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“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 แล่นขึ้นล่องแม่น�้าพรหมบุตร
ช่วงเขตแคว้นอัสสัมในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคม ไฮไลต์ทสี่ า� คัญของ
การเดินทางเส้นนีค้ อื อุทยานแห่งชาติคาซิรงั กา (Kaziranga) ทีม่ แี รดอินเดีย
และสรรพสัตว์นานาพันธุ์ การสัมผัสชีวติ ของผูท้ อี่ าศัยอยูร่ มิ แม่นา�้ พรหมบุตร
ไร่ชาอัสสัมอันลือชือ่ และอดีตอาณาจักรอาหม หนึง่ ในเชือ้ สายไททีป่ กครอง
บริเวณนี้อยู่ถึง 600 ปี (ค.ศ. 1228-1826)
การเดินทางเพื่อไปลงเรือมหาพาหุ เริ่มจากกูวาฮาตี (Guwahati)
โดยเครื่องบินภายในประเทศจากกัลกัตตาหรือเดลี เมื่อเดินทางถึงก็มี
พนักงานของเรือมายืนรอรับถึงภายในสนามบิน จากนัน้ ก็นงั่ รถ 4WD พร้อมมี
อาหารกล่องในตะกร้าสานอย่างสวยงามเตรียมไว้ให้รองท้อง เพราะเรา
จะไปแวะเที่ยวชมวัดคามักคยา (Kamakhya) ในเมืองกูวาฮาตีกันก่อน
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วัดแห่งนีเ้ ป็นวัดฮินดู สร้างขึน้ เพือ่ บูชาเทพี Kama Khya เป็นทีเ่ คารพ
นับถือของชาวแคว้นอัสสัมยิ่งนัก จึงมีคนมาเข้าแถวรอเข้าไปสักการะ
ในวิหารหลักแบบรอกัน 5-6 ชัว่ โมง ตลอดทางขึน้ ไปยังตัววัดมีรา้ นขายของ
เครื่องบูชา มีการลากแพะ อุ้มไก่ ไปจนถึงลูกวัว ลูกควาย ขึ้นไปที่วัดเพื่อ
เชือดบูชา โดยมีนักบวชใส่ชุดแดงที่เดิน ๆ ยืน ๆ กันอยู่เต็มวัดมาคอยช่วย
ท�าพิธีให้ เวลาที่เข้าไปในตัววัดต้องถอดรองเท้าเอาไว้ด้านนอก ซึ่งทางไกด์
ของเราได้เตรียมถุงสวมเท้ามาให้เราด้วยจะได้ไม่ต้องเดินเท้าเปล่า
เมื่อชมวัดเรียบร้อยแล้ว เราก็เดินทางต่อไปยังจุดที่เรือจอดอยู่
ริมตลิ่งแม่น�้า ซึ่งทางขึ้นลงเรือไม่ได้สร้างถาวร เพราะเมื่อถึงหน้าน�้า น�้า
จะท่วมและซัดตลิง่ พัง จึงท�าได้เพียงการสร้างทางขึน้ ลงชัว่ คราวเท่านัน้ แต่
เจ้าหน้าที่ของเรือก็ดูแลอย่างใกล้ชิดแบบแทบจะช่วยอุ้มเลยทีเดียว

และเมื่ อ ผู ้ ร ่ ว มเดิ น ทางมาถึ ง กั น ครบตามเวลา เรื อ มหาพาหุ ก็
ออกเดินทางไปตามทางขึ้นเหนือ เราขึ้นไปนั่งอยู่บนดาดฟ้าเพื่อชมสายน�้า
อันกว้างใหญ่ที่ท�าให้เราตื่นตา แม่น้�าบางช่วงกว้างเสียจนมองไม่เห็นฝั่ง
แต่เมือ่ แล่นเลียบผ่านเมืองเราก็ได้เห็นภาพชีวติ ของผูค้ นทีอ่ าศัยเรือโดยสาร
ข้ามฟากสัญจร และชาวประมงในเรือล�าน้อย
เมื่ อ ตะวั น ลั บ ขอบฟ้ า เรื อ มหาพาหุ ก็ จ อดลงข้ า งเกาะสั น ดอน
กลางน�า้ ทีส่ ามารถลงไปเดินเล่น ไปก่อกองไฟเพือ่ สังสรรค์ได้ ทัง้ ตอนเช้าตรู่
นีน่า ครูซไดเร็คเตอร์ของเรา ก็ยังน�าเล่นโยคะออกก�าลังกายยืดเส้นสาย
รับอรุณบนสันดอนทรายนี้ด้วย

