชายหาดทีเ่งียบสงบ ป่าฝน และป่าชายเลน 
เกาะนี้ยังเป็นบ้านของชาวเผ่าจาราวา

ทำาอะไรที ่พอร์ต แบลร์ได้บ้าง ?
เรียนประวัติศาสตร์ของพอร์ตแบลร์ เข้าร่วม
กิจกรรมสนุก ๆ หรือร่วมทัวร์ชมชายหาด คุณ
สามารถท�าได้ที่พอร์ต แบลร์แห่งนี้ สถานที่ที่นิยม
ที่ควรเข้าชมคือ  คุก Cellular หรือ Kaala Paani 
ซึ่งครั้งหนึ่งนั้นเรือนจ�าแห่งนี้ใช้ขังนักโทษท่ีถูก
เนรเทศออกจากอังกฤษ ในวันนี้ได้กลายเป็น
อนุสาวรีย์ที่แสดงถึงการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของ
อินเดีย คุณสามารถเข้าชมการแสดงแสงสีเสียง
ด้านการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของชาวอินเดียได้ทุก
เย็น ท่ามกลางสถานท่ีสวยงามมากมาย Chidiya 
Tapu คอืสวรรค์ของการชมนก บางครัง้จะมีการ
ปรากฏตัวของนกหายากในโลกอย่างนกกระเต็น
อกขาว เหยี่ยวเงือกอันดามันพญานาค ให้ได้ชม
กัน หากคุณเป็นนักผจญภัยต้องมาท่ีนี่ เกาะ 
North Bay พิมานของนกัผจญภัย มกีจิกรรมด�า
น�้าและกีฬาทางน�้ามากมายให้คุณได้เลือก พลาด
ไม่ได้กับอุทยาน Marina ที่เป็นบ้านของสัตว์น�้า
กว่า 350 สายพันธุ ์ รวมถึงอุทยานแห่งชาติ 
Mount Harriet และเกาะ Jolly Buoy
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ทำาอะไรได้บนเกาะบาระตังได้บ้าง?
หนึ่งในเกาะที่คนไม่พลุกพล่าน เกาะบาระตังคือ
หน่ึงในไม่ก่ีสถานท่ีในหมูเ่กาะอนัดามนัและนโิคบาร์
ที่จะดับความกระหายการผจญภัยและให้คุณได้มี
เวลาท่ีดใีนการสมัผสัธรรมชาตอิย่างใกล้ชดิ คณุ
สามารถไปที่เกาะ Parrot นั่งเรือชมห้วยป่าชาย
เลน ปีนภูเขาไฟโคลน ชมความสวยของถ�้าหินปูน 
เพลิดเพลินกับการด�าน�้าตื้นที่เกาะ Bluff และพัก
ผ่อนอย่างเงียบสงบที่หาด Baludera

ช่วงเวลาที่ดีที ่สุดในการมาท่อง
เที ่ยวที่หมู ่เกาะอันดามัน

และนิโคบาร์
หมูเ่กาะอนัดามันและนโิคบาร์มสีภาพอากาศระดับ
ปานกลางตลอดทัง้ปี อย่างไรกต็ามช่วงเวลาท่ีดี
ที่สุดส�าหรับการมาเยือนสวรรค์บนดินแห่งนี้คือ
ช่วง หน้าร้อนและหน้าหนาว ซึ่งอยู่ระหว่างเดือน
ตุลาคมไปจนถึงเดือนพฤษภาคม เป็นช่วงเวลาที่
ท ้องฟ้าแจ่มใส แม้จะมีความชื้นอยู ่บ ้าน จง
เพลิดเพลินไปกับมัน ท�าให ้วันหยุดของคุณ
สมบูรณ์แบบเพื่อสัมผัสกับชายหาด แหล่งท่อง
เที่ยว และกีฬาทางน�้า

พักที่ไหนดีในหมู่เกาะอันดามัน
และนิโคบาร์

เนื่องด้วยเป็นดินแดนสหภาพปกครอง แต่ละเกาะ
ในหมู่เกาะอันดามันและนิโคบาร์มีท่ีพักที่หรูหราไป
จนถงึโรงแรมทีร่าคาไม่แพง ทีพ่กัทีน่ยิม Sinclairs 
Bay View ในพอร์ทแบลร์ Barefoot Jungle Re-
sort ในเกาะแฮฟล็อค และ Coconhuts Beach 
Resort ในเกาะ Neil

จะเดินทางไปยังหมู่เกาะอันดามัน
และนิโคบาร์ได้อย่างไร ?

คุณสามารถบินไปยังสนามบินนานาชาติ Veer 
Savarkar ในพอร์ตแบลร์ จากเมอืงใหญ่ในอนิเดยี
อย่าง เจนไน โกลกาตา ไฮเดอราบัด ฯลฯ อีกทาง
เลือกหนึ่งคือ คุณสามารถขึ้นเรือจาก โกลกาตา 
วิสาขปัตนัม เจนไน ซึ่งมี 3-4 รอบต่อเดือน
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เจนนิเฟอร์ ปวีณสุดา
“ ฟ้าใส ”

แซ่ตัน - ดรูอิ ้น
ผู ้ได้รับเลือกเป็น 

M I S S U N I V E R S E
T H A I L A N D 2 0 1 9

เจนนิเฟอร์ ปวีณสุดา แซ่ตั่น ดรูอิ้น  หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อ ฟ้าใส อายุ 25 ปี ผู้
ได้รบัเลอืกเป็นนางงามจักรวาลประจ�าประเทศไทยในเมือ่วนัที ่29 มถินุายน ค.ศ. 
2019 ในรอบสุดท้ายของการประกวดได้ถูกจัดขึ้นที่ Thunder Dome ใน
กรุงเทพมหานครในคืนวันที่ 29 มิถุนายน เหล่ากรรการได้ลงคะแนนให้ เจนนิ
เฟอร์ ปวีณสดุา แซ่ตัน่ ดรอูิน้ เป็นผูช้นะจากทัง้หมดกว่า 50 คนทีเ่ข้าร่วมประกวด
นางงามจกัรวาล ผูท้ีไ่ด้รบัรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 คอื มิเรียม ศรพรหมมาศ 
และรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 คือ ธนัชพร บุญแสง

. . . . . .
S H I L P I T A  R O Y
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เกี ่ยวกับการประกวดนางงามจักรวาลประเทศไทย
นางงามจกัรวาลของประเทศไทย จะถกูจัดขึน้ในประเทศทกุปีตัง้แต่ปี ค.ศ. 2000 
การประกวดนีจ้ะมกีารคดัเลอืกและส่งตวัแทนจากประเทศไทยเพือ่ไปประกวดนาม
งามจักรวาลของโลก ซึ่งนางงามจักรวาลของโลกน้ันเป็นหน่ึงในสี่ของงาน
ประกวดความงามระดบัโลกซึง่มคีวามหมายต่อผูค้นทัว่โลก ชือ่ของนางจกัรวาล
ของไทยนั้นได้มีการเปลี่ยนจาก Miss Thailand Universe เป็น Miss Universe 
Thailand ในปี ค.ศ. 2012
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ผลงานของประเทศไทยที่ได้รับจาก
การประกวดนามงามจักรวาล 

ภรณ์ทพิย์ นาคหริญักนก ตวัแทนจากประเทศไทยทีไ่ด้รบัรางวลัชนะเลศิจากการประกวด
นางงามจักรวาลในปี ค.ศ.1988 เป็นการประกวดครั้งที่ 37 จัดขึ้นที่กรุงไทเปในไต้หวัน 
ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประกวดนางงามจักรวาลในปี ค.ศ. 1992 และอีกครั้ง
ในปี ค.ศ.2005 และในปีนั้นชนันภรณ์ รสจันทน์ ได้รับรางวัลชุดแต่งกายประจ�าชาติยอด
เยี่ยม ซึ่งเป็นผู้เข้าประกวดคนแรกที่ได้รับรางวัลพิเศษ ในปี ค.ศ. 2006 ไอยวริญท์ โอ
สถานนท์ โธมสั ได้เข้าถงึรอบ 20 คนสดุท้าย คนไทยทุกคนต่างภาคภูมิใจท่ีผูเ้ข้าประกวด
คนไทยได้เข้าสู่รอบรองชนะเลิศภายหลังที่ ภรทิพย์ได้รับรางวัลชนะเลิศ 18 ปีก่อน

ในปีถัดมา ฟ้ารุ่ง ยุติธรรม ได้เข้าสู่รอบรองชนะเลิศ 15 คนสุดท้าย และอนิพรณ์ เฉลิม
บูรณะวงศ์ได้เข้าถึงรอบ 10 คนสุดท้ายของการประกวดนางงามจักรวาล ซึ่งเป็นช่วง
เวลาทีน่่าภาคภมูใิจเป็นอย่างยิง่ ในสองปีถัดมากไ็ด้เป็นปีท่ีดขีองประเทศไทย ชลิตา ส่วน
เสน่ห์ ได้เข้าสู่รอบ 6 คนสุดท้าย และมารีญา พูลเลิศลาภ ได้เข้าสู่รอบ 5 คนสุดท้ายของ
การประกวดนางงามจักรวาล ในปี ค.ศ. 2018 โศภิดา กาญจนรินทร์ ก็ได้เข้าสู่รอบ 10 
คนสุดท้าย และในปีนี ้เจนนเิฟอร์ ปวีณสดุา แซ่ต่ัน ดรอูิน้ ได้รบัเกยีรตจิากนางงามจกัรวาล
แคทรีโอนา เกรย์เป็นผูส้วมมงกฎุให้ และเธอจะเป็นตวัแทนผูเ้ข้าร่วมการประกวดนางงาม
จักรวาลที่จะจัดขึ้นในประเทศเกาหลีใต้ ในวันที่ 19 ธันวาคมนี้
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ประวัติของเจนนิเฟอร์ ปวีณสุดา แซ่ตั ่น ดรูอิ ้น 
เจนนิเฟอร์ ปวีณสุดา แซ่ตั่น ดรูอิ้น หรือ ฟ้าใส อายุ 25 ปี เกิดในวันที่ 12 ตุลาคม ปี ค.ศ. 
1993 เติบโตที่เมืองมอนทรีออล รัฐวิเบก ประเทศแคนาดา  คุณพ่อเป็นชาวแคนาดา และ
คุณแม่นัน้เป็นชาวไทยเชือ้สายจีน เจนนิเฟอร์จบการศกึษาจากมหาวิทยาลยัแคลการ ีคณะ
วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวทั่วไป ด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1 หลังจากนั้นเธอได้กลับมาที่
เมืองไทยเพือ่เป็นนางแบบ เธอยงัได้ท�างานเป็นดเีจอกีด้วย ฟ้าใสเคยเข้าประกวดนางงาม
จักรวาลของไทยตั้งแต่ปี ค.ศ. 2013 เธอได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอัน 1 และยังเข้าร่วม
ประกวดอีกครั้งในปี ค.ศ. 2017 

