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คำนำ 
 

โครงการพัฒนาการท+องเที่ยวเชิงสรJางสรรคGชุมชนชาวเลชายฝ\]งอันดามัน

ดำเนินการโดยหน+วยปฏิบัติการวิจัยชนพื้นเมืองและทางเลือกการพัฒนา สถาบันวิจัย

สังคม จุฬาลงกรณGมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงคGเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการ

ท+องเที่ยวเชิงสรJางสรรคGของชุมชนชาวเล นอกจากนั้นยังเป`นการส+งเสริมใหJชุมชน

ทดลองนำร+องการจัดการท+องเที ่ยวโดยใชJ “จุดสนใจ” และเสJนทางเรียนรู Jทาง

ธรรมชาติ-วัฒนธรรมเป`นแกนหลัก และต+อดJวยการพัฒนาการสื่อความหมายและสรJาง

สื่อส+งเสริมการท+องเที่ยวชุมชน  

คู+มือฉบับนี้ เป`นผลงานที่เกิดจากการทำงานร+วมกันระหว+างคณะวิจัยกับ

ชุมชนเกาะจำ คณะวิจัยขอขอบคุณกองทุน C2F จุฬาฯ สู+ศตวรรษที่ 2 ที่สนับสนุน

งบประมาณในการทำวิจัย และขอขอบคุณ คุณนารี วงศาชล คุณสิทธิชัย คงศรี         

คุณฤทัยทิพยG ชJางน้ำ คุณมะยม บุญลือ และชุมชนเกาะจำที่ร+วมสนับสนุนขJอมูล       

ในการทำวิจัยครั ้งนี ้ ขอขอบคุณบุคลากรจากสถานศึกษาในพื้นที่ หน+วยงานและ

องคGกรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่ร+วมใหJขJอมูล ขJอคิดเห็น รวมถึง

คำแนะนำอันเป`นประโยชนGกับโครงการตลอดช+วงการศึกษาวิจัยและขออภัยที่ไม+

สามารถจะเอ+ยนามท+านทั้งหมดไดJ  

คณะวิจัยหวังว+าคู+มือเสJนทางท+องเที่ยวชุมชนที่เกิดจากงานวิจัยจะไดJรับการ

นำไปใชJและพัฒนาต+อ และจะเป`นสิ่งที่จุดประกายใหJเกิดการฟjkนฟูวิถีชีวิตวัฒนธรรม

ของชาวอูรักลาโวJย สำหรับขJอบกพร+องต+างๆ ที่เกิดขึ้นนั้น คณะวิจัยขอนJอมรับและ

ยินดีที่จะรับฟ\งคำแนะนำเพื่อเป`นประโยชนGในการพัฒนางานวิจัยต+อไป 
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เส7นทางเรือเรียนรู7วิถีชุมชนและประมงพ้ืนบ7าน 
 

เสJนทางเรือเรียนรู Jว ิถีชุมชนและประมงพื ้นบJาน เป`นการเดินทางดJวย          

เรือหัวโทง มีจุดแวะทั้งหมด 12 จุด ซึ่งจะพาผูJมาเยือนลัดเลาะไปตามริมฝ\]งทะเล         

ชมความอุดมสมบูรณGของปvาชายเลน สัมผัสวิถีชาวประมง ชื่นชมกับความงดงาม                 

ทางธรรมชาติของเกาะจำและพื้นที่โดยรอบ ซึ่งน+าจะใชJเวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง  

เสน'ห?การท'องเที่ยวทางเรอืคือสามารถจอดแวะตามชายฝEFงและเกาะไดHอย'างอิสระ 
 

นักท+องเที ่ยวจะมาลงเรือหัวโทงที่ท+าเรือบJานเกาะจำ ไม+เกิน 09.00 น.    

เพราะหากออกเรือช+วงสายกว+านี้ อากาศจะรJอนอบอJาว เรือหัวโทงลำหนึ่งบรรทุก

ผูJโดยสารไดJไม+เกิน 10 คน โดยใตJที่นั่งจะมีเสื้อชูชีพเตรียมไวJใหJบริการ  
 

หมายเหตุ โปรแกรมการท+องเที ่ยว อาจมีการเปลี ่ยนแปลงสถานที่และกิจกรรม 

เนื่องจากขึ้นอยู+กับสภาพอากาศ น้ำขึ้นน้ำลง ในช+วงเวลานั้น  
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แผนที่เสHนทางเรือเรียนรูHวิถีชุมชนและประมงพื้นบHาน 

 
เรือมุ'งหนHาออกจากท'าเรือเกาะจำไปที่เกาะเหลาสี เพื่อไปสักการะ “โตPะอาดัม” 
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จุดที่ 1 ศาลเจ$าโต2ะบุหรง 

 
“ศาลเจHาโตPะบุหรง” เปSนสถานที่เคารพของผูHคนบนเกาะจำและพื้นที่ใกลHเคียง 

 

