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นติยสารฉบบัน้ีใช้กระดาษถนอมสายตา Green Ocean และพมิพ์ด้วย 
หมกึพมิพ์น�า้มนัถัว่เหลือง (Soy Ink) ซึง่สกดัจากธรรมชาต ิปลอดจาก 
สารโลหะหนักปนเปื้อน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บรรณาธิการแห ่งส�านักพิมพ์ก ้อนเมฆ 
ส�านักพิมพ์เล็กๆ ที่เกิดมาจากแรงบันดาลใจที่
จะท�านิทานเป็นของขวัญให้กับลูก ปัจจุบันเป็น
คณุแม่ของเจ้าลกูลงิวยัซนทีเ่ตบิโตมากบัการอ่าน 
จึงนึกสนุกชวนกันตะลุยเที่ยวตามรอยสิ่งที่เห็น
ในหนังสือจนเป็นเรื่องเป็นราวมาเล่าสู่กันฟัง

อดีตพนักงานบริษัทที่เดินไปลาออกโดยบอก
เจ้านายสุดท่ีรักว่าจะออกไปเปิดร้านเซเว่น 
(ที่จริงอยากมีเวลาไปเดินทางท่องเที่ยว) ต่อมา
ได้สมรสกับชายหนุ่มที่เต็มใจเดินจูงมือกันมั่ง
ทะเลาะกนัมัง่ ไปเทีย่วทัว่ทกุภมูภิาคของประเทศ
ด้วยกัน ปัจจุบันเป็นคุณแม่ลูกดก และมีความ
ยนิดจีนออกนอกหน้าทกุครัง้ทีไ่ด้พาลกูๆ ไปเทีย่ว

แมนก่

แมเอ๋ย่

 มีบทความชิ้นหนึ่งของน.พ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ ที่คนนิยมส่งต่อๆ กันใน
ส่ือออนไลน์ ไม่แน่ใจว่าคุณหมอเขียนไว้นานแค่ไหนแล้ว แต่อ่านเม่ือไรก็รู้สึกว่า 
ยังเหมาะกับสังคมวันนี้อยู่

 ในบทความ “ลูกเรียนไม่เก่ง...แล้วไงครับ” คุณหมอเชื่อว่าการเรียนเก่งไม่ได ้
รับประกันว่า เมื่อเรียนจบออกมาแล้วจะมีการงานมั่นคง แต่ควรจะเรียนให้มีความสุข 
เพราะประโยชน์ของการเรียนให้มีความสุขคือ ท�าให้เด็กรักตัวเอง ภาคภูมิใจในตัวเอง 
เมื่อเป็นผู้ใหญ่ก็รู้จักหาทางเลือกของชีวิต รู้ทีหนีทีไล่ รู้รุก รู้รับ รู้ชนะ รู้แพ้ รู้สู้ รู้ถอย 
และไม่ฆ่าตัวตาย ดีกว่าเรียนเก่งตั้งมากมาย

 เด็กๆ ในครอบครัวของเราเวลาท�าคะแนนสอบได้คาบเส้นแค่โดนบ่นพอเป็นพิธ ี
แต่ถ้าลืมส่งรายงานหรือไม่รู้ว่าตัวเองมีสอบวันรุ่งขึ้นจะโดนดุหนัก ความรับผิดชอบ 
และรู้หน้าที่เป็นเรื่องส�าคัญอันดับหนึ่ง

 ส่วนการเดินทางท่องโลกหาประสบการณ์นอกห้องเรียนนั้น ให้ความส�าคัญเป็น
อันดับต่อมาก็แล้วกัน

น้าเบียร์
ลินดา โกมลารชุน
editor.edtwithkids@edtguide.com

มนีาคม 2558 ฉบับที ่17
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ทยรัก ร่ชา

โห! กว่า
จะเต็ม

ใน

 พีห่มคูนขบัรถตูบ้อกพวกเราระหว่างเดนิทางจากสนามบนิมุง่หน้าไปตามถนนหลวงสาย 1095 ทศันยีภาพขา้งทางคอืตน้ไมบ้นภเูขาหนาแนน่ 
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ระบุว่ามีทั้งป่าเบญจพรรณ ป่าสนและป่าดิบเขาไม่ผลัดใบ มิน่าล่ะจึงเป็นจังหวัดที่เกิดไฟป่ามากที่สุด
 หากขับรถมาเทีย่ว แม่ฮ่องสอนขึน้ช่ือว่าเป็นเส้นทางทรหดสายหนึง่ ถ้าไปอ.ปายต้องผ่านถงึ 2,224 โค้ง ครอบครวัทีม่เีดก็อย่างเราจงึวางแผน
ตัดต่อย่นย่อระยะทางเสียใหม่ นั่งเครื่องบินมาลงเชียงใหม่ แล้วต่อสายการบินกานต์แอร์ จากเชียงใหม่มาลงสนามบินแม่ฮ่องสอน 
นั่งรถตู้ไป 40 กิโลเมตรเศษก็ถึงแล้ว ‘บ้านรักไทย’

เขาเรียกแม่ฮ่องสอนว่าเป็น เมืองสามหมอก 
บ้างก็ว่าเพราะมีหมอกปกคลุมให้เห็นทั้งสามฤดู แต่ที่จริงน่าจะหมายถึงมี 

หมอกฝน หมอกหนาว แล้วก็ หมอกควันจากไฟป่า

ตวั
อย
่าง



04

 อีกราว 45 นาทีหลังออกมาจากสะพานซูตองเป้ เราก็มาถึงชุมชนบ้านรักไทย 
ชาวบ้านในถิ่นนี้เป็นลูกหลานชาวจีนยูนนานหรือหยุนหนานที่อพยพมาจากตอนใต้
ของจีน คนล้านนาเรียกจีนฮ่อ บางครอบครัวก็สืบเชื้อสายจากทหารจีนคณะชาติ 
ซึ่งเคยมีบทบาทในการช่วยเหลือไทยต่อต้านคอมมิวนิสต์จีนที่มีฐานตั้งมั่นทาง 
ภาคเหนอืของไทย เมือ่รฐับาลไทยยตุกิารต่อต้านและเปลีย่นท่าทมีาผกูสมัพนัธไมตรี
กับรัฐบาลจีนแทน นายทหารจีนคณะชาติที่ไม่ต้องการย้ายออกจากประเทศจึงได้รับ
สัญชาติไทยพร้อมที่ดินท�ากิน
 เอกลักษณ์วัฒนธรรมของชาวจีนยูนนานไม่ได้สูญหายไปไหน พวกเขายังคง
สื่อสารกันด้วยภาษาจีนท้องถิ่น (อย่าแปลกใจถ้าแม่บ้านที่มาท�าความสะอาดห้องพัก
จะยิ้มให้แทนค�าตอบเมื่อเราถามอะไรไป) ก�าแพงบ้านของชาวจีนยูนนานท�าจาก 
ดินเหนียวผสมฟางข้าว ส่วนหลังคามุงด้วยใบตองตึงซึ่งเป็นไม้ป่ายืนต้น ใบคล้าย 
ไม้สัก ท�าให้บ้านเย็นสบายทุกฤดู

 ด้วยท�าเลทีต่ัง้สงูจากระดบัน�า้ทะเลราว 1,800 เมตร และตดิกบัอ่างเกบ็น�า้ขนาด
ใหญ่ อากาศเย็นตลอดปี ชาวบ้านจึงมีอาชีพท�าไร่ชานอกเหนือไปจากการเปิดร้าน
จ�าหน่ายสินค้าให้นักท่องเที่ยวเป็นรายได้เสริม ใบชาหลายสายพันธุ์ทั้งชาอู่หลง 
ชาหอมหมืน่ลี ้และทีห่อมชืน่ใจจรงิๆ จนต้องแนะน�าให้ซือ้กลบับ้านคอืชายอดน�า้ค้าง 
เขามีให้จิบกันได้ทั้งวันไม่ว่าจะอยู่ในห้องพักหรือระหว่างมื้ออาหาร ทีนี้เลยได้เรียนรู้

