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“ชื่อว่า “KOEY” ดีไหม สั้นๆ
ง่ายๆ ตรงประเด็นดี” หนึ่งในคณะผู้
จัดท�าพูดขึ้น ขณะก�าลังประชุมหารือ
เรื่ อ งชื่ อ นิ ต ยสารหลายๆ คนคิ ด ว่ า

“KOEY” นี่น่ะหรอจะขึ้นเป็น Headline ของนิตยสาร หากอ่านผ่านๆตาม
ประสาเด็กใต้กต็ คี วามหมายของค�าๆ
นี้ได้เยอะแยะ “KOEY” อาจหมายถึง
กะปิ (ชื่อเรียกในทางภาคใต้) หรือ
อาจจะแปลว่าน้องสาวในภาษาใต้
หรือเปล่า? ...ไม่หรอกครับ..ในทีน่ ี้ เรา
หยิบยกค�าว่าเคย มาบอกเล่าถึงเรื่อง
ราว ประสบการณ์ ซึ่งเราได้พบเห็น
หรือท�าอยู่เป็นประจ�าในจังหวัดของ
เราผ่านทางรูปภาพ ตัวอักษร เคยได้
ลอง.. เคยชิม.. เคยเที่ยว.. เคยชม...
มั น จึ ง เป็ น ค� า ศั พ ท์ ที่ อ ธิ บ ายนิ ย าม
ของนิตยสารเล่มนี้ได้อย่างไร้ที่ติ แต่

ถ้าจะหยิบค�าว่า “KOEY” มาพาดหัว
เฉยๆ ก็อาจยังดูธรรมดาไปรึเปล่า?
แล้วถ้าหากมีการแปลเล่มนิตยสาร
ของเราไปเป็นภาษาอังกฤษล่ะ? นั่น
จึงเป็นประเด็นในเราพลิกแพลงค�า
ว่ า ’เคย’ในมั น พิ เ ศษขึ้ น นั่ น เอง เรา
จึงได้เขียนมันเป็นค�าอ่านในภาษา
อังกฤษดูและผลก็ออกมาน่ารักมากๆ
“KOEY” หรืออ่านลอยๆ ก็ออกเสียงว่า
โค-อี้ ได้เช่นกัน อย่าเพิง่ ปิดมันล่ะ ลอง
พลิกไปหน้าถัดไป ลองอ่านและเปิด
ใจ แล้วจะรูว้ า่ อ�าเภอทับปุด เมืองสวย
ในหุบเขาแห่งนี้มีมนต์ขลัง จนอยาก
จะต้องมาสัมผัสด้วยตัวคุณเอง

SAY “KOEY”

“จิ๊บ จิ๊บ แจ๊บ แจ๊บ กา กา กา”
เสียงนกเล็กใหญ่แข่งกันตะเบ็งเสี ยงราวกับ
ต้องการบอกว่าเป็นผู้เหนือกว่า เมื่อหันซ้ายขวา ก็ไม่
เจอผู้คน มีเพียงธรรมชาติที่มองแล้วรู้สึกเหมือนเป็น
อาหารตายามเช้า ใบไม้สเี ขียวต้องลมแกว่งไสวไปมา
ราวกับต้องการจะทักทาย ต้นไม้ทกุ ต้นต่างชูกงิ่ ก้านรับ
แสงอาทิตย์ยามเช้า มองออกสุดสายตาก็จะเห็นภูเขา
ทีเ่ ขียวชอุม่ มีหมอกหนานุม่ ปกคลุมอยูท่ วั่ ทัง้ พืน้ ที่ เมือ่
มองแล้วก็สดู อากาศเข้าไปลึกๆ ให้ปอดของเราได้รวู้ า่
อากาศทีน่ ชี่ า่ งดีงามมากแค่ไหน เตรียมยืดแขนยืดขา
เพื่อส�ารวจจังหวัดนี้ ซึ่งสวยและเงียบสงบ แต่ว่าจะ
เป็นที่ไหนกันนะ?
“แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน�้า ถ�้างามตา
ภูผาแปลก แมกไม้จ�าปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร”
เพียงได้ยินค�าขวัญประจ�าจังหวัดก็รับรู้ถึงธรรมชาติ
อันงดงาม ความอุดมสมบูรณ์ภายในพื้นที่ ซึ่งเป็นจุด
มุง่ หมายของเหล่านักเดินทางล่องใต้ แต่พดู ถึงภาคใต้
ของไทย ใครหลายคนอาจนึกถึงสงขลา ภูเก็ต กระบี่
เมืองท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งเต็มไปด้วยแสงสี หรือไม่ก็
สามจังหวัดชายแดนแน่นอน แต่หากคุณก�าลังมอง
หาที่สงบเหมาะแก่การผ่อนคลายความล้าจากการ
ท�างาน บางทีคุณอาจจะอยากลองมาเยี่ยมชมบ้าน
เราดูก็ได้กับ “พังงา” เจ้าของค�าขวัญซึ่งบรรยายถึง
ความอุดมสมบูรณ์
ด้ ว ยสภาพภู มิ ป ระเทศ พั ง งาติ ด กั บ ทะเล
อันดามัน โอบล้อมไปด้วยแนวทิวเขาเรียงตัวสลับซับ
ซ้อน มองไปทางไหนก็เห็นแต่ภูเขาน้อยใหญ่จนได
รับการขนานนามว่า “พังงา…เมืองสวยในหุบเขา”
กลางวงล้อมธรรมชาตินี้มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย
ที่เราอยากจะแนะน�าให้รู้จัก ดังนั้นวันนี้จึงขอยกมา

