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เช้าวันหนึ่ง ที่หมู่บ้านไดโนโห่ฮิ้ว 
บึ้กซ่า จี๊ดจ๊าด หนุงหนิง ติ๊ดตี่ แจ๋วแหวว โป๊งเหน่ง และ นิ้งหน่อง 

พบเด็กชายคนหนึ่งนอนหมดสติอยู่ที่ชายหาดของหมู่บ้าน
“เกิดพายุหนักทีไร มีชาวต่างถิ่นหลงมาทุกทีเลย” หนุงหนิงพูด

๖



เมื่อเด็กชายรู้สึกตัวและหายตกใจ จึงเล่าว่า 
“ฉันชื่อ ฮาซัน เมื่อคืนมีพายุฝนรุนแรงมาก
จนฉันตกจากเรือ แล้วมาเจอพวกเธอนี่ล่ะ” 

“เธอจะไปไหนเหรอ” โป๊งเหน่งถาม
“ไม่รู้สิ ฉันแค่อยากเห็นที่แปลกๆ ก็เลยแอบขึ้นเรือท่องเที่ยว 

แต่ตอนนี้ฉันคิดถึงบ้าน อยากกลับบ้านแล้ว” 
เด็กชายสะอื้น

๗



“ไม่ต้องร้องไห้นะ” ติ๊ดตี่ปลอบ “ที่นี่มีทางออกวิเศษ
แค่เธอนึกถึงที่ที่ชอบที่สุดในโลกของเธอ 

แล้วก้าวออกไป ก็จะถึงที่นั่นทันที” 

ฮาซันนิ่งคิด เขานึกไม่ออกว่าชอบที่ไหนมากที่สุด 
“พ่อเคยบอกว่า บ้านเราเป็นแหล่งถ่านหิน 

ถิ่นหอยเก่า เขาตระหง่าน ธารสวย รวยเกาะ 
เพาะปลูกปาล์ม งามหาดทราย ใต้ทะเลสวยสด 

มรกตอันดามัน สวรรค์เกาะพีพี” 
ฮาซันจำาได้ขึ้นใจ

“โอ้โฮ ! ฟังดูน่าสนุกชะมัดเลย” บึ้กซ่าบอก 
“งั้นพวกเราไปเที่ยวบ้านฮาซันกันเถอะ”

๘



๙



เมื่อทั้งหมดก้าวพ้นทางออกวิเศษ ต่างตกตะลึงกับภาพตรงหน้า  

“ที่นี่ต้องเป็น ถิ่นหอยเก่า ที่ฮาซันพูดถึงแน่ๆ เลย” นิ้งหน่องบอกอย่างตื่นเต้น

“ขอต้อนรับสู่จังหวัดกระบี่จ้ะ ที่นี่คือ สุสานหอย มีอายุประมาณสี่สิบล้านปี
พี่ชื่อ อันดา เป็นมัคคุเทศก ์ฝึกหัด ยินดีพาเที่ยวจ้ะ” พี่ผู้หญิงทักทายอย่างเป็นมิตร 

พอได้ยินคำาว่ากระบี่ ฮาซันก็กระโดดตัวลอย “ใช่แล้ว ! บ้านฉันอยู่ที่นี่แหละ”

๑๐



“น้องๆ มาจากไหนกันจ๊ะ” พี่อันดาถาม

ฮาซันเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟัง 
“บ้านผมอยู่ใกล้ทะเลครับ แต่ผมไม่รู้ว่าที่ไหน”

“ไม่เป็นไรจ้ะ พี่จะพาพวกเราไปแวะเที่ยวที่ต่างๆ
เผื่อฮาซันจะเจอทางกลับบ้านนะ” พี่อันดาพูด

สุสานหอย บริิเวณที่มีซากหอยดึกดำาบรรพ์จำานวนมากทับถมจนกลายเป็น  
แผ่นหินทอดยาวไปในทะเล พบเพียง ๓ แห่งในโลก คือ ญี่ปุ่น อเมริกา และไทย  

