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อุทยำนกำรเรียนรู้ TK park เปิดพื้นที่สร้ำงสรรค์นิตยสำร “Read Me 

Egazine” โดยฝีมือกำรเขียนของเยำวชน TK Young Writer ที่ผ่ำนกำร

บ่มเพำะทักษะ ฝึกฝนและขัดเกลำฝีมือ จำกอุทยำนกำรเรียนรู้ TK park 

เพื่อเป็นเวทีในกำรสรรค์สร้ำงผลงำน สะท้อนควำมคิดในประเด็นต่ำงๆ 

ผ่ำนมุมมองของคนรุ่นใหม่ 

 กระบวนกำรในกำรผลิตนิตยสำร Read Me เป็นกำรท�ำงำนร่วมกัน

ระหว่ำงนักเขียนรุ่นเยำว์ที่มีฝีไม้ลำยมือเป็นที่น่ำจับตำ กับบรรณำธิกำร

มืออำชีพ ซึ่งผลัดเปลี่ยนกันเข้ำมำแบ่งปันควำมรู้ ถ่ำยทอดประสบกำรณ์

กำรท�ำนิตยสำร ให้เยำวชน TK Young Writer ได้สัมผัสกับกำรท�ำงำน

จริง ซึ่งควำมพิเศษของ Read Me อยู่ที่ นอกจำกทุกคนจะเป็นนักเขียน

แล้ว น้องๆ ในทีม ต้องแบ่งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ร่วมกันคิด ร่วมกันลง

มือท�ำ ในบทบำทที่ตัวเองได้รับ ได้เรียนรู้หน้ำที่ของแต่ละต�ำแหน่ง เช่น

เดียวกับกองบรรณำธิกำรนิตยสำร 

 ในยคุดจิทิลัทีก่ำรเรยีนรูเ้กดิขึน้ได้ไม่จ�ำกดั Read Me Egazine เป็น

นติยสำรออนไลน์รำย 2 เดอืน ส�ำหรบัผู้อ่ำนทุกเพศทุกวยั น�ำเสนอประเดน็

ที่อยู่ในควำมสนใจผ่ำนมุมมองที่หลำกหลำย ท�ำให้ผู้อ่ำนได้อ่ิมเอมกับ

สรรสำระ ด้วยฝีมอืของเยำวชนคนรุน่ใหม่ทีม่ใีจรกัในกำรเขยีนและกำรท�ำ

หนังสือ ติดตำมนิตยสำร Read Me ได้ที่ http://readme.tkpark.or.th 

สำานักงานอุทยานการเรียนรู้
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คนแปลกหน้ำในทีน่ีไ่ม่ได้หมำยถงึใครคนหนึง่ทีค่ณุเคยนัง่ชิดตดิกนับนรถไฟฟ้ำ แต่เป็น

คนแปลกหน้ำท่ีเรำเคยพบพำนในช่วงเวลำหนึง่ของกำรเดนิทำง ในสถำนท่ีหน่ึง เจอกันส้ันๆ 

คยุกนัไม่กีป่ระโยค แต่เรือ่งรำวของพวกเขำดนัเข้ำไปซกุอยูใ่นลิน้ชกัควำมทรงจ�ำเสยีอย่ำงนัน้

คุณลุงคนนั้นที่เรำเคยนั่งคุยกันสั้นๆ บนบำร์แห่งนั้นถึงเรื่องกำรเดินทำงสู่วัยชรำ จะยัง

แขง็แรงดอียูม่ัย้ในตอนนี ้ป่ำนนีเ้ด็กน้อยชำวเผ่ำคนนัน้คงเตบิโตเกินกว่ำบ่ำของแม่จะแบก

น�ำ้หนกัไหว พ่อหนุม่ชำวลำวทีไ่ปเรยีนต่อเวียดนำมครำวนัน้คงเรยีนจบแล้ว หญงิสำวเกำหลี

หัวใจช�ำรดุบนถนนข้ำวสำรในครำวน้ันคงได้ใครซกัคนรกัษำบำดแผลจนหำยสนทิ หรอืแมว

อวบอ้วนตัวนั้น ป่ำนนี้อำจแก่เกินกว่ำอำยุขัยก�ำหนด คุณลุงนักปั่นจักรยำนคนนั้นคงเก็บ

ธงประเทศสะสมเสียจนกระเป๋ำบนหลังอำนของเขำไม่มีที่ว่ำงพอจะแปะได้ หรือคู่รักหนุ่ม

สำวท่ีมำฮนันิมนูด้วยกันเมือ่ครำว ป่ำนน้ีเขำคงมเีจ้ำตัวน้อยสุดแสนจะน่ำรกัอยูใ่นอ้อมกอด

ในทุกสถำนที่ล้วนมีควำมทรงจ�ำซ่อนอยู่เสมอ และควำมทรงจ�ำของผม ส่วนมำกล้วน

เป็นควำมทรงจ�ำอันเกิดจำกผู้คนเสียเป็นส่วนใหญ่

เวลำเดนิทำงกลบัมำยงัสถำนทีเ่ดมิอกีครัง้ ควำมทรงจ�ำประเภทนัน้มกัชอบวนกลบัเข้ำ

มำในห้วงควำมคดิถงึอยูบ่่อยๆ แต่เอำเข้ำจริงแล้ว ต่อให้เดินสวนกบัคนเหล่ำน้ันอกีครัง้ ผม

เองก็คงไม่มั่นใจในควำมทรงจ�ำมำกพอให้เดินเข้ำไปทักทำยพวกเขำ

เคยมีคนบอกเสมอๆ ว่ำมนุษย์ประเภทผมเป็นประเภทที่ชอบท�ำควำมรู้จักกับคนใหม่ๆ

ไปเสียหมด สนุกเวลำได้เจอเรื่องรำวใหม่ๆ จำกคนแปลกหน้ำที่บังเอิญเดินสวนเข้ำมำใน

ชีวติ แต่กระน้ันก็ใช่ว่ำจะมคีวำมสำมำรถพอทีจ่ะสนทนำกันจนสำมำรถด�่ำดิง่ลงไปสูห่วัจติ

หัวใจ ไอ้ท่ีท�ำได้ คงเป็นเพียงกำรด�ำรงควำมสัมพันธ์ในระดับผิวเผิน ไม่ค่อยสนิทกับใคร

จนรู้จักรู้ใจเขำ้อย่ำงลึกซึ้ง ตำ่งกับมนุษย์อีกประเภทที่เขำไม่ค่อยสนุกกับท�ำควำมรู้จักกับ

คนใหม่ๆ เท่ำไรหรอก แต่พวกเขำสำมำรถประคองควำมสัมพันธ์ที่มีอยู่ให้มีควำมสนิทใจ

กันได้อย่ำงน่ำอิจฉำ

เรำเดินทำงเพื่ออะไร ส่วนหนึ่งคงเป็นเรื่องของกำรได้พบเจอผู้คนเหล่ำนี้ เก็บเอำควำม

เศร้ำ ควำมหวงั ควำมยนิด ีเรือ่งรำวร้อยแปดในชวีติของพวกเขำมำเป็นพลงัใจให้เรำใช้ชวีติ

ต่อไป โดยมีธรรมชำติเป็นครูใหญ่ที่คอยให้โจทย์ชีวิตยำกๆ เสมอ

ทะเลไกลสุดลูกหูลูกตำ เส้นขอบฟ้ำโน้มตัวลงมำจูบวันแล้ววันเล่ำ ต่อให้สถำนที่แห่งนี้

จะมีเรื่องรำวเกิดขึ้นอีกกี่ร้อยพัน ธรรมชำติมันยังคงด�ำรงอยู่ของมันเช่นนั้นเสมอ จะมีก็แต่

สิ่งมีชีวิตนี่แหละ ที่จะต้องเติบโตขึ้น ชรำลง และลำจำกโลกนี้ไป พวกเขำอำจจ�ำเป็นต้องใช้

ชวีติอยู ่ณ สถำนทีใ่ดท่ีหน่ึงตลอดไป หรอืไม่ สิง่มชีวีติบำงชนดิอำจจ�ำเป็นต้องระหกระเหิน

ออกจำกจุดเดิมไปยังจุดใหม่ซ�้ำไปซ�้ำมำ สัจธรรมของกำรเติบโต บำงทีมันก็เป็นเช่นนี้เอง 

ภคณัฐ
ทารยิะวงศ์

คุณเคยคิดถึงคนแปลกหน้า
ระหว่างเดินทางบ้างไหม
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อำทิเช่น เป็นคนกรุงเทพฯ ก็ขอลำหยุดงำนเพื่อเที่ยวกรุงเทพฯ หยุดในที่น่ีคือ 

‘หยุด’ จริงๆ ด้วยกำรก�ำจัดนัดหมำยทั้งหลำยให้หมด ท�ำงำนที่คั่งค้ำงให้เสร็จ 

เหมือนกับเวลำที่จะไปเที่ยวต่ำงประเทศกันเลยทีเดียว ถ้ำเป็นไปได้ก็ปิดโทรศัพท์

มือถือ หรือไม่ก็ไปซื้อซิมใหม่มำใช้ชั่วครำว เพื่อไม่ให้ต้องรับรู้กับกำรถูกตำมตัว

กลับไปท�ำงำน รวมไปถึงลดกำรใช้เน็ต กำรเช็คอีเมล์ หรือกำรใช้เฟซบุ๊กด้วย

ส�ำหรบัเรำ Staycation ไม่ได้แปลว่ำจะต้อง ‘อยูบ้่ำน’ เฉยๆ แต่คอืกำรเปิดโอกำส

ให้เรำได้ลองใช้เวลำ ‘ส�ำรวจ’ และ ‘มองดู’ ท่ีทีเ่รำอยู ่ด้วยสำยตำของ ‘คนนอก’ เช่น 

เมือ่เรำถอนตัวออกจำกภำระหน้ำทีก่ำรงำนทัง้หลำยทัง้ปวงแล้ว เรำจะเหน็กรงุเทพฯ 

ด้วยสำยตำอกีแบบ อำจเหน็มพีพิธิภณัฑ์หรอืวดัท่ีเรำไม่เคยมเีวลำเข้ำ หำกเรำลอง

เป็นกำรเทีย่วด้วยสำยตำใหม่ คอืท�ำตวัเป็นนักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทำงอยูใ่นบ้ำนในเมือง

ของตวัเอง ลอง ‘ท�ำควำมรูจ้กั’ กับพืน้ทีท่ี่เรำอำศัยอยูป่กตแิล้ว เรำมกัคดิว่ำเรำรูจั้ก

ทีท่ีเ่รำอยู่เป็นอย่ำงด ีแต่บำงคร้ังสิง่ท่ีอยูใ่กล้เรำกล็มืมกัถงึมนัเสมอ 

 ดังนัน้ Staycation เสมอืนเป็นกำรเปิดโอกำสให้เรำเหน็ควำมเป็นท้องถิน่ของ

ตนเอง ว่ำมลีกัษณะอย่ำงไร มแีนวทำงจะปรบัปรงุท้องถิน่ของเรำอย่ำงไร เพือ่ให้ดึงดูด

น่ำสนใจ ส่ิงเหล่ำนีน้อกจำกผลประโยชน์จำกกำรได้พักผ่อนหย่อนใจแล้ว เรำเชือ่ว่ำ

มนัยงัสำมำรถสือ่ถึงภำคกำรท่องเทีย่วของไทยในมติอิืน่ ๆ ได้ ด้วย ซึง่สำมรถลอง

อ่ำน ลองติดตำมกนัได้ในเล่มนี้

ศิรลัิกษณ ์ 
แสวงผล

 เคยลองทำาตัวเป็น ‘นักท่องเท่ียว’ 
ในละแวกบ้านของตัวเองไหม ?
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ยุคที่อินเทอร์เน็ต
เและโทรศัพท์มือถือ
แทบจะเป็นอวัยวะที่ 
37 ของมนุษย์ 
‘Google Maps’  
ได้กลายเป็นเพื่อน
คู่ใจของหลายคน  
ไม่ว่าจะ Staycation 
ใกล้หรือไกล ซึ่ง
นอกจากจุดประสงค์
การใช้งานในการค้นหา 
สถานที่และเส้นทางที่
ต้องการ แต่จะรูห้รือไม่ 
ว่าเจ้า Google Maps 
สามารถท�าอะไรได้
มากกว่านั้น 

Fun Facts

5 THINGS ABOUT

Google Maps
ช่วยจดจ�ำที่จอดรถส�ำหรับคนขี้ลืม

Google Maps สำมำรถบนัทกึได้ทัง้ต�ำแหน่ง 
เวลำและบันทึกภำพท่ีจอดรถของคุณได้ เพียง
แค่กดเข้ำไปทีจ่ดุสีฟ้ำแสดงต�ำแหน่งของคุณ แล้ว
เลือก ‘Save Your Parking’ และยังสำมำรถ
ตัง้ค่ำกำรแจ้งเตือนเมือ่จอดรถครบก�ำหนดเวลำ
ที่ตั้งไว้ได้ด้วยนะ

เล่นเกมฝึกสมองใน Google Maps
นอกจำกบอกเส้นทำงแล้ว ยังมีเกมที่ชื่อว่ำ 

‘Google’s Smarty Pins’ ให้เรำได้ลองเข้ำไป
ตอบค�ำถำมซึง่สำมำรถเลือกหมวดหมู่ของค�ำถำม
ได้ และมวีธิตีอบทีไ่ม่เหมือนใครโดยกำรปักหมุด
ใน Google Maps ให้ถูกต้องนั่นเอง

วัดระยะทำงที่เรำก�ำหนดเองได้
ปกติแล้วเรำจะใช้ค้นหำสถำนท่ีท่ีจะไปโดย 

Google Maps จะบอกเส้นทำงพร้อมค�ำนวณ
ระยะทำงให้อัตโนมัติ ซึ่งจริง ๆ  แล้วเรำสำมำรถ
ก�ำหนดเส้นทำงที่ต้องกำรเองได้ เพียงแค่คลิก
ขวำต�ำแหน่งที่ต้องกำรเริ่มต้นแล้วเลือก Mea-
sure Distance แล้วเลอืกเส้นทำงตำมจุดต่ำงๆ 
ได้ตำมใจชอบเลย

สร้ำงแผนที่ใน Google Maps
โดยเข้ำไปที่ Google My Map แล้วปักหมุด

พร้อมกบัเส้นทำงเชือ่มต่อแต่ละสถำนทีก่ส็ำมำรถ
บันทึกเป็นแผนที่ของตัวเองได้ง่ำยๆ และยังแชร์
ให้กับเพื่อนๆ ได้ด้วย

ใช้แบบออฟไลน์ได้ไม่ต้องพึ่งเน็ต
หลำยคนอำจจะคิดว่ำเวลำเดินทำงแล้วเน็ต

ไม่ดจีะใช้ Google Maps กก็ลำยเป็นเรือ่งยำก 
แต่รูห้รอืไม่ว่ำเรำสำมำรถบนัทกึแผนท่ีบริเวณที่
ต้องกำรไว้ในโทรศัพท์มือถือได้ เพียงแค่เข้ำไป
ที่ Offline Maps แล้วเลือกดำวน์โหลดแผนที่
พื้นที่ที่ต้องกำร เพียงเท่ำนี้ก็ไม่ต้องง้อ wifi หรือ
อินเทอร์เน็ตแล้วล่ะ 
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Staycation เกิดจากค�าว่า 
Stay  ที่มีนัยยะว่า ‘อยู่’ หรือ 
‘อยู่กับที่’ กับ  Vacation ที่
แปลว่า ‘วันหยุดพักผ่อน’

PRO-
LOGUE

อำจพอสรุปได้ว่ำ Staycation คือกำร
ท่องเทีย่วทีเ่รำสำมำรถไปเทีย่วได้ แม้ว่ำจะ
พกัอยูท่ีบ้่ำนกต็ำม ยกตัวอย่ำงกำรไปเทีย่ว
แบบ One day trip ตำมสถำนที่ท่องเที่ยว
ใกล้บ้ำน หรอื ’อยู’่ ในละแวกเดยีวกบับ้ำน  
อำจมองได้ว่ำ Staycation จะมีระยะของ
กำรเดินทำงแคบหรือสั้นไปกว่ำ vacation 

ค�ำนี้เกิดข้ึนครั้งแรกจำกนักแสดงตลก
แคนำดำชือ่ เบรนท์ บตัต์ (Brent Butt) จำก

รำยกำรทีวีชื่อ Corner Gas เมื่อปี 2005 
และกลำยเป็นที่แพร่หลำยในอเมริกำช่วง
พฤษภำคมปี 2008 เนื่องจำกปัญหำของ
แก๊สขึ้นรำคำในฤดูท่องเที่ยวอย่ำงฤดูร้อน 
ท�ำให้คนหลำยคนต้องลดค่ำใช้จ่ำยจำกกำร
ท่องเที่ยว

แต่ถึงกระนั้น เนื่องจำกเรื่องค่ำใช้จ่ำยที่
ไม่สูงจนเกินไป และไม่ต้องเตรียมตัวอะไร
มำกมำย กำรท่องเที่ยวแบบนี้จึงเริ่มเป็นที่

นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชำวไทยมำกข้ึน
เรื่อยๆ และใน Read Me ฉบับนี้ เรำอยำก
ลองชวนให้ใครท่ียังไม่คุ้นกับค�ำน้ี หรือใคร
ท่ีเป็นขำลุยตัวยง มำลองส�ำรวจวัฒนธรรม
กำรท่องเท่ียวในรูแบบใหม่ไปพร้อมๆ กัน 
ไม่แน่ว่ำหลังจำกอ่ำนจบ อำจรู้สึกคันไม้
คันมือ อยำกสะกิดเพ่ือนสนิทหรือคนรู้ใจ 
ให้ออกไป Staycation ด้วยกันสักทริป
สองทริป 
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‘ชีวิตคนเราต้องการการพักผ่อน’ 
ประโยคแสนคลาสสิกที่หลายคน
ได้ยินแล้วคงพยักหน้าตาม แต่ใคร
จะรู้บ้างว่าการพักผ่อนแท้จริงแล้วคือ
อะไร? และมีความส�าคัญต่อการใช้
ชีวิตของมนุษย์เรามากน้อยแค่ไหน?

Why we 
need to take 

vacations?

ธัญญารัตน์ โคตรวันทา, สุวพัชญ์ จินดาวรเสฏฐ์

ขอบคุณข้อมูลจำกเว็บไซต์: The New York Times, The Atlantic และ Psychology Today
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สุขกันเถอะเรำ เสำร์ไปเที่ยวไหม
หำกอธิบำยโดยง่ำย กำรพกัผ่อน คือกำร

หยดุพักกำรท�ำงำนเพือ่ลดควำมเหนด็เหนือ่ย
และควำมตงึเครยีด ซึง่กำรพักผ่อนทีง่่ำยและ
อยูใ่กล้ตวัเรำมำกทีส่ดุก็คอื ‘กำรนอนหลับ’ 
และถอืเป็นกำรพกัผ่อนทีดี่ทีส่ดุของใครหลำย
คน กำรนอนหลับนอกจำกจะช่วยเร่ืองระบบ
ต่ำงๆ ภำยในร่ำงกำยให้ท�ำงำนได้อย่ำงปกติ
แล้ว ยงัช่วยลดภำระกำรท�ำงำนของสมอง 
เสรมิสร้ำงสมำธ ิภมูคิุม้กนั และท�ำให้อำยุ
ยนืยำวได้อกีด้วย แต่กำรพักผ่อนไม่ได้จ�ำกดั
ไว้แค่กำรนอนหลบัเพียงอย่ำงเดยีว ในช่วงวนั
หยดุทีไ่ด้พกัจำกกำรท�ำงำน โดยเฉพำะสำย
ผจญภยั, ปำร์ตี,้ แฮงค์เอ้ำท์ กค็งอยำกเปลีย่น
บรรยำกำศ ไปเทีย่วหรือพกัผ่อนนอกบ้ำนบ้ำง 
ดงันัน้กำรไปเทีย่วนอกสถำนท่ีก็นบัเป็นกำร
พกัผ่อนอย่ำงหน่ึง และเป็นกจิกรรมทีไ่ด้รบั
ควำมนิยมอยูไ่ม่น้อย จนกระทัง่เกดิเป็นกระ
แสอย่ำง #VacationNeeded ขึน้มำ

#VacationNeeded หนึ่งในแฮชแท็ก
ยอดนิยมถกูจดัวำงไว้ถดัจำกแคปชัน่ใต้ภำพ
วิวแสนสวยหรือภำพท่ำโพสต์สุดชิคก่อนจะ
ถูกกดแชร์ลงในโซเชียลมีเดียอย่ำงอินสตำ
แกรม แฮชแท็กนี้ชวนให้ตั้งค�ำถำมว่ำท�ำไม
ต้อง #VacationNeeded

กำรพกัผ่อนนอกบ้ำนน้ัน จ�ำเป็นต่อชวีติ
ของคนเรำจริงหรือ? 

เมื่อลองค้นหำค�ำตอบในเชิงจิตวิทยำและ
วิทยำศำสตร์ มีงำนวิจัยหนึ่งจำกประเทศ
เนเธอร์แลนด์ที่ศึกษำเก่ียวกับควำมสุขของ
กำรไปพักผ่อนในช่วงวันหยุด เผยแพร่ใน 
journal Applied Research in Quality 
of Life กล่ำวถึงควำมสุขกับกำรท่องเที่ยว
ในวันหยุด โดยศึกษำจำกชำวดัชต์ 1,530 
คน เปรยีบเทยีบกลุม่ทีไ่ด้ออกไปเทีย่วในวนั
หยดุ กบักลุม่ทีไ่ม่ได้ออกไปเทีย่วในวันหยุด 
พบว่ำ หลังกลับมำจำกช่วงวนัหยดุยำว ควำม
สุขของคนท่ีได้ออกไปเที่ยวลดลงมำอยู่ใน
ระดับปกติ พอๆ กับคนที่ไม่ได้ออกไปไหน
ในวันหยดุยำว ยกเว้นว่ำควำมสขุในระหว่ำง
กำรท่องเที่ยวน้ันจะอยู่ในระดับที่สูงมำก 
(very relaxed) เท่ำนั้น เหตุผลหนึ่งอำจ
เป็นเพรำะหลังวันหยุดยำว เรำต้องกลับมำ
เผชญิหน้ำกบัโลกแห่งควำมจริง ควำมเครียด
และควำมกดดนัจำกกำรท�ำงำนอกีครัง้ อ่ำน
มำถึงตรงนี้หลำยคนอำจสงสัยว่ำ หำกกำร
ท่องเที่ยวนั้นไม่ได้ช่วยให้ควำมสุขระยะยำว
เพิม่ขึน้หลงัจำกกลบัมำ แล้วอะไรคอืเหตผุล
ที่ผู้คนยังต้องกำรกำรพักผ่อนนอกบ้ำน? 

