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SAY “KOEY”
A journey of a thousand miles
must begin with a single step
“การเดินทางกว่าพันไมล์เริ่มต้นจากก้าวเล็ก
ๆ หนึ่งก้าว” คำ�คมเด็ดของ Lao Tzu ทำ�ให้กอง
บรรณาธิการอย่างเราอยากเปรียบกับการเดินทาง
ของหนังสือ KOEY Magazine ที่มีจุดกำ�เนิดมาจาก
ก้าวเล็ก ๆ เริ่มจากการที่เราไม่รู้เลยว่านิตยสารคือ
อะไร ต้องเขียนบทความแนวไหน สไตล์การเขียน
เป็นอย่างไร กราฟิกก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ ถือว่าการทำ�
นิตยสารเป็นการเรียนรู้สิ่งใหม่จริง ๆ เราลงพื้นที่
ไปยังท้องถิ่นของตน ซึ่งก็ไม่ทราบว่ามันมีของเด็ด
สะระตี่อยู่มากแค่ไหน แต่เราก็ภูมิใจกับมันแล้วเล่า
ผ่านความรู้สึกของเด็กบ้าน ๆ และพัฒนาฝีมือของ
ตนเองเรื่อยมา จนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
มาครองในการแข่งขัน ‘กล้าใหม่ใฝ่รู้ ปีที่ 11’
การกลับมาในปีนี้เราใช้ชื่อ KOEY Magazine
เหมือนเดิมแต่มีการอัพเดต concept ของนิตยสาร
ในรูปแบบใหม่ ชื่อว่า Journey with KOEY
คือการร่วมทริปและเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ไปด้วยกันทั้งผู้
อ่านและผู้เขียน ทำ�ให้กองบรรณาธิการรู้สึกหนักใจ
ว่าจะทำ�ออกมาได้ดีเพียงใด เพราะในการลงสนาม
ครั้งนี้ก็อยากพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งว่า เราสามารถทุ่ม
สุดตัวและใส่สุดกำ�ลังได้มากกว่าครั้งที่แล้วจริง ๆ
ในครั้งนี้เรานำ�เทคโนโลยีมาเสริมไว้ภายในเล่ม
เนื่องจากจำ�นวนหน้าที่ทางโครงการกำ�หนดให้ ไม่
เพียงพอต่อการพรรณนาความรู้สึก จึงมีการขยาย
ช่องทางเพิ่มเติม โดยใช้แอปพลิเคชันเพื่อบอกเล่า
ในสิ่งที่เราไม่ได้เขียนลงไป และอยากเชิญชวนให้
ทุกท่านมาหาประสบการณ์ดี ๆ และสร้างความทรง
จำ�กับการเดินทางร่วมกับ KOEY Magazine

สำ�หรับ 1 ปีที่ผ่านมา เป็นช่วงเวลาที่มีค่า
มากที่สุด เราได้รับกำ�ลังใจจากผู้คนรอบข้างในการ
ทำ�นิตยสารเล่มแรกให้ออกมาท้าทายสายตา ต้อง
ขอขอบพระคุณทางผู้ใหญ่ที่เอ็นดูและให้เราได้สาน
ต่ออีกครั้งในปีนี้ ซึ่งเราก็ไม่คิดที่จะอยู่เฉย ๆ เตรียม
ลับมีดคมกริบพร้อมที่จะแล่เนื้อที่หมักด้วยซอสสูตร
พิเศษ เสิร์ฟให้คุณผู้อ่านได้ลิ้มรสอย่างถึงใจ
การกลับมาครั้งนี้ เรียกได้ว่ากดดันมากเลยที
เดี ย ว เพราะถื อ ว่ า การแข่ ง ขั น ครั ้ ง ก่ อ นเราได้
ลำ�ดับที่สูงเกินคาด แต่ทีมงานก็มีสิ่งที่ยังคงความ
เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นเรา คือความมุ่งมั่น
และตั้ ง ใจที่ จ ะทำ � ให้ ห นั ง สื อ แต่ ล ะเล่ ม ออกมาดี
ที่สุด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านจะประทับใจ KOEY
Magazine ของพวกเรามากขึ้น และติดตาม
ให้ก�ำ ลังใจเราไปตลอด

กองบรรณาธิการ
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โกไข่
“คนดนตรีหลายมิติ”
“...ผู้หนักแน่นในสัจจะ พูดอย่างไร

ทำ�อย่างนั้น จึงจะได้รับความสำ�เร็จ พร้อมทั้ง
ความศรัทธาเชื่อถือ และความยกย่องสรรเสริญ
จากคนทุกฝ่าย การพูดแล้วทำ� คือ พูดจริง
ทำ�จริง จึงเป็นปัจจัยสำ�คัญในการส่งเสริม
เกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัด และสร้างเสริม
ความดี ความเจริญ ให้เกิดขึ้นทั้งแก่บุคคลและ
ส่วนรวม...”
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๐

“โกไข่” หรือ นายจุมพล ทองตัน
ศิลปินชาวพังงาบ้านเราในสังกัด บริษัท จีเอ็มเอ็ม
แกรมมี่ จำ�กัด (มหาชน) เป็นทั้งนักร้อง นักแสดง นักดนตรี
และเป็นอาจารย์พิเศษที่จุฬาฯ ท่านเป็นอีกบุคคลที่รู้สึกสำ�นึก
ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) และได้แสดงความจงรักภักดีด้วยการเขียนคำ�ร้อง ทำ�นอง และขับร้องในบทเพลง
“คิดถึงพ่อหลวง” ขณะเดียวกันโกไข่ได้ถ่ายทำ�มิวสิควิดีโอที่มี
เนื้อหาเพื่อตามรอยเสด็จในหลวงรัชกาลที่ 9 ในทุกจุดที่พระองค์เสด็จเยือนจังหวัดพังงา เช่น สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
เกาะปันหยี ศาลากลางหลังเก่า วัดถ้ำ�สุวรรณคูหา ถ้�ำ ลอด
ฯลฯ เมื ่ อ เราได้ ร ั บ ชมวิ ด ี โ อดั ง กล่ า ว ก็ ร ู ้ ส ึ ก ซาบซึ ้ ง ทั ้ ง
ความหมายในเพลงและเสียงอันไพเราะ ทันทีที่เราทราบ
ว่าโกไข่ ก ำ � ลั ง กลับมาทำ�กองทุนของท่านที่จังหวั ดพั ง งา
จึ ง ใช้ โ อกาสนี ้ ข อสั ม ภาษณ์ ท ่ า น

