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แม่นก
อดตีพนักงานบรษัิททีเ่ดินไปลาออกโดยบอกเจ้านายสดุทีร่กัว่าจะออก
ไปเปิดร้านเซเว่น (ที่จริงอยากมีเวลาไปเดินทางท่องเที่ยว) ต่อมาได้
สมรสกับชายหนุ่มทีเ่ตม็ใจเดินจงูมอืกันมัง่ทะเลาะกนัมั่ง ไปเที่ยวทั่ว
ทุกภมูภิาคของประเทศด้วยกนั ปัจจบุนัเป็นคณุแม่ลกูดก และมคีวาม
ยินดีจนออกนอกหน้าทุกครั้งที่ได้พาลูกๆ ไปเที่ยว

แม่นกกระจิบ
อดีตนักศึกษาแลกเปลี่ยนโครงการมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น ปัจจุบันเป็น
แม่ของสองลูกชายวัยโจ๋ ผู้รักการใช้ชีวิตอย่างมีศิลปะ การท่องเที่ยว
ก็ถือเป็นหนึ่งในนั้น

 เด็กๆ ของเราเติบโตมาในสังคมซึ่งประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
สิ่งแวดล้อมและการด�าเนินชีวิตจึงเป็นไปตามวิถีของพุทธศาสนิกชน 

 วิถีพุทธอยู่รอบๆ ตัวเราไม่ใช่เพียงแค่การไปวัด ท�าบุญ ใส่บาตร สวดมนต์  
เด็กขายพวงมาลัยยืนชูป้าย ‘วันนี้วันพระ’ ก็เป็นส่วนหนึ่งของวิถีพุทธใกล้ตัว  
เด็กๆ เกิดค�าถามท�าไมต้องมาบอกว่าวันนี้วันพระ น�าไปสู่บทสนทนาเรื่องดอกไม้บูชาพระ
ในวันส�าคัญทางศาสนาตอนรถติดไฟแดง

 จะชวนเด็กเรียนรู้สิ่งที่เข้าใจยาก ต้องหาอุบายหลอกล่อ อยากพาไปไหว้พระก็ต้องบอกว่า 
ที่วัดมีบ่อปลานับพันตัว แต่ละตัวใหญ่กว่าแขน ไหว้พระเสร็จจะพาไปเลี้ยงปลา  
ฟังแล้วอยากไปวัดกันทุกคน แต่พอตอนหลังเริ่มจับได้ เดี๋ยวนี้วัดใหญ่ๆ มีบ่อปลาทั้งนั้น  
ต้องหาอย่างอื่นมาหลอกล่อแทน วัดนั้นมีรูปปั้นสวรรค์นรก วัดนี้มีบาตรใหญ่ที่สุดในโลก 
แล้วถ้ามาวัดนี้ ได้แคะขนมครกด้วยนะเอ้า

 หากเป็นไปในทางที่ดีงามและเกิดกุศล เขาว่าเป็นกุศโลบายสร้างความศรัทธา  
แต่ศรัทธาในทางพุทธศาสนาต้องมีปัญญารองรับ อยู่ที่ผู้ปกครองแล้วค่ะว่า 
จะชี้แนะอย่างไรให้เด็กๆ เข้าใจ

 EDTK ฉบับนี้ พาเที่ยวกันมาครบ 1 ป ีถือโอกาสท�าฉบับ ‘วิถีพุทธ’ เป็นศิริมงคลส�าหรับ
การเริ่มต้นปีถัดไป ติดตามเที่ยวด้วยกันนานๆ นะคะ 

22 ECOTOURISM 
ปีนเขา ส่องเหยี่ยว เที่ยวทะเล

20 WEEKEND GETAWAYS
ศิลป์และธรรม ที่วัดญาณสังวราราม
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ตักบาตร

เทโว
ขนมครก

๘ สี
เราหอบลูกเที่ยวทะเล ป่าเขา 
สวนสัตว์ สวนสนุกและท�า 
กิจกรรมต่างๆ มากมาย แต่พอ
จะชวนเที่ยววัดวาอาราม เด็กๆ 

ท�าหน้ายู่ไม่ถูกใจกลัวต้องนั่งพนมมือฟังพระ 
สวดภาษาบาลีนานๆ พ่อแม่เลยคิดหนักท�า 
อย่างไรจึงจะดึงดูดความสนใจเจ้าตัวเล็กเอาไว้ได้ 
ประจวบเหมาะเป็นวนัส�าคญัทางศาสนา พากนัไป
วดัเถรพลายทีจ่งัหวดัสพุรรณบรุดีกีว่า ได้ข่าวว่า 
ปีนี้มีกิจกรรมแปลกใหม่จัดเป็นปีแรกเสียด้วย

 วนัขึน้ 15 ค�า่เดอืน 11 เป็นวนัออกพรรษา ส่วน
ในวันถัดมาคือแรม 1 ค�่า พระพุทธเจ้าเสด็จกลับ
จากเทวโลกหลังจากเทศน์โปรดพระมารดาบน 
สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ประชาชนต่างพากันตักบาตร 
‘เทโวโรหนะ’ ซึ่งมีความหมายว่า การเสด็จลงจาก
เทวโลก แต่เน่ืองจากจ�านวนผู้ท่ีมารอใส่บาตร 
มีมากมายล้นหลาม คนที่อยู่ไกลใส่บาตรไม่ถึงจึง
ได้ปั้นข้าวเป็นก้อนแล้วโยนลงในบาตร กลายเป็น
ประเพณีข้าวต้มลูกโยน วัดหลายแห่งยังคงสืบสาน
ประเพณีตักบาตรเทโว โดยมีขบวนแห่พระพุทธรูป
ทีป่ระดษิฐานบนบุษบก (รถลาก) ส่วนพระสงฆ์เดิน
รับบาตรตามเป็นแถว
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 ที่วัดเถรพลายในอ�าเภอศรีประจันต์ เจ้าอาวาส
และคณะสงฆ์รวมถึงกลุ่มชาวบ้านในชุมชน มีด�าริเห็น
พ้องกันว่าน่าจะจัดกิจกรรมเพื่อดึงดูดพุทธศาสนิกชน
ให้มาวัดกันมากขึ้น จึงคิดรูปแบบพิธีตักบาตรเทโว
เป็นการตักบาตรด้วยขนมครก 8 สี ซึ่งสื่อความหมาย
แทนสีประจ�าวันเกิด ส่วนผู้ที่ไม่รู้ว่าตัวเองเกิดวันอะไร
ก็แทนด้วยสีขาว
 ช่วงเช้าเด็กและผู้ใหญ่ทยอยมาถึงวัดแต่เช้า 
ต่างช่วยกันหยอดแป้งและแคะขนมครกจัดเตรียมใส่
กล่องไว้ แป้งในถังผสมด้วยสีจากธรรมชาติทั้งสิ้น 
สีแดงจากดอกกระเจี๊ยบ สีเหลืองจากฟักทอง สีชมพู
จากดอกเข็ม สีเขียวจากใบเตย สีแสดจากมะตูม สีฟ้า
จากดอกอัญชัญ และสีม่วงจากเผือก ใกล้ๆ กันมี 
คุณลงุสาธติการโม่แป้งข้าวเจ้าด้วยโม่หิน กรอกข้าวสาร
ทีละน้อยแล้วหมุนด้วยมือจนกว่าจะได้แป้งมากพอมา
ท�าขนม ส่วนคณุป้ากส็าธติการขดูมะพร้าวด้วยกระต่าย
ขูดมะพร้าวแบบโบราณ ขอทดลองท�ากันได้ไม่กี่อึดใจ 
เด็กๆ หอบแฮก กว่าจะท�าขนมครกได้ไม่ง่ายเลย
 ตอนแรกบรรดาคุณป้ารอบวงครกจะไม่ยอมให้
เด็กๆ ช่วยแคะ เพราะกลัวเตาร้อนๆ จะโดนมือเอา
เจ็บตัวได้ แต่ทนรบเร้าได้ไม่นานกจ็�านนต่อความตัง้ใจ 
ชิน้แรกๆ อาจจะแคะไม่สวย มแีหว่งวิน่ไปบ้าง แต่หลงั
จากผ่านไป 3-4 ครก คราวน้ีรูจ้งัหวะและเทคนิคการแคะ 
แล้วก็ท�าได้ดีไม่แพ้ผู้ใหญ่ ได้ฝึกสมาธิและความอดทน
ไปในตัว แถมอิ่มด้วยเพราะชิ้นไหนแคะออกมาไม่สวย
ก็ไม่น�าไปถวายพระ อนุญาตให้ทิ้งลงท้องได้
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จ�านวนคนที่มาร่วมงานก็ไม่มากมายเพราะเป็นวัดเล็ก บรรยากาศ 
เต็มไปด้วยความศรัทธาเลื่อมใสของชาวบ้านท้องถ่ินในละแวกนั้น 
เป็นสิ่งที่แตกต่างจนรู้สึกได้ส�าหรับเด็กๆ ที่โตมาในสังคมเมือง

