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EDITOR’
ภคณัฐ
ทาริยะวงศ์
คุณเคยคิดถึงคนแปลกหน้า
ระหว่างเดินทางบ้างไหม
คนแปลกหน้าในทีน่ ไี่ ม่ได้หมายถึงใครคนหนึง่ ทีค่ ณ
ุ เคยนัง่ ชิดติดกันบนรถไฟฟ้า แต่เป็น
คนแปลกหน้าทีเ่ ราเคยพบพานในช่วงเวลาหนึง่ ของการเดินทาง ในสถานทีห่ นึง่ เจอกันสัน้ ๆ
คุยกันไม่กปี่ ระโยค แต่เรือ่ งราวของพวกเขาดันเข้าไปซุกอยูใ่ นลิน้ ชักความทรงจ�ำเสียอย่างนัน้
คุณลุงคนนั้นที่เราเคยนั่งคุยกันสั้นๆ บนบาร์แห่งนั้นถึงเรื่องการเดินทางสู่วัยชรา จะยัง
แข็งแรงดีอยูม่ ยั้ ในตอนนี้ ป่านนีเ้ ด็กน้อยชาวเผ่าคนนัน้ คงเติบโตเกินกว่าบ่าของแม่จะแบก
น�ำ้ หนักไหว พ่อหนุม่ ชาวลาวทีไ่ ปเรียนต่อเวียดนามคราวนัน้ คงเรียนจบแล้ว หญิงสาวเกาหลี
หัวใจช�ำรุดบนถนนข้าวสารในคราวนัน้ คงได้ใครซักคนรักษาบาดแผลจนหายสนิท หรือแมว
อวบอ้วนตัวนั้น ป่านนี้อาจแก่เกินกว่าอายุขัยก�ำหนด คุณลุงนักปั่นจักรยานคนนั้นคงเก็บ
ธงประเทศสะสมเสียจนกระเป๋าบนหลังอานของเขาไม่มีที่ว่างพอจะแปะได้ หรือคู่รักหนุ่ม
สาวทีม่ าฮันนิมนู ด้วยกันเมือ่ คราว ป่านนีเ้ ขาคงมีเจ้าตัวน้อยสุดแสนจะน่ารักอยูใ่ นอ้อมกอด
ในทุกสถานที่ล้วนมีความทรงจ�ำซ่อนอยู่เสมอ และความทรงจ�ำของผม ส่วนมากล้วน
เป็นความทรงจ�ำอันเกิดจากผู้คนเสียเป็นส่วนใหญ่
เวลาเดินทางกลับมายังสถานทีเ่ ดิมอีกครัง้ ความทรงจ�ำประเภทนัน้ มักชอบวนกลับเข้า
มาในห้วงความคิดถึงอยูบ่ อ่ ยๆ แต่เอาเข้าจริงแล้ว ต่อให้เดินสวนกับคนเหล่านัน้ อีกครัง้ ผม
เองก็คงไม่มั่นใจในความทรงจ�ำมากพอให้เดินเข้าไปทักทายพวกเขา
เคยมีคนบอกเสมอๆ ว่ามนุษย์ประเภทผมเป็นประเภทที่ชอบท�ำความรู้จักกับคนใหม่ๆ
ไปเสียหมด สนุกเวลาได้เจอเรื่องราวใหม่ๆ จากคนแปลกหน้าที่บังเอิญเดินสวนเข้ามาใน
ชีวติ แต่กระนัน้ ก็ใช่วา่ จะมีความสามารถพอทีจ่ ะสนทนากันจนสามารถด�ำ่ ดิง่ ลงไปสูห่ วั จิต
หัวใจ ไอ้ที่ท�ำได้ คงเป็นเพียงการด�ำรงความสัมพันธ์ในระดับผิวเผิน ไม่ค่อยสนิทกับใคร
จนรู้จักรู้ใจเข้าอย่างลึกซึ้ง ต่างกับมนุษย์อีกประเภทที่เขาไม่ค่อยสนุกกับท�ำความรู้จักกับ
คนใหม่ๆ เท่าไรหรอก แต่พวกเขาสามารถประคองความสัมพันธ์ที่มีอยู่ให้มีความสนิทใจ
กันได้อย่างน่าอิจฉา
เราเดินทางเพื่ออะไร ส่วนหนึ่งคงเป็นเรื่องของการได้พบเจอผู้คนเหล่านี้ เก็บเอาความ
เศร้า ความหวัง ความยินดี เรือ่ งราวร้อยแปดในชีวติ ของพวกเขามาเป็นพลังใจให้เราใช้ชวี ติ
ต่อไป โดยมีธรรมชาติเป็นครูใหญ่ที่คอยให้โจทย์ชีวิตยากๆ เสมอ
ทะเลไกลสุดลูกหูลูกตา เส้นขอบฟ้าโน้มตัวลงมาจูบวันแล้ววันเล่า ต่อให้สถานที่แห่งนี้
จะมีเรื่องราวเกิดขึ้นอีกกี่ร้อยพัน ธรรมชาติมันยังคงด�ำรงอยู่ของมันเช่นนั้นเสมอ จะมีก็แต่
สิ่งมีชีวิตนี่แหละ ที่จะต้องเติบโตขึ้น ชราลง และลาจากโลกนี้ไป พวกเขาอาจจ�ำเป็นต้องใช้
ชีวติ อยู่ ณ สถานทีใ่ ดทีห่ นึง่ ตลอดไป หรือไม่ สิง่ มีชวี ติ บางชนิดอาจจ�ำเป็นต้องระหกระเหิน
ออกจากจุดเดิมไปยังจุดใหม่ซ�้ำไปซ�้ำมา สัจธรรมของการเติบโต บางทีมันก็เป็นเช่นนี้เอง

S TA LK
ศิรลิ กั ษณ์
แสวงผล
เคยลองทำ�ตัวเป็น ‘นักท่องเทีย่ ว’
ในละแวกบ้านของตัวเองไหม ?
อาทิเช่น เป็นคนกรุงเทพฯ ก็ขอลาหยุดงานเพื่อเที่ยวกรุงเทพฯ หยุดในที่นี่คือ
‘หยุด’ จริงๆ ด้วยการก�ำจัดนัดหมายทั้งหลายให้หมด ท�ำงานที่คั่งค้างให้เสร็จ
เหมือนกับเวลาที่จะไปเที่ยวต่างประเทศกันเลยทีเดียว ถ้าเป็นไปได้ก็ปิดโทรศัพท์
มือถือ หรือไม่ก็ไปซื้อซิมใหม่มาใช้ชั่วคราว เพื่อไม่ให้ต้องรับรู้กับการถูกตามตัว
กลับไปท�ำงาน รวมไปถึงลดการใช้เน็ต การเช็คอีเมล์ หรือการใช้เฟซบุ๊กด้วย
ส�ำหรับเรา Staycation ไม่ได้แปลว่าจะต้อง ‘อยูบ่ า้ น’ เฉยๆ แต่คอื การเปิดโอกาส
ให้เราได้ลองใช้เวลา ‘ส�ำรวจ’ และ ‘มองดู’ ทีท่ เี่ ราอยู่ ด้วยสายตาของ ‘คนนอก’ เช่น
เมือ่ เราถอนตัวออกจากภาระหน้าทีก่ ารงานทัง้ หลายทัง้ ปวงแล้ว เราจะเห็นกรุงเทพฯ
ด้วยสายตาอีกแบบ อาจเห็นมีพพิ ธิ ภัณฑ์หรือวัดทีเ่ ราไม่เคยมีเวลาเข้า หากเราลอง
เป็นการเทีย่ วด้วยสายตาใหม่ คือท�ำตัวเป็นนักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางอยูใ่ นบ้านในเมือง
ของตัวเอง ลอง ‘ท�ำความรูจ้ กั ’ กับพืน้ ทีท่ เี่ ราอาศัยอยูป่ กติแล้ว เรามักคิดว่าเรารูจ้ กั
ทีท่ เ่ี ราอยูเ่ ป็นอย่างดี แต่บางครัง้ สิง่ ทีอ่ ยูใ่ กล้เราก็ลมื มักถึงมันเสมอ
ดังนัน้ Staycation เสมือนเป็นการเปิดโอกาสให้เราเห็นความเป็นท้องถิน่ ของ
ตนเอง ว่ามีลกั ษณะอย่างไร มีแนวทางจะปรับปรุงท้องถิน่ ของเราอย่างไร เพือ่ ให้ดงึ ดูด
น่าสนใจ สิง่ เหล่านีน้ อกจากผลประโยชน์จากการได้พกั ผ่อนหย่อนใจแล้ว เราเชือ่ ว่า
มันยังสามารถสือ่ ถึงภาคการท่องเทีย่ วของไทยในมิตอิ นื่ ๆ ได้ ด้วย ซึง่ สามรถลอง
อ่าน ลองติดตามกันได้ในเล่มนี้
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Google Maps
ยุคที่อินเทอร์เน็ต
เและโทรศัพท์มือถือ
แทบจะเป็นอวัยวะที่
37 ของมนุษย์
‘Google Maps’
ได้กลายเป็นเพื่อน
คู่ใจของหลายคน
ไม่ว่าจะ Staycation
ใกล้หรือไกล ซึ่ง
นอกจากจุดประสงค์
การใช้งานในการค้นหา
สถานที่และเส้นทางที่
ต้องการ แต่จะรูห้ รือไม่
ว่าเจ้า Google Maps
สามารถท�ำอะไรได้
มากกว่านั้น

ช่วยจดจ�ำที่จอดรถส�ำหรับคนขี้ลืม
Google Maps สามารถบันทึกได้ทงั้ ต�ำแหน่ง
เวลาและบันทึกภาพที่จอดรถของคุณได้ เพียง
แค่กดเข้าไปทีจ่ ดุ สีฟา้ แสดงต�ำแหน่งของคุณ แล้ว
เลือก ‘Save Your Parking’ และยังสามารถ
ตัง้ ค่าการแจ้งเตือนเมือ่ จอดรถครบก�ำหนดเวลา
ที่ตั้งไว้ได้ด้วยนะ
เล่นเกมฝึกสมองใน Google Maps
นอกจากบอกเส้นทางแล้ว ยังมีเกมที่ชื่อว่า
‘Google’s Smarty Pins’ ให้เราได้ลองเข้าไป
ตอบค�ำถามซึง่ สามารถเลือกหมวดหมูข่ องค�ำถาม
ได้ และมีวธิ ตี อบทีไ่ ม่เหมือนใครโดยการปักหมุด
ใน Google Maps ให้ถูกต้องนั่นเอง
วัดระยะทางที่เราก�ำหนดเองได้
ปกติแล้วเราจะใช้ค้นหาสถานที่ที่จะไปโดย
Google Maps จะบอกเส้นทางพร้อมค�ำนวณ
ระยะทางให้อัตโนมัติ ซึ่งจริง ๆ แล้วเราสามารถ
ก�ำหนดเส้นทางที่ต้องการเองได้ เพียงแค่คลิก
ขวาต�ำแหน่งที่ต้องการเริ่มต้นแล้วเลือก Measure Distance แล้วเลือกเส้นทางตามจุดต่างๆ
ได้ตามใจชอบเลย

สร้างแผนที่ใน Google Maps
โดยเข้าไปที่ Google My Map แล้วปักหมุด
พร้อมกับเส้นทางเชือ่ มต่อแต่ละสถานทีก่ ส็ ามารถ
บันทึกเป็นแผนที่ของตัวเองได้ง่ายๆ และยังแชร์
ให้กับเพื่อนๆ ได้ด้วย
ใช้แบบออฟไลน์ ได้ ไม่ต้องพึ่งเน็ต
หลายคนอาจจะคิดว่าเวลาเดินทางแล้วเน็ต
ไม่ดจี ะใช้ Google Maps ก็กลายเป็นเรือ่ งยาก
แต่รหู้ รือไม่วา่ เราสามารถบันทึกแผนทีบ่ ริเวณที่
ต้องการไว้ในโทรศัพท์มือถือได้ เพียงแค่เข้าไป
ที่ Offline Maps แล้วเลือกดาวน์โหลดแผนที่
พื้นที่ที่ต้องการ เพียงเท่านี้ก็ไม่ต้องง้อ wifi หรือ
อินเทอร์เน็ตแล้วล่ะ
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วรัญญา บูรณากาญจน์

PROLOGUE
Staycation เกิดจากค�ำว่า
Stay ที่มีนัยยะว่า ‘อยู่’ หรือ
‘อยู่กับที่’ กับ Vacation ที่
แปลว่า ‘วันหยุดพักผ่อน’

อาจพอสรุปได้ว่า Staycation คือการ
ท่องเทีย่ วทีเ่ ราสามารถไปเทีย่ วได้ แม้วา่ จะ
พักอยูท่ บี่ า้ นก็ตาม ยกตัวอย่างการไปเทีย่ ว
แบบ One day trip ตามสถานที่ท่องเที่ยว
ใกล้บา้ น หรือ ’อยู’่ ในละแวกเดียวกับบ้าน
อาจมองได้ว่า Staycation จะมีระยะของ
การเดินทางแคบหรือสั้นไปกว่า vacation
ค�ำนี้เกิดขึ้นครั้งแรกจากนักแสดงตลก
แคนาดาชือ่ เบรนท์ บัตต์ (Brent Butt) จาก

รายการทีวีชื่อ Corner Gas เมื่อปี 2005
และกลายเป็นที่แพร่หลายในอเมริกาช่วง
พฤษภาคมปี 2008 เนื่องจากปัญหาของ
แก๊สขึ้นราคาในฤดูท่องเที่ยวอย่างฤดูร้อน
ท�ำให้คนหลายคนต้องลดค่าใช้จา่ ยจากการ
ท่องเที่ยว
แต่ถึงกระนั้น เนื่องจากเรื่องค่าใช้จ่ายที่
ไม่สูงจนเกินไป และไม่ต้องเตรียมตัวอะไร
มากมาย การท่องเที่ยวแบบนี้จึงเริ่มเป็นที่

นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทยมากขึ้น
เรื่อยๆ และใน Read Me ฉบับนี้ เราอยาก
ลองชวนให้ใครที่ยังไม่คุ้นกับค�ำนี้ หรือใคร
ที่เป็นขาลุยตัวยง มาลองส�ำรวจวัฒนธรรม
การท่องเที่ยวในรูแบบใหม่ไปพร้อมๆ กัน
ไม่แน่ว่าหลังจากอ่านจบ อาจรู้สึกคันไม้
คันมือ อยากสะกิดเพื่อนสนิทหรือคนรู้ใจ
ให้ออกไป Staycation ด้วยกันสักทริป
สองทริป
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ธัญญารัตน์ โคตรวันทา, สุวพัชญ์ จินดาวรเสฏฐ์

Why we
need to take
vacations?

‘ชีวิตคนเราต้องการการพักผ่อน’
ประโยคแสนคลาสสิกที่หลายคน
ได้ยินแล้วคงพยักหน้าตาม แต่ใคร
จะรู้บ้างว่าการพักผ่อนแท้จริงแล้วคือ
อะไร? และมีความส�ำคัญต่อการใช้
ชีวิตของมนุษย์เรามากน้อยแค่ไหน?
ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์: The New York Times, The Atlantic และ Psychology Today
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สุขกันเถอะเรา เสาร์ ไปเที่ยวไหม
หากอธิบายโดยง่าย การพักผ่อน คือการ
หยุดพักการท�ำงานเพือ่ ลดความเหน็ดเหนือ่ ย
และความตึงเครียด ซึง่ การพักผ่อนทีง่ า่ ยและ
อยูใ่ กล้ตวั เรามากทีส่ ดุ ก็คอื ‘การนอนหลับ’
และถือเป็นการพักผ่อนทีด่ ที สี่ ดุ ของใครหลาย
คน การนอนหลับนอกจากจะช่วยเรือ่ งระบบ
ต่างๆ ภายในร่างกายให้ทำ� งานได้อย่างปกติ
แล้ว ยังช่วยลดภาระการท�ำงานของสมอง
เสริมสร้างสมาธิ ภูมคิ มุ้ กัน และท�ำให้อายุ
ยืนยาวได้อกี ด้วย แต่การพักผ่อนไม่ได้จำ� กัด
ไว้แค่การนอนหลับเพียงอย่างเดียว ในช่วงวัน
หยุดทีไ่ ด้พกั จากการท�ำงาน โดยเฉพาะสาย
ผจญภัย, ปาร์ต,ี้ แฮงค์เอ้าท์ ก็คงอยากเปลีย่ น
บรรยากาศ ไปเทีย่ วหรือพักผ่อนนอกบ้านบ้าง
ดังนัน้ การไปเทีย่ วนอกสถานทีก่ น็ บั เป็นการ
พักผ่อนอย่างหนึง่ และเป็นกิจกรรมทีไ่ ด้รบั
ความนิยมอยูไ่ ม่นอ้ ย จนกระทัง่ เกิดเป็นกระ
แสอย่าง #VacationNeeded ขึน้ มา
#VacationNeeded หนึ่งในแฮชแท็ก
ยอดนิยมถูกจัดวางไว้ถดั จากแคปชัน่ ใต้ภาพ
วิวแสนสวยหรือภาพท่าโพสต์สุดชิคก่อนจะ
ถูกกดแชร์ลงในโซเชียลมีเดียอย่างอินสตา
แกรม แฮชแท็กนี้ชวนให้ตั้งค�ำถามว่าท�ำไม
ต้อง #VacationNeeded

การพักผ่อนนอกบ้านนัน้ จ�ำเป็นต่อชีวติ
ของคนเราจริงหรือ?
เมื่อลองค้นหาค�ำตอบในเชิงจิตวิทยาและ
วิทยาศาสตร์ มีงานวิจัยหนึ่งจากประเทศ
เนเธอร์แลนด์ที่ศึกษาเกี่ยวกับความสุขของ
การไปพักผ่อนในช่วงวันหยุด เผยแพร่ใน
journal Applied Research in Quality
of Life กล่าวถึงความสุขกับการท่องเที่ยว
ในวันหยุด โดยศึกษาจากชาวดัชต์ 1,530
คน เปรียบเทียบกลุม่ ทีไ่ ด้ออกไปเทีย่ วในวัน
หยุด กับกลุม่ ทีไ่ ม่ได้ออกไปเทีย่ วในวันหยุด
พบว่า หลังกลับมาจากช่วงวันหยุดยาว ความ
สุขของคนที่ได้ออกไปเที่ยวลดลงมาอยู่ใน
ระดับปกติ พอๆ กับคนที่ไม่ได้ออกไปไหน
ในวันหยุดยาว ยกเว้นว่าความสุขในระหว่าง
การท่องเที่ยวนั้นจะอยู่ในระดับที่สูงมาก
(very relaxed) เท่านั้น เหตุผลหนึ่งอาจ
เป็นเพราะหลังวันหยุดยาว เราต้องกลับมา
เผชิญหน้ากับโลกแห่งความจริง ความเครียด
และความกดดันจากการท�ำงานอีกครัง้ อ่าน
มาถึงตรงนี้หลายคนอาจสงสัยว่า หากการ
ท่องเที่ยวนั้นไม่ได้ช่วยให้ความสุขระยะยาว
เพิม่ ขึน้ หลังจากกลับมา แล้วอะไรคือเหตุผล
ที่ผู้คนยังต้องการการพักผ่อนนอกบ้าน?
ค�ำตอบคือความสุขนัน้ ซ่อนอยูใ่ นช่วงเวลา
ก่อนวันหยุด (pre-trip happiness) โดย
งานวิจัยนี้กล่าวว่า เมื่อคนเราได้มีโอกาส
วางแผน คาดการณ์ หรือนึกถึงทริปในวัน
หยุด ก็ช่วยเพิ่มความสุขได้มากกว่ากลุ่มที่
ไม่ได้มีโอกาสวางแผนหรือนึกถึงการเดิน
ทางท่องเที่ยวแล้ว นอกจากนี้ยังพบว่าระยะ
เวลาของการพักผ่อนในวันหยุดนั้นไม่ได้ส่ง
ผลต่อความสุขโดยรวม เพราะความสุขจะ

ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาก่อนการพักผ่อนที่ได้
วางแผนหรือคาดการณ์เกีย่ วกับการท่องเทีย่ ว
มากกว่าเสียส่วนใหญ่ ดังนัน้ การมีทริปเล็กๆ
หลายๆ ทริปในหนึง่ ปี จึงมีแนวโน้มทีจ่ ะสร้าง
ความสุขให้กบั ผูเ้ ดินทางได้มากกว่าการท่อง
เทีย่ วระยะยาวเพียงครัง้ เดียว ซึง่ เราอาจใช้วธิ ี
การแบ่งช่วงเวลา เช่น เมื่อมีเวลา 2 สัปดาห์
อาจแบ่งออกเป็น 2 ทริป อย่างละ 1 สัปดาห์
เพื่อเพิ่มเติมอัตราความสุขในหัวใจให้เต็ม
อิ่มได้มากขึ้นนั่นเอง
นอกจากเรือ่ งของความสุขแล้ว การได้ออก
ไปท่องเทีย่ วในวันหยุดยังมีสว่ นช่วยพัฒนาใน
เรือ่ งของความคิดสร้างสรรค์และประสิทธิภาพ
ในการท�ำงานทีเ่ พิม่ ขึน้ อีกด้วย เพราะการมี
ส่วนร่วม การปรับตัวกับวัฒนธรรมทีห่ ลาก
หลาย (Multicultural) รวมถึงการพบ
ประสบการณ์ทแี่ ปลกใหม่ จะช่วยเพิม่ ความ
สามารถในการเชือ่ มโยงของความคิดทีแ่ ตก
ต่างกันซึง่ เป็นหัวใจหลักของการเกิดความคิด
สร้างสรรค์ นอกจากนีย้ งั มีการศึกษาทีพ่ บว่า
การฝันกลางวัน (daydreaming) หรือปล่อย
ให้สมองว่างเปล่าจากความคิดทัง้ เรือ่ งงาน
เรือ่ งเรียน หรือเรือ่ งทีม่ สี าระทัง้ หลายนัน้ ท�ำให้
เกิดคลืน่ อัลฟา (alpha waves) ในสมอง
ซึง่ เป็นกุญแจส�ำคัญของความคิดสร้างสรรค์
และการคิดค้นสิง่ ใหม่ๆ อีกด้วย
ฉะนัน้ การได้พกั ผ่อนเก็บกระเป๋าก้าวออก
จากบ้านไปยังสถานทีใ่ หม่ๆ นัน้ ให้อะไรมากกว่า
ความตืน่ เต้นและความสนุกสนาน เห็นแบบนี้
แล้วคงต้องลองหาเวลาว่างสักวัน จัดทริปเล็กๆ
ให้ใจได้พกั ผ่อน หรืออาจลองหันไปชวนเพือ่ น
คนในครอบครัว หรือคนรักในวันหยุดสุดสัปดาห์
ว่า สุขกันเถอะเรา เสาร์ไปเทีย่ วไหม ?
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วศิน สุวรรณอักษร

