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ที่ไหนที่คุณติดใจ
และอยากกลับไปเที่ยวอีก

editor’s talk

‘รงค์ วงษ์สวรรค์ บอกว่า การเดินทาง
คือสายตาของนักเขียน, ผมเห็นจริงตามนั้น
ในหนัง “The Secret Life of Walter
Mitty” ก็มก
ี ารเอ่ยถึงมอตโตของนิตยสาร 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’ ในที่น้ีก็อาจไม่ใช่เป้าหมายของ
นิตยสารเพียงอย่างเดียว หากมันยังหมาย
ถึงจุดประสงค์ของชีวต
ิ , ชีวต
ิ ของคุณ ของผม
ของทุกๆ คนนัน
่ แหละ
นี่ คื อ เหตุ ผ ลที่ ผ มยุ ใ ห้ น้ อ งๆ ชาว
Read Me ออกไปข้างนอก จะท่องเที่ยว เดิน
ทาง ใกล้-ไกล ก็แล้วแต่ก�ำ ลังของพวกเขา ผม
เชื่ออย่างโรแมนติกว่าไม่ว่าพวกเขาหรือพวก
เธอจะกลายเป็ น นั ก เขี ย นหรื อ ไม่ ก็ ต าม แต่
สายตาของคนหนุ่ม-สาวเหล่านี้คงจะกว้าง
ไกลมากขึ้น เข้าใจอะไรอีกหลายอย่างที่อยู่ข้าง
นอกมากขึ้น
ผมจึงขอให้เขาออกไปข้างนอก และ
กลับมาเขียน และถ้าสิง่ ทีพ
่ วกเขาเขียนมานีท
้ �ำ ให้
คุณอยากออกไป see the world บ้างล่ะก็
ไปโทษพวกเขานะครับ

จ.ขวัญมงคล

ฉันนั่งนิ่งลงมือเขียนบทบรรณาธิการพร้อมกับอากาศหนาวใน
กรุงเทพฯ ที่ปีนี้ดูจะหนาวยาวนานและหนาวจริงจังกว่าหลายๆ ปีที่ผ่าน
มา อากาศดีแบบนี้พาลให้นึกอยากออกไปไหนมาไหน เดินทางระยะใกล้
แบกกระเป๋าระยะไกลก็อยากไปเสียหมด
ก่อนหน้านีไ้ ม่กวี่ น
ั ฉันลงมือวางแผนจองตัว๋ เครือ่ งบิน หันมองไปเห็น
คำ�ว่า “สะสมไมล์” แล้วนึกคิดกับตัวเองว่า ในชีวิตประจำ�วันเราสะสมไมล์
กันบ้างไหม ไม่ว่าจะเป็นระยะทางจากบ้านถึงที่ทำ�งาน 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’ เป็นปัจจัยสำ�คัญมาก
อันหนึ่งในท่องเที่ยวในโลกปัจจุบัน และที่ส�ำ คัญอีกอย่างหนึ่งไม่แพ้กันก็
คงเป็น ‘เวลา’ ใครไม่มีสองอย่างนี้ มีหวังได้แต่นอนอยู่บ้าน
แต่เอาเข้าจริงแล้ว ผมว่ายังมีปัจจัยอีกอย่างที่สำ�คัญมากกว่าเงิน
และเวลาเสียอีก นั่นคือ ‘ใจ’ คงไม่มีใครออกท่องเที่ยวให้เสียเงินหรือเวลา
ถ้าใจเขาคนนั้นไม่ได้รักการเดินทางเสาะแสวงหาสิ่งใหม่ๆ ในโลกกว้าง
นัน
่ อาจเป็นเหตุผลว่าทำ�ไมมหาเศรษฐีหลายคนไม่ได้เป็นนักเดินทาง
ผูย
้ งิ่ ใหญ่ ในขณะทีพ
่ นักงานเงินเดือนธรรมดาๆ หรือแม้แต่วย
ั รุน
่ วัยเรียน
อย่างเราๆ ท่านๆ อาจผ่านประสบการณ์ท่องโลกมาแล้วอย่างโชกโชน
ฉะนั้น ไม่ว่าคุณจะเป็นมือเก่าหรือมือใหม่ หากริจะออกเดินทางท่อง
เที่ยวแล้วล่ะก็ ขอให้เริ่มที่ใจครับ สองอย่างแรกมันจะตามมาเองไม่ช้าก็
เร็ว...เชื่อผม

ฉัตรณรงค์ เมืองวงษ์
บรรณาธิการ

cover story (เรื่องจากปก)

การคมนาคมอันสะดวกสบายในปัจจุบนั อาจทำ�ให้มนุษย์เดินทางได้ไกล
ขึน้ และเร็วขึน้ หากแต่ความไกลและความเร็วอาจไม่ใช่เนือ้ หาสาระทีแ่ ท้จริง
ของมัน คุณค่าอย่างหนึง่ ของการแปลงร่างไปเป็นนักท่องเทีย่ วชั่วคราว
อาจเป็นการที่ได้ก้าวเท้าออกจากพื้นที่เดิมๆ ได้พบปะผู้คนมากมายใน
สถานการณ์แปลกใหม่และพื้นที่ใหม่ๆ ทุกทริปมีเรื่องราวดีๆ ให้ได้เสพสุข
และแน่นอน มีปญ
ั หาอุปสรรคให้ตอ้ งคอยแก้ไขเสมอเช่นกัน การออกไป
เที่ยวจึงเหมือนเป็นการจำ�ลองชีวิตแทบจะทุกรสชาติมาไว้ในเวลาเพียงไม่
กี่วันให้ได้เราลิ้มลองและเรียนรู้เป็นบทเรียนสำ�หรับชีวิตจริง
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ยิ่งกว่านั้น การเดินทางท่องเที่ยวจะมีความพิเศษเพิ่มขึ้นไปอีก เมื่อ
เรื่องราวแห่งการเดินทางนั้นๆ ถูกแบ่งปัน บอกต่อ และสามารถสร้าง
แรงบันดาลใจให้ผู้คนอีกมากมายได้ นี่จึงอาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ Read
Me 23 จะพาคุณผู้อ่านทั้งที่รู้จักและไม่รู้จักกันท่องไปสู่การเดินทาง
ครั้งล่าสุดของพวกเรา

เริ่มออกเดินทางกันเลยครับ...

7

1.

ฟังอดีตเล่าเรื่อง เมืองเก่าอยุธยา
เรื่อง/ภาพ : พิมพ์พร คงแก้ว

๑๑.๓๕ น.   ๑/๑/๕๗ :
จุดเริ่มต้นของทริปนี้อยู่ที่ลานกว้างแห่ง
หนึ่งซึ่งตั้งอยู่ที่ต�ำบลส�ำเภาล่ม อ�ำเภอเมือง
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา บริ เ วณริ ม ฝั ่ ง แม่ น�้ ำ
เจ้าพระยาทางทิศตะวันตก ซึ่ง ณ จุดนี้อยู่
ทางใต้ ข องเมื อ ง สถานที่ แ ห่ ง นี้ เ ป็ น พื้ น ที่
ประวัติศาสตร์ มีจุดเริ่มต้นกว่า ๕๐๐ ปีที่แล้ว
คือนับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๔ ในสมัยสมเด็จ
พระรามาธิ บ ดี ที่ ๒ ชาวยุ โ รปชาติ แ รกคื อ
โปรตุเกสได้ส่ง นาย ดูอาร์เต้ เฟอร์นันเดส
(Duarte Fernandes) เข้ามาเป็นทูตเจริญ
สัมพันธไมตรี หลังจากนั้นชาวโปรตุเกสก็ได้
เข้ามามีบทบาทในกรุงศรีอยุธยา ทั้งในด้าน
การค้าขาย ด้านการทหารที่เข้ามาเป็นทหาร
8

อาสา และด้านการเผยแพร่คริสต์ศาสนา
อี ก หนึ่ ง ความทรงจ� ำ ที่ ค นไทยมี ต ่ อ
บรรพบุรุษของชาวโปรตุเกสที่เข้ามาตั้งหลัก
แหล่งในสมัยอาณาจักรอยุธยาก็คงจะหนีไม่
พ้น เรื่องราวที่แทรกไปเข้าไปในความจดจ�ำ
ของคนไทยโดยตลอดจากบทเรี ย นวิ ช า
ประวัติศาสตร์ที่ได้ร�่ำเรียนมา เพราะเมื่อเอ่ย
ถึง โปรตุเกส เราคงต้องคิดถึงขนมฝอยทอง
ทองหยิบ ทองหยอด ด้วยฝีมือต้นต�ำรับอย่าง
ท้าวทองกีบม้า หรือ นางมารี กีมาร์ เดอ ปีนา
(Marie Guimar de Pinha) ในสมัยสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช เป็นแน่แท้
แต่เราไม่ได้พามาเทีย่ วแบบชิมและชิลไป
กับขนมไทยเชือ้ สายโปรตุเกสเหล่านัน้ เพราะ

เราก�ำลังพาผู้อ่านมาสู่พื้นดินประวัติศาสตร์
ที่พระเจ้าไชยราชาธิราชได้มีพระราชโองการ
พระราชทานที่ดินให้ตั้งหมู่บ้านขึ้น บริเวณ
นอกก�ำแพงเมืองจุดนี้ เพื่อเป็นบ�ำเหน็จความ
ดีความชอบของชาวโปรตุเกสจ�ำนวน ๑๒๐ คน
ที่ เ ข้ า รั บ ราชการเป็ น ทหารอาสาร่ ว มรบใน
สงครามเชียงกรานจนได้รบั ชัยชนะ ปัจจุบนั ที่
แห่งนี้ยังคงเหลือเพียงร่องรอยสิ่งก่อสร้าง อัน
ได้แก่โบสถ์ในคณะโดมินิกัน ซึ่งนับเป็นโบสถ์
แห่งแรกในแผ่นดินไทย ตัวอาคารแบ่งออก
เป็น ๓ ส่วน คือส่วนหน้าเป็นสุสาน ส่วนกลาง
เป็นที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และ
ด้านหลังเป็นที่อยู่อาศัย
ในวันที่เราเดินทางมานี้ น่าเสียดายที่
ไม่ได้เข้าชมด้านในตัวอาคารที่จัดแสดงโครง
กระดูกมนุษย์ บรรดาเครื่องปั้นดินเผาเครื่อง
ทอง เครื่ อ งประดั บ ก� ำ ไลแก้ ว และเครื่ อ ง
ประกอบพิธที างศาสนาต่างๆ เนือ่ งจากทีแ่ ห่ง
นี้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากน�้ ำ ท่ ว มใหญ่ เ มื่ อ ปี

พ.ศ. ๒๕๕๔ และยังอยูใ่ นช่วงปิดปรับปรุง แต่
ถึงแม้จะไม่ได้เข้าไปเยีย่ มชมภายใน การได้ยนื
มองจุดเริ่มต้นของการติดต่อค้าขายกับต่าง
ชาติชนชาติแรกอย่างโปรตุเกส ณ ที่แห่งนี้
ก็ ท� ำ ให้ เ ราขนลุ ก และเหมื อ นกั บ ก� ำ ลั ง ยื น
ส่องกระจกที่ได้สะท้อนเรื่องราว วิถีชีวิตของ
ผูค้ นในยุคล่าอาณานิคม และกาลเวลาแห่งอดีต
ที่ราวกับยังมีชีวิตที่แสดงให้เราได้เห็น ให้
เข้าใจได้วา่ เรือ่ งราวในอดีตก�ำลังอยากบอกให้
เราคิดถึงและให้ความส�ำคัญกับพวกเขาบ้าง
เพื่อที่จะเป็นบทเรียนที่ดีของวันนี้
๑๓.๒๐ น.  ๑/๑/๕๗ :
เราก�ำลังจูงมือท่านผู้อ่านสู่ดินแดนแห่ง
กังหันลมสีส้ม และที่นี่อาจไม่ใช่เนเธอร์แลนด์
แต่เป็นบ้านฮอลันดา ณ อยุธยา ใช่แล้ว! เรา
ได้พาคุณมาถึงอีกหนึ่งสถานที่ที่ได้จารึกเรื่อง
ราวของอดีตอันทรงคุณค่าเอาไว้ โดยรูปแบบ
ของพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมข้อมูลทุกอย่างของ
ชนชาติฮอลันดาในสยามประเทศ ตึกสีส้มอิฐ
9

หลังใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ริมแม่น�้ำเจ้าพระยา
ตรงกันข้ามกับชุมชนในอดีตของชาวโปรตุเกส
ในบริเวณใกล้เคียงกันนีม้ หี มูบ่ า้ นชาวญีป่ นุ่ อยู่
ด้วย และถัดออกไปก็เป็นวัดพนัญเชิงซึ่งเป็น
วัดส�ำคัญวัดหนึ่งในสมัยอยุธยา แค่เราลอง
หลับตาจินตนาการภาพว่าการด�ำเนินชีวิตใน
ยุคสมัยนั้น คงสนุกสนานน่าตื่นเต้นน่าดู ทั้ง
ไทยและเทศ ต่างพร้อมใจกันหมุนจังหวะชีวิต
ในดินแดนอันยิ่งใหญ่อย่างอาณาจักรโยเดีย
แห่งนี้ไปพร้อมๆ กัน
บ้านฮอลันดา เป็นศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้
โดยสถานทีน่ ไี้ ด้ถา่ ยทอดบอกเล่าประวัตศิ าสตร์
ความเป็นมาเมื่อครั้งอดีตของการเข้ามาตั้ง
ถิ่นฐาน ท�ำการค้า และวิถีความเป็นอยู่ของ
ชาวฮอลันดาในประเทศไทย รวมถึงความ
สัมพันธ์อนั ยาวนานระหว่างสองราชอาณาจักร
ไทยและเนเธอร์แลนด์ ซึ่งอาคาร ๒ ชั้นชวน
สะดุดตาที่มีชื่อว่า บ้านฮอลันดาอยู่บนพื้นที่
ซึ่ ง ครั้ ง หนึ่ ง เคยเป็ น ที่ ตั้ ง ของสถานี ก ารค้ า

บริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดา หรือที่
เรียกว่า ‘วีโอซี’ ตั้งอยู่ภายในบริเวณหมู่บ้าน
ฮอลันดา โบราณสถานส�ำคัญทางประวัตศิ าสตร์
โดยทางกรมศิลปากรได้ออกแบบสร้างให้มี
ลักษณะคล้ายตึกแดงในประวัติศาสตร์เมื่อปี
๒๑๗๗ ฮอลันดาได้รับพระราชทานที่ดินและ
ได้รับพระบรมราชานุญาตให้ก่อสร้างสถานี
การค้ า ขึ้ น บริ เ วณฝั ่ ง ตะวั น ออกของแม่ น�้ ำ
เจ้าพระยา ทางตอนใต้ของเกาะเมืองอยุธยา
โดยอาคารมีลักษณะเป็นตึก 2 ชั้นซึ่งเป็นที่
รู้จักส�ำหรับคนดัตช์ในนามว่า De Logie หรือ
ที่ชาวบ้านเรียกว่า ตึกแดง
ภายในตึกแดงจ�ำลองแห่งนี้ได้รวบรวม
วัตถุทางประวัติศาสตร์ต่างๆ เอาไว้มากมาย
ที่ น่ า สนใจ ซึ่ ง เป็ น ไปตามคำ�บั น ทึ ก ของ
เยเรเมียส ฟอน ฟลีต (Jeremias Van Vliet)
หรือที่คนไทยเรียกกันว่า วัน วลิต พ่อค้าชาว
เนเธอแลนด์ ผู้ซึ่งควบต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการ
การค้ า ของบริ ษั ท ดั ต ช์ อี ส ต์ อิ น เดี ย ในกรุ ง

ศรีอยุธยา ในรัชสมัยของพระเจ้าปราสาททอง สิง่ นัน้ คือ “ฉันควรจะต้องภูมใิ จในประวัตศิ าสตร์
(พ.ศ. ๒๑๗๖ – ๒๑๘๕) วัน วลิต เป็นบุคคล และประวั ติ ศ าสตร์ เ องก็ ส วยงามจนเราจะ
ส�ำคัญในสมัยอยุธยาคนหนึ่ง เนื่องด้วยได้ ละทิ้งมันไปไม่ได้”
เขี ย นบั น ทึ ก เหตุ ก ารณ์ แ ละเรื่ อ งราวใน
อาณาจักรแห่งนี้ ต่อมาได้รับการตีพิมพ์เป็น
ภาษาอังกฤษ เรียกกันว่าเป็น จดหมายเหตุ
วันวลิต นอกจากพิพิธภัณฑ์แล้ว ชั้นล่างของ
อาคารยังมีคาเฟ่นา่ รักสไตล์ดตั ช์ทรี่ อให้บริการ
แขกผู้มาเยี่ยมชมอีกด้วย
๑๕.๑๕ น.   ๑/๑/๕๗ :
ฉั น ก� ำ ลั ง ย่ า งเท้ า ทั้ ง สองออกจากบ้ า น
ฮอลันดา ความรู้สึกของฉันอบอวลไปด้วย
ความรู ้ สึ ก ภาคภู มิ ใ จในความเป็ น มาของ
ประเทศชาติ ฉันไม่รู้ว่าในอนาคตสิ่งต่างๆ ที่
เราก� ำ ลั ง ท� ำ อยู ่ มั น จะเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
ประวัติศาสตร์ไหม แต่การได้เริ่มต้นปีใหม่ ใน
สถานทีท่ ยี่ ำ�้ หัวใจของฉันให้เรียนรูจ้ กั เรือ่ งราว
ความเป็นมาของชาติ ได้ให้สิ่งหนึ่งในใจฉัน  
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2.

