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สวัสดิการดี ชีวิตดี
Good Welfare, Good Life
สหไทย ไชยพันธุ์ ศศ.ม. (Sahathai Chaiyapan, M.A.)1
วิภา วังศิริกุล บธ.ม. (Wipa Wangsirikul, M.B.A.)2

บรรยากาศแห่งความสุข เริม่ ต้นขึน้ อีกครัง้ เมือ่ คณะวิทยาการจัดการ จัด
กิจกรรม Good Welfare, Good Life สำาหรับสมาชิกในรูปแบบบัสทัวร์ เพือ่ ให้สมาชิก
ได้มโี อกาสร่วมสนุกเพือ่ เป็นรางวัลของชีวติ สุดพิเศษในรอบปี ภายใต้เส้นทางนราธิวาสสู่
พังงา โดยมีจดุ มุง่ หมายปลายทางที่ “เกาะตาชัย”
ทริป นีส้ าำ หรับสมาชิกคนพิเศษได้รว่ มสัมผัสความสนุกสนานตลอดเส้น
ทางการเดินทาง ทัง้ อิม่ อร่อยกับอาหารรสเลิศ เพลิดเพลินกับความสวยงามของ
ทัศนียภาพ 2 ข้างทาง พร้อมปิดท้ายยามค่าำ คืนแห่งความสุขภายใต้แสงเทียน และเสียง
คลืน่ ริมหาดทราย จาก Sudala Beach Resort

เช้าตรูข่ องวันฟ้าใสในวันศุกร์ท่ี 9 พฤษภาคม ท่ามกลาง
อากาศสดชืน่ เย็นสบาย สมาชิกของเราทั้ง 30 คน พร้อมกันที่จุด
นัดพบ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ก่อนออกเดินทางสมาชิกแต่ละ
คนต่างทักทาย และหยอกล้อกันอย่างมีความสุขที่ได้พบกันก่อน
เริ่มสตาร์ท ออกตัว คณบดีผู้ใจดี “ผศ.วิภา วังศิริกุล” ได้กล่าว
ทักทายต้อนรับ สมาชิกทุกคนและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในสไตล์
ต่างๆ 2 – 3 รูป ตามธรรมเนียม แล้วสัญญาณแห่งความสุขของ
Good Welfare, Good Life ก็เริ่มต้น
1
2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
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ตลอดเวลาของการเดินทาง มีทง้ั ความสุข ความสนุก
รอยยิม้ และเสียงหัวเราะ บางคนก็หลับอย่างมีความสุขระหว่าง
การเดินทาง สมาชิกแวะชมความน่าสนใจของห้องน้าำ ตามปัม๊ น้าำ มัน
อย่างมีความสุข พร้อมพักทานอาหารมือ้ กลางวันตามชอบใจ และ
มุง่ หน้าสูจ่ ดุ หมายปลายทางแรกทีส่ ระมรกตจังหวัดกระบี่ ซึง่ เป็นทาง
ผ่านระหว่างจังหวัดกระบี่ และจังหวัดพังงา ทีส่ ระมรกตแห่งนี้
มีนำ้าผุดขึ้นมาและไหลลงสระมีความเชื่อกันว่าถ้าอยากจะให้นำ้าผุด
ไหลลงสระมากๆ ให้ชว่ ยกันปรบมือกันดังๆ น้าำ ก็จะยิง่ ผุดและไหล
ลงมารวมกันในสระใหญ่มสี เี ขียวมรกต (จากการบอกเล่าของสมาชิก
ทีร่ ว่ มเดินทาง... หนูตมุ้ )
