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CRUISE

THE BRAHMAPUTRA & ASSAM 

WITH M.V. MHABAAHU

“แม่น�้ำพรหมบุตร” ชื่อที่เคยคุ้นกันมำแต่เด็กครั้งเรียนภูมิศำสตร์ จำกจุดก�ำเนิดบนเทือกเขำหิมำลัยผ่ำนอินเดีย 
แคว้นอัสสัม และบังกลำเทศ ก่อนไหลลงสู่อ่ำวเบงกอล ด้วยควำมยำวเท่ำสิ้นเกือบ 3,000 กิโลเมตร และมีบำงช่วง
กว้ำงใหญ่ถึง 10 กิโลเมตร เป็นเส้นเลือดหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนทำงตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย ด้วยกำรพัดพำ
ดินอันอุดมสมบูรณ์มำให้ท�ำกำรเพำะปลูก เป็นเส้นทำงคมนำคมที่ส�ำคัญ แม้เมื่อน�้ำแข็งละลำยจำกยอดเขำในช่วง

ต้นฤดูใบไม้ผลิ แม่น�้ำสำยนี้จะเอ่อท่วมและสร้ำงควำมเสียหำยให้สรรพชีวิตที่อยู่สองฟำกฝั่ง 
แต่ก็เหมือนกับวัฏจักรแห่งชีวิต ที่เมื่อน�้ำลดลง ชีวิตใหม่ก็จะเริ่มขึ้นอีกครำ

และเรำก�ำลังจะพำคุณไปล่องแม่น�้ำพรหมบุตรเพื่อสัมผัสเรื่องรำวและสรรพชีวิตที่สำยน�้ำนี้ด้วยกัน
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M.V. Mahabaahu – เรือมหาพาหุ แล่นข้ึนล่องแม่น�้าพรหมบุตร
ช่วงเขตแคว้นอัสสัมในช่วงเดอืนพฤศจกิายนถึงมนีาคม ไฮไลต์ท่ีส�าคญัของ
การเดนิทางเส้นน้ีคอือุทยานแห่งชาตคิาซรัิงกา (Kaziranga) ท่ีมแีรดอินเดยี
และสรรพสัตว์นานาพันธ์ุ การสมัผสัชวิีตของผูท่ี้อาศยัอยู่ริมแม่น�า้พรหมบตุร 
ไร่ชาอัสสัมอนัลือชือ่ และอดีตอาณาจกัรอาหม หน่ึงในเชือ้สายไทท่ีปกครอง
บริเวณนี้อยู่ถึง 600 ปี (ค.ศ. 1228-1826)

การเดินทางเพ่ือไปลงเรือมหาพาหุ เริ่มจากกูวาฮาตี (Guwahati) 
โดยเครื่องบินภายในประเทศจากกัลกัตตาหรือเดลี เมื่อเดินทางถึงก็มี
พนักงานของเรือมายืนรอรับถึงภายในสนามบนิ จากน้ันก็น่ังรถ 4WD พร้อมมี
อาหารกล่องในตะกร้าสานอย่างสวยงามเตรียมไว้ให้รองท้อง เพราะเรา
จะไปแวะเที่ยวชมวัดคามักคยา (Kamakhya) ในเมืองกูวาฮาตีกันก่อน

วัดแห่งน้ีเป็นวัดฮนิด ูสร้างข้ึนเพ่ือบชูาเทพี Kama Khya เป็นท่ีเคารพ
นับถือของชาวแคว้นอัสสัมย่ิงนัก จึงมีคนมาเข้าแถวรอเข้าไปสักการะ
ในวิหารหลกัแบบรอกัน 5-6 ชัว่โมง ตลอดทางข้ึนไปยังตวัวัดมร้ีานขายของ
เครื่องบูชา มีการลากแพะ อุ้มไก่ ไปจนถึงลูกวัว ลูกควาย ขึ้นไปที่วัดเพื่อ
เชือดบูชา โดยมีนักบวชใส่ชุดแดงที่เดิน ๆ ยืน ๆ กันอยู่เต็มวัดมาคอยช่วย
ท�าพิธีให้ เวลาที่เข้าไปในตัววัดต้องถอดรองเท้าเอาไว้ด้านนอก ซึ่งทางไกด์
ของเราได้เตรียมถุงสวมเท้ามาให้เราด้วยจะได้ไม่ต้องเดินเท้าเปล่า

