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“Home is not a place, it’s a feeling”

 Cecelia Ahern
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HOWL ARE YOU

 

    “ไม่มีที่ไหนสุขใจเท่าบ้านเรา”
     ฉันยังคงเชื่อว่าประโยคนี้มันจริง ..
    การเดินทางมาสหกิจศึกษา ไกลบ้านเป็นเวลานานครั้งแรก  
ในเมืองใหญ่แห่งนี้  คงอดไม่ได้ที่จะมีความรู้สึกคิดถึงบ้าน คิดถึง
อาหารรสชาติเผ็ดๆ ในแบบฉบับของคนใต้
     เมื่อพูดถึง “ตรัง” ภาพทะเลตรัง คงลอยขึ้นมาในความคิด
ของใครหลายๆ คน บางคนเมื่อพูดถึงตรัง ก็คงต้องนึกถึงหมูย่าง
แสนอร่อยอย่างแน่นอน
      ตรัง .. จังหวัดเล็กๆ ในภาคใต้ ไม่ได้มีดีแค่ทะเลหรือหมูย่าง
เท่านั้น ยังมีอีกหลายสถานท่ี หลายเรื่องราวท่ีน่าสนใจ ท่ีแม้แต่
ตวัของฉันเองก็พ่ึงเคยได้ไปเป็นครัง้แรกเนือ่งจากการท�าฉบบัพเิศษ
เล่มนี้ 
      เหตุผลหนึ่ง ที่ท�าให้ตัดสินใจลงพื้นที่น�าเสนอเรื่องราวจังหวัด
ตรัง ลึกๆแล้วก็มาจากความคิดถึงบรรยากาศ คิดถึงคนท่ีบ้าน 
คิดถึงทุกๆ อย่างที่ “ตรัง“
    เมื่อได้รับโอกาสให้ท�าฉบับพิเศษเล่มนี้ จึงไม่ลังเลใจท่ีจะพา
ผู้อ่านไปสัมผัสกับบรรยากาศ วัฒนธรรม และเหล่าสัตว์เล้ียงท่ี
จังหวัดตรัง
     หากพร้อมแล้ว เปิดตาเปิดใจ ตามไปที่จังหวัดตรังกันได้เลย 

 “คิดถึง ณ ตรัง”
ศศิมา  เพชรขัน

นักศึกษาสหกิจศึกษา Howl Magazine
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  "ติ่มซ�ำ" รำชำอำหำรเช้ำของคนตรัง

 เมื่อพูดถึงจังหวัดตรัง คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงหมูย่ำง 
ของกินขึ้นชื่อรสชำติหวำน กลมกล่อม แต่ในจังหวัดตรังยังมีของกิน
อีกหลำยอย่ำงให้ลองลิ้มชิมรสกัน หนึ่งในนั้นคือ "ติ่มซ�ำ" 
 ‘ติ่มซ�ำ’ เป็นค�ำภำษำกวำงตุ้ง เป็นอำหำรค�ำเล็กๆ ที่กิน
ได้เรื่อยๆ มีหลำยหน้ำให้เลือกรับประทำน เช่น หน้ำสำหร่ำย หน้ำปู
อัด หน้ำเห็ดเข็มทอง 
 โดยจะจัดใส่จำนขนำดเล็ก บำงร้ำนลูกค้ำสำมำรถเดินไป
เลือกหยิบติ่มซ�ำจำกตู้แช่และส่งให้พนักงำนนึ่งในเข่งไม้ไผ่ หรือใน
บำงร้ำนจะมีเป็นรูปเมนูติ่มซ�ำแต่ละหน้ำมำให้ลูกค้ำได้เลือก รำคำ
จะอยู่ที่ประมำณเข่งละ 20 บำท รับประทำนกับน�้ำจิ้มที่เรียกว่ำ “น�้ำ
ส้มเจือง” มีลักษณะเป็นน�้ำจิ้มสีแดงขุ่น  มีรสชำติหวำน ท�ำมำจำก
มันเทศ ถั่วลิสงต้มสุก ปรุงรสด้วยน�้ำตำล น�้ำส้ม และเกลือ เป็น
เอกลักษณ์และเป็นน�้ำจิ้มเฉพำะถิ่นของจังหวัดตรัง  
 ติ่มซ�ำมักจะนิยมรับประทำนกันในตอนเช้ำ ส่วนใครที่ตื่น
เช้ำไม่ทันไม่ต้องกังวลว่ำจะไม่ได้กิน เพรำะบำงร้ำนจะเปิดให้บริกำร
ในเวลำกลำงคืนด้วย 
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   “ติม่ซ�ำ” รำชำอำหำรเชำ้ของคนตรงั

  เมื่อพูดถึงจังหวัดตรัง คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงหมูย่าง  
ของกินขึ้นชื่อรสชาติหวาน กลมกล่อม แต่ในจังหวัดตรังยังมี
ของกินอีกหลายอย่างให้ลองลิ้มชิมรสกัน หนึ่งในน้ันคือ 
“ติ่มซ�า” 
   “ติ่มซ�า” เป็นค�าภาษากวางตุ้ง เป็นอาหารค�าเล็กๆ ที่กินได้
เรื่อยๆ มีหลายหน้าให้เลือกรับประทาน เช่น หน้าสาหร่าย 
หน้าปูอัด หน้าเห็ดเข็มทอง 
  โดยจะจัดใส่จานขนาดเล็ก บางร้านลูกค้าสามารถเดินไป
เลือกหยิบต่ิมซ�าจากตูแ้ช่และส่งให้พนกังานนึง่ในเข่งไม้ไผ่ หรอื
บางร้านจะมีเป็นรูปเมนูติ่มซ�าแต่ละหน้ามาให้ลูกค้าได้เลือก 
ราคาจะอยู่ที่ประมาณเข่งละ 20 บาท รับประทานกับน�้าจิ้มที่
เรียกว่า “น�้าส้มเจือง” มีลักษณะเป็นน�้าจิ้มสีแดงขุ่น   มีรสชาติ
หวาน ท�ามาจากมันเทศ ถ่ัวลิสงต้มสุก ปรุงรสด้วยน�้าตาล 
น�้าส้ม และเกลือ เป็นเอกลักษณ์และเป็นน�้าจิ้มเฉพาะถิ่นของ
จังหวัดตรัง
     ติ่มซ�าที่จังหวัดมักจะนิยมรับประทานกันในตอนเช้าส่วนใคร
ท่ีตื่นเช้าไม่ทันไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ได้กิน เพราะบางร้านจะ     
เปิด ให้บริการในเวลากลางคืนด้วย
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“หมยูำ่งรสเลศิ ถิน่ก�ำเนิดยำงพำรำ”
 

