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3 MINUTES READ
สัมผัสประสบการณ์ใหม่ให้โลก
ใต้ทะเลยัง่ ยืนด้วยกิจกรรมปลูกปะการัง
ทีส่ ตั หีบ
เพิ่มดีกรีกิจกรรมโลดโผนกับ
Wakeboaed ทีพ
่ ทั ยา เหมาะทัง้ มือเก๋า
และมือใหม่ทอ่ี ยากทดลองความท้าทาย
ให้ตวั เอง
ชวนแก๊งแอดเวนเจอร์ให้สดุ เหวีย่ ง
กับการท่องสวน เปือ้ นฝุน่ เลอะโคลน
ลุยน้�ำ ในสนามขับ ATV ทีพ
่ ทั ยา
เตรียมความพร้อมเป็นนักเซิรฟ
์
หน้าใหม่ใจสูโ้ ต้คลืน่ กับแหลมหญ้า
เซิรฟ
์ คลับ จ.ระยอง

ชวนชาวไมซ์ไปผจญภัย
กับกิจกรรมท้าทาย
ในภาคตะวันออก
ถ้าจะหากิจกรรมที่ท้าทายและใกล้พื้นที่
กรุงเทพฯ โซนพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกน่าจะเป็น
ตัวเลือกหนึ่งที่สามารถจบและฟินภายใน
การเดินทางครั้งเดียว และตอบโจทย์
ความต้องการกลุ่มไมซ์ที่ชื่นชอบการท�ำ
กิจกรรมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเปิด
ประสบการณ์ใหม่ช่วยฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรทางทะเลจากการปลูกปะการัง
ก่อนเพิ่มระดับความเข้นข้นความสนุก
ที่ท้าทายทั้งการขับรถ ATV บนบก หรือ
สัมผัสความท้าทายในน�้ำอย่าง Wakeboard
ไปจนถึงการโต้คลื่นท้าลมทะเล

ปลูกปะการังที่สัตหีบ

เหมาะกับ: การจัดกิ จกรรมประชุมองค์กร
ทีส่ นใจงานด้านอนุรกั ษ์ และการท�ำกิ จกรรม
ในเชิ ง CSR
หลังภาครัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วม
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลมากขึ้น
การปลูกปะการังได้กลายเป็นกิจกรรม CSR ที่
องค์กรต่างๆ ให้ความนิยม เพราะนอกจากจะ
แสดงถึงความมีส่วนร่วมรับผิดชอบสังคม
ขององค์กรแล้ว ยังถือเป็นการปลูกจิตสำ�นึก
ทางอ้อมให้ทีมหรือพนักงานได้รักและรู้จัก
หวงแหนต่อทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล
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ACTIVITY
Wakeboard ที่พัทยา

เหมาะกับ: การจัดกิ จกรรมขององค์กรทีม่ ี
พนักงานส่วนใหญ่เป็ นคนรุ่นใหม่
กลายเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมยอดฮิตของทุก
เพศทุกวัยไปแล้วส�ำหรับ Wakeboard ซึ่งเป็น
กีฬาทางน�้ำที่มีส่วนผสมระหว่างเซิร์ฟบอร์ด
(กระดานโต้คลืน่ ) กับสกีนำ�้ เหมาะส�ำหรับผู้ที่
ชอบความผาดโผนและความท้าทาย และ
อย่างน้อยต้องมีร่างกายที่แข็งแรงหรือมีการ
ออกก�ำลังกายมาแล้วระดับหนึ่ง เพราะต้องใช้
ก�ำลังแขนในการจับสายเคเบิลที่ลากตัวให้
สามารถโลดแล่นอยู่บนน�้ำให้ได้ พร้อมกับ
ก�ำลังขาที่แข็งแกร่งเนื่องจากต้องยืนบนบอร์ด
ได้อย่างมั่นคง ก่อนที่จะออกลีลาโลดโผน
กระโดดตีลังกาตามความชอบ
กลุ่มไมซ์ที่สนใจมาเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมนี้
เหมาะสำ�หรับทั้งมือเก๋าและมือใหม่ที่อยากจะ
ทดสอบการเล่นเป็นครั้งแรก โดยมีเจ้าหน้าที่