เธอกล่าวถงึความต้องการทีจ่ะเป็นตวัแทนประเทศไทยเพือ่ไปประกวดนางงามจกัรวาลไว้
ว่า “ดิฉันได้เข้าร่วมประกวดนางงามจักรวาลของไทยมาหลายครั้ง แต่ความฝันของฉัน
คือการเป็นนางงามจักรวาลของไทย” จากการชนะการประกวดเธอได้รับรางวัลเงินสด 
1,500,000 บาท รวมถงึคอนโดมเินยีม และรถยนต์ประจ�าต�าแหน่ง Volkswagen อย่างไร
กต็ามการทีเ่ธอเป็นลกูครึง่แคนาดาและไทย นัน้ท�าให้เธอถกูมองในด้านลบและต่อต้านเธอ 
ฟ้าใสเตรียมรับมือกับเรื่องนี้เป็นอย่างดี เธอกล่าวว่า “ทุก ๆ คนมีสิทธิ์ที่จะพูดในสิ่งที่เขา
คิด แต่ฉันรู้ว่าฉันก็เป็นคนไทย และสิ่งท่ีท�าให้เราเป็นคนไทยน้ันคือการท่ีเราเปิดกว้างและ
ยอมรับความแตกต่างของคนอื่น ๆ” และเธอได้กล่าวต่ออีกว่า “ฉันพูดภาษาไทยได้ หัวใจ
ฉันเป็นคนไทย ฉันรู้ว่าฉันสามารถที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยเพ่ือไปประกวดบนเวที
ระดับโลกและจะท�าให้ทุกคนภาคภูมิใจ” 

ซึง่ในตอนนีเ้ธอก�าลงัมคีวามสขุมาก ๆ  และรูส้กึขอบคณุทกุ ๆ คนทีไ่ด้ให้การสนบัสนนุการ
เดินทางของเธอ เรา Indo-Thai News ขอให้เธอสมหวังดังปรารถนาบนเวทีโลกในเดือน
ธันวาคมนี้ ที่ประเทศเกาหลีใต้
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5 จุดพักผ่อนที่ดีที ่สุด
ช่วงมรสุมในมุมไบ

.............................................
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ในทีส่ดุฝนก็ได้ตกลงมาท่ีช่วยเหลอืมมุไบจากความร้อนทีแ่ผด
เผามาเป็นเวลานาน ผูค้นในมมุไบจะมกีารเฉลมิฉลองทีไ่ด้หนี
จากความร้อนสกัท ี มีพ้ืนทีเ่ขยีวชอุม่ให้คณุได้มาสมัผสัเพือ่
คลายความตึงเครยีดจากตารางงานท่ียุง่เหยิง ไม่นานนกัก่อน
ท่ีจะมนี�า้ขงัเกดิขึน้และการจราจรทียุ่ง่เหยงิซึง่ฝนจะมาพร้อม
กบัสิง่เหล่านี ้เพือ่ทีจ่ะออกจากความวุน่วาย เรามสีถานทีย่อด
เย่ียมเพ่ือให้คณุได้พักในช่วงมรสุมนี้

#Marine Drive
Marine Drive คอืสถานท่ีท่ีเหมาะกบัทุกฤดกูาล ด้วยอากาศทีส่ดชืน่ 
ผูค้นทีน่่าอัศจรรย์  มนต์เสน่ห์ของเสยีงคลืน่น�า้ ทามกลางการจราจร
ท่ีน่าตื่นเต้น สถานท่ีแห่งน้ีมีพลังท่ีจะท�าให้คุณหยุดเพ่ือชื่นชมความ
สวยงานรอบ ๆ  อย่างไรกต็ามสถานทีท่ี่ดท่ีีสุดในช่วงฝน ประการแรก
คณุไม่จ�าเป็นต้องรอให้ดวงอาทติย์ลบัขอบฟ้าและคลืน่สงูท่ีจะซัดมา
ท่ีหน้าของคุณเหมือนกับช่วงวันหยุดระยะสั้น คุณสามารถเดินเลาะ
ตาม Queen’s Necklace พร้อมกับกาแฟหรือชาสักถ้วย เป็นความ
โรแมนติกที่คุณไม่ควรพลาด

การเดินทาง: เส้นทางที่ดีที่สุดคือการขับรถผ่านทางสะพาน Worli 
sea link คุณอาจจะขึ้นรถไฟประจ�าท้องถ่ินในมุมไบเดินทางจาก 
Marine Lines หรือ Churchgate

ฝนได้ชะล้างทำาให้บ้าน
เมืองเหมือนใหม่ขึ้นมา

อีกครั้ง และนี่คือจุดเยี่ยม
ชมในเมืองมุมไบเพื่อ

เพลิดเพลินฝนที่โปรยลง
มาอย่างเต็มที่!
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#Bandra Bandstand
ถ้าคุณอยู่รอบ ๆทางรถไฟกลาง หรือคิดถึงการ
จราจร Bandra bandstand เป็นการถอดแบบได้
เหมือนมาก ทะเลอาหรับท่ียืดยาวกว้างใหญ่ ลม
เย็นอ่อน ๆที่สดชื่น และบ้านของเหล่าคนดัง
มากมายจะท�าให้คุณตืน่เต้นอย่างแน่นอน ปีนซาก
ปรกัหกัพังของป้อมขึน้ไปให้สงูสกัหน่อยเพือ่ววิที่
แสนงดงาม ทานอาหาร Tangy corn พร้อมด้วย
ชาร้อนคือที่สุดแล้วล่ะ

การเดินทาง: คุณสามารถถมาตามถนน BKC 
หรือจ้างรถลากที่ ถนน Hill หรือ สถานี Bandra

#Prithvi Café
ร้านกาแฟ Prithvi ทีต้่องมนต์เสน่ห์พร้อมด้วยโรง
ภาพยนตร์ทีม่เีชือ่เสยีงอย่าง Prithvi Theatre ถกู
สร้างขึ้นโดยนักแสดงที่โด่งดัง Shashi Kapoor 
เพื่อเป็นที่ระลึกแก่พ่อของเขา Prithvi Kapoor ผู้
บุกเบิกโรงภาพยนตร์ ร้านกาแฟมีเสียงพึมพ�า
พร้อมด้วยความเร่งรีบและความวุ่นวายของนัก
แสดงบอลลวูีด อ่านหนังสือในขณะทีจ่บิกาแฟร้อน
และเพลดิเพลนิกบัความสวยงามรอบ ๆ   เสียงของ
ฝนที่ ไหลรินลงมาจากยอดไม้และหลังคากับ
บรรยากาศทีข่องช่วงลมมรสมุ การตกแต่งอย่าง
สวยงามบนก�าแพง ที่ น่ังรอบ ๆต้นไม ้ และ
บรรยากาศรางไฟที่ช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้มากย่ิงขึ้น 
เมนทูีข่ึน้ชือ่คอื mouth-watering rolls เบอร์เกอร์ 
bun maska และแน่นอน cutting chai

การเดินทาง: ออกเดินทางจากสถานี Andheri 
หรือ Ville Parle ทีส่ายตะวนัตกและต่อด้วยรถลาก
ไปที่ Prithvi Theatre 

#Bayview Cafe
ร้านกาแฟที่มุ่งเน้นไปที่บรรยากาศที่ผ่อนคลาย
พร้อมด้วยลมท่ีปลอบประโลมอย่างอ่อนโยน 
พร้อมวิวเรือที่แล่นอยู่ในทะเลอาหรับที่โดดเด่น 
ร้านกาแฟ Bayview ให้คุณได้สัมผัสกับความ
สวยงามระหว่างการรบัประทานอาหารด้วยเสยีง
ของฝน บนชัน้ดาดฟ้าคณุสามารถท่ีจะท�าตวัผ่อน
คลาย เพลิดเพลินไปกับบทสนทนาพร้อมด้วยวิว
ที่ยอดเยี่ยม จากน�้าที่รินจากคลื่นที่โหมกระหน�่า

การเดนิทาง: นัง่รถแทก็ซีจ่าก CST หรอื Church-
gate มุ่งตรงมาทาง Gateway of India
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#Gateway Of  India
ลองนกึถงึคลืน่ทะเลทีซ่ดัเข้ามาท่ามกลางฝนท่ีตกปรอย ๆ  ดชู่างสมบรูณ์แบบและ
โรแมนตกิ นัง่เรอืไปรอบ ๆ  ท่าเรอือนิเดยี นกัท่องเทีย่วสามารถเลอืกทีจ่ะร่วมทรปิ
ไปที ่ถ�า้ Elephanta เพ่ือเยีย่มชมซากสถานโบราณ น�ากล้องถ่ายรูปตดิตัวไปด้วย
เพื่อบันทึกภูมิทัศน์อันสวยงานของเมฆสีเทาล้อมร้อบไปด้วย แลนเมาร์คที่ยอด
เยี่ยมอยาง โรงแรม The Grand Taj Mahal

การเดินทาง: นั่งแท็กซี่จาก CST มุ่งตรงไปที่ the Gateway of India จากนั้นซื้อ
ตัว๋ราคา 100-200 รปีู ทีเ่คาเตอร์อยู่ทางด้านขวาของประตทูางเข้า the Gateway 
Complex



5 
เทคนิค

ลดน้ำาหนัก
ที่มี

ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ า พ 

จดัการกบัไขมนัส่วนเกนิไม่ได้สกัท ีแม้ว่าจะ สควอช ซทิอพั แพลงค์
กแ็ล้ว แต่กย็งัเหมอืนเดมิ คณุก�าลงัเสยีใจกบัการทีคุ่ณต้องเกบ็บิ
กนีีแ่ละกางเกงยนีส์เอวต�า่ไว้ในมมุมดืของตูเ้สือ้ผ้าอยูใ่ช่ไหม? ก่อน
ทีค่ณุจะยอมแพ้ คณุควรจะหาตวัร้ายตวัจรงิทีข่ดัขวางการลดน�า้
หนกัของคุณ

ถ้าคณุต้องการจดัการกบัหน้าท้องทีห่ย่อนยานของคณุ คณุควร
จะมุ่งไปที่การควบคุมอาหารมากกว่าการออกก�าลังกาย 2 เท่า 
การลดน�้าหนักคือ 80 เปอร์เซ็นของอาหารที่คุณได้รับประทาน
เข้าไป การออกก�าลงักายมผีลเพยีง 30 เปอร์เซน็เท่านัน้ ทางทีด่ี
ที่สุดคือ การลดปริมาณแคลอรี่ให้ต�่ากว่าที่ร่างกายสามารถเผา
ผลาญได้ในแต่ละวนั กจิกรรมระหว่างวันกม็ส่ีวนช่วยในการลดน�า้
หนกัของคุณเช่นกัน

6 ค�าแนะน�าการลดน�้าหนักจากนักโภชนาการระดับโลก และผู้
เชีย่วชาญด้านการลดน�า้หนกั ซึง่สามารถช่วยให้คณุลดน�า้หนกั 
5-8 กโิลกรมัใน 8 สปัดาห์
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#การควบคุมอาหารด้วยใย
อาหารสูง
เพือ่ทีจ่ะเปลีย่นไขมนัและความหย่อนยาน คณุต้อง
ก�าจดัไขมนัส่วนเกนิ และเตมิใยอาหารเข้าไปแทนที่
ในกระบวนการควบคุมอาหาร คุณรับประทานใย
อาหารอย่างน้อย 25-35 กรัมต่อวัน เพื่อความ
ฟิตและสวยงามของหน้าท้อง อย่างไรกต็าม ค่อย 
ๆ เพ่ิมใยอาหารเพื่อการควบคุมอาหาร และ
กระจายไปทุก ๆมื้อ

3 เทคนิคลดน้ำาหนัก จาก
อ้วนสู่หุ ่นฟิต

ใยอาหาร คือส่วนที่ย่อยไม่ได้ของผัก ผลไม้และ 
ธัญพืชไม่ขัดสี ซึ่งจะช่วยให้คุณมีหน้าท้องที่แบน
ราบ ด้วย 3 เหตุผล:

• ช่วยเพิม่ปรมิาณของอาหารโดยปราศจาก 
          การเพิ่มแคลอรี่
• ช่วยบ�ารุงระบบย่อยอาหาร
• ช่วยให้คุณอิ่มนานขึ้น