    “ตรัง เมืองหมูย่าง” 
    เมื่อประมาณ 100 ปีก่อน ชาวจีนได้อพยพเข้ามาตั้งถ่ินฐานในจังหวัด
ตรงัและได้น�ากรรมวิธีในการย่างหมเูข้ามาด้วย ซ่ึงมรีสชาตท่ีิเป็นเอกลกัษณ์ 
เนื้อหวาน หนังกรอบ กลมกล่อม จนเป็นที่กล่าวขานกันว่า หากมาจังหวัด
ตรังแล้วไม่ได้กินหมูย่างถือว่ามาไม่ถึงตรัง
      ในอดีต หมูย่างนิยมใช้ในการเซ่นไหว้ของหมู่คนจีน ไม่ว่าจะเป็นงานศพ 
งานมงคล เทศกาลต่างๆ รวมไปถึงใช้ในการประกอบพิธีกรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
การบนบานศาลกล่าว ต่อมาผู้คนนิยมน�าหมูย่างมากินกับกาแฟในตอนเช้า 
จนในปัจจุบันกลายเป็นวัฒนธรรมการกินของผู้คนในจังหวัดตรังไปแล้ว    
โดยจะสังเกตได้ว่า หากไปนั่งร้านกาแฟ ร้านติ่มซ�าในตอนเช้า มักจะมี
หมูย่างมาเสิร์ฟให้เลือกหยิบรับประทานกันด้วย 
   

    หากเป็นช่วงเทศกาล พี่วุธ วรวุธ  สั้นเต้ง มือย่างหมูร้านบัวบก บอกว่า 
จะเริ่มย่างกันตั้งแต่กลางวัน เพราะช่วงเทศกาลมีออเดอร์หมูกว่า 100 ตัว 
ซ่ึงในการย่างหมูแต่ละครั้ง 1 เตาจะย่างได้ครั้งละ 2 - 3 ตัว แต่ละเตาใช้
เวลาในการย่างประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง

  พี่วุธยังบอกอีกว่า เคล็ดลับในการย่างหมูไม่ได้อยู่ท่ีหมูและเครื่องเทศ
เท่านั้น หากแต่อยู่ที่คนย่างด้วย เพราะคนที่ท�าอาชีพย่างหมู จะต้องเป็นคน
ท่ีมีใจรักในการย่างหมูจริงๆ ต้องใส่ใจลงไปในทุกๆ ข้ันตอนการย่าง และ
เวลาในการท�างานจะเป็นช่วงเวลาที่คนอื่นก�าลังนอนหลับอย่างสบาย  
จะต้องอยู่หน้าเตาย่างที่มีความร้อน และต้องคอยดูหมูในเตาอยู่ตลอด ไม่มี
วันหยุด โดยเฉพาะช่วงเทศกาลจะต้องท�างานหนักกว่าเดิมเป็นเท่าตัว 
     ทุกๆ เดือนกันยายนของทุกปี จะมีเทศกาลหมูย่างเมืองตรัง เป็นกิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเท่ียวและสนับสนุนกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรและผู้ประกอบการ
ย่างหมู จะมีร้านค้าหมูย่างจากทั่วเมืองตรัง มาร่วมออกบูธ ให้นักท่องเที่ยว
ได้แวะเที่ยวชม ชิมหมูย่าง และซื้อกลับบ้านเป็นของฝาก รับรองว่าถูกใจผู้ที่
ได้รับอย่างแน่นอน
   จากหมูย่างท่ีมีความนิยมรับประทานกันในจังหวัดตรัง สู่การเป็นท่ีรู้จัก
ของเพื่อนบ้าน เป็นของอร่อยประจ�าจังหวัดท่ีใครไปใครมาจะต้องได้ลอง
สัมผัสกับรสชาติกลมกล่อม กลายเป็นเอกลักษณ์ประจ�าจังหวัดตรังดังใน
ค�าขวัญประจ�าจังหวัดท่ีว่า “เมืองพระยารัษฎา  ชาวประชาใจกว้าง             
หมูย่างรสเลิศ  ถิ่นก�าเนิดยางพารา  เด่นสง่าดอกศรีตรัง  ปะการังใต้ทะเล  
เสน่ห์หาดทรายงาม  น�้าตกสวยตระการตา”  

   ในจังหวัดตรังมีร้านขายหมูย่างหลายร้าน โดยบางร้านจะมีเตาย่างหมู
เป็นของตัวเอง   ข้ันตอนในการย่างหมูเริ่มจากการเลือกสรรหมูท่ีจะน�า
มาย่าง โดยจะใช้หมูท่ีมีน�้าหนักประมาณ 40 กิโลกรัมข้ึนไป แต่จะต้อง    
ตวัไม่ใหญ่เกินไปเพราะอาจจะท�าให้หมตูกลงไปในเตาย่างได้ จากนัน้จะน�า
เครื่องในและกระดูกออก  คลุกเคล้าเครื่องเทศทาหมักให้ทั่วเน้ือหมู 
หมักท้ิงไว้ประมาณ 9 - 10 ช่ัวโมงเพื่อให้เครื่องเทศได้ซึมเข้าสู่เนื้อหมู     
โดยปกติจะเริ่มหมักหมูในช่วงบ่ายและจะเริ่มย่างตั้งแต่ประมาณตี 1 ตี 2 
ของทุกคืน เพื่อให้หมูสุกทันในตอนเช้าและน�าไปขาย ก่อนจะน�าหมูลงเตา
ย่าง จะน�าน�้าผึ้งผสมน�้าทาท่ัวตัวหมู เพื่อให้หนังมีสีเหลือง กรอบน่ากิน    
โดยส่วนใหญ่เตาย่างจะเป็นเตาชนดิฝังลงดิน และใช้ไม้ยางเป็นถ่าน ในขณะ
ท่ีย่างหม ูจะต้องดูหมเูป็นระยะๆ เพือ่ให้หมสุูกท่ัวตวั หนงัมสีีสวย และไม่ไหม้
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     แหล่งรวมสินค้าอุปโภค บริโภคหลักของจังหวัดตรัง มีตั้งแต่ผัก ปลาสดๆ เสื้อผ้าสวยๆ ไปยันข้าวของเครื่องใช้ ถือว่า
มาที่เดียวได้ครบทุกอย่าง ตลาดแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ห่างจากหอนาฬิกา และสถานีรถไฟตรังเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้น 
เริ่มขายของกันตั้งแต่ตอนเช้า และตลาดจะวายประมาณตอนสายของวัน แต่ในตอนกลางวันก็ยังมีของขายอยู่ เช่น เสื้อผ้า 
ของกินขึ้นชื่ออย่างขนมปากหม้อเจ๊กี่ตั้งอยู่ภายในตลาด ผักก็มีหลากชนิดแถมราคานั้นถูกแสนถูก หากอยากชิมผักพื้นบ้าน 
หรือผัดสดๆ อาหารทะเลสดๆ สามารถแวะเวียนมาจับจ่ายซื้อของกันได้ที่ “ตลาดสดเทศบาลตรัง”
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 “ตุ๊ก ตุ๊ก หวักบ”
 หลายๆคนคงเคยได้เห็นรถตุ๊กตุ๊กที่มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่จังหวัดตรัง 

