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 ‘รงค์ วงษ์สวรรค์ บอกว่า การเดินทาง
คือสายตาของนักเขียน, ผมเห็นจริงตามนั้น 

 ในหนัง “The Secret Life of Walter 
Mitty” ก็มีการเอ่ยถึงมอตโตของนิตยสาร Life 
ว่า “To see the world, things dangerous to 
come to, to see behind walls, to draw closer, 
to find each other and to feel. That this is 
the purpose of ‘Life’ ”, ผมประทับใจประโยค
สุดท้าย - That this is the purpose of ‘Life’ 
บางที ‘Life’ ในท่ีน้ีก็อาจไม่ใช่เป้าหมายของ
นิตยสารเพียงอย่างเดียว หากมันยังหมาย
ถึงจุดประสงค์ของชีวิต, ชีวิตของคุณ ของผม 
ของทุกๆ คนน่ันแหละ 

 นี่คือเหตุผลที่ผมยุให้น้องๆ ชาว 
Read Me ออกไปข้างนอก จะท่องเที่ยว เดิน
ทาง ใกล้-ไกล ก็แล้วแต่กำาลังของพวกเขา ผม
เชื่ออย่างโรแมนติกว่าไม่ว่าพวกเขาหรือพวก
เธอจะกลายเป็นนักเขียนหรือไม่ก็ตาม แต่
สายตาของคนหนุ่ม-สาวเหล่านี้คงจะกว้าง
ไกลมากขึ้น เข้าใจอะไรอีกหลายอย่างที่อยู่ข้าง
นอกมากขึ้น 

 ผมจึงขอให้เขาออกไปข้างนอก และ
กลับมาเขียน และถ้าส่ิงท่ีพวกเขาเขียนมาน้ีทำาให้
คุณอยากออกไป see the world บ้างล่ะก็ 

 ไปโทษพวกเขานะครับ 

จ.ขวัญมงคล

 ฉันนั่งนิ่งลงมือเขียนบทบรรณาธิการพร้อมกับอากาศหนาวใน
กรุงเทพฯ ที่ปีนี้ดูจะหนาวยาวนานและหนาวจริงจังกว่าหลายๆ ปีที่ผ่าน
มา อากาศดีแบบนี้พาลให้นึกอยากออกไปไหนมาไหน เดินทางระยะใกล้ 
แบกกระเป๋าระยะไกลก็อยากไปเสียหมด 

กอ่นหนา้นีไ้มก่ีว่นัฉนัลงมอืวางแผนจองตัว๋เครือ่งบนิ หนัมองไปเหน็
คำาว่า “สะสมไมล์” แล้วนึกคิดกับตัวเองว่า ในชีวิตประจำาวันเราสะสมไมล์
กันบ้างไหม ไม่ว่าจะเป็นระยะทางจากบ้านถึงที่ทำางาน ระยะทางในการ
ออกไปพบลูกค้า ระยะทางในการเดินเล่นในสวนสาธารณะ หรืออื่นๆ 
ระยะทางทั้งหมดนั้น หากสะสมเข้าทุกวัน อาจจะเทียบได้กับระยะทางไป
เที่ยวลอนดอนสักหนึ่งครั้ง หรือมากกว่านั้น อาจจะเท่ากับการเดินทาง
รอบโลกสักหนึ่งรอบ

เราทุกคน เดินทางอยู่ทุกวัน ดังนั้นการท่องเที่ยวไปไกลอีกนิดก็ไม่
ยาก มีสถานที่อีกหลายสถานที่รอให้ค้นพบ คงไม่ชักชวนอื่นใดให้มาก 
นอกจากพูดว่า “ไปเที่ยวกันเถอะค่ะ”

	 ฐาปะนีย์	สามัคคี
บรรณาธิการ

 
 ใครซักคนเคยกล่าวไว้ว่า ก่อนที่คุณจะออกท่องเที่ยว ให้เอาเสื้อผ้า
และเงินที่มีทั้งหมดออกมากองรวมกัน จากนั้นจงหยิบเสื้อผ้ามาแค่ครึ่ง
เดียว แต่จงหยิบเงินมาให้ได้สองเท่าจากที่มีอยู่

 พูดอีกก็ถูกอีก ผมคงไม่เถียงข้อที่ว่า ‘เงิน’ เป็นปัจจัยสำาคัญมาก
อันหนึ่งในท่องเที่ยวในโลกปัจจุบัน และที่สำาคัญอีกอย่างหนึ่งไม่แพ้กันก็
คงเป็น ‘เวลา’ ใครไม่มีสองอย่างนี้ มีหวังได้แต่นอนอยู่บ้าน

 แต่เอาเข้าจริงแล้ว ผมว่ายังมีปัจจัยอีกอย่างที่สำาคัญมากกว่าเงิน
และเวลาเสียอีก นั่นคือ ‘ใจ’ คงไม่มีใครออกท่องเที่ยวให้เสียเงินหรือเวลา
ถ้าใจเขาคนนั้นไม่ได้รักการเดินทางเสาะแสวงหาสิ่งใหม่ๆ ในโลกกว้าง

 นัน่อาจเปน็เหตผุลวา่ทำาไมมหาเศรษฐหีลายคนไมไ่ดเ้ปน็นกัเดนิทาง
ผูย้ิง่ใหญ ่ ในขณะทีพ่นกังานเงนิเดอืนธรรมดาๆ หรอืแมแ้ตว่ยัรุน่วยัเรยีน
อย่างเราๆ ท่านๆ อาจผ่านประสบการณ์ท่องโลกมาแล้วอย่างโชกโชน

 ฉะนั้น ไม่ว่าคุณจะเป็นมือเก่าหรือมือใหม่ หากริจะออกเดินทางท่อง
เที่ยวแล้วล่ะก็ ขอให้เริ่มที่ใจครับ สองอย่างแรกมันจะตามมาเองไม่ช้าก็
เร็ว...เชื่อผม

ฉัตรณรงค์	เมืองวงษ	์
บรรณาธิการ

editOr’s taLk
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(เรื่องจากปก)cOVer stOry 

	 การคมนาคมอันสะดวกสบายในปัจจบุนัอาจทำ�ให้มนษุย์เดินทำางได้ไกล
ขึน้และเรว็ขึน้	หากแต่ความไกลและความเรว็อาจไม่ใช่เนือ้หาสาระทำีแ่ท้ำจรงิ
ของมนั	 คณุค่าอย่างหน่ึงของการแปลงร่างไปเป็นนกัท่ำองเทำีย่วชั่วคราว	
อาจเป็นการทำี่ได้ก้าวเทำ้าออกจากพื้นทำี่เดิมๆ	 ได้พบปะผู้คนมากมายใน
สถานการณ์แปลกใหม่และพื้นทำี่ใหม่ๆ	 ทำุกทำริปมีเรื่องราวดีๆ	 ให้ได้เสพสขุ	
และแน่นอน	 มีปัญหาอุปสรรคให้ต้องคอยแก้ไขเสมอเช่นกนั	 การออกไป
เทำี่ยวจึงเหมือนเป็นการจ�ลองชีวิตแทำบจะทำุกรสชาติมาไว้ในเวลาเพียงไม่
กี่วันให้ได้เราลิ้มลองและเรียนรู้เป็นบทำเรียนส�หรับชีวิตจริง
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	 ยิ่งกว่านั้น	การเดินทำางทำ่องเทำี่ยวจะมีความพิเศษเพิ่มขึ้นไปอีก	เม่ือ
เรื่องราวแห่งการเดินทำางนั้นๆ	ถูกแบ่งปัน	บอกต่อ	และสามารถสร้าง
แรงบันดาลใจให้ผู้คนอีกมากมายได้	นี่จึงอาจเป็นเหตุผลหน่ึงท่ีำ	Read	
Me	23	จะพาคุณผู้อ่านท้ัำงท่ีำรู้จักและไม่รู้จักกันทำ่องไปสู่การเดินทำาง
ครั้งล่าสุดของพวกเรา

	 เริ่มออกเดินทำางกันเลยครับ...
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	 ๑๑.๓๕	น.			๑/๑/๕๗	:	

	 จุดเร่ิมต้นของทริปนี้อยู่ท่ีลานกว้างแห่ง

หน่ึงซ่ึงตั้งอยู่ท่ีต�าบลส�าเภาล่ม	 อ�าเภอเมือง

พระนครศรีอยุธยา	 บริเวณริมฝ ั ่งแม ่น�้ า

เจ้าพระยาทางทิศตะวันตก	 ซึ่ง	 ณ	 จุดนี้อยู่

ทางใต้ของเมือง	 สถานท่ีแห่งนี้เป็นพื้นที่

ประวัติศาสตร	์มีจุดเริ่มต้นกว่า	๕๐๐	ปีที่แล้ว	

คือนับตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๐๔	 ในสมัยสมเด็จ

พระรามาธิบดีที่	 ๒	 ชาวยุโรปชาติแรกคือ

โปรตุเกสได้ส่ง	 นาย	 ดูอาร์เต้	 เฟอร์นันเดส	

(Duarte	 Fernandes)	 เข้ามาเป็นทูตเจริญ

สัมพันธไมตรี	 หลังจากนั้นชาวโปรตุเกสก็ได้

เข้ามามีบทบาทในกรุงศรีอยุธยา	 ทั้งในด้าน

การค้าขาย	 ด้านการทหารท่ีเข้ามาเป็นทหาร

อาสา	และด้านการเผยแพร่คริสต์ศาสนา
 

	 อีกหนึ่ งความทรงจ�า ท่ีคนไทยมีต ่อ

บรรพบุรุษของชาวโปรตุเกสท่ีเข้ามาตั้งหลัก

แหล่งในสมัยอาณาจักรอยุธยาก็คงจะหนีไม่

พ้น	 เร่ืองราวที่แทรกไปเข้าไปในความจดจ�า

ของคนไทยโดยตลอดจากบทเรียนวิชา

ประวัติศาสตร์ที่ได้ร�่าเรียนมา	 เพราะเมื่อเอ่ย

ถึง	 โปรตุเกส	 เราคงต้องคิดถึงขนมฝอยทอง	

ทองหยิบ	ทองหยอด	ด้วยฝีมือต้นต�ารับอย่าง	

ท้าวทองกีบม้า	หรือ	นางมารี กีมาร์ เดอ ปีนา 

(Marie Guimar de Pinha)	ในสมัยสมเดจ็พระ

นารายณ์มหาราช	เป็นแน่แท ้

	 แต่เราไม่ได้พามาเทีย่วแบบชมิและชลิไป

กบัขนมไทยเชือ้สายโปรตเุกสเหล่านัน้	เพราะ

ฟังอดีตเล่าเรื่อง	เมืองเก่าอยุธยา
เรื่อง/ภาพ : พิมพ์พร คงแก้ว

1.
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พ.ศ.	๒๕๕๔	และยังอยูใ่นช่วงปิดปรบัปรงุ	แต่

ถงึแม้จะไม่ได้เข้าไปเยีย่มชมภายใน	การได้ยนื

มองจุดเริ่มต้นของการติดต่อค้าขายกับต่าง

ชาติชนชาติแรกอย่างโปรตุเกส	ณ	 ท่ีแห่งนี	้

ก็ท�าให้เราขนลุกและเหมือนกับก�าลังยืน

ส่องกระจกที่ได้สะท้อนเรื่องราว	 วิถีชีวิตของ

ผูค้นในยคุล่าอาณานคิม	และกาลเวลาแห่งอดตี

ที่ราวกับยังมีชีวิตท่ีแสดงให้เราได้เห็น	 ให้

เข้าใจได้ว่าเรือ่งราวในอดตีก�าลังอยากบอกให้

เราคิดถึงและให้ความส�าคัญกับพวกเขาบ้าง	

เพื่อที่จะเป็นบทเรียนที่ดีของวันนี้

	 ๑๓.๒๐	น.		๑/๑/๕๗	:	

	 เราก�าลังจูงมือท่านผู้อ่านสู่ดินแดนแห่ง

กังหันลมสีส้ม	และที่นี่อาจไม่ใช่เนเธอร์แลนด	์

แต่เป็นบ้านฮอลันดา	ณ	อยุธยา	ใช่แล้ว!	 เรา

ได้พาคุณมาถึงอีกหนึ่งสถานที่ที่ได้จารึกเรื่อง

ราวของอดีตอันทรงคุณค่าเอาไว้	โดยรูปแบบ

ของพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมข้อมูลทุกอย่างของ

ชนชาติฮอลันดาในสยามประเทศ	 ตึกสีส้มอิฐ

หลังใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ริมแม่น�้าเจ้าพระยา	

ตรงกนัข้ามกบัชมุชนในอดตีของชาวโปรตเุกส	

ในบรเิวณใกล้เคยีงกนันีม้หีมูบ้่านชาวญีปุ่น่อยู่

ด้วย	 และถัดออกไปก็เป็นวัดพนัญเชิงซึ่งเป็น

วัดส�าคัญวัดหนึ่งในสมัยอยุธยา	 แค่เราลอง

หลับตาจินตนาการภาพว่าการด�าเนินชีวิตใน

ยุคสมัยนั้น	 คงสนุกสนานน่าตื่นเต้นน่าดู	 ทั้ง

ไทยและเทศ	ต่างพร้อมใจกันหมุนจังหวะชีวิต

ในดินแดนอันยิ่งใหญ่อย่างอาณาจักรโยเดีย	

แห่งนี้ไปพร้อมๆ	กัน

	 บ้านฮอลันดา	เป็นศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้	

โดยสถานท่ีนีไ้ด้ถ่ายทอดบอกเล่าประวตัศิาสตร์

ความเป็นมาเมื่อคร้ังอดีตของการเข้ามาต้ัง

ถิ่นฐาน	 ท�าการค้า	 และวิถีความเป็นอยู่ของ

ชาวฮอลันดาในประเทศไทย	 รวมถึงความ

สมัพนัธ์อนัยาวนานระหว่างสองราชอาณาจกัร

ไทยและเนเธอร์แลนด์	 ซ่ึงอาคาร	๒	 ชั้นชวน

สะดุดตาท่ีมีชื่อว่า	 บ้านฮอลันดาอยู่บนพื้นที่

ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ตั้งของสถานีการค้า	

เราก�าลังพาผู้อ่านมาสู่พื้นดินประวัติศาสตร์

ที่พระเจ้าไชยราชาธิราชได้มีพระราชโองการ

พระราชทานท่ีดินให้ตั้งหมู่บ้านขึ้น	 บริเวณ

นอกก�าแพงเมืองจุดนี้	เพื่อเป็นบ�าเหน็จความ

ดคีวามชอบของชาวโปรตเุกสจ�านวน	๑๒๐	คน	

ที่เข้ารับราชการเป็นทหารอาสาร่วมรบใน

สงครามเชยีงกรานจนได้รบัชยัชนะ	ปัจจบุนัที่

แห่งนี้ยังคงเหลือเพียงร่องรอยสิ่งก่อสร้าง	อัน

ได้แก่โบสถ์ในคณะโดมินิกัน	ซึ่งนับเป็นโบสถ์

แห่งแรกในแผ่นดินไทย	 ตัวอาคารแบ่งออก

เป็น	๓	ส่วน	คือส่วนหน้าเป็นสุสาน	ส่วนกลาง

เป็นท่ีใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา	 และ	

ด้านหลังเป็นที่อยู่อาศัย

	 ในวันที่เราเดินทางมานี้	 น่าเสียดายที่

ไม่ได้เข้าชมด้านในตัวอาคารที่จัดแสดงโครง

กระดูกมนุษย์	 บรรดาเครื่องปั้นดินเผาเคร่ือง

ทอง	 เครื่องประดับก�าไลแก้ว	 และเครื่อง

ประกอบพธิทีางศาสนาต่างๆ	เน่ืองจากทีแ่ห่ง

นี้ได ้รับผลกระทบจากน�้าท่วมใหญ่เมื่อปี
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บริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดา	 หรือที่

เรียกว่า	 ‘วีโอซี’	 ต้ังอยู่ภายในบริเวณหมู่บ้าน

ฮอลนัดา	โบราณสถานส�าคัญทางประวตัศิาสตร์	

โดยทางกรมศิลปากรได้ออกแบบสร้างให้มี

ลักษณะคล้ายตึกแดงในประวัติศาสตร์เมื่อป	ี

๒๑๗๗	ฮอลันดาได้รับพระราชทานที่ดินและ

ได้รับพระบรมราชานุญาตให้ก่อสร้างสถานี

การค้าขึ้นบริเวณฝั ่งตะวันออกของแม่น�้า

เจ้าพระยา	 ทางตอนใต้ของเกาะเมืองอยุธยา	

โดยอาคารมีลักษณะเป็นตึก	 2	 ชั้นซ่ึงเป็นที่

รู้จักส�าหรับคนดัตช์ในนามว่า	De Logie	หรือ

ที่ชาวบ้านเรียกว่า	ตึกแดง

	 ภายในตึกแดงจ�าลองแห่งนี้ได้รวบรวม

วัตถุทางประวัติศาสตร์ต่างๆ	 เอาไว้มากมาย

ที่น่าสนใจ	 ซึ่งเป็นไปตามค�าบันทึกของ	

เยเรเมียส ฟอน ฟลีต (Jeremias Van Vliet) 

หรือที่คนไทยเรียกกันว่า	วัน วลิต	พ่อค้าชาว

เนเธอแลนด์	ผู้ซึ่งควบต�าแหน่งผู้อ�านวยการ	

การค้าของบริษัทดัตช์อีสต์อินเดียในกรุง

ศรอียธุยา	ในรัชสมยัของพระเจ้าปราสาททอง	

(พ.ศ.	๒๑๗๖	–	๒๑๘๕)	วัน	วลิต	เป็นบุคคล

ส�าคัญในสมัยอยุธยาคนหน่ึง	 เนื่องด้วยได้

เขียนบันทึกเหตุการณ ์และเรื่ องราวใน

อาณาจักรแห่งนี้	 ต่อมาได้รับการตีพิมพ์เป็น

ภาษาอังกฤษ	เรียกกันว่าเป็น	จดหมายเหตุ

วันวลิต	นอกจากพิพิธภัณฑ์แล้ว	ชั้นล่างของ

อาคารยังมคีาเฟ่น่ารกัสไตล์ดตัช์ทีร่อให้บรกิาร

แขกผู้มาเยี่ยมชมอีกด้วย

	 ๑๕.๑๕	น.			๑/๑/๕๗	:	

ฉันก�าลังย่างเท้าทั้งสองออกจากบ้าน

ฮอลันดา	 ความรู้สึกของฉันอบอวลไปด้วย

ความรู ้สึกภาคภูมิใจในความเป็นมาของ

ประเทศชาต	ิ ฉันไม่รู้ว่าในอนาคตสิ่งต่างๆ	ที่

เราก�าลังท�าอยู ่ 	 มันจะเป็นส่วนหนึ่งของ

ประวัติศาสตร์ไหม	แต่การได้เริ่มต้นปีใหม่	ใน

สถานทีท่ีย่�า้หวัใจของฉนัให้เรยีนรูจ้กัเรือ่งราว

ความเป็นมาของชาติ	 ได้ให้ส่ิงหนึ่งในใจฉัน		

สิง่นัน้คอื	“ฉนัควรจะต้องภมูใิจในประวตัศิาสตร์	

และประวัติศาสตร์เองก็สวยงามจนเราจะ

ละท้ิงมันไปไม่ได้”
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	 บ้านฉันอยู่สุขุมวิท	 นอกจากบ้านและ

สยามสแควร์ก็แทบไม่เคยไปไหนไกลกว่านี	้

วนัหน่ึงขณะเพลดิเพลนิกบัการส่งตัว๋แคนดีค้รชั

ให้เพือ่นอยูน่ัน้	มติรสหายท่านหนึง่ได้ส่งอลับมั

ภาพเมื่อครั้งไปเดินเล่นท่ีคลองสานมาให้ชม	

เพลิดเพลินกับรูปสวยๆ	 สักพักก็เร่ิมสงสัย	

คลองสานนี่มันอยู ่ที่ไหน	 คิดไปคิดมาด้วย

ความละลานตากบัรปูถ่าย	 รูส้กึตวัอกีทกีพ็บว่า

ตัวเองยืนรอรถเมล์สาย	 36	 อยู่ท่ีอนุสาวรีย์

ชัยสมรภูมิแล้ว

	 เล่าไปแล้วดูเหมือนข้อมูลฉันแน่น	ที่จริง

แล้วเพื่อนที่เออออมาร่วมทริปด้วยกันเดินไป

ถามนายท่ารถมาให้	ปัญหาคือเราทั้งสองไม่รู้

เลยว่าที่นายท่าบอกว่าให้ลงตอนรถสุดสาย

ต้องลงตรงไหน	 การไปคลองสานด้วยกันจึง

ตั้งต้นที่การหลง	 แต่หลงแค่น้ีมันยังสามัญไป

กับชีวิต	 เพราะฉันหลงตั้งแต่ออกเดินทางจน

กระทั่งจบทริป!