เรือมหาพาหุเดินทางเต็มวันอีกหนึ่งวันก่อนไปจอดค้างที่หมู่บ้าน
ซิลกัต (Silghat) ซึง่ ปกติแล้วจะมีการพาไปชมไร่ชาและโรงงานผลิตชาอัสสัม
อันลือชื่อ แต่น่าเสียดายที่ช่วงนั้นโรงงานหยุด เราจึงไปชมโรงงานกระสอบ
จากปอกระเจาแล้วกลับมาชมการแสดงของหนุม่ สาวทีท่ างเรือจัดไว้ให้ชม
เป็นการร่ายร�าเกี้ยวพาราสีที่คล้ายกับร้องร�ากลองยาวมากทีเดียว
คืนนีเ้ ราเข้านอนแต่หวั ค�า่ เพือ่ ตืน่ ตี 3!!! ออกเดินทางตี 3.45 น. เพือ่
นัง่ รถอีกเกือบชัว่ โมงไปยังอุทยานแห่งชาติคาซิรงั กา เพือ่ นัง่ ช้างชมแรดและ
สัตว์ต่าง ๆ ก่อนรุ่งสางเป็นไฮไลต์ที่สุดของทริปนี้
อุทยานแห่งนีไ้ ด้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็นมรดก ระบบการจัดการต่าง ๆ
นับว่าดีมากทีเดียว พื้นที่บริเวณนี้ในหน้าน�้าอาจมีน�้าท่วมถึงและเดินทาง
เข้ามายากล�าบาก จึงปิดท�าการ ที่นี่มีแรดอินเดียนอเดียว ถึง 2,300 ตัว ซึ่ง
เป็นความส�าเร็จอย่างสูงสุดในเรือ่ งการปกป้องแรดจากผูล้ กั ลอบมาฆ่าแรด
เพื่อเอานอ นอกจากนั้นยังมีสัตว์อื่น ๆ อีกมากมายรวมทั้งเสือ กวาง ช้าง
และนกนานาชนิด

แรดอินเดียนั้นแตกต่างจากแรดแอฟริกาที่ตัวเล็กกว่าและหนังพับ
เป็นเหมือนเกราะโบราณอย่างชัดเจน เมื่อต้นศตวรรษที่ 20 เคยลดจ�านวน
ลงเหลือเพียงราว 300 ตัวเท่านั้น แต่การฟื้นฟูและอนุรักษ์อย่างเข้มงวด
ท�าให้ปัจจุบันทั่วอินเดียมีแรดอยู่ในพื้นที่ธรรมชาติราว 3,000 ตัว
การนัง่ ช้างไปชมแรดนัน้ มีขอ้ ดีทสี่ ดุ คือช้างเดินฝีเท้าเบา เงียบ และ
แรดซึ่งเป็นสัตว์ที่ตาไม่ดี ก็ไม่ได้สนใจช้างที่มีคนอยู่บนหลังเลยแม้แต่น้อย
ยังเดิน ยืน กิน ไปเรื่อย ๆ ขบวนช้างกว่า 10 เชือกที่มีลูกช้างตัวเล็กตัวน้อย
เดินตามกันเป็นพรวน จึงได้เห็นแรดและสัตว์อื่น ๆ อย่างใกล้ชิดมาก และ
เวลาชั่วโมงเศษของการนั่งหลังช้างก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วจนทุกคนบ่นเป็น
เสียงเดียวกันว่าอยากจะนั่งอีกสักรอบ
หลังอาหารเช้าที่โรงแรมใกล้ ๆ อุทยาน เราเดินทางไปยังบาโกรี
(Bagori) ทางด้านตะวันตกของคาซิรังกาเพื่อนั่งรถจี๊ปซาฟารีดูสัตว์กันต่อ
แม้จะไม่ได้เห็นแรดมากมายและใกล้ชดิ อย่างช่วงเช้า แต่กไ็ ด้เห็นนกหลายชนิด
ที่งดงาม ถ้านักดูนกมาต้องชอบใจแน่

