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คำ�นำ�
 ภารกจิสำาคญัต่อสงัคมประการหนึง่ของสำานกังานอทุยานการเรยีนรู ้คอื การปลกูฝัง 

นิสัยรักการอ่าน และการกระจายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยและสอดคล้อง

กับความสนใจของเด็ก เยาวชน และประชาชน ในรูปแบบห้องสมุดมีชีวิตที่สร้างสรรค์บน

พืน้ฐานการมส่ีวนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ  โดยสำานกังานอุทยานการเรยีนรูไ้ด้ร่วมกบัองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในภูมิภาคต่างๆ เพื่อขยายผลการดำาเนินงานดังกล่าว

 การสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้สาระท้องถ่ิน ให้มีรูปแบบการนำาเสนอที่ทันสมัยและ

ดึงดูดความสนใจ เป็นเครื่องมือที่สำาคัญอย่างหนึ่ง ซึ่งสำานักงานอุทยานการเรียนรู้เห็นว่า

มีส่วนในการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนสนใจการอ่านและใฝ่หาความรู้อย่าง 

ต่อเนื่อง โดยนำาเรื่องราวภูมิปัญญาสาระท้องถิ่นใกล้ตัวที่สอดคล้องกับวัย การดำารงชีวิต

พร้อมกบัสอดแทรกแนวคดิด้านคณุธรรม จริยธรรม มาเป็นเน้ือหาของสือ่การเรยีนรูส้ำาหรบั

เยาวชนตามช่วงวัย ตั้งแต่ ๓ – ๑๒ ปี

 ส่ือการเรียนรู้สาระท้องถ่ินจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดกระบี่ชุดนี้ สำานักงานอุทยาน 

การเรยีนรูไ้ด้ร่วมกนัสร้างสรรค์กบันกัวชิาการและนกัเขียนในท้องถ่ิน เพือ่ให้เด็กและเยาวชน 

รวมทั้งประชาชนท่ัวไปในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดกระบี่ ได้รับความรู้และความภาคภูมิใจ

ในวัฒนธรรมและท้องถิ่นของตน รวมทั้งก่อให้เกิดความเข้าใจและการยอมรับในวิถีชีวิต

วัฒนธรรมที่หลากหลายตามบริบทพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไป

 สำานักงานอุทยานการเรียนรู้ มุ่งหวังว่าหนังสือชุดนี้จะเป็นสื่อการเรียนรู้อีกชุดหนึ่ง 

ที่จะส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายถึงเป็นหนังสือที่ผู้อ่าน 

อ่านอย่างมีความสุข สนุกในการอ่านและก่อให้เกิดความตระหนักในคุณค่าของท้องถิ่น

ตนเองได้อย่างแท้จริง

สำานักงานอุทยานการเรียนรู้





จูงน้อง
ท่องกระบี่

เรื่อง : รัตนา คชนาท       ภาพ : วิภาวี จันทรวงศ์



๖

 “ลันตา” เกิดทีก่ระบี่ แต่ต้องย้ายไปอยู่กบัป้า 
ที่กรุงเทพฯ ตั้งแต่ ๙ ขวบ เพราะป๊ะกบัมะอยากให้ 
ลนัตาได้ ไปเรยีนหนงัสือที่กรุงเทพและอยู่เป็นเพือ่นป้า 
ป้าเปิดร้านอาหารมุสลิมเล็กๆ ตามล�าพงัไม่มลีูกหลาน 
จึงอยากให้ลนัตาไปอยู่เป็นเพือ่นด้วย ลนัตาสงสยัว่า
ท�าไมไม่ให้น้องไป ป๊ะก็ตอบว่าเพราะน้องยงัเล็ก ท�าให้
ลนัตาอิจฉา “อนัดา” น้องชายของตนมากที่ ได้อยู่กับ
ป๊ะและมะ

กระบี่บ้านเกิด

แหล่งถ่านหิน ถิ่นหอยเก่า เขาตระหง่าน 
ธารสวย รวยเกาะ เพาะปลูกปาล์ม งามหาดทราย
ใต้ทะเลสวยสด มรกตอันดามัน สวรรค์เกาะพีพี

ค�าขวญัเมืองกระบี่

เชื่อว่ากระบี่ เดิมเป็นเมือง

บันไทสมอ ๑ ใน ๑๒

หัวเมืองนักษัตรของเมือง

นครศรีธรรมราช ใช้ตราลิง  

(ปีวอก) เป็นตราประจำาเมือง

กระบี่
แต่เดิม

ตราประจ�าจังห
วัด

ต้นทุ้งฟ้า 
ดอกไม้ประจ�า 

จังหวดั



๗

วนัเวลาผ่านไป ๖ ปี...
ป้าตดัสินใจพาลนัตากลบัไปเยี่ยมป๊ะช่วง
ปิดเทอมต้น ลนัตาจึงหวนคิดถึงกระบี่ใน
ความทรงจ�า พร้อมกบัหาข้อมลูดินแดน
บ้านเกิดของเธอไปด้วย

เรยีกขานนาม “กระบี”่
ในอดีตเป็นเพียงแขวงเมืองปกาสัย ขึ้นต่อเมือง
นครศรีธรรมราช เมื่อถึงสมัยรัชกาลที่ ๕  
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะขึ้น 
เป็นเมือง และพระราชทานนามว่า “เมืองกระบี่”

อ.ปลายพระยา

อ.อ่าวลึก

อ.เมืองกระบี่

อ.เขาพนม

อ.เหนือคลอง

เกาะพพีดีอน

เกาะพพีเีล

อ.คลองท่อม

อ.ล�าทบั

อ.เกาะลนัตา

อ่าวท่าเลน• •สุสานหอย

อ่าวไร่เลย•์
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ป้าพาลนัตานัง่รถโดยสารปรบัอากาศ
กรุงเทพฯ-กระบี ่ลันตาตืน่เต้นแทบนอนไม่หลบั 
เพราะอยากจะเห็นกระบี่ตั้งแต่เข้าเขตจงัหวดั 
รถมาส่งทีส่ถานีขนส่งผู้ โดยสารกระบี่ 
ป้าจึงพาลนัตาต่อรถสองแถวแดงเข้าเมือง 
แล้วแวะเที่ยวในเมืองก่อน เพราะป๊ะติดธุระ 
จะมารบัลนัตาทีท่่าเรือเจ้าฟ้าตอนบ่ายๆ  

ถึงกระบี่ที่คิดถึง

อนุสาวรีย์นกออกกางปีกสง่างาม 

ที่หลักกิโลเมตรที่ ๐

 แสดงวิสัยทัศน์ว่าคนกระบี่ 

“บินให้สูง มองให้ไกล  

ไปให้ถึง”

                   อนุสาวรยี์ปดู�าทำาจากทองเหลือง ขนาดใหญ่ ตั้งเด่นตระหง่านอยู่เบื้อง
หน้าเขาขนาบนำ้า สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะป่าชายเลน 
ลานแห่งนี้เป็นจุดชมวิวชั้นยอดเลย

ท่าเรือเจ้าฟ้า
อยู่ใกล้ ๆ นี่ล่ะ

เขาขนาบน�้า
สัญลกัษณ์

ประจ�าจงัหวดั
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แยกมนุษย์ โบราณ  
กระบี่เป็นชุมชนโบราณ  
ขุดค้นพบซากดึกดำาบรรพ ์
ไพรเมตชั้นสูงอายุ ๓๕ ล้านปี  
มีชื่อว่า “สยามโมพิเทคัส  
อีโอซีนัส” และพบโครง 
กระดูกมนุษย์อายุ ๔๓,๐๐๐ ปี

แยกช้างชกูระบี่
กระบี่เคยมีช้างป่ามาก 

ชาวกระบี่ได้ถวายช้างเผือก 
เชือกแรก นามว่า  

“พระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ”  
แด่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๙

แยกเสือเขี้ยวดาบ
มีการขุดพบซากดึกดำาบรรพ ์
ของเสือเขี้ยวดาบ อายุราว  
๓๕-๔๐ ล้านปี เป็นครั้งแรก 
ในประเทศไทย ที่แอ่งกระบี ่
และเมื่อ ๖๐ ปีก่อน ที่นี่ก็ม ี
เสือโคร่งดำาเป็นจำานวนมาก