โดยเฉพาะส่วนหัวของรถที่มีลักษณะคล้ายกับหัวของกบ จึงเป็นที่มาของชื่อเรียกรถตุ๊กตุ๊กชนิดนี้ว่า 
ตุ๊กตุ๊กหัวกบ ในอดีตรถตุ๊กตุ๊กหัวกบได้รับความนิยมในการใช้เป็นยานพาหนะโดยสาร

ของผู้คนในการสัญจรไปมาในตัวจังหวัดตรัง และในปัจจุบันก็ยังคงมีการใช้รถตุ๊กตุ๊กเป็นรถโดยสาร    
ขนส่งผักจากตลาดสด และยังเป็นยานพาหนะยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจใช้บริการทัวร์รอบเมืองตรัง
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          บ่อยครั้งที่หากถามใครๆ ว่าเคยไปเที่ยวตรังไหม หลายคน
ก็คงตอบคล้ายๆ กันว่าเคยไป  ไปเท่ียวทะเล ไปเท่ียวเกาะ 
หากแต่ตรังไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้นท่ีเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว 
ตรังยังมีสถานท่ีท่ีน่าสนใจอีกหลายท่ี ยังมีอาหารท่ีน่ากินอีก
หลายอย่าง ยังคงมีวิถีชีวิตชาวบ้านที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องราว 
ให้เหล่านักท่องเท่ียว หรือคนในจังหวัดเองได้ไปลองสัมผัส      
ยอมรับว่าฉันเองที่เป็นคนตรัง 100 เปอร์เซ็น บางที่ก็ยังไม่เคย
ไป บางที่ก็พึ่งจะได้รู้ว่าตรังบ้านเรามีสถานที่ที่สวยแบบนี้ด้วย
   เท่ียวตรัง รับรองว่ามีกิจกรรม มีสถานท่ีท่องเท่ียวให้เลือก
เที่ยวกันอย่างหน�าใจ อีกทั้งยังมีของกินให้กินกันตลอด คนตรัง
มีวัฒนธรรมการกินจนได้รับฉายาว่า ยุทธจักรความอร่อย เมืือง
แห่งคนช่างกิน เพราะคนตรังนั้นกินกันตั้งแต่เช้าตรู่ ตอนค�่าหาก
อยากเดินเล่น หาของกิน ซื้อของฝาก ก็มีตลาดให้เดิน ทั้งถนน
คนเดินบริเวณหน้าสถานีรถไฟตรัง หรือ ตลาดชินตา (Cinta   
Garden) แหล่งอาหาร เดินเล่น ช็อปปิ้ง ในตัวเมือง ที่ทันสมัย
และใหญ่ที่สุดในจังหวัดตรัง 
   ตลาดชินตา จัดสรรพื้นที่โดยแบ่งเป็นโซนอาหารที่มีของกิน
อร่อยๆ และที่ส�าคัญคือราคาไม่แพง มีโต๊ะเก้าอี้มากมายรองรับ
ลกูค้าให้ได้นัง่รบัประทานอาหารกันแบบสบายๆ และยังมร้ีานค้า
ในรูปแบบตู้คอนเทนเนอร์ มีมุมถ่ายรูปมากมาย เรียกได้ว่าเป็น 
แลนมาร์กแห่งใหม่ของจังหวัดตรังท่ีมีความทันสมัยและสะดวก
สบาย 
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ทะเลหมอกส�ำนกัสงฆพ์ระพทุธบำทควนสงฆ ์
     ส�านักสงฆ์พระพุทธบาทควนสงฆ์ตั้งอยู่ ต�าบลนาโยงใต้ ห่างจากตัว
เมืองตรังประมาณ 12 กิโลเมตร โดยวัดตั้งอยุ่บนเขา ทางขึ้นลาดชัน ท�าให้
มองเห็นทิวทัศน์ของภูเขา และหมอกในยามเช้าที่สวยงาม 
       ตื่นเช้ามาสัมผัสความสดชื่นของอากาศ และชมบรรยากาศทะเลหมอก
ให้สดชื่นหัวใจ ถือเป็นการเริ่มต้นวันใหม่ ที่ดีเลยทีเดียว
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เหมอืงมรกตล�ำภรูำ
     น�้าสีเขียวมรกต และหน้าผาสูงชัน ชวนหลงใหลยามแสงแดดส่องกระทบ
     เหมืองมรกตล�าภูรา หรือ เหมืองน�้าพราย ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่หมู่ที่ 7 ต.ล�าภูรา อ.ห้วยยอด 
จ.ตรัง ทางเข้าตรงข้าม ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ (ร.15 พัน 4) แต่เดิมบริเวณนี้คือ เหมืองแร่เก่า 
แต่ตอนนี้กลายเป็นเหมืองท่ีมีน�้า ความลึกประมาณ 30-40 เมตร อยู่คู่กับหน้าผาท่ีมีความสูงชัน
เกือบ 100 เมตร ซึ่งน�้าในเหมืองไม่เคยแห้งถึงแม้จะเป็นช่วงหน้าแล้งก็ตาม  
     เหมืองมรกตแห่งนี้ ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเท่าไหร่นัก แต่ความงดงามของน�้า
ที่มีสีเขียวมรกตนั้นสวยไม่แพ้ถ�้ามรกตแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดตรังเลยทีเดียว หากอยากมี
รูปกับน�้าสีเขียวมรกตสวยๆ ไม่วุ่นวายกับผู้คน ลองเดินทางไปเยือนเหมืองมรกตแห่งนี้ดูสักครั้ง
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สวนสมเดจ็พระศรนีครนิทร ์๙๕
     หรือเรียกอีกชื่อว่า เขาแปะช้อย สวนสาธารณะท่ีใหญ่ท่ีสุดที่ตั้งอยู่
ใจกลางตัวเมืองตรัง มีจุดเด่นคือสะพานแขวน เดินข้ึนไปบนสะพานที่
โคลงเคลง ให้อาหารปลา ชมบรรยากาศสดชื่น เขียวชอุ่มของต้นไม้นานา
พันธุ์ และยังเป็นสถานที่ออกก�าลังกาย พักผ่อนหย่อนใจของใครหลายๆ คน 
และยังมีน้องหมาจรหลายตัวที่ถูกน�าไปปล่อยทิ้งไว้ที่นี่