SHOTTERM
TRAVEL
VS
LONGTERM
TRAVEL
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Solo or Team
ความรูส้ กึ ของการเทีย่ วคนเดียวจะเป็นความ
รูส้ กึ ทีม่ ตี อ่ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วเป็นหลัก ส่วนผูค้ น
รอบตัวแทบจะไม่มีผลต่อความรู้สึกใดๆ (เว้น
แต่วา่ ถ้ามีคนเยอะมากๆ ก็อาจจะส่งผลต่อบาง
คนทีไ่ ม่ชอบ) แต่สำ� หรับการไปเทีย่ วกับคนรูจ้ กั
ไม่วา่ จะกีค่ นก็ตาม ความรูส้ กึ ก็จะไปขึน้ อยูก่ บั
ผู้คนรอบตัวเป็นหลักแทน ในขณะที่สถานที่
ท่องเทีย่ วกลายเป็นปัจจัยรอง เพราะหากความ
สัมพันธ์แข็งแรง ไม่วา่ จะไปเทีย่ วทีไ่ หนก็สามารถ
ท�ำให้สนุกได้ แต่หากไปเที่ยวด้วยกันแบบระ
หองระแหงแล้ว ไม่ว่าสถานที่เที่ยวจะน่าสนใจ
แค่ไหนก็คงไม่สามารถท�ำใจให้สนุกได้หรอก
จริงมั้ย?
Solo
ข้อดีของการท่องเทีย่ วทีเ่ ห็นได้ชดั เลยก็คอื มี
ความคล่องตัวสูง สามารถตัดสินใจท�ำสิง่ ต่างๆ
ได้ตามความต้องการของตนเองโดยไม่ต้อง
รอถามความเห็นจากคนอื่นๆ แต่ถึงกระนั้นก็
อาจจะล�ำบากอยู่บ้างในการท�ำกิจกรรมบาง
อย่าง เช่น ถ่ายรูปตัวเอง เป็นต้น
• การเที่ยวคนเดียวแบบระยะสั้น
o การท่องเทีย่ วระยะสัน้ นัน้ จะช่วยให้เรารูส้ กึ
มีชีวิตชีวา โดยเฉพาะกับการได้ไปท่องเที่ยว
ในสถานที่ที่ไม่เคยไป ทั้งนี้เป็นเพราะคนเรา
จะรูส้ กึ ตืน่ เต้นเวลาได้เจอกับสิง่ ใหม่ๆ มากกว่า
การอยู่กับอะไรเดิมๆ
• การเที่ยวคนเดียวแบบระยะยาว
o ถ้าไม่นบั เรือ่ งความประทับใจแรกพบแล้ว
คนเรามักจะจ�ำสิ่งที่คุ้นเคยหรือมีเวลาอยู่ร่วม
กันได้ดีกว่าสิ่งที่ไม่คุ้นเคยมาก่อน ดังนั้นการ
ท่องเที่ยวระยะยาวจะช่วยให้เราจดจ�ำสิ่งต่างๆ
ที่ได้เจอในระหว่างนั้นได้ดี
o ด้วยเวลาที่ยาวกว่า จึงท�ำให้มีโอกาสค้น
พบมุมมองใหม่ๆ เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว
มากกว่าเมื่อเทียบกับการท่องเที่ยวระยะสั้น

Team
พอไปเที่ยวกันสองคนกับคนรัก การที่จะท�ำ
อะไรต่อมิอะไรก็สะดวกขึน้ มากกว่าตอนอยูต่ วั
คนเดียว ทว่าในขณะเดียวกันเราก็จ�ำเป็นจะ
ต้องปรับไลฟ์สไตล์บางอย่างของตัวเองเพื่อ
ให้การท่องเที่ยวราบรื่นไม่มีติดขัด
พอเขยิบมาเป็นการไปเทีย่ วกับครอบครัว รูป
แบบการท่องเทีย่ วก็จะมีอสิ ระน้อยกว่าสองแบบ
ทีก่ ล่าวมาก่อนหน้านี้ เนือ่ งจากการตัดสินใจส่วน
ใหญ่มกั จะตกเป็นของผูท้ มี่ อี ำ� นาจการตัดสินใจสูง
สุด (คนถือเงิน) แต่ขอ้ เสียทีว่ า่ นัน่ ก็ชดเชยมาด้วย
ความไหลลืน่ ของการท�ำกิจกรรมต่างๆ
ส่วนหากเป็นการเทีย่ วกับเพือ่ น แบบนีจ้ ะเป็นการ
ท่องเทีย่ วทีจ่ ำ� ลองความเป็นประชาธิปไตยได้ดี
ทีส่ ดุ เนือ่ งจากไม่วา่ จะตัดสินใจท�ำอะไรก็จำ� เป็น
จะต้องมีการลงประชามติเพือ่ หาเสียงส่วนใหญ่
(ยกเว้นเสียแต่วา่ จะมีใครสักคนในกลุม่ ทีม่ อี ำ� นาจ
มากพอทีจ่ ะชีน้ ำ� ให้คนอืน่ ๆ ท�ำตามได้ ซึง่ จะ
คล้ายๆ กับรูปแบบการเทีย่ วกับครอบครัว)
• การเที่ยวกับคนรู้จักแบบระยะสั้น
o ช่วยกระชับความสัมพันธ์ไม่ให้หา่ งเหินกัน
เกินไปผ่านการท�ำกิจกรรมต่างๆในแต่ละสถาน
ที่ท่องเที่ยว
• การเที่ยวกับคนรู้จักแบบระยะยาว
o เมือ่ ได้อยูด่ ว้ ยกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตา
ท�ำให้มีเวลาในการพูดคุยกันนอกเหนือจาก
เวลาปกติ
o ได้เรียนรูล้ กั ษณะนิสยั บางอย่างของผูร้ ว่ ม
เดินทางทีอ่ าจจะปรากฎออกมาในช่วงทีอ่ ยูด่ ว้ ย
กันเป็นเวลานาน
*เกณฑ์ในการใช้แยกระหว่างการท่องเที่ยว
ระยะสัน้ และยาววัดจากเวลาทีใ่ ช้ไปกับ ‘สถาน
ที่เป้าหมาย’ เทียบกับระยะเวลารวมทั้งหมด
หากต่างกันมาก จะถือว่าเป็นการท่องเที่ยว
ระยะสัน้ แต่ถา้ หากใช้เวลามากกว่าครึง่ จะนับ
เป็นการท่องเที่ยวระยะยาว เช่น เป้าหมายคือ
ไปเที่ยวทะเล แต่ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่แต่ใน
บ้านพัก ส�ำหรับบทความนี้จะมองว่าเป็นการ
ท่องเที่ยวระยะสั้น เป็นต้น
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การได้ใช้เวลาไปกับการ
ท่องเที่ยวคงเป็นสิ่ง
แรกๆ ที่หลายๆ คนจะ
นึกถึงเมื่อถึงวันหยุด
แต่ก่อนจะเริ่มวางแผน
ใดๆ ก็ตาม สิ่งหนึ่งที่
ต้องพิจารณาก็คือระยะ
เวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยว
นอกจากในแง่ที่ว่าต้องไม่
กระทบต่อหน้าที่การงาน
แล้ว ระยะเวลานั้นจะส่ง
ผลต่อความรู้สึกในการ
ท่องเที่ยวแต่ละประเภท
แตกต่างกันอีกด้วย
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ธัญญารัตน์ โคตรวันทา

STAY(CATION)
WITH ME

การเดินทางและการท่องเที่ยวคือสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนมากหน้า
หลายตาให้ได้มาท�ำความรู้จัก พูดคุย หรือแม้กระทั่งการรวมกลุ่มกันไม่ว่าจะเป็น
เหล่านักเดินทางเอง คนในพื้นที่ หรือผู้คนที่สนใจ จนเกิดเป็นคอมมูนิตี้ที่เกี่ยว
กับการท่องเที่ยวขึ้น ส�ำหรับการ Staycation ในกรุงเทพฯ นั้น ก็มีคอมมูนิตี้ที่
น่าสนใจซึ่งจะพาคุณไปท�ำความรู้จักเมืองกรุงในมุมเดิมให้ดียิ่งขึ้น ออกไปส�ำรวจ
เส้นทางใหม่ ๆ ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน และได้ลองเป็นไกด์ในพื้นที่ที่ตนเองคุ้นเคย

ท�ำความรู้จักทุกซอกมุมของกรุงเทพฯ กับ ‘Co Van Kessel’ ทัวร์
จักรยานแบบชาวดัชต์แห่งแรกในไทย
Co Van Kessel เป็นทัวร์จักรยานที่ถือก�ำเนิดมานานกว่า 30 ปี โดย
มิสเตอร์ โค แวน เคสเซ่ล ชายชาวดัตช์ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ มาตั้งแต่ปี
พ.ศ.2517 หลังจากทีใ่ ช้เวลาหลายปีสะสมแผนทีแ่ ละออกส�ำรวจทัว่ กรุงเทพฯ
จนค้นพบเส้นทางอันน่าประทับใจ จึงตัดสินใจร่วมมือกันกับคุณจันทร์มณี
พลภักดี (น้อง) ก่อตั้ง Co Van Kessel Bangkok Tours ในปีพ.ศ.2548
จุดเด่นของอยู่ที่การสัมผัสบรรยากาศและทัศนียภาพสองข้างทางตาม
ตรอกซอกซอย รวมทัง้ วิถชี วี ติ อันมีเสน่หท์ ซี่ อ่ นอยูเ่ บือ้ งหลังความวุน่ วายของ
เมืองกรุง โดยไม่มไี กด์บรรยายตลอดทางแบบทัวร์อนื่ ๆ เพือ่ ให้นกั ท่องเทีย่ ว
ได้สัมผัสมุมมองใหม่ที่ซ่อนอยู่ในกรุงเทพฯ ด้วยตนเอง ทัวร์นี้เหมาะกับทุก
เพศทุกวัย ไม่ว่าคุณจะมีเวลาน้อยหรือมากเพราะมีตั้งแต่ทัวร์ระยะสั้น 2
ชั่วโมง ไปจนถึงทัวร์แบบเต็มอิ่มตลอด 9 ชั่วโมง ซึ่งนอกจากจักรยานแล้ว
ยังมีพาหนะอื่น ๆ อย่างทัวร์เรือและทัวร์เดินอีกด้วย
ที่อยู่ ศูนย์การค้าริเวอร์ซติ ี้ ท่าน�ำ้ สีพ่ ระยา (เข้าเจริญกรุงซอย 24) ตรอก
โรงน�ำ้ แข็ง แขวงตลาดน้อย
ติดต่อ https://www.facebook.com/covankessel/
https://www.covankessel.com/th/
02 639 7351
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‘TakeMeTour’ สตาร์ทอัพทีจ่ ะพาชาวต่างชาติมาเทีย่ วเมือง
ไทยโดยไกด์ท้องถิ่น
TakeMeTour เป็นหนึง่ ใน Startup ทีผ่ า่ นเข้ารอบสุดท้ายของ
dtac Accelerate Batch 3 เริม่ ต้นจากแนวคิดของคุณอมรเชษฐ์
จินดาอภิรกั ษ์ CEO และ Co-Founder ของ TakeMeTour ทีช่ นื่
ชอบการท่องเทีย่ วและพบว่าการมีเพือ่ นหรือคนในท้องถิน่ นัน้ ๆ พา
เทีย่ ว ท�ำให้ได้สมั ผัสประสบการณ์ทมี่ ากกว่าการไปเทีย่ วตามสถาน
ทีย่ อดนิยมทัว่ ไป จึงเป็นจุดเริม่ ต้นของการสร้างเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน
ทีเ่ ชือ่ มต่อกันระหว่างนักท่องเทีย่ วกับไกด์ในพืน้ ทีน่ นั้ ๆ หรือทีเ่ รียก
ว่า ‘Local Expert’ ให้มาเป็นเหมือน ‘เพือ่ นพาเทีย่ ว’ นัน่ เอง
มากกว่าการสร้างรายได้และฝึกภาษาให้กบั คนในท้องถิน่ TakeMeTour ยังเป็นประตูสู่มิตรภาพและเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ที่หา
ได้ยากให้กบั ชาวต่างชาติทอี่ ยากจะรูจ้ กั เมืองไทยแบบใกล้ชดิ เพราะ
คนไทยที่สนใจสามารถส่งโปรแกรม One Day Trip ของตนเอง
เข้ามาโดย TakeMeTour จะเป็นเหมือนคนกลางที่เผยแพร่และ
แนะน�ำทริปนัน้ ๆ รวมทัง้ รีววิ ทีผ่ า่ นมา ให้นกั ท่องเทีย่ วชาวต่างชาติ
ได้เข้าไปดูในเว็บไซต์ก่อนตัดสินใจเลือกทั้งสถานที่และเพื่อนชาว
ไทยที่อยากให้มาเป็นไกด์ได้ด้วยตนเอง
ติดต่อ https://www.facebook.com/Takemetour/
https://www.takemetour.com/

สัมผัสวิถีชีวิตและประวัติศาสตร์ของชุมชนเมืองเก่าแถบ
พระนครไปกับ ‘Trawell Thailand’
Trawell Thailand บริษัทแนะน�ำและพัฒนาการท่องเที่ยวที่ใช้
ความสร้างสรรค์พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสโดยพัฒนาชุมชนทีใ่ นย่าน
เมืองเก่าให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ จากการน�ำจุดเด่น
และศักยภาพทีม่ มี าต่อยอดพร้อมส่งต่อความดีงามเหล่านัน้ ผ่านท
ริปและกิจกรรมที่น่าสนใจจนกลายเป็นธุรกิจเพื่อสังคม
Trawell เริ่มต้นจากกรุงเทพฯ เน้นไปที่เมืองเก่าเขตพระนคร ซึง่
มีทริปทีจ่ ะพาคุณเพลิดเพลินไปกับวิถชี วี ติ และสนุกไปกับการเรียน
รู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของ 4 ชุมชน 4 ทริป ได้แก่ พิพิธภัณฑ์
มีชีวิตที่ชุมชนป้อมมหากาฬ, การท�ำบาตรพระด้วยมือแห่งสุดท้าย
ในโลกทีช่ มุ ชนบ้านบาตร, สนุกไปกับเรียนรูโ้ ลกพุทธศาสนาทีช่ มุ ชน
วังกรม และท�ำความรู้จักกับกิจกรรมย้อนยุคแสนสนุกที่ชุมชน
นางเลิ้ง
ติดต่อ https://www.facebook.com/Trawellthailand
http://trawellthailand.com/th/
092 506 6598

เดินสายท�ำบุญไปกับโครงการไหว้พระ ๙ วัด กับ ขสมก. เขตการ
เดินรถที่ ๑ (อู่บางเขน)
โครงการนีเ้ ริม่ ขึน้ เมือ่ ปี 2549 โดยขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ หรือ ขสมก.
จัดโปรแกรมให้ผโู้ ดยสารเดินทางไหว้พระ 9 วัดภายในกรุงเทพมหานคร
ก่อนจะขยายออกไปที่วัดในต่างจังหวัดซึ่งเป็นทริปแบบไปเช้าเย็นกลับ
โปรแกรมการท่องเทีย่ วส�ำหรับสายบุญนีม้ ปี ระมาณ 20-30 โปรแกรม
ซึ่งแต่ละโปรแกรมจะมีทั้งวัดดังและวัดที่ยังไม่เป็นที่รู้จักและต้องการทุน
ทรัพย์ในการพัฒนาและบ�ำรุงรักษา โดยจะมีทมี งานออกส�ำรวจและติดต่อ
ประสานงานกับวัดต่าง ๆ ร่วมกันกว่าร้อยวัด เพื่ออ�ำนวยความสะดวก
ให้สายบุญได้เดินทางไปไหว้พระ 9 วัดได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
ติดต่อ http://www.polyboon.com/9wat/
02 552 0885-6
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ญาณิศา ประจุศิลป

Guide book
vs
Blogger:
แตกต่างเหมือนกัน ?

ในทุกครั้งที่มีความคิดแว๊บ
เข้ามาในหัวว่าจะไปเที่ยว
อย่างแรกในใจที่เด้งขึ้นมา
เป็นค�ำถามก็คือ จะไป
ที่ไหนดี? เดินทางยังไง?
แล้วจะท�ำกิจกรรมอะไรบ้าง?
ซึ่งในปัจจุบันก็มีหลากหลาย
ทางเลือกให้เลือกสรรหา
ข้อมูลการท่องเที่ยวให้
ตรงกับใจเรา ไม่ว่าจะเป็น
ช่องทางออนไลน์หรือ
ออฟไลน์กต็ าม จนหลายครัง้
ก็เกิดการถกเถียงว่า
จริงๆ แล้วเราเชื่ออะไร
ดีกว่ากันระหว่างไกด์บุ๊ค
กับบล็อกเกอร์ แต่ก่อนที่จะ
ไปตัดสินกับเรื่องนี้ เรามา
ท�ำความรู้จักกับทั้งสอง
อย่างนี้ให้มากขึ้นกันดีกว่า

15

ไกด์บคุ๊ ถือว่าได้รบั ความนิยมมาอย่างยาวนาน
และถือว่าได้รบั ความไว้วางใจจากนักท่องเทีย่ ว
ทัว่ โลก เราน่าจะคุน้ หูกบั หลายๆชือ่ อย่าง Lonely Planet หรือ Michelin Guides กันอย่าง
แน่นอน โดยจุดุ เริม่ ต้นของหนังสือไกด์บคุ้ นัน้
ปรากฏขึน้ มาตัง้ แต่ในช่วงกลางของศตวรรษที่
1 พัฒนามาเป็นวรรณกรรมการเดินทางทีไ่ ด้รบั
ความนิยมในช่วงราชวงศ์ซง่ ในโลกตะวันออก
และในฝัง่ ตะวันตกก็มกี ารเปลีย่ นแปลงในสไตล์
การเขียนอย่างชัดเจน จากการซึมซับความงาม
ทางด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม หรือความเก่าแก่
ให้กลายเป็นหนังสือในเชิงเน้นข้อมูลทีจ่ ำ� เป็น
มากขึน้ ในยุค 1824 หลังจากนัน้ ก็มกี ารริเริม่
ระบบเรตติง้ ทีจ่ ะให้ดาวสรุปความน่าไปและ
คุณภาพของแต่ละที่ จนปัจจุบนั กลายเป็นสิง่ ที่
ขาดไปไม่ได้ หนังสือไกด์บคุ้ จึงกลายเป็นเพือ่ น
คูใ่ จในการเทีย่ วของหลายๆคนตัง้ แต่อดีตจนถึง

Blogger
ในขณะทีใ่ นปัจจุบนั อินเทอร์เน็ตก็ได้กา้ ว
เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ของชีวติ ประจ�ำวันของเรา
โดยสมบูรณ์ การแบ่งปันประสบการณ์ผ่าน
บล็อกก็กลายเป็นช่องทางทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการ
ตัดสินใจในการวางแผนเที่ยวของคนทั่วไป
ซึง่ เห็นได้ชดั เจนจากการทีไ่ กด์บคุ๊ ดังๆ ก็ตา่ ง
ขยายการเผยแพร่มายังแพลตฟอร์มอื่นบน
อินเทอร์เน็ต หรือความนิยมของเว็บไซต์ดา้ น
การท่องเที่ยวที่ให้คนทั่วไปได้มาแบ่งปัน
ประสบการณ์จริงและแนะน�ำทริคต่างไว้บน
โลกออนไลน์ จนตอนนีเ้ พียงแค่ไม่กคี่ ลิกเรา
ก็สามารถอ่านรีววิ ในทีๆ่ เราอยากไป ดูความ
เห็นของแต่ละคน เปรียบเทียบการเดินทาง
และความเห็นของแต่ละคน โดยที่แทบไม่
ต้องเสียเงินสักบาท
ข้อดีของบล็อกเกอร์
1. รวดเร็ว ทันใจ ข้อมูลไวล่าสุด - จุด
แข็งของแพลตฟอร์มออนไลน์ทเี่ ห็นได้ชดั เจน
ก็คือความเร็ว