เดิมระบุว่ามีอายุ ๗๕ ล้านปี ต่อมาได้มีการระบุใหม่ว่ามีอายุประมาณ ๔๐ ล้านปี
๑๑



ก่อนออกเดินทาง  
พี่อันดาเตรียมของที่จำาเป็นให้เด็กๆ 
“รับรองว่าได้ใช้ทุกอย่างแน่นอนจ้ะ” 

๑๒



สองข้างทาง มีสวนปาล์มสลับกับสวนยางพารา
ที่นี ่เพาะปลูกปาล์ม เหมือนกลอนที่ฮาซันท่องเลย

เป็นเส้นทางที่สวยงามและร่มรื่นจริงๆ
๑๓



สถานที่แรกที่พี่อันดาพามาคือ เกาะพีพ ีเพชรเม็ดงามแห่งทะเลอันดามัน
“โอ ้โฮ ! น้ำาใสแจ๋วเลย ทรายก็ขาวละเอียด” แจ๋วแหววร้องอย่างตื่นเต้น

“ใส่ห่วงยาง ก่อนลงเล่นน้ำานะจ๊ะ” พี่อันดาเตือน

๑๔



หมู่เกาะพีพี ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี 
มีหาดทรายขาวสะอาด น้ำาทะเลสวยใส ทิวทัศน ์ใต้ทะเลงดงาม  

จัดเป็นเกาะที่สวยงามติดอันดับ ๑ ใน ๑๐ ของโลก 
 มีเกาะใหญ่ที่สำาคัญ ๒ เกาะ คือ เกาะพีพีเล และ เกาะพีพีดอน

และรายล้อมไปด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยอีกมากมาย 
๑๕



จุดหมายต่อไปคือ หมู่เกาะลันตา พี่อันดาเล่าว่า
“หมู่เกาะลันตา มีหาดทรายขาวละเอียด น้ำาทะเลใส ล้อมรอบด้วยแนวปะการัง

เป็นเกาะที่สวยงามและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเลยล่ะจ้ะ

แถมวันนี้เป็นวันพิเศษ เราจะได้ด ูพิธีลอยเรือชาวเล ของชาวเกาะลันตาด้วย”

๑๖



พิธีลอยเรือชาวเล (งานลอยเรืออารีปาจั๊ก)  
จัดขึ้นทุกปี ในวันเพ็ญเดือน ๖ และวันเพ็ญเดือน ๑๑ 

เป็นพิธีขอบคุณและขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ปกป้องคุ้มครอง  
และปล่อยความทุกข ์โศกโชคร้ายให้ลอยไปกับสายน้ำา  

คล้ายประเพณีลอยกระทง

๑๗



เที่ยวกันจนหิว พี่อันดาจึงพาเด็กๆ 
มาที่ร้านอาหารท้องถิ่นแห่งหนึ่ง

“โอ้โฮ ! ผักน่ากินจังเลย” 
บึ้กซ่าตาโตเมื่อเห็นถาดผักสด

๑๘



“นี่อะไรคะ” หนุงหนิงถาม
“หอยชักตีน” ฮาซันตอบ 

“อร่อยสุดๆ” จี๊ดจ๊าดเคี้ยวตุ้ยๆ 
เด็กๆ กินอาหารกันอย่างเอร็ดอร่อย 
ฮาซันกินอาหารที่แต่ก่อนไม่ยอมกิน 

เขาเพิ่งรู้ว่า ผักพื้นบ้านเหล่านี้
อร่อยและไม่ขมอย่างที่คิด 

ใบเหลียงผัดไข่ ที่เขาเคยร้องยี้  
ก็กลายเป็นอาหารจานโปรด

แทนข้าวเหนียวไก่ทอดไปแล้ว

๑๙



ลิเกป่า เป็นการแสดงพื้นเมืองที่สืบทอดกันมามากกว่า ๘๐  ปี 
มักแสดงชุด “แขกแดง” มีตัวละครหลักสามตัวคือ แขกแดง ยายี และเสนา

