
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เส#นทางท(องเท่ียวชุมชนพหุวัฒนธรรม-โต:ะบุหรง 

ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง 

จังหวัดกระบ่ี 
 
 

 

 

โครงการพัฒนาการท-องเท่ียวเชิงสร7างสรรค8ชุมชนชาวเลชายฝ=>งอันดามัน 

หน-วยปฏิบัติการวิจัยชนพ้ืนเมืองและทางเลือกการพัฒนา 

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ8มหาวิทยาลัย ร-วมกับชุมชนเกาะจำ 

มกราคม 2565 

 

 



 2 

เส#นทางท(องเที่ยวชุมชนพหุวัฒนธรรม-โต:ะบุหรง 

ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี ่
 

จัดทำโดย          หน+วยปฏิบัติการวิจัยชนพื้นเมืองและทางเลือกการพัฒนา 

          สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณGมหาวิทยาลัย 

ร+วมกับ            ชุมชนเกาะจำ  

ผูJนำเสJนทาง      นารี วงศาชล สิทธชิัย คงศร ีฤทัยทิพยG ชJางนำ้ มะยม บุญลือ 

ภาพ               นฤมล อรุโณทัย อุษา โคตรศรีเพชร พลาเดช ณ ปRอมเพชร 

สนับสนุนงาน     กองทุน C2F จุฬาฯ สู+ศตวรรษที่ 2 

พิมพGครั้งที่ 1      มกราคม 2565 

 

 

รถจักรยานยนต*พ,วงข0าง เป4นพาหนะสำคัญในการเดินทางท,องเที่ยวบนเกาะจำ 

 

 

 



 3 

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`นประโยชนGในการพฒันางานวิจัยต+อไป 
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เส7นทางท-องเท่ียวชุมชนพหุวัฒนธรรม-โตTะบุหรง 

 

แผนที่เส0นทางท,องเที่ยวและจุดสนใจทางพหุวัฒนธรรม-โตLะบุหรง 

 จุดสนใจบนเสJนทางท+องเที ่ยวชุมชนพหุวัฒนธรรม-โตnะบุหรง มีจำนวน      

15 จุด มีระยะทางเดินประมาณ 2 กิโลเมตร มีจุดเริ่มตJนอยู+ที่โรงเรียนบJานเกาะจำ 

จากนั้นเดินไปตามถนนเลียบรั้วโรงเรียนจนพบกับ “ซอยริมเล” เนื่องจากเป`นถนนที่

อยู + เล ียบชายทะเล โดยเสJนทางท+องเที ่ยวนี ้นำเสนอเรื ่องราวความเป`นชุมชน              

พหุวัฒนธรรม ที่มีคนไทยพุทธ คนไทยมุสลิม คนจีน และพี่นJองชาวเลอาศัยอยู+ร+วมกัน

อย+างกลมกลืน โดยมี “ศาลเจJาโตnะบุหรง” ซึ่งเป`นที่เคารพของผูJคนที่อาศัยบนเกาะจำ 

ส+วนในช+วงว ันขึ ้น 15 ค่ำของทุกเดือน ชาวบJานจะมีการรวมตัวกันรำรองเง็ง              

เล+นรำมะนา และรำวง เพื่อถวายใหJกับศาลเจJาโตnะบุหรงเป`นประจำทุกเดือน 
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จุดที่ 1 โรงเรียนบ$านเกาะจำ 

 

บรรยากาศโรงเรียนบ0านเกาะจำ ต.เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 

“โรงเรียนบJานเกาะจำ” เป`นอีกแห+งที่เจJาถิ่นพาเราไปยJอนและบันทึกภาพ

และเร ื ่องราวความทรงจำด Jวยก ัน โรงเร ียน เจ Jาถ ิ ่นเล +าให Jฟ \งว +า “โรงเร ียน                 

บ0านเกาะจำเป4นโรงเรียนแห,งแรกที่สร0างขึ้นบนเกาะจำ สมัยก,อนนั้นยังเป4นเรือนไม0      

มุงจากไม,ได0เป4นอาคารปูนเช,นสมัยปVจจุบัน เนื่องจากเป4นโรงเรียนเพียงแห,งเดียว      

สอนตั้งแต,ชั้นประถมศึกษาปXที่ 1-4 แล0วต,อมาก็มีถึงประถมศึกษาปXที่ 7 ซึ่งมีสอนอยู,