2. เลือกคนที่ใช่ กับสไตล์ที่ชอบ – ข้อนี้
คือไม่ได้จะให้ไปหาแฟนหรืออย่างไร แต่
เพราะว่าปัจจุบนั มีบล็อกเกอร์มากมายหลาย
สไตล์ทนี่ ำ� เสนอจุดขายในการท่องเทีย่ วต่าง
กัน ไม่ว่าจะเป็นสายเที่ยวประหยัด สายกิน
หรู สายศิลปะ สายร้านกาแฟ
3. ไม่ใช่แค่ตวั หนังสือกับรูปภาพ - หลาย
ครั้งที่แค่ข้อความก็อาจจะไม่เห็นภาพของ
การท่องเที่ยวในที่นั้นจริงๆ แต่บนโลก
อินเทอร์เน็ตก็ไม่ได้จำ� กัดพืน้ ทีข่ องข้อมูลอีก
ต่อไป ท�ำให้เราสามารถเห็นภาพ 360 องศา
รวมทั้งเสียงและบรรยากาศ ผ่านวิดีโอ การ
ไลฟ์ หรือเทคโนโลยีต่างๆที่ถูกน�ำมาใช้ใน
ปัจจุบัน
4. ถามได้ ตอบได้ - ไม่ใช่แค่เราจะได้
อ่านอย่างเดียว แต่เราก็สามารถคอมเมนต์
ค�ำถาม หรือพูดคุยปรึกษากับคนทีเ่ คยไปมา
หรือเพือ่ นๆทีห่ าข้อมูลเหมือนกันในตอนนัน้
ได้เลยอีกด้วย

ปัจจุบนั เป็นหนึง่ ในหมวดหนังสือทีต่ งั้ ตระหง่าน
บนแผงหนังสือหนังสือขายดีในร้านหนังสือชือ่ ดัง
ทีเ่ ราเดินผ่านประจ�ำ และมีจำ� นวนมากมายให้
เราได้เลือกซือ้ กันอีกด้วย
ข้อดีของไกด์บุ้ค
1. ข้อมูลแน่นอน เชื่อถือได้ - กว่าจะออกมา
เป็นหนังสือไกด์บุ๊คสักหนึ่งเล่มก็ต้องผ่าน
กระบวนการตรวจสอบข้อมูลของกองบรรณาธิการ
ก็เลยท�ำให้เฃื่อได้เลยว่าข้อมูลที่ดีจะครบและ
ไม่พลาด
2. ครบจบในเล่มเดียว - ทุกข้อมูลทีต่ อ้ งการ
ในการท่องเทีย่ วทริปหนึง่ ได้ถกู จัดเรียงออกแบบ
ให้ใช้งานในเล่มได้อย่างเต็มที่ ไม่วา่ จะเป็นแผนที่
ร้านอาหาร โรงแรม เส้นทางการเดินเทีย่ ว การ
เดินทาง ประวัตหิ รือข้อมูลเบือ้ งต้นทีน่ า่ สนใจ
เรียกได้วา่ พกไปหนึง่ เล่มก็หายห่วงได้เลย

แต่กระนั้น ทัง้ สองอย่างนีก้ ม็ จี ดุ แข็งทีไ่ ม่
เหมือนกัน ซึง่ สุดแล้วแต่ความถนัดของแต่ละ
คน แม้ว่าเทคโนโลยีจะเข้ามามีผลกระทบ
ต่อตัวหนังสือไกด์บคุ๊ แต่กจ็ ะเห็นได้วา่ หนังสือ
ไกด์บุ๊คก็ไม่ได้หายไปไหน อาจเปลี่ยนรูป
แบบเป็นไฟล์ e-book พกพาง่าย และแบบ
ตัวเล่มยังคงความขลังให้เหล่าบล็อกเกอร์ไป
ตามรอยกันได้อีก แม้แต่ตัวบล็อกเกอร์ชื่อ
ดังที่เขียนรีวิวมากมาย ก็มีจุดหมายที่จะตี
พิมพ์หนังสือท่องเทีย่ วของตัวเองสักเล่ม เรียก
ได้วา่ ไม่วา่ จะออนไลน์หรือออฟไลน์ ในการ
เทีย่ ว ก็แอบมีความคาบเกีย่ วกันอยูล่ กึ ๆ แม้
หน้าที่จะคล้ายกัน แต่ก็สามารถส่งเสริมซึ่ง
กันและกันได้
ถ้าเปรียบเป็นห้องเรียน ไกด์บคุ๊ ก็คงเป็น
เหมือนอาจารย์ทคี่ อยเลคเชอร์ให้ฟงั ในขณะ
ทีบ่ ล็อกเกอร์คอื เพือ่ นตัวท็อปทีเ่ ขียนชีทซีรอกซ์
แล้วอธิบายมานั่งติวให้เรา ก็ขึ้นอยู่กับแค่ตัว
เราแล้วนัน่ แหละ ว่าจริงๆแล้ว เราเป็นนักเรียน
ที่ชอบเรียนแบบไหน?
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somewhere only
WE DON’T KNOW
ย้อนกลับไปหลายปี ในช่วงทีช่ วี ติ ถึงจุดหักเห เราตัดสิน
ใจพักการเรียนและมุ่งหน้าเข้าไปท�ำงานในโรงแรมบูทีค
เล็กๆแห่งหนึง่ บนถนนดินสอ เขตพระนคร…วันหนึง่ ลูกค้า
ที่เข้าพักในโรงแรมได้เข้ามาถามว่าเขาจะสามารถหา
gym ใกล้ข้าวสารได้ที่ไหน ซึ่งในขณะนั้น ซึ่งตัวเราเองก็
ไม่สามารถนึกภาพออกได้จริงๆ ว่าตรงส่วนไหนของ
ข้าวสารจะมี gym ส�ำหรับออกก�ำลังกาย ด้วยความทีว่ ฒ
ุ ิ
ภาวะยังเด็กบวกกับเป็นคนคิดน้อยอยูแ่ ล้ว จึงตอบลูกค้า
ไปว่า I don’t know หลังจากนั้น ลูกค้ารายนั้นได้เข้าไป
คอมเพลนความไม่เป็นมืออาชีพของสต๊าฟโรงแรมในเว็บ
รีวิวชื่อดังแบบที่เรียกว่าไม่มีชิ้นดี (ในรีวิวนั้นระบุว่าเธอ
เดินหา gym เล็กๆแถวข้าวสารจนเจอ) และนั่นเป็นบท
เรียนบทเรียนที่หนึ่งได้จากการท�ำงานของเรา
หลังจากนัน้ เราเริม่ ปฏิวตั ติ วั เองเสียใหม่ ด้วยการหยิบ
แผนทีก่ รุงเทพฯแทบทุกฉบับทีต่ พี มิ พ์แจกนักท่องเทีย่ ว มา
นัง่ อ่านเก็บรายละเอียดในทุกจุด รวมไปถึง หนังสือน�ำเทีย่ ว
หรือ guide book ปกสีนำ�้ เงินทีน่ กั ท่องเทีย่ วทัว่ โลกต้องพก

ติดตัวยามออกเดินทางอย่าง Lonely Planet และการได้
อ่านหนังสือเล่มนี้ ก็เปิดโลกและไขข้อสงสัยของผูเ้ ขียนจน
กระจ่าง เพราะสมัยทีผ่ เู้ ขียนท�ำงานอยูท่ โี่ รงแรมนัน้ มักจะ
มีนกั ท่องเทีย่ วหลากหลายเชือ้ ชาติแวะเวียนเข้ามาถามหา
ร้านอาหารชือ่ ต่างๆบนถนนดินสอ ใกล้โรงแรมตลอดทัง้ วัน
เราขอเริ่มต้นสตาร์ทจุดแรกที่ ครัวอัปษร ร้านอาหาร
ไทยชื่อดังติดแอร์ แค่มองผ่านกระจกหน้าร้านก็เห็นแล้ว
ว่าร้านนีค้ ราคร�ำ่ ไปด้วยบรรดานักท่องเทีย่ วต่างชาติ หลาก
หลายสีผม ซึง่ ร้านครัวอัปษรนีก้ ลายเป็นทีน่ ยิ มในหมูน่ กั
ท่องเทีย่ วต่างชาติขนาดทีไ่ ด้แนะน�ำลงบนหนังสือน�ำเทีย่ ว
Lonely Planet และนั่นยิ่งทวีความนิยมของร้านจนมี
ลูกค้าต่างชาติมาอุดหนุนมากกว่าลูกค้าชาวไทยเสียอีก
โดยเราขอน�ำเสนอ ไข่ฟูปู ต้มย�ำกุ้ง ซึ่งเป็นเมนูแนะน�ำ
ของร้านที่ถกู สั่งมาเสิร์ฟแทบทุกโต๊ะ และเราเองก็ปฎิเสธ
ไม่ได้ว่าอาหารไทยร้านนี้ ถูกปากเรามากกว่าที่คิด ไม่
แปลกใจเลยที่ชาวต่างชาติจะชื่นชอบด้วยเช่นกัน
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เมือ่ ออกจากร้านครัวอัปษร ข้ามถนนไปยัง
ฝัง่ ตรงข้าม ไม่ไกลกันนัก เราเจอร้านข้าวแกง
ขนาดหนึง่ คูหาอย่างร้าน “อร่อย” แม้ทงั้ ชือ่
และหน้าตาร้านจะดูธรรมดาสามัญ แต่รา้ น
อร่อย นีพ้ เิ ศษตรงทีเ่ ป็นร้านข้าวแกงทีม่ แี ต่
เมนูมงั สวิรตั ิ และมีเมนูให้เลือกหลากหลาย
ต้องขอบอกว่าอาหารมังสวิรตั ขิ องร้านนีไ้ ม่
ธรรมดา เพราะถูกแนะน�ำลงบน Lonely
Planet มานับตัง้ แต่สมัยทีโ่ ซเชียลมีเดียยัง
ไม่แพร่หลาย การันตีได้จากประสบการณ์ของ
เรา ทีม่ นี กั ท่องเทีย่ วต่างชาติสายเขียว แวะ
เวียนมาถามหาทางไปร้านนีอ้ ยูบ่ อ่ ยครัง้ และ
ป้ายแนะน�ำเป็นภาษาอังกฤษทีต่ ดิ อยูห่ น้าร้าน
ซึง่ หลังจากได้ลมิ้ ลองแกงเขียวหวานเจของที่
นีแ่ ล้ว ก็ตอ้ งขอยอมรับว่าท�ำเราเปลีย่ นความ
คิดต่อภาพลักษณ์อาหารเจจืดชืดไปเลย
ระหว่างทีเ่ ดินทอดน่องไปบนนถนนดินสอ
เราพยายามคิดว่าท�ำไมถนนเส้นนี้ถึงเป็นที่
ตั้งของร้านอาหารที่ได้รับความนิยมในหมู
นักท่องเที่ยวต่างชาติถึงสองร้าน อาจเป็น
เพราะถนนเส้นนี้อยู่ไม่ไกลจากแหล่งท่อง
เทีย่ วนิยมตลอดกาลอย่างถนนข้าวสาร และ

ยังเป็นที่ตั้งของเสาชิงช้า และวัดสุทัศน์ที่น่า
จะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ไม่ยาก…
เมือ่ เราเลีย้ วออกจากถนนดินสอ มุง่ หน้าไป
ศาลเจ้าพ่อเสือ เลีย้ วเข้าถนนแพร่งภูธร เราก็ได้
เจอกับร้านอาหารหน้าตาธรรมดา ทีต่ งั้ อยูใ่ น
ตึกแถวเก่าอายุรว่ มร้อยปี อย่าง “โชติจติ ร” ที่
กลายมาเป็นทีร่ จู้ กั ในเมือ่ Meghan Markle
พระคูห่ มัน้ ของเจ้าชายแฮร์รี่ (ในขณะนัน้ ) ทวีต
ข้อความตอบค�ำถามถึงอาหารเธอชอบทาน
(ปัจจุบนั เธอลบ account ทวิตเตอร์สว่ นตัว
ไปแล้ว) ซึง่ จริงๆ แล้ว คงไม่ใช่เรือ่ งน่าแปลกใจ
เท่าไหร่นกั เพราะโชติจติ รเป็นร้านอาหารทีโ่ ด่ง
ดังในหมูน่ กั ท่องเทีย่ วต่างชาติ โดยเฉพาะนัก
ท่องเทีย่ วจากฝัง่ ตะวันตกมายาวนานแล้ว กา
รันตีดว้ ยค�ำบอกเล่าจากคุณป้าเจ้าของร้านที่
ยืนยันว่ามากกว่า ครึ่ง ของลูก ค้า ร้า นเป็น
นักท่องเที่ยวมากกว่าชาวไทย ซึ่งเมนูขึ้นชื่อ
ของร้านนี้หนีไม่พ้นอาหารประจ�ำขาติไทย
(ในสายตาชาวต่างชาติ) อย่างผัดไท ที่
Meghan ก็ชื่นชอบเป็นอย่างมากด้วยเช่น
กัน และยังมีเมนูอาหารอืน่ ๆ ให้เลือกสัง่ ได้อกี
นับร้อยเมนู นับว่าเป็นอะไรทีเ่ กินคาดส�ำหรับ

ร้านอาหารแบบนีม้ าก
แม้ทริปนีจ้ ะเต็มไปด้วยการแนะน�ำร้านอาหาร
เสียส่วนใหญ่ แต่นกี่ เ็ ป็นการยืนยันว่าย่านถนน
ดินสอเป็นพืน้ ทีท่ ชี่ าวต่างชาติรจู้ กั ดีกว่าคนใน
พืน้ ทีอ่ ย่างเรา พวกเขารูจ้ กั ร้านอาหารไทยเก่า
แก่ รูจ้ กั ร้านอาหารมังสวิรตั ใิ นห้องแถวของย่าน
นี้ และรูจ้ กั กันมานานก่อนทีจ่ ะมีรวี วิ บนโซเชีย
ลมีเดีย ด้วยการแนะน�ำลงบน guide book
ชือ่ ดัง และการบอกเล่าปากต่อปาก ด้วยท�ำเล
ของถนนดินสอเองก็ไม่ได้ไกลจากถนนข้าวสาร
มากนัก มีโรงแรมเล็กๆ ทีร่ าคาย่อมเยาแถม
ยังเงียบสงบ ส�ำหรับเป็นตัวเลือกของนักท่อง
เทีย่ วแบ็คแพ็คทีไ่ ม่ตอ้ งการความวุน่ วาย จึงไม่
น่าแปลกใจทีน่ กั ท่องเทีย่ วจะเดินสรรหาร้าน
เหล่านีจ้ นพบเจอ
กรุงเทพฯนัน้ เป็นเมืองทีก่ ว้างใหญ่ เต็มไป
ด้วยตรอกซอกซอยมากมาย หากคุณผูอ้ า่ น
อยากลองเรียนรูห้ รือค้นหามุมใหม่ๆในเมืองนี้
บ้าง ถนนดินสอก็เป็นตัวเลือกทีไ่ ม่แย่เลย เผือ่
ว่าผูอ้ า่ นจะตอบค�ำถามนักท่องเทีย่ วได้บา้ งและ
ไม่ตอ้ งหัวเสียเหมือนเพือ่ นของเรา
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อะไรที่จะท�ำให้
เทรนด์การท่องเที่ยว
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“เปล่า ไม่ได้ออกจากบ้านเลย” คงเป็นค�ำตอบของ
หลายคนที่พอเหนื่อยสะสมมาทั้งสัปดาห์ก็ไม่มีกะจิตกะ
ใจท�ำอะไรนอกจากนอนแช่บนโซฟานุม่ ๆ ให้เต็มอิม่ ก่อน
ทีจ่ ะไปเหนือ่ ยต่อกับสัปดาห์ถดั ไป ยิง่ สมัยนีค้ วามบันเทิง
แทบทุกอย่างหาได้จากอินเทอร์เน็ต แค่นี้ก็อยู่กับมือถือ
ได้ทั้งวัน อยากดูหนัง ก็ไม่จ�ำเป็นต้องออกไปโรงหนัง
เปิดNetfilx หรือแอพพลิเคชั่นสตรีมมิ่งอื่นๆ จิ้มเรื่องที่
อยากดูก็ได้ดูสมใจ
โทรศัพท์มอื ถือเป็นอุปกรณ์ทมี่ กี นั แทบทุกคน และแอพ
พลิเคชั่นหลายตัวที่ให้บริการด้านภาพยนตร์ หรือเพลงก็
มาพร้อมความสะดวกสบายทีส่ ง่ ผลให้คนอยากออกจาก
บ้านน้อยลง อย่างไรก็ตาม หากมองเป็นภาพใหญ่ สื่อ
บันเทิงบนอินเทอร์เน็ตไม่ได้ส่งผลรุนแรงถึงขั้นที่ท�ำให้
การท่องเที่ยวหายไป สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจก็ยังมี
นักท่องเทีย่ ว คนทีช่ อบเทีย่ วเป็นปกติกย็ งั เทีย่ วอยู่ เหมือน
กับคนทีช่ อบดูหนังในโรงก็ยงั ไปโรงหนัง เพียงแต่อทิ ธิพล
ของสื่อและบริการทางออนไลน์มีผลต่อการเปลี่ยน
พฤติกรรมการใช้เวลาว่างของปัจเจกบุคคล
ถึงแม้บางคนจะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากไป แต่พอ
คิดถึงการที่ต้องออกจากบ้านไปวนหาที่จอดรถ เวลาที่
เสียไปบนถนน สภาพฝุ่นควัน ค่าใช้จ่ายสารพัด ก็ไม่คิด
จะออกจากบ้านแล้ว เอาเข้าจริงบางคนแทบไม่มีเวลาให้
คิดว่าอยากไปพักผ่อนหย่อนใจที่ไหน
“น่าจะดีแล้วทีค่ นอยูใ่ นโลกออนไลน์ ดีกว่าออกไปข้าง
นอกแล้วท�ำลายข้าวของ”
ประโยคหนึ่งจาก “ชุดค�ำขวัญจากโลกศตวรรษที่ 21”
โดยดั๊กลาส โคปแลนด์ ศิลปินและนักเขียนชาวแคนาดา
พูดถึงวิถขี องคนปัจจุบนั แกมเสียดสีเบาๆ ผูค้ นยุคนีถ้ า้ ไม่
หมกตัวอยู่แต่ในบ้านเล่นเน็ตทั้งวัน ก็ออกไปข้างนอก
แล้วท�ำสถานที่ท่องเที่ยวเขาเสียหาย หลายแห่งต้องปรับ
ตัวเพื่อรับมือกับนักท่องเที่ยวล้นหลาม บางแห่งขึ้นราคา
ค่าเข้า บางแห่งถึงกับปิดไม่ให้นกั ท่องเทีย่ วเข้าในบางช่วง
เวลา ดังนั้นเหตุผลที่เทรนด์การท่องเที่ยวจะลดลง อาจ
ไม่ใช่แค่เพราะว่ามีคนเที่ยวน้อยเสมอไป แต่ยังมาจาก
พฤติกรรมการใช้เวลาของปัจเจกบุคคลร่วมด้วย
นอกจากนีส้ งิ่ ทีน่ า่ สนใจนอกจากผลทีม่ าจากพฤติกรรม
มนุษย์แล้วเรื่องทรัพยากรในแหล่งท่องเที่ยวก็เป็นปัจจัย
หนึง่ ทีม่ สี ว่ นท�ำหรือไม่ทำ� ให้จะท�ำให้เทรนด์การท่องเทีย่ ว

หายไป เพราะว่าทรัพยากรการท่องเทีย่ วทีเ่ กิดขึน้ เองตาม
ธรรมชาติ ได้แก่ สภาพภูมิอากาศ รวมทั้งอากาศและ
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น�้ำตก ภูเขา ทะเล ป่าไม้ ฯลฯ
ทรัพยากรเหล่านีล้ กั ษณะเฉพาะทีแ่ ตกต่างจากทรัพยากร
การท่องเทีย่ วทีม่ นุษย์สร้างขึน้ ดังนัน้ คุณภาพของทรัพยากร
การท่องเทีย่ วทีเ่ กิดขึน้ เองตามธรรมชาติจงึ ต้องได้รบั การ
ดูแลรักษาในรูปแบบของการท่องเทีย่ วทีย่ งั่ ยืน การวางแผน
การท่องเที่ยว รวมทั้งการวางมาตรฐานการดูแลรักษา
ทรัพยากรดังกล่าวจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็น เพื่อยังคงความเป็น
พื้นที่สำ� หรับการพักผ่อน
ในขณะเดียวกัน แนวโน้มที่เทรนด์การท่องเที่ยวอาจ
เริ่มบางตา ทั้งนี้ก็เนื่องจากกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ส่ง
ผลกระทบด้านลบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
เช่น การขาดจัดการขยะที่ไม่ได้มาตรฐาน การถ่ายรูปที่
เหยียบประการัง ท�ำให้ปะการังตายง่าย ซึ่งระยะในการ
ฟื้นฟูก็ค่อนข้างใช้ระยะเวลายาวนาน เป็นต้น
เพราะทรัพยากรการท่องเทีย่ วทีเ่ กิดขึน้ เองตามธรรมชาติ
มักเป็นสิ่งดึงดูดความต้องการพื้นฐานของนักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่ ยกตัวอย่างชายทะเลซึ่งเป็นทรัพยากรการท่อง
เที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่เห็นได้เด่นชัด และ
สามารถดึงดูดนักท่องเทีย่ วได้แล้ว ในอีกส่วนหนึง่ “อากาศ”
ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มองไม่เห็น ต้องอาศัยการสัมผัสทาง
กาย ก็ยงั เป็นทรัพยากรธรรมชาติอกี รูปแบบหนึง่ ทีเ่ ป็นตัว
ดึงดูดนักท่องเทีย่ วได้เช่นกัน ซึง่ หากลองมองกลับกัน หาก
ทรัพยากรที่สวยงามของชายหาดมีแต่ขยะที่ถูกกระแส
คลื่นพัดพา ไม่สะอาด ก็มีส่วนลดลงของความนิยมด้าน
การท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่
ดังนั้น หากถามว่าอะไรที่ท�ำให้เทรนด์การท่องเที่ยว
หาย เรื่องทรัพยากรที่เสื่อมโทรมเองก็เป็นปัจจัยหนึ่ง
เนื่องจากว่าทรัพยากรการท่องเที่ยวเป็นองค์ประกอบ
ส�ำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นสิ่งดึงดูดใจให้นัก
ท่องเทีย่ วไปสูจ่ ดุ หมายปลายทาง ทรัพยากรการท่องเทีย่ ว
เป็นสิง่ ทีจ่ บั ต้องไม่ได้โดยแบ่งออกเป็นทรัพยากรการท่อง
เที่ยวส่วนที่เป็นธรรมชาติ และทรัพยากรการท่องเที่ยวที่
มนุษย์สร้างขึ้น ประเทศไทยมีทรัพยากรการท่องเที่ยว
กระจายอยูใ่ นทุกภาคของประเทศ การอนุรกั ษ์ทรัพยากร
การท่องเทีย่ วเป็นสิง่ ทีม่ คี วามจ�ำป็นอย่างยิง่ ในอันทีจ่ ะทา
ให้อตุ สาหกรรมท่องเทีย่ วมีความยัง่ ยืน เมือ่ ยัง่ ยืนเทรนด์
การท่องเที่ยวก็มีแนวโน้ม
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“วันหยุดไปเที่ยวไหนมาหรือเปล่า?”
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วศิน สุวรรณอักษร, ธัญญารัตน์ โคตรวันทา