จากนั้น เด็กๆ ก็มานั่งด ูลิเกป่า ซึ่งหาดูได้ยากมาก 
เมื่อ เสนา ซึ่งเป็นตัวตลก ไม่สวมเสื้อ ออกมาเต้นส่ายพุง

ฮาซันหัวเราะเสียงดังกว่าเพื่อน

๒๐



วัดคลองท่อม เป็นบริเวณที่ขุดพบลูกปัดโบราณและข้าวของเครื่องใช้อายุกว่าสองพันปี 
ปัจจุบันได้รับการเก็บรักษาไว้ ใน พิพิธภัณฑสถานวัดคลองท่อม

พอดูลิเกจบ พี่อันดาก็พาเด็กๆ มาที ่พิพิธภัณฑสถานวัดคลองท่อม 
“ที่นี่ เราจะได้ย้อนเวลาไปเที่ยวอดีตเมื่อหลายพันปีก่อน” 

“ไม่อยากเชื่อเลยว่า
เราจะได้เห็นสิ่งของ

ที่มีอายุตั้งสองพันกว่าปี” 
ฮาซันพูดอย่างตื่นเต้น

๒๑



จุดหมายต่อไปคือ สระมรกต  
สระน้ำากลางป่าที่มีน้ำาใสเป็นสีเขียวอมฟ้า

ระหว่างเดินไป ฝนก็โปรยปรายลงมา
“พวกเราได้ใช้เสื้อกันฝนแล้ว” 

โป๊งเหน่งหยิบเสื้อกันฝนออกมาจากเป้

“น้ำาใสน่าเล่นจังเลย ฉันลงละนะ” 
บึ้กซ่าทำาท่าจะกระโดด

“อย่านะ  !” จี๊ดจ๊าดร้องห้าม
“โน่น ! อ่านป้ายซะก่อน”

๒๒



แล้วพี่อันดาก็พาไปที ่น้ำาตกร้อนสะพานยูง 
เด็กๆ ได้แช่น้ำาแร่ธรรมชาติอุ่นสบาย ท่ามกลางแมกไม้อันร่มรื่น

“ห้ามใช้สบู่หรือยาสระผมนะจ๊ะ เพราะจะทำาให้น้ำาเสีย
พอหายเหนื่อยแล้ว เราค่อยไปเที่ยวถ้ำากันต่อ” พี่อันดาบอก

๒๓



ถ้ำาผีหัวโต หรือ ถ้ำาหัวกะโหลก ภายในถ้ำา 
เคยพบหัวกะโหลกมนุษย์ขนาดใหญ่กว่าปกต ิ
ตามผนังถ้ำามีภาพเขียนสีอายุกว่า ๒,๐๐๐ ป ี

เป็นหลักฐานว่าเคยมีคนอาศัยอยู่

พี่อันดาพาเด็กๆ ลงเรือคายัคที ่อ่าวลึก 
เพื่อไปเที่ยว ถ้ำาลอด และ ถ้ำาผีหัวโต

เมื่อถึง ถ้ำาผีหัวโต เด็กๆ ต้องใช้
ไฟฉายส่องดูภายในถ้ำา 
“มีรูปวาดตรงนี้ด้วย” 
แจ๋วแหววตะโกนบอก

๒๔



ท่าปอม เป็นธารน้ำาที่มีทั้งน้ำาจืดและน้ำาเค็มไหลสลับสับเปลี่ยนกัน 
ตามช่วงเวลาน้ำาขึ้นน้ำาลง จึงได้ชื่อว่า “คลองสองน้ำา”