ฮมัเพลงหมอกจางๆ และควนั คล้ายกนัจนไม่อาจรูไ้ปได้แค่ครึง่เพลง พีห่มกูช็วนแวะท่ี ‘สะพาน
ซูตองเป้’ ซึ่งเป็นสะพานสานด้วยไม้ไผ่ยาวที่สุดในประเทศไทย ชาวบ้านผู้มีความศรัทธา 
ช่วยกนัสร้างเมือ่ราว 3 ปีก่อน จากส�านกัสงฆ์สวนธรรมภสูมะบนเนนิเขา ทอดยาวข้ามแม่น�า้
สะงามาถึงหมู่บ้านกุงไม้สักเป็นระยะทางราว 500 เมตร เพื่อให้พระเดินบิณฑบาต 
โดยไม่ต้องล�าบากย�า่นาข้าว ชาวบ้านเองกไ็ด้ประโยชน์จากการสญัจรไปมา ค�าว่าซตูองเป้ หมายถงึ
ความส�าเรจ็ในภาษาของชาวไทใหญ่คนท้องถิน่ในละแวกนี ้พวกเขายงัคงด�ารงวถิชีีวติเรยีบง่าย
แบบเดมิ จะสงัเกตว่าคนไหนเป็นไทใหญ่ ให้ดคูนใส่หมวกกุบ๊ไต๋สานไม้ไผ่ทรงแหลมน่ันล่ะใช่เลย

Day
บ้านรักไทย1

บ้านรักไทย
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วิธีการชงชาจากพนักงานเสิร์ฟ คือต้องเทน�้าร้อนลวกในกาน�้าชาและจอกทิ้ง 
เสียก่อนหนึ่งรอบ หลังจากนั้นใส่ใบชาเติมน�้าร้อนแล้วก็เททิ้งอีกรอบ 
พอรอบสุดท้ายเติมน�้ารอสักครู่แล้วเทชาใส่จอกทรงสูง ใช้ความช�านาญ 
ตวัดมือคว�่าลงในจอกปากกว้างทรงเตี้ย เวลาจะดื่มก็ดึงจอกทรงสูงออกแล้ว 
ดื่มจากจอกทรงเตี้ย อ้าว...แล้วจอกทรงสูงเอาไว้ท�าอะไร พนักงานบอกให้เอา
มาครอบไว้ท่ีเบ้าตา ไอร้อนท่ียงักรุ่นอยูใ่นจอกช่วยท�าให้สายตาชุม่ชืน้มองได้ไม่ฝ้าฟาง
 อาหารจีนยูนนานจานขึ้นชื่อคือขาหมูพะโล้น�้าขลุกขลิก ออกเค็มปะแล่ม 
ไม่หวานเหมอืนขาหมคูนไทย รบัประทานคูก่บัหมัน่โถวนึง่ไม่ต้องพึง่ข้าวสวยเลย 
เด็กๆ ชอบหมั่นโถวแบบทอดจิ้มกับนมข้นหวาน เมนูเรียกน�้าย่อยมีเต้าหู้ทอด
และแพะแดดเดียวเส้นเล็กๆ มัดด้วยตอกทอดกรอบเค็มๆ มันๆ ไม่มีกลิ่นสาบ 
อีกจานเป็นกิมจิยูนนานผัดหมูสับ ซึ่งก็คือผัดกาดดองหั่นฝอย พอเติมพริกผัด
น�้ามันกับหมูสับรสชาติเข้ากันเป็นอย่างดี คลุกข้าวสวยร้อนๆ แทบลืมกับข้าว
อย่างอื่น ผัดผักเมืองหนาวส่วนใหญ่หวานกรอบ ไม่ว่าจะเป็นซาโยเต้หรือยอด 
ถั่วลันเตา ปิดท้ายด้วยซุปไก่ด�าตุ๋นโสมตังกุย ช่วยให้ร่างกายอุ่นไม่สะท้านเวลา
ตื่นเช้ามาเจออากาศเย็น แถวๆ นี้มีร้านอาหารจีนอยู่ 2-3 ร้าน เมนูคล้ายกัน 
แต่ตระเวนชิมแล้วต้องย้อนกลบัมาท่ีร้านลไีวน์รกัไทยอยู่ดเีพราะอร่อยถกูปากกว่าใคร

ชุมชนยูนนาน

บ้านรักไทย
ตวั
อย
่าง



ซ่อนความสุขไว้เหนือไอหมอก

ลีไวน์รักไทย
3 หมู่ที่ 6 บ้านรักไทย ต.หมอกจ�าแป่ อ.เมือง แม่ฮ่องสอน
พิกัด N19.586395 E97.941208
โทร. 08-9950-0955, 08-9262-1335
www.leewinerukthai.com

‘ลไีวน์รกัไทย’ เป็นบ้านพกัส�าหรบันกัท่องเท่ียว สร้างเรยีงรายลดหลัน่กนั 
กลางไร่ชาแบบขั้นบันได ชาหน้าบ้านไม่ใช่ปลูกไว้ประดับเฉยๆ แต่เป็นชา
ที่เก็บไปขายได้จริงๆ เพียงแต่คุณภาพอาจจะด้อยกว่าชาจากไร่ใหญ่ 
ซึง่อยูไ่กลออกไปและต้องเกบ็เป็นเวลา ภายในรสีอร์ตยงัมโีรงบ่มไวน์ผลไม้ 
ทัง้ไวน์มะขามป้อม ไวน์ลกูท้อ ไวน์ลกูพลมั ไวน์สบัปะรดซึง่เป็นผลติภณัฑ์
คุณภาพเยี่ยมระดับโอทอป 4 ดาว

 บ้านดินสีเหลืองสไตล์จีนมุงหลังคาใบตองตึงมีด้วยกัน 15 หลัง 
ตัง้ชือ่ตามสายพนัธุช์าอย่างบ้านชาเขยีว บ้านชามะลิ บ้านหอมหมืน่ลี้ 
บ้านโสมอู่หลง หลังเล็กสุดนอนได้ 2 คน ส�าหรับครอบครัวเป็นเตียง
ควีนไซส์ 2 เตียง นอนได้ถึง 4 คน นอกจากนี้ยังมีห้องแบบ 4 เตียง
นอนได้ 6-8 คนเลย ภายในห้องพกัมอีปุกรณ์อ�านวยความสะดวกครบครนั 
ทั้งเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น โทรทัศน์ เครื่องท�าน�้าร้อน เครื่องเป่าผม 
และทีส่�าคญักาต้มน�า้พร้อมชดุชงชา ยกมานัง่ทีร่ะเบยีงหน้าบ้านพร้อม
หนังสือเล่มโปรดสักเล่ม แทบไม่ต้องไปเที่ยวที่ไหนต่อแล้ว
 ด้วยสไตล์การตกแต่งห้องพักที่มีรสนิยม เลือกข้าวของเครื่อง
ประดับแบบจีนมาใช้อย่างพอเหมาะพอควร ของใช้ในห้องน�้าอย่าง
สบู ่แชมพ ูจดัวางในบรรจภุณัฑ์สวยงามผ่านการออกแบบอย่างต้ังใจ 
เราอดนึกไม่ได้ว่าเจ้าของรีสอร์ตคงต้องเป็นนักธุรกิจเจ้าของโรงแรม
หลายแห่ง แต่เมื่อสอบถามแล้วกลับพบว่า ประสบการณ์จากการเดิน
ทางต่างประเทศบ่อยๆ ต่างหาก ที่ท�าให้เขาออกแบบรีสอร์ตเล็กๆ 
ในหมู่บ้านบนภูเขาได้สวยงามอย่างนี้