WORKING
(In or Away from)
HOMETOWN

“ เวลามีฝรั่งมาถามทางแล้วฉันไม่รู้จักที่นั่นจริง ฉันก็จะบอกไปว่า
I don’t know แล้วพวกนางก็จะท�ำหน้าแบบ ว้อทท unbelievable มาก
ที่คนโลคัลไม่รู้จักที่นี่ ชั้นก็แบบ อยากจะเถียงไปว่าพวกยูรู้มั้ย กรุงเทพนี่
มันกว้างใหญ่แค่ไหน เวลาพวกหล่อนไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง แล้วไปถาม
ทางคนแถวนั้นน่ะ คนที่นั่นเค้าก็ไม่รู้ทุกอย่างหรอก เพราะเมืองมันใหญ่
มากกก ” นี่คือประโยคบ่นยืดยาวของเพื่อนคนหนึ่ง เมื่อนั่งสนทนากัน
ถึงเรื่องการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร
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Working in
Hometown

Working Away
from Hometown

ชื่อ น.ส.จตุพร ตรีเนตรสัมพันธ์

ชื่อ คณิณพิชญ์ เตชะเรืองสุวรรณ (เบิร์ธ)

อาชีพ ทนายความ ที่กรุงเทพมหานคร ภูมิล�ำเนา
กรุงเทพมหานคร

อาชีพ ติวเตอร์สถาบันกวดวิชา ENG BIRTH จังหวัดอุบลราชธานี
ภูมิล�ำเนา กรุงเทพมหานคร

การเป็นทนายมีชว่ งวันหยุดยาวอย่างวันปีใหม่หรือ
สงกรานต์บ้างไหม?
ไม่มีหรอก เราต้องหยุดของเราเอง ด้วยความที่มัน
เป็นงานอิสระ แล้วก็ไม่มีเกษียณ เราไม่อยากท�ำเราก็
เลิก
แล้วถ้ามีวันหยุด จะเลือกอยู่บ้านหรือไปเที่ยว?
อยูบ่ า้ น เพราะเนือ่ งจากเราอายุมาก มันผ่านมาหมด
แล้ว เคยเห็นหมดแล้ว พอไปแล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์
อะไร เลยอยูบ่ า้ น อย่างน้อยยังได้พกั ผ่อน
การท�ำงานใกล้บา้ น ได้อยูบ่ า้ นทุกวันมีผลต่อความ
รู้สึกผูกพันหรือคิดถึงบ้านไหม?
มีนะ เพราะว่า ถ้าเราไปอยู่คอนโด เราไปอยู่ที่ใหม่ที่
อ�ำนวยความสะดวกให้เราจริง แต่การทีเ่ รามาอยูท่ บี่ า้ น
ของเราเองเนี่ย ความอบอุ่นมันคนละแบบ อันนั้นมัน
อยู่โดดเดี่ยว จันทร์ถึงศุกร์เนี่ยโอเค แต่เสาร์อาทิตย์ก็
คงกลับมาอยู่ตรงนี้
คิดว่าข้อดีข้อดี-ข้อเสียของการท�ำงานใกล้บ้าน
คืออะไร?
ถ้าอยู่บ้าน ก็เหมือนอยู่ในโลกมืด ตาหูไม่สว่าง แต่
ถ้าไปข้างนอกเนี่ย ตาหูมันสว่าง แต่ก็ขึ้นอยู่กับตัวเรา
ว่าจะมองยังไง เพราะว่าเดี๋ยวนี้มุมมองของคนมีหลาก
หลายแบบ ความคิดก็แตกต่างกัน ความเห็นมันต่างได้
เคยคิดว่าอยากเปลีย่ นไปท�ำงานไกลบ้านบ้างหรือเปล่า
อยาก ถ้าเป็นไปได้นะ อันนั้นเราต้องมีความพร้อม
พร้อมทั้งที่อยู่ใหม่ทุกอย่าง

ท�ำไมถึงเลือกท�ำงานที่อุบลฯ ทั้งที่เป็นคนกรุงเทพฯ
เราเป็นติวเตอร์รบั งานจากผูว้ า่ จ้างมาก่อน แล้วเขาก็พาเราไปตามจังหวัด
ต่าง ๆ พอเราท�ำงานเยอะขึน้ เรารูส้ กึ ว่าทีท่ ำ� งานของเราไม่จำ� เป็นต้องอยู่
ทีก่ รุงเทพฯ แล้ว พอเก็บประสบการณ์ได้สกั 4-5 ปี เลยตัดสินใจเปิดไว้
สักทีห่ นึง่ ดีกว่า แต่ทไี่ ด้มาอุบลฯ เพราะมีพคี่ นหนึง่ แนะน�ำว่าให้มาทีน่ ี่
ถ้ามีวันหยุด เลือกกลับบ้านหรือไปเที่ยว?
วันหยุดส่วนใหญ่จะไม่ค่อยกลับบ้าน เพราะรถติด จะไปก่อนหน้านั้น
หรือหลังจากนั้น ช่วงวันหยุดยาวเราก็จะอยู่กับตัวเอง อย่างเราเป็น
ติวเตอร์ก็จะมีลูกศิษย์ที่เราสนิทกันจะกลับมาหา เราก็รอทักทายอะไร
อย่างนี้
การท�ำงานไกลบ้าน นานๆ ทีจะได้กลับไปมีผลต่อความรูส้ กึ ผูกพัน
หรือคิดถึงบ้านไหม?
มีผลนะ เพราะบางทีอยู่ทุกวันแล้วมันเคยชิน เหมือนเวลาเราเปิดปิด
ประตู แปรงฟันอะไรอย่างนี้ เหมือนมันธรรมดาไปแล้ว การเจอกันทุก
วันมันท�ำให้ความสัมพันธ์บางอย่างมันจืด
คิดว่าข้อดี-ข้อเสียของการท�ำงานไกลบ้านคืออะไร?
ข้อดี คือกลับบ้านไปเราก็จะกลายเป็นคนพิเศษของแม่ขนึ้ มาทันที
(หัวเราะ) ระยะทางท�ำให้ความคิดถึงครอบครัวเราได้ทำ� งานเต็มที่ มันดู
มีความหมาย ก็มเี สน่หด์ ี ส่วนข้อเสียคือเราจะดูแลแม่ได้นอ้ ยลง หรือถ้า
เราเจอสิง่ ทีด่ กี ไ็ ม่สามารถให้แม่รบั รูไ้ ด้ตอนนัน้ ก็มดี อี ย่างเสียอย่าง
เคยคิดว่าอยากเปลี่ยนกลับไปท�ำงานใกล้บ้านบ้างหรือเปล่า
ตอนนี้ยังไม่อยากเปลี่ยน แต่มีความรู้สึกว่าถึงจุดหนึ่งถ้าเราแข็งแรง
มากพอ ก็อยากจะขยายฐานกลับไปที่กรุงเทพฯ จะได้กลับบ้านด้วย แต่
ตอนนี้แม่มีความรู้สึกว่าอยากจะย้ายมาอยู่ที่นี่เลย (หัวเราะ) เพราะมัน
สบาย รถไม่ติด ไม่เหมือนกรุงเทพฯ เวลาที่ต้องเสียไปบนท้องถนนมัน
ก็หายไป ประหยัดเวลาเยอะ
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สุวพัชญ์ จินดาวรเสฏฐ์, มนัสนรา หาสุณหะ, ศิริลักษณ์ แสวงผล

เทีย่ วอย่าง
มี

สติ

สติ
สตินนั้ คืออะไร ส�ำคัญไฉน ท�ำไมพระพุทธศาสนาเน้น
ย�ำ้ บ่อยจัง? หากกล่าวโดยง่าย สติ คือ การรูต้ วั ในปัจจุบนั
ซึง่ คือ รูก้ าย (รูว้ า่ ตัวเองก�ำลังท�ำอะไร อย่างไร) และรูใ้ จ
(เอาใจไประลึกให้รกู้ ารท�ำงานของจิตทีถ่ กู ปรุงแต่ง) จึง
อาจกล่าวได้วา่ สติ เป็นอาการอย่างหนึง่ ของจิต ทีท่ ำ�
หน้าทีร่ ะลึกได้ เป็นบ่อเกิดของศีล สมาธิ และปัญญา ซึง่
ถ้าเราไม่มสี ติจะก็จะเป็นเหตุให้นำ� ไปสูค่ วามประมาท
(ซึง่ น�ำไปสูห่ นทางแห่งความตายอีกที) ดังนัน้ ในทาง
พระพุทธศาสนา ‘สติ’ นัน้ ถือเป็นสิง่ ส�ำคัญในการปฏิบตั ิ
เพือ่ น�ำไปสูก่ ารดับทุกข์เลยก็วา่ ได้
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พกสติใส่กระเป๋า
แล้วถ้าน�ำมาอธิบายในมุมของการท่อง
เที่ยวล่ะ ยกตัวอย่างเช่น ในเวลาเร่งด่วนที่มี
กลุม่ คนแออัด เหตุการณ์การโดนล้วงกระเป๋า
สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกที่ ทุกโอกาส รวม
ถึงเทศกาลและช่วงเวลาทีเ่ ราไม่สามารถคาด
เดาได้เลยเพราะกลุม่ มิจฉาชีพมีประสบการณ์
สูงและใช้เวลาเพียงเสีย้ ววินาทีกส็ ามารถเอา
สิง่ ของจากกระเป๋าเราไปได้โดยง่ายดายการ
ล้วงกระเป๋า เป็นภัยที่ประสบขึ้นบ่อยครั้งใน
ประเทศแถบยุโรปส�ำหรับนักท่องเที่ยว แต่ก็
พบได้ในไทยบ่อยครั้งเช่นกันเหตุการณ์เกิด
ได้ในช่วงเวลาชุลมุน ขณะโดยสาร โดยเรือ
รถไฟฟ้าต่างๆ ในเวลาเร่งด่วน หรือสถานที่
พลุกพล่านแออัด การลักทรัพย์รูปแบบนี้ ก็
มีหลายรูปแบบอีกเช่นเคย เช่นการกรีดกระเป๋า
หรือล้วงกระเป๋า ซึง่ แตกต่างกัน แต่สง่ ผลเสีย
หายให้กับผู้ถูกกระท�ำ
วิธรี บั มือง่าย ๆ คือ ถือกระเป๋าโดยน�ำมาอุม้
หรือสะพายไว้ขา้ งหน้าในสถานทีแ่ ออัด, การ
ซือ้ แม่กญ
ุ แจล็อกตัวซิป ไม่ให้มจิ ฉาชีพสามารถ
เปิดกระเป๋าของเราได้ และในส่วนการระวัง
การโดนกรีดกระเป๋า ปัจจุบนั นีม้ ผี ลิตภัณฑ์ที่

ป้องกันให้เลือกซือ้ เช่น กระเป๋าเสริมใยเหล็ก
ทีไ่ ม่สามารถทะลุได้จากคมมีด
การระมัดระวังทีด่ ที สี่ ดุ คือการเตรียมความ
พร้อม มีสติอยูต่ ลอดเวลา จะท�ำให้เราเห็นการ
เคลือ่ นไหวต่างๆ และปลอดภัยจากเหตุการณ์
เสีย่ งและภัยต่าง ๆ ได้เช่นกัน
สู่การท่องเที่ยวที่ปลอดภัย
อีกเรือ่ งทีส่ ำ� คัญทีอ่ ยูใ่ นรูปแบบการท่องเทีย่ ว
ทีห่ ลีกเลีย่ งแทบไม่ได้เลย คือ เรือ่ งของการ
คมนาคม อย่างการใช้รถใช้ถนนของประเทศไทย
ก็นบั ว่ามีปริมาณมากขึน้ เรือ่ ย ๆ ท�ำให้ปริมาณ
ความหนาแน่นของรถยนต์เยอะตามมา นัน่
ก็เพราะมันมีความสะดวก รวดเร็วต่อการเดิน
ทาง ฉะนัน้ อันตรายของอุบตั เิ หตุบนท้องถนน
ทีใ่ ช้สญ
ั จรไปมาเพือ่ ไปยังสถานทีเ่ ทีย่ วก็ยอ่ ม
สูงเช่นกัน เมือ่ เกิดอุบตั เิ หตุ ก็มกั เสีย่ งส่งผล
ต่อผูข้ บั ขีห่ รือผูโ้ ดยสารจะได้รบั อันตรายต่อ
ร่างกาย ส่งผลให้ได้รบั บาดเจ็บหรือเกิดความ
พิการ อันตรายต่อชีวติ ได้ ยกตัวอย่างในบ้าน
เรา ทุกช่วงเทศกาลปีใหม่ ถือเป็นช่วงทีค่ น
ไทยใช้รถใช้ถนนเป็นจ�ำนวนมาก ก่อให้เกิด
อุบตั เิ หตุขนึ้ บ่อยครัง้ โดยยอดผูเ้ สียชีวติ ช่วงปี

ใหม่ ปี 2560-61 ทีป่ า่ นมา พุง่ ขึน้ กว่า 400
ราย จากการเมาแล้วขับ-ขับรถเร็ว ล่าสุด
เว็บไซต์เวิลด์แอตลาส ยังยกให้ไทยครองแชมป์
คนตายบนถนน อันดับ 1 ของโลกแล้วแบบ
ไม่นา่ ยินดี
สิง่ เหล่านีท้ ำ� ให้เล็งเห็นว่า นอกจากการใช้
สติของตัวนักท่องเทีย่ วแล้ว สถานภาพการณ์
ทีแ่ สดงถึงความไม่ปลอดภัยในสถานการณ์
การท่องเทีย่ วรวมไปถึงสภาพแวดล้อมของสิง่
แวดล้อม สภาพถนน ความหนาแน่นของยาน
พาหนะ การไม่มแี ผนนโยบายและยุทธศาสตร์
การจัดการการเดินทางท่องเทีย่ วทีช่ ดั เจนและ
เป็นรูปธรรม ภาคสังคมทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องใน
การบริหารจัดการก็ควรมีการจัดการอย่าง
รอบคอบเพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ทางด้านการ
เดินทางท่องเทีย่ วให้แก่นกั ท่องเทีย่ วร่วมด้วย
เพราะการท่องเที่ยวและการเดินทางเป็น
สิ่งที่มาคู่กัน การค�ำนึงถึงความปลอดภัยจึง
เป็นสิ่งที่ควรตระหนัก ควรจะเกิดขึ้นเพื่อรอง
รับถึงคววามปลอดภัย โดยใช้สิ่งที่เรียกว่า
‘สติ’ เป็นตัวช่วยทุกครั้งที่เดินทางท่องเที่ยว
ก็มีส่วนช่วยดูแลชีวิตเราได้เยอะขึ้นเลย
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อธิกัญญ์ แดงปลาด

WORK away
from home :

เหตุผลทีเ่ ราควรแบกงานไปเทีย่ ว!
ในโลกยุคใหม่ที่ทุกสิ่งอย่างล้วนถูกเชื่อมโยงโดย
อินเทอร์เน็ต การท�ำงานไม่ได้จ�ำกัดอยู่แค่ที่บ้านหรือแค่ที่
ออฟฟิศอีกต่อไป เพราะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตาม ขอแค่มี
สัญญาณไวไฟแรงๆ ที่นั่นก็สามารถเปลี่ยนเป็นที่ท�ำงานได้
ตามที่ใจเราต้องการ
ส�ำหรับคนยุคมิลเลนเนียล โลกการท�ำงาน
ไม่ได้ถกู จ�ำกัดเอาไว้อยูแ่ ต่ในห้องแคบๆ เหตุ
เพราะการมาถึงของเทรนด์ทเี่ รียกว่า Digital
Nomad หรือเหล่า “พนักงานไร้ออฟฟิศ”
เทรนด์ทที่ ำ� ให้โลกของการท�ำงานและการ
พักผ่อนกลายเป็นสองสิง่ ทีส่ ามารถท�ำพร้อม
กันได้ จึงไม่ใช่เรือ่ งแปลกเมือ่ ใครซักคนจะ
คว้าเอาคอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊ ในกระเป๋าขึน้
มาปั่นงานด่วนระหว่างที่ก�ำลังชื่นชมกับ
บรรยากาศชวนผ่อนคลายริมทะเลไปพร้อมๆ
กัน ในหนังสือทีช่ อื่ Biophilic Design: The
Theory, Science and Practice of
Bringing Buildings to Life หนึง่ ในผูร้ ว่ ม
เขียนและศาสตรจารย์จากมหาวิทยาเยล
Stephen Kellert ระบุวา่ ธรรมชาติมสี ว่ น
ส�ำคัญทีเดียวต่อสุขภาพและช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท�ำงาน
จากงานวิจยั ทีช่ อื่ The Economics of
Biophilia การทีใ่ ครซักคนจะรูส้ กึ พึงพอใจ
กับการท�ำงานและสามารถท�ำงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ แค่ออฟฟิศทีเ่ ย็นสบายนัน้ ยัง
ไม่เพียงพอ แต่มนั ยังมีปจั จัยอย่างอืน่ นอก
เหนือจากอุณหภูมิ ไม่วา่ จะเป็น อากาศ หรือ
แม้แต่ทวิ ทัศน์รอบข้าง อีกทัง้ ยังต้องมีตวั
กระตุน้ ทีจ่ ะช่วยเปลีย่ นบรรยากาศการท�ำงาน
ทีแ่ สนจ�ำเจ รวมไปถึงโอกาสทีค่ นท�ำงานจะ
สามารถมีปฏิสมั พันธ์กบั โลกภายนอกได้
3 ข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์ทชี่ วี้ า่ การนัง่
ท�ำงานนอกออฟฟิศนัน้ ดีกว่าเป็นไหนๆ
1.สัตว์ทอี่ ยูใ่ นห้องทดลองมักจะเผชิญกับ
ความเครียดอยูต่ ลอดเวลา นัน่ เพราะว่านัน่
ไม่ใช่สถานทีต่ ามธรรมชาติทมี่ นั ควรจะอยู่
แน่นอน ส�ำหรับมนุษย์กเ็ ช่นกัน เราไม่ใช่สงิ่
มีชวี ติ ทีถ่ กู สร้างมาเพือ่ ให้อาศัยอยูใ่ นห้องที่
สว่างจ้าด้วยแสงไฟประดิษฐ์ ท่ามกลาง
บรรยากาศทีเ่ ต็มไปด้วยเสียงรบกวน
2.การนัง่ อยูก่ บั ทีน่ านๆ จะเพิม่ ความเสีย่ งให้
เกิดโรคต่างๆ การนัง่ ท�ำงานกลางแจ้งท่ามกลาง
ธรรมชาติจะช่วยให้เราอยากนัง่ ติดอยูก่ บั ที่
น้อยลง และอยากออกไปเดินรับลมมากขึน้

3.การจะท�ำงานให้เสร็จ แน่นอนว่าจะเป็น
ต้องใช้สมาธิเป็นอย่างมาก แต่ในความเป็น
จริงแล้วมันต้องมีอีกสิ่งหนึ่งที่จะช่วยมา
บาล๊านซ์เหมือนกับช่วงเวลาทีเ่ ราพักหายใจ
หลังจากออกก�ำลังกายเสร็จใหม่ๆ การนั่ง
ท�ำงานด้านนอกจะช่วยให้เราสามารถชืน่ ชม
กับธรรมชาติรอบตัวได้มากขึ้น ซึ่งส�ำหรับ
การท�ำงาน นี่คือวิธีการพักหายใจที่ดีที่สุด
การเปลี่ยนบรรยากาศในการท�ำงานไม่
ได้หมายถึงการต้องแบกคอมไปนั่งท�ำงาน
ริมทะเลหรือท่ามกลางป่าเขาเสมอไป แม้แต่
ในเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายเอง
ก็ยงั มีสถานทีเ่ หมาะๆ ทีจ่ ะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการท�ำงานของเรามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
คาเฟ่ลับกลางสวนหย่อม สวนสาธารณะ
กลางเมืองทีต่ งั้ อยูไ่ ม่หา่ งจากรถไฟฟ้า หรือ
ถ้าใครไม่มีเวลาจริงๆ สนามหลังบ้านของ
เราเองนี่แหละที่จะช่วยเปลี่ยนบรรยากาศ
ในการท�ำงานได้เป็นอย่างดี
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Checklist
ในหนึ่งวันมักมีเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ดังนั้น
มาเตรียมความพร้อมก่อนไปเที่ยว เพื่อให้
ทริปของคุณมีแต่ความสมบูรณ์แบบกันเถอะ!