เมื่อชมวัดเรียบร้อยแล้ว เราก็เดินทางต่อไปยังจุดท่ีเรือจอดอยู่
ริมตล่ิงแม่น�้า ซึ่งทางข้ึนลงเรือไม่ได้สร้างถาวร เพราะเมื่อถึงหน้าน�้า น�้า
จะท่วมและซดัตล่ิงพัง จงึท�าได้เพียงการสร้างทางข้ึนลงชัว่คราวเท่านัน้ แต่
เจ้าหน้าที่ของเรือก็ดูแลอย่างใกล้ชิดแบบแทบจะช่วยอุ้มเลยทีเดียว

และเมื่อผู้ร ่วมเดินทางมาถึงกันครบตามเวลา เรือมหาพาหุก็
ออกเดินทางไปตามทางขึ้นเหนือ เราขึ้นไปนั่งอยู่บนดาดฟ้าเพื่อชมสายน�้า
อันกว้างใหญ่ท่ีท�าให้เราตื่นตา แม่น�้าบางช่วงกว้างเสียจนมองไม่เห็นฝั่ง 
แต่เมือ่แล่นเลียบผ่านเมอืงเราก็ได้เห็นภาพชวิีตของผู้คนท่ีอาศยัเรือโดยสาร
ข้ามฟากสัญจร และชาวประมงในเรือล�าน้อย

เมื่อตะวันลับขอบฟ้า เรือมหาพาหุก็จอดลงข้างเกาะสันดอน
กลางน�า้ท่ีสามารถลงไปเดนิเล่น ไปก่อกองไฟเพ่ือสังสรรค์ได้ ท้ังตอนเช้าตรู่ 
นีน่า ครูซไดเร็คเตอร์ของเรา ก็ยังน�าเล่นโยคะออกก�าลังกายยืดเส้นสาย
รับอรุณบนสันดอนทรายนี้ด้วย



เรือมหาพาหุเดินทางเต็มวันอีกหน่ึงวันก่อนไปจอดค้างท่ีหมู่บ้าน
ซลิกัต (Silghat) ซึง่ปกตแิล้วจะมกีารพาไปชมไร่ชาและโรงงานผลิตชาอัสสมั
อันลือชื่อ แต่น่าเสียดายที่ช่วงนั้นโรงงานหยุด เราจึงไปชมโรงงานกระสอบ
จากปอกระเจาแล้วกลบัมาชมการแสดงของหนุ่มสาวท่ีทางเรือจดัไว้ให้ชม 
เป็นการร่ายร�าเกี้ยวพาราสีที่คล้ายกับร้องร�ากลองยาวมากทีเดียว

คนืน้ีเราเข้านอนแต่หัวค�า่เพ่ือตืน่ต ี3!!! ออกเดนิทางต ี3.45 น. เพ่ือ
น่ังรถอีกเกือบชัว่โมงไปยังอทุยานแห่งชาตคิาซรัิงกา เพ่ือน่ังช้างชมแรดและ
สัตว์ต่าง ๆ ก่อนรุ่งสางเป็นไฮไลต์ที่สุดของทริปนี้

อุทยานแห่งน้ีได้รับการข้ึนทะเบยีนเป็นมรดก ระบบการจดัการต่าง ๆ 
นับว่าดีมากทีเดียว พ้ืนท่ีบริเวณน้ีในหน้าน�้าอาจมีน�้าท่วมถึงและเดินทาง
เข้ามายากล�าบาก จึงปิดท�าการ ที่นี่มีแรดอินเดียนอเดียว ถึง 2,300 ตัว ซึ่ง
เป็นความส�าเร็จอย่างสงูสดุในเร่ืองการปกป้องแรดจากผู้ลักลอบมาฆ่าแรด
เพ่ือเอานอ นอกจากน้ันยังมีสัตว์อ่ืน ๆ อีกมากมายรวมท้ังเสือ กวาง ช้าง 
และนกนานาชนิด

แรดอินเดียน้ันแตกต่างจากแรดแอฟริกาท่ีตัวเล็กกว่าและหนังพับ
เป็นเหมือนเกราะโบราณอย่างชัดเจน เมื่อต้นศตวรรษที่ 20 เคยลดจ�านวน
ลงเหลือเพียงราว 300 ตัวเท่าน้ัน แต่การฟื้นฟูและอนุรักษ์อย่างเข้มงวด
ท�าให้ปัจจุบันทั่วอินเดียมีแรดอยู่ในพื้นที่ธรรมชาติราว 3,000 ตัว