เด็กพังงาอย่างเรา ๆ เมื่อทราบว่าจะได้สัมภาษณ์โกไข่
ก็รู้สึกตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูก เพราะท่านเป็นถึงศิลปินที่มีชื่อ
เสียงระดับประเทศ น้ำ�เสียงหวาน ๆ จับใจในเพลง “สัญญา
หน้าอ๊าม” ที่ท่านเคยร้องยังคงติดตรึงในหูอยู่ตลอด
ก่อนการสัมภาษณ์ในระหว่างที่เรารอท่าน มือของเราเย็น
เฉียบตรงข้ามกับอากาศที่ร้อนอบอ้าว ทั้งสมุดจดและเครื่อง
บันทึกเสียงในมือก็สั่นไปพร้อมกับขาที่ก�ำ ลังพันกันพัลวัน แต่
ในวินาทีแรกที่พบเจอ เรารู้สึกได้ถึงความเป็นศิลปิน
ในตัวท่าน แม้จะอายุรุ่นราวคราวคุณพ่อ แต่ใบหน้าท่านยังดู
อ่อน-เยาว์กว่าวัย นี่สินะ ที่เรียกกันว่า “อายุเป็นเพียงตัวเลข”
หลังจากทักทายกันพอเป็นพิธี โกไข่ก็ได้เล่าประวัติตัวเอง
คร่าว ๆ โดยแทนตัวเองว่า “พี่” ซึ่งก็ท�ำ ให้การพูดคุยของเรา
เป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น

“พี่ อ ยากจะสะท้ อ นความรั ก ที่ มี ต่ อ
พระองค์ท่าน โดยมีแรงบันดาลใจจากการ
ที่ได้เห็นพ่อหลวงทรงงานด้วยพระองค์เอง
ทุกอย่าง พระองค์ท่านทรงประทับที่พื้น
สอบถามชาวบ้านถึงปัญหาที่เผชิญ และ
หาแนวทางการแก้ปัญหาจนสำ�เร็จลุล่วง
พี่ จึ ง อยากสะท้ อ นผ่ า นการสร้ า งสรรค์
เพลงคิดถึงพ่อหลวงในครั้งนี้ จึงเริ่มคิด
เองทำ�เองทั้งหมด ดีหรือไม่ดีอย่างไรก็ขอ
ทำ�ให้สุดฝีมือก็พอ”

นอกจากงานหลักแล้ว โกไข่ก็ได้เริ่มจัดตั้งกองทุน “พี่ร้องให้น้องได้เรียน” ซึ่งเป็นกองทุนเพื่อการศึกษาที่เข้าไปส่งเสริมทั้งกิจกรรมและ
การมอบทุนเด็ก ๆ ที่รักในวิชาดนตรี ศิลปะและนาฏศิลป์ให้กับทุกโรงเรียนทุกสังกัด โดยโกไข่ได้นำ�วิธีการทำ�งานของในหลวงมาปรับใช้
กับการดำ�เนินงาน ด้วยแนวคิดที่เกิดจากการสังเกตมาตลอดว่าพระองค์ท่านทรง “ซ่อม สร้าง เสริม” ในโครงการต่าง ๆ ของพระองค์ เช่น
โครงการปลูกหญ้าแฝก เพื่อซ่อมดินที่เสียหายให้ดีขึ้น โกไข่จึงเข้าไป
“ซ่อมเสริม” ในส่วนที่สามารถช่วยได้ ได้แก่ การร่วมมือกับภาควิชา
ดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ออกไปสำ�รวจตามโรงเรียนประถม
ศึกษาต่าง ๆ ว่า มีเครื่องดนตรีชนิดใดเสียหายบ้าง หากมีก็จะซื้อ
อุปกรณ์ไปซ่อมให้
นอกจากนี้ โกไข่ได้เห็นพระองค์ท่านสร้างเขื่อนและสร้าง
นวัตกรรมใหม่ ๆ จึง “สร้างโอกาส” ให้เด็กที่มีความสามารถพิเศษ เริ่ม
ต้นด้วยการให้เด็กเหล่านั้นเข้ามาอยู่ใน “ศูนย์สุนทรียศาสตร์เด็กพังงา”
และตรวจสอบข้อมูลความเป็นอยู่ จนถึงขั้นมอบทุนประจำ�เดือนอย่าง
ต่อเนื่อง โดยระยะแรกจะเป็นการมอบทุนในแนวทาง “ประคองความ
ฝัน” ในระดับประถมศึกษา ระยะต่อมาเมื่อเด็ก ๆ โตขึ้นจนเข้าระดับ
มัธยมศึกษา ก็จะเข้าสู่ทุน “มุ่งสู่ความจริง” และจะมอบทุนจนสำ�เร็จ
การศึกษาปริญญาตรี
และจากที่พระองค์ท่าน ทรงให้มีการถ่ายทอดโทรทัศน์
ดาวเทียมจากวังไกลกังวลเพื่อเสริมการเรียนรู้ในวิชาที่ไม่มีคุณครู
โกไข่จึงใช้แนวทางนี้เข้าไป “เสริม” ในกิจกรรมของกองทุนฯ ด้วยการ
สำ�รวจว่า โรงเรียนไหนคุณครูต้องการเพิ่มทักษะการสอน ในวิชาศิลปะ
แขนงต่าง ๆ ก็จัดการอบรมสัมมนาให้