028



029

พพิธิภณัฑ์พระยำรษัฎำนุประดษิฐ์
มหศิรภกัด ี
    ตั้งอยู่ท่ีอ�าเภอกันตัง จังหวัดตรัง เดิมเป็นจวนเก่า
เจ ้าเมืองตรัง พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี              
(คอซิมบี้ ณ ระนอง)  ผู้ที่น�าพันธุ์ยางพาราเข้ามาสู่จังหวัด
ตรัง ปัจจุบันต้นยางพาราต้นแรกยังมีอยู่ที่อ�าเภอกันตัง 
    พิพิธภัณฑ์เป็นบ้านไม้ 2 ช้ัน มีพื้นท่ีบ้านร่มร่ืน 
ปกคลุมไปด้วยต้นไม้ใหญ่ ยังคงมีข้าวของเครื่องใช้ใน
ชีวิตประจ�าวันของท่านอย่างครบถ้วน เปิดให้เข้าชมวัน
อังคารถึงวันอาทิตย์ เวลา  9:00 - 16:00 น. ปิดวันจันทร์ 
โดยไม่เก็บค่าเข้าชม

    พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี ถือเป็นบุคคล
ส�าคัญของจังหวัดตรัง  ท่านช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและ
ความเป็นอยู่ของชาวบ้านมากมาย  มีกุศโลบายที่ท่าน
น�ามาใช้ในการปกครองอย่างแยบยล  เช่น ครั้งที่ออก
ตรวจราชการ ท่านเห็นต้นไม้ตามบ้านมีต้นกาฝากข้ึน  
ท่านจึงให้คนไปประกาศว่าท่านป่วย ต้องการกาฝากใช้ 
ท�ายา  ชาวบ้านก็เก็บกาฝากส่งให้ทุกวัน จนท่านเห็นว่า
กาฝากน่าจะหมดแล้ว จึงให้คนไปประกาศอีกครั้งว่าท่าน
หายดีแล้ว ต้นไม้ของชาวบ้านก็เจริญงอกงาม   



030



031



032



033

    หลังจากพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี  (คอซิมบี้ ณ 
ระนอง) น�าพันธุ์ยางพาราเข้ามาสู่จังหวัดตรัง  จนกลายเป็นพืช
เศรษฐกิจ หลายพืน้ท่ีของจงัหวัดตรงัจงึเตม็ไปด้วยสวนยางพารา 
     

    ชาวบ้านจะเริ่มกรีดยางกันประมาณตี 2 - 3 ของทุกคืน 
เนือ่งจากช่วงเวลานีจ้ะเป็นช่วงเวลาท่ีได้ปรมิาณน�า้ยางมากท่ีสุด   
น�้ายางพาราจะไหลลงสู่ภาชนะท่ีรองไว้และจะเดินเก็บน�้า
ยางพาราที่ได้ในตอนเช้า จากนั้นประมาณ 7 โมงเช้าจะน�าไป
ขายพ่อค้าคนกลาง จากการสอบถามชาวบ้านราคาน�้ายางพารา
ในตอนนี้อยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 60 บาท ซึ่งถ้าหากคืนไหนมี
ฝนตกก็จะไม่สามารถกรีดยางได้ เพราะหากกรีดยางในขณะท่ี
ล�าต้นมีความเปียกจะท�าให้ต้นยางพาราเส่ียงต่อการเกิดโรคได้
และน�้าฝนอาจจะลงไปปะปนกับน�้ายางพาราท�าให้ได้ราคาขาย
ไม่ดี
    ยางพารามีความส�าคัญกับคนใต้มาก ท้ังในเรื่องของการ
เลี้ยงปากท้องคนในครอบครัว ส่งเสียเป็นค่าเทอม ค่าเล่าเรียน
ของลูกหลาน ซ่ึงถ้าหากเป็นช่วงฤดูฝนถือเป็นช่วงท่ีล�าบากของ
เกษตรกรชาวสวนยาง อีกท้ังยางพารายังเป็นพืชเศรษฐกิจ
ส่งออกที่ส�าคัญ มีผลิตภัณฑ์มากมายที่ผลิตจากยางพารา ทั้งการ
ท�ายางแผ่น ที่นอน หมอนยางพารา ถุงมือ ยางรถยนต์ ถุงยาง
เป็นต้น