ก +อนจะเด ินทางลงเร ือ น ักท +องเท ี ่ยวสามารถแวะไปไหว Jขอพรที่                

“ศาลเจJาโตnะบุหรง” เพื่อเป`นการบอกกล+าวกับท+านใหJช+วยคุJมครองปกปRองขณะที่อยู+

บนเกาะแห+งนี้  

มีเรื่องเล+าว+า “มีจอมปลวกคู+ ไม+แน+ใจว+าเป`นชายหรือหญิง ต+อมามีนกอินทรี

ที่เรียกว+า “บูลก อาลาย ตะวาลี่” มาเกาะตรงนั้น และมาเขJาฝ\นบอกว+าจะมาอยู+ที่  

จอมปลวกใหJเร ียกว+า “ดาโตnะนก” หรือ “ดาโตnะ บูลก” ชาวบJานจึงสรJางรูป        

“โต nะชายหญิง” ข ึ ้นจากไมJ ต +อมามีจอมปลวกเล็กเหมือนเป`นลูกเพิ ่มข ึ ้นอีก             

จนกลายเป`นที่เคารพสักการะของผูJคนในแถบนี้เรื่อยมา ต+อมาเมื่อมีคนจีนเขJามาอาศัย

ในชุมชน มีการเขJาทรงบอกว+าทำรูปไมJไม+ไดJ ตJองเปลี่ยนเป`นรูปปูนก็เลยสรJางเป`น       

รูปปูนจนถึงป\จจุบันนี้  

ส+วนในช+วงวันขึ ้น 15 ค่ำของทุกเดือน ชาวบJานจะมีการรวมตัวกันมา           

รำรองเง็ง เล+นรำมะนา และรำวง เพื ่อถวายใหJกับศาลเจJาโตnะบุหรงเป`นประจำ       

ทุกเดือน พิธีจะเริ ่มตั ้งแต+สี ่โมงเย็น จะมีการตั ้งของเซ+นไหวJใหJบรรพบุรุษก+อน          
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จากนั้นจะเป`นการร+ายรำเพลงรำมะนา 3 เพลง รองเง็ง 3 เพลง และรำวง 3 เพลง 

หลังจากนั้นจะเล+นตามปกติไปจนกระทั่งโตnะหมอบอกใหJหยุดพิธี บางทีก็สี่ทุ+มหJาทุ+ม  

 
รูปปEUน “นกออก” หรือนกอินทรี ตั้งอยู'บริเวณดHานหนHาศาลเจHาโตPะบุหรง 

  

 

ชาวบHานมาไหวHขอพรจากศาลเจHาโตPะบุหรง 
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จุดที่ 2 ท8าเรือเกาะจำ-ศูนย@กลางการเดินทาง 

ท+าเรือแห+งนี้ตั้งอยู+ทางตอนล+างของเกาะ เป`น 1 ใน 3 ของท+าเรือบนเกาะจำ 

ส+วนอีกสองแห+งคือท+าเรือมูตูและท+าเรือเกาะปู ซึ่งตั้งอยู+ทางตอนกลางและตอนบน

ของเกาะตามลำดับ ท+าเรือแห+งนี้เป`นท+าเรือที่ตั้งอยู+ใกลJกับชุมชนบJานเกาะจำ ตลาด 

โรงเรียนบJานเกาะจำ และศาลเจJาโตnะบุหรง เป`นตJน  

ส+วนตารางเดินเรือของท+าเรือเกาะจำ มีเรือโดยสารออกจากท+าเรือเกาะจำ-

แหลมกรวด เวลา 07.20 น. และออกจากท+าเร ือแหลมกรวด-ท +าเร ือเกาะจำ                

ในเวลา 15.00 น. โดยในแต+ละวันจะมีผูJคนเดินทางไปมาระหว+างท+าเรือแหลมกรวด 

(ฝ\]ง) กับท+าเรือเกาะจำเป`นประจำ บางคนขึ้นไปเรียนหนังสือหรือทำงาน บางคนขึ้นไป

ซื้อของ หรือไปหาหมอ   

 

พูดคุยกับชาวบHานเกาะจำถึงประวัติความเปSนมาของท'าเรือแห'งนี ้
 

เดิมทีบริเวณนี้ยังไม+มีท+าเรือเกาะจำ แต+เป`นสะพานไมJของเถJาแก+โปzะเรือ       

ใชJเป`นสะพานสำหรับการทำโปzะจับสัตวGน้ำ แต+ต+อมาก็ไดJมีการพัฒนามาเป`นลำดับ 

จากสะพานโปzะเรือที่สรJางดJวยไมJมาสู+สะพานท+าเรือที่ทำดJวยปูนซีเมนตGเหมือนป\จจุบัน  
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เมื่อมองวิวทิวทัศนGจากท+าเรือ เราสามารถมองเห็นเกาะจำนุJย เกาะเหลาสี 

รวมถึงวิถีชีวิตของชุมชนประมงพื้นบJาน ภาพเรือหัวโทงบรรทุกเครื ่องมือประมง

พื้นบJานเต็มลำเรือ เช+นไซปลา ไซหมึก เพื่อไปทำมาหากินบริเวณทะเลรอบๆ เกาะ 

บางครั้งในช+วงน้ำลงก็มีเด็กๆ ลูกหลานของชาวบJานแถบนี้พากันเดินสำรวจชายฝ\]ง

คJนหาสัตวGทะเล เช+น ปู ปลา หอย กันอย+างสนุกสนาน  

 
 

 
เรือหัวโทงบรรทุกสินคHาเต็มลำกำลังรอเวลาเดินทางออกจากท'าเรือเกาะจำ 
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จุดที่ 3 เกาะเหลาสี – โต2ะอาดัม 

 
ศาลเจHาโตPะอาดัม ตั้งอยู'บนเกาะเหลาสี (ปูเลา บือซี) หรือเกาะเหล็ก 

 

เกาะเหลาสี หรือเกาะเหล็ก มีชื่อเรียกในภาษาอูรักลาโวJยว+า “ปูเลา บือซี” 