แยกนกออก
นกออกเป็นนกอินทรีทะเล

ท้องขาว หากินอยู่แถวแม่นำ้า
กระบี่  มีลักษณะนิสัยที่น่า 
เอาเยี่ยงอย่าง คือ “บินสูง 

มองไกล ใจแน่วแน่  
และรักสันโดษ” 

ตั้งอยู่ที่สี่แยก 
ใจกลางเมืองกระบี่

อยูบ่ริเวณทางเข้า
ตลาดสดมหาราช

อยู่แยกมหาราช  
แยกรอดบุญ และ 
ถนนหุตางกรู

อยู่หน้าส�านกังาน
เทศบาลเมืองกระบี่

ป้าเคยอยู่กระบี่มาก่อนจะย้ายไปกรุงเทพฯ ปา้จึงเล่าให้ลนัตาฟังว่า กระบี่เดี๋ยวนี้มี
ประติมากรรมสวยงามมากมาย แล้วป้ากพ็าลนัตาเดินเที่ยวชมเมือง
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เรือหัวโทงโยงสายใย

เรือหวัโทง สัญลักษณ์ 
คู่ทะเลอนัดามนั  
“หัวโทง” เรือประมงพื้นบ้านที่โดดเด่นด้วย 
หัวเรือสูงงอนขึ้น ช่วยให้เรือทรงตัวได้ดี 
พร้อมจะโต้คลื่นนำ้าและฝ่าลมแรงไปยังจุดหมาย 
ปลายทาง เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวประมง 
เรือหัวโทงผูกพันกับวิถีชีวิตคนริมฝั่งทะเล
อันดามัน เป็นทั้งเครื่องมือทำามาหากิน  
วางอวน ดักลอบ อีกทั้งใช้เป็นพาหนะใน 
การเดินทางและการขนส่งทั้งคนและสินค้า 
ในยุคแห่งการท่องเที่ยวนี้อีกด้วย

  หวัโทง คือหวัเรือ 
สูงงอนขึ้น มคีวามศกัดิส์ิทธิ์ 
ต้องขอขมาก่อนขึ้นหวัเรือ

ไปรับ
พี่กนั

แม่น�้ากระบี่ สายนำ้ายาวราว ๕ กิโลเมตร 
หล่อเลี้ยงชาวกระบี่มาเนิ่นนาน

ที่เกาะกลางป๊ะกบัอนัดาเตรยีมตวัไปรบัลนัตาด้วยความตืน่เต้น 
ส่วนมะรออยู่ที่บ้านเตรยีมท�ากบัข้าวไว้รอรบัป้ากบัลนัตา 
แต่คนตืน่เต้นทีสุ่ดเห็นจะเป็นอนัดา ทีแ่ม้จะมคีวามทรงจ�า
เกี่ยวกบัพี่สาวไม่มากนกั แต่เขาก็เฝ้ารอพบลนัตาอย่างใจจด
ใจจ่อ กระโดดขึ้นเรือออกไปรบัลนัตากบัป๊ะทนัที



๑๑

ปอดสเีขยีว ปากแม่นำ้ากระบี่คือ
แหล่งพื้นที่ชุ่มนำ้าอันอุดมสมบูรณ ์
มีความหลากหลายทางชีวภาพมาก 
เปรียบเสมือนปอดสร้างลมหายใจ 
ให้คนกระบี่ เป็นแหล่งอาหารของ
สัตว์นานาชนิด ชาวบ้านหากินและ 
ใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มนำ้าแห่งนี ้
อย่างอนุรักษ์

ตวัเมืองกระบี่

ท่าเรือเจ้าฟ้า

ท่าเรือ
สวนธารา

ศนูย์ผ้าปาเต๊ะ

ศนูย์เรือหวัโทง
จ�าลอง

ศนูย์ชาวนา
ข้าวสงัข์หยด

มหีญ้าทะเลของ
โปรดด้วยล่ะ

แผนที่เกาะกลาง  
อ�าเภอเมืองกระบี่

ป๊ะดใีจมากที่ได้เจอลนัตา ลนัตาเองก็ดใีจที่ ได้เจอกบัป๊ะจนน�้าตาไหล แต่กับอนัดา
ทนัททีี่เจอหน้ากนั ทัง้คูก่ลบัเงยีบงนั ลนัตาไม่คุ้นเคยกบัน้องชายแล้ว ความห่างเหิน 
ท�าให้เธอวางตวัไม่ถกูจงึเหมือนเพิกเฉยต่ออนัดา จงึท�าให้อนัดานิง่ไปเช่นเดยีวกนั 
เรือหวัโทงก�าลงัมุ่งหน้าสู่บ้านเกิดของลนัตา ท�าให้ ใจของเธออิม่เอมต่างกบัหวัใจ
ของอนัดาในตอนนี้เหลือเกิน



๑๒

อ้อมกอดอุ่น 
กรุ่นกลิ่นกับข้าว

ในหมู่บ้านมแีค่ 
ถนนปนูเล็ก ๆ 

เราจึงใช้จกัรยาน  
รถมอเตอร์ ไซค์  

หรือไม่ก็รถสามล้อ
พ่วงจ้ะ

ยินดี
ต้อนรบั

 เมือ่มาถึงเกาะกลาง ป๊ะก็พาลงจากเรือแล้วถือกระเป๋าไปใส่รถสามล้อพ่วง 
ลนัตาจ�ารถสามล้อพ่วงของที่บ้านคนันี้ ได้ เพราะลนัตาชอบนั่งหน้ารบัลม แต่วนันี ้
ที่นั่งด้านหน้าเป็นของอันดาแล้ว ไม่เป็นไรลันตาคิดแล้วย้ายไปนั่งด้านหลังแทน  
ลนัตาเกอืบจะหงุดหงิดแต่เมือ่เข้าหมูบ้่าน ผูค้นผ่านไปต่างร้องทกัถามป๊ะว่าพาใคร
มา อนัดารบีตอบเสียงใสว่าไปรบัพี่สาวกลบับ้าน ชาวบ้านต่างบอกยินดตี้อนรบั
ตลอดทาง ลนัตารู้สึกเป็นคนพิเศษอย่างไรก็ไม่รู้

ทนัททีี่ถึงบ้าน มะโผเข้ากอดลนัตาอย่างดใีจ 
พร้อมพรัง่พรถู้อยค�าถามไถ่ทุกข์สุขอย่าง
คิดถึง ลนัตาเองก็รู้สึกอบอุ่นเมือ่อยู่ในอ้อม
กอดทีคุ่้นเคยของมะ มะบอกลนัตากบัป้าว่า
เตรยีมกบัข้าวของโปรดของลนัตาและป้าไว้
รอรบั แล้วมะก็ชวนทุกคนขึ้นบ้านกนั



๑๓

ปเูสื่อกินข้าว อาหารการกินของ
คนเมืองกระบี่ไม่ต่างไปจากคนใต้ทั่วไป 
นิยมกินข้าวเจ้าเป็นหลัก สำาหรับกับข้าว
ก็มีทั้งต้ม แกง และทอด แกงของคนกระบี ่
มีรสชาติค่อนข้างเผ็ด นำ้าแกงเข้มข้น  
และที่ขาดไม่ได้เลยคือนำ้าพริกต่าง ๆ และ
ผักเหนาะที่นิยมกินเป็นเครื่องเคียง