ไม,กี ่ปXก็ปรับมีแค,ชั ้นประถมศึกษาปXที ่ 6 เด็กทั ้งเกาะจากหมู, 2 บ0านเกาะจำและ         

บ0านเกาะปู และหมู, 5 บ0านติงไหร ทั้งเด็กไทยพุทธ ไทยจีน ไทยมุสลิม และชาวเล            

ต,างต0องเดินทางมาเรียนที่นี่ สำหรับเด็กชาวเลอูรักลาโว0ยนั้นไม,ค,อยเข0าเรียนเพราะ

กลัวคนแปลกหน0าและกลัวครูตี เพราะบางครั้งด0วยวิถีของชาวเลที่สมัยก,อนมักมี        

การอพยพโยกย0ายบ,อยๆ ตามพ,อแม,ไปออกทะเล ทำให0เด็กชาวอูรักลาโว0ยเรียน

หนังสือไม,ค,อยทันเพื่อน แต,เมื่อกลับบ0านเจอกันเด็กๆ ก็ยังเล,นด0วยกัน หลายคนเป4น

คนไทยเชื้อสายจีน แต,ก็ถูกอุ0มเลี้ยงดูในวัยเด็กโดยชาวเลบ0านใกล0เรือนเคียงจนพูดและ
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ฟVงภาษากันได0 แม0จะเติบโตไปมีอาชีพและวิถีชีวิตที่ต,างกัน แต,เมื่อเจอกันก็ยังสนิท

สนมคุ0นเคยกัน” 

 โรงเรียนบJานเกาะจำจึงเป`นอีกหนJาบันทึกความทรงจำของคนเกาะจำที่

สะทJอนความเอื ้อเฟj kอที ่คนหลากหลายชาติพันธุ GแมJจะต+างในศาสนา ความคิด          

ความเชื่อและวิถีชีวิต แต+ก็สามารถอยู+ร+วมกันไดJ เป`นเกลอกันไดJ ป\จจุบันโรงเรียน        

บJานเกาะจำเปvดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปwที่ 3 ในหJองเรียน         

ทุกชั้นเรียนยังคงมีสมาชิกเป`นคนไทยพุทธ ไทยจีน รวมถึงชาวอูรักลาโวJยที่เรียนอยู+

ร+วมกัน และทางโรงเรียนก็พยายามสนับสนุนกิจกรรมต+างๆ ที่ผลักดันใหJเด็กๆ ทุกกลุ+ม 

ไดJมีโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง เช+นเด็กชาวเลอาจไม+ชอบเนื้อหา

วิชาการในชั้นเรียน แต+พวกเขามีทักษะชีวิตที่สามารถนำไปเชื่อมโยงกับการพัฒนา

อาชีพของตนเองไดJ เช+นการเป`นนักกีฬาอาชีพก็ส+งเสริมในจุดนั้นและพาเด็กไปใหJถึง 

และอ ีกหน ึ ่ งก ิจกรรมหร ือเร ียกได Jว +า เป `นงานประจำป wของคนเกาะจำ คือ                    

งาน “เกาะจำสัมพันธG” ที่จัดเพื่อฉลองสำเร็จการศึกษา เป`นอีกหนึ่งงานสำคัญที่         

คนเกาะจำใหJความสนใจมาร+วมงานเป`นประจำทุกปw มีการออกรJานเหมือนไดJ          

เที่ยวงานวัดดJวย 

 มาถึงโรงเรียนบJานเกาะจำกันแลJว เจJาถิ่นก็พาไปเดินเลาะแนวตJนสนริมหาด

ตลอดแนวโรงเรียน เป`นแนวหาดเกาะฝ\]งนี้ที่สามารถเล+นน้ำไดJ บางครั้งพื้นที่บริเวณนี้ 

ก็ใชJเป`นพื้นที่จัดกิจกรรมค+ายสำหรับเด็กนักเรียน 
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บรรยากาศการเล,นฟุตบอลภายในสนามของโรงเรียนบ0านเกาะจำ 

 