#H2O หรือ น้ำา

ถ้าคุณคิดว่าการดื่มน�้ามาก ๆจะท�าให้ท้องคุณ
ป่อง หรอือดืนัน้มนัตรงกนัข้าม การดืม่น�า้ให้เพยีง
พอจะช่วยชะล้างสารพิษตกค้างในร่างกาย ควร
ดื่มน�้าอย่างน้อย 8-10 แก้วต่อวัน เครื่องดื่ม
แคลอรีต่�า่อย่าง ชาสมนุไพร ชาเขยีว ชาด�ากด็เีช่น
กนั หลกีเลีย่งน�า้อดัลม และซปุ เพราะมีน�า้ตาลและ
โซเดยีมสงู เน้นการบรโิภคน�า้และอาหารทีด่ ีอย่าง
ผักผลไม้ ซึ่งจะช่วยให้คุณได้รับน�้าท่ีร่างกาย
ต้องการกว่าครึ่งจากอาหาร

วิธีง่ายๆ ในการตรวจสอบว่าคุณดื่มน�้าเพียงพอ
หรือยัง คือสีและปริมาณปัสสาวะของคุณ ถ้าเป็น
สีเหลืองอ่อนในปริมาณมากหมายความว่าคุณ
ดื่มน�้าเพียงพอ หากเป็นสีเหลืองเข้มในปริมาณ
น้อยนิด คุณอาจจะดื่มน�้าไม่เพียงพอ
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#การแบ่งมื้ออาหาร

แบ่งม้ืออาหารออกเป็น 5 มือ้เลก็เน้นผกัและผลไม้ 
ร่างกายคนเรานั้นต้องการอาหารทุก ๆ 3-4 
ชั่วโมง จะดีมากกว่าหากแบ่งเป็น 5 มื้ออาหารที่
ลดปริมาณลง แทนการทาน 3 ม้ืออาหารปกติ 
เพิ่มเติมกากใยอาหารทุก ๆมื้อ เพ่ือให้ระบบย่อย
อาหารท�างานได้ดีขึ้นและน�าไขมันไปใช้ แบ่งมื้อ
อาหารออกเป็น ม้ือเช้า อาหารว่าง มื้อเที่ยง 
อาหารว่าง และมื้อเย็น จะช่วยให้พลังงานแก่
ร่างกายคุณและไม่หิวโซ หากท�าให้เป็นปกติแล้ว
การทานอาหารจะช่วยเพิม่หลงังานให้แก่ร่างกาย 
และช่วยให้คุณท�าได้ดีขึ้นและเลือกอาหารที่ดีต่อ
สุขภาพมากขึ้น ย่ิงไปกว่านั้นยังช่วยเผาผลาญ
แคลอรี่ได้ดีขึ้นด้วย

ร่างกายของคณุนัน้ต้องการแคลิรีเ่มือ่คณุยงัตืน่
อยู่ ไม่ใช่ในตอนกลางคืนเหรือขณะท่ีคุณหลับ 
ช่วงเวลากลางคืนนั้นคือช่วงเวลาในการผ่อน
คลายร่างกายตามธรรมชาติของนาฬิกาของ
ร่างกาย การทานอาหารแคลิรี่สูงก่อนที่คุณจะ
หลับ จะทำาให้นำ้าหนักของคุณเพ่ิมข้ึน ด้วยเหตุนี้
ควรทานอาหารมื้อใหญ่ในช่วงเช้าและเท่ียง ใน
ตอนเย็นเน้นรับประทานอาหารเบาๆ เพื่อให้การ
เผาผลาญรวดเร็วข้ึน หากคุณหิวกลางดึกควร
เลือกรับประทานผัก ผลไม้ และอาหารแคลอรี่ตำ่า
แทน
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#ความเครียด

ฮอร์โมนความเครียดเป็นตัวกระตุ้นให้ระดับคอติ
ซอลสูงขึ้นท�าให้หิวและมีการสะสมของไขมันช่วง
หน้าท้องมากขึ้น หากมีระดับคอติซอลท่ีสูงมาก
อาจท�าให้มีอาการนอนไม่หลับ นาฬิกาของ
ร่างกายผิดปกติ น�้าหนักขึ้น โรคหัวใจ และความ
ดันโลหิตสูง

ความกังวลที่มากจนเกินไปมีผลกับความเครียด
และยังส่งผลต่อระดับไขมันหน้าท้อง ฝึกการท�า
ส ม า ธิ แ ล ะ เ ท ค นิ ค ก า ร ผ ่ อ น ค ล า ย เ พื่ อ ล ด
ความเครียด การคาร์ดิโอก็เป็นอีกวิธีที่ช่วยลด
ความเครียดและการเพิ่มของน�้าหนัก

#เวทเทรนนิ่ง

หนทางที่ดีที่สุดในการสร้างกล้ามเนื้อและลดน�้า
หนักคือการออกก�าลังกายที่ยิม 4-5 ครั้งต่อ
สปัดาห์ เตรยีมร่างกายด้วยการ วอร์มอพัและเริม่
จากส่วนไหนของร่างกายก่อนก็ได้ หากคุณเพิ่ง
เริม่ต้น สอบถามผูฝึ้กสอนในการจดัท่าทางให้ถกู
ต้องเพื่อป้องกันการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ

เพิ่มน�้าหนักและความเข้มข้นของการฝึกมากขึ้น 
เพื่อการลดน�้าหนักและการเผาผลาญที่ดีขึ้น 
ร่างกายจะยังคงเผาหลายอยู่หลังจากการออก
ก�าลังกายเช่นกัน
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L E H 
L A D A K H

- สถานที่พักอันงดงาม - 

S N E H A  T I W A R I

ดินแดนท่ีไม่เหมือนใครด้วยสิ่งที่ล ่อตาล่อใจ
มากมายให้คุณได้สัมผัสกับทัศนีย์ภาพอันกว้าง
ไกลเหมือนดั่งภาพในความฝัน ด้วยวัฒนธรรม
และประเพณอีนังดงามของผูค้นใน Ladakh นัน้มี
เสน่ห์เป็นอย่างมาก และถูกกล่าวขานว่าเป็น
สวรรค์บนโลกอย่างแท้จริง

LADAKH ตั้งอยู่ที ่ไหน ?
Ladakh ถกูรายล้อมไปด้วยเทอืกเขาสงูตระหง่าน
ถึง 2 ลูก คือ เทือกเขาการาโกรัมและเทือกเขา
หิมาลัย สถานที่แห่งนี้เป็นเหมือนอาณาจักรท่ีมี
เวทมนตร์ ด้วยลกัษณะทางภูมศิาสตร์ ธรรมชาติ
ที่ สวยงามดั่ ง เทพเนรมิตขึ้ นมา  ไปจนถึง
วฒันธรรมทีเ่รียบง่ายทีถ่บู่มมาอย่างด ีอาหารอนั
น่ารบัประทานอย่างเกีย๊ว momos ปราการ Gom-
pas ส่ิงล่อใจนักท่องเที่ยวมากมายที่จะท�าให้คุณ
ต้องมาสัมผัสเมืองแห่งนี้และวัฒธรรมท่ีหลาก
หลายเหมือนการมาเยือน ณ สวรรค์ของโลกใบนี้

Jammu และ Kashmir ถูกแบ่งแยกเป็น 3 หมวด 
แบ่งเป็น Jammu, Kashmir และ Ladakh ซึ่ง La-
dakh นั้นยังแบ่งออกเป็น 2 เขต คือ Leh และ 
Kargil เขต Leh มีเชื่องเสียงจากความสวยงาม
ของวัดวาอาราม สถานที่ที่สวยงาม และตลาดที่
นิยามเมือง Leh

SHANTI STUPA
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สถานที่ท่องเที ่ยวหลักของ LEH - LADAKH

ทะเลสาบ Pangong อันเลื่องชื่อและนี้ครามส่อง
แสงระยิบระยิบตั้งอยู่ใกล้ๆ Leh ที่ Ladakh แถบ
เทอืกเขาหมิาลยั สงูจากระดบัน�า้ทะเล 4,350 เมตร 
โดยประมาณ ทะเลสาบกินพ้ืนที่มากถึง 12 
กิโลเมตรจากอินเดียไปถึงทิเบต ด้วยความสูง
ระดับนี้ อุณภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่  -5°C ถึง 10°C 
ทะเลสาบจะกลายเป็นน�า้แขง็ในช่วงฤดหูนาวทัง้ ๆ
ทีย่งัมีความเคม็อยูด้่วย ความพเิศษของทะเลสาบ
แห่งนี้นั้นคือ จะมีการเปลี่ยนสีตลอดทั้งปี จากสี
ฟ้า เป็นคราม เขยีว และสเีทากด้็วย! เป็นจดุมผีูค้น
มาชมอย่างคบัคัง่มานานหลายปี และยงัเป็นจดุที่
ได้ไปปรากฏบนจอภาพยนตร์มาหลายต่อหลาย
เรื่อง

ทะเลสาบ PANGONG

SHANTI STUPA
ทะเลสาบ Tso Moriri เหมือนกับทะเลสาบ Pan-
gong เป็นอย่างมาก ซึ่งตั้งอยู่ภายใน สรวงสวร
รต์ของธรรมชาต ิChantang ทีน่ีน่ัน้ให้ความสงบ
และผาสขุ มพีืน้ทีค่วามยาวจากเหนอืลงใต้ถงึ 28 
กิโลเมตร แล้วความลึก 100 ฟุต หิมะขาวอัน
สวยงามทีป่กคลุม่เทือกเขารอบ ๆ  ทะเลสาบ ผูค้น
ยังไม่รู้จักมากนัก จึงไม่ค่อยมีความวุ่นวาย

      ทะเลสาบ TSO MORIRI
ทะเลสาบ Tso Moriri เหมือนกับทะเลสาบ Pan-
gong เป็นอย่างมาก ซึ่งตั้งอยู่ภายใน สรวงสวร
รต์ของธรรมชาต ิChantang ทีน่ีน่ัน้ให้ความสงบ
และผาสขุ มพีืน้ทีค่วามยาวจากเหนอืลงใต้ถึง 28 
กิโลเมตร แล้วความลึก 100 ฟุต หิมะขาวอัน
สวยงามทีป่กคลุม่เทอืกเขารอบ ๆ  ทะเลสาบ ผูค้น
ยังไม่รู้จักมากนัก จึงไม่ค่อยมีความวุ่นวาย
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เนินเขา MAGNETIC 
เนนิเขา Magnetic หรอื เนนิเขา Gravity ทีซ่ึง่ยาน
พาหนะต่างมาที่น่ีเพื่อท้าทายกับแรงดึงดูดของ
โลก พวกเขาจะพยายามที่จะไต่เนินเขาขึ้นไปจาก
จุดที่ได้ท�าการบันทึกเอาไว้ เนินเขาแห่งนี้ต้ังอยู่
ห่างจาก Leh 30 กิโลเมตร อยู่สูงเหนือระดับน�้า
ทะเลประมาณ 14,000 ฟตุ แม่น�า้สนิธมุต้ีนก�าเนิด
ทางใต้ของหุบเขาแห่งนี้ในทิเบต ท่ีนี่เป็นจุดหยุด
พกัระหว่างทางสู ่Ladakh หบุเขาแห่งภาพลวงตา 
Magnetic มีคุณสมบัติอันลึกลับของสนามแม่
เหล็กไฟฟ้าอยู่ ซึ่งเป็นจุดเด่นที่ท�าให้นักท่องเที่ยว
จากทั่วโลกมาเยือนที่แห่งนี้ 