“บางคนอาจเข้าใจว่าศิลปะ คือการเอาพู่กันจุ่มสีแล้วระบายลง
บนกระดาษ แต่แท้จริงแล้ว ศิลปะคือตัวช่วยให้เด็ก ๆ มีความอ่อนโยน สามารถอดทนเฝ้ารอชื่นชมผลงานของตัวเอง ทั้งยังช่วยให้กล้าม
เนื้อมัดเล็กแข็งแรง เป็นการเปิดให้สมองซีกซ้ายพร้อมรับการเรียนรู้ได้
อย่างมีความสุข ศิลปะหรือวิชาสุนทรียศาสตร์จึงสำ�คัญต่อนักเรียน
เป็นอย่างมาก”
น้ำ�เสียงหวาน ๆ แต่แฝงความจริงจังของโกไข่ ทำ�ให้เรานั่งฟัง
อย่างตั้งใจ ท่านกล่าวต่อว่า กว่าเพลง ๆ หนึ่งจะถือกำ�เนิดขึ้นมา ท่าน
ต้องเดินทางไปชมศิลปะทุกแขนง เห็นแล้วก็ซึมซับ ก่อเกิดเป็นแรงบันดาลใจ แล้วลงมือทำ� จนเกิดเป็นผลงานเพลงต่าง ๆ ที่เราได้ยิน
ได้ฟังกันจนถึงทุกวันนี้
มีเรื่องหนึ่งที่ท่านพูดขึ้นแล้วตรงใจเราเป็นอย่างมาก “พี่ว่ารายการ
ทีวีสมัยนี้ มีการประกวดร้องเพลงกันมาก ทำ�ให้คำ�ว่าดนตรี ถูกตีแคบ
ไปแค่การร้องเพลงเท่านั้น และเข้าใจว่าชีวิตก็ไม่ต้องไปฟันฝ่าอดทน
ค้นหาตัวเองกับวิชาชีพอะไรอีกแล้ว ซึ่งสิ่งนี้อันตรายต่อการเติบโตของ
มนุษย์คนหนึ่งและการเติบโตของประเทศเป็นอย่างมาก นอกเหนือ
จากการร้ อ งเพลงแต่ ง เพลง ไม่ ว ่ า จะเป็ น การจั ด ตั ้ ง กองทุ น
“พี ่ ร ้ องให้ น ้ องได้ เ รี ยน” หรื อการรั บเป็ น อาจารย์ พิ เ ศษที่จ ุฬ าฯ
ก็เพื่อทำ�ให้สังคมเห็นว่า ดนตรีสามารถรับใช้สังคมได้ทุกมิติจริง ๆ”
มีวลีเด็ดที่ท่านยกตัวอย่างจากประสบการณ์ชีวิตของท่านจนถึง
วันนี้ นั่นคือการพยายาม “สร้างสมดุลคุณค่าของชีวิตให้พอดีกับมูลค่า
ของเงินที่เราสามารถหาได้” สมัยเล่นดนตรีกลางคืนตามร้านอาหาร
ท่านเคยอยากได้เงินใช้มาก ๆ จึงทำ�งานไม่ต�่ำ กว่า 3-4 งานต่อคืน แต่
พอทำ�มาเรื่อย ๆ กลับพบว่า เงินเก็บแทบไม่มีเหลือ แล้วในวันหนึ่งที่
ท่านเริ่มเข้าใจความเป็นจริงของชีวิต เปลี่ยนการทำ�งานเป็นการเน้น
ฝึกฝนฝีมือให้โดดเด่นอย่างจริงจัง ด้วยการทำ�ที่ที่เดียวแต่มั่นคง
มีสวัสดิการพร้อม ทำ�ให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แล้วท่านก็
ปิดท้ายด้วยประโยคคมกริบว่า
“น้องรู้ไหม เงินเปรียบเหมือนเป็นสะพานไปสู่ความสุขก็จริง
แต่ความสุขหลายอย่างอยู่ใต้สะพาน ความสุขที่ว่าก็คือความเอื้อเฟื้อ
การให้อย่างบริสุทธิ์ใจ ศาสดาโลกหรือแม้แต่ในหลวงที่เรารักยิ่ง ก็อยู่
ใต้สะพานทั้งสิ้น แต่คนในสังคมทุนนิยมส่วนใหญ่ เร่งหาเงินเพื่อที่
จะไปซื้อความสุขที่อยู่ปลายสะพานโดยไม่สนใจอะไรทั้งสิ้น พี่ถามคำ�หนึ่ง... อะไรสามารถวัดได้ว่าความสุขที่เราต้องการ..อยู่ตรงนั้นจริง ๆ!”
เราสัมภาษณ์โกไข่อยู่นานนับชั่วโมง แต่กลับรู้สึกว่าเวลาผ่านไป
เร็วมาก เพราะท่านเป็นคนที่มีศิลปะในหัวใจและถ่ายทอดออกมาเป็น
คำ�พูดดี ๆ เหมือนไม่ใช่การสัมภาษณ์เพื่อทำ�ข้อมูล แต่กลับเป็นเหมือน
การมาเรียนรู้สิ่งดี ๆ ที่ยากจะหาโอกาสมาฟัง
แม้ในหลวง (รัชกาลที่ 9) เสด็จสวรรคตแล้ว แต่พระมหากรุณาธิคุณ
ที่ท่านทรงทำ�ไว้อย่างมากมายเหลือคณานับนั้น ทำ�ให้โกไข่ พสกนิกร
คนหนึ่งที่รักพระองค์อย่างสุดหัวใจ นำ�หลักการของในหลวงมาใช้เป็น
แนวทางในการทำ�งาน สิ่งเหล่านี้นี่เอง ที่เป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่อย่างเราอยากปฏิบัติตามเพื่อให้ประเทศไทยของเราได้พัฒนา
อย่างยั่งยืนสืบไป.. แล้วตัวคุณล่ะ พร้อมที่จะพัฒนาประเทศ
กันหรือยัง?

KOEY “ลุย”

MADE IN
KOKKRAI
สปาโคลน
ร้อนที่ไม่
เหมือนใคร

ใครจะนึกบ้างว่าดินสีด�ำ คล้�ำ ที่เหมือนกับความมืดมนในชีวิต เมื่อเรา
เดินย่ำ�ลงไปมันก็จะดูดเราให้ตกอยู่ในวังวนของการไร้ทางออก เหมือนเป็น
อุปสรรคที่เหนี่ยวรั้งยากที่จะหลุดพ้น แต่มีชุมชนหนึ่งที่เห็นคุณค่าของโคลน
เปลี่ยนจุดด้อยให้กลายเป็นจุดเด่น จึงหยิบมาสร้างประโยชน์ จนกลายเป็น
จุดแข็งและสามารถสร้างรายได้ให้ชมุ ชนเป็นกอบเป็นกำ� และได้รบั การขนานนามว่า “หมู่บ้านโอทอปท่องเที่ยว” ชุมชนที่ว่านั่นคือ “ชุมชนบ้านโคกไคร”
ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา ซึ่งคำ�ว่า “โคก” นั้นหมายถึงที่สูงเหนือน้�ำ หรือที่
เป็นเนินสูง ประกอบกับในหมู่บ้านมีการปลูกพืชสวนครัวเพื่อใช้ในครัวเรือน
โดยเฉพาะต้นตะไคร้ซึ่งพบเห็นเป็นจำ�นวนมากในหมู่บ้าน ภาษาพื้นบ้าน
ของคนใต้จะเรียกตะไคร้สั้น ๆ ว่า “ไคร” จึงเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้าน“โคกไคร”
หมายความว่าพื้นที่หรือเนินตะไคร้นั่นเอง