	 เนื่องจากชีวิตประจ�าวันส่วนใหญ่ถูกใช้

ไปกับการเดินๆ	นั่งๆ	ในสยามฯ	การนั่งเรือ

ข้ามแม่น�้าเจ้าพระยาจึงเป็นกิจกรรมที่ได้ท�า

ทีไรก็ตื่นเต้นดีใจทุกครั้ง	 อันท่ีจริงแค่นั่งเรือ

ข้ามฟากไปมา	 นี่ก็ถือเป็นสุดยอดการเที่ยว

เล่นของฉันแล้ว	

	 ข้ามมาถึงฝั่งคลองสาน	ใช่ว่าอาการหลง

จะจบลงง่ายๆ	ความหิวพาฉันเดินมาเจอร้าน

ข้าวขาหมูบางรัก	 (แต่มาตั้งร้านอยู่ที่ตลาด

คลองสาน)	 กินเสร็จจ่ายเงินฉันก็ออกเดิน

คลองสาน	อ่าน	เทำี่ยว	หลง
เรื่อง/ภาพ : นลินี ฐิตะวรรณ

2.



13

หลงต่อ	 เข้าซอกออกซอยวนตรอกจนมาเจอ

กับ	The	Jam	Factory	พื้นที่สีเขียวจากความ

สร้างสรรค์ของสถาปนกิชือ่ดังอย่าง	คุณดวงฤทธิ์	

บุนนาค	 การเดินหลงจนมาเจอพื้นที่แห่งนี้ให้

ความรู้สึกเหมือนเดินอยู่กลางทะเลทรายแล้ว

เจอโอเอซิสอย่างไรอย่างนั้น	 เพราะนอกจาก

จะมีต้นไทรใหญ่ยกัษ์เป็นพระเอกของทีน่ีแ่ล้ว	

ฉนัยงัได้ไปเดนิด้อมๆ	มองๆ	บรรดาสถาปนิก

น่ังท�างานอาร์ตๆ	 ให้พอได้ร้องอู๊หู	 เน่ืองจาก

สถาปนกิหล่อกนัทกุคน	(ฮ่า)	และยังได้โอกาส

ท�าความรู้จักกับร้านหนังสือก็องดิด	ที่กลับมา

เปิดใหม่ที่นี่อีกด้วย

	 พีแ่ป๊ด	–	ดวงฤทยั	เอสะนาชาตงั	เจ้าของ

ร้านหนังสือ	 ชวนฉันไปดูวิธีการดริปกาแฟ

บริเวณคาเฟ่เล็กๆ	 ส่วนหน้าร้าน	 ที่มีไว้คอย

บริการเหล่าหนอนหนังสือให้ทั้งอิ่มท้องและ

อ่ิมใจจากหนังสือดีๆ	 ในร้าน	 การดริปเป็นวิธี

การชงกาแฟท่ีต้องปล่อยให้น�้าค่อยๆ	 หยด

ผ่านผงกาแฟ	ผลลัพธ์ของการใจเยน็รอจนกว่า

จะดริปเสร็จก็คือกลิ่นหอมกรุ่นกับรสชาติขม

ก�าลังดีหลังได้ทดลองจิบ	 การอดทนรอจึงมัก

ให้ตอบแทนที่น่ารักชื่นใจเสมอ	

	 นั่งหอมกล่ินหนังสือเคล้ากล่ินกาแฟได้

สกัพกั	ก็มสีองนกัป่ันมาหยดุจอดจกัรยานทีห่น้า

ร้าน	และน่ันท�าให้ฉนัรูส้กึเหมอืนถกูลอ็ตเตอร์รี่

รางวัลที่หนึ่งมาก	เพราะนักปั่นสองคนนี้คือพี่

นกและพีเ่อ๋ย	โปรดวิเซอร์และผูก้�ากบัรายการ	

Human	Ride	ทางช่อง	ThaiPBS	เมื่อรู้ว่าฉัน

ก�าลังหลง	พี่ทั้งสองคนก็ใจดีบอกเส้นทางเดิน

ให้เพื่อไปเจอแหล่งของกินอร่อยๆ	 ในละแวก

นี้	 พร้อมทั้งแนะน�าร้านขายจักรยานมือสอง

ส�าหรับนัก	(อยาก)	เริ่มปั่นอย่างฉัน	ก่อนจาก

กันเราได้นั่งแลกเปลี่ยนเรื่องจักรยานและการ

ปั่น	พี่เอ๋ยบอกว่าส�าหรับการปั่นนั้น	ทุกอย่าง

อยูท่ีต่วัเรา	ถ้าเราป่ันสุภาพ	ผูค้นบนท้องถนน

ก็จะสุภาพตอบ	พยายามใช้จักรยานและชีวิต

ให้เรียบง่าย	จะได้ไม่เป็นภาระกับเรา	

	 ส�าหรบัมนษุย์ผูท่้องเทีย่วในโลกออนไลน์

มากกว่าโลกภายนอกอย่างฉัน	 ใครๆ	 ในโลก

ดิจิตอลต่างบอกว่าฉันคุยเก่งสนุกสนาน	 แต่

ในโลกจริงฉันกลับเป็นใบ	้พูดจาอะไรก็ดูเนิร์ด	

การท�าใจง่ายมาเดินหลงครั้งนี้	แม้ดูไม่มีอะไร

หวือหวาน่าสนใจ	แต่ก็ท�าให้ฉันตั้งปณิธานไว้

แล้วว่าจะหาเวลาให้ตัวเองออกจากบ้านมา

เดินหลงบ่อยๆ	

	 ใครจะรู้ว่าการหลงทาง	 มันน่าหลงรัก

ขนาดนี้	:	)
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ลุยเวียดนาม	สาม	weird	girl	
เร่ือง : จารุวรรณ ช่ืนชูศรี / ภาพ : ชลธาร นราตรี

3.

	 “หากการเดินทางในครั้งนี้จะบอกอะไรเรา	
มันคงบอกว่า	 เงินไม่ใช่พระเจ้า…	 แต่ช่วยให้
เรามีข้าวกินนะเว้ย!	(ฮ่า)”

	 เมื่อพี่ตูน	 บอด้ีแสลมกล่าวไว้ว่า	 ‘เรือเล็ก
ควรออกจากฝั่ง’	 คนตัวเล็กๆ	 อย่างเราสามคน
อันประกอบไปด้วยน�้าพลอย	 สอง	 และพี่ซือก็
ไม่รีรอที่จะเก็บกระเป๋าขึ้นเครื่องออกจากฝั่ง
ดอนเมืองไปเทียบท่ายังประเทศเพื่อนพ้องน้อง
พีใ่น	AEC	อย่างประเทศเวียดนาม	โอ้	แต่พีต่นูฮะ	
คราวหลังเตือนกันก่อนก็ดี	 จะได้เอาเจ็ตสกีมา
แทนเรือหางยาว!

	 เราแลนดิง้ลงทีฮ่านอยก่อนจะจบัรถไฟตูน้อน
มุ่งสู่ลาวไกด้วยความตั้งใจที่จะไปเที่ยวซาปา	
เมืองสุดโรแมนติกของเวียดนามเหนือ	 และสิ่ง
แรกทีเ่รอืหางยาวล�าเลก็อย่างพวกเราต้องเผชญิ
ก็คือ	 บรรดารถตู้รับจ้างที่วิ่งเข้าชาร์จเราตั้งแต่
ประตูรถรถไฟยังไม่เปิดดี	 และในที่สุดเราก็ได้
รถตู้ไปส่งยังที่พักด้วยราคาที่พนักงานโรงแรม
มาบอกให้ช�้าใจเล่นทีหลังว่า	 ยูโดนโกงไปเกือบ
ห้าเท่า	โอ้!

	 หากไม่นบัเรือ่งทีเ่ราต้องคอยระวงัตวัในเรือ่ง
ที่เกี่ยวกับเงินอยู่เสมอๆ	 ก็นับได้ว่าประเทศ
เวียดนามนั้นเป็นหน่ึงในตัวเลือกที่ดีส�าหรับเรือ
เล็กที่เริ่มออกจากฝั่งเป็นครั้งแรกๆ	 โดยเฉพาะ
ซาปาที่เป็นเมืองเล็กๆ	 สามารถเดินเท้าได้รอบ
เมอืง	มบ้ีานหลงัเลก็ๆ	กระจกุซกุตวัอย่างเขนิอาย
อยู่ตามทางลาดสูงต�่า	 มองไปเห็นทิวเขาสลับ
ซับซ้อนสุดลูกหูลูกตา	 มากพอๆ	 กับทุ ่งนา
ขั้นบันไดเขียวขจี	 มีทะเลสาบกลางเมือง	 และ
อากาศหนาวเยน็ตลอดปี	จนบางทแีอบมเีคลิม้ๆ	
ไปนึกว่าตัวเองอยู ่ยุโรป	 เคลิ้มไปนานพอดู
ก ่อนจะต้องกระชากสติกลับมาแทบไม่ทัน	
เมื่อเพียงวันที่สองที่เหยียบย่างสู่ซาปา	 สอง	
หนึ่งในเพื่อนร ่วมทริปของเราคราวนี้ต ้อง
สังเวยกระเป๋าสตางค์ให้กับความสวยงามของ
เมืองนี้	 เงินดองทั้งหมดตีมูลค่าประมาณหมื่น
กว่าบาทไทยหายวับไปกับตาทันที!	 แต่ไหนๆ	
เรอืเล็กกอ็อกจากฝ่ังแล้ว	 เราสามคนตัดสนิใจที่
จะ	‘ช่างมัน’	และใช้เวลาอีกเกือบสิบวันที่เหลือ

ให้สนุกทีส่ดุด้วยเงนิอนัจ�ากดั	 เราเลอืกเดนิแทน
ที่จะนั่งรถไม่ว่าระยะทางจะไกลหรือฝนจะตก	
ต้มน�้าเปล่าในห้องพักกรอกขวดไปกิน	 สั่งเฝอ
หนึ่งชามแบ่งกนักนิสามคน	ซื้อแค่ขนมปังหนึ่ง
ก้อนและโยเกร์ิตหนึง่ถ้วยตดิเป็นเสบยีงกนัหวิ

  การเที่ยวแบบไม่มีเงินนั้นนอกจากหิวแล้ว
ยังเหนื่อย	แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันสนุก	และท�า
ให้เราได้เห็นอะไรหลายๆ	อย่างที่อาจไม่ได้เห็น
เหมือนตอนที่มีเงิน	 มีอยู่สองเร่ืองที่เรายังจ�า
ได้ดีจนถึงทุกวันนี้	 เร่ืองแรกคือตอนที่ไปเที่ยว
เมืองที่เขาโฆษณาว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่	
ในขณะที่ไปนั่งเรือพายชมภูเขา	 ฝนก็เทลงมา
แบบไม่ทนัรูเ้นือ้รูต้วั	 จะซือ้เสือ้กนัฝนกก็ลวัไม่มี
เงินส�าหรับมื้อเย็น	 ในขณะที่ก�าลังละล้าละลัง
แถมด้วยมะลอกมะแลกกันอยู่นั้น	อาเจ๊นักท่อง
เที่ยวคนหน่ึงที่น่ังเรือล�าเดียวกับพวกเรา	 (และ
เราแอบเซ็งกับความโหวกเหวกโวยวายของ
กลุ่มแกในตอนแรก)	ก็ยื่นเสื้อกันฝนมาให้	บอก
ให้พวกเรารับไปใส่ซะ	 ถ้าอาเจ๊หันกลับมามอง
อีกรอบ	 อาเจ๊คงจะเห็นว่านอกจากน�้าฝนแล้ว	
ยังมีเด็กหลงฝูงสามคนที่ยืนยิ้มแก้มแทบแตก!

 เรือ่งทีส่องเกดิขึน้ทีร้่านข้าวแกงของเวยีดนาม	
หลังจากที่แม่ค้ารู้ว่าเราสามคนสั่งข้าวแกงแค่
สองจานเพื่อแบ่งกันกิน	 มือขาวๆ	ที่ก�าลังตวัด
ตักข้าวใส่จานก็พลันท�าในสิ่งตรงกันข้ามทันที	
น่ันก็คือ	 เข่ียข้าวและตักกับข้าวออกเพื่อให้
ปริมาณไม่พออิ่มส�าหรับสามคน	ทิ้งให้เรือเล็ก
สามล�าที่โดนพายุซัดแสกหน้าไม่ทันตั้งตัว
กะพริบตาปริบๆ	 ยกมือตักข้าวใส่ปาก	 อาห์	
ใครบอกว่าอาหารเวียดนามจืดชืดไม่มีรส	 มีสิ	
ภาษาท้องถิน่บ้านเราเรยีกกนัว่า…	รสชาตชิวีติ!

รูห้รอืไม่ :	 เวยีดนามเป็นประเทศทีเ่บยีร์ถกู
แต่ไม่อร่อย	 เครือ่งดืม่ทีอ่ร่อย	น�าเทรนด์	 และ

ชิคสุดๆ	 น่าจะเป็นกระทิงแดง	 เพราะเรา

สามารถเหน็วยัรุน่เวยีดนามนัง่จบิกระทิงแดง

ต้ังวงเม้าท์มอยกันได้ทกุหวัมมุถนน
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	 มใีครสกัคนกล่าวไว้ว่า	ความสขุเป็นยารกัษา

โรคทีด่ทีีส่ดุ	 จงึไม่น่าแปลกใจทีค่วามป่วยไข้เศร้า

ซึมจะเกิดง่ายๆ	 ในที่ที่แออัดอับชื้น	 ท่ีที่มีความ

วุ่นวายสับสน	หรือที่ที่ทุกอย่างรวดเร็วจนไม่ทัน

ได้ผูกพันซาบซึ้ง	 เช่นน้ันแล้วความต้องการพื้น

ฐานของชวีติอย่างง่ายๆ	อาจเรยีกร้องแค่การหลบั

นอนในบ้านที่มั่นคง	 สะอาด	 สบายตัว	 สบายใจ	

ด�าเนินชีวิตหลบเลี่ยงจากความดิ้นรน	เห็นแก่ตัว	

มีครอบครวัทีอ่บอุน่	พอเหมาะพอดกีบัการใช้ชวีติ

รื่นรมย	์แช่มช้า	และเข้าใจถึงความสุข	

	 มีสถานที่หนึ่งในประเทศไทยที่เหมาะเจาะ

จะเป็นแหล่งหายใจเข้า	หายใจออก	และอยู่อาศัย

ได้อย่างปลอดโปร่ง	 พื้นที่สี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ตั้ง

อยู่อย่างสงบริมทะเลสาบน�้ากร่อย	 เป็นการผสม

อย่างลงตัวของน�้าเค็มจากมหาสมุทร	 และน�้าจืด

จากหุบเขา	 พื้นที่นี้เป็นหนึ่งในจังหวัดในภาคใต	้

ของไทย	 หนึ่งในจังหวัดที่ตั้งอยู ่ติดทะเลสาบ

สงขลา	หนึ่งในทั้งหมดนั้นคือ	จังหวัดพัทลุง

	 พืน้ทีฝ่ั่งหนึง่ของพทัลงุเป็นพืน้ทีลุ่ม่น�า้	พืน้ที่

อกีฝ่ังหนึง่เป็นภเูขา	ส่วนพืน้ทีต่รงกลางถกูจดัสรร

ให้เป็นถนนทางหลวงเส้นใหญ่	 เชื่อมตรงมาจาก

เมอืงหลวงไปสิน้สดุทีป่ลายด้ามขวาน	แต่ไหนแต่ไร

จังหวัดพัทลุงจึงขึ้นชื่อเพียงจังหวัดทางผ่าน	 มี

เพียงผู้อยู่อาศัยเท่านั้นที่รู้ว่าแท้จริงแล้วทางผ่าน

แห่งนี้ซ่อนภูเขา	ทะเล	น�้าตก	และแหล่งลากูน

ขนาดใหญ่ไว้อย่างเงียบเชียบ	

	 ในขณะที่รถราก�าลังกวดกันวิ่งผ่านถนน

สายหลัก	 ในปัจจุบันริมเทือกเขาบรรทัดบริเวณ

ตะวันตกของพัทลุงยังพบเจอเหล่าผีตองเหลือง	

ซึ่งรู้จักกันในนามชาวบ้านเผ่าซาไกหรือเงาะป่า	

ชนเผ่าท่ีจะลงหลักปักฐานเพียงช่วงเวลาเท่าที่

ใบตองสเีขียวกลายเป็นสเีหลือง	จากน้ันจงึอพยพ

ย้ายถิน่ไปมาบนภเูขา	ผูค้นทีพ่บผ่านจงึเหน็เพยีง

เพิงที่มุงลวกๆ	 ด้วยใบตองสีเหลืองเหี่ยว	 ส่วน

ชนเผ่าที่เปรียบเหมือน	 “ผี”	 ก็หลบเร้นหลังภูเขา

อย่างไร้ร่องรอย	ซึ่งในหุบเขาน้อยใหญ่น้ันเองยัง

มีน�้าตกขนาดใหญ่หลายสายหลากชื่อเรียก	 อาทิ	

น�้าตกไพรวัลย์	 น�้าตกเขาคราม	 น�้าตกโตนแพร

ทอง	แหล่งน�า้เหล่านีพ้าน�า้จดืจากภเูขาผ่านคลอง

สายเลก็สายน้อย	มารวมกนัทีท่ะเลสาบสงขลา	ก่อ

ให้เกิดแหล่งน�้าที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ	

สร้างระบบนิเวศแบบลากูนที่สมบูรณ์ขึ้นมา	หรือ

รู้จักกันในชื่อ	พื้นที่ชุ่มน�้าทะเลน้อย	แหล่งอพยพ

หนีหนาวของนกน�า้	 ที่พักพิงหลักของนกต่างถิ่น	

พร้อมทั้งเป็นแหล่งหากินตั้งรกรากของเหล่าชาว

ประมงในพื้นที่	 ซึ่งปัจจุบันยังคงประกอบอาชีพ

โดยใช้เรือพาย	 ใช้อวนเชือก	 รวมถึงอุปกรณ์หา

ปลาที่ท�ามาจากไม้ไผ่	วิถีชีวิตดั้งเดิมเก่าแก่ยังคง

ปรากฏอยู่ทุกเช้าค�่า	 ภาพของเด็กเล็กวิ่งซนเพื่อ

ไปโรงเรียนในตอนเช้า	 กลิ่นข้าวหุงสุก	 เสียงพูด

คุยหัวเราะระหว่างเพื่อนบ้าน	 วงพูดคุยสนทนา

หลังอาหาร	 และแสงไฟนีออนดวงเล็กที่หรี่ลงใน

ตอนหัวค�า่	บ่งบอกช่วงเวลาทีผ่่านไปหนึง่วนั	เป็น

อยู่เช่นนั้น	สม�่าเสมอ		

	 	 จังหวะชีวิตที่เดินช้าท�าให้จังหวัดพัทลุง

ยังคงเป็นทางผ่านส�าหรับผู ้ที่ เดินทางอย่าง

รวดเร็ว	ความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว	ความ

มีเสน่ห์ของวัฒนธรรม	 ยังก้าวย่างอย่างช้าเนิบ	

ไม่เป็นที่รู ้จักของใครๆ	 แต่หากลองหันไปมอง

วิถีชีวิตของผู้ที่อยู่อาศัย	 ภาพที่เห็นคงเป็นความ

พอใจที่จะเดินช้าๆ	 สูดอากาศริมทะเล	 เดินเล่น

ริมเขา	 มีครอบครัวพร้อมหน้า	 และมีอาชีพ

พอเพยีงเลีย้งชพี	ทัง้หมดเป็นความสขุทีค่รบถ้วน	

ดงัทีน่กัเขยีนชาวฝรัง่เศส	อลัแบร์	กาม	ูกล่าวไว้ว่า	

กฎของความสขุม	ี4	ข้อ	คอื	อยูใ่นทีม่อีากาศโปร่ง	

ท�างานสร้างสรรค์	 พ้นจากความทะเยอทะยาน	

และ	รักใครสักคน

ริมทำะเลสาบสงขลา	เวลาเดินช้าทำี่พัทำลุง
เรื่อง/ภาพ : ฐาปะนีย์ สามัคคี

4.