เมนูอร่อยชวนลิ้มลอง
หอยชกัตนีลวก

แกงส้ม หอยหวานต้มตะไคร้

ข้าวย�า หอยรากต้มกะทิ

ข้าวสงัข์หยด 
ข้าวอร่อยขึ้นชือ่ 

ของเกาะกลาง หุงขึ้นหม้อ 
หอม และนุ่มละมุนลิ้น

ซาวข้าวเบา ๆ เร็ว ๆ 
 แค่ครั้งเดยีว เติมน�้า
ให้ท่วมข้าวสงู ๑ ข้อ

นิ้วมือก็พอจ้ะ

หุงยงัไงให้อร่อยล่ะ



๑๔

กระบี่มภีเูขาสงูสลบั 
ซบัซ้อนราว ๒๕๗ ลกู 

แล้วก็มหีมู่เกาะน้อยใหญ่  
ตั้ง ๑๕๔ เกาะแน่ะ

ที่กรุงเทพฯ  
มรีถวิง่พอ ๆ 

กับปลาที่ทะเล
กระบี่ละมั้ง



๑๕

งดงาม ๓ ชั้น

ชั้นที่ ๑ งามขุนเขาตั้งตระหง่าน มีโถงถำ้าซ่อน
หินงอกหินย้อยงามตา มีหน้าผาปีนป่าย

ชั้นที่ ๒ งามนำ้าทะเลใส หาดทรายขาวนวลตา

ชั้นที่ ๓ งามโลกใต้ทะเล แนวปะการังสวย 
ฝูงปลาหลากสีสัน สวรรค์ของนักดำานำ้า

มีชายฝั่งติดกับทะเลอันดามัน
ยาวประมาณ ๑๖๐ กิโลเมตร

มีแนวปะการังกระจายอยู่ตามเกาะต่าง ๆ สภาพสมบูรณ ์
ปานกลาง ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา

หมู่เกาะพีพี และอุทยานหมู่เกาะลันตา 

หลังกินข้าว ทุกคนก็มานั่งล้อมวงคุยกันที่ชานบ้าน อันดาขอให้ 
ลนัตาเล่าเรือ่งกรุงเทพฯ ให้ฟัง ลนัตาไม่อยากเล่าให้อนัดาฟังเลย แต่มะ 
บอกว่าอยากฟังด้วย ลนัตาจ�าใจต้องเล่าอย่างเสยีไม่ได้ พอเล่าจบ
ลนัตาก็ขอให้ป๊ะเล่าเรือ่งกระบี่ให้เธอฟังบ้าง 

ป๊ะบอกว่ากระบี่เป็นเมืองน่าอยู่ ผู้คนก็น่ารกั แถมยังมคีวามงดงาม
สามชัน้เลย แต่อนัดากค็อยแทรกป๊ะเล่าตลอด ยิง่ท�าให้ลนัตาร�าคาญ
อนัดามากขึ้น ต่างจากอนัดาทีย่ิง่รู้สึกสนุกเมือ่มพีี่มาอยู่ด้วย



๑๖

ป๊ะกับมะตั้งใจพาลนัตาไปเทีย่วและให้ลูก ๆ สนิทกัน จึง
วางแผนพาลกู ๆ ตระเวนเทีย่วให้ทั่วกระบี่ อยากให้ลนัตา 
รกัและเอ็นดอูนัดา หวงัให้พี่น้องจงูมือกนัท่องกระบี่
อย่างมคีวามสุข เช้ามืด ป๊ะจึงออกเรือหวัโทงพาทุกคนไปดู
พระอาทิตย์ขึ้นทีสุ่สานหอย เพือ่เป็นเช้าวนัใหม่ที่สุขสันต์

สุสานฟอสซิลหอยนำ้าจืด อายุราว 
๔๐ ล้านปี พบได้เพียง ๓ แห่งใน
โลก คือ ญี่ปุ่น อเมริกา และไทย 
เท่านั้น

หาดทราย
และทะเลที่
นี่ก็สวยน่า
เล่นน�้านะ

แผ่นหินฟอสซิล 
ขนาดใหญ่ หนาราว 

๔๐ เซนติเมตร

ฟอสซิล
หอยดึกด�าบรรพ์



๑๗

เริ่มวันใหม่ ในถิ่นเก่า

แต่ละช่องแสดงภาพนนูต�า่บอกเล่าเรือ่งราว 
เมืองกระบีต่ั้งแต่อดตีถึงปัจจุบัน

  สร้างขึ้นในโอกาสครบรอบ 
๑๔๑ ปี เมืองกระบี ่แบ่งเป็น 
๒๘ ช่อง

ศาลากลาง 
จังหวดักระบี่

เย็นนี้ป้าจะกลับกรุงเทพฯ ทุกคนจึงมาส่ง
ป้าที่ขนส่ง ป้าบอกว่าจะกลับมารับลันตา 
ตอนโรงเรียนใกล้เปิดเทอม ส่งป้าเสร็จป๊ะก็
พามาเที่ยวที่ด้านหลังของศาลากลางจังหวัด
กระบี่ ที่มีก�าแพงประวัติศาสตร์ทอดยาว 
๒๕๐ เมตร เป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมที่
ง่ายและงดงาม ลนัตาอยากได้ภาพสวยๆ ให้
ป๊ะกับมะถ่ายให้ก็ไม่ถูกใจ เลยต้องให้อันดา
มาถ่ายให้แทน



ทะเลแหวก แปลกตา
เป็นกลุ่มของเกาะ ๓ เกาะ ท่ี่มีหาดทราย
เชื่อมติดกัน ได้แก่ เกาะทับ เกาะหม้อ 
และเกาะไก่ (เกาะปอดะนอก) เมื่อระดับ
นำ้าทะเลลดลง จะเกิดเป็นสันทรายโผล่ขึ้น
กลางทะเล คล้ายทะเลถูกแหวก 
เปิดทางออกให้นักท่องเที่ยวเดินชม
ธรรมชาติทั้งสามเกาะ

๑๘

เปิดใจทะเลแหวก
อนัดาอาสาถ่ายรปูให้
ลนัตา พีน่้องจึงได้พดูจา
และใกล้ชิดกันมากขึ้น

เอาให้ 
สวย ๆ ล่ะ

วันนี้อากาศดีป๊ะจึงชวนไปล่องทะเลอันดามัน 
ลนัตานึกไม่อยากไปเลย เพราะชือ่เหมือนกบั
ชื่อของอันดา เหมือนเป็นพ้ืนที่ของอันดาที่
ลันตาจะล่วงล�้าเข้าไป แต่มะก็เตรียมกับข้าว
กับปลาใส่เรือพร้อมแล้ว ลันตาได้แต่คิดใน
ใจว่าไปก็ได้จะได้มีรูปสวยๆ ไปฝากเพื่อนๆ ที่
กรุงเทพฯ แต่เมื่อนั่งเรือไปเรื่อยๆ ความงาม
ของอนัดามนักท็�าให้จติใจของลนัตาสดชืน่ข้ึน

เกาะไก่
มีชะง่อนผารูปร่างแปลกตา  

เกาะทบั

เกาะหม้อ

เกาะปอดะ มีหาดทรายขาวนุ่ม  
นำ้าทะเลใสแจ๋ว หน้าเกาะมองเห็น 
แท่งหินใหญ่ตั้งตระหง่านคล้ายกับ 
เกาะตะปูในอ่าวพังงา



๑๙

 วนัต่อมา ป๊ะกบัมะ
ชวนไปเกาะห้อง ซึง่ได้ชือ่ว่า
มรกตแห่งท้องทะเลกระบี ่
ลนัตากบัอนัดาได้ท�ากิจกรรม
สนุกๆ มากมายเลย 

ด�าน�้า 
ดปูะการงัน�้าตื้น

แหวกว่ายท่ามกลาง 
ฝงูปลาแสนเป็นมิตร

พายเรือคายคัชมความงาม 
รอบห้องทะเลใน

พกัผ่อนใน “ห้อง” กลางเกาะ
เป็นเกาะหินปูนที่ใหญ่ที่สุดของป่าเกาะ 
มีหาดทรายขาวสะอาดโค้งเป็นรูปครึ่ง
วงกลม โอบล้อมด้วยโขดเขาดูคล้าย
พระจันทร์เสี้ยว เป็นเสมือนอ่าวส่วนตัว 
ที่ผู้คนจากทั่วโลกนิยมไปพักผ่อน 
นอกจากนี้ทางด้านทิศเหนือของเกาะ
ยังเป็นที่ตั้งของปิเละหรือทะเลใน ได้รับ
ยกย่องให้เป็น ๑ ใน ๑๐ หาดหน้าเที่ยว
และสะอาดที่สุดของโลก

