เที่ยวทะเลดูสันหลังมังกร
แล้วมานอนที่เกาะยาวน้อยโฮมสเตย์ ...คือมันใช่
ในวันหยุด คุณนึกถึงอะไร? ...ลองหลับตาและจินตนาการถึง
ท้องทะเลอันดามันสีฟ้าใส ในขณะที่ลมโชยเอือ่ ยพัดยอดไม้เริงร่าแต่
พองาม ฟ้าและทะเลคล้ายกับจะเป็นสีเดียวกัน ปลาตัวน้อยแหวกว่าย
มาริมฝั่งของทะเล ฝ่าเท้าที่ค่อยๆ ก้าวเหยียบไปบนสันดอนทรายบน
เส้นกึง่ กลางทะเลอย่างพลิ้วไหว นั่นเรียกมันว่า “สันหลังมังกร” ...
เพียงคุณลืมตา บรรยากาศเช่นนั้นจะมาหยุดอยู่ตรงหน้าคุณ ณ เกาะ
ยาวน้อยโฮมสเตย์
สันหลังมังกร สันดอนทรายหรือทะเลแหวกแห่งเกาะยาวน้อย
จังหวัดพังงา ไม่บ่อยนักที่เราจะเห็น เพราะนอกจากจะต้องไปให้ถูกวัน
แล้ว ก็ต้องถูกเวลาด้วยเช่นกัน เสียงบอกเล่าจาก “บังหมี” ประธาน
เกาะยาวน้อยโฮมสเตย์ ...............
เรามุง่ หน้าสู่เกาะยาวน้อยโฮมสเตย์โดยมี “บังหมี” มาต้อนรับเมื่อถึงเกาะ การเดินทางจากฝัง่ ไปถึง
เกาะใช้เวลาประมาณ 30 นาที (แต่พวกเรามาถึงก็ใกล้ค่าแล้ว) เมื่อมาถึงเกาะ บังหมีก็เริ่มด้วยการแนะน่าพื้นที่
พูดคุยและแนะน่าจุดท่องเที่ยวบนเกาะยาวและเกาะใกล้เคียง โดยเป็นโปรแกรมของวันพรุง่ นี้ ไม่ว่าจะเป็นไป
ชมเกาะต่างๆ ชมการท่าเครื่องมือประมง ชมการท่าผ้าบาติก เที่ยวสัมผัสสันหลัง
มังกร ชมวิถีชาวเกาะยาวว่ามีความน่าสนใจอะไรบ้าง ซึ่งต้องตามไปดู >>>>
แต่ก่อนอื่น กองทัพต้องเดินด้วยท้อง ค่่านี้บังหมีเลยจัดให้เราเต็มๆ กับซี
ฟู๊ดหร่อยแรง สดจากทะเลบ้านเรา อาทิ กุ้งแชบ๊วยต้มเค็มตัวโตๆ ปลากระบอก
บิ๊กไซส์นงึ่ มะนาว ปูม้านึง่ กับน้่าจิ้มซีฟู๊ดรสเด็ด สะตอผัดกุ้ง เรียกว่ายกขบวนทะเล
เรียงหน้ากันมาเลย เปรมแระมื้อนี้ ^^ ส่าหรับที่เกาะยาวน้อยนี้เน้นอาหารซีฟู๊ด
เป็นหลัก หรืออยากทานอย่างอื่นก็สามารถบอกได้ ซึ่งหากวัตถุดิบสดๆ มีในชุมชน
มื้อต่อไปได้หม่่าแน่นอนจ้า
เราเปรมปรีดิ์กับอาหารมื้อค่่าอย่างสนุกสนานเป็นกันเอง รสมือแม่ครัวที่นี่กอ็ ร่อยถูกปากคนชอบ
อาหารซีฟู๊ด (ลิ้นจระเข้อย่างพวกเรา 55) ลืมบอกไปจ้าที่เกาะยาวน้อยนี้เขานับถือศาสนาอิสลามกัน ใครที่ชอบ
หมู คงต้องอดไปก่อน มาอิ่มซีฟู๊ดกันดีกว่าเนอะ เพราะสดใหม่จากทะเลจริงๆ แต่คืนนี้พวกเราคงต้องขอตัวไป
พักก่อนนะ กับโฮมสเตย์เกาะยาวน้อย แล้วค่อยลุยกันต่อพรุง่ นี้......ZZZZzzzz

...หลังจากอิ่มอร่อยกับมือ้ เช้า เราก็เริ่มทัวร์กันเลย วันนี้
บังหมีพาทัวร์ทั่วเกาะยาว จะเด็ดสะระตี่ขนาดไหน ไปกันจ้า
เช้าๆ อย่างนี้เห็นทีต้องจัด “สันหลังมังกร” เป็นที่แรก
เพราะน้่าก่าลังลงจนได้ทสี่ ามารถเห็นสันทรายนี่เอง พวกเราจึงขับ
เรือจากเกาะยาวน้อยไปทางทิศตะวันตกซึง่ ใกล้กับจังหวัดภูเก็ต
เพื่อไปสู่สันหลังมังกร โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที ก็
เห็นสันหลังมังกรก่อตัวขึ้นกลางน้่าความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร
ซึ่งการมาสัมผัสสันหลังมังกรนั้นพวกเรามาได้จงั หวะน้่าลงพอดี จึง
ได้ภาพสวยๆ มาฝากกัน ส่วนใครที่อยากมาสัมผัสคงต้องตามเวลา
ดังนี้
ทุกข้างขึ้นและข้างแรม





1-5 ค่่า เวลา 13.00-18.00 น.
6-8 ค่่า เวลา 06.00-10.00 น.
9-11 ค่่า ไม่สามารถดูได้
12-15 ค่่า เวลา 12.00-14.00 น. หรือ 11.00-15.00 น.

