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	 หลังจากท่ีครอบครัวต๋ึงหนืดได้สอนเรื่องเศรษฐศาสตร์อย่างง่าย ๆ  ให ้
น้อง ๆ ได้ท่ึงกันแล้ว		กลับมาคราวนี้พวกเขาโชคดีได้บัตรท่องเท่ียวฟรีจากการ 
ชิงรางวัล		ครอบครัวตึ๋งหนืดที่ไม่เคยไปเท่ียวท่ีไหนแบบสบาย ๆ เลย	พวกเขา 
จะใช้โอกาสนี้แสดงกลยุทธ์การท่องเที่ยวแบบประหยัดให้เราได้เห็นอีกครั้ง

  ครอบครวัตึง๋หนืด ตอน ไปเท่ียวแบบตึง๋หนืดกันดกีว่า	เล่มนี	้ครอบครวั 
ตึ๋งหนืดจะมาบอกวิธีท่องเที่ยวอย่างประหยัด	ไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมข้อมูล 
ที่พัก	 ค่าโดยสาร	 เส้นทางเดินทาง	 เพ่ือวางแผนการท่องเท่ียวที่ประหยัดที่สุด	 
การท�าข้าวกล่องไปกินเอง	 การหาสถานที่เที่ยวท่ีเข้าชมฟรีหรือมีส่วนลด 
ท�าของที่ระลึกด้วยตัวเอง	 รวมไปถึงการป้องกันและดูแลตัวเองเมื่อเกิดเจ็บป่วย 
พร้อมสอดแทรกความสนุกสนานแบบตึ๋งหนืด	 และหนังสือเล่มนี้ยังสอดคล้อง 
กับกลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม อีกด้วย

	 หลังจากท่ีน้อง  ๆ  ได้อ่านหนังสือเล่มน้ีแล้วจะรู ้ว่า	 เงินเพียงน้อยนิด 
จะท�าให้ไปเท่ียวอย่างสนุกและมีความสุขได้อย่างไร	 	 มาออกเดินทางไปกับ 
ครอบครัวตึ๋งหนืดกันเลย			
 

นานมีบุ๊คส์

คÓนÓสÓนักพิมพ์คÓนÓสÓนักพิมพ์



	 ครอบครวัตึง๋หนดืของเราได้เดนิทางมาจนถงึเล่มที	่7	ทีแ่ฝงไปด้วยข้อคดิ 
ของการใช้ชีวิตอย่างน่าสนใจ		และยังพกพาความสุขมาอย่างเต็มอิ่มกับการไป 
ท่องเที่ยวที่ทั้งประหยัดและสนุกสนานหรรษา

	 ประกอบกับดิฉันชอบบทความเท่ียวละไมของคุณประภาส	 ชลศรานนท์ 
ทีว่่า	“การเดินทางอย่างแท้จริง”	“จุดหมาย”	ไม่ใช่สิ่งที่ส�าคัญที่สุดและจุดหมาย
ไม่ใช่หัวข้อแรกทีจ่ะอยู่ในสมดุบันทึก	แก่นแท้ของการเดนิทางอยู่ที	่ “ระหว่างทาง” 
มากกว่า	 	และแบ่งการเดินทางท่องเทีย่วเป็น	2	แบบคอืการเดินทางแบบตะกร้า 
คือไปเท่ียวเพ่ือซื้อของลูกเดียว	กับการเดินทางแบบขนนก	 คือนกนั้นเวลาบิน 
ไปทีไ่หนมกัจะมขีองจากท่ีต่าง ๆ ติดขน	เช่น	ละอองเกสร	หรือความชืน้ในอากาศ 
เปรียบได้กับการไปเที่ยวแล้วซึมซับวัฒนธรรมของผู้คนในท้องถ่ิน	ความนึกคิด 
ของผู้คนที่เราได้เรียนรู้

	 และชีวิตของพวกเราก็คือการเดินทางอย่างหน่ึง	โดยเฉพาะหากได้ท่อง-
เที่ยวกับคนที่เรารัก		หากมีวันคืนแห่งการเดินทางจริง ๆ สักคร้ังในชีวิต	เราก็จะ 
พบตวัเองได้ง่ายขึน้เมือ่อยู่กับธรรมชาต	ิ	ย่ิงเรากลบัไปหามนัมากเท่าไร	ก็เท่ากับ 
เราเข้าใกล้ตัวเองมากขึ้นเท่านั้น