คลองสาน อ่าน เที่ยว หลง
เรื่อง/ภาพ : นลินี ฐิตะวรรณ

บ้านฉันอยู่สุขุมวิท นอกจากบ้านและ
สยามสแควร์ก็แทบไม่เคยไปไหนไกลกว่านี้
วันหนึง่ ขณะเพลิดเพลินกับการส่งตัว๋ แคนดีค้ รัช
ให้เพือ่ นอยูน่ นั้ มิตรสหายท่านหนึง่ ได้สง่ อัลบัม
ภาพเมื่อครั้งไปเดินเล่นที่คลองสานมาให้ชม
เพลิดเพลินกับรูปสวยๆ สักพักก็เริ่มสงสัย
คลองสานนี่ มั น อยู ่ ที่ ไ หน คิ ด ไปคิ ด มาด้ ว ย
ความละลานตากับรูปถ่าย รูส้ กึ ตัวอีกทีกพ็ บว่า
ตัวเองยืนรอรถเมล์สาย 36 อยู่ที่อนุสาวรีย์
ชัยสมรภูมิแล้ว

ต้องลงตรงไหน การไปคลองสานด้วยกันจึง
ตั้งต้นที่การหลง แต่หลงแค่นี้มันยังสามัญไป
กับชีวิต เพราะฉันหลงตั้งแต่ออกเดินทางจน
กระทั่งจบทริป!
เนื่องจากชีวิตประจ�ำวันส่วนใหญ่ถูกใช้
ไปกับการเดินๆ นั่งๆ ในสยามฯ การนั่งเรือ
ข้ามแม่น�้ำเจ้าพระยาจึงเป็นกิจกรรมที่ได้ท�ำ
ทีไรก็ตื่นเต้นดีใจทุกครั้ง อันที่จริงแค่นั่งเรือ
ข้ามฟากไปมา นี่ก็ถือเป็นสุดยอดการเที่ยว
เล่นของฉันแล้ว

เล่าไปแล้วดูเหมือนข้อมูลฉันแน่น ที่จริง
ข้ามมาถึงฝั่งคลองสาน ใช่ว่าอาการหลง
แล้วเพื่อนที่เออออมาร่วมทริปด้วยกันเดินไป จะจบลงง่ายๆ ความหิวพาฉันเดินมาเจอร้าน
ถามนายท่ารถมาให้ ปัญหาคือเราทั้งสองไม่รู้ ข้าวขาหมูบางรัก (แต่มาตั้งร้านอยู่ที่ตลาด
เลยว่าที่นายท่าบอกว่าให้ลงตอนรถสุดสาย คลองสาน) กิ น เสร็ จ จ่ า ยเงิ น ฉั น ก็ อ อกเดิ น
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หลงต่อ เข้าซอกออกซอยวนตรอกจนมาเจอ
กับ The Jam Factory พื้นที่สีเขียวจากความ
สร้างสรรค์ของสถาปนิกชือ่ ดังอย่าง คุณดวงฤทธิ์
บุนนาค การเดินหลงจนมาเจอพื้นที่แห่งนี้ให้
ความรู้สึกเหมือนเดินอยู่กลางทะเลทรายแล้ว
เจอโอเอซิสอย่างไรอย่างนั้น เพราะนอกจาก
จะมีตน้ ไทรใหญ่ยกั ษ์เป็นพระเอกของทีน่ แี่ ล้ว
ฉันยังได้ไปเดินด้อมๆ มองๆ บรรดาสถาปนิก
นั่งท�ำงานอาร์ตๆ ให้พอได้ร้องอู๊หู เนื่องจาก
สถาปนิกหล่อกันทุกคน (ฮ่า) และยังได้โอกาส
ท�ำความรู้จักกับร้านหนังสือก็องดิด ที่กลับมา
เปิดใหม่ที่นี่อีกด้วย
พีแ่ ป๊ด – ดวงฤทัย เอสะนาชาตัง เจ้าของ
ร้านหนังสือ ชวนฉันไปดูวิธีการดริปกาแฟ
บริเวณคาเฟ่เล็กๆ ส่วนหน้าร้าน ที่มีไว้คอย
บริการเหล่าหนอนหนังสือให้ทั้งอิ่มท้องและ
อิ่มใจจากหนังสือดีๆ ในร้าน การดริปเป็นวิธี
การชงกาแฟที่ต้องปล่อยให้น�้ำค่อยๆ หยด
ผ่านผงกาแฟ ผลลัพธ์ของการใจเย็นรอจนกว่า

จะดริปเสร็จก็คือกลิ่นหอมกรุ่นกับรสชาติขม มากกว่าโลกภายนอกอย่างฉัน ใครๆ ในโลก
ก�ำลังดีหลังได้ทดลองจิบ การอดทนรอจึงมัก ดิจิตอลต่างบอกว่าฉันคุยเก่งสนุกสนาน แต่
ในโลกจริงฉันกลับเป็นใบ้ พูดจาอะไรก็ดูเนิร์ด
ให้ตอบแทนที่น่ารักชื่นใจเสมอ
การท�ำใจง่ายมาเดินหลงครั้งนี้ แม้ดูไม่มีอะไร
นั่งหอมกลิ่นหนังสือเคล้ากลิ่นกาแฟได้
หวือหวาน่าสนใจ แต่ก็ท�ำให้ฉันตั้งปณิธานไว้
สักพัก ก็มสี องนักปัน่ มาหยุดจอดจักรยานทีห่ น้า
แล้วว่าจะหาเวลาให้ตัวเองออกจากบ้านมา
ร้าน และนัน่ ท�ำให้ฉนั รูส้ กึ เหมือนถูกล็อตเตอร์รี่
เดินหลงบ่อยๆ
รางวัลที่หนึ่งมาก เพราะนักปั่นสองคนนี้คือพี่
ใครจะรู้ว่าการหลงทาง มันน่าหลงรัก
นกและพีเ่ อ๋ย โปรดิวเซอร์และผูก้ �ำกับรายการ
Human Ride ทางช่อง ThaiPBS เมื่อรู้ว่าฉัน ขนาดนี้ : )
ก�ำลังหลง พี่ทั้งสองคนก็ใจดีบอกเส้นทางเดิน
ให้เพื่อไปเจอแหล่งของกินอร่อยๆ ในละแวก
นี้ พร้อมทั้งแนะน�ำร้านขายจักรยานมือสอง
ส�ำหรับนัก (อยาก) เริ่มปั่นอย่างฉัน ก่อนจาก
กันเราได้นั่งแลกเปลี่ยนเรื่องจักรยานและการ
ปั่น พี่เอ๋ยบอกว่าส�ำหรับการปั่นนั้น ทุกอย่าง
อยูท่ ตี่ วั เรา ถ้าเราปัน่ สุภาพ ผูค้ นบนท้องถนน
ก็จะสุภาพตอบ พยายามใช้จักรยานและชีวิต
ให้เรียบง่าย จะได้ไม่เป็นภาระกับเรา
ส�ำหรับมนุษย์ผทู้ อ่ งเทีย่ วในโลกออนไลน์
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3.

ลุยเวียดนาม สาม weird girl
เรือ่ ง : จารุวรรณ ชืน่ ชูศรี / ภาพ : ชลธาร นราตรี

“หากการเดินทางในครั้งนี้จะบอกอะไรเรา ให้สนุกทีส่ ดุ ด้วยเงินอันจ�ำกัด เราเลือกเดินแทน
มันคงบอกว่า เงินไม่ใช่พระเจ้า… แต่ช่วยให้ ที่จะนั่งรถไม่ว่าระยะทางจะไกลหรือฝนจะตก
ต้มน�้ำเปล่าในห้องพักกรอกขวดไปกิน สั่งเฝอ
เรามีข้าวกินนะเว้ย! (ฮ่า)”
หนึ่งชามแบ่งกันกินสามคน ซื้อแค่ขนมปังหนึ่ง
เมื่อพี่ตูน บอดี้แสลมกล่าวไว้ว่า ‘เรือเล็ก
ก้อนและโยเกิรต์ หนึง่ ถ้วยติดเป็นเสบียงกันหิว
ควรออกจากฝั่ง’ คนตัวเล็กๆ อย่างเราสามคน
การเที่ยวแบบไม่มีเงินนั้นนอกจากหิวแล้ว
อันประกอบไปด้วยน�้ำพลอย สอง และพี่ซือก็
ไม่รีรอที่จะเก็บกระเป๋าขึ้นเครื่องออกจากฝั่ง ยังเหนื่อย แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันสนุก และท�ำ
ดอนเมืองไปเทียบท่ายังประเทศเพื่อนพ้องน้อง ให้เราได้เห็นอะไรหลายๆ อย่างที่อาจไม่ได้เห็น
พีใ่ น AEC อย่างประเทศเวียดนาม โอ้ แต่พตี่ นู ฮะ เหมือนตอนที่มีเงิน มีอยู่สองเรื่องที่เรายังจ�ำ
คราวหลังเตือนกันก่อนก็ดี จะได้เอาเจ็ตสกีมา ได้ดีจนถึงทุกวันนี้ เรื่องแรกคือตอนที่ไปเที่ยว
เมืองที่เขาโฆษณาว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่
แทนเรือหางยาว!
ในขณะที่ไปนั่งเรือพายชมภูเขา ฝนก็เทลงมา
เราแลนดิง้ ลงทีฮ่ านอยก่อนจะจับรถไฟตูน้ อน แบบไม่ทนั รูเ้ นือ้ รูต้ วั จะซือ้ เสือ้ กันฝนก็กลัวไม่มี
มุ่งสู่ลาวไกด้วยความตั้งใจที่จะไปเที่ยวซาปา เงินส�ำหรับมื้อเย็น ในขณะที่ก�ำลังละล้าละลัง
เมืองสุดโรแมนติกของเวียดนามเหนือ และสิ่ง แถมด้วยมะลอกมะแลกกันอยู่นั้น อาเจ๊นักท่อง
แรกทีเ่ รือหางยาวล�ำเล็กอย่างพวกเราต้องเผชิญ เที่ยวคนหนึ่งที่นั่งเรือล�ำเดียวกับพวกเรา (และ
ก็คือ บรรดารถตู้รับจ้างที่วิ่งเข้าชาร์จเราตั้งแต่ เราแอบเซ็งกับความโหวกเหวกโวยวายของ
ประตูรถรถไฟยังไม่เปิดดี และในที่สุดเราก็ได้ กลุ่มแกในตอนแรก) ก็ยื่นเสื้อกันฝนมาให้ บอก
รถตู้ไปส่งยังที่พักด้วยราคาที่พนักงานโรงแรม ให้พวกเรารับไปใส่ซะ ถ้าอาเจ๊หันกลับมามอง
มาบอกให้ช�้ำใจเล่นทีหลังว่า ยูโดนโกงไปเกือบ อีกรอบ อาเจ๊คงจะเห็นว่านอกจากน�้ำฝนแล้ว
ห้าเท่า โอ้!
ยังมีเด็กหลงฝูงสามคนที่ยืนยิ้มแก้มแทบแตก!
หากไม่นบั เรือ่ งทีเ่ ราต้องคอยระวังตัวในเรือ่ ง
เรือ่ งทีส่ องเกิดขึน้ ทีร่ า้ นข้าวแกงของเวียดนาม
ที่เกี่ยวกับเงินอยู่เสมอๆ ก็นับได้ว่าประเทศ หลังจากที่แม่ค้ารู้ว่าเราสามคนสั่งข้าวแกงแค่
เวียดนามนั้นเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีส�ำหรับเรือ สองจานเพื่อแบ่งกันกิน มือขาวๆ ที่ก�ำลังตวัด
เล็กที่เริ่มออกจากฝั่งเป็นครั้งแรกๆ โดยเฉพาะ ตักข้าวใส่จานก็พลันท�ำในสิ่งตรงกันข้ามทันที
ซาปาที่เป็นเมืองเล็กๆ สามารถเดินเท้าได้รอบ นั่ น ก็ คื อ เขี่ ย ข้ า วและตั ก กั บ ข้ า วออกเพื่ อ ให้
เมือง มีบา้ นหลังเล็กๆ กระจุกซุกตัวอย่างเขินอาย ปริมาณไม่พออิ่มส�ำหรับสามคน ทิ้งให้เรือเล็ก
อยู่ตามทางลาดสูงต�่ำ  มองไปเห็นทิวเขาสลับ สามล� ำ ที่ โ ดนพายุ ซั ด แสกหน้ า ไม่ ทั น ตั้ ง ตั ว
ซั บ ซ้ อ นสุ ด ลู ก หู ลู ก ตา มากพอๆ กั บ ทุ ่ ง นา กะพริบตาปริบๆ ยกมือตักข้าวใส่ปาก อาห์
ขั้นบันไดเขียวขจี มีทะเลสาบกลางเมือง และ ใครบอกว่าอาหารเวียดนามจืดชืดไม่มีรส มีสิ
อากาศหนาวเย็นตลอดปี จนบางทีแอบมีเคลิม้ ๆ ภาษาท้องถิน่ บ้านเราเรียกกันว่า… รสชาติชวี ติ !
ไปนึ ก ว่ า ตั ว เองอยู ่ ยุ โ รป เคลิ้ ม ไปนานพอดู
ก่ อ นจะต้ อ งกระชากสติ ก ลั บ มาแทบไม่ ทั น
เมื่อเพียงวันที่สองที่เหยียบย่างสู่ซาปา สอง
หนึ่ ง ในเพื่ อ นร่ ว มทริ ป ของเราคราวนี้ ต ้ อ ง
รูห้ รือไม่ : เวียดนามเป็นประเทศทีเ่ บียร์ถกู
สังเวยกระเป๋าสตางค์ให้กับความสวยงามของ
แต่ไม่อร่อย เครือ่ งดืม่ ทีอ่ ร่อย น�ำเทรนด์ และ
เมืองนี้ เงินดองทั้งหมดตีมูลค่าประมาณหมื่น
ชิคสุดๆ น่าจะเป็นกระทิงแดง เพราะเรา
กว่าบาทไทยหายวับไปกับตาทันที! แต่ไหนๆ
สามารถเห็นวัยรุน่ เวียดนามนัง่ จิบกระทิงแดง
เรือเล็กก็ออกจากฝัง่ แล้ว เราสามคนตัดสินใจที่
ตัง้ วงเม้าท์มอยกันได้ทกุ หัวมุมถนน
จะ ‘ช่างมัน’ และใช้เวลาอีกเกือบสิบวันที่เหลือ
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4.

ริมทะเลสาบสงขลา เวลาเดินช้าที่พัทลุง
เรื่อง/ภาพ : ฐาปะนีย์ สามัคคี

มีใครสักคนกล่าวไว้วา่ ความสุขเป็นยารักษา
โรคทีด่ ที สี่ ดุ จึงไม่นา่ แปลกใจทีค่ วามป่วยไข้เศร้า
ซึมจะเกิดง่ายๆ ในที่ที่แออัดอับชื้น ที่ที่มีความ
วุ่นวายสับสน หรือที่ที่ทุกอย่างรวดเร็วจนไม่ทัน
ได้ผูกพันซาบซึ้ง เช่นนั้นแล้วความต้องการพื้น
ฐานของชีวติ อย่างง่ายๆ อาจเรียกร้องแค่การหลับ
นอนในบ้านที่มั่นคง สะอาด สบายตัว สบายใจ
ด�ำเนินชีวิตหลบเลี่ยงจากความดิ้นรน เห็นแก่ตัว
มีครอบครัวทีอ่ บอุน่ พอเหมาะพอดีกบั การใช้ชวี ติ
รื่นรมย์ แช่มช้า และเข้าใจถึงความสุข
มีสถานที่หนึ่งในประเทศไทยที่เหมาะเจาะ
จะเป็นแหล่งหายใจเข้า หายใจออก และอยู่อาศัย
ได้อย่างปลอดโปร่ง พื้นที่สี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ตั้ง
อยู่อย่างสงบริมทะเลสาบน�้ำกร่อย เป็นการผสม
อย่างลงตัวของน�้ำเค็มจากมหาสมุทร และน�้ำจืด
จากหุบเขา พื้นที่นี้เป็นหนึ่งในจังหวัดในภาคใต้
ของไทย หนึ่ ง ในจั ง หวั ด ที่ ตั้ ง อยู ่ ติ ด ทะเลสาบ
สงขลา หนึ่งในทั้งหมดนั้นคือ จังหวัดพัทลุง
พืน้ ทีฝ่ ง่ั หนึง่ ของพัทลุงเป็นพืน้ ทีล่ มุ่ น�ำ 
้ พืน้ ที่
อีกฝัง่ หนึง่ เป็นภูเขา ส่วนพืน้ ทีต่ รงกลางถูกจัดสรร
ให้เป็นถนนทางหลวงเส้นใหญ่ เชื่อมตรงมาจาก
เมืองหลวงไปสิน้ สุดทีป่ ลายด้ามขวาน แต่ไหนแต่ไร
จังหวัดพัทลุงจึงขึ้นชื่อเพียงจังหวัดทางผ่าน มี
เพียงผู้อยู่อาศัยเท่านั้นที่รู้ว่าแท้จริงแล้วทางผ่าน

แห่งนี้ซ่อนภูเขา ทะเล น�้ำตก และแหล่งลากูน ปรากฏอยู่ทุกเช้าค�่ำ  ภาพของเด็กเล็กวิ่งซนเพื่อ
ไปโรงเรียนในตอนเช้า กลิ่นข้าวหุงสุก เสียงพูด
ขนาดใหญ่ไว้อย่างเงียบเชียบ
คุยหัวเราะระหว่างเพื่อนบ้าน วงพูดคุยสนทนา
ในขณะที่ ร ถราก� ำ ลั ง กวดกั น วิ่ ง ผ่ า นถนน หลังอาหาร และแสงไฟนีออนดวงเล็กที่หรี่ลงใน
สายหลัก ในปัจจุบันริมเทือกเขาบรรทัดบริเวณ ตอนหัวค�ำ 
่ บ่งบอกช่วงเวลาทีผ่ า่ นไปหนึง่ วัน เป็น
ตะวันตกของพัทลุงยังพบเจอเหล่าผีตองเหลือง อยู่เช่นนั้น สม�่ำเสมอ  
ซึ่งรู้จักกันในนามชาวบ้านเผ่าซาไกหรือเงาะป่า
จั ง หวะชี วิ ต ที่ เ ดิ น ช้ า ท�ำ ให้ จั ง หวั ด พั ท ลุ ง
ชนเผ่าที่จะลงหลักปักฐานเพียงช่วงเวลาเท่าที่
ใบตองสีเขียวกลายเป็นสีเหลือง จากนัน้ จึงอพยพ ยั ง คงเป็ น ทางผ่ า นส� ำ หรั บ ผู ้ ที่ เ ดิ น ทางอย่ า ง
ย้ายถิน่ ไปมาบนภูเขา ผูค้ นทีพ่ บผ่านจึงเห็นเพียง รวดเร็ว ความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว ความ
เพิงที่มุงลวกๆ ด้วยใบตองสีเหลืองเหี่ยว ส่วน มีเสน่ห์ของวัฒนธรรม ยังก้าวย่างอย่างช้าเนิบ
ไม่เป็นที่รู้จักของใครๆ แต่หากลองหันไปมอง
ชนเผ่าที่เปรียบเหมือน “ผี” ก็หลบเร้นหลังภูเขา
วิถีชีวิตของผู้ที่อยู่อาศัย ภาพที่เห็นคงเป็นความ
อย่างไร้ร่องรอย ซึ่งในหุบเขาน้อยใหญ่นั้นเองยัง
พอใจที่จะเดินช้าๆ สูดอากาศริมทะเล เดินเล่น
มีน�้ำตกขนาดใหญ่หลายสายหลากชื่อเรียก อาทิ
ริ ม เขา มี ค รอบครั ว พร้ อ มหน้ า และมี อ าชี พ
น�้ำตกไพรวัลย์ น�้ำตกเขาคราม น�้ำตกโตนแพร
พอเพียงเลีย้ งชีพ ทัง้ หมดเป็นความสุขทีค่ รบถ้วน
ทอง แหล่งน�ำ้ เหล่านีพ้ าน�ำ้ จืดจากภูเขาผ่านคลอง ดังทีน่ กั เขียนชาวฝรัง่ เศส อัลแบร์ กามู กล่าวไว้วา่
สายเล็กสายน้อย มารวมกันทีท่ ะเลสาบสงขลา ก่อ กฎของความสุขมี 4 ข้อ คือ อยูใ่ นทีม่ อี ากาศโปร่ง
ให้เกิดแหล่งน�้ำที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ ท�ำงานสร้างสรรค์ พ้นจากความทะเยอทะยาน
สร้างระบบนิเวศแบบลากูนที่สมบูรณ์ขึ้นมา หรือ และ รักใครสักคน
รู้จักกันในชื่อ พื้นที่ชุ่มน�้ำทะเลน้อย แหล่งอพยพ
หนีหนาวของนกน�้ำ  ที่พักพิงหลักของนกต่างถิ่น
พร้อมทั้งเป็นแหล่งหากินตั้งรกรากของเหล่าชาว
ประมงในพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันยังคงประกอบอาชีพ
โดยใช้เรือพาย ใช้อวนเชือก รวมถึงอุปกรณ์หา
ปลาที่ทำ� มาจากไม้ไผ่ วิถีชีวิตดั้งเดิมเก่าแก่ยังคง
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5.