การน่ังช้างไปชมแรดน้ัน มข้ีอดีท่ีสุดคอืช้างเดนิฝีเท้าเบา เงยีบ และ 
แรดซึ่งเป็นสัตว์ที่ตาไม่ดี ก็ไม่ได้สนใจช้างที่มีคนอยู่บนหลังเลยแม้แต่น้อย 
ยังเดิน ยืน กิน ไปเรื่อย ๆ ขบวนช้างกว่า 10 เชือกที่มีลูกช้างตัวเล็กตัวน้อย
เดินตามกันเป็นพรวน จึงได้เห็นแรดและสัตว์อื่น ๆ อย่างใกล้ชิดมาก และ
เวลาชั่วโมงเศษของการนั่งหลังช้างก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วจนทุกคนบ่นเป็น
เสียงเดียวกันว่าอยากจะนั่งอีกสักรอบ

หลังอาหารเช้าท่ีโรงแรมใกล้ ๆ อุทยาน เราเดินทางไปยังบาโกรี 
(Bagori) ทางด้านตะวันตกของคาซิรังกาเพ่ือน่ังรถจี๊ปซาฟารีดูสัตว์กันต่อ 
แม้จะไม่ได้เห็นแรดมากมายและใกล้ชดิอย่างช่วงเช้า แต่ก็ได้เห็นนกหลายชนิด
ที่งดงาม ถ้านักดูนกมาต้องชอบใจแน่ 
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เรากลับไปรับประทานอาหารกลางวันท่ีเรือและเรือก็ถอนสมอ
ออกเดินทางต่อจนบ่ายจัดจึงจอดท่ีกลางแม่น�้าแล้วใช้เรือเล็กพาเราไป
บิชวานาธ กัต (Bishwanath Ghat) หมู่บ้านเล็ก ๆ ท่ีมีชื่อเร่ืองการทอผ้า 
จงึไม่ต้องสงสัยเลยว่าเมือ่เดนิเข้าไปในหมูบ้่านแล้วจะเกิดการรุมขายรุมซือ้
กันอย่างสนุกสนาน สาว ๆ  ทุกบ้านพากันขนผลงานของตนออกมาวางขาย 
ราคาท่ีบอกน้ันไม่แพงเลย แต่ก็อดต่อราคากันเสียไม่ได้ ซึ่งชาวบ้านก็
ย้ิมแย้มแจ่มใสกับการต่อรองมาก แถมยังชอบถูกถ่ายรูปเสียด้วยท้ังเด็ก
ท้ังผู้ใหญ่ นักท่องเท่ียวฝ่ายชายท่ีไม่ซื้อของจึงหันมาถ่ายรูปกันอย่าง
เพลิดเพลิน

หลังการช้อปปิ้งผ่านพ้นพร้อมผ้าหอบใหญ่ในมือแทบทุกคนและ
การเดินชมวัดบูชาพระศิวะแล้ว เมื่อเราลงเรือเล็กกลับไปข้ึนเรือมหาพาหุ 
ชาวบ้านก็เดินตามมาส่งกันนับสิบ ท้ังเด็กท้ังผู้ใหญ่ มีกระท่ังแตรวงมาส่ง
ด้วยอย่างครื้นเครงเป็นที่สุด

เรือมหาพาหุ พาเราเดนิทางมาถึงทางด้านตะวันออกของคาซริงักา
ในวันรุ่งข้ึน คราวน้ีเราจะใช้การซาฟารีด้วยเรือเล็กเพ่ือชมสัตว์นานาชนิด
กันบ้าง Durgesh-ไกด์/วิทยากร/นักธรรมชาติวิทยา ประจ�าเรือบอกว่า
แม้จะไม่ได้เห็นสตัว์ใหญ่มากมายเหมอืนนัง่ช้างหรือใช้รถ แต่จะได้เห็นสัตว์
เล็ก ๆ ที่ใช้ชีวิตพ่ึงพาสายน�้านี้ อย่างนาก (ท่ีขู่ฟ่อไล่เรืออย่างไม่ดูขนาด
ตวัเองเลย) เต่าตวัน้อยมาก ๆ  มองด้วยตาเปล่าแทบไม่เห็น และนกกินปลา
หลายสายพันธุ์ท่ีบางชนิดท�ารังเป็นโพรงเข้าไปในดินหน้าตลิ่งสูง และ
ถ้าโชคดี ก็จะได้เห็นสัตว์ชนิดอื่นด้วย

ซึ่งเราก็โชคดีอย่างมาก ที่ได้เห็นช้างรุ่น มายืนอยู่ริมตลิ่ง (สูงเหนือ
ระดับเกือบ 10 เมตร) เพ่ืออาบทราย และยังได้เห็นควายป่าตัวใหญ่มาก
ยืนอยู่บนสันดอนกลางน�้า ผู้ร่วมทางฝรั่งหลายคนสงสัยว่ามันไปตรงน้ัน
ได้อย่างไร ดูร์เกชก็บอกว่า “ว่ายน�้าไปสิ ควายว่ายน�้าเป็น” 