ค�ำตอบคอืควำมสขุนัน้ซ่อนอยูใ่นช่วงเวลำ
ก่อนวันหยุด (pre-trip happiness) โดย
งำนวิจัยน้ีกล่ำวว่ำ เมื่อคนเรำได้มีโอกำส
วำงแผน คำดกำรณ์ หรือนึกถึงทริปในวัน
หยุด ก็ช่วยเพิ่มควำมสุขได้มำกกว่ำกลุ่มที่
ไม่ได้มีโอกำสวำงแผนหรือนึกถึงกำรเดิน
ทำงท่องเที่ยวแล้ว นอกจำกนี้ยังพบว่ำระยะ
เวลำของกำรพักผ่อนในวันหยุดนั้นไม่ได้ส่ง
ผลต่อควำมสุขโดยรวม เพรำะควำมสุขจะ

ขึ้นอยู่กับช่วงเวลำก่อนกำรพักผ่อนท่ีได้
วำงแผนหรอืคำดกำรณ์เกีย่วกับกำรท่องเทีย่ว
มำกกว่ำเสียส่วนใหญ่ ดงัน้ันกำรมทีรปิเลก็ๆ 
หลำยๆ ทรปิในหนึง่ปี จึงมแีนวโน้มทีจ่ะสร้ำง
ควำมสขุให้กบัผูเ้ดนิทำงได้มำกกว่ำกำรท่อง
เทีย่วระยะยำวเพยีงครัง้เดยีว ซึง่เรำอำจใช้วธิี
กำรแบ่งช่วงเวลำ เช่น เมื่อมีเวลำ 2 สัปดำห์ 
อำจแบ่งออกเป็น 2 ทริป อย่ำงละ 1 สัปดำห์ 
เพื่อเพิ่มเติมอัตรำควำมสุขในหัวใจให้เต็ม
อิ่มได้มำกขึ้นนั่นเอง

นอกจำกเรือ่งของควำมสขุแล้ว กำรได้ออก
ไปท่องเท่ียวในวันหยดุยังมส่ีวนช่วยพฒันำใน
เรือ่งของควำมคิดสร้ำงสรรค์และประสิทธภิำพ
ในกำรท�ำงำนทีเ่พิม่ขึน้อกีด้วย เพรำะกำรมี
ส่วนร่วม กำรปรบัตวักับวฒันธรรมทีห่ลำก
หลำย (Multicultural) รวมถึงกำรพบ
ประสบกำรณ์ท่ีแปลกใหม่ จะช่วยเพิม่ควำม
สำมำรถในกำรเชือ่มโยงของควำมคดิทีแ่ตก
ต่ำงกนัซึง่เป็นหวัใจหลกัของกำรเกดิควำมคิด
สร้ำงสรรค์ นอกจำกนีย้งัมกีำรศกึษำทีพ่บว่ำ 
กำรฝันกลำงวนั (daydreaming) หรือปล่อย
ใหส้มองวำ่งเปลำ่จำกควำมคดิทัง้เรือ่งงำน 
เรือ่งเรยีน หรอืเรือ่งทีมี่สำระทัง้หลำยนัน้ท�ำให้
เกดิคลืน่อัลฟำ (alpha waves) ในสมอง 
ซึง่เป็นกญุแจส�ำคญัของควำมคดิสร้ำงสรรค์
และกำรคดิค้นสิง่ใหม่ๆ อกีด้วย 

ฉะนัน้กำรได้พกัผ่อนเกบ็กระเป๋ำก้ำวออก
จำกบ้ำนไปยงัสถำนทีใ่หม่ๆ นัน้ให้อะไรมำกกว่ำ
ควำมตืน่เต้นและควำมสนกุสนำน เหน็แบบนี้
แล้วคงต้องลองหำเวลำว่ำงสักวนั จดัทรปิเล็กๆ 
ให้ใจได้พกัผ่อน หรอือำจลองหนัไปชวนเพือ่น 
คนในครอบครวั หรอืคนรกัในวนัหยดุสุดสัปดำห์
ว่ำ สขุกนัเถอะเรำ เสำร์ไปเทีย่วไหม ? 
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วศิน สุวรรณอักษร
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การได้ใช้เวลาไปกับการ
ท่องเที่ยวคงเป็นสิ่ง
แรกๆ ที่หลายๆ คนจะ
นึกถึงเมื่อถึงวันหยุด  
แต่ก่อนจะเริ่มวางแผน
ใดๆ ก็ตาม สิ่งหนึ่งที่
ต้องพิจารณาก็คือระยะ
เวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยว 
นอกจากในแง่ที่ว่าต้องไม่
กระทบต่อหน้าที่การงาน
แล้ว ระยะเวลานั้นจะส่ง
ผลต่อความรู้สึกในการ
ท่องเที่ยวแต่ละประเภท
แตกต่างกันอีกด้วย

Solo or Team 
ควำมรูสึ้กของกำรเทีย่วคนเดียวจะเป็นควำม

รูส้กึทีม่ต่ีอสถำนทีท่่องเทีย่วเป็นหลกั ส่วนผูค้น
รอบตัวแทบจะไม่มีผลต่อควำมรู้สึกใดๆ (เว้น
แต่ว่ำถ้ำมคีนเยอะมำกๆ กอ็ำจจะส่งผลต่อบำง
คนทีไ่ม่ชอบ) แต่ส�ำหรบักำรไปเทีย่วกบัคนรูจ้กั 
ไม่ว่ำจะกีค่นกต็ำม ควำมรูส้กึก็จะไปขึน้อยูก่บั
ผู้คนรอบตัวเป็นหลักแทน ในขณะท่ีสถำนท่ี
ท่องเทีย่วกลำยเป็นปัจจยัรอง เพรำะหำกควำม
สมัพนัธ์แขง็แรง ไม่ว่ำจะไปเท่ียวทีไ่หนกส็ำมำรถ
ท�ำให้สนุกได้ แต่หำกไปเท่ียวด้วยกันแบบระ
หองระแหงแล้ว ไม่ว่ำสถำนที่เที่ยวจะน่ำสนใจ
แค่ไหนก็คงไม่สำมำรถท�ำใจให้สนุกได้หรอก 
จริงมั้ย?

Solo
ข้อดขีองกำรท่องเทีย่วทีเ่ห็นได้ชดัเลยกคื็อมี

ควำมคล่องตวัสูง สำมำรถตดัสินใจท�ำสิง่ต่ำงๆ
ได้ตำมควำมต้องกำรของตนเองโดยไม่ต้อง
รอถำมควำมเห็นจำกคนอื่นๆ แต่ถึงกระนั้นก็
อำจจะล�ำบำกอยู่บ้ำงในกำรท�ำกิจกรรมบำง
อย่ำง เช่น ถ่ำยรูปตัวเอง เป็นต้น

• กำรเที่ยวคนเดียวแบบระยะสั้น

o กำรท่องเทีย่วระยะสัน้น้ันจะช่วยให้เรำรู้สึก
มีชีวิตชีวำ โดยเฉพำะกับกำรได้ไปท่องเที่ยว
ในสถำนที่ที่ไม่เคยไป ท้ังน้ีเป็นเพรำะคนเรำ
จะรู้สึกตืน่เต้นเวลำได้เจอกบัสิง่ใหม่ๆ มำกกว่ำ
กำรอยู่กับอะไรเดิมๆ

• กำรเที่ยวคนเดียวแบบระยะยำว

o ถ้ำไม่นบัเรือ่งควำมประทบัใจแรกพบแล้ว 
คนเรำมักจะจ�ำสิ่งที่คุ้นเคยหรือมีเวลำอยู่ร่วม
กันได้ดีกว่ำสิ่งที่ไม่คุ้นเคยมำก่อน ดังนั้นกำร
ท่องเที่ยวระยะยำวจะช่วยให้เรำจดจ�ำสิ่งต่ำงๆ 
ที่ได้เจอในระหว่ำงนั้นได้ดี

o ด้วยเวลำที่ยำวกว่ำ จึงท�ำให้มีโอกำสค้น
พบมุมมองใหม่ๆ เกี่ยวกับสถำนที่ท่องเที่ยว
มำกกว่ำเมื่อเทียบกับกำรท่องเที่ยวระยะสั้น

Team
พอไปเที่ยวกันสองคนกับคนรัก กำรที่จะท�ำ

อะไรต่อมิอะไรกส็ะดวกขึน้มำกกว่ำตอนอยูต่วั
คนเดียว ทว่ำในขณะเดียวกันเรำก็จ�ำเป็นจะ
ต้องปรับไลฟ์สไตล์บำงอย่ำงของตัวเองเพื่อ
ให้กำรท่องเที่ยวรำบรื่นไม่มีติดขัด

พอเขยบิมำเป็นกำรไปเทีย่วกบัครอบครวั รปู
แบบกำรท่องเท่ียวก็จะมอีสิระน้อยกว่ำสองแบบ
ทีก่ล่ำวมำก่อนหน้ำนี ้เนือ่งจำกกำรตดัสินใจส่วน
ใหญ่มกัจะตกเป็นของผูท่ี้มอี�ำนำจกำรตดัสินใจสงู
สดุ (คนถอืเงนิ) แต่ข้อเสยีทีว่่ำนัน่กช็ดเชยมำด้วย
ควำมไหลลืน่ของกำรท�ำกจิกรรมต่ำงๆ

ส่วนหำกเป็นกำรเทีย่วกบัเพือ่น แบบนีจ้ะเป็นกำร
ท่องเทีย่วทีจ่�ำลองควำมเป็นประชำธปิไตยได้ดี
ทีส่ดุ เน่ืองจำกไม่ว่ำจะตดัสนิใจท�ำอะไรกจ็�ำเป็น
จะต้องมกีำรลงประชำมตเิพือ่หำเสยีงส่วนใหญ่ 
(ยกเว้นเสียแต่ว่ำจะมใีครสกัคนในกลุม่ทีม่อี�ำนำจ
มำกพอท่ีจะชีน้�ำให้คนอ่ืนๆ ท�ำตำมได้ ซึง่จะ
คล้ำยๆ กบัรปูแบบกำรเท่ียวกบัครอบครวั)

• กำรเที่ยวกับคนรู้จักแบบระยะสั้น

o ช่วยกระชบัควำมสมัพนัธ์ไม่ให้ห่ำงเหินกัน
เกนิไปผ่ำนกำรท�ำกจิกรรมต่ำงๆในแต่ละสถำน
ที่ท่องเที่ยว

• กำรเที่ยวกับคนรู้จักแบบระยะยำว

o เมือ่ได้อยูด้่วยกนัแบบพร้อมหน้ำพร้อมตำ 
ท�ำให้มีเวลำในกำรพูดคุยกันนอกเหนือจำก
เวลำปกติ

o ได้เรยีนรูล้กัษณะนสิยับำงอย่ำงของผูร่้วม
เดนิทำงทีอ่ำจจะปรำกฎออกมำในช่วงทีอ่ยูด้่วย
กันเป็นเวลำนำน

*เกณฑ์ในกำรใช้แยกระหว่ำงกำรท่องเท่ียว
ระยะสัน้และยำววดัจำกเวลำทีใ่ช้ไปกับ ‘สถำน
ที่เป้ำหมำย’ เทียบกับระยะเวลำรวมทั้งหมด 
หำกต่ำงกันมำก จะถือว่ำเป็นกำรท่องเท่ียว
ระยะสัน้ แต่ถ้ำหำกใช้เวลำมำกกว่ำคร่ึง จะนบั
เป็นกำรท่องเที่ยวระยะยำว เช่น เป้ำหมำยคือ
ไปเที่ยวทะเล แต่ใช้เวลำส่วนใหญ่อยู่แต่ใน
บ้ำนพัก ส�ำหรับบทควำมนี้จะมองว่ำเป็นกำร
ท่องเที่ยวระยะสั้น เป็นต้น 
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การเดินทางและการท่องเที่ยวคือสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนมากหน้า
หลายตาให้ได้มาท�าความรู้จัก พูดคุย หรือแม้กระทั่งการรวมกลุ่มกันไม่ว่าจะเป็น
เหล่านักเดินทางเอง คนในพื้นที่ หรือผู้คนที่สนใจ จนเกิดเป็นคอมมูนิตี้ที่เกี่ยว
กับการท่องเที่ยวขึ้น ส�าหรับการ Staycation ในกรุงเทพฯ นั้น ก็มีคอมมูนิตี้ที่
น่าสนใจซึ่งจะพาคุณไปท�าความรู้จักเมืองกรุงในมุมเดิมให้ดียิ่งขึ้น ออกไปส�ารวจ
เส้นทางใหม่ ๆ ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน และได้ลองเป็นไกด์ในพื้นที่ที่ตนเองคุ้นเคย

STAY(CATION) 
WITH ME  

ธัญญารัตน์ โคตรวันทา
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ท�ำควำมรู้จักทุกซอกมุมของกรุงเทพฯ กับ ‘Co Van Kessel’ ทัวร์
จักรยำนแบบชำวดัชต์แห่งแรกในไทย 

Co Van Kessel เป็นทัวร์จักรยำนที่ถือก�ำเนิดมำนำนกว่ำ 30 ปี โดย
มิสเตอร์ โค แวน เคสเซ่ล ชำยชำวดัตช์ที่อำศัยอยู่ในกรุงเทพฯ มำตั้งแต่ปี 
พ.ศ.2517 หลงัจำกทีใ่ช้เวลำหลำยปีสะสมแผนทีแ่ละออกส�ำรวจท่ัวกรุงเทพฯ 
จนค้นพบเส้นทำงอันน่ำประทับใจ จึงตัดสินใจร่วมมือกันกับคุณจันทร์มณี 
พลภักดี (น้อง) ก่อตั้ง Co Van Kessel Bangkok Tours ในปีพ.ศ.2548 

จุดเด่นของอยู่ที่กำรสัมผัสบรรยำกำศและทัศนียภำพสองข้ำงทำงตำม
ตรอกซอกซอย รวมทัง้วถิชีวีติอนัมเีสน่ห์ทีซ่่อนอยูเ่บือ้งหลงัควำมวุ่นวำยของ
เมอืงกรงุ โดยไม่มไีกด์บรรยำยตลอดทำงแบบทวัร์อืน่ ๆ  เพือ่ให้นกัท่องเท่ียว
ได้สัมผัสมุมมองใหม่ที่ซ่อนอยู่ในกรุงเทพฯ ด้วยตนเอง ทัวร์นี้เหมำะกับทุก
เพศทุกวัย ไม่ว่ำคุณจะมีเวลำน้อยหรือมำกเพรำะมีตั้งแต่ทัวร์ระยะส้ัน 2 
ชั่วโมง ไปจนถึงทัวร์แบบเต็มอิ่มตลอด 9 ชั่วโมง ซึ่งนอกจำกจักรยำนแล้ว
ยังมีพำหนะอื่น ๆ อย่ำงทัวร์เรือและทัวร์เดินอีกด้วย

ที่อยู่ ศนูย์กำรค้ำรเิวอร์ซติี ้ท่ำน�ำ้สีพ่ระยำ (เข้ำเจริญกรงุซอย 24) ตรอก 
 โรงน�ำ้แขง็ แขวงตลำดน้อย 

ติดต่อ https://www.facebook.com/covankessel/
 https://www.covankessel.com/th/
 02 639 7351
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‘TakeMeTour’ สตำร์ทอพัทีจ่ะพำชำวต่ำงชำติมำเทีย่วเมือง
ไทยโดยไกด์ท้องถิ่น

TakeMeTour เป็นหนึง่ใน Startup ทีผ่่ำนเข้ำรอบสดุท้ำยของ 
dtac Accelerate Batch 3 เริม่ต้นจำกแนวคดิของคณุอมรเชษฐ์ 
จนิดำอภริกัษ์ CEO และ Co-Founder ของ TakeMeTour ทีช่ื่น
ชอบกำรท่องเทีย่วและพบว่ำกำรมเีพือ่นหรอืคนในท้องถิน่นัน้ๆ พำ
เทีย่ว ท�ำให้ได้สมัผสัประสบกำรณ์ท่ีมำกกว่ำกำรไปเท่ียวตำมสถำน
ทีย่อดนยิมท่ัวไป จงึเป็นจดุเริม่ต้นของกำรสร้ำงเวบ็ไซต์และแอปพลเิคชนั
ทีเ่ช่ือมต่อกนัระหว่ำงนกัท่องเทีย่วกบัไกด์ในพืน้ทีน้ั่น ๆ หรอืทีเ่รียก
ว่ำ ‘Local Expert’ ให้มำเป็นเหมอืน ‘เพือ่นพำเทีย่ว’ น่ันเอง

มำกกว่ำกำรสร้ำงรำยได้และฝึกภำษำให้กบัคนในท้องถิน่ Take-
MeTour ยังเป็นประตูสู่มิตรภำพและเปิดประสบกำรณ์ใหม่ๆ ที่หำ
ได้ยำกให้กบัชำวต่ำงชำตทิีอ่ยำกจะรูจ้กัเมอืงไทยแบบใกล้ชดิ เพรำะ
คนไทยที่สนใจสำมำรถส่งโปรแกรม One Day Trip ของตนเอง
เข้ำมำโดย TakeMeTour จะเป็นเหมือนคนกลำงที่เผยแพร่และ
แนะน�ำทรปินัน้ ๆ  รวมทัง้รวิีวท่ีผ่ำนมำ ให้นกัท่องเท่ียวชำวต่ำงชำติ
ได้เข้ำไปดูในเว็บไซต์ก่อนตัดสินใจเลือกทั้งสถำนที่และเพื่อนชำว
ไทยที่อยำกให้มำเป็นไกด์ได้ด้วยตนเอง 

ติดต่อ	 https://www.facebook.com/Takemetour/
 https://www.takemetour.com/

สัมผัสวิถีชีวิตและประวัติศำสตร์ของชุมชนเมืองเก่ำแถบ
พระนครไปกับ ‘Trawell Thailand’

Trawell Thailand บริษัทแนะน�ำและพัฒนำกำรท่องเที่ยวที่ใช้
ควำมสร้ำงสรรค์พลิกวิกฤติให้เป็นโอกำสโดยพัฒนำชมุชนทีใ่นย่ำน
เมืองเก่ำให้กลำยเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ จำกกำรน�ำจุดเด่น
และศกัยภำพทีม่มีำต่อยอดพร้อมส่งต่อควำมดงีำมเหล่ำนัน้ผ่ำนท
ริปและกิจกรรมที่น่ำสนใจจนกลำยเป็นธุรกิจเพื่อสังคม

Trawell เริ่มต้นจำกกรุงเทพฯ เน้นไปที่เมืองเก่ำเขตพระนคร ซึง่
มทีรปิทีจ่ะพำคณุเพลดิเพลนิไปกับวถีิชวีติและสนกุไปกับกำรเรยีน
รู้เรื่องรำวทำงประวัติศำสตร์ของ 4 ชุมชน 4 ทริป ได้แก่ พิพิธภัณฑ์
มีชีวิตที่ชุมชนป้อมมหำกำฬ, กำรท�ำบำตรพระด้วยมือแห่งสุดท้ำย
ในโลกท่ีชมุชนบ้ำนบำตร, สนุกไปกบัเรยีนรูโ้ลกพุทธศำสนำทีช่มุชน
วังกรม และท�ำควำมรู้จักกับกิจกรรมย้อนยุคแสนสนุกที่ชุมชน
นำงเลิ้ง 

ติดต่อ https://www.facebook.com/Trawellthailand
 http://trawellthailand.com/th/ 
 092 506 6598
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เดินสำยท�ำบุญไปกับโครงกำรไหว้พระ ๙ วัด กับ ขสมก. เขตกำร
เดินรถที่ ๑ (อู่บำงเขน) 

โครงกำรนีเ้ริม่ขึน้เมือ่ปี 2549 โดยขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ หรอื ขสมก. 
จดัโปรแกรมใหผู้โ้ดยสำรเดนิทำงไหวพ้ระ 9 วดัภำยในกรงุเทพมหำนคร 
ก่อนจะขยำยออกไปที่วัดในต่ำงจังหวัดซึ่งเป็นทริปแบบไปเช้ำเย็นกลับ 

โปรแกรมกำรท่องเท่ียวส�ำหรบัสำยบญุนีม้ปีระมำณ 20-30 โปรแกรม 
ซึ่งแต่ละโปรแกรมจะมีทั้งวัดดังและวัดที่ยังไม่เป็นที่รู้จักและต้องกำรทุน
ทรพัย์ในกำรพัฒนำและบ�ำรงุรกัษำ โดยจะมีทีมงำนออกส�ำรวจและตดิต่อ
ประสำนงำนกับวัดต่ำง ๆ ร่วมกันกว่ำร้อยวัด เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวก 
ให้สำยบุญได้เดินทำงไปไหว้พระ 9 วัดได้สะดวกสบำยมำกยิ่งขึ้น
ติดต่อ	 http://www.polyboon.com/9wat/

 02 552 0885-6
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ในทุกครั้งที่มีความคิดแว๊บ
เข้ามาในหัวว่าจะไปเที่ยว 
อย่างแรกในใจที่เด้งขึ้นมา
เป็นค�าถามก็คือ จะไป 
ที่ไหนดี? เดินทางยังไง? 
 แล้วจะท�ากิจกรรมอะไรบ้าง? 
ซึ่งในปัจจุบันก็มีหลากหลาย
ทางเลือกให้เลือกสรรหา
ข้อมูลการท่องเที่ยวให้ 
ตรงกับใจเรา ไม่ว่าจะเป็น
ช่องทางออนไลน์หรือ 
ออฟไลน์กต็าม จนหลายครัง้ 
ก็เกิดการถกเถียงว่า  
จริงๆ แล้วเราเชื่ออะไร 
ดีกว่ากันระหว่างไกด์บุ๊ค 
กับบล็อกเกอร์ แต่ก่อนที่จะ
ไปตัดสินกับเรื่องนี้ เรามา
ท�าความรู้จักกับทั้งสอง
อย่างนี้ให้มากขึ้นกันดีกว่า

Guide book 
vs

 Blogger:
แตกต่างเหมือนกัน ?

