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สังคมยุคใหมที่เต็มไปดวยการสื่อสารแบบไรพรมแดนไดกอให
เกิดอาชีพยุคใหมมากมายไมวาเราจะอยูสวนไหนของโลกใบนี้...
ทุกคนก็สามารถสรางเงิน  สรางงาน  สรางอาชีพ ไดเพียงแค
ปลายนิ้วคลิ๊ก  แลวมีอาชีพไหนบางที่อยูไดในยุคของโลกาภิวัตน
ที่สุดโตงขนาดนี้  

สื่อ INN WHY โดย นิตยสารออนไลน ภายใตชื่อ The Coach จะ
พาไปสนทนากับผูอยูในอาชีพ  Travel Blogger  ปจจุบันมีผูติด
ตาม Fanpage Facebook ในชื่อ “Travelista นักเดินทาง” กวา
1.1 แสนคน  “คุณสาธิตา โสรัสสะ” ที่วันนี้ขอปรับโหมดเขาสูยุค
ดิจิตอลเพราะไมอยากเดินถอยหลังดวยการปลอยใหกาลเวลาพา
ไปกระทั่งตกยุคและตามโลกไมทัน

“คุณสาธิตา” มองวา ยุคนี้เปนยุคของการปรับตัวที่ตองปรับใหอยู
ในโลกาภิวัตนที่สุดโตงแบบนี้ใหได  เพราะตลอดเวลาที่ทำงาน
อยูในสื่อสิ่งพิมพมากวา 30 ป เปนผูสื่อขาวสายทองเที่ยวเครือ
เนชั่น กรุป เริ่มคิดมากขึ้นหลังจากไดฟงเจานาย “สุทธิชัย หยุน”
พูดกับพนักงานเมื่อ 20 กวาปที่แลววา Print is Dead สื่อสิ่งพิมพ
กำลังจะตายในอนาคตถาทุกคนไมปรับตัว ซึ่งวันนั้น คุณสุทธิชัย
หยุน แนะนำใหพนักงานหันมาเขียน Blog เปนของตัวเองแต
หลายคนมองภาพอนาคตไมออกแมแตตัวเธอเองแมมองออกแต
ยังไมเขาใจเสียทีเดียวนัก และก็ไมรูจะเริ่มตนและเขาสูสังคมโลก
แบบนี้ไดอยางไร

กระทั่งกระแสสังคมดิจิตอลโหมเขามาอยางหนักทำใหตองหันมา
เร่ิมศึกษาดิจิตอลเทคโนโลยีตางๆ จากเพ่ือนรอบขาง จากส่ือตางๆ
บนออนไลน  ไดมองเห็นการรับรูขอมูลขาวสารของผูคนเปลี่ยน

แปลงไป เห็นทุกคนเร่ิมดูทีวีนอยลง ใชโทรศัพทเคร่ืองเดียวคนหา
ขอมูลตางๆที่ตองการผานอินเตอรเน็ตบนโทรศัพทสมารทโฟน
มากขึ้น มีการทำธุรกิจ ซื้อของขายของ  ติดตอประสานงาน
พิมพจดหมายผานสมารทโฟน แท็บเล็ต ฯลฯ โดยมี Social Media
เปนเคร่ืองมือในการติดตอส่ือสารท้ังสวนตัวและสาธารณะมากข้ึน

“คุณสาธิตา” ไดถามตัวเองวา แลวตัวเราจะยืนอยูในชองวางตรง
ไหนไดบาง มีจุดแตกตางจากคนอื่นอยางไร คำตอบคือ เลือกยืน
ในจุดที่ตัวเองมีความ “ถนัด” และ “ชอบ” นั่นคือ การเขียน การ
นำแสนอเรื่องราวตางๆ สวนจุดแตกตางคือ ประสบการณจาก
การเปน “นักเดินทาง” ท่ีมีมากกวา 30 ป มาผนวกรวมกันกับการ
ใชเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเปนอุปกรณในการทำงาน 
และใช สื่อ Social Media ไวติดตอสื่อสารกับผูคน  และทำใหได
เกิดอาชีพ Travel Blogger ในช่ือ Blogger Travelista นักเดินทาง
กระทั่งมีผูติดตามแฟนเพจมากกวา 1.1 แสนคน 
 

กับ...สาธิตา โสรัสสะ
เที ่ยวด้วย รวยได้

Travel Blogger
อาชีพ
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จร�งหร�อไม�
กับอาชีพ Travel Blogger
เป�นอาชีพที่
เที่ยวด�วย รวยได� 