คำว+า “ปูเลา” ในภาษาอูรักลาโวJยหมายถึงเกาะ ส+วนคำว+า “บือซี” หมายถึงเหล็ก       

ส+วนที่มาของชื่อเรียกเกาะเหล็กน+าจะมาจากในช+วงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เคยมี       

คนเขJามาสำรวจแร+เหล็กบนเกาะแห+งนี้  

เรือจะมาจอดเทียบบริเวณริมหาดที่เป`นโขดหิน จุดนี้นักท+องเที่ยวควรใชJ

ความระมัดระวังในการเดินเป`นพิเศษ เนื่องจากหินบางกJอนลื่นหรืออาจมีเปลือกหอย

ที่มีคมเกาะอยู+ เมื ่อเดินมาถึงทางขึ้นจะเป`นบันไดปูนความยาวประมาณ 30 เมตร          

ตัวศาลสรJางจากปูน ขนาดประมาณ 1x2 เมตร หลังคามุงกระเบื้อง ภายในตัวศาล            

มีที่นอน หมอน ผJาละหมาด รวมถึงมีการตั้งโอ+งใส+น้ำไวJขJางศาล สำหรับใชJลJางมือ      

ลJางหนJาก+อนที่จะทำละหมาด  
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บรรยากาศโดยรอบและภายในศาลเจHาโตPะอาดัม 

 

ส+วนประวัติโตnะอาดัมเล+าสืบต+อกันมาว+า มาเขJาฝ\นโตnะหมอในสมัยนั้นว+า

อยากจะมาอยู+ที่นี ่ ชาวบJานจึงมาทำศาลเจJาใหJที่เกาะเหลาสี เวลาผูJคนบนเกาะจำ     

เดินทางเขJาออกเกาะก็จะตJองผ+านเกาะเหลาสี สมัยก+อนเวลาวิ่งเรือผ+านชาวบJานจะตี

รำมะนา เพื่อบอกกล+าวโตnะอาดัมว+าลูกหลานมาถึงแลJวนะ จะไปแลJวนะ อวยพรใหJ
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ลูกหลานประสบโชคดี ช+วยปกปRองรักษา ดูแล ใหJปลอดภัยจากสิ่งไม+ดี ชาวบJานเกาะ

จำเชื่อกันว+า หากไม+ไดJบอกกล+าวโตnะท+านก+อน อาจจะส+งผลใหJเจ็บปvวย หรือประสบ

อุบัติเหตุไดJ 

ส +วนพิธ ีประจำป| จัดข ึ ้นในช+วงเด ือนหJา ชาวบJานจะมาทำแกงแพะ              

ขJาวเหนียวแกงไก+ รวมถึงของเซ+นไหวJ โดยขึ้นอยู+กับคนบนบานกับโตnะท+านไวJว+าจะ      

แกJบนดJวยสิ่งใด หากสำเร็จก็ตJองกลับมาแกJบนดJวยสิ่งนั้น แต+ตJองไม+มีอาหารที่มี

ส+วนประกอบของเนื้อหมู เนื่องจากโตnะอาดัมเป`นเจJาที่ของชาวมุสลิม นอกจากเป`น

ศาลที ่เคารพสักการะของคนมุสลิมแลJว คนจีนก็เดินทางมาสักการะไหวJศาลเจJา 

เช +นเดียวกัน สะทJอนใหJเห ็นเอกลักษณGช ุมชนบนเกาะจำที่ต +างพึ ่งพากันแบบ            

สังคมพหุวัฒนธรรม ไม+ว+าจะเป`นทั้งคนจีน คนมุสลิม คนไทย และชาวเล 

นอกจากนี้บริเวณศาลเจJาโตnะอาดัมแห+งนี้ยังเป`นจุดชมวิวที่สามารถมอง

กลับไปชมทิวทัศนGของหมู+บJานเกาะจำไดJอย+างสวยงามอีกดJวย 

 
ภาพวิวทิศทัศน?ของหมู'บHานเกาะจำ เมื่อมองลงไปจากศาลเจHาโตPะอาดัม 
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จุดที่ 4 เกาะจำนุ$ย – หมู8บ$านเก8าอูรักลาโว$ย / บ8อน้ำ 

 
เรือหัวโทงเขHามาจอดไดHถึงหนHาชายหาดของเกาะจำนุHย หรือ “ปูเลา กือจั๊บ เดอมิ” 

 