     เมื่อต้นยางมีอายุประมาณ 5 ปีก็สามารถเริ่มกรีดได้แล้ว 
ต้นยางหนึ่งต้นสามารถกรีดได้นานสุดประมาณ 25 ปี จากนั้นก็
จะตัดต้นขาย และปลูกใหม่
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เกำะหมทูีไ่มม่หีมู
     เกาะสุกร หรืออีกชื่อที่ชาวบ้านเรียกกันว่าเกาะหมู ห่างจาก
ฝัง 3 กิโลเมตร ตั้งอยู่อ�าเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง   การเดินทาง
ไปยังเกาะสุกรจะต้องนั่งเรือออกไป โดยสามารถข้ึนเรือได้ท่ี
ท่าเรือตะเสะ
       มีเรื่องเล่าถึงชื่อของเกาะสุกรไว้ว่า มีเรือส�าเภาของเศรษฐี
มาจอดที่ปากน�้า ลูกชายของเศรษฐีนับถือศาสนาอิสลาม ได้มา
ชอบลูกสาวของตายายที่นับถือศาสนาพุทธ และได้อยู่กินกันเป็น
เวลานาน ต่อมาตายายได้มาเย่ียมลูกสาวโดยเตรยีมหมยู่างมาให้ 
แต่ลูกสาวแกล้งจ�าพ่อแม่ไม่ได้ ตายายโกรธมากขว้างของท้ิงหมด 
ท�าให้ไม้เสียบหมูลอยไปติดเป็นเกาะใหญ่ จึงเรียกช่ือเกาะนี้ว่า 
เกาะสุกร
     ถึงแม้ว่าจะชื่อเกาะสุกรแต่ทั้งเกาะกลับไม่มีหมูสักตัว  รวม
ไปถึงสุนขัก็ไม่มบีนเกาะแห่งนีด้้วย เพราะประชากรเกือบท้ังเกาะ
นับถือศาสนาอิสลาม ชาวบ้านบนเกาะน่ารัก ใจดีมากๆ ชวน
พูดคุย แนะน�าเป็นอย่างดี เป็นสถานที่ที่ประทับใจมาก
     บรรยากาศบนเกาะเรียบง่าย สบาย มีภูเขาสูงเป็นจุดชมวิว 
มองลงมาเห็นน�้าทะเลสวยสุดตา พื้นท่ีบนเกาะมีท้ังการท�าสวน
ยางพารา เลี้ยงวัว ควาย ทีเด็ดของเกาะสุกรคือไร่แตงโม เป็น
สินค้าขึ้นชื่อของที่นี้เพราะมีรสชาติที่หวาน อร่อย  และยังมีศูนย์
เรียนรู้รองรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย เช่น การท�าผ้าบาติก 
    เกาะสุกรเป็นอีกสถานท่ีท่องเท่ียวของจังหวัดตรังท่ีเหมาะ
ส�าหรบันกัท่องเท่ียวท่ีต้องการพกัผ่อนหย่อนใจ สัมผสับรรยากาศ
เงียบสงบ และเรียนรู้วิถีชีวิตแบบเรียบง่ายของชาวบ้าน  
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นกัสูแ้ดนใต ้
   วัวชน เป็นกีฬาประเภทหนึ่งของภาคใต้ จะมีข้ึนในช่วงเทศกาลและวันหยุดเสาร์ 
อาทิตย์ แต่หากตรงกับวันพระก็จะเลื่อนออกไป บรรดาคนที่มีใจรักในกีฬาชนวัว ก็จะ
พาวัวและเดินทางมาชมการชนวัวกันท่ี สนามกีฬาชนโค หรือท่ีชาวบ้านเรียกกันว่า     
บ่อนวัว
     เจ้าของวัวจะดูแลวัวเสมือนคนในครอบครัว หากเจ้าของมีฐานะดีก็อาจจะกางมุ้งให้ 
ท�าท่ีพักโรงนอนให้เป็นอย่างดี คอยก่อไฟเพื่อไล่ยุง และพาวัวเดิน - ว่ิงในทุกตอนเช้า
เป็นระยะทางอย่างน้อย 5 กิโลเมตร จากนั้นก็จะพาวัวไปอาบน�้า และตัดหญ้ามาให้กิน 
คอยดูแลเป็นอย่างดี 
    เงินเดิมพันการชนในแต่ละครั้งเริ่มกันที่หลักหมื่นไปจนหลักล้าน ไม่แปลกใจเลยว่า
ท�าไมบรรดาเจ้าของถึงรกัและเล้ียงดูวัวชนเหมอืนคนในครอบครัว และอกีอย่างท่ีส�าคญั
คอื บางครอบครวัมกีารเล้ียงวัวชนมาตัง้แต่รุน่บรรพบรุษุจงึท�าให้เกิดความรกัและความ
ผูกพันธ์เกิดขึ้นระหว่างคนกับวัว
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ไก่ชน 
      ไก่ชน เป็นกีฬาอีกประเภทของชาวใต้ ที่ได้รับความนิยมไม่ต่างจากวัวชน และ
มีสนามกีฬาชนไก่หลายท่ี เช่นเดียวกันกับกีฬาวัวชนถ้าหากวันชนไก่ตรงกับวันพระ 
ก็จะเลื่อนออกไปเป ็นวันอื่น
    บรรดาเซียนไก่จะเดินทางพาไก่ชนตัวโปรดมาเทียบเคียงหาคู่ชนกันตั้งแต่เช้า 
โดยจะมลีานรองรบัให้หาคูช่นกัน จากนัน้เมือ่ได้คูช่นแล้ว เจ้าของจะพาไก่ไปต่อเดือย 
ซ่ึงมีข้อก�าหนดไว้ในกติกาแล้วว่าจะต้องใช้เดือยแบบไหน หรือแล้วแต่เจ้าของไก่จะ
ตกลงกัน จากนั้นก็จะตกแต่งไก่ให้ัมีความพร้อมส�าหรับลงสนาม