ก�ำหนดเป้าหมาย สถานที่ ที่เราต้องการจะไป
หาข้อมูลของสถานที่ ตามเว็บไซต์ หรือดูรวี วิ จากอินเทอร์เน็ต
เช็กความเรียบร้อยว่าตัวสถานที่นั้นเปิดปิดกี่โมง ปิดวัน
ไหนบ้าง
ตรวจเช็กสภาพอากาศ
จะได้ไม่ผิดหวังกับทริปที่อุตส่าห์แพลนกันมา แต่ดันพัง
เพราะฝนตก!
จัดของกันเถอะ!
กับการรบก็ยงั ต้องมีอาวุธ การเทีย่ วของเราก็ตอ้ งมีอปุ กรณ์
“มือถือ” สิ่งของส�ำคัญชิ้นแรก ที่ต่อให้ไม่ต้อง
ไปเที่ยว ก็ยังต้องมีติดตัว
เพราะใช้ส�ำหรับติดต่อสื่อสารยามจ�ำเป็น หรือ
ใช้ถ่ายรูปสวยๆระหว่างทางก็ยังได้
“กระเป๋าเงิน” ปัจจัยในการใช้ชีวิตในแต่ละวัน
ตัวกลางในการแลกเปลีย่ นสินค้า เผือ่ มีสถานทีไ่ หน
ต้องใช้บัตรประชาชน ควรพกไปให้ครบนะ!
“พาวเวอร์แบงค์” ถึงส�ำรองแต่สำ� คัญนะ ถ้าเกิด
เจ้ามือถือของเราแบตหมดเมื่อไหร่ แล้วจะติดต่อ
คนอื่นยังไงล่ะที่นี้? ต้องมีติดตัวไว้เสมอ เดี๋ยวนี้มี
ขายหลายขนาด หลายความจุ บางรุ่นมีสายชาร์จ
ในตัวด้วย ใครไม่ชอบพกอันใหญ่ก็สามารถตาม
หาอันเล็กๆ ได้ แถมหน้าตาและสีสันก็มีให้เลือก
หลากหลาย

(เซ็นทรัลเวิร์ล มีบริการให้ยืมพาวเวอร์แบงค์
ด้วยนะ!)
“ร่ม” อากาศในประเทศไทยไม่เคยไว้ใจได้ ฟ้า
ฝนจะทรยศเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ เพราะฉะนั้น อย่ายอม
แพ้ พกร่มติดตัวเสมอ ป้องกันเหตุการณ์ไม่เป็นใจ
ต่อให้ฟ้าถล่ม แดดจะแรง เราก็ไม่แคร์ เรามีร่ม!!
“ยาดม” พ้นจากสภาพอากาศมาแล้วอาจจะต้อง
ต่อสู้กับฝูงชน หรือรูปแบบการเดินทางใหม่ๆ ที่ส่ง
ผลให้คลื่นไส้เวียนหัว ยาดมช่วยได้ เป็นหนึ่งใน
เอกลักษณ์ของประเทศไทย ที่หาที่ประเทศอื่นได้
“ทิชชู”่ เหมือนไม่สำ� คัญแต่จำ� เป็น ทิชชูม่ ปี ระโยชน์
มากๆ ในหลายสถานการณ์ ในวันร้อนๆ อาจจะ
ใช้ซับเหงื่อ ในวันฝนตกก็ไว้ใช้เช็ดสิ่งต่างๆ ได้
เพราะว่าสุขอนามัยคืออันดับหนึ่ง
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เริม่ อยากออกเดินทางไปใช้เวลาวันหยุดในแบบ Staycation กันบ้าง
แล้วละซิ จริงๆแล้ว ไม่วา่ จะใช้เวลาวันหยุดไปท�ำอะไรทีไ่ หน จะออกไปข้าง
นอกหรือพักผ่อนสบายๆ อยูก่ บั บ้าน ก็ถอื ว่าเป็นการชาร์จพลังทัง้ นัน้ เลย
ก่อนจากกันไป พวกเราชาว Read Me ขอให้ทกุ คนทีก่ �ำลังวางแผนจะ
เดินทางไปไหน ไม่วา่ จะใกล้หรือไกล ขอให้เดินทางไปกลับอย่างปลอดภัย
ส่วนใครทีย่ งั ลังเลว่าจะไปทีไ่ หนดี Read Me ฉบับนี้ มีคอลัมน์พเิ ศษแถม
ท้าย เป็นทริปเดินทางสัน้ ๆ ในแบบ Staycation หนึง่ วัน ส่วนจะพาไป
เทีย่ วทีไ่ หน แต่ละเส้นทางมีเสน่หอ์ ย่างไร พลิกหน้าถัดไปแล้วลองสะกิดคน
รู้ใจ ชวนออกเดินทางไปพร้อมๆ กันได้เลย
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“ลอง ‘ท�ำความรู้จัก’
กับพื้นที่ที่เราอาศัย สิ่งที่อยู่
ใกล้ๆ นี่แหละ อาจเปิดกว้าง
มุมมองของเรา”
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วรัญญา บูรณากาญจน์

ONE DAY
Trip
#เดินเท้าก้าวไปคนเดียว จากท่าเตียน
ถึง ซอยนานา (เยาวราช)

เราว่าหลายๆ คนก็คงเคยไปเที่ยวนู่นนี่คนเดียวบ้างแหล่ะ
แต่ไม่รู้ว่ามีใครเคยทดลองเดินเท้าแต่เช้าจรดเย็น ชิวๆ ริม
แม่น�้ำเจ้าพระยาบ้างหรือเปล่าถ้าใครสนใจอยากนั่งเรือก็ได้
เพราะท่าเตียนนั้นก็เป็นท่าจอดเรือด่วนเจ้าพระยานั่นเอง มา
เริ่มกันเลยค่ะ
ถ้าใครเคยมาท่าเตียน จะรูว้ า่ ข้างทางเต็มไปด้วยร้านขาย
ของช�ำต่างๆ มากมาย เราก็เดินเลียบมาจนถึงร้านคาเฟ่เล็กๆ
ทีอ่ ยูก่ ลืนกับร้านขายของช�ำ เป็นร้านทีช่ อื่ ว่า ‘A Pink Rabbit +
Bob’ ข้างหน้าร้านจะมีเค้กวางโชว์ไว้ในตูก้ ระจกเพือ่ เรียกคน
เข้าร้าน ยิง่ เมือ่ เข้าไปดูใกล้ๆ แล้วจะเห็นได้วา่ เค้กแต่ละอย่าง
นัน้ ท�ำอย่างปราณีต เป็นเค้กโฮมเมดทีด่ นู า่ ทานจนขนาดทีม่ นี กั
ท่องเทีย่ วชาวเยอรมันเดินผ่าน แล้วบอกกับสามีขา้ งๆ ว่า “Es
sieht gut aus” ทีแ่ ปลว่า มันดูดมี าก
ภายในเปิดไฟสลัวๆ ท�ำให้แทบจะลืมไปเลยว่าอยูท่ ไี่ หน เหมือน
กับอลิซทีห่ ลงเข้าไปในโพรงกระต่ายในดินแดนมหัศจรรย์ ด้วย
การตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์สไตล์วินเทจผสมกับการเปิดไฟ
นีออนท�ำให้เรารู้สึกเหมือนอยู่ในแจ๊สบาร์ที่ไหนสักที่ แต่ว่านี่
มันร้านเค้กเนี่ยสิ
เมือ่ ได้ชนื่ ชมกับสโคนและชาเสร็จรวมทัง้ อ่านหนังสือจบบท
เราก็เริม่ เดินต่อด้วยการเลียบไปทางถนนมหาราชเหมือนเดิม
อันทีจ่ ริงโซนท่าเตียนนีม้ คี าเฟ่หลายร้านมาก เดินเลียบมาเรือ่ ยๆ
ก็จะเจอปากคลองตลาดทีเ่ ต็มไปด้วยดอกไม้ เราเดินตรงไป

เรือ่ ยๆ ก็จะผ่านสะพานพุทธกับวัดเลียบ หลังจากนัน้ ก็เลีย้ วซ้าย
ไปถนนจักรเพชรทีจ่ ะเห็นส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเก่าอยู่ เดิน
ผ่านพาหุรดั แล้วก็เจอสีแ่ ยกใหญ่ทม่ี เี มก้าพลาซ่า เลีย้ วขวาปุป๊
เราก็จะเจอถนนทีเ่ รียกว่าเยาวราช
เราเดินเลียบถนนเยาวราชตรงไปเรื่อยๆ ก็เข้าสู่ย่านไชน่า
ทาวน์เมืองไทย ร้านที่เราจะแนะน�ำว่าควรเข้าสักครั้งคือร้าน
Double Dogs ซึ่งเป็นร้านน�้ำชา ตรงข้ามซอยเยาวราช 4
ด้วยความเป็นร้านชาในไชน่าทาวน์ ก็จะเสิร์ฟชาด้วยชุดถ้วย
กาน�้ำชาแบบชาวตะวันออก และใบชาแต่ละอย่างเป็นสิ่งที่คัด
มาอย่างดีแล้ว ถือเป็นร้านน�ำ้ ชาสไตล์จนี ไม่กรี่ า้ นของกรุงเทพ
เลยก็ว่าได้ อีกร้านหนึ่งในเยาวราชที่เราแนะน�ำก็คือ จินเป่า
โภชนา เป็นร้านอาหารจีนสไตล์เสฉวนที่อยู่ภายในซอกหลืบ
อย่างชั้น 2 ของโลตัสเยาวราช แนะน�ำให้ลองมากันดู เพราะ
ว่ารสชาติอร่อย ราคาสบายกระเป๋า
เราเดินงงๆ พลัดเข้าไปในซอยชื่อกลันตัน ท�ำให้บังเอิญเจอ
ร้านที่ชื่อว่า Sentimental Cafe ข้างในก็เป็นโต๊ะสแตนเลส
กับผนังขาวตามปกติ แต่ความน่าสนใจของร้านนี้คือการเปิด
เพลงแจ๊สด้วยเครือ่ งเล่น Vinly รวมถึงสไตล์กาแฟทีเ่ ป็นเหมือน
ลายเซ็นต์ของร้าน ยกตัวอย่างชื่อเมนูคือ ‘ไอ้หนุ่มรถไถ’ ที่จะ
มีลักษณะคล้ายกับคาราเมลลาเต้ ที่มีรสถั่วอยู่หน่อยๆ รวม
ถึงกลิ่นโรสแมรี่จากคาราเมลที่ทำ� เอง
พีเ่ จ้าของร้านบอกเราว่าตัง้ ชือ่ อย่างนีเ้ พราะว่าลักษณะบรรยากาศ
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หรือรสของเมนูนี้จะออกแนวลูกทุ่งๆ หน่อย ‘ดรรชนี
ไฉไล’ ทีผ่ สมกาแฟกับน�ำ้ ขิงเข้าด้วยกัน หรืออย่างเมนู
ทีไ่ ด้แรงบันดาลใจจากคอกเทล อย่าง Espresso Sour
ที่มีส่วนผสมของกาแฟ น�้ำมะนาว และไข่ขาว ซึ่งอัน
นี้เป็นเมนูที่เราลองสั่งมาโดยที่ไม่คิดว่าจะเข้ากันแต่
ดันอร่อยเฉย
ตกเย็นหน่อยเราก็เดินไปซอยนานาที่อยู่เยื้องจาก
ซอยกลันตันนิดนึง ซอยนี้เป็นซอยที่เต็มไปด้วยร้าน
บาร์ต่างๆ ที่น่าสนใจอย่าง ผีจิ่วบาร์ และ Ba hao ซึ่ง
วันนี้เราเลือกเข้าร้าน Ba hao ภายในร้านก็จะมี
ลักษณะตกแต่งด้วยไฟสีแดงทีเ่ หมือนกับเป็นลักษณะ
ของความเป็นจีน ความน่าสนใจของร้านนี้อยู่ที่คอก
เทลเป็นหลัก
เมื่อนั่งพักผ่อนให้ได้หายใจและหลุดไปกับวันหยุด
พักผ่อนเต็มที่ทั้งวัน แสงอาทิตย์ก็ลาลับฟ้าไปนาน
แล้ว คราวนี้ ก็ถึงเวลากลับเข้าสู่โลกความจริงของ
เวลาท�ำงานในวันถัดไป ฮึบ!
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เรื่อง : มนัสนรา หาสุณหะ ภาพ : พูนสวัสดิ์ สุดตะมา

จากสีลม
ถึงบางรัก
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หลังจากที่ต้องผจญ
กับปัญหาต่างๆ
ในกรุงเทพ อาทิ
เช่น จ�ำนวนคนใน
บีทีเอสเวลาเร่งด่วน
การจราจรที่ไม่เคย
เป็นใจ สภาพ
อากาศร้อนระอุ ยัง
ไม่รวมถึงเรื่อง
เครียดๆ ในแต่ละวัน

ท�ำให้เราตัดสินใจได้ว่าร่างกายของเราต้องการพักผ่อน ทริปนี้จึงเกิดขึ้น ด้วยจุด
ประสงค์คือการหย่อนใจไปกับกิจกรรมเบาๆ ในสถานที่น่าเที่ยว ที่คนไม่เยอะมาก
เราจึงจัดแจงนัดหมายกับเพือ่ นฝูง แล้วก็มาออกเป็น หนึง่ วันในย่านสีลม-บางรัก ค่ะ
เริ่มวันไปกับสถานที่แรกที่เรานัดกันก็คือ ‘สวนลุมพิน’ี เพราะเดินทางได้งา่ ย จะ
มาจากรถไฟฟ้าหรือรถไฟใต้ดินก็ได้ พื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะใจกลางกรุงเทพ ใช้
เวลาไปกับการเดินเล่น เป็นออกก�ำลังกายเบาๆ เพื่อให้ร่างกายกลับมารู้สึกสดชื่น
สูดอากาศยามเช้า พลางจิบน�ำ้ ฝรัง่ ของดีประจ�ำสวนลุมพินี หลักจากวอร์มอัพร่างกาย
ของเราเป็นที่เรียบร้อย เราก็เริ่มต้นกิจกรรมต่างๆ เดินเล่นถ่ายรูป, ปั่นเป็ดพร้อมกับ
ให้อาหารปลา และ นั่งปิกนิก ไปกับบรรยากาศอบอุ่น
“กองทัพต้องเดินด้วยท้อง” ประโยคนี้เป็นความจริงเสมอ เราเลยมาต่อกันที่
‘สมัยศึกโภชนา’ ข้าวมันไก่เจ้าเด็ดประจ�ำสีลม ที่ได้รับการรีวิวอย่างแพร่หลายใน
โลกออนไลน์ เดินมาหน่อยจากสวนลุมพินี ร้านจะตัง้ อยูเ่ ยือ้ งข้างหน้าของศูนย์การค้า
สีลมคอมเพล็กซ์ ติดบันไดของสถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง สามารถมาได้กันง่ายมาก
รสชาติของข้าวมันไก่อร่อยถูกปาก เนื้อไก่นุ่ม น�้ำซุปเข้มข้นต้มจากซี่โครงไก่จนได้
รสกลมกล่อม น�้ำจิ้มถึงเครื่องด้วยกระเทียมกับพริกที่จัดเต็ม นอกจากข้าวมันไก่
เลื่องชื่อ ทางร้านยังมีก๋วยเตี๋ยวไก่และเย็นตาโฟ ที่รสชาติเข้มข้นไม่แพ้กัน
หลังจากนั้น เราเดินไปไหว้พระกันต่อที่ ‘วัดพระศรีมหาอุมาเทวี’ หรือ ‘วัดแขก
(สีลม)’ สักการะเทพศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู ถือเป็นแลนด์มาร์กที่โด่งดังที่หนึ่ง
ของย่านสีลม มีนักท่องเที่ยวจ�ำนวนมากแวะเวียนมาสักการะ นอกจากนั้นก็ยังมี
คนไทยด้วย จุดเด่นคือเราสามารถรู้ได้จากจุดสีแดงที่หน้าผากของทุกคน เพราะจะ
ได้รับการแต้มมาจากพราหมณ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในพิธีกรรม บรรยากาศรอบๆ โบสถ์คือ
กลิ่นธูปเทียนหอมคละเคล้ากับเสียงบทสวด วัดแขก ได้ชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์ในการให้พร
โดยเฉพาะหากมาขอเรื่องความรัก
จบกับการท�ำบุญในเวลาบ่าย จุดหมายต่อไปของเราก็คอื การไปถ่ายรูปทีบ่ างรัก
ระหว่างทางที่เดินจากสีลมไปบางรัก เราก็แวะพักกันที่ ‘ปั้นลี่เบเกอรี่’ คาเฟ่เล็ก
น่ารัก พ่วงต�ำแหน่งร้านขนมเก่าแก่ประจ�ำย่านเจริญกรุง ทีม่ ที เี ด็ดดัง้ เดิมเป็นขนมปัง
ไส้ต่างๆ หลังจากต้องเดินเท้าใต้แดดแก่ๆ ยามบ่าย เราก็ตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มยอด
ฮิต ชานมไข่มุก ซึ่งหอมและหวานน�้ำตาลแดง ถ้าใครไม่อินสายชา ทางร้านก็มีเป็น
นมสดไข่มุกที่อร่อยไม่แพ้กัน
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ธัญญารัตน์ โคตรวันทา

ONE DAY
TRIP
ย่านสามเสน
“กรุงเทพฯ ร้อนเกิน
กว่าจะเดินเล่น”

เราได้ยนิ ประโยคท�ำนองนีอ้ ยูบ่ อ่ ยๆ ทันทีทเี่ อ่ยชวนใครสัก
คนออกไปเดินเล่นในเมืองกรุงโดยเฉพาะในช่วงทีส่ ภาพอากาศ
มีแค่ ‘ร้อนน้อย’ กับ ‘ร้อนมาก’ หลายคนจึงเลือกพักผ่อนอยู่
บ้านสบายๆ หรือออกไปช้อปปิง้ ในห้างสรรพสินค้าแทน
แต่เรากลับเชื่อว่า กรุงเทพฯ ยังมีสถานที่ให้เราได้ขยับ
เท้าก้าวออกจากบ้านไปเดินเล่นได้ โดยที่ความอบอ้าวไม่
ท�ำร้ายเราระหว่างทาง ทั้งหมดนี้จึงเป็นที่มาของการค้นหา
และค้นพบเส้นทาง ‘One Day Trip’ กับ 6 สถานที่คลาย
ร้อนแสนน่ารัก จนเราอยากชวนคุณออกไปท�ำความรู้จักใน
‘ย่านสามเสน’
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ผู้เป็นเจ้าของร้านใส่ใจตั้งแต่การเลือกหนังสือทุกเล่ม
ด้วยตัวเอง ส่วนใหญ่เป็นวรรณกรรมแปลหรือหนังสือ
จากนักเขียนไทยชื่อดัง เช่น รงค์ วงศ์สวรรค์ และด้วย
ความทีจ่ บด้านศิลปะมา ท�ำให้คณ
ุ กาใส่ใจในการออกแบบ
ทุกตารางนิว้ แม้กระทัง่ การไปนัง่ ทีละโต๊ะเพือ่ มองว่าคน
ที่ได้มานั่งตรงนี้จะมองเห็นภาพแบบไหนบรรยากาศ
ภายในร้านจึงสวยจนแทบไม่ต้องหามุมถ่ายรูปให้ยาก
เหมาะกับการมาหลบแดดยามบ่ายถ่ายรูป อ่านหนังสือ
หรือหาเครือ่ งดืม่ เย็น ๆ ทาน และถ้าใครเป็นทาสแมวคง
พลาดไม่ได้ เพราะทีน่ มี่ แี มวเจ้าถิน่ แสนน่ารักเดินส�ำรวจ
ทัว่ ร้านอยูต่ ลอดทัง้ วัน เราจึงใช้เวลาทีน่ นี่ งั่ เล่นเพลินๆ
ยามบ่ายรอแดดร่มลมตกก่อนจะออกเดินทางต่อเพื่อ
แวะไปขอพรก่อนกลับ ณ สถานที่ที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่ง
ในศาลเจ้ายอดนิยมของชาวกรุง นั่นก็คือ ศาลเจ้าแม่
ทับทิม เชิงสะพานซังฮี้ ซึง่ เป็นศาลเจ้าจีนไหหล�ำแห่งแรก
ของประเทศไทย แต่หากเดินเข้าไปแล้วพบกับป้าย ‘ศาล
เจ้าแม่จุ้ยโบเนี้ยว’ ก็ไม่ต้องตกใจเพราะเจ้าแม่จุ้ยโบ
เนีย้ ว คืออีกชือ่ หนึง่ ของเจ้าแม่ทบั ทิม เทพธิดาแห่งสายน�ำ้
ผูม้ พี ลอยสีแดงเป็นเครือ่ งประดับอันเป็นทีม่ าของชือ่ เจ้า
แม่ทับทิม ที่คนไทยรู้จักกันนั่นเอง
ติดกับศาลเจ้าแม่ทับทิมจะมีทางขึ้นไปบนสะพาน
กรุงธน หรือ ‘สะพานซังฮี้’ ซึ่งชื่อนี้มีที่มาจากถนนซังฮี้
(ชื่อเดิมของถนนราชวิถี) แปลว่าความยินดีที่มาคู่กัน
หรือมาพร้อมกัน ซึง่ เมือ่ ขึน้ ไปแล้วก็รสู้ กึ ยินดีมคี วามสุข
ตามชื่อสะพานเลยก็ว่าได้ เพราะบรรยากาศของที่นี่ใน
ช่วงก่อนพระอาทิตย์ตกดินมีทงั้ ลมเย็น ๆ และวิวพระอาทิตย์
ตกริมแม่นำ�้ เจ้าพระยา ทีส่ วยจนอยากให้มาเห็นด้วยตา
ของคุณเอง นับเป็นการปิดท้าย One Day Trip ด้วย
บรรยากาศแสนโรแมนติดเลยทีเดียว
ทันทีทกี่ ดชัตเตอร์บนั ทึกภาพสุดท้ายของพระอาทิตย์
ก่อนจะลาลับขอบฟ้า มีลมเย็นๆ จากแม่น�้ำเจ้าพระยา
พัดมาปะทะใบหน้าของเรา
วินาทีนนั้ เสียงในใจเราตะโกนแข่งกับความเงียบว่า