เพียงส่วนหนึ่ง ซึ่งก็คือ ” อ�าเภอทับปุด”
อ�าเภอทับปุด เป็นอ�าเภอเล็ก ๆ ตัง้ อยูท่ างทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด มีการด�าเนินชีวิตแบบ
วิถีชาวบ้านสงบเรียบง่าย บรรยากาศร่มรื่น ด้วยป่า
ไม้เขียวขจี อากาศเย็นสดชื่น หมอกหนาปกคลุมทั่ว
ภูเขาในยามเช้า จนกระทั่งแสงตะวันโรยแรงในยาม
เย็นในเมืองที่เปี่ยมล้นไปด้วยบรรยากาศอบอุ่นและ
ผ่อนคลาย ร่างกายจะรูส้ กึ เหมือนได้ชาร์จแบตให้เต็ม
อีกครัง้ “ธรรมชาติทสี่ วยงาม ก็เหมือนของเล่นทีม่ ี
ค่าที่สุด”
ค�าพูดและความรู้สึกนี้ ยังคงตราตรึงในใจ
เราเสมอ เพราะเราเป็นคนที่นี่ วิ่งเล่นกับธรรมชาติมา
เป็น 10 ปี และเราก็ยังไม่เคยเบื่อกับสิ่งแวดล้อมอัน
อบอุ่นนี้ด้วย ความอบอุ่นที่ไม่ได้มาจากอิทธิฤทธิ์ของ
พระอาทิตย์ แต่กลับเป็นความอบอุน่ ทีเ่ ราได้มากับผืน
ป่า ผืนน�า้ ภูเขาทีค่ อยโอบล้อมร่างกายเราไว้ ทุกวันเรา
จะชมพระอาทิตย์ขนึ้ และตก ถ้าขึน้ ไปบนเขาและทอด
มองลงมาจากผาสูงก็จะเห็นทัศนียภาพงดงามของผืน
ป่าเขียวชอุ่ม ไม่เพียงเท่านั้น ยังได้สัมผัสบรรยากาศ
เป็ น กั น เองของคนที่ นี่ คอยช่ ว ยเหลื อ กั น มี น�้ า ใจ
กันเสมอ มีวิถีชีวิตชุมชนที่แทบจะไม่เปลี่ยนแปลง
จากแต่ก่อน และยังมีอาหารพื้นเมืองรสจัดจ้านเป็น
เอกลักษณ์ ท�าให้เราติดใจไม่หนีไปไหนแน่นอน
เราพูดกันถึงขนาดนีแ้ ล้วท�าไมล่ะ... ท�าไมคุณ
ถึงไม่มาลองดืม่ ด�า่ กับธรรมชาติงามๆ ทีน่ จี่ ะตอบโจทย์
คุณเอง ลองมาสัมผัสถึงเมืองที่มีธรรมชาติล้อมรอบ
มารับอ้อมกอดอันอบอุน่ ของภูเขาทีร่ ายล้อม แล้วคุณ
จะรู้ว่าจังหวัดพังงา นี้น่าเที่ยวเพียงใด และจะเข้าใจ
ค�าว่าสูดอากาศจนเต็มปอดจากที่นี่แน่นอน
ทีม กองบรรณาธิการ
“KOEY” Magazine
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อาหารเด็ดทีห่ า้ มพลาดในตลาดเช้าทับปุด
เสี ย งไก่ ขั น ในโทรศั พ ท์ ป ลุ ก ให้ ลุ ก ขึ้ น มา
ชืน่ ชมบรรยากาศยามเช้าตรู่ หยิบรองเท้า
มาสวมให้กระชับ ผูกเชือกให้แน่นพร้อม
ที่จะออกไปสัมผัสอากาศสดชื่น และไม่พลาดที่จะ
แวะมา “ตลาดเช้าเทศบาลต�าบลทับปุด” เพื่อเติม
พลังด้วยมือ้ เช้า เมือ่ ไปถึงก็ได้พบเจอผูค้ นพลุกพล่าน
เดินจับจ่ายซื้อของ แม่ค้าต่างก็ชุลมุนกับการเตรียม
ของ ด้านในตลาดเป็นอาคารทีข่ ายทัง้ ผัก ผลไม้ และ
ดอกไม้ซึ่งมีให้เลือกซื้อได้ตามต้องการ ถัดมาจะเป็น
ร้านขายข้าวแกงและร้านขายน�้าปั่น แต่อาหารเจ้า
เด็ดสุดๆ ที่อยากแนะน�า มี 5 อย่างด้วยกัน ได้แก่

KOEY | 4

1

ขนมจีนป้านี
“เด็ดเรื่องรสชาติ ห้ามพลาด
ต้องมาลอง”

ร้านนี้ตั้งอยู่ที่ฝั่งขวาของตลาด เปิดร้าน
ตั้งแต่ 5.30 น. มีน�้ายาขนมจีน น�้าแกงพริกหวาน และ
น�้าแกงไตปลารสเด็ด เสน่ห์คือ น�้าแกงรสชาติหอมมัน
เข้ากับเส้นขนมจีนเหนียวนุ่ม ที่เมื่อทานแล้วรู้สึกอยาก
ทานอีก เราได้สอบถามป้านีถึงสูตรเด็ดของทางร้าน ป้า
นีบอกว่า ใช้ปลาตาโตในการท�าน�้ายา ซึ่งมีคุณสมบัติ
พิเศษ คือ เนือ้ จะหวาน มัน และไม่ทา� ให้นา�้ แกงมีรสชาติ
เพี้ยนไปเมื่อเปรียบเทียบกับปลาอื่นๆ แถมยังท�าให้มี
รสชาติที่เข้มข้นขึ้นด้วย คู่กับผักเคียงที่ตั้งเต็มโต๊ะ เรา
เลือกทานได้ตามใจปาก ราคาก็ไม่แพง ต้องยกนิ้วให้
ป้าจริงๆ

