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สถาบันพัฒนาทักษะ อุทยานการเรียนรู้ ทีเคพาร์ค, Play Station Kidz Club, Juno Park Ville, KIDO Education Center, Shichida, Kid in SYNC, Babies Genius, นีโอ คิดส์, สโมสรเซ็นทรัลบัณฑิตน้อย, Kidzania Bangkok, Kids Plus, Bright Child สถาบันดนตรี  
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Learn with us, Fun language สถาบันคณิตศาสตร์ KingMath, Sense Math, Mathnasium, Smart Brain, Kidztory Club, Math Fighter สถาบันทักษะทางกีฬา The Little Gym, PV Tennis, Baby Pool, Bangkok Kids, Fight Me Up, Dance Me Up, Bangkok Dolphin 
โรงเรียน รร.สาธิตจุฬาฯ, รร.สาธิตพัฒนา, รร.สาธิตประสานมิตร, รร.มาแตร์เดอีวิทยาลัย, รร.ศรีวิกรม์, รร.ณ ดรุณ, รร.อนุบาลปรางทิพย์, รร.จิตตเมตต์, รร.อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม, รร.สารสาสน์พิทยา, รร.รุ่งอรุณ, รร.เซนต์คาเบรียล, รร.ดรุณพัฒน์, รร.บางกอกแอ๊ดเวน
ต์, รร.อรรถมิตร, รร.ทอสี, รร.ธนินทรวิทยา, รร.เพ็ญสมิทธิ์, รร.จีเนียสคิดส์, รร.ยุวทูตศึกษา, รร.อุดมศึกษา, KIS International School, Magic Year International Kindergarten, อนุบาลกุ๊กไก่, อนุบาลอิ่มเอม แผนกกุมารเวช รพ.วิภาวดี, รพ.สมิติเวช, รพ.วิชัยยุทธ, 
รพ.กรุงเทพ, รพ.ปิยะเวท, รพ.เจ้าพระยา, รพ.พญาไท, รพ.เปาโล เมโมเรียล, รพ.ลาดพร้าว, รพ.กล้วยน�้าไท, รพ.เกษมราษฏร์, รพ.กรุงเทพคริสเตียน, รพ.เวชธานี, ศูนย์ทันตกรรม สมภพ อัมพุช ร้านอาหาร Neil’s Tavern, Harbour Market, iberry, กับข้าวกับปลา, 
Be 3 cafe, KA-NOM YooMoo Frozen Yogurt ร้านกาแฟ Starbucks, Cafe de Golfio,W Cafe ร้านเสื้อผ้า Kiddy Studio
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แม่นก
อดตีพนกังานบรษิทัทีเ่ดนิไปลาออกโดยบอกเจ้านายสดุทีร่กัว่าจะออก
ไปเปิดร้านเซเว่น (ที่จริงอยากมีเวลาไปเดินทางท่องเที่ยว) ต่อมาได้
สมรสกับชายหนุ่มทีเ่ตม็ใจเดินจงูมอืกันมัง่ทะเลาะกนัมั่ง ไปเที่ยวทั่ว
ทกุภมูภิาคของประเทศด้วยกนั ปัจจบุนัเป็นคณุแม่ลกูดก และมคีวาม
ยินดีจนออกนอกหน้าทุกครั้งที่ได้พาลูกๆ ไปเที่ยว

แม่นกกระจิบ
อดีตนักศึกษาแลกเปลี่ยนโครงการมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น ปัจจุบันเป็น
แม่ของสองลูกชายวัยโจ๋ ผู้รักการใช้ชีวิตอย่างมีศิลปะ การท่องเที่ยว
ก็ถือเป็นหนึ่งในนั้น

คนรุ่นพ่อแม่อย่างเรา มีความทรงจ�าของเช้าวันเสาร์อาทิตย์ในวัยเด็กคล้ายกัน
คือตื่นมาดูการ์ตูนช่อง 9 มาราธอน ตั้งแต่ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเร่ โดราเอมอน  
ดรากอนบอลล์ ปาร์แมน นินจาฮาโตริ หน้ากากเสือ
ใกล้เที่ยงหมดช่วงการ์ตูน เปลี่ยนช่องเป็น 7สีคอนเสิร์ต บางทีก็ดู บางทีก็ปิดทีวีไปท�าอย่างอื่น

การ์ตูนบางเรื่องยังฉายยืนยงมาถึงรุ่นลูก แถมกลายเป็นหนังใหญ่ต้องตีตั๋วดูในโรงอย่างเช่น 
โดราเอมอน หรือนินจาเต่า คนสองรุ่นก็เลยคุยเรื่องเดียวกันสนุก 

การ์ตูนรุ่นใหม่ออกฉายทางเคเบิลทีวีทั้งวันทั้งคืนจนต้องสั่งลูกว่าปิดทีวีได้แล้ว 
ส่วนที่เป็นหนังใหญ่เขาว่าลงทุนหลายล้านเหรียญ แต่ก็สร้างออกมาให้ดูกันได้แทบทุกเดือน  

เรายังต้องคอยติดตามดูไปกับลูกทุกเรื่อง เหตุผลประการแรกคือ เวลาซื้อข้าวของเครื่องใช้ 
จะได้รู้ว่า ลูกอยากได้ลายเบ็นเท็น คาร์ส หรือเจ้าหญิงเอลซ่ากับแอนน่า ประการที่สองคือ 
คอยสังเกตพฤติกรรมและค�าพูดค�าจาที่แฝงอยู่ในการ์ตูนยุคใหม่ จะได้ชี้แนะลูกได้ถูก

ส�าคัญประการสุดท้าย เพราะช่วงเวลาดูการ์ตูนท�าให้เราลืมภาระบนโลกแห่งความเป็นจริงไปได้
ชั่วขณะ กลับไปอยู่ในห้วงเวลาเช้าวันเสาร์อาทิตย์ สนุกไปตามเรื่องราวที่อะไรก็เกิดขึ้นได้

ลดอายุลงมา แล้วนอนกินขนมบนโซฟาพร้อมดูการ์ตูนกับลูกบ่อยๆ นะคะ 

18 FUN IS ALL AROUND 
กระทบไหล่ซูเปอร์ฮีโร่ที่ Movie World

14 TRIP & TREAT
Charlie Brown Cafe Thailand
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จ�าได้ไหมคะว่า เรารู ้จักการ์ตูนตัวโปรดครั้งแรกจากไหน รายการโทรทัศน์หรือหนังสือ 
แล้วอะไรท�าให้พวกเขาติดตรึงอยู ่ในความทรงจ�า กลายมาเป็นการ์ตูนตัวโปรดตลอดกาล 
บุคลิก รอยยิ้ม มุกตลก ความพยายาม การเสียสละ มิตรภาพ หรือการผจญภัยของพวกเขากันนะ

มาเก๊า-ฮ่องกงหรรษา 
การ์ตูนฮาเฮ

 มาเก๊า เป็นเขตบรหิารพเิศษแห่งสาธารณประชาชนจนีเช่นเดียวกับ 
เกาะฮ่องกง ระยะทางระหว่างฮ่องกงกับมาเก๊านั้นห่างกันเพียง 
1 ชั่วโมงโดยเรือเฟอรี่ พลเมืองฮ่องกงจึงเดินทางไปเช้าเย็นกลับเป็น
ว่าเล่น ส่วนมากจะข้ามมาเพือ่เล่นการพนนัแบบถกูกฏหมายทีค่าสโิน 
ในโรงแรมหรู ในขณะที่ฮ่องกงเคยตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ

เวลาคิดถึงตัวการ์ตูนเหล่านั้น เราท�าได้ก็แค่เพียงหยิบ
แผ่นหนงัของพวกเขามาดซู�า้ อ่านหนงัสอือกีรอบ หรอื
เล่นกับตุ๊กตาจ�าลอง หากมีที่ไหนสักแห่งท�าให้เราเจอ
การ์ตูนในดวงใจตัวจริง แถมออกมาโบกมือทักทาย

ถ่ายรูปอยู่ข้างๆ คงต้องรีบไปหาให้หายคิดถึง EDT with kids ฉบันนี้ชวน
เด็กๆ เยือน ‘มาเก๊า’ และ ‘ฮ่องกง’ ดินแดนที่ตัวการ์ตูนแสนรักรอเราอยู่