ความพิเศษของปeายโรงเรียนบ0านเกาะจำที่มีการออกแบบเป4นท0องของเรือหัวโทง        

แสดงให0เห็นถึงเอกลักษณ*ของวิถีชีวิตผู0คนบนเกาะจำแห,งนี้ได0เป4นอย,างด ี
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จุดที่ 2 ธนาคารปูม$า 

เดินสำรวจชายหาดและฟ\งเรื ่องเล+าของชาวเกาะจำที่ผูกพันกับโรงเรียน 

บJานเกาะจำกันแลJว เจJาถิ ่นก็ชวนไปเดินสำรวจถนนเล็กๆ ที่เดินลัดเลาะดJานขJาง

โรงเรียนแลJวเลี้ยวซJายเดินเลียบทะเลบJานเกาะจำ ถนนเสJนนี้มีปRายชื่อว+า “ซอยริมเล” 

แต+ถJาชาวบJานแถวนี้จะเรียกกันว+า “ซอยแหลมสน” ซึ่งที ่มาของชื่อแหลมสนนั้น        

จะเกี่ยวขJองกับแนวตJนสนที่ไดJไปเห็นในบริเวณชายหาดของโรงเรียนบJานเกาะจำ       

มั้ยนะ เราก็ตJองไปร+วมคJนหาดJวยกัน  

 

ธนาคารปูม0านับเป4นแหล,งเรียนรู0วิถีการทำมาหากินของผู0คนบนเกาะจำได0เป4นอย,างด ี

ย+านชุมชนท+าเรือเกาะจำนี้มีบJานรับซื้อสัตวGทะเลอยู+ 2 บJาน หนึ่งรJานนั้นคือ 

“นJองนnะ อาหารทะเล” หรือวิรดา บJาเหล็ม ลูกสาวของจnะยะ หรือหาตียnะ บJาเหล็ม 

บJานนี ้รับซื ้อทั ้งปูมJา ปลา กุ Jง หอยชักตีน ปูลายเสือ ปูแพตัวเล็ก ปูขอนตัวใหญ+ 

กระดองหยาบ เนื้อแน+นหวาน นอกจากรับซื้อสัตวGทะเลจากชาวบJานแลJว บJานนี้ยัง

เป`นที ่ตั ้งของ “ธนาคารปูมJา บJานเกาะจำ” แลJวทำไมเราตJองตั ้งธนาคารปูมJา?            

จnะยะบอกว+า “ปูมJาที่รับซื้อเขJาธนาคารปูมJาจะเป`นปูมJาที่มีไข+นอกกระดอง ปูมJาที่ไข+ 
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นอกกระดองเหล+านี้จะปล+อยตัวอ+อนไดJเป`นแสนเปน̀ลJานตัว แต+ช+วงหลังมานี้ปูมJาทั้งตัว

เล็กตัวใหญ+และปูมJาที่มีไข+ถูกจับมาบริโภคและจำหน+ายมากขึ้น ทำใหJจำนวนปูมJา        

ในทะเลลดลง จึงมีคนมาชวนทำธนาคารปูมJา” 

จnะยะเล+าใหJฟ\งต+อว+า “ธนาคารปูมJานี้มีเขJามาในชุมชนประมาณ 2 ปwแลJว 

โดยอาจารยGจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีว ิช ัย วิทยาเขตตรัง และ

หน+วยงานเครือข+าย ภายใตJการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห+งชาติ 

(วช.) ร+วมกับเครือข+ายขยายผลธนาคารปูมJา ตามมติคณะรัฐมนตรี ไดJเขJามาสำรวจ

และพูดคุยกับชาวบJานชักชวนกันพัฒนาธนาคารปูมJา แต+มีการพัฒนากันอย+างจริงจัง

ในช+วงหลังโดยจnะยะมองว+า กิจกรรมที่ทางหน+วยงานเขJามาชักชวนทำนั้นก็เป`น

ประโยชน Gก ับช ุมชนเพราะช +วยเพ ิ ่มปร ิมาณปูม Jารวมท ั ้ งอน ุร ักษ Gและฟ j kนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติใหJเป`นแหล+งพึ ่งพิงในการทำมาหากินอย+างยั ่งยืนของคนบน        