ี ง...ก�ำ ลังดี
ปนั

เรื่อง/ภาพ : ฉัตรณรงค์ เมืองวงษ์

ได้ยินได้ฟังคนรอบข้างพร�่ำเพ้อถึงความ
ประทับใจเกี่ยวกับที่นี่มาก็เนิ่นนาน ปีใหม่นี้
ถึงคราวที่ผมได้เดินทางไปสัมผัสมันด้วยตัว
เองซะที...ปีนัง
“ปีนัง” ที่แปลว่าลูกหมากผ่าซีกนี้ เป็น
เกาะๆ หนึง่ ในทะเลอันดามัน อยูท่ างเหนือของ

มาเลเซีย การเดินทางจากไทยมาที่นี่ง่ายแสน Town Hall ซึ่งเป็นอาคารเก่าสมัยปีนังยังเป็น
ง่าย ผมขอไม่เล่าให้เปลืองบรรทัดแล้วกัน ถ้า อาณานิคมของอังกฤษ จึงไม่น่าแปลกที่มันจะ
สนใจก็เปิดอินเทอร์เน็ตเอา คลิก้ สามทีรแู้ ล้วครับ มีสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล และสิง่ ปลูกสร้าง
ส�ำคัญๆ ในเขตนี้ก็สะท้อนกลิ่นอายตะวันตก
เท่าที่หาข้อมูลมา เกาะๆ นี้เต็มไปด้วย
เช่นเดียวกันทุกที่ครับ
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากมาย ซึ่ง
ผมก็ ไ ม่ รู ้ ว ่ า ไอ้ ค นชอบบุ ก ป่ า ฝ่ า ดงชื่ น ชม
ก้าวเท้าไปเรื่อยๆ ก็ถึงถนน Chulia ที่เขา
ธรรมชาติแบบผมมาท�ำอะไรที่นี่ คงเป็นเพราะ เรียกกันว่าเป็น Little India เพราะมีคนเชือ้ สาย
เวลาว่างอันจ�ำกัดและความที่ไม่รู้จะไปไหน อินเดียอาศัยอยู่เยอะนั่นเองครับ แน่นอนว่า
แล้วจริงๆ ล่ะมั้งครับ เอาเถอะ ไม่ว่าผมมาปีนัง มือ้ เย็นผมก็ฝากท้องไว้อาหารอินเดียละแวกนัน้
เพราะอะไร มาแล้วก็ต้องเที่ยวครับพี่น้อง
โดยมารู้ทีหลังว่าร้านที่เดินเข้ามั่วๆ ดันเป็น
ร้านดังซะด้วย แหม่ โชคดีจริงๆ อิม่ หนำ�สำ�ราญ
เริ่ ม ต้ น วั น แรกด้ ว ยการนั่ ง รถเมล์ ฟ รี ไ ป
แล้วมุง่ ไปโบกรถเมล์ฟรีตามสูตร เดินต่ออีกนิด
ชมเขตเมื อ งเก่ า ซึ่ ง เป็ น UNESCO World
ก็ถึงที่พักแล้ว
Heritage Site ซะด้วย ลงรถแล้วก็เ ดินไป
เรื่อยๆ แบบหลงๆ ครับ ไปเจอ City Hall และ
วันต่อมาใช้บริการรถเมล์ที่ไม่ฟรีแต่ก็ถูก
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มากๆ ไปเทีย่ วนอกเมืองกันบ้าง ผมได้ไปเยีย่ ม
ชมวัดจีน Kek Lok Si ครับ ความพิเศษของทีน่ ี่
คือมันตัง้ อยูบ่ นภูเขา นักท่องเทีย่ วสามารถเดิน
ขึ้นไปวิหารชั้นบนเพื่อชมเมืองได้ด้วย จากนั้น
ไป Penang Hill ยอดเขาที่สูงที่สุดของเกาะ
บนยอดมีทั้งวัดอินเดีย มัสยิด พิพิธภัณฑ์ และ
ห้องอาหารแบบ outdoor ไว้คอยบริการนักท่อง
เที่ยวด้วย วันนี้ได้เที่ยวสองที่เพราะเวลาส่วน
ใหญ่หมดไปกับความเซ่อซ่าในการอ่านแผนที่
และขึ้นรถเมล์ผิดสายครับ ฮ่าๆ

ผ่อนกายบนชายหาดพอเป็นพิธีแล้ว ผมก็โหน
รถเมล์ไปแถว Lorong Burma เพื่อไปชมวัด
ไทยและวัดพม่า ทั้งสองวัดตั้งอยู่ตรงข้ามกัน
พอดิบพอดี ซึ่งส�ำหรับคนไม่เชี่ยวชาญศิลปะ
อย่ า งผมแล้ ว สถาปั ต ยกรรมของทั้ ง สองที่
สวยงามแทบไม่ต่างกันเลยครับ สิ่งที่แตกต่าง
กันมากทีส่ ดุ เป็นเพียงชือ่ ในแผนทีท่ รี่ ะบุเชือ้ ชาติ
ของมันเท่านั้นเอง
มือ้ ปิดท้ายปีนงั ของผมเป็น Curry Laksa
บะหมี่ ที่ อุ ด มไปด้ ว ยวั ต ถุ ดิ บ สไตล์ จี น ผสม
อิ น เดี ย ผสมมาเลย์แบบบ้านๆ ริมถนนย่าน
Gurney Drive ผมชอบอาหารเมนูนมี้ าก เลยสัง่
ต่ออีกชาม กล้าพูดเลยว่ามันช่างเป็นความอร่อย
ทีล่ งตัวแบบทีผ่ มไม่เคยเจอมาก่อนเลยทีเดียว  

เริม่ ต้นวันสุดท้ายของทริปด้วยการนัง่ ร้าน
กาแฟสุดเก๋ปากซอยข้างๆ ทีพ่ กั ครับ ไอ้เราดูใน
แผนที่ตอนแรกก็นึกว่าไกล ช่วงเช้าผมตัดสิน
ใจขึ้นรถเมล์ไปนั่งยืดเส้นยืดสายเล่นที่ Batu
Ferringhi ชายหาดชื่อดังแห่งเกาะปีนัง น�้ำไม่
ลองคิดๆ ดูแล้ว ผมว่าปีนังเองก็คล้ายๆ
ใสเท่าไรเลยไม่ลงทุนเล่นให้เสือ้ ผ้าเปียก เพราะ
บะหมีถ่ ว้ ยนัน้ นะ เกาะเล็กๆ แห่งนีเ้ ต็มไปด้วย
ช่วงบ่ายเราจะไปวัดกันต่อครับ วัดอีกแล้ว!
คนหลายชนชาติ ทัง้ จีน อินเดีย ทมิฬ บังคลาเทศ
แต่วดั ทีว่ า่ ไม่ใช่วดั จีนหรือวัดอินเดียหรอก ไทย รวมไปถึงฝรั่งมังค่าจากโลกตะวันตก ซึ่ง
นะครับ ปีนังมีเยอะกว่านั้น โดยหลังจากพัก ทุกคนในปีนังอาศัย อยู่ร่วมกันได้อย่า งสันติ
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และที่ส�ำคัญ ไม่มีการพยายามกลืนเชื้อชาติ
วัฒนธรรมของกันและกันอีกด้วย ช่างเป็นส่วน
ผสมทางสังคมที่ต่างมีอัตลักษณ์ทว่าไม่เหลื่อม
ล�้ำกัน ผสมผสานและแบ่งปันพื้นที่กันได้อย่าง
พอดี หาแบบนี้ ไ ม่ ไ ด้ ใ นเมื อ งไทยตลอดจน
หลายๆ ประเทศทั่วโลกแน่ๆ ครับ
สุดท้าย ผมขอแนะน�ำสัน้ ๆ ว่า ถ้าคุณอยาก
จะชมศิลปะหรือตึกรามบ้านช่องสุดตืน่ ตาตืน่ ใจ
หรือธรรมชาติอนั น่าทึง่ อย่ามาปีนงั ให้เสียเวลา
ครับ เพราะทุกอย่างธรรมดาไปหมด ไม่ได้
ถึงขั้นงดงามจนท�ำให้คุณตาค้างได้ แต่ถ้าคุณ
อยากจะเห็นความพอดีและก�ำลังดีของผู้คนที่
มีรากเหง้าจากร้อยเชือ้ ชาติพนั วัฒนธรรมล่ะก็...
จองตั๋วเลยครับ ปีนังรอคุณอยู่

6.

ตามหาแสงสว่าง ณ เมืองน่าน
เรือ่ ง/ภาพ : ทินกร บุญแจด

มีเพื่อนคนหนึ่งเคยบอกกับผมว่าเวลามี
เรือ่ งเครียดๆ ชีวติ เจอทางตัน ให้ออกเดินทาง
ไปหาแสงสว่างในต่างถิ่นต่างแดน หาสถานที่
เงียบๆ ใช้ชีวิตเนิบๆ อยู่กับตัวเองสักพักแล้ว
ค่อยกลับมาเริม่ ต้นใหม่ ครัง้ นีผ้ มเชือ่ เพือ่ นครับ
หลังจากชั่งใจอยู่นานว่าจะไปพักกายพัก
ใจที่ไหนดีก็เป็นอันได้ข้อสรุป ว่าจะเดินทาง
ไปเมืองน่าน เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ภาคเหนือ
ฝั่ ง ตะวั น ออกมี พ รมแดนติ ด กั บ สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว พอได้ข้อสรุป
เรื่องสถานที่จึงโทรศัพท์จับจองที่พักและตั๋ว
รถทัวร์ทันที ผมเดินทางมาถึงจุดหมายปลาย
ทางในช่วงเช้าตรู่ แล้วเลือกเดินเท้าจากสถานี
ขนส่งเข้าทีพ่ กั เพือ่ สัมผัสหมอกสีขาวจางๆ ที่
ปกคลุมทั่วทั้งเมืองในยามเช้า
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พอเก็บสัมภาระเข้าทีพ่ กั เสร็จสรรพก็เริม่
ออกตระลุยเมืองน่านด้วยจักรยาน การปั่น
จักรยานดูเป็นเรื่องปกติของผู้คนที่นี่ ถนน
หนทางถึงแม้ไม่กว้างมากแต่ก็มีช่องจราจร
สำ�หรับรถจักรยาน ผมปั่นออกมาเรื่อยเปื่อย
คิดอะไรเพลินๆ ตลอดเส้นทางบางครั้งการ
ออกมาเผชิญกับสถานที่แปลกใหม่ ดูเหมือน
เป็นเรื่องท้าท้าย แต่ก็อดคิดถึงเรื่องตึงเครียด
ทีต่ นเองพยายามหลีกหนีมาไม่ได้ ปัน่ ต่อไปอีก
ไม่นานก็ถึงตลาดเช้า บรรยากาศการจับจ่าย
ซื้อของดูคึกคัก มีทั้งคนในพื้นที่และนักท่อง
เที่ยวต่างถิ่นที่พยายามปฏิบัติตัวให้กลมกลืน
กับคนพื้นเมือง ระหว่างเลือกซื้อไส้อั่วอยู่นั้น
แม่ค้าท่านหนึ่งชวนคุยอย่างเป็นมิตรพร้อม
แนะนำ�สถานที่ท่องเที่ยวสำ�คัญของเมืองน่าน

โดยบอกว่า “เมืองน่านมีวัดวาอารามสำ�คัญๆ
อยู่ ห ลายแห่ ง ถ้ า เดิ น ทางมาถึ ง แล้ ว ควร
ตระเวณไหว้ พ ระให้ ไ ด้มากที่สุด จะได้เป็น
สิริมงคลต่อชีวิต” พอฟังจบผมผลิยิ้มให้แก
พร้อมกล่าวขอบคุณ

บรรจง ภายในอุ โ บสถมี ภ าพจิ ต รกรรมฝา
ผนังแสดงให้เห็นวิถีชีวิตของชาวเมืองน่าน
ในอดีตพร้อมมีโอกาสได้นั่งพูดคุยกับคุณลุง
คุณป้าที่คอยอ�ำนวยความสะดวกภายในวัด
ด้วยรอยยิ้ม

จากนัน้ จึงเริม่ ต้นทำ�กิจกรรมปัน่ จักรยาน
ไหว้ พ ระ ซึ่ ง เริ่ ม ที่ วั ด กู ่ ค� ำ เป็ น วั ด แรกของ
กิจกรรม ต่อด้วยวัดพระธาตุช้างค�้ำวรวิหาร
พระอารามหลวงของ อ.เมืองน่าน ภายในวัด
ประดิษฐานเจดีย์ช้างค�้ำ  แล้วข้ามถนนไปที่
วัดภูมินทร์ สักการะพระประธานในอุโบสถ
ชมภาพเขียนจิตรกรรมผาผนังที่สวยงามของ
เมืองน่าน ออกมาเดินเลือกซื้อของที่ระลึก
จ�ำพวกกระเป๋าผ้า พวงกุญแจ กรอบรูป ผ้า
พื้ น เมื อ งในร้ า นรวงหลายร้ า นรอบอุ โ บสถ
เสร็จแล้วปั่นต่อมาที่วัดหัวข่วงเดินชมวิหาร
เจดีย์ซึ่งเป็นศิลปกรรมแบบท้องถิ่นล้านนา
และเข้าวัดมิ่งเมือง วัดสุดท้ายของกิจกรรม
วัดมิ่งเมืองเป็นวัดที่มีอุโบสถสวยงามวิจิตร

ผมปั่ น จั ก รยานออกจากวั ด ด้ ว ยความ
รู้สึกเบาหวิวอิ่มเอมใจกับมิตรภาพที่ได้พบ
เจอ ทำ�ให้ผมมีอาการยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ตลอด
ทาง จนลุงท่านหนึ่งยิ้มทักขึ้นกลางสี่แยกไฟ
แดงว่า “มีอะไรให้ชว่ ยไหม?” ผมตอบกลับไปว่า
“ไม่มีครับ” พร้อมพยักหน้าขอบคุณ ผมเริ่ม
รู้สึกชอบรอยยิ้มของผู้คนที่นี่ บางครั้งการได้
รับรอยยิ้มจากใครสักคนก็ทำ�ให้เราลืมเรื่อง
เครียดๆ ที่พยายามสะบัดทิ้งไปได้ ผมเริ่มนึก
ขอบคุณคำ�พูดของเพือ่ นทีเ่ ป็นจุดเริม่ ต้นทำ�ให้
ได้มารู้จักกับเมืองเล็กๆ เปี่ยมเสน่ห์อย่าง
เมืองน่าน
ในช่ ว งสุ ด ท้ า ยก่ อ นขึ้ น รถทั ว ร์ ก ลั บ
กรุ ง เทพฯ ผมรู ้ สึ ก ตกหลุ ม รั ก เมื อ งนี้ อ ย่ า ง
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บอกไม่ถูก มองดูผู้คน มองดูรอยยิ้ม มองดู
จักรยาน มองดูตึกแถว มองดูหมอกสีขาว
จางๆ ที่ปกคลุมทั่วทั้งเมืองในยามเช้า ท�ำให้
มั่นใจขึ้นมาในทันทีว่า ที่นี่แหล่ะคือแสงสว่าง
ที่คนต่างถิ่นต่างแดนอย่างผมก�ำลังตามหา...

7.