อาหารมือ้เช้าคือข้าวต้มหมแูสนอร่อยท่ีร้านอาหารริมอ่างเกบ็น�า้ ช่วงสายหรอืเยน็ๆ เช่าจกัรยาน
ของโรงแรมขี่ไปตามถนเส้นเล็กๆ ในหมู่บ้าน ดูตลาด ร้านค้า แล้ววนรอบอ่างเก็บน�้า
 เชื่อเถอะว่า... ลองได้พักสักครั้งแล้ว ยังไงก็ต้องหาโอกาสกลับมาอีก 

ลไีวน์รกัไทย
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  Day

  Day
ภูโคลน

โครงการพระราชด�าริปางตอง2

2

3
โครงการพระราชด�าริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง)
หมู่ที่ 5 ต.หมอกจ�าแป่ อ.เมือง แม่ฮ่องสอน
พิกัด N19.497717 E97.909675

 เราไปยนืรอดพูระอาทติย์ขึน้ตอน 6 โมงเช้า เสยีดายว่าเม่ือคนื 
มีฝนตกปรอยๆ อากาศจึงไม่ค่อยหนาว แถมพระอาทิตย์ไป
แอบอยู่หลังเมฆเสียอีก ก็เลยไม่ได้เห็นหมอกเรี่ยผิวน�้าดัง 
ค�าเล่าลอืว่าสวยงามเหมอืนสวติเซอร์แลนด์ บรเิวณอ่างเกบ็น�า้ 
สงบเงียบ มีเสียงคนถ่อแพจ๋อมแจ๋มพานักท่องเที่ยวล่องน�้า
ชมทิวทัศน์ไปกลับไม่เกิน 20 นาที สนนราคาค่าบริการ 
ล�าละ 150 บาทนั่งได้ 2 คน แต่มีให้บริการอยู่เพียง 5-6 ล�า 
เด็กๆ ไม่อยากรอคิวนานก็เลยพากันเดินเลาะไปตามริมน�า้ 
ให้อาหารหงส์ด�าและหงส์ขาวซึง่เป็นหงส์พระราชทาน แล้วก ็
วิ่งเล่นในป่า เก็บลูกสนเล็กๆ ที่หล่นอยู่ตามพื้นเอาไว้เล่น
ขายของ ระหว่างทางเจอตัวตุ่นเล็กกว่าฝ่ามือ นอนตัวแข็ง
อยูบ่นดนิ ทัง้เดก็และผูใ้หญ่ตืน่เต้นกนัมากเพราะเป็นครัง้แรกที่
ได้พบเห็นตัวตุ่นแม้ว่ามันจะไม่มีชีวิตแล้ว
 เดินข้ึนไปเร่ือยๆ เนนิด้านบนมร้ีานค้าสวสัดกิารท่ามกลาง
ทิวเขาและหมู่ไม้ ดอกนางพญาเสือโคร่งสีชมพูตัดกับสีของ
ท้องฟ้ายามสาย ข้าวต้มหมูกับโกโก้ร้อนหมดไปนานแล้ว 
แต่พวกเรายังอ้อยอิ่งไปยอมไปไหน ปล่อยให้เวลาเดินไป 
ข้างหน้าเพียงฝ่ายเดียว

 แกะพันธุ์ผสมเลี้ยงเพื่อการตัดขนในโครงการนี้สืบเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ ซึ่งส่งเสริมให้
ชาวบ้านห้วยห้อมได้มอีาชีพเสรมิจากการทอผ้าขนแกะ ผสมกบัผ้าฝ้าย
ด้วยลวดลายด้ังเดิมของหมู่บ้าน เรียกว่าฟาร์มแกะตรงนี้ตัดขนมาได้
เท่าไหร่ก็น�าไปขายให้ชาวบ้านห้วยห้อมหมด เพราะมีนักท่องเที่ยว 
รอซื้อผ้าทอขนแกะฝีมือดีอยู่ตลอด

พ้ืนท่ีนีมี้ชือ่ทางการคอื ‘โครงการพระราชด�ารปิางตอง 2’ อยูห่่าง 
ออกไปเพียง 10 กิโลเมตรเท่านั้นจากบ้านรักไทย แต่เดิมเป็น
พืน้ทีอ่นัตรายเนือ่งจากตดิชายแดน มกีารลกัลอบตดัไม้และปลกู
พืชเสพติด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จึงมีพระราชด�าริให้
สร้างอ่างเก็บน�้า เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ราษฎรกลุ่มน้อย
ได้มีที่ท�ากินอย่างยั่งยืน

เส้นทางกลับเข้าตัวเมืองแม่ฮ่องสอนมีจุดท่องเที่ยวเล็กๆ น้อยๆ ให้ได้แวะ 
ดูนั่นดูนี่ไปตามประสาเด็กๆ จุดแรกที่เราเลี้ยวรถเข้าไปคือ ‘สถานีวิจัย
ทดสอบพันธุ์สัตว์ภูโคลน’ ซ่ึงอยู่ก่อนทางข้ึนพระต�าหนังปางตอง ที่นี่มี 
ทุ่งหญ้าส�าหรับเลี้ยงแกะนับร้อยตัวรวมถึงคอกม้า ใครมาถึงคงอดใจไม่ได้ 
ที่จะไปลูบๆ คล�าๆ เจ้าลูกแกะตัวน้อยที่นอนเล่นบนเกวียนด้านหน้า หรือ 
ขี่ม้าให้เจ้าหน้าที่พาจูงเดินเล่นสักรอบ

ปางอุ๋ง

ไปสู่
สุขคตินะ
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 ถดัมาไม่ไกลคอื ‘ภโูคลน คนัทรีค่ลบั’ เดมิเรยีกกนัว่าโป่งเดอืดแม่สะงา 
นักธรณีวิทยาชาวฝรั่งเศสและชาวไทยได้ค้นพบสายน�้าร้อนผุดขึ้นกลาง 
ทุ่งนาเมื่อพ.ศ. 2538 เมื่อน�าตัวอย่างน�้าแร่และโคลนไปตรวจวิเคราะห์ก ็
พบว่า ตะกอนโคลนท่ีปนกบัน�า้แร่นัน้อดุมไปด้วยแร่ธาตทุีเ่ป็นประโยชน์ต่อ
ผิวและการหมุนเวียนโลหิต เทียบเท่ากับโคลนจากเดดซี (Dead Sea) 
ในประเทศจอร์แดน หรือโคลนลาวาภูเขาไฟจากประเทศโรมาเนียโน่นเลย
 ผวิของเดก็ๆ ละเอยีดและบอบบางอยู่แล้วตามธรรมชาต ิจงึไม่แนะน�า
ให้พอกหน้าด้วยโคลน แต่ก็ใช้บริการบ่อน�้าร้อนเพื่อสุขภาพได้ ลองชวน
กันน่ังล้อมวงแล้วแช่เท้าลงไปสกั 15 นาทสีคิะ (จงัหวะนีค้ณุแม่จะพอกหน้า
ทิ้งไว้ด้วยเลยก็ได้) เคล็ดลับอยู่ตรงที่อย่าชักเท้าขึ้นๆ ลงๆ จะยิ่งรู้สึกร้อน 
เมื่อแช่เท้าเสร็จผิวอาจจะแดงบ้างจากการหมุนเวียนของเลือด แต่จะรู้สึก
สบายเท้า ขาลายจากแผลยุงกัดก็จะดีขึ้นด้วย ส่วนบรรดาคุณแม่น่าจะ
แฮปปี้ ได้ช้อปปิ้งสบู่ โลชั่น และมาสก์โคลนกลับบ้านด้วย