สปาโคลนร้อน อีกหนึ่งสถานที่

ท่องเที่ยวที่กำ�ลังได้รับความนิยมอย่าง
ล้นหลาม โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ชื่นชอบความ

มหัศจรรย์ของธรรมชาติ หากคุณสนใจสามารถเข้าร่วมโปรแกรม
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคกไคร ที่มีชื่อว่า
“Mud Spa มหัศจรรย์ สปาธรรมชาติ” ในพิกัดบ้านโคกไคร
ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด โดยอยู่บริเวณรอยแยกระหว่างจังหวัดพังงา
และจั ง หวั ดกระบี ่ เกิ ดจากรอยแยกของเปลื อกโลกที่ช ื่อ ว่า
รอยเลื่อนมะรุ่ย จะพบได้ตอนน้�ำ ทะเลลดระดับเท่านั้น ทำ�ให้น้ำ�
ทะเล ทราย และโคลน ในบริเวณนั้นมีความร้อน ซึ่งในแต่ละ
เดื อนสามารถทำ� กิ จ กรรมนี ้ ไ ด้ เพี ย ง 10 วั น เท่ า นั้น คือ
ระหว่าง 3 ค่�ำ ถึง 7 ค่ำ� นับเป็นความอัศจรรย์จากธรรมชาติเลย
ทีเดียว
เริ่มทริปด้วยการนั่งเรือหัวโทงขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถมอง
ชายฝั่งที่เต็มไปด้วยความเขียวขจีของต้นไม้ได้อย่างเต็มอิ่ม เมื่อ
เรือลำ�ยักษ์แล่นฉิวกระทบกับน้�ำ ทะเล น้�ำ ก็กระเซ็นโดนร่างกาย
ทั้งยังส่งกลิ่นเค็มจาง ๆ ออกมา เมื่อมองไปรอบ ๆ แล้วเห็น
ธรรมชาติตรงหน้าทำ�ให้หุบยิ้มไม่ได้ แสงยามเช้าที่ทอลงมายัง
ผืนน้ำ�ช่างทำ�ให้บรรยากาศที่นั่นดูงามยิ่งนัก ชาวประมงที่ก�ำ ลัง
งมหอยกันอย่างขะมักเขม้น หันมายิ้มให้อย่างเป็นมิตร ถือว่า
เป็นการเริ่มต้นที่ดีของวันเลย
เดินทางจากท่าเรือถึงสปาโคลนใช้เวลาประมาณ 20 นาที
เศษ เรือหัวโทงก็ได้หยุดลง เมื่อมองรอบ ๆ ครั้งแรกก็คิดว่า มัน
ต่างจากที่อื่นตรงไหน แต่พอสังเกตกลับเห็นควันลอยออกมา
จากพื้นดิน “หึ้ย! ถ้าย่�ำ ลงไปตรงนั้นจะรู้สึกยังไงกันนะ” การกระทำ�เร็วเท่าความคิด เมื่อสองเท้าได้สัมผัสกับทรายที่นั่น ก็พบว่า
ร้อนดังที่เขาลือจริง ๆ จากคำ�สัมภาษณ์ของคนที่เคยมาที่นี่ ได้มี
ผู้มาทำ�การศึกษาโดยการวัดอุณหภูมิโคลน พบว่าสูงกว่า 50 ํC
เลยทีเดียว สักพัก คุณสมพร สาระการ หรือ “ลุงสมพร” หัวหน้า
กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านโคกไคร ก็ได้มาแนะนำ�ขั้นตอนการสปา
โคลนให้แก่นักท่องเที่ยวตามสไตล์ของชาวโคกไคร

Step 1
Warm Up เปิดรูขุมขน ลูบน้ำ�
เริ่มต้นด้วยการแช่น�้ำ ร้อนในจุดที่ต้องการ
สปาโคลนร้อน เช่น ใบหน้า แขน ขา เป็น
เวลา 10 นาที เพื่อเป็นการเปิดรูขุมขน ตอน
ที่ร่างกายกระทบกับไอน้ำ�ร้อน ๆ จะทำ�ให้
ร่างกายของเราตื่นตัว เหมือนได้ต้อนรับเช้า
วันใหม่อย่างสดใส
Step 2
หมักเลน จิกลึกก็ยิ่งร้อน
วิธีทำ�ก็ง่ายแสนง่าย เพียงเดินเหยียบโคลน
เข้าไปเรื่อย ๆ แล้วจิกปลายเท้า ลงไปใน
โคลน จะพบถึงความร้อนที่อยู่ภายในขัดกับ
อากาศเย็นด้านบน ยิ่งจิกนานเลือดจะยิ่ง
ไหลเวียนได้ดี สำ�หรับคนมีปัญหาสุขภาพ
step นี้สามารถช่วยได้ มิใช่ราคาคุย
Step 3
สปาโคลน พอกได้ทั้งตัว
นำ � โคลนร้ อ นซึ่ ง อยู่ ลึ ก ลงไปจากดิ น เลน
ประมาณ 1 เมตรมาพอกให้ ท ั ่ ว ร่ า งกาย
ที่เลือกความลึกประมาณนี้ เพราะเป็นโคลน
ที่อยู่กับที่ หมักอยู่ตลอดเวลา เมื่อส่งไป

หลังจากทำ�กิจกรรมนี้เสร็จ ลุงสมพร
ก็มีการทิ้งท้ายแบบขำ� ๆ ว่า “ถ้ามาที่นี่ใน
หัวเช้า (ตอนเช้า) สิ่งที่นักท่องเที่ยวจะได้
คือสามร้อน ประกอบด้วย โคลนร้อน ทราย
ร้อน และน้ำ�เค็มร้อน แต่ถ้ามาสาย ๆ คุณจะ
เจอร้อนที่สี่ นั่นคืออากาศร้อน ซึ่งมันคงไม่ดี
เท่าไรนัก”
พวกเขามองว่าการท่องเที่ยวจะ
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาหมู่บ้านได้
เพราะยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์
จังหวัด ก็ล้วนแต่เน้นการท่องเที่ยว ถ้า
เราไม่ชูการท่องเที่ยว เขาก็มองไม่เห็น
ทางอื่นที่เป็นตัวเลือกที่ดีกว่านี้ เมื่อเขา

