


ชุมชนนี้น้ำ เชี่ยว

เมื่อฤดูน้ำ�หล�ก คลองขน�ดใหญ่ที่ไหลผ่�นหมู่บ้�นเชื่อมต่อกับทะเลอ่�วไทยก็เชี่ยวกร�ก ด้วยน้ำ�คลองที่ไหลเชี่ยวนี่เอง ชุมชนแห่งนี้จึงได้ชื่อว่� บ้�นน้ำ�เชี่ยว ไปโดยปริย�ย 
คลองน้ำ�เชี่ยวนั่นแหละที่นำ�พ�ช�วบ้�นออกไปทำ�ม�ห�กินยังท้องทะเล อ�ชีพประมงจึงอยู่คู่กับช�วน้ำ�เชี่ยวม�แสนน�นตร�บกระทั่งปัจจุบัน 

เมื่อไปถึงบ้�นน้ำ�เชี่ยว สิ่งที่ปร�กฏต่อส�ยต�จึงเป็นเรือประมงน้อยใหญ่จอดแน่นขนัดในลำ�คลอง
สองศาสนา ศรัทธาอันกลมกลืน ช�วน้ำ�เชี่ยวมีทั้งคนนับถือพุทธ มีทั้งคนนับถืออิสล�ม โดยปะปนกันอยู่ ไม่มีก�รแบ่งรั้วแบ่งเขต แต่ประก�รใด ห�กเป็นง�นส่วนรวม ทั้งพุทธและมุสลิมต่�งก็ร่วมมือกันอย่�งดี โดยไม่เคยมีคว�มขัดแย้งระหว่�งศ�สน� เมื่อถึงเวล�ทำ�ศ�สนกิจ ต่�งก็แยกย้�ยไปต�มทิศท�งแห่งศรัทธ�ของตน 

วัดน้ำ เชี่ยว

แต่เดิมชื่อวัดอินท�ร�ม ในอดีตรัชก�ลที่ 5 เคยเสด็จฯ ม�ประทับแรม 1 คืน และได้รับ
ก�รจ�รึกลงในร�ชกิจจนุเบกษ�ด้วย ภ�ยในวัดมีอุโบสถทรงสวยง�ม มีพระบรมส�รีริกธ�ตุและ 

พระประจำ�วันเกิดป�งต่�งๆ วัดน้ำ�เชี่ยวได้รับคัดเลือกจ�กสำ�นักง�นพระพุทธศ�สน�แห่งช�ติให้เป็นวัด
พัฒน�ตัวอย่�ง ประจำ�ปี 2548 

มัสยิดอัลกุบรอ

สร้�งโดยช�วมุสลิมที่อพยพเข้�ม�ตั้งแต่สมัยรัชก�ลที่ 5 มีอ�ยุม�กกว่� 200 ปี ในอดีต มัสยิดแห่งนี้ 
มีเพียงไม้โกงก�งปักเป็นเขต 4 ต้น หลังค�มุงด้วยใบปรงส�นเป็นตับ จ�กนั้นจึงค่อยปรับปรุงเรื่อยม� 
จนกล�ยเป็นมัสยิดง�มสง่�อย่�งที่เห็นในปัจจุบัน
ประเพณีแข่งขันเรือพาย

ก�รแข่งขันเรือพ�ยจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมคว�มส�มัคคีของช�วพุทธและมุสลิม ทั้งในชุมชนน้ำ�เชี่ยวและ
ชุมชนใกล้เคียง ประเพณีนี้เป็นประเพณีที่สืบต่อกันม�น�น ในอดีต ใช้ถังข้�วหมกไก่แทนเรือย�ว 

บ้านน้ำ เชี่ยว เที่ยวครั้งเดียวไม่อิ่ม 

ป่าชายเลนเขียวชอุ่มยาวสุดสายตาบ่งบอกได้ดีถึงความสมบูรณ์ของธรรมชาติ ซึ่งเกิดจาก

ชุมชนที่ผนึกกำาลังอย่างแน่นหนาเพื่อรักษาป่าชายเลนผืนนี้เอาไว้ให้ดีที่สุด จากป่าโกงกาง