มาเก๊ากลับอยู่ใต้การปกครองของโปรตุเกสเกือบ 300 ป ี
ร่องรอยของสถาปัตยกรรม เชือ้ชาตแิละวฒันธรรมจงึต่างจาก
ฮ่องกง นอกจากนีย้งัมีสกุลเงนิของตัวเองเรยีกว่า ปาตากา (MOP) 
แต่จะใช้ฮ่องกงดอลล่าร์ทีน่ีก่ไ็ด้เหมอืนกนั ขาดทนุไม่กีส่ตางค์
 เราเลือกโดยสารเครื่องบินจากกรุงเทพไปลงสนามบิน 
มาเก๊า เพื่อจะประหยัดค่าเรือเฟอรี่ข้ามฟากไปได้เที่ยวหนึ่ง 
รถบสัของโรงแรมส่วนใหญ่จอดรอผูโ้ดยสารหน้าอาคารขาเข้า 
ให้บริการรับส่งถึงโรงแรมฟรี ถ้าโรงแรมที่เราจะเข้าพักไม่มี 
รถบัสมารับ ก็อาศัยติดรถบัสของโรงแรมใกล้เคียงไปด้วยได้
เพราะไม่มีการตรวจเอกสารใดๆ ลักษณะภูมิศาสตร์ของ 
มาเก๊าแบ่งเป็นสองเกาะ สนามบินและโรงแรมหรูอย่าง 
เดอะ เวเนเชี่ยนอยู่เกาะด้านใต้ในย่านที่เรียกว่าโคไท (Cotai) 
ส่วนย่านตวัเมอืง เมอืงเก่าและวดัจนี ต้องนัง่รถเมล์หรอืรถบสั
ฟรีไปทางเกาะด้านเหนือ
 หลายคนใช้วิธขีึน้รถจากสนามบนิมาลงทีเ่ดอะ เวเนเชีย่น 
ฝากกระเป๋าที่จุดรับฝากของโรงแรม (ไม่เกิน 24 ชั่วโมง) แล้ว
เดินชื่นชมกับเวนิสจ�าลองใต้ท้องฟ้าสดใสก่อนจะแยกย้ายไป
ที่อื่น ส่วนพวกเราไปไหนไม่ได้ไกล เพราะวันรุ่งขึ้นมีนัด
รับประทานอาหารเช้ากับเหล่าการ์ตูนของค่าย Dreamworks 
เอาไว้น่ะสิคะ
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9 โมงตรงที่ห้องบอลรูมของโรงแรม Holiday Inn คือเวลาอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์
ทีส่นกุทีส่ดุตัง้แต่เราเคยเหน็มา เดนิดอูาหารจากหวัแถวฝ่ังซ้ายแล้วย้ายไปฝ่ังขวา 
น่ารับประทานไม่ซ�า้ใคร ซาลาเปาแพนด้าไส้ถั่วแดงแทบจะเป็นพระเอกของงาน 
ส่วนไขต่ม้นัน้ไม่ธรรมดา ชือ่เมนูกบ็อกอยู่ว่าเป็นไข่มงักร ซุม้เบเกอรี่มขีนมปังขงิ

ชิ้นโตจากเรื่อง Shrek รอให้หยิบได้ไม่อั้น
 แล้วเสียงเพลงประกอบจากอนิเมชั่นเรื่อง Shrek ก็ดังกระหึ่ม ยักษ์เขียวหน้าตาน่าเกลียด 
แต่นิสัยดีนามเชร็คเดินออกมาพร้อมแมวเหมียวนักสู้ Puss in boots แยกย้ายกันเดินไปทั่วห้องให้
แขกถ่ายรปูเตม็อิม่แล้วกก็ลบัเข้าหลงัเวท ีตามมาด้วยตวัละครเอกจาก How to train your dragon 
เจ้ามังกรเขี้ยวหลอ Toothless ตัวเป็นๆ ออกมายืนบนเวที ขนาบข้างด้วย Hiccup และ Astrid  
แต่หางมังกรทั้งยาวทั้งหนัก ขืนลงไปเดินถ่ายรูปมีหวังกวาดอาหารบนโต๊ะลงมาหมด เด็กๆ ก็เลย
เป็นฝ่ายต้องต่อแถวขึ้นไปถ่ายรูปด้วยบนเวที
 ต่อไปเป็นทีม Madagascar บ้าง สิงโตหนุ่ม Alex ลงมาเดินทักทายเด็กๆ พร้อม  
King Julian และเพนกวนิจอมกวน พวกนีเ้ขาอยูน่ิง่ไม่ได้ต้องส่ายก้นสะบดัเข้ากบัจงัหวะตลอดเวลา 
ตบท้ายด้วยแพนด้า Po กับนางเสือสาว Tigress จากเรื่อง Kangfu Panda โปนี่ชอบกินมาก  
จะวิ่งมาหาอาหารบนโต๊ะของเราตลอด รปภ.ต้องคอยฉุดไว้
 เอ่อ...พี่บริกรคะ อย่าเพิ่งเก็บโต๊ะสิ หมดเวลาอาหารเช้าแล้วเหรอ ลูกดิฉันยังไม่ได้ตักอะไร
เข้าปากสักค�า มัวแต่วิ่งไล่จับเชร็คกับเพนกวิน

อัตราบริการ ผู้ใหญ่ MOP238+ 
โปรโมชั่นถึง 31 ตค. 57 เด็กอายุ 4-12 ฟรี 1 ท่าน เมื่อซื้อบัตรผู้ใหญ่ 1 ท่าน
โดยส�ารองที่นั่งล่วงหน้าทางโทรศัพท์หรืออีเมลเท่านั้น

Shrekfast Character Breakfast with Dreamworks Gang
Holiday Inn Macao, Cotai Central
Tel +853 8113 7915 / E.mail shrekfast@sands.com.mo

ก่อนจะกลายเป็นภาพยนตร์ฟอร์มยกัษ์ Transformers 
ปรากฎตวัครัง้แรกในรปูแบบหนงัสอืการ์ตนูของค่าย 
Marvel Comics เมื่อค.ศ.1984 ทีแรกส�านักพิมพ์
ตั้งใจจะตีพิมพ์เป็นเรื่องสั้น 4 เล่ม แต่ไปๆ มาๆ 

กลับเป็นที่ถูกใจนักอ่านและตีพิมพ์ต่อเนื่องถึง 80 เล่ม ก่อนจะมี
เจเนอเรช่ันสองตามมาอีกเป็นระลอก หุ่นยนต์แปลงร่างทั้ง 
ออพตมุิส ไพร์ม, บมัเบลิ บ,ี เมกะทรอน หรอืไอออนไฮด์ กลายเป็น

Shrekfast in Macao

TRANSFORMERS 30th Anniversary Expo
The Venetian Macao 1 มิ.ย.-5 ต.ค. 57

ของสะสมทีม่มีลูค่า และเมือ่ออกฉายในโรงภาพยนตร์ทัว่โลก 
เราก็ยกให้บัมเบิล บี หุ่นสีเหลืองที่ใช้เสียงวิทยุแทนถ้อยค�า
สื่อสาร เป็นหนึ่งในการ์ตูนตัวโปรด
 โชคดทีีเ่รามาทันได้ชมหุ่นออพติมสุ ไพร์มและบัมเบิล บี 
สงู 7 เมตร พร้อมหุน่จ�าลองอกีนบัพนัตวั ภายในห้องจดัแสดง
ยังมีการฉายโฮโลแกรม 3 มิติ และระบบแสงสีเสียงแบบ 3D 
Mapping อันน่าตืน่ตาตืน่ใจ อดไม่ไหวต้องขอเกบ็ภาพมาฝากค่ะ
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 การ์ตนูจากค่ายดสินย์ีเข้ามานัง่อยูใ่นหวัใจของเราตัง้แต่หดัดกูาร์ตนูเป็นครัง้แรก เมือ่ก้าวเท้า 
เข้าสู่รั้วดิสนีย์แลนด์ จึงท�าให้เกิดความรู้สึกเหมือนมาเยี่ยมบ้านเพื่อน โน่นก็รู้จัก นี่ก็รู้จัก 
แต่หากให้แฟนพันธุ์แท้ดิสนีย์เล่าข้อมูลเกี่ยวกับการ์ตูนแต่ละตัวและความลับของสวนสนุก
ดิสนีย์แลนด์บางเรื่อง หลายคนอาจแปลกใจเพราะไม่เคยสังเกตมาก่อน

Disney Stories in Hong Kong

 ตอนทีว่อลท์ ดสินย์ีออกแบบการ์ตนูตวัใหม่ของเขา
เป็นหนู เขาตั้งชื่อให้มันว่า มอร์ติมอร์ (Mortimor)  
แต่ภรรยาของเขาเป็นคนแนะน�าว่าให้ชื่อมิกกี้ (Mickey) 
และแม้ว่ามกิกีจ้ะขึน้แท่นตวัการ์ตนูคลาสสกิและโดดเด่น
แค่ไหน เขาไม่เคยรับบทน�าแสดงในภาพยนตร์อนิเมชั่น
เรือ่งยาวเลย อาจจะแย้งว่าเขาเคยแสดงภาพยนตร์เพลง
เรือ่ง Fantasia กจ็รงิอยูค่่ะ ได้เป็นแค่ผูช่้วยพ่อมดเท่านัน้
ล่ะ แต่ในสวนสนกุดสินย์ีแลนด์ มสีญัลกัษณ์รปูมกิกีเ้ม้าส์
ผสมผสานเป็นองค์ประกอบส่วนหนึง่ของงานออกแบบต่างๆ 
อยู่ทั่วไป ตั้งแต่ซุ้มขายตั๋ว ประตูทางเข้า น�้าพุ ม้านั่ง  
รัว้เหลก็ ฝาท่อ พืน้กระเบือ้ง เขาเรยีกสญัลกัษณ์เหล่านีว่้า 
‘Hidden Mickey’ อย่าลมืสงัเกตดนูะคะว่าเจอสญัลกัษณ์
มิกกี้เม้าส์แอบซ่อนอยู่ที่ไหนบ้าง
 วูด้ดี ้กบั บัซ ไลท์เยยีร์ สองเพือ่นซ้ีจาก The Toy Story
มีเรื่องเล่าว่า บัซเกือบจะได้ชื่อว่า ลูน่าร์ แลรี่ ส่วนวู้ดดี้
เดมิวางตวัไว้เป็นตุก๊ตาคาวบอยทีช่อบพดูจาประชดเสยีดสี
ดูถูกของเล่นอื่นๆ ต่อมาภายหลังจึงถูกปรับบทให้นิสัยดี
มนี�า้ใจมากขึน้ โซน Toy Story Land หาเล่นท่ีดิสนย์ีแลนด์
อืน่ไม่ได้นอกจากท่ีฮ่องกงเท่าน้ัน โซนน้ีจ�าลองบรรยากาศ
ในสนามหลังบ้านของแอนด้ีที่มีของเล่นมากมายอย่าง
สลงิกีด้อ็ก หรอืพลทหารกระโดดร่มชชูพี ของเล่นแต่ละชิน้ 
ใหญ่โตมหึมา ท�าให้ตัวเราเองหดเล็กคล้ายเป็นของเล่น
ตัวน้อยไปด้วย 
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มาดูโซนเครื่องเล่นใหม่ล่าสุดท่ีเพ่ิงเปิดตัวเมื่อไม่กี่เดือนนี้เอง Mystic Point ฟังดูลึกลับน่ากลัว  
เครื่องเล่นเด่นคือ Mystic Manor ซึ่งมาแทนที่ปราสาทผีสิงเดิม ตกแต่งภายในใหม่เป็นคฤหาสน์
ของท่านลอร์ดเฮนรี่ มิสติก ผู้ก่อตั้งสมาคมนักส�ารวจและผจญภัย ลอร์ดเฮนรี่เดินทางไปยังดินแดน
พิลึกพิลั่นทั่วโลกพร้อมลิงคู่ใจชื่ออัลเบิร์ต ระหว่างนั้นเขาได้เก็บสะสมสมบัติเก่าและศิลปะล�า้ค่าไว้