 หลังฟังพระสวดแล้วขบวนแห่ก็เวียนรอบวัด เพื่อให้ชาวบ้านได้ใส่บาตรขนมครกพร้อมข้าวสาร
อาหารแห้ง (ใครไม่ได้เตรียมมาก็ขอไปรับถุงข้าวสารได้ โดยบริจาคเงินท�าบุญตามก�าลัง) น�าหัวขบวน
ด้วยกลองยาว เทพธิดานางฟ้า พระสงฆ์ แล้วปิดท้ายขบวนด้วยเหล่าผีและยมฑูตที่มาขอส่วนบุญ 
ขบวนเล็กๆ ไม่ได้ลงทุนตกแต่งวิจิตรพิสดาร จ�านวนคนที่มาร่วมงานก็ไม่มากมายเพราะเป็น 
วดัเลก็ แต่บรรยากาศเตม็ไปด้วยความศรทัธาเลือ่มใสของชาวบ้านท้องถิน่ในละแวกนัน้เป็นสิง่ทีแ่ตกต่าง 
จนรู้สึกได้ส�าหรับเด็กๆ ที่โตมาในสังคมเมือง
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หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
 มาท�าบุญไหว้พระที่ศรีประจันต์ทั้งที แวะไป

เทีย่วหมูบ้่านควายไทยเสยีหน่อยดกีว่า ก็อยูใ่กล้กัน 
นดิเดยีวเอง พืน้ทีร่าว 70 ไร่ร่มรืน่ด้วยสนามหญ้า
และต้นไม้ใหญ่ ด้านหน้าประตูทางเข้ามีเกวียน

โบราณทาสีเขียนลวดลายสวยงามตั้งไว้ให้ถ่ายรูป เดินตามทาง 
ซ้ายมอืไปยงักลุม่เรอืนไทย พอได้บรรยากาศของชนบทไทยสมัยก่อน
 จากนั้นผ่านแปลงนาสาธิตและพิพิธภัณฑ์ชาวนาซึ่งเก็บ 
เครื่องไม้เครื่องมือส�าหรับท�านา ด้านหลังเป็นโรงเลี้ยงควาย  
ส่วนใหญ่ถูกไถ่ชีวิตมาจากโรงฆ่าสัตว์ บางตัวก็น�าไปฝึกให้แสดงที่
ลานแสดงในหมู่บ้าน ท�าท่าสวัสดีผู้ชมแล้วยิ้มให้ได้ด้วย บางตัว 
ไปได้ดีในวงการบันเทิง ถ่ายโฆษณาและน�าแสดงในหนังเรื่อง 
แผลเก่า หากเด็กๆ อยากลองประสบการณ์นั่งเกวียนเทียมควาย
ก็ซื้อบัตรต่างหาก นั่งโยกเยกให้ควายพาเดินไปตามแปลงนาเสีย
รอบใหญ่สนุกดี 

 วัดเถรพลายเป็นวัดเก่าแก่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา 
มหีลกัฐานเป็นยอดเจดย์ีเก่าแก่เนือ้ส�ารดิ ซึง่จดัแสดงอยูภ่ายในอโุบสถ 
นอกจากน้ันยังมมีดีตดัหวายลกูนมิติใหญ่ท่ีสดุในโลกด้วย เชือ่ว่าหาก
ได้เดินลอดใต้มีดนี้ก็เปรียบเสมือนได้ตัดกรรมชั่ว ส่วนรอบๆ อุโบสถ
มีรูปปั้นยักษ์ใหญ่สูงกว่า 4 เมตรจ�านวน 8 ตน ตามต�านานของ 8 
ประเทศอาเซียน การเดินทางมาที่วัดไม่ยากเลย ขับรถผ่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรีมาสักหน่อย ถึงสามแยกที่ 
จะเลีย้วไปหมูบ้่านควายกใ็ห้ตรงไปเพยีง 100 เมตร วดัอยูท่างซ้ายมอื 
 เด็กๆ ลงความเห็นว่า ประเพณีตักบาตรออกพรรษานอกจาก
จะได้บุญกุศลแล้ว ยังสนุกและท�าให้อยากมาที่วัดนี้อีกในปีหน้า 
นับว่าเป็นกศุโลบายทีไ่ด้ผลสมเจตนา ขออนโุมทนาไว้ตรงนีเ้ลยค่ะ...สาธุ 

หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
222 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท อ.ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
พิกัด N14.646167 E100.150500
โทรศัพท์ 0-3558-1668
ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 30 บาท เด็ก 20 บาท 
เปิดทุกวัน 9.00-18.00 น. 
การแสดง วันหยุด 3 รอบคือ 11.00, 14.30 และ 16.00 น.  
(บางรอบอาจงดแสดง ขึ้นอยู่กับจ�านวนนักท่องเที่ยว)
www.buffalovillages.com

วัดเถรพลาย
ต.วังน�้าซับ อ.ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี

พิกัด N14.644000 E100.145500
พระครูปลัดวิสุทธิวรวัฒน์ (สัญทัตรตนญาโณ) 