 เกาะจำนุJย หรือที่ชาวอูรักลาโวJยเรียกว+า “ปูเลา กือจั๊บ เดอมิ” ในอดีตเคย

เป`นที่ตั ้งหมู+บJานชาวอูรักลาโวJยแห+งแรกในบริเวณนี้ ในสมัยนั้นมีชาวอูรักลาโวJย     

ปล ูกบ Jานอาศ ัยอย ู + รวมก ันประมาณ 20 หล ังคาเร ือน แต +ต +อมาเม ื ่อ เข Jาสู+                       

ช+วงสงครามโลกครั้งที่ 2 มีทหารญี่ปุvนเขJามาจับคนไปเป`นเชลย รวมถึงเกิดการระบาด

ของโรคฝ|ดาษหรือไขJทรพิษ ทำใหJชาวอูรักลาโวJยพากันอพยพโยกยJายขJามไปอาศัยอยู+

บนเกาะจำแทน 

ทุกวันนี้เกาะจำนุJยยังเป`นแหล+งทรัพยากรจำพวกไมJ หวาย ของชาวบJานแถบ

นี้ โดยจะนำไปทำเครื่องมือประมง หรือซ+อมแซมบJาน เรือประมง ในสมัยก+อนพื้นที่

แถบนี้น+าจะเป`นที ่ขึ ้นคานเรือ ซ+อมแซมเรือ โดยชาวบJานจะปลูกบJานอยู +บริเวณ           

ริมชายหาด เนื ่องจากจอดเรือสะดวก ปรากฏหลักฐานคือตJนมะม+วงขนาดใหญ+ที่

ออกลูกในช+วงเดือนมีนาคม ขึ้นอยู+ไม+ห+างจากชายหาดมากนัก คาดว+าคนในสมัยนั้นนำ

เม็ดมาปลูกไวJบนเกาะ ส+วนบริเวณชายหาดจะมีตJนสนทะเลขึ ้นเรียงรายกันอยู+        
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ชาวอูรักลาโวJยเรียกว+า “บูฮJด ลู+” นอกจากนั้นยังมีตJนปอทะเลที่ดอกจะเปลี่ยนสีไป

ตามช+วงเวลาของแสง เช+น บางช+วงดอกเป`นสีเหลือง บางช+วงดอกเปลี่ยนเป`นสสีJม 

 
ตHนมะม'วงขนาดใหญ'ประมาณสองคนโอบที่ขึ้นอยู'บนเกาะจำนุHย 

 

จุดต+อมาคือการเดินไปชมตาน้ำจืดบนเกาะจำนุJย เชื่อว+าหลายคนอาจจะเคย

สงสัยว+าผูJคนที่อาศัยอยู+ตามเกาะ หรือตJองเดินทางในทะเล พวกเขาจะตJองขนน้ำไป 

ดื่มกินมากนJอยแค+ไหน คำตอบของคำถามนี้คือการเดินไปดูตาน้ำจืดที่อยู+ไม+ไกลจาก

ชายหาดมากนัก จากการเก็บขJอมูลนามสถานรอบเกาะจำพบว+ามีตาน้ำตามธรรมชาติ

หลายจุด บางจุดอยู +บริเวณชายหาด บางจุดผุดขึ ้นมาในทะเล ทั ้งนี ้ตาน้ำเหล+านี้         

นับเป`นแหล+งน้ำที่สำคัญของผูJคนที่เดินทางทำมาหากินในทะเล รวมถึงผูJคนที่อาศัยอยู+

ตามเกาะต+างๆ มาเป`นเวลาชJานาน พวกเขาจะทราบตำแหน+งของตาน้ำจืดแต+ละแห+ง

เป`นอย+างดี ทั้งนี้น้ำที่ไดJจากบ+อเป`นน้ำที่ใสสะอาด รสจืดแบบน้ำตามแหล+งธรรมชาติ 

ในขณะที่บางจุดที่อยู+ใกลJทะเล น้ำอาจมีรสกร+อย เนื่องจากบางช+วงที่น้ำทะเลหนุนสูง

อาจจะมีน้ำทะเลไหลเขJามาในบ+อ  
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บริเวณปากบ'อจะมแีผ'นกระเบื้องป^ดไวH เพื่อป_องกันเศษใบไมHกิ่งไมHตกลงไปในบ'อ 

 

นJองๆ เคยเห็นปูเฉวนตัวจริงกันบJางมั้ย? หลายคนไม+เคยเห็น เนื่องจากเวลา

เราเขJาไปใกลJ พวกมันมักจะหดตัวกลับเขJาไปอยู+ในเปลือกหอย ซึ่งเป`นวิธีการปRองกัน

ตัวเอง เด็กๆ แถบนี้จะใชJหยิบเปลือกหอยที่มีปูเสฉวนขึ้นมา แลJวค+อยๆ เปvาลมไป

บริเวณที่ปูเสฉวนขดตัวอยู+ ใชJเวลาไม+นาน ปูเสฉวนจะค+อยๆ คลายตัวออกมาจาก

เปลือกทีละนิด จนกระทั่งออกมาทั้งตัว จากนั้นเด็กๆ จะค+อยวางปูเสฉวนลงบนพื้น

ทราย แลJวนั่งดูพวกมันค+อยๆ เดินจากไป โดยไม+ไดJทำใหJปูเสฉวนบาดเจ็บแต+อย+างใด 
 

  
มัคคุเทศก?ชาวเลสาธิตวิธีการเปbาลมใส'ปูเสฉวน เพื่อใหHคลานออกมาจากเปลือกหอย 
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จุดที่ 5 ทะเลด$านใน - พื้นที่ทำมาหากินทางทะเล 

 
พื้นที่ทะเลดHานในที่ถูกหHอมลHอมดHวยเกาะต'างๆ 

 

พื้นที่ทะเลดJานในระหว+างเกาะจำ เกาะเหลาสี และเกาะจำนุJย เป`นพื้นที่      

ทำมาหากินทางทะเลของผูJคนบนเกาะจำ ชาวประมงจะรูJว+าช+วงเวลาไหนสามารถ         

ตีอวน จับปลา จับกุJง จับปูไดJ บางคนก็อาศัยตกเบ็ดบริเวณโขดหินรอบเกาะ 

นอกจากนั้น บริเวณทะเลดJานในยังสามารถพบเห็นโลมาที่เขJามาหากิน 

โดยเฉพาะในช+วงฤดูมรสุม โลมาเหล+านี้จะเขJามาอาศัยอยู+บริเวณอ+าวดJานในหรอืเขJาไป

หากินตามคลองซอยปvาชายเลน เพื่อหลบลมมรสุมที ่เข JามาจากทะเลดJานนอก 

เช+นเดียวกับชาวประมงเกาะจำที่จะยJายมาทำมาหากินในทะเลดJานใน (ฝ\]งตะวันออก)