มากมาย รวมถึงกล่องดนตรีวิเศษที่มีพลังอ�านาจลึกลับ เชื่อกันว่าถ้าเปิดกล่องออกเมื่อไร จะพบกับความมหัศจรรย์
เหนือจินตนาการ แล้วเจ้าอัลเบิร์ตก็ดันไปเปิดกล่องนี้เข้า พวกเราเลยต้องผจญภัยอยู่ในปราสาทแห่งนี้ 
สนุกสุดยอดแบบ 4D เลยล่ะ

 ไฮไลท์ตอนบ่ายสามโมง เป็นเวลาพบกับการ์ตูนตัวโปรดทุกเรื่อง Flight of Fantasy Parade ขบวนพาเหรด
ไม่ธรรมดา รถแต่ละคันตกแต่งอลังการสูงใหญ่ แม้ถอยหลังมาไกลยังมองเห็นตัวการ์ตูนบนรถโบกไม้โบกมือให้ 
ท้ังเจ้าหญิงแอเรียล อลิซในแดนมหัศจรรย์ วู้ดดี้ เจสซี่ และบัซ หมดขบวนพาเหรดแล้วรีบไปดูโชว์ 
Festival of the Lion King รอบสี่โมงให้ทัน ข้อดีของโรงละครนี้คือจุผู้ชมได้เยอะมาก เวทีแบบ 360 องศา 
ไม่ว่าจะนัง่มมุไหนกไ็ด้เหน็ตวัละครทกุตวั เดก็ๆ ดสูนกุโดยไม่ต้องห่วงเรือ่งภาษาเพราะเป็นละครเพลง ได้รือ้ฟ้ืน
ความจ�าเกี่ยวกับซิมบ้าและการกลับมาทวงอาณาจักรคืนจากสการ์ ยังจ�าคู่หูคู่ฮาตัวเมียร์แคตชื่อทีโมนกับ 
หมูป่าพุมบ้าได้ไหมคะ เห็นพวกเขาใกล้ๆ อย่างนี้เป็นต้องอมยิ้มทุกคน

 ไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหน ความเป็นเด็กในตัวเรายังคงอยู่เหมือนเดิม 

ท่องเทีย่วฮ่องกงแบบไม่ขาดการสือ่สารกบั Pocket Global WiFi 
เครือ่งเชือ่มตอ่สญัญาณอนิเทอรเ์นต็ขนาดพกพา ใชง้านได้นาน
ถงึ 5 ช่ัวโมง ทัง้อปุกรณ์โทรศพัท์ โน้ตบุก๊และแทบเลต็ เพียงจองเครือ่ง 
ก่อนการเดินทาง บริการจัดส่งถึงบ้านฟรีทันที ทั่วประเทศไทย*

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://globalwifi-thai.com 
โทรศัพท์ 0-2632-9176-8

 Global WiFi
เช่าเพียงวันละ 200 บาท 
ใช้ 4G ได้ทั่วฮ่องกง
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Cartoon Network Amazone
สวนน�้าการ์ตูนเน็ตเวิร์คแห่งแรกของโลก

ในทีส่ดุสวนน�า้การ์ตนูเนต็เวร์ิกอเมโซนทีพ่วกเรารอคอยมานาน กเ็ปิดให้บรกิารแล้ว 
จะได้เจอฟินน์กับเจค หรือเบ็นเท็นตัวจริงหรือเปล่า วันนี้ต้องไปพิสูจน์

 ในขณะที่ธุรกิจสวนน�้าก�าลังมาแรง การสร้างธีมให้แตกต่างและชัดเจนจึงเหมือนแม่เหล็กที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยว
ให้เข้ามาใช้บริการ แน่นอนว่าสวนน�้ากับเด็กเป็นของคู่กัน อะไรจะดึงดูดใจเด็กได้ดีไปกว่าตัวการ์ตูนขวัญใจของพวกเขา 
ยิ่งเมื่อ Cartoon Network เครือข่ายรายการโทรทัศน์เคเบิลที่รวบรวมการ์ตูนชุดสุดฮิตมากที่สุด
เครือข่ายหนึ่ง ตกลงเป็นพาร์ตเนอร์ให้ใช้ลิขสิทธิ์การ์ตูนต่างๆ ภายในสวนน�้าเป็นแห่งแรกของโลก 
เครื่องเล่นทุกชิ้นจึงถูกออกแบบและสั่งผลิตเป็นพิเศษไม่เหมือนใคร และในอนาคตพื้นที่ 35 ไร่ตรงนี้ 
จะมีโรงแรมการ์ตูนเน็ตเวิร์กให้บริการอยู่ข้างๆ สวนน�้าด้วย
 ท�าเลที่ตั้งหาไม่ยากเลย จากพัทยาขับไปตามถนนสุขุมวิท ผ่าน
จอมเทียนมุ่งหน้าสวนนงนุช สวนน�้าตั้งตระหง่านอยู่ริมถนน เรามา
เที่ยวสวนน�้าการ์ตูนเน็ตเวิร์กอเมโซนในช่วงที่ยังเป็น soft launch 
เครื่องเล่นและสถานีบริการต่างๆ เสร็จสมบูรณ์พร้อมให้บริการ
ประมาณ 85% เหลือเพียงเวทีการแสดง ร้านขายของที่ระลึก
และร้านอาหารบางส่วนที่ยังไม่เรียบร้อยดี รวมถึง Omnitrix
เครือ่งเล่นไฮไลท์ทีร่อเปิดตวัในงาน Grand Opening 
ปลายปีนี้ แต่ในเมื่อเครื่องเล่น ส่วนใหญ่พร้อมแล้ว 
จะรอท�าไมล่ะ ลุยเลยดีกว่า

            The Show
 ทันทีที่ก้าวพ้นประตูทางเข้า เราพบเจ้าหญิงบับเบิ้ลกัมกับไอซ์คิง
พร้อมเหล่านักแสดงที่มาแดนซ์ตามจังหวะเพลงสนุก อีกสักประเดี๋ยว
ฟินน์กับเจคก็ตามมาสมทบ นี่คือโชว์พิเศษของสวนน�้าซึ่งจะสลับ
สับเปลี่ยนมาให้ชมทุกๆ ชั่วโมงตลอดวัน
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   Cartoonival
 โซนแรกที่โดดเด่นทางขวามือคือโซนเด็กอนุบาลถึงเด็กวัยประถม เล่นด้วยกันได้ตั้งแต่อายุ 3-12 ปี 
ใครนึกว่าโซนเด็กเล็กจะคิขุหน่อมแน้มขอให้คิดใหม่ สไลเดอร์ 5 แบบในโซนนี้สูงประมาณ 15-20 เมตร 
หมุนวนลงมาทั้งแบบท่อปิดเป็นอุโมงค์และท่อเปิดชมท้องฟ้า แต่ในเมื่อออกแบบส�าหรับเด็กเล็ก จึงมีองศา
ลาดชันน้อย การสไลด์ลงมาจึงช้าๆ ไม่หวาดเสียวแต่สนุกได้นานกว่าจะลงสู่ผิวน�้า สังเกตให้ดีนอกจาก
พาวเวอร์ พัฟฟ์เกิร์ล และโฟร์อาร์มแล้ว ยังมีรถบัสของคุณปู่แมกซ์แช่น�้ารออยู่ที่นี่ด้วย 

   Adventure Zone
 บรเิวณนีค้อืดนิแดนอ ูตืน่เต้น ขึน้มาอกีนดิกบั Jake Jump สเีหลอืง เมือ่นัง่บนห่วงยางสไลด์ลงมา
แล้วจะถูกเหวี่ยงสูงไปถึงใบหน้า เจคก่อนถอยหลังหล่นลงอีกครั้ง ส่วน Banana Spin ชื่อก็บอก
ว่าต้องหมุนคว้างก่อน จะไหลลงท่อ

Omniverse Zone
โซนนี้ส�าหรับเด็กโตสูง 120 ซม.และน�า้หนัก 40 กก.ขึ้นไป ที่เขาเน้นเรื่องน�า้หนักขั้นต�่าเป็นพิเศษเพราะเครื่องเล่น
โซนนี้อาศัยแรงโน้มถ่วงและแรงเหวี่ยง ถ้าน�้าหนักไม่พอสไลด์ลงมาแล้วอาจไปค้างเติ่งอยู่ตรงกลางได้ พี่ๆ ชอบชวน