อิสระกับกิจกรรมทีใ่ ช้เวลาเกือบ 1 ชัว่ โมง จึงเดินทางต่อสูจ่ งั หวัด
พังงา เมือ่ เลีย้ วรถเข้าสูท่ พ่ี กั Sudala Beach Resort ดอกไม้หลากหลายพันธุ์
เบ่งบานต้อนรับการมาเยือนของสมาชิกคณะวิทยาการจัดการ
ความสนุกสนาน รอยยิม้ และเสียงหัวเราะตลอดการเดินทาง
ครัง้ นีเ้ ปรียบเสมือนตัวแทนแห่งความสุขทีเ่ ราตัง้ ใจมอบให้
กับสมาชิกคนพิเศษ “ คณะวิทยาการจัดการ”
พร้อมกลิ่นหอมของเนื้อเทียนที่จุดต้อนรับปลุกเร้าหัวใจให้เต้นเป็นจังหวะขึ้นมาอีกครั้ง สมาชิกทุกคนต่างก็ต้อง
เซอร์ไพส์กับการต้อนรับและบรรยากาศของสถานที่พักผ่อน ที่ตอบสนองทุกความต้องการได้อย่างแท้จริง
สมาชิกทุกคนพร้อมกันทีห่ อ้ งอาหาร Sunny Restaurant ภายใต้
แสงเทียนและเสียงคลืน่ ริมหาดทราย จากหนุม่ อารมณ์ดเี ป็นผูห้ ยิบยืน่ ให้ใน
ค่าำ คืนนี้ สำาหรับการเดินทางวันแรก ทุกคนต้องขอบคุณ “น้องตู”้ ทราบแล้วใช่
มัย๊ ครับ ว่าหนุม่ อารมณ์ดคี นนี้ คือใคร
ค่ำาคืนนี้สมาชิกทุกคนเข้านอนอย่างรวดเร็วเนื่องจาก อ่อนเพลีย
จากการเดินทางมาตลอดทั้งวันและเพื่อเตรียมตัวกับวันใหม่ที่จะเดินทางสู่
เกาะตาชัย ซึง่ เป็นจุดหมายปลายทางของสมาชิกทุก ๆ คน (หลับฝันดี ถึงเกาะตาชัย อย่าลืมฝันเห็น “ปูไก่” พระเอกสุดหล่อของเกาะ)
วันทีส่ องของการเดินทาง วันเสาร์ท่ี 10 พฤษภาคม หลังจากการทำาภารกิจส่วนตัว และรับประทานอาหารเช้า ณ ห้อง
อาหาร Sunny Restaurant ทางทัวร์ซสี ตาร์ได้จดั รถตูเ้ พือ่ นำาสมาชิกเดินทางสูท่ า่ เรือทับละมุ ทีอ่ อฟฟิศซีสตาร์ เต็มไปด้วยนัก
ท่องเทีย่ วทีจ่ ะมุง่ หน้าไปสูเ่ กาะตาชัย ทุกคนเตรียมพร้อมและออกเดินทางโดยเรือเร็ว (Speed Boat) ทีด่ ที ส่ี ดุ ในน่านน้าำ อันดามัน
เพือ่ ไปดำาน้าำ ดูปะการัง ปลาสวยๆ หลากหลายชนิด ตามธรรมชาติ และสัมผัสกับหาดทรายทีข่ าวละเอียด น้าำ ทะเลสีฟา้ ใส ใช้เวลา
ในการเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง 30 นาที ระหว่างการเดินทางมองไม่เห็นอะไรนอกจากท้องทะเล และท้องฟ้า และหน้าตาดีๆ
ของสมาชิกลูกทัวร์ดว้ ยกันไปจนถึงเกาะตาชัย โดยทีไ่ ม่มกี ารพูดคุยและลุกเดินไปมาเนือ่ งจากไกด์นอ้ งเบด ห้ามเดินบนเรือกลัว
จะเกิดอันตรายโดยเฉพาะทางหัวเรือ ห้ามน้าำ หนักเกิน ถ้าเกินจะถูกเชิญให้มานัง่ ภายในเรือ ในขณะทีเ่ รือแล่นใกล้จะถึงจุดดำาน้าำ