เจ้าอาวาสวัดเถรพลาย
โทรศัพท์ 08-6044-6655
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ดาราดาเล ฟาร์มสเตย์ เชียงใหม่

ปล่อยใจกระโจนใส่ป่า 
นัง่รถ 4x4 ตะลยุขึน้เขา
กระโจม ก่อกองไฟย่าง
ไข่ตุ๋นในกระบอกไผ่

ผาปก อีโคแคมป์ ราชบุรี

ตามหาวาฬบรูด้า บางตะบูน

ป่าสกัฮลิล์ไซด์ รสีอร์ต ลพบรุี

แข่งตัดองุ่นไวน์สดๆ 
จากต้น เพือ่น�าเข้าโรงบ่ม 
ชิมน�้าองุ่นแสนหวาน
จากโพร์รอน

เทศกาลเก็บองุ่นที่
กรานมอนเต้ ปากช่อง

อัลปาก้า ฮิลล์ สวนผึ้ง

ประเพณกีารแห่เทยีนพรรษาแกะสลกั ผ้าทอ
โบราณทีบ้่านค�าปนุ แล้วข้ามเขตแดนไปชม
วัฒนธรรมชนเผ่าลาว 

แห่เทียนพรรษาอุบล 
ยลจ�าปาสัก

กนิอยูใ่นบ้านดนิ เกบ็ผลมลัเบอรีส่ดจาก
ต้นเข้าปาก ปลูกผักและตัดบร็อคโคลี่
จากไร่ ไม่อยากกลับบ้านเลยจริงๆ

เหมารถไฟนั่งไปด้วยกันเป็นร้อย ย�่า
ในแปลงนาเพื่อปกักล้าข้าว โหนรอก
ข้ามทะเลสาบแล้ววิง่เหนอืน�า้ราวเซียน
เหยียบเมฆ

สัมผัสอัลปาก้า สัตว์เลี้ยงของชาวอินคา
แบบใกล้ชดิ รวมถงึสตัว์หายากอย่างวลัลาบี้ 
แพรี่ด็อก และเฟอร์เร็ต

ปราสาทขอมโบราณที่เต็มไปด้วย
มนตร์ขลงั รปูป้ันแสดงอารยธรรมขอม 
และวิถีชีวิตเพื่อนบ้านชาวกัมพูชา

อาณาจักรขอม
นครวัด-นครธม กัมพูชา

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ท่องเที่ยวเรียนรู้ชีวิตสัตว์

ท่องเที่ยวป่าเขาและไร่องุ่น

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

นั่งเรือประมงไปกลางทะเล 
เฝ้ารอวาฬแม่ลูกโผล่มาพ่นน�า้

ฉบับ

4

ฉบับ

11

ฉบับ

8

ฉบับ

8

ฉบับ

1

ฉบับ

1

ฉบับ

10

ฉบับ
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เมืองขนม นม เนย
สวิตเซอร์แลนด์

โตเกียว – โอซาก้า
สนุกซ่าแบบเด็กๆ

เยอืนโรงงานช็อกโกแลต นัง่รถไฟ
ไปดูการท�าชีส ส�ารวจปราสาท
แห่งมองเทรอซ์

สนกุทีโ่ตเกียวดสินย์ี-
แลนด์  ชมปราสาท
โอซาก้า แล้วเผชิญ
หน้าฉลามวาฬใน
พิพิธภัณฑ์ไคยูกังCartoon Network Amazone  สัตหีบ

เพลินกับการ์ตูนตัวโปรดจากรายการเคเบิลทีวีที่เด็กทั่วโลกชื่นชอบ 
เครื่องเล่นแปลกใหม่และลื่นไหลลงน�้าเป็นทางยาว

เครือ่งเล่นสไลเดอร์สดุสนกุจากเทพเจ้า 
พร้อมสิ่งอ�านวยความสะดวกอย่าง 
คาบาน่าหลงัเลก็ๆ ให้ความเป็นส่วนตวั 
ริมทะเลเทียม

Santorini Water Fantasy 
ชะอ�า

ท่องเที่ยวต่างประเทศ

ท่องเที่ยวสวนน�า้
ฉบับ

6

ฉบับ

7

ฉบับ

3
ฉบับ

12

ตวั
อย
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แม่นกกระจิบ

 เราส่งเสริมให้ลูกเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ มากมาย 
หลายคนประสบความส�าเร็จด้านการเรียน แต่ที่สุดแล้ว
เมื่อมีความทุกข์กลับจัดการแก้ไขปัญหาไม่ได้ เราพา
ลูกๆ ท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆ ทั้งใกล้ไกล แต่ท้ายที่สุด 
ท�าอย่างไรลกูจงึจะเข้าถงึความรูส้กึภายในจติใจของตวัเอง 
ของผู้คนรอบข้าง และอยู่ร่วมกันเป็นสังคมที่สามัคคี 
มีความสุขได้ 
 การดแูลรกัษาจติใจให้มคีวามสขุ หรอืเรยีกสัน้ๆ ว่า 
‘ดจูติ’ นัน้ คอืทีพ่ึง่อนัยอดเยีย่ม พระพทุธองค์ทรงค้นพบ 
มาถึงสองพันกว่าปีแล้ว เป็นหนทางแห่งการพ้นทุกข ์
หรือมหาสติปัฏฐาน4 อริยมรรคมีองค์8* พระอาจารย์ 
ธมมฺทโีป ได้เมตตาเผยแผ่ตามแนวทางของพระพทุธเจ้า
ให้ทกุคนไม่ว่าเดก็ ผูใ้หญ่ ทัง้พทุธ ครสิต์ อสิลามได้ฝึกจติ 
โดยเริม่ฝึกปฏบิตัไิด้ตัง้แต่เป็นเดก็เลก็และยงัน�าไปใช้ใน
ชีวิตประจ�าวันได้เลย ไม่ต้องรอให้มีความทุกข์ หรือรอ
ให้มวีนัหยดุยาวเหมอืนอย่างทีแ่ม่นกกระจบิเคยคดิไว้ว่า 

หากจะถามว่าความสุขของคนเป็นพ่อแม่อย่างเรานั้นคืออะไร ค�าตอบแรกก็คือ 
 “อยากให้ลกูมคีวามสขุ” เราจงึท�าทกุอย่างทีค่ดิว่าสิง่นัน้น่าจะช่วยให้ลูกมคีวามสขุได้ 

ตั้งแต่การเลือกโรงเรียนที่ดีที่สุด ให้ประสบการณ์ชีวิตรอบด้าน เพื่อให้ลูกรู้จักแง่มุม
ต่างๆ ในชีวิตให้มาก เพราะเชื่อว่าจะเป็นพื้นฐานที่ท�าให้ลูกๆ เติบโตอย่างมีคุณภาพและใช้ชีวิต
อย่างมีความสุขในวันข้างหน้า เราไม่อาจดูแลลูกๆ ของเราไปตลอดกาลได้ ในวันที่เราจากไป ที่พึ่ง
ที่ดีที่สุดนั้นก็คือตัวของพวกเขาเอง