“ข้าวย�าปักษ์ใต้
ลองแลหม้ายท้าให้ชิม”
ป้านีคนเดิมเพิ่มเติมคือนอกจากขายขนมจีน
แล้ว ยังมีหม้อใหญ่ๆ อีกใบที่วางอยู่เคียงกัน
นั่นคือข้าวย�าเครื่องแกงรสเด็ดหนึ่งเดียวในตลาด หน้าตาไม่
เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน คือ เครื่องแกง ที่มีการเพิ่ม
เนื้อปลานึ่งให้มีกลิ่นหอมเพิ่มขึ้น จากนั้นน�ามาคลุกกับข้าว
หอมร้อน ๆ ที่เมื่อกินแล้วต้องบอกว่า หรอยจังฮู้ (อร่อยมาก)
เพราะรสชาติที่เผ็ดจัดจ้าน มิหน�าซ�้ายังเป็นข้าวย�าสมุนไพร
เพราะเต็มไปด้วยพืชสมุนไพรหลากหลายชนิด เช่น ถัว่ ฝักยาว
ใบมะกรูด ใบขมิ้น ใบข่า ใบกระพังโหม ใบกระทือ และเถ้า
แหง (ในภาษาพื้นเมืองไว้เรียกถั่วงอก) นอกจากจะดีในด้าน
รสชาติแล้ว ยังมีผลดีตอ่ ร่างกายอีกด้วย ข้าวย�าจึงมีลกู ค้าแวะ
เวียนมาไม่นอ้ ยหน้าขนมจีนน�า้ ยาเลยทีเดียว โดยมีราคาเพียง
แค่จานละ 20 บาทเท่านั้น เรียกว่าคุ้มเกินคุ้ม
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โกปี้โบราณเจ้าเด็ด
“กาแฟโบราณ ขายมานาน
กว่า 50 ปี”
มีลูกค้ามากมายทั้งขาจรและขาประจ�า
มีชื่อร้านว่า กาแฟโกนันท์ เป็นร้านกาแฟที่เปิดอยู่ทาง
ด้านซ้ายของตลาด เปิดร้านตัง้ แต่ 05.00 น. ร้านนีอ้ าจจะ
ดูธรรมดา แต่เต็มไปด้วยความหอมกรุ่นของกาแฟ ชวน
ให้เราเดินเข้าไปในร้าน มีหญิงวัยกลางคนก�าลังวุ่นอยู่
กับการชงกาแฟอย่างขะมักเขม้น เขาได้สืบทอดกิจการ
มาจากบรรพบุรุษ ความตั้งใจชงนั้นท�าให้พวกเราเริ่ม
มุ่งมั่นที่จะถามถึงสูตรลับต้นต�ารับอันยาวนาน เจ้าของ
ร้านบอกว่า มีการผสมชานมลงไปในกาแฟด้วย ท�าให้
รสชาติไม่ขมจนเกินไป ที่ส�าคัญคนชงใส่ใจลงไปทุกครั้ง
และให้ความส�าคัญกับทุกแก้ว ผู้ทานจะได้ลิ้มกาแฟที่
อร่อยสมค�าร�่าลือ แต่ถ้าทานเฉพาะกาแฟก็เหมือนขาด
อะไรบางอย่าง ทางร้านจึงมีขนมขาย เช่น ปาท่องโก๋ ขนม
ห่อ (ขนมสอดไส้) ลูกค้าสามารถเลือกซือ้ ทานได้ตามใจ
ชอบ มากกว่าการนั่งทานอย่างเอร็ดอร่อยคือการนั่งคุย
สานสัมพันธ์กันในยามเช้า เห็นได้จากการที่ผู้คนส่วน
ใหญ่มานัง่ ทานกันเป็นกลุม่ และพูดคุยกันอย่างสบายใจ
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ร้านไก่ทอดน้าวรรณ “ไก่
ทอดบวกข้ า วเหนี ย วกั บ
หอมเจียว ช่างน่าทาน”
เป็นร้านที่มีคนซื้อเยอะมาก สิ่งที่เราสัมผัสได้
เป็นอย่างแรกของร้านไก่ทอดที่นี่ คือ มีลูกค้าต่อคิวซื้อ
เยอะมาก แม่ค้าสวยและเป็นกันเอง ทอดไก่ด้วยท่าทาง
คล่องแคล่ว เวลาน�าไก่มาชุบแป้งทอดนัน้ ดูแล้วแข็งแรง
ขนาดผู้ชายยังอาย น้าวรรณเจ้าของร้านเล่าว่า แป้งที่ดี
จะต้องไม่ขน้ และไม่ใสจนเกินไป จึงจะท�าให้ไก่ดนู า่ ทาน
นัน่ เอง จากนัน้ น้าวรรณก็ลงมือทอดไก่อย่างนิง่ ๆ แล้วเล่า
ให้ฟังต่ออีกว่า เป็นเวลากว่า 20 ปี ที่น้าวรรณยึดอาชีพ
นี้ รายได้จากการขายไก่ทอดสามารถส่งลูกชายเรียนจบ
ปริญญาได้เลยทีเดียว ราคาไก่ทอดขายตามขนาดของ
ไก่ ส่วนอก และปีก 15 บาท ส่วนน่อง 20 บาท หรือจะ
สั่งเป็นชุด ชุดละ 20 บาท ไก่นั้นยกเสิร์ฟได้ทุกๆ 5 นาที
และไม่นานนักก็หมดไป สูตรเด็ดอีกอย่างหนึ่งของทาง
ร้านคือเนื้อไก่ทอดจะไม่อมน�้ามันนั่นเอง บวกกับหอม
เจียวหอมๆ ใครที่ลองทานแล้วติดใจกันทุกราย
ป่าวหล้างป้าแปะ
“ข้าวเหนียวปิ้งไส้กุ้ง
สไตล์คนใต้”
ข้าวเหนียวใส่ไส้ ห่อกับใบตอง กลัด
หัวกลัดท้าย วัยรุ่นสมัยนี้ส่วนใหญ่แทบจะไม่เคยรับ
ประทาน วิธีการปิ้งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนแกะใบตอง
แล้วน�าขนมเข้าปาก แต่กว่าจะได้มาแต่ละชิ้นต้องใช้
เวลาท�านานถึง 2 ชั่วโมง แถมยังต้องหมุนอีกครั้งละ
10 นาที เรียกได้วา่ ต้องเฝ้าอยูต่ ลอด ป้าเจ้าของร้านบอก
กับเราว่ายายต้องตื่นตั้งแต่เที่ยงคืนทุกวันเพื่อมานั่งห่อ
ป่าวหล้างปิง้ จนถึงตี 4 แล้วน�ามาขาย ต่อครัง้ ท�ามาขาย
มากกว่า 400 อันเลยทีเดียว โดยส่วนผสมที่ใช้คือ ข้าว
เหนียวน�้ากะทิ น�้าตาล เกลือ แต่สูตรลับเด็ดๆ คือไส้จะ
ใส่กุ้งสดผสมกับกุ้งแห้งคลุกกับมะพร้าวและพริกไทย
ผัดรวมกัน เพือ่ ให้มกี ลิน่ หอมชวนน่ารับประทานมากยิง่
ขึ้น เมื่อปิ้งเสร็จก็จะได้ป่าวหล้างที่มีข้าวเหนียวเกรียม
นิด ไส้ที่หวานๆ มันๆ และหอมกลิ่นกุ้งชวนน�้าลายไหล
ที่ส�าคัญ ทานแค่ชิ้นสองชิ้นคู่กับโกปี้ร้อนๆ ก็อยู่ท้องไป
ถึงตอนเที่ยงอีกด้วย