ประตเูข้า
ห้อง

มองเกาะห้อง 
จากมุมบน



ที่คลองสองน�้า 
ยงัมปี่าสามป่าด้วย 

สุดยอดไปเลย

น�้าในคลอง 
ก�าเนิดมาจาก 
แอ่งน�้าพระแก้ว

คลองนี้ยาวประมาณ
๕ กิโลเมตร มทีางเดิน

ชมธรรมชาติ 
๗๐๐เมตร

๒๐

ชมคลองสองนำ้า

ป่าชายเลน เห็นรากต้น
โกงกางระโยงระยาง

ป่าพรนุ�้าจดื บนที่ดอน
มพีนัธุ์ ไม้ โชว์รากน่ามอง

ป่าดิบชื้น มไีม้ยืนต้น 
ขนาดใหญ่ร่มครึ้ม

ป๊ะเล่าให้ลันตากับอันดาฟังว่า ชาวบ้านที่นี่มีความเชื่อว่า
คลองท่าปอมเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ ตั้งชื่อตาม โต๊ะครูปอม  
ผู้มาตั้งถิ่นฐานเป็นครอบครัวแรกเมื่อ ๑๓๐ กว่าปีที่แล้ว และ
ยังเชื่อว่าบริเวณต้นนำ้าคลองท่าปอม มีจระเข้เผือกเฝ้าปกปักษ์
รักษา หากใครล่วงละเมิดจะเกิดอาเพศ จึงไม่มีใครกล้าบุกรุก
พื้นที่ป่าแถบนี้

เดีย๋วจืด เดีย๋วเค็ม
คลองท่าปอมหรือคลองสองนำ้า เป็นจุดบรรจบ
ของธารนำ้าจืดกับท้องทะเลอันดามัน เกิดเป็น
พื้นที่มหัศจรรย์มีสองนำ้าในคลองเดียว 
ช่วงนำ้าทะเลขึ้น ก็จะเป็นนำ้ากร่อย มีสีฟ้าขุ่น  
และเมื่อนำ้าทะเลลง ก็คืนเป็นนำ้าจืดใส 
สีเขียวมรกต เพราะมีสารละลาย 
หินปูนและกำามะถัน
ปนอยู่มาก 



๒๑

หาดทรายร้อน
จะเห็นแนวหาดช่วงวันที่นำ้าขึ้นและนำ้าลงมาก 
มีไอความร้อนพวยพุ่งแทรกขึ้นมาจากใต้พิภพ 
เนื่องจากอยู่บริเวณรอยแยกของแผ่นดิน ทำาให้
หาดทรายและนำ้ามีอุณหภูมิสูง โคลนของที่นี่มี
เนื้อละเอียดเนียนนุ่ม กิจกรรมที่ไม่ควรพลาด
คือการทำาสปาและพอกโคลน

น�้าตกธารโบกขรณี
อยู่ในอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี นับเป็นป่า
ใจกลางเมืองแห่งเดียวของอำาเภออ่าวลึก ธารนำ้า
สายเล็กๆ ไหลรวมลงแอ่งนำ้าธรรมชาติน้อยใหญ่
ที่อยู่ต่างระดับกัน มีพรรณไม้รายล้อมร่มรื่น ลง
เล่นนำ้าได้ตลอดทั้งปี

ลนัตาโพสต์รปูเกาะห้องลงเฟสบุ๊ค

มรีปูหนึง่บรรยายว่า“น้องชายของฉนั... อนัดา”

ออกจากท่าปอม ป๊ะพาเข้าอ�าเภออ่าวลึก มะเลยอยากไปหาด
ทรายร้อนทีเ่ป็นหาดทรายริมคลอง มบีริการนวดสปา ลนัตา
แกล้งบอกให้อนัดาเอาโคลนมาพอกหน้าจะได้มผีิวเนยีนนุ่ม 
ลนัตาไม่คิดว่าน้องชายจะกล้าท�า แต่แล้วเธอก็ต้องหวัเราะก๊าก
เสียงดงัเมือ่อนัดาเอาโคลนมาพอกหน้าจนด�าปี๋



๒๒

อ่าวลึก  
สนุกคึกคัก

ถ�้าเพชร 
มีโพรงถำ้ารูปหัวใจ
และหินงอกหินย้อย
สวยงามส่องประกาย
ดุจเพชร

ถ�้าสระยวนทอง 
เสาหินเรียงรายในโพรง
ถำ้าราวคำ้ายันไว้ มีบึงนำ้า
ใหญ่อยู่หน้าปากถำ้า

ถ�้าหนองทุ่งนา 
มีสระนำ้าคริสตัลสีฟ้า
สดใสซ่อนตัวอยู่ในถำ้า
  รวมถึงค้างคาวหน้า            
     ยักษ์กุมภกรรณ ถ�้าลอด 

พายเรือคายัคลอดทะลุถำ้า  
ชมความงามของหินงอกหินย้อย

ป๊ะพาครอบครัวไปเที่ยวชม
ความงามของถ�้ามากมายที่
อ่าวลกึ ลนัตาไม่ชอบเลยทัง้
มืดทั้งน่ากลวั แต่กม็มืีอเลก็ๆ 
เอื้อมมาจบัมือเธอไว้ ลนัตา
รับรู้ ได้ว่ามือเล็กๆ นั้นเย็น
เฉยีบคงกลวัไม่ต่างจากเธอ



๒๓

ถ�้าคลงั มีโถงถำ้าถึง ๑๓ ห้อง 
เป็นทั้งถำ้าบกและถำ้านำ้า

ถ�้าผหีวัโต 
มีภาพเขียนสีโบราณ 
ยุคก่อนประวัติศาสตร ์
นับร้อยภาพ

เสาหินหลกัโคน 
คล้ายเขาตะปูในอ่าวพังงา 
เป็นจุดพายคายัคที่ดีที่สุด
ในแถบนี้ เพราะมีลักษณะ
คล้ายลากูนขนาดใหญ่

ผาค้อม 
เพิงผาเพดานตำ่า  
ยาวราวร้อยเมตร เมื่อมอง
ออกท้องทะเลจะเห็นเป็นม่าน
หินห้อยระย้าสวยงามมาก

หุบเขาปีศาจกาโรส 
หน้าผาสูงชันที่เปลี่ยน 
เป็นหน้ายิ้มและ 
เศร้า ตามทิศทาง 
แสงแดดส่อง

สันนิษฐานว่ามีอาย ุ
ราว ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ปี

ด้วยความเป็นพีห่รือเปล่า
ลนัตาก็ไม่แน่ใจ แต่เธอก็ได้จูงมือ
อนัดาเข้าถ�้าโน้นออกถ�้านี้อย่าง
สนุกสนาน ลนัตาคิดว่าอยู่ใน

ถ�้ามืดๆ อนัดาคงไม่รู้หรอกว่ามือ
ใคร และป๊ะกับมะก็คงไม่รู้
หรอกว่าเธอจงูมือน้อง



๒๔

ชั้นล่าง เก็บเครืือ่งมือเครือ่งใช้ โบราณ ฟอสซิลต่าง ๆ 
เหรยีญกษาปณ์ เงินโบราณ และเครือ่งประดบัโบราณ

ชั้น ๒ จดัแสดงลกูปัด  
และเครือ่งสงัคโลก

ลกูปัดสุริยะเทพ  
สุดยอดแห่งลูกปัดโบราณ 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ ๑ เซนติเมตร  
มีลวดลายคล้ายรูปหน้าตา
ของสุริยเทพ คาดว่ามีอายุ
ประมาณ ๒,๐๐๐ ปี

ขอไก่ทอด
เพิม่อกีชิ้นครบั

พิพิธภณัฑสถานวดัคลองท่อม  
ก่อตั้งขึ้นราวปี พ.ศ. ๒๕๐๙ จัดแสดงโบราณวัตถุ 
ข้าวของเครื่องใช้ที่ขุดได้ที่ควนลูกปัดหลังวัดคลองท่อม 
ทั้งเครื่องมือหิน หม้อไห ถ้วยโถโอชาม เครื่องประดับ 
นอกจากนี้ก็ยังมีข้าวของเครื่องใช้พื้นบ้านที่ชาวบ้านนำามา
บริจาคตั้งแต่เมื่อครั้งเป็นพิพิธภัณฑ์วัดดั้งเดิม รวมถึงมีซาก
กระดูกช้าง กระดูกวาฬ ไม้กลายเป็นหิน ทุ่นโบราณที่ทำา
จากแก้ว