อีกหมู่บ้านหน่ึงท่ีเราได้แวะเย่ียมชมบนเส้นทางการล่องเรือคือ
หมูบ้่านมชิชิง่ (Mishing) ซึง่เป็นกลุ่มชนท่ีเชือ่กันว่าอพยพลงมาจากบนเขา
ทางตอนเหนือ การปลูกบ้านท่ีอยู่อาศัยของคนที่น่ีเตรียมพร้อมรับกับ
หน้าน�้าด้วยใต้ถุนสูง ผู้ชายเป็นช่างฝีมือช่างไม้ ส่วนผู้หญิงก็มีฝีมือใน
การทอผ้า ปักผ้า

จงึเกิดการรุมซือ้รุมขายกันอีกครัง้ ซึง่คราวน้ีฝร่ังท่ีร่วมทางหลายคน
เตรียมตัวมาพร้อม รวมท้ังฝร่ังฝ่ายชายด้วย การซื้อขายจึงเป็นไปอย่าง
สนุกสนานท่ีสุดโดยเฉพาะเมือ่ไปถึงโรงเรียนท่ีมลีานกว้าง หลงัจากการมอบ
เคร่ืองเขียนและของเล่นให้เด็กแล้ว (ท้ังของเรือเตรียมมาและมีผู้โดยสาร
ออสเตรเลียคนหน่ึงหอบลูกเทนนิสถุงใหญ่มาให้ด้วย) ก็ถึงเวลาของการ 
“ช้อปแหลก” ท่ีน่ีพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลย คนของทางเรอืจงึถูกดงึไปซ้ายที
ขวาทีเพ่ือช่วยเจรจา แต่ไม่มอีะไรจะเป็นอุปสรรคการช้อปป้ิงไปได้ ภาษาใบ้
จึงชนะทุกสิ่งและเราก็หอบผ้าคนละตั้งใหญ่และไม่มีรูปีเหลือกันเลย
สักคนเดียวกลับขึ้นเรือกันไป

วันสุดท้ายของการล่องเรือ คือการจอดแวะเกาะใหญ่ท่ีสุดกลาง
แม่น�า้พรหมบตุรคอืมาจลีู (Majuli) ซึง่เป็นศนูย์กลางของวัฒนธรรมอสัสัม
มาแต่โบราณ ที่นี่มีวัดฮินดูไวษณพนิกาย (นับถือพระวิษณุ) อันมีอิทธิพล
ต่อชีวิต ความเป็นอยู่ ศิลปะ และความรู้ แต่ละวัดใช้การปฏิบัติเพ่ือบูชา
เทพเจ้าแตกต่างกัน อย่างท่ีเราได้ไปแวะชม Garamur Satra ท่ีบชูาเทพเจ้า
ผ่านการร้องเพลงและร่ายร�าเล่าเร่ืองนารายณ์อวตารและรามายณะ ส่วนวัด 
Kamlabari Satra ซึง่มนัีกบวชอยู่ประจ�าน้ันบชูาพระวิษณุผ่านการร�ากลอง
ที่งดงาม

จากน้ันเราน่ังรถไปยังไร่ชาท่ีจอร์ฮตั (Jorhat) เพ่ือรบัประทานอาหาร
กลางวัน และชมิชา แต่ไม่ได้เห็นการเก็บใบชาเพราะตอนน้ีเป็นช่วงตดัแต่ง
ชาและปิดพักโรงงาน 



เราปิดท้ายวันด้วยการแวะชมวัดฮนิดศูวิะสักการ (Sivasagar Sivadol) 
ซึ่งเป็นคอมเพล็กซ์รวมกันทั้งวิหารที่บูชาพระศิวะหลังหน่ึง พระวิษณุ
หลังหน่ึง และพระแม่เทวีอีกหลังหน่ึง วัดน้ีสร้างข้ึนมาตั้งแต่ต้นศตวรรษท่ี 
18 โดยราชนีิชาวอาหม (ช่วงแรก ๆ ชาวอาหมนับถือพุทธ ต่อมาจงึกลาย
มานับถือฮินดูตามคนท้องถิ่น)

จุดที่เราไปแวะชมคือวิหารพระศิวะ ซึ่งเมื่อไปถึงพอดีกับเวลาที่มี
การท�าพิธีบชูา จงึได้ฟังเพลงสวดและได้เนียน ๆ  ไปเข้าแถวรบัน�า้ศกัดิสิ์ทธ์ิ 
รับขนม (ท่ีไม่กล้ากิน) และรบัศลีรบัพรยืดยาวท่ีถึงแม้จะฟังไม่ออกแต่ก็รูส้กึดี
ยิ่งนัก