เนื ่องจากมีคลื ่นลมไม+แรง เพราะมีเกาะช+วยบังลมใหJ ต +างจากทะเลดJานนอก              

(ฝ\]งตะวันตก) ช+วงมรสุมจะออกทำมาหากินทางทะเลไม+ไดJ เพราะทะเลมีคลื่นลมแรง

โดยคนเกาะจำเช ื ่อว +าโลมาเป `นต ัวช ี ้ว ัดหนึ ่งท ี ่ ใช Jในการส ังเกตเร ื ่องลมพายุ                  

หากพบฝูงโลมาเขJามาหากินบริเวณอ+าวดJานในหรือในคลอง ชาวบJานจะรูJว+าอีกไม+กี่วัน
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ต+อมาจะมีลมมรสุมเขJามาอย+างแน+นอน ชาวบJานบางคนจะหยุดออกทะเล โดยจะ       

หันมาซ+อมแซมเรือหัวโทง หรือเครื่องมือประมงแทน 

 
เกาะจำ เมื่อมองจากชายหาดของเกาะจำนุHย 
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จุดที่ 6 แหล8งหญ$าทะเล 

 

เรือแล+นออกจากเกาะจำนุ Jยไม+ไกล ก็จะเป`นโหนทรายในทะเล ซึ ่งเป`น       

แหล+งหญJาทะเล ซึ่งในสมัยก+อนเคยพบเห็นพะยูนอาศัยหากินอยู+ในบริเวณแถบนี้  

หญJาทะเล เติบโตอยู+ใตJน้ำที่มีความลึกประมาณ 1-2.5 เมตร เนื ่องจาก       

หญJาทะเลตJองการแสงแดด ถJาช+วงไหนฝนตกลงมามากอาจส+งผลใหJน้ำทะเลขุ+น         

เกิดเป`นตะกอนมาเกาะใบของหญJาทะเล อาจส+งผลใหJหญJาทะเลตายลงไดJ และเพื่อ

เป`นการอนุรักษG 
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จุดที่ 7 เกาะตูหลัง - เตาเผาถ8านโบราณ 

 

ในระหว'างที่เรือแล'นจะพบเห็นเรือประมงของชาวบHานวิ่งผ'านไปมาอยู'บ'อยครั้ง 
 

เกาะตูหลัง หรือที่ชาวอูรักลาโวJยเรียกว+า “ปูเลา ตูลัก” เป`นเกาะที่ตั้งอยู+ทาง

ฝ\]งตะวันออกของเกาะจำ โดยมีช+องระหว+างเกาะเป`นทางสัญจรทางน้ำเพื่อเดินทางไป

หมู+บJานเกาะป ูซึ่งตั้งอยู+ทางตอนเหนือของเกาะจำ 

ในสมัยก+อน เกาะตูหลังเคยมีเถ Jาแก+ชาวจีนเข JามาสรJางเตาเผาถ+าน         

จำนวน 4 เตา ตั ้งอยู +ทางทิศใตJของตัวเกาะ แต+ป\จจุบันไม+หลงเหลือซากเตาเผา          

ถ+านโบราณเหลืออีกแลJว โดยในยุคนั้นคนงานที่มารับจJางทำงานบริเวณเตาเผาถ+าน              

มีทั้งคนไทยมุสลิม คนจีน คนไทยพุทธ และชาวเล โดยทำหนJาที่เฝRาเตาถ+าน ตัดไมJ 

แบกไมJ หรือคอยเติมฟjนเพื่อเผาถ+าน 

ส+วนไมJที่จะนำมาทำถ+านจะเลือกเฉพาะไมJโกงกางเท+านั้น เนื่องจากพอนำมา

ทำเป`นถ+าน จะไดJถ+านไมJคุณภาพดี ใหJความรJอนสูง เป`นที่นิยมในสมัยก+อนอย+างมาก 
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ภาพวาดจำลองเตาเผาถ'านโบราณทีเ่คยตั้งอยู'บริเวณเกาะตูหลัง 
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จุดที่ 8 เกาะศรีบอยา 

 
เกาะศรีบอยา หรือ “ปูเลา ซูไง' บาย'า” 

 
“กุโบร?” หรือสุสานของคนมุสลิมบนเกาะศรีบอยา 
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เกาะศรีบอยา หรือ “ปูเลา ซูไง+ บาย+า” ในภาษาอูรักลาโวJย มีความหมายว+า

เกาะคลองจระเขJ มีที่มาจากเรื่องเล+าในอดีตว+าพื้นที่แถบนี้เคยมีจระเขJอาศัยหากิน 

ดังนั้นชาวบJานจึงตJองควรระมัดระวังตัวเวลาออกทำประมงหรือเดินหาอาหารตาม        

ปvาชายเลน 

 
“กุโบร?” หรือสุสานของชาวมุสลิม เต็มไปดHวยตHนไมHใหญ'ทีค่อยใหHร'มเงาแก'ผูHมาเยือน 

 

 