พระราชวัง LEH 
พระราชวัง Leh เป็นที่รู้จักกันในชื่อ ‘Lhachen 
Palkhar’ หนึง่ในสถานทีใ่นประวตัศิาสตร์ทีง่ดงาม
ที่สุด ซึ่งสามารถพบได้ในประเทศแห่งนี้ ตั้งอยู่ใน
เมือง Leh ที่สวยงาม สิ่งปลูกสร้างที่น่าประทับใจ
แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพ่ือเป็นพระราชวังในช่วงศต
วรรทที่ 17 โดยพระราชา Sengge Namgya พระ
ราชาและครอบครัวได้พักอาศัยอยู่ที่พระบรมหา
ราชวงัมาก่อน พระราชวงัแห่งนีย้งัเป็นหนึง่ในสิง่
ปลูกสร้างที่มีผู้คนเข้าเยี่ยมชมมากที่สุดในยุคน้ัน
ด้วยเรื่องราวทั้ง 9 ท่ีได้น�าเสนอทัศนียภาพของ
เมืองและเทือกเขาหิมาลัย
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Khardung เป็นที่รู้จักกันว่า เป็นประตูสู่หุบเขา Nubra และ Shyok ใน 
Ladakh ซึ่งเป็นทางผ่านที่ส�าคัญทางยุทธศาสตร์สู ่ธารน�้าแข็ง 
Sianchen ได้รับการขนานนามว่าเป็นถนนที่อยู่สูงที่สุดในโลก ด้วย
ความสูงถึง 5,602 เมตร เหนือระดับน�้าทะเล อากาศอันบริสุทธิ์และ
ทัศนีย์ภาพที่น่าดึงดูดมองไปรอบ ๆ ด้วยความรู้สึกบนจุดสูงสุดของ
โลกนั้นคือความงดงาม

KHARDUNG LA PASS
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ในความแตกต่างที่สมบูรณ์แบบของความสวยงามของเกาะทางใต้ของ
ประเทศไทยและหมูบ้่านโบราณทางเหนือ กรุงเทพเมืองแห่งนครหลวงท่ีมีชวิีตชวีา 
เมืองหลวงที่คึกคักควรค่าแก่การมาเยือนโดยเฉพาะถ้าหากคุณมาที่นี่เป็นคร้ัง
แรก กรงุเทพฯเป็นรูจ้กัในด้านการท่องเท่ียวยามค�า่คนืและร้านค้าริมถนนเป็นนคร
ที่ไม่เคยหลับไหล

การผสมผสานของห้างร้านบนถนนพร้อมด้วยตลาดร้านค้าท้องถิน่คอืความสขุ
ของเหล่านักท่องเท่ียวท่ีจะได้ซื้อของท่ีพวกเขาปรารถนา! ตลาดคือสถานท่ีท่ีดี
ที่สุดที่จะได้สัมผัสวัฒนธรรมของแต่ละสถานที่และการซื้อของริมถนนของ
กรุงเทพฯจะให้คุณได้สัมผัสกับวัฒนธรรมที่นี่

หลงัจากทีค่ณุจะบอกลามหานครแห่งนี ้ความทรงจ�าจะยงัคงตราตรงึอยูใ่นจติใจ
ของคณุด้วยประสบการณ์การเลอืกซือ้สินค้าทีย่อดเยีย่มทีน่ี ่คณุสามารถมองหา
สินค้าทุกชนิดได้ตั้งแต่ เสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิว อุปกรณ์ต่าง ๆ  หรือแม้กระทั่ง
สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์เลี้ยง เรามีข้อแนะน�าเพื่อที่คุณจะได้รับประสบการณ์ที่ดี

แนวทางการเดินเที ่ยว
ซื ้อของริมถนน

ที่กรุงเทพมหานคร
A P U R V A  K U L K A R N I

................................
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# P E N N Y F O R Y O U R T H O U G H T 
มนัจะดกีว่าถ้าคณุแลกเปลีย่นเงนิตราเป็นเงนิไทยเพ่ือความสนกุของการซือ้สนิค้า
ริมถนนนั่นคือการต่อรองราคาสินค้า อย่าลืมเตรียมธนบัตรมูลค่าไม่มาก คุณจะ
ได้ไม่เสียเวลาท่ีจะขอแลกเงิน ร้านค้าตามถนนในปัจจุบันน้ีมีรับการช�าระเงินด้วย
บตัรเครดติ อย่างไรกต็ามจะท�าไมเราจะต้องยอมปล่อยให้ชดุกระโปรงแสนสวยตวั
นั้นหลุดมือไปเพียงเพราะว่าเครื่องรูดบัตรใช้ไม่ได้ หรือไม่มีสัญญาณอินเทร์เน็ต

เมื่อถุงใส่ของของคุณพร้อมแล้ว ก็ไปต่อราคาสินค้าแล้วกลับมาพร้อมกับสินค้า
ที่แน่นอยู่ในกระเป๋าของคุณ! 

# H I G H S T R E E T  O R  # H I G H E N D 
ไม่ว่าคุณจะใช้จ่ายเงินก้อนโตไปกับสินค้าของแบรนด์หรูหราหรือจับจ่ายใช้สอยที่
ร้านค้าท้องถิ่น มีให้คุณได้เลือกอีกมากมายที่มหานครแห่งนี้ สยามพารากอนคือ
หนึ่งในห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดใจกลางเมืองซึ่งมีสินค้าจากแบรนด์ที่หรูหรา
มากมายทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น Louis Vuitton ไปจนถึง Harrods คุณสามารถที่จะ
เจอสินค้าเหล่าน้ีได้ทีน่ีเ่ลย ถ้าคณุไม่อยากจะใช้ผลาญเงนิของคณุหมดไปกบัสนิค้า
มากมาย ที่ห้างสรรพสินค้าก็มีสิ่งที่น่าสนใจอื่น ๆ ให้ได้ชมเช่นกัน!

หากคุณก�าลังมองหาสินค้าพ้ืนเมืองของไทย ให้ไปที่ตลาดจตุจักรในวันหยุดสุด
สปัดาห์ ซึง่มเีพือ่นทีก่ว่า 1 กิโลเมตร เป็นท่ีรูจ้กักนัว่ามแีผงลอยกว่า 15,000 แผง 
ที่มีสินค้าขายแทนทุกอย่างทั่วทั้งประเทศไทย ตลาดจตุจักรเป็นที่นิยมในหมู่นัก
ท่องเทีย่วและดงึดดูนักช้อปมากกว่า 200,000 คน เก็บรองเท้าส้นสูงของคณุเข้า
กระเป๋าไป แล้วเลือกใส่รองเท้าท่ีสะดวกสบายพร้อมที่จะบุกตะลุยทุกซอกมุมของ
ตลาด แม้ว่าสินค้าแฟชั่นจะเป็นสินค้ายอดนิยมที่ตลาดนัดจตุจักรแห่งนี้ แต่สินค้า
อื่น อย่างเช่น เครื่องใช้เซรามิค ของตกแต่งบ้าน งานฝีมือ เคร่ืองเทศพื้นเมือง 
และงานศิลป์ ที่ตลาดนัดศิลปินหลากหลายแนวอยู่ตามจุดต่าง ๆ ซึ่งมีความโดด
เด่นแตกต่างกันไป โปรดระมัดระวังสัมภาระของคุณเน่ืองจากมีคนค่อนข้างหนา
แน่นในตลาดอาจถูกขโมยกระเป๋าสตางค์ได้ แผนท่ีก็อาจช่วยคุณได้ไม่มากก็น้อย 
ตลาดนดัจตจัุกรสามารถเดนิทางได้โดยรถไฟฟ้าหรอืรถไฟฟ้าใต้ดนิ คณุสามารถ
ตรวจสอบสถานีรถไฟฟ้าที่ใกล้คุณที่สุดได้ 
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# T H A I O O T D 

เมือ่คณุอยูใ่นประเทศไทย ควรลองแต่งตวัแบบคน
ไทยพื้นบ้าน มีร้านค้าที่จ�าหน่าย ผ้าพิมพ์ลายไทย 
หรอืผ้าไทยและแบ่งปันสไตล์ของคุณบนโซเชยีลมี
เดียด้วย OOTD (outfit of the day) เครื่องแต่ง
กายในวันนี้ ลองมองหาแบรนด์เสือผ้าของดีไซน์
เนอร์ไทยในกรงุเทพ หรอืมองหาเสือ้ผ้าทีน่่าสนใจ
ตามท้องตลาดก็ได้เช่นกัน ผ้าไหม ผ้าพิมพ์ลาย 
ผ้าลายดอก ทั้งหมดนี้จะท�าให้คุณได้สัมผัสถึง
วัฒนธรรมอันยาวนานแห่งนี้ 

# S H O P R E F R E S H R E P E A T 
การเดินทางเพื่อการช ้อปป ิ ้งนั้นค ่อยข ้าง
เหน็ดเหน่ือย แม้คุณจะมีร่างกายท่ีแข็งแรงก็ตาม 
ลองดื่มน�้ามะพร้าวหอมละมุนเย็น ๆ จากร้านค้า
ริมถนนเพื่อเติมน�้าให้แก่ร่างกาย จะดีกว่านั้น ถ้า
หากคุณจะหยุดพักจากการเดินซื้อสินค้า ลอง
ทานผักไทยสักจานเพ่ือเพิ่มเติมพลังงานให้กับ
ร่างกาย กรงุเทพนอกจากสถานท่ีช้อปป้ิงแล้วยงั
มอีาหารรมิทางหลากหลายชนิดให้คณุได้ลิม้ลอง 
มีบริการนวด หรือ นวดเท้าที่จะช่วยให้คุณหาย
จากอาการเมื่อยล้าจากการเดินมาทั้งวัน ด้วย
พลังของน้ิวท่ีจะปลอบประโลม และผ่อนคลาย
กล้ามเนื้อก่อนที่คุณจะออกไปลุยต่อ

ตลาดนดักลายเป็นส่วนหนึง่ของผูค้นในกรงุเทพ
ต้ังแต่ทีก่ารท่องเทีย่วกลายเป็นอตุสาหกรรมหลกั
ของประเทศ และกรุงเทพเป็นแหล่งการช้อปปิ้ง
ตามถนนนประเทศไทย ไม่ใช่แค่เพยีงนกัท่องเทีย่ว
ที่จับกลุ่มกันมาที่ตลาดนัด แต่ชาวกรุงเทพก็ไป
เลอืกซือ้สนิค้าทีน่ีแ่ละมกีารพดูอยูบ่่อย ๆ  ว่าตลาด
นดัทีเ่ป็นทีน่ยิมคอืสถานทีท่ีค่นกรงุเทพนัน้จบัจ่าย
ใช้สอยท่ีน่ัน แม้ว่าคณุจะไม่ใช่นักช้อป แต่มันกส็นกุ
ที่จะได้เดินเล่นไปรอบ ๆ มองดูผู้คนมากมายเดิน
ผ่านไปผ่านมา ตลาดนัดมีเสน่ห์ที่พิเศษจาก
ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมตามแต่สถานทีน่ัน้ ๆ
เช่นกัน
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ใ น ร ะ ห ว ่ า ง ก า ร เ ดิ น ท า ง ท ่ อ ง เ ที่ ย ว ที่
กรุงเทพมหานครครั้งล่าสุด ผู้เขียนได้ลิ้มลอง
ไอศกรีมกะทิพื้นเมืองของไทย แม้ว่าอาหารทะเล
จะมีความหลากหลายและรสชาติที่ยอดเยี่ยม 
ไอศกรีมกะทินั้นก็ไม่ควรพลาด เมื่อริมฝีปากคุณ
สัมผัสกับไอศกรีม เนื้อของมันจะละลายบนลิ้น
ของคณุหลังจากการช้อปป้ิงและเทีย่วชมสถานท่ี
ท่องเที่ยวมาตลอดทั้งวัน ที่กรุงเทพนั้นมีอากาศ
ร้อน ไม่ได้ร้อนจนไหม้เกรียมแต่ก็ไม่ได้น่ารื่นรมย์
เช่นกัน ซึ่งสภาพอากาศนั้นเป็นแบบร้อนชื้น