17



18

	 ได้ยินได้ฟังคนรอบข้างพร�่าเพ้อถึงความ

ประทับใจเกี่ยวกับท่ีนี่มาก็เนิ่นนาน	 ปีใหม่นี้

ถึงคราวที่ผมได้เดินทางไปสัมผัสมันด้วยตัว

เองซะที...ปีนัง

	 “ปีนัง”	 ที่แปลว่าลูกหมากผ่าซีกนี้	 เป็น

เกาะๆ	หนึง่ในทะเลอนัดามนั	อยูท่างเหนอืของ

มาเลเซีย	 การเดินทางจากไทยมาที่นี่ง่ายแสน

ง่าย	 ผมขอไม่เล่าให้เปลืองบรรทัดแล้วกัน	 ถ้า

สนใจก็เปิดอนิเทอร์เนต็เอา	คล้ิกสามทรีูแ้ล้วครบั

	 เท่าท่ีหาข้อมูลมา	 เกาะๆ	 นี้เต็มไปด้วย

สถานที่ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมมากมาย	 ซึ่ง

ผมก็ไม ่รู ้ว ่าไอ ้คนชอบบุกป่าฝ ่าดงชื่นชม

ธรรมชาติแบบผมมาท�าอะไรที่นี่	คงเป็นเพราะ

เวลาว่างอันจ�ากัดและความท่ีไม่รู ้จะไปไหน

แล้วจริงๆ	ล่ะม้ังครับ	เอาเถอะ	ไม่ว่าผมมาปีนัง

เพราะอะไร	มาแล้วก็ต้องเท่ียวครับพี่น้อง

	 เริ่มต้นวันแรกด้วยการนั่งรถเมล์ฟรีไป

ชมเขตเมืองเก่าซึ่งเป็น	 UNESCO	World	

Heritage	 Site	 ซะด้วย	 ลงรถแล้วก็เดินไป

เร่ือยๆ	แบบหลงๆ	ครับ	ไปเจอ	City	Hall	และ	

Town	Hall	ซึ่งเป็นอาคารเก่าสมัยปีนังยังเป็น

อาณานิคมของอังกฤษ	จึงไม่น่าแปลกที่มันจะ

มสีถาปัตยกรรมแบบโคโลเนยีล	และส่ิงปลกูสร้าง

ส�าคัญๆ	 ในเขตน้ีก็สะท้อนกลิ่นอายตะวันตก

เช่นเดียวกันทุกท่ีครับ

	 ก้าวเท้าไปเรื่อยๆ	ก็ถึงถนน	Chulia	ที่เขา

เรยีกกนัวา่เปน็	Little	India	เพราะมคีนเชือ้สาย

อินเดียอาศัยอยู่เยอะนั่นเองครับ	 แน่นอนว่า

ม้ือเย็นผมก็ฝากท้องไว้อาหารอินเดียละแวกน้ัน	

โดยมารู้ทีหลังว่าร้านท่ีเดินเข้าม่ัวๆ	 ดันเป็น

รา้นดงัซะดว้ย	แหม	่โชคดจีรงิๆ	อ่ิมหน�าส�าราญ

แลว้มุง่ไปโบกรถเมลฟ์รตีามสตูร	เดนิตอ่อกีนดิ

ก็ถึงที่พักแล้ว

	 วันต่อมาใช้บริการรถเมล์ท่ีไม่ฟรีแต่ก็ถูก

ปนัง...ก�าลังดี
เรื่อง/ภาพ : ฉัตรณรงค์ เมืองวงษ์ 
ี5.
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มากๆ	ไปเท่ียวนอกเมอืงกนับ้าง	ผมได้ไปเย่ียม

ชมวดัจนี	Kek	Lok	Si	ครบั	ความพเิศษของทีน่ี่

คอืมันตัง้อยูบ่นภเูขา	นกัท่องเทีย่วสามารถเดนิ

ขึ้นไปวิหารชั้นบนเพื่อชมเมืองได้ด้วย	 จากนั้น

ไป	 Penang	 Hill	 ยอดเขาที่สูงที่สุดของเกาะ	

บนยอดมีทั้งวัดอินเดีย	มัสยิด	พิพิธภัณฑ์	และ

ห้องอาหารแบบ	outdoor	ไว้คอยบริการนกัท่อง

เที่ยวด้วย	 วันน้ีได้เท่ียวสองที่เพราะเวลาส่วน

ใหญ่หมดไปกับความเซ่อซ่าในการอ่านแผนที่

และขึ้นรถเมล์ผิดสายครับ	ฮ่าๆ

	 เริม่ต้นวนัสดุท้ายของทรปิด้วยการนัง่ร้าน

กาแฟสดุเก๋ปากซอยข้างๆ	ทีพ่กัครบั	ไอ้เราดูใน

แผนที่ตอนแรกก็นึกว่าไกล	 ช่วงเช้าผมตัดสิน

ใจขึ้นรถเมล์ไปนั่งยืดเส้นยืดสายเล่นที่	 Batu	

Ferringhi	 ชายหาดชื่อดังแห่งเกาะปีนัง	 น�้าไม่

ใสเท่าไรเลยไม่ลงทนุเล่นให้เสือ้ผ้าเปียก	เพราะ

ช่วงบ่ายเราจะไปวัดกันต่อครับ	วัดอีกแล้ว!

	 แต่วัดท่ีว่าไม่ใช่วัดจนีหรอืวดัอนิเดยีหรอก

นะครับ	 ปีนังมีเยอะกว่าน้ัน	 โดยหลังจากพัก

และท่ีส�าคัญ	 ไม่มีการพยายามกลืนเช้ือชาติ
วัฒนธรรมของกันและกันอีกด้วย	ช่างเป็นส่วน
ผสมทางสังคมที่ต่างมีอัตลักษณ์ทว่าไม่เหลื่อม
ล�้ากัน	 ผสมผสานและแบ่งปันพ้ืนที่กันได้อย่าง

พอดี	 หาแบบนี้ไม่ได้ในเมืองไทยตลอดจน

หลายๆ	ประเทศทั่วโลกแน่ๆ	ครับ

	 สดุท้าย	ผมขอแนะน�าสัน้ๆ	ว่า	ถ้าคณุอยาก

จะชมศลิปะหรอืตกึรามบ้านช่องสดุตืน่ตาตืน่ใจ

หรอืธรรมชาตอินัน่าทึง่	อย่ามาปีนงัให้เสยีเวลา

ครับ	 เพราะทุกอย่างธรรมดาไปหมด	 ไม่ได้

ถึงขั้นงดงามจนท�าให้คุณตาค้างได้	 แต่ถ้าคุณ

อยากจะเห็นความพอดีและก�าลังดีของผู้คนที่

มรีากเหง้าจากร้อยเชือ้ชาตพินัวฒันธรรมล่ะก.็..

	 จองตั๋วเลยครับ	ปีนังรอคุณอยู่

ผ่อนกายบนชายหาดพอเป็นพิธีแล้ว	ผมก็โหน

รถเมล์ไปแถว	 Lorong	 Burma	 เพื่อไปชมวัด

ไทยและวัดพม่า	 ทั้งสองวัดตั้งอยู่ตรงข้ามกัน

พอดิบพอดี	 ซึ่งส�าหรับคนไม่เชี่ยวชาญศิลปะ

อย่างผมแล้ว	 สถาปัตยกรรมของท้ังสองที่

สวยงามแทบไม่ต่างกันเลยครับ	 ส่ิงที่แตกต่าง

กนัมากทีส่ดุเป็นเพยีงชือ่ในแผนทีท่ีร่ะบเุชือ้ชาติ

ของมันเท่านั้นเอง

	 มือ้ปิดท้ายปีนงัของผมเป็น	Curry	 Laksa	

บะหมี่ที่อุดมไปด้วยวัตถุดิบสไตล์จีนผสม

อินเดียผสมมาเลย์แบบบ้านๆ	 ริมถนนย่าน	

Gurney	Drive	ผมชอบอาหารเมนนูีม้าก	เลยสัง่

ต่ออกีชาม	กล้าพดูเลยว่ามนัช่างเป็นความอร่อย

ทีล่งตวัแบบทีผ่มไม่เคยเจอมาก่อนเลยทเีดยีว		

 ลองคิดๆ	 ดูแล้ว	 ผมว่าปีนังเองก็คล้ายๆ	

บะหมีถ้่วยนัน้นะ	 เกาะเล็กๆ	 แห่งน้ีเตม็ไปด้วย

คนหลายชนชาต	ิทัง้จนี	อนิเดยี	ทมฬิ	บงัคลาเทศ

ไทย	 รวมไปถึงฝรั่งมังค่าจากโลกตะวันตก	ซึ่ง

ทุกคนในปีนังอาศัยอยู ่ร่วมกันได้อย่างสันติ	
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	 มีเพื่อนคนหนึ่งเคยบอกกับผมว่าเวลามี

เรือ่งเครยีดๆ	ชวีติเจอทางตนั	ใหอ้อกเดนิทาง

ไปหาแสงสว่างในต่างถิ่นต่างแดน	หาสถานที่

เงียบๆ	ใช้ชีวิตเนิบๆ	อยู่กับตัวเองสักพักแล้ว

ค่อยกลับมาเร่ิมต้นใหม่	คร้ังน้ีผมเช่ือเพ่ือนครับ	

	 หลังจากชั่งใจอยู่นานว่าจะไปพักกายพัก

ใจที่ไหนดีก็เป็นอันได้ข้อสรุป	 ว่าจะเดินทาง

ไปเมืองน่าน	 เมืองเล็กๆ	 ที่ตั้งอยู่ภาคเหนือ

ฝั่งตะวันออกมีพรมแดนติดกับสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว	 พอได้ข้อสรุป

เรื่องสถานท่ีจึงโทรศัพท์จับจองท่ีพักและตั๋ว

รถทัวร์ทันที	ผมเดินทางมาถึงจุดหมายปลาย

ทางในชว่งเชา้ตรู	่แลว้เลอืกเดนิเทา้จากสถานี

ขนสง่เขา้ทีพ่กั	เพือ่สมัผสัหมอกสขีาวจางๆ	ที่

ปกคลุมทั่วทั้งเมืองในยามเช้า

 พอเกบ็สมัภาระเขา้ทีพ่กัเสรจ็สรรพกเ็ริม่

ออกตระลุยเมืองน่านด้วยจักรยาน	 การปั่น

จักรยานดูเป็นเร่ืองปกติของผู้คนที่นี่	 ถนน

หนทางถึงแม้ไม่กว้างมากแต่ก็มีช่องจราจร

ส�าหรับรถจักรยาน	 ผมป่ันออกมาเรื่อยเปื่อย	

คิดอะไรเพลินๆ	 ตลอดเส้นทางบางครั้งการ

ออกมาเผชิญกับสถานที่แปลกใหม่	 ดูเหมือน

เป็นเรื่องท้าท้าย	แต่ก็อดคิดถึงเรื่องตึงเครียด

ท่ีตนเองพยายามหลีกหนีมาไม่ได้	ป่ันต่อไปอีก

ไม่นานก็ถึงตลาดเช้า	 บรรยากาศการจับจ่าย

ซื้อของดูคึกคัก	 มีท้ังคนในพื้นท่ีและนักท่อง

เที่ยวต่างถิ่นที่พยายามปฏิบัติตัวให้กลมกลืน

กับคนพื้นเมือง	 ระหว่างเลือกซื้อไส้อั่วอยู่นั้น

แม่ค้าท่านหนึ่งชวนคุยอย่างเป็นมิตรพร้อม

แนะน�าสถานที่ท่องเที่ยวส�าคัญของเมืองน่าน	

ตามหาแสงสว่าง	ณ	เมืองน่าน
เร่ือง/ภาพ : ทินกร บุญแจด

6.
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โดยบอกว่า	 “เมืองน่านมีวัดวาอารามส�าคัญๆ	

อยู่หลายแห่ง	 ถ้าเดินทางมาถึงแล้วควร

ตระเวณไหว้พระให้ได้มากที่สุด	 จะได้เป็น

สิริมงคลต่อชีวิต”	 พอฟังจบผมผลิยิ้มให้แก

พร้อมกล่าวขอบคุณ	

	 จากนัน้จงึเริม่ตน้ท�ากจิกรรมปัน่จกัรยาน

ไหว้พระ	 ซึ่งเริ่มท่ีวัดกู่ค�าเป็นวัดแรกของ

กิจกรรม	 ต่อด้วยวัดพระธาตุช้างค�้าวรวิหาร	

พระอารามหลวงของ	อ.เมืองน่าน	ภายในวัด

ประดิษฐานเจดีย์ช้างค�้า	 แล้วข้ามถนนไปที่

วัดภูมินทร์	 สักการะพระประธานในอุโบสถ

ชมภาพเขียนจิตรกรรมผาผนังที่สวยงามของ

เมืองน่าน	 ออกมาเดินเลือกซื้อของที่ระลึก

จ�าพวกกระเป๋าผ้า	 พวงกุญแจ	 กรอบรูป	 ผ้า

พื้นเมืองในร้านรวงหลายร้านรอบอุโบสถ	

เสร็จแล้วปั่นต่อมาที่วัดหัวข่วงเดินชมวิหาร

เจดีย์ซ่ึงเป็นศิลปกรรมแบบท้องถิ่นล้านนา	

และเข้าวัดมิ่งเมือง	 วัดสุดท้ายของกิจกรรม	

วัดมิ่งเมืองเป็นวัดที่มีอุโบสถสวยงามวิจิตร

บรรจง	 ภายในอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝา

ผนังแสดงให้เห็นวิถีชีวิตของชาวเมืองน่าน

ในอดีตพร้อมมีโอกาสได้นั่งพูดคุยกับคุณลุง

คุณป้าที่คอยอ�านวยความสะดวกภายในวัด

ด้วยรอยยิ้ม

	 ผมปั่นจักรยานออกจากวัดด้วยความ

รู้สึกเบาหวิวอ่ิมเอมใจกับมิตรภาพท่ีได้พบ

เจอ	 ท�าให้ผมมีอาการยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ตลอด

ทาง	 จนลุงท่านหนึ่งยิ้มทักขึ้นกลางสี่แยกไฟ

แดงว่า	“มีอะไรให้ช่วยไหม?”	ผมตอบกลับไปว่า	

“ไม่มีครับ”	 พร้อมพยักหน้าขอบคุณ	 ผมเริ่ม

รู้สึกชอบรอยยิ้มของผู้คนที่นี่	 บางคร้ังการได้

รับรอยยิ้มจากใครสักคนก็ท�าให้เราลืมเร่ือง

เครียดๆ	ที่พยายามสะบัดทิ้งไปได	้ผมเริ่มนึก

ขอบคณุค�าพดูของเพือ่นทีเ่ปน็จดุเริม่ตน้ท�าให้

ได้มารู้จักกับเมืองเล็กๆ	 เปี่ยมเสน่ห์อย่าง

เมืองน่าน

	 ในช ่วงสุดท ้ายก ่อนขึ้นรถทัวร ์กลับ

กรุงเทพฯ	 ผมรู้สึกตกหลุมรักเมืองนี้อย่าง

บอกไม่ถูก	 มองดูผู้คน	 มองดูรอยยิ้ม	 มองดู

จักรยาน	 มองดูตึกแถว	 มองดูหมอกสีขาว

จางๆ	ท่ีปกคลุมท่ัวท้ังเมืองในยามเช้า	ท�าให้

มั่นใจขึ้นมาในทันทีว่า	ที่นี่แหล่ะคือแสงสว่าง

ที่คนต่างถิ่นต่างแดนอย่างผมก�าลังตามหา...
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	 ถ้ายักษ์ในตะเกียงแก้วมอบวันหยุดให้

คุณ	7	วัน	จะเอาเวลา	7	วันนี้ไปท�าอะไรกันบ้าง	

แน่ล่ะคงไม่มีใครอยากเอางานมาท�าในวันหยุด

แน่ๆ	ทกุคนอยาก	“หยดุ”	งานไว้ตรงนีแ้ล้ว	“เริม่”	

ความสนุกกันตั้งแต่บรรทัดต่อไปเลย	 ใช่เปล่า?	

ทว่าไอ้หนุ่มหน้ามึนคนหนึ่ง	 มันก�าลังเริ่มงาน

ในวันหยุดและไม่แน่อาจจะหยุดความสนุกไว้

เพียงเท่านี้ก็เป็นได้	 ต่อจากนี้เป็นงานเขียน

ของไอ้หนุ่มหน้ามึนคนหนึ่งคนนั้น	 กับ	 3	 เรื่อง

ราว	 3	 ระยะ	 3	 จังหวะที่(หวังว่า)จะขยับกราม

คุณสัก	3	ที

	 จุดหมายแรก		ระยอง-ฐานที่มั่น	

	 “ระยอง	 อุตสาหกรรมรสล�้า	 น�้าปลารส

เผ็ด	 เกาะเสม็ดรสเปร้ียว	 สุนทรภู่หวานมัน”	

ค�าขวัญจังหวัดที่ท่องกี่ทีๆก็เปรี้ยวปากทุกท	ี

(อันที่ถูกมันคือ	 ผลไม้รสล�้า	 อุตสาหกรรม

ก้าวหน้า	 น�้าปลารสเด็ด	 เกาะเสม็ดสวยหรู	

สุนทรภู่กวีเอก)	ด้วยความใกล้และคุ้นเคยท�าให	้

“ระยอง”	 เป็นค�าตอบแรกที่นึกถึง	 แต่เหมือน

มีคนมีสะกิด...	 “ลืมอะไรไปหรือเปล่าครับคุณ	

การเที่ยวคือ...	การออกไปจากที่เดิมๆ	ออกไป

พบสิ่งใหม่ๆ	แต่ที่ก�าลังท�าอยู่นี้มัน...	คือการวน

กลับมาหา	วันเก่าๆ	คนเก่าๆ”	กว่าจะรู้ตัวก็วิ่ง

ออกมาเก็บความทรงจ�าเก่าๆที่เกลื่อนกลาดอยู่

เต็มสองข้างทาง	 ถนนเส้นน้ีที่เราเคยขับผ่าน	

ทะเลน้ีที่พวกเราเคยเล่นน�้าด้วยกัน	 ลมโชยมา	

กลิ่นวันเก่าๆภาพวันเก่าๆ		มากระแทกตาแตะ

จมูก	พูดไปแล้วขี้มูกขี้ตาก็ไหล...	“กูมาท�าอะไร

อยู่ว่ะเนี้ย!”