ญาณิศา ประจุศิลป
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Guide book
ไกด์บุค๊ถอืว่ำได้รบัควำมนยิมมำอย่ำงยำวนำน 

และถอืว่ำได้รบัควำมไว้วำงใจจำกนักท่องเทีย่ว
ทัว่โลก เรำน่ำจะคุน้หกูบัหลำยๆช่ืออย่ำง Lone-
ly Planet หรอื Michelin Guides กนัอย่ำง
แน่นอน โดยจุดุเร่ิมต้นของหนงัสือไกด์บุค้นัน้
ปรำกฏข้ึนมำต้ังแต่ในช่วงกลำงของศตวรรษท่ี 
1 พฒันำมำเป็นวรรณกรรมกำรเดนิทำงทีไ่ด้รบั
ควำมนยิมในช่วงรำชวงศ์ซ่งในโลกตะวันออก 
และในฝ่ังตะวันตกกม็กีำรเปลีย่นแปลงในสไตล์
กำรเขียนอย่ำงชดัเจน จำกกำรซมึซบัควำมงำม
ทำงด้ำนศลิปะ สถำปัตยกรรม หรอืควำมเก่ำแก่ 
ให้กลำยเป็นหนงัสอืในเชงิเน้นข้อมลูทีจ่�ำเป็น
มำกขึน้ในยคุ 1824 หลงัจำกน้ันกม็กีำรริเริม่
ระบบเรตติง้ทีจ่ะให้ดำวสรุปควำมน่ำไปและ
คุณภำพของแต่ละที ่ จนปัจจุบนักลำยเป็นสิง่ที่
ขำดไปไม่ได้ หนังสอืไกด์บุ้คจงึกลำยเป็นเพือ่น
คูใ่จในกำรเท่ียวของหลำยๆคนตัง้แต่อดตีจนถงึ

ปัจจบัุน เป็นหนึง่ในหมวดหนงัสอืทีต่ัง้ตระหง่ำน
บนแผงหนงัสอืหนงัสือขำยดีในร้ำนหนังสือชือ่ดงั
ทีเ่รำเดนิผ่ำนประจ�ำ และมจี�ำนวนมำกมำยให้
เรำได้เลือกซือ้กนัอีกด้วย

ข้อดีของไกด์บุ้ค
1. ข้อมูลแน่นอน เชื่อถือได้ - กว่ำจะออกมำ

เป็นหนังสือไกด์บุ๊คสักหน่ึงเล่มก็ต้องผ่ำน
กระบวนกำรตรวจสอบข้อมลูของกองบรรณำธกิำร 
ก็เลยท�ำให้เฃื่อได้เลยว่ำข้อมูลที่ดีจะครบและ
ไม่พลำด

2. ครบจบในเล่มเดยีว - ทกุข้อมลูทีต้่องกำร
ในกำรท่องเทีย่วทรปิหน่ึงได้ถกูจดัเรยีงออกแบบ
ให้ใช้งำนในเล่มได้อย่ำงเตม็ที ่ไม่ว่ำจะเป็นแผนที่ 
ร้ำนอำหำร โรงแรม เส้นทำงกำรเดนิเท่ียว กำร
เดนิทำง ประวตัหิรอืข้อมลูเบือ้งต้นทีน่่ำสนใจ 
เรยีกได้ว่ำพกไปหนึง่เล่มก็หำยห่วงได้เลย
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ในขณะท่ีในปัจจบุนั อนิเทอร์เนต็กไ็ด้ก้ำว

เข้ำมำเป็นส่วนหนึง่ของชวีติประจ�ำวนัของเรำ
โดยสมบูรณ์ กำรแบ่งปันประสบกำรณ์ผ่ำน
บลอ็กกก็ลำยเป็นช่องทำงทีม่อีทิธพิลต่อกำร
ตัดสินใจในกำรวำงแผนเท่ียวของคนท่ัวไป 
ซึง่เห็นได้ชดัเจนจำกกำรทีไ่กด์บุ๊คดงัๆ ก็ต่ำง
ขยำยกำรเผยแพร่มำยังแพลตฟอร์มอื่นบน
อนิเทอร์เน็ต หรอืควำมนิยมของเวบ็ไซต์ด้ำน
กำรท่องเที่ยวที่ให้คนทั่วไปได้มำแบ่งปัน
ประสบกำรณ์จริงและแนะน�ำทริคต่ำงไว้บน
โลกออนไลน์ จนตอนนีเ้พยีงแค่ไม่กีค่ลกิเรำ
กส็ำมำรถอ่ำนรวีวิในที่ๆ  เรำอยำกไป ดูควำม
เห็นของแต่ละคน เปรียบเทียบกำรเดินทำง
และควำมเห็นของแต่ละคน โดยท่ีแทบไม่
ต้องเสียเงินสักบำท   

ข้อดีของบล็อกเกอร์
1. รวดเร็ว ทันใจ ข้อมูลไวล่ำสุด - จุด

แขง็ของแพลตฟอร์มออนไลน์ทีเ่หน็ได้ชัดเจน
ก็คือควำมเร็ว 

2. เลือกคนที่ใช่ กับสไตล์ที่ชอบ – ข้อนี้
คือไม่ได้จะให้ไปหำแฟนหรืออย่ำงไร แต่
เพรำะว่ำปัจจุบนัมบีล็อกเกอร์มำกมำยหลำย
สไตล์ทีน่�ำเสนอจดุขำยในกำรท่องเทีย่วต่ำง
กัน ไม่ว่ำจะเป็นสำยเที่ยวประหยัด สำยกิน
หรู สำยศิลปะ สำยร้ำนกำแฟ

3. ไม่ใช่แค่ตัวหนงัสือกบัรูปภำพ - หลำย
คร้ังที่แค่ข้อควำมก็อำจจะไม่เห็นภำพของ
กำรท่องเที่ยวในที่นั้นจริงๆ แต่บนโลก
อนิเทอร์เนต็กไ็ม่ได้จ�ำกดัพืน้ทีข่องข้อมลูอกี
ต่อไป ท�ำให้เรำสำมำรถเหน็ภำพ 360 องศำ
รวมทั้งเสียงและบรรยำกำศ ผ่ำนวิดีโอ กำร
ไลฟ์ หรือเทคโนโลยีต่ำงๆที่ถูกน�ำมำใช้ใน
ปัจจุบัน 

4. ถำมได้ ตอบได้ - ไม่ใช่แค่เรำจะได้
อ่ำนอย่ำงเดียว แต่เรำก็สำมำรถคอมเมนต์
ค�ำถำม หรอืพูดคุยปรกึษำกบัคนทีเ่คยไปมำ 
หรอืเพือ่นๆทีห่ำข้อมลูเหมอืนกนัในตอนน้ัน
ได้เลยอีกด้วย

แต่กระนั้น ทัง้สองอยำ่งนีก้ม็จีดุแข็งทีไ่ม่
เหมอืนกนั ซึง่สดุแล้วแต่ควำมถนดัของแต่ละ
คน แม้ว่ำเทคโนโลยีจะเข้ำมำมีผลกระทบ
ต่อตวัหนงัสอืไกด์บุค๊ แต่กจ็ะเหน็ได้ว่ำหนงัสอื
ไกด์บุ๊คก็ไม่ได้หำยไปไหน อำจเปลี่ยนรูป
แบบเป็นไฟล์ e-book พกพำง่ำย และแบบ
ตัวเล่มยังคงควำมขลงัให้เหล่ำบลอ็กเกอร์ไป
ตำมรอยกันได้อีก แม้แต่ตัวบล็อกเกอร์ชื่อ
ดังที่เขียนรีวิวมำกมำย ก็มีจุดหมำยที่จะตี
พมิพ์หนงัสอืท่องเทีย่วของตวัเองสกัเล่ม เรียก
ได้วำ่ไม่วำ่จะออนไลน์หรือออฟไลน ์ในกำร
เทีย่ว กแ็อบมคีวำมคำบเกีย่วกนัอยูล่กึๆ แม้
หน้ำที่จะคล้ำยกัน แต่ก็สำมำรถส่งเสริมซึ่ง
กันและกันได้ 

ถ้ำเปรยีบเปน็ห้องเรยีน ไกด์บุค๊กค็งเป็น
เหมือนอำจำรย์ทีค่อยเลคเชอร์ให้ฟัง ในขณะ
ทีบ่ล็อกเกอร์คอืเพือ่นตัวทอ็ปท่ีเขยีนชทีซรีอกซ์
แล้วอธิบำยมำนั่งติวให้เรำ ก็ขึ้นอยู่กับแค่ตัว
เรำแล้วนัน่แหละ ว่ำจริงๆแล้ว เรำเป็นนกัเรยีน
ที่ชอบเรียนแบบไหน? 
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somewhere only
WE DON’T KNOW 

ย้อนกลับไปหลำยปี ในช่วงทีช่วีติถึงจุดหกัเห เรำตัดสนิ
ใจพักกำรเรียนและมุ่งหน้ำเข้ำไปท�ำงำนในโรงแรมบูทีค
เลก็ๆแห่งหนึง่บนถนนดินสอ เขตพระนคร…วันหนึง่ ลกูค้ำ
ท่ีเข้ำพักในโรงแรมได้เข้ำมำถำมว่ำเขำจะสำมำรถหำ 
gym ใกล้ข้ำวสำรได้ที่ไหน ซึ่งในขณะนั้น ซึ่งตัวเรำเองก็
ไม่สำมำรถนึกภำพออกได้จริงๆ ว่ำตรงส่วนไหนของ
ข้ำวสำรจะม ีgym ส�ำหรบัออกก�ำลงักำย ด้วยควำมทีว่ฒุิ
ภำวะยังเดก็บวกกับเป็นคนคดิน้อยอยู่แล้ว จงึตอบลกูค้ำ
ไปว่ำ I don’t know หลังจำกนั้น ลูกค้ำรำยนั้นได้เข้ำไป
คอมเพลนควำมไม่เป็นมอือำชพีของสต๊ำฟโรงแรมในเว็บ
รีวิวชื่อดังแบบที่เรียกว่ำไม่มีชิ้นดี (ในรีวิวนั้นระบุว่ำเธอ 
เดินหำ gym เล็กๆแถวข้ำวสำรจนเจอ) และนั่นเป็นบท
เรียนบทเรียนที่หนึ่งได้จำกกำรท�ำงำนของเรำ 

หลงัจำกนัน้ เรำเริม่ปฏวิตัติวัเองเสยีใหม่ ด้วยกำรหยบิ
แผนทีก่รุงเทพฯแทบทกุฉบบัทีต่พีมิพ์แจกนกัท่องเทีย่ว มำ
นัง่อ่ำนเกบ็รำยละเอยีดในทุกจุด รวมไปถงึ หนังสอืน�ำเทีย่ว
หรอื guide book ปกสนี�ำ้เงนิท่ีนักท่องเท่ียวท่ัวโลกต้องพก

ตดิตวัยำมออกเดนิทำงอย่ำง Lonely Planet และกำรได้
อ่ำนหนังสอืเล่มน้ี ก็เปิดโลกและไขข้อสงสยัของผู้เขียนจน
กระจ่ำง  เพรำะสมยัทีผู่เ้ขยีนท�ำงำนอยูท่ีโ่รงแรมนัน้ มกัจะ
มนีกัท่องเทีย่วหลำกหลำยเช้ือชำตแิวะเวยีนเข้ำมำถำมหำ
ร้ำนอำหำรชือ่ต่ำงๆบนถนนดินสอ ใกล้โรงแรมตลอดท้ังวัน 

เรำขอเริ่มต้นสตำร์ทจุดแรกที่  ครัวอัปษร ร้ำนอำหำร
ไทยชื่อดังติดแอร์  แค่มองผ่ำนกระจกหน้ำร้ำนก็เห็นแล้ว
ว่ำร้ำนน้ีครำคร�ำ่ไปด้วยบรรดำนักท่องเทีย่วต่ำงชำต ิหลำก
หลำยสผีม  ซึง่ร้ำนครวัอปัษรนีก้ลำยเป็นทีน่ยิมในหมูน่กั
ท่องเทีย่วต่ำงชำตขินำดทีไ่ด้แนะน�ำลงบนหนงัสอืน�ำเทีย่ว 
Lonely Planet และนั่นยิ่งทวีควำมนิยมของร้ำนจนมี
ลูกค้ำต่ำงชำติมำอุดหนุนมำกกว่ำลูกค้ำชำวไทยเสียอีก  
โดยเรำขอน�ำเสนอ ไข่ฟูปู ต้มย�ำกุ้ง ซึ่งเป็นเมนูแนะน�ำ
ของรำ้นที่ถกูสั่งมำเสิร์ฟแทบทุกโต๊ะ และเรำเองก็ปฎิเสธ
ไม่ได้ว่ำอำหำรไทยร้ำนนี้ ถูกปำกเรำมำกกว่ำที่คิด ไม่
แปลกใจเลยที่ชำวต่ำงชำติจะชื่นชอบด้วยเช่นกัน  

วิปัสสนา ชัยกิจการ
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เมือ่ออกจำกร้ำนครวัอปัษร ข้ำมถนนไปยัง
ฝ่ังตรงข้ำม ไม่ไกลกนันัก เรำเจอร้ำนข้ำวแกง
ขนำดหนึง่คหูำอย่ำงร้ำน “อร่อย” แม้ท้ังชือ่
และหน้ำตำร้ำนจะดธูรรมดำสำมญั แต่ร้ำน
อร่อย นีพ้เิศษตรงทีเ่ป็นร้ำนข้ำวแกงทีม่แีต่
เมนมัูงสวรัิต ิและมีเมนใูห้เลือกหลำกหลำย 
ต้องขอบอกว่ำอำหำรมงัสวริตัขิองร้ำนนีไ้ม่
ธรรมดำ เพรำะถกูแนะน�ำลงบน Lonely 
Planet มำนับตัง้แต่สมัยทีโ่ซเชยีลมเีดียยงั
ไม่แพร่หลำย กำรันตไีด้จำกประสบกำรณ์ของ
เรำ ทีม่นีกัท่องเทีย่วต่ำงชำตสิำยเขยีว แวะ
เวยีนมำถำมหำทำงไปร้ำนน้ีอยูบ่่อยคร้ังและ
ป้ำยแนะน�ำเป็นภำษำอังกฤษทีต่ดิอยูห่น้ำร้ำน  
ซึง่หลงัจำกได้ลิม้ลองแกงเขยีวหวำนเจของที่
นีแ่ล้ว กต้็องขอยอมรบัว่ำท�ำเรำเปลีย่นควำม
คดิต่อภำพลกัษณ์อำหำรเจจืดชดืไปเลย

ระหว่ำงทีเ่ดนิทอดน่องไปบนนถนนดนิสอ 
เรำพยำยำมคิดว่ำท�ำไมถนนเส้นนี้ถึงเป็นที่
ตั้งของร้ำนอำหำรที่ได้รับควำมนิยมในหมู
นักท่องเที่ยวต่ำงชำติถึงสองร้ำน อำจเป็น
เพรำะถนนเส้นนี้อยู่ไม่ไกลจำกแหล่งท่อง
เท่ียวนยิมตลอดกำลอย่ำงถนนข้ำวสำร และ

ยังเป็นที่ตั้งของเสำชิงช้ำ และวัดสุทัศน์ที่น่ำ
จะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ไม่ยำก…

เมือ่เรำเลีย้วออกจำกถนนดินสอ มุง่หน้ำไป
ศำลเจ้ำพ่อเสอื เล้ียวเข้ำถนนแพร่งภธูร เรำก็ได้
เจอกับร้ำนอำหำรหน้ำตำธรรมดำ ท่ีตัง้อยูใ่น
ตกึแถวเก่ำอำยรุ่วมร้อยปี อย่ำง “โชตจิติร” ที่
กลำยมำเป็นทีรู่จ้กัในเมือ่ Meghan Markle 
พระคูห่มัน้ของเจ้ำชำยแฮร์รี ่(ในขณะน้ัน) ทวตี
ข้อควำมตอบค�ำถำมถงึอำหำรเธอชอบทำน 
(ปัจจบุนั เธอลบ account ทวติเตอร์ส่วนตวั
ไปแล้ว) ซึง่จรงิๆ แล้ว คงไม่ใช่เรือ่งน่ำแปลกใจ
เท่ำไหร่นกั เพรำะโชตจิิตรเป็นร้ำนอำหำรทีโ่ด่ง
ดงัในหมูน่กัท่องเท่ียวต่ำงชำต ิ โดยเฉพำะนกั
ท่องเทีย่วจำกฝ่ังตะวนัตกมำยำวนำนแล้ว กำ
รนัตด้ีวยค�ำบอกเล่ำจำกคุณป้ำเจ้ำของร้ำนที่
ยนืยนัวำ่มำกกว่ำครึ่งของลูกค้ำร้ำนเป็น 
นักท่องเที่ยวมำกกว่ำชำวไทย ซึ่งเมนูขึ้นชื่อ
ของร้ำนนี้หนีไม่พ้นอำหำรประจ�ำขำติไทย 
(ในสำยตำชำวต่ำงชำติ) อย่ำงผัดไท ที่ 
Meghan ก็ชื่นชอบเป็นอยำ่งมำกด้วยเช่น
กนั และยงัมเีมนูอำหำรอืน่ๆ ให้เลอืกส่ังได้อกี
นบัร้อยเมนู นบัว่ำเป็นอะไรทีเ่กินคำดส�ำหรบั

ร้ำนอำหำรแบบนีม้ำก

แม้ทริปนีจ้ะเตม็ไปด้วยกำรแนะน�ำร้ำนอำหำร
เสยีส่วนใหญ่ แต่นีก่เ็ป็นกำรยนืยนัว่ำย่ำนถนน
ดนิสอเป็นพืน้ท่ีท่ีชำวต่ำงชำติรู้จักดกีว่ำคนใน
พืน้ทีอ่ย่ำงเรำ พวกเขำรูจ้กัร้ำนอำหำรไทยเก่ำ
แก่ รูจ้กัร้ำนอำหำรมงัสวริตัใินห้องแถวของย่ำน
นี ้และรูจ้กักันมำนำนก่อนทีจ่ะมรีวีวิบนโซเชยี
ลมเีดยี ด้วยกำรแนะน�ำลงบน guide book 
ชือ่ดงั และกำรบอกเล่ำปำกต่อปำก ด้วยท�ำเล
ของถนนดนิสอเองกไ็ม่ได้ไกลจำกถนนข้ำวสำร
มำกนกั มโีรงแรมเล็กๆ ทีร่ำคำย่อมเยำแถม
ยงัเงยีบสงบ ส�ำหรับเป็นตวัเลือกของนกัท่อง
เท่ียวแบค็แพค็ทีไ่ม่ต้องกำรควำมวุน่วำย จงึไม่
น่ำแปลกใจทีน่กัท่องเทีย่วจะเดนิสรรหำร้ำน
เหล่ำนีจ้นพบเจอ 

กรงุเทพฯนัน้เป็นเมอืงทีก่ว้ำงใหญ่ เต็มไป
ด้วยตรอกซอกซอยมำกมำย หำกคณุผูอ่้ำน
อยำกลองเรยีนรูห้รอืค้นหำมมุใหม่ ใๆนเมืองน้ี
บ้ำง ถนนดนิสอกเ็ป็นตวัเลอืกทีไ่ม่แย่เลย เผ่ือ
ว่ำผู้อ่ำนจะตอบค�ำถำมนักท่องเทีย่วได้บ้ำงและ
ไม่ต้องหวัเสยีเหมอืนเพือ่นของเรำ 
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อะไรที่จะท�ำให้ 
เทรนด์กำรท่องเที่ยว 

ภพกมล บุญยะผลานันท์, ศิริลักษณ์  แสวงผล
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 “วันหยุดไปเที่ยวไหนมาหรือเปล่า?”

“เปล่ำ ไม่ได้ออกจำกบ้ำนเลย” คงเป็นค�ำตอบของ
หลำยคนที่พอเหนื่อยสะสมมำทั้งสัปดำห์ก็ไม่มีกะจิตกะ
ใจท�ำอะไรนอกจำกนอนแช่บนโซฟำนุม่ๆ ให้เตม็อิม่ก่อน
ทีจ่ะไปเหนือ่ยต่อกบัสปัดำห์ถดัไป ยิง่สมยันีค้วำมบนัเทงิ
แทบทุกอย่ำงหำได้จำกอินเทอร์เน็ต แค่นี้ก็อยู่กับมือถือ
ได้ทั้งวัน อยำกดูหนัง ก็ไม่จ�ำเป็นต้องออกไปโรงหนัง 
เปิดNetfilx หรือแอพพลิเคชั่นสตรีมมิ่งอื่นๆ จิ้มเรื่องที่
อยำกดูก็ได้ดูสมใจ

โทรศพัท์มอืถอืเป็นอปุกรณ์ทีม่กีนัแทบทกุคน และแอพ
พลิเคชั่นหลำยตัวที่ให้บริกำรด้ำนภำพยนตร์ หรือเพลงก็
มำพร้อมควำมสะดวกสบำยทีส่่งผลให้คนอยำกออกจำก
บ้ำนน้อยลง  อย่ำงไรก็ตำม หำกมองเป็นภำพใหญ่ สื่อ
บันเทิงบนอินเทอร์เน็ตไม่ได้ส่งผลรุนแรงถึงขั้นที่ท�ำให้
กำรท่องเท่ียวหำยไป สถำนที่ท่องเที่ยวที่น่ำสนใจก็ยังมี
นกัท่องเทีย่ว คนทีช่อบเทีย่วเป็นปกตกิย็งัเทีย่วอยู ่เหมือน
กับคนทีช่อบดหูนงัในโรงกย็งัไปโรงหนงั  เพยีงแต่อทิธพิล
ของส่ือและบริกำรทำงออนไลน์มีผลต่อกำรเปลี่ยน
พฤติกรรมกำรใช้เวลำว่ำงของปัจเจกบุคคล 

ถึงแม้บำงคนจะมีสถำนที่ท่องเที่ยวที่อยำกไป แต่พอ
คิดถึงกำรที่ต้องออกจำกบ้ำนไปวนหำท่ีจอดรถ เวลำท่ี
เสียไปบนถนน สภำพฝุ่นควัน ค่ำใช้จ่ำยสำรพัด ก็ไม่คิด
จะออกจำกบ้ำนแล้ว เอำเข้ำจริงบำงคนแทบไม่มีเวลำให้
คิดว่ำอยำกไปพักผ่อนหย่อนใจที่ไหน 

“น่ำจะดแีล้วทีค่นอยูใ่นโลกออนไลน์ ดกีว่ำออกไปข้ำง
นอกแล้วท�ำลำยข้ำวของ” 

ประโยคหนึ่งจำก “ชุดค�ำขวัญจำกโลกศตวรรษที่ 21”  
โดยดั๊กลำส โคปแลนด์ ศิลปินและนักเขียนชำวแคนำดำ 
พดูถงึวิถขีองคนปัจจบุนัแกมเสยีดสเีบำๆ ผูค้นยคุนีถ้้ำไม่
หมกตัวอยู่แต่ในบ้ำนเล่นเน็ตทั้งวัน ก็ออกไปข้ำงนอก
แล้วท�ำสถำนที่ท่องเที่ยวเขำเสียหำย หลำยแห่งต้องปรับ
ตัวเพื่อรับมือกับนักท่องเที่ยวล้นหลำม บำงแห่งขึ้นรำคำ
ค่ำเข้ำ บำงแห่งถงึกบัปิดไม่ให้นกัท่องเท่ียวเข้ำในบำงช่วง
เวลำ ดังนั้นเหตุผลที่เทรนด์กำรท่องเที่ยวจะลดลง อำจ
ไม่ใช่แค่เพรำะว่ำมีคนเท่ียวน้อยเสมอไป แต่ยังมำจำก
พฤติกรรมกำรใช้เวลำของปัจเจกบุคคลร่วมด้วย

นอกจำกน้ีสิง่ทีน่่ำสนใจนอกจำกผลทีม่ำจำกพฤตกิรรม
มนุษย์แล้วเร่ืองทรัพยำกรในแหล่งท่องเที่ยวก็เป็นปัจจัย
หน่ึงทีม่ส่ีวนท�ำหรอืไม่ท�ำให้จะท�ำให้เทรนด์กำรท่องเทีย่ว

หำยไป เพรำะว่ำทรพัยำกรกำรท่องเทีย่วทีเ่กดิขึน้เองตำม
ธรรมชำติ ได้แก่ สภำพภูมิอำกำศ รวมทั้งอำกำศและ
ทรัพยำกรธรรมชำติ เช่น น�้ำตก ภูเขำ ทะเล ป่ำไม้ ฯลฯ 
ทรัพยำกรเหล่ำนีล้กัษณะเฉพำะทีแ่ตกต่ำงจำกทรัพยำกร
กำรท่องเทีย่วทีม่นษุย์สร้ำงขึน้ ดงันัน้ คณุภำพของทรพัยำกร
กำรท่องเทีย่วทีเ่กดิขึน้เองตำมธรรมชำตจิงึต้องได้รบักำร
ดูแลรกัษำในรปูแบบของกำรท่องเท่ียวทีย่ั่งยืน กำรวำงแผน
กำรท่องเที่ยว รวมทั้งกำรวำงมำตรฐำนกำรดูแลรักษำ
ทรัพยำกรดังกล่ำวจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็น เพื่อยังคงควำมเป็น
พื้นที่ส�ำหรับกำรพักผ่อน 

ในขณะเดียวกัน แนวโน้มที่เทรนด์กำรท่องเท่ียวอำจ
เริ่มบำงตำ ทั้งนี้ก็เนื่องจำกกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่ส่ง
ผลกระทบด้ำนลบต่อทรพัยำกรธรรมชำตแิละส่ิงแวดล้อม 
เช่น กำรขำดจัดกำรขยะที่ไม่ได้มำตรฐำน กำรถ่ำยรูปที่
เหยียบประกำรัง ท�ำให้ปะกำรังตำยง่ำย ซึ่งระยะในกำร
ฟื้นฟูก็ค่อนข้ำงใช้ระยะเวลำยำวนำน เป็นต้น