5
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“ลุย”

ขมิ้นดี
เครื่องแกงดี
ที่บ้านเขาต�าหนอน

บ้าน เขาต�าหนอน ต�าบลถ�้าทองหลาง อ�าเภอทับปุด

จังหวัดพังงา เป็นสถานที่ที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดพังงา
เป็นอย่างมาก เนือ่ งจากมีขมิน้ ทีข่ นึ้ ชือ่ เป็นทีย่ อมรับถึงความ
มีคุณภาพและปลอดภัยไร้สารเคมี ที่นี่มีการรวมกลุ่ม โดย
เรียกกลุม่ สมาชิกว่า “กลุม่ แม่บา้ นเขาต�าหนอน” ยายสุดา
หนึง่ ในสมาชิก ได้เล่าเกีย่ วกับประวัตคิ วามเป็นมาว่า ขมิน้ ที่
นีส่ ามารถเจริญงอกงามได้อย่างมีคณ
ุ ภาพและได้ผลดี แถม
มีสแี ดงสดและสวย เนือ่ งจากดินทีใ่ ช้ปลูกนีเ้ ป็นดินทีใ่ กล้กบั
ภูเขาหินปูน ซึง่ มีสแี ดงเข้มและแร่ธาตุสงู ท�าให้ปลูกขมิน้ ได้
ดีกว่าดินปกติ และดินที่ดีที่สุดคือที่นี่เท่านั้น
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ส่วนในขมิ้นนั้นมีสารเคอร์คูมินมากกว่าขมิ้นพื้นที่อื่นถึง
5 เท่าอีกด้วย คุณยายพูดด้วยน�้าเสียงแห่งความภาคภูมิใจ
เมื่อพูดถึงพื้นที่แห่งนี้
ที่ส�าคัญราคาขมิ้นที่นี่แทบจะถูกที่สุด แถมยังมี
คุณภาพอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีขมิ้นแคปซูลที่ท�าด้วยมือ
โดยไม่ต้องใช้เครื่องอัด เพราะสะดวกและรวดเร็วกว่า และ
ยังมีผงขมิ้นที่สามารถน�าไปท�าเป็นสปาขัดผิวและเป็นส่วน
ผสมในสบู่ได้อีกด้วย ซึ่งราคาก็ไม่แพงและรับประกันถึง
คุณภาพและความปลอดภัย ที่ส�าคัญยังเป็นสินค้าโอทอป
3 ดาวอีกด้วย

นอก จากนี้ ยังมีสินค้าที่ขึ้นชื่อของที่นี่ นั่นก็คือ เครื่อง

แกง ซึ่งใช้ขมิ้นในพื้นที่มาเป็นส่วนผสมในเครื่องแกง ทั้ง
คุณภาพและความอร่อยอยู่ที่ความสดใหม่ของส่วนผสม
ท�าให้เครื่องแกงที่นี่ได้รับความนิยมจากลูกค้าในท้องถิ่น
และต่างถิ่น นอกจากนี้ยังท�าส่งขายห้างขายส่งในจังหวัด
ภูเก็ต การท�างานที่นี่ถือว่าเป็นการท�างานที่สนุก นอกจาก
ได้งานแล้ว ยังมีสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในกลุ่ม
อีกด้วย
ทางกลุ่มจะเริ่มท�าเครื่องแกงในเวลาตี 4 ครึ่งของ
ทุกวันและเสร็จประมาณเที่ยง โดยที่นี่จะมีงานให้สมาชิก
ท�าไปเรื่อยๆ เช่น ปอกกระเทียม หัวหอม การคัดสรร
พริกไทยเม็ดโต การเลือกซือ้ พริกทีม่ คี ณ
ุ ภาพและใหม่สดอยู่
เสมอ น�าทุกอย่างมาผสมกันแล้วใส่ในเครือ่ งบดเครือ่ งแกง
ซึ่งในการน�าส่วนผสมใส่เครื่องบดนั้น คุณยายอายุราวๆ
80 ปีต้องยกตะกร้าใบใหญ่ๆคนเดียว ขอชื่นชมในความ
แข็งแรงของท่าน สมาชิกทุกคนจะมีผ้าปิดจมูกคนละอัน
เพื่อที่จะป้องกันกลิ่นที่ค่อนข้างฉุนของเครื่องแกง โดยที่นี่
จะผลิตเครื่อแกง 3 ชนิด คือ เครื่องแกงส้ม เครื่องแกงพริก
และเครื่องแกงกะทิ