 กลับมาสู่ตวัเมอืง แวะรบัประทานก๋วยเตีย๋ว หมสูะเต๊ะ ข้าวซอย
ที่ร้านป้านูญ ก่อนจะขึ้นไปสักการะพระธาตุคู่บ้านคู่เมือง เดิมวัดนี้
ชือ่วดัปลายดอย ภายหลงัเปล่ียนเป็นภาษาไทใหญ่คือกองมซูึง่หมายถงึ 
พระเจดีย์ พระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่สีขาวสร้างโดยพ่อค้าชาวไทใหญ่
ชือ่จองต่องสู ่บรรจพุระธาตขุองพระโมคคลัลานะเถระซึง่อญัเชญิมา
จากประเทศพม่า ส่วนพระธาตเุจดย์ีองค์เลก็สร้างขึน้เมือ่ 150 กว่าปีก่อน 
โดยพระยาสิงหนาทราชา ในโอกาสฉลองต�าแหน่งเจ้าเมอืงผูข้ึน้ครอง
แม่ฮ่องสอนคนแรก ภายในบรรจุพระธาตุของพระสารีบุตรเถระ

เที่ยวบิน K8 726 ของสายการบินกานต์แอร์ จากแม่ฮ่องสอนสู ่เชียงใหม่ ให้ประสบการณ์การเดินทางครั้งแรกในชีวิต 
ด้วยเครื่องบินรุ่น Cessna Grand Caravan ขนาด 12 ที่นั่ง เด็กๆ ได้นั่งหลังนักบินที่หนึ่งและผู้ช่วยนักบิน สังเกตการควบคุมเครื่อง 
และหน้าจอตลอดเวลา 30 นาทีบนท้องฟ้า ว้าว...สุดประทับใจจริงๆ 

วัดพระธาตุดอยกองมู 
ต.จองค�า อ.เมือง แม่ฮ่องสอน
พิกัด N19.299922 E97.960328

ดอยกองมู
วัดพระธาตุ

What an Experience!

บริการรถตู้พร้อมคนขับในแม่ฮ่องสอน ติดต่อคุณหมู 08-5622-7927ตวั
อย
่าง



ตวั
อย
่าง



10

จะดีแค่ไหนถ้าได้รับประทานอาหารหรูระดับโรงแรมห้าดาวในบรรยากาศสบายๆ เหมือนนั่งอยู่
ในสวนหลังบ้านของเราเองอย่างไรอย่างนั้น ‘99 เรสท์ แบ็คยาร์ด คาเฟ่’ ร้านอาหารที่ใส่ใจ
ปรุงอาหารทุกจานอย่างพิถีพิถันในคอนเซ็ปต์ ‘ให้ทุกวันคือวันปิกนิกในสวน’ สร้างสรรค์ความ

อร่อยโดย Cyrille Keyser เชฟชาวฝรั่งเศสมากด้วยฝีมือและประสบการณ์ที่จะมาปรุงอาหารรสเลิศให้เรา
ได้ลิม้รสกนัทัง้อาหารไทย อติาเลยีน และฝรัง่เศสอย่าง Ink Spaghetti with Seafood, Pan Roasted Atlantic Salmon, 
Peanut Panna Cotta with Croquant ล่าสุดได้เพิ่มเมนูออร์แกนิกส�าหรับคนรักสุขภาพด้วย ชวนกันมา
ผ่อนคลายในสวนหลังบ้านเลขที่ 99 แล้วคุณจะพบว่าความสุขอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม 

99 Rest Backyard Cafe

Spring and Summer
199 ซ. สุขุมวิท 49 (พร้อมศรี 1) 
ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กทม.
โทรศัพท์ 0-2392-2747 ถึง 8
ร้านเปิดบริการ 11.00-24.00 น.
ตลาดนัดเปิดวันอาทิตย์สุดท้าย
ของเดือน 8.00-13.00 น.
www.springnsummer.com

The 66 Cottage
66 ซ.สุขุมวิท 66 ถ.สุขุมวิท
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 
โทรศัพท์ 0-2744-9622
เปิดบริการทุกวัน 9.30-20.00 น.
www.facebook.com/The66Cottage

 ‘เดอะ ซิกส์ตี้ซิกส์ คอตเทจ’ ร้านอาหารสวนสวยสไตล์ 
English Cottage แทรกตัวอยู่ในซอยสุขมุวทิ 66 พร้อมเสิร์ฟเมนู
อาหารไทยท่ีเราคุ้นเคย อย่างข้าวกะเพราไก่ไข่ดาว ข้าวผดัน�้าพริก
ลงเรือไข่เค็ม ข้าวผัดแหนมไข่ดาว ข้าวกล้องขนมจีนแกงเขียวหวานไก่ 
ข้าวหมูทอด หรืออาหารฝรั่งอย่างสปาเก็ตตี้ มักกะโรนีก็มี ซึ่งเมนูแต่ละวัน 
จะไม่ซ�้ากัน ไปลุ้นเอาเองว่าวันนี้ทางร้านจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ ถ้ามาช่วง
แดดร่มลมตกแนะน�าให้จับจองที่นั่งมุมสนามหญ้าหน้าบ้าน บรรยากาศด ี
มีความสุขเหมือนอยู่บ้านเราเอง 

‘สปริง แอนด์ ซัมเมอร์’ ร้านอาหารเก๋ไก๋
ใจกลางเมอืงทีแ่ฝงความโรแมนตกิไว้อย่าง
ลงตัว ภายในแบ่งออกเป็น 3 โซนตาม

ฤดูกาล Spring Dining Room เสิร์ฟอาหารร่วมสมัย
มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว Summer Chocolate House 
บ้านขนมหวานเอาใจคนรักช็อกโกแลต และ Winter 
Bar สนามหญ้าหน้าบ้านส�าหรบัจดัปาร์ตีส้งัสรรค์ยาม
ค�่าคืน นอกจากอาหารรสเลิศท่ีมีให้ล้ิมรสกันทุกวัน
แล้ว ทุกวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนจะมีตลาดนัด

อาหารเพื่อสุขภาพหรือ The Spring Epicurean 
Market ท่ีคัดสรรร้านค้าคุณภาพเย่ียมมาออก
ร้าน คณุแม่คนไหนสนใจเรือ่งอาหารเพือ่สขุภาพ
สามารถแลกเปลี่ยนความรู้กับพ่อค้าแม่ค้าได้
แบบไม่ต้องเขินอายเลยค่ะ 

The 66 
Cottage
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ปล่อยอารมณ์ไปกับธรรมชาติและอิ่มเอมกับเมนูแสนอร่อยจากเชฟระดับ
เวิล์ดคลาส ในบรรยากาศสวนสวยและวังสุดคลาสสิกใจกลางถนนสุขุมวิท
ที่ ‘เดอะ การ์เดนส์ ออฟ ดินสอ พาเลส’  อย่าพลาดซี่โครงวัวหมักไวน์แดง 

สเต็กปลาค็อด กุ้งหมักซอสซิตรัส รีซอตโต้สสเต็กหอยเชลล์ ซึ่งเชฟได้รังสรรค์แต่ละ
เมนูด้วยใจ คัดเลือกวัตถุดิบชั้นดีและบางส่วนก็ได้มาจากสวนสมุนไพรที่ทางร้าน
ปลกูเองรบัประกนัความสดใหม่ พถิพีถินัขนาดน้ีบอกเลยว่าราคาไม่แพง
อย่างที่คิด หากอยากจัดปาร์ตี้กิ๊บเก๋น่ารักๆ ทางร้านยินดีให้บริการ มี 
‘Kids Party Venue’ ส�าหรับเด็กๆ ด้วยนะคะ ได้วิ่งสนุกในลาน
ธรรมชาติกว้าง พร้อมลิ้มรสอาหารแสนอร่อย เดินทักทาย
หงษ์ขาวคู่รัก ดูเต่าว่ายน�้า ให้แครอทกระต่ายน้อยและ
ชมความงามของนกยูงอินเดีย รับรองว่าเด็กๆ อยากอ้อน
ให้คุณพ่อคุณแม่จัดปาร์ตี้ให้บ่อยๆ แน่นอน 