เพรำะทรพัยำกรกำรท่องเท่ียวทีเ่กดิขึน้เองตำมธรรมชำติ
มักเป็นสิ่งดึงดูดควำมต้องกำรพื้นฐำนของนักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่ ยกตัวอย่ำงชำยทะเลซึ่งเป็นทรัพยำกรกำรท่อง
เท่ียวท่ีเกิดขึ้นเองตำมธรรมชำติท่ีเห็นได้เด่นชัด และ
สำมำรถดึงดดูนักท่องเท่ียวได้แล้ว ในอกีส่วนหน่ึง “อำกำศ” 
ซึ่งเป็นทรัพยำกรที่มองไม่เห็น ต้องอำศัยกำรสัมผัสทำง
กำย ก็ยงัเป็นทรพัยำกรธรรมชำตอีิกรปูแบบหน่ึงท่ีเป็นตวั
ดงึดดูนกัท่องเทีย่วได้เช่นกนั ซ่ึงหำกลองมองกลบักนั หำก
ทรัพยำกรที่สวยงำมของชำยหำดมีแต่ขยะที่ถูกกระแส
คลื่นพัดพำ ไม่สะอำด ก็มีส่วนลดลงของควำมนิยมด้ำน
กำรท่องเที่ยวเข้ำมำในพื้นที่ 

ดังนั้น หำกถำมว่ำอะไรท่ีท�ำให้เทรนด์กำรท่องเที่ยว
หำย เร่ืองทรัพยำกรที่เส่ือมโทรมเองก็เป็นปัจจัยหน่ึง 
เนื่องจำกว่ำทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวเป็นองค์ประกอบ
ส�ำคัญของอุตสำหกรรมท่องเที่ยว เป็นสิ่งดึงดูดใจให้นัก
ท่องเทีย่วไปสูจุ่ดหมำยปลำยทำง ทรพัยำกรกำรท่องเทีย่ว
เป็นสิง่ทีจ่บัต้องไม่ได้โดยแบ่งออกเป็นทรพัยำกรกำรท่อง
เที่ยวส่วนที่เป็นธรรมชำติ และทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวที่
มนุษย์สร้ำงข้ึน ประเทศไทยมีทรัพยำกรกำรท่องเท่ียว
กระจำยอยูใ่นทกุภำคของประเทศ กำรอนุรกัษ์ทรพัยำกร
กำรท่องเทีย่วเป็นสิง่ทีม่คีวำมจ�ำป็นอย่ำงยิง่ในอนัทีจ่ะทำ
ให้อตุสำหกรรมท่องเทีย่วมคีวำมยัง่ยนื เมือ่ยัง่ยนืเทรนด์
กำรท่องเที่ยวก็มีแนวโน้ม 
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“ เวลามีฝรั่งมาถามทางแล้วฉันไม่รู้จักที่นั่นจริง  ฉันก็จะบอกไปว่า  
I don’t know แล้วพวกนางก็จะท�าหน้าแบบ ว้อทท unbelievable มาก 
ที่คนโลคัลไม่รู้จักที่นี่ ชั้นก็แบบ อยากจะเถียงไปว่าพวกยูรู้มั้ย กรุงเทพนี่
มันกว้างใหญ่แค่ไหน เวลาพวกหล่อนไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง แล้วไปถาม
ทางคนแถวนั้นน่ะ คนที่นั่นเค้าก็ไม่รู้ทุกอย่างหรอก เพราะเมืองมันใหญ่
มากกก ” นี่คือประโยคบ่นยืดยาวของเพื่อนคนหนึ่ง  เมื่อนั่งสนทนากัน

ถึงเรื่องการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร 

WOR KIN G 
(In or Away from) 

HOM ETOWN 

วศิน สุวรรณอักษร, ธัญญารัตน์ โคตรวันทา
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ชื่อ น.ส.จตุพร ตรีเนตรสัมพันธ์ 

อำชีพ ทนำยควำม ท่ีกรุงเทพมหำนคร ภูมิล�ำเนำ 
กรุงเทพมหำนคร

กำรเป็นทนำยมีช่วงวนัหยุดยำวอย่ำงวนัปีใหม่หรือ
สงกรำนต์บ้ำงไหม?

ไม่มีหรอก เรำต้องหยุดของเรำเอง ด้วยควำมที่มัน
เป็นงำนอิสระ แล้วก็ไม่มีเกษียณ เรำไม่อยำกท�ำเรำก็
เลิก

แล้วถ้ำมีวันหยุด จะเลือกอยู่บ้ำนหรือไปเที่ยว?
อยูบ้่ำน เพรำะเนือ่งจำกเรำอำยุมำก มนัผ่ำนมำหมด

แล้ว เคยเห็นหมดแล้ว พอไปแล้วมนักไ็ม่เกดิประโยชน์
อะไร เลยอยูบ้่ำน อย่ำงน้อยยงัได้พกัผ่อน

กำรท�ำงำนใกล้บ้ำน ได้อยู่บ้ำนทกุวนัมีผลต่อควำม
รู้สึกผูกพันหรือคิดถึงบ้ำนไหม?

มีนะ เพรำะว่ำ ถ้ำเรำไปอยู่คอนโด เรำไปอยู่ที่ใหม่ที่
อ�ำนวยควำมสะดวกให้เรำจรงิ แต่กำรทีเ่รำมำอยูท่ีบ้่ำน
ของเรำเองเนี่ย ควำมอบอุ่นมันคนละแบบ อันนั้นมัน
อยู่โดดเดี่ยว จันทร์ถึงศุกร์เนี่ยโอเค แต่เสำร์อำทิตย์ก็
คงกลับมำอยู่ตรงนี้

คิดว่ำข้อดีข้อดี-ข้อเสียของกำรท�ำงำนใกล้บ้ำน
คืออะไร?

ถ้ำอยู่บ้ำน ก็เหมือนอยู่ในโลกมืด ตำหูไม่สว่ำง แต่
ถ้ำไปข้ำงนอกเนี่ย ตำหูมันสว่ำง แต่ก็ขึ้นอยู่กับตัวเรำ 
ว่ำจะมองยังไง เพรำะว่ำเดี๋ยวนี้มุมมองของคนมีหลำก
หลำยแบบ ควำมคดิกแ็ตกต่ำงกัน ควำมเห็นมนัต่ำงได้ 

เคยคิดว่ำอยำกเปลีย่นไปท�ำงำนไกลบ้ำนบ้ำงหรือเปล่ำ
อยำก ถ้ำเป็นไปได้นะ อันนั้นเรำต้องมีควำมพร้อม 

พร้อมทั้งที่อยู่ใหม่ทุกอย่ำง

ชื่อ คณิณพิชญ์ เตชะเรืองสุวรรณ (เบิร์ธ)  

อำชีพ ติวเตอร์สถำบันกวดวิชำ ENG BIRTH จังหวัดอุบลรำชธำนี 
ภูมิล�ำเนำ กรุงเทพมหำนคร

ท�ำไมถึงเลือกท�ำงำนที่อุบลฯ ทั้งที่เป็นคนกรุงเทพฯ
เรำเป็นตวิเตอร์รับงำนจำกผูว่้ำจ้ำงมำก่อน แล้วเขำกพ็ำเรำไปตำมจงัหวัด

ต่ำง ๆ  พอเรำท�ำงำนเยอะข้ึน เรำรูสึ้กว่ำทีท่�ำงำนของเรำไม่จ�ำเป็นต้องอยู่
ทีก่รุงเทพฯ แล้ว พอเกบ็ประสบกำรณ์ได้สัก 4-5 ปี เลยตดัสนิใจเปิดไว้
สกัทีห่นึง่ดกีว่ำ แต่ท่ีได้มำอบุลฯ เพรำะมพีีค่นหน่ึงแนะน�ำว่ำให้มำทีน่ี่ 

ถ้ำมีวันหยุด เลือกกลับบ้ำนหรือไปเที่ยว?
วันหยุดส่วนใหญ่จะไม่ค่อยกลับบ้ำน เพรำะรถติด จะไปก่อนหน้ำนั้น

หรือหลังจำกนั้น ช่วงวันหยุดยำวเรำก็จะอยู่กับตัวเอง อย่ำงเรำเป็น
ติวเตอร์ก็จะมีลูกศิษย์ที่เรำสนิทกันจะกลับมำหำ เรำก็รอทักทำยอะไร
อย่ำงนี้

กำรท�ำงำนไกลบ้ำน นำนๆ ทจีะได้กลบัไปมีผลต่อควำมรู้สกึผูกพนั
หรือคิดถึงบ้ำนไหม?

มีผลนะ เพรำะบำงทีอยู่ทุกวันแล้วมันเคยชิน เหมือนเวลำเรำเปิดปิด
ประตู แปรงฟันอะไรอย่ำงนี้ เหมือนมันธรรมดำไปแล้ว กำรเจอกันทุก
วันมันท�ำให้ควำมสัมพันธ์บำงอย่ำงมันจืด 

คิดว่ำข้อดี-ข้อเสียของกำรท�ำงำนไกลบ้ำนคืออะไร?
ข้อด ี คอืกลบับ้ำนไปเรำกจ็ะกลำยเป็นคนพเิศษของแม่ขึน้มำทันที 

(หวัเรำะ) ระยะทำงท�ำให้ควำมคดิถึงครอบครัวเรำได้ท�ำงำนเตม็ท่ี มันดู
มคีวำมหมำย กม็เีสน่ห์ด ีส่วนข้อเสยีคอืเรำจะดแูลแม่ได้น้อยลง หรอืถ้ำ
เรำเจอสิง่ทีดี่กไ็ม่สำมำรถให้แม่รับรูไ้ด้ตอนนัน้ กมี็ดอีย่ำงเสียอย่ำง 

เคยคิดว่ำอยำกเปลี่ยนกลับไปท�ำงำนใกล้บ้ำนบ้ำงหรือเปล่ำ 
ตอนนี้ยังไม่อยำกเปลี่ยน แต่มีควำมรู้สึกว่ำถึงจุดหนึ่งถ้ำเรำแข็งแรง

มำกพอ ก็อยำกจะขยำยฐำนกลับไปที่กรุงเทพฯ จะได้กลับบ้ำนด้วย แต่
ตอนนี้แม่มีควำมรู้สึกว่ำอยำกจะย้ำยมำอยู่ที่นี่เลย (หัวเรำะ) เพรำะมัน
สบำย รถไม่ติด ไม่เหมือนกรุงเทพฯ เวลำที่ต้องเสียไปบนท้องถนนมัน
ก็หำยไป ประหยัดเวลำเยอะ
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เทีย่วอยา่ง
มสีติ 

สติ

สตนิัน้คอือะไร ส�ำคญัไฉน ท�ำไมพระพทุธศำสนำเน้น
ย�ำ้บ่อยจัง? หำกกล่ำวโดยง่ำย สติ คอื กำรรูต้วัในปัจจบัุน 
ซึง่คือ รูก้ำย (รูว่้ำตวัเองก�ำลงัท�ำอะไร อย่ำงไร) และรูใ้จ 
(เอำใจไประลกึให้รูก้ำรท�ำงำนของจิตทีถ่กูปรงุแต่ง) จงึ
อำจกล่ำวได้ว่ำ สต ิ เป็นอำกำรอย่ำงหนึง่ของจติ ท่ีท�ำ
หน้ำท่ีระลกึได้ เป็นบ่อเกดิของศลี สมำธิ และปัญญำ ซ่ึง
ถำ้เรำไมม่สีตจิะกจ็ะเปน็เหตใุหน้�ำไปสูค่วำมประมำท 
(ซึง่น�ำไปสูห่นทำงแห่งควำมตำยอกีท)ี ดังนัน้ในทำง
พระพทุธศำสนำ ‘สต’ิ นัน้ถอืเป็นส่ิงส�ำคัญในกำรปฏบิตัิ
เพือ่น�ำไปสูก่ำรดบัทกุข์เลยกว่็ำได้ 

สุวพัชญ์ จินดาวรเสฏฐ์, มนัสนรา หาสุณหะ, ศิริลักษณ์ แสวงผล
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พกสติใส่กระเป๋ำ

แล้วถ้ำน�ำมำอธิบำยในมุมของกำรท่อง
เที่ยวล่ะ ยกตัวอย่ำงเช่น ในเวลำเร่งด่วนที่มี
กลุม่คนแออดั เหตกุำรณ์กำรโดนล้วงกระเป๋ำ 
สำมำรถเกิดขึ้นได้ในทุกที่ ทุกโอกำส รวม
ถงึเทศกำลและช่วงเวลำทีเ่รำไม่สำมำรถคำด
เดำได้เลยเพรำะกลุม่มิจฉำชพีมปีระสบกำรณ์
สงูและใช้เวลำเพยีงเสีย้ววนิำทีกส็ำมำรถเอำ
สิง่ของจำกกระเป๋ำเรำไปได้โดยง่ำยดำยกำร
ล้วงกระเป๋ำ เป็นภัยที่ประสบขึ้นบ่อยครั้งใน
ประเทศแถบยโุรปส�ำหรบันักท่องเที่ยว แต่ก็
พบได้ในไทยบ่อยครั้งเช่นกันเหตุกำรณ์เกิด
ได้ในช่วงเวลำชุลมุน ขณะโดยสำร โดยเรือ 
รถไฟฟ้ำต่ำงๆ ในเวลำเร่งด่วน หรือสถำนที่
พลุกพล่ำนแออัด กำรลักทรัพย์รูปแบบนี้ ก็
มหีลำยรูปแบบอกีเช่นเคย เช่นกำรกรดีกระเป๋ำ 
หรอืล้วงกระเป๋ำ ซึง่แตกต่ำงกนั แต่ส่งผลเสยี
หำยให้กับผู้ถูกกระท�ำ

วธิรีบัมอืง่ำย ๆ  คอื ถอืกระเป๋ำโดยน�ำมำอุ้ม
หรอืสะพำยไว้ข้ำงหน้ำในสถำนทีแ่ออัด, กำร
ซ้ือแม่กญุแจลอ็กตวัซปิ ไม่ให้มจิฉำชพีสำมำรถ
เปิดกระเป๋ำของเรำได้ และในส่วนกำรระวงั
กำรโดนกรดีกระเป๋ำ ปัจจบุนัน้ีมผีลติภณัฑ์ที่

ป้องกนัให้เลอืกซ้ือ เช่น กระเป๋ำเสรมิใยเหลก็
ทีไ่ม่สำมำรถทะลไุด้จำกคมมดี

กำรระมดัระวังทีด่ทีีสุ่ด คือกำรเตรียมควำม
พร้อม มสีตอิยูต่ลอดเวลำ จะท�ำให้เรำเห็นกำร
เคลือ่นไหวต่ำงๆ และปลอดภยัจำกเหตกุำรณ์
เสีย่งและภยัต่ำง ๆ ได้เช่นกนั 

สู่กำรท่องเที่ยวที่ปลอดภัย

อกีเร่ืองทีส่�ำคญัทีอ่ยูใ่นรปูแบบกำรท่องเทีย่ว
ทีห่ลกีเลีย่งแทบไม่ได้เลย คอื เรือ่งของกำร
คมนำคม อย่ำงกำรใช้รถใช้ถนนของประเทศไทย
กน็บัว่ำมปีรมิำณมำกขึน้เรือ่ย ๆ   ท�ำให้ปรมิำณ
ควำมหนำแน่นของรถยนต์เยอะตำมมำ นัน่
กเ็พรำะมนัมีควำมสะดวก รวดเรว็ต่อกำรเดิน
ทำง ฉะนัน้อนัตรำยของอบุติัเหตบุนท้องถนน
ทีใ่ช้สญัจรไปมำเพ่ือไปยงัสถำนท่ีเทีย่วก็ย่อม
สงูเช่นกนั เมือ่เกิดอบุตัเิหต ุกม็กัเสีย่งส่งผล
ต่อผูขั้บข่ีหรอืผูโ้ดยสำรจะได้รบัอนัตรำยต่อ
ร่ำงกำย ส่งผลให้ได้รบับำดเจบ็หรอืเกดิควำม
พกิำร อนัตรำยต่อชีวติได้ ยกตวัอย่ำงในบ้ำน
เรำ ทกุช่วงเทศกำลปีใหม่ ถอืเป็นช่วงทีค่น
ไทยใช้รถใช้ถนนเป็นจ�ำนวนมำก ก่อให้เกดิ
อบุตัเิหตขุึน้บ่อยคร้ัง โดยยอดผู้เสยีชีวติช่วงปี

ใหม่ ปี 2560-61 ทีป่่ำนมำ พุง่ข้ึนกว่ำ 400 
รำย จำกกำรเมำแล้วขับ-ขับรถเร็ว ล่ำสดุ
เว็บไซต์เวิลด์แอตลำส ยงัยกให้ไทยครองแชมป์
คนตำยบนถนน อนัดบั 1 ของโลกแล้วแบบ
ไม่น่ำยนิดี

สิง่เหล่ำนีท้�ำให้เลง็เหน็ว่ำ นอกจำกกำรใช้
สตขิองตวันกัท่องเทีย่วแล้ว สถำนภำพกำรณ์
ทีแ่สดงถงึควำมไม่ปลอดภยัในสถำนกำรณ์
กำรท่องเทีย่วรวมไปถงึสภำพแวดล้อมของสิง่
แวดล้อม สภำพถนน ควำมหนำแน่นของยำน
พำหนะ กำรไม่มแีผนนโยบำยและยทุธศำสตร์
กำรจดักำรกำรเดินทำงท่องเทีย่วท่ีชดัเจนและ
เป็นรปูธรรม ภำคสงัคมท่ีมส่ีวนเกีย่วข้องใน
กำรบรหิำรจดักำรกค็วรมีกำรจดักำรอย่ำง
รอบคอบเพือ่สร้ำงควำมเชือ่ม่ันทำงด้ำนกำร
เดนิทำงท่องเทีย่วให้แก่นกัท่องเทีย่วร่วมด้วย 

เพรำะกำรท่องเที่ยวและกำรเดินทำงเป็น
สิ่งที่มำคู่กัน กำรค�ำนึงถึงควำมปลอดภัยจึง
เป็นสิ่งที่ควรตระหนัก ควรจะเกิดขึ้นเพื่อรอง
รับถึงคววำมปลอดภัย โดยใช้สิ่งที่เรียกว่ำ 
‘สติ’ เป็นตัวช่วยทุกครั้งที่เดินทำงท่องเที่ยว 
ก็มีส่วนช่วยดูแลชีวิตเรำได้เยอะขึ้นเลย
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ในโลกยุคใหม่ที่ทุกสิ่งอย่างล้วนถูกเชื่อมโยงโดย
อินเทอร์เน็ต การท�างานไม่ได้จ�ากัดอยู่แค่ที่บ้านหรือแค่ที่
ออฟฟิศอีกต่อไป เพราะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตาม ขอแค่มี
สัญญาณไวไฟแรงๆ ที่นั่นก็สามารถเปลี่ยนเป็นที่ท�างานได้
ตามที่ใจเราต้องการ

WORK away
from home :
เหตุผลท่ีเราควรแบกงานไปเท่ียว!

ส�ำหรับคนยุคมิลเลนเนียล โลกกำรท�ำงำน
ไม่ได้ถกูจ�ำกดัเอำไว้อยูแ่ต่ในห้องแคบๆ เหตุ
เพรำะกำรมำถงึของเทรนด์ทีเ่รยีกว่ำ Digital 
Nomad หรอืเหล่ำ “พนกังำนไร้ออฟฟิศ” 
เทรนด์ทีท่�ำให้โลกของกำรท�ำงำนและกำร
พกัผ่อนกลำยเป็นสองสิง่ทีส่ำมำรถท�ำพร้อม
กนัได้ จึงไม่ใช่เรือ่งแปลกเมือ่ใครซกัคนจะ
คว้ำเอำคอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊ในกระเป๋ำขึน้
มำปั่นงำนด่วนระหว่ำงที่ก�ำลังชื่นชมกับ
บรรยำกำศชวนผ่อนคลำยรมิทะเลไปพร้อมๆ 
กนั ในหนงัสือทีช่ือ่ Biophilic Design: The 
Theory, Science and Practice of 
Bringing Buildings to Life หน่ึงในผูร่้วม
เขยีนและศำสตรจำรยจ์ำกมหำวทิยำเยล 
Stephen Kellert ระบวุ่ำ ธรรมชำตมิส่ีวน
ส�ำคัญทีเดียวต่อสุขภำพและช่วยเพิ่ม
ประสิทธภิำพในกำรท�ำงำน

จำกงำนวจิยัทีช่ือ่ The Economics of 
Biophilia กำรท่ีใครซกัคนจะรูส้กึพงึพอใจ
กบักำรท�ำงำนและสำมำรถท�ำงำนได้อย่ำง

มปีระสทิธภิำพ แค่ออฟฟิศทีเ่ยน็สบำยนัน้ยงั
ไม่เพยีงพอ แต่มนัยงัมปัีจจยัอย่ำงอืน่นอก
เหนือจำกอณุหภมู ิไม่ว่ำจะเป็น อำกำศ  หรอื
แม้แต่ทิวทัศน์รอบข้ำง อกีท้ังยงัต้องมตัีว
กระตุน้ทีจ่ะช่วยเปลีย่นบรรยำกำศกำรท�ำงำน
ทีแ่สนจ�ำเจ รวมไปถงึโอกำสทีค่นท�ำงำนจะ
สำมำรถมปีฏสิมัพันธ์กบัโลกภำยนอกได้

3 ข้อสรุปทำงวทิยำศำสตร์ทีช่ีว่้ำ กำรน่ัง
ท�ำงำนนอกออฟฟิศน้ันดกีว่ำเป็นไหนๆ 
1.สัตว์ทีอ่ยูใ่นห้องทดลองมกัจะเผชญิกบั
ควำมเครยีดอยูต่ลอดเวลำ นัน่เพรำะว่ำนัน่
ไมใ่ชส่ถำนทีต่ำมธรรมชำตทิีม่นัควรจะอยู่ 
แน่นอน ส�ำหรบัมนษุย์ก็เช่นกนั เรำไม่ใช่ส่ิง
มีชวีติทีถ่กูสร้ำงมำเพือ่ให้อำศยัอยูใ่นห้องที่
สว่ำงจ้ำด้วยแสงไฟประดิษฐ์ ท่ำมกลำง
บรรยำกำศทีเ่ตม็ไปด้วยเสียงรบกวน 

2.กำรนัง่อยู่กบัท่ีนำนๆ จะเพิม่ควำมเส่ียงให้
เกดิโรคต่ำงๆ กำรนัง่ท�ำงำนกลำงแจ้งท่ำมกลำง
ธรรมชำตจิะช่วยให้เรำอยำกนัง่ตดิอยูก่บัที่
น้อยลง และอยำกออกไปเดนิรบัลมมำกขึน้

3.กำรจะท�ำงำนให้เสร็จ แน่นอนว่ำจะเป็น
ต้องใช้สมำธเิป็นอย่ำงมำก แต่ในควำมเป็น
จริงแล้วมันต้องมีอีกสิ่งหนึ่งที่จะช่วยมำ 
บำล๊ำนซ์เหมอืนกับช่วงเวลำทีเ่รำพกัหำยใจ
หลังจำกออกก�ำลังกำยเสร็จใหม่ๆ กำรน่ัง
ท�ำงำนด้ำนนอกจะช่วยให้เรำสำมำรถชืน่ชม
กับธรรมชำติรอบตัวได้มำกขึ้น ซึ่งส�ำหรับ
กำรท�ำงำน นี่คือวิธีกำรพักหำยใจที่ดีที่สุด

กำรเปลี่ยนบรรยำกำศในกำรท�ำงำนไม่
ได้หมำยถึงกำรต้องแบกคอมไปนั่งท�ำงำน
รมิทะเลหรอืท่ำมกลำงป่ำเขำเสมอไป แม้แต่
ในเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยควำมวุ่นวำยเอง
กย็งัมสีถำนทีเ่หมำะๆ ทีจ่ะช่วยเพ่ิมประสทิธภิำพ
ในกำรท�ำงำนของเรำมำกขึ้น ไม่ว่ำจะเป็น
คำเฟ่ลับกลำงสวนหย่อม สวนสำธำรณะ
กลำงเมอืงทีต่ัง้อยูไ่ม่ห่ำงจำกรถไฟฟ้ำ หรอื
ถ้ำใครไม่มีเวลำจริงๆ สนำมหลังบ้ำนของ
เรำเองนี่แหละท่ีจะช่วยเปลี่ยนบรรยำกำศ
ในกำรท�ำงำนได้เป็นอย่ำงดี 

อธิกัญญ์ แดงปลาด
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ในหนึ่งวันมักมีเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ดังนั้น
มาเตรียมความพร้อมก่อนไปเที่ยว เพื่อให้
ทริปของคุณมีแต่ความสมบูรณ์แบบกันเถอะ!