เมื่อพูดคุยกับคุณยายเสร็จ เราก็ขออนุญาต
คุณยายเพื่อที่จะช่วยท่าน คุณยายท�าอะไร เราก็ท�าด้วย
เรียกได้ว่าเป็นเรื่องสนุกและตื่นเต้นส�าหรับเรา ทั้งปอกทั้ง
ล้างกระเทียม หัวหอมแดง น�าส่วนผสมมาคลุกให้เข้ากัน
และใส่ในเครื่องบด จริงๆ แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราช่วย
ท่านหรือเป็นภาระท่านกันแน่ เพราะท่านต้องคอยแนะน�า
อยู่ตลอด แต่คุณยายทุกคนที่นี่ใจดีมาก เราเข้าไปขอ
สัมภาษณ์ก็ไม่เกี่ยง แถมยังรอบรู้ทุกเรื่องอีกด้วย
สวนขมิ้นที่นี่สวยมาก ความประทับใจคือการได้
เห็นใบขมิ้นสีเขียวอ่อนและเมื่อได้มองขึ้นไปจะเห็นภูเขา
ที่ดูแปลกตา เป็นภาพที่งดงาม ถ้าอยากลองเรียนรู้อะไร
ใหม่ๆ คุณต้องลองปรับเปลี่ยนสไตล์มาเที่ยวที่ที่มีแต่ภูเขา
ใบหญ้า คุณจะรู้สึกได้ว่าที่นี่อบอุ่นและสบาย สีเขียวขจีที่
ท�าให้ดูร่มรื่น เหมือนได้รับอ้อมกอดอุ่นๆ จากธรรมชาติกัน
เลยทีเดียว
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“ลอง”

ปั่นจักรยานพิชิต
เขานางหงส์

“

ชีวิตจะยืนยาว
หนุ่มสาวจะยืนยง
จงหมั่นออก
ก�าลังกาย

จากคนไม่กี่ค”น ได้ชักชวนคนใน

ชุ ม ชนให้ หั น มาออกก� า ลั ง กาย รวม
กลุม่ กันนานนับ 6 ปี จนกลายเป็น “ทับ
ปุดไบค์” และ น้าการุณ ผู้ริเริ่มก่อตั้ง
กลุ่ม ได้เล่าให้พวกเราฟังถึงเส้นทาง
ที่กลุ่มทับปุดไบค์ปั่นเป็นประจ�า โดย
กลุ่มจะออกจากจุดนัดพบตอนเช้าตรู่
เพื่อพิชิตเขานางหงส์
เหตุที่น้าการุณค่อนข้างให้
ความสนใจแนะน�าเขานางหงส์ให้กับ
นักปั่นมือสมัครเล่น หรือนักท่องเที่ยว
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ก็เพราะเป็นเส้นทางที่มีความชันและ
คดเคีย้ ว สลับกับทางราบ ระยะห่างกับ
ตัวเมืองทับปุดเพียงแค่ 11 กิโลเมตร
เราจึงสนใจคิดที่จะปั่นพิชิตเขานาง
หงส์ให้ได้ แต่ดว้ ยความสูง 1000 เมตร
จากระดับน�้าทะเล จึงถือว่าเป็นความ
สูงที่ไม่ง่ายเลยส�าหรับผู้ที่เป็นมือใหม่
ที่ต้องลองปั่นไปถึงยอดเขา น้าการุณ
แนะน�าว่าสามารถเลือกปัน่ ได้สองเส้น
ทาง นั่นคือปั่นขึ้นไปบนยอดแล้วปั่น
กลับทางเดิม มีระยะทาง 22 กิโลเมตร
หรือ ปั่นขึ้นไปแล้วปั่นลงอีกทาง

ซึ่งจะมีระยะทางถึง 52 กิโลเมตรขึ้น
อยู่กับนักปั่นว่าจะเลือกเส้นทางไหน
แต่ส�าหรับนักปั่นอย่างน้าการุณ ซึ่ง
มีความแข็งแรง และช�านาญในเส้น
ทาง จะเลือกเส้นทางทีส่ องซึง่ ไกลและ
ท้าทายกว่า

เมื่อได้ทราบเส้นทางคร่าวๆ
ก็เลยอยากลองพิชิตยอดเขานางหงส์
บ้าง จึงเตรียมสุขภาพร่างกาย และ
จักรยานคู่ใจไว้พร้อม แล้วเริ่มออก
เดินทาง เราได้ผ่านสวนของชาวบ้าน
เจอสวนปาล์ม สวนยาง และสวนผล
ไม้แบบสวนผสม ซึ่งมีทั้งเงาะ ทุเรียน
ลองกองปลูกผสมกัน ในระหว่างทาง
ก็มีเนินไม่สูงมากนัก แต่มีความรู้สึก
ท้าทายและตืน่ เต้น จนมาถึงสถานทีท่ ี่
น่าสนใจอีกแห่ง นั่นก็คือ “วัดคีรีวงศ์”