เช้าวันรุ่งข้ึนเราข้ึนจากเรือโดยมแีถวพนักงานท่ีตอนน้ีคุน้หน้าคุ้นตา
กันดีเพราะใช้เวลาอยู่ด้วยกันมา 7 วันเต็ม โบกมือส่งจนลับสายตา 

การเดินทางโดยเรือมหาพาหุ เป็นความสะดวกสบายและอบอุ่น
จนเหมอืนบ้านอกีหลงัหนึง่เพราะการบรกิารชัน้เย่ียมของพนักงานทุกระดบั 
อาหารอร่อยทุกมื้อ และส่ิงละอันพันละน้อยที่ทางเรือไม่ละเลยถ้ามันจะ
ท�าให้ผู้โดยสารสนุก เพลิดเพลิน

แม่น�้าพรหมบุตรอาจเป็นชื่อท่ีคุ้นหูมาเน่ินนาน แต่ประสบการณ์
การล่องเรือมหาพาหุท่ีแม่น�้าสายน้ี จะประทับใจเราไปนานแสนนาน
ยิ่งกว่านั้น 
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ช่วงบ่าย เราเดนิทางไปยังเมอืงซบิซาการ์ (Sibsagar) ซึง่เป็นเมอืงหลวง
ของอาณาจักรอาหม ผู้คนเชื้อสายไทจากยูนนานและจีนที่เข้ามาปกครอง
ดินแดนแถบน้ีตั้งแต่ศตวรรษท่ี 13 แม้อาณาจักรจะสลายไปแล้ว แต่ยัง
เหลือซากของวังเก่า และรัง การ์ หรือสวนสราญของราชวงศ์และชนชั้นสูง
ที่ใช้เป็นที่ดูมหรสพซึ่งรวมถึงกีฬาการต่อสู้ต่าง ๆ ด้วย

ตลอดการเดินทางท่ีผ่านมา เราได้สังเกตเห็นว่าผู้คนแถบน้ีไม่ได้ 
“หน้าแขก” แต่หน้าตาเหมือนคนพม่า คนไทย แน่นอนว่าเราฟังภาษาพูด
ไม่ออก ไม่คล้ายคลึงกับภาษาท่ีพอฟังออกบ้างท่ีสิบสองปันนา แต่ค�าว่า 
“ไท–อาหม” ก็ท�าให้คนไทยอย่างเรารู้สึกคุน้เคย ใกล้ชดิ และสนใจมากกว่า
คนอื่น ๆ ทั้งยังอยากจะศึกษาเรื่องราวของไท-อาหมให้มากกว่านี้
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Far Horizon Tours Pvt Ltd. #55 LGF, 
Charmwood Plaza, Near Suraj Kund, 
Faridabad 121009 
www.mahabaahucruiseindia.com

ตัวแทนจ�าหน่ายประเทศไทย 
The Earth Concept Co., Ltd. 
e-mail : contact@the-earthconcept.com

สนใจไปล่องเรือแม่น�้ำพรหมบุตร 
ติดต่อได้ที่

การต้อนรับอย่างอบอุ่นแบบอินเดียเมื่อวันแรก
ของการไปถึงเรือ

ห้องพักแสนสบายเหมือนโรงแรมชั้นหนึ่ง

เชฟและลูกมือที่ท�าอาหารอร่อยจนต้องขอดูหน้า

มาลัยดาวเรืองและผ้าคล้องคอแบบอัสสัมมอบ
ให้ผู้มาเยือน

ห้องบังคับการเรือที่พาล่องแม่น�้าพรหมบุตร
อย่างราบรื่น

โยคะยามเช้าบนสนัดอนทรายกับนน่ีา ครูซไดเร็คเตอร์

ห้องอาหารเปลี่ยนเป็นห้องเลคเชอร์ทุกวันเพ่ือ
ให้ความรู้ถึงเรื่องราวต่าง ๆ

ล็อบบี้ของเรือ ที่นั่งสังสรรค์ได้ทุกเวลา

อาหารอร่อยทุกมื้อ ทั้งนานาชาติและอินเดีย

ยามว่างหากอยากผ่อนคลายก็มีซาลอนและ
มือนวดให้บริการ

ส่วนหนึ่งของทีมงานคุณภาพของเรือมหาพาหุ
ที่ให้บริการอย่างไม่มีเหน็ดเหนื่อยตลอด 7 คืน

Inside M.V. Mahabaahu