Vanilla Garden บ้านหลงัเก่าสขีาวสะอาดตา
ซ่อนตัวอยู่ใต้เงาไม้ใหญ่มานานกว่า 50 ปีถูก
ดัดแปลงเป็นพื้นที่ความอร่อย ภายในแบ่งเป็น 

3 โซนด้วยกัน Royal Vanilla ร้านอาหารจีนตกแต่งสไตล์
โรงเตี๊ยมโบราณ Sauce ร้านหนังสือน�าเข้าจากต่างประเทศ 
เกี่ยวกับงานออกแบบ ดีไซน์ ต�าราอาหาร วรรณกรรม และโซน
สุดท้าย Vanilla Cafe ร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่นที่อัดแน่นเมนู
แสนอร่อยไว้เพยีบ อย่าลมืสงัเกตสีของกระต่ายหน้าเมนใูห้ดนีะคะ 
สีด�าเป็นอาหารจานหลักอย่างข้าวห่อสาหร่ายกุ้งทอด ทาโกะ 
สปาเก็ตตี้โรล ชีสทอด-ซัลซ่า ไข่ตุ๋นปลาไหล ส่วนกระต่ายสีแดง
เป็นเมนเูครือ่งดืม่และอาหารหวาน มทีัง้พาร์เฟต์ น�า้แขง็ไสชาเขยีว 
โดรายากิ ไดฟุกุ เครปญี่ปุ่น แถมในร้านมีมุมหนังสือให้อ่าน
เพลินๆ เสียด้วย แบบนี้จะลุกไปไหนได้ 

Vanilla Cafe
53 ซ.เอกมัย12 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 
โทรศัพท์ 0-2381-6120
เปิดบริการทุกวัน 11.00-23.00 น.
www.vanillaindustry.com

99 Rest Backyard Cafe
99 ถ.พระราม 9 ซ.41 (เสรี 9)
เขตสวนหลวง กทม.
โทรศัพท์ 0-2300-4339
เปิดบริการทุกวัน 11.00-23.00 น.
www.facebook.com/pages/99-Rest-
Backyard-Cafe

The Gardens of Dinsor Palace

Vanilla Cafe

The Gardens of Dinsor Palace
1217/2 ระหว่างสุขุมวิท ซ.59 และ ซ.61 ถ.สุขุมวิท กทม.
โทรศัพท์ 0-2714-2112
เปิดบริการทุกวัน 8.00-24.00 น.
www.thegardenspalace.com
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Duc de Praslin 
Belgium

Little Spoon

Cherubin
Chocolate Bakery

‘ดุ๊ค เดอ พราแลง เบลเยียม’ ร้านช็อกโกแลต
เกรดพรีเมียมจากเบลเยียมที่ขยายสาขามาเปิด
โรงงานผลิตในประเทศไทย ได้เชฟมืออาชีพจาก

ฝรั่งเศสมาค่อยดูแลและรังสรรค์ความอร่อยกันถึงที่ รับรองว่า
เหล่า Chocolate Lover จะได้ชิมช็อกโกแลตรสชาติต้นต�ารับ
แท้ๆ ภายในร้านมผีลติภณัฑ์ทีท่�าจากส่วนผสมของชอ็กโกแลต
ให้เลอืกมากมายท้ังเบเกอร่ี ฟองดว์ู พราลนี ทรฟัเฟิล ไอศกรมี 
และเครื่องดื่ม แถมมีบ๊อกซ์เซ็ตน่ารักให้เลือกหลากหลายแบบ 
ส�าหรับมอบเป็นของขวัญสุดประทับใจให้คนพิเศษ 

‘ลิตเติ้ล สปูน’ ร้านเบเกอรี่น่ารักสไตล์
ญี่ปุ่น โดดเด่นเรื่องไอศกรีมโฮมเมดที่
เจ้าของร้านท�าเองอย่างใส่ใจทกุขัน้ตอน 

มีให้เลือกหลากหลายรสชาติ แต่ละเมนูตกแต่ง
สวยงาม โดยเฉพาะ Matcha Affogato ไอศกรีม
วานลิลาแท้ 2 สกูป๊ท�าเป็นรูปสโนว์แมนตัวอ้วนกลม 
เสิร์ฟคู่กับชาเขียวมัจฉะร้อน นอกจากนี้ยังมีสโคน
อบหอมๆ เค้กชิ้นโต วาฟเฟิลกรอบนอกนุ่มใน
ให้เลอืกรบัประทานอกีมากมาย เป็นร้านช้อนเลก็ที่
เราละเลียดความอร่อยได้ไม่มีวันหมด 

‘เชรูแบง’ เป็นภาษาฝร่ังเศสมีความหมายว่า ‘เทวดาตัวน้อย’ ที่
จะคอยร่ายมนตร์ความอร่อยให้อบอวลไปทั่วทั้งร้าน ภายในตกแต่ง
ด้วยตุก๊ตาหมีหน้าตาน่ารกั เดก็ๆ พามานัง่เล่นทีโ่ต๊ะด้วยได้เลย ชัน้

ใกล้กันมีหนังสือนิทานวางไว้หลายเรื่อง สนใจเล่มไหนหยิบมาอ่านได้ตามสบาย
เลยค่ะ แนะน�าให้สั่งเบเกอรี่แสนอร่อยมีทั้งบราวนี่ 
ช็อกโกแลตเค้ก คัพเค้กช็อกโกแลตแมคคาเดเมีย 
สโคน และเลือกเครื่องดื่มเย็นชื่นใจมารับประทาน
คู่กันสักแก้ว แค่นี้เด็กๆ ก็ยิ้มไม่หุบแล้ว 

Duc de Praslin Belgium
571 ซ.สุขุมวิท 31 อาคาร RSU Tower 
ชั้น1 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ 
เขตวัฒนา กทม.
โทรศัพท์ 0-2392-1120 
เปิดบริการทุกวัน จ-ศ 8.00-21.00 น. 
ส-อา เวลา 9.00-20.00 น.
www.gallothai-chocolate.com

Little Spoon
สุขุมวิท 21 ซ.3 (อโศก) 
แขวงคลองเตยเหนอื เขตวฒันา กทม.
โทรศัพท์ 08-7983-9001
เปิดบริการ 10.00-21.00 น. 
www.facebook.com/cafelittlespoon

Cherubin Chocolate Bakery
5/2-3 สขุมุวทิ 31 แขวงคลองเตยเหนอื
เขตวฒันา กทม.
โทรศพัท์ 0-2260-9800
เปิดบรกิารทกุวนั 10.30-19.0 น. ยกเว้นวนัจนัทร์
www.facebook.com/pages/CHERUBIN
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CHU Chocolate
Bar & Cafe

Green Coat Cafe

หอบลูกมาเติมความหวานกันที่ ‘ชู ช็อกโกแลต บาร์ แอนด์ คาเฟ่’ ที่เปิด
ให้บริการตั้งแต่เช้าตรู่ มาแล้วต้องลองเมนูช็อกโกแลตทีเด็ดของทางร้าน
ไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตลาวา ช็อกโกแลตสตรอเบอรี่ชอตเค้ก ช็อกโกแลต

ครมีชสีทาร์ต เครือ่งดืม่แนวชอ็กโกแลตกม็ใีห้เลอืกทัง้ร้อนและเยน็ ไม่เพยีงเท่านีท้างร้าน
ยังมีครัวร้อน All Day Brunch และเมนูอาหารเสิร์ฟให้อ่ิมท้องกันด้วย ไม่ว่ามาช่วง
เวลาไหนก็ได้ชิมของอร่อยกันทั้งวัน แถมเดินทางสะดวกสบายด้วยอยู่ใกล้ BTS อโศก
แค่นิดเดียวเอง 