เรากลับไปรับประทานอาหารกลางวันที่เรือและเรือก็ถอนสมอ
ออกเดินทางต่อจนบ่ายจัดจึงจอดที่กลางแม่น�้าแล้วใช้เรือเล็กพาเราไป
บิชวานาธ กัต (Bishwanath Ghat) หมู่บ้านเล็ก ๆ ที่มีช่ือเรื่องการทอผ้า
จึงไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าเมือ่ เดินเข้าไปในหมูบ่ า้ นแล้วจะเกิดการรุมขายรุมซือ้
กันอย่างสนุกสนาน สาว ๆ ทุกบ้านพากันขนผลงานของตนออกมาวางขาย
ราคาที่บอกนั้นไม่แพงเลย แต่ก็อดต่อราคากันเสียไม่ได้ ซึ่งชาวบ้านก็
ยิ้มแย้มแจ่มใสกับการต่อรองมาก แถมยังชอบถูกถ่ายรูปเสียด้วยทั้งเด็ก
ทั้งผู้ใหญ่ นักท่องเที่ยวฝ่ายชายที่ไม่ซื้อของจึงหันมาถ่ายรูปกันอย่าง
เพลิดเพลิน
หลังการช้อปปิ้งผ่านพ้นพร้อมผ้าหอบใหญ่ในมือแทบทุกคนและ
การเดินชมวัดบูชาพระศิวะแล้ว เมื่อเราลงเรือเล็กกลับไปขึ้นเรือมหาพาหุ
ชาวบ้านก็เดินตามมาส่งกันนับสิบ ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ มีกระทั่งแตรวงมาส่ง
ด้วยอย่างครื้นเครงเป็นที่สุด
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เรือมหาพาหุ พาเราเดินทางมาถึงทางด้านตะวันออกของคาซิรงั กา
ในวันรุ่งขึ้น คราวนี้เราจะใช้การซาฟารีด้วยเรือเล็กเพื่อชมสัตว์นานาชนิด
กันบ้าง Durgesh-ไกด์/วิทยากร/นักธรรมชาติวิทยา ประจ�าเรือบอกว่า
แม้จะไม่ได้เห็นสัตว์ใหญ่มากมายเหมือนนัง่ ช้างหรือใช้รถ แต่จะได้เห็นสัตว์
เล็ก ๆ ที่ใช้ชีวิตพึ่งพาสายน�้านี้ อย่างนาก (ที่ขู่ฟ่อไล่เรืออย่างไม่ดูขนาด
ตัวเองเลย) เต่าตัวน้อยมาก ๆ มองด้วยตาเปล่าแทบไม่เห็น และนกกินปลา
หลายสายพันธุ์ท่ีบางชนิดท�ารังเป็นโพรงเข้าไปในดินหน้าตลิ่งสูง และ
ถ้าโชคดี ก็จะได้เห็นสัตว์ชนิดอื่นด้วย
ซึ่งเราก็โชคดีอย่างมาก ที่ได้เห็นช้างรุ่น มายืนอยู่ริมตลิ่ง (สูงเหนือ
ระดับเกือบ 10 เมตร) เพื่ออาบทราย และยังได้เห็นควายป่าตัวใหญ่มาก
ยืนอยู่บนสันดอนกลางน�้า ผู้ร่วมทางฝรั่งหลายคนสงสัยว่ามันไปตรงนั้น
ได้อย่างไร ดูร์เกชก็บอกว่า “ว่ายน�้าไปสิ ควายว่ายน�้าเป็น”
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อีกหมู่บ้านหนึ่งที่เราได้แวะเยี่ยมชมบนเส้นทางการล่องเรือคือ
หมูบ่ า้ นมิชชิง่ (Mishing) ซึง่ เป็นกลุม่ ชนทีเ่ ชือ่ กันว่าอพยพลงมาจากบนเขา
ทางตอนเหนือ การปลูกบ้านที่อยู่อาศัยของคนที่นี่เตรียมพร้อมรับกับ
หน้าน�้าด้วยใต้ถุนสูง ผู้ชายเป็นช่างฝีมือช่างไม้ ส่วนผู้หญิงก็มีฝีมือใน
การทอผ้า ปักผ้า
จึงเกิดการรุมซือ้ รุมขายกันอีกครัง้ ซึง่ คราวนีฝ้ รัง่ ทีร่ ว่ มทางหลายคน
เตรียมตัวมาพร้อม รวมทั้งฝรั่งฝ่ายชายด้วย การซื้อขายจึงเป็นไปอย่าง
สนุกสนานทีส่ ดุ โดยเฉพาะเมือ่ ไปถึงโรงเรียนทีม่ ลี านกว้าง หลังจากการมอบ
เครื่องเขียนและของเล่นให้เด็กแล้ว (ทั้งของเรือเตรียมมาและมีผู้โดยสาร
ออสเตรเลียคนหนึ่งหอบลูกเทนนิสถุงใหญ่มาให้ด้วย) ก็ถึงเวลาของการ
“ช้อปแหลก” ทีน่ พี่ ดู ภาษาอังกฤษไม่ได้เลย คนของทางเรือจึงถูกดึงไปซ้ายที
ขวาทีเพือ่ ช่วยเจรจา แต่ไม่มอี ะไรจะเป็นอุปสรรคการช้อปปิง้ ไปได้ ภาษาใบ้
จึงชนะทุกสิ่งและเราก็หอบผ้าคนละตั้งใหญ่แ ละไม่มีรูปีเหลือกันเลย
สักคนเดียวกลับขึ้นเรือกันไป