โหรงเหรงเพราะถูกตัดไปเผาถ่านอย่างเป็นล่ำาเป็นสัน ชาวน้ำาเชี่ยวจึงได้ช่วยกัน 

ปลูกต้นโกงกางเพื่อทดแทนและซ่อมแซม เรียกได้ว่าทุกเทศกาลต้องมีการปลูกป่า

จนกระทั่งปัจจุบัน กลายเป็นป่าชายเลนที่กล่าวได้ว่าอุดมสมบูรณ์มากแห่งหนึ่งของเมืองไทย 



ส่วนเอกลักษณ์ในปัจจุบันนี้ คือ ก�รพ�ยเรือด้วยลำ�ไม้ไผ่แทนพ�ย ทีมที่พ�ยไปหยิบธงที่ปักอยู่ที่ 
เส้นชัยได้ก่อนถือเป็นฝ่�ยชนะ ก�รแข่งขันจัดขึ้นเป็นประจำ�ทุกปีในช่วงปล�ยเดือนพฤศจิก�ยนถึง 
ต้นเดือนธันว�คม ซึ่งจะเป็นช่วงที่น้ำ�ขึ้นเต็มฝั่ง ณ คลองน้ำ�เชี่ยว
ป่าชายเลนแห่งน้ำ เชี่ยว

ป่�ช�ยเลนบ้�นน้ำ�เชี่ยว จัดว่�เป็นแหล่งทรัพย�กรช�ยฝั่งที่อุดมสมบูรณ์ม�กแห่งหนึ่ง นั่นเพร�ะคว�มร่วมมือร่วมแรงของคนในชุมชนที่ช่วยกันดูแลรักษ�และปลูกป่�ทดแทน จนกระทั่งกล�ยเป็น
ผืนป่�ช�ยเลนอันกว้�งใหญ่ เหม�ะสำ�หรับศึกษ�ธรรมช�ติร�ยล้อม ซึ่งมีนกอ�ศัยอยู่หล�กหล�ยพันธ์ุ  
จึงนำ�ไปสู่ก�รสร้�งหอดูนกคว�มสูงขน�ดเท่�ตึกส�มชั้นขึ้น เพื่อก�รดูนกโดยเฉพ�ะ หอดูนกไม่ได้มีประโยชน์แค่ดูนกเท่�นั้น แต่เป็นพื้นที่อย่�งดีในก�รชื่นชมคว�มง�มของธรรมช�ติและ
ป่�ช�ยเลนในมุมมองที่กว้�งขึ้น 
นอกจ�กนี้ยังมีศูนย์ศึกษ�ธรรมช�ติป่�ช�ยเลนอีกด้วย โดยมีเส้นท�งศึกษ�ธรรมช�ติ  ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้พบกับสัตว์ช�ยเลนต่�งๆ อ�ทิ ปู ปล�ตีน ลิง 
ส่วนในย�มค่ำ�คืนนั้น หิ่งห้อยนับพันนับหมื่นต่�งก็บินออกม�ชมนกชมไม้เช่นกัน  จึงถือเป็นโอก�สอันดีที่เร�จะได้เห็นหิ่งห้อยพร่�งพร�วไปทั่วทั้งป่�ช�ยเลน
ด้วยคว�มสมบูรณ์ของป่�ช�ยเลน ช�วน้ำ�เชี่ยวจึงมีร�ยได้จ�กปูที่ดักได้ต�มโคนต้นโกงก�ง วันละหล�ยร้อยบ�ท

ดำ น้ำ งมหอยปากเป็ด

อีกกิจกรรมที่เหม�ะสำ�หรับผู้ที่ชื่นชอบก�รผจญภัย 

กิจกรรมนี้ต้องลงเรือประมงของชุมชน ซึ่งเป็นเรือห�ปล�ขน�ดย่อม ที่ค่อยๆ แล่นแหวกน้ำ�ไปใน