สอดรับกับแนวทางการอนุรักษ์แนว
ปะการังที่มีความจำ�เป็นมากขึ้น เพราะปะการัง
มีความสำ�คัญต่อระบบนิเวศของสัตว์โลก
ใต้ท้องทะเลและเป็นแหล่งอนุบาลของสิ่งมีชีวิต
ตัวน้อย กิจกรรมการปลูกปะการังทีส่ ตั หีบภายใต้
การดูแลของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินที่
หาดเตยงามหรืออ่าวนาวิกโยธิน จึงได้รับความ
นิยมอยู่เสมอ สำ�หรับการปลูกปะการังควรมา
เป็นหมู่คณะและควรติดต่อประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่ล่วงหน้าเพื่อความสะดวกทั้งผู้ร่วม
กิจกรรมและต่อสถานที่ เนื่องจากปัจจุบันถือ
เป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง
ขั้นตอนการปลูกจะมีเจ้าหน้าที่อธิบาย
พร้อมสาธิตก่อนทีจ่ ะให้ลงมือปฏิบตั จิ ริง จากนัน้
เจ้าหน้าที่จะเป็นคนไปวางปะการังเทียม
ใต้ท้องทะเลยังเกาะขนาดเล็กที่อยู่กลางอ่าว
นาวิกโยธินที่ชื่อว่าเกาะไก่เตี้ยเอง เพราะถือเป็น
เขตอนุรกั ษ์ปะการังเขากวางอยูแ่ ล้ว โดยบริเวณ
เกาะนี้ไม่อนุญาตให้คนภายนอกขึ้นเกาะ
เนื่องด้วยบริเวณโดยรอบมีปะการังอยู่เป็น
จำ�นวนมาก
อีกหนึง่ สถานทีค่ อื อุทยานใต้ทะเลเกาะขาม
ซึ่งนอกจากจะมีชายหาดที่สวยงามแล้ว ยังถือ
เป็นแหล่งมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ
มาก เพราะมีแนวปะการังที่อุดมสมบูรณ์อยู่
รอบเกาะ โดยสามารถเห็นแนวปะการังน�้ำตื้น
ในระดับความลึก 3-6 เมตร จึงท�ำให้มีการ
อนุรักษ์ปะการัง พร้อมฟื้นฟูและรักษา

เตรียมฝึกสอนและให้ค�ำ แนะนำ�ด้วย Kneeboard
หรือบอร์ดเริ่มต้น (บอร์ดนั่ง) ก่อน เพื่อให้รู้จัก
วิธีเลี้ยวเข้าโค้งในบึงฝึกหัด ผู้สนใจเพียงแค่
เตรียมเสื้อผ้าที่กระฉับกระเฉง ส่วนอุปกรณ์
อื่นๆ ก็สามารถหาเช่าได้ ที่สำ�คัญต้องอย่าลืม
หมวกกันน็อกกับเสื้อชูชีพ และถ้าฝึกแบบบอร์ด
นั่งจนมั่นใจก็เริ่มไต่ระดับสู่เว็กบอร์ดของจริง
โดยมีบึงสำ�หรับผู้เล่นมือใหม่โดยเฉพาะ รวมทั้ง
ยังมีโอกาสได้ทดลองเล่นในบึงใหญ่ซึ่งได้
กำ�หนดช่วงเวลา Low Speed ไว้อย่างชัดเจน
ก่อนที่จะปล่อยช่วงเวลาสายๆ ให้กับมือเก๋าได้
ลงสนามท้าทายความสามารถของตัวเอง
สำ�หรับสปอร์ตเกิร์ลที่มองว่าเป็นกีฬา
กลางแจ้งท้าแดดที่อาจทำ�ให้เกิดฝ้าหรือกระ
บนใบหน้าได้หากไม่ได้เตรียมครีมกันแดดมา
เป็นอย่างดี ก็สามารถมาเล่นได้ในช่วงเวลา
กลางคืนที่ใช้แสงไฟส่องนำ�ทางความมัน
แบบไร้อุปสรรคอีกต่อไป
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เหมาะกับ: กลุ่ม Incentives ทัง้ หญิ งและ
ชายทีช่ อบการผจญภัย
ถือเป็นความท้าทายอีกหนึ่งรสชาติส�ำหรับ
กลุ่มไมซ์ที่ชอบท่องเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์
สุดเหวี่ยง ชนิดที่ว่าพร้อมจะเปรอะเปื้อนเลอะ
โคลนไปทั้งตัว แม้กระทั่งยามฝนตกก็ไม่ได้เป็น
อุปสรรคต่อการท�ำกิจกรรมด้วยการขับรถเอทีวี
(ATV) ตะลุยชมทัศนียภาพทิศตะวันออกของ
พัทยาที่มีความหลากหลายให้น่าตื่นตาตื่นใจ
ตลอดเส้นทางท้องถิ่น ทั้งพื้นที่สวนไร่นา
ดงหญ้า เนินทรายที่พร้อมปะทะกับฝุ่น และ
ความชุม่ ชืน้ ของผืนป่า หรือกระทัง่ ขับผ่านล�ำธาร
เล็กๆ ให้น�้ำได้กระเซ็น ทั้งหมดนี้อาจจะท�ำให้
ลืมบรรยากาศของชายหาด เกาะแก่งต่างๆ
หรือสิ่งบันเทิงยามค�่ำคืนของพัทยาไปเลยก็ได้
เอทีวี พัทยาจังเกิลแอดเวนเจอร์ส (ATV
Pattaya Jungle Adventures) คือสนามหนึ่ง
ที่เปิดให้ผู้รักการขับขี่เอทีวีแบบวิบากมาตั้งแต่
พ.ศ. 2549 ซึ่งทำ�ให้เห็นอีกมุมของพัทยาว่า ก็
มีกิจกรรมให้ผจญภัยบนบกได้เช่นกัน แถมยัง
สามารถขับเคลื่อนไปกับกลุ่มเพื่อนในออฟฟิศ
หรือสมาชิกในครอบครัวที่รักก็ได้ โดยไม่จำ�เป็น
ต้องทิ้งใครให้นั่งเหงาอยู่คนเดียว