คุณสาธิตากลาววา บานเรามีอาชีพนี้มานาน และเริ่มเฟองฟูใน
ชวงไมกี่ปมานี้เองโดยเฉพาะดานการทองเที่ยว ซึ่งปจจุบันกำลัง
เปนที่นิยมของตลาด เปนอาชีพที่ไดเที่ยวจริง แตจะรวยหรือไม
อยูที่การวางแผนการเก็บเงินของเราหลังมีคาตอบแทนเขามา
เพราะรายไดท่ีเขามาแตละคร้ัง หลาย Blogger มีท้ังทำงานใหดวย
ใจมีคาตอบแทนมากนอยตามงบประมาณ ไปกระท่ังการมีผลตอบ
แทนสูง 7 หลักได  

งานของ Blogger มีท้ังงาน โปรโมทโปรดักสตางๆ รวมถึงภาพ
ลักษณขององคกรตางๆ ข้ึนอยูกับบุคคลิกของสินคา มีสินคาหลาย
ประเภท หลายแบบท่ีมีความตองการใหคนมองเห็นผานส่ือ Social
Media ของ Blogger  ที่มีความชำนาญเฉพาะทางทั้งในการใช 
Digital Marketing, การ Creative Content, การถายภาพ รวมถึง
การทำงานท่ีแขงกับเวลา ดังน้ันอาชีพ Travel Blogger จึงเปนอา-
ชีพที่ตองอาศัยตัวลงไปอยูกับสถานการณจริง และถายทอดเรื่อง
ราวของโปรดักสนั้นออกมาตามขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น ดวยภาพที่
ผานการ Creative ดวยมุมมองของ Blogger ท่ีมี Caption นาสนใจ 

อยางไรก็ตาม ความหลากหลายมุมของการทำงานในอาชีพนี้
นอกจากตองอาศัยทั้งการมีใจรักอาชีพ  ตองมีเวลาเดินทาง ตอง
ชอบงานเขียน ชอบถายภาพกันแลว  การมีประสบการณ ความรู
ความสามารถ ความสม่ำเสมอและการเปน Networking ระหวาง
การทำงาน ก็เปนองคประกอบสำคัญมากๆ เชนกันท่ีจะทำใหงาน
ประสบความสำเร็จไดตามเปาหมาย   

และนี่คือเรื่องราวของเธอ “สาธิตา โสรัสสะ” เจาของเพจ
“Travelista นักเดินทาง” ผูใหความสำคัญตอการปรับตัวใหทัน
กระแสโลกาภิวัตนที่สุดโตงแบบนี้ดวยการปฏิวัติตัวเองใหอยูใน
โลกที่ไรพรมแดนกอนใคร เพราะยอมนำมาซึ่งความไดเปรียบ

เหมือนนกที่ตื่นเชากวายอมไดหนอนไปกินกอนเพื่อน...
“The early bird catches the worms”

...นับเปนคำคมที่ไมเคยตกยุค
แมโลกจะเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วเพียงไหน.

คุณสาธิตา กลาวดวยวา  ในเร็วๆนี้   คุณสาธิตา ในนามของประ
ธาน Media & Blogger Club Thailand ไดรวมกิจกรรมใน โครง
การความรวมมือระหวางสำนักงานสารสนเทศ การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย (ททท.) และ Media & Blogger  Club Thailand ภาย
ใตชื่อ Buddy Battle in Thailand เปนการรวมตัวกันระหวาง
บล็อกเกอรไทย-จีน ชวนกันทองเที่ยวเสนทาง กรุงเทพ-สระบุรี-
เขาใหญ-อยุธยา-กรุงเทพฯ ในแบบสรางสรรค ซึ่งเปนทั้ง Buddy
ขณะเดียวกันก็ Battle กันไปดวย ระหวางวันที่ 14-18 ก.ย. นี้
โดยจัดแถลงขาววันที่ 11 กันยายน 2560 ณ  สำนักงาน  Media
& Blogger Club ลาดพราว 12 เวลา 13.00-15.00 น. ซึ่งเธอ
บอกวา จะสนุก ฟนกันขนาดไหน ตองติดตามกันในวันที่ 14-18
กันยายนนี้