คนไทยนั้นชอบทานของหวาน ซึ่งมีของหวานท่ี
น่าเอร็ดอร่อยมากมาย คณุสามารถพบเจอได้ทกุ
ทีท่ีค่ณุไปตัง้แต่โรงแรมไปจนถงึร้านค้ารมิทาง ช้า
วเหนียวมะม่วง ไอศกรีมกะทิ โรตีกล้วย ขนมปัง
คัสตาร์ด และทุเรียน คือของหวานที่พบได้ทั่วไป
ของไทย 

ท่ามกลางการจราจรที่หนาแน่นของกรุงเทพ 
เสียงแตร และเสียงของพ่อค้าแม่ค้าที่ตะโกนขาย
ของด้วยราคาที่ดีไม่แพง คุณสามารถมองหารถ
ไอศกรีมได้ในละแวกนั้น

คุณจะได ้ยินเสียงกระดิ่งบนรถจักรยานทั่ว
ประเทศไทยแม้แต่ในเมอืงเลก็เพือ่ขายไอศกรมีกะทิ
เหล่านี้ โดยเฉพาะพวกเด็ก ๆ จะรีบวิ่งมาเมื่อพวก
เขาได้ยนิเสยีงกระดิง่ ผูเ้ขยีนเองระหว่างทีอ่ยูแ่ถว
ถนนข้าวสาร กไ็ด้เหน็ร้านขายไอศกรมีมากมายใน
ละแวกนี้

. . . . . .

ไอศกรีม
กะทิไทย 

อันเลื ่องชื ่อ

D E V A L  H A R I A  G O S R A N I
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ไอศกรีมกะทินั้นจะมีขายหลากหลายแบบ เช่นบน
ถ้วยทีท่�าจากเปลือกมะพร้าวครึง่ลกูโรยหน้าด้วย
ข้าวเหนียวหรือถั่วบดหรือเจลลี่น�้ามะพร้าวหรือ
ขนมสายรุง้ อกีแบบคอืจะตกัไอศกรมีวางระหว่าง
ขนมปังหรือขนมปังก้อนกลม แบบท่ีสามคือวาง
ลงบนโคน ตัวผู ้ เขียนนั้นชอบที่ ใส ่บนเปลือก
มะพร้าวโรยด้วยเจลลี่มะพร้าว  ส่วนที่ดีที่สุดคือ
คุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะโรยอะไรลงไปบ้าง 
หรือจะทั้งหมดเลยก็ได้เช่นกัน และยังมีซอสชอค
โกแลตให้คณุราดลงบนไอศกรมีอกีด้วย แต่เพือ่ท่ี
จะได้ลิ้มรสชาติที่ละมุนลิ้นของไอศกรีมกะทิ ขอ
แนะน�าว ่าไม่ควรจะใส่ซอสชอคโกแลตลงบน
ไอศกรีม

ไอศกรีมนี้ไม่ได้ท�าจากนม แต่ท�ามาจากน้�ากะทิ 
ตัวเนื้อของไอศกรีมนั้นไม่เหมือนไอศกรีมที่ท�า
จากนมหรือครีม และไม่เหมือนไอศกรีมแช่แข็งซะ
ทีเดียว เป็นการผสมผสานระหว่างไอศกรีมและ
ไอศกรีมแช่แข็ง หากเป็นไอศกรีมกะทิเปล่า ๆ นั้น
จะมีผลไม้หรือมะพร้าวอยู่ข้างในด้วย  

มะพร้าวนั้นถูกน�าไปประกอบอาหารไทยมากมาย 
เราทุกคนรู้ว่าประโยชน์ของการมะพร้าวที่ช่วยใน
เรื่องของการควบคุมอาหารกันดี ซึ่งคนไทยนั้น
มีต่างมีผิวและเส้นผมที่สุขภาพดีโดยทั่วกัน

หลายวนัทีไ่ด้ใช้ชวีติอยูใ่นประเทศไทย ผูเ้ขยีนได้รบั
ประทานไอศกรีมกะทิทุกวัน มันเป็นของหวานที่
อร่อยและเพลดิเพลนิมากทีไ่ด้ลิม้ลองในชีวตินี ้ซ่ึง
ไอศกรีมกะทินั้นคือของหวานที่ดีที่สุดอย่างหนึ่ง
ที่ควรจะลองในประเทศไทย

ห้ามพลาด ทานให้อร่อยนะ!!!
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วัด 
TUGANATH

A A S T H A  B A G G A

. . . . . . . . . . . . . . .
- เมือง Rudraprayag - 

ท่ามกลางกลิ่มหอมของแป้งเปียกไม้จันทน์และ
ดอกดาวเรอืง เสยีงสวดมนต์และเพลงสวด หมิะ
ทีป่กคลุมยอดเขาและเมฆสขีาวทีล่อยบนท้องฟ้า 
น�้าที่ เย็นจัดของแม่น�้า Akash-Yamini และ 
Ling-Bodhini ดอกไม้ป่าสีชมพูและพุ่มสตรอ
เบอร์รี่ ใน คุณจะบรรลุนิพพานที่นี่ ณ วัด Tuga-
nath เมือง Rudraprag ตั้งอยู่ระกับความสูง 
3,680 เมตรเหนือระดับน�้าทะเล ซึ่งเป็นวัดที่อยู่
สงูทีส่ดุในโลกของพระศิวะ ทุก ๆ ปีผูแ้สวงบญุได้
แห่มารวมกันที่วัดแห่วนี้ท่ีมีอายุกว่า 1,000 ปี 
เป็นจ�านวนมากเพื่อแสดงความเคารพต่อพระ
ศิวะซ่ึงเป็นพระเจ้าแห่งการท�าลาลล้างและการ
เปลี่ยนแปลงตามความเชื่อของศาสนาฮินดู
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ทีน่ีม่คีวามส�าคัญต่อศาสนาเป็นอย่างมาก ซึง่ทีว่ดัแห่งนีค้อืหนึง่ในห้าวดัประจ�าศาสนาฮนิดท่ีูบูชาพระ
ศิวะ ซึ่งวัดอื่น ๆ ประกอบไปด้วย Kedarnath, Rudranath, Madhyamaheshwar และ Kalpeshwar 
ผู้คนเชือ่กนัว่าวดัแห่งนีถ้กูสร้างขึน้โดย Adi Shankaracharya มีต�านานเล่าขานกนัมามากมายเกีย่ว
กบัวดัแห่งนี ้ซึง่เชือ่กนัว่าพระราม ร่างที ่7 ของพระนารายณ์ได้มาเจรญิสมาธทิีว่ดัแห่งนีซ้ึง่ยงัคงตัง้
มั่นอยู่ที่วัดแห่งนี้เพ่ือปลดปล่อยตัวของเขาจากค�าสาปที่เขาได้สังหารพราหมณ์ ซึ่งเขาได้สังหารรา
วณะ ตามต�านานของฤาษวียาส หลงัจากราชวงศ์ปาณฑพได้สงัหารพ่ีน้อง Kaurvas ในการต่อสูม้หา
ภารตะก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมาก เพ่ือการไถ่บาปพวกเขาพวกเขาจะตามหาพระศิวะ แต่พระศิวะน้ัน
โกรธเคืองพวกเขามาก และปฏิเสธที่จะพบพวกเขาเมื่อพวกเขามาที่ Kashi ราชวงศ์ปาณฑพยังคง
เดินทางตามหาพระศิวะท่ีเทือกเขาหิมาลัยและ Kedar แต่พวกเขาก็ไม่พบ เพ่ือหลบหนีจากราชวงศ์
ปาณฑพ พระศิวะจึงแปลงกายเป็นวัว แต่เหล่าราชวงศ์ปาณฑพรู้ว่านั่น่คือพระศิวะอย่างแน่นอน และ
ปาณฑพคนหนึ่ง Bhim ได้ตรงไปที่วัวตัวนั้น เขาได้ลงไปใต้เมือง Guptakashi และคนอื่นก็ได้ตามเขา
มา เชื่อกันว่าพระศิวะในร่างกายแต่ละส่วนของวัวน้ันจะถูกท�าให้มีตัวตนขึ้นตาม 5 วัดที่บูชาพระศิวะ
ซึง่ในวนันัน้ปรากฏตวัทีว่ดั “Panch Kedar” ซึง่แต่ละท่ีน้ัน เหล่าปาณฑพได้สร้างวัดแด่พระศวิะขึน้เพือ่
ให้ได้รบัพรจากพระศวิะ Tungnath คอืสถานทีท่ีแ่ขนปรากฏขึน้ โหนกจะโผล่ขึน้ที ่Kedarnath ส่วนหวั
จะถูกพบใน Rudranath สะดือและหน้าท้องอยู่ที่ Madhyamaheshwar  ส ่วนขนจะเกิดขึ้น ณ 
Kalpeshwar บุตรคนโตของราชวงศ์ปาณฑพ Yudhister ได้สร้างส่วนแขนท่ีวัด Tunganath เป็น
สัญลักษณ์ของการเคารพบูชา พระศิวะของเหล่าราชวงศ์ปาณฑพ
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เป็นที่รู้กันดีว่าสถาปัตยกรรมของวัดนั้นงดงาม
มาก วดัถกูสร้างขึน้ด้วยหนิทรายด้านนอกและหิน
อ่อนด้านใน มีเทวรูปของพระศิวะตั้งอยู่ข้างหน้า 
ซึ่งจะมีวัวแกะสลักจากหินตั้งอยู่ด้วย นอกเหนือ
จากวัดพระศิวะแล้วยังมีวันขนาดเล็กอย่าง Sri 
Ved Vyas, Adi Shankaracharya, Parvati, 
Ganesh,  the Pandav brothers, Kunti, 
Draupadi, Kuber และ Dungri devi วัดยังมี 
Pitra Shiva สถานที่ซึ่งพิธีกรรมของบรรพบุรุษ
ได้ถูกพิธีที่นี่โดยเหล่าผู้แสวงบุญ ในขณะที่เหล่า
พระสงฆ์จากวดั Panch Kedar อืน่ ๆ คอื พราหมณ์
อินเดียใต้ ซึ่งน่าสนใจเป็นอย่างมาก ว่า พระสงฆ์
วดั Tungnath คอืพราหมณ์พระสงฆ์ในพืน้ทีข่อง
หมู่บ้าน Ukhimath ซึ่งเป็นพราหมณ์ Maithani 
ด้วย เชื่อกันว่าขนบธรรมเนี่ยมที่เป็นเอกลักษณ์
ถูกเริ่มขึ้นโดย Adi Shankaracharya วัดจะเปิด
ตั้งแต่ 6 โมงเช้า และปิดในเวลาหนึ่งทุ่มตรง วัดจะ
ปิดในฤดหูนาวเนือ่งจากหมิะ ภาพสญัลกัษณ์ของ
เทพเจ้าถูกย้ายไปที่ Makkumath ซึ่งไกลจากวัด 
Tuganath 19 กิโลเมตร เหล่าพระสงฆ์จะพ�านัก
กันที่นั่น
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วัดแห่งนี้ไม่เพียงแต่มีชื่อเสียงในหมู่ชาวฮินดู ยัง
มผีูค้นมากมายหลากหลายความเชือ่ เชือ้ชาต ิได้
มาเยือนที่นี่ หาไม่แล้วความเชื่อและจิตวิญญาณ 
ความสวยงามตามธรรมชาติ และกลิ่นอาย
ของวัด จะดึงดูดคนทุกคน  ถ้าหากเท้าคุณเริ่ม
เม่ือยล้า พลังงานทางบวกของวัดจะช่วยให้คุณ
มีก�าลังที่จะเดินทางต่อและเมื่อคุณมาถึง ความ
เงยีบสงบท่ีน่ีจะชะล้างความเหน็ดเหน่ือยและท�าให้
คุณหลงไหล ที่นี่วัด Tuganath แห่งนี้ที่เราทุกคน
จะมาเพื่อให้รู้ว่าแท้จริงนั้นเราคือใคร