เดนิเทีย่วกันมาจนเพลนิแวะนัง่พกั
จบิเครือ่งดืม่เยน็ๆ ที ่‘กรนี โคด้ 
คาเฟ่’ รมิถนนพระอาทติย์ เพยีง

แค่เปิดประตเูข้าไปกไ็ด้กลิน่หอมฟุง้ของกาแฟ
หอมๆ แล้ว ภายในร้านตกแต่งอย่างเรยีบง่าย
ลงตัวตามสไตล์ Minimal แต่งแต้มสีสันด้วย
แจกันดอกไม้เล็กๆ ผนังร้านส่วนใหญ่ใช้กระจกกั้น
ท�าให้ดโูปร่งโล่งสบาย แถมมองเหน็ทวิไม้ร่มร่ืนด้านนอก
ด้วย สมกับชื่อร้านจริงๆ ส�าหรับเมนูแนะน�าที่นี่ต้อง
ช็อกโกแลตคาราเมลทาร์ต ช็อกโกแลตชิพบราวนี่ 
บานอฟฟี่พาย และบราวนี่อัลมอนด์ ได้ชิมของอร่อย
ในบรรยากาศดีๆ แค่นี้ก็มีแรงเที่ยวต่อแล้ว 

CHU Chocolate Bar & Cafe
อาคารเอ็กซ์เชนจ์ทาวเวอร์ 
ชั้น2 (ติด BTS อโศก) ถ.สุขุมวิท
เขตคลองเตย กทม. 
โทรศัพท์ 0-2663-4554
เปิดบริการทุกวัน 7.30-21.00 น.
www.facebook.com/CHU.BKK

Green Coat Cafe 
5 ซ.16 สิงหา แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กทม.
โทรศัพท์ 0-2224-6324
เปิดบริการทุกวัน 8.00-18.00 น. ยกเว้นวันอาทิตย์
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ผ�านแอปพลีเคชั่นได� ในช�องทางดังนี้
ทั้งใน

พบกันทุกวันที่ 15 ของเดือน ดาวน� โหลด
อ�านเลย!

ฉบับแรก กุมภาพันธ� 2558
พบกับ Hot Issue 

Alternative 
Family

นิยามครอบครัวใหม�
ที่พ�อแม�ต�องตอบลูก !!! 

       ทําไมแม�ของเพื่อน
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SEA LIFE Bangkok
Ocean World

เย็นฉ�า่
    รบัหน้าร้อน

Are You Ready? ถ้าพร้อมแล้วไปด�าดิ่งสู ่
พ้ืนที่กิจกรรมใหม่ทั้ง 13 โซนใต้ทะเล ซึ่ง
น�าเสนอมุมมองใหม่ ตื่นเต้นไปกับการ

ตามหาปูแมงมุมยักษ์ ปลาหมึกยักษ์ สัตว์น�้าที่ชอบ
พรางตัวอยู่ตามโขดหินแล้วเข้าไปชมความมหัศจรรย์
ของอาณาจักรม้าน�า้แวะทักทายเพนกวินสายพันธุ์เจนทู
เพือ่นใหม่จากประเทศเดนมาร์กในโซนเพนกวนิสขุสนัต์ 
มหัศจรรย์โลกน�้าแข็ง จากนั้นส่องดูโลกใต้ทะเลที่โซน
อุโมงค์ใต้ทะเลใกล้ชิดกับความมหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิต
ที่แหวกว่ายอยู่ใต้น�้าเหนืออุโมงค์และประติมากรรม
รูปปั้นจากวรรณคดีไทยในต�านานที่ถ่ายทอดเร่ืองราว
ของนางยักษ์กับพระอภัยมณีและปี่วิเศษ เพื่อให้เด็กๆ 
ได้ซมึซบัวรรณคดท้ีองถิน่ไปในตวัด้วย ยอดเยีย่มขนาดนี้
สมแล้วทีน่กัเดนิทางโหวตให้เป็นอควาเรยีมยอดนยิมใน
เอเชีย 

Flow House Bangkok

คนรกักฬีาเอก็ซ์ตรมีพลาดไม่ได้กบัการ
โต้คล่ืนจ�าลองใหญ่ท่ีสุดในภมูภิาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉยีงใต้ ‘โฟลว เฮ้าส์ กรงุเทพ’ 

สุดเหวี่ยงไปกับคลื่นน�้าความเร็ว 32 กิโลเมตรต่อ
ชัว่โมง (สามารถปรบัระดบัน�า้ได้) บนน�า้ 30,000 แกลอน 
ส�าหรับเด็กๆ ที่ยังไม่มีประสบการณ์ไม่ต้องกังวล 
ที่น่ีมีเทรนเนอร์คอยดูแลให้ค�าแนะน�าอย่างใกล้ชิด 
ส่วนคุณพ่อคุณแม่แนะน�าให้มานั่งรอคุณลูกที่ Flow 
Cafe หรือ Chang Surf Bar ตรงนี้มีบริการอาหาร
และเครื่องดื่มพร้อม WiFi ค่ะ เรียกว่าสนุกแบบ
ไร้ขีดจ�ากัดกันทั้งครอบครัวเลย 

Flow House Bangkok
A-Square Community Mall 
ซ.สุขุมวิท 26 เขตคลองเตย กทม.
โทรศัพท์ 09-9083-8787 
เปิดให้บริการทุกวัน 
จ-ศ 10.00-24.00 น. 
ส-อา 8.00-24.00 น.
ค่าบริการ 750 บาท/ชั่วโมง 
(ราคานี้รวมอุปกรณ์และครูฝึกแล้ว)
www.flowhousebangkok.com

SEA LIFE Bangkok Ocean World
ชั้น B1-B2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน 
ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.
โทรศัพท์ 0-2687-2000 
เปิดบริการ 10.00-21.00 น.
ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 490 บาท เด็ก (อายุ 3-11 ปี) 350 บาท
www.sealifebangkok.comom
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The Rink Ice Arena

Oasis Sea World

หน้าร้อนแบบนี้พาเด็กๆ ไปไหลลื่นพริ้วไหวบนลานน�า้แข็งให้
เย็นใจเล่นกันดีกว่าที่ ‘เดอะ ริง ไอซ์ อารีน่า’ รับรองว่าถูกใจ
วยัซนทกุคน คณุพ่อคณุแม่ไม่ต้องเป็นห่วงเรือ่งความปลอดภยั

ในลานน�า้แขง็นะคะ ทีน่ีม่บีรกิารรองเท้าสเกต็ให้พร้อมหมวกนริภยัฟรไีว้ให้
ใส่กนักระแทกเวลาล้มด้วยค่ะ แถมม ีRink Guard คอยดแูลเป็นอย่างดี ส่วน
เด็กคนไหนที่ยังเล่นไม่เก่งแนะน�าให้เช่าบ๊อบบ้ีมาหัดเดินก่อน มีแบบเพนกวินใช้หัดเดิน
คนเดยีว และแบบแมวน�า้มทีีน่ัง่ให้ผูป้กครองช่วยเขน็ หากตดิใจแทก็ทมีกนัมาเรยีนเพิม่เตมิ 
The Rink Ice Skating Academy จะปูพื้นฐานให้ต้ังแต่เริ่มต้นจนไปถึงระดับกีฬา 
Ice Hockey หรือ Figure Skate ซึ่งมีหลักสูตรเฉพาะสอบวัดระดับความสามารถกัน 
ต่อไป รู้อย่างนี้แล้วก็ชวนกันไปเย็นสุดขั้วได้ทั้ง 5 สาขาเซ็นทรัลพลาซ่าแกรนด์พระราม 9, 
เซ็นทรัลเวิล์ด, ซีคอนบางแค, แฟชั่นไอส์แลนด์ และเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี ใกล้ที่ไหน
ไปที่นั่น 