“กรุงเทพฯ ไม่ร้อนเกินกว่าจะ
เดินเล่นหรอกนะ”
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10.00 น. เริ่มต้นทริปด้วยความสดชื่นยามสายที่
พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้ (Museum of Floral
Culture) ซอยสามเสน 28 โชคดีทยี่ งั พอมีเวลาประมาณ
ครึ่งชั่วโมงก่อนเข้าชมพิพิธภัณฑ์รอบแรกเวลา 10.30
น. เราจึงเดินเล่นถ่ายรูปสวนไม้มงคลรอบตัวอาคาร
เพราะไม่สามารถถ่ายภาพภายในพิพิธภัณฑ์ได้ กลิ่น
หอมของดอกรรณิการ์ พร้อมกับภาพอาคารสไตล์โคโล
เนียลตรงหน้าซึ่งกาลครั้งหนึ่งเคยเป็นบ้านพักของเหล่า
องครักษ์ในสมัยรัชกาลที่ 6 ชวนให้เราหลุดเข้าไปอยู่ใน
โลกแห่งอดีต ก่อนจะค่อยๆ เดินทางกลับสู่โลกปัจจุบัน
ผ่านนิทรรศการทัง้ 7 ห้อง ซึง่ บอกเล่าเรือ่ งราวประวัตศิ าสตร์
การจัดดอกไม้ทงั้ ในประเทศไทยและประเทศแถบเอเชีย
รวมทั้งผลงานการจัดดอกไม้ของคุณสกุล อินทกุล นัก
จัดดอกไม้ผู้มีชื่อเสียงซึ่งเป็นคนก่อตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้
ทันทีที่การเข้าชมรอบแรกจบเสียงในใจเราบอกให้
อยู่ซึมซับบรรยากาศที่นี่อีกสักพัก แต่แล้วก็ต้องแพ้ให้
กับเสียงเรียกร้องของกระเพาะอาหาร ท�ำให้เราต้องออก
เดินทางสู่ถนนพิชัย ไปที่ร้านกินข้าวบ้านเพื่อน ร้านที่
เป็นกันเองตั้งแต่ชื่อร้านและบรรยากาศภายในร้านซึ่ง
ปรับปรุงมาจากบ้านไม้สองชัน้ ทีใ่ ห้ความรูส้ กึ เหมือนได้
มา ‘กินข้าวบ้านเพื่อน’ จริง ๆ โดยสามารถเลือกที่นั่ง
ชั้นบนรับลมธรรมชาติหรือชั้นล่างที่ติดแอร์เย็นสบาย
อร่อยได้แบบไม่ห่วงร้อน เมนูอาหารของร้านนี้มีตั้งแต่
อาหารไทย อาหารอีสาน ไปจนถึงสเต็กและพิซซ่า รสชาติ
กลมกล่อมเหมือนได้กลับบ้านไปทานอาหารฝีมือ
แม่(เพื่อน)เลยทีเดียว
รับประทานอาหารมือ้ ทีย่ งเรียบร้อย เราเดินย่อยเลีย้ ว
มาทางถนนนครชัยศรีใกล้กบั สีแ่ ยกศรียา่ นจะพบกับร้าน
Panettone(ปาเน็ตโทน) ซึ่งเป็นทั้งร้านอาหารและเบ
เกอรี่ที่เปิดมานานกว่า 10 ปี โดยเมนูที่เราจะมาแวะ
เติมความหวานกันที่นี่ก็คือ เค้กกาโตว์ ซึ่งเป็นเค้กไร้
แป้งท�ำมาจากเม็ดมะม่วงและไข่ขาว และเค้กมะพร้าว
อ่อนแสนอร่อยละมุนลิ้น พร้อมกับบรรยากาศและการ
ตกแต่งร้านแบบย้อนยุคชวนให้นึกถึงสมัยคุณปู่ยังหนุ่ม
คุณย่ายังสาวเลยทีเดียว
หลังจากอิ่มท้องครบทั้งเมนูอาหารคาวหวานแล้ว
เราเดินต่ออีกนิดมาเติมอาหารสมองกันต่อที่ A BOOK
with NO NAME Bookshop & Café ร้านหนังสืออิสระ
และคาเฟ่ที่แผลงชื่อมาจากเพลง A Horse with No
Name ของ America ซึ่งคุณกาสะลอง-วิทยา ก๋าค�ำ
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ภคณัฐ ทาริยะวงศ์

แก้ชงในดงจีน :
เดินเท้าเก้าวัดเพื่อ
ทำ�บุญแก้ชง
ในช่วงประมาณเดือนธันวาคมก่อนเข้าสู่ปีใหม่ หลายส�ำนักนอกจากจะออกบทความ
ท�ำนายดวงแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่มักจะมาตามๆกันคือเรื่องของ “ปีชง” เชื่อว่าไม่เกิน 4-5 ปี
มนุษย์อย่างเราๆ ต้องมีปีชงมาชนเข้าบ้างซักที ซึ่งสิ่งนี้เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคล
ก็จริงอยู่ แต่ไหนๆเราจะออกจากบ้านทั้งที และปีนี้ก็ดันเป็นปีชงของเราซะด้วย ลองดู
ทริปนี้ไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกก็ไม่เลว
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เริ่มต้นง่ายสุดเรายึดให้หมุดหมายแรกของการเดินทางอยู่ที่
รถไฟฟ้าใต้ดินหัวล�ำโพง จุดหมายแรกของเราคือ “วัดไตรมิตร
วิทยารามวรวิหาร” อยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้า เราเลือกเดิน
ไปบนถนนพระราม4 ไม่นานก็ถึงจุดหมาย ถ้าไปแต่เช้ายังได้
เห็นวิถีชีวิตชาวบ้านแถวนั้นด้วยนะ แวะไหว้พระหาของอร่อยๆ
ทานแถวนั้นได้เลย เมื่อเติมพลังเติมบุญกันแล้ว เราก็ออกเดิน
ทางต่อจุดหมายที่สอง ซึ่งเป็นไฮไลต์หลักส�ำหรับแก้ปีชง
ถ้ามีเวลา เราสามารถเดินจากวัดไตรมิตรไปได้โดยใช้เวลา
ราวๆ 10-15 นาที ก็จะถึง “วัดเล่งเน่ยยี่” ซึ่งถ้ามาช่วงต้นปี เรา
จะเห็นผู้คนจ�ำนวนมากมาเพื่อแก้ปีชงกัน ถ้านี้เป็นการมาแก้ปี
ชงครั้งแรกก็ไม่ต้องตกใจไป ภายในวัดมีขั้นตอนบอกตั้งแต่เริ่ม
จนจบ เบ็ดเสร็จเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็เรียบร้อย แต่ไหนๆ ถ้า
เราตั้งใจว่าจะมาเพื่อท�ำบุญแล้ว ก็ไปให้ครบ 9 วัดกันเลย เพื่อ
เป็นศิริมงคลกับชีวิต เสร็จกิจจากเล่งเน่ยี่ ไหนๆ ก็แวะมาแถว
เยาวราชทั้งที เราก็ไม่อยากให้พลาดอาหารอร่อยๆ ซึ่งมีให้เลือก
มากมายเต็มไปหมด แต่อย่ากินเพลินจนลืมจุดหมายต่อไปละ
จุดหมายต่อไปของเราเป็น ”วัดภูเขาทอง” แม้จะห่างจาก
เยาวราชซักหน่อยแต่ไม่ไกลเกินเดิน หรือจะนั่งตุ๊กๆ แถวนั้นไป
ก็ได้นะ ใช้เวลาที่วัดภูเขาทองซักพัก ก็ย้ายตัวเองไปต่อยัง “วัด
สุทัศน์” เพื่อเคล็ดวิสัยทัษน์ก้าวไกล ซึ่งอยู่ห่างจากวัดภูเขาทอง
เพียง 500 เมตรเท่านั้น
หลังจากนั้นเราสามารถเดินต่อไปยัง “ศาลเจ้าพ่อเสือ” และ
“ศาลหลักมือง” ซึ่งอยู่ใกล้กันนิดเดียวได้เลย เสร็จจากสองที่นี้
เราจะเลือกไปที่ไหนก่อนก็ได้ระหว่าง “วัดพระแก้ว” และ “วัด
โพธิ์” แต่เราเลือกไปวัดโพธิ์ก่อนเพราะคิดว่าจะใช้เวลาในวัด
พระแก้วนานหน่อย ส�ำหรับวัดโพธิ์ ก็ขอพรเรื่องความร่มเย็น
เป็นสุขในชีวิต เสร็จกิจก็มาต่อที่วัดพระแก้ว ซึ่งตอนนี้น่าจะครา

คร�่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวแล้ว เดินเล่น ถ่ายรูปจนหน�ำใจแล้วก็
ไปกันต่อ ซึ่งจุดหมายต่อไปของราคือ “วัดระฆัง” ซึ่งจะอยู่ห่าง
กันค่อนข้างแยะและต้องข้ามฝั่ง อันนี้ถ้าใครไม่อยากเสียเวลา
หรือไม่อยากนั่งเรือข้ามฝาก ก็สามารถตัดออกได้ไม่ว่ากัน แต่
ถ้าไปในช่วงเวลาเย็นสบาย การได้ข้ามฝากแม่น�้ำเจ้าพระยาก็
เป็นบรรยากาศที่เราอยากแนะน�ำ ไหนๆมาวัดระฆังทั้งที ก็ต้อง
ไม่ลืมแวะให้อาหารนกและปลาซักหน่อย ซึ่งจากตรงนี้ เราจะ
เดินหาของกินอร่อยๆ ย่านวังหลัง หรือจะนั่งเรือข้ามฝากกลับ
มาเพื่อไปยังจุดหมายต่อไปของเราเลยก็ได้
หลังจากข้ามฝั่งกลับมา เราก็มุ่งหน้าไปต่อยัง “วัดชนะสงคราม”
แถวๆ ถนนข้าวสาร ขอพรเกี่ยวกับการเอาชนะอุปสรรคต่างๆ
และอย่าลืมแวะสักการะวังหน้าสมัยรัชกาลที่1 ซักนิด ก่อนจะ
ไปปิดท้ายกันที่ “วัดบวรนิเวศวิหาร” โดยสามารถเดินไปได้โดย
ใช้เวลาไปแค่ 5 นาทีเท่านั้น แถมระหว่างทางยังมีบรรยากาศ
ดีๆ ชวนหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายเก็บภายสวยๆ เต็มไปหมด
เมื่อถึงวัดบวรนิเวศวิหาร ให้ตั้งใจอธิษฐานและร�ำลึกถึงสิ่งที่
ท�ำมาทั้งหมดในวันนี้ แผ่ส่วนบุญให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย
เพื่อปิดท้ายทริปท�ำบุญแก้ชง 9วัด+2ศาล มาถึงตอนนี้ บรรยากาศ
ตอนเย็นก็น่าจะเพียงพอให้หาของอร่อยๆ ทางอีกครั้งได้แล้ว
พอมาถึงตรงนี้ก็หายห่วงเรื่องของกินกันเลย เพราะมีร้านอาหาร
บริเวณถนนข้าวสารเต็มไปหมด หากต้องการเดินทางกลับ ก็
สามารถเรียกรถตุ๊กๆ บริเวณนั้นเพื่อไปยังสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน
หัวล�ำโพง หรือสามารถใช้บริการรถแท็กซี่เพื่อไปยังสถานีรถไฟฟ้า
ใกล้ท่ีสุดได้เลย
หรือถ้าใครรู้สึกอิ่มบุญจนล้นเกินไป ไม่ใกล้ไม่ไกล ยังมี
ถนนข้าวสารให้ไปนั่งพักผ่อนหย่อนใจ มองนักท่องเที่ยวเดินไป
เดินมาก็เพลินตาใช่เล่นเหมือนกันนะ
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วรัญญา บูรณากาญจน์, ศิริลักษณ์ แสวงผล ภาพ : พูนสวัสดิ์ สุดตะมา

สเตย์เคชั่น :

ผลกระทบของภาคเศรษฐกิจที่รัฐ
(อาจ)ต้องจัดการ ?
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“ปกติเวลาเราพูดถึง
Vacation เราจะ
นึกถึงการพักผ่อน
เนอะ แล้วระหว่างที่เรา
เดินทางออกไปเที่ยว
เนี่ย เราก็จะกลายเป็น
“นักท่องเที่ยว” ที่น่า
สนใจคือ Staycation
เพราะแนวคิดของมัน
คือการที่เราไม่ได้
ออกไปไหน เป็นการ
เลือกที่จะหยุดพักอยู่
ที่บ้านและท�ำกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่บ้าน ...

แต่ระหว่างทีอ่ ยูบ่ า้ นในช่วง Staycation
เนีย่ เรากลับด�ำเนินชีวติ ทีม่ กั จะแตกต่าง
จากชีวิตประจ�ำวัน และเข้าใกล้การเป็น
นักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น แม้จะไร้ซึ่งการ
เดินทางก็ตาม อารมณ์เปิดแอร์ทั้งวัน
(ปกติไม่เปิด) นอนดู Netflix (ปกติดู แต่
ไม่ทั้งวัน) สั่งอาหารที่แตกต่างจากเมนู
ปกติมาทานที่บ้าน (ปกติไม่สั่ง) หรือ
ออกไปละแวกบ้านเพื่อนทานอาหารหรู
กว่าปกติสักมื้อ (ปกติไม่ทาน) เพื่อให้
รางวัลกับตัวเอง”
บทสัมภาษณ์ขา้ งต้นเป็นส่วนหนึง่ ของ
การพูดคุยกับอาจารย์แต่ง หรือ ดร. ศิญาณี
หิรญ
ั สาลี อาจารย์พเิ ศษวิชาการท่องเทีย่ ว
ทีม่ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผูก้ อ่ ตัง้ The
TSIS Thailand บริษทั วิจยั และให้คำ� ปรึกษา
ทีม่ งี านวิจยั หลากหลายชิน้ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน การท่องเทีย่ ว
ชุมชน การตลาดการท่องเทีย่ ว และผลงาน
วิจยั ล่าสุดในหัวข้อการพัฒนานโยบายการ
ท่องเทีย่ วเพือ่ สร้างความเท่าเทียวให้แก่กลุม่
บุคคลทีม่ คี วามหลากหลายทางเพศ
หลังจากที่พวกเราพยายามตามหาว่า
คนไหนกันที่จะเหมาะสมกับบทบาท
Speaker ในเล่มนี้ของพวกเรา เราก็ได้
เจอกับอาจารย์แต่ง ผู้ที่มีมุมมองในการ
ท�ำงานด้านการท่องเทีย่ วทีเ่ ข้ากับประเด็น
ปัญหาและสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่ง
สอดคล้องกับหัวข้อที่เราจะพาเข้าไปพูด
คุยกันในคอลัมน์นี้
ส�ำหรับอาจารย์คดิ ว่าสเตย์เคชัน่ คืออะไร
เอาในบริบทของประเทศไทยนะ เราว่า
มันเกิดจากปัญหารถออกจากพืน้ ทีเ่ มือง
เยอะในช่วงวันหยุดยาว แล้วคนเมืองเกิด
ความเบือ่ หน่ายในการออกไปต่อสูบ้ นท้อง
ถนนเพือ่ ออกไปท่องเทีย่ วในช่วงนัน้ ไม่ไหว
จึงเลือกทีจ่ ะพักผ่อนอยูบ่ า้ น เดินทางไป

ไหนมาไหนใกล้บา้ นแทน Staycation
เข้ามาเป็นทางเลือกนึงในช่วงหยุดยาว เรา
ว่ามันเป็นเทรนด์นะ ดูได้จาก Hashtag
#Staycation ช่วงหยุดยาวทีข่ นึ้ อันดับ
ต้น ๆ ใน Twitter ได้เลยนะ คนเบือ่ แล้ว
ค่ะกับการเดินทาง กับการเสียเวลาบน
ท้องถนน ทีอ่ าจจะมากกว่าการใช้เวลา ณ
สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีอ่ ยากไปด้วยซ�ำ้ อีก
ประเด็นนึงคือเรือ่ งของเศรษฐกิจ งานวิจยั
หลายชิน้ ชีเ้ ฉพาะว่า Staycation เป็นผล
จากเศรษฐกิจของประเทศทีแ่ ย่ลง การท่อง
เทีย่ วนอกพืน้ ทีพ่ ำ� นักถูกมองว่าเป็นเรือ่ ง
สิน้ เปลืองและฟุม่ เฟือย
อาจารย์คิดว่ามันส่งผลกระทบอะไร
บ้างกับอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วคะ
แน่นอนว่าการเปลีย่ นแปลงเชิงพฤติกรรม
ลักษณะที่กล่าวขึ้นต้องส่งผลกระทบไม่
มากก็นอ้ ยกับอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว
ในภาพรวมอยูแ่ ล้ว เพราะจ�ำนวนนักท่อง
เที่ยวที่ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมท่องเทีย่ วคาดหวังมีจำ� นวนลดลง
ยกตัวอย่าง เช่น ปีทแี่ ล้วมีคนเข้าชมสถาน
ที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งประมาณ 100,000
คนต่อปี เป็นเรือ่ งปกติเลยทีป่ นี ผี้ ปู้ ระกอบ
การจะคาดการณ์ตวั เลขของนักท่องเทีย่ ว
จ�ำนวนใกล้เคียงกับปีทแี่ ล้ว อาจจะมีการ
ลงทุนเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ
นักท่องเทีย่ วจ�ำนวนดังกล่าว แต่...ไม่ได้
จ�ำนวนนักท่องเที่ยวตามที่ตั้งเป้าหมาย
ไว้ รายได้ที่คาดการณ์ไว้ก็จะได้รับผล
กระทบแน่นอน ซึ่งจากประสบการณ์ที่
เราท�ำงานมา ข้อค้นพบหนึ่งที่เจอคือ
กลุ่มนวัตวิถีหรือกลุ่มผู้ประกอบการที่มี
ชุมชนเป็นผูด้ ำ� เนินการหลักจะมีแนวโน้ม
ในการทีจ่ ะปรับเปลีย่ นตัวเองกับสถานการณ์
หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ช้ากว่า
กลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มอื่น ๆ
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แล้วผลกระทบทางด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้านเศรษฐกิจ เช่น ทางด้านสิ่งแวดล้อม
ขอตอบว่ามีทงั้ ผลกระทบทางบวกและทางลบนะคะ ซึง่ ทัง้ นีท้ งั้ นัน้ ก็ขนึ้ อยูก่ บั ตัวปัจเจกบุคคลจริงๆ
ถ้าเป็นผลกระทบทางบวกทีช่ ดั ทีส่ ดุ ก็นา่ จะเป็นความเสียหายทางกายภาพทีจ่ ะเกิดกับแหล่งท่องเทีย่ ว
ทีอ่ าจจะน้อยลงเนือ่ งจากจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วทีล่ ดลงนีแ่ หละค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิง่ แหล่งท่องเทีย่ วทีม่ ี
ความเปราะบางสูง หรือถ้ามองในมุมการเดินทางทีล่ ดน้อยลง การเดินทางทีส่ นั้ ลงก็ชว่ ยในเรือ่ งของ
การลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้ แต่กม็ บี างคนเหมือนกัน ทีถ่ งึ แม้วา่ จะไม่มกี ารเดินทางไปไหนเลยแต่ก็
สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างฟุม่ เฟือยและผลิตมลพิษได้เทียบเท่ากับการเดินทางไปยังทีต่ า่ ง ๆ
อาจารย์ช่วยอธิบายเพิ่มเติมได้ ไหมคะ
ปกติเวลาเราพูดถึง Vacation เราจะนึกถึงการพักผ่อนเนอะ แล้วระหว่างที่เราเดินทางออกไป
เที่ยวเนี่ย เราก็จะกลายเป็น “นักท่องเที่ยว” ที่น่าสนใจคือ Staycation ค่ะ เพราะแนวคิดของมัน
คือการที่เราไม่ได้ออกไปไหน เป็นการเลือกที่จะหยุดพักอยู่ที่บ้านและท�ำกิจกรรมต่างๆ ที่บ้าน แต่
ระหว่างที่อยู่บ้านในช่วง Staycation เนี่ย เรากลับด�ำเนินชีวิตที่มักจะแตกต่างจากชีวิตประจ�ำวัน
และเข้าใกล้การเป็นนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น แม้จะไร้ซึ่งการเดินทางก็ตาม อารมณ์เปิดแอร์ทั้งวัน
(ปกติไม่เปิด) นอนดู Netflix (ปกติดู แต่ไม่ทั้งวัน) สั่งอาหารที่แตกต่างจากเมนูปกติมาทานที่บ้าน
(ปกติไม่สั่ง) หรือ ออกไปละแวกบ้านเพื่อนทานอาหารหรูกว่าปกติสักมื้อ (ปกติไม่ทาน) เพื่อให้
รางวัลกับตัวเอง
แสดงว่า Staycation นี่ส่งผลกระทบในหลายๆ มิติ แล้วทางด้านสังคมเป็นอย่างไรคะ
Staycation ส�ำหรับเราส่งผลกระทบกับประเพณี “กลับบ้านปีใหม่” อะไรท�ำนองนัน้ เหมือนกันนะ
อย่างเช่น หนูเองเป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีใช่ไหมคะ ปกติปใี หม่นหี่ นูกลับบ้านไปหาทีบ่ า้ นใช่ไหมคะ
ด้วยความเบือ่ รถติด ค่าเดินทางแพง ใช้เวลาเยอะ ประกอบกับเราเริม่ รูจ้ กั กับทางเลือกใหม่ ๆ ในช่วง
หยุดยาวแบบ Staycation ที่เป็นเทรนด์ที่ส่งเสริมการท�ำเพื่อความสะดวกสบายของปัจเจกเป็นที่ตั้ง
แล้ว หนูก็อาจจะเลือกไม่กลับบ้าน หรือ ลดจ�ำนวนวันที่จะกลับบ้านน้อยลงเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่
บอกมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับความสัมพันธ์ในเครือญาติที่มีที่พ�ำนักต่างที่กัน เป็นเช่นนั้นก็จะได้
รับผลกระทบมาก
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ถ้าอย่างนี้ผู้ประกอบการจะปรับตัวอย่างไรเพื่อสู้กับการท่องเที่ยวแบบ
สเตย์เคชั่น
ผูป้ ระกอบการต้องคิดให้ทนั พฤติกรรมของกลุม่ เป้าหมายค่ะ เช่น ธุรกิจทีพ่ กั
อาศัย อย่างโรงแรม รีสอร์ท ก็ตอ้ งค�ำถึงการปรับเปลีย่ นพืน้ ทีเ่ พือ่ ให้รองรับกับ
พฤติกรรมของนักท่องเทีย่ วทีช่ อบ Staycation มากยิง่ ขึน้ เน้นการสร้างแรงดึงดูด
ให้กลุม่ เป้าหมายออกจากการ Staycation ทีท่ พี่ กั ตัวเอง มารับประสบการณ์
Staycation นอกทีพ่ ำ� นักถาวรทีม่ สี งิ่ อ�ำนวยความสะดวกทีม่ ากกว่าบ้าน
เราพบว่าพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวบางกลุ่มในปัจจุบันมีแนวโน้มในการใช้
เวลาในที่พักมากขึ้น โดยใช้เวลาไปกับกิจกรรมในการพักผ่อนหย่อนใจกับ
สระว่ายน�ำ้ ร้านกาแฟทีม่ มี มุ หยิบงานขึน้ มาท�ำได้ มีกจิ กรรม มีสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการครบครันจนไม่ต้องออกไปหาที่ไหนตลอดการพักอาศัย มี
การเตรียมพร้อมโปรแกรมส่งเสริมการขายที่เหมาะกับพฤติกรรมของนักท่อง
เที่ยวในปัจจุบัน แต่ยังต้องควบคุมให้ราคาจับต้องได้ เหมาะสมส�ำหรับกลุ่ม
เป้าหมายด้วย กล่าวอย่างง่ายคือโจทย์แรกของผูป้ ระกอบการคือต้องสามารถ
ดึงนักท่องเทีย่ วออกมาจากบ้านก่อน โจทย์ตอ่ มาคือจะช่วยอ�ำนวยความสะดวก
ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาถึงแหล่งท่องเที่ยวอย่างไร ซึ่งโจทย์ข้อนี้ผู้ประกอบการ
ฝ่ายเดียวด�ำเนินการเองได้ยากมาก ต้องอาศัยแรงสนับสนุนหลักจากภาครัฐ
แล้วแนวทางที่ภาครัฐพอจะแก้ ไขได้ควรจะเป็นอย่างไร หากเราจะลด
จ�ำนวนการสเตย์เคชั่นลงเพื่อที่จะไม่ให้มันไปกระทบกับอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว
ก็ต้องกลับไปแก้ที่ต้นเหตุ รากของปัญหายังไงก็ยังคงเป็นปัญหาเรื่องการ
จราจรหนาแน่นในช่วงหยุดยาว ซึ่งมักจะเป็นช่วงที่การท่องเที่ยวคึกคักมาก
ที่สุด หนึ่งในแคมเปญที่มีจุดมุ่งหมายหลักในการกระจายการกระจุกตัวของ
นักท่องเทีย่ วอย่างแคมเปญ “เทีย่ วเมืองรอง” ของการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
(ททท.) ก็ชว่ ยในการกระจายความหนาแน่นของการมุง่ หน้าไปยังจุดท่องเทีย่ ว
หลักได้ หรือ จะเป็นการรณรงค์ให้ภาครัฐและภาคเอกชนประกาศวันหยุดที่
มีวันเหลื่อมกันเพื่อป้องกันปัญหาความหนาแน่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันแรก
และวันสุดท้ายของการหยุดยาว การรณรงค์ให้ใช้ขนส่งมวลชนเพื่อลดความ
หนาแน่นของรถยนตร์บนท้องถนน ให้ลองคิดภาพง่าย ๆ ว่า หากเราต่างคน
ต่างเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว 20 คัน เราก็จะมีรถยนต์ 20 คันบนท้องถนน
เทียบกับการไปรสบัสคันเดียวที่ช่วยลดความหนาแน่นได้มากกว่าหลายเท่า
ส�ำหรับแหล่งท่องเทีย่ วบางพืน้ ทีท่ มี่ แี นวโน้มของนักท่องเทีย่ วทีต่ อ้ งการเข้าชม