ตรวจพบว่าสะอาด ปราศจากเชื้อ มีความ
บริสุทธิ์สามารถพอกหน้าได้ ไม่มีสารที่
ทำ � ให้ เ กิ ด อั น ตรายและก็ ใ ห้ คุ ณ ประโยชน์
เป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ยังสามารถบำ�บัด
โรคเหน็บชา แก้ปวดเมื่อย ซึ่งเหมาะกับ
คนที่ทำ�งานหนัก ๆ หรือคนที่อยากผ่อนคลายจากการทำ�งานได้เป็นอย่างดี
Step 4
สปาหินสปาทราย เดินย่�ำ เท้า
การพอกโคลนนั้น จะพอกไปตามร่างกาย
แล้วนั่งพัก 15 นาที ระหว่างรอหากต้องการ
ที่จะผ่อนคลายร่างกายเพิ่ม เพียงแค่คุณ
ลุกขึ้นแล้วเดินไปมาบนหาดทราย หินตามชายหาดจะช่ ว ยสปาเท้ า ให้ แ ก่ คุ ณ ได้ เ ป็ น
อย่างดี
Step 5
ล้างด้วยน้ำ�เค็ม+น้ำ�เปล่า
จากนั้นล้างโคลนออกด้วยน้ำ�ในลำ�คลอง
พบว่าหลังการพอกโคลนจะรู้สึกถึงความ
สดชื่นและผ่อนคลายมากขึ้น

เห็นแล้วก็จะช่วยส่งเสริม ผลดีที่ได้รับ
ก็ ไ ม่ ใ ช่ แ ค่ ใ นหมู่ บ้ า นแต่ ร วมไปถึ ง ทั้ ง
ตำ�บล
สายตาที่มองมาอย่างมุ่งมั่น และน้�ำ
เสียงอันหนักแน่นของลุงสมพรทำ�ให้รู้สึกได้
ว่า ท่านอยากเผยแพร่ภูมิปัญญาชาวบ้าน
ให้กับนักท่องเที่ยวจริง ๆ อยากให้คุณลอง
มาสัมผัสกับบรรยากาศดี ๆ ที่จะได้รับทั้ง
ความสดชื่นและผ่อนคลาย แถมยังได้ฟัง
การบรรยายที่ไม่น่าเบื่อและน่าตื่นเต้น แค่นี้
ก็คุ้มค่ากับการเดินทางมาเยือนแล้ว

KOEY “ลิ้ม”

ลูกชก ของดีเมืองพังงา
ท้าให้ลอง
พืชที่ถือได้ว่าเป็นของดีขึ้นชื่อประจำ�ท้องถิ่นของพังงา นั่นคือ “ลูกชก” หลายคนอาจสงสัยว่าลูกชกคืออะไร รสชาติของมันเป็น
อย่างไร คำ�ถามนานาต่างพรูเข้ามามากมายเมื่อได้ยินชื่อของมัน ลูกชกโตขึ้นเองได้ตามธรรมชาติ มีหลายชื่อด้วยกัน แต่ที่นี่จะเรียก
กันว่า “ฉกหรือชก” ต้นชกจะคล้ายต้นปาล์ม มีความสูงประมาณ 20-25 เมตร ผลเป็นพวงทะลาย และชอบขึ้นตามแนวภูเขาหิน
ดังนั้นในการได้มาของลูกชกแต่ละครั้ง ถือว่ายากลำ�บากพอสมควร นอกจากนั้นลูกชกยังได้รับฉายา “ต้นลูกฆ่าแม่” อีกด้วย เพราะเมื่อ
ต้นมันออกลูกแล้ว จะไม่ออกลูกอีกเลย แล้วค่อย ๆ ตายลงไปในที่สุดนั่นเอง

ภายในชุมชนบ้านบางเตยใต้ หมู่ที่ 7
ต.บางเตย อ.เมือง จ.พังงา

มีการประกอบอาชีพแปรรูปลูกชกเป็นอาชีพหลัก การที่จะ
เข้าไปในชุมชนนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างลำ�บาก เนื่องจากเป็นทาง
แคบเล็ก ๆ ต้องขึ้นเนินเขาสลับขึ้นลงไปมา แต่ก็สนุกและ
น่าตื่นเต้น เราได้ติดต่อกับน้าปาน หรือคุณปานจรี ชาวบ้าน
ละแวกนั ้ น เพื ่ อ ขอเข้าชมสถานที่ ท่านพาเราผจญภั ยด้ ว ยรถ
สามล้อ เสียงยางรถครูดกับพื้นลูกรังทำ�ให้พวกเราเริ่มผวาใจและ
จับลูกกรงรถแน่น นักบิดยกมุมปากขึ้นน้อย ๆ แล้วพาขึ้นลงหลุม
เล็กใหญ่ เมื่อลงจากรถ ใจยังไม่ทันหายสั่น เราก็พบกับสิ่งที่สะดุด
ใจอีกอย่าง คือ กองมหึมาของลูกชก เมื่อหันไปอีกฝั่ง ก็พบคุณป้า
วัยกลางคนนั่งต้มลูกชกอยู่อย่างขมีขมัน เราถามข้อมูลเพิ่มเติม

จากคุณป้า ท่านเล่าได้ใจความว่า ในการเก็บเกี่ยวนั้น เริ่มตั้งแต่
ปลายเดือนกันยายนถึงมีนาคม ถ้าหากยางลูกชกสัมผัสกับผิว
หนังจะทำ�ให้คัน ดังนั้นชาวบ้านจึงสวมเสื้อผ้ามิดชิดและใส่ถุงมือ
เวลาทำ�ลูกชก
ส่วนขั้นตอนการต้มลูกชก เริ่มจากใช้มีดตัดลูกชกออกจาก
ทะลาย นำ�ไปต้มในน้ำ�เดือดประมาณหนึ่งชั่วโมง เพื่อให้ยางที่
เปลือกจับตัวกัน สะดวกแก่การเอาเนื้อในออก โดยใช้กรรไกร
ผ่าหมากในการผ่า เพราะว่าเปลือกของลูกชกนั้นค่อนข้างแข็ง
จากนั้นใช้หางช้อนแควก (ภาษาใต้ของคำ�ว่า แงะ) เอาเมล็ดออก
มา โดยภายในแต่ละลูกมี 3 เมล็ด และบนต้น ๆ หนึ่ง มีลูกชก
เกือบร้อยกิโลกรัม ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนได้เป็น
อย่างดี