ดูปะการังและปลาสวยงาม “น้องน้าำ ” พูดขึน้ มาว่าใครจะโทรศัพท์กโ็ ทรได้นะเพราะตรงนีค้ ลืน่ แรง (มุข) ขอขยายความว่า คลืน่ แรง
ในความหมายของน้าำ คือ คลืน่ ของทะเล
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กิจกรรมที่ 1 ดำาน้ำาดูปะการังและปลาสวยงามหลากหลาย
ชนิดตามธรรมชาติทางด้านทิศตะวันออกของเกาะตาชัย สมาชิก
ทุกคนตื่นเต้นกับการได้ดำาน้ำา ทุกคนไม่ยอมให้โอกาสต้องเสียไป
ภายใน 1 วินาที เสียงฟาดน้ำาตูม ๆ ๆ ๆ ๆ ทุกคน แหวกว่ายดำา
ผุด ดำาโผล่ ตามลีลาที่ตนถนัด อยู่ในท้องทะเลได้ไม่นาน บางคนก็
ขึ้นมาพักผ่อนบนเรือแล้วค่อยลงไปใหม่ ถามไถ่ว่าเห็นปลาการ์ตูน
ปลาเสือดาว ปลาแฟนซี ปลาสายรุ้งบ้างหรือเปล่า มีเสียงตอบมาว่า
เห็นค่ะ แต่ที่เห็นชัดคือ “ปลาตีน” ว่ายไปมาอยู่ตลอดเวลาเป็นคู่ ๆ
มีหลายสายพันธุ์ ใครอยากทราบว่า ปลาตีน คือ ปลาอะไร ถาม
ได้ที่ “ผศ.วิภา”หรือ”อ.ซูใบดะห์” ได้นะ
กิจกรรมที่ 2 เปลี่ยนสถานที่ไปดำาน้ำาดูปะการังและ
ปลาสวยงามอีกครั้ง แต่มีสมาชิกผู้หวังดี คอยเตือนว่า ระวัง นะ
! ว่ายไปดำามา พบ หอยกาบและกุ้งมังกร ไม่รู้ด้วยนะ (ฟังมุขที่
2) ก็เข้าใจได้ว่ามันหมายถึงอะไรใช่ไหม “ตุ้ม” เสร็จจากการดำา
น้ำาจุดที่ 2 Speed Boat นำาสมาชิกไปสู่เกาะตาชัยตามจุดหมาย
ปลายทางที่ทุกคนฝัน “เกาะตาชัย” วันนี้ จึงนับได้ว่า มีผู้คน
พลุกพล่าน โดยเฉพาะเมื่อบรรดา เรือท่องเที่ยวนับสิบลำาพากัน
แล่นไปถึงเกาะตาชัย
วันนี้หาดทรายของเกาะตาชัยยังคงขาวสะอาด น้ำาทะเลสีฟ้าใส ผู้คนมากมายที่ขึ้นไปเที่ยวบนเกาะยังคงเคร่งครัดใน
กฎระเบียบ คือ ไม่สวมรองเท้าขึน้ ไปบนเกาะและสมาชิกทุกคนยังมีความสุขสนุกสนานกับการถ่ายภาพตามมุมนัน้ มุมนีต้ า่ งๆ มากมาย
และทุกรายก็หลีกไม่พ้นที่จะต้องกระโดดถ่ายภาพกันให้งดงามที่สุด (สมาชิกของเราหลายคนเริ่มที่จะเป็นนางแบบนายแบบ)
สมาชิกทุกคนเริ่มมีสัญญาณบอกว่าได้เวลาแล้วกับ
อาหารมื้อกลางวัน เนื่องจากเหนื่อยกับการแหวกว่าย และดำาน้ำา
ถึงเวลาแล้วกับการเรียกน้ำาย่อยให้กับท้องของตนเอง อาหาร
มื้อนี้ แบบบุฟเฟ่ต์กินกันเต็มอิ่ม ไม่ว่าจะเป็น บาบีคิว ซีฟู๊ด กุ้ง
ปลาหมึกย่าง และอาหารแบบชุดอย่างดี พร้อมทั้งเครื่องดื่ม
หลากหลายเมนู ด้วยน้ำาอัดลมกระป๋อง ไอศครีม คุกกี้ ขนม
เค้ก และผลไม้ ที่ซีสตาร์เตรียมไว้บริการสำาหรับคนพิเศษ (?)