คุณพ่อไปเล่น Humungaslide เพราะเป็นเครื่องเล่นที่ต้องนั่งแพยางพร้อมกันสองคน มีเสียงเอเลี่ยนกระหึ่มเป็น
ระยะท�าให้มันส์ยิ่งขึ้น แต่ถ้าอยากแข่งพร้อมกันหลายคน ให้ไป Intergalactic Racers ตรงนี้เป็นสไลเดอร์
สี่เลนติดกัน ต้องนอนคว�่าบนแผ่นโฟมบางๆ แล้วสไลด์ลงอุโมงค์ตื่นเต้นอย่าบอกใคร Alien Attack 
เป็นการเอาเอเลีย่นหลายตวัมาต่อกนัคอื NRG, Cannonbolt และ Swampfire ท�าให้กลายเป็นอโุมงค์ทีย่าวถงึ 
110 เมตร ส่วนที่น่าหวาดเสียวที่สุดจนคุณพ่อเองยังไม่กล้าคือ Goop Loop คือให้เราเข้าไปยืนในแคปซูลแล้ว
จู่ๆ พื้นใต้เท้าจะเปิดออก ปล่อยให้ตัวตกลงไปตามท่อฟรีฟอล รวดเร็วแบบรถไฟเหาะตีลังกา 360 องศา

 ไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดของโซนนี้คือ The Omnitrix นาฬิกาแปลงร่างจากต่างดาว ภายในมีมัลติมีเดีย
แสงสีเสียงประกอบระหว่างที่เราล่องลอยฉวัดเฉวียนไปตามสไลด์ก่อนดิ่งสู่พื้นน�า้ 

 สนุกทั้งวันจนตัวด�ากลับบ้าน 
เราได้ข้อสรุปที่อยากจะบอกถึง
เด็กๆ ทุกคนว่า ให้รีบบ�ารุงร่างกาย 
รบัประทานอาหารทีม่ปีระโยชน์มากๆ 
ดื่มนมเยอะๆ เพ่ือให้น�้าหนักถึง 
40 กิโลกรัม ก่อนจะมาสวนน�า้การ์ตนู
เน็ตเวิร์ก เพราะมิฉะนั้นจะพลาด
เครื่องเล่นสไลเดอร์สุดสนุกไปหลาย
แบบ แล้วจะหาว่าไม่เตือน 

Cartoon Network Amazone
888 หมู่ 8 นาจอมเทียน สัตหีบ ชลบุรี
พิกัด N12.785667 E100.914500
โทรศัพท์ 0-2655-7735,
        08-5367-1611 
เวลาบริการ 10.00-18.00 ทุกวัน
อตัรา ผูใ้หญ่ 1,290 บาท เดก็ 890 บาท

 Megawave
 คลื่นยักษ์ในโซนนี้ต้องบอกว่าโยนสูงจนสะใจเด็กๆ ในอนาคตอันใกล้จะมีเวทีกลางน�้า 
ส�าหรับกิจกรรมการแสดงและดนตรีสนุกๆ ด้วย

  Surfarena
    ริกบี้กับโมดิคาย จาก Regular Show เป็นเจ้าของโซนโต้คลื่นแห่งนี้ 

ได้โอกาสหัดกระดานโต้คลื่นก็ตอนนี้ล่ะ

 Cabana Republic
   มาดเูรือ่งความสบายของคุณแม่บ้าง เตน็ท์คาบาน่า

สีขาวให้ความเป็นส่วนตัว อัตราค่าเช่าวันละ 2,000 
บาท เมือ่เสรจ็สมบรูณ์แล้ว ภายในจะมพีดัลม
ไอน�้า ทีวี ตู้เย็น สัญญาณWiFi รวมถึง
บริการเสิร์ฟอาหารถึงที่ตวั
อย
่าง
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Sketch Book Art Cafe
ติดโรงแรมเอวาลอน ถ.พระต�าหนัก 
ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี
พิกัด N12.903500 E100.869000
โทรศัพท์ 0-3825-1625
เปิดทุกวัน 8.00-22.00 น.
www.facebook.com/ Sketch BOOK Art cafe

 Sketch Book Art Cafe บ้านสขีาวหลงัเลก็ โอบล้อม 
ด้วยต้นไม้นานาพนัธุ ์มมีมุให้เลือกนัง่ในสวนหลากหลาย
ทัง้มมุสวนหย่อม มมุนัง่เล่นข้างบ้าน ชงิช้าใต้ต้นไม้ใหญ่ 
หรือจะเลือกนั่งเก้าอี้สีสวย ชมภาพเขียนของคุณอรุณี 
เจ้าของร้าน ทีป่ระดบัอยูต่ามมมุต่างๆ ภายในกไ็ด้อารมณ์
ไปอีกแบบ เหมือนนั่งอยู่ในแกลลอรี่เล็กๆ เลยล่ะค่ะ 
แม้วนันีจ้ะไม่ได้เปิดคอร์สศลิปะส�าหรบัเดก็และผูใ้หญ่แล้ว 
แต่ยังจัดวางโหลดินสอสีและกระดาษไว้ให้ขีดเขียน 
เพลนิๆ และยนิดต้ีอนรบันักหดัวาดทีอ่ยากได้แรงบนัดาลใจ
จากในสวน อือม์...นั่งวาดการ์ตูนเล่นก็เข้าท่าดีนะ 

Sketch Book Art Cafe 
เวลาเทีย่งวนัลมทะเลก�าลงัร้อนระอ ุขอหอบลกูหลบร้อนมานัง่พกัพงิ
ในสวนเขยีวชอุม่ จบิเครือ่งดืม่เยน็ๆ ละเลยีดอาหารอร่อยให้สบายใจ
เสียหน่อย

 ชื่อร้านบอกว่าเป็นคาเฟ่ แต่เมนูอาหารจัดเต็มทั้งไทยและฝรั่ง ส�าหรับมื้อนี้ครอบครัวเราเลือกจานหลัก
เป็น Grilled Pork Chop June Style สเต็กหมูเนื้อนุ่มราดซอสพริกไทยด�า เสิร์ฟพร้อมเฟรนช์ฟราย ตามมา
ด้วยสปาเก็ตตี้ซีฟู้ดรสเข้มข้น เต็มค�ากับหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ตัวเป้ง ปิดท้ายด้วยเครื่องดื่มที่ให้ความ
สดชื่น น�้ามะนาว น�้าผึ้ง โหระพาปั่น และเมนูโปรดของเด็กๆ คือไอศกรีมวานิลาเสิร์ฟพร้อมเบอรี่แพนเค้ก ที่นี่ 
มีเมนูแนะน�าที่ลูกค้าพากันติดอกติดใจอย่าง แซลมอนสเต็ก ผักโขมอบชีส ส่วนหมูกะปิผัดใบยี่หร่านั้น จะสั่ง
เป็นกับข้าวหรือก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยเหมือนกัน ส่วนอาหารไทยมีต้มย�า ต้มข่า ต้มแซบ แกงเขียวหวานโรตี 
ย�าสเก็ตช์บุ๊ค รวมไปถึงของว่างอย่างขนมปังลาบและขนมปังผัดกะเพราที่มิกซ์ได้อย่างลงตัว
 ระวังอย่างเดียวคืออาจเผลอนั่งแช่อยู่ที่นี่จนหมดวันไม่ได้ไปเที่ยวไหนต่อเลย  

ตวั
อย
่าง
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Holiday Inn Pattaya
ถ.พัทยาสาย 1 ต.หนองปรือ 
อ.บางละมุง ชลบุรี
พิกัด N12.947667 E100.886500
โทรศัพท์ 03-8725-555
www.holidayinn-pattaya.com

Holiday Inn Pattaya
แสนสนกุรมิทะเล

โรงแรมฮอลเิดย์ อนิน์ ตดิถนนเลยีบหาดพทัยาเหนอื มห้ีองพกัให้บรกิารมากถงึ 567 ห้อง 
โดดเด่นด้วยววิทะเลแสนสวย มองจากระเบยีงส่วนตวัได้ทกุห้อง บวกกบัการตกแต่ง
ร่วมสมยัหลากหลายสไตล์ ทัง้ Deluxe Ocean View Room ห้องพกัขนาดมาตราฐาน

ส�าหรบัคูร่กั หรอืสะดวกสบายกบัห้อง Executive Suite Club Access แยกห้องนอน และ 
ห้องนัง่เล่นเป็นสดัส่วน พร้อมระเบยีงชมววิขนาดใหญ่ทัง้ 2 ห้อง ซึง่ผูเ้ข้าพกัห้องแบบ Executive จะได้ 
สทิธพิเิศษรบัประทานอาหารว่าง คกุกีโ้ฮมเมด ผลไม้และเครือ่งดืม่ที ่Executive Club ด้วย

 
 ครอบครัวเราเลือกห้องพักสุดพิเศษอย่าง Ocean 
View Family Suite มีพื้นที่ใช้สอยถึง 86 ตร.ม. ภายใน
มีลักษณะเป็นคอนเน็กติ้งรูมสองห้องเชื่อมต่อกัน ห้อง
คุณพ่อคุณแม่ตกแต่งด้วยโทนสีฟ้าขาว มีโต๊ะท�างาน 
ทีวี เตียงคิงไซส์ และห้องน�้าใหญ่มาก มีทั้งอ่างอาบน�้า
และห้องชาวเวอร์ส่วนห้องนอนเด็กเตียงคู่ ตกแต่งธีม 
ใต้ท้องทะเลประดับไฟสวยคล้ายปะการงั เหน็เตยีงนอน