ที่วัดจะมีฝนตกทุก ๆ  วันท�าให้มีพืชเขียวชอุ่มรอบ 
ๆวัด กลิ่นอายของ tilak ท�าขึ้นจากการบดไม้
จันทน์และดอกดาวเรือง ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะ
ของวัดแห่งนี้

ที่วัดแห่งน้ีจะเชื่อมต่อทางอากาศ รางรถไฟ และ
ถนนเป็นอย่างด ีสนามบนิทีใ่กล้ท่ีสุดคือสนามบนิ 
Jolly Grant ซึ่งตั้งอยู่ที่ Dehradoon จากที่นั่น
สามารถต่อรถแทก็ซีด้่วยระยะทาง 232 กโิลเมตร 
สถานรีถไฟทีใ่กล้ทีส่ดุคือ Rishikesh ซึง่ห่างจาก
วัด 215 กโิลเมตร ไปท่ีถนนทางหลวง Kund-Go-
peshwar หากเดินทางด้วยรถยนต์ เพื่อไปที่ 
Chopta ซึ่งอยู่ห่างจากวัด Tuganath เพียง 3 
กิโลเมตร



มันถูกต้องแล้วหรือท่ีคุณบอกว่าคุณคิดสนับสนุนวิถีชีวิตที่พรากชีวิต
ของสัตว์ ? นี่คือสิ่งที่คุณควรที่จะลองทบทวนดูอีกครั้ง

มังสวิรัติไม่ใช่แค่เพียงชื่นชอบการทานผักจากมื้ออาหารในแต่ละวัน แต่
หมายถงึการจัดการกับทุกสิง่ทกุอย่างทีท่�าจากสตัว์ เช่นหนงัววั และ ไหม 
เป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริโภคซึ่งอาจเป็นการกระท�าที่อุกอาจของ
ชาวมังสวิรัติ คุณก�าลังทานมังสวิรัติเพื่อเหตุผลบางอย่าง รวมถึง
ต้องการทีจ่ะลดน�า้หนกัเพือ่ผลประโยขน์ทางการแพทย์ ความจรงิแล้วใน
ช่วงเดือนมกราคม สมาคม Veganary ได้กระตุ้นให้ผู้คนยอมรับวิถีชีวิต
แบบมังสวิรัตินี้ หรืออาจจะทดลองสักเดือนก็ได้เช่นกัน

พูดถึงแนวคิดที่ก�าลังเติบโตน้ี กุ๊กหลายคนได้กล่าวว่ามังสวิรัติน้ันคือ
หนทางที่จะปกป้องและแสดงความรักต่อสัตว์ จ�านวนคนที่ทานมังสวิรัติ
นั้นได้เพ่ิมขึ้นมาก บรรดาร้านกาแฟและผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารได้มีการ
พัฒนาอาหารมังสวิรัติและเพ่ิมเข้าไปในเมนูอาหาร ผู้เชี่ยวชาญการปรุง
อาหารเริ่มที่จะน�าเสนออาหารมังสวิรัติมากมายส�าหรับชาวมังสวิรัติ
เช่นกัน

ทำาไมต้อง
มังสวิรัติ   

- ชุมชนชาวมังสวิรัติ -
.........................................................................
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ทำาไมต้อง
มังสวิรัติ   

การขัดขวางและต่อต้านการใช้สิ่งมีชีวิตในทางที่
ผิดไม่ได้เป็นเป้าหมายหลักเพ่ือท่ีจะเป็นผู้รักการ
บริโภคผัก อย่างไรก็ตามคนบางกลุ่มใช้เหตุผลนี้
เพือ่ทีจ่ะทานมงัสวิรตั ิความหลงใหลทีส่มัพนัธ์กบั
สตัว์อาจเป็นหนึง่ในเหตผุลทีท่านมังสวริติั ในขณะ
ทีใ่ครหลาย ๆ คนยอมรบัว่าสตัว์ทกุตัวนัน้สมควร
ที่จะได้รับสิทธิ์ที่จะมีชีวิตและโอกาส

มอบความรัก
แด่สัตว์น้อยใหญ่ 

เพื ่อสุขภาพที่ดีของคุณ 

ชาวมังสวิรัติที่ควบคุมอาหารอย ่างดีตาม
แบบแผนและได้รับสารอาหารที่ร่างกายต้องการ
อย่างครบถ้วน สมาคมวชิาชพีและสหภาพการค้า
ส�าหรับนักโภชนาการในสหราชอาณาจักร และ
สถาบันการศึกษาด้านการควบคุมอาหารและ
โภชนาการ เห็นว่ามีความเหมาะสมตามอายุและ
แต่ละช่วงวัย มีผลงานวิจัยได้นับแคลอรี่ของคน
ทานมังสวิรัติ มีความตึงของระบบไหลเวียนของ
เลือดและคอเลสเตอรอลต�่ากว่า และมีอัตราการ
เจ็บป่วยลดลง โรคเบาหวานชนิดท่ี 2 มีความ
รุนแรงน้อยลง
การทานมังสวิรัติเป็นโอกาสพิเศษที่จะคุ้นเคยกับ
อาหารและการท�าอาหาร รวมถงึการปรับปรงุวิถี
การทานอาหารของคุณ มองหาสารอาหารเพิ่ม
เตมิจากพชืเพือ่เพ่ิมความหลากหลายของอาหาร
แต่ละมือ้ของคุณเพือ่สุขภาพท่ีดจีากหลาย ๆ  ทาง
เลือกเช่น ธัญพืช ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ถั่ว 
เมลด็พชื และผกั ส่ิงเหล่านีจ้ะเตม็ไปด้วยใยอาหาร 
สารอาหาร และแร่ธาตุที่มีประโยชน์

จากการน�าของกลบัมาใช้ใหม่ ครอบครวัของเรา 
ปฏิเสธที่จะปั่นจักรยานไปท�างาน พวกเราตั้งใจที่
จะด�าเนนิชวีติให้เนมติรกบัสิง่แวดล้อม สิง่ทีด่ทีีส่ดุ
ที่เราสามารถลดความกดดันจากคาร์บอนได้นั้น
คือบ�ารุงรักษาสิ่งมีชีวิตทุกชนิดอย่างเป็นระบบ 
ซึ่งย้อนกลับไปที่ประเด็นของฟาร์มนมจากสัตว์!

ความสมดุลคือหนทาง
ท�าให้แน่ใจว่ามีพืชผัก ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
ธัญพืช เม็ดถั่ว  ถั่ว ที่มากเพียงพอ การปรับ
เปลีย่นทีด่จีะช่วยให้คณุได้รบัสารอาหารทีร่่างกาย
ต้องการได้อย่างครบถ้วน สารอาหารหลักและใย
อาหาร คอืสิง่ทีจ่ะช่วยเตมิพลงังานให้คณุ และการ
ดูแลพืชก็สามารถท�าได้พร้อม ๆ กัน
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เพื ่อโลกและสิ ่งแวดล้อม



เน้ือสตัว์เตม็ไปด้วยโปรตนีทีม่คีณุภาพสงู และการ
มองหาโปรตีนทดแทนด้วยพืชนั้นจะมีน้อยกว่า 
เลือกพืชที่มีโปรตีนสูงอย่าง เต้าหู้ ถั่วเหลือง ถั่ว 
และอื่น ๆ ทานเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของร่างกายในแต่ละวัน

ทานโปรตีน

ดื่มน้ ำาให้เพียงพอ
การทานมังสวิรัตินั้นจะได้รับใยอาหาร และน�้า
อย่างมาก ซึ่งจะช่วยร่างกายในการดูดซึมสาร
อาหาร อย่างไรก็ตามคุณควรดื่มน�้าให้เพียงพอ
ต่อความต้องการของร่างกายด้วย

อะไรทีจ่ะมีประโยชน์มากกว่านมทีม่แีคลเซีย่มสงูที่
เป็นพืน้ฐานของสารอาหารในแต่ละวนั นอกเหนอื
จากนัน้พชืผกัและผลติภณัฑ์จากธรรมชาติมีธาตุ
เหล็กสูงมากอีกด้วย

โพรไบโอติกส์รวม
 ผลติภณัฑ์นมมสีิง่มชีวีติขนาดเลก็ทีเ่ป็นประโยชน์
มากมายทีจ่ะช่วยการดดูซมึสารอาหารซึง่ส�าคญั
ต่อร่างกาย สามารถหาได้จาก โยเกิร์ตมะพร้าว 
หรือ โยเกิร์ตถั่วลิสง

การตัดสินใจ 
มังสวิรัติน้ันเป็นทางท่ีเป็นไปได้เพ่ือท่ีจะดูแลโลก
ของเรา วิถีชีวิตที่จะเน้นไปที่การบ�ารุงรักษาสิ่ง
แวดล้อมเพื่อดูแลเผ่าพันธุ ์มนุษย์ การทาน
มังสวิรัติน้ันต้องการการปกครองราว 1 ใน 3 
ของพื้นที่เพื่อที่จะช่วยควบคุมเนื้อสัตว์และนม 
ด้วยการดแูลแหล่งน�า้ทีไ่ม่มีคณุภาพทีเ่พิม่มากขึน้
ท่ัวโลกท�าให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและ
เศรษฐกจิ  มนัไม่มเีวลาทีเ่หมาะสมทีจ่ะโอบอุ้มเพือ่
ยกระดับวิธีการด�ารงชีวิตให้ดีขึ้น การไม่บริโภค
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ไม่ใช่วิธีท่ีซับซ้อน ทุกคน
สามารถลดความตึงเครียดของการดแูลรกัษาส่ิง
แวดล้อมให้ดขีึน้ได้ วธิทีีด่ทีีส่ดุคอืการยดืหยดัต่อ
ต้านการท�าอาหารทีเ่ปลอืงและสญูเปล่าท่ีมีอยูทุ่ก
ที่ทั่วโลก
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โยคะ 
ชื ่อเสียง

แห่ง
เมืองกรุง ?