แต่มีหนุ่มพิเศษอยู่ 2 หนุ่ม ที่ไม่ยอมห่างไกลจากซุ้มอาหารระวัง
นะ “ตู้” กับ “เจ๊ะ” จะถูกข้าศึกบุก หลังจากหนังท้องตึงหนังตา
หย่อนทุกคน เริ่มที่จะหาที่พักพิงแบบตัวใครตัวมันแต่บางคน
ก็ยังอยากที่จะเป็นนางแบบนายแบบในขณะที่บางคนเลือกที่จะ
พักสายตา
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ไกด์นัดเวลา บ่าย 2 โมงกว่าๆ เพื่อที่จะศึกษาเส้นทางธรรมชาติ เป็นเส้นทางเดินป่าบนเกาะตาชัย
เกาะตาชัยเป็นเกาะขนาดเล็กบนพื้นที่ 12 ตารางกิโลเมตร ได้รับการผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่ง
ชาติหมู่เกาะสิมิลันในปีพุทธศักราช 2541 ก่อกำาเนิดจากการลดตัวลงของพื้นที่ทะเล มีแกนฐานรากเดิมเป็นภูเขาหินอัคนี
ประเภทหินแกรนิต จึงเกิดการกัดเซาะพังทลายโดยการกระทำาของคลื่นทะเลปรากฏเป็นหาดทรายขาวยาว 650 เมตรเพียง
ด้านเดียว รายรอบด้วยโขดหินชายฝั่งที่หักชันลงสู่ก้นทะเล
ได้เวลา ศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ปูไก่ หอยมรกต
นักล่าที่คืบคลานลงจากต้นไม้
ทหารหาญปกป้องผืนดิน
สมาชิกทุกคนมารวมตัวกันที่บริเวณใต้ต้นไม้ใหญ่เพื่อรับฟัง
ข้อมูล และเตรียมตัวในการเดินป่า บางท่านไม่อยากเดิน ก็
สามารถพักผ่อนอยู่ที่เดิมได้ตามสะดวกเพราะจะมีไกด์บาง
คนดูแลอำานวยความสะดวก
ณ บริเวณจุดรวมตัวหรือรวมพลไกด์ได้บรรยายเกี่ยว
กับตัวค้างคาวแม่ไก่ซึ่งมีอยู่เยอะมากตรงบริเวณจุดรวมตัวหรือ
รวมพล เป็นค้างคาวที่แปลกกว่าที่อื่น เนื่องจากไม่อาศัยอยู่ในถ้ำา
จะเกาะอยู่ตามต้นไม้เป็นฝูงในลักษณะห้อยหัว และจะหากินใน
เวลากลางคืน
หลั ง จากได้ ท ราบข้ อ มู ล ว่ า การไปดู ปู ไ ก่ ว่ า ห้ า มส่ ง เสี ย งดั ง
เพราะจะทำาให้ปูไก่ตกใจและจะไม่ยอมออกมาจากที่หลบซ่อนหรือที่
เรียกว่า “บ้านปู” สมาชิกทุกคนเดินตามไกด์เพื่อไปหาพระเอกของเกาะ
ไม่ทราบว่าจะพบหรือเปล่าเนื่องจากเสียงดังมากทั้งเสียงจากสมาชิกและ
เสียงจากกลุ่มทัวร์อื่นๆ ที่เดินไปพร้อมกันระหว่างเส้นทางการดินทาง
นางแบบก็แจ้งเกิดขึ้นอีกครั้ง 1-2-3 แฉะ เราก็เริ่มที่จะพบกับพระเอก
นางเอกตัวจริงสมาชิกทุกคนต่างก็ตื่นเต้นดีใจ ไม่มีเสียงเล็ดรอดออกมา
จากลำาคอ
“กรุณาอย่าจับ ไม่ส่งเสียงดัง และไม่เดินออกนอกเส้นทาง เพราะปูไก่
จะกลัวผู้รุกรานจนถอยร่นเข้าไปด้านในป่าลึก และจะไม่ปรากฏตัวออก
มาให้เห็นอีก”