คลองน้ำ�เชี่ยว สองข้�งท�งเขียวครึ้มด้วยป่�ช�ยเลน มีต้นจ�กขึ้น

แซมบ้�งประปร�ย จนกระทั่งถึงป�กอ่�วนั่นแหละ  

จึงจะทิ้งสมอเรือลงสู่พื้นดินเบื้องล่�ง

เมื่อเรือเริ่มจอดนิ่ง เหล่�นักผจญภัยก็ได้เวล�ดำ�น้ำ� เพื่องม 

หอยป�กเป็ด ซึ่งรวมกันอยู่เป็นกลุ่มๆ ในโคลน แม้จะมีอยู่ม�ก 

แต่ก็ใช่ว่�ทุกคนจะงมได้ เพร�ะนอกจ�กจะดำ�น้ำ�อึดแล้วก็ต้อง 

รู้จุดด้วยว่�หอยอยู่ตรงไหน ซึ่งคว�มกังวลอย่�งหลังนั้นตัดไปได้ 

เพร�ะนักงมหอยผู้ชำ�น�ญแห่งน้ำ�เชี่ยวจะทำ�สัญลักษณ์เอ�ไว้ให้ว่�

ต้องดำ�น้ำ�ลงไปจุดไหนจึงจะเจอหอย

ทำ ไมจึงชื่อแปลกประหลาดจากหอยทั่วไป? 

คำ�ตอบก็คือเปลือกสีน้ำ�ต�ลของหอยมีลักษณะแบนๆ คล้�ยป�กเป็ด ผู้คนก็เลยเรียกมันว่� 

หอยป�กเป็ด ส่วนเมนูเด็ดของหอยชนิดนี้ก็คือ ผัดเผ็ด ว่�กันว่�ช�วน้ำ�เชี่ยวทำ�ได้อร่อยถึงใจนัก 

ของดีบ้านน้ำ เชี่ยว

บ้�นน้ำ�เชี่ยวมีของดีของเด่นที่ขึ้นชื่อม�น�น  

พูดได้ว่�มีที่นี่ท่ีเดียว นั่นคือ งอบ และ ตังเมกรอบ

งอบน้ำ เชี่ยว 

งอบน้ำ�เชี่ยวส�นจ�กใบจ�ก ซึ่งมีขั้นตอนก�รทำ�ที่

ซับซ้อนและยุ่งย�ก ต้องใช้เวล�ค่อนข้�งม�ก  

อีกทั้งสม�ธิต้องนิ่ง และที่สำ�คัญต้องอึด

ในอดีตงอบของน้ำ�เชี่ยวมีอยู่ไม่กี่ทรง แต่ปัจจุบัน

มีม�กม�ยหล�ยแบบ เช่น ทรงกระทะคว่ำ�  

ทรงกระดองเต่� ทรงกะโหลก เป็นต้น แต่ที่โดดเด่นม�กที่สุดเห็นจะเป็น “ทรงสมเด็จ”  

ซึ่งกลุ่มแม่บ้�นเกษตรกรบ้�นน้ำ�เชี่ยวได้ออกแบบและประดิษฐ์ขึ้นทูลเกล้�ฯ แด่ สมเด็จย่�  

เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จพระร�ชดำ�เนินม�เยี่ยมเยียนร�ษฎรในจังหวัดตร�ด เมื่อปี พ.ศ.2524 

พระองค์ได้พระร�ชท�นน�มงอบทรงนี้ว่� “ทรงสมเด็จ”



ตังเมกรอบ

เมื่อก่อนเรียก ‘ขนมน้ำ�ต�ลชัก’ รูปร่�งคล้�ยแท่งไม้แห้ง สีน้ำ�ต�ลอ่อน รสช�ติ

หว�นมัน กรอบ ใครได้ชิมก็ล้วนติดใจ ติดต่อโดยตรงที่ คุณปร�นี ภูมิม�โนช 

ประธ�นกลุ่ม ก.ไก่ ตังเมกรอบ 0-9987-9140

หนึ่งปีที่บ้านน้ำ เชี่ยว เที่ยวได้ไม่ซ้ำ  

แม้จะเป็นชุมชนเล็กๆ แต่บ้�นน้ำ�เชี่ยวก็มีกิจกรรมหล�กหล�ยให้ผู้ม�เยือนได้

เพลิดเพลินกันแทบตลอดทั้งปี 

มกร�คม-กุมภ�พันธ์  

มีก�รละเล่นว่�วอูฐ โดยมีก�ร

สอนทำ�ว่�วอูฐให้แก่นักท่อง

เที่ยว และจัดสรรพื้นที่ทุ่งน�

ให้เล่นว่�วด้วย 

เมษ�ยน-สิงห�คม กิจกรรมจับปล�ไหล 

โดยใช้วิถีดั้งเดิม คือใช้มือเปล่�จับ และ

มีก�รดำ�ปล�ดุกที่ดักด้วยกระบอกไม้ไผ่ 

กิจกรรมนี้เปิดให้ชมเท่�นั้น เพร�ะต้องใช้

คว�มชำ�น�ญพิเศษ

พฤษภ�คม-มิถุน�ยน เป็นช่วงที่ผลไม้หล�ยชนิดออกผล จึงอิ่มหนำ�สำ�ร�ญกับผลไม้จ�กสวนกันสดๆ