 จุดหมายต่อไป		ศรีราชา-ฐานที่คุ้ยเคย

	 ด้วยความ	 กระแตจึงต้องกระเตงมาหา

“เธอ”	 คนนั้นอยู ่บ ่อยๆ	 ด้วยเหตุน้ีจึงรู ้ จัก	

“ศรีราชา”	กันราวเป็นเพื่อนสมัยประถมแบบว่า

แค่มองหน้าก็รู้ใจ	 มองตูดก็รู้ไต	 มองไส้ก็เห็น

ติ่ง...	 แต่เหมือนลืมอะไรไปนะ...	 เฮ้ย!	 ถ้า

มึงรู ้จักดีขนาดเลียตูดตามกันมาแล้วจะมา

หา	พระแสง	ดาบ	หอก	หัก	 	อะไรกนัว่ะเนีย้---

ภาพโฆษณาลอยมา	 “เมื่อถึงทางตันของชีวิต

ศักดา...	 หันหน้าเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์”---	 ตัด

กลับมาที่ชีวิตจริง	 “พัทยาป่ะล่ะ”	 เสียงจาก

คนใกล้ตัวแว ่วมาประหน่ึงฟ้าประทานพร	

(ฮา	เลลู	ยา	)...	ด้วยเหตุนี้พัทยาและข้าพเจ้า

จึงได้มาพบกัน

สามจังหวัด	สามจังหวะ
เรื่อง : นฤพล เปาอินทร์ / ภาพ : ปวันรัตน์ กวีวงศ์โสภณ 
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	 จุดหมายสุดท้าย	พัทยา-ฐานที่รู้จัก		

	 21	กโิลฯ	คอืความห่างระหว่างเรากบัสาวๆ

บีกินีก้นงาม	 เฮ้ย!	 พัทยา	 ผ่านไปได้ยังไม่ถึง

ครึ่งทางดี	 ตูดอันด้านชาเริ่มรู้สึก...	 รถเริ่มส่าย

ไปมา	ยางรถบดบีไ้ปกบัถนน....	ยางแตก	จบกนั

...	ตอนนี้มองเห็นอนาคตร�าไรๆ		“ท่านบก.	ข้า

น้อยผิดไปแล้ว	 โปรดอภัยให้ข้าน้อยด้วย”	 “ฮึ...

ฮ.ึ..	ประหาร”	แค่นกึขนกล็กุกนัเกลยีว	“อุ	๊โน้นไง

ร้านซ่อม”	เสยีงนางฟ้าฉดุขึน้จากฝันร้าย	เฮ้อออ

รอดตัวไปที	 และเมื่อนายช่างตรวจตราก็ต้อง

พบเศษแก้วเล็กๆเจาะยางรถเราอยู	่ผ่านไป	10	

นาที	รถเรากลับมาบนถนนอีกครั้ง	ครึ่งหลังบน

ถนนอาจขรขุระ	แต่การเดนิทางกร็าบรืน่ด	ีจน	4	

โมงกว่าๆได้เราก็ถึงที่หมาย	“ตลาดน�้า	4	ภาค”	

แวบแรกท่ีเห็นก็ต้องอุทานว่า	 “หนีห่าว...”	 ไม่

คิดว่าพัทยาจะมีชายแดนติดกับจีนด้วย	 คนจีน

เยอะมากกก	 คุ้ยกันอีโลงโชงเชงดังล่ันไปทั่ว

ตลาด	 ท�าเอาคนไทย	 2	 คนที่พึ่งมาถึงรู้สึกถึง

ความเป็น	 “ต่างด้าว”	 ในบ้านตัวเอง	 เข้าไปไม่

ไกลนกัจากทางเข้าเรากพ็บเข้ากบัของดขีองดงั

ของทีน่ี.่..	“เนือ้จระเข้ย่าง”	เม่ือชมิแล้วต้องอทุาน

ออกมาว่า	 “เยสเข้”	ที่เด็ดอีกอันคือ	 “การให้นม

ปลา”	ใช่ครับคุณอ่านไม่ผิดและก็ไม่ได้เข้าใจผิด	

ปลาในท่ีนี้คือปลาจริงๆไม่ใช่น้องปลาแต่อย่าง

ใดเพียงจุ่มจุกขวดนมลงน�้า	 ปลานับสิบอ้าปาก

รอราวกับอดข้าวมาหลายวันเมื่อสืบทราบมาก็

รูว่้า	นมนัน้มีสาหร่ายผสมอยู่ปลาถึงตดิอกตดิใจ

กนัอย่างทีเ่หน็	แต่เมือ่เดนิไปสกัพกักเ็ข้าใจว่านี้

มันที่ท่องเที่ยว	“ส�าเร็จรูป”	ที่ทัวร์ต่างๆจะมาลง	

เป็นสถานที่จ�าลองความเป็นไทย	ทั้ง	4	ภาคมา

ให้เดินในเวลา	1	ชม.	 ร้านค้าก็ขายของที่ระลึก	

ซ�้า	 ซ�้า	 กันแทบจะทุกร้านคนจีนมาเที่ยวที่นี้ก็

คงได้แค่	 “รู้จัก”	 ประเทศไทย	 แต่ไม่เคย	 “รู้ใจ”	

กันเลยแม้แต่น้อย	 เพราะค�าที่ขึ้นว่า	 “ใจ”	 มัน

ต้อง	“ใช้เวลา”

	 ออกมาจากตลาด	 4	 ภาคได้สักพัก	 เราก็

ขบัรถหลงอยูใ่นแสงสขีองพทัยาราวกบัแมงเม่า

มัวเมาในแสงไฟ	 แต่ท่ีดีกรีหนักสุดเห็นจะเป็น

บรรดาสาวไทยที่แต่งองค์ทรงเคร่ืองไม่แพ้	 รส

เจ็บๆ	 ของต้มย�ากุ้งเลยแม้แต่น้อยไม่เสียทีที่	

Made	 in	Thailand	และท่ีเด็ดสุด	แม่เสือสาว

โน้นไง	 เธอนุ่งกระโปรงยาวคืบคร่ึงคร่อมอยู่

หลังพี่วินมอไซต์กอดเอวประหน่ึงก�าลังขับรถ

วิบาก	 วินาทีน้ันก็พบค�าตอบที่ตามหามานาน	

“โตขึ้นหนูจะเป็นคนขับวินมอไซต์ที่พัทยาคั๊บ”	

รู้สึกได้ถึงความ	 ฟิน	 ตรงแผ่นหลัง...อุ๊วว	 อ๊า	

“ฝรัง่!”		เสยีงความจรงิปลกุออกมาจากความฟิน	

2	เมตรข้างหน้ามีฝรั่งตัวเท่าวัวอึดมา	3	วัน	อยู่

บนถนน...	 อุ๊...เอี๊ยดด	 เกือบจะได้อ่านพาดหัว

ข่าว	“โจ๋ซ่ิงทบัฝร่ังอดึอนาถคาถนน”	แต่กร็อดมา

ด้วยฝีไม้ลายมือว่าที่วินฯอันดับหนึ่งของพัทยา	

ว่าไปนั้น	 ขับวนไปวนมาสักพักก็พบ	 ส.ทร.5	

สถานที่ชมวิวที่ดีที่หน่ึงของพัทยา	 มองจากมุม

บนพทัยา	แสงดาวถูกกลบด้วยแสงไฟ	ความจรงิ

ถูกกลบด้วยความฝัน		น�า้ใจถูกกลบด้วยเงนิทอง	

นี้หรือความงามที่คนเมืองใฝ่หา...		
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	 หยุดปีใหม่ทัง้ท	ีเดก็ต่างจงัหวดัอย่างผมเพิง่มโีอกาสได้กลับบ้าน	เน่ืองจากท�างานมาตลอด

ทั้งปี	 และไม่ค่อยได้ลาพักร้อน	 คราวน้ีจึงขอเจ้านายหยุดยาวและพักผ่อนอย่างจริงจังเสียที	

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	พอมาถึงบ้านก็ไม่พูดพร�่าท�าเพลง	วางของที่ขนมาจากกรุงเทพฯ	ทุกอย่าง	

ทิ้งตัวลงนอนกับฟูกหนาๆ	 และหลับเอาแรงทันที	 ที่ส�าคัญเมื่อพักผ่อนจนอิ่มเต็มที่	 ก็ได้เวลา

รับประทานอาหารฝีมือของคุณยายที่แสนจะเอร็ดอร่อยอีก	ขอบอกได้เลยว่า	คุ้มสุดคุ้ม	

	 หลงัจากกนิ	อยู	่หลบั	นอนอย่างสบายใจ	กไ็ด้เวลาปฏบิตัภิารกจิทดแทนคณุด้วยการเกบ็ของ	

เพราะของที่ขนมาจากกรุงเทพฯ	ไม่ใช่อะไรอื่นใด	-	หนังสือและนิตยสารที่ตัวเองสะสมมาล้วนๆ	

ปีใหม่นีเ้ลยได้เวลาร้ือชัน้เกบ็หนังสอื	และนิตยสารขึน้มาอกีคร้ังเพือ่จดัระบบใหม่อกีคร้ัง	ฝ่ังนิยาย	

อยู่ทาง	นิตยสารอยู่ทาง	เรื่องสั้นอยู่ทาง	และหนังสือหมวดอื่น	ๆ 	อยู่อีกทาง	แต่พอจัดเข้าช่อง

ให้เป็นที่เป็นทางแล้ว	 หนังสือและนิตยสารที่ขนมากลับเยอะกว่าเก่า	 ท�าให้แม่ตัดสินใจซื้อชั้น

วางหนงัสอืใหม่ให้	เพือ่โถมหนงัสอืทีข่นมาเป็นพเิศษ	ซึง่หนงัสอืชดุสดุท้ายทีจ่ดัเข้าไป	เป็นแบบ

เรียนภาษาไทยแต่ละปีที่เราเรียนผ่านมา	โดยหลายคนอาจจะสงสัยว่า	เก็บไปท�าไม	เพราะผม

ชอบบทอาขยานที่อยู่ในแบบเรียนภาษาไทยแต่ละเล่ม	เลยเก็บสะสมไว้	แม้ถึงตอนนี้ก็ยังจ�าบท

อาขยานเหล่านั้นได้เป็นอย่างดี

		 พอจัดไปได้สักพัก	 ก็เผอิญไปสะดุดกับแบบเรียนเล่มหน่ึงที่หน้าปกพิเศษกว่าเล่มอื่นๆ	

โดยหน้าปกนั้นเป็นสีส้มสะท้อนแสงสวยมาก	ด้านหน้าเขียนว่า	‘วรรณสารศึกษา’	เล่ม	1	ชั้น

มธัยมศึกษาปีที	่4	ซ่ึงแบบเรียนดังกล่าวมคีวามผกูพนักบัผมอยู่	เพราะถ่ินก�าเนิดของผมปรากฏ

อยู่ในแบบเรยีนเล่มนี	้และบรรจอุาขยานประจ�าจงัหวดัของผมอยู	่นัน่กค็อื	‘นริาศพระบาท’	ของ	

‘สุนทรภู่’	นานเท่าไหร่แล้วที่ตัวเองไม่เคยได ้ไปสถานที่แห่งนี	้ทั้งที่ตัวเองเป็นคนพื้นที่และเกิด

ที่นี่แท้ๆ	

		 ผมจดัหนงัสอืเสรจ็	คว้าหนังสอืเล่มนี	้และออกเดนิทางตามรอยอาขยาน	‘นริาศพระบาท’ 
ทันที

 การเดินทางในครั้งนี้	 ผมออกเดินทางโดยใช้บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้าง	 ซ่ึงไม่เหมือนกับ

สมัยก่อนที่สุนทรภู่เดินทางโดยเรือ	แต่ผมก็คิดว่า	อรรถรสที่ครูกวีกับที่ผมได้คงไม่ต่างกัน

   ทวาราที่ตรงบันไดนาค	 	 มีรูปรากษสสองอสูรขยัน

	 แสยะแยกโอษฐ์อ้าสองตามัน	 	 ยืนยิงฟันแยกเขี้ยวอยู่อย่างเป็น

 เมื่อเข้าถึงตัววัดพระพุทธบาท	สิ่งที่เห็นเป็นอันดับแรกเลยก็คือ	รูปปั้นยักษ์ยืนแสยะยิ้ม	2	

ตัวตรงประตูทางเข้าหน้าวัด	 โดยรูปปั้นยักษ์	 2	 ตนน้ันยืนตระหง่านและน่าเกรงขามเป็นอย่าง

มาก	รอให้ผู้ชมและนักท่องเที่ยวเข้ามาถ่ายรูป
    

 	 บันไดนาคนาคในบันใดนั้น	 	 ดูผกผันเพียงจะเลื้อยออกโลดเล่น

	 ขย�้าเขี้ยวขบปากเหมือนนาคเป็น	 	 ตาเขม้นมองมุ่งสะดุ้งกาย

	 พอผ่านยักษ์	 2	 ตนมาแล้ว	 อีกจุดหน่ึงที่นักท่องเที่ยวสนใจไม่แพ้กันคือ	 บันไดนาคยาว

สุดลูกหูลูกตา	ทุกคนที่ผ่านไปผ่านมาเป็นอันต้องหยุดถ่ายรูปกันทุกคน	เพราะด้วยความวิจิตร

ตระการตาของหัวบันไดรูปพญานาคสีทองอร่าม	 เป็นใครก็อดใจไม่ได้ที่จะต้องถ่ายรูปไว้เป็นที่

ระลึก	ตัวของผมเองก็อดใจไม่ได้เช่นกัน

ตามรอยบทำอาขยาน	
นมัสการรอยพระบาทำ
เรื่อง/ภาพ : ยุทธชัย สว่างสมุทรชัย 
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 	 ทั้งสาวหนุ่มเข้าประชุมกันแออัด	 ประนมหัตถ์ทักษิณเกษมสันต์

	 แต่เวียนเดินเพลินชมมาตามกัน	 	 ตามช่องชัน้ก�าแพงแก้วอนัแพรวพราย

	 ทั้งซุ้มเสามณฑปกระจกแจ่ม	 	 กระจังแซมปลายเสาเป็นบัวหงาย

	 มีดอกจันทน์ก้านแย่งสลับลาย	 	 กลางกระจายดอกจอกประจ�าท�า

	 นกัท่องเทีย่วแต่ละคนต่างกม็จีดุหมายทีแ่ตกต่างกนัไป	บ้างกม็าสกัการะรอยพระบาท	หรอื

มาชมความงามของเสาและมณฑปต่างๆ	ทีม่ลีวดลายแตกต่างกนัออกไป	ไม่ว่าจะเป็นลายกระจัง	

บัวหงาย	ดอกจันทร	์ก้านแย่ง	และดอกจอ

		 	 มณฑปน้อยสวมรอยพระบาทนั้น		 ล้วนสุวรรณแจ้มแจ้งแสงอร่าม

	 เพดานดาดลาดล้วนกระจกงาม	 	 พระเพลงิพลามพร่างพร่างสว่างพราย

	 ตาข่ายแก้วปักกรองเป็นกรวยห้อย	 ระย้าย้อยแวววามอร่ามฉาย

	 หอมควันธูปเทียนตลบอยู่อบอาย	 	 ฟุ้งกระจายรื่นรื่นทั้งห้องทอง

 มาถึงข้างในตัวมณฑปใหญ่ก็ยังมีมณฑปน้อยอยู่อีกชั้น	 ซ่ึงมณฑปน้อยน้ันมีหน้าที่ส�าคัญ

อย่างหนึง่คอื	สวมรอยพระบาทไว้ ไม่ให้เกดิความเสยีหายเมือ่นักท่องเทีย่วมาปิดทองหรอืเคารพ

สกัการะ	ซึ่งมณฑปนอ้ยดงักล่าวได้ถกูประดบัประดาด้วยโคมแก้วระย้าสวยงาม	ภายใต้มณฑป

น้อยมรีอยพระบาทสทีองแจ่มจรสั	ประกอบกบัผนงัทัง้	4	ด้านล้วนทาด้วยสทีองเปล่งปลัง่	ท�าให้

เราอดใจไม่ได้ที่จะขอเจ้าหน้าที่ชักภาพประทับใจนี้เอาไว้	 แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปจากบทอาขยานนี	้

นั่นก็คือ	ธูปและเทียนดังกล่าวต้องจุดและไหว้ด้านนอก	ห้ามน�าเข้ามาในมณฑป	เพราะเพื่อคง

ความงดงามของสถานที่นี้ไว้

  อธิษฐานแล้วก็ลาฝ่าพระบาท		 เที่ยวประพาสในพนมพนาสัณฑ์

		 ขึ้นเขาโพธิ์ลังกาศิลาชัน	 	 	 มีส�าคัญรุกขโพธิ์ลังกาเรียง

	 ศาลารีมีทั้งระฆังห้อย	 	 	 เขาตีบ่อยไปยังค�่าไม่ขาดเสียง

	 ดงลั่นทมร่มรอบคีรีเรียง		 	 มีกุฏิเคียงอยู่บนเขาเป็นหลั่นกัน

	 มีชะวากคูหาศิลาหุบ	 	 	 ในถ�้ามีพุทธรูปนรังสรรค์

	 แต่คนนมัสการนานอนันต์	 	 บนเขานั้นแจ้งจริงทั้งหญิงชาย

	 ผมท�าตามทีอ่าขยานน้ีบอกไว้	ไม่ว่าจะเป็นตีระฆงัเพือ่ความเป็นสริิมงคล	หรอืดูดอกลัน่ทม

ตามบรเิวณวดั	และทีส่�าคญัวดัพระพทุธบาทมทีีต่ัง้อยูบ่นเนนิเขา	ตามช่องเขาหรอืหนิต่างๆ	จะ

มพีระพทุธรปูให้คอยสกัการะอยูเ่สมอ	ผมจงึไหว้ทกุองค์ทีผ่มผ่าน	และเดนิกลบัลงบนัไดนาคเดมิ

ที่เดินขึ้นมา

 	 จะกลับหลังยังพระพุทธบาท	 	 เหนื่อยอนาถอกใจมิใช่เล่น

	 ครั้งค�่านอนตะละตายทั้งกายเย็น	 	 ครั้นเช้าเป็นก็เที่ยวไปตามทาง

	 ผมกลับออกมาจากวัดพระพุทธบาทด้วยความอิ่มเอมใจ	 โดยครูกวีได้กล่าวไว้ใน	 ‘นิราศ

พระบาท’	ว่า	ท่านต้องนอนค้างแรมที่วัดและเช้าถึงจะเดินทางต่อได	้แต่ส�าหรับผมแล้ว	คงไม่

ต้องตามรอยท่านถึงขนาดนั้น	ขอกลับไปนอนบนเตียงนุ่มๆ	และฟูกหนาๆ	ของผมดีกว่า

	 	 	 	 	 	 --	สวัสดี	--
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บนโลกโซเชยีลอยูน่ัน้	ผมกเ็หน็สถานทีแ่ห่งหนึง่