เกาะจำ จึงอาสาเขJาร+วมพัฒนาเป`นธนาคารปูมJาบJานเกาะจำ”  

 

“ปูไข,” ที่ชาวบ0านจับมาได0จะถูกนำมาขายที่นี่                                                

โดยจะนำมาอนุบาล เพื่อเตรียมปล,อยคืนสู,ธรรมชาติต,อไป 
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กิจกรรมของธนาคารปูมJานี ้คือ การรับซื ้อปูมJาจากชาวบJานที ่มีไข+นอก

กระดองมาดJวย ก+อนนำไปปล+อยในบ+อพักฟjkนเราตJองแยกขนาดของปูมJาและสีของไข+ 

ที ่ต ิดมาดJวยก+อนว+ามีส ีเหลืองอ+อน สีเหลืองเขJม สีน้ำตาลไปจนถึงสีเทาอมดำ           

เพราะสีของไข+จะเป`นตัวบอกว+าอีกกี่วันเราจึงจะไดJเห็นลูกปูมJา สังเกตง+ายๆ ไล+จาก       

สีเหลืองอ+อนไปจนถึงเทาดำ ถJาเหลืองอ+อนก็ตJองรอไปก+อนเป`นสัปดาหGแต+ถJาสีของไข+

เป `นเทาดำแสดงว+าไข +แก+ภายใน 1-2 ว ันพรJอมจะออกจากกระดองของตัวแม+             

มาทักทายโลกภายนอกแลJว ป\จจุบันธนาคารปูมJานี้สามารถนำลูกปูไข+ที่รอดชีวิตและ

แข็งแรงปล+อยคืนสู+ทะเลในแนวที่มีแหล+งหญJาทะเลกว+าหลายรJอยตัวแลJว นอกจากนั้น

ธนาคารปูม Jาแห +งน ี ้ย ังม ีก ิจกรรมร +วมก ับช ุมชนและโรงเร ียนบJานเกาะจำไป                

ปลูกหญJาทะเลซึ่งเป`นแหล+งอนุบาลสัตวGน้ำวัยอ+อนหลายชนิด รวมทั้งปูมJา 

ปูมJาที ่โตเต็มวัยและแม+ปูมJาที ่ถูกเขี ่ยไข+ออกแลJวส+วนหนึ่งจะมีครัวของ

บังกะโลและรีสอรGทบนเกาะจำรับซื้อ ขณะส+วนใหญ+ก็ถูกส+งไปยังตลาดที่จังหวัดภูเก็ต 

และถJาใครแอบพาปูมJาที ่มีไข+นอกกระดองไปดJวยก็เตรียมเงินค+าปรับในกระเป|า         

ตามจำนวนปูมJาไข+นอกกระดองกันไดJเลย ถJาใครจะแวะมาหาปูและสัตวGทะเลสดๆ        

ไปรับประทานก็แวะมาที่ซอยแหลมสนหรือซอยริมเลที่ใกลJกับโรงเรียนบJานเกาะจำกัน 

(จ nะยะเฉลยที ่มาของชื ่อแหลมสนว+าเด ิมตรงบริเวณริมหาดนี ้จะมีต Jนสนใหญ+               

แต+น+าเสียดายที่ป\จจุบันโค+นลJมไปแลJว) 
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จุดที่ 3 บ$านรบัซื้ออาหารทะเล 

 