รปูปลาวาฬอ้าปากกว้างอย่างนัน้ หนัมาดูเด็กๆ อ้าปากกว้าง 
กว่าเสียอีก ถูกใจพวกเขาล่ะ ห้องน�า้ส�าหรับเด็กประดับ
โมเสกสีฟ้าสดใส ถ้าสังเกตดีๆ สุขภัณฑ์ที่ติดตั้งก็มี
ขนาดเลก็ลงกว่าของผูใ้หญ่ไม่ว่าจะอ่างอาบน�า้หรอืฝักบวั 
ส่วนหน้าโต๊ะทีวีนั้นมีเครื่อง Wii ให้เล่นพร้อมสรรพ  
 ไม่เพียงเท่านี้ทางโรงแรมยังมี Kid’s Club ให้เด็กๆ 
ได้ท�ากิจกรรมสนุกทั้งดูภาพยนตร์ การ์ตูน วาดภาพ
ระบายส ีมมุอ่านหนงัสอื หรอืจะไปชุม่ฉ�า่ ไหลลืน่สไลเดอร์ 
ลงในสระว่ายน�้า สั่งเค้กและไอศกรีมอิตาเลี่ยนจาก 
โฟลว์ คาเฟ่มารบัประทานยามบ่ายไปด้วยย่ิงเฟอร์เฟ็กต์ 
พอถึงเวลาอาหารค�า่ ส�าหรับเด็กๆ แนะน�าเป็นพิซซ่าที่
ห้องอาหารเทอร์ราซโซ่ เขามีหน้าใหม่ๆ คิดค้นสูตร 
ไม่ซ�้าใครมาให้เลือกทุกเดือน แล้วจะรู้ว่า คิดถูกจริงๆ 
ที่ไม่เดินออกไปหาอาหารเย็นข้างนอกให้เมื่อย
 การนัตใีห้เป็นอกีหนึง่โรงแรมโปรดส�าหรบัครอบครวั
ที่มีเด็กเลยค่ะ  

ตวั
อย
่าง



เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา พิพิธภัณฑ์ของเล่นสะสมแห่งใหม่เปิด
ให้บริการเป็นครั้งแรก หากมาจากทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด 
ให้ลงด่านศรีสมานแล้วกลับรถที่สี่แยก ที่นี่คืออาณาจักรเล็กๆ แต่

เต็มไปด้วยความฝันและจินตนาการ จากเคยเป็นเพียงของเล่นสะสมของครอบครัว 
วันนี้ปริมาณของเล่นมหาศาลราวกองทัพตระหง่านอยู่ในชั้นโชว์รอเด็กๆ มาเยือน

 มิกกี้เม้าส์ พินอคคิโอ หมายเลข 7 จากจ�านวนเพียง 10 ชิ้นในโลก รวมถึงมิกกี้เม้าส์เหล็ก
ตัวแรกจาก 1,000 ตัวท�าให้เรารู้ว่า เจ้าของพิพิธภัณฑ์แห่งน้ีคือผู้ตระหนักถึงคุณค่าแห่งของเล่น 
การออกแบบตูโ้ชว์เป็นหมวดหมูแ่ละมรีะเบยีบท�าให้พพิธิภณัฑ์สวยงามน่าเดนิ โซนแรกให้บรรยากาศ
เข้มแข็งแบบเด็กผู้ชายด้วยโมเดลกันดั้มทั้งพลาสติกและโลหะ American Super Hero จากค่าย 
Marvel และ DC Comic ผสมกลมกลืนกันทั้งกัปตันอเมริกา สไปเดอร์แมน แบทแมน
 ข้ามมาฟากญี่ปุ่น หุ่นเหล็กคลาสสิกอย่างเจ้าหุ่นคอมพิวเตอร์ตัวสีแดงอยู่ในตู้หนึ่ง เกรนไดเซอร์ 
เกรทมาชิงก้า มดเอ็กซ์ แยกอยู่อีกตู้ พอเดินข้ามโซนไปอีกหน่อยสีสันสดใสสมกับคาแรกเตอร์การ์ตูน 
คือเป็นตู้โชว์บาร์บี้ ตุ๊กตาบลายธ์ ตุ๊กตาจากการ์ตูนพีนัท เดอะซิมป์สัน และตัวการ์ตูนจากดิสนีย์ แต่
ที่ท�าเรายืนนิ่งอยู่หน้ากระจกแสนนานด้วยความอัศจรรย์คือภาพของเอเลี่ยนสามตาตัวเล็กตัวน้อย
จากเรื่อง The Toy Story พวกเขายืนเรียงกันนับร้อยๆ ตัวอยู่กับวู้ดดี้และบัซ เหตุผลที่สะสมเอาไว้มาก
ขนาดนี้เนื่องจากว่า “ผมเห็นมันวางขายอยู่ข้างถนนแล้วสงสาร เพื่อนๆ มันได้อยู่ตู้โชว์ห้องแอร์ 
เลยต้องซื้อมาไว้ด้วยกัน”

Tooney Museum
พิพิธภัณฑ์ของเล่นสะสม

Tooney Musuem
69/275 หมู่1 ซ.ศรีสมาน8 ถ.ศรีสมาน
อ.ปากเกร็ด นนทบุรี
พิกัด N 13.934667 E100.561667
โทรศัพท์ 0-2961-8597-8
www.facebook.com/tooneymuseum
เวลาท�าการ ศกุร์-อาทติย์ 11.00-21.00 น.
อัตราบริการ ผู้ใหญ่ 150 บาท
เด็ก 100 บาท ต�่ากว่า 90 ซม.ฟรี

 คุณสมพร โพธิ์อยู่ ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังให้ข้อคิดกับเราว่า การสะสมของเล่นนั้นเป็นการสร้างรสนิยมให้กับเด็ก เขา
จะเริ่มสังเกตและแยกแยะความสวยออกจากความไม่เข้าท่า เมื่อถึงเวลาที่ท�างานจริงเขาจะมีรสนิยมดีเป็นพื้นฐานอยู่ในตัว 
จะออกแบบอะไรสักอย่างเพียงแค่หยิบตุ๊กตาของเล่นขึ้นมาตัวหนึ่งก็ได้ไอเดียแล้ว เพราะความเป็นสากลในตัวการ์ตูนเหล่านี้
 เรียกว่าผู้ใหญ่กับเด็กสื่อสารกันรู้เรื่อง ก็ด้วยตัวการ์ตูนของเล่นพวกนี้นั่นเอง 

เสยีงหวัเราะไร้ซึง่เวลา จนิตนาการไร้ซึง่อายขุยั 
ความฝันด�ารงอยูต่ลอดไป

 -ทิงเกอร์เบลล์-
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Charlie Brown Cafe Thailand
ชั้น 2 (ติดฝั่ง IKEA) Mega Bangna
ถ.บางนา-ตราด กม.8
พิกัด N13.645842 E100.682762
เปิดบริการทุกวัน 10.00-22.00 น.
โทรศัพท์ 0-2105-2075-6
www.facebook.com/
CharlieBrownCafeThai

 ชาร์ลี บราวน์ คาเฟ่ มีเมนูให้เลือกมากมายใน 
คอนเซ็ปต์ Healthy Friendly Cafe คือไม่ใส่สารกันบูด
หรอืสารสังเคราะห์ต่างๆ ท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทีเด็ด
อยู่ตรง Signature Cake เค้กมูสรูปตัวการ์ตูนพีนัทส์
หลากรส Ice-Cream with Pancake แพนเค้กรูปสนูปี้ 
เสร์ิฟพร้อมไอศกรมีโฮมเมด หรอืจะสัง่ Orange Cheese 
Cake ก็อร่อยไม่แพ้กัน ได้รสส้มเตม็ๆ ค�า ส่วนเครือ่งด่ืม 
แนะน�า Charlie Favorite New York Soda รสหอมหวาน 
เย็นชื่นใจ ซาบซ่าถึง 5 รสชาติ เป็นสูตรของทางร้าน 
จึงมีขายเฉพาะที่ประเทศไทยแห่งเดียวเท่านั้น
 เมื่อสั่งเสร็จไม่ต้องยืนรอนะคะ พนักงานจะให ้
เพจเจอร์มา ถงึควิเมือ่ไหร่เจ้าเครือ่งนีจ้ะสัน่เตอืน ระหว่าง
นั้นก็ถือโอกาสเดินถ่ายรูปกับเหล่าตัวการ์ตูนและเลือก
โต๊ะได้ตามสบาย เด็กๆ วิง่ไปจบัจองโต๊ะด้านนอกเพราะ
มโีทรทศัน์ฉายการ์ตนูชาร์ล ีบราวน์อยู ่แถมมโีซฟาตวัยาว 
นุ่มๆ ให้นั่งสบายอีกด้วย 
 นอกจากนีย้งัมห้ีองจดัปาร์ตีใ้นโอกาสพเิศษ สมกบั
เป็นสาขาที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลกจริงๆ  

Charlie Brown Cafe 
Thailand

จากการ์ตูนชุดสั้น ‘พีนัทส์’ ของ Charles M. Schulz ได้กลายมาเป็นคาเฟ่ 
สุดน่ารัก ให้ผู้ชื่นชอบแวะเวียนเข้ามาทักทายพ้องเพื่อนชาร์ลี บราวน์, สนูปี้, 

วู๊ดสต๊อก และลูซี่ ซึ่งแปลงร่างมาเป็นขนมแสนอร่อย

ตวั
อย
่าง
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Unicorn Cafe
ซอยสาทร 8 (ติดซอยละลายทรัพย์) 

แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 
พิกัด N13.723174 E100.530572

โทรศัพท์ 08-6397-9262
เปิดบริการ 12.00-20.00 น. ปิดวันจันทร์
www.facebook.com/Unicornbrand

Unicorn Cafe
เมือ่ยนิูคอร์นสหีวานกระโดดออกจาก 
เทพนิยายมาอยู่ในจานแสนสวย 
อะไรจะเกิดขึ้น...