	 สดุท้ายน้ีดิฉนัหวังว่าครอบครวัต๋ึงหนดืจะคงอยู่ในใจของท่านผูอ่้านเหมอืน 
ที่อยู่ในใจของดิฉัน	เพราะตลอดระยะเวลาเกือบปีที่ได้อยู่กับหนังสือชุดนี้	 ได้ให ้
ความรู้	โอกาส	และการพบปะผู้คนมากมาย		ขอให้ทุกท่านฟันฝ่าอุปสรรคใด ๆ 
ในชีวิตสู่ครอบครัวท่ีมีความสุข	ประสบความส�าเร็จตลอดระยะทางที่ด�าเนินไป 
สู่จุดหมายแห่งความสุขทุกท่านนะคะ

	 	 	 	 																						ด้วยความรักจากใจจริง
	 	 	 	 																												สุวภา	เจริญยิ่ง
	 	 	 		สมาชกิหมายเลข	1	“ครอบครวัตึง๋หนดื”	ประจ�าประเทศไทย
																												กรรมการผู้จัดการ	บริษัทหลักทรัพย์	ธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน) 
 

คÓนÓบรรณาธิการคÓนÓบรรณาธิการ



	 ส�าหรบัครอบครวัต๋ึงหนืดอย่างเราท่ีไม่เคยไปท่องเท่ียวสบาย ๆ เลยสกัครัง้ 
เพราะต้องประหยัด	 สุดท้ายโอกาสก็มาหาเมื่อได้รับบัตรเข้าพักโรงแรมฟรี 
จากการชิงของรางวัล	จึงได้โอกาสไปเที่ยวเกาะเชจูที่เคยวาดฝันเอาไว้	

	 แต่มีความสุขอยู่ได้ไม่นาน	เราที่เตรียมตัวไปเที่ยวต้องตกใจเมื่อรู้ว่าต้อง 
จ่ายเงินมหาศาลเป็นค่าท่องเท่ียว	 แต่พวกเราเป็นใคร	 ไม่ใช่ครอบครัวต๋ึงหนืด 
ที่ขี้เหนียวที่สุดในโลกเหรอ	 ด้วยอุปนิสัยของเราที่ติดอาวุธการประหยัดเข้าไป 
จนถึงกระดูก	จึงรีบงัดยุทธศาสตร์เพื่อไปเที่ยวแบบประหยัดด่วนพิเศษเอาไว้

		 วิธีประหยัดค่าใช้จ่ายท่ีได้รู้ขณะที่เตรียมตัวไปเที่ยว	จะไปเที่ยวที่ไหน 
จะใช้เส้นทางไหน	จะพักทีใ่ด	ค่าใช้จ่ายจะแตกต่างกันอย่างมาก	ย่ิงรวบรวมข้อมลู 
ไว้มาก	จะท�าให้สามารถวางแผนได้ดแีละย่ิงช่วยลดค่าใช้จ่ายทีไ่หลออกไปได้มาก 
การท่องเทีย่วแบบครอบครวัทีส่ร้างความทรงจ�าทีไ่ม่อาจลืมด้วยความสนกุสนาน 
เพลิดเพลิน	และถ้าสามารถไปเที่ยวได้ในราคาถูกคงไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้ว

	 ถ้าสงสัยว่าเงินเพียง																															นิดเดียวจะสามารถไปเที่ยวได้ 
อย่างสนุกและมีความสุข																																									จริงหรือไม่	กรุณาออก 
เดินทางตามครอบครัว																																																				ตึ๋งหนืดมา	Let’s	go! 

ฮอยุนจ็อง
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อ๊าก ร้อนจัง...

น่าเบื่อ

อยากไปเที่ยว 
ทะเลกด็ ีสระว่ายน�้า
กไ็ด้...

บุ๋ง บุ๋ง 
บุ๋ง บุ๋ง 

เอาของรางวลั
มาให้ได้

ตอนที่ 1
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นี่โทรุ
ท�ำไมต้องเปิดน�้ำ

เต็มอ่ำงด้วย
บอกให้ประหยัดน�้ำ 

อยำกให้โมโห
ใช่ไหม...หำ!

แฟ้บ พรวด

เฮือก

นำยต้องโดน
ตีก้นใช่ไหม
ถึงจะรู้เรื่อง

ว้ำก!
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ฮำรุ 
หยุดบ่น
ได้แล้ว

ย้าก
อ๊ะ!