บ,อปูนซีเมนต*หน0าร0านรับซื้ออาหารทะเลที่เต็มไปด0วยปูทะเลหลากหลายชนิด  

 เจJาถิ่นพาเรามาแวะบJานรับซื้ออาหารทะเลอีกแห+งหนึ่ง บJานหลังนี้รับซื้อ

สัตวGทะเล เช+น หมึกกระดอง หรือหมึกหอม ปูมJา ปูแพ เป`นตJน แต+ถJาใครสนใจ        

หมึกกลJวยขอบอกว+าที่นี่ไม+มีหมึกกลJวยไวJจำหน+าย เพราะหมึกกลJวยจะตJองจับโดย       

ใช Jแหขนาดใหญ +  หร ืออวนข +ายท ี ่ ใช Jก ับเร ือไดหม ึกของประมงเร ืออวนดำ                     

แต+วิถีชาวประมงเกาะจำเป`นประมงขนาดเล็ก สัตวGที ่ทะเลที่จับไดJ เช+นหมึกหอม        

หมึกกระดอง ส+วนใหญ+ชาวเลจะไปจมลอบหรือไซแถวหนJาเกาะพีพี ในลอบใชJไข+หมึก 

ทำเป`นพวง ภาษาของชาวเกาะจำเรียกวิธีการนี้ว+า “ยั่วหมึก” โดยนำไข+หมึกหอม       

ผูกแขวนไวJกับลอบเพื ่อยั ่วใหJหมึกอื ่นๆ เขJามา อย+าเพิ ่งมองว+าทารุณสัตวGกันนะ        

เพราะอีกประมาณ 5-6 วันถJาเราติดตามชาวเลไปกูJลอบจะพบว+าถุงไข+หมึกจะเริ่มเป`น

ตัวขาวๆ ใสๆ ตาดำๆ เรากูJลอบขึ้นมาแลJวเราก็โยนหมึกตาดำๆ ใสๆ เหล+านั้นกลับลง

ไปในทะเล หมึกนJอยๆ เหล+านี้ก็จะเติบโตเป`นหมึกตัวใหม+ที่จะเติบโตเป`นหมึกใหญ+
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ต+อไป สัตวGทะเลที่จับไดJจะสดมากเพราะจับและซื้อขายส+งกันวันต+อวัน ช+วงบ+าย

ประมาณ 4- 5 โมงเย็นจะมีพ+อคJาขาประจำขับรถมารับไปส+ง   

 

ชาวบ0านจะนำหมึก ปู ปลา หรือหอยที่จับมาได0                                            

นำมาขายที่ร0านรับซื้ออาหารทะเลภายในชุมชน 
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จุดที่ 4 บ$านไม$ดั้งเดิม (ลุงจงรักษI)  

 

บ0านไม0แบบดั้งเดิมหลังใหญ,ของลุงจงรักษ* แซ,ตั๋น                                            

คนดั้งเดิมที่อาศัยอยู,บนเกาะจำมายาวนาน 

เดินไปตามซอยแหลมสนจะมีบJานไมJสองชั้นหลังหนึ่งที่มีรูปทรงสะดุดตา 

แตกต+างจากบJานของพี่นJองชาวเลและชาวมุสลิมในซอยเดียวกัน บJานเก+าหลังนี้        

อายุกว+า 60 ปw เจJาของบJานคือลุงจงรักษG แซ+ตั ๋น ที ่ออกมาทักทายแขกต+างถิ่น            

ดJวยรอยยิ้มที่โอบอJอมอารี ลุงจงรักษGเป`นครอบครัวชาวจีนที่อพยพมาทำมาหากินที่

เกาะจำ สมัยเมื ่อครั ้งที ่ย ังอยู +ที ่เกาะไหหลำ ประเทศจีนนั ้น เตี ่ยของลุงจงรักษG               

ชื่อนายหย+ง แซ+ตั๋น เป`นช+างต+อเรือทุกชนิดทั้งเรือสำเภาที่มีใบเรือ 3 ใบ แล+นไปปwนัง       

ก็สามารถสั่งต+อไดJ ต+อมาไดJอพยพมาอยู+ที่เกาะจำก็ยังยึดอาชีพต+อเรือที่ชาวบJานและ

เถJาแก+ในแถบนี้ใชJงาน เช+นในสมัยที่ยังมีการทำโป~ะลJอมปลานั้น ช+วงแรกๆ เถJาแก+       
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โป~ะเรือยังใชJเรือที ่มีใบก็รับต+อเรือที่มีใบ ต+อมาจึงพัฒนาการมาเป`นเรืออวนลาก         

และเรือยนตG  

 

สภาพความเป4นอยู,ที่เรียบง,ายของผู0คนบนเกาะจำ 

 

บรรยากาศร,มรื่นภายในบริเวณบ0านลุงจงรักษ*ที่เต็มไปด0วยไม0ยืนต0นขนาดใหญ, 
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บJานหลังนี้เป`นบJานที่พ+อของลุงจงรักษGสรJางขึ้น ก+อนจะเขJามาอยู+อาศัยที่