หลังจากที่พูดคุยกับคุณป้าเสร็จ ท่านก็ได้เด็ด
ลูกชกขึ้นมาจากทะลาย แล้วสาธิตการแควก (แงะ)
ลูกชกออกมาให้เราชิม โดยจุดเด่นของลูกชกเมื่อรับ
ประทาน เนื้อนุ่มกว่าลูกชิด อร่อยเหมือนทานลูกตาล
แต่เคี้ยวง่ายกว่าลูกตาลมาก ทั้งยังมีสรรพคุณช่วย
แก้ร้อนใน โดยผลผลิตที่ได้นั้นนำ�ไปแปรรูปได้หลาย
ประเภท เช่น ลูกชกเชื่อม ลูกชกลอยแก้ว น้ำ�ตาลชก

เคล็ด(ไม่)ลับ “ลูกชกลอยแก้ว”

เราซื้อลู ก ชกจากที ่ น ั ่ น มาทำ � ลู ก ชกลอยแก้ ว แล้วแอบกระซิบถามเคล็ดลับมา ซึ่งวิธี
ทำ�ช่างง่ายแสนง่าย เพียงแค่ใส่ใบเตยลงใน
น้�ำ เชื่อม แล้วนำ�เนื้อลูกชกลงไปต้ม เวลาจะ
รั บ ประทานก็ ตั ก น้ำ � แข็ ง ใส่ ล งไปเสี ย หน่ อ ย
รับรองว่าชื่นใจ คลายร้อนได้เป็นอย่างดี
แถมยังได้กลิ่นหอมอ่ อน ๆ ของใบเตย
อีกด้วย

เนื่องจากลูกชกเป็นพืชที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลจึง
หาทานได้ยาก แต่ถ้าใครสนใจให้ลองไปที่ร้านสะเต๊ะ
คุณทิพย์ ร้านสะเต๊ะร้านดังของจังหวัดพังงาที่เปิด
กิจการยาวนานถึง 30 ปี โดยขายในราคากระปุกละ
35 บาท ซึ่งก็ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็น
อย่ า งดี ลู ก ชกที ่ น ี ่ ส ามารถส่ ง ออกไปขายได้ ท ั ้ ง ใน
จั ง หวั ด และต่ า งจั ง หวัด โดยคิด ราคากิโ ลกรัม ละ
100 บาทเท่านั้นเอง
การก้าวมายังที่นี่ ทำ�ให้พูดได้อย่างเต็มปากว่า
“ราคาลูกชกถึงแม้จะเป็นร้อย แต่ได้ประสบการณ์
ใหม่ ๆ กลับมาจนประเมินราคาไม่ได้” หากคุณสนใจ
จะเรียนรู้วิธีการทำ�ลูกชก พร้อมกับชมวิถีชีวิตแบบ
เรียบง่ายของชาวบ้าน แถมยั ง มี ก ารพาเที ่ ย วชม
ธรรมชาติอันร่มรื่น ลองเดินทางมาที่นี่ บ้านบางเตยใต้
จ.พังงา แล้วคุณจะกลับไปด้วยรอยยิ้มแน่นอน

KOEY “ลอง”

ถนนสายวัฒนธรรม เลิศล้�ำ คุณค่า งามชุดบาบ๋า
ตึกชิโนสะดุดตา ตลาดตะโกลายามเย็น
“ตะกั่วป่า” เดิมเรียกว่า ตะโกลา
เมืองเล็ก ๆ ทีเ่ งียบสงบแห่งนี้ มีวถิ ชี วี ติ เรียบง่ายและยังคงความมีเสน่ห์อยู่ ที่นี่มีถนน
เส้นหลักคั่นกลางระหว่างตึกชิโนโปรตุกีส
ชื่อว่า “ถนนวัฒนธรรม” เป็นเส้นทางสำ�คัญ
ของเมืองนี้ เมื่อเราเดินชมสถานที่สวยงาม
บังเอิญไปเห็นตึกหลังหนึ่ง มีป้าย “ชมรม
ชาวบาบ๋าฝั่งทะเลอันดามัน” ติดอยู่ไม่ไกล
ความสงสั ย ก็ ไ ด้ สั่ ง การให้ ร่ า งกายขยั บ
เข้าไปใกล้ตึกนั่น เราได้เจอชายวัยกลางคน
คนหนึ่งยืนอยู่หน้าบ้าน ท่านใส่ชุดสีน้ำ�ตาล
ที่ดูเหมือนปกติทั่วไป แต่เมื่อสังเกตกลับพบ

ว่าบนเสื้อนั้นมีเอกลักษณ์ อะไรบางอย่าง
เราจึงเดินเข้าไปสอบถาม จนได้ทราบนาม
ของท่าน ท่านคือ อาจารย์จรินทร์ นีรนาทวโรดม ประธานชมรมบาบ๋า โดยท่านได้น�ำ
เข้ามาในบ้าน ที่กล่าวได้ว่าเหมือนย้อนกลับ
มายังยุคเก่า ๆ เสื้อผ้าหรือแม้แต่ของใช้
ต่าง ๆ ก็ดูโบร่ำ�โบราณ แต่สิ่งของเหล่านั้น
ก็จัดไว้อย่างเป็นระเบียบดูดี ทำ�ให้รู้ว่าท่าน
ตั้งใจรักษาและหวงแหนสมบัติอันมีค่าเหล่า
นี้มากแค่ไหน ท่านมีความรู้อยู่เต็มเปี่ยม
พร้อมที่จะมาถ่ายทอดวัฒนธรรมเกี่ยวกับ
การแต่งกายชุด “บาบ๋า” อยู่ตลอดเวลา