นอกจากนั้น เกาะศรีบอยายังเป`นที่ตั้งสุสานของชาวมุสลิม ซึ่งตั้งอยู+บริเวณ

ตอนใตJของเกาะ เมื่อขึ้นไปบนเกาะ เราจะพบกับสุสานของชาวมุสลิมหรือที่เรียกว+า         

“กุโบรG” โดยบรรยากาศภายในสุสานจะมีการปลูกตJนไมJเอาไวJจำนวนมาก เชื่อว+า        

เมื่อลูกหลานมาทีสุ่สานก็จะไดJร+มเงาจากตJนไมJเหล+านี ้ 

ชาวมุสลิมจะมาทำพิธีที่สุสานหลังจากพิธี “ฮารีรายอ” ที่เป`นเหมือนเป`น

การพบปะญาติพ ี ่น Jอง พวกเขาจะมาช+วยกันทำความสะอาดกุโบรGหร ือส ุสาน 

โดยเฉพาะปRายหินที่ป\กไวJบนหลุม เพื่อใหJญาติพี ่นJองลูกหลานจำไดJเวลามาเยี ่ยม         

คนตาย ซึ่งในรอบ 1 ป|ของชาวมุสลิม จะมีวันฮารีรายอ 2 ครั้ง 
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จุดที่ 9 เกาะปู - ชุมชนมุสลิม 

 
 

 

           หมู'บHานเกาะป ูตั้งอยู'ทางตอนเหนือของเกาะ 
   

เริ่มตJนจากป| 2539 เมื่อกลุ+มประมงพื้นบJานไดJรับผลกระทบจากเรือประมง

อวนลาก จึงมีการรวมตัวกันภายใตJชื่อ “สมาพันธGประมงพื้นบJาน 13 จังหวัดภาคใตJ” 

เพื่อไปต+อรองในเรื่องของพระราชบัญญัติประมงพื้นบJาน หลังจากนั้นทางชุมชนก็ไดJมี       
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การรวมกลุ+มทำงานอย+างต+อเนื่อง ไม+ว+าจะเป`นการส+งเสริมเรื่องอาชีพ การอนุรักษG 

พันธุGสัตวGน้ำ อนุรักษGแหล+งหญJาทะเล หลังจากนั้นชุมชนเกาะปูจึงเริ ่มเป`นที่รู Jจัก           

ในฐานะของชุมชนอนุรักษGเพิ่มมากขึ้น ทางชุมชนจึงมานั่งคุยกันว+าในเมื่อมีคนสนใจ

เขJามาดูงานอนุรักษGในชุมชนของเรา ทำอย+างไรใหJคนเหล+านี้เขJามาใชJบริการท+องเที่ยว

ชุมชน รวมถึงซื ้อผลิตภัณฑGชุมชน เพื ่อเป`นการสรJางรายไดJใหJกับสมาชิกชุมชน            

ซึ่งนับเป`นจุดเริ่มตJนในการรวมกลุ+มการท+องเที่ยวโดยชุมชนบJานเกาะป ู

ยกตัวอย+าง เวลาการท+องเที่ยวกระแสหลักเขJามาท+องเที่ยวบริเวณเกาะจำ 

ชาวบJานแทบจะไม+ไดJรับอะไรเลยผลประโยชนG เป`นเพียงพนักงานหรือลูกจJางเรือ            

เราจึงมาคิดกันว+าทำอย+างไงจะใหJชาวบJานไดJรับผลประโยชนGจากการท+องเที ่ยว

มากกว+านี้ เพราะทรัพยากรที ่ชุมชนช+วยกันปกปRองดูแล แต+คนภายนอกกลับไดJ

ประโยชนGจากความอุดมสมบูรณGของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลJอมเหล+านั้น 

ป\จจุบัน ชุมชนบJานเกาะปูมีกลุ +มสามลJอ กลุ +มปลาย+าง กลุ +มผJามัดยJอม            

สีธรรมชาติ กลุ+มทอผJา กลุ+มน้ำพริกปูมJา และกลุ+มเครื่องแกง เวลานักท+องเที่ยวเขJามา

ท+องเที่ยวในชุมชนชาวบJานแต+ละกลุ+มก็จะนำผลิตภัณฑGของตนเองออกมาวางขาย 

ทั้งนี้ผูJนำชุมชนกล+าวว+า ทางกลุ+มไม+ไดJหวังผลกำไร เพียงแต+อยากเห็นผูJคนในชุมชน       

มคีวามรัก ความสามัคคี ช+วยเหลือเกื้อกูลกันเหมือนอย+างเช+นทุกวันนี้ 
 

  
     วิถีชีวิตของชุมชนชาวประมงพื้นบHาน   เนื้อปลาตากแหHงที่วางตากแดดไวHหนHาบHาน 
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จุดที่ 10 เนินทรายหอยชักตีน 

 

 

พื้นที่ชายทะเลบริเวณนี้ไดJรับการประกาศเป`นเขตพื้นที่อนุรักษGพ+อพันธุG           

แม+พันธุGหอยชักตีน ภายใตJโครงการพัฒนาตามแผนแม+บทการจัดการประมงทะเลไทย 

เนื ่องจากทุกวันนี ้จำนวนหอยชักตีนในธรรมชาติมีจำนวนลดนJอยลงอย+างมาก         

เพราะมีคนหันมาเก็บกันมากขึ้น ส+วนหนึ่งเป`นเพราะการส+งเสริมการท+องเที่ยวที่เนJน

ว+า “ถJาไม+ไดJกินหอยชักตีนก็มาไม+ถึงกระบี่” ที่แมJแต+เกาะเล็กๆ ที่เงียบสงบบริเวณนี้       

ก็ยังไดJรับผลกระทบจากการท+องเที่ยว และทรัพยากรบริเวณนี้ก็ถูกนำไปใชJรองรับ  

การบริโภคของเมืองและของนักท+องเที่ยว    
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ภาพวาดหอยชักตีน 
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จุดที่ 11 อ8าวยาซ8า – บ8อน้ำจืด 