 ตระเวนเทีย่วเกาะ และเล่นน�้าทะเล
มาหลายหาด ป๊ะกบัมะจึงพาลนัตากบัอนัดา
มาแวะกินขนมจนีไก่ทอดเจ้าอร่อยทีอ่�าเภอ
เหนือคลอง พออิม่ท้องกนัแล้ว ทุกคนก็มาชม
มรดกทางวฒันธรรมอนัรุ่งเรืองของกระบีท่ี่
พิพิธภณัฑสถานวัดคลองท่อม และชมความ
มหศัจรรย์ทางธรรมชาติกลางป่าของอ�าเภอ
คลองท่อม แล้วสองพีน่้องก็ตืน่ตาตืน่ใจกับ
ลกูปัดหลากสแีละธรรมชาติแสนสวยที่
คลองท่อม
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เมียงมอง 
คลองท่อม

น�้าตกร้อน
แสนผ่อนคลาย 
เป็นสายธารบนรอยแยกของเปลือกโลก 
มีความร้อนและแร่ธาตุไหลผุดขึ้นมาผสม
กับสายนำ้าเบื้องบน เกิดเป็นธารนำ้าร้อน
ไหลลดหลั่นเป็นชั้นต่าง ๆ ของนำ้าตกร้อน 
และไปสิ้นสุดที่คลองท่อม ซึ่งเป็นนำ้าเย็น

สระมรกต 
สวยสะกดใจ 
สระนำ้าสีเขียวใสดุจมรกต ซ่อนตัวอยู่ใจกลางผืนป่าทุ่งเตียว  
มต้ีนกำาเนดิมาจากสระนำา้ผดุกลางป่า ไหลมาผสมกบัธารนำา้ 
รวมตัวกันในแอ่งทรง(เกือบ)กลมขนาดใหญ่ เกิดเป็นสระ
มรกตอันสวยงาม ลงเล่นนำ้าอุ่นๆ ได้เพลินใจ

แช่แล้วผ่อนคลาย
เชื่อว่าช่วยบ�าบดั

อาการไขข้ออกัเสบ 
และโรคผิวหนังได้

ป่าทุ่งเตยีว เป็นป่าทีร่าบต�า่ที่สมบรูณ์ผืนสุดท้ายในไทย 
คงความหลากหลายทางชวีภาพและเป็นทีอ่ยู่อาศยัของ 
นกแต้วแร้วท้องด�าทีห่ายากของโลก
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เกาะลันตา 
สู่ “ลันตา”

เกาะลนัตาน้อยเป็น
ที่ตั้งของตัวอำาเภอและ
สถานที่ราชการต่าง ๆ

เกาะลนัตาใหญ่  
มีแนวเทือกเขายาวจรดใต ้

พาดกลางเกาะ ฝั่งตะวันตก 
มีหาดทรายสวยงามไล่เรียง 
ไปจนสุดเกาะที่แหลมโตนด  

แต่ละหาดมีความงามเฉพาะตัว  
ฝั่งตะวันออกเป็นเส้นทางสู่ชุมชน 

ชาวบ้านที่นี่มีวิถีชีวิตและ 
วัฒนธรรมเก่าแก่น่าเรียนรู้

ท่าเทยีบเรือ

หาดคลองดาว

หาดพระแอะ

หาดคลองโข่ง

หาดคลองโตบ

หาดคลองนิน

หาดบากนัเตยีง

หาดคลองจาก

อ่าวนุ้ย

อ่าวไม้ ไผ่

หาดหินงาม

แหลมโตนด

เมืองเก่าลนัตา

บ้านศรรีายา

บ้านสงักาอู้

บ้านศาลาด่าน

ชุมชน 
โต๊ะบาหลิว

เกาะลนัตาน้อย

เกาะ
ลันตา 
ใหญ่

ป๊ะพากลบับ้านแล้วบอกว่าพรุ่งนี้จะตื่นเต้นกว่านี้ 
เพราะเราจะไปเกาะลนัตากนั ทนัททีี่ลนัตาได้ยินชือ่
เกาะลนัตา เธอก็ตืน่เต้นมาก ยิง่มะเล่าให้ฟังว่าตั้ง
ชื่อของเธอมาจากเกาะลนัตาด้วยแล้ว ลนัตาอยาก
ไปเกาะลันตาเร็วๆ จัง โชคดปี๊ะมเีพือ่นอยู่ที่นั่น 
จึงขอให้เพือ่นน�าเทีย่วเกาะลนัตา
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เพื่อนป๊ะเล่าว่าที่เกาะลันตา มีคนไทย 3 เชื้อชาติ
อาศัยอยู่รวมกัน ทั้งชาวเล ชาวมุสลิม และชาวจีน 
ที่นี่จึงมีเรื่องเล่าของวิถีชีวิตหลากสีสัน เป็นมนต์
เสน่ห์หนึ่งที่ดึงดูดให้ผู้มาเยือนหลงรักเกาะลันตา

ชุมชนโต๊ะบาหลิว 
เป็นชุมชนชาวเลอูรักลาโว้ย   
มีศาลเจ้าโต๊ะบาหลิวเป็น
ศูนย์รวมจิตใจของชาวเล 
ก่อนถึงหมู่บ้านจะเห็นไม้
ลักษณะคล้ายคน เป็นไม้ยันต ์
คุ้มกันภัย เพราะชาวบ้านที่นี่นับถือ 
ผีบรรพบุรุษ

อ๊ะเก๊ะตะงงั  
ยึม่ะ สวัสดีๆ

อูรักลาโว้ย แปลว่า คนทะเล 
เกาะลันตาถือเป็นเมืองหลวง
ของชาวเล มีชาวอูรักลาโว้ย

อยู่ ๔ ชุมชน คือ โต๊ะบาหลิว 
ในไร่ คลองดาว และสังกาอู้

รปูแกะสลัก
บรรพบุรุษ

ไม้ยันต์กนัภยั

เพือ่นป๊ะพาอนัดากบัลนัตามาเล่น
น�้าทะเลทีห่าดพระแอะทีม่หีาดทราย
ขาวยาวละเอยีด ป๊ะกับมะยิ้มอย่างมี
ความสุขทีเ่ห็นสองพีน่้องเล่นน�้าทะเล
ด้วยกนัอย่างสนุกสนาน ท�าให้ป๊ะคิด
ว่าการพาลนัตามาเทีย่วเกาะลนัตา
ครั้งนี้คุ้มจริงๆ
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พิพิธภณัฑ์ชุมชนชาวเกาะลนัตา
จากที่ทำาการอำาเภอปรับปรุงเป็น 
พิพิธภัณฑ์ชุมชน รวบรวมความรู ้
ประวัติศาสตร์ของชาวเกาะลันตา 
จัดแสดงเกี่ยวกับวิถีชีวิต อาชีพ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีของ
คนลันตาแต่เก่าก่อน

เตาเผาถ่านไม้ โกงกาง บ้านเรือนเก่าแก่บนเกาะลนัตา

เมืองเก่าลันตา 

คืนนี้ลนัตานอนทีบ่้านของเพือ่นป๊ะ เพือ่จะได้ดพูิธลีอยเรือปาจัก๊ ลันตา
นอนกบัมะ ส่วนป๊ะนอนกบัอนัดาอกีมุ้ง ลนัตาได้ยินป๊ะบอกอนัดาว่า 
อนัดาเป็นทะเลอนัดามนั ส่วนลนัตาเป็นเกาะลนัตาในทะเลอนัดามนั 
ป๊ะกับมะตั้งชือ่ลกูแบบนี้เพราะโตขึ้นลกูเป็นผู้ชายจะได้ช่วยดแูลพี่ลนัตา 
ที่เป็นผู้หญิง เหมือนกบัทะเลอนัดามนัที่โอบล้อมเกาะลนัตาไว้ ลนัตา
ได้ยินอนัดารบัค�าป๊ะ แล้วเธอก็หลบัไปพร้อมรอยยิ้มสุขใจ