วัดคีรีวงศ์ (วัดถ�้าโกบ) เป็น
วัดที่เงียบและสงบ มีหินงอกหินย้อย
ที่โดดเด่นสวยงามท�าให้เราเผลอเงย
ขึ้นไปมองอย่างตื่นเต้น เมื่อมองไป
ทางไหนก็เจอแต่ป่าไม้อันร่มรื่น ที่ให้
อากาศดีสูดจนเต็มปอด และเมื่อเงย
หน้าสุด ๆ จะได้พบกับพระพุทธรูป
บนหน้าผา เป็นภูเขาที่มีรูปพระพักตร์
พระพุทธรูปดูสวยงามและสร้างความ
แปลกใจให้กับผู้มาเยือน
หลังจากเดินชมตัววัดจน พลั ง ถึ ง อ� า นาจของท่ า น และที่
หาย เหนื่ อ ยและเตรี ย มพร้ อ มที่ สังเกตได้คือ รถยนต์ที่ผ่านไปมา
จะไปต่อ พวกเราก็ได้ปั่นมาจนถึง ก็จะบีบแตรเพื่อขอผ่านทางและมี
ตีนเขาซึ่งจ�าเป็นต้องเปลี่ยนเกียร์ ผู้คนไปสักการะท่านมากมาย เมื่อ
จักรยานให้เหมาะสมกับสภาพถนน เราเดิ น ขึ้ น ไปด้ า นบนพบว่ า จะมี
เราผ่านโค้งที่คดเคี้ยวเลี้ยวลด จน สถานที่ที่เหมาะแก่การถ่ายรูปและ
เมื่อมาถึงยอดเขา สิ่งแรกที่สัมผัส นั่งพักผ่อนหย่อนใจเป็นอย่างมาก
นั่ ง พั ก และสู ด อากาศ
ได้คือ อากาศที่บริสุทธิ์ เสมือนคุณ
ได้ไปยืนชมทะเลหมอกทีภ่ าคเหนือ สดชื่ น จนหายเหนื่ อ ยแล้ ว เราจึ ง
ของประเทศไทยแต่ที่นี่คือ เขานาง ค่อยๆ ปั่นจักรยานลงเนินเขาที่ผ่าน
หงส์ อ�าเภอทับปุด จังหวัดพังงา ซึ่ง ขึ้นมา ถึงแม้ระยะทางจะเท่าเดิม
หลายคนอาจมองข้ามทีน่ ไี่ ป เราหัน แต่รสู้ กึ ได้วา่ ความเหน็ดเหนือ่ ยและ
ไปเห็นป้าย “จุดชมวิวเขานางหงส์” เมื่ อ ยขาไม่ เ ท่ า กั บ ตอนปั ่ น ขึ้ น มา
และ ศาลเจ้าแม่นางหงส์ ซึง่ เป็นจุด อาจเป็นเพราะอิทธิฤทธิ์ของเจ้าแม่
เด่นตัง้ อยูเ่ คียงข้างกัน เมือ่ มองไปที่ เขานางหงส์ก็เป็นได้
รูปปั้นเจ้าแม่ จะรู้สึกได้
หากคุณสนใจด้านการปั่นจักรยานและต้องการสถานที่
เพื่อผ่อนคลายจากความวุ่นวายในเมืองใหญ่ช่วงวันหยุดยาวแล้ว
ทับปุด เมืองเล็กๆ แต่มีเสน่ห์ของจังหวัดพังงา และเขานางหงส์ก็
นับเป็นสถานที่ที่น่าสนใจเลยทีเดียว
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“ชม”

วัดราษฏร์
อุปถัมภ์
หากหัวใจของ
พุทธศาสนิกชน
คือ พระพุทธศาสนาการ
สักการบูชาและท�านุบ�ารุง
พระพุทธศาสนาจึงเป็น
หน้าที่ซึ่งพึงปฏิบัติ

คุณเคยสัมผัสบรรยากาศวัดจาก
มุมมองที่แปลกตาหรือเปล่า? สถานที่ต่อ
ไปที่เราจะน�าคุณไปชมนั่นก็คือ วัดราษฎร์
อุปถัมภ์ หรือ ชื่อคุ้นหูที่ชาวบ้านละแวกนี้
เรียกกันว่า “วัดบางเหรียง” โดยวิธกี ารเดิน
ทางนัน้ จะใช้เส้นทาง ทับปุด-พนม (สุราษฏร์
ธานี) สถานที่ตั้งวัดอยู่บนยอดเขาสูง ทาง
ขึ้นวัดมีความชันมาก
สิ่งแรกที่ทุกคนจะรู้สึกได้เลยคือ
บรรยากาศที่ร่มรื่น เย็นสบาย มีสายลม
ที่พัดผ่านตามต้นไม้ลงมาเป็นทอดๆ เป็น
ความประทับใจแรกเมื่อขึ้นมาถึง ตัววัดกิน
พื้นที่ถึงหกไร่เศษ ก่อสร้างขึ้นครั้งแรกในปี
พุทธศักราช 2453 มีอายุเก่าแก่มาก ทาง
เราได้ขึ้นไปกราบไหว้พระพุทธรูปและได้มี
โอกาสนั่งพูดคุยกับเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน
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กล่าวโดยพระครูถิรธรรมรัต เจ้าอาวาส
องค์ปัจจุบัน

ท่ า นได้ เ ล่ า เท้ า ความไปถึ ง ครั้ ง ที่ พ ระ
อาจารย์ชยั ยังด�ารงต�าแหน่งเป็นเจ้าอาวาสอยูท่ วี่ ดั
แห่งนีเ้ มือ่ ปีพทุ ธศักราช 2529 ครัง้ นัน้ ท่านมีนมิ ติ ถึง
จอมปลวกว่า มีพระบรมสารีรกิ ธาตุอยูใ่ ต้จอมปลวก
นั้น เมื่อขุดค้นพบว่ามีอยู่จริงๆ รวมกับความเดิม
ที่ท่านมีประสงค์จะสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ถวาย
โยมแม่ซึ่งเป็นคนต�าบลบางเหรียงและสร้างที่ยึด
เหนี่ยวจิตใจให้แก่ผู้ที่มีความเลื่อมใสศรัทธา จึงได้
พูดคุยกับทางคณะกรรมการ สร้างขึ้นบนยอดเขา
ล้าน โดยได้รบั พระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ความว่า “พระมหาธาตุ
เจดีย์ พุทธธรรมบันลือ” สร้างความประหลาด
ใจให้พวกเราทุกคนเมื่อทราบถึงประวัติความเป็น
มาของวัดแห่งนี้ เจ้าอาวาสได้เล่าอย่างใจเย็น