สูงอาจพิจารณาให้มีการเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าพื้นที่
เฉพาะช่วงเวลาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมภายหลังได้ด้วย
การคาดการณ์ทแี่ ม่นย�ำของภาครัฐทีจ่ ะช่วยแจ้งข้อมูล
ให้ประชาชนทราบว่าการเดินทางจะมีความหนาแน่นช่วง
ไหน เส้นทางใดเป็นเส้นทางเลือก โดยใช้ฐานข้อมูลจาก
ปีที่ผ่านมาก็จะเป็นข้อมูลส�ำคัญให้แก่ประชาชนในการ
ใช้ประกอบการวางแผนและตัดสินใจเดินทางอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมไปถึงการบริหารสถานการณ์วิกฤต
เช่นการเกิดอุบตั เิ หตุบนท้องถนนทีจ่ ะต้องใช้การแก้ปญ
ั หา
ที่ว่องไวกว่าปกติ เคลียร์ท้องถนนให้เร็วกว่าปกติ เพื่อ
ป้องกันปัญหารถติดสะสม
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1.Facebook Local
ลองเปลี่ยนการ Staycation แบบเดิมๆ ไปเป็นการ Staycation แถวบ้านคนอื่น
กันบ้าง หลังจากเปิดตัว Facebook มานาน แอพพลิเคชั่นใหม่จากเจ้าของเดียวกัน
ก็ได้แตกตัวออกมาเป็น Facebook Local ซึ่งต่อยอดความส�ำเร็จโดยการรวมเอา
ความสามารถในการค้นหาสถานที่ใกล้เคียง งานกิจกรรมที่กำ� ลังจะเกิด หรือแม้แต่
ร้านลับเล็กๆ ที่ไม่มีในไกด์บุ๊คมาโชว์เป็นหมุดหมายให้ได้ตามไปชมกัน
ไม่ต้องสมัครสมาชิกใหม่ ใช้บัญชีเดียวกันกับ Facebook ปัจจุบันได้เลย งานนี้
ไม่ว่าไปเที่ยวที่ไหน ก็แค่เปิดแอพพลิเคชั่นตัวนี้ขึ้นมา ระบบจะท�ำการหาสิ่งที่น่าสน
ใจใกล้ๆ และบอกจุดหมายในการไปถึงให้โดยพลัน งานนี้ต้องลองเปลี่ยนจากการ
Staycation บ้านตัวเอง ลองไปที่อื่นกันบ้างแล้ว
2.Virtual Reality Tourism
นีน่ า่ จะเป็นการ Staycation อยูบ่ า้ นอย่างแท้จริง ไม่ตอ้ งจองตัว๋ ไปไหน ไม่ตอ้ งวาง
แพลนอะไรล่วงหน้า แค่มอี ปุ กรณ์อย่างแว่นตา VR (Virtual Reality) ทีเ่ ดีย๋ วนีห้ าซือ้
ไม่ยาก และมีหลายแบบตามวัตถุการใช้งาน ซึง่ อุสาหกรรมการท่องเทีย่ วก็เป็นอีกหนึง่
อุตสาหกรรมทีก่ ารมาถึงของ Virtual Reality เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก ลอง
นึกถึงทุง่ หญ้าสวยๆ มีเสียงพัดไหวของสายลมอ่อนๆ มองไปทางไหนก็ดเู ขียวชอุม่ สุด
ลูกหูลกู ตา ในขณะทีค่ ณ
ุ ก�ำลังเอนหลังอยูบ่ นโซฟานุม่ ๆ ในบ้านของตัวเองดูซิ
ในวันนีท้ ี่ youtube มีบริการวิดโี อ 360องศาให้เราได้เลือกมากมาย บางเว็บไซต์
ยังเป็นตัวกลางในการให้บริการด้านการท่องเทีย่ วผ่านเทคโนโลยี Virtual Reality อีก
ด้วย ส่วนแพคเกจก็มตี งั้ แต่ฟตุ เทจวิดโี อส�ำเร็จรูป ไปจนถึงการยืมตัวไกด์ให้เดินทาง
ไปแทนเรา และคอยแนะน�ำสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วให้เราแบบ Real time ผ่านอุปกรณ์ของ
ทัง้ สองฝ่าย เพียงแค่นี้ เราก็เดินทางไปเทีย่ วไกลๆ โดยพิงหลังสบายๆ อยูบ่ า้ นได้แล้ว
3.pixel buds
เมือ่ ช่วงปี 2018 ทีผ่ า่ นมา Google ก็ได้เรียกเสียงฮือฮาจากแวดวงไอทีและแวดวง
การท่องเที่ยวได้อีกครั้งหลังจากเปิดตัว pixel buds หูฟังอัจฉริยะที่ช่วยแปลงเสียง
พูดจากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่งแบบ Real-Time ซึ่งทาง Google หวังว่าเจ้า
สิ่งนี้จะช่วยลดก�ำแพงทางภาษาลงมาได้ และท�ำให้การเดินทางไปยังชุมชนต่างๆ ไม่
เป็นเรื่องยากอีกต่อไป ความน่าเสียดายเพียงอย่างเดียวในตอนนี้คือเจ้าหูฟัง pixel
buds ตัวนี้ยังไม่ครอบคลุมโทรศัพท์มือถือทุกรุ่น แต่ในอนาคต ทาง google ก�ำลัง
จะออกอัปเดตอย่างแน่นอน เราหวังว่าเจ้าสิ่งนี้จะช่วยให้ในอนาคต ชุมชนเล็กๆ ใกล้
บ้าน เป็นที่สนใจของนักเดินทางมากขึ้น เมื่อก�ำแพงภาษาทลายลงไป การสื่อสาร
ท�ำความเข้าใจก็ง่ายขึ้น จริงมั้ย?
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แม้การ Staycation
ตามที่เราได้เกริ่นมา
ตลอดอาจเป็นเรื่องของ
การท่องเที่ยวไปในระแวก
บ้านของเรา หรือออกไป
พักผ่อนหย่อนใจในระยะ
เวลาไม่นาน แต่ไม่ใช่แค่
บ้านเราที่ก�ำลังตื่นตัวกับ
กระแส Staycation ใน
What happen in the
world ฉบับนี้ เราลองมา
ดูกันว่า นอกจากการ
Staycation ตามที่ได้
กล่าวกันไปใน Cover
Story แล้ว รอบๆ ตัว
ของเรายังมีอะไรน่าสนใจ
ที่เกี่ยวกับการเดินทาง
กันอีกบ้าง
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ภคณัฐ ทาริยะวงศ์ ภาพ : พูนสวัสดิ์ สุดตะมา

เดินไป
ในชุมชน
กับชาว
Trawell
Thailand
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ที่มาของเพจ Trawell Thailand
เพจทราเวลเป็นหนึ่งในช่องทางการ
สือ่ สารขององค์กรเพือ่ สังคมเล็กๆ องค์กร
หนึง่ ทีป่ กั หลักท�ำงานในย่านเมืองเก่าของ
กรุงเทพฯ มาตั้งแต่ปี 2015 เกิดจากวัย
รุ่น 5 คน ศานนท์ หวังสร้างบุญ, ธันยมัย
อนันตกรณีวัฒน์, กีรติ วุฒิสกุลชัย,
สุรัชนา ภควลีธร และสภณ พิทักษ์ มา
ร่วมกันเสนอแนวคิด ธุรกิจท่องเที่ยวที่
ยัง่ ยืน จากการเป็นตัวกลางเชือ่ มโยงชุมชน
นักท่องเทีย่ ว นักลงทุนเข้าหากัน ออกแบบ
กิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวอย่าง
อิสระ กระจายรายได้สชู่ มุ ชนโดยตรง เพือ่
ท�ำให้เศรษฐกิจของชุมชนในย่านเมืองเก่า
ดีขึ้นต่อไป มาจากค�ำว่า Travel + Well
เราอยากสร้างการท่องเที่ยวที่ดีส�ำหรับ
คนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวให้ทุกฝ่าย
รู้สึกดีได้อย่างเท่าเทียมกัน

พยายามดึงเอามุมทีแ่ ปลกตา น่าทึง่ ของ
ร้านค้าเก่าแก่ ช่างฝีมอื ทีแ่ อบซ่อนอยูต่ าม
ตรอกซอกซอยมาน�ำเสนอให้เป็นทีร่ จู้ กั
ของคนรุน่ ใหม่มากขึน้

อะไรเป็นเสน่ห์ของชุมชนที่ท�ำให้เรา
เลือกเสนอการท่องเทีย่ วหรือการเดิน
ทางไปยังชุมชนเล็กๆ
เราพยายามบาลานซ์ระหว่างความชิคๆ
กับเสน่หข์ องชุมชนทีเ่ ราชอบให้อยูร่ ว่ มกัน
ได้ จึงไม่ได้ปฏิเสธคาเฟ่คลู ๆ หรือร้านเก๋ๆ
ทีม่ าตัง้ ใหม่ในย่านเก่า แต่พยายามชีใ้ ห้
เห็นว่านอกจากร้านเหล่านัน้ ก็ยงั มีอกี หลาย
จุดใกล้เคียงกันทีน่ า่ สนใจรอให้คณ
ุ ไปเยีย่ ม
ชมอยู่ ด้วยทักษะด้านการสือ่ สารผ่านตัว
อักษรและภาพถ่ายทีท่ มี เรามีอยูต่ อนนีก้ ็

เราเชือ่ ว่าแต่ละคนย่อมมี style ทีต่ า่ ง
กัน รวมไปถึงเรื่องการท่องเที่ยว แล้ว
อะไรเป็นจุดร่วมทีท่ ำ� ให้ทำ� งานร่วมกัน
ได้อย่างไม่มีปัญหา
เป้าหมายเดียวกันของเราก็คือ การ
ท�ำให้ชมุ ชนอยูไ่ ด้ ร้านค้าเล็กๆ มีหนทาง
ในการพัฒนาตัวเองให้ทันกระแสโลกที่
เปลี่ยนแปลงไป และอาจจะเป็นเพราะ
เราเป็นคนประเภทที่สนุกกับการค้นพบ
อะไรน่ารักๆ แบบชาวบ้านๆ

หลายคนเข้าใจว่าการท�ำเพจท่องเทีย่ ว
มันสนุก ได้ออกไปที่ต่างๆ จริงๆ แล้ว
การท�ำเพจท่องเที่ยวมันสนุกอย่างที่
เค้าว่ามาไหม
สนุกนะ แน่นอนว่ามันต้องมีอะไรให้
คิด ให้เตรียมตัว ให้กังวล มากกว่าแค่
การไปเที่ยวปกติอยู่แล้ว แต่เรารู้สึกว่า
ทุกอย่างมันต้องมาพร้อมความสนุก
เพราะถ้าเราไม่สนุกกับสิง่ ทีเ่ ราท�ำเราเจอ
เราจะเอาความสนุกที่ไหนไปเล่าให้คน
ฟัง งานของเรามันเป็นการเอาตัวไปเจอ
กับเรือ่ งทีเ่ รารูส้ กึ สนุก แล้วพยายามบอก
เล่าด้วยทุกวิธกี ารให้คนอืน่ สนุกตามและ
เห็นคุณค่าของมันเหมือนเราแค่นั้นเอง
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เป้าหมายเดียวกันของเราก็คือ
การท�ำให้ชุมชนอยู่ได้ ร้านค้าเล็กๆ
มีหนทางในการพัฒนาตัวเองให้
ทันกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
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เรามักจะมีอคติหลายอย่างกับคนแปลก
หน้า อะไรทีท่ ำ� ให้ชาว Trawell Thailand
รูส้ กึ ไม่กลัวเวลาเข้าหาคนเหล่านี้
จริงๆ ก็กลัวนะ กลัวว่าเขาจะไม่ยอมคุย
ด้วย บางทีก็โดนดุใส่ โดนไล่เหมือนกัน
แต่เราจะเริม่ ด้วยการส่งยิม้ ให้หยัง่ เชิงก่อน
ถ้าได้รับรอยยิ้มตอบกลับมา บทสนทนา
ต่อไปก็ไม่ยากแล้ว สิ่งที่ทำ� ให้เรารู้สึกไม่
กลัวเวลาเข้าหาคนแปลกหน้า น่าจะเป็น
เพราะมันเป็นงานของเราอยูแ่ ล้วทีจ่ ะต้องใจ
ดีสู้เสือเข้าไปคุย
บทเรียนส�ำคัญทีช่ าว Trawell Thailand ได้เรียนรูห
้ ลังจากท�ำเพจหรือ
คลุกคลีกบั คนในพืน้ ทีม่ ากๆ
มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อน การสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ต่อกันนั้นทั้งแน่นแฟ้นคงทน
และเปราะบางในคราวเดียวกัน ขึ้นอยูก่ บั
ความพยายามในการประคับประคองของ
ทั้งสองฝ่าย เราไม่เพียงแค่อยากได้เรื่อง

ราวจากพวกเขาแล้วจากไป แต่อยากเป็น
เพื่อนกันไปนานๆ ก็เลยต้องเรียนรู้ท่ีจะ
รักษาความสัมพันธ์ระหว่างกันในระยะที่
พอดี ไม่ต่างจากการคบเพื่อนสักคน
จุดกึง่ กลางระหว่าง ‘การพัฒนาสิง่ ใหม่’
และ ‘การด�ำรงอยูซ่ งึ่ สภาพความเป็น
อยูด่ งั้ เดิมของชุมชน’ มันมีอยูจ่ ริงมัย้
หรือทุกการพัฒนาต้องแลกมาด้วยการ
สูญเสียบางอย่างเสมอ
เราว่ามีจดุ กึง่ กลาง แต่เป็นจุดกึง่ กลาง
ทีต่ อ้ งมีคนเสียผลประโยชน์อย่างน้อยหนึง่
คน หรือเสียผลประโยชน์ในระยะเริม่ ต้นกัน
ทุกฝ่าย ชาวบ้านต้องเปลีย่ นแปลง ปรับ
เปลีย่ นวิถชี วี ติ บางอย่างให้สอดคล้องกับยุค
สมัย ภาครัฐต้องใช้เวลา ให้เวลาในการ
ท�ำความเข้าใจชุมชนมากขึน้ ผูป้ ระกอบการ
เองก็ตอ้ งพัฒนาตัวเองและพัฒนาสิง่ ทีอ่ ยู่
รายรอบตัวเองไปพร้อมกันด้วย จึงจะก้าวไป
ข้างหน้าด้วยกันได้ทงั้ หมด

การทีเ่ ราลงชุมชนเยอะๆ สัมผัสกับชาว
บ้านมามาก คิดว่าถ้าเลือกแก้ปญ
ั หา
ด้านไหนควรให้ความส�ำคัญเป็นอย่าง
แรก เพือ่ ให้สภาพความเป็นอยูข่ อง
“คนตัวเล็ก” เหล่านีด้ ขี นึ้
ปัญหาด้านผังเมือง การใช้พนื้ ทีใ่ นเมือง
ซึง่ จริงๆ แล้วเป็นรากฐานส�ำคัญของปัญหา
ต่างๆ ที่ตามมาอีกมากมาย เพราะชุมชน
ทีเ่ ราเคยเข้าไปท�ำงานด้วยส่วนใหญ่อาศัย
อยูใ่ นพืน้ ทีท่ ไี่ ม่ใช่ของตัวเอง มีการเช่าช่วง
ต่อกันหลายทอด ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ไม่มี
โฉนดที่ดิน แต่พวกเขามีความส�ำคัญใน
การก่อให้เกิดลมหายใจของเมือง สร้าง
เสน่หท์ ำ� ให้กรุงเทพฯ เป็นกรุงเทพฯ ขอนแก่น
เป็นขอนแก่น หากมีการตกลงร่วมกันใน
การบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์
ไปพร้อมกับเป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนตัว
เล็กๆ ได้อย่างลงตัว ก็น่าจะเป็นภาพแรก
ที่เราอยากแก้ไขก่อนสิ่งอื่นใด
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ทีผ่ า่ นมาเหมือนว่าจัดกิจกรรมบ่อยมาก งานกิจกรรมอะไร
ทีผ่ า่ นมาทีช่ าว Trawell Thailand รูส้ กึ ภูมิใจมากทีส่ ดุ
Islam Meet อิสลามมิตร กิจกรรมพาคนทีส่ นใจไปรูจ้ กั ชุมชน
มัสยิดฮารูณ ชุมชนมุสลิมเล็กๆ ในซอยเจริญกรุง 36 ซึง่ เราไปจับ
มือกันร่วมพัฒนาร้านค้า พืน้ ทีส่ าธารณะในชุมชนในช่วง Bangkok
Design Week 2019 ทีผ่ า่ นมา ตลอดการเดินชมชุมชนน�ำโดย
มีพยี่ าก๊บ ซึง่ เป็นกรรมการมัสยิดผูข้ บั เคลือ่ นชุมชนมาตลอด ท�ำให้
เราเห็นศักยภาพของชุมชนเล็กๆ แห่งนีเ้ ป็นอย่างมาก ผูเ้ ข้าร่วม
กิจกรรมเองก็ได้รบั ความรูส้ กึ ประทับใจและเข้าใจความเป็นมิตร
ของชาวมุสลิมทีเ่ ราต้องการจะสือ่ สารออกไป
อะไรคือเป้าหมายสูงสุด หรือเป็น goal ตอนนีท้ ชี่ าว Trawell
Thailand ตั้งใจว่าจะไปให้ถึง
goal ตอนนี้ของเราก็คืออยากให้เรื่องราวของร้านค้าเล็กๆ
น้อยๆ ชุมชนเก่าแก่แต่ทรงคุณค่า เป็นที่รู้จักของคนในวงกว้าง
มากขึ้น และไม่อยากให้คนเข้ามาตักตวงความสุขจากการท่อง
เที่ยว เก็บภาพสวยๆ แล้วจากไปเป็นครั้งคราว แต่อยากให้มา
ในฐานะเพือ่ นทีเ่ คารพความเป็นมนุษย์ของกันและกัน เพือ่ ทีเ่ รา
จะได้ต่างเรียนรู้ซึ่งกันและกันไปนานๆ

ค�ำถามสุดท้าย ไหนๆก็เดินทางกันเป็นงานประจ�ำอยู่แล้ว
แล้วชาว Trawell Thailand วันหยุดไปเที่ยวที่ไหนกัน
บางช่วงก็วนเวียนอยู่ในย่านเมืองเก่าที่เราท�ำงานอยู่นี่แหละ
เพราะหลายปีที่ผ่านมานี้มีอีเวนต์ดีๆ กิจกรรมสนุกๆ เกิดขึ้นใน
ย่านนี้เยอะมาก หรือไม่ก็ติดตามเพื่อนๆ เครือข่ายคนที่พัฒนา
ชุมชนอื่นๆ ไปเที่ยวย่านอื่นด้วยเหมือนกัน
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วรัญญา บูรณากาญจน์

ONE DAY OF
DREAMING.