ปูไก่ เกิดบนหาดทราย เติบโตที่ไหนไม่มีใครรู้ แต่หาดูตัวโตๆ
ได้ตามเกาะ เป็นปริศนาลึกลับของปูที่ทำาเสียงเหมือนไก่อันเป็นที่มาของ
ชื่อ ปูไก่ ซึ่งเป็นปูภูเขาที่มีขนที่ขา ก้ามใหญ่ ตาดี หูไว นิสัยชอบระแวง
ไม่ชอบอากาศร้อน จึงซ่อนตัวอยู่ในรูหรือตามโคนต้นไม้ คอยเก็บกินผล
ไม้และซากพืชซากสัตว์เล็กๆ ในป่าเป็นอาหาร ทั้งยังเป็นนักอนุรักษ์ตัว
จริงด้วยการบำาบัดของเสียในตัวเองก่อนจะขับถ่ายลงสู่ธรรมชาติ
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ในระหว่างทีด่ ปู ไู ก่นน้ั ตามใบไม้ตา่ งๆ เราก็จะพบเห็นหอยสีเขียว
ทั้งตัวเล็กตัวใหญ่เกาะเต็มไปหมดทางไกด์บอกว่ามีชื่อเรียก “หอยมรกต”
สัตว์พันธุ์ใหม่ที่เดียวในโลก จากข้อมูลเขียนว่าเมื่อแผ่นดินถูกตัดขาดและ
ต้องพลัดพรากจากญาติพี่น้องมานานหลายล้านปี หอยทากต้นไม้ที่อาศัย
อยู่ตามทางน้ำาบนเกาะตาชัยได้เกิดการแตกแขนงเป็นสายพันธุ์ใหม่ ได้
รับชื่อพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ว่า หอยมรกต ที่พบเพียงแห่งเดียวในโลก เพราะมีการเวียนเปลือกหอย
เฉพาะด้านซ้ายเท่านั้นจึงมีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์
ในการเดิ น ป่ า นอกจากได้ เ ห็ น ปู ไ ก่ แ ละหอยมรกตแล้ ว มี
ผู้ร้ายที่เราไม่ปรารถนาที่จะเห็น แต่เขาก็เสนอตัวเองมาให้สมาชิกของ
เราได้เห็นเป็นขวัญตา ทำาให้สมาชิกตกใจและแตกตื่นไปทางใครทางมัน
“นักล่าที่คืบคลานลงจากต้นไม้” นักล่าผู้อาศัยต้นไม้เป็นที่พักพิงและ
ขยายครอบครัวจำาพวกสัตว์เลื้อยคลานชนิด ต่าง ๆ อาทิแย้ จิ้งเหลน
กิ้งก่าบิน งูเหลือม งูหลาม รวมทั้ง ตะกวดหรือแลน ซึ่งมีรูปร่างหน้าตา
คล้าย “ตัวเงินตัวทอง” ซึ่งเป็นญาติพี่น้องกันแต่มีขนาดเล็กกว่า ไม่มี
ลายดอก มักอาศัยอยู่บนต้นไม้ บริเวณป่าโปร่ง ใกล้แหล่งน้ำา โดยจะไต่
ต้นไม้ลงมาหาอาหารทั้งของสดและของเน่าเสีย เช่น ไข่นก ไข่เต่า และ
ซากสัตว์
จุดสุดท้ายของเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่มีชื่อเรียกเล่าขาน
ว่า “ทหารหาญปกป้องผืนดิน” ประเทศชาติต้องมีทหารปกป้องกลาง
เกาะทะเลก็เช่นเดียวกัน ต้นไม้ที่ขึ้นริมชายหาดเปรียบเสมือนทหารที่
คอยปกป้องผืนดินบนเกาะ ทั้งประเภทไม้ล้มลุก เช่น ผักบุ้งทะเล ถั่ว
คล้า ไปจนถึงไม้ยืนต้นขนาดต่าง ๆ เช่น หูกวาง จิกทะเล ตีนเป็ดทะเล
สนทะเล รวมทั้ง รักทะเล ต้นไม้ขนาดเล็กที่เกาะกลุ่มเติบโตกันเป็นพุ่ม