ใจกลางกรุงเทพฯ	ท่ีเพิง่เปิดใหม่	และแปลกใหม่

สะดุดตาด้วยสถาปัตยกรรมแนว	English	Old	

Town	 เสมือนท่องอยู่ในประเทศอังกฤษ	 ด้วย

เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่

ของกรุงเทพฯ	กับอากาศหนาวเข้ากันในตอนนี้	

ผมจึงรีบรุดออกจากบ้าน	 มุ่งหน้าไปยังสถานที่

แห่งนีท้นัท	ีพลางคดิในใจว่า	ปีใหม่นี	้ผมจะเทีย่ว

ที่น่ีแหละ	 พิคคาเดลล่ี	 แบงค์ค็อก	 (Pikadaily	

Bangkok)	ที่ถนนสุขุมวิท	77

	 ก่อนถึงพิคคาเดลลี่	แบงค์ค็อก	 เราจะเห็น

หอนาฬิกาตั้งตระหง่านเป็นสัญลักษณ์ว่ามาถึง

ที่หมายแล้ว	เบื้องหน้าของผมคือ	ต้นคริสต์มาส

ขนาดมหึมา	และป้ายโลโก้คอมมนูติีม้อลล์แห่งนี้	

	 ในช่วงผลัดเปลี่ยนปีเก่า	 ต้อนรับปีใหม่ซ่ึง

มีวันหยุดยาว	 หลายคนต่างวางแผนส�าหรับ

การท่องเที่ยวและรอคอยให้ช่วงเวลานี้มาถึง	

ยิ่งในยุคปัจจุบันที่	 Social	 Media	 เป็นแหล่ง

สือ่สารทีเ่ข้าถงึได้ทัว่ทกุมมุโลก	เราจงึเหน็เพือ่น

ใน	 Facebook	 หรือ	 Instagram	 อัพรูปตัวเอง

ท่ามกลางสถานทีท่่องเทีย่ว	และระบทุีต่ัง้ให้เหน็

เสร็จสรรพ	 ผมเองก็มีทั้งความรู้สึกเพลิดเพลิน

เหมือนได้ไปเที่ยวกับเพื่อนด้วย	แต่อีกใจหนึ่งก็

อดอิจฉาไม่ได้	 เพราะเราเป็นเพียงผู้เสพ	 ไม่ได้

ด่ืมด�า่บรรยากาศธรรมชาตขิองจรงิเหมอืนใครเขา

 ขณะที่นั่งจับเจ่า	นอนคุดคู้อยู่บนเตียงนุ่ม	

กับผ้าห่มหนาในช่วงฤดูหนาวอันน้อยนิดของ

ช่วงสิ้นปี	และนั่งอัพเดทความเป็นไปของเพื่อน

9. หอมกรุ่นอังกฤษ	อยู่เมืองไทำยก็สัมผัสได้	
ท่ีำพิคคาเดลลี่	แบงค์ค็อก
เรื่อง/ภาพ : ปิยภัทร นันทนรเศรษฐ์ 
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เดินตรงเข้าไปจะเป็นลานจตุรัสกว้าง	 ประดับ

ตกแต่งด้วยสวนหมากรุกและลานน�า้พุ	เมื่อเงย

หน้าข้ึนไปด้านบนจะเห็นแผงไฟร้อยโยงเป็น

ซุม้โดมด้านบน	มนัคงจะส่องสกาววบิวบัทนัททีี่

แสงตะวนัคล้อยดบัในอกีไม่ถงึชัว่โมงข้างหน้านี้	

ผมเหน็นกัท่องเทีย่วทัง้คนไทยและชาวต่างชาต	ิ

มาเป็นหมู่คณะ	คู่รัก	และครอบครัว	มีหญิงสาว

รายหนึง่ก�าลงัโพสท์ท่าถ่ายรปูในชดุเสือ้โค้ท	ผ้า

พันคอ	หมวก	และรองเท้าบูท	หากเธอจะโพสต์

ภาพเหล่านี้ลงบนโซเชียลมีเดีย	 และแสร้งระบุ

สถานที่ว่าอยู่ในเมือง	 Chester	 หรือก�าลังเดิน

ชิลล์อยู่ในย่าน	 Notting	 Hill	 ก็คงจะมีคนเชื่อ	

เพราะชุดสไตล์ยุโรปกับบรรยากาศและสถานที่

ล้วนเข้ากันอย่างไม่มีที่ติ

 ส่วนผมน่ะเหรอ...ผมใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวสลับ

น�้าตาลอ่อน	 กางเกงยีนส์สีด�า	 เมื่อเดินเข้าไป

ด้านในจะมแีผงผกั	ผลไม้ปลอม	ร้านขายดอกไม้

หลากสีสันนานาพันธุ์	 และหมวกสานปีกกว้าง	

น่ันแหละเหมาะกับผมเลย	 วันนี้ผมดูเหมือน

ชาวไร่ชาวสวน	 ที่น�าผลไม้และดอกไม้มาส่ง

ตามร้านค้าปลีกก็ไม่ปาน	แต่ไม่ใช่ว่าแย่นะครับ	

เพราะกลิ่นอายสไตล์ยุโรปยังคงคละคลุ้งอยู่ทั่ว

โซนถ่ายรูปดังกล่าวนี้	เรียกได้ว่าเดินไปมุมไหน	

คุณก็หาที่ถ่ายรูปได้ทั่วพิคคาเดลลี่เลยครับ

	 หากคุณตระเวนถ่ายรูปจนรู้สึกหิว	 ท่ีน่ีก็มี

ร้านอาหารหลากหลายสไตล์พร้อมบรกิารลกูค้า

ทกุท่าน	ทัง้บฟุเฟต์	ชาบู	อาหารยโุรป	หรอืแม้แต่

ร้านกาแฟส�าหรับนั่งชิลล์	 ร้านเคร่ืองดื่มชานม

ไข่มุก	 ถึงแม้หลายร้านจะไม่ใช่แบรนด์ฮิตที่คน

ไทยรูจ้กั	แต่หากได้ลองของใหม่สกัครัง้อาจตดิใจ

กเ็ป็นได้	นอกจากนี	้ยงัมซุีปเปอร์มาเกต็ส�าหรับ

จับจ่ายซื้อของอีกด้วย	 เรียกได้ว่า	 พิคคาเดลลี่	

แบงค์ค็อก	 พร้อมสรรพทั้งสถาปัตยกรรมการ

ออกแบบ	 วิวทิวทัศน์แสนสวยงามสไตล์ยุโรป

เหมาะส�าหรบัการถ่ายรปู	รวมถึงร้านค้ากฟิต์ชอ็ป	

ร้านอาหาร	และซปุเปอร์มาเกต็เพือ่อ�านวยความ

สะดวกให้กับนักท่องเที่ยวทุกคน

 ผมเดนิส�ารวจทกุซอกทกุมมุของพคิคาเดลลี่

เพือ่จะหามมุแปลกใหม่	สวยเก๋ส�าหรับการถ่ายรูป	

จนเวลาล่วงเลยไปถึงช่วงพลบค�่า	 ท�าให้เห็น

บรรยากาศโดยรอบจัตุรัสที่เปล่ียนไปตามที่
ผมคาด	 แสงไฟส่องจรัสสวยงามตรงลานน�้าพ	ุ

ต้นครสิต์มาสด้านหน้าทอแสงเรืองรอง	ผูค้นเดนิ

กันขวักไขว่	 และบรรยากาศเริ่มครึกครื้นดังมา

จากลานเบียร์	 ถึงแม้สถานที่นี้จะยังดูไม่เพียบ

พร้อมทัง้หมด	หลายโซนยังไม่เปิดให้บรกิาร	แต่

โดยรวมแล้วก็ถือเป็นอกีหน่ึงสถานทีท่่องเทีย่วที่

น่าสนใจของกรุงเทพฯ	ที่ไม่ควรพลาด

	 เทศกาลปีใหม่	 สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม	่

และสายลมของฤดูหนาว	 เพียงเท่านี้ก็สร้าง

ความโรแมนติกให้คุณได้	
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	 หลังจากปฏิบัติภารกิจเสร็จประมาณ

หกโมงเย็นก็รีบตรงดิ่งกลับหอ	เพื่อเก็บกระเป๋า

เตรียมตัวเดินทาง	 ใช้เวลาเก็บกระเป๋าไม่ถึง

ชัว่โมง	กย้็ายตวัและหวัมาถงึหวัล�าโพง	ไอ้เพือ่น

ตัวดีกลุ ่มชายล้วนอีกหกคนรอที่หัวล�าโพง

เรียบร้อยแล้ว	 หาอะไรกินรองท้องสักหน่อยก็

ถึงเวลาขึ้นรถไฟ		

	 เวลาประมาณหนึ่งทุ่ม	 รถไฟเริ่มเคลื่อน

ขบวน	ไม่ล่าช้ามากนัก	ถือเป็นครั้งแรกที่ผมได้

เดินทางด้วยรถไฟด่วนพิเศษตู้นอนท่องเที่ยว

ทางไกลเป็นครั้งแรก	 ถ้าพูดถึงจุดหมายปลาย

ทางคือจังหวัดเชียงใหม่แล้ว	 ก็ผ่านมา	 10	 ปี

แล้วท่ีได้ไปเยอืน	 การเทีย่วแบบชายล้วนทัง้เจด็

คงจะไม่กระชุม่กระชวยเท่าน้ี	ถ้าไม่มกีลุม่ผูห้ญงิ

อีกประมาณห้าคน	ที่หนึ่งในนั้นเป็นแฟนกับไอ้

เพื่อนสนิทผมคนหน่ึง	 เพื่อนผู้จัดทริปแบบเดิน

ทางไปคนละรอบ	แต่ท่ีเทีย่วเดียวกนั	ตารางทริป

เหมือนกันเป๊ะๆแบบนี้	ถึงเวลาสนุกแล้วล่ะครับ

	 ถึงเชียงใหม่ประมาณ	 9	 โมงของอีกวัน	

บอกตรงๆ	ว่าตื่นเต้นมากครับ	เชียงใหม่อากาศ

หนาวมาก	เป็นอากาศในฝันของคนชาวกรงุเทพ

ที่ฤดูหนาวมาเยือนไม่ถึงสัปดาห์ในแต่ละปี	 แต่

เชียงใหม่คงอากาศดีบ่อยๆ	 สินะ	 หลังจากเอา

ข้าวของไปเก็บที่พักก็ไปกินข้าวซอยร้านขึ้นชื่อ	

แล้วเดินทางทัวร์เที่ยววัดในตัวเมืองจังหวัด

เชียงใหม่	 ได้แก่	 วัดเชียงมั่น	 วัดดวงดี	 และ

วัดเจดีย์หลวง	

	 หลงัจากท่องเทีย่วศลิปวฒันธรรมเกีย่วกบั

ศาสนาที่งดงาม	 ก็โยกย้ายตัวเองและคณะเดิน

ทางสูอ่ทุยานหลวงราชพฤกษ์	หรือสถานทีท่ีเ่ป็น

ทีจ่ดังานมหกรรมพชืสวนโลกเฉลมิพระเกยีรตฯิ	

ราชพฤกษ์	เมือ่ปี	2549	ท่ีมกีารแสดงความหลาก

หลายของพืชพรรณไม้ต่างๆ	กว่า	2,200	ชนิด	

จ�านวนกว่า	 2	 ล้าน	 5	 แสนต้น	 ซึ่งนับว่าเป็น

มหกรรมพืชสวนโลกเขตร้อนชื้นที่สมบูรณ์ที่สุด

ของโลก	

	 ย่างเข้าสู่ช่วงค�่า	หาร้านอาหารอร่อยๆ	กิน

เรียบร้อยแล้ว	ต่อด้วยความตื่นเต้นของสัตว์ป่า

ในเวลากลางคืนที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	 ขนาด

10. เชียงใหม่	ครั้งไหนก็อยากกลับไปอีก
เรื่อง : สหรัฐ นาสีเคน / ภาพ : สันติวงษ์ บุญเรือง
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ว่าไปเที่ยวสวนสัตว์ตอนกลางวันยังน่าตื่นเต้น

แล้ว	 เปล่ียนมาเป็นกลางคืนยิ่งตื่นเต้นและน่า

กลัวเข้าไปอีก	 นอกจากนี้ที่นี้เขายังมีการแสดง

สดุอลงักาลให้ผูช้มได้ประทบัใจก่อนกลบับ้านอกี	

เด็กๆ	ได้กลับบ้านนอนฝันดีกันเป็นแน่	แต่กลุ่ม

หนุ่มสาวจากกรุงเทพมีเหรอจะรีบกลับที่พัก

นอนหลับฝันดี	 กว่าจะได้ฝันดีก็คงตีสองตีสาม	

ไปท�าอะไรกว่าจะได้นอนกค็ดิกนัเองละกนั	(ฮา)

	 ถึงแม้จะนอนดึกแต่เราก็ตื่นเช้าเพราะ

เรารู้คุณค่าของการตื่นเช้าดี	 ที่จะได้สัมผัสกับ

บรยากาศสุดยอดที่คนนอนตื่นสายไม่ได้สัมผัส	

ประมาณตีห้ากว่าๆ	เราเดินทางมุ่งหน้าสู่แหล่ง

ท่องเที่ยวสุดฮิต	 ม่อนแจ่มหรือดอยม่อนแจ่ม	

อ�าเภอแม่ริม	ดื่มด�่าความหนาวยามเช้า	ก่อนที่

พระอาทิตย์จะขึ้น	 แดดอุ่นๆ	 สู้กับความหนาว

เย็นของอากาศท�าให้เรารู ้สึกประทับใจเป็น

อย่างมาก	มีนักท่องเที่ยวจ�านวนหนึ่งที่ตั้งใจจะ

มาตอนเช้าแบบเรา	 เราทานอาหารเช้าที่นี้	 พอ

แสงแดดเริ่มอุ่นๆ	เราก็เคลื่อนตัวสู่ที่ต่อไป

	 เดินทางกันต่อมุ ่งหน้าสู ่ดอยอินทนนท	์

อุทยานแห่งชาติที่ขึ้นชื่อว่าเป็นจุดสูงสุดของ

ประเทศไทยด้วยความสูง	2,565	เมตร	ที่ๆ	เรา

ไปคือจุดชมวิวกิ่วแม่ปาน	 เป็นเส้นทางศึกษา

ธรรมชาติ	ระดับความสูงประมาณ	2,000	เมตร	

เดินไปได้ซักระยะ	 ก็จะพบว่าตัวเองโผล่ขึ้นมา

บนผนืแผ่นของก้อนเมฆ	เราสามารถสมัผสัก้อน

เมฆได้จริงๆ	ไม่ได้โม้	เรียกได้ว่าท�าให้ความฝัน

ของเราตอนเด็กๆ	 ที่อยากจับก้อนเมฆนี้เป็น

จริงแล้ว	แถมลุงชาวเขาผู้น�าการเดินป่าก็ยังพา

เราส่องสัตว์ป่าอีกด้วย	 ไม่คิดว่าคุยกันเสียงดัง	

เดินกันแรงขนาดนี้ยังเจอกวางป่าได้ด้วย	 เป็น

อีกที่ที่ผมและเพื่อนๆ	 ประทับใจมากๆ	 ที่หนึ่ง	

เพราะความสวยของธรรมชาติและลุงชาวเขา

ขี้เล่นที่เป็นคนน�าพวกเขาเดินป่าครั้งนี้

	 คืนนี้เราพักกันที่พักแถวๆ	ดอยอินทนนท์

เป็นรีสอร์ทที่บ้านแต่ละหลังมีบริเวณให้ก่อกอง

ไฟ	เล่นกีต้าร์	ดื่มสุรา	และร้องเพลง	จดจ�าวินาที

ความสุขแบบนี้และหลับกันอย่างอิ่มอกอิ่มใจ	

	 งานเล้ียงต้องมีวันเลิกรา	 ประสาอะไรกับ
การเดินทางของหนุ่มสาวที่เวลาความสุขเดิน
เรว็เหลอืเกนิ	วนัสดุท้ายเราเดนิทางขึน้ไปท�าบญุ
ไหว้พระบนดอยสุเทพ	แวะซื้อของฝากแคบหมู	
น�า้พรกิหนุ่มไปฝากคนทีบ้่าน	กถึ็งเวลาเดนิทาง
กลับสู่สถานีรถไฟเชียงใหม่	 แวะซื้อโปสต์การ์ด
เขียนถึงหลายๆ	 คน	 ข้ึนรถไฟเดินทางกลับสู่
กรุงเทพฯ	เดี๋ยวจะกลับมาอีกนะเชียงใหม่	:)
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	 เมื่อร่างกายสกปรก	เราล้างกาย...	

	 เราอาบน�้ากันวันละครั้ง	สองครั้ง	

	 เม่ือจิตใจสกปรก	เหตใุดจงึจะไม่ล้างมนั

	 ร่างกายเหม็นเหงื่อเหม็นขี้ไคล	

	 แม้ข้ามวันข้ามคืนยังไม่อาจทน	

	 จิตใจเหม็นกิเลสเหม็นตัณหา	

	 เหตุใดทนได้เป็นเดือนเป็นปี

	 เทศกาลส่งท้ายปีเก่า	 ต้อนรับปีใหม่...	

หลายคนมโีปรแกรมเพือ่ช่วงเวลาไม่ธรรมดา

เหล่านั้น	บ้างท่องเที่ยวไกลๆ	บ้างอยู่ใกล้ๆ	

บ้างไม่ไปไหนเลย	 ขอกินและนอนอยู่บ้าน

ให้ชุ่มฉ�่าแบบพิเศษๆ	 ก็แล้วกัน	 แต่เช่ือว่า

ในยุคสมยัปัจจุบนัทีผู่ค้นเริม่ไขว่คว้าหาทีพ่ึง่

ทางใจ	 หาที่พักความวุ่นวายให้ชีวิต	 หลาย

คนเลือกที่จะข้ามผ่านช่วงรอยต่อระหว่างปี

ด้วยการท�าสิ่งดีๆ	 และหนึ่งในกิจกรรมสุด

ฮอตเพื่อการเสริมสิริมงคลให้ตัวเองก็คือ	

สวดมนต์ข้ามปี	 แต่วันนี้	 เราจะพาผู้อ่าน

ด�าดิ่งไปคว้านลึก	 ไปล้วงจิตล้วงใจออกมา

ชะล้างท�าความสะอาดกันให้มากกว่านั้น	

เพราะการด�าเนินตามรอยพระพุทธเจ้า	การ

เป็นพุทธศาสนิกชน	 ไม่ได้หมายความแค่

การท�าอะไรเพียงง่ายๆ	 แล้วหวังสิ่งใหญ่โต	

ไม่ใช่เพียงการท�าความดียี่สิบสี่ช่ัวโมง	 แล้ว

หวังให้ผลนั้นคืนสนองเราตลอดทั้งปี	เพราะ

พระพุทธศาสนาคือศาสนาของนักปฏิบัติ	

ปฏิบัติในที่นี้คือ	ทุกวัน	ทุกเวลา	ทุกขณะที่

ยังมีลมหายใจ

	 ตั้งแต่เช้าวันที่	 29	 ธันวาคม	 2556	 ไป

จนถึงเช้าวันที	่8	มกราคม	2557	รวม	10	วัน	

10	คืน	พอดิบพอด.ี..	เราจะใชช้ว่งเวลานีเ้พือ่

ชะล้างความหนาของกิเลสในใจให้เบาบาง

ลงบ้าง	สามร้อยกว่าวันของหนึ่งป	ีเราสั่งสม

ความโลภ	ความโกรธ	ความหลงอยู่ทุกเมื่อ

เชื่อวัน	 ล้างมันบ้างในบางครั้งบางครา	 ซึ่ง

ถามว่าสะอาดไหม...	 จะมีใครกล้ารับรอง	

พระพทุธเจา้และครบูาอาจารยพ์ระผูป้ฏบิตัดิี

ปฏิบัติชอบยังต้องหมั่นท�าความเพียรอยู่

ทุกขณะจิต	หลายเดือนหลายป	ีกว่าจะหลุด

พ้นเป็นผู้ขาวสะอาด	 แล้วเราในฐานะผู้ป่าว

ประกาศบอกใครต่อใครว่าเป็นลูกศิษย์

วัดป่า	ณ	อุดรธานี	ปีใหม่นี้มีแต่ความสงบ	
เรื่อง : แพรวา มั่นพลศรี / ภาพ : แพรวา มั่นพลศรี, ธัชชัย ธัญญาวัลย