ทางเดินขึ้นสู่พระธาตุเจดีย์ประดับด้วยรูป
ปัน้ พญานาค 5 เศียรอยูใ่ นท่าทีก่ า� ลังเลือ้ ยลงมาจาก
พระธาตุ ด้านในประดิษฐาน พระพุทธรูปจ�านวน 60
องค์ เรียงรายรอบ 8 เหลี่ยมซึ่งก็คือพระบรม
สารีริธาตุ สัณฐานเป็นเจดีย์ทรงระฆังเป็นศิลปะ
ผสมระหว่างพระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราช
ทางใต้และพระบรมธาตุทางเหนือส่วนรอบนอก
เป็ น พุ ท ธประวั ติ ข ององค์ พ ระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า
ทั้งหมด มุมเสาแต่ละต้นจะมีรูปปั้นเทพต่างๆ อัน
บ่งบอกถึงความเชื่อในสมัยก่อน เช่น พระพิฆเนศ
พระนารายณ์ พระพรหม เป็นต้น ภายนอกเป็น
เหล่าบรรดาเทพยดาต่างๆ ดังเช่น องค์พระอินทร์
ยักษ์ที่อยู่ในลักษณะก�าลังแบกเจดีย์ ซึ่งแต่ละตนก็
จะมีลักษณะการแต่งกาย สีของเสื้อผ้า และเครื่อง
ศีรษะที่แตกต่างกันออกไป มีพญาครุฑก�าลังจับ
นาคหรือที่เรียกกันว่า “ครุฑยุดนาค” มีช้างเอราวัณ
ช้างทรงของพระอินทร์ ที่แสดงถึงฤทธานุภาพ และ
ความแข็งแกร่ง
สิ่ ง พิ เ ศษสุ ด ท้ า ยที่ เ รา
ได้ ค ลายความสงสั ย เกี่ ย วกั บ
วั น ส� า คั ญ ต่ า งๆของวั ด เช่ น วั น
มาฆบู ช า ทางวั ด จะจั ด ให้ มี
ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุเป็นประจ�า
ทุกๆ ปี รวมไปถึงวันออกพรรษา
ซึ่งจะมีการตักบาตรเทโว เพื่อส่ง
เสริมให้ชาวพุทธได้ร่วมกันท�าบุญ
และเป็ น การอนุ รั ก ษ์ วั ฒ นธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ท้องถิ่นให้มีสืบต่อไป
เ มื่ อ เ ร า ล ง ม า จ า ก
พระมหาธาตุ เ จดี ย ์ ก็ จ ะพบกั บ
ประติมากรรมของทางวัดมากมาย
เริ่ ม จาก ศาลาการเปรี ย ญที่ เ ป็ น
เอกลั ก ษณ์ โ ดดเด่ น เฉพาะตั ว ไม่
เหมือนกับวัดทั่วไป คือออกแบบ
ศาลาให้เอนเข้าหากัน ด้านขวาเป็น
เรือสุพรรณหงส์ มีน�้าล้อมรอบ ให้
อารมณ์ราวกับพระอุโบสถนั้นอยู่
ในเรือ เมื่อมองออกไปจากศาลา
การเปรียญจะเห็น

องค์พระโพธิสัตว์กวนอิม ที่มีดวง
หน้ า เปล่ ง ปลั่ ง เรารู ้ สึ ก ว่ า ได้ รั บ
ความคุ้มครองจากท่าน ต�าแหน่ง
ประดิ ษ ฐานไม่ ใ กล้ ไ ม่ ไ กลกั บ
พระพุทธรูปปางนาคปรก ชาวบ้าน
ทุ ก ๆคนเชื่ อ กั น ว่ า ท่ า นทั้ ง สอง
ปกปั ก ษ์ รั ก ษาไม่ ใ ห้ เ กิ ด ภั ย พิ บั ติ
นั่นเอง
นี่คือเรื่องราวอันน่า
ตื่นตาตื่นใจของวัดที่พวกเราไป
ได้ รั บ ฟั ง มาและอยากบอกต่ อ
ให้ ทุ ก ท่ า นได้ ท ราบกั น นั บ ว่ า
เป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีจ่ ะไปกับ
เพือ่ นหรือครอบครัวก็ได้ ตัววัดมี
สถาปัตยกรรม และสิง่ ทีน่ า่ สนใจ
ทีค่ ณ
ุ อาจไม่เคยเห็นทีใ่ ดมาก่อน
หากคุณอยากพบกับบรรยากาศ
ใหม่ๆ ไม่จา� เจกับวัดทัว่ ไป และ
อยากสัมผัสกับอากาศที่บริสุทธิ์
จากยอดไม้ วัดราษฎร์อุปถัมภ์
ก็เป็นวัดอีกแห่งหนึ่งที่น่าสนใจ
มากทีเดียว
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Special Thanks

คุณครูบุญฑพ เลี่ยนจ�ารูญ (Commentator) | คุณวรรณจันทร์ หุตะจูฑะ (Graphic Assistant) | คุณนิภัทรา นาคสิงค์ (Writing Assistant)

บ.ก. ขอชม
KOEY
“เราเริ่มงานนี้จากศูนย์จนมาถึงวันนี้อาจไม่ดี
เท่าไหร่ แต่ทา� ไม? ใจของพวกเราถึงมีความภูมใิ จขนาด
นั้น” เมื่อพูดถึง “KOEY” สิ่งหนึ่งที่ผมกังวลอยู่ตลอดเวลา เรา
จะท�าหน้าที่อะไรในงานนี้ ในฐานะครูที่ปรึกษา มีหลายสิ่ง
หลายอย่างอยู่ในหัวของผม เพราะอยากให้ได้งานที่เกิดจาก
เด็กและเพื่อเด็ก 100% ก็ท�าอยู่หลายอย่างเช่น ให้ก�าลังใจ
ด่าทอ ปลอบใจ ขู่เลิกท�า เล่นละครดราม่า 55555 แต่เมื่อมา
ถึงวันหนึง่ เมือ่ พวกเค้าเริม่ เข้าใจในระบบ งานทีต่ วั เองจะต้อง
รับผิดชอบและท�ามันได้ดยี งิ่ ขึน้ ทุกครัง้ ผมกลับบอกไม่ถกู เลย
ว่า “ผมดีใจและมีความภูมิใจในตัวพวกเค้าขนาดไหน” มัน
อาจเป็นสิ่งนี้ก็ได้ที่ “KOEY” มอบหน้าที่อันนี้ให้กับผม คือ
การเฝ้ามองเด็กของเราโตขึ้นทุกวัน และมอบแรงบันดาลใจ
แก่พวกเค้า “KOEY”น้อย ของผม 5555
รชต ปานบุญ
Inspiration Director