.............................................
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เราต่างรู้จักอินเดียในด้าน สมุนไพรโบราณ และ 
โยคะ ในอินเดียน้ันโยคะมีมาอย่างยาวเทียบเท่า
อารยธรรม โยคะเป็นการใช้เทคนิคที่ช่วยให้จิตใจ
และระบบประสาทผ่องใสซึ่งเป็นรากฐานของ
ปัญหาทางกายและจิตของร่างกาย มีความเชื่อ
ถือและได้รับการสนับสนุนจากงานวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ว่า โยคะสามารถช่วยบ�าบัดสุขภาพ
ทัง้ทางกายและจติใจ ด้วยการรกัษาระบบประสาท 
โยคะนั้นได้รับการเผยแผ่จากอินเดียไปหลาย
ประเทศทั่วโลก

องค์การ UNESCO ได้ประกาศในปี ค.ศ. 2015 ให้
วันที่ 21 มิถุนายนเป็นวันโยคะนานาชาติ เพื่อ
เป็นการระลึกถึงความส�าคัญของการฝึกโยคะใน
ชีวิตประจ�าเพื่อประคับประคองสุขภาพโดยรวม 
จุดมุง่หมายหลกัของการเฉลิมฉลองวนัโยคะเพือ่
เป็นการประชาสัมพันธ์โยคะไปทั่วโลกและยัง
กระตุ้นให้ผู้คนฝึกโยคะทุก ๆวัน

ทีก่รงุเทพมหานครนัน้ได้มีการจดังานเฉลมิฉลอง
วันโยคะครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2019 มี
ผู้คนมารวมกันมากมายจากหลายประเทศเพื่อ
ร่วมกันฝึกโยคะและส่งต่อพลังนี้กับคนอื่น ๆ
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โยคะสำาหรับนักท่องเที่ยว: กรุงเทพน้ันเป็นมากกว่าการท่องเที่ยวบาร์และคลับในตอนกลางคืน 
กรุงเทพยังมีสโมสรโยคะมากมายท่ีคุณสามารถเข้าร่วมฝึกได้ทุกวันโดยสามารถช�าระค่าบริการราย
วันได้ มีสโมสรและพื้นที่ส่วนกลางมากมายให้คุณได้เข้าร่วมฝึกโยคะ

มีไม่กี่ประเทศที่จะมีสิ่งอ�านวยความสะดวกในคลาสโยคะส�าหรับนักท่องเท่ียว ซึ่งกรุงเทพคือหนึ่งใน
นั้นที่ให้บริการโยคะแก่ผู้ที่ได้มาท่องเที่ยววันหยุดที่นี่

ศนูย์โยคะรทีรที: คณุควรหาเวลาว่างเพือ่เข้าร่วมทีศ่นูย์โยคะรทีรทีในกรงุเทพเพือ่ผ่อนคลายทัง้กาย
และใจอย่างแท้จริง ศูนย์เหล่าน้ีจะมีโยคะหลากหลายแบบเพื่อบ�าบัดและรักษาร่างกายและจิตใจของ
แต่ละบุคคล โดยส่วนมากแล้วค่ายเหล่านี้จะจัดขึ้นท่ามกลางธรรมชาติที่หนีความวุ่นวายในเมือง

ลองจินตนาการว่าจะมีความสงบ ฟื้นฟู และกระปรี้กระเปร่ามากแค่ไหนหากได้มาอยู่ท่ามกลาง
ธรรมชาติ หลบหนีเสียงแตร การจราจรอันวุ่นวาย ความกดดันจากหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบ 
เพยีงไม่กีว่นัเพือ่ตวัของคณุเองท่ีจะส�ารวจร่างกายและจติใจของคณุ ช่วงเวลาทีจ่ะได้เรยีนรูเ้กีย่วกบั
ชวีติ สิง่ทีอ่ยุภ่ายในตวัคณุ และซ่อมแซมความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากภายใน คณุไม่คดิว่านีเ่ป็นส่ิงยอด
เยี่ยมและน่าสนใจเหรอ ?
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ความคล้ายคลึงด้านโยคะของอินเดียและไทย: สองประเทศในเอเชียน้ีมีหลายอย่างท่ี
เหมือนกัน ซึ่งโยคะก็เป็นหนึ่งในน้ัน อินเดียและกรุงเทพให้ความส�าคัญกับการบ�าบัดโรค
ในระดบัโลก ผูเ้ชยีวชาญด้านโยคะโบราณให้การสนับสนุนด้านการสอนและการค้นพบโยคะ 
ที่กรุงเทพมีเทคนิคโยคะหลากหลายรูปแบบมากมายกระจายไปทั่วกรุงเทพ 

มีบริการนวด สปา และโยคะ ในกรุงเทพที่ให้การบ�าบัดโรคอย่างผ่อนคลาย ซึ่งการบ�าบัด
โรคเหล่านีช่้วยดแูลสุขภาพท้ังกายและใจของแต่ละบคุคล ความเจบ็ปวด กระดสัูนหลงั และ
ปัญหาทางระบบประสาท ไม่สามารถรักษาได้โดยการใช้ยา แต่โยคะและสปาน้ันสามารถ
ท�าได้ที่นี่ ณ กรุงเทพมหานคร

ได้เวลาวางแผนการท่องเที่ยวของคุณแล้ว: วางแผนการท่องเที่ยววันหยุดของคุณที่
กรงุเทพเพือ่บ�าบดัรกัษาและฟ้ืนฟคูวามอ่อนเยาว์ในตัวคณุ ไม่ใช่แค่การเปลีย่นบรรยากาศ 
คุณยังเปลี่ยนสุขภาพจิตใจและร่างกายของคุณให้ดีขึ้นได้ ด้วยโยคะรีทรีท และห้องพัก
สปา ที่กรุงเทพยังมีการด�าน�้าสกูบาและกิจกรรมทางน�้ามากมายให้บริการอีกด้วย ไม่ใช่
แค่ครั้งเดียวในชีวิต แต่เพื่อปลอบประโลมจิตใจของคุณด้วย
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วัด
ร่องขุ ่น 

.........................
A A S T H A  B A G G A

- วัดสีขาวแห่งเชียงราย-

การเปลี่ยนแปลงคือลักษณะเฉพาะภายในของชีวิต ชีวิตจะมีอยู่ก็ต่อเมื่อมีการ
เปล่ียนแปลงเกนิขึน้และวดัร่องขุน่ทีป่ระเทศไทยกค็อืตัวอย่าง ตัววดันัน้มสีขีาวและ
มักจะถูกเรียกว่าวัดขาว วัดมีการใช้กระจกมากมายเพ่ือช่วยให้ส่องแสงจากดวง
อาทิตย์และดึงดูดนักท่องเที่ยว สีขาวของวัดร่องขุ่นคือสัญลักษณ์ของความ
บริสุทธิ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา กระจกน้ันหมายถึงค�าสอนของพระพุทธเจ้า 
(ธรรมะ) และวัดคือพระพุทธเจ้า

ช่วงปลายศตวรรททีผ่่านมาวดัอยูใ่นช่วงท่ีน่าเวทนา ได้เริม่ท�าการปรบัปรงุแล้วแต่
ไม่สามารถท�าให้สมบูรณ์ได้เน่ืองจากความขัดสนทางการเงิน วัดร่องขุ่นอยู่ใน
สภาพที่น่าสังเวช คุณเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ จิตรกรชาวพื้นเมือง ได้เริ่มสร้างวัด
แห่งนี้ขึ้นมาใหม่อีกครั้งด้วยเงินของเขาเอง คุณเฉลิมชัยเป็นผู้เลื่อมในพระพุทธ
ศาสนาและเขาเชื่อว่าสิ่งท่ีเขาท�าจะท�าให้เขาถูกจดจ�าในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ 
เขาได้ถวายให้เป็นวัดของพระพุทธเจ้า สถาปัตยกรรมอันน่าอัศจรรย์ใจแห่งนี้ วัด
สขีาวขณะนีย้งัคงอยูใ่นช่วงก่อสร้าง ในการก่อสร้างวัดคร้ังน้ี จะป้องกนัความเสยี
หายจากแผ่นดินไหว และคาดการณ์ว่าจะแล้วเสร็จภายในปีค.ศ. 2070
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เพื่อการเข้าถึงส่วนหลักของวัด จะต้องข้าม
สะพานวฏัจกัรแห่งชวีติซึง่เป็นสะพานเลก็ทีจ่ะข้าม
ล�าธารที่มี่มือผุดขึ้นมามากมาย 

มือเหล่านี้เปรียบเสมือนกิเลสของมนุษย์ที่ไม่มีวัน
หมดสิ้นซึ่งจะต้องก้าวข้ามเพื่อมาถึงประตูแห่ง
สรวงสวรรค์ซึ่งถูกเฝ้าด้วยพระยามัจจุราชและ
พระราหูผู้ซึ่งก�าหนดชะตาชีวิตของมนุษย์ วัดมี
ภาพที่แสดงถึงการเจริญสมาธิในรูปแบบต่าง ๆ 
ของพระพุทธเจ้า นอกจากนีว้ดัยงัมอีาคารสีทอง

ซึ่งแสดงถึงร่างกายของตัวเราและฌาปนสถาน
ที่แสดงถึงความตาย ที่วัดมีสถานที่ให้ขอพรโดย
การโยนเหรียญลงในบ่อน�้า หนึ่งในสิ่งที่ เป็น
เอกลักษณ์ของวัดคือ ต้นไม้คอนกรีต ซึ่งผู้เยี่ยม
ชมสามารถรับเหรียญกระษาปณ์สลักชื่อท่ีห้อย
อยู่บนต้นไม้ในราคา 30 บาท ตามก�าหนดการ 
หากวัดสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วจะมีทั้งหมด 9 
อาคาร วดัจะมทีีพั่กให้กบัพระทีจ่ะท�าพธิภีายในวดั 
หน่ึงในสิง่ทีส่�าคญัของทกุ ๆ วัดนัน่คอื อโุบสถ วดั
สีขาวจะมีอุโบสถขนาดใหญ่และสวยงาม ซึ่งเป็น
โถงส�าหรับสวดมนต์และการอุปสมบท การเจริญ
สมาธิคือส่วนหนึ่งที่ส�าคัญของพระพุทธศาสนา 
วัดแห่งนี้จะมีโถงส�าหรับการเจริญสมาธิและห้อง
จัดแสดงภาพศิลปะด้วย

วัดเปิดกว้างส�าหรับทุกความศรัทธา ความเชื่อ 
และศาสนา วัดแห่งน้ีได้เปิดอย่างเป็นทางการเมือ่
ปีค.ศ. 1997 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 18.00 น. 
สามารถมาเยี่ยมชมได้ตลอดทั้งปีเดินทางได้ทั้ง
รถส่วนตัวและรถขนส่งสาธารณะ ส�าหรับคนไทย
น้ันไม่มีการเก็บค่าเข้าชมแต่อย่างใด ส�าหรับชาว
ต่างชาตจิะมกีารเกบ็ค่าเข้าชม 50 บาท เนือ่งจาก
การก่อสร้างนั้นเป็นงานที่ยากมากจึงได้มีการ
เปิดรับบริจาค ซึ่งสามารถบริจาคได้สูงสุดที่ 
10,000 บาทเท่าน้ัน เน่ืองจากไม่ต้องการได้รับ
อทิธพิลจากกลุม่คนทีม่ฐีานะดแีละนีเ่ป็นโครงการ
ส่วนตัวของคุณเฉลิมชัยเองด้วย ทางเจ้าหน้าที่
ไม่อนุญาตให้ถ่ายรูป คุณสามารถซื้องานศิลปะ
ของคุณเฉลิมชัยท่ีวัดอันสวยงามแห่งนี้ได้เพื่อ
เกบ็เป็นความทรงจ�าของคณุและยังเป็นของฝาก
อันล�้าค่าให้แก่คนที่คุณรักได้อีกด้วย ไม่อนุญาต
ให้ใส่รองเท้าในพ้ืนท่ีของวัด และจะต้องใส่เส้ือผ้า
ให้สุภาพเรียบร้อยในการเข้าชมวัด