    เดิมพันในการชนไก่แต่ละครั้งเริ่มตั้งแต่หลักพันไปยันหลักหม่ืน จากการที่ได้
ลงพื้นที่ติดขอบสนามชนไก่ จะได้ยินเจ้าของเรียกไก่ตัวเองว่าลูกทุกค�า คอยดูแลไก่
เป็นอย่างดี ไม่ต่างกับการดูแลวัวชน ท่ีต้องใส่ใจในทุกๆ ข้ันตอน ไม่ว่าจะเป็นการ
เช็ดขนอาบน�้าหรือการให้อาหารและการพักผ่อน
    สังเกตได้ว่า เจ้าของทั้งวัวชน ไก่ชน ก็มีความรักความเอ็นดูสัตว์เล้ียงของ
ตัวเอง  ไม่ต่างกับคนที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมว ซึ่งทุกๆ ชีวิตล้วนต้องการความรัก            
ความเอาใจใส่จากกันและกันทั้งนั้น
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      “ตรังบ้านเรามันสวย มีมุมที่สวยๆเยอะ แต่ที่บ้านเราคนมักจะรู้จักแค่
สระมรกต กับ ถ�้าเลเขากอบ เราก็คิดว่าถ้าเฉพาะคนตรัง จะให้ไปเที่ยวถ�้า
มรกตทุกวันมันก็ไม่ได้ พี่ก็เลยชอบออกไปถ่ายที่ต่างๆ ทั่วจังหวัดตรัง ให้
คนตรังกับคนที่มาเที่ยวได้รู้ว่าบ้านเรามีอะไรบ้าง”
     พี่ต๊ะ ปกรณ์กานต์ ทยานศิลป์ ช่างภาพจังหวัดตรังได้บอกถึงเหตุที่ชอบ
ออกไปขับรถถ่ายรูปบรรยากาศและวิถีชีวิตของคนตรังมาลงในเพจ               
@ Trang ที่นี่จังหวัดตรัง 
      ก่อนจะมาเป็นเจ้าของเพจพี่ต๊ะเล่าว่า  ก่อนหน้านี้เคยเรียนและท�างาน
ที่กรุงเทพฯ ช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีก็ได้กลับมาอยู่บ้านที่ตรัง ไม่มีอะไรท�าเลย
ถ่ายรูปเล่นๆ กับกล้องฟิล์มที่มี แล้วน�ารูปไปลงในเว็บไซต์ 
     “ในตอนนั้นเว็บไซต์ตรังโซนก�าลังได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะใน
สมัยนั้นไม่มีเฟซบุ๊กหรือพันทิป  แล้วบ้านพ่ีอยู่ใกล้สนามกีฬา พอเด็กๆ       
มีกิจกรรมกีฬาสี พี่ก็ไปถ่ายรูปแล้วเอามาลงเว็บตรังโซน เด็กก็สนใจ 
เข้ามาดูกันเยอะ ตอนนั้นใช้กล้องฟิล์มก็ต้องเอารูปไปสแกนก่อน หมดเงิน
ไปหลายบาทเหมือนกัน แต่ก็มีความสุขที่ได้ท�า”
    หลังจากนั้นก็เริ่มมีกล้องดิจิทัล ท�าให้ได้มีโอกาสออกไปถ่ายบ่อยขึ้น 
เจอวิวตรงไหนสวยๆ ก็ถ่ายมา จุดเริ่มต้นของการชอบถ่ายภาพพี่ต๊ะเล่าให้
ฟังว่า เมื่อก่อนบ้านยายเป็นร้านถ่ายภาพ ได้มีโอกาสเข้าไปคลุกคลี เรียนรู้  
จึงเริ่มสนใจ 
      “บ้านยายพี่เป็นร้านถ่ายรูป ได้ไปคลุกคลีที่ร้านก็เกิดความรู้สึกว่าชอบ
แต่ไม่ได้เรียนทางด้านถ่ายภาพมา แต่ตอนเรียนมหาวิทยาลัยมันมีวิชาท่ี
เกี่ยวกับการถ่ายรูปด้วยแต่ก็ไม่ได้เกี่ยวโดยตรง ช่วงนั้นก็ไม่ได้สนใจไปฝก 
ชอบแต่ก็ไม่ได้จริงจังอะไรมาก เพิ่งมาจริงจังตอนที่กลับมาอยู่บ้านแล้ว”
    เมื่อถามว่าท�าไมถึงเลือกที่จะถ่ายรูปที่ตรัง พี่ต๊ะก็ได้บอกค�าตอบที่น่า
ประทับใจกลับมาว่า “ตอนที่เราเรียนอยู่กรุงเทพเราคิดว่า เราอยากดูรูป
ของบ้านเกิดว่าเป็นยังไงบ้าง ก็ไม่รู้จะดูที่ไหน ก็เลยคิดว่าพอเราได้กลับมา
อยู่บ้านก็เลยอยากท�าบ้าง อยากให้คนอืน่เขาได้เหน็ว่าตรงับ้านเราก็มท่ีีสวยๆ 
อีกหลายที่ที่บางคนอาจจะยังไม่เคยรู้”

กำรออกไปถ่ำยรปูแต่ละครั �งมกีำรเตรยีมตวัอยำ่งไรบำ้ง
    “แรกๆ ก็ไม่ได้วางแผนอะไรเลย แต่พอมาช่วง 4 - 5 ปีที่ผ่านมา พี่พึ่ง
ได้มอเตอร์ไซค์  ถ้าเป็นช่วงวันธรรมดาวันว่างก็ไปเรื่อยๆ ไม่ได้วางแผน
อะไร ถ้าอากาศดีพี่ก็ออกไปถ่าย แต่ก็รู้ๆ กันว่าตรังฝนเยอะ ปีนี้ฝนตกเกือบ
ทุกวันเลยไม่ค่อยได้ไปไหน แต่พอแดดเปรี้ยงบวกกับพี่ว่าง พี่ก็ออกไปถ่าย 
ทันที ตอนเช้าออกไป  9 – 10 โมงพี่ก็กลับเข้ามาในตัวเมือง ออกไปอีกที
ก็ประมาณ บ่าย 3 - 4 โมง ไปให้ทั่วตรัง  หลังๆก็เริ่มวางแผนเส้นทางบ้าง 
เช่น ออกไปทะเลปากเมงกลับทางอ�าเภอกันตังแล้วแวะตรงไหนบ้าง ปกติ 
80 เปอร์เซ็นต์ พี่ก็จะไปคนเดียว แต่หลังๆ ก็มีเพื่อนร่วมเล่าเรื่องไปด้วย”
     จากที่ได้เห็นรูปพ่ีต๊ะไปถ่ายสถานท่ีต่างๆ ท่ัวตรัง ก็ได้ทราบว่าท่ี        
ที่ประทับใจที่สุดก็คือ เกาะสุกร
     “จริงๆ ก็ชอบหลายที่ แต่ที่ชอบมากๆ คือเกาะสุกร มันเป็นเกาะที่เรา
สามารถปันจักรยานรอบเกาะได้ เป็นเกาะที่ไม่ใหญ่มาก ชาวบ้านก็จะรู้ว่า
เราเป็นนักท่องเที่ยว พอเราปันผ่านเขาก็จะเรียก โบกมือทักทาย แต่ก็มีอีก
หลายที่ที่ชอบ”
    “คือพี่เป็นคนหัวล้าน ตัวใหญ่ๆ ชาวบ้านก็มักจะคิดว่าพี่เป็นฝรั่ง มัน
ท�าให้พี่ท�างานง่าย ถ่ายรูปง่าย เวลาเขาทักก็จะพูด “Hello” เราก็นึกในใจ
ว่า ดีละ ปาเขาทักเราแล้ว เด๋ียวเราเข้าไปถ่ายรูปที่บ้านปาเขา มันท�าให้
สนุก พอเราบอกว่าเป็นคนตรัง เขาก็หัวเราะกัน เราก็ชอบวิถีชาวบ้าน ชอบ
ไปน่ังคุย ชอบถ่ายคุณลุงจูงวัว ถ่ายปาที่ปันจักรยานผ่าน” เชื่อเลยว่าพี่ต๊ะ
มีความสุขกับการถ่ายภาพและพบเจอเรื่องราวประทับใจแบบนี้เพราะ
ระหว่างที่คุยไปพี่แกจะยิ้มอยู่เสมอ
     “สิ่งส�าคัญของการถ่ายรูปส�าหรับพี่ เวลาที่พี่ถ่ายรูปวิว พี่อยากให้มีคน
เข้าไปอยู่ในรูปด้วย เพระพี่อยากเทียบขนาด เช่น ทะเล น�้าตก ภูเขา        
พี่อยากให้มีคนอยู่ในรูป เพื่อที่คนมองแล้วจะได้เทียบขนาดว่า ภูเขามันใหญ่
นะ แล้วก็ท�าให้ภาพมันมีชีวิตขึ้นมา มีเรื่องราว ถ่ายทะเลก็อยากให้มีภาพ
คนมานั่งเล่นที่ทะเล มีคนมาเดินชายหาด หาปลา“