วันสุดท้ายของการล่องเรือ คือการจอดแวะเกาะใหญ่ท่ีสุดกลาง
แม่นา้� พรหมบุตรคือมาจูลี (Majuli) ซึง่ เป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมอัสสัม
มาแต่โบราณ ที่นี่มีวัดฮินดูไวษณพนิกาย (นับถือพระวิษณุ) อันมีอิทธิพล
ต่อชีวิต ความเป็นอยู่ ศิลปะ และความรู้ แต่ละวัดใช้การปฏิบัติเพื่อบูชา
เทพเจ้าแตกต่างกัน อย่างทีเ่ ราได้ไปแวะชม Garamur Satra ทีบ่ ชู าเทพเจ้า
ผ่านการร้องเพลงและร่ายร�าเล่าเรือ่ งนารายณ์อวตารและรามายณะ ส่วนวัด
Kamlabari Satra ซึง่ มีนกั บวชอยูป่ ระจ�านัน้ บูชาพระวิษณุผา่ นการร�ากลอง
ที่งดงาม
จากนัน้ เรานัง่ รถไปยังไร่ชาทีจ่ อร์ฮตั (Jorhat) เพือ่ รับประทานอาหาร
กลางวัน และชิมชา แต่ไม่ได้เห็นการเก็บใบชาเพราะตอนนีเ้ ป็นช่วงตัดแต่ง
ชาและปิดพักโรงงาน