กว่าจะมาเป็นคำ�ว่า
“บาบ๋าย่าหยา”
เมืองตะกั่วป่าเคยอุดมสมบูรณ์
ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่า คือ
แร่ ด ี บ ุ ก คนจี น ที ่ พากันอพยพมาตั้ง
ถิ่นฐานจนมั่งคั่งร่ำ�รวย และตั้งหลักปักฐานอยู่ที่นั่น เมื่อมีการแต่งงานอยู่กิน
กับสาวพื้นถิ่นตะกั่วป่า ถ้ามีลูกผู้ชาย
เรียกว่า บาบ๋า (baba) ส่วนผู้หญิงเรียก
ว่า ย่อนหยา (nyonya) แต่สุดท้ายแล้ว
ลูกที่เกิดในแผ่นดินแม่ (local in born)
เรียกว่า บาบ๋า
ปัจจุบัน คำ�ว่า “บาบ๋า” กลับ
กลายเป็นวัฒนธรรมสุดคลาสสิกที่พบ
กันระหว่างพ่อชาวจีนและแม่ผู้เป็นคน
ท้องถิ่น ส่วนชื่อชุดที่เรียกกันว่า ”บาบ๋า
ย่าหยา” อันที่จริงคำ�ว่าย่าหยาเป็น
เพี ย งแค่ คำ � ห้ อ ยท้ า ยติ ด ปากเท่ า นั้ น
เนื่องจากคำ�ว่า “ย่าหยา” เป็นชื่อชุด
แต่งกายของชาวมลายู

บาบ๋าสไตล์นายหัวหญิง
การแต่งกายของผู้หญิงนิยมใส่ผ้าถุง
กับเสื้อ โดยเสื้อที่ใส่แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ
เสื้อด้านในกับเสื้อนอก เสื้อด้านในแบ่งเป็น
เสื ้ อ อาโป๋ แ ละเสื ้ อ ปั ่ ว ตึ ่ ง เต้ เสื ้ อ อาโป๋
ตัวเสื้อมีลักษณะคอเสื้อสูง ปลายแขนจีบ
และชายเสื้อสั้นลอย ส่วน เสื้อปั่วตึ่งเต้ ไม่
นิยมใส่ครุยทับ เพราะเป็นเสื้อเข้ารูปและ
ชายเสื้อด้านหน้าแหลม
ส่วนการสวมเสื้อคลุมด้านนอก ที่นี่
เรียกว่า “ครุย” แบ่งเป็น 2 แบบเหมือนกัน
คือ ครุยสั้นและครุยยาว ทั้งคู่มีไว้เพื่อสวม
ทับเสื้อคอตั้งแขนจีบ

และกลัดด้วยโกรส้าง (Kerosang Ibu) แทน
กระดุมเหมือนกัน แต่ครุยสั้นสวมใส่ในงาน
เป็นพิธี ส่วนครุยยาวนั้นใส่ตอนแต่งงานหรือ
เมื่อได้เป็นคหบดีภรรยาของนายเหมืองแล้ว
เครื่องประดับบนร่างกาย ส่วนมากจะ
ถมทองและมีเพชรประดับ เนื่องจากผู้หญิง
ในสมัยนั้นถ้าจะวัดกันเรื่องฐานะแล้ว ก็จะ
วัดกันตรงที่เครื่องประดับ ไม่ใช่รูปแบบการ
แต่งกาย ซึ่งได้แก่ ฮั่วก๋วน ปิ่น หลันเต๋ป๋าย
สร้อยคอโก้-ปี้จี๋ แหวนบาเย๊ะ หางหงส์ กำ�ไล
ข้อมือข้อเท้าและรองเท้าลูกปัด
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1 ฮั่วก๋วน		
2 โกรส้าง		
		
4 กำ�ไลข้อมือ		
5 แหวนบาเย๊ะ

3 สร้อยคอโกปี้จี๋
6 กำ�ไลข้อเท้า

6

บาบ๋าสไตล์นายหัวชาย
เสื้อของผู้ชาย มี 2 แบบ ได้แก่ เสื้อตึ่งจวง
และเสื้อนายเหมือง โดยเสื้อนายเหมืองมักสวม
ใส่ไปงานพิธีการเสียเป็นส่วนใหญ่ นิยมสวมใส่คู่
กับกางเกงแพรจีน (ปั่งลิ้น) ที่มีโทนสีออกแนวคล้ำ�
ซึ่งได้แก่ น้ำ�เงินเข้ม ดำ� น้ำ�ตาล และเทาดำ� ส่วน
ชุดเจ้าบ่าว จะเป็นสไตล์ฝรั่ง โดยใส่เสื้อเชิ้ตสีขาว
สวมทับด้วยสูทสากลสีด�ำ แล้วผูกหูกระต่ายสีดำ�
ประดับปินตั้ง 1 ดอก
หลังจากพูดคุยกับอาจารย์เสร็จ ก็ได้นึกสนุก
อยากลองแต่งดูสักครั้ง ท่านก็จัดให้ตามที่ต้องการ
ทันที เราได้มีโอกาสสวมเครื่องแต่งกายที่ล้ำ�ค่า
เหล่านี้ เมื่อสวมแล้วรู้สึกได้ถึงความมีเสน่ห์และ
มีมนต์ขลังอย่างน่าอัศจรรย์ เครื่องประดับหลากหลายชิ้นส่องแสงทอประกายละลานตา เครื่องทองซึ่งมีน�้ำ หนักมิใช่น้อย ทำ�ให้รู้สึกเหมือนตัวเอง
เป็นคนมั่งคั่ง จากการได้สัมผัสทำ�ให้เรารู้สึกว่า
วัฒนธรรมเหล่านี้ควรค่ายิ่งที่จะอนุรักษ์สืบต่อไป

เพลิดเพลินใจบนถนนสาย วัฒนธรรม
เมื่อเราได้ซึมซับวัฒนธรรมการแต่งกายจนอิ่มใจ
และได้มาทำ�ความรู้จักกับตึกชิโนโปรตุกีส ซึ่งเป็น
อาคารที่ มี รู ป แบบของสถาปั ต ยกรรมที่ ผ สมผสาน
ระหว่างตะวันออก (จีน) และตะวั น ตก (โปรตุ กี ส)
มีลวดลายประดับอาคารเป็นแบบยุโรป แต่สิ่งที่แปลก
คือ หน้าบ้านยกพื้นสูง เนื่องจากเมืองตะกั่วป่ามี
ลักษณะภูมิประเทศที่เป็นที่ราบลุ่ม เวลาประสบอุทกภัย
จะได้มีที่หลบอย่างปลอดภัย
หากเรามองไปทั้งสองฝั่งบนถนน ก็จะพบ
สตรีทอาร์ท หรือการวาดภาพบนผนังบ้าน ซึ่งมีความ
งดงามและแปลกใหม่ โดยเป็นภาพที่เล่าเรื่องราวเกี่ยว
กับวิถีชีวิต และความเป็นอยู่ของชาวตะกั่วป่า นักท่องเที่ยวก็มักที่จะอดไม่ได้ที่จะถ่ายรูปอวดโลกโซเชียลกัน
นอกจากนี้บนถนนนี้ยังมีตลาดถนนคนเดินซึ่ง
เปิดในวันอาทิตย์เวลาประมาณ 17.00 ถึง 21.00 น.
ช่วงระหว่างเดือน พฤศจิกายน - พฤษภาคม สินค้าที่-