ภายในพิพิธภัณฑ์มีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะ
เป็นการจัดแสดงเตาเผาถ่านโกงกางขนาดใหญ่ซึ่งเป็น
อาชีพของชาวเกาะลันตาในสมัยก่อน เรือปาจั๊กของ
ชาวอูรักลาโว้ยที่ทำาจากไม้ระกำา จำาลองบ้านเรือนที่
อยู่อาศัยในสมัยก่อน โรงหนังโบราณบนเกาะ และสิ่ง
ที่น่าสนใจอื่นๆ อีกมากมาย



๒๙

                              
                   ชุมชนศรีรายา เป็นย่านชุมชนเก่าแก่ดั้งเดิม 
               อายุมากกว่าร้อยปี เริ่มตั้งแต่ช่วงที่ชาวจีนมาค้าขาย 
       แถวทะเลอันดามันเพื่อขนถ่านไม้กลับไปที่เกาะปีนัง และเกาะนี ้
            เหมาะแก่การเป็นที่แวะจอดเรือสำาเภาเพื่อใช้หลบลมมรสุม  
จนในที่สุดก็มีการตั้งรกรากกลายเป็นชุมชนในเวลาต่อมา
ชุมชนนี้ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมดั้งเดิม อนุรักษ์บ้านไม้เก่าแก่
สองชั้นไว้เป็นเอกลักษณ์ของเมือง

พิธลีอยเรือปาจัก๊ 
เป็นการสะเดาะเคราะห์ให้สมาชิกใน
หมู่บ้าน ด้วยการขออำานาจจากผีหรือ 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำาหมู่บ้านให้ช่วยขับไล ่
สิ่งชั่วร้ายทั้งปวง และคุ้มครองให้อยู่
รอดปลอดภัย โดยจะต่อ “เรือปาจั๊ก” 
เป็นเสมือนพาหนะนำาสิ่งไม่ดีออกไป

วนัแรก ท�าพิธขีอขมาสิง่
ศกัดิส์ิทธิ์ก่อนตดัไม้ระก�าและ
ไม้ตนีเป็ดมาต่อเรือปาจัก๊

วนัที่ ๒ ต่อเรือจนถึงช่วงบ่าย 
แล้วแห่เรือมาไว้กลางหมู่บ้าน 
มกีารละเล่นสนุกสนานตลอดคืน
จนถึงฟ้าสาง

วนัที่ ๓ น�าเรือปาจัก๊ออกไป 
ลอยกลางทะเล ไม่ให้ย้อนกลบัมา  
แล้วจึงปักไม้ยันต์กั้นไม่ให้ 
สิ่งชั่วร้ายหวนคืน

ใส่เครือ่งเซ่นอุทิศให ้
วิญญาณบรรพบุรุษ

ผู้ชายต่อเรือ 
ผู้หญิงประดบั

ดอกไม้

โต๊ะหมอเป็นผู้น�า 
ท�าพิธ ีใช้เวลา ๓ วนั

จัดพิธปีีละ ๒ ครั้ง 
ในวันขึ้น ๑๕ ค�า่ 
เดือน ๖ และ ๑๑

ของทุกปี



๓๐

ลนัตารู้สึกดทีี่บนเกาะลนัตาเกาะ
เดยีวมผีู้คนหลากหลายทั้ง มุสลิม 
พุทธ ชาวเล จนี ใช้ชีวิตร่วมกนั
อย่างปรองดอง และลนัตาก็รู้สึกดี
กับอนัดาน้องชายของเธอมากขึ้น
เช่นเดยีวกัน ที่ส�าคญัอนัดายงัเป็น
ช่างภาพส่วนตวัของลนัตา ที่ถ่าย
ภาพให้ โดยไม่บ่นและถูกใจลันตา
ที่สุด

หลากหลาย 
แต่กลมเกลียว

บ้านทุ่งหยเีพ็ง 
เป็นชุมชนดั้งเดิมบนเกาะลันตา  
ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม  
ทำาประมงพื้นบ้าน และปลูกยางพารา 
เป็นหลัก วิถีชาวบ้านผูกพันอยู่กับป่า  
สายนำ้า และเกาะลันตา พึ่งพา 
ธรรมชาติเหล่านั้นหาเลี้ยงชีวิต

ต้องโชว์ก้าม
“บ้านทุ่งหยเีพ็ง”

เรยีกตามชือ่ “โต๊ะหยีเพ็ง” 
ผู้มาตั้งรกรากเป็นครอบครวัแรก



๓๑

ข้อปฏิบตัิ เมือ่เข้ามาเทีย่วในชุมชน
บ้านทุ่งหยเีพ็ง
๑. แต่งกายสุภาพ
๒. ห้ามดืม่สุรา ของมึนเมา
๓. ห้ามน�าอาหารทีม่เีนื้อหมมูาทานในชุมชน
๔. ห้ามส่งเสยีงดงัในช่วงที่ชุมชนประกอบศาสนกิจ
๕. เคารพและให้เกยีรติในวิถแีละวัฒนธรรมชุมชน

ฝึกลิงแสดงตากเคยท�ากะปิประมงน� ้าต้ืน

ชาวบ้านทุ่งหยีเพ็ง ร่วมแรงร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับมาอุดม
สมบูรณ์ เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง มีกิจกรรมส่งเสริมให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
โดยชาวบ้านยังคงใช้วิถีชีวิตเรียบง่าย ทำาประมงนำ้าตื้นหากินแต่พอเพียง สืบสานวิธีทำากะปิแท้
จากกุ้งเคยสูตรอร่อยของคนรุ่นเก่า เป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของชุมชนบ้านทุ่งหยีเพ็ง เนื้อกะปิมี
สีชมพูอมม่วงซึ่งเป็นสีธรรมชาติจากตัวเคย นอกจากนี้ ยังมีโรงเรียนฝึกลิงเพื่อการอนุรักษ์           
                                    เลี้ยงลิงกังไว้ประมาณ ๒๐ ตัว ฝึกเก็บมะพร้าวและการแสดง      
                                      เพื่อสร้างความสุขและสีสันให้แก่ผู้มาเยือน

ป๊ะดใีจที่เห็น
ลกูๆ รกักัน



๓๒

หลงัจากไปเที่ยวมาทัว่กระบี่ ป๊ะตั้งใจจะให้ลันตาได้เห็นถึงความมหศัจรรย์
และน่าอยู่ของบ้านเกาะกลาง เพราะป๊ะกบัมะอยากขอให้ลนัตากลบัมาอยู่
บ้านด้วยกนัเมือ่เรยีนหนงัสือจบ ป๊ะจึงเล่าเร่ือ่งของเกาะกลางให้ลนัตาฟัง
โดยหวงัว่าการปลกูฝังนิสัยรกับ้านเกิดจะแทรกซึมเข้าไปอยู่ในหวัใจของลนัตา 
บ้างไม่มากก็น้อย แล้ววนัหนึง่ครอบครวัก็จะกลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตา
กันอกีครั้ง

มหัศจรรย์ “เกาะกลาง”

ง่าย งาม ตามวิถบี้านเกาะกลาง 
บ้านเกาะกลางเป็นชุมชนเก่าแก่ราว  
๑๐๐ กว่าปีมาแล้ว ชาวบ้านส่วนใหญ ่
เป็นชาวมุสลิม รักสันติ ดำาเนินวิถีชีวิต
เรียบง่าย ทำามาหากินสอดคล้องกับ
ทรัพยากรที่มีอยู่ 

มปีลาในโป๊ะ 
ชาวบ้านสร้างโป๊ะนำ้าตืื้นตามภูมิปัญญา 
ที่ถ่ายทอดกันมา ช่วงนำ้าลงเต็มที่ ก็ใช้สวิง
ไล่ช้อนปลา ปู กุ้ง ที่เข้ามาติดในโป๊ะ

สักหอยในเลนทราย 
คือการขุดหอยนั่นเอง ชาวบ้านจะใช้ไม้ยาว ๆ 
ปลายแหลม เดินแทงลงบนพื้นทราย ตรงไหน 
มีหอยมันก็จะพ่นนำ้า ผุดขึ้นมาจากทราย  
คนสักก็จะใช้เท้าคีบหอยใส่กระป๋อง  