Checklist

  ก�ำหนดเป้ำหมำย สถำนที่ ที่เรำต้องกำรจะไป
 หำข้อมลูของสถำนท่ี ตำมเว็บไซต์ หรือดูรีวิวจำกอนิเทอร์เนต็ 

เช็กควำมเรียบร้อยว่ำตัวสถำนท่ีนั้นเปิดปิดกี่โมง ปิดวัน
ไหนบ้ำง 

  ตรวจเช็กสภำพอำกำศ
 จะได้ไม่ผิดหวังกับทริปที่อุตส่ำห์แพลนกันมำ แต่ดันพัง

เพรำะฝนตก!

  จัดของกันเถอะ!
    กบักำรรบกย็งัต้องมอีำวุธ กำรเทีย่วของเรำกต้็องมอีปุกรณ์

มนัสนรา หาสุณหะ
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“มือถือ” สิ่งของส�ำคัญชิ้นแรก ที่ต่อให้ไม่ต้อง
ไปเที่ยว ก็ยังต้องมีติดตัว

เพรำะใช้ส�ำหรับติดต่อสื่อสำรยำมจ�ำเป็น หรือ
ใช้ถ่ำยรูปสวยๆระหว่ำงทำงก็ยังได้

“กระเป๋ำเงิน” ปัจจัยในกำรใช้ชีวิตในแต่ละวัน 
ตวักลำงในกำรแลกเปลีย่นสนิค้ำ เผือ่มสีถำนทีไ่หน
ต้องใช้บัตรประชำชน ควรพกไปให้ครบนะ!

“พำวเวอร์แบงค์” ถงึส�ำรองแต่ส�ำคญันะ ถ้ำเกดิ
เจ้ำมือถือของเรำแบตหมดเมื่อไหร่ แล้วจะติดต่อ
คนอื่นยังไงล่ะที่นี้? ต้องมีติดตัวไว้เสมอ เดี๋ยวนี้มี
ขำยหลำยขนำด หลำยควำมจุ บำงรุ่นมีสำยชำร์จ
ในตัวด้วย ใครไม่ชอบพกอันใหญ่ก็สำมำรถตำม
หำอันเล็กๆ ได้ แถมหน้ำตำและสีสันก็มีให้เลือก
หลำกหลำย

(เซ็นทรัลเวิร์ล มีบริกำรให้ยืมพำวเวอร์แบงค์
ด้วยนะ!)

“ร่ม” อำกำศในประเทศไทยไม่เคยไว้ใจได้ ฟ้ำ
ฝนจะทรยศเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ เพรำะฉะนั้น อย่ำยอม
แพ้ พกร่มตดิตวัเสมอ ปอ้งกนัเหตกุำรณ์ไม่เป็นใจ 
ต่อให้ฟ้ำถล่ม แดดจะแรง เรำก็ไม่แคร์ เรำมีร่ม!!

“ยำดม” พ้นจำกสภำพอำกำศมำแล้วอำจจะต้อง
ต่อสู้กับฝูงชน หรือรูปแบบกำรเดินทำงใหม่ๆ ที่ส่ง
ผลให้คลื่นไส้เวียนหัว ยำดมช่วยได้ เป็นหนึ่งใน
เอกลักษณ์ของประเทศไทย ที่หำที่ประเทศอื่นได้

“ทชิชู”่ เหมอืนไม่ส�ำคญัแต่จ�ำเป็น ทชิชูม่ปีระโยชน์ 
มำกๆ ในหลำยสถำนกำรณ์ ในวันร้อนๆ อำจจะ
ใช้ซับเหงื่อ ในวันฝนตกก็ไว้ใช้เช็ดสิ่งต่ำงๆ ได ้
เพรำะว่ำสุขอนำมัยคืออันดับหนึ่ง
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เริม่อยากออกเดินทางไปใช้เวลาวันหยดุในแบบ Staycation กันบ้าง
แล้วละซิ จรงิๆแล้ว ไม่ว่าจะใช้เวลาวันหยดุไปทำาอะไรทีไ่หน จะออกไปข้าง

นอกหรอืพกัผ่อนสบายๆ อยูกั่บบ้าน ก็ถือว่าเป็นการชาร์จพลังทัง้น้ันเลย

ก่อนจากกันไป พวกเราชาว Read Me ขอให้ทกุคนทีก่ำาลังวางแผนจะ
เดินทางไปไหน ไม่ว่าจะใกล้หรอืไกล ขอให้เดินทางไปกลับอย่างปลอดภัย 
ส่วนใครทีย่งัลังเลว่าจะไปทีไ่หนดี Read Me ฉบบัน้ี มีคอลัมน์พเิศษแถม
ท้าย เป็นทรปิเดินทางส้ันๆ ในแบบ Staycation หน่ึงวัน ส่วนจะพาไป

เทีย่วทีไ่หน แต่ละเส้นทางมีเสน่ห์อย่างไร พลิกหน้าถัดไปแล้วลองสะกิดคน
รู้ใจ ชวนออกเดินทางไปพร้อมๆ กันได้เลย
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“ลอง ‘ท�าความรู้จัก’ 
กับพื้นที่ที่เราอาศัย สิ่งที่อยู่
ใกล้ๆ นี่แหละ อาจเปิดกว้าง

มุมมองของเรา”
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เรำว่ำหลำยๆ คนก็คงเคยไปเที่ยวนู่นนี่คนเดียวบ้ำงแหล่ะ 

แต่ไม่รู้ว่ำมีใครเคยทดลองเดินเท้ำแต่เช้ำจรดเย็น ชิวๆ ริม
แม่น�้ำเจ้ำพระยำบ้ำงหรือเปล่ำถ้ำใครสนใจอยำกน่ังเรือก็ได้
เพรำะท่ำเตียนนั้นก็เป็นท่ำจอดเรือด่วนเจ้ำพระยำนั่นเอง มำ
เริ่มกันเลยค่ะ

ถ้ำใครเคยมำท่ำเตยีน จะรูว่้ำข้ำงทำงเตม็ไปด้วยร้ำนขำย
ของช�ำต่ำงๆ มำกมำย เรำก็เดนิเลยีบมำจนถงึร้ำนคำเฟ่เลก็ๆ 
ทีอ่ยู่กลนืกบัร้ำนขำยของช�ำ เป็นร้ำนท่ีชือ่ว่ำ ‘A Pink Rabbit + 
Bob’ ข้ำงหน้ำร้ำนจะมเีค้กวำงโชว์ไว้ในตูก้ระจกเพือ่เรยีกคน
เข้ำร้ำน ยิง่เม่ือเข้ำไปดใูกล้ๆ แล้วจะเห็นได้ว่ำเค้กแต่ละอย่ำง
นัน้ท�ำอย่ำงปรำณีต เป็นเค้กโฮมเมดทีดู่น่ำทำนจนขนำดทีม่นีกั
ท่องเทีย่วชำวเยอรมนัเดินผ่ำน แล้วบอกกับสำมข้ีำงๆ ว่ำ “Es 
sieht gut aus” ทีแ่ปลว่ำ มนัดูดีมำก

ภำยในเปิดไฟสลวัๆ ท�ำให้แทบจะลมืไปเลยว่ำอยู่ทีไ่หน เหมือน 
กบัอลิซท่ีหลงเข้ำไปในโพรงกระต่ำยในดนิแดนมหศัจรรย์ ด้วย
กำรตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์สไตล์วินเทจผสมกับกำรเปิดไฟ
นีออนท�ำให้เรำรู้สึกเหมือนอยู่ในแจ๊สบำร์ที่ไหนสักที่ แต่ว่ำนี่
มันร้ำนเค้กเนี่ยสิ 

เมือ่ได้ชืน่ชมกบัสโคนและชำเสรจ็รวมทัง้อ่ำนหนงัสอืจบบท 
เรำกเ็ริม่เดนิต่อด้วยกำรเลยีบไปทำงถนนมหำรำชเหมอืนเดมิ 
อนัท่ีจรงิโซนท่ำเตยีนนีม้คีำเฟ่หลำยร้ำนมำก เดนิเลยีบมำเรือ่ยๆ 
กจ็ะเจอปำกคลองตลำดทีเ่ตม็ไปด้วยดอกไม้ เรำเดินตรงไป

เรือ่ยๆ กจ็ะผ่ำนสะพำนพทุธกบัวดัเลยีบ หลงัจำกนัน้กเ็ลีย้วซ้ำย
ไปถนนจกัรเพชรท่ีจะเหน็ส�ำนกังำนศำลรฐัธรรมนญูเก่ำอยู่ เดนิ
ผ่ำนพำหรุดัแล้วกเ็จอสีแ่ยกใหญ่ทีมี่เมก้ำพลำซ่ำ เลีย้วขวำปุป๊
เรำกจ็ะเจอถนนท่ีเรยีกว่ำเยำวรำช

เรำเดินเลียบถนนเยำวรำชตรงไปเร่ือยๆ ก็เข้ำสู่ย่ำนไชน่ำ
ทำวน์เมืองไทย ร้ำนที่เรำจะแนะน�ำว่ำควรเข้ำสักครั้งคือร้ำน 
Double Dogs ซึ่งเป็นร้ำนน�้ำชำ ตรงข้ำมซอยเยำวรำช 4 
ด้วยควำมเป็นร้ำนชำในไชน่ำทำวน์ ก็จะเสิร์ฟชำด้วยชุดถ้วย
กำน�้ำชำแบบชำวตะวันออก และใบชำแต่ละอย่ำงเป็นสิ่งที่คัด
มำอย่ำงดแีล้ว ถอืเป็นร้ำนน�ำ้ชำสไตล์จนีไม่กีร้่ำนของกรงุเทพ
เลยก็ว่ำได้ อีกร้ำนหนึ่งในเยำวรำชที่เรำแนะน�ำก็คือ จินเป่ำ
โภชนำ เป็นร้ำนอำหำรจีนสไตล์เสฉวนที่อยู่ภำยในซอกหลืบ
อย่ำงชั้น 2 ของโลตัสเยำวรำช แนะน�ำให้ลองมำกันดู เพรำะ
ว่ำรสชำติอร่อย รำคำสบำยกระเป๋ำ

เรำเดินงงๆ พลัดเข้ำไปในซอยชื่อกลันตัน ท�ำให้บังเอิญเจอ
ร้ำนที่ชื่อว่ำ Sentimental Cafe ข้ำงในก็เป็นโต๊ะสแตนเลส 
กับผนังขำวตำมปกติ แต่ควำมน่ำสนใจของร้ำนนี้คือกำรเปิด
เพลงแจ๊สด้วยเครือ่งเล่น Vinly รวมถงึสไตล์กำแฟทีเ่ป็นเหมือน
ลำยเซ็นต์ของร้ำน ยกตัวอย่ำงชื่อเมนูคือ ‘ไอ้หนุ่มรถไถ’ ที่จะ
มีลักษณะคล้ำยกับคำรำเมลลำเต้ ที่มีรสถั่วอยู่หน่อยๆ รวม
ถึงกลิ่นโรสแมรี่จำกคำรำเมลที่ท�ำเอง 

พีเ่จ้ำของร้ำนบอกเรำว่ำตัง้ชือ่อย่ำงนีเ้พรำะว่ำลกัษณะบรรยำกำศ 

#เดินเท้าก้าวไปคนเดียว จากท่าเตียน 
ถึง ซอยนานา (เยาวราช)

ONE DAY 
Trip

วรัญญา บูรณากาญจน์ 
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หรือรสของเมนูนี้จะออกแนวลูกทุ่งๆ หน่อย ‘ดรรชนี
ไฉไล’ ทีผ่สมกำแฟกบัน�ำ้ขงิเข้ำด้วยกนั หรอือย่ำงเมนู
ท่ีได้แรงบันดำลใจจำกคอกเทล อย่ำง Espresso Sour 
ที่มีส่วนผสมของกำแฟ น�้ำมะนำว และไข่ขำว ซึ่งอัน
นี้เป็นเมนูที่เรำลองสั่งมำโดยที่ไม่คิดว่ำจะเข้ำกันแต่
ดันอร่อยเฉย 

ตกเย็นหน่อยเรำก็เดินไปซอยนำนำท่ีอยู่เยื้องจำก
ซอยกลันตันนิดนึง ซอยนี้เป็นซอยที่เต็มไปด้วยร้ำน
บำร์ต่ำงๆ ที่น่ำสนใจอย่ำง ผีจิ่วบำร์ และ Ba hao ซึ่ง
วันนี้เรำเลือกเข้ำร้ำน Ba hao ภำยในร้ำนก็จะมี
ลักษณะตกแต่งด้วยไฟสแีดงท่ีเหมือนกบัเป็นลกัษณะ
ของควำมเป็นจีน ควำมน่ำสนใจของร้ำนนี้อยู่ที่คอก
เทลเป็นหลัก 

เมื่อนั่งพักผ่อนให้ได้หำยใจและหลุดไปกับวันหยุด
พักผ่อนเต็มที่ทั้งวัน แสงอำทิตย์ก็ลำลับฟ้ำไปนำน
แล้ว ครำวนี้ ก็ถึงเวลำกลับเข้ำสู่โลกควำมจริงของ
เวลำท�ำงำนในวันถัดไป ฮึบ! 

29
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จำกสีลม
ถึงบางรกั

เรื่อง : มนัสนรา หาสุณหะ  ภาพ : พูนสวัสดิ์ สุดตะมา
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หลังจากที่ต้องผจญ
กับปัญหาต่างๆ 
ในกรุงเทพ อาทิ 
เช่น จ�านวนคนใน 
บีทีเอสเวลาเร่งด่วน 
การจราจรที่ไม่เคย
เป็นใจ สภาพ
อากาศร้อนระอุ ยัง
ไม่รวมถึงเรื่อง
เครียดๆ ในแต่ละวัน

ท�ำให้เรำตัดสินใจได้ว่ำร่ำงกำยของเรำต้องกำรพักผ่อน ทริปนี้จึงเกิดขึ้น ด้วยจุด
ประสงค์คือกำรหย่อนใจไปกับกิจกรรมเบำๆ ในสถำนที่น่ำเที่ยว ที่คนไม่เยอะมำก 
เรำจงึจดัแจงนดัหมำยกบัเพือ่นฝงู แล้วกม็ำออกเป็น หนึง่วนัในย่ำนสลีม-บำงรกั ค่ะ 

เริ่มวนัไปกับสถำนที่แรกที่เรำนดักันกค็ือ ‘สวนลมุพนิ’ี เพรำะเดินทำงได้งำ่ย จะ
มำจำกรถไฟฟ้ำหรือรถไฟใต้ดินก็ได้ พื้นที่สีเขียว สวนสำธำรณะใจกลำงกรุงเทพ ใช้
เวลำไปกับกำรเดินเล่น เป็นออกก�ำลังกำยเบำๆ เพื่อให้ร่ำงกำยกลับมำรู้สึกสดชื่น 
สูดอำกำศยำมเช้ำ พลำงจบิน�ำ้ฝรัง่ ของดีประจ�ำสวนลมุพิน ีหลกัจำกวอร์มอัพร่ำงกำย
ของเรำเป็นที่เรียบร้อย เรำก็เริ่มต้นกจิกรรมต่ำงๆ เดินเล่นถ่ำยรูป, ป่ันเปด็พร้อมกับ
ให้อำหำรปลำ และ นั่งปิกนิก ไปกับบรรยำกำศอบอุ่น 

“กองทัพต้องเดินด้วยท้อง” ประโยคนี้เป็นควำมจริงเสมอ เรำเลยมำต่อกันท่ี 
‘สมัยศึกโภชนำ’ ข้ำวมันไก่เจำ้เด็ดประจ�ำสีลม ที่ได้รับกำรรีวิวอยำ่งแพร่หลำยใน
โลกออนไลน์ เดินมำหน่อยจำกสวนลุมพนิ ีร้ำนจะตัง้อยูเ่ยือ้งข้ำงหน้ำของศนูย์กำรค้ำ
สีลมคอมเพล็กซ์ ติดบันไดของสถำนีรถไฟฟ้ำศำลำแดง สำมำรถมำได้กันง่ำยมำก 
รสชำติของข้ำวมันไก่อร่อยถูกปำก เนื้อไก่นุ่ม น�้ำซุปเข้มข้นต้มจำกซี่โครงไก่จนได้
รสกลมกล่อม น�้ำจิ้มถึงเครื่องด้วยกระเทียมกับพริกที่จัดเต็ม นอกจำกข้ำวมันไก่
เลื่องชื่อ ทำงร้ำนยังมีก๋วยเตี๋ยวไก่และเย็นตำโฟ ที่รสชำติเข้มข้นไม่แพ้กัน

หลังจำกนั้น เรำเดินไปไหว้พระกันต่อที่ ‘วัดพระศรีมหำอุมำเทวี’ หรือ ‘วัดแขก 
(สีลม)’ สักกำระเทพศักดิ์สิทธิ์ของศำสนำฮินดู ถือเป็นแลนด์มำร์กที่โด่งดังที่หน่ึง
ของย่ำนสีลม มีนักท่องเที่ยวจ�ำนวนมำกแวะเวียนมำสักกำระ นอกจำกนั้นก็ยังม ี
คนไทยด้วย จุดเด่นคือเรำสำมำรถรู้ได้จำกจุดสีแดงที่หน้ำผำกของทุกคน เพรำะจะ
ได้รับกำรแต้มมำจำกพรำหมณ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในพิธีกรรม บรรยำกำศรอบๆ โบสถ์คือ
กลิ่นธูปเทียนหอมคละเคล้ำกับเสียงบทสวด วัดแขก ได้ชื่อว่ำศักดิ์สิทธิ์ในกำรให้พร 
โดยเฉพำะหำกมำขอเรื่องควำมรัก

จบกบักำรท�ำบญุในเวลำบ่ำย จดุหมำยต่อไปของเรำกค็อืกำรไปถ่ำยรปูทีบ่ำงรกั 
ระหว่ำงทำงท่ีเดินจำกสีลมไปบำงรัก เรำก็แวะพักกันที่ ‘ปั้นล่ีเบเกอรี่’ คำเฟ่เล็ก 
น่ำรกั พ่วงต�ำแหน่งร้ำนขนมเก่ำแก่ประจ�ำย่ำนเจรญิกรงุ ทีม่ทีเีดด็ดัง้เดมิเป็นขนมปัง
ไส้ต่ำงๆ หลังจำกต้องเดินเท้ำใต้แดดแก่ๆ ยำมบ่ำย เรำก็ตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มยอด
ฮิต ชำนมไข่มุก ซึ่งหอมและหวำนน�้ำตำลแดง ถ้ำใครไม่อินสำยชำ ทำงร้ำนก็มีเป็น
นมสดไข่มุกที่อร่อยไม่แพ้กัน 
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“กรุงเทพฯ ร้อนเกิน
กว่าจะเดินเล่น”

ONE DAY 
TRIP

ย่านสามเสน

ธัญญารัตน์  โคตรวันทา

32

เรำได้ยนิประโยคท�ำนองนีอ้ยูบ่่อยๆ ทันททีีเ่อ่ยชวนใครสัก
คนออกไปเดินเล่นในเมอืงกรงุโดยเฉพำะในช่วงทีส่ภำพอำกำศ
มแีค่ ‘ร้อนน้อย’ กบั ‘ร้อนมำก’ หลำยคนจงึเลอืกพกัผ่อนอยู่
บ้ำนสบำยๆ หรอืออกไปช้อปป้ิงในห้ำงสรรพสนิค้ำแทน 

แต่เรำกลับเชื่อว่ำ กรุงเทพฯ ยังมีสถำนที่ให้เรำได้ขยับ
เท้ำก้ำวออกจำกบ้ำนไปเดินเล่นได้ โดยที่ควำมอบอ้ำวไม่
ท�ำร้ำยเรำระหว่ำงทำง ทั้งหมดนี้จึงเป็นที่มำของกำรค้นหำ
และค้นพบเส้นทำง ‘One Day Trip’ กับ 6 สถำนที่คลำย
ร้อนแสนน่ำรัก จนเรำอยำกชวนคุณออกไปท�ำควำมรู้จักใน 
‘ย่ำนสำมเสน’ 
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10.00 น. เริ่มต้นทริปด้วยควำมสดชื่นยำมสำยที่ 
พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้ (Museum of Floral 
Culture) ซอยสำมเสน 28 โชคดทีีย่งัพอมีเวลำประมำณ
ครึ่งชั่วโมงก่อนเข้ำชมพิพิธภัณฑ์รอบแรกเวลำ 10.30 
น. เรำจึงเดินเล่นถ่ำยรูปสวนไม้มงคลรอบตัวอำคำร
เพรำะไม่สำมำรถถ่ำยภำพภำยในพิพิธภัณฑ์ได้ กลิ่น
หอมของดอกรรณกิำร์ พร้อมกบัภำพอำคำรสไตล์โคโล
เนียลตรงหน้ำซึ่งกำลครั้งหนึ่งเคยเป็นบ้ำนพักของเหล่ำ
องครักษ์ในสมัยรชักำลที่ 6 ชวนใหเ้รำหลดุเข้ำไปอยู่ใน
โลกแห่งอดีต ก่อนจะค่อยๆ เดินทำงกลับสู่โลกปัจจุบัน
ผ่ำนนทิรรศกำรทัง้ 7 ห้อง ซึง่บอกเล่ำเรือ่งรำวประวตัศิำสตร์
กำรจดัดอกไม้ท้ังในประเทศไทยและประเทศแถบเอเชยี 
รวมทั้งผลงำนกำรจัดดอกไม้ของคุณสกุล อินทกุล นัก
จัดดอกไม้ผู้มีชื่อเสียงซึ่งเป็นคนก่อตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ 

ทันทีที่กำรเข้ำชมรอบแรกจบเสียงในใจเรำบอกให้
อยู่ซึมซับบรรยำกำศท่ีนี่อีกสักพัก แต่แล้วก็ต้องแพ้ให้
กบัเสยีงเรยีกร้องของกระเพำะอำหำร ท�ำให้เรำต้องออก
เดินทำงสู่ถนนพิชัย ไปท่ีร้ำนกินข้ำวบ้ำนเพื่อน ร้ำนท่ี
เป็นกันเองตั้งแต่ชื่อร้ำนและบรรยำกำศภำยในร้ำนซึ่ง
ปรับปรุงมำจำกบ้ำนไม้สองชัน้ทีใ่ห้ควำมรูส้กึเหมอืนได้
มำ ‘กินข้ำวบ้ำนเพื่อน’ จริง ๆ โดยสำมำรถเลือกที่นั่ง
ชั้นบนรับลมธรรมชำติหรือชั้นล่ำงที่ติดแอร์เย็นสบำย 
อร่อยได้แบบไม่ห่วงร้อน เมนูอำหำรของร้ำนนี้มีตั้งแต่
อำหำรไทย อำหำรอสีำน ไปจนถงึสเตก็และพซิซ่ำ รสชำติ
กลมกล่อมเหมือนได้กลับบ้ำนไปทำนอำหำรฝีมือ
แม่(เพื่อน)เลยทีเดียว