คูปองส่วนลด     พิเศษเฉพาะผู้อ่านนิตยสาร EDT with kids

เงื่อนไขการใช้คูปอง
 จ�ากัดการใช้คูปองต่อ 1 ครั้ง และใช้คูปองได้ไม่เกิน 1 ใบ
 งดใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมรายการอื่นๆ
 ใช้ได้ถึงวันที่ 15 พ.ย. 57

Unicorn Cafe50% เมื่อสั่งเครื่องดื่ม Italian Soda ที่ร้าน

 Unicorn Cafe ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเดินทางสะดวก
สบาย หากมา BTS ให้ลงสถานีช่องนนทรี เลี้ยวประตู
ทางออก 4 เดินเข้าซอยนราธิวาสฯ 3 ประมาณ 50 เมตร 
จะพบร้านสีชมพูหวานแหววชวนสะดุดตา ภายในร้าน
ตกแต่งไปด้วยตุก๊ตาโพนีจ่ากอนเิมชัน่ชดุ My Little Pony 
ทั้งทไวไลท์ สปาร์คเคิล, แอปเปิ้ลแจ็ค, เรนโบว์แดช, 
ฟลัทเทอร์ชาย, พิงค์กี้ พาย, แรริตี้ และผองเพื่อนใน
หมู่บ้าน Pony Village ด้านข้างจัดเก้าอี้สีชมพูประดับ
เพชรแวววาวถูกใจเด็กผู้หญิงเชียวค่ะ ส่วนมุมด้านในมี
ของทีร่ะลกึจ�าหน่ายทัง้ ตุ๊กตาโพนี ่สร้อยข้อมือสีลูกกวาด 
เสื้อยืด กระเป๋า ผ้าพันคอ ฯลฯ 

 มาดูเบเกอรี่กันบ้างดีกว่า สีสันแต่ละชิ้นสดใส 
น่ารับประทานทั้งนั้นเลยอย่าง Rainbow Cake มี 4 ชั้น 
4 รสชาติ สตรอเบอรี่ นมสด น�้าผึ้ง และวนิลลา หรือ
อร่อยเบาๆ กบั Rainbow Cupcake บัตเตอร์เค้กครมีสด 
สีหวานประดับมาร์ชเมโล่ เจ้าของร้านบอกว่าปกติจะมี 
แก๊งโพนีม่าประดับหน้าคพัเค้กด้วย สงสยัวันน้ีจะแอบบนิ
ไปเที่ยวกันหมด อีกชิ้นที่สะดุดตาคือเค้กแฮนด์เมด 
Princess Celestia ราชินีแห่ง Equestria ที่ใช้น�้าตาล
ฟองดองท์ป้ันขึน้รปูทลีะส่วน น่ารกัแบบนีไ้ม่กล้ารบัประทาน
เลยค่ะ อยากจะเก็บไว้ชื่นชมนานๆ หากต้องการเค้ก
การ์ตูนรูปอื่นๆ ทางร้านเขาก็รับท�า เพียงสั่งล่วงหน้า 
3-4 วัน แถมมีจัดส่งต่างจังหวัดด้วยนะคะ ส�าหรับ 
เครือ่งดืม่มใีห้เลือกสดชืน่หลากหลายรปูแบบทัง้ Cotton 
Candy, Galaxy Soda, Italian Soda และโกโก้
 Friendship is Magic ชักชวนเพื่อนๆ มาเจอกัน 
มีเบเกอรี่อร่อยๆ กับการ์ตูนตัวโปรด แค่นี้ก็เหมือนอยู่
ในดินแดนแห่งเวทมนตร์แล้ว  ตวั

อย
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  สองข้างทางเต็มไปด้วยแผงขายผลไม้สีสันชวน
รบัประทาน เด็กๆ ท�าเนยีนลงไปช่วยคณุน้าขายกนัเสยีด้วย 
เราแวะรับประทานข้าวแกงที่มีให้เลือกเป็นระยะ ชอบ
ร้านข้าวแกงทางใต้เพราะจะมีผักแนมน�า้พริกแถมให้ทกุ
โต๊ะเลย 
  พอฟ้าใสเรากม็าถงึจงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ี พาเดก็ๆ 
มาไหว้พระทีว่ดัพระบรมธาตไุชยาราชวรวิหาร  ถงึช่วงนี้
จะเป็นวนัหยดุยาว แต่บรรยากาศทีน่ี่กลบัเงยีบสงบ มแีต่
ชาวบ้านพาคนเฒ่าคนแก่มาสกัการะพระบรมสารรีกิธาตกุนั  
นอกจากจะเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองแล้ว พระบรมธาตุไชยา
ถอืเป็น 1 ใน 3 ของโบราณสถานอนัศกัด์ิสทิธ์ิของภาคใต้ 
และเป็นพทุธสถานเพยีงแห่งเดยีวในประเทศไทยทีย่งัคง
รักษาความเป็นเอกลักษณ์ของศิลปกรรมสมัยศรีวิชัย
ไว้ได้มากที่สุด สังเกตให้ดี ตราประจ�าจังหวัดก็เป็นรูป
เจดีย์พระบรมธาตุไชยาด้วย

หมอกจาง ๆ  ..ที่ป่าฝนกับ
ISUZU MU-X 

ครอบครัวเรา คุณพ่อถนัดขับรถเดินทางตอนกลางคืน 
คราวน้ีมุ่งหน้าลงใต้ด้วย ISUZU MU-X ที่วิ่งได้นุ่มมาก 
เด็กๆ น่ังสบายไม่นานก็หลับปุ๋ยยาว พอเช้ามาเหมือน

หายตัวทะลุมิติไดเ้พราะภาพรอบๆ ตัวก็จะตา่งจากส่ิงที่เห็นกอ่นหลับไป  
คุณพ่อแปลงร่างเป็นคุณครูในบัดดล ช้ีชวนให้เด็กๆ สังเกตลักษณะ
บ้านเรือน ต้นไม้ และบรรยากาศรอบๆ ตัวว่า ต่างจากที่อื่นอย่างไร
บ้าง บางช่วงก็มีค�าถามแลกขนมเล็กๆ น้อยๆ ด้วย (ท่าทางอินมาก 
ถ้าออกข้อสอบได้คงท�าไปแล้ว)

 แล้วเราก็เดินทางกันต่อ  ISUZU MU-X มีระบบ Bluetooth 
บวกกบัเครือ่งเสยีงท่ีให้เสียงแบบ Surround การเดินทางไปพร้อม
กับเสียงเพลงเพราะๆ จึงเพลินจนลืมเวลาไปเลย ปลายทาง
ของเราอยู่ข้างหน้านี่แล้ว ‘อุทยานแห่งชาติเขาสก‘ ป่าดิบที่
เขียวชอุ่มออกมาต้อนรับพวกเรา ภูเขาหินปูนมีหมอกจางๆ 
คลอเคลียอยู่ใกล้ๆ ถึงอากาศจะชื้นแต่ก็บริสุทธิ์แสนสบาย ที่นี่
ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนของ ‘ขุนเขาแห่งป่าฝน’ ป่าดิบชื้นผืนใหญ่
ที่สุดของภาคใต้  นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติทั้งเด็ก
และผู้ใหญ่ที่ชอบเดินป่าและนิยมกิจกรรมแนว Adventure  ซึ่งมี
ให้เลือกตั้งแต่ขั้นเด็กๆ จนถึงระดับปราบเซียน ที่พักก็มีให้เลือก
มากมาย จะริมคลองน�้าสวยใส วิวภูเขา หรือนอนนับดาว
บนแพ...ค�่าคืนของเราที่เขาสก เด็กๆ  เลือกบ้านบนต้นไม้กันค่ะ  
ได้นอนบนบ้านสูงๆ ที่มีป่าล้อมรอบ นอนอุ่น ฝันสนุกแน่นอน
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 เช้านี้เด็กๆ ไปนั่งช้างที่ปางช้าง Win Elephant Tour Khao Sok ช่วงล่างที่แน่นปึ้กและระบบความปลอดภัย
ของเบรกทีเ่ตม็ไปด้วยประสทิธภิาพ ท�าให้ ISUZU MU-X ไม่หวัน่ไหวกบัถนนลกูรงัทีโ่ดนฝนจนอ่วมมาทัง้คนื เจ้าของ
เล่าว่าอยู่กับช้างมาตั้งแต่สมัยปู่ที่ท�าสวนยางโดยใช้ช้างลากไม้ยาง พอเปลี่ยนมาท�าทัวร์ก็ฝึกช้างโดยไม่ใช้ตะขอ
จะใช้หวายแทน ส่วนตะขอเอาไว้คล้องหชู้างเวลาเขาตกใจจะวิง่เตลดิไป คณุน้าทองดช้ีางตาสวยของเดก็ๆ เป็นไกด์
พาเที่ยว ทองดีอายุใกล้หลักสี่ ชอบกินสับปะรด มาอยู่ที่นี่ได้ 3 วันก็ฟังภาษาใต้รู้เรื่องแล้ว (เก่งกว่าลูกเราอีก) 
ชว่งเวลาที่ทองดีชอบมากที่สดุคอืหลังเลกิงานเพราะเขาจะน�าชา้งไปไว้ในป่า...เดก็ๆ บอกว่าช่วงเลิกงานน้าทองดี
คงมีความสุขที่ได้คุยนู่นเม้าท์นี่กับเพื่อนๆ ตามประสาแม่บ้านแน่ๆ เลย เด็กๆ ยกมือไหว้ขอบคุณน้าทองดีที่พา
พวกหนูเที่ยว บอกน้าไปว่ารักษาสุขภาพด้วย แล้วเราคงมีโอกาสได้เจอกันอีกนะคะ