 
 

อ+าวยาซ+า หรือตือโละ ยาซ+า เป`นแหล+งทำมาหากินดั ้งเดิมของชาวเล             

อูร ักลาโวJย พื ้นที ่อ +าวแห+งนี ้ม ีความอุดมสมบูรณGไปดJวยกุ Jง หอย ปู ปลา ฯลฯ          

โดยคำว+า “ยาซ+า” หมายความว+า หากมาหากินบริเวณนี้ อย+างนJอยก็จะไดJอะไรติดไมJ

ติดมือกลับไปอย+างแน+นอน 

นอกจากนั ้นเม ื ่อเด ินลึกเข JาไปบริเวณชายหาดดJานใน เราจะพบกับ            

“บ+อน้ำจืด” ซึ่งมีตJนกำเนิดมาจากตาน้ำธรรมชาติที่ไหลลงมาจากบนเขา ในสมัยก+อน

ชาวบJานบนเกาะจำ หรือผูJคนที่เดินเรือสัญจรผ+านไปมาบริเวณนี้จะแวะหยุดพัก และ

เขJามาที่บ+อเพื่อรองน้ำจืดไปใชJสำหรับอุปโภคและบริโภค ต+อมาในระยะหลังมีการ

ปรับปรุงใหJเป`นบ+อปูนซีเมนตG เมื ่อบนเกาะจำมีการต+อระบบน้ำประปาก็ส+งผลใหJ         
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บ+อแห+งนี้ลดความสำคัญลงไป แต+ชาวประมงบางส+วนก็ยังไดJใชJประโยชนGจากบ+อน้ำ

แห+งนี้  

 
ชาวประมงตักน้ำจืดจากบ'อที่คลุมไวHดHวยตาข'ายเพื่อกันใบไมHเศษไมHร'วงลงไปในบ'อ 

 

พื้นที่บริเวณนี้สงบ สวยงาม มีบ+อน้ำจืด และมีความอุดมสมบูรณG จึงเหมาะ

เป `นทำเลแวะพักร ับประทานอาหารกลางว ัน โดยอาหารกลางว ันถ ูกจ ัดวาง              

อย+างเรียบง+ายบริเวณริมชายหาดบนเสื่อที่สานจากใบเตยทะเล โดยเมนูพิเศษของ

อาหารมื ้อนี้ค ือเมนูหมึกน้ำดำ ซึ ่งเป`นเมนูที ่หากินไดJเฉพาะทางภาคใตJเท+านั้น                      

เวลารับประทาน ทั ้งปาก ลิ ้น ฟ\นของเราจะมีสีดำเต็มไปหมด รับประทานคู +กับ           

ขJาวห+อใบตองมัดดJวยเสJนหวาย ปลาย+าง กุJงเผา และน้ำจิ้มรสเด็ดที่มีรสชาติค+อนขJาง

เผ็ดจัดจJาน ภายหลังจากการรับประทานอาหาร ก็จะมีการเก็บรวบรวมขยะที่ย+อย

สลายไม+ไดJ นำมาใส+ถุงเพื่อนำขึ้นไปทิ้งบนฝ\]ง เพื่อไม+เป`นการทำลายธรรมชาติ และ

สรJางขยะใหJกับชุมชนเล็กๆ เช+นเกาะจำแห+งนี ้
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ภาพวาดอาหารมื้อพิเศษที่รับประทานท'ามกลางธรรมชาติที่สวยงามของทHองทะเลไทย 
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จุดที่ 12 เกาะเหลาหละ – ถ้ำพญานาค 

“ปูเลา เตอละ” เป`นเกาะขนาดเล็กที่ตั ้งอยู +ทางปลายแหลมดJานใตJของ      

เกาะจำ คนไทยเรียกเกาะแห+งนี้ว+า เกาะเหลาหละ  

คำว+า “เตอละ” ในภาษาอูรักลาโวJย หมายถึง หลากหลาย หรือมีครบทุกสิ่ง

ทุกอย+าง โดยเฉพาะในเรื่องของทรัพยากรชายฝ\]ง ไม+ว+าจะเป`นกุJง หอย ปู ปลา ฯลฯ 

บริเวณนี้จึงเป`นแหล+งทำมาหากินที่อุดมสมบูรณG ส+วนฝ\]งตะวันตกของเกาะมีถ้ำซึ่งเป`น

ที่อยู+ของคJางคาวจำนวนมาก 
 

 
หัวเรือบ'ายหนHาไปยังเกาะเหลาหละ 
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แมHว'าจะเปSนเกาะขนาดเล็ก  

แต'เกาะเหลาหละก็มีทั้งหาดทรายและโขดหินที่รวมของกุHง หอย ปู ปลา 

 
เกาะเหลาหละ มองเขHาไปดHานที่มีถ้ำ 
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เกาะเหลาหละมีหาดทรายที่ยื่นออกเปSนเนินเหมือนกับทะเลแหวกขนาดจิ๋ว 

 

บนเกาะเล็กๆ นี้มีถ้ำที่เรียกว+าถ้ำพญานาค (กูฮา นากา) ซึ่งเป`นส+วนหนึ่งของ

ตำนานที่เชื่อมโยงกับเขาหงอนนาค เขาหางนาค ที่กระบี่ ดJวยความเชื่อเก+าแก+ที่ว+า

บริเวณนี้เป`นที่อยู+อาศัยของพญานาค ที่คอยปกปRองคุJมครองผูJอยู+อาศัยที่ดำรงอยู+ใน

คุณงามความดี   

ปvาบนเกาะยังเป`นแหล+งเก็บหาพืชผักผลไมJ หรือพืชสมุนไพรสำหรับใชJรักษา

โรค เมื่อชาวอูรักลาโวJยขึ้นเกาะ ก็มักจะบอกกล+าวเจJาที่ มีหมาก พลู ยาเสJน น้ำจืดไป