รบัประทำนอำหำรมือ้ทีย่งเรยีบร้อย เรำเดนิย่อยเลีย้ว
มำทำงถนนนครชัยศรใีกล้กบัสีแ่ยกศรย่ีำนจะพบกบัร้ำน 
Panettone(ปำเน็ตโทน) ซึ่งเป็นทั้งร้ำนอำหำรและเบ
เกอรี่ที่เปิดมำนำนกว่ำ 10 ปี โดยเมนูที่เรำจะมำแวะ
เติมควำมหวำนกันที่นี่ก็คือ เค้กกำโตว์ ซ่ึงเป็นเค้กไร้
แป้งท�ำมำจำกเม็ดมะม่วงและไข่ขำว และเค้กมะพร้ำว
อ่อนแสนอร่อยละมุนลิ้น พร้อมกับบรรยำกำศและกำร
ตกแต่งร้ำนแบบย้อนยุคชวนให้นึกถึงสมัยคุณปู่ยังหนุ่ม
คุณย่ำยังสำวเลยทีเดียว 

หลังจำกอิ่มท้องครบทั้งเมนูอำหำรคำวหวำนแล้ว 
เรำเดนิต่ออีกนิดมำเตมิอำหำรสมองกันต่อที ่A BOOK 
with NO NAME Bookshop & Café ร้ำนหนงัสอือสิระ
และคำเฟ่ที่แผลงชื่อมำจำกเพลง A Horse with No 
Name ของ America ซึ่งคุณกำสะลอง-วิทยำ ก๋ำค�ำ 

ผู้เป็นเจ้ำของร้ำนใส่ใจตั้งแต่กำรเลือกหนังสือทุกเล่ม
ด้วยตัวเอง ส่วนใหญ่เป็นวรรณกรรมแปลหรือหนังสือ
จำกนักเขียนไทยชื่อดัง เช่น รงค์ วงศ์สวรรค์ และด้วย
ควำมทีจ่บด้ำนศลิปะมำ ท�ำให้คุณกำใส่ใจในกำรออกแบบ
ทกุตำรำงนิว้แม้กระทัง่กำรไปนัง่ทลีะโต๊ะเพือ่มองว่ำคน
ที่ได้มำนั่งตรงนี้จะมองเห็นภำพแบบไหนบรรยำกำศ
ภำยในร้ำนจึงสวยจนแทบไม่ต้องหำมุมถ่ำยรูปให้ยำก 
เหมำะกบักำรมำหลบแดดยำมบ่ำยถ่ำยรปู อ่ำนหนงัสือ
หรอืหำเครือ่งดืม่เยน็ ๆ  ทำน และถ้ำใครเป็นทำสแมวคง
พลำดไม่ได้ เพรำะทีน่ีม่แีมวเจ้ำถิน่แสนน่ำรกัเดินส�ำรวจ
ทัว่ร้ำนอยูต่ลอดทัง้วนั เรำจงึใช้เวลำทีน่ีน่ัง่เล่นเพลินๆ  
ยำมบ่ำยรอแดดร่มลมตกก่อนจะออกเดินทำงต่อเพื่อ
แวะไปขอพรก่อนกลับ ณ สถำนที่ที่เรียกได้ว่ำเป็นหนึ่ง
ในศำลเจ้ำยอดนิยมของชำวกรุง นั่นก็คือ ศำลเจ้ำแม่
ทบัทมิ เชงิสะพำนซงัฮี ้ซึง่เป็นศำลเจ้ำจนีไหหล�ำแห่งแรก
ของประเทศไทย แต่หำกเดนิเข้ำไปแล้วพบกบัป้ำย ‘ศำล
เจ้ำแม่จุ้ยโบเนี้ยว’ ก็ไม่ต้องตกใจเพรำะเจ้ำแม่จุ้ยโบ
เนีย้ว คืออีกชือ่หนึง่ของเจ้ำแม่ทบัทมิ เทพธดิำแห่งสำยน�ำ้ 
ผูม้พีลอยสแีดงเป็นเครือ่งประดบัอนัเป็นทีม่ำของชือ่ เจ้ำ
แม่ทับทิม ที่คนไทยรู้จักกันนั่นเอง

ติดกับศำลเจ้ำแม่ทับทิมจะมีทำงขึ้นไปบนสะพำน
กรุงธน หรือ ‘สะพำนซังฮี้’  ซึ่งชื่อนี้มีที่มำจำกถนนซังฮี้ 
(ชื่อเดิมของถนนรำชวิถี) แปลว่ำควำมยินดีท่ีมำคู่กัน
หรอืมำพร้อมกนั ซึง่เมือ่ขึน้ไปแล้วกร็ูส้กึยนิดมีคีวำมสขุ
ตำมชื่อสะพำนเลยก็ว่ำได้ เพรำะบรรยำกำศของที่นี่ใน
ช่วงก่อนพระอำทติย์ตกดนิมทีัง้ลมเยน็ ๆ  และววิพระอำทติย์
ตกริมแม่น�ำ้เจ้ำพระยำ ทีส่วยจนอยำกให้มำเหน็ด้วยตำ
ของคุณเอง นับเป็นกำรปิดท้ำย One Day Trip ด้วย
บรรยำกำศแสนโรแมนติดเลยทีเดียว 

ทนัททีีก่ดชตัเตอร์บนัทกึภำพสดุท้ำยของพระอำทติย์
ก่อนจะลำลับขอบฟ้ำ มีลมเย็นๆ จำกแม่น�้ำเจ้ำพระยำ
พัดมำปะทะใบหน้ำของเรำ 

วินำทน้ัีนเสยีงในใจเรำตะโกนแข่งกบัควำมเงยีบว่ำ 

“กรุงเทพฯ ไม่ร้อนเกินกว่าจะ
เดินเล่นหรอกนะ”
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ในช่วงประมาณเดือนธันวาคมก่อนเข้าสู่ปีใหม่ หลายส�านักนอกจากจะออกบทความ
ท�านายดวงแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่มักจะมาตามๆกันคือเรื่องของ “ปีชง” เชื่อว่าไม่เกิน 4-5 ปี 
มนุษย์อย่างเราๆ ต้องมีปีชงมาชนเข้าบ้างซักที ซึ่งสิ่งนี้เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคล 
ก็จริงอยู่ แต่ไหนๆเราจะออกจากบ้านทั้งที และปีนี้ก็ดันเป็นปีชงของเราซะด้วย ลองดู 

ทริปนี้ไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกก็ไม่เลว

แก้ชงในดงจีน : 
เดินเท้าเก้าวัดเพื่อ
ทำาบุญแก้ชง

ภคณัฐ ทาริยะวงศ์
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เร่ิมต้นง่ำยสุดเรำยึดให้หมุดหมำยแรกของกำรเดินทำงอยู่ที่
รถไฟฟ้ำใต้ดินหัวล�ำโพง จุดหมำยแรกของเรำคือ “วัดไตรมิตร
วิทยำรำมวรวิหำร” อยู่ไม่ไกลจำกสถำนีรถไฟฟ้ำ เรำเลือกเดิน
ไปบนถนนพระรำม4 ไม่นำนก็ถึงจุดหมำย ถ้ำไปแต่เช้ำยังได้
เห็นวิถีชีวิตชำวบ้ำนแถวนั้นด้วยนะ แวะไหว้พระหำของอร่อยๆ 
ทำนแถวนั้นได้เลย เมื่อเติมพลังเติมบุญกันแล้ว เรำก็ออกเดิน
ทำงต่อจุดหมำยที่สอง ซึ่งเป็นไฮไลต์หลักส�ำหรับแก้ปีชง

ถ้ำมีเวลำ เรำสำมำรถเดินจำกวัดไตรมิตรไปได้โดยใช้เวลำ
รำวๆ 10-15 นำที ก็จะถึง “วัดเล่งเน่ยยี่” ซึ่งถ้ำมำช่วงต้นปี เรำ
จะเห็นผู้คนจ�ำนวนมำกมำเพ่ือแก้ปีชงกัน ถ้ำนี้เป็นกำรมำแก้ปี
ชงคร้ังแรกก็ไม่ต้องตกใจไป ภำยในวัดมีขั้นตอนบอกตั้งแต่เร่ิม
จนจบ เบ็ดเสร็จเวลำไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็เรียบร้อย แต่ไหนๆ ถ้ำ
เรำตั้งใจว่ำจะมำเพื่อท�ำบุญแล้ว ก็ไปให้ครบ 9 วัดกันเลย เพื่อ
เป็นศิริมงคลกับชีวิต เสร็จกิจจำกเล่งเน่ยี่ ไหนๆ ก็แวะมำแถว
เยำวรำชท้ังที เรำก็ไม่อยำกให้พลำดอำหำรอร่อยๆ ซึ่งมีให้เลือก
มำกมำยเต็มไปหมด แต่อย่ำกินเพลินจนลืมจุดหมำยต่อไปละ

จุดหมำยต่อไปของเรำเป็น ”วัดภูเขำทอง” แม้จะห่ำงจำก
เยำวรำชซักหน่อยแต่ไม่ไกลเกินเดิน หรือจะนั่งตุ๊กๆ แถวนั้นไป
ก็ได้นะ ใช้เวลำที่วัดภูเขำทองซักพัก ก็ย้ำยตัวเองไปต่อยัง “วัด
สุทัศน์” เพื่อเคล็ดวิสัยทัษน์ก้ำวไกล ซึ่งอยู่ห่ำงจำกวัดภูเขำทอง
เพียง 500 เมตรเท่ำนั้น 

หลังจำกนั้นเรำสำมำรถเดินต่อไปยัง “ศำลเจ้ำพ่อเสือ” และ 
“ศำลหลักมือง” ซึ่งอยู่ใกล้กันนิดเดียวได้เลย เสร็จจำกสองที่น้ี 
เรำจะเลือกไปที่ไหนก่อนก็ได้ระหว่ำง “วัดพระแก้ว” และ “วัด
โพธิ์” แต่เรำเลือกไปวัดโพธิ์ก่อนเพรำะคิดว่ำจะใช้เวลำในวัด
พระแก้วนำนหน่อย ส�ำหรับวัดโพธ์ิ ก็ขอพรเร่ืองควำมร่มเย็น
เป็นสุขในชีวิต เสร็จกิจก็มำต่อท่ีวัดพระแก้ว ซึ่งตอนนี้น่ำจะครำ

คร�่ำไปด้วยนักท่องเท่ียวแล้ว เดินเล่น ถ่ำยรูปจนหน�ำใจแล้วก็
ไปกันต่อ ซึ่งจุดหมำยต่อไปของรำคือ “วัดระฆัง” ซึ่งจะอยู่ห่ำง
กันค่อนข้ำงแยะและต้องข้ำมฝั่ง อันนี้ถ้ำใครไม่อยำกเสียเวลำ
หรือไม่อยำกนั่งเรือข้ำมฝำก ก็สำมำรถตัดออกได้ไม่ว่ำกัน แต่
ถ้ำไปในช่วงเวลำเย็นสบำย กำรได้ข้ำมฝำกแม่น�้ำเจ้ำพระยำก็
เป็นบรรยำกำศที่เรำอยำกแนะน�ำ ไหนๆมำวัดระฆังท้ังที ก็ต้อง
ไม่ลืมแวะให้อำหำรนกและปลำซักหน่อย ซึ่งจำกตรงนี้ เรำจะ
เดินหำของกินอร่อยๆ ย่ำนวังหลัง หรือจะนั่งเรือข้ำมฝำกกลับ
มำเพื่อไปยังจุดหมำยต่อไปของเรำเลยก็ได้

หลังจำกข้ำมฝั่งกลับมำ เรำก็มุ่งหน้ำไปต่อยัง “วัดชนะสงครำม” 
แถวๆ ถนนข้ำวสำร ขอพรเกี่ยวกับกำรเอำชนะอุปสรรคต่ำงๆ 
และอย่ำลืมแวะสักกำระวังหน้ำสมัยรัชกำลท่ี1 ซักนิด ก่อนจะ
ไปปิดท้ำยกันที่ “วัดบวรนิเวศวิหำร” โดยสำมำรถเดินไปได้โดย
ใช้เวลำไปแค่ 5 นำทีเท่ำนั้น แถมระหว่ำงทำงยังมีบรรยำกำศ
ดีๆ ชวนหยิบกล้องขึ้นมำถ่ำยเก็บภำยสวยๆ เต็มไปหมด 

เมื่อถึงวัดบวรนิเวศวิหำร ให้ตั้งใจอธิษฐำนและร�ำลึกถึงสิ่งที่
ท�ำมำทั้งหมดในวันนี้ แผ่ส่วนบุญให้เจ้ำกรรมนำยเวรทั้งหลำย 
เพื่อปิดท้ำยทริปท�ำบุญแก้ชง 9วัด+2ศำล มำถึงตอนนี้ บรรยำกำศ
ตอนเย็นก็น่ำจะเพียงพอให้หำของอร่อยๆ ทำงอีกคร้ังได้แล้ว

พอมำถึงตรงนี้ก็หำยห่วงเรื่องของกินกันเลย เพรำะมีร้ำนอำหำร
บริเวณถนนข้ำวสำรเต็มไปหมด หำกต้องกำรเดินทำงกลับ ก็
สำมำรถเรียกรถตุ๊กๆ บริเวณนั้นเพื่อไปยังสถำนีรถไฟฟ้ำใต้ดิน
หัวล�ำโพง หรือสำมำรถใช้บริกำรรถแท็กซี่เพื่อไปยังสถำนีรถไฟฟ้ำ
ใกล้ที่สุดได้เลย

หรือถ้ำใครรู้สึกอิ่มบุญจนล้นเกินไป ไม่ใกล้ไม่ไกล ยังมี
ถนนข้ำวสำรให้ไปนั่งพักผ่อนหย่อนใจ มองนักท่องเที่ยวเดินไป
เดินมำก็เพลินตำใช่เล่นเหมือนกันนะ 
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สเตย์เคชั่น : 
ผลกระทบของภาคเศรษฐกิจที่รัฐ 
(อาจ)ต้องจัดการ ?

วรัญญา บูรณากาญจน์, ศิริลักษณ์  แสวงผล ภาพ : พูนสวัสดิ์ สุดตะมา
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แต่ระหว่ำงทีอ่ยูบ้่ำนในช่วง Staycation 
เน่ีย เรำกลบัด�ำเนนิชวีติทีม่กัจะแตกต่ำง
จำกชีวิตประจ�ำวัน และเข้ำใกล้กำรเป็น
นักท่องเที่ยวมำกยิ่งขึ้น แม้จะไร้ซึ่งกำร
เดินทำงก็ตำม อำรมณ์เปิดแอร์ท้ังวัน 
(ปกตไิม่เปิด) นอนดู Netflix (ปกตดิ ูแต่
ไม่ทั้งวัน) สั่งอำหำรที่แตกต่ำงจำกเมนู
ปกติมำทำนที่บ้ำน (ปกติไม่ส่ัง) หรือ 
ออกไปละแวกบ้ำนเพื่อนทำนอำหำรหรู
กว่ำปกติสักมื้อ (ปกติไม่ทำน) เพื่อให้
รำงวัลกับตัวเอง”  

บทสมัภำษณ์ข้ำงต้นเป็นส่วนหนึง่ของ
กำรพดูคยุกบัอำจำรย์แต่ง หรอื ดร. ศญิำณี 
หริญัสำล ีอำจำรย์พเิศษวชิำกำรท่องเทีย่ว
ทีม่หำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ ผูก่้อตัง้ The 
TSIS Thailand บริษทัวจิยัและให้ค�ำปรึกษำ
ทีม่งีำนวิจยัหลำกหลำยชิน้ท่ีเกีย่วข้องกบั
กำรท่องเทีย่วอย่ำงยัง่ยนื กำรท่องเทีย่ว
ชมุชน กำรตลำดกำรท่องเทีย่ว และผลงำน
วจิยัล่ำสุดในหวัข้อกำรพฒันำนโยบำยกำร
ท่องเทีย่วเพือ่สร้ำงควำมเท่ำเทยีวให้แก่กลุม่
บคุคลทีม่คีวำมหลำกหลำยทำงเพศ 

หลังจำกที่พวกเรำพยำยำมตำมหำว่ำ
คนไหนกันที่จะเหมำะสมกับบทบำท 
Speaker ในเล่มนี้ของพวกเรำ เรำก็ได้
เจอกับอำจำรย์แต่ง ผู้ที่มีมุมมองในกำร
ท�ำงำนด้ำนกำรท่องเทีย่วทีเ่ข้ำกบัประเดน็
ปัญหำและสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน ซึ่ง
สอดคล้องกับหัวข้อที่เรำจะพำเข้ำไปพูด
คุยกันในคอลัมน์นี้ 

ส�ำหรับอำจำรย์คิดว่ำสเตย์เคชัน่คืออะไร
เอำในบรบิทของประเทศไทยนะ เรำว่ำ

มันเกดิจำกปัญหำรถออกจำกพืน้ทีเ่มอืง
เยอะในช่วงวนัหยดุยำว แล้วคนเมอืงเกิด
ควำมเบ่ือหน่ำยในกำรออกไปต่อสู้บนท้อง
ถนนเพือ่ออกไปท่องเทีย่วในช่วงนัน้ไม่ไหว 
จงึเลอืกทีจ่ะพกัผ่อนอยู่บ้ำน เดนิทำงไป

ไหนมำไหนใกล้บ้ำนแทน Staycation 
เข้ำมำเป็นทำงเลือกนึงในช่วงหยดุยำว เรำ
ว่ำมนัเป็นเทรนด์นะ ดไูด้จำก Hashtag 
#Staycation ช่วงหยดุยำวทีข่ึน้อนัดบั
ต้น ๆ ใน Twitter ได้เลยนะ คนเบือ่แล้ว
ค่ะกบักำรเดนิทำง กบักำรเสยีเวลำบน
ท้องถนน ทีอ่ำจจะมำกกว่ำกำรใช้เวลำ ณ 
สถำนท่ีท่องเทีย่วทีอ่ยำกไปด้วยซ�ำ้ อกี
ประเดน็นงึคอืเรือ่งของเศรษฐกจิ งำนวจิยั
หลำยชิน้ชีเ้ฉพำะว่ำ Staycation เป็นผล
จำกเศรษฐกจิของประเทศท่ีแย่ลง กำรท่อง
เทีย่วนอกพืน้ทีพ่�ำนักถกูมองว่ำเป็นเรือ่ง
สิน้เปลอืงและฟุ่มเฟือย 

อำจำรย์คิดว่ำมันส่งผลกระทบอะไร
บ้ำงกบัอตุสำหกรรมกำรท่องเทีย่วคะ

แน่นอนว่ำกำรเปลีย่นแปลงเชงิพฤติกรรม
ลักษณะที่กล่ำวขึ้นต้องส่งผลกระทบไม่
มำกกน้็อยกบัอตุสำหกรรมกำรท่องเท่ียว
ในภำพรวมอยูแ่ล้ว เพรำะจ�ำนวนนกัท่อง
เที่ยวที่ผู้ประกอบกำรที่เกี่ยวข้องกับ
กจิกรรมท่องเทีย่วคำดหวงัมจี�ำนวนลดลง 
ยกตวัอย่ำง เช่น ปีทีแ่ล้วมคีนเข้ำชมสถำน
ที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งประมำณ 100,000 
คนต่อปี เป็นเรือ่งปกตเิลยทีปี่นีผู้้ประกอบ
กำรจะคำดกำรณ์ตวัเลขของนักท่องเท่ียว
จ�ำนวนใกล้เคียงกับปีทีแ่ล้ว อำจจะมกีำร
ลงทุนเพื่อเตรียมควำมพร้อมเพื่อรองรับ
นกัท่องเทีย่วจ�ำนวนดงักล่ำว แต่...ไม่ได้
จ�ำนวนนักท่องเที่ยวตำมที่ตั้งเป้ำหมำย
ไว้ รำยได้ท่ีคำดกำรณ์ไว้ก็จะได้รับผล 
กระทบแน่นอน ซ่ึงจำกประสบกำรณ์ที่
เรำท�ำงำนมำ ข้อค้นพบหนึ่งท่ีเจอคือ 
กลุ่มนวัตวิถีหรือกลุ่มผู้ประกอบกำรที่มี
ชมุชนเป็นผูด้�ำเนินกำรหลกัจะมีแนวโน้ม
ในกำรทีจ่ะปรบัเปลีย่นตวัเองกบัสถำนกำรณ์
หรือกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ช้ำกว่ำ
กลุ่มผู้ประกอบกำรกลุ่มอื่น ๆ 

“ปกติเวลาเราพูดถึง 
Vacation เราจะ
นึกถึงการพักผ่อน
เนอะ แล้วระหว่างที่เรา
เดินทางออกไปเที่ยว
เนี่ย เราก็จะกลายเป็น 
“นักท่องเที่ยว” ที่น่า
สนใจคือ Staycation 
เพราะแนวคิดของมัน
คือการที่เราไม่ได้
ออกไปไหน เป็นการ
เลือกที่จะหยุดพักอยู่
ที่บ้านและท�ากิจกรรม
ต่าง ๆ ที่บ้าน ...
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แล้วผลกระทบทำงด้ำนอื่นๆ นอกเหนือจำกด้ำนเศรษฐกิจ เช่น ทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม
ขอตอบว่ำมทีัง้ผลกระทบทำงบวกและทำงลบนะคะ ซึง่ท้ังน้ีทัง้น้ันกข็ึน้อยูกั่บตวัปัจเจกบุคคลจรงิๆ 

ถ้ำเป็นผลกระทบทำงบวกทีช่ดัทีส่ดุกน่็ำจะเป็นควำมเสยีหำยทำงกำยภำพทีจ่ะเกดิกบัแหล่งท่องเทีย่ว
ทีอ่ำจจะน้อยลงเนือ่งจำกจ�ำนวนนกัท่องเทีย่วทีล่ดลงนีแ่หละค่ะ โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงแหล่งท่องเทีย่วท่ีมี
ควำมเปรำะบำงสูง หรือถ้ำมองในมมุกำรเดินทำงทีล่ดน้อยลง กำรเดนิทำงทีส่ัน้ลงกช่็วยในเรือ่งของ
กำรลดคำร์บอนไดออกไซด์ได้ แต่ก็มบีำงคนเหมอืนกนั ทีถ่งึแม้ว่ำจะไม่มกีำรเดนิทำงไปไหนเลยแต่ก็
สำมำรถใช้ทรพัยำกรได้อย่ำงฟุม่เฟือยและผลติมลพิษได้เทยีบเท่ำกบักำรเดนิทำงไปยงัทีต่่ำง ๆ 

อำจำรย์ช่วยอธิบำยเพิ่มเติมได้ไหมคะ
ปกติเวลำเรำพูดถึง Vacation เรำจะนึกถึงกำรพักผ่อนเนอะ แล้วระหว่ำงที่เรำเดินทำงออกไป

เที่ยวเนี่ย เรำก็จะกลำยเป็น “นักท่องเที่ยว” ที่น่ำสนใจคือ Staycation ค่ะ เพรำะแนวคิดของมัน
คือกำรที่เรำไม่ได้ออกไปไหน เป็นกำรเลือกที่จะหยุดพักอยู่ที่บ้ำนและท�ำกิจกรรมต่ำงๆ ที่บ้ำน แต่
ระหวำ่งที่อยู่บ้ำนในช่วง Staycation เนี่ย เรำกลับด�ำเนินชีวิตที่มักจะแตกต่ำงจำกชีวิตประจ�ำวัน 
และเข้ำใกล้กำรเป็นนักท่องเที่ยวมำกยิ่งขึ้น แม้จะไร้ซึ่งกำรเดินทำงก็ตำม อำรมณ์เปิดแอร์ทั้งวัน 
(ปกติไม่เปิด) นอนดู Netflix (ปกติดู แต่ไม่ทั้งวัน) สั่งอำหำรที่แตกต่ำงจำกเมนูปกติมำทำนที่บ้ำน 
(ปกติไม่ส่ัง) หรือ ออกไปละแวกบ้ำนเพื่อนทำนอำหำรหรูกว่ำปกติสักมื้อ (ปกติไม่ทำน) เพ่ือให้
รำงวัลกับตัวเอง