สอ่งตรงัผำ่นเลนสก์บั ต๊ะ ปกรณ์กำนต ์ทยำนศลิป์
เจำ้ของเพจ @ Trang ทีน่ี่จงัหวดัตรงั
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จดุเริม่ตน้ของกำรท�ำเพจ @ Trang ทีน่ี่จงัหวดัตรงั
     “ตอนแรกพี่อยู่เว็บไซค์ Trangzone แล้วคนเริ่มเยอะก็เลยคิดว่า ออกมาท�าเพจ
เองเลยน่าจะดีกว่า เพราะว่าท�าคนเดียวไม่ได้คาดหวังอะไร ตอนน้ีก็ตั้งคอนเซปต์
เพจไว้ว่า ออกไปเท่ียว ขับรถไปเจออะไรก็ถ่ายมาลงเพจ เน้นง่ายๆ ไม่ได้จ�ากัด
ว่าต้องถ่ายออกมาให้สวยงาม ไม่ได้เป็นเพจถ่ายรูปที่เน้นหลักการ ส่วนมากก็ใช้
โทรศัพท์ถ่ายด้วย แต่ถ้าเกิดรูปที่ไหนที่ต้องการจะเน้น ก็จะมีบ้างที่ใช้กล้องตัวใหญ่
ถ่าย” ตอนน้ีล่าสุดที่ได้เข้าไปดูยอดคนติดตามอยู่ที่ 111,390 คน และเดือนที่แล้ว 
(พฤษภาคม 2560) ก็พึ่งครบรอบที่สร้างเพจ 5 ปีพอดี
    “จริงๆ ตอนแรกก็อยากจะท�า อยากจะถ่ายรูปไปเรื่อยๆ แต่พอมาปีนี้ก็   
อยากท�าน้อยลง เพราะว่า ต้องกลับไปท�างานหลักของตัวเองบ้าง พี่ก็วัยขนาดนี้แล้ว
จะให้ออกไปถ่ายรูปทุกวันก็ไม่ไหว  พ่ีอยากมีธุรกิจสักอย่างท่ีไม่ต้องไปนั่งท�างาน 
อาจจะขายรูป เปิดร้านเป็นแกลอรี่ ถ้ามีเวลาถ่ายอีกพี่ก็จะออกไปถ่ายเรื่อยๆ 
ตอนนี้ก็อยากไปที่อื่นด้วย อยากไปต่างจังหวัด ไปให้ทั่วไทย เพราะเราเป็นช่างภาพ 
ก็อยากมีพอร์ต อยากไปเห็นอย่างอื่นบ้าง“
     เมื่อถามถึงไอดอลในการถ่ายภาพ พี่ต๊ะได้บอกว่าจริงๆ แล้วไม่มีไอดอล  หรือ
การถ่ายภาพแต่ละครั้งก็ไม่ได้มีหลักการ หรือเทคนิคอะไรมากมาย แค่มีความรู้สึก
อยากถ่าย มีความรู้สึกผ่อนคลาย และมีความสุข
     “พี่เห็นผลงานช่างภาพหลายๆ คน พี่จะชอบดูพวกแนวสารคดี พี่คิดอยากที่จะ
ท�าสารคดีหลายเรื่องที่เก่ียวกับจังหวัดตรัง เล่าเรื่องเจาะไปทีละเรื่อง ปีนี้พี่ก็ว่าจะ
เริ่มท�า

เช่นเรื่อง พะยูน ยางพารา ก็จะเน้นเรื่องที่มี ประโยชน์และผ่อนคลาย ก็อาจจะท�า
ลงเพจเหมือนเดิม ตอนแรกก็อยากจะมีเว็ปไซต์ แต่คิดไปคิดมาเป็นเพจน่าจะดีกว่า 
เพราะคนเดี๋ยวนี้ก็ใช้เฟซบุ๊กแล้วมันเข้าถึงง่ายกว่า”
 

มอีะไรอยำกจะแนะน�ำส�ำหรบัคนทีส่นใจออกไปถ่ำยรปูขำ้งนอกบำ้ง 

      “แรกๆ ก็อยากมีกล้องตัวใหญ่ๆ อุปกรณ์เยอะๆ มันดูเท่ดี แต่พอมาเจอปัญหา
สุขภาพ กับลักษณะการใช้งาน พอต้องหยิบกล้องออกมาถ่าย เราจะรู้สึกข้ีเกียจ
พี่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนี้นะ (หัวเราะ) ขี้เกียจเปลี่ยนเลนส์ แล้วเราจะดูแลล�าบาก 
อย่างเราไปทะเลแล้วเราจะลงเล่นน�้า ก็มีความรู้สึกห่วงกล้อง พี่ว่าก็ควรพกไปแต่
พอดี ตามการใช้งาน หากไม่ต้องการไฟล์ภาพที่คุณภาพดีมาก ก็ใช้โทรศัพท์มือถือ 
หรือ หากล้องคอมแพคสักตัวเราจะมีความสุขมากกับการออกไปเท่ียว ส่วนมากก็
คงโพสลงเฟซบุ๊กนั่นหละ แล้วก็มานั่งดูว่าเพื่อนมากดไลค์กันเท่าไหร่ (หัวเราะ)”
   การได้พูดคุยกับพี่ต๊ะในครั้งนี้ ท�าให้เห็นอีกมุมมองและคิดข้ึนได้ว่าบ้านเราก็มี
สถานท่ีสวยๆ แบบท่ีว่าจริงๆ ยังมีอีกหลายท่ีท่ีอยากให้เราไปพบไปเจอ ทุกๆ 
การเดินทางย่อมมีเรื่องผ่านเข้ามาเป็นประสบการณ์เสมอ ไม่ใช่แค่ตรังท่ีมีสถานท่ี
สวยๆ น่าไปเท่ียวชม แต่ฉันคิดว่า บ้านของผู้อ่านทุกท่านก็มีท่ีสวยๆ รอให้เราไป
สัมผัสอยู่เช่นกัน หากยังไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวที่ไหน ลองมองหาสถานที่เที่ยวใกล้บ้านที่
เป็นจังหวัดของเราดูก่อน แล้วจะพบว่าไม่มีที่ไหนสุขใจเท่าบ้านเราจริงๆ
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CAN ( I ) DID
 