สามจังหวัด สามจังหวะ

เรื่อง : นฤพล เปาอินทร์ / ภาพ : ปวันรัตน์ กวีวงศ์โสภณ

ถ้ า ยั ก ษ์ ใ นตะเกี ย งแก้ ว มอบวั น หยุ ด ให้
คุณ 7 วัน จะเอาเวลา 7 วันนี้ไปท�ำอะไรกันบ้าง
แน่ล่ะคงไม่มีใครอยากเอางานมาท�ำในวันหยุด
แน่ๆ ทุกคนอยาก “หยุด” งานไว้ตรงนีแ้ ล้ว “เริม่ ”
ความสนุกกันตั้งแต่บรรทัดต่อไปเลย ใช่เปล่า?
ทว่าไอ้หนุ่มหน้ามึนคนหนึ่ง มันก�ำลังเริ่มงาน
ในวันหยุดและไม่แน่อาจจะหยุดความสนุกไว้
เพียงเท่านี้ก็เป็นได้ ต่อจากนี้เป็นงานเขียน
ของไอ้หนุ่มหน้ามึนคนหนึ่งคนนั้น กับ 3 เรื่อง
ราว 3 ระยะ 3 จังหวะที่(หวังว่า)จะขยับกราม
คุณสัก 3 ที

ค�ำขวัญจังหวัดที่ท่องกี่ทีๆก็เปรี้ยวปากทุกที
(อั น ที่ ถู ก มั น คื อ ผลไม้ ร สล�้ ำ  อุ ต สาหกรรม
ก้ า วหน้ า น�้ ำ ปลารสเด็ ด เกาะเสม็ ด สวยหรู
สุนทรภู่กวีเอก) ด้วยความใกล้และคุ้นเคยท�ำให้
“ระยอง” เป็นค�ำตอบแรกที่นึกถึง แต่เหมือน
มีคนมีสะกิด... “ลืมอะไรไปหรือเปล่าครับคุณ
การเที่ยวคือ... การออกไปจากที่เดิมๆ ออกไป
พบสิ่งใหม่ๆ แต่ที่ก�ำลังท�ำอยู่นี้มัน... คือการวน
กลับมาหา วันเก่าๆ คนเก่าๆ” กว่าจะรู้ตัวก็วิ่ง
ออกมาเก็บความทรงจ�ำเก่าๆที่เกลื่อนกลาดอยู่
เต็มสองข้างทาง ถนนเส้นนี้ที่เราเคยขับผ่าน
ทะเลนี้ที่พวกเราเคยเล่นน�้ำด้วยกัน ลมโชยมา
กลิ่นวันเก่าๆภาพวันเก่าๆ  มากระแทกตาแตะ
จุดหมายแรก  ระยอง-ฐานที่มั่น
“ระยอง อุ ต สาหกรรมรสล�้ ำ  น�้ ำ ปลารส จมูก พูดไปแล้วขี้มูกขี้ตาก็ไหล... “กูมาท�ำอะไร
เผ็ด เกาะเสม็ดรสเปรี้ยว สุนทรภู่หวานมัน” อยู่ว่ะเนี้ย!”
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จุดหมายต่อไป  ศรีราชา-ฐานที่คุ้ยเคย
ด้วยความ กระแตจึงต้องกระเตงมาหา
“เธอ” คนนั้ น อยู ่ บ ่ อ ยๆ ด้ ว ยเหตุ นี้ จึ ง รู ้ จั ก
“ศรีราชา” กันราวเป็นเพื่อนสมัยประถมแบบว่า
แค่มองหน้าก็รู้ใจ มองตูดก็รู้ไต มองไส้ก็เห็น
ติ่ ง ... แต่ เ หมื อ นลื ม อะไรไปนะ... เฮ้ ย ! ถ้ า
มึ ง รู ้ จั ก ดี ข นาดเลี ย ตู ด ตามกั น มาแล้ ว จะมา
หา พระแสง ดาบ หอก หัก  อะไรกันว่ะเนีย้ --ภาพโฆษณาลอยมา “เมื่อถึงทางตันของชีวิต
ศักดา... หั น หน้า เข้ าหาสิ่ งศั กดิ์สิท ธิ์ ” --- ตั ด
กลั บ มาที่ ชี วิ ต จริ ง “พั ท ยาป่ ะ ล่ ะ ” เสี ย งจาก
คนใกล้ ตั ว แว่ ว มาประหนึ่ ง ฟ้ า ประทานพร
(ฮา เลลู ยา )... ด้วยเหตุนี้พัทยาและข้าพเจ้า
จึงได้มาพบกัน

จุดหมายสุดท้าย พัทยา-ฐานที่รู้จัก  
21 กิโลฯ คือความห่างระหว่างเรากับสาวๆ
บีกินีก้นงาม เฮ้ย! พัทยา ผ่านไปได้ยังไม่ถึง
ครึ่งทางดี ตูดอันด้านชาเริ่มรู้สึก... รถเริ่มส่าย
ไปมา ยางรถบดบีไ้ ปกับถนน.... ยางแตก จบกัน
... ตอนนี้มองเห็นอนาคตร�ำไรๆ  “ท่านบก. ข้า
น้อยผิดไปแล้ว โปรดอภัยให้ข้าน้อยด้วย” “ฮึ...
ฮึ... ประหาร” แค่นกึ ขนก็ลกุ กันเกลียว “อุ๊ โน้นไง
ร้านซ่อม” เสียงนางฟ้าฉุดขึน้ จากฝันร้าย เฮ้อออ
รอดตัวไปที และเมื่อนายช่างตรวจตราก็ต้อง
พบเศษแก้วเล็กๆเจาะยางรถเราอยู่ ผ่านไป 10
นาที รถเรากลับมาบนถนนอีกครั้ง ครึ่งหลังบน
ถนนอาจขรุขระ แต่การเดินทางก็ราบรืน่ ดี จน 4
โมงกว่าๆได้เราก็ถึงที่หมาย “ตลาดน�้ำ  4 ภาค”
แวบแรกที่เห็นก็ต้องอุทานว่า “หนีห่าว...” ไม่
คิดว่าพัทยาจะมีชายแดนติดกับจีนด้วย คนจีน
เยอะมากกก คุ้ยกันอีโลงโชงเชงดังลั่นไปทั่ว
ตลาด ท�ำเอาคนไทย 2 คนที่พึ่งมาถึงรู้สึกถึง
ความเป็น “ต่างด้าว” ในบ้านตัวเอง เข้าไปไม่
ไกลนักจากทางเข้าเราก็พบเข้ากับของดีของดัง

ของทีน่ .ี่ .. “เนือ้ จระเข้ยา่ ง” เมือ่ ชิมแล้วต้องอุทาน
ออกมาว่า “เยสเข้” ที่เด็ดอีกอันคือ “การให้นม
ปลา” ใช่ครับคุณอ่านไม่ผิดและก็ไม่ได้เข้าใจผิด
ปลาในที่นี้คือปลาจริงๆไม่ใช่น้องปลาแต่อย่าง
ใดเพียงจุ่มจุกขวดนมลงน�้ำ  ปลานับสิบอ้าปาก
รอราวกับอดข้าวมาหลายวันเมื่อสืบทราบมาก็
รูว้ า่ นมนัน้ มีสาหร่ายผสมอยูป่ ลาถึงติดอกติดใจ
กันอย่างทีเ่ ห็น แต่เมือ่ เดินไปสักพักก็เข้าใจว่านี้
มันที่ท่องเที่ยว “ส�ำเร็จรูป” ที่ทัวร์ต่างๆจะมาลง
เป็นสถานที่จ�ำลองความเป็นไทย ทั้ง 4 ภาคมา
ให้เดินในเวลา 1 ชม. ร้านค้าก็ขายของที่ระลึก
ซ�้ำ  ซ�้ำ  กันแทบจะทุกร้านคนจีนมาเที่ยวที่นี้ก็
คงได้แค่ “รู้จัก” ประเทศไทย แต่ไม่เคย “รู้ใจ”
กันเลยแม้แต่น้อย เพราะค�ำที่ขึ้นว่า “ใจ” มัน
ต้อง “ใช้เวลา”

Made in Thailand และที่เด็ดสุด แม่เสือสาว
โน้นไง เธอนุ่งกระโปรงยาวคืบครึ่งคร่อมอยู่
หลังพี่วินมอไซต์กอดเอวประหนึ่งก�ำลังขับรถ
วิบาก วินาทีนั้นก็พบค�ำตอบที่ตามหามานาน
“โตขึ้นหนูจะเป็นคนขับวินมอไซต์ที่พัทยาคั๊บ”
รู้สึกได้ถึงความ ฟิน ตรงแผ่นหลัง...อุ๊วว อ๊า
“ฝรัง่ !”  เสียงความจริงปลุกออกมาจากความฟิน
2 เมตรข้างหน้ามีฝรั่งตัวเท่าวัวอึดมา 3 วัน อยู่
บนถนน... อุ๊...เอี๊ยดด เกือบจะได้อ่านพาดหัว
ข่าว “โจ๋ซงิ่ ทับฝรัง่ อึดอนาถคาถนน” แต่กร็ อดมา
ด้วยฝีไม้ลายมือว่าที่วินฯอันดับหนึ่งของพัทยา
ว่าไปนั้น ขับวนไปวนมาสักพักก็พบ ส.ทร.5
สถานที่ชมวิวที่ดีที่หนึ่งของพัทยา มองจากมุม
บนพัทยา แสงดาวถูกกลบด้วยแสงไฟ ความจริง
ถูกกลบด้วยความฝัน  น�ำ้ ใจถูกกลบด้วยเงินทอง
ออกมาจากตลาด 4 ภาคได้สักพัก เราก็ นี้หรือความงามที่คนเมืองใฝ่หา...  
ขับรถหลงอยูใ่ นแสงสีของพัทยาราวกับแมงเม่า
มัวเมาในแสงไฟ แต่ที่ดีกรีหนักสุดเห็นจะเป็น
บรรดาสาวไทยที่แต่งองค์ทรงเครื่องไม่แพ้ รส
เจ็บๆ ของต้มย�ำกุ้งเลยแม้แต่น้อยไม่เสียทีที่
23

24

8.

ตามรอยบทอาขยาน
นมัสการรอยพระบาท
เรื่อง/ภาพ : ยุทธชัย สว่างสมุทรชัย

หยุดปีใหม่ทงั้ ที เด็กต่างจังหวัดอย่างผมเพิง่ มีโอกาสได้กลับบ้าน เนือ่ งจากท�ำงานมาตลอด
ทั้งปี และไม่ค่อยได้ลาพักร้อน คราวนี้จึงขอเจ้านายหยุดยาวและพักผ่อนอย่างจริงจังเสียที
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พอมาถึงบ้านก็ไม่พูดพร�่ำท�ำเพลง วางของที่ขนมาจากกรุงเทพฯ ทุกอย่าง
ทิ้งตัวลงนอนกับฟูกหนาๆ และหลับเอาแรงทันที ที่ส�ำคัญเมื่อพักผ่อนจนอิ่มเต็มที่ ก็ได้เวลา
รับประทานอาหารฝีมือของคุณยายที่แสนจะเอร็ดอร่อยอีก ขอบอกได้เลยว่า คุ้มสุดคุ้ม
หลังจากกิน อยู่ หลับ นอนอย่างสบายใจ ก็ได้เวลาปฏิบตั ภิ ารกิจทดแทนคุณด้วยการเก็บของ
เพราะของที่ขนมาจากกรุงเทพฯ ไม่ใช่อะไรอื่นใด - หนังสือและนิตยสารที่ตัวเองสะสมมาล้วนๆ
ปีใหม่นเี้ ลยได้เวลารือ้ ชัน้ เก็บหนังสือ และนิตยสารขึน้ มาอีกครัง้ เพือ่ จัดระบบใหม่อกี ครัง้ ฝัง่ นิยาย
อยู่ทาง นิตยสารอยู่ทาง เรื่องสั้นอยู่ทาง และหนังสือหมวดอื่น ๆ อยู่อีกทาง แต่พอจัดเข้าช่อง
ให้เป็นที่เป็นทางแล้ว หนังสือและนิตยสารที่ขนมากลับเยอะกว่าเก่า ท�ำให้แม่ตัดสินใจซื้อชั้น
วางหนังสือใหม่ให้ เพือ่ โถมหนังสือทีข่ นมาเป็นพิเศษ ซึง่ หนังสือชุดสุดท้ายทีจ่ ดั เข้าไป เป็นแบบ
เรียนภาษาไทยแต่ละปีที่เราเรียนผ่านมา โดยหลายคนอาจจะสงสัยว่า เก็บไปท�ำไม เพราะผม
ชอบบทอาขยานที่อยู่ในแบบเรียนภาษาไทยแต่ละเล่ม เลยเก็บสะสมไว้ แม้ถึงตอนนี้ก็ยังจ�ำบท
อาขยานเหล่านั้นได้เป็นอย่างดี
พอจัดไปได้สักพัก ก็เผอิญไปสะดุดกับแบบเรียนเล่มหนึ่งที่หน้าปกพิเศษกว่าเล่มอื่นๆ
โดยหน้าปกนั้นเป็นสีส้มสะท้อนแสงสวยมาก ด้านหน้าเขียนว่า ‘วรรณสารศึกษา’ เล่ม 1 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึง่ แบบเรียนดังกล่าวมีความผูกพันกับผมอยู่ เพราะถิน่ ก�ำเนิดของผมปรากฏ
อยูใ่ นแบบเรียนเล่มนี้ และบรรจุอาขยานประจ�ำจังหวัดของผมอยู่ นัน่ ก็คอื ‘นิราศพระบาท’ ของ
‘สุนทรภู่’ นานเท่าไหร่แล้วที่ตัวเองไม่เคยได้ ไปสถานที่แห่งนี้ ทั้งที่ตัวเองเป็นคนพื้นที่และเกิด
ที่นี่แท้ๆ
ผมจัดหนังสือเสร็จ คว้าหนังสือเล่มนี้ และออกเดินทางตามรอยอาขยาน ‘นิราศพระบาท’
ทันที
การเดินทางในครั้งนี้ ผมออกเดินทางโดยใช้บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ซึ่งไม่เหมือนกับ
สมัยก่อนที่สุนทรภู่เดินทางโดยเรือ แต่ผมก็คิดว่า อรรถรสที่ครูกวีกับที่ผมได้คงไม่ต่างกัน
ทวาราที่ตรงบันไดนาค
แสยะแยกโอษฐ์อ้าสองตามัน

มีรูปรากษสสองอสูรขยัน
ยืนยิงฟันแยกเขี้ยวอยู่อย่างเป็น

เมื่อเข้าถึงตัววัดพระพุทธบาท สิ่งที่เห็นเป็นอันดับแรกเลยก็คือ รูปปั้นยักษ์ยืนแสยะยิ้ม 2
ตัวตรงประตูทางเข้าหน้าวัด โดยรูปปั้นยักษ์ 2 ตนนั้นยืนตระหง่านและน่าเกรงขามเป็นอย่าง
มาก รอให้ผู้ชมและนักท่องเที่ยวเข้ามาถ่ายรูป
		
บันไดนาคนาคในบันใดนั้น
ดูผกผันเพียงจะเลื้อยออกโลดเล่น
ขย�้ำเขี้ยวขบปากเหมือนนาคเป็น
ตาเขม้นมองมุ่งสะดุ้งกาย
พอผ่านยักษ์ 2 ตนมาแล้ว อีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวสนใจไม่แพ้กันคือ บันไดนาคยาว
สุดลูกหูลูกตา ทุกคนที่ผ่านไปผ่านมาเป็นอันต้องหยุดถ่ายรูปกันทุกคน เพราะด้วยความวิจิตร
ตระการตาของหัวบันไดรูปพญานาคสีทองอร่าม เป็นใครก็อดใจไม่ได้ที่จะต้องถ่ายรูปไว้เป็นที่
ระลึก ตัวของผมเองก็อดใจไม่ได้เช่นกัน
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ทั้งสาวหนุ่มเข้าประชุมกันแออัด
แต่เวียนเดินเพลินชมมาตามกัน
ทั้งซุ้มเสามณฑปกระจกแจ่ม
มีดอกจันทน์ก้านแย่งสลับลาย

ประนมหัตถ์ทักษิณเกษมสันต์
ตามช่องชัน้ ก�ำแพงแก้วอันแพรวพราย
กระจังแซมปลายเสาเป็นบัวหงาย
กลางกระจายดอกจอกประจ�ำท�ำ

นักท่องเทีย่ วแต่ละคนต่างก็มจี ดุ หมายทีแ่ ตกต่างกันไป บ้างก็มาสักการะรอยพระบาท หรือ
มาชมความงามของเสาและมณฑปต่างๆ ทีม่ ลี วดลายแตกต่างกันออกไป ไม่วา่ จะเป็นลายกระจัง
บัวหงาย ดอกจันทร์ ก้านแย่ง และดอกจอ
มณฑปน้อยสวมรอยพระบาทนั้น
เพดานดาดลาดล้วนกระจกงาม
ตาข่ายแก้วปักกรองเป็นกรวยห้อย
หอมควันธูปเทียนตลบอยู่อบอาย

ล้วนสุวรรณแจ้มแจ้งแสงอร่าม
พระเพลิงพลามพร่างพร่างสว่างพราย
ระย้าย้อยแวววามอร่ามฉาย
ฟุ้งกระจายรื่นรื่นทั้งห้องทอง

มาถึงข้างในตัวมณฑปใหญ่ก็ยังมีมณฑปน้อยอยู่อีกชั้น ซึ่งมณฑปน้อยนั้นมีหน้าที่ส�ำคัญ
อย่างหนึง่ คือ สวมรอยพระบาทไว้ ไม่ให้เกิดความเสียหายเมือ่ นักท่องเทีย่ วมาปิดทองหรือเคารพ
สักการะ ซึ่งมณฑปน้อยดังกล่าวได้ถกู ประดับประดาด้วยโคมแก้วระย้าสวยงาม ภายใต้มณฑป
น้อยมีรอยพระบาทสีทองแจ่มจรัส ประกอบกับผนังทัง้ 4 ด้านล้วนทาด้วยสีทองเปล่งปลัง่ ท�ำให้
เราอดใจไม่ได้ที่จะขอเจ้าหน้าที่ชักภาพประทับใจนี้เอาไว้ แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปจากบทอาขยานนี้
นั่นก็คือ ธูปและเทียนดังกล่าวต้องจุดและไหว้ด้านนอก ห้ามน�ำเข้ามาในมณฑป เพราะเพื่อคง
ความงดงามของสถานที่นี้ไว้
อธิษฐานแล้วก็ลาฝ่าพระบาท
ขึ้นเขาโพธิ์ลังกาศิลาชัน
ศาลารีมีทั้งระฆังห้อย
ดงลั่นทมร่มรอบคีรีเรียง
มีชะวากคูหาศิลาหุบ
แต่คนนมัสการนานอนันต์

เที่ยวประพาสในพนมพนาสัณฑ์
มีสำ� คัญรุกขโพธิ์ลังกาเรียง
เขาตีบ่อยไปยังค�่ำไม่ขาดเสียง
มีกุฏิเคียงอยู่บนเขาเป็นหลั่นกัน
ในถ�ำ้ มีพุทธรูปนรังสรรค์
บนเขานั้นแจ้งจริงทั้งหญิงชาย

ผมท�ำตามทีอ่ าขยานนีบ้ อกไว้ ไม่วา่ จะเป็นตีระฆังเพือ่ ความเป็นสิรมิ งคล หรือดูดอกลัน่ ทม
ตามบริเวณวัด และทีส่ ำ� คัญวัดพระพุทธบาทมีทตี่ งั้ อยูบ่ นเนินเขา ตามช่องเขาหรือหินต่างๆ จะ
มีพระพุทธรูปให้คอยสักการะอยูเ่ สมอ ผมจึงไหว้ทกุ องค์ทผี่ มผ่าน และเดินกลับลงบันไดนาคเดิม
ที่เดินขึ้นมา
จะกลับหลังยังพระพุทธบาท
ครั้งค�่ำนอนตะละตายทั้งกายเย็น

เหนื่อยอนาถอกใจมิใช่เล่น
ครั้นเช้าเป็นก็เที่ยวไปตามทาง

ผมกลับออกมาจากวัดพระพุทธบาทด้วยความอิ่มเอมใจ โดยครูกวีได้กล่าวไว้ใน ‘นิราศ
พระบาท’ ว่า ท่านต้องนอนค้างแรมที่วัดและเช้าถึงจะเดินทางต่อได้ แต่ส�ำหรับผมแล้ว คงไม่
ต้องตามรอยท่านถึงขนาดนั้น ขอกลับไปนอนบนเตียงนุ่มๆ และฟูกหนาๆ ของผมดีกว่า
-- สวัสดี --
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9.