ถนนแค่ ๑๑ 
กิโลเมตรก็ไปได้ 
ทั่วเกาะแล้วล่ะ

ส่วนลูกขงั  
ปลาจะว่ายวน

อยู่ในนี้
ส่วนปีก เป็น
ทางล่อปลา

เข้าโป๊ะ

ที่หาดแหลมสน  
มหีอยมากมาย
หลายชนิดเลย



๓๓

มะชวนลนัตาไปกลุ่ม  
OTOP ผ้าปาเต๊ะ ลนัตา 
ลองท�าผ้าเช็ดหน้าอย่าง 
เพลิดเพลิน

๑. ต้มน�้าเทยีนให้ร้อน จุ่มบล๊อคโลหะ 
พิมพ์ลวดลายลงบนผ้าขาว

๒. รอลายแห้งแล้ว  
ระบายสใีห้สวยงาม

๓. เมือ่สีแห้งจึงพิมพ์เทยีน 
ทบัปิดลายอกีครั้ง แล้วน�าไปย้อมสพีื้น 

๔. ต้มผ้าเพือ่เอาเทยีนออก 
แล้วน�าไปแช่น�้ายากนัสีตก

๕. ซกัผ้าให้สะอาด 
ตากให้แห้ง ก็จะได้ผ้า
ปาเต๊ะสสีวยสดเพยีง
ผืนเดยีวในโลก

ผ้าปาเต๊ะสวยไม่ซ�้าใคร 
ชาวเกาะกลางมีรูปแบบการทำาผ้าปาเต๊ะ
เฉพาะตัว ผสมผสานการทำาผ้าปาเต๊ะของ
ชาวมาเลย์กับวิธีการทำาผ้าบาติก ได้สีสัน 
และลวดลายโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์  
ฝึกลองทำาได้ด้วยฝีมือตัวเอง 

สืบสานเรือหวัโทง 
เรอืหวัโทงเป็นพาหนะคูช่พีของชาวเกาะกลาง 
เรือหัวโทงแบบดั้งเดิมเริ่มหาดูยาก ชาวเกาะ
กลางจึงรวมกลุ่มสาธิตทำาเรือหัวโทงจำาลองที่
มีวิธีต่อเหมือนของจริง เพื่อสืบสานวิถีชีวิต
และภูมิปัญญาท้องถิ่นอันลำ้าค่าให้คงอยู่ 

สีที่ใช้ 
เป็นแม่สนีะ

ลุงสมบรูณ์ หมั่นค้า 
ประธานกลุ่มผลิต 
เรือหวัโทงจ�าลอง

ตกบ่าย ป๊ะก็ชวนลนัตากบั
อนัดาไปต่อเรือหวัโทงจ�าลอง 
สองพี่น้องช่วยกนัต่อจนส�าเร็จ 
เอามาอวดมะกนัใหญ่

ต่อเรือหวัโทง 
ตามขั้นตอนนี้เลย

ยายประจิม เล็กด�า  
ประธานกลุ่ม 
ท�าผ้าปาเต๊ะ

๑. ท�ากระดกูงหูรือมาด
และหน้านาง หวัเรือ ท้ายเรือ

๒. น�ามาติดกระดานมาด 
จากนั้นใส่กง

๓. น�าชิ้นส่วนกระดานเรือ
ขึ้นรปูทรง

๔. ตกแต่งให้เป็นทรงเรือ ๕. น�ากระดานติดตาม
รปูแบบเพือ่เป็นหวักง

๖. ใส่หัวและท้ายเรือ

๗. ตัดไม้คิ้ว ราท ู
ประกอบข้างเรือ

๘. เตรยีมท�าแจว
และติดฐานตั้งเรือ

๙. น�าแจวและฐาน
ประกอบกบัเรือ



๓๔

เขาขนาบนำ้า
จำาได้ไม่ลืม

ป๊ะออกเรือหวัโทงพาลนัตากบัอนัดา
ไปเที่ยวเขาขนาบน�้า สายใยแห่งความ
รกัและผูกพนัของครอบครวัท�าลาย
ก�าแพงทีล่นัตาก่อไว้ ในอดตี ความ
รู้สึกในวัยเยาว์หวนคืน ลนัตาจึงจงูมือ
น้องท่องเทีย่วอย่างสุขใจ

   ภูเขาสองลูกสูงตั้งเด่นขนาบแม่นำ้า  
 อยู่ด้านหน้าตัวเมือง เป็นสัญลักษณ์   
   ของกระบี่ มีโถงถำ้าแห่ง 
    ประวัติศาสตร์น่าค้นหา

ที่อยู่มนุษย์ โบราณ 
เพิงผาถำ้าเขาขนาบนำ้าพบร่องรอย 
การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์มาจนถึงยุค
ประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลก
      ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒



๓๕

ภายในถ�้าจดัแสดงจ�าลองการใช้ชวีิตของมนุษย์ โบราณโครงกระดกูจ�าลอง

จ�าลองการตั้งแคมป์ทหารญีปุ่่น

มหี้อง มแีสงสว่าง  
โถงใหญ่สดุภายในถำา้เขาขนาบนำา้ 
เต็มไปด้วยหินงอกหินย้อย และ
เสาหินปูนขนาดยักษ์มากมาย  
อีกฝั่งหนึ่งเป็นโพรงช่องทะล ุ
ขนาดใหญ่ ให้แสงอาทิตย์ส่อง 
เข้ามาได้เกือบทั่วโถงถำ้า

ช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ ประมาณปี 
พ.ศ. ๒๔๘๔-๒๔๘๘ ญี่ปุ่นยกพล 
ขึ้นบกที่ตัวเมืองกระบี่ จอดเรือลำาเลียง
อาวุธยุทโธปกรณ์เรียงรายริมแม่นำ้า
หน้าเมืองกระบี่ ตลอดแนวไปจนถึง
เขาขนาบนำ้าและขึ้นมาตั้งค่ายหลาย
แห่ง ถำ้าเขาขนาบนำ้าเป็นแห่งหนึ่งที่
ทหารญี่ปุ่นใช้เป็นจุดตรวจตราเรือชาว
บ้านที่เดินทางผ่านไปมา ภายในถำ้าจึง
มีเพิงพักของทหารญี่ปุ่นอยู่ด้วย

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒ พบหลักฐาน
หลายชิ้นที่แสดงว่าเคยมีมนุษย์ก่อน
ประวัติศาสตร์อาศัยอยู่ เป็นต้นว่า 
เปลือกหอย กระดูกสัตว์ ที่มีร่องรอย
การเผากินเป็นอาหาร

ฟันสัตว์ เขี้ยวสัตว์ เศษถ่าน เศษภาชนะ
ดินเผาประเภทหม้อสามขา กระดูกขา
มนุษย์ ฯลฯ



๓๖

สัญญาที่นาข้าว
ชาวบ้านด�านาข้าวสงัข์หยดกนัไปหมดแล้ว  
เหลือแต่แปลงนาของป๊ะ ทีเ่ว้นว่างรอลนัตา 
มาปลกูข้าวด้วยกนั ลนัตาเก้ๆ กงัๆ  
อนัดาก็สอนพี่ให้ท�าตามอย่าง เพราะ
อนัดาตามป๊ะกบัมะมาช่วยงานทีน่าบ่อยๆ 
สองพี่น้อง สนุกย�า่โคลนปักด�ากนั แม้จะ
เหนือ่ยแต่ก็ท�าด้วยหวัใจที่มคีวามสุข

ป๊ะบอกว่านาแปลงนี้จะรอ
ลนัตากลบัมาเก็บเกีย่ว ขอให้

ลนัตากลบัมาอยู่ด้วยกนั 
และต้องขอโทษที่ให้ ไปอยู่

กับป้าในตอนนั้น

ท�าตามอย่างอนัดา
นะพี่ลนัตา

ส่วนอนัดาไม่มคี�าพดูใด  
เพยีงแต่ยืน่มือให้พีส่าว

คัดเลือกเมล็ด
พันธุ์หว่านกล้า

ปักดำานา 
สิงหาคม-ตุลาคม

มาปลกูข้าว 
สังข์หยด 
กันเถอะ



๓๗

ข้าวฟ้าประทาน 
ข้าวสังข์หยดที่เกาะกลางปลูก
แบบปลอดสารพิษ อาศัย
นำ้าฝนเติบโต ปีหนึ่งปลูกได้ฤดู
เดียว จึงเรียกข้าวสังข์หยด
ฟ้าประทาน มีความอร่อยเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว

รอต้นข้าว 
เติบใหญ่  

๔-๕ เดือน

เก็บเกี่ยว 
ธันวาคม-กุมภาพันธ์

สีข้าวกันเอง

ซังข้าว ฟางข้าว 
และแกลบ ทำาเป็น

ปุ๋ยหมักใส่นา



๓๘

หมู่เกาะพีพี
ไม่มีวันลืม

ในที่สุด ก็ถึงเวลาที่ลนัตาต้องลาจากกระบี ่ก่อนป้าจะ
มารบักลบักรุงเทพฯ ป๊ะ มะ ลนัตา และอนัดาก็ไปเทีย่ว
หมู่เกาะพพี ีแหล่งท่องเทีย่วขึ้นชือ่ระดบัโลก 

อ่าวต้นไทรเป็นทะเลน�้าลึก 
มที่าเทยีบเรือ มสีิ่งอ�านวย
ความสะดวกครบครนั

เกาะพพีดีอน 
เป็นเกาะขนาดใหญ่ มีจุดเด่นอยู่ที่เวิ้งอ่าวคู ่
ที่สวยงามติดอันดับโลกของอ่าวโละดาลัม 
กับอ่าวต้นไทร บริเวณแหลมตงที่อยู่ทาง
เหนือของเกาะเป็นหมู่บ้านชาวเล

จากอ่าวต้นไทรเดินขึ้นเขาไปยงัจุดชมวิว  
มองเห็นเวิ้งอ่าวคู่และขุนเขาที่สวยงาม



๓๙

อ่าวโละดาลมั เป็นชายหาดน�้าตื้น 
เหมาะแก่การอาบแดด

เกาะพพีเีล 
เป็นเกาะเล็ก ๆ อยู่ทางทิศใต้ของเกาะ 
พีพีดอน มีเวิ้งอ่าวสวยติดอันดับโลก  
อาทิ อ่าวปิเละ อ่าวมาหยา อ่าวโละซามะ 
และยังมี “ถำ้าไวกิ้ง” พบภาพเขียนสีสมัย
ประวัติศาสตร์ เป็นรูปช้างและรูปเรือ 
ชนิดต่าง ๆ สันนิษฐานว่าเป็นฝีมือของ 
นักเดินเรือหรือพวกโจรสลัด

หมู่เกาะพพี ีเดิมชาวเลเรียกหมู่เกาะนี้ว่า “ปูเลาปิอาปิ” คำาว่า “ปูเลา” แปลว่า เกาะ คำาว่า  
“ปิอาปิ” แปลว่า ต้นไม้ทะเลชนิดหนึ่งจำาพวกแสม และโกงกาง ต่อมาเรียกว่า “ต้นปีปี” ซึ่ง
ภายหลังกลายเสียงเป็น “พีพี” ประกอบด้วยเกาะพีพีดอน กับเกาะพีพีเล มีเกาะบริวารอีก 
๔ เกาะ คือ เกาะไผ่ เกาะยุง เกาะบิดะนอกและเกาะบิดะใน 

ปิดเทอมนี ้
ที่กระบี่  

ลนัตามคีวามสุข 
จริงๆเลย



๔๐

กระบี่มีของฝาก

ส้มโชกุน  
ของอ�าเภอเขาพนมเบญจา

กะปิ  
รสกลมกล่อม

เสื่อปาหนนั  
ผลิตภณัฑ์จากต้นเตยหนาม

หรือปาหนนันั่นเอง

ผ้าปาเต๊ะ  
สินค้า OTOP  
บ้านเกาะกลาง

ลกูปัด

เรือหวัโทงจ�าลอง 
สินค้า OTOP 
บ้านเกาะกลางข้าวสงัข์หยด  

ข้าวขึ้นชือ่จากเกาะกลาง

น�้าพริกกุ้งเสยีบ

ผ้าบาติก

ปลาฉิ้งฉางแห้ง

ในที่สุดก็ถึงวนัที่ลนัตาต้องเดินทางกลบักรุงเทพฯ ป้านัง่รถมาถึงตั้งแต่ 
เมือ่วานนี้ อนัดาถ่ายรปูครอบครวัสี่คนไว้เป็นทีร่ะลึกและบอกให้พี่ลนัตา 
คิดถึงเขาบ้าง ลนัตาซาบซึ้งใจ น�้าตาไหลอาบแก้ม จบัมือน้องและให้สญัญา 
กับทุกคนว่าเมือ่เรยีนจบมธัยม ๓ แล้วจะกลับมาอยู่บ้านเกาะกลาง และ
มาเรยีนต่อมธัยมปลายทีก่ระบี่ ไม่รู้ว่าถึงวนันั้นน้องจะยงัให้พี่สาวคนนี้จูง
น้องท่องกระบีอ่กีรึเปล่า อนัดายิ้มรบัอย่างเขินๆ สายใยครอบครวัจึงผกูพนั
แน่นแฟ้น

ป๊ะกับมะจดัของฝากใส่ลงัให้ป้ากบัลนัตากลบัไปด้วยนะ



๔๑

เรือหวัโทงจ�าลอง 
สินค้า OTOP 
บ้านเกาะกลาง

•	ขึ้นเครือ่งบินจากท่าอากาศยานดอนเมือง
 หรือท่าอากาศยานสวุรรณภมิู กรุงเทพฯ ตรงไป 
 ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี ่ใช้เวลา 
 ประมาณ ๑ ชั่วโมง ๑๕ นาที
•	ใช้ทางหลวงหมายเลข ๔ (เพชรเกษม) ผ่าน 
 เพชรบุร ีประจวบครีขีนัธ์ ชุมพร ระนอง  
 พงังา จนถึงตวัเมืองกระบี่
•	จากสถานรีถไฟหวัล�าโพง กรุงเทพฯ ไปลง 
 สถานรีถไฟพุนพิน จ.สุราษฎร์ธาน ี 
 แล้วต่อรถยนต์ โดยสารไปกระบี่
•	มรีถบริการ กรุงเทพฯ-กระบี ่ขึ้นจากสถาน ี
 ขนส่งสายใต้ ใหม่ มาลงสถานขีนส่งกระบี่  
 แล้วต่อรถสองแถวแดงเข้าตวัเมือง

ไปกระบี่ อย่างไรดนีะ?

    กลับมาอยู่บ้าน  
แล้วจะพาไปเที่ยวเขาพนม 
นะพี่ลนัตา เดินทางปลอดภยันะ  
        บ๊ายบาย



โครงก�รสร้�งสรรค์สื่อก�รเรียนรู้ส�ระท้องถิ่น
จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดกระบี่

ผู้วาดภาพประกอบ

วิภาวี จันทรวงศ์

การศึกษา : 
ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขา ศิลปศึกษา  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบันเป็นนักวาดภาพประกอบ
อิสระ 
รางวัลที่ได้รับ :
- รางวลัชนะเลศินทิานภาพสง่เสรมิคณุธรรมรางวลัแวน่แกว้  
 เรื่อง จุ๊ดจิ๊ด กับ จิ๊ดจุ๊ด ปี 2557
- รางวัลชมเชยภาพประกอบหนังสือประเภทสารคดีสำาหรับ 
 เด็ก เร่ือง เห็ดฟาง ในการประกวดหนังสือดีเด่น (สพฐ)ปี 2557 
- รางวลัชมเชยภาพประกอบนทิานเรือ่ง ความดสีเีหลอืงสม้  
 จากการประกวดนิทานยอดเยี่ยมรางวัลมูลนิธิเด็ก ปีที่ 15

ผู้เขียนเรื่อง

รัตนา คชนาท

จบการศึกษาจาก
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เริ่มทำางานด้านหนังสือเด็กตั้งแต่เรียนจบ 
นับว่าเป็นโอกาสที่ดีมาก สนุกและมีความสุขที่ได้คิด
และเขียนหนังสือสำาหรับเด็ก รวมถึงวาดภาพ
ประกอบหนังสือเด็กด้วยเล็กๆ น้อยๆ มุ่งมั่นที่จะ
สร้างสรรค์หนังสือเด็กดีๆ ให้เกิดประโยชน์แก่
นักอ่านตัวน้อยต่อไป