 กลบัจากพายเรอืแคนรูะยะทางตัง้ 7 กม.ทีค่ลองศก สองข้างทางววิสวยมากๆ 
แถมไม่เหนื่อยเลย (เพราะส่วนใหญ่พี่ไกด์จะพายให้หนูนั่นเอง)  เด็กๆ ชวนกันไป
หาลูกและใบยางแห้งลายสวย เดินเล่นไปเรื่อย เจอคุณลุงเจ้าของสวนยางใจดีสอน
เด็กๆ กรีดยางด้วย ปกติเขากรีดยางกันช่วงหลังเที่ยงคืนเพราะน�้ายางจะไหลดี  
ลุงยังชวนให้เข้าไปเดินเล่นในสวนผลไม้อีก มังคุดกับเงาะที่เพิ่งเด็ดมาจากต้น
ผสมกับน�้าใจของคุณลุงช่างหอมหวานจับใจจริงๆ

 นอกจากป่าเขยีวขจทีีม่อียูร่อบๆ ตวัแล้ว พาเดก็ๆ นัง่
เรอืหางยาวไปเทีย่วในเข่ือนรชัชประภา (เข่ือนเช่ียวหลาน) 
ก็สนุก แนะน�าว่าให้ออกเดินทางกันแต่เช้า นอกจากจะ
ไม่ร้อนแล้ว แค่ดูพระอาทิตย์ค่อยๆ ออกมาทักทาย
จากเหลีย่มเขากลางสายหมอกกไ็ม่อยากกระพรบิตาแล้ว 
บรรยากาศในเข่ือนสวยสงบและมีไฮไลท์ท่ีเขาสามเกลอ 
ที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นกุ้ยหลินเมืองไทยเชียวนะ ท�าตัวเงียบๆ 
ฟังเสียงธรรมชาตแิล้วสงัเกตเกาะน้อยใหญ่ในเขือ่นให้ดี
อาจจะเจอสัตว์ป่าต่างๆ ได้ หิวนักก็พักกินข้าวที่แพ
ตามทาง ใส่ชูชีพกระโดดลงน�้าใสๆ หรือจะแค่ลอยคอ
ในน�้าเย็นๆ มองฟ้าสวยๆ
 ...รับรองว่าอารมณ์ดีไปอีกหลายวัน ตวั
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กระทบไหล่ซูเปอร์ฮีโร่ที ่
Movie World

ขออิงคอนเซปต์ของฉบับนี้สักหน่อย ว่าด้วยคาแรกเตอร์การ์ตูนตัวโปรด 
รือ้ภาพเก่าเมือ่คราวหอบลกูชายลดัฟ้าไปตะลยุไกลถงึโกลด์โคสท์ ออสเตรเลยี 
ที่นี่มีชื่อเสียงเรื่องความงดงามของหาดทรายสีทองยาวสุดลูกหูลูกตา ได้รับ

การขนานนามว่าเป็นสวรรค์ของนักโต้คลื่น หรือ ‘Surfers Paradise’ และยังเป็นเมืองที่
รวมสวนสนุกระดับโลกเอาไว้มากมายอีกด้วย

อันนาบี

 มฟูวีเ่วลิด์ หนึง่ในสวนสนกุเลือ่งชือ่ของโกลด์โคสต์ 
เป็นโรงถ่ายภาพยนตร์ของวอร์เนอร์ บราเธอร์ส บ้างกเ็รยีก
ว่า ‘ฮอลลีวู้ดแห่งโกลด์โคสต์’ เปิดโอกาสให้ผู้คนจาก
ทกุมมุโลกได้สมัผัสกบัตวัละครในภาพยนตร์สุดฮิต ทัง้
ซูเปอร์แมน แบทแมน กรนีแลนเทร์ิน และเหล่าตวัการ์ตนู
สุดน่ารักจากลูนีย์ ทูนส์ แม้อาณาบริเวณจะไม่ใหญ่
เท่ากับสวนสนุกของค่ายหนังคู่แข่ง แต่ความมันส์และ
ความตื่นเต้นไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลย 
 อตัราค่าผ่านประต ูผูใ้หญ่ 89.99 ดอลลาร์ออสเตรเลยี 
(AUD) เด็กอายุ 3-13 ปี 69.99 ดอลล่าร์ เล่นเครื่องเล่น
ได้ทุกชนิด กี่รอบก็ได้ไม่จ�ากัด ครอบครัวเราซื้อบัตร
แบบ Escape Pass ราคาคนละ 99.99 ดอลล่าร์ เลือก
เที่ยวได้ 2 แห่งในเครือเดียวกัน คือ มูฟวี่เวิลด์และ
ซีเวิลด์ คุ้มกว่าซื้อแห่งเดียวตั้งเยอะ หากใครจะไป
อย่าลืมดูโปรโมช่ันในเว็บไซต์ของเขาก่อนนะคะ เคย
เปิดเจอว่าจ่ายเพียง 99.99 เที่ยวสวนสนุกได้ตั้ง 3 แห่ง 
(คุ้มกว่าตอนพวกเราไปอีก) ประตูเปิด 9.30 น. เครื่อง
เล่นเริ่มให้บริการ 10.00 น. จนถึง 17.00 น. 

 ตามธรรมเนียมก่อนเข้าไปเล่นต้องแชะภาพกับทางเข้าที่ติดตัวอักษรใหญ่ยักษ์ ‘Movie WB World’ เสียก่อน 
ช่วงที่ไปเป็นวันธรรมดา คนเลยไม่พลุกพล่าน เดินเล่นชิลๆ พอเจอเหล่ายอดมนุษย์จาก Justice League ยืนต้อนรับ 
รีบปรี่ไปเก็บภาพด้วยเสียหน่อย ถ้ารุ่นแม่ก็ต้อง ‘Wonder Woman’ สาวน้อยมหัศจรรย์ในชุดสีสันลายธงชาติ 
พลังวิเศษอยู่ที่ก�าไลข้อมือยกข้ึนมารับกระสุนปืนได้ แถมยังมีบ่วงบาศสีทองไว้ใช้รัดศัตรูให้คายความจริงออกมา 
ส่วนอีกหนึ่งนางแม่ไม่รู้จัก ลูกชายบอกว่าเธอคือ ‘Hawkgirl’ เป็นมนุษย์ที่บินได้ สื่อสารกับนกก็ได้ อาวุธคือลูกตุ้ม
ปล่อยพลงังานไฟฟ้าท�าลายตวัร้ายได้ และยงัม ี‘Green Lantern’ มนษุย์คนแรกทีถ่กูเลอืกให้รบัพลงัจากแหวนศกัดิส์ทิธิ์
เพื่อช่วยปกป้องดาวขององค์กร Green Lantern จากการคุกคามของศัตรู ส่วน ‘The Flash’ ได้รับพลังความเร็ว
จนกลายเป็นคนทีไ่วทีส่ดุในโลก คุณพ่อชวนคุณลกูไปยนืเบ่งกล้ามสูก้บัสองซเูปอร์ฮโีร่ แอบเหน็เดก็ฝรัง่ทีย่นืต่อแถวข�า 
แต่พอถึงคิวเด็กคนนั้นก็เห็นท�าท่าเบ่งกล้ามเลียนแบบคุณพ่อเหมือนกัน (สงสัยที่ข�าเพราะถูกใจ)   
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Movie World  
Pacific Motorway Gold Coast 
Queensland 4210 Australia
movieworld.com.au

รถยนต์ จาก Surfers Paradise ขับไปตาม Gold Coast Highway จนถึง 
Smith Street แล้วไปตามป้าย Brisbane และ Pacific Motorway ออกตรงป้าย 
Exit 60 จะถึงที่หมายมีลานจอดรถฟรีด้านหน้าสวนสนุกจาก Brisbane ขับไป
ตามป้าย Pacific Motorway และ Gold Coast ออกตรงป้าย Exit 60 เช่นกัน
รถเมล์ จาก Surfers Paradise วันธรรมดา สาย 821 วันเสาร์ สาย 823 และ 851 
ส่วนวันอาทิตย์ สาย 823 