หอมกรุ่นอังกฤษ อยู่เมืองไทยก็สัมผัสได้
ที่พิคคาเดลลี่ แบงค์ค็อก
เรื่อง/ภาพ : ปิยภัทร นันทนรเศรษฐ์์

ในช่วงผลัดเปลี่ยนปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ซึ่ง
มีวันหยุดยาว หลายคนต่างวางแผนส�ำหรับ
การท่องเที่ยวและรอคอยให้ช่วงเวลานี้มาถึง
ยิ่งในยุคปัจจุบันที่ Social Media เป็นแหล่ง
สือ่ สารทีเ่ ข้าถึงได้ทวั่ ทุกมุมโลก เราจึงเห็นเพือ่ น
ใน Facebook หรือ Instagram อัพรูปตัวเอง
ท่ามกลางสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว และระบุทตี่ งั้ ให้เห็น
เสร็จสรรพ ผมเองก็มีทั้งความรู้สึกเพลิดเพลิน
เหมือนได้ไปเที่ยวกับเพื่อนด้วย แต่อีกใจหนึ่งก็
อดอิจฉาไม่ได้ เพราะเราเป็นเพียงผู้เสพ ไม่ได้
ดืม่ ด�ำ่ บรรยากาศธรรมชาติของจริงเหมือนใครเขา

บนโลกโซเชียลอยูน่ นั้ ผมก็เห็นสถานทีแ่ ห่งหนึง่
ใจกลางกรุงเทพฯ ทีเ่ พิง่ เปิดใหม่ และแปลกใหม่
สะดุดตาด้วยสถาปัตยกรรมแนว English Old
Town เสมือนท่องอยู่ในประเทศอังกฤษ ด้วย
เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่
ของกรุงเทพฯ กับอากาศหนาวเข้ากันในตอนนี้
ผมจึงรีบรุดออกจากบ้าน มุ่งหน้าไปยังสถานที่
แห่งนีท้ นั ที พลางคิดในใจว่า ปีใหม่นี้ ผมจะเทีย่ ว
ที่นี่แหละ พิคคาเดลลี่ แบงค์ค็อก (Pikadaily
Bangkok) ที่ถนนสุขุมวิท 77

ก่อนถึงพิคคาเดลลี่ แบงค์ค็อก เราจะเห็น
ขณะที่นั่งจับเจ่า นอนคุดคู้อยู่บนเตียงนุ่ม หอนาฬิกาตั้งตระหง่านเป็นสัญลักษณ์ว่ามาถึง
กับผ้าห่มหนาในช่วงฤดูหนาวอันน้อยนิดของ ที่หมายแล้ว เบื้องหน้าของผมคือ ต้นคริสต์มาส
ช่วงสิ้นปี และนั่งอัพเดทความเป็นไปของเพื่อน ขนาดมหึมา และป้ายโลโก้คอมมูนติ มี้ อลล์แห่งนี้
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เดินตรงเข้าไปจะเป็นลานจตุรัสกว้าง ประดับ
ตกแต่งด้วยสวนหมากรุกและลานน�้ำพุ เมื่อเงย
หน้าขึ้นไปด้านบนจะเห็นแผงไฟร้อยโยงเป็น
ซุม้ โดมด้านบน มันคงจะส่องสกาววิบวับทันทีที่
แสงตะวันคล้อยดับในอีกไม่ถงึ ชัว่ โมงข้างหน้านี้
ผมเห็นนักท่องเทีย่ วทัง้ คนไทยและชาวต่างชาติ
มาเป็นหมู่คณะ คู่รัก และครอบครัว มีหญิงสาว
รายหนึง่ ก�ำลังโพสท์ทา่ ถ่ายรูปในชุดเสือ้ โค้ท ผ้า
พันคอ หมวก และรองเท้าบูท หากเธอจะโพสต์
ภาพเหล่านี้ลงบนโซเชียลมีเดีย และแสร้งระบุ
สถานที่ว่าอยู่ในเมือง Chester หรือก�ำลังเดิน
ชิลล์อยู่ในย่าน Notting Hill ก็คงจะมีคนเชื่อ
เพราะชุดสไตล์ยุโรปกับบรรยากาศและสถานที่
ล้วนเข้ากันอย่างไม่มีที่ติ

ตามร้านค้าปลีกก็ไม่ปาน แต่ไม่ใช่ว่าแย่นะครับ
เพราะกลิ่นอายสไตล์ยุโรปยังคงคละคลุ้งอยู่ทั่ว
โซนถ่ายรูปดังกล่าวนี้ เรียกได้ว่าเดินไปมุมไหน
คุณก็หาที่ถ่ายรูปได้ทั่วพิคคาเดลลี่เลยครับ

จนเวลาล่วงเลยไปถึงช่วงพลบค�่ ำ  ท�ำให้เห็น
บรรยากาศโดยรอบจั ตุ รั ส ที่ เ ปลี่ ย นไปตามที่
ผมคาด แสงไฟส่องจรัสสวยงามตรงลานน�้ำพุ
ต้นคริสต์มาสด้านหน้าทอแสงเรืองรอง ผูค้ นเดิน
กันขวักไขว่ และบรรยากาศเริ่มครึกครื้นดังมา
จากลานเบียร์ ถึงแม้สถานที่นี้จะยังดูไม่เพียบ
พร้อมทัง้ หมด หลายโซนยังไม่เปิดให้บริการ แต่
โดยรวมแล้วก็ถอื เป็นอีกหนึง่ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วที่
น่าสนใจของกรุงเทพฯ ที่ไม่ควรพลาด

หากคุณตระเวนถ่ายรูปจนรู้สึกหิว ที่นี่ก็มี
ร้านอาหารหลากหลายสไตล์พร้อมบริการลูกค้า
ทุกท่าน ทัง้ บุฟเฟต์ ชาบู อาหารยุโรป หรือแม้แต่
ร้านกาแฟส�ำหรับนั่งชิลล์ ร้านเครื่องดื่มชานม
ไข่มุก ถึงแม้หลายร้านจะไม่ใช่แบรนด์ฮิตที่คน
เทศกาลปีใหม่ สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่
ไทยรูจ้ กั แต่หากได้ลองของใหม่สกั ครัง้ อาจติดใจ
และสายลมของฤดูหนาว เพียงเท่านี้ก็สร้าง
ก็เป็นได้ นอกจากนี้ ยังมีซปุ เปอร์มาเก็ตส�ำหรับ
ความโรแมนติกให้คุณได้
จับจ่ายซื้อของอีกด้วย เรียกได้ว่า พิคคาเดลลี่
แบงค์ค็อก พร้อมสรรพทั้งสถาปัตยกรรมการ
ออกแบบ วิวทิวทัศน์แสนสวยงามสไตล์ยุโรป
ส่วนผมน่ะเหรอ...ผมใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวสลับ เหมาะส�ำหรับการถ่ายรูป รวมถึงร้านค้ากิฟต์ชอ็ ป
น�้ำตาลอ่อน กางเกงยีนส์สีด�ำ  เมื่อเดินเข้าไป
ร้านอาหาร และซุปเปอร์มาเก็ตเพือ่ อ�ำนวยความ
ด้านในจะมีแผงผัก ผลไม้ปลอม ร้านขายดอกไม้
สะดวกให้กับนักท่องเที่ยวทุกคน
หลากสีสันนานาพันธุ์ และหมวกสานปีกกว้าง
ผมเดินส�ำรวจทุกซอกทุกมุมของพิคคาเดลลี่
นั่นแหละเหมาะกับผมเลย วันนี้ผมดูเหมือน
ชาวไร่ชาวสวน ที่น�ำผลไม้และดอกไม้มาส่ง เพือ่ จะหามุมแปลกใหม่ สวยเก๋สำ� หรับการถ่ายรูป
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10.

เชียงใหม่ ครั้งไหนก็อยากกลับไปอีก
เรื่อง : สหรัฐ นาสีเคน / ภาพ : สันติวงษ์ บุญเรือง

หลั ง จากปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ เสร็ จ ประมาณ
หกโมงเย็นก็รีบตรงดิ่งกลับหอ เพื่อเก็บกระเป๋า
เตรียมตัวเดินทาง ใช้เวลาเก็บกระเป๋าไม่ถึง
ชัว่ โมง ก็ยา้ ยตัวและหัวมาถึงหัวล�ำโพง ไอ้เพือ่ น
ตั ว ดี ก ลุ ่ ม ชายล้ ว นอี ก หกคนรอที่ หั ว ล� ำ โพง
เรียบร้อยแล้ว หาอะไรกินรองท้องสักหน่อยก็
ถึงเวลาขึ้นรถไฟ  
เวลาประมาณหนึ่งทุ่ม รถไฟเริ่มเคลื่อน
ขบวน ไม่ล่าช้ามากนัก ถือเป็นครั้งแรกที่ผมได้
เดินทางด้วยรถไฟด่วนพิเศษตู้นอนท่องเที่ยว
ทางไกลเป็นครั้งแรก ถ้าพูดถึงจุดหมายปลาย
ทางคือจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ก็ผ่านมา 10 ปี
แล้วทีไ่ ด้ไปเยือน การเทีย่ วแบบชายล้วนทัง้ เจ็ด

คงจะไม่กระชุม่ กระชวยเท่านี้ ถ้าไม่มกี ลุม่ ผูห้ ญิง
อีกประมาณห้าคน ที่หนึ่งในนั้นเป็นแฟนกับไอ้
เพื่อนสนิทผมคนหนึ่ง เพื่อนผู้จัดทริปแบบเดิน
ทางไปคนละรอบ แต่ทเี่ ทีย่ วเดียวกัน ตารางทริป
เหมือนกันเป๊ะๆแบบนี้ ถึงเวลาสนุกแล้วล่ะครับ

วัดเจดีย์หลวง
หลังจากท่องเทีย่ วศิลปวัฒนธรรมเกีย่ วกับ
ศาสนาที่งดงาม ก็โยกย้ายตัวเองและคณะเดิน
ทางสูอ่ ทุ ยานหลวงราชพฤกษ์ หรือสถานทีท่ เี่ ป็น
ทีจ่ ดั งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ
ราชพฤกษ์ เมือ่ ปี 2549 ทีม่ กี ารแสดงความหลาก
หลายของพืชพรรณไม้ต่างๆ กว่า 2,200 ชนิด
จ�ำนวนกว่า 2 ล้าน 5 แสนต้น ซึ่งนับว่าเป็น
มหกรรมพืชสวนโลกเขตร้อนชื้นที่สมบูรณ์ที่สุด
ของโลก

ถึงเชียงใหม่ประมาณ 9 โมงของอีกวัน
บอกตรงๆ ว่าตื่นเต้นมากครับ เชียงใหม่อากาศ
หนาวมาก เป็นอากาศในฝันของคนชาวกรุงเทพ
ที่ฤดูหนาวมาเยือนไม่ถึงสัปดาห์ในแต่ละปี แต่
เชียงใหม่คงอากาศดีบ่อยๆ สินะ หลังจากเอา
ข้าวของไปเก็บที่พักก็ไปกินข้าวซอยร้านขึ้นชื่อ
ย่างเข้าสู่ช่วงค�ำ 
่ หาร้านอาหารอร่อยๆ กิน
แล้ ว เดิ น ทางทั ว ร์ เ ที่ ย ววั ด ในตั ว เมื อ งจั ง หวั ด เรียบร้อยแล้ว ต่อด้วยความตื่นเต้นของสัตว์ป่า
เชียงใหม่ ได้แก่ วัดเชียงมั่น วัดดวงดี และ ในเวลากลางคืนที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ขนาด
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ว่าไปเที่ยวสวนสัตว์ตอนกลางวันยังน่าตื่นเต้น
แล้ว เปลี่ยนมาเป็นกลางคืนยิ่งตื่นเต้นและน่า
กลัวเข้าไปอีก นอกจากนี้ที่นี้เขายังมีการแสดง
สุดอลังกาลให้ผชู้ มได้ประทับใจก่อนกลับบ้านอีก
เด็กๆ ได้กลับบ้านนอนฝันดีกันเป็นแน่ แต่กลุ่ม
หนุ่มสาวจากกรุงเทพมีเหรอจะรีบกลับที่พัก
นอนหลับฝันดี กว่าจะได้ฝันดีก็คงตีสองตีสาม
ไปท�ำอะไรกว่าจะได้นอนก็คดิ กันเองละกัน (ฮา)

เดิ น ทางกั น ต่ อ มุ ่ ง หน้ า สู ่ ด อยอิ น ทนนท์
อุทยานแห่งชาติที่ขึ้นชื่อว่าเป็นจุดสูงสุดของ
ประเทศไทยด้วยความสูง 2,565 เมตร ที่ๆ เรา
ไปคือจุดชมวิวกิ่วแม่ปาน เป็นเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติ ระดับความสูงประมาณ 2,000 เมตร
เดินไปได้ซักระยะ ก็จะพบว่าตัวเองโผล่ขึ้นมา
บนผืนแผ่นของก้อนเมฆ เราสามารถสัมผัสก้อน
เมฆได้จริงๆ ไม่ได้โม้ เรียกได้ว่าท�ำให้ความฝัน
ของเราตอนเด็กๆ ที่อยากจับก้อนเมฆนี้เป็น
จริงแล้ว แถมลุงชาวเขาผู้น�ำการเดินป่าก็ยังพา
เราส่องสัตว์ป่าอีกด้วย ไม่คิดว่าคุยกันเสียงดัง
เดินกันแรงขนาดนี้ยังเจอกวางป่าได้ด้วย เป็น
อีกที่ที่ผมและเพื่อนๆ ประทับใจมากๆ ที่หนึ่ง
เพราะความสวยของธรรมชาติและลุงชาวเขา
ขี้เล่นที่เป็นคนน�ำพวกเขาเดินป่าครั้งนี้

ถึ ง แม้ จ ะนอนดึ ก แต่ เ ราก็ ตื่ น เช้ า เพราะ
เรารู้คุณค่าของการตื่นเช้าดี ที่จะได้สัมผัสกับ
บรยากาศสุดยอดที่คนนอนตื่นสายไม่ได้สัมผัส
ประมาณตีห้ากว่าๆ เราเดินทางมุ่งหน้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวสุดฮิต ม่อนแจ่มหรือดอยม่อนแจ่ม
อ�ำเภอแม่ริม ดื่มด�่ำความหนาวยามเช้า ก่อนที่
พระอาทิตย์จะขึ้น แดดอุ่นๆ สู้กับความหนาว
เย็ น ของอากาศท� ำ ให้ เ รารู ้ สึ ก ประทั บ ใจเป็ น
คืนนี้เราพักกันที่พักแถวๆ ดอยอินทนนท์
อย่างมาก มีนักท่องเที่ยวจ�ำนวนหนึ่งที่ตั้งใจจะ เป็นรีสอร์ทที่บ้านแต่ละหลังมีบริเวณให้ก่อกอง
มาตอนเช้าแบบเรา เราทานอาหารเช้าที่นี้ พอ ไฟ เล่นกีต้าร์ ดื่มสุรา และร้องเพลง จดจ�ำวินาที
ความสุขแบบนี้และหลับกันอย่างอิ่มอกอิ่มใจ
แสงแดดเริ่มอุ่นๆ เราก็เคลื่อนตัวสู่ที่ต่อไป
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งานเลี้ยงต้องมีวันเลิกรา ประสาอะไรกับ
การเดินทางของหนุ่มสาวที่เวลาความสุขเดิน
เร็วเหลือเกิน วันสุดท้ายเราเดินทางขึน้ ไปท�ำบุญ
ไหว้พระบนดอยสุเทพ แวะซื้อของฝากแคบหมู
น�ำ้ พริกหนุม่ ไปฝากคนทีบ่ า้ น ก็ถงึ เวลาเดินทาง
กลับสู่สถานีรถไฟเชียงใหม่ แวะซื้อโปสต์การ์ด
เขียนถึงหลายๆ คน ขึ้นรถไฟเดินทางกลับสู่
กรุงเทพฯ เดี๋ยวจะกลับมาอีกนะเชียงใหม่ :)
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11.