จำ�หน่ายก็มีมากมาย เช่น ขนมไทยพื้นบ้าน หรือแม้แต่
สินค้าตามสมัย เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ก็มีให้
เลื อ กสรร กลิ ่ น ขนมลอยตลบอบอวลทั ่ ว ทั ้ ง พื ้ น ที ่
ทานขนมไปมองดูตึกชิโนโปรตุกีสไป ก็เป็นความจรรโลง
ใจยากที่จะลืมเลือน
หากคุณสนใจที่จะเดินทางมาที่นี่ มาสัมผัส
วั ฒ นธรรมการแต่ ง กายของคนพื ้ น ที ่ โดยเฉพาะ
คนสูงวัย บางครั้งยังแต่งชุดพื้นเมืองมาเดินเล่น ขายของให้เราได้เห็นกันอยู่บ้าง และมารับชมความเก่ากับ
ความใหม่ ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวที่ตลาดแห่งนี้
รับรองว่าไม่เหมือนใครแน่ ๆ
หากคุณกวาดสายตาผ่านตัวอักษรมาตั้งแต่ต้น
และสนใจจะมาสัมผัสบรรยากาศของที่นี่จริง ๆ คุณจะ
ได้มาดื่มด่�ำ กับวิถีชีวิตของชาวตะกั่วป่า วัฒนธรรมการ
แต่งกาย ลิ้มรสอาหารที่หลากหลาย และตื่นตระการกับ
ตึกรามบ้านช่อง รับรองคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอน

บ.ก. ขอชม ”KOEY”

5 WORDS to KOEY Magazine
เหตุการณ์แบบไหนที่คุณ KOEY “เสียว”

“โอม!! มง จง ลง koey”

INSPIRATION DIRECTOR

เสียวผิดหวัง “ความผิดหวังมันไม่โอเคแค่ไหน!!! ดังนั้นถ้าไม่อยากผิดหวังก็แค่ตั้งใจทำ�
มันให้เต็มที่เท่านั้น มันจะช่วยให้ความผิดหวังมันดูเบาบางที่สุด” มันคือสิ่งที่พยายาม
จะบอกในการทำ�งาน KOEY magazine ตลอดเวลา ก็เข้าใจและยอมรับ ว่าความผิดหวังมัน
เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิต แต่ถ้าเลือกได้ในฐานะครูก็อยากให้สมหวัง เผื่อใครบางคนจะใช้มัน
ต่อยอดในชีวิตและเป็นการเพิ่มพลังขับเคลื่อนตัวเองไปข้างหน้า #รักทุกคน #teamKOEY

“อยาก นอน 2 ทุ่ม ครับ”

ART DIRECTOR

ถ้าว่าด้วยเรื่องเสียวกับผมในการทำ�งานครั้งนี้ อย่างแรกเลยครับ คือ “เสียว” ที่จะทำ�เล่ม
ออกมาไม่ทัน ถึงแม้ว่าพวกเราจะมีการวางแผนงานดีแล้ว แต่ก็ยังมีความเสียวอยู่ในใจลึก ๆ
อีกอย่างว่าด้วยเรื่องการภาระงานที่โรงเรียนครับ ซึ่งพวกเราได้ทุ่มเทให้กับงานนิตยสาร
ครั้งนี้มาก บางทีอาจมีงานที่โรงเรียนพลาดพลั้งไปบ้าง มันก็มีความเสียวอยู่บ้างที่จะติด 0
ครับ แต่พวกเราก็จะทำ�มันให้ดีที่สุดครับ

“นัด ผิด ชี-วิต เปลี่ยน”

WRITING DIRECTOR

นิยาม คำ�ว่า ‘เสียว’ ในพจนานุกรมไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร แปลว่าเกิดอาการที่ท�ำ ให้
ขนลุก แต่ถ้าเอาตามที่ตัวหนูคิดคงหมายถึง ความรู้สึกที่ปรากฏเมื่อเจอเหตุการณ์น่าตกใจ
ยกตัวอย่างในการทำ�เล่มนิตยสารเล่มนี้นี่แหละ ทางทีมได้ท�ำ การขออนุญาตการสัมภาษณ์
โกไข่ (จุมพล) แต่ผลปรากฏว่าวันนัดเรากลับนัดมาผิดคน ท่านชื่อโกไข่เหมือนกัน แต่มาจาก
ที่อื่น ไม่ได้มาจากบริษัทแกรมมี่ดังที่คาดหวังไว้ เหตุการณ์นี้ท�ำ ให้หนูรู้สึกเสียววาบในท้อง
เพราะไม่กล้าเอ่ยบอกท่านว่าเรานัดผิดคน

“นี่ มัน เคย เที่ยว ไทย”

GENERAL DIRECTOR

เวลาพวกเราเดินทางจะขึ้นเขาลงเขาอยู่เสมอ มักเจอทาง
ที่ทำ�ให้เสียวอยู่บ่อยๆ คือทางโค้งที่สูงชันนั่นเอง คงไม่น่า
หวาดเสียวหรอกถ้าเราไม่ได้มองข้างทาง แต่เราเดินทางด้วย
รถเปิดประทุนอยู่ตลอด ไม่ว่าจะเป็นรถสองแถวไม้ รถกระบะ
หรือแม้แต่ซาเล้ง เวลาลุยจึงเห็นทางเสียวๆพวกนั้น ระหว่าง
เดินทางก็เล่นมุขตลกขบขันกัน เหมือนในรายการเทยเที่ยว
ไทยเลยใช่ไหมหละ