มิถุน�ยน-ธันว�คม เป็นช่วงเวล�ของหิ่งห้อยปล่อยแสงทั่วทั้งป่�ช�ยเลน

ตุล�คม-พฤศจิก�ยน กิจกรรมช้อนปูใบไม้หรือปูแป้น นำ�ม�ดอง

น้ำ�ปล�อร่อย ใส่ส้มตำ�ก็แซ่บถึงใจ

ธันว�คม ประเพณีแข่งเรือ ที่ใช้พ�ยไม้ไผ่แห่งเดียวในประเทศ 

โดยจัดแข่งขันร่วมกันระหว่�งทีมเจ้�บ้�นและทีมนักท่องเที่ยว

ส่วนก�รท่องเที่ยวที่ส�ม�รถทำ�ได้ทั้งปี ไม่จำ�กัดช่วงเวล� ได้แก่ 

ก�รงมหอยป�กเป็ด ชมป่�ช�ยเลน ดูนกและนกเหยี่ยว นั่งเรือ

ดูก�ที่ป�กอ่�ว ดักลอบกุ้ง ปู ปล� และกรีดย�ง ซึ่ง 2 อย่�ง

หลังนี้ ควรม�ค้�งคืน เพร�ะเป็นกิจกรรมที่ทำ�ในเวล�กล�งคืน

การเดินทาง

 น้ำ�เชี่ยวอยู่ห่�งจ�กตัวจังหวัดตร�ดประม�ณ 8 กิโลเมตร และเป็นเส้นท�งผ่�น
ไปสู่เก�ะช้�ง ส�ม�รถเดินท�งโดยใช้ท�งหลวงแผ่นดิน หม�ยเลข 3148 

ที่พัก

มีโฮมสเตย์อยู่หล�ยหลังสำ�หรับรองรับนักท่องเที่ยวที่ต้องก�รสัมผัสน้ำ�เชี่ยว
แบบคลุกวงใน

สอบถ�มข้อมูล ประธ�นชมรมส่งเสริมก�รท่องเที่ยวโดยชุมชนตำ�บลน้ำ�เชี่ยว 
สุรัตน� ภูมิม�โนช (หน่อย) โทร. 086 777 5033, 084 8925374



เที่ยวชุมชนให้รื่นรมย์

• ควรติดต่อชมรมฯ เพื่อให้นำาเที่ยว

• ควรแต่งกายสุภาพ ให้เกียรติแก่สถานที่ และเหมาะสมกับกาลเทศะ

• ไม่ลบหลู่กฎระเบียบ ประเพณี ความเชื่อของชุมชน

• ทำาความรู้จักชุมชนก่อนเที่ยว จะได้เข้าใจชุมชนลึกซึ้ง

• ให้ความเคารพชุมชนเจ้าบ้าน

• ใช้เวลาพูดคุยกับชาวชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง

• เปิดใจให้กว้าง ลองกิน ลองทำาแบบชุมชน

• อุดหนุนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น กระจายรายได้ต่อชุมชน

• มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ทิ้งขยะในที่ที่จัดไว้

ประธ�นชมรมส่งเสริมก�รท่องเที่ยวโดยชุมชนตำ�บลน้ำ�เชี่ยว 

สุรัตน� ภูมิม�โนช (หน่อย)  

โทร. 086 777 5033, 084 8925374

สนับสนุนก�รจัดทำ�โดย  
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.  

118/1 อ�ค�รทิปโก้ ชั้น 31 ถนนพระร�ม 6 ส�มเสนใน พญ�ไท กทม. 10400 
โทร. 02 357 3580 www.dasta.or.th, www.facebook .com/เที่ยวชุมชนไปกับคน อพท.