เรียงรายกันประจันหน้าสู้ลม คลื่นทะเลและภัยธรรมชาติ ทั้งยังช่วย
กรองไอเค็มจากน้ำาทะเลไม่ให้รุกเข้ามาในพื้นที่ชั้นในเกาะ
สิ้นสุดของการศึกษาเส้นทางธรรมชาติ โดยใช้เวลาประมาณเกือบ 1 ชั่วโมงเต็มอิ่มไปด้วยความรู้ที่ทางไกด์ให้กับ
คณะคุณครู (อย่าลืมนะ มาเล่าให้นักศึกษาฟังบ้าง) ยังมีเวลาเหลือจึงเลือกที่จะใช้เวลากับแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังที่สุดของวันนี้
คือ ชายหาดเกาะตาชัย “ที่สุดแห่งหาดทราย พรายคลื่นและผืนน้ำา” เขตน้ำาตื้น หน้าเกาะตาชัยที่มีสีเขียวผสมฟ้าจางๆ คล้ายกับ
ท้องฟ้าในยามสาย นับเป็นความงดงามที่เป็นเอกลักษณ์ที่จะเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาในแต่ละวัน เพียงแค่นี้เราก็รู้สึกได้ถึงความ
แปลกตาของธรรมชาติที่ทำาให้เราประทับใจ
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ความรู้สึกถัดมา เมื่อลงไปเหยียบผืนทราย
จะรู้สึกได้ว่าทรายที่นี่ละเอียดมาก คล้ายกับผงครีม
และสะอาดมากขยะต่างๆ ที่ลอยมากับกระแสคลื่นก็
น้อยจนแทบไม่เห็น นั้นคงเป็นเพราะอยู่ห่างไกลชายฝั่ง
และเจ้าหน้าทีอ่ ทุ ยานฯดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี จึงทำาให้
ชายหาดของเกาะตาชัยไม่มสี ง่ิ แปลกปลอมของมนุษย์ให้
เห็นอีกเลย และเหล่าบรรดานางแบบ นายแบบก็ต้อง
แจ้ ง เกิ ด กั น อี ก ครั้ ง ตามสไตล์ ลี ล าที่ ไ ม่ ต้ อ งมี ผู้ กำา กั บ
ได้ยินแต่เสียงเรียก “ฟารุต ฟารุต ๆ ๆ ๆ” งานนี้ ได้
แต่สงสาร “ฟารุต” ที่จำาใจจำาเป็นที่ต้องมาเป็น ตำาแหน่ง
ขวัญใจตากล้อง 1-2-3 แฉะ ๆ ๆ และทุกคนยังมี
ความสุข สนุกสนานกับการถ่ายภาพตามมุมนั้นมุมนี้
ต่างๆ มากมายและเกือบทุกคนก็หลีกไม่พ้นที่จะต้อง
กระโดดถ่ายภาพกันให้งดงามที่สุด
เพลิดเพลินอยู่บนชายหาดจนบ่ายแก่ๆ เรือ Speed
Boat ทุกลำาได้ทยอยขนนักท่องเที่ยวกลับฝั่ง ทิ้งไว้เพียงรอย
เท้าบางๆ บนผืนทราย ถึงเวลาน้ำาขึ้นรอยเท้าของเหล่าบรรดา
นางแบบ นายแบบหายไป รอวันใหม่รอยเท้าเล็กๆ ของผู้เป็น
นั ก เดิ น ทางก็ ม าฝากเอาไว้ แ ล้ ว เก็ บ ความประทั บ ใจกลั บ ไป
มากกว่าเม็ดทรายบนชายหาด และปูไก่พระเอกของเกาะกลับ
บ้านด้วยความอิ่มเอมใจ ทว่าความงดงามของธรรมชาติยัง
คงอยู่อย่างเดิม
“ขอขอบคุณ ทริป ดีๆ สำาหรับสมาชิกคณะวิทยาการจัดการ
ส่วนท่านอื่น ๆ..สิมิลัน.. ยังคอยท่านอยู่”