พาเดก็ดจูติ

“นี่ถ้าลูกโตเมื่อไหร่ เราจะหลบไปปฏิบัติธรรม 
สัก 3 วัน 2 คืน” จึงนับเป็นบุญอย่างยิ่งที่ได้มา
พบกับธรรมะอันสูงส่งของพระพุทธเจ้าด้วยวิธี 
การสอนของพระอาจารย์ธมฺมทีโป ช่วยให้เข้าใจ
สิง่ละเอยีดอ่อนทีเ่หน็ได้ยากกลายเป็นเรือ่งธรรมดา 
เรือ่งง่ายๆ แต่ส�าคญัท่ีสดุในชีวติท่ีเราต่างหลงลมืไป 
นั่นคือ ‘จิต’ ที่อยู่ภายในตัวของเราเองทุกคน  

หนไูด้ดจิูตคร้ังแรกตอนอาย ุ7 ขวบทีบ้่าน
ป้าจิ๊ จังหวัดนครปฐม ครั้งแรกหนูไม่รู้ว่า 
การดจูติคอือะไรและต้องท�ายงัไงถงึจะดจูติได้ 
แต่พอหนไูปดจูติครัง้ที2่-3 หนกูเ็ริม่เข้าใจ
ว่าต้องท�ายงัไง พอหนรููแ้ล้วกล็องท�าด ู พอ
ลองท�าแล้วหนูรู้สึกสงบ ใจเยน็ ร่มรืน่ และ
หนูรู้สึกว่าสมองปลอดโปร่งขึ้นเยอะเลยค่ะ 
ถงึแม้ว่าหนูจะไม่ได้ดจูติบ่อยนกัแต่ทกุครัง้ที่
ดจูติ หนรููส้กึมคีวามสขุและสงบมาก และ
ทุกคืนแม่ก็จะเปิด YouTube ที่หลวงพ่อ
สอนดจิูต ท�าให้หนหูลบัสบาย

ด.ญ. ณดา กอุพาณิชานนท์ อายุ 9 ปี

ตวั
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วันอาทิตย์ที่ 16 พ.ย. 

วันพุธที่ 19 พ.ย. 

วันอาทิตย์ที่ 23 พ.ย.

วันจันทร์ที่ 1 ธ.ค

วันศุกร์ที่ 12 ธ.ค.

13.00-16.00 น.

18.45-20.45 น. 

13.00-16.00 น.

9.00-11.00 น.

9.00-11.00 น.

ราชกรีฑาสโมสร โปโลคลับ ถนนวิทยุ 

หอประชมุพทุธคยา อาคารอมัรนิทร์พลาซ่า 
ชั้น 22 ถนนเพลินจิต

บ้านป้าจ๊ิ (อัจฉราพรรณ)  สวนขวัญ นครชัยศรี 
(ถวายเพลพระ 11.00 น. มีอาหารเลี้ยง
เริ่มปฏิบัติ 13.00 น.)

เดอะ เวเนเซีย หัวหิน 

แจกทุนบ้านป้าจิ๊ สวนขวัญ นครชัยศรี 

วัน เวลา สถานที่

 “เริม่จากการสูดลมหายใจยาวๆ แล้วผ่อนความรูส้กึลงมากลางหน้าอกบรเิวณลิน้ป่ี สงัเกตความรูส้กึกลางหน้าอก
บริเวณลิ้นปี่ไว้ จะมีความรู้สึกคล้ายหัวใจเต้น วุบ วุบ ตรงกลางหน้าอกนั้น เมื่อรู้สึกแล้วให้เพียรกลับมารู้สึกตลอด
ทั้งกลางวัน กลางคืน จะท�าอะไร เรียนหนังสือ ขับรถ ก็แค่กลับมารู้สึกที่กลางหน้าอกไว้ตลอด..” 
 เมือ่เรารูจั้กวิธดีจิูตแล้วกส็ามารถน�าไปท�าต่อเนือ่งเองได้เลยทุกที ่ทกุเวลา ตราบเท่าทีย่งัมลีมหายใจ  แม่นกกระจบิ 
จะพาลูกชายวัยโจ๋ทั้งสองไปด้วยแทบทุกครั้ง แรกๆ จะคิดล่วงหน้าไปก่อนว่าเด็กจะท�าได้หรือ จะส่งเสียงดัง 
รบกวนคนอืน่ๆ ไหม แต่พอถงึเวลาปฏบิตัจิรงิ เดก็ๆ กลบัปฏบิตัไิด้ด ีแถมบางคนยังเจรญิในธรรมะ ก้าวหน้าได้รวดเรว็ 
กว่าผู้ใหญ่หลายคนเสียด้วย แต่หากมีตัวช่วยอย่างหนังสือ หรือของเล่นที่เด็กๆ ชอบติดไปด้วยก็จะช่วยได้เยอะค่ะ 
เพราะความอดทนที่จะอยู่นิ่งๆ ของเด็กๆ อาจจะยังไม่มากนัก บรรยากาศการฝึกจิตที่มีแต่กระแสเมตตาเบาสบาย
นั้นเด็กๆ ย่อมสัมผัสได้ และหลายครั้งเจ้าตัวเล็กกลับมาคอยเตือนแม่อย่างรู้ทันว่า “ แม่...ดูจิตด้วยนะฮะ” “อย่าลืม
ดูจิตนะฮะแม่ จะได้มีความสุข” เมื่อแม่เริ่มหงุดหงิด เผลอส่งจิตออกไปเกาะกับอารมณ์อยู่บ่อยๆ
 การพาลูกๆ มาปฏิบัติธรรมนั้นได้ประโยชน์ทางตรงทุกด้าน เพราะเมื่อเด็กๆ มีธรรมในใจก็เป็นอันเบาใจได้ว่า 
เขาจะมีปัญญา เมื่อมีทุกข์สามารถดับทุกข์ได้ด้วยตัวเอง ถือเป็นวิชาชีวิตท่ีส�าคัญกว่าวิชาไหนๆ เป็นวิชาท่ีใช้ได ้
ทุกยุคสมัยและจะติดตัวเด็กๆ ไปเป็นที่พึ่งของตัวเองตลอดกาล เมื่อเราฝึกตนเองได้ดีแล้ว เราก็จะได้ที่พึ่งที่แท้จริง 
ดังค�าที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่า
 “จิตตัง ทันตัง สุขาวหัง” จิตที่ฝึกดีแล้ว... ย่อมน�าความสุขมาให้ 

การดจูติ ท�าให้เราไม่ยดึเกาะกบัความคิดและอารมณ์
ต่างๆ ซึง่จะท�าให้เรามคีวามสุข เพราะความคดิและ
และอารมณ์เปรียบเหมอืนไฟ เปรยีบตวัเราเป็นจติ 
ถ้าเราไม่เอาตัวไปใกล้ไฟ เรากจ็ะไม่ร้อนครบั