ร้อนอย่ำงกับเตำอบ 
แอร์ก็ไม่มี ปิดเทอม
ทั้งทีไม่ได้ไปเที่ยว
ไหนเลย

ขอใช้น�้ำเย็นๆ 
หน่อยก็ไม่ได้เหรอ 

จะถูกอบจนสุกอยู่แล้ว 

โทร ุอากาศร้อน 
ท�าให้นายเป็นบ้าไปแล้ว

ลองวิธีแก้ของพี่
ดูสักครั้งไหม

 อ๊ำก 
ช่วยด้วย

หมับ ค...ใครพี่ 
เป็นแฝด
กันแท้ ๆ
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โทรุ
ว่ำไงล่ะ หงึก

หงึก
หงึก

กรี๊ดดดด
เอ๊ะ

เสียง
แม่...

มีเรื่องอะไรคะ ตึง
ตึง
ตึง

ว้ำย
ตำยแล้ว

เป็นอะไรคะ

แม่ร้องท�ำไม

มีเรื่องอะไรครับ

เซ
เซ



12

ลูก  ๆ 
แม่...

แม่
จะบอกว่า...

 คลอ  คลอ

แม่ได้บัตรพักโรงแรม
ที่เกำะเชจู

ฟรี!

จ...จริง
เหรอครับ

พักฟรี
เหรอคะ

จริงๆ นะครับ
เขาเพิ่งโทรมาบอก

ให้แม่ตรวจชื่อที่โฮมเพจ
แล้วไปรบับตัรน่ะจ้ะ

ไม่ได้ฝันไป
ใช่ไหมคะแม่
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หลายวนัก่อนที่งาน 
ครบรอบ 10 ปี
ซเูปอร์มาร์ต

โอกาสครบรอบ 10 ปี
งานแจกของรางวัล

ท่านที่ซื้อสินค้า
ตั้งแต่ 300 บาท

จะได้รับบัตรชิงรางวัล
นะครับ

น้องจ๊ะ
 พี่อยากได้

บัตรชิงรางวัล 
แต่ยอดยังไม่ครบ 

ขอใบเสร็จของน้อง
ได้ไหมจ๊ะ

ซูเปอ

ถ้าใบเสร็จ 10 บาท
ใช้ได้...

ขอนะ ขอนะ ขอนะ ขอนะ ขอนะ ขอนะ ขอนะ 
ขอนะ ขอนะ ขอนะ ขอนะ ขอนะ ขอนะ ขอนะ

นะ ขอนะ ขอนะ ขอนะ ขอนะขอ
ขอนะ ขอนะ ขอนะ ขอนะ ขอนะ ขอนะ ขอนะ
ขอ                    ขอนะ ขอ                   นะ

ขอ                นะ  ขอนะ ขอ                 
ขอ                นะ ขอนะ ขอ
ขอ                นะ ขอนะ ขอนะ             นะ

ได้สิจ๊ะ

ฟึ่บ



14

คุณคะ คนสวยจ๊ะ

คุณน้องคะ 
คือใบเสร็จของพี่

ยังขาดอยู่...

ซูเปอร์มาร์ต
เด็ก ๆ 

เดี๋ยวจ้ะ

คะ?
ได้บัตรชิง
รางวัลมา 9 ใบ
จากการขอ
ใบเสร็จอย่าง
เอาเป็นเอาตาย

วะฮ่าฮ่า 
ฉันได้บัตร 9 ใบ
เชียวเหรอเนี่ย

สุดยอด
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และแล้ว 
บัตรใบหน่ึง
ก็ถูกรางวัล

 โฮะๆๆ มันต้องได้ 
รำงวัลแบบนี้

แม่จงเจริญ

สุดยอด
ปู๊ดดดด

รายชื่อผู้ได้รบัรางวลั
รางวลัที่ 1 1 ท่าน:  บตัรที่พกัโรงแรม               
                        เกาะเชจู – คณุโรส
รางวลัที่ 2 2 ท่าน: โทรศัพท์มือถอื
                        คุณภาพเยี่ยม

 หึ ๆ  ถ้างั้น... ก็จะได้บัตรมา...

ฮิ ฮิ... ไปเกาะเชจู



 ลองเอำไปขำย
ทำงอินเทอร์เน็ต

ดีไหมนะ

อะไรนะ

ว่ำไง
นะคะ

โป๊ก

พรืด

แทนที่จะเอำไปเที่ยว 
แม่จะเอำไปขำย

เหรอคะ

ได้บัตรฟรีมำแล้ว
จะเอำไปขำย
เหรอครับ

แง...ไม่เอำนะ 
อยำกไปเกำะเชจู

ผมก็อยำก
ไปเที่ยวปิดเทอม
เหมือนคนอื่นๆ

ดิ้น

ดิ้น

เจ้าพวกนี้