ฝากเจJาที ่ดJวย เป`นการแสดงความเคารพและกระตุJนใหJเกิดการดูแลรักษาสภาพ

ธรรมชาติใหJคงอยู+ 

บริเวณนี้ยังมีแนวปะการังที่เป`นแหล+งอาศัยของสัตวGทะเล แต+ก็ไม+เหมาะที่

จะเป`นแหล+งดำน้ำ เนื่องจากเป`นร+องน้ำที่เมื่อน้ำขึ้นลงจะมีกระแสน้ำที่เชี่ยว  
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ตัวอย8างกิจกรรมในเส$นทางท8องเที่ยวทางเรือเรียนรู$วิถีชุมชนและประมงพื้นบ$าน 

(เกาะจำ) 

กิจกรรมในช8วงเช$า 

1. นั่งเรือ “เสJนทางเรือเรียนรูJวิถีชุมชนและประมงพื้นบJาน” เรียนรูJเรื่อง

นามสถาน เสJนทางเดินเรือในอดีตเรื่องเล+า รวมถึงเกร็ดความรูJต+างๆ จากมัคคุเทศกG

ทJองถิ ่นโดยในเสJนทางมีจุดสนใจจำนวน 12 จุด ดังที ่กล+าวแลJวขJางตJน ตัวอย+าง

กิจกรรมคือนักท+องเที่ยวจะไดJมีโอกาสลงมือวางอวน สาวอวน ชักไซ เก็บหาหอยบน

โหนทรายหรือตามปvาโกงกาง เรียนรูJเรื ่องลมฟRาอากาศ หรือ “นามสถาน” ที่เป`น       

ชื่อเรียกพื้นที่รอบเกาะในภาษาอูรักลาโวJย 

 

 
เด็กๆ เล'นน้ำทะเลกันอย'างสนุกสนานบริเวณท'าเรือบHานเกาะป ู
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2. พาไปรับประทานขJาวกลางวันที่ “อ+าวยาซ+า” หรือมีชื ่อเรียกในภาษา       

อูรักลาโวJยว+า “ตือโละ ยาซ+า” ตั ้งอยู +ไม+ไกลจากหมู +บJานมากนัก อ+าวแห+งนี ้เป`น        

แหล+งทำมาหากินดั้งเดิมของชาวอูรักลาโวJย เนื่องจากเป`นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณG

ของทรัพยากรในทะเล ไม+ว+าจะเป`นกุJง หอย ปู ปลา ฯลฯ นอกจากนั้นอ+าวแห+งนี้ก็มี 

“บ+อน้ำจืด” ซึ่งมีตJนกำเนิดมาจากตาน้ำที่ไหลลงมาจากบนเขา นักท+องเที่ยวจะนั่งลJอม

วงรับประทานอาหารริมชายหาด ส+วนเมนูอาหารของชาวเล คือ ขJาวห+อใบตอง        

หมึกน้ำดำ กุJงเผา ปลาย+าง รับประทาน คู+กับ “น้ำชุบ” หรือ “หน+าชุ บ+าจั๊ด” หรือ

น้ำพริกกะป� อร+อยจนตJองขอขJาวเพิ่มกันเลย 
 

กิจกรรมในช8วงบ8าย 

3. กิจกรรมแทง “โวยวาย” หรือหมึกสายขนาดเล็ก หรือเดินหาเก็บหอย

บริเวณหาดทรายและโขดหินตามอ+าวต+างๆ ชาวอูรักลาโวJยนิยมนำมาทำเป`นอาหาร  

4. ก ิจกรรมปลูกปvาโกงกาง เพื ่ออนุร ักษGธรรมชาติ ส ิ ่งแวดลJอม เช+น              

นำฝ\กโกงกางมาปลูกเพื่อเพิ่มพื้นที่ปvาชายเลน นอกจากนั้นนักท+องเที่ยวจะไดJเรียนรูJ

การใชJประโยชนGทรัพยากรปvาโกงกางของชาวอูรักลาโวJย เรียนรูJชื่อเรียกกุJง หอย ปู 

ปลาชนิดต+างๆ ในภาษาอูรักลาโวJย 

 

หมายเหตุ  โปรแกรมการท+องเที ่ยวอูรักลาโวJย ไม+สามารถจะจัดแบบตายตัวไดJ 

เนื่องจากตJองปรับตามช+วงเวลาน้ำขึ้น-น้ำลง /ขJางขึ้น-ขJางแรม นักท+องเที่ยวควรติดต+อ

สอบถามขJอมูลกับทางชุมชนก+อนทุกครั้ง รวมถึงเมนูอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง 

ขึ้นอยู+กับวัตถุดิบที่หาไดJในช+วงเวลานั้น  
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      ชาวบHานช'วยกันเก็บฝEกตHนโกงกางในปbาชายเล เพื่อนำไปอนุบาล  

ก'อนจะนำไปปลูกในพื้นที่เป_าหมาย 

 

 
    นักท'องเที่ยวเล'นน้ำบริเวณโหนทรายกลางทะเล  

เรียกในภาษาถิ่นว'า “บ'อหอกลาง” (ภาพโดย นารี วงศาชล) 