ด.ช. เจตน์ เหมวิจิตรพันธ์ อายุ 10 ปี

เมือ่ก่อนหมวิพยายามปฏบิตัทุิกเวลาแต่กห็ลดุตอนโกรธ แต่เดีย๋วนีพ้อหมวิโกรธกห็ายไว สมมตุิ
ว่าเราทุกคนมเียลลีอ่ยูส่องก้อน อนัหนึง่คือจติ อนัหนึง่คือความคดิ ถ้าเราโกรธ เยลลีท่ัง้สองก้อน
จะตดิกนัจนแยกไม่ออก แต่ถ้าเราดจูติกเ็หมอืนเอามดีคมๆ มาตดัออก ทัง้สองก้อนจะแยกออก
และก้อนท่ีเป็นความคิดกจ็ะหายไป

ด.ญ.นันทภัค เหล่าหงษ์เกียรติ อายุ 10 ปี

ครัง้แรกทีห่นเูริม่ไปฝึกจติ หนแูทบจะไม่รูส้กึอะไรเลยค่ะ หนรููส้กึ
แค่มอีะไรวบุๆ ตรงบริเวณลิน้ป่ี แต่พอครัง้ต่อๆ มา หนรููส้กึมี
กระแสคล้ายๆ แม่เหลก็ดดูกนัอยูร่ะหว่างมอืทัง้ 2 ข้าง หลงัจากน้ัน 
หนกูไ็ด้ฝึกอยู่บ่อยๆ และเริม่ฝึกจติให้นานขึน้ ท�าให้หนมูสีมาธิ
มากขึน้ในการท�าส่ิงต่างๆ ค่ะ

ด.ญ. มิเรียม ตันตระกูล อายุ 13 ปี

กิจกรรมฝึกดูจิต เปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
แต่งกายสุภาพ ไม่จ�าเป็นต้องใส่ชุดขาว
สอบถามเพิ่มเติมติดต่อคุณนก 08-1304-3528 ID Line: haipensook
ติดตามกิจกรรมการสอน และวิดีทัศน์การปฏิบัติ
www.thammatipo.com
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เรือนชายน�า้
มโีอกาสหอบลกูมาเทีย่วสพุรรณบรุ ีต้องแวะชมิปลาและกุง้สดจากแม่น�า้สพุรรณฯ 
ทีอ่�าเภอศรปีระจนัต์มร้ีานอาหารน้องใหม่บรรยากาศด ีได้ชมิแค่จานแรกกร็ูแ้ล้วว่า 

เชฟมฝีีมอืมากประสบการณ์

เรือนชายน�า้
115 หมู่5 อ.ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
พิกัด N14.660000 E100.170667
โทรศัพท์ 09-0941-8499, 0-3558-1125
เวลาบริการ 11.00-22.30 น. ทุกวัน

คูปองส่วนลด     พิเศษเฉพาะผู้อ่านนิตยสาร EDT with kids

เงื่อนไขการใช้คูปอง
 จ�ากัดการใช้คูปองต่อ 1 ครั้ง และใช้คูปองได้ไม่เกิน 1 ใบ
 งดใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมรายการอื่นๆ
 ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 57

ร้านเรือนชายน�้า10% ตัดชิ้นส่วนนี้เพื่อรับส่วนลดที่

ใช้เป็นส่วนลดเฉพาะอาหาร

 ‘เรือนชายน�้า’ อยู่ถัดจากหมู่บ้านควายไทยมาเพียงนิดเดียว ตัวบ้านสีขาวตั้งตระหง่านใต้ร่มไม้ใหญ่ เดิมเคย
เป็นบ้านของแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติสาขาเพลงพื้นบ้าน แม่เพลงอีแซวคนดัง พื้นที่รอบบ้านเป็น
สวนกว้างอยู่ติดกับบึงสามจุก บรรยากาศจึงเย็นสบายตลอดเวลา
 เราได้โต๊ะทีศ่าลาใต้กอไผ่ สัง่ทอดมนัปลากรายรวมกบัทอดมนักุง้ให้เดก็ๆ ก่อนเป็นอย่างแรก เหนยีวนุม่รสชาติ
ก�าลังดีไม่เผ็ดเกินไปส�าหรับเด็ก กุ้งเผาไม่เน้นตัวใหญ่มาก จานครึ่งกิโลได้กุ้งประมาณ 9-10 ตัว แต่เน้นความสด
ของกุง้เป็นจากบ่อ อาหารแนะน�าทีน่ีม่อีกีหลายรายการ อย่างห่อหมกไผ่เผา ปลากะพงทอดน�้าปลา ปลาช่อนอบฟาง 
น�า้พรกิปหูลน-กุง้หลนผกัสด ย�า 2 ขนุแผน เป็ดเรือนชายน�้า สนนราคาไม่แพงเลย จานปลาเริม่ที ่250 บาท ส่วนพวกแกง 
หรือต้มย�าเริ่มที่ 150 บาท เผื่อท้องไว้ตบท้ายด้วยไอศกรีมทอดด้วยนะคะ
 ลมเย็นพัดริมชายน�้า ทั้งอร่อยทั้งอิ่มจนอยากจะงีบตรงนี้ไม่ไปเที่ยวไหนต่อเลย 
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www.facebook.com/EDTguidewww.EDTguide.comàÇ็ºä«µ� ¡Ô¹ ´×่Á à·Õ่ÂÇ ÍÑ¹´Ñº 1 ¢Í§»ÃÐà·Èä·Â
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Sale
EDT PREMIUM

¾ÔàÈÉ!
Å´·ŒÒÅÁË¹ÒÇ

20% *Â¡àÇŒ¹Ë¹Ñ§Ê×Í 

“EDT TOP 10 2014-2015

áÅÐ 150 PLACES Chef LOVE” 

äÁ‹Ã‹ÇÁÃÒÂ¡ÒÃ20% *Â¡àÇŒ¹Ë¹Ñ§Ê×Í 
*Â¡àÇŒ¹Ë¹Ñ§Ê×Í 
*Â¡àÇŒ¹Ë¹Ñ§Ê×Í 

“EDT TOP 10 2014-2015

“EDT TOP 10 2014-2015

“EDT TOP 10 2014-2015

“EDT TOP 10 2014-2015

“EDT TOP 10 2014-2015

áÅÐ 150 PLACES Chef LOVE” 

áÅÐ 150 PLACES Chef LOVE” 

áÅÐ 150 PLACES Chef LOVE” 

áÅÐ 150 PLACES Chef LOVE” 

áÅÐ 150 PLACES Chef LOVE” 

áÅÐ 150 PLACES Chef LOVE” 

äÁ‹Ã‹ÇÁÃÒÂ¡ÒÃ
äÁ‹Ã‹ÇÁÃÒÂ¡ÒÃ

*Â¡àÇŒ¹Ë¹Ñ§Ê×Í 
*Â¡àÇŒ¹Ë¹Ñ§Ê×Í 
*Â¡àÇŒ¹Ë¹Ñ§Ê×Í 

“EDT TOP 10 2014-2015

“EDT TOP 10 2014-2015

“EDT TOP 10 2014-2015

áÅÐ 150 PLACES Chef LOVE” 

áÅÐ 150 PLACES Chef LOVE” 

áÅÐ 150 PLACES Chef LOVE” 

äÁ‹Ã‹ÇÁÃÒÂ¡ÒÃ
äÁ‹Ã‹ÇÁÃÒÂ¡ÒÃ
äÁ‹Ã‹ÇÁÃÒÂ¡ÒÃ
äÁ‹Ã‹ÇÁÃÒÂ¡ÒÃ

New!