ชุ่มฉ�่ารับหน้าร้อนไม่ใช่แค่ไปเที่ยวทะเลหรือ 
สวนน�้าเท่านั้น มาเปิดประสบการณ์สุดตื่นเต้นที่ 
‘โอเอซิส ซี เวิลด์’ อาณาจักรเพาะพันธุ์โลมาที่จะ

พาทุกคนในครอบครัวสนุกสุขสรรค์ไปกับการแสดงโชว์โลมา
ปากขวดและโลมาสีชมพูกว่า 30 รายการไม่ว่าจะเป็นเดิน 
ลอดห่วง กระโดดสูงบิดตัวกลางอากาศ (สปินนิ่ง) เตะบอล
ยกัษ์ ปิดท้ายด้วยโชว์สกอีวดความน่ารกัทกัทายผูช้มอย่างใกล้ชดิ 
แต่ที่พิเศษกว่านั้นคือมีโปรแกรมเล่นน�้ากับโลมาด้วย เด็กๆ 
จะได้เกาะครบีหลงัโลมาแหวกว่ายไปในสายน�า้เยน็ฉ�า่นานกว่า 
1 ชัว่โมง โดยมเีทรนเนอร์มอือาชพีคอยให้ค�าแนะน�า เสรจ็แล้ว 
ออกไปส่องถ�า้ปลาการ์ตูนสีสวย และปั่นเรือเป็ดหรือจะเลือก
ไปสดูอากาศรมิป่าชายเลนดปูกู้ามดาบวิง่โชว์ก้ามโตๆ กเ็พลนิ
ดีเหมือนกัน 

Oasis Sea World
48/2 หมู่ 5 ต.ปากน�้าแหลมสิงห์ 
อ.แหลมสิงห์ จันทบุรี
โทรศัพท์ 0-3949-9222, 0-3936-3238 
บัตรผ่านประตูชมโลมา 
ผู้ใหญ่ 130 บาท เด็ก 80 บาท 
บัตรเล่นน�้ากับโลมา 2,500 บาท 
(จองล่วงหน้าก่อน 7 วัน)
www.thaioasisseaworld.com

The Rink Ice Arena
ชั้น 7 เซ็นทรัลพลาซาแกรนด์พระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.
โทรศัพท์ 08-1423-7607
เปิดบริการ 10.00-20.15 น.
www.therink-icearena.com

Travel WITH KIDS_03

ตวั
อย
่าง



18

หลังจากตะเวนเที่ยวทั่วทะเลพังงาจนเด็กๆ มีผิวสีโทนเดียวกับท่านเปาบุ้นจิ้น
ตอนสายวนัน้ีพวกเรากม็าถึงท่าเรอืบ้านทุง่ละอองที ่อ.ครุะบรุ ีลงุเทพเจ้าของเรอื
รออยู่นั่นแล้ว เรือหางยาวค่อยๆ พาพวกเราลุยแดดแหวกสายลมบางๆ 
ผ่านป่าชายเลนเขียวชอุ่มสบายตาสองข้างทางไปเรื่อยๆ 

เรื่อง: แม่นก ภาพ: พ่อก๊อป

 ไม่นานนักเราก็มาถึงฝั่งที่มีรถอีแต๊กจอดรอ น้องปอ
หลานสาวลุงเทพมานัง่รวมกับพวกเรา ปอไม่ค่อยคยุแต่ยิม้
สวยมาก เดก็ๆ เคยนัง่รถอแีต๊กกนัมาแล้ว แต่วนันีเ้ป็นครัง้
แรกทีไ่ด้โยกหวัเหว่ียงตัวเอนไปเอนมาบนอแีต๊กกบัเส้นทาง
ปานประหนึง่ก�าลงัผจญภัยกันในออฟโรดท่ีสร้างความบันเทงิ
ขนานใหญ่ 
 ในทีส่ดุ รถอีแต๊กกเ็งยีบเสยีงลงทีบ้่านลงุเทพอนัร่มรืน่
ด้วยร่มเงาของต้นมะพร้าวและมะม่วงหิมพานต์ เด็กๆ 
กระโดดลงจากรถถอดรองเท้าวิ่งเล่นไปบนพื้นทรายนิ่มๆ 
ในที่สุดพวกเราก็มาถึงเกาะที่สวยที่สุดเกาะหนึ่งของ
ประเทศไทย...เกาะพระทอง
 เกาะพระทองเป็นเกาะทีใ่หญ่เป็นอนัดับ 5 ของประเทศ 
มลีกัษณะแบนราบแปลกตา เมือ่ปี 2546 ได้รบัคดัเลอืกจาก
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้เป็น ‘อันซีนไทยแลนด์’ 
เพราะมธีรรมชาตท่ีิยงัสมบูรณ์และสวยงามมาก พอประกาศ
ปุบ๊การท่องเทีย่วและเศรษฐกจิท่ีนีก่ค็กึคกัทนัตาเหน็ รสีอร์ต
สวยๆ ร้านรวงพากนัเปิดต้อนรบันกัท่องเทีย่วทีห่ลัง่ไหลมา
ทักทายกัน แต่ยังไม่ทันไรปี 2547 คลื่นยักษ์สึนามิก็ถาโถม
เข้ามากวาดล้างสิง่ต่างๆ รวมทัง้ชวีติของผู้คนไปในชัว่พรบิตา
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 นกตะกรุม (Lesser Adjutant) 

เป็นนกประจ�าถิ่นของไทย มีขนาดใหญ่ ขณะยืนมี
ความสงูประมาณ 110-120 ซม. ส่วนหวัและล�าคอ
เป็นหนังสีเหลืองแกมแดง หายากและใกล้สูญพันธุ์
จากเมืองไทยแล้ว ถือได้ว่าเกาะพระทองเป็น 
แหล่งท�ารังและวางไข่แหล่งสุดท้ายในเมืองไทย

 เดก็ๆ นัง่ล้อมวงฟังลงุเทพเล่าถงึวันเกดิเหตสึุนามใิห้ฟัง ตอนนัน้ลงุเป็นผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน ลงุอุม้น้องปอวยั 2 ขวบ 
กอดไว้แน่น ไม่ว่าคลื่นจะพัดแรงแค่ไหนลุงก็ไม่ยอมปล่อยหลานสาว และลุงยังช่วยคว้าแม่น้องปอไว้ได้ในขณะที่
ก�าลังจะจมน�้าด้วย โชคดีมากที่ครอบครัวของลุงสูญเสียแต่ทรัพย์สินไปจนหมดสิ้น แต่ทุกชีวิตในบ้านปลอดภัย 
บนเกาะทีท่กุอย่างดเูหมอืนจะไปได้ด ีวนันัน้หลายครอบครัวต้องพลดัพรากจากคนทีร่กัทีส่ดุ อกีหลายคนไม่อยาก
จดจ�าความเจ็บปวดที่เกิดขึ้น แม้จะรักบ้านเกิดขนาดไหนก็ตัดใจทิ้งอดีตไว้ที่นี่แล้วย้ายไปอยู่บนฝั่งแทน
 ลงุเทพไม่ไปไหน มุง่มัน่จะสร้างชีวติใหม่ข้ึนทีน่ีอ่กีครัง้ วนันีล้งุเทพมโีฮมสเตย์สะอาดๆ 5 หลงั มอีาหารทะเล 
สดๆ จากทะเลเตรียมไว้ให้แบบ ถ้าไม่อิ่ม...ขอร้องอย่าหยุดกิน รสชาติความสดขนาดนี้หากกินในเมืองคิดราคา
เหยียบพันก็ไม่มีใครว่า แต่ช้าก่อนถ้าคุณสั่งกินที่นี่ลุงคิดหัวละ 150 บาทเท่านั้น (พูดแล้วอยากนัดเพื่อนเหมาเรือ
ไปกินพรุ่งนี้เลยทีเดียวเชียว) เกาะนี้ไม่มีไฟฟ้าจึงต้องใช้เครื่องปั่นไฟ กลางคืนอากาศดีๆ นอนตากลมฟังเสียง
คลื่นแล้วแหงนหน้าดูดาว... ปิดเทอมนี้แนะน�าให้โทรไปจองคิวลุงเทพที่ 08-7993-4331 กันเลยค่ะ 