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

ทางใจ หาที่พักความวุ่นวายให้ชีวิต หลาย
เมื่อร่างกายสกปรก เราล้างกาย...
คนเลือกที่จะข้ามผ่านช่วงรอยต่อระหว่างปี
เราอาบน�้ำกันวันละครั้ง สองครั้ง
เมือ่ จิตใจสกปรก เหตุใดจึงจะไม่ลา้ งมัน ด้วยการท�ำสิ่งดีๆ และหนึ่งในกิจกรรมสุด
ฮอตเพื่ อ การเสริ ม สิ ริ ม งคลให้ ตั ว เองก็ คื อ
ร่างกายเหม็นเหงื่อเหม็นขี้ไคล
สวดมนต์ข้ามปี แต่วันนี้ เราจะพาผู้อ่าน
แม้ข้ามวันข้ามคืนยังไม่อาจทน
ด�ำดิ่งไปคว้านลึก ไปล้วงจิตล้วงใจออกมา
จิตใจเหม็นกิเลสเหม็นตัณหา
ชะล้ า งท� ำ ความสะอาดกันให้ม ากกว่านั้น
เหตุใดทนได้เป็นเดือนเป็นปี
เพราะการด�ำเนินตามรอยพระพุทธเจ้า การ
เทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่... เป็นพุทธศาสนิกชน ไม่ได้หมายความแค่
หลายคนมีโปรแกรมเพือ่ ช่วงเวลาไม่ธรรมดา การท�ำอะไรเพียงง่ายๆ แล้วหวังสิ่งใหญ่โต
เหล่านั้น บ้างท่องเที่ยวไกลๆ บ้างอยู่ใกล้ๆ ไม่ใช่เพียงการท�ำความดียี่สิบสี่ชั่วโมง แล้ว
บ้างไม่ไปไหนเลย ขอกินและนอนอยู่บ้าน หวังให้ผลนั้นคืนสนองเราตลอดทั้งปี เพราะ
ให้ชุ่มฉ�่ำแบบพิเศษๆ ก็แล้วกัน แต่เชื่อว่า พระพุทธศาสนาคือศาสนาของนักปฏิบัติ
ในยุคสมัยปัจจุบนั ทีผ่ คู้ นเริม่ ไขว่คว้าหาทีพ่ งึ่ ปฏิบัติในที่นี้คือ ทุกวัน ทุกเวลา ทุกขณะที่
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ยังมีลมหายใจ
ตั้งแต่เช้าวันที่ 29 ธันวาคม 2556 ไป
จนถึงเช้าวันที่ 8 มกราคม 2557 รวม 10 วัน
10 คืน พอดิบพอดี... เราจะใช้ชว่ งเวลานีเ้ พือ่
ชะล้างความหนาของกิเลสในใจให้เบาบาง
ลงบ้าง สามร้อยกว่าวันของหนึ่งปี เราสั่งสม
ความโลภ ความโกรธ ความหลงอยู่ทุกเมื่อ
เชื่อวัน ล้างมันบ้างในบางครั้งบางครา ซึ่ง
ถามว่าสะอาดไหม... จะมีใครกล้ารับรอง
พระพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์พระผูป้ ฏิบตั ดิ ี
ปฏิ บั ติ ช อบยั ง ต้ อ งหมั่ น ทำ�ความเพี ย รอยู่
ทุกขณะจิต หลายเดือนหลายปี กว่าจะหลุด
พ้นเป็นผู้ขาวสะอาด แล้วเราในฐานะผู้ป่าว
ประกาศบอกใครต่ อ ใครว่ า เป็ น ลู ก ศิ ษ ย์

ครูบาอาจารย์รปู นัน้ องค์นี้ หากยังเกียจคร้าน
กิเลสหนาปัญญามัว ไม่คิดทำ�ตนให้สมเป็น
ชาวพุ ท ธจริ ง ๆ... จะไม่ อ ายท่ า น ไม่ อ าย
ศาสนาบ้ า งหรื อ ด้ ว ยเหตุ นี้ สิ บ วั น จึ ง ถู ก
ใช้เพื่อการทำ�ความเพียร ในวัดป่า ที่ซึ่งมี
เพียงต้นไม้ ภูเขา และสัตว์นานาชนิด ที่
ซึ่งขาดแคลนความสะดวกสบายทางกาย
แต่ เ หมาะอย่ า งยิ่ ง สำ�หรั บ การทำ�จิ ต ใจให้
ผ่องใส... ที่แห่งนี้ วัดป่านาคำ�น้อย จังหวัด
อุดรธานี

เกินไปหรือเปล่า... ตอบได้อย่างเต็มปาก
เต็มค�ำว่าไม่เลย เพราะส�ำหรับผู้ตั้งใจปฏิบัติ
นัน้ การอิม่ หน�ำส�ำราญทีม่ ากเกินไปต่างหาก
คืออุปสรรค เพราะนั่นจะท�ำให้ง่วง ท�ำให้
เกียจคร้าน จะนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมก็มัก
ไม่ก้าวหน้า อยากแต่จะนอนอยู่ร�่ำไป ด้วย
เหตุนี้ พระสายวัดป่าหรือผู้ปฏิบัติธรรมใน
สายนี้ ซึ่งมีหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นครูบา
อาจารย์จงึ ถือการผ่อนอาหาร คือฉันแต่นอ้ ย
กับการอดอาหาร คือไม่ฉันเลย เป็นอาจิณ
ตามแต่จริตของแต่ละรูปแต่ละคนว่ารูปแบบ
ใดที่จะท�ำให้ร่างกายไม่อ่อนเพลียและจิตใจ
ไม่เหงาหงอยเกินไป นั่นคือผู้ปฏิบัติต้อง
สังเกตและรู้จักตัวเองว่าควรทานแค่ไหน จึง
จะไปได้สวยทั้งทางกายและทางใจ

ตามธรรมเนียมปฏิบัติของวัดป่าแห่งนี้
พระจะฉันจังหันเพียงมือ้ เช้ามือ้ เดียวเท่านัน้
และจะไม่ดื่มนมหรือเครื่องดื่มใดๆ ที่มีนม
เป็นส่วนผสมเป็นปานะ นั่นหมายความว่า
หลังเที่ยงแล้ว จะไม่มีการดื่มนมเพื่อให้อิ่ม
ให้หนักท้องแต่อย่างใด ปานะทีน่ จี่ ะเป็นโกโก้
ว่ า ด้ ว ยเรื่ อ งภายในของการปฏิ บั ติ
แท้ น�ำ้ ผึง้ เครือ่ งดืม่ สมุนไพรและน�ำ้ ผลไม้ไร้ กรรมฐานนั้น หลายท่านอาจเคยได้ยินว่า...
กาก เป็นต้น ถามว่าเป็นการทรมานร่างกาย ของแบบนี้ต้องลองเอง นั่นคือค�ำพูดที่ถูก
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ต้ อ งที่ สุ ด เพราะขึ้ น ชื่ อ ว่ า ศาสนาของนั ก
ปฏิบัติ เราจะเข้าถึงธรรมะอย่างแท้จริงด้วย
วิธีอื่นใดไม่ได้เลย นอกจากการปฏิบัติ คือ
การมีสติในทุกอิริยาบถทั้งยืน เดิน นอน นั่ง
และเหตุที่เราไม่อาจบอกเล่าสู่กันฟังแล้วจะ
ช่วยให้ผู้นั้นบรรลุถึงแก่นธรรมได้ก็เพราะ
จริตนิสัยที่แตกต่างกันของมนุษย์แต่ละคน
แม้นนั่งสมาธิอยู่ข้างกัน เป็นเวลาเท่ากัน ยัง
ได้ผลไม่เหมือนกัน...แล้วจะลักไก่ นัง่ อ่าน นัง่
เรียน นั่งฟังประสบการณ์ของคนอื่น แล้ว
มาเหมาเอาว่าตนนั้นรู้แล้ว จะไปถูกต้องได้
อย่างไร
อนึ่ง ในปัจจุบันนี้ หลายคนหลงศรัทธา
หลงเห่อตามของที่อวดอ้างว่าจริง หลงตาม
ตัวหนังสือของผูไ้ ม่ใช่ของแท้ หลงเชือ่ โดยไม่
ได้พิสูจน์ด้วยตัวเอง ไม่ได้ปฏิบัติด้วยตัวเอง
ไม่แม้กระทัง่ จะได้เคยนัง่ สมาธิอย่างสงบเลย
ตั้งแต่เกิดมาในชีวิตนี้ สุดท้ายพอความจริง

เปิดเผยก็ทำ� ท่าเสือ่ มศรัทธาในศาสนา เหมา เป็นลักษณะของโลก...”
เอาว่าพระดีไม่มีในโลก ธรรมแท้ไม่มีในไทย
สังคมจะดีเริ่มที่ตัวเรา ตัวเราจะดีเริ่มที่
อีกแล้ว ทั้งที่ความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลย
ใจเรา ใจเราจะดีก็ต้องเริ่มขัดเริ่มถู ชะล้าง
หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ท�ำความสะอาดอย่าให้กิเลส รัก โลภ โกรธ
พระผู้ซึ่งเราต่างประจักษ์แจ้งโดยไม่มีข้อ หลง เกาะอยู่แน่นเกินไปนัก กระจกที่ฝ้ามัว
สงสัยแล้วว่าปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ ยังได้กล่าว ย่อมท�ำให้มองไม่เห็นทาง ใจที่หนาทึบติด
ไว้ในหนังสือปฏิปทา พระธุดงคกรรมฐาน แน่นไปด้วยความสกปรกจะท�ำให้เห็นสิ่ง
ตอนหนึ่งว่า “พระที่ท่านปฏิบัติจริงท่านไม่ ต่างๆ ชัดเจนถูกต้องตามความเป็นจริงได้
ชอบคุยนอกจากเก็บตัวเงียบๆ เพื่อสั่งสม อย่างไร
ธรรมภายในให้ยิ่งขึ้นไปเท่านั้น ไม่ชอบให้
ขอความสวัสดีมีแด่ทุกท่าน ขอสติไม่
ธรรมที่ก�ำลังรักนวลสงวนกระจายออกไป
ขาดหายไปจากลมหายใจ ขออ�ำนาจพระ
โดยใช่เหตุอันเป็นลักษณะสุกก่อนห่ามและ
ศรีรัตนตรัยคุ้มครองให้เรามีศีล สมาธิ และ
ขายก่อนซื้อ ที่โลกก็ถือกันว่าเป็นความเลว
ปัญญา
ทราม... โดยมากท่านเหล่านีม้ สี มบัตไิ ม่คอ่ ย
น�ำออกจับจ่ายเรี่ยราดเหมือนคนมีทรัพย์
โชคดีปีม้าค่ะ
ไม่ชอบอวดตัว เครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ
ใช้อย่างคนธรรมดาๆ ไม่ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมให้
วุน่ วายไป ต่างอยูอ่ ย่างเงียบๆ ตามอัธยาศัย
ของผู้หนักในธรรม ไม่ชอบคุยโม้โอ้อวดอัน
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ไม่ว่าจะเดินทางไกลเพียงใด
หรือต่อให้การเดินทางนั้น
จะสนุกและน่าจดจำ�แค่ไหน
จงอย่าลืมว่า ยังมีที่ที่หนึ่ง
ที่ เ ราทุ ก คนต้ อ งเดิ น ทาง
กลับมาเยือนเสมอ...

...บ้าน
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เ ที่ ย ว เ อ เ ชี ย แ บ บ ชิ ล ล ์ ๆ

ค�่ ำ ไหน นอนนั่ น กั บ

ปั้น

The Walkin g
Backpacker

speaker
เรื่อง: ปิยภัทร นันทนรเศรษฐ์

ครอบครัวผจญภัย จุดเริ่มต้นของการท่องโลกกว้าง
ในแบบของปั้น

“ผมเที่ยวตั้งแต่เด็กเลยครับ พ่อผมเป็นทันตแพทย์
แม่เป็นแม่บ้าน มีน้องชายและน้องสาว สมัยเด็ก ตอน
ไปเที่ยวพ่อจะเตรียมเตนท์ส�ำหรับปิกนิก และอาหาร
ส�ำเร็จรูป มาม่า โจ๊ก ขึ้นไปภาคเหนือช่วงปีใหม่ ไปกาง
เตนท์นอนดูดาว ดูพระอาทิตย์ขึ้น มีรถคันเดียวแต่ก็นั่ง
ไปด้วยกัน บางปีไปแค่ภูกระดึง ไม่ไกลมาก ผมใช้ชีวิต
เพื่อการผจญภัยมาตลอด”
“ผมเป็นคนชอบเปลี่ยนบรรยากาศ อาจจะไม่ถึงกับ
ชอบธรรมชาติ แต่ชอบอากาศหนาว ชอบการไปท่องเทีย่ ว
ซึง่ ไม่จำ� เป็นต้องไปแบบสบายๆ ไม่ตอ้ งนอนโรงแรม กิน
อาหารหรูก็ได้ พ่อเคยบอกผมว่า ในแต่ละปีเรานอนห้อง
แอร์สามร้อยหกสิบวัน อีกห้าวันที่เหลือ เราไปนอนกลาง
ดินกินกลางทราย ดูดาวกันบ้างสิ ผมก็เห็นด้วยนะ กับ
การเปลี่ยนบรรยากาศจากห้องแอร์ที่บ้านบ้าง มีปีหนึ่งที่
เราแบกเตนท์และขับรถไปเกาะสมุย แต่กว่าจะถึงจังหวัด
สุราษฎร์ธานีก็ดึกแล้ว และไปต่อไม่ได้เพราะคิวขึ้นเรือ
หมดพอดี ก็จอดรถทิง้ ไว้ขา้ งทางแล้วโบกไปกับรถกระบะ
ขอติดรถไปลงเกาะสมุย ขอลงทีร่ สี อร์ทแห่งหนึง่ แล้วพวก
เราก็เข้าไปนอนกางเตนท์ในรีสอร์ท

เมื่อช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมา มีกระทู้เด็ด
จากเว็บพันทิปเกี่ยวกับการท่องเที่ยว Backpacker ของเด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อ ‘ปั้น- จิรภัทร
พัวพิพัฒน์’ ผู้ได้รับทุนไปเรียนด้าน Material
Science and Engineering ที่ National University of Singapore (NUS) ความน่าสนใจของเขา
คือการท่องเที่ยวไปยังประเทศต่างๆ ทั่วเอเชีย
โดยใช้เงินเพียงหยิบมือ แต่ได้ประสบการณ์
อันแปลกใหม่ ภาพถ่ายวิวทิวทัศน์อันสวยงาม
และการถ่ายรูปอันเป็นเอกลักษณ์ของเขาคือ
‘หันหลังให้กล้อง’ ด้วยประสบการณ์แปลกใหม่
ที่วัยรุ่นน้อยรายนักจะกล้าบุกป่าฝ่าดงเที่ยว
ต่างประเทศด้วยตัวคนเดียว ทางทีมงานของ
เราจึงรีบติดต่อคว้าตัวน้องปั้นมาโดยเร็ว เพื่อ
ให้ชาว Read Me ได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์
Backpack ของเด็กหนุ่มอายุ 22 ว่าเขามีแรง
บันดาลใจอะไร จึงตัดสินใจออกท่องโลกกว้าง
ด้วยตัวคนเดียว

“ตั้งแต่เด็ก คุณพ่อคุณแม่ไม่เคยก�ำหนดว่าโตขึ้นเรา
ต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ ท่านจะให้คิดและลงมือท�ำด้วย
ตัวเองตลอด และการพาพวกเราไปเที่ยวทุกปี ท�ำให้
ซึมซับเรื่องกีฬา การผจญภัย และความขยันท�ำงาน
จากคุณพ่อ คุณพ่อท�ำงานหนัก ขยันขันแข็งและทุ่มเท
กับงาน เสาร์อาทิตย์ก็ไม่หยุดพักผ่อน ท�ำให้พวกเรามี
โอกาสเที่ยวกันพร้อมหน้าประมาณปีละ 10 วัน แต่พ่อก็
ท�ำให้รวู้ า่ ในชีวติ เราแม้ทำ� งานหนัก แต่เมือ่ ไปเทีย่ วก็ตอ้ ง
เที่ยวให้คุ้มค่า ท�ำให้ผมซึมซับตั้งแต่เด็กว่าเมื่อไปเที่ยว
แล้วต้องจัดให้คุ้ม พวกเราทุกคนในครอบครัวชอบการ
ผจญภัยครับ ผมยังจ�ำได้เลยว่าอาหารมือ้ ที่ อร่อยทีส่ ดุ คือ
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“พ่ อ เคยบอกผมว่ า ในแต่ ล ะปี
เรานอนห้องแอร์สามร้อยหกสิบ
วัน อีกห้าวันที่เหลือ เราไปนอน
กลางดินกินกลางทราย ดูดาว
กันบ้างสิ”
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“อาหารมือ้ ทีอ่ ร่อยทีส
่ ด
ุ คือโจ๊กร้อนๆ
บนดอยที่อากาศหนาวมาก อาหาร
ธรรมดาอย่างโจ๊กกลับอร่อย ทำ�ให้
เรามีความสุข และเป็นประสบการณ์
ที่น่าจดจำ�”
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โจ๊กร้อนๆ บนดอยที่อากาศหนาวมาก คือเวลาไปเที่ยว
เราก็แวะทานอาหารตามร้านเหมือนกันนะครับ แต่อาหาร
ธรรมดาอย่างโจ๊กกลับอร่อย ท�ำให้เรามีความสุข และเป็น
ประสบการณ์ที่น่าจดจ�ำ”

ยากแค่ ไ หนเชี ย ว และผมพบว่ า การเดิ น ทางถู ก มาก
ค่าเดินทาง 200 บาท และเมื่อไปถึงก็พบว่าเป็นเกาะที่
สวยมากครับ แต่ไปถึงไม่มีที่พัก จึงเดินดูรีสอร์ทแถวนั้น
และเช็คราคา เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำ� ให้ได้ราคาถูก ตอนนั้น
พักคืนละ 400 บาท ห้องเป็นโดมไม้ หันหน้าเข้าทะเล มี
ห้องน�ำ้ ในตัว ถึงจะดูเก่าๆ โทรมๆ แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะ
ไม่ได้อยู่ในนี้ทั้งวัน แค่นอนตอนกลางคืน เตียงก็สะอาด
ไม่มีปัญหาอะไร

ก้าวแรกของการเป็น Backpacker

“ผมเรียนอยูท่ สี่ งิ คโปร์กจ็ ะเทีย่ วตลอด และทุกครัง้ ทีม่ ี
โอกาสจะลองหาสิง่ ใหม่ๆ ให้ตวั เองเสมอ เช่น เรียนด�ำน�ำ 
้
เล่นกีฬาต่างๆ ผมเคยลองท�ำงานหลากหลายอาชีพ เคย
เป็นพิธีกรสมัยเด็ก เคยเป็นพนักงานเสิร์ฟ ตอนนี้อยาก
เป็นบาริสต้าแต่ยังไม่มีโอกาส ในส่วนของการไปเที่ยว
ต่างประเทศ ผมเคยไปเทีย่ วกับน้องชายทีอ่ งั กฤษ ซึง่ คุณ
แม่ใจดีสนับสนุนให้เราเดินทางกันไปสองคน ตอนนัน้ ผม
ยังไม่รู้ว่า ‘Backpack’ คืออะไร รู้แค่ว่าเป็นการแบกเป้ไป
เที่ยวที่ต่างๆ แล้วถ่ายรูป กินของอร่อยๆ

“การอยู่เกาะของผมไม่ได้น่าเบื่ออย่างที่คิด ผมมี
เพื่อนใหม่ที่สอนให้ผมเข้าใจชีวิตมากขึ้น วันถัดมาผม
ไปด�ำน�้ำ  เจอคนคู่หนึ่งชื่อคริสและซาร่าห์ พวกเขาคือ
เพื่อนและครูสอนท่องโลก ตอนนั่งเรือออกไปก็คุยกัน
ด�ำน�ำ้ กัน กลับมาทานข้าวด้วยกัน อยู่มา 2-3 วัน ก็สนิท
กัน อีกอย่างคนมาเที่ยวจะอารมณ์ดีอยู่แล้วครับ ผมถาม
เขาว่าไปเที่ยวที่ไหนมาแล้วบ้าง เขาบอกว่าใน 1 ปีนี้เขา
เดินทางมาแล้วรอบโลก ลาออกจากงานธนาคารมาเทีย่ ว
เขาเคยไปทุกที่ในโลกที่ผมนึกชื่อออก ผมถามเขาเยอะ
มาก นอนที่ไหน เจอเพื่อนที่ไหน ท�ำให้รู้ว่า การเดินทาง
มันไม่ใช่แค่สถานที่ที่คุณไป แต่มันคือเรื่องเล่าที่เขาเคย
ไปแล้วมาเล่าต่อให้เราฟัง แต่ละคนที่เราเจอจะมีเรื่อง
เล่าต่างๆ มากมาย ถ้าเขากล้ามาเดินทางแสดงว่าเขามี
เรือ่ งราวชีวติ ทีน่ า่ สนใจ อย่างซาร่าห์ เธอเรียนที่ Howard
Law School เธอเป็นผู้หญิงที่เก่งมากและฉลาดเป็นกรด
เธอเป็นสปอร์ตแมน นอกจากผมจะสนใจเรื่องของเธอ
แล้ว เธอยังสนใจเรื่องของผมเช่นกัน กลายเป็นว่าผมไป
มาเลเซียแต่ได้เรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมอังกฤษและอเมริกาครับ
(หัวเราะ)