 สวนสนุกแห่งนี้แบ่งเป็นโซนๆ เหมือนกับที่อื่นๆ เช่น 
Kids WB! FUN Zone โซนที่เด็กๆ ได้ต่ืนตาต่ืนใจกับ
ตัวการ์ตูนจากลูนีย์ ทูนส์ อาทิ กระต่าย ‘Bugs Bunny’ 
เจ้าเป็ด ‘Daffy Duck’ นกน้อยสีเหลืองสดใส ‘Tweety’ 
แมวจอมป่วน ‘Sylvester’ ฯลฯ ส่วนเครื่องเล่นของโซนนี้มี 
‘Road Runner Roller Coaster’ เหมอืนกับรถไฟเหาะของเดก็ 
ชวนลูกชายเล่นก่อนเลย โอ้! ขนาดเครื่องเล่นเด็ก ก็เหวี่ยง
เสียจนหัวใจเต้นแรง พอเล่นเสร็จลูกชายรีบขอไปขับแท็กซี่
ใน ‘Speedy Gonzales’ ให้หายหวาดเสียวก่อน 
 เดนิผ่านเครือ่งเล่น ‘SCOOBY-DOO Spooky Coaster’ 
ช่ือฟังน่ารกัและชอบการ์ตูนเรือ่งนีม้าก เป็นการผจญภยัของ
สุนัขหน้าทะเล้นพันธุ์เกรทเดน กับคนจากบริษัทไขปริศนา
ลึกลับ เฟรด, แช็คกี้, แดฟนี่ และเวลม่า ออกฉายวันแรก
เมื่อ 13 กันยายน 2512 (น่าจะก่อนคุณพ่อคุณแม่หลายคน
เกิดเสียอีก) พาลูกชายไปวัดความสูงเห็นว่าเล่นได้ เลยชวน
กันไปต่อแถว แต่พอได้เล่นอะดรีนาลีนพุ่งพล่านสุดๆ 
เปรยีบเหมอืนรถเหาะท่ามกลางความมืดท่ีมีแสงเลเซอร์และ
เสียงประกอบสุดเร้าใจ ทั้งเหวี่ยง ทั้งดิ่งลงแบบที่เราไม่ทัน
ตั้งตัว พ่อชอบใจ แม่ร้องจนคอแทบแตก ส่วนลูกชาย
ไม่เปล่งเสียงสักแอะ กอดแม่แน่นสุดๆ (คงก�าลังช็อก) 
เครื่องเล่นนี้เหวี่ยงจริงๆ จนโทรศัพท์มือถือหล่นออกจาก
กระเป๋า โชคดีที่ไม่ตกลงไปในรางแล้วท�าให้เครื่องเล่นช็อต
แบบในหนังเรื่อง Final Destination (คิดแล้วหวาดเสียว)  

 จากนั้นได้เวลาไปชมภาพยนตร์ 4 มิติ เรื่อง ‘Journey 
to the center of the earth’ เอาใจคุณลูกชายให้หายกลัว 
ต่อด้วย ‘Hollywood Stunt Driver Show’ โชว์การขีม่อเตอร์ไซค์
และขับรถยนต์ผาดโผนท่ีตืน่เต้นเร้าใจมาก มทีัง้ซิง่ทะลกุ�าแพง
และข้ามสิ่งกีดขวาง พร้อมเอฟเฟ็กต์พิเศษสมจริง  สร้างเป็น
เรื่องไล่ล่า ยิงกันโป้งปั้ง กลิ่นควันปืนลอยมาตามลมทีเดียว 
การแสดงมี 2 รอบ สิบเอ็ดโมงตรงและบ่ายโมงห้าสิบ

 ส่วนเครือ่งเล่นทีเ่ราได้แต่ไปยนืมองได้แก่ ‘Superman Escape’ รถไฟเหาะ
ทะยานบนรางสีแดงด้วยความเร็วถึง 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง บางช่วงดิ่งลง
เกอืบเป็นเส้นตรง แค่เหน็กแ็ทบจะเป็นลม ‘Batwing Spaceshot’ เป็นเครือ่งเล่น
ทีม่คีวามสงูถงึ 60 เมตร จะค่อยๆ น�าผูเ้ล่นขึน้ไปชมทวิทศัน์โดยรอบของมฟูวีเ่วลิด์ 
ก่อนจะทิ้งดิ่งลงมาถึงพื้นด้วยความชัน 90 องศา และยังมี ‘Green Lantern 
Coaster’ ตอนท่ีไปยงัไม่เปิดให้บริการ แต่เข้าไปดใูนเวบ็ไซต์น่าจะเป็นเครือ่งเล่นที่
หวาดเสยีวทีส่ดุในมฟูวีเ่วลิด์ เพราะพุง่ดิง่ลงตามรางทีส่งูชนัมากทีส่ดุของทีน่ัน่เลย 
 โซนสุดท้ายที่ไปเยือนคือ Wild West Falls ออกแนวคาวบอย มีเครื่องเล่น
แบบล่องแก่งบ้านเรา ลูกชายเห็นแล้วบอกไม่เล่นได้ไหม พ่อและแม่ตอบแทบ
พร้อมกันว่า ‘ไม่ได้ มาแล้ว ต้องเล่น’ (ไม่ค่อยโหดเลย) เล่นเสร็จเลยพาไป
ปลอบใจด้วยการให้ซื้อหนังสือ Scooby Doo ลูกชายอารมณ์ดีขึ้นมาทันที 

 ตบท้ายด้วยการชม ‘All Star Parade’ ขบวน 
พาเหรดตัวการ์ตูนนานาชนิดเริ่มบ่ายสามโมงครึ่ง 
จบัจองทีน่ัง่แถวหน้าสดุ นอกจากเห็นชดัแล้วยงัได้
จบัมอืกบั Cat Woman อกีด้วย...เป็นอกีหนึง่ทรปิ
ที่ความสนุกหมุนรอบตัวสุดๆ  

การเดินทางไปมูฟวี่เวิลด์
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นกโป่งวิด 
(Greater Painted-snipe)
ตัวเมียสีสันสวยงามกว่าตัวผู้ โดยมีสีน�้าตาล
แดงแกมเลอืดหม ูแถบกลางหวัสนี�้าตาลเหลอืง 
และมีวงรอบตาสีขาว เมื่อจับคู่ผสมพันธุ์ 
ตวัเมยีจะวางไข่แล้วทิง้รงัไปจบัคูใ่หม่ ปล่อยให้
ตัวผู้เฝ้าไข่และเลี้ยงดูลูกนกตามล�าพัง

เรื่อง: แม่นก ภาพ: พ่อก๊อป

ไปเช้า...กลับค�่า
เทศกาลกนิเจทีผ่่านมา ลกูๆ อชิัน้ตดิสอบกนั
แบบไม่ซ�้าวันเลย มีเวลาพาไปเท่ียวใกล้ๆ ท่ี
อ�าเภอพนสันคิม จงัหวดัชลบรุ ีขบัรถราว 1 ชม. 

ก็ถึงแล้ว เมืองพนัสเคยเป็นชุมชนโบราณที่เจริญมากว่า 
พันปี บางทีก็เรียกว่าเมืองพระรถ และเชื่อกันว่าเป็นเมือง
เดียวกับนิทานพื้นบ้านเรื่องพระรถ-เมรีด้วยค่ะ  

 ท่ามกลางวันเวลาใหม่ๆ เรายังคงเห็นอดีตสวยๆ 
แซมอยูท่ีเ่ดมิ ทัง้บ้านเรอืนและผูค้นซึง่เตม็ไปด้วยความ
ทรงจ�าที่พร้อมจะเล่าสู่กันฟัง พ่อก๊อปขับรถพาเด็กๆ 
สังเกตเมืองพนัสที่มีตึกสมัยใหม่กระจายอยู ่ทั่วไป 
ในขณะเดียวกันก็โอบล้อมนาข้าวเอาไว้ แล้วก็ชี้ชวน 
ให้ดูนกโป่งวิด (Greater Painted-snipe) ที่ก�าลังกินน�้า
อยูต่รงหนองเลก็ๆ ในทุง่นา นอกจากจะมสีีสวย รปูร่าง
หน้าตาน่าเอน็ดแูล้ว เขามสีิง่ทีพ่เิศษกว่านกอืน่คอืตวัเมยี
มสีสีนัสวยงามกว่าตวัผู ้โดยจะมสีนี�า้ตาลแดงแกมเลอืด
หมู แถบกลางหัวสีน�้าตาลเหลือง วงรอบตาสีขาว และ
เมือ่จบัคูผ่สมพันธุ ์ตวัเมยีจะวางไข่แล้วทิง้รังไปจบัคูใ่หม่ 
ตัวผู้ก็ต้องคอยดูแลรัง เฝ้าไข่ และเลี้ยงดูจนลูกนก 
เติบใหญ่เพียงล�าพัง สงสัยเคยโดนผู้ชายท�าให้เจ็บช�้า
น�้าใจ...ลูกๆ ของอิชั้นกล่าวไว้
 เราเสียเงินเข้าชมคนละ 10 บาท ไปดูพิพิธภัณฑ์
จักสานที่ใหญ่ที่สุดในโลกของคุณยายปรานีกัน คุณยาย
ใจดสีอนเดก็ๆ สานกล่องเกบ็ของใบน้อย เสยีค่าอปุกรณ์
คนละ 50 บาท คณุยายเล่าว่าสมยันีก้ม็แีต่คนเฒ่าคนแก่ 
ทีย่งันัง่หลงัขดหลงัแขง็ท�าเครือ่งจกัสานอยู ่ รุน่ต่อๆ ไป
ก็ไม่มีใครสนใจสืบทอดแล้ว เพราะเป็นงานฝีมือที่ต้อง
ใช้เวลาแถมค่าตอบแทนกไ็ม่มาก แล้วยิง่สมัยน้ีมีพลาสติก
สสีวย ทรงแปลกๆ ผลติออกมาให้เลอืกใช้กนัเตม็ตลาด 
ใครสนใจพาลูกจงูหลานหรอืพาตวัเองไปเรยีน (กีค่นกไ็ด้) 
ติดต่อได้ที่ 0-3846-1180 ค่ะ
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