“เคยฟังเพลงนี้ไหม” เขา
เปิดเพลงและส่งหูฟังให้
คุณฟัง ในสปอติฟายขึ้น
เป็นเพลงของเดวิด โบวี่
แต่คุณไม่เคยฟังเพลง
Aladdin Sane มาก่อน
คุณหยิบหูฟังจากมือเขา
แม้้คุณจะไม่ค่อยชอบการ
ฟังด้วยหูฟังของคนอื่น
เท่าไหร่ก็ตาม โดยเฉพาะ
กับคนที่เคยเจอครั้งแรก

ความคุ้นเคยระหว่างคุณกับเขาเป็นความประหลาด ทั้งที่ตอนแรกคุณกังวลว่าคุณ
จะรู้สึกอึดอัดและไม่รู้ว่าจะเริ่มบทสนทนาอย่างไร แต่เมื่อเจอกันคุณกับรู้สึกเหมือน
เขาเป็นเพือ่ นสนิททีร่ จู้ กั กันมานานแสนนาน เสียงเพลง Aladdin Sane ดังจนค่อยๆ
กลบบรรยากาศในเมืองระหว่างเดินบนถนนราชด�ำริ
การฟังท�ำให้คณ
ุ เข้าใจเขาอย่างไม่ทราบสาเหตุ ไม่มที มี่ าและทีไ่ ป คุณค่อยๆ เข้าไป
อยู่เป็นส่วนหนึ่งในโลกของเขา เข้าไปส�ำรวจในสมอง ชอนไชเข้าไปในแววตาระหว่าง
ที่คุณและเขาจ้องตากัน พื้นที่ของทั้งสองขยับเข้าประชิดกัน แต่ก็ยังไม่สามารถเป็น
หนึ่งเดียวกันได้สักที ความเหลื่อมระหว่างสิ่งแวดล้อมของคุณกับเขา ท�ำให้พื้นที่ที่
ใกล้ชิดกันขยายใหญ่และกว้างขึ้น มันกลายเป็นสิ่งที่ท�ำให้คุณรู้สึกว่าในขณะที่คุณ
เข้าถึง คุณก็เข้าไม่ถึงเขา แต่กายเนื้อของคุณกับเขาก็ยังประชิดกัน
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ความสัมพันธ์ในที่แห่งนี้กลายเป็นเหมือนความไม่ลงรอย เป็นการแย่งชิงอ�ำนาจและยื้อยุดกัน
ระหว่างพื้นที่ คุณเดินเท้าคู่กับเขาถึงแยกราชประสงค์ การเดินที่ไม่เท่ากันท�ำให้หูฟังกลายเป็น
ปัญหา เสียงเปียโนโซโลในเพลง Aladdin Sane ดังขึ้นอย่างปลุกเร้า แต่นั่นก็ท�ำให้คุณประสาท
เสียอยู่เหมือนกัน
พวกคุณเข้าไปในร้านหนังสือเพือ่ เติมเต็มและตามหาสิง่ ทีข่ าดหายไปในแต่ละวัน เขาหยิบหนังสือ
เล่มหนึง่ ให้คณ
ุ อ่าน แต่คณ
ุ จ�ำไม่ได้แม้แต่ชอื่ คนแต่ง ความพยายามทีจ่ ะเข้าใจเขาท�ำให้คณ
ุ เริม่ อ่าน
หนังสือทีละหน้า ทีละหน้า ค่อยๆ อ่านไปเรื่อยๆ แม้ว่าสุดท้ายแล้วคุณอาจไม่ได้เข้าใจทั้งหมด แต่
อย่างน้อยสัมผัสที่ได้แตะต้องหนังสือมันท�ำให้คุณกระหายอยากที่จะอ่านเพิ่ม เขาอ่านหนังสืออีก
เล่ม แต่นั่นแหล่ะ ความหมกมุ่นของคุณไม่ได้อยู่กับเขา แต่อยู่กับความ ’อยากรู้’ ของคุณต่างหาก
ความอยากรู้ของคุณเป็นตัวตั้งต้น และเขาเป็นคนอื่น คนแปลกหน้า คนที่คุณไม่ได้รู้จักเป็นการ
ส่วนตัว คุณสนใจเขาเหมือนกับการอ่านหนังสือ แต่การอ่านหนังสือของคุณเป็นอย่างอื่น และนั่น
ท�ำให้พื้นที่ของคุณกับเขาไม่เคยซ้อนทับกัน กลายเป็นคอมฟอร์ทโซนที่เชื่อมต่อระหว่างคุณกับเขา
ทั้งๆ ที่เป็นอย่างนั้น ความสัมพันธ์ที่ไม่ลงรอย ความยื้อยุดที่อยู่ซ้อนทับในจิตใจกลับไม่ได้กลาย
เป็นปัญหา และก็ไม่ได้เป็นพืน้ ทีส่ าบสูญทีค่ ณ
ุ ไม่รสู้ กึ ถึงมัน ความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็นความสัมพันธ์
ที่อยู่เกินขอบเขตที่จะจินตนาการได้ กลายเป็นความแปลกประหลาดที่คุ้นเคย ไม่รู้ที่มาและที่ไป
เขายิม้ ให้คณ
ุ แต่ไม่ได้ยมิ้ ให้คณ
ุ ด้วยสัมผัสทางกาย ความรูส้ กึ ของคุณทีม่ ตี อ่ เขาเป็นสิง่ ทีเ่ หนือกว่า
การจะสัมผัสได้ดว้ ยตาเปล่า และคุณก็รไู้ ด้โดยไม่ทราบสาเหตุวา่ เขาก็คดิ แบบนัน้ เช่นเดียวกัน ความ
สัมพันธ์ทมี่ คี วามไม่ลงรอย การแก่งแย่งชิงอ�ำนาจกลับกลายเป็นความสัมพันธ์ทเี่ อือ้ เฟือ้ และให้พนื้ ที่
ปราศจากความรุนแรงแต่ในขณะเดียวกันก็ปราศจากความยุตธิ รรม ในลักษณะทีค่ วามยุตธิ รรมดัง
กล่าวเป็นความยุตธิ รรมบนพืน้ ทีข่ องการเอ่ยปาก แต่คณ
ุ กับเขาไม่ได้จำ� เป็นต้องเอ่ยปากใดใด
การไม่ตอ้ งเอ่ยปากท�ำให้ความสัมพันธ์ทเี่ กิดขึน้ บิดเบีย้ วและผิดปกติในสายตาของผูค้ น แต่ผคู้ น
ไม่ใช่สงิ่ ทีค่ ณ
ุ และเขาสนใจ นัน่ ท�ำให้ความรูส้ กึ ทีต่ อ้ งอธิบายต่อใครเช่นนัน้ ยากล�ำบาก และเหนือ่ ย
เกินไป โดยเฉพาะเมือ่ เขากลายเป็นพืน้ ที่ ทีค่ ณ
ุ รูส้ กึ สบายใจและเป็นตัวของตัวเองในยามอยูต่ รงหน้า
หรือ ไม่อยูต่ รงหน้าก็ตาม ในความสัมพันธ์แบบนีท้ ำ� ให้คณ
ุ กลายเป็นคนขีเ้ กียจ แต่เราจะผิดอะไรหาก
เราขีเ้ กียจแต่มคี วามสุข
ในขณะเดียวกัน วันเดียวกับความรู้สึกเช่นนี้ดูจะไม่สมเหตุสมผล กลายเป็นเหมือนสิ่งที่ต้องลา
จาก เหมือนเตียงที่เราต้องลุกขึ้นมายามเช้า เหมือนความฝันที่เราไม่อยากตื่น แต่ก็นั่นแหล่ะ
สุดท้ายคุณก็ต้องตื่นจากความฝันที่ดีจนไม่อยากออกมาอยู่ดี
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อธิกัญญ์ แดงปลาด

เรื่องไร้ชื่อ
เรื่องไร้ชื่อ
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เด็กหญิงร่างแคระแกร็น เนื้อ
ตัวมอมแมมด้วยคราบไคล
ใบหน้าซูบตอบข้างหนึง่ บวมช�ำ้
เรียวแขนทั้งสองประทับจ�้ำ
ด้วยรอยม่วงแดง พร้อย
พรายคล้ายหยดสี อากาศ
ร้อนของยามบ่ายรีดเร้นเหงื่อ
ทั่วร่างชวนให้รู้สึกไม่สบายตัว
มือเล็กดึงแขนเสื้อสภาพเก่า
มอซอมาเช็ดหน้าผากเปื้อน
เหงื่อ - อดีตเสื้อตัวเก่งที่แม่
ซื้อให้จากห้างขายปลีก สมบัติ
ที่เคยจมจ่อมท่ามกลางกระบะ
เสื้อผ้าลดราคา

เธอปวดเบา ขาสองข้างเริ่มสั่นน้อยๆ จ�ำได้ว่ายืนอยู่ตรงนี้ตั้งแต่ใกล้สาง
ไม่กล้าที่จะขยับไปไหนเพราะกลัวว่าหากแม่กลับมาแล้วจะไม่เจอเธอ
วันในอดีตเนิ่นนานหวนแล่นมาในความทรงจ�ำ วันที่สว่างไสวด้วยเสียง
หัวเราะ แม่ยังคงเป็น “แม่” และเธอยังเป็นลูกที่มีพ่อ ยังมีบ้านให้กลับไป…
ผู้คนมากหน้าหลายตาเดินผ่าน สายตาคลางแคลงเหลือบมองเด็กหญิง
ครู่หนึ่งคล้ายมองสิ่งแปลกปลอมขณะที่แอ่งน�้ำเปียกชื้นก่อตัวเป็นหย่อม
ใต้เท้าเล็ก กางเกงขาสั้นเปียกลีบจากน�้ำปัสสาวะที่ล้นหลั่ง
ก่อนใกล้สาง ขณะทีก่ ลางคืนยังมืดด�ำ แม่ลากเธอออกมาพร้อมกับกระเป๋า
ใบโต บอกแต่เพียงให้รีบแต่งตัวทั้งๆ ที่ยังคงมึนเบลอ เนื้อตัวและใบหน้ายัง
เจ็บระบมจากแรงกระหน�่ำตีเมื่อคืน
แม่ลากเธอมาหยุดอยูห่ น้าร้านสะดวกซือ้ พร้อมกับก�ำชับไม่ให้เดินไปไหน
เวลานีส้ ถานีขนส่งยังโหวงว่าง เธอพยักหน้ารับรู้ ค�ำสุดท้ายทีแ่ ม่พดู ลอยค้าง
ในทรงจ�ำ
“รอแม่ตรงนี้ อย่าไปเดินที่ไหน”
เธอเฝ้ารอยู่เช่นนั้นจนบ่ายคล้อย จนขาสองข้างหนักอึ้งคล้ายถูกหินถ่วง
แม่คงจะไปตามหาพ่อ ไม่มีทางที่จะเป็นอย่างอื่นได้ ประเดี๋ยวพวกเขา
คงจะเดินยิ้มเผล่มาจากมุมใดมุมหนึ่งในเวิ้งว้างว่างเปล่า
แล้วพาเธอกลับบ้าน…
ขอแค่เธออดทน
คนงานท่ารถคนหนึ่งมองเด็กสาวด้วยสายตากังวลปนสงสัยก่อนจะส่ง
เสียงเรียกเพื่อนที่เดินมาด้วยกัน ชี้ชวนให้ดูภาพตรงหน้า ผู้คนหยุดสัญจร
บ้างจับกลุ่มคุย ใครบางคนหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาก่อนจะต่อสาย
เด็กหญิงขบฟันแน่น ใบหน้าเปียกชืน้ สัมผัสถึงรสเค็มปร่าเจือจางทีร่ มิ ฝีปาก
เธอยืนนิ่งและเฝ้ารอ ขณะที่ทุกอย่างค่อยๆ แตกสลายลงตรงหน้า
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ภูเขา
หรือ
ทะเล ?
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ศศินพันธุ์ โสรัจกุล

“ชอบทัง้ สองอย่าง เพราะว่าบ้านอยูเ่ ชียงใหม่เป็นภูเขาหมด
ก็เลยชอบ แต่กไ็ ปเทีย่ วทะเลตลอดทุกปี”

ปริญดา คงแก่นสาร

“จริง ๆ ชอบทั้งสองอย่าง แต่ถ้าเลือกได้ก็เป็นภูเขา
เพราะว่าอากาศน่าจะดีกว่า ในขณะที่ทะเลคนเยอะ
ดูพลุกพล่าน แล้วก็น่าจะร้อน”

อังคฉัฐร์ สมัญญานรเศรษฐ, ศิรดา คงสวัสดิ์

“เลือกภูเขาค่ะ เพราะไม่อยากด�ำ (หัวเราะ) แล้วก็ภูเขา
มันเย็นดี” , “ชอบทะเล เพราะว่าชอบเก็บหอยค่ะ (หัวเราะ)”

ฉัตรดนัย ศรีประสาธน์

“ชอบทะเล เพราะว่าเป็นคนชอบน�้ำ แต่ถ้าภูเขามีน้ำ�
เลือกภูเขาก็ได้”

ปรินทพัฒน์ เพ็งพันธุ์

“ชอบทะเลมากกว่า มันกว้างดี ชอบมองอะไรกว้างๆ
ภูเขามันไม่ค่อยมีน้ำ� เท่าไร”

ภูริโชติ ลิมปิวรรณ

“ทะเลครับ เที่ยวได้เกือบทุกฤดู เคยไปภูเขาตอนหน้า
ฝนแล้วเจอทาก มันน่าร�ำคาญเวลาต้องมานั่งแกะ”

ชนากานต์ จันทร์แสงศรี

“ภูเขาค่ะ เพราะสดชื่น รู้สึกว่าอยู่ในกรุงเทพฯ ถึงไปสวน
สาธารณะก็ยังมีฝุ่นควันจากถนน แต่ที่ภูเขาอากาศบริสุทธิ์
จริงๆ และบรรยากาศดี ๆ ก็ทำ� ให้ได้คิดอะไรอีกรอบหนึ่ง”

นัทธี โรจน์เจริญสุข

“ชอบทะเลมากกว่าครับ ทะเลมีน้ำ� มีลม มีคลื่นทะเล
รู้สึกว่าช่วยให้ผ่อนคลายได้มากกว่า”
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“…เมื่อมีค�ำถาม ถามให้ลองตอบ ว่าชอบภูเขาหรือทะเล…” ท่อนหนึ่งใน
เพลง ภูเขาหรือทะเล ของศุ บุญเลี้ยงที่เราอยากจะร้องให้ชาว TK park
ฟังแทนการตั้งค�ำถามของเราที่อยากจะรู้ว่า ถ้าหากต้องเลือกระหว่าง
ภูเขากับทะเล ชาว TK park จะปันใจให้ภูเขาหรือทะเลมากกว่ากัน
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ภพกมล บุญยะผลานันท์

หนังทีจ่ ะพาคุณ
ออกจากบ้าน
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1. Moonrise Kingdom (2012) ออกไปตอนเด็ก

3. Little Miss Sunshine (2006) ออกไปกับครอบครัว

ผู้ก�ำกับ : Wes Anderson
ผลงานภาพยนตร์จากเวส แอนเดอร์สนั ผูก้ ำ� กับทีไ่ ม่วา่ จะจับต้อง
อะไรก็ละมุนละไมไปหมด Moonrise Kingdom ติดตามเรือ่ งราว
ของเด็กสองคนทีต่ กหลุมรักและพากันหนีออกจากบ้าน ระหว่างทีผ่ ใู้ หญ่
ก�ำลังวุน่ วายตามหาพวกเขา การผจญภัยน้อยๆ ก็กำ� ลังเกิดขึน้
โทนสีเหลืองอบอุน่ ฉากน่ารักๆ เช่นแคมป์ลกู เสือ ดนตรีทำ� นอง
เหงาๆ และเพลงเก่าๆ ทีป่ รากฏในเรือ่ ง ล้วนท�ำให้หวนคิดถึงวัยเด็ก
ตอนที่เคยคิดขบถอยากออกไปเผชิญโลกกว้าง และ Moonrise
Kingdom ก็ยังคงสไตล์ของเวส แอนเดอร์สัน ที่องค์ประกอบภาพ
ของทุกเฟรมต้องเป๊ะ พอดูแล้วก็อยากถือกล้อง เปิดฟังเพลย์ลิสต์
โปรด สวมจิตวิญญาณวัยเด็กอีกครั้ง แล้วออกเดินทาง

ผู้ก�ำกับ : Jonathan Dayton, Valerie Faris
โอลีฟ สาวน้อยช่างฝันมุ่งมั่นจะไปประกวดนางงามที่
แคลิฟอร์เนีย ความฝันเด็กๆ ของเธอนี่เองที่พาให้ทั้งครอบครัวออก
เดินทางไปด้วยกันบนรถตู้สีเหลือง Little Miss Sunshine เป็น
ดราม่าขบขันที่เต็มไปด้วยหลากหลายกลิ่นอาย ได้เห็นความแตก
ต่างของสมาชิกครอบครัวแต่ละคน ความแตกต่างนั้นได้สร้างช่อง
ว่างระหว่างกันและกัน แต่ในหลายชั่วโมงของการเดินทางและ
สถานการณ์ไม่คาดฝันที่อุบัติขึ้นได้เป็นตัวหลอมรวมความต่างให้
กลายเป็นความเข้าใจในที่สุด
ถ้าอยากออกโรดทริปยาวๆ ลองพาคนในบ้านไปด้วยสิ เราอาจ
จะได้เห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนอกจากวิวสองข้างทางก็ได้

2. Up (2009) ออกไปตอนแก่

4. The Secret Life of Walter Mitty (2013)
ออกไปคนเดียว

ผู้ก�ำกับ : Pete Doctor
ภาพยนตร์แอนิเมชันทีข่ โมยน�ำ้ ตาคนดูมานักต่อนัก และเชือ่ ว่า
ยิง่ ถ้าได้ดตู อนโตยิง่ ร้องหนักกว่าเด็กๆ เสียอีก Up เป็นเรือ่ งราวการ
ผจญภัยและการพิชติ ความฝันของคนรุน่ ทีเ่ ลยวัยผาดโผนโลดแล่น
ไปแล้ว จากโชคชะตาที่ท�ำให้คุณปู่ได้พบกับเด็กชายคนหนึ่งโดย
บังเอิญ น�ำไปสู่การผจญภัยในดินแดนลึกลับ Up เป็นเหมือนกับ
เครื่องเตือนความจ�ำว่าเราทุกคนล้วนมีจุดหมายที่อยากไปเหยียบ
สักครั้ง เป็นเหมือนก�ำลังใจที่คอยบอกว่า ถึงแม้ชีวิตเราจะผ่านช่วง
เวลาวัยเยาว์มาแล้ว ก็ไม่สายเกินไปที่จะท�ำฝันนั้นให้เป็นจริง และ
เป็นเหมือนเครือ่ งเตือนใจว่า อย่าเก็บความฝันไว้บนหิง้ หนักทึง้ เป็น
ภาระหัวใจ ปล่อยให้ตัวเองได้ลอยไปหาจุดหมายนั้นเลยดีกว่า
“Adventure is out there!”

ผู้ก�ำกับ : Ben Stiller
The Secret Life of Walter Mitty เป็นเรื่องราวของชาย
คนหนึ่งที่ชอบฝันกลางวันเรื่อยเปื่อย แล้ววันหนึ่งเขาต้องออกจาก
คอมฟอร์ตโซนเพื่อท�ำภารกิจบางอย่าง จากชีวิตคนท�ำงานธรรม
ดาๆ จะต้องออกมาปีนเขา หนีฉลาม และท�ำอะไรต่อมิอะไรที่ฝัน
กลางวันยังฝันไม่ถึง วอลเตอร์ มิตตี้ ตัวเอกในเรื่อง เป็นตัวแทน
ของคนทีไ่ ม่กล้าเข้าสังคมได้อย่างดี คนทีไ่ ม่กล้าท�ำอะไรนอกกรอบ
ควรจะต้องมีใครสักคนมาผลักให้ออกจากกรอบนั้น แล้วจะเห็นว่า
มันไม่น่ากลัวอย่างที่คิด (ก็แค่เกือบโดนฉลามงับเอง)