ท่ีสำคัญการเขียนเร่ืองราวผาน Blog เคยติดอันดับ 1 ของเว็บไซต
Bloggang เครือ Pantip มาแลว ดวยยอดชมเร่ืองเดียว “เกาหลี
ทาวนในเมืองไทย” สูงกวา 6.3 หม่ืนเพจวิวในหวงเวลาเพียง 2 วัน
นับเปนความภาคภูมิใจที่ไดใชประสบการณในการมองเห็นไฮไลท
ของเรื่องราวที่นาสนใจมาสรางกระแสใหคนไดรูจัก Blogger 
Travelista นักเดินทาง เพ่ิมมากข้ึนและก็ไมหยุดท่ีจะเขียนเร่ืองราว
เลาเร่ืองผาน Blog และแฟนเพจของตัวเองอยางตอเน่ือง
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สาธิตา โสรัสสะ ประธาน Media&Blogger8 Thailand คอลัมนิสตกรุงเทพธุรกิจ
Blogger Travelista นักเดินทาง ผูติดตามกวา 1 แสนคน 365 วันของเธอ มีแต
เรื่องการเดินทางนักขาวที่อยูในวงการทองเที่ยวกวา 30 ป
สุรีพร แซวอง บล็อกเกอร ระวีตะวันและ Lovelytrip ปจจุบันมีผูติดตามอานใน
Pantip กวา 4 ลานเพจวิว โปรดิวเซอร รายการ INN WHY? รายการเพื่อผูบริโภค
ปฏิวัติความคิดปรับเปลี่ยนชีวิต กาวสูความมั่นคงหลังวัยเกษียณ 
ประภาส จรสรัมย บล็อกเกอร กินแกมตุย ตะลุยเที่ยว ผูติดตาม 3 แสนคน
เปนบล็อกเกอรอาหารและทองเที่ยวที่เนนสีสัน ความหลากหลาย การนำเสนอ
ไดอยางนาสนใจ
ณีรนุช ไตรจักรวนิช  บล็อกเกอร Trip and Teach  เปนพิธีกรและนักขาวของ
ชอง NBT  การสื่อสารภาษาอังกฤษดีเยี่ยม
ธนปกรณ สุขสาลี บล็อกเกอร Triptravelgang ผูติดตามกวา 2 แสนคน
มีกิจกรรมทางการทองเที่ยวหลากหลาย  
ธนะชัย ศรีแสง บล็อกเกอรชายคาตะวัน นักรีวิวทองเที่ยวและโรงแรม ในนาม
ชายคาตะวันที่มีแฟนคลับสูง และถายภาพไดสวยงามมาก
ชาธร โชคภัทระ  บล็อกเกอร Shutterexplorer นักเขียนที่มีผลงานพ็อคเก็ตบุค
ถึงกวา 60 เลม ควารางวัลชนะเลิศบล็อกเกอรอันดับ 1 ของททท.ป 2558 เปน
นักถายภาพที่ถายภาพไดสวยงาม
สุพรรษา เจิมเฉลิม เจาของเพจ RinSa YoyoLive Travel Blogger เจาของรางวัล
ชนะเลิศจากการประกวดบล็อกทองเที่ยวThailand Bloscars Travel Awards 2014
และเจาของรางวัลBest Travel Blog และ Best Design Blog 4 ปซอน จากการ
ประกวดบล็อกโครงการ BlogGang Popular Award ของ Pantip มีแฟนคลับที่ติด
ตามมากมาย แบงปนประสบการณทองเที่ยวในรูปแบบเรื่องเลาสไตลของตัวเอง 
ธีระยุทธ คัมภีรศรีตระกูล บล็อกเกอร ชางภาพขาลุย และเปนแบรนดแอมบาส
-เดอรของกลอง โกโปรไทยแลนด ชื่นชอบการผจญภัย ขี่จักรยาน และมอเตอร-
ไซคทองเที่ยวแบบลุยๆ
คชาชาติ อนนทสีหา บล็อกเกอร ชายสามหยดและซอกแซกแทรเวลลิ่ง มีผูติด
ตามอานใน OK Nation กวา 1 ลานเพจวิว เนนการถายภาพไดอยางสวยงดงาม
โดยเฉพาะแนว Street
ฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย บล็อกเกอร Restaurant Society
มีสมาชิกเปนภัตตาคารและรานอาหารทั่วไทยกวา 3 หมื่นราย ฐนิวรรณเปนกูรู
อาหารไทย และอาหารไทยชาววัง

Media & Blogger Club
คลับท่ีรวมตัวกันระหวาง Blogger และ Media ท่ีช่ืนชอบการ
ทองเท่ียวและเดินทาง รวมกัน 11 คน พวกเราคือส่ือท่ีหลากหลายท้ัง
ออนไลน ออฟไลน เชน หนังสือพิมพ พ็อคเก็ตบุ็ค นิตยสาร ทีวี
ชองยูทูป เว็บไซต ชางภาพ เวบบล็อก บล็อก FB ไลน ทวิตเตอร
มียอดผูติดตามรวมกันนับแสนคน

พวกเราคือนักเดินทางทั่วไทย อาเซียน และทั่วโลก เดินทางตั้งแต
20 - 70 ประเทศทั่วโลก หลายคนจบจากอังกฤษ อเมริกา จึงมี
ความสามารถทางภาษา พวกเราคือผูชื่นชอบในการเดินทางแบบ
Solo และ F.I.T. ดวยการเดินทางลำพัง และออกแบบการเดินทาง
ดวยตัวเอง การผจญภัยและแอดเวนเจอรตางๆ 

พวกเรามี Expert เฉพาะทาง ดวยการทองเที่ยวแบบ niche เชน
ถายภาพ เดินปา แอดเวนเจอร ทองเที่ยวเชิงกีฬา  ทองเที่ยวเชิง
สุขภาพ ดนตรี ทองเที่ยวยอนยุค ปนภูเขาไฟ ดำน้ำ ฯลฯ