ประเทศไทยคือรางวัลใหญ่ส�าหรับคนท่ีเชื่อในจิต
และวิญญาณ กว่า 33,000 วัดในประเทศไทย วัด
ร่องขุ่นคือหน่ึงในวัดท่ีมีความโดดเด่นในทุก ๆ
ด้าน วัดสีขาวคือสถานท่ีท่ีไม่ควรพลาดด้วย
ประการทั้งปวง 
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กล่าวได้ว่าเป็นการมีตวัตนอนัสงูสดุและพลงังาน
เทพเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์ พระเจ้าทิวะได้รับการสักกา
ระจากชาวฮินดูตั้งแต่อดีตกาล ค�าว่าทิวะ หมาย
ถึง จิตส�านักส่วนบุคคล และเป็นการมีอยู่ตัวตน
อยูใ่นทกุแห่งหนใต้จติส�านกึของคนทุกคน พระเจ้า
ทิวะคือเทพเจ้าแห่งศิลปะ การท�าลาย การเต้น 
โยคะและสมาธิ และยังเป็นเทพเจ้าที่ได้รับการบูชา
มากทีส่ดุจากชาวฮนิดใูน อนิเดีย เนปาล ศรลีงักา 
ไทย และประเทศอื่น ๆทั่วโลก

พระเจ้าทิวะ ได้รับการสักการะในหลากหลายรูป
ลักษณ์ และศิวลึงค์คือหนึ่งในรูปลักษณ์ที่ได้รับ
การบูชามากที่สุดในอินเดีย และนานาประเทศ 
ศิวลึงค์ปรากฏให้เห็นในหลากหลายรูปร่าง และ
พารทิวะลิงก้า คือรูปลักษณ์ท่ีได้รับการสักการะ
มากที่สุดของพระเจ้าทิวะ

เบื ้องหลังตำานาน
PARTHIVA LINGA 

ความสำาคัญของการบูชา
PARTHIVA LINGA 

ชาวฮินดูในหลายๆประเทศรวมถึงอินเดียและไทย
ได้สักการะรูปลักษณ์ที่โดดเด่นของพระเจ้าทิวะ
ด้วยหลากหลายเหตผุล อย่างไรก็ตาม มีผูนั้บถือ
ทีข่อพรเพือ่ทีจ่ะได้มีสขุภาพทีด่ ีความม่ังคัง่ หรอื
ลูกผู้ชายที่จะสามารถบูชาพารทิวะลิงก้า

ผู้เลื่อมใสที่แต่งงานแล้วและได้ท�าการภาวนาเพื่อ
ให้ได้ลกูชายมาหลายปีสามารถสักการะรปูลกัษณ์
ของพระเจ้าทิวะได้ Shivpuran กล่าวไว้ว่าการ
ประกอบการบูชาสักการะพารทิวะลิงก ้าจะ
สามารถหยดุความกลวัการเสยีชวิีตก่อนก�าหนด 
นอกจากนี้ทุก ๆคนสามารถที่จะบูชาศิวลึงค์เพื่อ
เหตผุลส่วนตวัและสงัคม การบ�าเพญ็เพยีรจะช่วย
ให้ผู้ท่ีศรัทธาก�าจัดโศกนาฏกรรมจากดาวเสาร์ 
พารทวิะลงิก้ายงัเป็นท่ีรู้จักในชือ่ Sakata Lingam 
หมายถึงเทวรูป เป็นการผสมผสานของศิวลึงค์
และทรายหรือผืนดิน

การปฏิบัติการนมัสการพารทิวะลิงก้าเป็นการ
แสดงถึงความมานะที่จะช่วยให้พ้นภัยจากบาป 
เน่ืองจากต�านานของชาวฮินดูน้ัน พระรามได้
สร้างพารทิวลิงก้าขึ้นจากศิวลึงค์ ทราย และดิน
เหนียว ที่เกาะ Rameswaram ซึ่งในปัจจุบันเป็น
ส่วนหน่ึงของรัฐทางตอนใต้ของอนิเดยีทมฬินาฑู 
หลังจากการสังหารราวณะ เพราะเขาต้องการที่
จะพ้นจากบาปทีเ่ขาได้ท�าการสงัหารพราหมณ์ ซ่ึง
วัดในเกาะแห่งน้ียังคงหลงเหลือสถานที่ อัน
ศักดิ์สิทธิ์ส�าหรับเหล่าผู้นับถือ

เน่ืองจากคัมภีร์ปุราณะและคัมภีร์อันเก่าแก่ของ
ศาสนาฮินด ูผูท้ีศ่รทัธา ณ เวลานัน้ได้รับอสิรภาพ
จากการเกดิและการตาย นีค่อืเหตผุลหลกัทีเ่หล่า
ผูเ้ลือ่มใสนัน้เชือ่และยงัคงบชูาศวิลงึค์ทีส่ร้างจาก
ทราย โคลน และดินเหนียว
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ขั้นตอนการสร้าง
PARTHIVA LINGA 

ศิวลึงค์สามารถพบได้ในหลายรูปร่าง โดยส่วน
มากนั้นจะถูกสร้างจากหินท่ีแตกต่างกัน จาก
ความหมายของชื่อ พารทิวะลิงก้า ถูกสร้างจาก
ทราย ดิน หรือ ดินเหนียวเท่านั้น นอกเหนือจาก
นั้นผู้คนที่นับถือได้เตรียมค�าอธิบายเอาไว้แล้ว
ส�าหรับการรวมกันของ ดิน น�้าตาลโตนด มูลโค 
น�้าผึ้ง นม และไม้จันทน์ เพื่อสร้างพารทิวะลิงก้า

ด้วยคัมภีร์ทางศาสนาฮินดู ระบุถึงส่วนสูงของ
เทวรูปที่ไม่ควรเกินกว่า 12 นิ้ว เมื่อถึงเวลาสร้าง
ศิวลึงค์ ผู้ศรัทธาจะสวดภาวนาถึงพระเจ้าทรง
ศักดิ์สิทธิ์และการท�าลายล้างเพ่ือมายังโลกและ
สร้างอิฐดิบในพารทิวะลิงก้า ผู ้นับถือจะมอบ 
Prasad หรืออาหารแห่งเทพแก่ผู้ที่ยังไม่เคยได้
สัมผัสศิวลึงค์ โดยส่วนมากผู้เลื่อมใส่จะเดินทาง
มาเพ่ือสักการะศิวลึงค์ และสวดมนตร์ Shiva 
Mantra หรือ Mahamrityunjaya Mantra เพื่อ
ให้ได้รับพรจากเทพเจ้าสูงสุด

เวลาที่ต้องบำาเพ็ญเพียร 
เดือนแห่ง Saavan หรือเดือนห้าของปฏิธินฮินดู 
คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดส�าหรับการสัการะพารทิวะลิ
งก้า ซึ่งเดือนแห่ง Saavan นั้นเป็นการแสดงถึง
ความรักต่อพระผู้เป็นเจ้า เทวรูปของพารทิวะลิ
งก้าที่ถูกสร้างขึ้นในเดือน Saavan นี้จะถือว่าเป็น
เทวรูปท่ีพิเศษกว่า เม่ือผู้นับถือสร้างเทวรูปอัน
ศักดิ์สิทธิ์จะกลายเป็นผู้สวดเพื่อการพ้นบาป

ในศาสนาฮินดู ผู้ที่เลื่อมใสสามารถที่จะท�าตามก
ระบวนการบชูาท่ีแตกต่างกนัตามเทพเจ้า แต่การ
ปฏิบัติเพื่อจะสักการะพารทิวะลิงก้าน้ันง่ายที่สุด
และมปีระสทิธภิาพ เนือ่งจากคมัภร์ีอนัเก่าแก่ของ
ศาสนาฮินดู กล่าวว่าการสักการะพารทิวะลิงก้า 
คือการบวงสรวง Yagyas ด้วยการถวายอาหาร
และเครื่องบูชา
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พิธีการสักการะทางศาสนา พารทิวะลิงก้าจะมี
การประกอบพิธีโดยผู้ศรัทธาหลายล้านคนจาก
หลายพื้นที่ในอินเดีย เริ่มตั้งแต่เดือน Saavan คือ
โอกาสที่ดีที่สุดส�าหรับการบูชาพระเจ้าทิวะ ผู้คน
จะเดินทางข้ามประเทศเพื่อเลือกเดือนที่จะขอพร
จากพระเจ้า

ทุกคนทุกเพศทุกวัยจะมาสักการะศิวลึงค์เป็น
จ�านวนมากในวัด ริมฝั่งแม่น�้า ใต้ต้นไม้ ที่บ้านและ
อีกหลากหลายสถานที ่พธิกีรรมทางศาสนาจะต่อ
เนื่องไปเป็นเวลา 4 วัน ซึ่งผู้นับถือจะมาพร้อมกับ
พารทวิะลิงก้าอยูใ่นมอืของพวกเขา ผูน้บัถอืบชูา
เชือ่ว่าตลิง่แม่น�า้คงคาทางตอนเหนอืของอนิเดยี
คือสถานที่อันศักด์ิสิทธิ์ท่ีจะปฏิบัติพิธีกรรม Ha-
ridwar, Kanpur, Varanasi, Allahabad, Patna 
เป็นเพียงสถานที่บางส่วนท่ีมีความนิยมที่ผู ้
ศรัทธาเลือกที่จะท�าพิธีบูชาพารทิวะลิงก้า

การประกอบพิธีใน
ประเทศอินเดีย

วัฒนธรรม ศาสนา สายใยทางภาษาระหว่าง
อินเดียและไทยนั้นไม่ใช่ต�านานหรือเรื่องที่ถูกแต่ง
ขึน้ ซึง่ท้ังสองประเทศในเอเชยีน้ีเป็นมิตรสหายกนั
มาหลายศตวรรท เหมือนดังเทพเจ้าศาสนาฮินดู 
พระอศิวรคอืพระเจ้าท่ีได้รับการสกัการะมากทีส่ดุ
ในประเทศไทย และจ�านวนที่เหลื่อมล�้าของวัดพระ
อศิวรแสดงถงึความรกัและความจงรกัภกัดขีอง
ชาวไทยส�าหรับพระเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์ ศิลปะ การ
เต้น โยคะ และสมาธิ

เหมือนกับประเทศอินเดีย พิธีกรรมการบูชาพาร
ทิวะลิงก้าจะท�าการประกอบพิธีในไทย ผู้คนใน
หลายๆเมืองรวมถึงกรุงเทพฯ พัทยา เชียงใหม่ 
พระนครศรีอยุธยา สุราษฎร์ธานี จะประกอบ
พธิกีรรมด้วยวธิทีีแ่ตกต่างกนั ผูค้นทีไ่ม่สามารถ
ไปท่ีวัดได้ จะสร้างเทวรูปเองและจัดพธิทีีบ้่านของ
ตัวเอง  

ไม่ได้มีพิธีกรรมหรือข้อแนะน�าที่เด่นชัด ผู้เลื่อมใส
ไม่มีความบกพร่องต่อความจงรักภักดีและการ
อทุศิตน คนไทยทีน่บัถอืพร้อมด้วยกลุม่ผูค้นชาว
อินเดียต่างพร้อมใจเข้าร่วมท�าพิธีกรรมทาง
ศาสนากันเป็นจ�านวนมาก

ชาวฮนิดูในชมพทูวปี และเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้
ต่างสักการะบูชาพระศิวะมายาวนานหลายพันปี 
และความส�าคญัของพระเจ้าอนัศกัดิสิ์ทธิท์ีย่งัคง
มีอยู่ไม่เปลี่ยนแปลง พระศิวะแสดงถึงความเรียบ
ง่าย และยงัคงอยู่เพือ่ช่วยเหลอืผูค้นท่ีศรทัธาเพือ่
ให้ได้รับการพ้นภัยจากบาปด้วยพรจากพระศิวะ

การประกอบพิธี
ในประเทศไทย
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