หากพลาดจากเวลาดังกล่าวแล้ว คือ จะไม่เห็นนะจ๊ะ แต่พวกเราเห็นจ้า พระเจ้าจอร์ชคือมันใช่ Yes!!!!!!!!
เมื่อได้สมั ผัสเพลิดเพลินกับสันหลังมังกรแล้ว พวก
เราก็ล่องเรือกันไปต่อที่เกาะห้อง เกาะราดิง เกาะผักเบี้ย
และเกาะยาวใหญ่ ซึ่งจะอยูท่ างทิศใต้ของเกาะยาวน้อย
เป็นรอยต่อของจังหวัดกระบี่ ระยะเวลาการเดินทาง
ประมาณ 10-30 นาที ของแต่ละเกาะ ซึง่ ก็แล้วแต่ใครจะ
ซึมซับบรรยากาศได้มากน้อย ตรงนีเ้ ปิดให้สัมผัสได้อย่าง
เต็มอิ่ม หรือจะด่าน้่าดูปะการังก็สนุกไปอีกแบบ ใครที่
ต้องการเล่นน้่าทะเลอย่าลืมเตรียมชุดมาเล่นน้่ากันนะจ๊ะ
และแล้วเราก็มาหยุดทีเ่ กาะยาวใหญ่ เพื่อไปชมการท่าปลาจิง้ จั้ง ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลส่งออกของเกาะ
ยาวใหญ่ ที่ท่ากันสดๆ มีให้เห็นกันทุกขั้นตอน พร้อมช็อปในราคาหน้าโรงงาน
ต่อด้วยการไปชมการท่าขนมบ้าบิ่น ผลิตภัณฑ์ OTOP ขึ้นชื่อของเกาะยาว
ใหญ่ รสชาติหวานนุ่มชุ่มกะทิ แถมมีผิวสัมผัสเนื้อมะพร้าวกรุบกรับ ร้อนๆ จาก
เตา มาแล้วต้องลอง

เราออกจากเกาะยาวใหญ่ แล่นเรือกลับมาที่เกาะยาว
น้อย เพื่อไปชมวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นถิ่นกับการท่า
เครื่องมือท่าการประมง อาทิ ลอบ อวน ชมการเพาะเลี้ยง
สัตว์ทะเลด้วยการใช้อาหาร
ธรรมชาติไม่ใช้อาหารเม็ด
และหาปลาด้วยภูมิปญ
ั ญาพื้นถิ่นที่ไม่ได้มีให้เห็นทั่วไป ซึง่ ทีน่ ี่ยังคงวิถีชีวิต
แบบดั้งเดิมไว้นั่นเอง
แล้วมาต่อที่ฟาร์มกระชังกุง้ มังกร ณ “กระชังบังหนีด หรือ กระชัง
บ้านมังกร” กระชังเลี้ยงสัตว์น้่าขึ้นชื่อแห่งเกาะยาวน้อย ที่มที ั้งกุ้งมังกร 7
สีตัวโต๊โต ปลาปักเป้า ปลาสวยงาม ปลาหมอทะเล ปลาดาวก็มีนะ และก็
...จ่าไม่หมดอ่ะ ต้องมาดูเองจ้า ^^ อ้อ
มีฉลามลายเสือดาวด้วย ^ ! – ใคร
สนใจเยี่ยมชมสามารถติดต่อบังหนีดได้ที่ 081-2707393 แล้วไปดูกุ้ง
มังกรสวยๆ กันนะ
ต่อด้วยไปเยี่ยมชมและซื้อติดมือ
กับ “ปลาเฉลียบตากแห้ง” (หน้าตา
จะเหมือนกับปลาอีโต้มอญ) ซึ่งน่ามาแล่กลางตัว เซาะก้างออกแช่เกลือ
ได้ที่ แล้วน่าไปตากแดด ซึ่งปลาชนิดนี้เป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของที่นี่
ต่อด้วยไปเยี่ยมชมต้นไม้ใหญ่ “โพธิ์ทะเลยักษ์” ขนาด 25 คนโอบ
ต้นไม้ที่ใครๆ ที่มาเกาะนีต้ ้องไปแวะชม
เพราะเขาใหญ่จริงๆ ตั้งสูงตระหง่าน
ท่ามกลางป่า
สุดท้าย... สินค้าของฝากจากเกาะยาวที่
ลือชื่ออีกอย่างหนึง่ นั่นก็คือ ผ้าบาติกลวด
ลายสวยงาม ซื้อเป็นของขวัญของฝากส่าหรับคนพิเศษ ซึ่งสามารถเลือกซื้อได้ตาม
ชอบใจกับหลากหลายสีและลวดลาย
และท้ายสุดกับภาษามาลายูวันละค่า “ปู่เหลาปันยัง” เป็นภาษามาลายู แปลว่า เกาะยาว

สนใจติดต่อ : บังหมี สาเริง ราเขต หรือ ดุสิต บุตรี
หมู่บ้านท่าค่าย 38/21 หมู่ 1 เกาะยาวน้อยโฮมสเตย์ ต่าบลเกาะยาวน้อย อ่าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 82160
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