เพราะงานนี้ผู้ที่ไม่เคยขับรถเอทีวีมาก่อน
ก็ยังสามารถอยู่ในขบวนขับเคลื่อนตะลอนไป
ด้วยกัน เนื่องจากมีรถบริการที่ขับด้วยระบบ
อัตโนมัติสำ�หรับมือใหม่ มีอุปกรณ์ความ
ปลอดภัยไว้ให้พร้อม และยังมีเจ้าหน้าที่นำ�ทาง
ทีค่ อยให้ค�ำ แนะนำ�ไว้อนุ่ ใจตลอดเวลา เพียงแต่
ก่อนเริม่ ลงขับในสนามจริง ก็ตอ้ งผ่านการฝึกขับ
ในสนามฝึกซ้อมเพื่อให้เกิดความมั่นใจก่อนที่
ร่วมตะลุยไปกับกลุม่ เพือ่ นๆ ตลอด 2 ชัว่ โมงเต็ม
บอกได้คำ�เดียวว่ากิจกรรมนี้เหมาะมากสำ�หรับ
ผู้ที่ต้องการเผชิญอารมณ์ความสนุกและความ
ท้าทายแบบสุดเหวี่ยง

เล่นเซิร์ฟที่ระยอง

เหมาะกับ: ผูท้ ีเ่ ดิ นทางมาดูงาน Exhibition
(Visitors) แล้วมองหากิ จกรรมท�ำหลังจากการ
ดูงานเสร็ จ เพราะการเล่นเซิ ร์ฟเป็ นความสนใจ
เฉพาะบุคคล
รู้หรือไม่ว่าเราสามารถเล่นเซิร์ฟที่ระยอง
ได้ด้วย โดยไม่ต้องใช้เวลาเดินทางล่องไปถึง
ภาคใต้อย่างภูเก็ตหรือเขาหลักที่ จ.พังงา
เพราะแหลมหญ้าเซิรฟ์ คลับ ทีอ่ ยูบ่ ริเวณก้นอ่าว
หาดแม่ร�ำพึงที่ จ.ระยอง ได้เปิดเป็นที่สอนให้
แก่ผู้ที่สนใจเป็นนักโต้คลื่นหน้าใหม่ จนเป็น
Community และเริ่มเป็นที่นิยมของผู้สนใจ
กีฬาทางน�้ำนี้มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจาก
มีจุดแข็งตรงที่ใช้เวลาเดินทางเพียงกว่า
3 ชั่วโมงจากกรุงเทพฯเท่านั้น
การสอนมีแบบตัวต่อตัวหรือเป็นหมู่คณะ
อย่างใกล้ชิด โดยมีกระดานโต้คลื่นเตรียมให้
พร้อม ซึ่งนักเซิร์ฟหน้าใหม่สามารถกำ�หนด
ระยะเวลาฝึกซ้อมจนหนำ�ใจหลังได้เรียนกับ
ผู้สอนไปแล้ว ว่าต้องการใช้เวลาฝึกปรือ
มากน้อยขนาดไหนหากไม่ได้หมดแรงไปเสียก่อน
ซึ่งช่วงเวลาที่เหมาะสมคือ ระหว่างเดือน
มิถุนายน - กันยายน
สถานที่เล่นเซิร์ฟแห่งนี้ ลักษณะคลื่นมี
หน้าตัดและเป็นคลื่นลม ถือว่าเหมาะส�ำหรับ
ผู้เล่นมือใหม่มาก โดยใช้บอร์ดแบบยาวที่เน้น
แล่นไปเรื่อยๆ ไม่ต้องตัดคลื่นให้โลดโผนเกินไป
ใช้ระยะเวลาไม่นานก็น่าจะโต้คลื่นได้คล่อง
ซึง่ แตกต่างจากคลืน่ ทะเลฝัง่ อันดามันในภาคใต้
ที่คลื่นจะมาจากกระแสน�้ำขนาดใหญ่และมี
คลื่นมีความหนากว่าฝั่งอ่าวไทย ท�ำให้การเล่น
เซิร์ฟในฝั่งทะเลอ่าวไทย เหมาะกับเป็นกิจกรรม
ระยะสั้นๆ ส�ำหรับกลุ่มไมซ์ให้ได้ทดลองเล่น
ในช่วงเวลาที่มีจ�ำกัด
เห็นไหมว่าภาคตะวันออกก็เต็มไปด้วย
กิจกรรมผจญภัยที่ตอบโจทย์ความต้องการ
ของกลุ่มไมซ์ได้หลากหลายอย่างแท้จริง