11.
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ครูบาอาจารย์รปูนัน้องคน์ี	้หากยงัเกยีจครา้น	

กิเลสหนาปัญญามัว	 ไม่คิดท�าตนให้สมเป็น

ชาวพุทธจริงๆ...	 จะไม่อายท่าน	 ไม่อาย

ศาสนาบ้างหรือ	 ด้วยเหตุนี้	 สิบวันจึงถูก

ใช้เพ่ือการท�าความเพียร	 ในวัดป่า	 ท่ีซึ่งมี

เพียงต้นไม้	 ภูเขา	 และสัตว์นานาชนิด	 ที่

ซึ่งขาดแคลนความสะดวกสบายทางกาย	

แต่เหมาะอย่างย่ิงส�าหรับการท�าจิตใจให้

ผ่องใส...	ที่แห่งนี้	 วัดป่านาค�าน้อย	จังหวัด

อุดรธานี

	 ตามธรรมเนียมปฏิบัติของวัดป่าแห่งนี้

พระจะฉนัจงัหนัเพยีงมือ้เช้ามือ้เดียวเท่านัน้	

และจะไม่ด่ืมนมหรือเครื่องดื่มใดๆ	 ที่มีนม

เป็นส่วนผสมเป็นปานะ	 นั่นหมายความว่า

หลังเที่ยงแล้ว	 จะไม่มีการด่ืมนมเพื่อให้อ่ิม	

ให้หนักท้องแต่อย่างใด	ปานะทีน่ีจ่ะเป็นโกโก้

แท้	น�า้ผึง้	 เครือ่งดืม่สมนุไพรและน�า้ผลไม้ไร้

กาก	เป็นต้น	ถามว่าเป็นการทรมานร่างกาย

เกินไปหรือเปล่า...	 ตอบได้อย่างเต็มปาก

เต็มค�าว่าไม่เลย	เพราะส�าหรับผู้ตั้งใจปฏิบัติ

นัน้	การอิม่หน�าส�าราญทีม่ากเกนิไปต่างหาก

คืออุปสรรค	 เพราะนั่นจะท�าให้ง่วง	 ท�าให้

เกียจคร้าน	จะนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมก็มัก

ไม่ก้าวหน้า	 อยากแต่จะนอนอยู่ร�่าไป	 ด้วย

เหตุนี้	 พระสายวัดป่าหรือผู้ปฏิบัติธรรมใน

สายนี้	 ซึ่งมีหลวงปู่มั่น	 ภูริทัตโต	 เป็นครูบา

อาจารย์จงึถือการผ่อนอาหาร	คอืฉันแต่น้อย	

กับการอดอาหาร	 คือไม่ฉันเลย	 เป็นอาจิณ

ตามแต่จริตของแต่ละรปูแต่ละคนว่ารปูแบบ

ใดที่จะท�าให้ร่างกายไม่อ่อนเพลียและจิตใจ

ไม่เหงาหงอยเกินไป	 นั่นคือผู ้ปฏิบัติต้อง

สังเกตและรู้จักตัวเองว่าควรทานแค่ไหน	จึง

จะไปได้สวยทั้งทางกายและทางใจ	

	 ว ่าด ้วยเรื่องภายในของการปฏิบัติ

กรรมฐานนั้น	 หลายท่านอาจเคยได้ยินว่า...	

ของแบบนี้ต้องลองเอง	 นั่นคือค�าพูดที่ถูก

ต้องที่สุด	 เพราะขึ้นชื่อว่าศาสนาของนัก

ปฏิบัติ	เราจะเข้าถึงธรรมะอย่างแท้จริงด้วย

วิธีอื่นใดไม่ได้เลย	 นอกจากการปฏิบัติ	 คือ	

การมีสติในทุกอิริยาบถทั้งยืน	เดิน	นอน	นั่ง	

และเหตุที่เราไม่อาจบอกเล่าสู่กันฟังแล้วจะ

ช่วยให้ผู้นั้นบรรลุถึงแก่นธรรมได้ก็เพราะ

จริตนิสัยที่แตกต่างกันของมนุษย์แต่ละคน	

แม้นนั่งสมาธิอยู่ข้างกัน	เป็นเวลาเท่ากัน	ยัง

ได้ผลไม่เหมอืนกนั...แล้วจะลกัไก่	นัง่อ่าน	นัง่

เรียน	 นั่งฟังประสบการณ์ของคนอื่น	 แล้ว

มาเหมาเอาว่าตนนั้นรู้แล้ว	 จะไปถูกต้องได้

อย่างไร	

	 อนึ่ง	ในปัจจุบันนี้	หลายคนหลงศรัทธา	

หลงเห่อตามของที่อวดอ้างว่าจริง	หลงตาม

ตวัหนงัสอืของผูไ้ม่ใช่ของแท้	หลงเชือ่โดยไม่

ได้พิสูจน์ด้วยตัวเอง	ไม่ได้ปฏิบัติด้วยตัวเอง	

ไม่แม้กระทัง่จะได้เคยนัง่สมาธอิย่างสงบเลย

ตั้งแต่เกิดมาในชีวิตนี้	 สุดท้ายพอความจริง
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เปิดเผยกท็�าท่าเสือ่มศรทัธาในศาสนา	 เหมา

เอาว่าพระดีไม่มีในโลก	ธรรมแท้ไม่มีในไทย

อีกแล้ว	 ทั้งที่ความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลย	

	 หลวงตาพระมหาบัว	 ญาณสัมปันโน	

พระผู้ซึ่งเราต่างประจักษ์แจ้งโดยไม่มีข้อ

สงสยัแล้วว่าปฏบิตัดิปีฏบัิติชอบ	ยงัได้กล่าว

ไว้ในหนังสือปฏิปทา พระธุดงคกรรมฐาน 

ตอนหน่ึงว่า	 “พระที่ท่านปฏิบัติจริงท่านไม่

ชอบคุยนอกจากเก็บตัวเงียบๆ	 เพื่อสั่งสม

ธรรมภายในให้ยิ่งขึ้นไปเท่านั้น	 ไม่ชอบให้

ธรรมที่ก�าลังรักนวลสงวนกระจายออกไป

โดยใช่เหตุอันเป็นลักษณะสุกก่อนห่ามและ

ขายก่อนซื้อ	 ที่โลกก็ถือกันว่าเป็นความเลว

ทราม...	โดยมากท่านเหล่านีม้สีมบตัไิม่ค่อย

น�าออกจับจ่ายเรี่ยราดเหมือนคนมีทรัพย	์

ไม่ชอบอวดตัว	 เครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ	

ใช้อย่างคนธรรมดาๆ	 ไม่ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมให้

วุน่วายไป	ต่างอยู่อย่างเงียบๆ	ตามอธัยาศัย

ของผู้หนักในธรรม	 ไม่ชอบคุยโม้โอ้อวดอัน

เป็นลักษณะของโลก...”

	 สังคมจะดีเริ่มที่ตัวเรา	 ตัวเราจะดีเริ่มที่

ใจเรา	 ใจเราจะดีก็ต้องเริ่มขัดเริ่มถู	 ชะล้าง

ท�าความสะอาดอย่าให้กิเลส	 รัก	 โลภ	 โกรธ	

หลง	เกาะอยู่แน่นเกินไปนัก	กระจกที่ฝ้ามัว

ย่อมท�าให้มองไม่เห็นทาง	 ใจที่หนาทึบติด

แน่นไปด้วยความสกปรกจะท�าให้เห็นสิ่ง

ต่างๆ	 ชัดเจนถูกต้องตามความเป็นจริงได้

อย่างไร

		 ขอความสวัสดีมีแด่ทุกท่าน	 ขอสติไม่

ขาดหายไปจากลมหายใจ	 ขออ�านาจพระ

ศรีรัตนตรัยคุ้มครองให้เรามีศีล	 สมาธิ	 และ

ปัญญา	

	 โชคดีปีม้าค่ะ



ไม่ว่าจะเดินทำางไกลเพียงใด
หรือต่อให้การเดินทำางนั้น
จะสนุกและน่าจดจ�	แค่ไหน
จงอย่าลืมว่า	ยังมีทำี่ทำี่หนึ่ง
ทำี่ เราทำุกคนต้องเดินทำาง
กลับมาเยือนเสมอ...



...บ้าน
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เที่ ยว เอ เชียแบบชิลล ์ๆ	
ค�่ า ไหน	 นอนนั่น	 กับ
เที่ ยว เอ เชียแบบชิลล ์ๆ	
ค�่ า ไหน	 นอนนั่น	 กับ

The Walk ing 
B a c k p a c k e r
The Walk ing 
B a c k p a c k e r

ปั้น	ปั้น	



เรื่อง: ปิยภัทร นันทนรเศรษฐ์
speaker



42

ครอบครัวผจญภัย	จุดเริม่ต้นของการท่องโลกกว้าง
ในแบบของปั้น

“ผมเที่ยวตั้งแต่เด็กเลยครับ	 พ่อผมเป็นทันตแพทย์	

แม่เป็นแม่บ้าน	 มีน้องชายและน้องสาว	 สมัยเด็ก	 ตอน

ไปเที่ยวพ่อจะเตรียมเตนท์ส�าหรับปิกนิก	 และอาหาร

ส�าเร็จรูป	มาม่า	โจ๊ก	ขึ้นไปภาคเหนือช่วงปีใหม่	ไปกาง

เตนท์นอนดูดาว	 ดูพระอาทิตย์ขึ้น	 มีรถคันเดียวแต่ก็นั่ง

ไปด้วยกัน	บางปีไปแค่ภูกระดึง	 ไม่ไกลมาก	ผมใช้ชีวิต

เพื่อการผจญภัยมาตลอด”

“ผมเป็นคนชอบเปลี่ยนบรรยากาศ	 อาจจะไม่ถึงกับ

ชอบธรรมชาต	ิแต่ชอบอากาศหนาว	ชอบการไปท่องเทีย่ว	

ซึง่ไม่จ�าเป็นต้องไปแบบสบายๆ	 ไม่ต้องนอนโรงแรม	 กิน

อาหารหรูก็ได้	พ่อเคยบอกผมว่า	ในแต่ละปีเรานอนห้อง

แอร์สามร้อยหกสิบวัน	อีกห้าวันที่เหลือ	เราไปนอนกลาง

ดินกินกลางทราย	 ดูดาวกันบ้างสิ	 ผมก็เห็นด้วยนะ	 กับ

การเปลี่ยนบรรยากาศจากห้องแอร์ที่บ้านบ้าง	มีปีหนึ่งที่

เราแบกเตนท์และขบัรถไปเกาะสมยุ	แต่กว่าจะถงึจงัหวดั

สุราษฎร์ธานีก็ดึกแล้ว	 และไปต่อไม่ได้เพราะคิวขึ้นเรือ

หมดพอด	ีก็จอดรถทิง้ไว้ข้างทางแล้วโบกไปกบัรถกระบะ	

ขอตดิรถไปลงเกาะสมยุ	ขอลงทีร่สีอร์ทแห่งหนึง่	แล้วพวก

เราก็เข้าไปนอนกางเตนท์ในรีสอร์ท

“ตั้งแต่เด็ก	 คุณพ่อคุณแม่ไม่เคยก�าหนดว่าโตขึ้นเรา

ต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้	 ท่านจะให้คิดและลงมือท�าด้วย

ตัวเองตลอด	 และการพาพวกเราไปเที่ยวทุกปี	 ท�าให้

ซึมซับเรื่องกีฬา	 การผจญภัย	 และความขยันท�างาน

จากคุณพ่อ	 คุณพ่อท�างานหนัก	 ขยันขันแข็งและทุ่มเท

กับงาน	 เสาร์อาทิตย์ก็ไม่หยุดพักผ่อน	 ท�าให้พวกเรามี

โอกาสเที่ยวกันพร้อมหน้าประมาณปีละ	10	วัน	แต่พ่อก็

ท�าให้รูว่้า	ในชวีติเราแม้ท�างานหนกั แต่เมือ่ไปเทีย่วกต้็อง

เที่ยวให้คุ้มค่า	 ท�าให้ผมซึมซับตั้งแต่เด็กว่าเมื่อไปเที่ยว

แล้วต้องจัดให้คุ้ม	 พวกเราทุกคนในครอบครัวชอบการ

ผจญภยัครบั	ผมยงัจ�าได้เลยว่าอาหารมือ้ที	่อร่อยทีส่ดุคอื

เมื่อช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมา มีกระทู้เด็ด
จากเว็บพันทิปเกี่ยวกับการท่องเท่ียว Back-
packer ของเด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อ ‘ปั้น- จิรภัทร 
พัวพิพัฒน์’ ผู้ได้รับทุนไปเรียนด้าน Material 
Science and Engineering ที ่National Univer-
sity of Singapore (NUS) ความน่าสนใจของเขา
คือการท่องเที่ยวไปยังประเทศต่างๆ ท่ัวเอเชีย
โดยใช้เงินเพียงหยิบมือ แต่ได้ประสบการณ์
อันแปลกใหม่ ภาพถ่ายวิวทิวทัศน์อันสวยงาม 
และการถ่ายรูปอันเป็นเอกลักษณ์ของเขาคือ 
‘หนัหลังให้กล้อง’ ด้วยประสบการณ์แปลกใหม่
ที่วัยรุ่นน้อยรายนักจะกล้าบุกป่าฝ่าดงเที่ยว
ต่างประเทศด้วยตัวคนเดียว ทางทีมงานของ
เราจึงรีบติดต่อคว้าตัวน้องปั้นมาโดยเร็ว เพ่ือ
ให้ชาว Read Me ได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์ 
Backpack ของเด็กหนุ่มอายุ 22 ว่าเขามีแรง
บันดาลใจอะไร จึงตัดสินใจออกท่องโลกกว้าง
ด้วยตัวคนเดียว
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“พ่อเคยบอกผมว่า	 ในแต่ละปี
เรานอนห้องแอร์สามร้อยหกสิบ
วัน	 อีกห้าวันที่เหลือ	 เราไปนอน
กลางดินกินกลางทราย	 ดูดาว
กันบ้างสิ”
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“อาหารมือ้ทีอ่รอ่ยทีส่ดุคอืโจก๊รอ้นๆ	
บนดอยที่อากาศหนาวมาก	 อาหาร
ธรรมดาอย่างโจ๊กกลับอร่อย	 ท�าให้
เรามีความสุข	และเป็นประสบการณ์
ที่น่าจดจ�า”
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ยากแค่ไหนเชียว	 และผมพบว่าการเดินทางถูกมาก	

ค่าเดินทาง	 200	 บาท	 และเมื่อไปถึงก็พบว่าเป็นเกาะที่

สวยมากครับ	แต่ไปถึงไม่มีที่พัก	จึงเดินดูรีสอร์ทแถวนั้น

และเช็คราคา	เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ท�าให้ได้ราคาถูก	ตอนนั้น

พักคืนละ	400	บาท	ห้องเป็นโดมไม้	หันหน้าเข้าทะเล	มี

ห้องน�้าในตัว	ถึงจะดูเก่าๆ	โทรมๆ	แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะ

ไม่ได้อยู่ในนี้ทั้งวัน	 แค่นอนตอนกลางคืน	 เตียงก็สะอาด

ไม่มีปัญหาอะไร

“การอยู่เกาะของผมไม่ได้น่าเบื่ออย่างที่คิด	 ผมมี

เพื่อนใหม่ที่สอนให้ผมเข้าใจชีวิตมากขึ้น	 วันถัดมาผม

ไปด�าน�้า	 เจอคนคู่หนึ่งช่ือคริสและซาร่าห์	 พวกเขาคือ

เพื่อนและครูสอนท่องโลก	 ตอนนั่งเรือออกไปก็คุยกัน	

ด�าน�้ากัน	กลับมาทานข้าวด้วยกัน	อยู่มา	2-3	วัน	ก็สนิท

กัน	อีกอย่างคนมาเที่ยวจะอารมณ์ดีอยู่แล้วครับ	ผมถาม

เขาว่าไปเที่ยวที่ไหนมาแล้วบ้าง	เขาบอกว่าใน	1	ปีนี้เขา

เดนิทางมาแล้วรอบโลก	ลาออกจากงานธนาคารมาเท่ียว	

เขาเคยไปทุกที่ในโลกที่ผมนึกช่ือออก	 ผมถามเขาเยอะ

มาก	นอนที่ไหน	เจอเพื่อนที่ไหน	ท�าให้รู้ว่า	การเดินทาง

มันไม่ใช่แค่สถานที่ที่คุณไป	 แต่มันคือเรื่องเล่าที่เขาเคย

ไปแล้วมาเล่าต่อให้เราฟัง	 แต่ละคนที่เราเจอจะมีเรื่อง

เล่าต่างๆ	มากมาย	ถ้าเขากล้ามาเดินทางแสดงว่าเขามี

เร่ืองราวชวีติทีน่่าสนใจ	อย่างซาร่าห์	เธอเรียนที	่Howard	

Law	School	เธอเป็นผู้หญิงที่เก่งมากและฉลาดเป็นกรด	

เธอเป็นสปอร์ตแมน	 นอกจากผมจะสนใจเร่ืองของเธอ

แล้ว	เธอยังสนใจเรื่องของผมเช่นกัน	กลายเป็นว่าผมไป

มาเลเซยีแต่ได้เรยีนรูว้ฒันธรรมอังกฤษและอเมรกิาครบั

(หัวเราะ)

“ผมกลับมาจากทริปนี้ด้วยไอเดีย	1	อย่าง	จากค�าพูด

ของครสิทีบ่อกว่า	‘You’re	born	in	the	correct	region,	in	

the	right	place,	in	the	center	of	backpacking!’	คุณอยู่

ในจดุศนูย์กลางของการท่องเทีย่ว	ค�าพดูของครสิเปลีย่น

ความคิดของผมที่ว่า	สถานที่ท่องเที่ยวที่เจ๋งและสุดยอด

จรงิคอืยโุรป	แต่ฝ่ังยุโรปเขากลบัมองว่าประเทศแถบเรานี่

แหละน่าเทีย่ว	ทัง้ลาว	เวยีดนาม	กมัพูชา	ท�าให้ผมพบว่า

โจ๊กร้อนๆ	บนดอยท่ีอากาศหนาวมาก	คือเวลาไปเที่ยว

เรากแ็วะทานอาหารตามร้านเหมอืนกนันะครบั	แต่อาหาร

ธรรมดาอย่างโจ๊กกลบัอร่อย	ท�าให้เรามคีวามสขุ	และเป็น

ประสบการณ์ที่น่าจดจ�า”

ก้าวแรกของการเป็น	Backpacker

“ผมเรียนอยูท่ีส่งิคโปร์กจ็ะเทีย่วตลอด	และทุกครัง้ทีม่ี

โอกาสจะลองหาสิง่ใหม่ๆ	ให้ตวัเองเสมอ	เช่น	เรยีนด�าน�า้	

เล่นกีฬาต่างๆ	ผมเคยลองท�างานหลากหลายอาชีพ	เคย

เป็นพิธีกรสมัยเด็ก	เคยเป็นพนักงานเสิร์ฟ	ตอนนี้อยาก

เป็นบาริสต้าแต่ยังไม่มีโอกาส	 ในส่วนของการไปเที่ยว

ต่างประเทศ	ผมเคยไปเท่ียวกบัน้องชายทีอ่งักฤษ	ซึง่คุณ

แม่ใจดสีนบัสนุนใหเ้ราเดนิทางกนัไปสองคน	ตอนนัน้ผม

ยังไม่รู้ว่า	‘Backpack’	คืออะไร	รู้แค่ว่าเป็นการแบกเป้ไป

เที่ยวที่ต่างๆ	แล้วถ่ายรูป	กินของอร่อยๆ	

“แต่เม่ือเรียนมหาวิทยาลัยปีสอง	 ช่วงนั้นอยากไป

เที่ยวแต่ขี้เกียจนัดเพื่อนให้ตรงกันครับ	 บางทีเพื่อนก็

เบีย้ว	ย่ิงนดัยิง่เหนือ่ย	กว่าจะวางแผนเสร็จ	กว่าจะนดักนั

เสร็จ	 ช่วงเวลานั้นเราไปเที่ยวได้สองรอบแล้ว	 (หัวเราะ)	