“แต่เมื่อเรียนมหาวิทยาลัยปีสอง ช่วงนั้นอยากไป
เที่ยวแต่ขี้เกียจนัดเพื่อนให้ตรงกันครับ บางทีเพื่อนก็
เบีย้ ว ยิง่ นัดยิง่ เหนือ่ ย กว่าจะวางแผนเสร็จ กว่าจะนัดกัน
เสร็จ ช่วงเวลานั้นเราไปเที่ยวได้สองรอบแล้ว (หัวเราะ)
มีอยู่ครั้งหนึ่งผมนั่งกินข้าวอยู่คนเดียว เห็นว่าพรุ่งนี้ว่าง
จึงอยากไปเทีย่ ว แต่ไม่มคี นไปด้วย แล้วเราก็คดิ ขึน้ ได้วา่
‘ก็ไปเองสิ’ ผมไม่ได้ติสแตกนะ แล้วถ้าอยู่ไม่ไหวจริงๆ ก็
ไปคืนเดียวแล้วกลับ แต่ยังไม่รู้ว่าจะไปไหน เผอิญไปเจอ
เพื่อนชาวมาเลเซีย เขาคุยเรื่องเกาะแห่งหนึ่งที่มาเลเซีย
ว่าเป็นเกาะที่สวย เหมาะส�ำหรับด�ำน�้ำ  ผมซึ่งเผอิญมี
License ด�ำน�้ำจึงตัดสินใจไปที่นี่ทันที คิดว่าอย่างน้อยก็
นอนกลางดิน กินกลางทรายสักคืน คงไม่โดนปล้นหรอก”

“ผมกลับมาจากทริปนี้ด้วยไอเดีย 1 อย่าง จากค�ำพูด
ของคริสทีบ่ อกว่า ‘You’re born in the correct region, in
การออกเดินทางครั้งแรกสู่เกาะแห่งมาเลเซีย
the right place, in the center of backpacking!’ คุณอยู่
ในจุดศูนย์กลางของการท่องเทีย่ ว ค�ำพูดของคริสเปลีย่ น
“จากนั้นผมจึงเตรียมกระเป๋าใบเดียวกับชุดว่ายน�้ำ  ความคิดของผมที่ว่า สถานที่ท่องเที่ยวที่เจ๋งและสุดยอด
ตอนนั้นรู้แค่ว่าเดินทางจากสิงคโปร์ไปท่าเรือที่มาเลเซีย จริงคือยุโรป แต่ฝง่ั ยุโรปเขากลับมองว่าประเทศแถบเรานี่
ยังไงแค่นั้น ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม. ลองดูว่าจะ แหละน่าเทีย่ ว ทัง้ ลาว เวียดนาม กัมพูชา ท�ำให้ผมพบว่า
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รอบตัวเรามีที่น่าสนใจเยอะมาก คริสบอกว่าผมโชคดี  ที่
เกิดมาทีน่ ่ี มันมีทเ่ี ทีย่ วเยอะนะ ทำ�ให้ผมจุดประกายไอเดีย
ว่า เราต้องหาสิง่ ใกล้ตวั ทีน่ า่ สนใจ สร้างแรงบันดาลใจเรา
ว่าต้องไปให้ได้ ที่สำ�คัญ ค่าใช้จ่ายก็ไม่แพงมากครับ ผม
เองก็ทำ�งานพิเศษ กับการสนับสนุนจากคุณแม่สว่ นหนึง่ ”

ถ้าคุณเป็นคนน่ารัก เพียงแค่เข้าไปทักว่า ‘Hi, Where are
you from?’ คุณก็จะได้เพื่อนทันที เพราะคนไทยนิสัยดี
ใครๆ ก็อยากเป็นเพือ่ น การทีผ่ มได้พบกับมารุชทำ�ให้ผม
ได้เรียนรู้ว่า สิ่งที่ผมทำ�อยู่นี้ไม่ได้พิเศษกว่าใคร คุณเอง
ก็ทำ�ได้ อยู่ที่คุณกล้าจะออกไปทำ�หรือเปล่าเท่านั้นเอง”
...

สถานที่ใหม่ เพื่อนใหม่ และเรื่องราวใหม่ๆ ที่พบเจอ

ได้ยินน้องปั้นพูดแบบนี้ยิ่งเป็นการย�้ำให้เห็นว่า การ
จะออกเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ นั้นไม่ได้ยากเย็น
หรือมีอุปสรรคมากมายเลย ขอเพียงกายพร้อม ใจพร้อม
และเงินพร้อม (ส�ำหรับประทังชีวิตก็พอนะ ไม่ต้องเยอะ
มาก) ใครๆ ก็ไปเที่ยวได้ การ backpack ไม่ใช่แค่การ
แบกเป้ไปเที่ยวต่างถิ่น แต่ยังรวมไปถึงการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ และมิตรภาพของเพื่อนร่วมทาง แล้วคุณ
ล่ะ มีแพลน Backpack ไปไหนแล้วหรือยัง ไม่จ�ำเป็น
ต้องเป็นช่วงวันหยุดยาว แค่เย็นวันศุกร์ กับวันหยุด
เสาร์ อาทิตย์อีก 2 วัน ก็เพียงพอส�ำหรับการ backpack
อย่ามัวแต่รีรอ เตรียมแบกกระเป๋าเป้ เลือกจุดหมายแล้ว
ออกเดินทางกันเลย!
...

“ผมเริ่มออกท่องเที่ยวอีกครั้ง ผมชอบภูเขา ทะเล
พระอาทิตย์ตก อยากเห็นบรรยากาศเหล่านี้ในสถาน
ที่ใหม่ๆ ไม่ต้องชอปปิ้งก็ได้ และหลังจากที่ผมไปเที่ยว
เวียดนาม เขมร และไต้หวันรวม 1 เดือนเต็ม ทำ�ให้ผม
เริ่มเข้าใจความหมายของ backpack มากขึ้น เริ่มทำ�
อะไรคล่องขึ้นเพราะมีประสบการณ์ เหมือนนกหัดบินที่
เริม่ ปีกกล้าขาแข็งขึน้ มีเพียงสิง่ เดียวทีต่ อ้ งระวังคือความ
ปลอดภัย
“เมือ่ ช่วงปิดเทอมทีแ่ ล้วผมได้ยนิ เรือ่ งเมืองเสียมเรียบ
ประเทศกัมพูชา ผมคิดว่าต้องมีเงินสักสองสามหมื่นถึง
จะไปได้ แต่เอาเข้าจริงผมพกเงินไปห้าพันครับ(หัวเราะ)
จ่ายค่ารถ 350 บาท นั่งรถไป 5 ชั่วโมงก็ถึงนครวัด สิ่ง
มหั ศ จรรย์ ข องโลก เห็ น ได้ ชั ด ว่ า รอบตั ว เราล้ ว นมี สิ่ ง
มหัศจรรย์ ขอเพียงเปิดใจ อย่าคิดว่าเป็นเมืองด้อย ไม่
น่ามีอะไรสำ�คัญ นอกจากนี้ เวลาไปต่างประเทศต้องใช้
ภาษาอังกฤษ ทิ้งความเป็นไทย ไม่พูดภาษาไทย ไม่คุย
แค่กบั คนไทย ทำ�ตัวสบายๆ แต่เราควรจะเปิดตัวเอง เปิด
รับสิ่งใหม่ๆ เข้ามา

นักเดินทางทุกคน
มองหาสิ่งเดียวกัน คือ

“เพื่อนร่วมทาง”

“ผมได้มีโอกาสรู้จักกับชาวดัทซ์ชื่อ ‘มารุช’ เธอเล่า
ให้ฟังว่า ตอนเด็กๆ ที่บ้านซื้อม้าให้เลี้ยง ผมถึงกับอึ้ง
เลยครับ เด็กตัวเล็กๆ แต่มีม้าเป็นของตัวเอง ในขณะที่
พวกเราโตขึ้นมากับวิดีโอเกม ไม่ใช่ว่าเราผิด หรือไม่ดี
นะครับ แต่นี่คือความแตกต่างทางวัฒนธรรม หากเรา
ไม่เรียนรู้ ไม่พูดคุยกับเขา ไม่เปิดรับ ก็คงไม่มีโอกาส
รับรู้เรื่องราวของชนชาติอื่นๆ มารุชยังบอกกับผมอีกว่า
นักเดินทางทุกคน มองหาสิง่ เดียวกันคือ ‘เพือ่ นร่วมทาง’
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“ สถานที่ที่ผมชอบมากที่สุดคือเมืองจิ่วเฟิน

(Jiufen)
ประเทศไต้หวัน เป็นเมืองทีอ่ ยูบ
่ นภูเขา ติดทะเล และทุกคน
สร้างบ้านบนเนินเขา ทีแรกนั่งรถไฟไปเพื่อถ่ายรูปเฉยๆ
แต่เห็นแล้วตกหลุมรัก ต้องถ่ายภาพพระอาทิตย์ตกที่นี่
ให้ได้ เลยตัดสินใจพักทีน
่ เี่ พือ่ รอถ่ายภาพและดืม
่ ด่�ำ ความ
เป็นธรรมชาติของเมืองนี้ ”

จิ่วเฟิน เมืองแห่งธรรมชาติที่สวยงามที่สุดในมุมของปั้น

“ สาเหตุทกี่ ารถ่ายรูปของผมมักเป็นภาพหันหลัง ใช้ขาตัง้

กล้องเป็นตัวช่วย เพราะอยากให้เห็นบรรยากาศ สถานที่
และความเป็นธรรมชาติมากกว่าการโฟกัสทีห
่ น้าคน และ
อีกเหตุผลที่ไม่อยากให้ถ่ายเห็นหน้า เพราะเวลาเดินทาง
จะโทรม ไม่พร้อมถ่ายรูปครับ ”
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release me

หลอดยาสีฟัน
เรื่อง : แพรวา มั่นพลศรี
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สามีภรรยาคูห่ นึง่ แต่งงานกันมาหลายปี ความหวือหวาโรแมนติก ยาสีฟันยังคงถูกเปิดแง้มไว้ ปิดไม่สนิทเช่นเดิม สามีหัวเสียยิ่งขึ้น
ที่มีเมื่อแรกรักเริ่มจืดจาง สามีรู้สึกว่าภรรยาของตนท�ำอะไรก็ดูขวางหู เขาไม่คุยกับภรรยาเป็นเวลาเกือบหนึ่งอาทิตย์ และยังคงปิดฝาหลอด
ขวางตาไปเสียหมด บอกอะไรก็ท�ำบ้างไม่ทำ� บ้าง หล่อนไม่เถียงแต่จะ ยาสีฟันแน่นทุกครั้งหลังใช้ เสียงดัง ‘แป๊ก’
ใช้วิธีดื้อเงียบ ซึ่งนั่นยิ่งท�ำให้เขาหงุดหงิดโมโหเป็นทวีคูณ  
“คุณ!! ผมไม่ไหวแล้วนะ อะไรกันนักกันหนา กะแค่หลอดยาสีฟัน
วันหนึ่ง หลังกลับจากซื้อของที่ซุปเปอร์สโตร์ สองสามีภรรยาซื้อ จะปิดฝาให้มันดีๆ หน่อยก็ไม่ได้ ผมพูดเนี่ยสนใจกันบ้างรึเปล่า ได้ยิน
ยาสีฟันยี่ห้อใหม่มาลองใช้ ซึ่งเป็นของน�ำเข้า ราคาหลอดหนึ่งสามารถ กันบ้างรึเปล่า ท�ำหูทวนลมไม่รู้ไม่ชี้ โธ่เว้ย น่าเบื่อจริงๆ” สามีอารมณ์
ซื้อยาสีฟันยี่ห้อธรรมดาตามท้องตลาดได้ถึงสามหลอดโดยประมาณ เสียที่สุดในเช้าวันอาทิตย์ถัดมา เขาขับรถออกไปเที่ยวเตร่นอกบ้าน
คืนนั้น ภรรยาของเขาอาบน�้ำก่อน และเมื่อเขาอาบต่อจากภรรยา ก็ ภรรยายังคงไม่พูดอะไร เธอเพียงร้องไห้ล�ำพัง
เห็นหลอดยาสีฟันเปิดแง้มค้างไว้ ปิดไม่สนิท สามีจึงแปรงฟันแล้วกด
ค�่ำคืนนั้น สามีกลับเข้าบ้านมาดึกดื่น เห็นว่าภรรยาหลับแล้ว
ปิดฝายาสีฟันให้แน่น เสียงดัง ‘แป๊ก’
เขาอาบน�้ำ  สิ่งแรกที่เห็นคือ หลอดยาสีฟันปิดฝาไว้เรียบร้อย สามียิ้ม
เช้าวันต่อมา ภรรยาตืน่ อาบน�ำ้ ก่อนเขา เขาอาบน�ำ้ ต่อจากภรรยา มุมปากเล็กน้อย ในที่สุดภรรยาก็หัดท�ำอะไรเรียบร้อย ไม่มักง่ายเสีย
เห็นหลอดยาสีฟันเปิดแง้มอยู่อีก ก็เริ่มนึกหงุดหงิดที่ภรรยาไม่ปิดฝา บ้าง เขาหยิบหลอดยาสีฟันขึ้นเปิดอย่างอารมณ์ดี แต่เปิดเท่าไหร่ก็
หลอดยาสีฟันหลังใช้ให้เรียบร้อย เขาจัดการกดปิดฝายาสีฟันให้แน่น เปิดไม่ออก ฝาปิดแน่นและแข็งเหลือเกิน ด้วยวัสดุของตัวหลอดที่เป็น
เสียงดัง ‘แป๊ก’ หวังลึกๆ ว่าภรรยาจะเห็นสิ่งที่เขาท�ำแล้วท�ำตามอย่าง พลาสติกอ่อน ท�ำให้ยวบยาบไม่มีพื้นที่ยึดง้างเพื่อดึงเปิดฝา ต้องงัด
เขาให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเสียบ้าง
จากพื้นที่บนฝาเปิดเท่านั้น สามีพยายามใช้ปลายนิ้วดันฝาขึ้นอยู่นาน
รู้สึกเจ็บปลายนิ้วจนหงุดหงิด สุดท้ายจึงต้องใช้ฟันงัดเพื่อเปิดฝาออก
คืนวันนั้น ภรรยาอาบน�้ำก่อนเขา เขาอาบน�ำ้ ต่อจากภรรยา เปิด
ฝาหลอดสีฟันถูกเปิด เสียงดัง ‘แป๊ก’ ยาสีฟันบ้าอะไรเปิดฝายากชะมัด
ประตูเข้าไปในห้องน�ำ 
้ สิง่ แรกทีม่ องหาคือหลอดยาสีฟนั เมือ่ เห็นชัดเจน
แล้วว่ามันถูกเปิดฝาแง้มทิ้งไว้ ปิดไม่สนิทอีกเหมือนเดิมก็นึกหงุดหงิด
พลันสามีนึกขึ้นได้...
ภรรยามากขึ้นอีก และจัดการปิดฝาหลอดยาสีฟันให้แน่นอีกครั้ง เสียง
ปกติภรรยาของเขาจะท�ำงานบ้าน นั่งดูละครจนดึก และเขาจะ
ดัง ‘แป๊ก’ เขาไม่คุยกับภรรยา เพราะโกรธที่หล่อนท�ำอะไรไม่เรียบร้อย
เป็นฝ่ายอาบน�้ำก่อนเสียเป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่ตอนเช้า สิ่งแรกที่
เอาเสียเลย
ภรรยาท�ำเมือ่ ลืมตาตืน่ ขึน้ มาก็คอื การเข้าครัวเพือ่ เตรียมอาหารเช้าให้เขา
เช้าวันต่อมา ภรรยาตืน่ อาบน�ำ้ ก่อนเขา เขาอาบน�ำ้ ต่อจากภรรยา เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงจะอาบน�้ำ  เขาไม่ได้สังเกตเลยเสียด้วยซ�้ำว่า
เป็นอีกครัง้ ทีเ่ ห็นภาพเดิมๆ คราวนี้ เขาถือหลอดยาสีฟนั เดินออกไปหา กิจวัตรของภรรยาตัวเองเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่เมื่อไหร่ เขารู้สึกชาไป
ภรรยาในครัว บอกหล่อนด้วยน�ำ้ เสียงโมโหโกรธาดังลั่นบ้านว่า
ทั่วใบหน้า เปิดประตูห้องน�ำ้ วิ่งออกมาหาภรรยาที่นอนอยู่บนเตียง
“คุณ ท�ำไมไม่ปดิ ฝายาสีฟนั ให้สนิท เปิดทิง้ ไว้เดีย๋ วก็โดนลมโดนน�ำ 
้
ของดีๆ ซื้อมาแพงๆ เสียหมดพอดี ผมอุตส่าห์ปิดฝาทุกครั้งเผื่อคุณจะ
สังเกตเห็นและท�ำตามบ้าง นี่ไม่มีเลย ผ่านมากี่วันๆ ก็เหมือนเดิม ท�ำ
อะไรใหัมันเรียบร้อยหน่อยสิคุณ น่าเบื่อจริงๆ” สองสามีภรรยาสบตา
กัน ไม่มีถ้อยค�ำใดเอื้อนเอ่ยจากปากของภรรยา สามีหัวเสียเดินกลับ
เข้าห้องน�้ำไปแปรงฟัน อาบน�้ำ  เขาปิดฝาหลอดยาสีฟันแน่นเหมือน
เดิม เสียงดัง ‘แป๊ก’

ภรรยาก�ำลังหลับสนิท เขากุมมือหล่อนแผ่วเบา พลิกดูทนี่ วิ้ มือเรียว
...ภรรยาของเขามีเ ล็บ สวยงาม ทาสีนู้ดไม่ฉูดฉาด เล็บทั้ง เก้า...
เก้าเล็บบนเก้านิ้ว นิ้วหนึ่งไม่ไว้เล็บ นิ้วหัวแม่มือ หล่อนตัดสั้นเตียน
หรื อ อย่ า งไร เขาสั ม ผั ส ปลายนิ้ ว หั ว แม่ มื อ ของภรรยานิ่ ม นวล...
แข็งกระด้างเหลือเกิน