    ก่อนหน้าที่จะมาสหกิจศึกษาที่นิตยสาร Howl ฉันได้ท�า
โปรเจคนิตยสารดิจิทัลกับเพื่อนอีก 1 คน ซ่ึงตอนนั้นก็คิดว่า 
ท�านิตยสาร แค่  2 คนไม่น่ารอดสักเท่าไหร่ จนมาวันนี้ที่จะต้อง
ลงพื้นที่ เขียน  ถ่ายรูป และจัดหน้านิตยสารเล่มนี้ขึ้นมาคนเดียว 
ก็แอบคิดเหมือนกันว่าจะไหวไหม แต่ก็บอกตัวเองให้ฮึดสู้ และ
พยายามท�ามันออกมาให้ส�าเร็จ พิสูจน์และท�าให้ตัวเองได้เห็นว่า 
เราก็ท�าได้  
     ครั้งแรกที่ได้มีโอกาสออกไปถ่ายรูปลงแกลลอรี่ จะต้องไป
ถ่ายน้องแมว 3 ตัวที่น่ารักมากๆ ซึ่งปกติก็ชอบแมวอยู่แล้ว ท�าให้
รู้สึกว่าชอบการถ่ายรูปน้องหมาน้องแมว ถึงแม้ว่าจะเหนื่อยแต่
ก็มีความสุข ในทุกครั้งที่ได้ออกไปเจอกับน้องหมาน้องแมว ก็มี
ความสุขที่ได้ถ่ายรูปอยู่ตรงนั้น   
     อีกครั้งหนึ่ง ที่ได้มีโอกาสออกไปถ่ายรูป Howl ฉบับที่ 11 
จนวันที่นิตยสารเสร็จออกมาเป็นรูปเล่ม แล้วได้เห็นรูปที่ตัวเอง
ถ่ายอยู่ในนิตยสาร ก็รู้สึกดีใจมากๆ แล้วฉบับพิเศษเล่มนี้เป็นรูป
ที่ถ่ายเองทั้งหมด ก็ย่ิงท�าให้รู้สึกภูมิใจ และกว่าจะออกมาเป็น
เล่มพิเศษฉบับนี้  ฉันได้เดินทางไปยังท่ีต่างๆ ของจังหวัดตรัง
เยอะมาก (ไปทุกทิศทั่วตรังเลยก็ว่าได้) แต่ก็พบเจอกับอุปสรรค
ในระหว่างการลงพื้นที่นั่นคือ ฝน ท�าให้ต้องพลาดบางสถานที่ไป 
แต่ท�าให้ได้รู้ว่าจังหวัดตรังยังมีอีกหลายสถานท่ีท่ีสวยงามและ
น่าประทับใจ ท้ังความสวยงามและผู ้คน ท�าให้ได้พบเจอ
ประสบการณ์ใหม่ๆ รู ้จักวางแผนในการท�างาน ถือเป็น
ประสบการณ์ใหม่ท่ีดีมากๆ คงจะหาจากท่ีอื่นไม่ได้หากไม่ได้
ลงมือท�าด้วยตัวเอง
    ตั้งแต่วันแรกท่ีได้เข้ามาสหกิจศึกษาท่ีนิตยสาร Howl พี่ๆ   
ก็บอกเสมอว่า ที่นี่ให้ได้แค่โอกาส และก็มีโอกาสมาให้จริงๆ มา
ให้ลองได้ท�า ได้เรียนรู้ หากไม่ได้มาสหกิจศึกษาที่นี่ก็คงไม่ได้รับ
ประสบการณ์และสิ่งดีๆ แบบนี้แน่นอน 
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       ขอขอบคุณค่ายโคเตาหมูย่างโกย่น อ.นาโยง จ.ตรัง 
       ขอขอบคุณร้านบัวบก ที่อนุญาตให้เข้าไปสอบถามและถ่ายภาพการ
ย่างหมู
       ขอขอบคุณพิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ 
ระนอง) อ.กันตัง จ.ตรัง
       ขอขอบคุณสนามกีฬาชนไก่นาหมื่ีนศรี อ.นาโยง จ.ตรัง 
       ขอขอบคุณสนามกีฬาชนโคควนธานี อ.ควนธานี จ.ตรัง
        ขอขอบคุณชาวบ้านบนเกาะสุกรที่ชวนพูดคุย ให้ค�าแนะน�า และบอก
เล่าเรื่องราวบนเกาสุกรให้ฟัง สนุกและน่ารักมากๆ
       ขอขอบคุณคุณน้าชาวจังหวัดสตูล และคุณต�ารวจที่ให้ติดรถกลับมา
จากเกาะสุกร
       ขอขอบคุณพี่ต๊ะ ปกรณ์กานต์ ทยานศิลป์ เจ้าของเพจ @Trang ที่นี้
จังหวัดตรัง ที่ได้มาแบ่งปันเรื่องราวการถ่ายทอดวิถีชีวิตของคนตรังผ่านการ
ถ่ายรูป
       ขอบคุณน้องหมา น้องแมวทุกๆ ตัวที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในนิตยสาร 
Howl ฉบับพิเศษเล่มนี้
       ขอบคุณเพื่อนที่น่ารักทุกคนที่ช่วยแนะน�าและพาไปสถานที่ต่างๆ
      ขอบคุณพ่อกับแม่และครอบครัวมากๆ ท่ีคอยสนับสนุนในทุกเรื่องท่ี
ผ่านมา
       ขอขอบคุณนิตยสาร Howl มีมอบโอกาสและประสบการณ์ที่ดีแบบนี้
ให้ได้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
        และที่ส�าคัญเหนือสิ่งอื่นใดขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ได้ร่วมเดินทาง
ไปตรังกับ Howl ฉบับพิเศษเล่มนี้ด้วยกัน

ขอบคุณค่ะ :)

THANK YOU
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