249 บาท
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A.J. Vegetarians Food Court 
โครงการ Banana Family Park 

พหลโยธิน 7 ซ.อารีย์ 1 
(ติด BTS สถานีอารีย์) 

พิกัด N13.778400 E100.543572
โทรศัพท์ 0-2619-7447

เปิดบริการทุกวัน 7.00-20.00 น.
www.aj-vegetarians.com

A.J. Vegetarians Food Court
 ใครว่าอาหารมงัสวริตัมิแีต่ผดัผกั ฉบบัน้ี EDTK จะพาไปรู้จักศูนย์อาหารนานาชาติ
ที่ดัดแปลงอาหารปลอดเน้ือสัตว์ให้กลายเป็นเมนูชวนรับประทาน แม้แต่เด็ก 
เหน็เป็นต้องอยากลอง

 คุณชุดา รักษสุธากาญจน์ เจ้าของร้าน ผู้ถือปฏิบัติธรรมและ 
รับประทานอาหารมังสวิรัติมานานกว่า 15 ปี ชอบคิดค้นสูตรอาหาร 
มังสวิรัติใหม่ๆ อยู่เสมอ จนมีโอกาสเปิดกิจการ A.J. Vegetarians 
Food Court รวบรวมอาหารไทย เวยีดนาม ญีปุ่น่ จนี อติาเลียน ข้าวแกง 
และก๋วยเตีย๋วกว่า 100 เมนไูว้ในทีเ่ดยีว เดนิส�ารวจว่าจะลองให้เดก็ๆ รบัประทาน 
อะไรด ีสะดดุตากบัเซต็ซชู ิเกีย๊วกุง้ทอด พชิซ่าและข้าวหน้าปลาย่างซอส
เทอริยากิ ถ้าไม่บอกว่าเป็นอาหารมังสวิรัตินี่ไม่มีทางรู้เลยนะคะ มีความ
นุ่มหนึบขณะก�าลังเคี้ยวไม่ต่างจากเนื้อสัตว์ แถมรสชาติอร่อยเสียด้วยสิ 
เหน็เดก็ๆ รบัประทานเกล้ียงจานเลย อ้อ...ถ้าสังเกตดีๆ  จะเห็นว่าอาหาร
ท่ีน่ีใช้งาเป็นส่วนผสมเกือบทุกเมนู เพราะมีวิตามินและแร่ธาตุที่ส�าคัญ 
ต่อร่างกาย แถมมีแคลเซียมมากกว่านมวัวถึง 6 เท่า 

 ค่อยๆ ปลูกฝั่งธรรมะให้เขาทีละนิด การละเว้น
ชีวิตและไม่เบียดเบยีนสตัว์ เริม่จากกจิกรรมใกล้ตวัใน
ชีวิตประจ�าวันอย่างการรับประทานอาหารน่ีล่ะค่ะ 
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Spa Foods กระท่อมมังสวิรัติ
41/19 ซ.16/21 โชคชัยร่วมมิตร ถ.วิภาวดี-รังสิต 

ในหมู่บ้านลักกี้เฮ้าส์ สุดซอย ขวามือ
พิกัด N13.801030 E100.566628

โทรศัพท์ 0-2691-5083
เปิดบริการทุกวัน เวลา 11.30-21.30 น.

www.nutritionhouse.co.th

Spa Foods 
กระท่อมมงัสวริตัิ

ในยุคที่เด็กๆ รับประทานอาหารเช้า 
ในรถ อาหารกลางวนัในถาดหลมุ และ
อาหารเยน็เทออกจากถงุ หากมโีอกาส
และเลอืกได้ ใครๆ กอ็ยากให้ลกูได้สาร
อาหารดมีปีระโยชน์

 ‘กระท่อมมังสวิรัติ’ เป็นร้านอาหารสุขภาพสไตล ์Homemade Cuisine เปิดบริการมานาน
กว่า 20 ปี ภายในตกแต่งแบบ English Country Cottage คล้ายบ้านในยุโรป มีมุมเตาผิง โซฟา
ชุดใหญ่รับรองแขกผู้มาเยือน โต๊ะอาหารและเก้าอี้ไม้จัดเรียงอย่างเป็นระเบียบ โซนห้องกระจก
เปิดใหม่ติดสวนร่มรื่นหน้าบ้านให้อารมณ์เหมือนมาบ้านญาติเลยค่ะ ส่วนชั้นบนเปิดเป็นที่ 
สักการะพระโพธิสัตว์กวนอิม 

 เห็นว่าเป็นครัวบ้านแบบนี้ การันตีคุณภาพด้วยต�าแหน่ง 1ใน10 
ร้านอาหารมังสวิรัติที่ดีที่สุดในเอเชีย จากการส�ารวจขององค์กรอิสระ
รณรงค์เพือ่ต่อต้านการทารณุสตัว์ (PETA) แล้วกไ็ม่ได้มแีต่ผกัหรอืเต้าหู้
น่าเบือ่นะคะ ทีน่ีเ่น้นอาหารหน้าตาดรีสชาตอิร่อย โดยน�าโปรตนีถัว่เหลอืง 
คณุภาพเย่ียม ซ่ึงเป็นพชืท่ีให้คณุค่าทางโภชนาการสงูและมกีรดอะมโิน
จ�าเป็นต่อร่างกายมาใช้แทนเน้ือสัตว์ เราเลือกส่ังเมนูขึ้นชื่อของร้าน
อย่างไส้กรอกพนัเบคอน อกไก่สอดไส้แฮมชสี สเต็กเบอร์เกอร์ ครอบครวั
ไหนชอบอาหารรสแซบแนะน�าเป็น ส้มต�า น�้าตก อกไก่ย่าง ลาบเป็ด
เซ็ตอีสาน รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอน ส่วนเครื่องดื่มมีน�้าสมุนไพร 
เย็นชื่นใจและค็อกเทล (ไม่ผสมแอลกอฮอล์) ชื่อเก๋ไก๋อย่าง รานี, เทวี, 
สุรีฉาน, ระตี ปิดท้ายด้วยไอศกรีมวานิลลากล้วยหอมทอดของโปรด
ของเด็กๆ นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูปไม่ใส่สารปรุงแต่งหรือ 
สารกนับดูจ�าหน่าย แถมเคลด็ไม่ลบั “สตูรเด็ด เมนูสขุภาพ” ให้ไปท�าต่อ 
ที่บ้านด้วย 
 จิตสงบ ร่างกายแขง็แรงสมบรูณ์ น�าไปสูส่มาธ ิสต ิและปัญญา 
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OneFineDay