แสดงว่ำ Staycation นี่ส่งผลกระทบในหลำยๆ มิติ แล้วทำงด้ำนสังคมเป็นอย่ำงไรคะ
Staycation ส�ำหรบัเรำส่งผลกระทบกบัประเพณ ี“กลบับ้ำนปีใหม่” อะไรท�ำนองนัน้เหมอืนกันนะ 

อย่ำงเช่น หนเูองเป็นคนจังหวัดอุบลรำชธำนีใช่ไหมคะ ปกตปีิใหม่นีห่นกูลบับ้ำนไปหำทีบ้่ำนใช่ไหมคะ 
ด้วยควำมเบ่ือรถตดิ ค่ำเดินทำงแพง ใช้เวลำเยอะ ประกอบกบัเรำเริม่รู้จกักบัทำงเลอืกใหม่ ๆ ในช่วง
หยุดยำวแบบ Staycation ที่เป็นเทรนด์ที่ส่งเสริมกำรท�ำเพื่อควำมสะดวกสบำยของปัจเจกเป็นที่ตั้ง
แล้ว หนูก็อำจจะเลือกไม่กลับบ้ำน หรือ ลดจ�ำนวนวันที่จะกลับบ้ำนน้อยลงเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหำที่
บอกมำ โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งกับควำมสัมพันธ์ในเครือญำติที่มีที่พ�ำนักตำ่งที่กัน เป็นเช่นน้ันก็จะได้
รับผลกระทบมำก
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ถ้ำอย่ำงนี้ผู้ประกอบกำรจะปรับตัวอย่ำงไรเพื่อสู้กับกำรท่องเที่ยวแบบ
สเตย์เคชั่น 

ผู้ประกอบกำรต้องคิดให้ทันพฤตกิรรมของกลุม่เป้ำหมำยค่ะ เช่น ธรุกจิทีพ่กั
อำศยั อย่ำงโรงแรม รสีอร์ท กต้็องค�ำถงึกำรปรับเปลีย่นพ้ืนทีเ่พ่ือให้รองรบักบั
พฤตกิรรมของนกัท่องเทีย่วทีช่อบ Staycation มำกยิง่ขึน้ เน้นกำรสร้ำงแรงดงึดดู
ให้กลุม่เป้ำหมำยออกจำกกำร Staycation ทีท่ีพั่กตวัเอง มำรบัประสบกำรณ์ 
Staycation นอกทีพ่�ำนักถำวรทีม่สีิง่อ�ำนวยควำมสะดวกท่ีมำกกว่ำบ้ำน  
เรำพบว่ำพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวบำงกลุ่มในปัจจุบันมีแนวโน้มในกำรใช้
เวลำในท่ีพักมำกขึ้น โดยใช้เวลำไปกับกิจกรรมในกำรพักผ่อนหย่อนใจกับ
สระว่ำยน�ำ้ ร้ำนกำแฟทีม่มีมุหยบิงำนขึน้มำท�ำได้ มกีจิกรรม มีสำธำรณปูโภค
และสำธำรณูปกำรครบครันจนไม่ต้องออกไปหำที่ไหนตลอดกำรพักอำศัย มี
กำรเตรยีมพรอ้มโปรแกรมสง่เสรมิกำรขำยที่เหมำะกับพฤตกิรรมของนักท่อง
เที่ยวในปัจจุบัน แต่ยังต้องควบคุมให้รำคำจับต้องได้ เหมำะสมส�ำหรับกลุ่ม
เป้ำหมำยด้วย กล่ำวอย่ำงง่ำยคอืโจทย์แรกของผูป้ระกอบกำรคอืต้องสำมำรถ
ดงึนักท่องเทีย่วออกมำจำกบ้ำนก่อน โจทย์ต่อมำคอืจะช่วยอ�ำนวยควำมสะดวก
ให้นักท่องเที่ยวเข้ำมำถึงแหล่งท่องเที่ยวอย่ำงไร ซึ่งโจทย์ข้อนี้ผู้ประกอบกำร
ฝ่ำยเดียวด�ำเนินกำรเองได้ยำกมำก ต้องอำศัยแรงสนับสนุนหลักจำกภำครัฐ 

แล้วแนวทำงที่ภำครัฐพอจะแก้ไขได้ควรจะเป็นอย่ำงไร หำกเรำจะลด
จ�ำนวนกำรสเตย์เคชั่นลงเพื่อที่จะไม่ให้มันไปกระทบกับอุตสำหกรรม
กำรท่องเที่ยว

ก็ต้องกลับไปแก้ท่ีต้นเหตุ รำกของปัญหำยังไงก็ยังคงเป็นปัญหำเรื่องกำร
จรำจรหนำแน่นในช่วงหยุดยำว ซึ่งมักจะเป็นช่วงที่กำรท่องเที่ยวคึกคักมำก
ที่สุด หนึ่งในแคมเปญที่มีจุดมุ่งหมำยหลักในกำรกระจำยกำรกระจุกตัวของ
นกัท่องเทีย่วอย่ำงแคมเปญ “เท่ียวเมอืงรอง” ของกำรท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย 
(ททท.) กช่็วยในกำรกระจำยควำมหนำแน่นของกำรมุง่หน้ำไปยงัจดุท่องเทีย่ว
หลักได้ หรือ จะเป็นกำรรณรงค์ให้ภำครัฐและภำคเอกชนประกำศวันหยุดที่
มีวันเหลื่อมกันเพื่อป้องกันปัญหำควำมหนำแน่นโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งวันแรก
และวันสุดท้ำยของกำรหยุดยำว กำรรณรงค์ให้ใช้ขนส่งมวลชนเพื่อลดควำม
หนำแน่นของรถยนตร์บนท้องถนน ให้ลองคิดภำพง่ำย ๆ ว่ำ หำกเรำต่ำงคน
ต่ำงเดินทำงด้วยรถยนต์ส่วนตัว 20 คัน เรำก็จะมีรถยนต์ 20 คันบนท้องถนน 
เทียบกับกำรไปรสบัสคันเดียวที่ช่วยลดควำมหนำแน่นได้มำกกว่ำหลำยเท่ำ 
ส�ำหรบัแหล่งท่องเทีย่วบำงพ้ืนท่ีทีม่แีนวโน้มของนกัท่องเทีย่วท่ีต้องกำรเข้ำชม
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สูงอำจพิจำรณำให้มีกำรเก็บค่ำธรรมเนียมกำรเข้ำพื้นที่
เฉพำะช่วงเวลำเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อมภำยหลังได้ด้วย 

กำรคำดกำรณ์ท่ีแม่นย�ำของภำครฐัทีจ่ะช่วยแจ้งข้อมลู
ให้ประชำชนทรำบว่ำกำรเดนิทำงจะมคีวำมหนำแน่นช่วง
ไหน เส้นทำงใดเป็นเส้นทำงเลอืก โดยใช้ฐำนข้อมลูจำก
ปีท่ีผ่ำนมำก็จะเป็นข้อมูลส�ำคัญให้แก่ประชำชนในกำร
ใช้ประกอบกำรวำงแผนและตัดสินใจเดินทำงอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ รวมไปถึงกำรบริหำรสถำนกำรณ์วิกฤต
เช่นกำรเกิดอบัุตเิหตบุนท้องถนนทีจ่ะต้องใช้กำรแก้ปัญหำ
ที่ว่องไวกว่ำปกติ เคลียร์ท้องถนนให้เร็วกว่ำปกติ เพื่อ
ป้องกันปัญหำรถติดสะสม 
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1.Facebook Local

ลองเปลี่ยนกำร Staycation แบบเดิมๆ ไปเป็นกำร Staycation แถวบ้ำนคนอื่น
กันบ้ำง หลังจำกเปิดตัว Facebook มำนำน แอพพลิเคชั่นใหม่จำกเจ้ำของเดียวกัน
ก็ได้แตกตัวออกมำเป็น Facebook Local ซึ่งต่อยอดควำมส�ำเร็จโดยกำรรวมเอำ
ควำมสำมำรถในกำรค้นหำสถำนที่ใกล้เคียง งำนกิจกรรมที่ก�ำลังจะเกิด หรือแม้แต่
ร้ำนลับเล็กๆ ที่ไม่มีในไกด์บุ๊คมำโชว์เป็นหมุดหมำยให้ได้ตำมไปชมกัน

ไม่ต้องสมัครสมำชิกใหม่ ใช้บัญชีเดียวกันกับ Facebook ปัจจุบันได้เลย งำนนี้
ไม่ว่ำไปเที่ยวที่ไหน ก็แค่เปิดแอพพลิเคชั่นตัวนี้ขึ้นมำ ระบบจะท�ำกำรหำสิ่งที่น่ำสน
ใจใกล้ๆ และบอกจุดหมำยในกำรไปถึงให้โดยพลัน งำนนี้ต้องลองเปลี่ยนจำกกำร 
Staycation บ้ำนตัวเอง ลองไปที่อื่นกันบ้ำงแล้ว 

2.Virtual Reality Tourism

นีน่่ำจะเป็นกำร Staycation อยูบ้่ำนอย่ำงแท้จริง ไม่ต้องจองตัว๋ไปไหน ไม่ต้องวำง
แพลนอะไรล่วงหน้ำ แค่มอีปุกรณ์อย่ำงแว่นตำ VR (Virtual Reality) ทีเ่ดีย๋วนีห้ำซือ้
ไม่ยำก และมีหลำยแบบตำมวตัถกุำรใช้งำน ซึง่อสุำหกรรมกำรท่องเทีย่วกเ็ป็นอกีหนึง่
อุตสำหกรรมท่ีกำรมำถงึของ Virtual Reality เข้ำมำมบีทบำทเป็นอย่ำงมำก ลอง
นกึถงึทุง่หญ้ำสวยๆ มเีสยีงพัดไหวของสำยลมอ่อนๆ มองไปทำงไหนกด็เูขยีวชอุม่สดุ
ลกูหูลกูตำ ในขณะทีค่ณุก�ำลงัเอนหลงัอยูบ่นโซฟำนุม่ๆ ในบ้ำนของตวัเองดูซิ

ในวนันีท้ี ่youtube มบีรกิำรวดิโีอ 360องศำให้เรำได้เลือกมำกมำย บำงเวบ็ไซต์
ยงัเป็นตวักลำงในกำรให้บรกิำรด้ำนกำรท่องเท่ียวผ่ำนเทคโนโลย ีVirtual Reality อีก
ด้วย ส่วนแพคเกจกม็ตีัง้แต่ฟตุเทจวดิโีอส�ำเร็จรปู ไปจนถงึกำรยมืตวัไกด์ให้เดนิทำง
ไปแทนเรำ และคอยแนะน�ำสถำนท่ีท่องเท่ียวให้เรำแบบ Real time ผ่ำนอปุกรณ์ของ
ทัง้สองฝ่ำย เพียงแค่น้ี เรำกเ็ดินทำงไปเทีย่วไกลๆ โดยพงิหลงัสบำยๆ อยูบ้่ำนได้แล้ว

3.pixel buds

เมือ่ช่วงปี 2018 ทีผ่่ำนมำ Google กไ็ด้เรยีกเสยีงฮอืฮำจำกแวดวงไอทแีละแวดวง
กำรท่องเที่ยวได้อีกครั้งหลังจำกเปิดตัว pixel buds หูฟังอัจฉริยะที่ช่วยแปลงเสียง
พูดจำกภำษำหนึ่งไปยังอีกภำษำหนึ่งแบบ Real-Time ซึ่งทำง Google หวังว่ำเจ้ำ
สิ่งนี้จะช่วยลดก�ำแพงทำงภำษำลงมำได้ และท�ำให้กำรเดินทำงไปยังชุมชนต่ำงๆ ไม่
เป็นเรื่องยำกอีกต่อไป ควำมน่ำเสียดำยเพียงอย่ำงเดียวในตอนนี้คือเจ้ำหูฟัง pixel 
buds ตัวนี้ยังไม่ครอบคลุมโทรศัพท์มือถือทุกรุ่น แต่ในอนำคต ทำง google ก�ำลัง
จะออกอัปเดตอย่ำงแน่นอน เรำหวังว่ำเจ้ำสิ่งนี้จะช่วยให้ในอนำคต ชุมชนเล็กๆ ใกล้
บ้ำน เป็นที่สนใจของนักเดินทำงมำกขึ้น เมื่อก�ำแพงภำษำทลำยลงไป กำรสื่อสำร
ท�ำควำมเข้ำใจก็ง่ำยขึ้น จริงมั้ย?

แม้การ Staycation 
ตามที่เราได้เกริ่นมา
ตลอดอาจเป็นเรื่องของ
การท่องเที่ยวไปในระแวก 
บ้านของเรา หรือออกไป
พักผ่อนหย่อนใจในระยะ
เวลาไม่นาน แต่ไม่ใช่แค่
บ้านเราที่ก�าลังตื่นตัวกับ
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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 เดินไป  
 ในชุมชน  
 กับชาว  
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ที่มำของเพจ Trawell Thailand 

เพจทรำเวลเป็นหนึ่งในช่องทำงกำร
ส่ือสำรขององค์กรเพ่ือสงัคมเลก็ๆ องค์กร
หนึง่ทีปั่กหลกัท�ำงำนในย่ำนเมอืงเก่ำของ
กรุงเทพฯ มำตั้งแต่ปี 2015 เกิดจำกวัย
รุ่น 5 คน ศำนนท์ หวังสร้ำงบุญ, ธันยมัย 
อนันตกรณีวัฒน์, กีรติ วุฒิสกุลชัย,  
สุรัชนำ ภควลีธร และสภณ พิทักษ์ มำ
ร่วมกันเสนอแนวคิด ธุรกิจท่องเที่ยวที่
ยัง่ยนื จำกกำรเป็นตวักลำงเชือ่มโยงชมุชน 
นกัท่องเทีย่ว นกัลงทนุเข้ำหำกนั ออกแบบ
กิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวอย่ำง
อิสระ กระจำยรำยได้สู่ชมุชนโดยตรง เพือ่
ท�ำให้เศรษฐกจิของชมุชนในย่ำนเมอืงเก่ำ
ดีขึ้นต่อไป มำจำกค�ำว่ำ Travel + Well 
เรำอยำกสร้ำงกำรท่องเท่ียวท่ีดีส�ำหรับ
คนในพ้ืนท่ีและนักท่องเท่ียวให้ทุกฝ่ำย
รู้สึกดีได้อย่ำงเท่ำเทียมกัน

อะไรเป็นเสน่ห์ของชุมชนที่ท�ำให้เรำ
เลือกเสนอกำรท่องเทีย่วหรือกำรเดนิ
ทำงไปยังชุมชนเล็กๆ

เรำพยำยำมบำลำนซ์ระหว่ำงควำมชิคๆ 
กบัเสน่ห์ของชุมชนท่ีเรำชอบให้อยู่ร่วมกัน
ได้ จงึไม่ได้ปฏเิสธคำเฟ่คลูๆ หรอืร้ำนเก๋ๆ 
ทีม่ำตัง้ใหม่ในย่ำนเก่ำ แต่พยำยำมช้ีให้
เหน็ว่ำนอกจำกร้ำนเหล่ำนัน้กย็งัมอีกีหลำย
จดุใกล้เคยีงกนัทีน่่ำสนใจรอให้คณุไปเยีย่ม
ชมอยู ่ด้วยทกัษะด้ำนกำรสือ่สำรผ่ำนตัว
อกัษรและภำพถ่ำยทีที่มเรำมอียู่ตอนนีก็้

พยำยำมดึงเอำมุมท่ีแปลกตำ น่ำทึง่ของ
ร้ำนค้ำเก่ำแก่ ช่ำงฝีมอืทีแ่อบซ่อนอยูต่ำม
ตรอกซอกซอยมำน�ำเสนอให้เป็นท่ีรู้จัก
ของคนรุน่ใหม่มำกขึน้

หลำยคนเข้ำใจว่ำกำรท�ำเพจท่องเทีย่ว
มนัสนุก ได้ออกไปที่ต่ำงๆ จริงๆ แล้ว
กำรท�ำเพจท่องเที่ยวมันสนุกอย่ำงที่
เค้ำว่ำมำไหม

สนุกนะ แน่นอนว่ำมันต้องมีอะไรให้
คิด ให้เตรียมตัว ให้กังวล มำกกว่ำแค่
กำรไปเที่ยวปกติอยู่แล้ว แต่เรำรู้สึกว่ำ
ทุกอย่ำงมันต้องมำพร้อมควำมสนุก 
เพรำะถ้ำเรำไม่สนกุกบัสิง่ทีเ่รำท�ำเรำเจอ 
เรำจะเอำควำมสนุกที่ไหนไปเล่ำให้คน
ฟัง งำนของเรำมันเป็นกำรเอำตัวไปเจอ
กบัเรือ่งทีเ่รำรูส้กึสนกุ แล้วพยำยำมบอก
เล่ำด้วยทกุวธิกีำรให้คนอืน่สนุกตำมและ
เห็นคุณค่ำของมันเหมือนเรำแค่นั้นเอง

เรำเชือ่ว่ำแต่ละคนย่อมมี style ทีต่่ำง
กัน รวมไปถึงเร่ืองกำรท่องเที่ยว แล้ว
อะไรเป็นจุดร่วมทีท่�ำให้ท�ำงำนร่วมกนั
ได้อย่ำงไม่มีปัญหำ

เป้ำหมำยเดียวกันของเรำก็คือ กำร
ท�ำให้ชมุชนอยู่ได้ ร้ำนค้ำเลก็ๆ มหีนทำง
ในกำรพัฒนำตัวเองให้ทันกระแสโลกที่
เปลี่ยนแปลงไป และอำจจะเป็นเพรำะ
เรำเป็นคนประเภทท่ีสนุกกับกำรค้นพบ
อะไรน่ำรักๆ แบบชำวบ้ำนๆ 

เป้าหมายเดียวกันของเราก็คือ 
การท�าให้ชุมชนอยู่ได้ ร้านค้าเล็กๆ 
มีหนทางในการพัฒนาตัวเองให้
ทันกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไป 

S
p

eacker - R
ead m

e 53



44

เรำมักจะมีอคติหลำยอย่ำงกบัคนแปลก
หน้ำ อะไรทีท่�ำให้ชำว Trawell Thailand 
รู้สกึไม่กลัวเวลำเข้ำหำคนเหล่ำน้ี 

จริงๆ ก็กลัวนะ กลวัว่ำเขำจะไม่ยอมคยุ
ด้วย บำงทีก็โดนดุใส่ โดนไล่เหมือนกัน 
แต่เรำจะเริม่ด้วยกำรส่งย้ิมให้หยัง่เชิงก่อน
ถ้ำได้รับรอยยิ้มตอบกลับมำ บทสนทนำ
ต่อไปก็ไม่ยำกแล้ว สิ่งที่ท�ำให้เรำรู้สึกไม่
กลัวเวลำเข้ำหำคนแปลกหน้ำ น่ำจะเป็น
เพรำะมนัเป็นงำนของเรำอยูแ่ล้วทีจ่ะต้องใจ
ดีสู้เสือเข้ำไปคุย

บทเรียนส�ำคัญทีช่ำว Trawell Thai-
land ได้เรียนรู้หลังจำกท�ำเพจหรือ
คลุกคลกีบัคนในพืน้ทีม่ำกๆ 

มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อน กำรสร้ำง
ปฏิสัมพันธ์ต่อกันนั้นทั้งแน่นแฟ้นคงทน
และเปรำะบำงในครำวเดียวกนั ขึ้นอยูก่บั
ควำมพยำยำมในกำรประคบัประคองของ
ทั้งสองฝ่ำย เรำไม่เพียงแค่อยำกได้เรื่อง

รำวจำกพวกเขำแล้วจำกไป แต่อยำกเป็น
เพื่อนกันไปนำนๆ ก็เลยต้องเรียนรู้ที่จะ
รักษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกันในระยะที่
พอดี ไม่ต่ำงจำกกำรคบเพื่อนสักคน

จุดกึง่กลำงระหว่ำง ‘กำรพฒันำสิง่ใหม่’ 
และ ‘กำรด�ำรงอยู่ซ่ึงสภำพควำมเป็น
อยู่ดัง้เดมิของชมุชน’ มันมีอยู่จริงม้ัย 
หรือทกุกำรพฒันำต้องแลกมำด้วยกำร
สญูเสยีบำงอย่ำงเสมอ

เรำว่ำมจีดุกึง่กลำง แต่เป็นจดุกึง่กลำง 
ทีต้่องมคีนเสยีผลประโยชน์อย่ำงน้อยหนึง่
คน หรือเสยีผลประโยชน์ในระยะเริม่ต้นกนั
ทกุฝ่ำย ชำวบ้ำนต้องเปลีย่นแปลง ปรบั
เปลีย่นวถีิชวิีตบำงอย่ำงให้สอดคล้องกับยคุ
สมยั ภำครัฐต้องใช้เวลำ ให้เวลำในกำร
ท�ำควำมเข้ำใจชมุชนมำกขึน้ ผูป้ระกอบกำร
เองกต้็องพฒันำตวัเองและพฒันำส่ิงทีอ่ยู่
รำยรอบตวัเองไปพร้อมกันด้วย จึงจะก้ำวไป
ข้ำงหน้ำด้วยกนัได้ทัง้หมด

กำรทีเ่รำลงชมุชนเยอะๆ สมัผัสกบัชำว
บ้ำนมำมำก คิดว่ำถ้ำเลือกแก้ปัญหำ 
ด้ำนไหนควรให้ควำมส�ำคัญเป็นอย่ำง
แรก เพือ่ให้สภำพควำมเป็นอยู่ของ 
“คนตัวเล็ก” เหล่ำน้ีดข้ึีน

ปัญหำด้ำนผงัเมอืง กำรใช้พืน้ทีใ่นเมอืง 
ซึง่จรงิๆ แล้วเป็นรำกฐำนส�ำคญัของปัญหำ
ต่ำงๆ ที่ตำมมำอีกมำกมำย เพรำะชุมชน
ทีเ่รำเคยเข้ำไปท�ำงำนด้วยส่วนใหญ่อำศยั
อยู่ในพืน้ท่ีท่ีไม่ใช่ของตัวเอง มกีำรเช่ำช่วง
ต่อกันหลำยทอด ไม่มีเอกสำรสิทธิ์ ไม่มี
โฉนดท่ีดิน แต่พวกเขำมีควำมส�ำคัญใน
กำรก่อให้เกิดลมหำยใจของเมือง สร้ำง
เสน่ห์ท�ำให้กรงุเทพฯ เป็นกรงุเทพฯ ขอนแก่น
เป็นขอนแก่น หำกมีกำรตกลงร่วมกันใน
กำรบริหำรจัดกำรพื้นที่ให้เกิดประโยชน์
ไปพร้อมกับเป็นที่อยู่อำศัยของผู้คนตัว
เล็กๆ ได้อย่ำงลงตัว ก็น่ำจะเป็นภำพแรก
ที่เรำอยำกแก้ไขก่อนสิ่งอื่นใด
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ทีผ่่ำนมำเหมือนว่ำจัดกจิกรรมบ่อยมำก งำนกจิกรรมอะไร
ทีผ่่ำนมำทีช่ำว Trawell Thailand รู้สกึภูมิใจมำกทีส่ดุ

Islam Meet อสิลำมมติร กจิกรรมพำคนท่ีสนใจไปรู้จกัชมุชน
มสัยดิฮำรณู ชมุชนมสุลิมเลก็ๆ ในซอยเจรญิกรงุ 36 ซ่ึงเรำไปจบั
มอืกนัร่วมพฒันำร้ำนค้ำ พ้ืนทีส่ำธำรณะในชมุชนในช่วง Bangkok 
Design Week 2019 ทีผ่่ำนมำ ตลอดกำรเดินชมชมุชนน�ำโดย
มพีีย่ำก๊บ ซึง่เป็นกรรมกำรมสัยดิผูข้บัเคลือ่นชมุชนมำตลอด ท�ำให้
เรำเหน็ศกัยภำพของชมุชนเลก็ๆ แห่งนีเ้ป็นอย่ำงมำก ผูเ้ข้ำร่วม
กจิกรรมเองกไ็ด้รบัควำมรูสึ้กประทบัใจและเข้ำใจควำมเป็นมติร
ของชำวมสุลมิท่ีเรำต้องกำรจะสือ่สำรออกไป

อะไรคือเป้ำหมำยสงูสดุ หรือเป็น goal ตอนน้ีทีช่ำว Trawell 
Thailand ตั้งใจว่ำจะไปให้ถึง

goal ตอนนี้ของเรำก็คืออยำกให้เรื่องรำวของร้ำนค้ำเล็กๆ 
น้อยๆ ชุมชนเก่ำแก่แต่ทรงคุณค่ำ เป็นที่รู้จักของคนในวงกว้ำง
มำกขึ้น และไม่อยำกให้คนเข้ำมำตักตวงควำมสุขจำกกำรท่อง
เที่ยว เก็บภำพสวยๆ แล้วจำกไปเป็นครั้งครำว แต่อยำกให้มำ
ในฐำนะเพือ่นทีเ่คำรพควำมเป็นมนษุย์ของกนัและกนั เพือ่ทีเ่รำ
จะได้ต่ำงเรียนรู้ซึ่งกันและกันไปนำนๆ

ค�ำถำมสุดท้ำย ไหนๆก็เดินทำงกันเป็นงำนประจ�ำอยู่แล้ว 
แล้วชำว Trawell Thailand วันหยุดไปเที่ยวที่ไหนกัน

บำงช่วงก็วนเวียนอยู่ในย่ำนเมืองเก่ำท่ีเรำท�ำงำนอยู่นี่แหละ 
เพรำะหลำยปีที่ผ่ำนมำนี้มีอีเวนต์ดีๆ กิจกรรมสนุกๆ เกิดขึ้นใน
ย่ำนนี้เยอะมำก หรือไม่ก็ติดตำมเพื่อนๆ เครือข่ำยคนที่พัฒนำ
ชุมชนอื่นๆ ไปเที่ยวย่ำนอื่นด้วยเหมือนกัน
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“เคยฟังเพลงนี้ไหม” เขา
เปิดเพลงและส่งหูฟังให้
คุณฟัง ในสปอติฟายขึ้น
เป็นเพลงของเดวิด โบวี่ 
แต่คุณไม่เคยฟังเพลง 
Aladdin Sane มาก่อน 
คุณหยิบหูฟังจากมือเขา
แม้้คุณจะไม่ค่อยชอบการ
ฟังด้วยหูฟังของคนอื่น
เท่าไหร่ก็ตาม โดยเฉพาะ
กับคนที่เคยเจอครั้งแรก 

ONE DAY OF 
DREAMING.