เช้าวันต่อมา สามีตื่นอาบน�้ำก่อนภรรยา ภรรยาอาบน�้ำต่อจาก
สามี หลอดยาสีฟันเปิดแง้มไว้
...
คืนวันนัน้ ภรรยาอาบน�ำ้ ก่อนเขา เขาอาบน�ำ้ ต่อจากภรรยา หลอด
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เรื่อง : ยุทธชัย สว่างสมุทรชัย

MOVIE

The Secret Life of Walter Mitty
พี่มิตกับชีวิตสุดขั้ว

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

คุณเคยเห็นค�ำโปรยของโฆษณาน�ำ้ อัดลมยี่ห้อหนึ่งที่ว่า
“สุดขั้วในแบบคุณ”  ไหม
โดยค�ำโปรยดังกล่าวได้กระตุ้นให้ผมฉุกคิดอย่างหนึ่งว่า แล้วตัวเอง
เคยท�ำอะไรแบบสุดขั้วเหมือนอย่างที่โฆษณากล่าวไว้หรือเปล่า ยิ่งพอ
มานั่งคิดทบทวนจริงๆ ยอมรับตามตรงเลยว่า ได้แต่คิด ไม่เคยลงมือท�ำ
อย่างจริงจังเสียที ไม่ว่าจะเป็นเก็บเงินล้านแล้วไปเที่ยวทุกประเทศใน
โลก กระโดดบันจี้จั้มพ์จากสะพานมีชื่อ หรือพิชิตยอดเขาสูงให้ได้ในสัก
วันหนึ่งของชีวิต แต่พอลองมาพิจารณาชีวิตตัวเองดีๆ แล้ว ความสุดขั้วที่
กล่าวมาข้างต้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย อาจจะด้วยเวลา การท�ำงาน อายุ
หรือทุนทรัพย์ก็ตามที เลยท�ำให้ผมเลือกที่จะส่องชีวิตของคนอื่นมากกว่า
ที่จะลงมือท�ำด้วยตัวเอง ซึ่งชีวิตที่ผมไปส่องมาอาจจะเป็นเพียงแค่เรื่อง
ราวที่แต่งขึ้นมาเพื่อความบันเทิง แต่ความบันเทิงดังกล่าวกลับสร้างแรง
บันดาลใจสุดขั้วให้ผมไม่น้อย

หลังจากชมภาพยนตร์เรื่องนี้จบ มันได้สร้างพลังและแรงบันดาลใจ
ให้กับผมมากมาย ถึงแม้ว่าเราอาจจะใช้ชีวิตได้ไม่สุดขั้วเท่าเขา แต่เราก็
สามารถใช้ชีวิตสุดขั้วในแบบที่เราเป็นได้ เพราะชีวิตคือการออกแบบและ
สร้างสรรค์คุณค่าในสิ่งที่เราเป็นให้ดีที่สุด แค่นี้ผมว่าชีวิตก็สุดขั้วแล้ว
จริงไหม?

The Secret Life of Walter Mitty หรือในชื่อภาษาไทยว่า ชีวิต
พิศวงของวอลเตอร์ มิตตี้ คือชีวิตสุดขั้วของผู้ชายคนหนึ่งที่ผมไปส่อง
มา ซึ่งเรื่องนี้กำ� กับโดย เบน สติลเลอร์ ผู้เคยฝากผลงานตลกสุดฮิตเอาไว้
หลายต่อหลายเรื่องอย่าง Tropic Thunder และ Zoolander แต่ในครั้งนี้กับ
The Secret Life of Walter Mitty เขาขอก�ำกับเองและลงทุนเล่นเองซะเลย
The Secret Life of Walter Mitty เล่าถึงชายหนุ่มโสดคนหนึ่งที่ชื่อว่า
วอลเตอร์ มิตตี้ (แสดงโดย เบน สติลเลอร์) มีหน้าที่เป็นผู้จัดการฝ่ายฟิล์ม
เนกาทีฟในส�ำนักงานนิตยสาร Life ทีม่ นี สิ ยั ชอบฝันกลางวันถึงโลกของตัว
เองอยู่เป็นประจ�ำ โดยเป็นการหลีกหนีออกจากโลกแห่งความจริงที่ตัวเอง
เป็นอยู่ แต่สิ่งที่เขาฝันถึงอยู่บ่อยๆ ก็ไม่ใช่เพื่อตัวเองทั้งหมด เพราะเขา
เองอยากจะพิชิตใจเพื่อนร่วมงานสาวอย่าง เชอรีล เมลฮอฟ  (แสดงโดย
คริสเตน วิก) ให้ได้เหมือนกันด้วย
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BOOK

ใจออกเริงร่ายไม่หยุดหย่อน

The Other Side of the World

อนุสรณ์ ติปยานนท์ - เขียน
สำ�นักพิมพ์ : Shine Publishing Hous

โดนัท - มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล - เขียน
สำ�นักพิมพ์ : happening

ถ้าพูดชือ่ ‘โดนัท - มนัสนันท์’ ขึน้ มา คุณจะนึกถึงอะไรเป็นอันดับแรก?

ชีวิตของคุณสมบูรณ์แล้วหรือยัง?

นักแสดงมืออาชีพ คงเป็นค�ำตอบต้นๆ หรือทีร่ กั ของอนันดา (อนันดา
เอเวอร์ริ่งแฮม) คงเป็นค�ำตอบรองลงมา แต่มีอยู่ค�ำตอบหนึ่งที่สงสัยมาก
เกีย่ วกับตัวเธอ นัน่ ก็คอื การเขียนหนังสือ เนือ่ งจากฉากชีวติ ทีโ่ ดนัทท�ำงาน
อยูเ่ ป็นประจ�ำ ท�ำให้เราคิดอยูเ่ สมอว่า หน้ากล้องคือการท�ำงานของเธอ นัก
แสดงทีไ่ หนจะมีเวลามานัง่ เขียนหนังสือหรือพ็อกเก็ตบุค๊ ได้เป็นเล่มขนาดนี้

นีเ่ ป็นคำ�ถามโลกแตกของชีวติ ทีไ่ ม่มใี ครตอบได้ เพราะชีวติ ของคนเรา
ล้วนเป็นไปตามกลไกธรรมชาติ และเดินไปตามท่วงทำ�นองของแต่ละคน
ซึง่ บางคนอาจไม่ได้เดิน เต้น หรือเข้าจังหวะกับใครต่อใคร แต่ช่วงจังหวะ
ชีวิตของคนคนนั้นอาจจะไปข้องเกี่ยวกับใคร และละเลยใครอีกหลายคน
ไปก็ได้ นี่แหละคือวัฏจักรของชีวิต ทุกชีวิตต้องตั้งรับเพื่อพร้อมที่จะเดิน
เต้น และเข้าจังหวะ เพื่อเข้าสู่ทุกพื้นที่ในโลกอันกว้างใหญ่ใบนี้ และเพื่อ
ให้เราได้รู้เท่าทันจังหวะชีวิตของตัวเองและคนอื่น ๆ จึงขอแนะนำ�หนังสือ
ที่ว่าด้วยเรื่องราวจังหวะชีวิตของแต่ละคน ที่บางท่าดูแสนจะเรียบง่าย แต่
บางท่าก็ดูซับซ้อนจนไม่อาจเต้นตามได้

The Other Side of the World หรือในชื่อภาษาไทยว่า จากทุก
มุมโลก คือชื่อหนังสือที่เธอเขียนขึ้นมาเองกับมือ โดยหนังสือเล่มนี้จะพา
เราท่องเที่ยวไปในโลกการเดินทางของโดนัทตั้งแต่ปี 2005 จนถึงปี 2011
ซึ่งเป็นประสบการณ์การท่องเที่ยวตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะ
เป็นประเทศไหนหรือมุมเมืองใดของโลกทีไ่ ปสัมผัสมา เธอขอทุม่ หมดตัวกับ
งานเขียนเล่มนี้ ซึง่ การน�ำเสนอภายในเล่มจะปรากฏเป็นรูปแบบของบันทึก
การเดินทางที่ใส่ทั้งรายละเอียด มุมมอง และความเห็นต่างๆ ในการเดิน
ทาง ประหนึ่งเธอใช้ทั้งร่างกายและใจกลั่นกรองตัวอักษรขึ้นมา เพื่อสร้าง
แรงบันดาลใจให้ใครหลายๆ คนได้ออกเที่ยวและเดินทางเหมือนอย่างเธอ

ใจออกเริงร่ายไม่หยุดหย่อน ของ อนุสรณ์ ติปยานนท์ เป็นงาน
เขียนความเรียงผนวกกับเรื่องสั้นที่เล่าถึงเรื่องราวจังหวะชีวิตของแต่ละ
คนที่อยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างสมดุล บางช่วงบางตอนอาจมีจังหวะที่เร่งเร้า
บางช่วงจังหวะ มีแต่ห้วงเวลาแห่งความโศกเศร้า หรือบางช่วงจังหวะอาจ
เจ็บแปลบเหมือนดัง่ หกล้มข้อเท้าแพลงมา เหตุการณ์และความรูส้ กึ ทีไ่ ด้รบั
ถึงแม้จะต่างกันโดยสิ้นเชิง แต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่เหมือนๆ กัน นั่นคือ มนุษย์
อย่างเราๆ เป็นผู้ทำ�ทั้งสิ้น ทุกคนสามารถรังสรรค์ท่าเต้นของชีวิตให้ออก
มาเป็นแบบไหนก็ได้ แต่ใครจะสามารถควบคุมมันให้อยู่หมัดจนจบการ
แสดงได้ ถือเป็นเรื่องของแต่ละคนแล้ว ดังนั้น เมื่ออ่านจบ นอกจากสาระ
และความบันเทิงที่จะได้รับ อีกสิ่งหนึ่งที่จะได้รับคือ ความเข้าใจในการใช้
ชีวติ ถ้าใจของคุณเปิดกว้างมากพอ ยอมรับในความเป็นผูอ้ นื่ พร้อมกับจับ
จูงมือผูอ้ นื่ เดินและร่ายรำ�ไปบนท้องถนนได้ คุณก็สามารถอยูบ่ นโลกกลมๆ
ที่แสนจะพิลึกใบนี้ได้อย่างสวยงามแล้ว

โดยเฉพาะอย่างยิ่งชื่อในแต่ละตอนก็เร้าใจให้เราอยากที่จะรู้เรื่องราว
และพร้อมเดินทางไปกับเธอด้วย ไม่ว่าจะเป็น จังหวะโตเกียว เนปาลใน
ความทรงจ�ำ เชียงใหม่ในหนึ่งวัน Weird Wien เวียนนา เวียนหัว และอีก
มากมาย
ท�ำให้สรุปได้ว่า การเดินทางท่องเที่ยวคือชีวิตและจิตใจของผู้หญิง
ที่ชื่อโดนัทจริงๆ ยืนยันได้จากหนังสือเล่มนี้
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tk voice (เสียงของสมาชิก)

เรื่อง/ภาพ : สหรัฐ นาสีเคน

ถ้าพูดถึงที่เที่ยวที่มีเสน่ห์แล้วละก็ นั่นคือที่เที่ยวที่นักท่องเที่ยวไปแล้วประทับใจ ไปแล้วติดใจ ไปแล้วอยากกลับไปอีก
แล้วมีที่ไหนที่คุณติดใจอยากกลับไปเที่ยวอีก ติดใจอะไรที่นั่นล่ะ?

สวนรมณีนาถ เพราะเป็นสถานที่ที่เงียบสงบ มีต้นไม้
และบรรยากาศทีร่ ม่ รืน่ ได้เห็นวิถชี วี ติ ผูค้ นในระแวกนัน้
ท�ำให้เกิดความสบายใจทุกครั้งที่ได้ไป

อยากไป จังหวัดเชียงราย อีกรอบ ชอบอากาศ สถานที่
และบุคคลที่นั่นอัธยาศัยดี
วราพร ศรีสกลกิจ (ใหญ่)

ณพล สุขประจักษ์ทอง (วิน)
อาชีพ นักเรียน

กิว่ แม่ปาน จ.เชียงใหม่ เพราะอากาศดีมาก อยูบ่ นดอย
อินทนนท์ เดินเท้าไม่ไกลมากก็ได้เห็นวิวทีส่ วยงาม สูด
อากาศบริสุทธ์ได้เต็มปอด
วัชรพงษ์ กรรณาริก (บอย)
อาชีพ พนักงานบริษัท  

ภูหลวง จังหวัดเลย เพราะธรรมชาติยงั มีความสวยงาม
อยู่ มีพรรณไม้หายาก อากาศดีมากๆ และก่อนหน้า
นั้นใกล้ๆภูหินร่องกล้า จะมีไร่สตรอเบอร์รีอยู่ ก็ชอบ
เหมือนกันค่ะ
พสุภัค คงประยูร (มีน)
อาชีพ นิสิตนักศึกษา

อยากไป ปราสาท Neuschwanstein ประเทศเยอรมนี
เพราะเป็นสถานที่ที่สวยงามทางสถาปัตยกรรมเก่า
แก่ เป็นต้นแบบปราสาทเจ้าหญิงนิทราทั่วโลก เส้น
ทางระหว่างชมปราสาทเต็มไปด้วยต้นไม้ทหี่ ายากและ
ร่มรื่นสวยมากจริงๆ
ศิริลักษณ์ นาทัน (ฟาง)
อาชีพ รับราชการ

หมู่บ้านชาวม้ง จ.เชียงใหม่ ที่นั่นอากาศดีมาก มี
บรรยากาศชาวม้งอาศัยอยู่กันอย่า งอบอุ ่ น มี ส วน
ดอกไม้ขั้นบันไดสวยมาก
รัฐภัทร ธนาฤทธิวราภัค (เจี๋ย)
อาชีพ นิสิตนักศึกษา

คิดว่าเป็น เชียงใหม่ ไปกี่ครั้งก็ไม่เบื่อ แต่ไม่ได้ไปนาน
แล้ว ที่ชอบเชียงใหม่เพราะเคยไปเที่ยวยุโรปแล้วไม่
ประทับใจอากาศหนาว อากาศแบบเชียงใหม่นา่ อยู่ ไม่
ต้องกลัวความหนาวเหมือนยุโรป
ลักขทา บุญวิสุทธิ์ (ณา)
อาชีพ แม่บ้าน

Chocolate Ville เพราะเป็นร้านอาหารที่ perfect! และ
อลังมากๆๆๆ เป็นร้านอาหารสไตล์ยุโรป บรรยากาศ
ภายในร้านจะเป็นลักษณะเป็นบ้านรอบๆ มีจดุ ให้ถา่ ยรูป
อาหารอร่อยมากๆๆๆ ราคาก็โอเคนะ ยังกินอาหารไม่
ครบเลย อยากไปกินอีก ถ่ายรูปด้วย อิอิ
กนกวรรณ ณวรรณา (แอ๊นด์)
อาชีพ นิสิตนักศึกษา

Australia (Melbourne) เพราะบรรยากาศดี ค ่ ะ
สถาปัตยกรรมสวยงาม ผู้คนเป็นมิตร อาหารอร่อย
แหล่งรวมศิลปวัฒนธรรมหลากหลายเชื้อชาติ
นิสา เนตรจรัสแสง (สา)
อาชีพ แพทย์

อยากไป ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.นครนายก เพราะ
เป็นที่ที่เคยให้แรงบันดาลใจ เป็นที่ที่สงบ และท�ำให้ได้
อยู่กับตัวเอง ตอนนี้เบื่อชีวิตกรุงเทพมาก
นิภาพร กอบกุลกังสดาล (นิ)
อาชีพ นิสิตนักศึกษา
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unseen TK

ตลอดเวลา...9 ปีทผ
ี่ า่ นมา เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายและพันธกิจการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้

อุทยานการเรียนรู้ TK park ได้ด�ำ เนินแผนการจัดตัง้ อุทยานการเรียนรูร้ ว่ มกับหน่วยงานต่างๆ ไปทัว่ ประเทศ
เพื่อขยายผลการพัฒนาแหล่งเรียนรู้มีชีวิต การถ่ายทอดกระบวนการในการบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิต
องค์ความรู้ และกระจายสือ่ ทีท
่ น
ั สมัย รวมถึงการขยายผลความร่วมมือด้านการส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้
ให้กับหน่วยงานต่างๆ

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
ประชุมวางแผนระดมความคิดเพื่อเตรียมความพร้อม
เปิดบริการศูนย์การเรียนรู้ฉะเชิงเทรา
ผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าทีส่ ำ�นักงานอุทยานการเรียนรูเ้ ดินทางไปร่วมประชุม
วางแผนระดมความคิดกับเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เพือ่ เตรียมความพร้อมเปิด
บริการศูนย์การเรียนรู้ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 8 มกราคม 2557 ณ ศูนย์การเรียน
รู้เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำ�กัด
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
“สร้างสรรค์และส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ชุมชน”
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำ�นักงานอุทยานการเรียนรู้ร่วมกับสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำ�กัด จัดทำ�พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ “สร้างสรรค์และส่งเสริมแหล่งการเรียนรูช้ มุ ชน” พร้อมนำ�รูป
แบบห้องสมุดมีชวี ติ ทีท่ นั สมัย ไปสูเ่ ยาวชนภูเก็ตภายในปี 2557 ในวันที่ 17
มกราคม 2557 ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำ�กัด จังหวัด
ภูเก็ต

เทศบาลนครพิษณุโลก
อบรมการใช้สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ TK park
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำ�นักงานอุทยานการเรียนรู้ เดินทางไปจัด
อบรมการใช้สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ TK park ในวันที่ 30 มกราคม
2557 ณ ศูนย์การเรียนรูเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเทศบาลนคร
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม 30 คน

อ่าน Read Me
ผ่าน TK App
ได้แล้ววันนี้

TK App

แหล่ ง รวมสาระความรู ้ แ ละความเพลิ ด เพลิ น
ให้ เ ด็ ก ไทยเรี ย นรู ้ อ ย่ า งสร้ า งสรรค์

ดาวน์ โ หลด TK App และเนื้ อ หาในแอพพลิ เ คชั่ น ได้ ฟ รี
และสามารถเข้ า ใช้ TK App
ทาง Web Browser ที่ URL :

http://tkapp.tkpark.or.th
ติ ด ตามความรู ้ อื่ น ๆ ของ TK park ได้ ที่ http://www.tkpark.or.th/
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