 ขับออกจากลานจอดของตลาด
มานิดเดียวก็ถึงลานจอดรถหลังบ้าน
ธูปหอมสมุนไพร ป้าแป๊ดและลุงต้อยออก
มาต้อนรบัพาไปยงัโรงกจิกรรม เห็นพืน้ท่ี
ในบ้านกว้างขวางจนแปลกใจ คาดไม่ถงึว่า
จะเป็นโรงเรยีนสาธติสอนกจิกรรมภมูปัิญญา
ให้นักเรียนและบุคลากรของบริษัทต่างๆ 
ได้มากเป็นร้อยคน ไม่ใช่แค่ท�าธปูอย่างเดยีว 
สอนร้อยอุบะดอกไม้และการท�าผ้ามัดย้อม
ด้วย มีนักท่องเที่ยวชาวสวีเดนก�าลังจะหัด
ย้อมผ้า เราแจมด้วยเลยก็แล้วกัน

วิถีของชาวพุทธคือการด�าเนินชีวิตอันเกี่ยวข้องกับวัด ประเพณี
ในวันส�าคัญทางศาสนา และการฝึกปฏิบัติตามแนวทางแห่งธรรม 
แต่ถ้าลองถามเด็กๆ ถึงวิถีพุทธในมุมมองของพวกเขาต่างจาก

ผู้ใหญ่ กลายเป็นสิ่งที่มองเห็นง่ายและจับต้องได้ “ธูปและเทียน” ยังไงล่ะ 

 เราจดุธูปไหว้พระอยูเ่สมอ สงสยัไหมว่าเขาท�าธปูกันอย่างไร เผอญิ ‘บ้านธปูหอมสมุนไพร’ 
ตัง้อยูใ่นพืน้ทีรู่ปกระเพาะหมอูนัเป็นผนืป่าสเีขยีวขนาดใหญ่เกอืบ 200 ไร่กลางอ�าเภอพระประแดง 
ครอบคลมุ 6 ต�าบลรวมถึงบางน�า้ผึง้และบางกระเจ้า สดุสปัดาห์ทีผ่่านมาเราจงึพากนัใส่รองเท้า
ผ้าใบ ยกจักรยานไว้ท้ายรถ หย่อนกล้องดิจิตัลคอมแพ็คลงเป้ แล้วขับรถมุ่งหน้าไปหาของกิน
ที่ตลาดน�้าบางน�้าผึ้ง 
 “จะไปกินกระเพาะหมูที่ตลาดเหรอ” เด็กหญิงวัย 7 ขวบจับความได้ครึ่งๆ กลางๆ 
 “ไม่ใช่จ้ะ ไปเที่ยวพื้นที่กระเพาะหมู เดินตลาด ท�าธูปหอม แล้วขี่จักรยาน”

ธูปหอมกับจักรยาน
ที่บางน�า้ผึ้ง

 ตลาดชุมชนแห่งนี้เปิดมาหลายปี แต่ไป
ก่ีครั้งก็ไม่เคยผิดหวัง ภายในตลาดสะอาด
สะอ้านและเป็นระเบยีบเรยีบร้อย รวมถงึสนิค้า
ของกนิของใช้กห็ลากหลาย แนะน�าว่าหากจะ
นัง่รับประทานอาหารรมิน�า้ ควรเลีย่งช่วงเท่ียง
ถึงบ่าย เพราะคนเยอะจนหาที่นั่งไม่ได้เลย

ซาลาเปาหน้าตาดีบ้านเปานุ่มตลาดน�า้บางน�า้ผึ้ง11.00 น.

ใช้พู่กันจุ่มสีแล้วป้ายลงบนผ้าให้ซึมเข้าไปถึงข้างใน

บ้านธูปหอมสมุนไพร
.00 น.14

ภาพถ่ายจากกล้องซุปเปอร์ซูม
PowerShot SX700HS
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ตลาดน�้าบางน�า้ผึ้ง
วัดบางน�้าผึ้งใน ต.บางน�้าผึ้ง อ.พระประแดง 
สมุทรปราการ
พิกัด N13.6797 E100.5743 
ส�านกังาน อบต. บางน�า้ผึง้ โทรศพัท์ 0-2819-6762
เวลาบริการ เสาร์-อาทิตย์ 8.00-16.00 น.

บ้านธูปหอมสมุนไพร
22 ม.3 ต.บางน�า้ผึง้ อ.พระประแดง สมทุรปราการ
พิกัด N13.679167 E100.580167
โทรศัพท์ 0-8656-9165
อัตราบริการ กิจกรรมละ 60 บาทต่อคน

    บ้านธูปหอมมีจักรยานให้เช่าด้วย แต่ไม่มีจักรยาน
ส�าหรับเด็กเราจึงต้องขนไปเอง เส้นทางขี่จักรยานอยู่ถัด
ออกไปหน่อยเดยีว ชาวบ้านรูจ้กักนัในชือ่ ‘ทางสเีขยีว’ เลยีบ
คุ้งน�้าเข้าไปในสวนป่า พื้นคอนกรีตกว้างประมาณ 2 เมตร 

มีราวกั้นเป็นบางช่วง เด็กๆ จึงต้องใช้ความระวังไม่เร่งความเร็วเกินไป เพราะอาจตกลง
ในคูน�้าได้ แต่จะมาขี่จักรยานเวลาไหนก็ไม่ต้องกลัวแดด เพราะมีร่มไม้ใหญ่แผ่คลุม
ให้ร่มเงาตลอดทาง ระยะทางราว 1.7 กิโลเมตรไม่เกินความสามารถส�าหรับนักปั่นรุ่นเล็ก 
ส่วนรุ่นแม่คนไหนขี่จักรยานไม่เก่งใช้วิธีเดินตามหลังเป็นการออกก�าลังกายสบายๆ
 เห็นบรรยากาศธรรมชาติอย่างนี้ คุณแม่อดใจไม่อยู่ต้องหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายรูป
ไปตลอดทาง PowerShot SX700HS ตัวเก่งออกแบบเพื่อนักเดินทางโดยเฉพาะ รูปทรง
บางเบาถนัดมือ ขนาดมือซ้ายจับแฮนด์รถอยู่ก็กดซูมถ่ายรูปเด็กๆ ได้ด้วยมือขวา
เพยีงข้างเดยีว ทีถ่กูใจกว่านัน้คอืกล้องคอมแพค็รุน่นีม้ ีWi-Fi และ NFC ในตวั แชร์ภาพเข้า
สมาร์ทโฟนแล้วโพสต์ลงเฟซบุ้คได้ทันที
 ขึ้นทางด่วนยังไม่ทันกลับถึงบ้าน ก็มีคอมเม้นต์ถามกันไม่หยุด