มีอยู่ครั้งหนึ่งผมนั่งกินข้าวอยู่คนเดียว	 เห็นว่าพรุ่งนี้ว่าง

จงึอยากไปเทีย่ว	แต่ไม่มีคนไปด้วย	แล้วเรากค็ดิขึน้ได้ว่า	

‘ก็ไปเองสิ’	ผมไม่ได้ติสแตกนะ	แล้วถ้าอยู่ไม่ไหวจริงๆ	ก็

ไปคืนเดียวแล้วกลับ	แต่ยังไม่รู้ว่าจะไปไหน	เผอิญไปเจอ

เพื่อนชาวมาเลเซีย	เขาคุยเรื่องเกาะแห่งหนึ่งที่มาเลเซีย

ว่าเป็นเกาะที่สวย	 เหมาะส�าหรับด�าน�้า	 ผมซึ่งเผอิญม	ี

License	ด�าน�า้จึงตัดสินใจไปที่นี่ทันที	คิดว่าอย่างน้อยก็

นอนกลางดนิ	กนิกลางทรายสักคนื	คงไม่โดนปล้นหรอก”	

การออกเดินทางครั้งแรกสู่เกาะแห่งมาเลเซีย	

“จากนั้นผมจึงเตรียมกระเป๋าใบเดียวกับชุดว่ายน�้า	

ตอนน้ันรู้แค่ว่าเดินทางจากสิงคโปร์ไปท่าเรือที่มาเลเซีย

ยังไงแค่นั้น	ใช้เวลาเดินทางประมาณ	4	ชม.	ลองดูว่าจะ
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รอบตัวเรามีที่น่าสนใจเยอะมาก	คริสบอกว่าผมโชคด	ี	ที่

เกิดมาท่ีน่ี	มันมีท่ีเท่ียวเยอะนะ	ท�าให้ผมจุดประกายไอเดีย

วา่	เราตอ้งหาสิง่ใกล้ตวัทีน่า่สนใจ	สร้างแรงบนัดาลใจเรา

ว่าต้องไปให้ได้	ที่ส�าคัญ	ค่าใช้จ่ายก็ไม่แพงมากครับ	ผม

เองกท็�างานพเิศษ	กบัการสนับสนุนจากคณุแม่ส่วนหนึง่”	

สถานที่ใหม่	เพื่อนใหม่	และเรื่องราวใหม่ๆ	ที่พบเจอ

“ผมเริ่มออกท่องเที่ยวอีกครั้ง	 ผมชอบภูเขา	 ทะเล	

พระอาทิตย์ตก	 อยากเห็นบรรยากาศเหล่านี้ในสถาน

ที่ใหม่ๆ	 ไม่ต้องชอปปิ้งก็ได้	 และหลังจากที่ผมไปเที่ยว

เวียดนาม	เขมร	และไต้หวันรวม	1	เดือนเต็ม	ท�าให้ผม

เริ่มเข้าใจความหมายของ	 backpack	 มากขึ้น	 เร่ิมท�า

อะไรคล่องขึ้นเพราะมีประสบการณ์	 เหมือนนกหัดบินที่

เริม่ปกีกลา้ขาแขง็ขึน้	มเีพยีงสิง่เดยีวทีต่อ้งระวงัคือความ

ปลอดภัย	

“เม่ือช่วงปิดเทอมท่ีแล้วผมได้ยินเร่ืองเมืองเสียมเรียบ	

ประเทศกัมพูชา	 ผมคิดว่าต้องมีเงินสักสองสามหมื่นถึง

จะไปได้	แต่เอาเข้าจริงผมพกเงินไปห้าพันครับ(หัวเราะ)	

จ่ายค่ารถ	350	บาท	นั่งรถไป	5	ชั่วโมงก็ถึงนครวัด	สิ่ง

มหัศจรรย์ของโลก	 เห็นได้ชัดว่ารอบตัวเราล้วนมีสิ่ง

มหัศจรรย์	 ขอเพียงเปิดใจ	 อย่าคิดว่าเป็นเมืองด้อย	 ไม่

น่ามีอะไรส�าคัญ	 นอกจากน้ี	 เวลาไปต่างประเทศต้องใช้

ภาษาอังกฤษ	ทิ้งความเป็นไทย	ไม่พูดภาษาไทย	ไม่คุย

แคก่บัคนไทย	ท�าตวัสบายๆ	แต่เราควรจะเปดิตวัเอง	เปดิ

รับสิ่งใหม่ๆ	เข้ามา

“ผมได้มีโอกาสรู้จักกับชาวดัทซ์ชื่อ	‘มารุช’	เธอเล่า

ให้ฟังว่า	ตอนเด็กๆ	ที่บ้านซื้อม้าให้เลี้ยง	ผมถึงกับอึ้ง

เลยครับ	เด็กตัวเล็กๆ	แต่มีม้าเป็นของตัวเอง	ในขณะที่

พวกเราโตขึ้นมากับวิดีโอเกม	ไม่ใช่ว่าเราผิด	หรือไม่ดี

นะครับ	แต่นี่คือความแตกต่างทางวัฒนธรรม	หากเรา

ไม่เรียนรู้	 ไม่พูดคุยกับเขา	 ไม่เปิดรับ	 ก็คงไม่มีโอกาส

รับรู้เรื่องราวของชนชาติอื่นๆ	มารุชยังบอกกับผมอีกว่า

นักเดนิทางทกุคน	มองหาสิง่เดยีวกนัคอื	‘เพือ่นรว่มทาง’	

ถา้คณุเปน็คนนา่รกั	เพียงแคเ่ขา้ไปทกัวา่	‘Hi,	Where	are	

you	 from?’	คุณก็จะได้เพื่อนทันที	 เพราะคนไทยนิสัยด	ี

ใครๆ	กอ็ยากเปน็เพือ่น	การทีผ่มไดพ้บกบัมารชุท�าใหผ้ม

ได้เรียนรู้ว่า	 สิ่งที่ผมท�าอยู่นี้ไม่ได้พิเศษกว่าใคร	 คุณเอง

ก็ท�าได้	อยู่ที่คุณกล้าจะออกไปท�าหรือเปล่าเท่านั้นเอง”

...

ได้ยินน้องปั้นพูดแบบนี้ยิ่งเป็นการย�้าให้เห็นว่า	การ

จะออกเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ	 นั้นไม่ได้ยากเย็น	

หรือมีอุปสรรคมากมายเลย	ขอเพียงกายพร้อม	ใจพร้อม	

และเงินพร้อม	(ส�าหรับประทังชีวิตก็พอนะ	ไม่ต้องเยอะ

มาก)	ใครๆ	ก็ไปเที่ยวได้	การ	backpack	ไม่ใช่แค่การ

แบกเป้ไปเท่ียวต่างถ่ิน	แต่ยังรวมไปถึงการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์	และมิตรภาพของเพ่ือนร่วมทาง	แล้วคุณ

ล่ะ	 มีแพลน	 Backpack	 ไปไหนแล้วหรือยัง	 ไม่จ�าเป็น

ต้องเป็นช่วงวันหยุดยาว	 แค่เย็นวันศุกร์	 กับวันหยุด

เสาร์	อาทิตย์อีก	2	วัน	ก็เพียงพอส�าหรับการ	backpack	

อย่ามัวแต่รีรอ	เตรียมแบกกระเป๋าเป้	เลือกจุดหมายแล้ว

ออกเดินทางกันเลย!	

...	

นักเดินทางทุกคน 
มองหาสิ่งเดียวกัน คือ

“เพื่อนร่วมทาง”
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จิ่วเฟิน เมืองแห่งธรรมชาติที่สวยงามที่สุดในมุมของปั้น

สถานที่ที่ผมชอบมากที่สุดคือเมืองจิ่วเฟิน (Jiufen) 
ประเทศไตห้วนั เปน็เมืองท่ีอยู่บนภเูขา ตดิทะเล และทกุคน
สร้างบ้านบนเนินเขา ทีแรกนั่งรถไฟไปเพื่อถ่ายรูปเฉยๆ 
แต่เห็นแล้วตกหลุมรัก ต้องถ่ายภาพพระอาทิตย์ตกที่นี่
ใหไ้ด ้เลยตดัสนิใจพกัทีน่ีเ่พือ่รอถา่ยภาพและดืม่ด่ำาความ
เป็นธรรมชาติของเมืองนี้

“

”

สาเหตท่ีุการถา่ยรูปของผมมักเปน็ภาพหนัหลงั ใชข้าตัง้
กล้องเปน็ตวัชว่ย เพราะอยากใหเ้หน็บรรยากาศ สถานที ่
และความเปน็ธรรมชาตมิากกวา่การโฟกสัทีห่นา้คน และ
อีกเหตุผลที่ไม่อยากให้ถ่ายเห็นหน้า เพราะเวลาเดินทาง
จะโทรม ไม่พร้อมถ่ายรูปครับ

“

”



48

reLease me

เรื่อง : แพรวา มั่นพลศรี
หลอดยาสีฟัน
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	 สามภีรรยาคูห่นึง่	แต่งงานกันมาหลายปี	ความหวอืหวาโรแมนตกิ

ที่มีเมื่อแรกรักเริ่มจืดจาง	สามีรู้สึกว่าภรรยาของตนท�าอะไรก็ดูขวางหู

ขวางตาไปเสียหมด	บอกอะไรก็ท�าบ้างไม่ท�าบ้าง	หล่อนไม่เถียงแต่จะ

ใช้วิธีดื้อเงียบ	ซึ่งนั่นยิ่งท�าให้เขาหงุดหงิดโมโหเป็นทวีคูณ		

	 วันหนึ่ง	หลังกลับจากซื้อของที่ซุปเปอร์สโตร์	สองสามีภรรยาซื้อ

ยาสีฟันยี่ห้อใหม่มาลองใช	้ซึ่งเป็นของน�าเข้า	ราคาหลอดหนึ่งสามารถ

ซื้อยาสีฟันยี่ห้อธรรมดาตามท้องตลาดได้ถึงสามหลอดโดยประมาณ	

คืนน้ัน	 ภรรยาของเขาอาบน�้าก่อน	 และเม่ือเขาอาบต่อจากภรรยา	 ก็

เห็นหลอดยาสีฟันเปิดแง้มค้างไว	้ปิดไม่สนิท	สามีจึงแปรงฟันแล้วกด

ปิดฝายาสีฟันให้แน่น	เสียงดัง	‘แป๊ก’

	 เช้าวนัต่อมา	ภรรยาตืน่อาบน�า้ก่อนเขา	เขาอาบน�า้ต่อจากภรรยา	

เห็นหลอดยาสีฟันเปิดแง้มอยู่อีก	 ก็เร่ิมนึกหงุดหงิดที่ภรรยาไม่ปิดฝา

หลอดยาสีฟันหลังใช้ให้เรียบร้อย	 เขาจัดการกดปิดฝายาสีฟันให้แน่น	

เสียงดัง	‘แป๊ก’	หวังลึกๆ	ว่าภรรยาจะเห็นสิ่งที่เขาท�าแล้วท�าตามอย่าง

เขาให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเสียบ้าง

	 คืนวันนั้น	ภรรยาอาบน�้าก่อนเขา	เขาอาบน�า้ต่อจากภรรยา	เปิด

ประตเูข้าไปในห้องน�า้	สิง่แรกทีม่องหาคอืหลอดยาสฟัีน	เมือ่เหน็ชดัเจน

แล้วว่ามันถูกเปิดฝาแง้มทิ้งไว	้ปิดไม่สนิทอีกเหมือนเดิมก็นึกหงุดหงิด

ภรรยามากขึ้นอีก	และจัดการปิดฝาหลอดยาสีฟันให้แน่นอีกครั้ง	เสียง

ดัง	‘แป๊ก’	เขาไม่คุยกับภรรยา	เพราะโกรธที่หล่อนท�าอะไรไม่เรียบร้อย

เอาเสียเลย	

	 เช้าวันต่อมา	ภรรยาตืน่อาบน�า้ก่อนเขา	 เขาอาบน�า้ต่อจากภรรยา

เป็นอกีครัง้ท่ีเห็นภาพเดมิๆ	คราวน้ี	เขาถอืหลอดยาสฟัีนเดนิออกไปหา

ภรรยาในครัว	บอกหล่อนด้วยน�า้เสียงโมโหโกรธาดังลั่นบ้านว่า	

 “คณุ	ท�าไมไม่ปิดฝายาสฟัีนให้สนทิ	เปิดทิง้ไว้เดีย๋วกโ็ดนลมโดนน�า้	

ของดีๆ	ซื้อมาแพงๆ	เสียหมดพอดี	ผมอุตส่าห์ปิดฝาทุกครั้งเผื่อคุณจะ

สังเกตเห็นและท�าตามบ้าง	นี่ไม่มีเลย	ผ่านมากี่วันๆ	ก็เหมือนเดิม	ท�า

อะไรใหัมันเรียบร้อยหน่อยสิคุณ	น่าเบ่ือจริงๆ”	 สองสามีภรรยาสบตา

กัน	 ไม่มีถ้อยค�าใดเอื้อนเอ่ยจากปากของภรรยา	 สามีหัวเสียเดินกลับ

เข้าห้องน�้าไปแปรงฟัน	 อาบน�้า	 เขาปิดฝาหลอดยาสีฟันแน่นเหมือน

เดิม	เสียงดัง	‘แป๊ก’

	 คนืวนันัน้	ภรรยาอาบน�า้ก่อนเขา	เขาอาบน�า้ต่อจากภรรยา	หลอด

ยาสีฟันยังคงถูกเปิดแง้มไว้	 ปิดไม่สนิทเช่นเดิม	 สามีหัวเสียยิ่งขึ้น	

เขาไม่คุยกับภรรยาเป็นเวลาเกือบหนึ่งอาทิตย	์ และยังคงปิดฝาหลอด

ยาสีฟันแน่นทุกครั้งหลังใช	้เสียงดัง	‘แป๊ก’

	 “คุณ!!	ผมไม่ไหวแล้วนะ	อะไรกันนักกันหนา	กะแค่หลอดยาสีฟัน	

จะปิดฝาให้มันดีๆ	หน่อยก็ไม่ได้	ผมพูดเนี่ยสนใจกันบ้างรึเปล่า	ได้ยิน

กันบ้างรึเปล่า	ท�าหูทวนลมไม่รู้ไม่ชี้	โธ่เว้ย	น่าเบื่อจริงๆ”	สามีอารมณ์

เสียที่สุดในเช้าวันอาทิตย์ถัดมา	 เขาขับรถออกไปเที่ยวเตร่นอกบ้าน	

ภรรยายังคงไม่พูดอะไร	เธอเพียงร้องไห้ล�าพัง

 ค�่าคืนนั้น	 สามีกลับเข้าบ้านมาดึกดื่น	 เห็นว่าภรรยาหลับแล้ว	

เขาอาบน�า้	สิ่งแรกที่เห็นคือ	หลอดยาสีฟันปิดฝาไว้เรียบร้อย	สามียิ้ม

มุมปากเล็กน้อย	 ในท่ีสุดภรรยาก็หัดท�าอะไรเรียบร้อย	 ไม่มักง่ายเสีย

บ้าง	 เขาหยิบหลอดยาสีฟันขึ้นเปิดอย่างอารมณ์ดี	 แต่เปิดเท่าไหร่ก็

เปิดไม่ออก	ฝาปิดแน่นและแข็งเหลือเกิน	ด้วยวัสดุของตัวหลอดที่เป็น

พลาสติกอ่อน	 ท�าให้ยวบยาบไม่มีพื้นที่ยึดง้างเพื่อดึงเปิดฝา	 ต้องงัด

จากพื้นที่บนฝาเปิดเท่านั้น	สามีพยายามใช้ปลายนิ้วดันฝาขึ้นอยู่นาน	

รู้สึกเจ็บปลายนิ้วจนหงุดหงิด	 สุดท้ายจึงต้องใช้ฟันงัดเพื่อเปิดฝาออก	

ฝาหลอดสีฟันถูกเปิด	เสียงดัง	‘แป๊ก’	ยาสีฟันบ้าอะไรเปิดฝายากชะมัด	

	 พลันสามีนึกขึ้นได้...

 ปกติภรรยาของเขาจะท�างานบ้าน	 นั่งดูละครจนดึก	 และเขาจะ

เป็นฝ่ายอาบน�้าก่อนเสียเป็นส่วนใหญ่	 ในขณะท่ีตอนเช้า	 สิ่งแรกที่

ภรรยาท�าเมือ่ลมืตาตืน่ขึน้มากค็อืการเข้าครวัเพือ่เตรยีมอาหารเช้าให้เขา	

เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงจะอาบน�้า	 เขาไม่ได้สังเกตเลยเสียด้วยซ�้าว่า

กิจวัตรของภรรยาตัวเองเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่เมื่อไหร่	 เขารู้สึกชาไป

ทั่วใบหน้า	เปิดประตูห้องน�า้วิ่งออกมาหาภรรยาที่นอนอยู่บนเตียง

	 ภรรยาก�าลงัหลบัสนทิ	เขากุมมอืหล่อนแผ่วเบา	พลกิดทูีน่ิว้มอืเรยีว

...ภรรยาของเขามีเล็บสวยงาม	 ทาสีนู้ดไม่ฉูดฉาด	 เล็บทั้งเก้า...

เก้าเล็บบนเก้านิ้ว	นิ้วหนึ่งไม่ไว้เล็บ	น้ิวหัวแม่มือ	หล่อนตัดสั้นเตียน

หรืออย่างไร	 เขาสัมผัสปลายนิ้วหัวแม่มือของภรรยานิ่มนวล...

แข็งกระด้างเหลือเกิน

	 เช้าวันต่อมา	 สามีตื่นอาบน�้าก่อนภรรยา	 ภรรยาอาบน�้าต่อจาก

สามี	หลอดยาสีฟันเปิดแง้มไว้
...
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mOVIe

The Secret Life of Walter Mitty
พี่มิตกับชีวิตสุดขั้ว

	 ชีวิตพิศวงของวอลเตอร์	มิตตี้	จึงเริ่มต้นขึ้น	เมื่อเขาคิดอยากจะกรอก
ข้อมูลความสุดขั้วของตัวเองลงไปในเว็บไซต์หาคู่	 แต่พอคิดไปคิดมากลับ
ไม่สามารถกรอกได้	 เพราะไม่เคยใช้ชีวิตสุดขั้วแบบนั้นเสียที	 มีแต่ชีวิตที่
จืดชืดและท�างานไปวันๆ	 รวมถึงนิตยสาร	 Life	 ที่ตัวเองท�าก�าลังเปลี่ยน
จากรูปเล่มให้กลายเป็นออนไลน์อีก	 ชีวิตของวอลเตอร์จึงสั่นคลอนอย่าง
รุนแรง	เมื่อมีประกาศจากทางส�านักงานลงมาว่า	ให้ผลิตเล่มที่จะถึงนี้เป็น
เล่มสุดท้ายและจะปลดพนักงานที่ไม่จ�าเป็นออกโดยทันที	 ปัญหาใหญ่ตก
มาอยู่ที่วอลเตอร์	 เพราะปกสุดท้าย	ภาพถ่ายหมายเลขที่	 25	ซึ่งถ่ายโดย
ช่างภาพอิสระ	ฌอน	โอ	คอนเนลล์	(แสดงโดย	ฌอน	เพนน์)	ได้อันตรธาน
หายไป	ค้นจากภาพถ่ายหมายเลขอื่นๆ	ที่เขาส่งมาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ	ท�า
ให้วอตเตอร์ตัดสินใจเดินทางหาฌอนด้วยตัวของเขาเอง	 เพื่อแสดงความ
รับผิดชอบและตามหาภาพถ่ายหมายเลขที่	 25	 ให้จงได้	 โดยที่ภาพถ่าย
หมายเลขอื่นๆ	 คือเบาะแสในการค้นหาตัวเขา	 เพราะตัวฌอนเองไม่พก
โทรศัพท์	และไม่มีที่อยู่แน่นอน	งานนี้จึงถือเป็นงานเหนื่อย	งานยาก	และ
งานช้างของวอลเตอร์ในการค้นหาภาพและตัวฌอนให้เจอ	แต่สิ่งที่เขาเจอ
กลับไม่ใช่ภาพและตัวของฌอน	แต่เป็นอะไรที่มากกว่านั้นและพิศวงเหนือ
ความคาดหมาย

		 หลังจากชมภาพยนตร์เรื่องนี้จบ	 มันได้สร้างพลังและแรงบันดาลใจ
ให้กับผมมากมาย	 ถึงแม้ว่าเราอาจจะใช้ชีวิตได้ไม่สุดขั้วเท่าเขา	 แต่เราก็
สามารถใช้ชีวิตสุดขั้วในแบบที่เราเป็นได้	 เพราะชีวิตคือการออกแบบและ
สร้างสรรค์คุณค่าในสิ่งที่เราเป็นให้ดีที่สุด	แค่นี้ผมว่าชีวิตก็สุดขั้วแล้ว	
จริงไหม?