 ที่เด็กๆ ติดใจที่สุดเห็นจะเป็นทัวร์รถอีแต๊กรอบเกาะ
นี่แหละ ขับผ่านทางแคบๆ ให้ได้ร้องวี้ดว้าย ผ่านทุ่งสีทอง
แสนสวยซึง่ได้ชือ่ว่าเป็นทุง่หญ้าสะวนันาของเมอืงไทย แล้ว
จู่ๆ  พ่อก๊อปก็ท�าท่าหตูาเหลอืกชีไ้ปบนท้องฟ้า พวกเรามอง
ตามก็เจอกับฝูงนกตะกรุม (Lesser Adjutant) ขนาดใหญ่
บนิผ่านไป เขาเป็นนกประจ�าถิน่ของไทย ขณะยนืมคีวามสงู 
ประมาณ 110-120 ซม. ปีกกว้างใหญ่ ส่วนหัวและล�าคอ
เป็นหนงัสเีหลอืงแกมแดง ขนขึน้กระจายห่างๆ กนั กนิสตัว์ 
เล็กๆ ตามแหล่งน�้าเป็นอาหาร หายากและใกล้สูญพันธุ์
จากเมืองไทยแล้ว ถือได้ว่าเกาะพระทองเป็นแหล่งท�ารัง
และวางไข่แหล่งสุดท้ายในเมืองไทย 
 เราผ่านโรงเรียนที่ตั้งมากว่า 50 ปีแต่ตอนนี้ต้องปิดไป 
เพราะไม่มคีรมูาสอน ทกุวนันีน้้องปอกต้็องนัง่มอเตอร์ไซค์
เป็นชั่วโมงเพื่อไปเรียนอีกหมู่บ้านหนึ่ง น้องปอบอกว่า 
สอบไดท้ี่ 2 ทกุคนร้องโอ้โหชืน่ชม ในขณะที่ปอท�าหนา้งงๆ 
ว่าตืน่เต้นอะไรกนัเหรอ เลยถามไปว่าทีห้่องมนีกัเรยีนกีค่น 
“2 คนค่ะ” เดก็ๆ กร้็องโอ้โหกนัอกีครัง้ ต่ืนเต้นทีท่ัง้โรงเรยีน
ที่มีถึงม.3 มีนักเรียนราว 50 คนเท่านั้นเอง

   รถอแีต๊กจอดทีห่าดสดุขอบฟ้า เดก็ๆ วิง่เล่นแบบ
ไม่สนแดดแรง มีแมงกระพรุนใสตัวเล็กๆ นอนหมดลม
อยู่ตามชายหาดเยอะเลย ลุงเทพบอกให้เด็กๆ เก็บมา
เล่นได้เพราะมนัเป็นแมงกระพรนุน�า้ แต่ถ้าตวัไหนมหีาง
เป็นสายๆ ลุงบอกห้ามไปยุ่งเด็ดขาด
 เดก็ๆ ลาจากเกาะพระทองมานานแล้ว แต่พวกเรา
ไม่เคยลืมบรรยากาศใต้ร่มไม้ท่ีลุงเทพเล่าถึงความ 
เหนื่อยยากมากมายให้ฟัง ลุงหลุดปากมาหลายครั้งว่า 
“ล�าบากอย่างแรง” ฟังแล้วสะเทือนใจแต่ลุงกลับพูดไป
ยิ้มไปตลอด มันท�าให้พวกเราที่ฟังอยู่รู ้สึกตื้นตันใจ 
และจะขอเกบ็เรือ่งราวของลงุเทพไว้เป็นก�าลงัใจในวนัที่
ความล�าบากอย่างเบาๆ (กพ็อ) แวะมาเคาะประตบู้านเรา 
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“ฮ่ึย...ฮา่...ยา่...” บรรยากาศแหง่การตอ่สูอ้บอวลไปทัว่ห้องฝกึเสยีง
ข่มขวัญคู่ต่อสู้ของเด็กๆ ทำ เอาทีมงานรู้สึกคึกคักไปกับกิจกรรม
สดุพเิศษด้วย สมาธมิุง่มัน่ผา่นลลีาพริว้ไหว การเคลือ่นไหวตอ่เนือ่ง

ไร้ที่สิ้นสุด กับเพลงมวย ‘หย่งชุน’ อันลือลั่น ณ Bangkok Wing Chun

 เสียงเรียกรวมแถวดังขึ้นบอกเวลาเร่ิมต้นกิจกรรมสุดเร้าใจ คุณหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญศิลปะ
การต่อสู้หลายแขนง ทั้งยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งสถาบันสอนศิลปะการต่อสู้แห่งนี้ร่วมกับคุณบ๊อบบี้ สามีคุณ
ลิซ่า อลิซาเบท แซ๊ดเลอร์ (ลีนานุไชย) แขกรับเชิญ ได้กล่าวทักทายทีมงาน ผู้ปกครอง และน้องๆ ที่มา
ร่วมกิจกรรม “การออกก�าลังกายเป็นสิ่งที่ดี ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง การฝึกเพลงมวยเปรียบเสมือน
การซื้อประกันชีวิต หากไม่ต้องน�ามาใช้ถือว่าเป็นเรื่องดี แต่หากวันหนึ่งเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้น เราจะ
สามารถเอาตัวรอดได้ ไม่ใช่การฝึกเพื่อไปท�าร้ายคนอื่นแต่อย่างใด”
  กิจกรรมนี้แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ช่วงแรกเป็นการวอร์มร่างกาย คุณหนึ่งก้าวออกมาสาธิตให้ดูก่อน 
เด็กๆ เข้าแถวเรียงหน้ากระดานท่าทางเตรียมพร้อม แขนข้างซ้ายยืดตรงออกไปข้างหน้า หงายมือขึ้น 
และใช้มืออีกข้างร้ังฝ่ามือซ้ายกลับเข้ามาหาตัว เป็นการยืดกล้ามเน้ือแขน ก่อนจะสลับท�าอีกข้าง ต่อด้วย
การหมุนหัวไหล่ เอว และข้อเท้า โดยใช้เวลารวมทั้งสิ้นประมาณ 20 นาที เพื่อปรับสภาพร่างกายให้
มีความพร้อมและลดความเสี่ยงจากอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อด้วย
  เมื่อสังเกตเห็นว่าเด็กๆ เริ่มผ่อนคลายแล้ว คุณหนึ่งจึงเริ่มกิจกรรมช่วงที่ 2 คือ การเรียนพื้นฐาน
มวยหย่งชุน เริ่มต้นด้วย ‘ท่าม้ายืน’ โดยให้ทุกคนยืนตรงเท้าชิด มือสองข้างก�าหมัดหงายไว้ที่ข้างเอว 
ย่อเข่าลง แล้วจึงเปิดหน้าเท้า 180 องศา ลักษณะคล้ายฐานของปิรามิด “รู้สึกถึงความมั่นคงไหมครับ 
ศลิปะการป้องกันตวันัน้เราจะตอ้งมรีากฐานทีม่ัน่คง แตไ่มใ่ชเ่กรง็จนขยบัไมไ่ดน้ะ” คณุหนึง่กลา่วอยา่ง
อารมณ์ดี ก่อนจะใช้มือดันทดสอบน้องๆ ว่ามีรากฐานที่มั่นคงแค่ไหน โอว... ทุกคนช่างดูหนักแน่น
ดั่งหินผา ยอดเยี่ยมจริงๆ
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