“ความล้มเหลวที่น่ากลัวที่สุด คือ การกลัวที่
จะเริ่มต้นเสียตั้งแต่แรก” นี่คงเป็นประโยคที่บอกให้รู้ว่า
ถ้าเราไม่เริ่มต้นที่จะท�า “KOEY” เพราะมัวแต่กลัวว่าตัวเอง
จะท�าได้ไม่ดีพอ แล้วไม่ยอมพัฒนา ก็คงจะไม่มี “KOEY”
เล่มนี้มาอวดโฉมหรอก แต่กว่าจะเขียนให้เข้าถึงคอนเซ็ปต์
เรียกได้ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก อาจมี
ท้อบ้างจนอยากจะวางมือ แต่โชคดีทยี่ งั มีกา� ลังใจจากเพือ่ น
ในทีมและครูที่ปรึกษา ทั้งค�าแนะน�า ค�าติชม จนสามารถ
พัฒนาการเขียนได้ตรงประเด็นที่วางไว้ตั้งแต่ต้น สุดท้ายนี้
ขอบคุณ “KOEY” มากนะที่หล่อหลอมความสามารถของ
พรรษา รักษาสรณ์
Writer

K = Keen (ช่างสังเกต)
O = Ordinary (เรียบง่าย)
E = Enjoy (เพลิดเพลิน)
Y = Yearn (กลมเกลียว)
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“KOEY” สอนให้ผมได้เป็น Professional ระบบ
ทีมเป็นระบบที่ส�าคัญ การท�างานแบบเป็นทีม คือต้องมีการ
วางแผนการท�างานอย่างมีระบบ รู้หน้าที่ของตนเอง ในการ
ตัดสินใจในทีม ทุกคนมีสทิ ธิท์ จี่ ะออกเสียงเท่ากัน ไม่วา่ จะเป็น
ครู เพื่อน หรือตัวผมเอง แต่เมือทุกคนตัดสินแล้ว ก็ยึดอันนั้น
เป็นแกนหลัก ไม่หลุด concept อย่างทีเ่ ราวางแผนกันไว้ตงั้ แต่
แรกเริ่ม เพื่อให้งานออกมามีประสิทธิภาพ และงานที่ออกมา
เป็นตัวตนของพวกเรามากที่สุด ซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละครับที่ผม
ได้เรียนรู้จาก “KOEY”
ภูวิช จันทะฟอง
Art Director

การท�างานกับ “KOEY Magazine” คือการฝึกการ
ท�างานเป็นทีมทีด่ มี ากครับ เราวางต�าแหน่งของงานไว้ชดั เจน
และทุกคนมีหน้าทีข่ องตัวเองครับ เราผสมผสานความโดดเด่น
ของแต่ละคนออกมาเป็นเอกลักษณ์ของนิตยสารเล่มนี้ ช่วง
เวลาที่ท�างานเราก็ใส่ความตั้งใจ ถึงจะท้อบ้าง แต่ก็ถือเป็น
อุปสรรคเล็กๆ น้อยๆ สุดท้ายงานก็ออกมาดีมาก ต้องขอบคุณ
คุณครูและผู้ใหญ่ทุกๆคนที่ช่วยกันขัดเกลางานของพวกเรา
ด้วย นับเป็นอีกก้าวของความส�าเร็จน้อยๆของพวกเราครับ
Nothing worth having comes easy เดชานนท์ ศรีวงศ์
General Director

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงปกเกศปกเกล้าชาวสยาม
โครงการพระราชด�าริ ผลิทั่วทุกเขตคาม
ถิ่นไทยงามชื่นสุขทุกหมู่ชน
บัดนี้ ธ สิ้นลับดั่งดับสูรย์
ทวยราษฎร์ท�าอาดูรทุกแห่งหน
ส�านึกกรุณาธิคุณทั่วธราดล
นิกรชนน้อมคารวะสดุดี
ขอนอมเกลานอมกระหมอมถวายอาลัย
เสด็จสูสวรรคาลัย
ขาพระพุทธเจา KOEY Magazine
ในนาม โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
บันทึกภาพกิจกรรม ถวายความอาลัยแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ จังหวัดพังงา

ประพันธ์โดย : นายวัฒนา จินดาพล

พังงางามยามเยือนเหมือนสวนศิลป์
ทุกท้องถิ่นเย้ายวนชวนหลงใหล
ท้องทะเลขุนเขาล�าเนาไพร
ธารน�้าใสใหญ่น้อยคอยคนชม

จักรยานทะยานสู่ยอดขุนเขา
นางหงส์เฝ้าต่อเติมความสุขสม
ฝ่าหมอกหนาวเช้าชื่นรื่นอารมณ์
มีสายลมโชยผ่านซ่านอุรา

เขาต�าหนอนตอนนี้มีชื่อเสีย ง
เช้ายันเที่ย งใกล้ไกลต่างไปหา
มีของดีของเด่นสมราคา
ของมีค่าคือขมิ้นยินทั่วไทย

ตลาดเช้าทับปุดนั้นสุดยอด

อย่าอิดออดอร่อยลิ้นกินไม่ไหว
ขนมจีน กาแฟ เลิศกว่าใคร
ของถูกใจคนจรคนข้างเคีย ง

มาทับปุดอย่า ลืมไปอภิวาท

องค์พระธาตุวัดราษฎร์ที่บางเหรีย ง
ขอผลบุญหนุนน�าอย่า ล�าเอีย ง
ขอพบเพีย งพุทธธรรมล�้าโลกา
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