บริเวณใกล้กันนั้น 
ม ีอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณ ี 

และ ท่าปอมคลองสองน้ำา 
ซึ่งเป็นสถานที่ที่งดงามอย่างน่าอัศจรรย์  

มีธารน้ำาใสจนมองเห็นรากไม้
และแวดล้อมด้วยพรรณไม้เขียวขจี

๒๕



“ฮาซันเจอที่ไหนคล้ายที่บ้านบ้างหรือยังจ๊ะ” พี่อันดาถาม  
“ยังเลยครับ” ฮาซันตอบ 

“งั้นเดี๋ยวเราไปเที่ยววัดกันนะ ไปขอพรพระ  
ให้เจอบ้านของฮาซันเร็วๆ”

๒๖



วัดถ้ำาเสือ  
มีพระธาตุเจดีย์ยอดเขาแก้ว  

ซึ่งอยู่บนยอดเขาสูงลิบ  
ต้องเดินขึ้นบันได ๑,๒๓๗ ขั้น
ณ บริเวณนั้น เป็นจุดที่สามารถ  

ชมทิวทัศน์ของเมืองกระบี่ได้รอบทิศ

พี่อันดาพาเด็กๆ มาเที่ยว วัดถ้ำาเสือ   
ซึ่งในอดีตเคยเป็นถ้ำา 

และเชื่อกันว่าเคยมีเสืออาศัยอยู่

๒๗



พี่อันดาพาเด็กๆ มาที ่อ่าวนาง มีเรือจอดอยู่ริมหาดหลายลำา
“นั่นเรือหัวโทง เหมือนเรือของพ่อเลย พ่อจ๋า” ฮาซันร้องอย่างดีใจ

“ฮาซัน ! พ่อตามหาลูกจนทั่วเลย” พ่อของฮาซันวิ่งมากอดลูกไว้แนบอก
ในที่สุด ฮาซันก็กำาลังจะได้กลับบ้านที่ชุมชนเกาะกลาง
ชุมชนมุสลิมที่มีวิถีชีวิตเรียบง่าย และใกล้ชิดธรรมชาติ

๒๘



เด็กๆ แวะเล่นน้ำาที ่
เกาะปอดะ เกาะไก่ เกาะหม้อ เกาะทับ 

เดินเล่นที ่ทะเลแหวก  
ปีนเขาที ่หาดไร่เลย์ตะวันออก 

และเล่นน้ำาต่อที ่หาดไร่เลย์ตะวันตก

“ที่นี่รวยเกาะจริงๆ เนอะ” จี๊ดจ๊าดพูด

พ่อของฮาซัน อาสาพาเด็กๆ ไปเที่ยวเกาะในบริเวณอ่าวนาง 
พี่อันดาจึงขอตัวกลับ “ลาก่อนจ้ะ เที่ยวให้สนุกนะจ๊ะ”

๒๙



“บ้านของเธอทั้งสวยงามและสนุก เหมือนแดนมหัศจรรย์เลย” หนุงหนิงพูดขึ้น
“ขอบใจพวกเธอมากนะ ที่ทำาให้ฉันได้รู้ว่า บ้านของฉันน่าอยู่แค่ไหน” ฮาซันยิ้มสุขใจ 

“มันช่างงดงามและดีงามจริงๆ” บึ้กซ่าพูดบ้าง

๓๐



“งดงามและดีงาม เหมือนความหมายของชื่อฉันไง” ฮาซันบอกอย่างภูมิใจ 
ก่อนลาจากกัน นิ้งหน่องหยิบสมุดกับดินสอขึ้นมาจากกระเป๋า 
“ฉันจะบันทึกเรื่องราวทั้งหมดลงในสมุดเล่มนี้” นิ้งหน่องบอก

“งั้นฉันจะวาดแผนที่ของการเดินทางครั้งนี้นะ” แจ๋วแหววพูดบ้าง

“พวกเราจะกลับมาที่นี่อีก เพราะกระบี ่มาครั้งเดียวไม่เคยพอ”

๓๑
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