ช่วงบ่าย เราเดินทางไปยังเมืองซิบซาการ์ (Sibsagar) ซึง่ เป็นเมืองหลวง
ของอาณาจักรอาหม ผู้คนเชื้อสายไทจากยูนนานและจีนที่เข้ามาปกครอง
ดินแดนแถบนี้ตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 แม้อาณาจักรจะสลายไปแล้ว แต่ยัง
เหลือซากของวังเก่า และรัง การ์ หรือสวนสราญของราชวงศ์และชนชั้นสูง
ที่ใช้เป็นที่ดูมหรสพซึ่งรวมถึงกีฬาการต่อสู้ต่าง ๆ ด้วย
ตลอดการเดินทางที่ผ่านมา เราได้สังเกตเห็นว่าผู้คนแถบนี้ไม่ได้
“หน้าแขก” แต่หน้าตาเหมือนคนพม่า คนไทย แน่นอนว่าเราฟังภาษาพูด
ไม่ออก ไม่คล้ายคลึงกับภาษาที่พอฟังออกบ้างที่สิบสองปันนา แต่ค�าว่า
“ไท–อาหม” ก็ทา� ให้คนไทยอย่างเรารูส้ กึ คุน้ เคย ใกล้ชดิ และสนใจมากกว่า
คนอื่น ๆ ทั้งยังอยากจะศึกษาเรื่องราวของไท-อาหมให้มากกว่านี้
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เราปิดท้ายวันด้วยการแวะชมวัดฮินดูศวิ ะสักการ (Sivasagar Sivadol)
ซึ่งเป็นคอมเพล็กซ์รวมกั น ทั้ง วิ ห ารที่บู ช าพระศิ ว ะหลั ง หนึ่ง พระวิ ษ ณุ
หลังหนึ่ง และพระแม่เทวีอีกหลังหนึ่ง วัดนี้สร้างขึ้นมาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่
18 โดยราชินชี าวอาหม (ช่วงแรก ๆ ชาวอาหมนับถือพุทธ ต่อมาจึงกลาย
มานับถือฮินดูตามคนท้องถิ่น)
จุดที่เราไปแวะชมคือวิหารพระศิวะ ซึ่งเมื่อไปถึงพอดีกับเวลาที่มี
การท�าพิธบี ชู า จึงได้ฟงั เพลงสวดและได้เนียน ๆ ไปเข้าแถวรับน�า้ ศักดิส์ ทิ ธิ์
รับขนม (ทีไ่ ม่กล้ากิน) และรับศีลรับพรยืดยาวทีถ่ งึ แม้จะฟังไม่ออกแต่กร็ สู้ กึ ดี
ยิ่งนัก
เช้าวันรุง่ ขึน้ เราขึน้ จากเรือโดยมีแถวพนักงานทีต่ อนนีค้ นุ้ หน้าคุน้ ตา
กันดีเพราะใช้เวลาอยู่ด้วยกันมา 7 วันเต็ม โบกมือส่งจนลับสายตา
การเดินทางโดยเรือมหาพาหุ เป็นความสะดวกสบายและอบอุ่น
จนเหมือนบ้านอีกหลังหนึง่ เพราะการบริการชัน้ เยีย่ มของพนักงานทุกระดับ
อาหารอร่อยทุกมื้อ และสิ่งละอันพันละน้อยที่ทางเรือไม่ละเลยถ้ามันจะ
ท�าให้ผู้โดยสารสนุก เพลิดเพลิน
แม่น�้าพรหมบุตรอาจเป็นชื่อที่คุ้นหูมาเนิ่นนาน แต่ประสบการณ์
การล่องเรือมหาพาหุที่แม่น�้าสายนี้ จะประทับใจเราไปนานแสนนาน
ยิ่งกว่านั้น
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การต้อนรับอย่างอบอุ่นแบบอินเดียเมื่อวันแรก
ของการไปถึงเรือ

มาลัยดาวเรืองและผ้าคล้องคอแบบอัสสัมมอบ
ให้ผู้มาเยือน

ล็อบบี้ของเรือ ที่นั่งสังสรรค์ได้ทุกเวลา

ห้องพักแสนสบายเหมือนโรงแรมชั้นหนึ่ง

ห้ อ งบั ง คั บ การเรื อ ที่ พ าล่ อ งแม่ น�้ า พรหมบุ ต ร
อย่างราบรื่น

อาหารอร่อยทุกมื้อ ทั้งนานาชาติและอินเดีย

เชฟและลูกมือที่ท�าอาหารอร่อยจนต้องขอดูหน้า

โยคะยามเช้าบนสันดอนทรายกับนีนา่ ครูซไดเร็คเตอร์

ยามว่ า งหากอยากผ่ อ นคลายก็ มี ซ าลอนและ
มือนวดให้บริการ

ห้ อ งอาหารเปลี่ ย นเป็ น ห้ อ งเลคเชอร์ ทุ ก วั น เพื่ อ
ให้ความรู้ถึงเรื่องราวต่าง ๆ

ส่ ว นหนึ่ ง ของที ม งานคุ ณ ภาพของเรื อ มหาพาหุ
ที่ให้บริการอย่างไม่มีเหน็ดเหนื่อยตลอด 7 คืน

สนใจไปล่องเรือแม่น�้ำพรหมบุตร
ติดต่อได้ที่
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
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