ควำมคุ้นเคยระหว่ำงคุณกับเขำเป็นควำมประหลำด ทั้งที่ตอนแรกคุณกังวลว่ำคุณ
จะรู้สึกอึดอัดและไม่รู้ว่ำจะเริ่มบทสนทนำอย่ำงไร แต่เมื่อเจอกันคุณกับรู้สึกเหมือน
เขำเป็นเพ่ือนสนทิทีรู้่จกักนัมำนำนแสนนำน เสยีงเพลง Aladdin Sane ดงัจนค่อยๆ 
กลบบรรยำกำศในเมืองระหว่ำงเดินบนถนนรำชด�ำริ 

กำรฟังท�ำให้คณุเข้ำใจเขำอย่ำงไม่ทรำบสำเหต ุไม่มทีีม่ำและทีไ่ป คณุค่อยๆ เข้ำไป
อยู่เป็นส่วนหนึ่งในโลกของเขำ เข้ำไปส�ำรวจในสมอง ชอนไชเข้ำไปในแววตำระหว่ำง
ที่คุณและเขำจ้องตำกัน พื้นที่ของทั้งสองขยับเข้ำประชิดกัน แต่ก็ยังไม่สำมำรถเป็น
หนึ่งเดียวกันได้สักที ควำมเหล่ือมระหว่ำงส่ิงแวดล้อมของคุณกับเขำ ท�ำให้พื้นท่ีท่ี
ใกล้ชิดกันขยำยใหญ่และกว้ำงขึ้น มันกลำยเป็นสิ่งที่ท�ำให้คุณรู้สึกว่ำในขณะที่คุณ
เข้ำถึง คุณก็เข้ำไม่ถึงเขำ แต่กำยเนื้อของคุณกับเขำก็ยังประชิดกัน

วรัญญา บูรณากาญจน์
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ควำมสัมพันธ์ในที่แห่งนี้กลำยเป็นเหมือนควำมไม่ลงรอย เป็นกำรแย่งชิงอ�ำนำจและยื้อยุดกัน
ระหว่ำงพื้นที่ คุณเดินเท้ำคู่กับเขำถึงแยกรำชประสงค์ กำรเดินท่ีไม่เท่ำกันท�ำให้หูฟังกลำยเป็น
ปัญหำ เสียงเปียโนโซโลในเพลง Aladdin Sane ดังขึ้นอย่ำงปลุกเร้ำ แต่นั่นก็ท�ำให้คุณประสำท
เสียอยู่เหมือนกัน

พวกคณุเข้ำไปในร้ำนหนงัสอืเพือ่เตมิเตม็และตำมหำสิง่ทีข่ำดหำยไปในแต่ละวนั เขำหยบิหนังสอื
เล่มหนึง่ให้คณุอ่ำน แต่คณุจ�ำไม่ได้แม้แต่ชือ่คนแต่ง ควำมพยำยำมท่ีจะเข้ำใจเขำท�ำให้คณุเริม่อ่ำน
หนังสือทีละหน้ำ ทีละหน้ำ ค่อยๆ อ่ำนไปเรื่อยๆ แม้ว่ำสุดท้ำยแล้วคุณอำจไม่ได้เข้ำใจทั้งหมด แต่
อย่ำงน้อยสัมผัสที่ได้แตะต้องหนังสือมันท�ำให้คุณกระหำยอยำกที่จะอ่ำนเพิ่ม เขำอ่ำนหนังสืออีก
เล่ม แต่นั่นแหล่ะ ควำมหมกมุ่นของคุณไม่ได้อยู่กับเขำ แต่อยู่กับควำม ’อยำกรู้’ ของคุณต่ำงหำก

ควำมอยำกรู้ของคุณเป็นตัวตั้งต้น และเขำเป็นคนอื่น คนแปลกหน้ำ คนที่คุณไม่ได้รู้จักเป็นกำร
ส่วนตัว คุณสนใจเขำเหมือนกับกำรอ่ำนหนังสือ แต่กำรอ่ำนหนังสือของคุณเป็นอย่ำงอื่น และนั่น
ท�ำให้พื้นที่ของคุณกับเขำไม่เคยซ้อนทับกัน กลำยเป็นคอมฟอร์ทโซนที่เชื่อมต่อระหว่ำงคุณกับเขำ 
ทั้งๆ ที่เป็นอย่ำงนั้น ควำมสัมพันธ์ที่ไม่ลงรอย ควำมยื้อยุดที่อยู่ซ้อนทับในจิตใจกลับไม่ได้กลำย
เป็นปัญหำ และก็ไม่ได้เป็นพืน้ทีส่ำบสญูทีค่ณุไม่รูส้กึถงึมนั ควำมสมัพนัธ์ดงักล่ำวเป็นควำมสัมพนัธ์
ที่อยู่เกินขอบเขตที่จะจินตนำกำรได้ กลำยเป็นควำมแปลกประหลำดที่คุ้นเคย ไม่รู้ที่มำและที่ไป

เขำย้ิมให้คณุ แต่ไม่ได้ย้ิมให้คณุด้วยสมัผสัทำงกำย ควำมรูส้กึของคณุทีม่ต่ีอเขำเป็นสิง่ทีเ่หนอืกว่ำ
กำรจะสัมผัสได้ด้วยตำเปล่ำ และคณุกร็ูไ้ด้โดยไม่ทรำบสำเหตวุ่ำเขำกค็ดิแบบนัน้เช่นเดยีวกนั ควำม
สมัพนัธ์ทีม่คีวำมไม่ลงรอย กำรแก่งแย่งชงิอ�ำนำจกลบักลำยเป็นควำมสมัพนัธ์ทีเ่อือ้เฟ้ือและให้พืน้ที่ 
ปรำศจำกควำมรนุแรงแต่ในขณะเดียวกนักป็รำศจำกควำมยตุธิรรม ในลกัษณะทีค่วำมยตุธิรรมดงั
กล่ำวเป็นควำมยุตธิรรมบนพืน้ทีข่องกำรเอ่ยปำก แต่คณุกับเขำไม่ได้จ�ำเป็นต้องเอ่ยปำกใดใด 

กำรไม่ต้องเอ่ยปำกท�ำให้ควำมสมัพนัธ์ทีเ่กดิขึน้บดิเบีย้วและผดิปกตใินสำยตำของผูค้น แต่ผูค้น
ไม่ใช่ส่ิงทีค่ณุและเขำสนใจ น่ันท�ำให้ควำมรูสึ้กทีต้่องอธิบำยต่อใครเช่นนัน้ ยำกล�ำบำก และเหนือ่ย
เกนิไป โดยเฉพำะเมือ่เขำกลำยเป็นพืน้ท่ี ท่ีคณุรู้สกึสบำยใจและเป็นตัวของตวัเองในยำมอยู่ตรงหน้ำ 
หรือ ไม่อยู่ตรงหน้ำกต็ำม ในควำมสัมพนัธ์แบบนีท้�ำให้คณุกลำยเป็นคนข้ีเกยีจ แต่เรำจะผิดอะไรหำก
เรำข้ีเกยีจแต่มคีวำมสขุ

ในขณะเดียวกัน วันเดียวกับควำมรู้สึกเช่นนี้ดูจะไม่สมเหตุสมผล กลำยเป็นเหมือนสิ่งที่ต้องลำ
จำก เหมือนเตียงท่ีเรำต้องลุกขึ้นมำยำมเช้ำ เหมือนควำมฝันท่ีเรำไม่อยำกตื่น แต่ก็น่ันแหล่ะ
สุดท้ำยคุณก็ต้องตื่นจำกควำมฝันที่ดีจนไม่อยำกออกมำอยู่ดี 
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เรื่องไร้ชื่อ

เรื่องไร้ชื่อ

อธิกัญญ์ แดงปลาด
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เด็กหญิงร่างแคระแกร็น เนื้อ
ตัวมอมแมมด้วยคราบไคล 
ใบหน้าซูบตอบข้างหน่ึงบวมช�า้ 
เรียวแขนทั้งสองประทับจ�้า
ด้วยรอยม่วงแดง พร้อย
พรายคล้ายหยดสี อากาศ
ร้อนของยามบ่ายรีดเร้นเหงื่อ
ทั่วร่างชวนให้รู้สึกไม่สบายตัว 
มือเล็กดึงแขนเสื้อสภาพเก่า
มอซอมาเช็ดหน้าผากเปื้อน
เหงื่อ - อดีตเสื้อตัวเก่งที่แม่
ซื้อให้จากห้างขายปลีก สมบัติ
ที่เคยจมจ่อมท่ามกลางกระบะ
เสื้อผ้าลดราคา 

เธอปวดเบำ ขำสองข้ำงเริ่มสั่นน้อยๆ จ�ำได้ว่ำยืนอยู่ตรงนี้ตั้งแต่ใกล้สำง 
ไม่กล้ำที่จะขยับไปไหนเพรำะกลัวว่ำหำกแม่กลับมำแล้วจะไม่เจอเธอ

วันในอดีตเนิ่นนำนหวนแล่นมำในควำมทรงจ�ำ วันที่สว่ำงไสวด้วยเสียง
หัวเรำะ แม่ยังคงเป็น “แม่” และเธอยังเป็นลูกที่มีพ่อ ยังมีบ้ำนให้กลับไป…

ผู้คนมำกหน้ำหลำยตำเดินผ่ำน สำยตำคลำงแคลงเหลือบมองเด็กหญิง
ครู่หนึ่งคล้ำยมองสิ่งแปลกปลอมขณะที่แอ่งน�้ำเปียกชื้นก่อตัวเป็นหย่อม
ใต้เท้ำเล็ก กำงเกงขำสั้นเปียกลีบจำกน�้ำปัสสำวะที่ล้นหลั่ง

ก่อนใกล้สำง ขณะทีก่ลำงคนืยังมดืด�ำ แม่ลำกเธอออกมำพร้อมกับกระเป๋ำ
ใบโต บอกแต่เพียงให้รีบแต่งตัวทั้งๆ ที่ยังคงมึนเบลอ เนื้อตัวและใบหน้ำยัง
เจ็บระบมจำกแรงกระหน�่ำตีเมื่อคืน 

แม่ลำกเธอมำหยดุอยูห่น้ำร้ำนสะดวกซ้ือพร้อมกบัก�ำชับไม่ให้เดนิไปไหน 
เวลำนีส้ถำนขีนส่งยงัโหวงว่ำง เธอพยกัหน้ำรบัรู ้ค�ำสดุท้ำยทีแ่ม่พดูลอยค้ำง
ในทรงจ�ำ 

“รอแม่ตรงนี้ อย่ำไปเดินที่ไหน”

เธอเฝ้ำรอยู่เช่นนั้นจนบ่ำยคล้อย จนขำสองข้ำงหนักอึ้งคล้ำยถูกหินถ่วง

แม่คงจะไปตำมหำพ่อ ไม่มีทำงที่จะเป็นอย่ำงอื่นได้ ประเดี๋ยวพวกเขำ
คงจะเดินยิ้มเผล่มำจำกมุมใดมุมหนึ่งในเวิ้งว้ำงว่ำงเปล่ำ

แล้วพำเธอกลับบ้ำน…

ขอแค่เธออดทน

คนงำนท่ำรถคนหนึ่งมองเด็กสำวด้วยสำยตำกังวลปนสงสัยก่อนจะส่ง
เสียงเรียกเพื่อนที่เดินมำด้วยกัน ชี้ชวนให้ดูภำพตรงหน้ำ ผู้คนหยุดสัญจร 
บ้ำงจับกลุ่มคุย ใครบำงคนหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมำก่อนจะต่อสำย

เดก็หญงิขบฟันแน่น ใบหน้ำเปียกช้ืน สมัผัสถงึรสเคม็ปร่ำเจือจำงท่ีรมิฝีปำก

เธอยืนนิ่งและเฝ้ำรอ ขณะที่ทุกอย่ำงค่อยๆ แตกสลำยลงตรงหน้ำ 
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ภูเขำ 

หรือ 

ทะเล ?

ธัญญารัตน์ โคตรวันทา, วศิน สุวรรณอักษร
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“...เมื่อมีค�าถาม ถามให้ลองตอบ ว่าชอบภูเขาหรือทะเล...” ท่อนหนึ่งใน
เพลง ภูเขาหรือทะเล ของศุ บุญเลี้ยงที่เราอยากจะร้องให้ชาว TK park 
ฟังแทนการตั้งค�าถามของเราที่อยากจะรู้ว่า ถ้าหากต้องเลือกระหว่าง
ภูเขากับทะเล ชาว TK park จะปันใจให้ภูเขาหรือทะเลมากกว่ากัน

ศศินพันธุ์ โสรัจกุล 
“ชอบทัง้สองอย่ำง  เพรำะว่ำบ้ำนอยูเ่ชยีงใหม่เป็นภเูขำหมด 

กเ็ลยชอบ แต่กไ็ปเทีย่วทะเลตลอดทุกปี”

ปริญดำ คงแก่นสำร 
“จริง ๆ ชอบทั้งสองอย่ำง แต่ถ้ำเลือกได้ก็เป็นภูเขำ 

เพรำะว่ำอำกำศน่ำจะดีกว่ำ ในขณะที่ทะเลคนเยอะ  
ดูพลุกพล่ำน แล้วก็น่ำจะร้อน”

อังคฉัฐร์ สมัญญำนรเศรษฐ, ศิรดำ คงสวัสดิ์ 
“เลือกภูเขำค่ะ เพรำะไม่อยำกด�ำ (หัวเรำะ) แล้วก็ภูเขำ

มันเย็นดี” , “ชอบทะเล เพรำะว่ำชอบเก็บหอยค่ะ (หัวเรำะ)”

ฉัตรดนัย ศรีประสำธน์ 
“ชอบทะเล เพรำะว่ำเป็นคนชอบน�้ำ แต่ถ้ำภูเขำมีน�้ำ

เลือกภูเขำก็ได้”

ปรินทพัฒน์ เพ็งพันธุ์ 
“ชอบทะเลมำกกว่ำ มันกว้ำงดี ชอบมองอะไรกว้ำงๆ 

ภูเขำมันไม่ค่อยมีน�้ำเท่ำไร”

ภูริโชติ ลิมปิวรรณ
“ทะเลครับ เที่ยวได้เกือบทุกฤดู เคยไปภูเขำตอนหน้ำ
ฝนแล้วเจอทำก มันน่ำร�ำคำญเวลำต้องมำนั่งแกะ”

ชนำกำนต์ จันทร์แสงศรี
“ภูเขำค่ะ เพรำะสดชื่น รู้สึกว่ำอยู่ในกรุงเทพฯ ถึงไปสวน

สำธำรณะก็ยังมีฝุ่นควันจำกถนน แต่ที่ภูเขำอำกำศบริสุทธิ์
จริงๆ และบรรยำกำศดี ๆ ก็ท�ำให้ได้คิดอะไรอีกรอบหนึ่ง”

นัทธี โรจน์เจริญสุข
“ชอบทะเลมำกกว่ำครับ ทะเลมีน�้ำ มีลม มีคลื่นทะเล 

รู้สึกว่ำช่วยให้ผ่อนคลำยได้มำกกว่ำ” 
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หนงัทีจ่ะพาคณุ
ออกจำกบ้ำน

ภพกมล บุญยะผลานันท์
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1. Moonrise Kingdom (2012) ออกไปตอนเด็ก

 ผู้ก�ากับ : Wes Anderson 

ผลงำนภำพยนตร์จำกเวส แอนเดอร์สัน ผูก้�ำกบัทีไ่ม่ว่ำจะจบัต้อง
อะไรกล็ะมนุละไมไปหมด Moonrise Kingdom ตดิตำมเร่ืองรำว
ของเดก็สองคนทีต่กหลมุรกัและพำกนัหนอีอกจำกบ้ำน ระหว่ำงทีผู่ใ้หญ่
ก�ำลังวุ่นวำยตำมหำพวกเขำ กำรผจญภยัน้อยๆ กก็�ำลงัเกดิขึน้ 

โทนสเีหลอืงอบอุน่ ฉำกน่ำรกัๆ เช่นแคมป์ลกูเสอื ดนตรที�ำนอง
เหงำๆ และเพลงเก่ำๆ ทีป่รำกฏในเรือ่ง ล้วนท�ำให้หวนคดิถงึวยัเด็ก
ตอนที่เคยคิดขบถอยำกออกไปเผชิญโลกกวำ้ง และ Moonrise 
Kingdom ก็ยังคงสไตล์ของเวส แอนเดอร์สัน ที่องค์ประกอบภำพ
ของทุกเฟรมต้องเป๊ะ พอดูแล้วก็อยำกถือกล้อง เปิดฟังเพลย์ลิสต์
โปรด สวมจิตวิญญำณวัยเด็กอีกครั้ง แล้วออกเดินทำง

2. Up (2009) ออกไปตอนแก่

 ผู้ก�ากับ : Pete Doctor 

ภำพยนตร์แอนเิมชนัทีข่โมยน�ำ้ตำคนดมูำนักต่อนัก และเชือ่ว่ำ
ยิง่ถ้ำได้ดตูอนโตยิง่ร้องหนกักว่ำเดก็ๆ เสยีอกี Up เป็นเรือ่งรำวกำร
ผจญภยัและกำรพชิติควำมฝันของคนรุน่ทีเ่ลยวัยผำดโผนโลดแล่น
ไปแล้ว จำกโชคชะตำที่ท�ำให้คุณปู่ได้พบกับเด็กชำยคนหน่ึงโดย
บังเอิญ น�ำไปสู่กำรผจญภัยในดินแดนลึกลับ Up เป็นเหมือนกับ
เครื่องเตือนควำมจ�ำว่ำเรำทุกคนล้วนมีจุดหมำยที่อยำกไปเหยียบ
สักครั้ง เป็นเหมือนก�ำลังใจที่คอยบอกว่ำ ถึงแม้ชีวิตเรำจะผ่ำนช่วง
เวลำวัยเยำว์มำแล้ว ก็ไม่สำยเกินไปที่จะท�ำฝันนั้นให้เป็นจริง และ
เป็นเหมอืนเครือ่งเตอืนใจว่ำ อย่ำเก็บควำมฝันไว้บนหิง้หนักทึง้เป็น
ภำระหัวใจ ปล่อยให้ตัวเองได้ลอยไปหำจุดหมำยนั้นเลยดีกว่ำ 
“Adventure is out there!”  

3. Little Miss Sunshine (2006) ออกไปกบัครอบครัว

 ผู้ก�ากับ : Jonathan Dayton, Valerie Faris 

 โอลีฟ สำวน้อยช่ำงฝันมุ่งมั่นจะไปประกวดนำงงำมท่ี
แคลิฟอร์เนีย ควำมฝันเด็กๆ ของเธอนี่เองที่พำให้ทั้งครอบครัวออก
เดินทำงไปด้วยกันบนรถตู้สีเหลือง Little Miss Sunshine เป็น
ดรำม่ำขบขันที่เต็มไปด้วยหลำกหลำยกลิ่นอำย ได้เห็นควำมแตก
ต่ำงของสมำชิกครอบครัวแต่ละคน ควำมแตกต่ำงนั้นได้สร้ำงช่อง
ว่ำงระหว่ำงกันและกัน แต่ในหลำยช่ัวโมงของกำรเดินทำงและ
สถำนกำรณ์ไม่คำดฝันที่อุบัติขึ้นได้เป็นตัวหลอมรวมควำมต่ำงให้
กลำยเป็นควำมเข้ำใจในที่สุด 

ถ้ำอยำกออกโรดทริปยำวๆ ลองพำคนในบ้ำนไปด้วยสิ เรำอำจ
จะได้เห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นมำก่อนนอกจำกวิวสองข้ำงทำงก็ได้

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

 ผู้ก�ากับ : Ben Stiller 

 The Secret Life of Walter Mitty เป็นเรื่องรำวของชำย
คนหนึ่งที่ชอบฝันกลำงวันเรื่อยเปื่อย แล้ววันหนึ่งเขำต้องออกจำก
คอมฟอร์ตโซนเพื่อท�ำภำรกิจบำงอย่ำง จำกชีวิตคนท�ำงำนธรรม
ดำๆ จะต้องออกมำปีนเขำ หนีฉลำม และท�ำอะไรต่อมิอะไรที่ฝัน
กลำงวันยังฝันไม่ถึง วอลเตอร์ มิตตี้ ตัวเอกในเรื่อง เป็นตัวแทน
ของคนทีไ่ม่กล้ำเข้ำสงัคมได้อย่ำงด ีคนทีไ่ม่กล้ำท�ำอะไรนอกกรอบ
ควรจะต้องมีใครสักคนมำผลักให้ออกจำกกรอบนั้น แล้วจะเห็นว่ำ
มันไม่น่ำกลัวอย่ำงที่คิด (ก็แค่เกือบโดนฉลำมงับเอง) 
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