แล้วว่า ไปขี่จักรยานที่ไหนกัน น่าสนุกจัง 

 เสร็จจากงานมัดย้อม มาหัดท�าธูปกันต่อ “ธูปหอมไล่ยุงท�ามาจากสมุนไพรล้วนๆ” คุณลุงว่า
 “อ้าว...แม่เข้าใจมาตลอดว่าเป็นธูปไหว้พระ” คุณแม่จับความมาจากคนอื่นครึ่งๆ กลางๆ เหมือนกัน เอาน่ะ หลักการ
เดียวกัน
 ลุงต้อยเล่าว่าได้วิชาท�าธูปจากคนเคยท�าธูปในวัง แต่สินค้าท�ามือต้นทุนสูง แข่งกับสินค้าโรงงานที่ผลิตจ�านวนมากๆ 
ไม่ไหวจึงต้องดัดแปลงมาท�าเป็นธูปหอมส�าหรับไล่ยุง ก้านหนึ่งจุดได้นานราว 45 นาที ยุงบินหนีแต่ไม่มีสารพิษเข้าสู่ร่างกาย

.30 น.15 เส้นทางจักรยานส�าหรับเด็ก

ส่วนผสมสมุนไพรตากแห้งและบดเป็นผง ตะไคร้ สะเดา มะกรูด ขมิ้นชัน อบเชย

ภาพสวยมีมิติ

ต่างจากภาพถ่ายด้วยสมาร์ท
โฟน
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คูปองส่วนลด     พิเศษเฉพาะผู้อ่านนิตยสาร EDT with kids

เงื่อนไขการใช้คูปอง
 จ�ากัดการใช้คูปองต่อ 1 ครั้ง และใช้คูปองได้ไม่เกิน 1 ใบ
 งดใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
 ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 57

ที่ร้านเกรต้าและร้านเกรต้า ครู10% เมื่อสั่งอาหาร (ไม่รวมเครื่องดื่ม)

Greta Kitchen
68/5 ม.3 ซ.ถนนสายวัดญาน 
ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ ชลบุรี
พิกัด N12.803167 E100.92600
โทรศัพท์ 033-006-218, 092-634-3388 
Greta Kru
โทรศัพท์ 092-634-3399
www.facebook/gretafarmandkitchen
เวลาบริการ จ.-พฤ. 11.00-22.00 น. 
ศ.-อา. 10.00-22.00 น.

Greta Farm & Kitchen
ทีซ่อยทางเข้าวดัญาณสงัวรารามมร้ีานอาหารแนวฟาร์มเปิดใหม่เหมาะกบัเดก็ๆ 
ด้านหน้าสร้างเป็นฟาร์มเฮ้าส์เล็กๆ สองหลัง หลังแรกคือร้านกาแฟ ไอศกรีม 
และเบเกอรี่ ส่วนอีกหลังข้างๆ กันเป็นบิสโทรชื่อ ‘เกรต้า ครู’ บริการอาหาร 
ตะวนัตกรวมถงึอติาเลยีนพซิซ่า

 อยากรบัประทานอาหารไทยหรอื อ๊ะ...ได้เลย จอดรถ 
ไว้ที่ลานแล้วนั่งรถไฟฟ้าเข้ามาข้างใน โน่นร้านอาหาร
ครวัเกรต้าอยูข้่างหน้า แต่ไหงมองซ้ายกนัไม่หยดุ ทีแ่ท้ก็ 
จ้องคอกแกะ แพะ ม้า กบัโซนปีนป่ายห้อยโหนส�าหรับเดก็ 
มีหมวกนิรภัยพร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลใกล้ชิด ซื้อแครอต
เลี้ยงสัตว์แล้วมาเช่าจักรยานถีบให้ท่ัวฟาร์มเลยก็สนุก 
ยิ่งช่วงเย็นแดดร่มลมตก บรรยากาศสบายเหมือนอยู่
บ้านไร่บนไหล่เขาจนลืมไปเลยว่านี่สัตหีบนะ
 เติมพลังกันก่อนนะแล้วค่อยไปเล่น เมนูอร่อยมี
ตัง้แต่ปลากะพงทอดสมนุไพร ปลาหมกึเกรต้าไส้กุง้ทอด
ราดมาด้วยซอสรสกลมกล่อม หอยเชลล์อบชสี และขาหมู 
เยอรมัน รสชาติอาหารดีทีเดียว 
 ไม่ต้องเร่งเหมอืนทกุวัน เดก็ๆ กนิข้าวกนัแป๊บเดยีว
เกลี้ยงจาน จะไปเล่นในฟาร์มกันต่อล่ะสิ 
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เดก็ๆ เขาเริม่เรยีนวชิา
พุทธศาสนาตั้งแต่ป. 1 
พอข้ึนป. 2 กต็อ้งทอ่ง

ให้ได้ว่าศีลห้ามอีะไรบ้าง ท่องไปท่อง
มาเกดิค�าถามเอ๊ะ...คณุแม่ขา ศลีนี่
ความหมายเดยีวกบัศลิป์หรอืเปล่า 
ต้องอธิบายกันว่าศีลคือข้อปฏิบัติ
เพือ่ควบคมุกายวาจาให้อยู่ในความ
ดีงาม แต่ศิลป์คือความงามที่แสดง
หรือถ่ายทอดออกจากความรู้สึก
และจินตนาการ

ศิลป์และธรรมที่
วัดญาณสังวราราม

 ศิลปินบางคนน�าศีลและธรรมมาแสดงออกในรูปแบบงานศิลป์ 
ให้คนเข้าใจหลักธรรมจากภาพที่มองเห็นได้ ใต้เจดีย์พุทธคยาจ�าลอง
ทีว่ดัญาณสงัวรารามมห้ีองนทิรรศการน่าสนใจเรือ่ง ‘พระพทุธเจ้าตรสัรู้
อะไร’ สร้างขึน้ในโอกาสฉลองพระชนัษาครบ 100 ปี สมเดจ็พระณาณสงัวร 
สมเด็จพระสังฆราชฯ ภายในมีปฏิมากรรมอิงพุทธวจนะชวนให้เด็กๆ 
ตีความ นอกจากนี้ยังมีภาพจิตรกรรมเกี่ยวกับพุทธธรรมขนาดใหญ่
ติดตั้งไว้ตลอดแนวก�าแพงบริเวณทางเดิน 

      วดัญาณสงัวรรารามเป็นพระอารามหลวง
ชัน้เอก มจีดุมุง่หมายเป็นส�านกัปฏบัิต ิพืน้ท่ี
โดยรวมกว้างขวางถึง 366 ไร่ เมื่อครั้ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวฯ เสด็จ
พระราชด�าเนินทรงตัดลูกนิมิต ทรงมี
พระราชปรารภว่าควรให้มีขอบเขตล้อมวัด
ออกไปให้กว้างขวางโดยรอบ เพือ่ความไม่สงบ 
ทัง้หลายจะได้ไม่กล�า้กราย ดงันัน้จงึมพีืน้ที่
ในพระราชด�าริล้อมรอบอีกถึง 2,500 ไร่
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