	 คุณเคยเห็นค�าโปรยของโฆษณาน�า้อัดลมยี่ห้อหนึ่งที่ว่า	
	 “สุดขั้วในแบบคุณ”		ไหม

โดยค�าโปรยดังกล่าวได้กระตุ้นให้ผมฉุกคิดอย่างหน่ึงว่า	 แล้วตัวเอง
เคยท�าอะไรแบบสุดข้ัวเหมือนอย่างที่โฆษณากล่าวไว้หรือเปล่า	 ยิ่งพอ
มานั่งคิดทบทวนจริงๆ	 ยอมรับตามตรงเลยว่า	 ได้แต่คิด	 ไม่เคยลงมือท�า
อย่างจริงจังเสียที	 ไม่ว่าจะเป็นเก็บเงินล้านแล้วไปเที่ยวทุกประเทศใน
โลก	 กระโดดบันจี้จั้มพ์จากสะพานมีชื่อ	 หรือพิชิตยอดเขาสูงให้ได้ในสัก
วันหนึ่งของชีวิต	แต่พอลองมาพิจารณาชีวิตตัวเองดีๆ	แล้ว	ความสุดขั้วที่
กล่าวมาข้างต้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย	อาจจะด้วยเวลา	การท�างาน	อายุ	
หรือทุนทรัพย์ก็ตามที	 เลยท�าให้ผมเลือกที่จะส่องชีวิตของคนอื่นมากกว่า
ที่จะลงมือท�าด้วยตัวเอง	 ซึ่งชีวิตท่ีผมไปส่องมาอาจจะเป็นเพียงแค่เรื่อง
ราวที่แต่งขึ้นมาเพื่อความบันเทิง	 แต่ความบันเทิงดังกล่าวกลับสร้างแรง
บันดาลใจสุดขั้วให้ผมไม่น้อย

The Secret Life of Walter Mitty	หรือในชื่อภาษาไทยว่า	ชีวิต
พิศวงของวอลเตอร์	มิตตี้	 คือชีวิตสุดขั้วของผู้ชายคนหนึ่งที่ผมไปส่อง
มา	ซึ่งเรื่องนี้ก�ากับโดย	เบน	สติลเลอร	์ผู้เคยฝากผลงานตลกสุดฮิตเอาไว้
หลายต่อหลายเรื่องอย่าง	Tropic	Thunder	และ	Zoolander	แต่ในครั้งนี้กับ	
The	Secret	Life	of	Walter	Mitty	เขาขอก�ากับเองและลงทุนเล่นเองซะเลย

The	Secret	Life	of	Walter	Mitty	เล่าถึงชายหนุ่มโสดคนหนึ่งที่ชื่อว่า	
วอลเตอร์	มิตตี้	(แสดงโดย	เบน	สติลเลอร์)	มีหน้าที่เป็นผู้จัดการฝ่ายฟิล์ม
เนกาทฟีในส�านกังานนติยสาร	Life	ทีมี่นิสยัชอบฝันกลางวันถงึโลกของตวั
เองอยู่เป็นประจ�า	โดยเป็นการหลีกหนีออกจากโลกแห่งความจริงที่ตัวเอง
เป็นอยู่	แต่สิ่งที่เขาฝันถึงอยู่บ่อยๆ	ก็ไม่ใช่เพื่อตัวเองทั้งหมด	เพราะเขา
เองอยากจะพิชิตใจเพ่ือนร่วมงานสาวอย่าง	เชอรีล	เมลฮอฟ		(แสดงโดย	
คริสเตน	วิก)	ให้ได้เหมือนกันด้วย	

reView เรื่อง : ยุทธชัย สว่างสมุทรชัย
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The Other Side of the World 
โดนัท - มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล - เขียน

สำานักพิมพ์ : happening

	 ถ้าพดูช่ือ	‘โดนทั	-	มนสันนัท์’	ขึน้มา	คุณจะนกึถงึอะไรเป็นอนัดบัแรก?

	 นกัแสดงมอือาชพี	คงเป็นค�าตอบต้นๆ	หรอืทีร่กัของอนนัดา	(อนนัดา	
เอเวอร์ริ่งแฮม)	 คงเป็นค�าตอบรองลงมา	 แต่มีอยู่ค�าตอบหนึ่งที่สงสัยมาก
เกีย่วกบัตวัเธอ	นัน่กค็อื	การเขียนหนงัสอื	เนือ่งจากฉากชวีติทีโ่ดนทัท�างาน
อยูเ่ป็นประจ�า	ท�าให้เราคดิอยูเ่สมอว่า	หน้ากล้องคอืการท�างานของเธอ	นกั
แสดงทีไ่หนจะมเีวลามานัง่เขยีนหนงัสือหรอืพอ็กเก็ตบุ๊คได้เป็นเล่มขนาดนี้

  The Other Side of the World	หรือในชื่อภาษาไทยว่า	จากทุก
มุมโลก	คือชื่อหนังสือที่เธอเขียนขึ้นมาเองกับมือ	โดยหนังสือเล่มนี้จะพา
เราท่องเที่ยวไปในโลกการเดินทางของโดนัทตั้งแต่ปี	2005	จนถึงปี	2011	
ซึ่งเป็นประสบการณ์การท่องเที่ยวตลอดระยะเวลา	7	ปีที่ผ่านมา	ไม่ว่าจะ
เป็นประเทศไหนหรอืมมุเมอืงใดของโลกทีไ่ปสมัผสัมา	เธอขอทุม่หมดตวักบั
งานเขยีนเล่มนี	้ ซึง่การน�าเสนอภายในเล่มจะปรากฏเป็นรปูแบบของบนัทกึ
การเดินทางที่ใส่ทั้งรายละเอียด	มุมมอง	และความเห็นต่างๆ	ในการเดิน
ทาง	ประหนึ่งเธอใช้ทั้งร่างกายและใจกลั่นกรองตัวอักษรขึ้นมา	เพื่อสร้าง
แรงบันดาลใจให้ใครหลายๆ	คนได้ออกเที่ยวและเดินทางเหมือนอย่างเธอ

	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งชื่อในแต่ละตอนก็เร้าใจให้เราอยากที่จะรู้เรื่องราว
และพร้อมเดินทางไปกับเธอด้วย	 ไม่ว่าจะเป็น	 จังหวะโตเกียว	 เนปาลใน
ความทรงจ�า	เชียงใหม่ในหนึ่งวัน	Weird	Wien	เวียนนา	เวียนหัว	และอีก
มากมาย	

	 ท�าให้สรุปได้ว่า	 การเดินทางท่องเที่ยวคือชีวิตและจิตใจของผู้หญิง
ที่ชื่อโดนัทจริงๆ	ยืนยันได้จากหนังสือเล่มนี้

ชีวิตของคุณสมบูรณ์แล้วหรือยัง?	

นีเ่ปน็ค�าถามโลกแตกของชวิีตท่ีไม่มีใครตอบได้	เพราะชวิีตของคนเรา
ล้วนเป็นไปตามกลไกธรรมชาติ	 และเดินไปตามท่วงท�านองของแต่ละคน	
ซ่ึงบางคนอาจไม่ได้เดิน	เต้น	หรือเข้าจังหวะกับใครต่อใคร	แต่ช่วงจังหวะ
ชีวิตของคนคนนั้นอาจจะไปข้องเกี่ยวกับใคร	และละเลยใครอีกหลายคน
ไปก็ได้	 นี่แหละคือวัฏจักรของชีวิต	 ทุกชีวิตต้องตั้งรับเพื่อพร้อมที่จะเดิน	
เต้น	และเข้าจังหวะ	 เพื่อเข้าสู่ทุกพื้นที่ในโลกอันกว้างใหญ่ใบนี้	 และเพื่อ
ให้เราได้รู้เท่าทันจังหวะชีวิตของตัวเองและคนอื่น	ๆ 	จึงขอแนะน�าหนงัสือ
ที่ว่าด้วยเรื่องราวจังหวะชีวิตของแต่ละคน	ที่บางท่าดูแสนจะเรียบง่าย	แต่
บางท่าก็ดูซับซ้อนจนไม่อาจเต้นตามได้

ใจออกเริงร่ายไม่หยุดหย่อน	ของ	อนุสรณ์	ติปยานนท ์	เป็นงาน
เขียนความเรียงผนวกกับเรื่องสั้นที่เล่าถึงเรื่องราวจังหวะชีวิตของแต่ละ
คนที่อยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างสมดุล	บางช่วงบางตอนอาจมีจังหวะที่เร่งเร้า	
บางช่วงจังหวะ	มีแต่ห้วงเวลาแห่งความโศกเศร้า	หรือบางช่วงจังหวะอาจ
เจบ็แปลบเหมอืนดัง่หกลม้ขอ้เทา้แพลงมา	เหตกุารณแ์ละความรูสึ้กทีไ่ดร้บั
ถึงแม้จะต่างกันโดยสิ้นเชิง	แต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่เหมือนๆ	กัน	นั่นคือ	มนุษย์
อย่างเราๆ	เป็นผู้ท�าทั้งสิ้น	ทุกคนสามารถรังสรรค์ท่าเต้นของชีวิตให้ออก
มาเป็นแบบไหนก็ได้	 แต่ใครจะสามารถควบคุมมันให้อยู่หมัดจนจบการ
แสดงได้	ถือเป็นเรื่องของแต่ละคนแล้ว	ดังนั้น	เมื่ออ่านจบ	นอกจากสาระ
และความบันเทิงท่ีจะได้รับ	 อีกส่ิงหน่ึงท่ีจะได้รับคือ	 ความเข้าใจในการใช้
ชีวิต	ถ้าใจของคุณเปิดกว้างมากพอ	ยอมรับในความเป็นผูอ่ื้น	พรอ้มกบัจบั
จงูมอืผู้อืน่เดินและร่ายร�าไปบนทอ้งถนนได	้คณุกส็ามารถอยูบ่นโลกกลมๆ	
ที่แสนจะพิลึกใบนี้ได้อย่างสวยงามแล้ว

reView
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ถ้าพูดถึงที่เที่ยวที่มีเสน่ห์แล้วละก็ นั่นคือที่เที่ยวที่นักท่องเที่ยวไปแล้วประทับใจ ไปแล้วติดใจ ไปแล้วอยากกลับไปอีก
แล้วมีที่ไหนที่คุณติดใจอยากกลับไปเที่ยวอีก ติดใจอะไรที่นั่นล่ะ? 

อยากไป	จังหวดัเชยีงราย	อกีรอบ	ชอบอากาศ	สถานที่

และบุคคลที่นั่นอัธยาศัยดี

วราพร	ศรีสกลกิจ	(ใหญ่)	

สวนรมณีนาถ	 เพราะเป็นสถานที่ที่เงียบสงบ	มีต้นไม้

และบรรยากาศทีร่่มรืน่	ได้เหน็วิถีชีวิตผูค้นในระแวกนัน้	

ท�าให้เกิดความสบายใจทุกครั้งที่ได้ไป
ณพล	สุขประจักษ์ทอง	(วิน)	

อาชีพ	นักเรียน

กิว่แม่ปาน	จ.เชยีงใหม่	เพราะอากาศดมีาก	อยู่บนดอย

อนิทนนท์	เดนิเท้าไม่ไกลมากกไ็ด้เหน็ววิทีส่วยงาม	สูด

อากาศบริสุทธ์ได้เต็มปอด
วัชรพงษ์	กรรณาริก	(บอย)	

อาชีพ	พนักงานบริษัท		

ภหูลวง	จงัหวัดเลย	เพราะธรรมชาตยิงัมีความสวยงาม

อยู่	 มีพรรณไม้หายาก	 อากาศดีมากๆ	 และก่อนหน้า

น้ันใกล้ๆภูหินร่องกล้า	 จะมีไร่สตรอเบอร์รีอยู่	 ก็ชอบ

เหมือนกันค่ะ

พสุภัค	คงประยูร	(มีน)

อาชีพ	นิสิตนักศึกษา 

อยากไป	ปราสาท	Neuschwanstein	ประเทศเยอรมน ี

เพราะเป็นสถานที่ที่สวยงามทางสถาปัตยกรรมเก่า

แก่	 เป็นต้นแบบปราสาทเจ้าหญิงนิทราทั่วโลก	 เส้น

ทางระหว่างชมปราสาทเต็มไปด้วยต้นไม้ทีห่ายากและ

ร่มรื่นสวยมากจริงๆ
ศิริลักษณ	์นาทัน	(ฟาง)	

อาชีพ	รับราชการ

หมู่บ้านชาวม้ง	 จ.เชียงใหม่	 ที่น่ันอากาศดีมาก	 มี

บรรยากาศชาวม้งอาศัยอยู ่กันอย่างอบอุ ่น	 มีสวน

ดอกไม้ขั้นบันไดสวยมาก

รัฐภัทร	ธนาฤทธิวราภัค	(เจี๋ย)	

อาชีพ	นิสิตนักศึกษา

คิดว่าเป็น	เชียงใหม่	ไปกี่ครั้งก็ไม่เบื่อ	แต่ไม่ได้ไปนาน

แล้ว	 ที่ชอบเชียงใหม่เพราะเคยไปเที่ยวยุโรปแล้วไม่

ประทบัใจอากาศหนาว	 อากาศแบบเชยีงใหม่น่าอยู	่ ไม่

ต้องกลัวความหนาวเหมือนยุโรป
ลักขทา	บุญวิสุทธิ์	(ณา)	

อาชีพ	แม่บ้าน	

Chocolate	Ville	เพราะเป็นร้านอาหารที	่perfect!	และ

อลังมากๆๆๆ	 เป็นร้านอาหารสไตล์ยุโรป	บรรยากาศ

ภายในร้านจะเป็นลกัษณะเป็นบ้านรอบๆ	มจีดุให้ถ่ายรปู	

อาหารอร่อยมากๆๆๆ	ราคาก็โอเคนะ	ยังกินอาหารไม่

ครบเลย	อยากไปกินอีก	ถ่ายรูปด้วย	อิอิ
กนกวรรณ	ณวรรณา	(แอ๊นด์)	

อาชีพ	นิสิตนักศึกษา

Australia	 (Melbourne)	 เพราะบรรยากาศดีค ่ะ	

สถาปัตยกรรมสวยงาม	 ผู้คนเป็นมิตร	 อาหารอร่อย	

แหล่งรวมศิลปวัฒนธรรมหลากหลายเชื้อชาต	ิ
นิสา	เนตรจรัสแสง	(สา)	

อาชีพ	แพทย์

อยากไป	 ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ	 จ.นครนายก	 เพราะ

เป็นที่ที่เคยให้แรงบันดาลใจ	เป็นที่ที่สงบ	และท�าให้ได้

อยู่กับตัวเอง	ตอนนี้เบื่อชีวิตกรุงเทพมาก

นิภาพร	กอบกุลกังสดาล	(นิ)	

อาชีพ	นิสิตนักศึกษา

(เสียงของสมาชิก)tk VOice เรื่อง/ภาพ : สหรัฐ นาสีเคน



 ตลอดเวลา...9 ปทีีผ่า่นมา เพือ่ใหบ้รรลเุปา้หมายและพนัธกจิการสง่เสรมิการอา่นและการเรยีนรู ้
อทุยานการเรยีนรู ้TK park ไดด้ำาเนนิแผนการจดัตัง้อทุยานการเรยีนรูร้ว่มกบัหนว่ยงานตา่งๆ ไปทัว่ประเทศ 
เพื่อขยายผลการพัฒนาแหล่งเรียนรู้มีชีวิต การถ่ายทอดกระบวนการในการบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิต 
องค์ความรู้ และกระจายส่ือท่ีทันสมัย รวมถึงการขยายผลความร่วมมือด้านการส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้
ให้กับหน่วยงานต่างๆ 

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

ประชุมวางแผนระดมความคิดเพื่อเตรียมความพร้อม

เปิดบริการศูนย์การเรียนรู้ฉะเชิงเทรา

	 ผูบ้รหิารและเจา้หนา้ทีส่�านกังานอทุยานการเรยีนรูเ้ดนิทางไปรว่มประชมุ

วางแผนระดมความคดิกบัเทศบาลเมอืงฉะเชงิเทรา	เพือ่เตรยีมความพรอ้มเปดิ

บริการศูนย์การเรียนรู้ฉะเชิงเทรา	ในวันที่	8	มกราคม	2557	ณ	ศูนย์การเรียน

รู้เมืองฉะเชิงเทรา	จังหวัดฉะเชิงเทรา

เทศบาลนครพิษณุโลก

อบรมการใช้สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์	TK	park

	 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส�านักงานอุทยานการเรียนรู้	 เดินทางไปจัด

อบรมการใช้สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส	์TK	park	 ในวันที่	 30	มกราคม	

2557	ณ	ศนูยก์ารเรยีนรูเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเทศบาลนคร

พิษณุโลก	จังหวัดพิษณุโลก	โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม	30	คน

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต	จ�ากัด

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	

“สร้างสรรค์และส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ชุมชน”	

	 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส�านักงานอุทยานการเรียนรู้ร่วมกับสหกรณ์

เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต	จ�ากัด	จัดท�าพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง

ความรว่มมอื	“สร้างสรรคแ์ละสง่เสรมิแหลง่การเรยีนรูช้มุชน”	พรอ้มน�ารปู

แบบหอ้งสมดุมชีวีติทีท่นัสมยั	ไปสูเ่ยาวชนภเูกต็ภายในป	ี2557	ในวนัที	่17	

มกราคม	2557	ณ	สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต	จ�ากัด	จังหวัด

ภูเก็ต

unseen tk
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อ่าน Read Me
ผ่าน TK App 
ได้แล้ววันนี้

ติดตามความรู ้อื่นๆ ของ TK park ได้ที่ http://www.tkpark.or.th/

และสามารถเข้าใช้ TK App
ทาง Web Browser ที่ URL : 

http://tkapp.tkpark.or.th

ดาวน์โหลด TK App และเน้ือหาในแอพพลิเคช่ัน ได้ฟรี

TK App 
แหล่งรวมสาระความรู ้และความเพลิดเพลิน 
ให้เด็กไทยเรียนรู ้อย่างสร้างสรรค์
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