บJานหลังนี้ ครอบครัวของลุงจงรักษGเคยอาศัยอยู+ที่โรงโป~ะ จนต+อมาโรงโป~ะไฟไหมJ       

จึงสรJางบJานหลังนี้ ฝาบJานเป`นไมJทั้งหมด และมีช+องเปvดเป`นหนJาต+างเพียงบานเล็กๆ 

ไม+กี ่บาน ดJวยอายุของบJานที่ผ+านรJอนผ+านฝนมาหลายสิบปw ฝาบJานบางดJานจึงมี       

สภาพผุพังไปตามกาลเวลา แต+ก็ยังสะทJอนความเรียบง+ายของบJานตามวิถีดั ้งเดิม        

เดินสำรวจไปดJานขJางบJานพบว+าที่นี่ยังมีบ+อน้ำโบราณที่ขุดมาตั้งแต+สมัยที่มีการทำ           

โป~ะลJอมปลา ก+อนที่จะสรJางบJานหลังนี้ มีตJนไมJใหญ+หลายตJน เช+น ตJนละมุดที่สูงใหญ+

กว+าละมุดที่พบเห็นกันทั่วไป หรือจะเป`นตJนมะเม+าเป`นไมJถิ่นอีสานที่ลุงจงรักษGนำมา

ปลูกและทุกฤดูกาลที่มีผลสุกก็จะมีเพื่อนบJานแถวนี้มาขอซื้อเพราะติดใจในรสชาติ

เปรี้ยวหวานปนฝาดเล็กนJอย และมีไมJประดับและพืชผักสวนครัวอื่นๆ อีกหลากหลาย 

 

บ,อน้ำโบราณที่ขุดมาตั้งแต,สมัยที่มีการทำโปhะล0อมปลา 

ลุงจงรักษGไดJสืบทอดวิชาช+างมาจากเตี่ยที่เป`นช+างต+อเรือ และยังไดJมีโอกาส

เรียนหนังสือเกี่ยวกับวิชาช+างก+อสรJาง ทำใหJสามารถนำวิชาความรูJมาประกอบอาชีพ 

แมJว+าสมัยป\จจุบันลุงจะรับงานช+างนJอยลง แต+ลุงก็ยังรับก+อสรJางบJานสำหรับเพื่อนและ
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ญาติสนิทอยู+บJาง ทั้งบJานปูน บJานไมJ รวมทั้งที่พักแบบโฮสเทลบางหลังบนเกาะจำที่มี

รูปทรงสมัยใหม+ก็เป`นฝwมือช+างของลุงจงรักษGดJวย และลุงจงรักษGก็กำลังสรJางบJานปูน

อีกหลังในบริเวณเดียวกันกับบJานไมJหลังนี้ บJานทั้งหลังนั้นลุงลงมือทำดJวยตนเอง  

เกือบทั้งหมด 

ลุงจงรักษGบอกว+าถJาสรJางบJานปูนหลังใหม+เสร็จก็อาจจำเป`นตJองรื้อ            

บJานไมJหลังนี้เพราะมีสภาพผุพังมากแลJว ถJาใครมีโอกาสไดJไปเยี่ยมชมบJานไมJของ        

ลุงจงรักษGที่เกาะจำก็แวะพูดคุยกับลุงไดJ แต+ช+วงเชJาอาจจะไม+ไดJพบเพราะลุงจงรักษGจะ

ไปดูแลสวนยางพารา 

 

นอกจากบJานดั้งเดิมแบบบJานไมJกระดานของลุงจงรักษGแลJว ในซอยริมเล        

ก็ยังมีบJานดั้งเดิมอีกแบบที่มีเสน+หGไม+แพJกัน นั่นคือ บJานฝาสานขัดแตะ ซึ่งบJานลักษณะ

นี้เริ่มพบเห็นไดJนJอยแลJว หลายๆ บJานเริ่มเปลี่ยนมาเป`นบJานปูน หรือบJานไมJผสมปูน

กันมากขึ้น บJานฝาสานขัดแตะนี้เป`นบJานของทั้งชาวเลและชาวมุสลิม ถJาเป`นบJานหรือ 

“ลูม+ะ” ของชาวเล จะมีโครงสรJางและส+วนประกอบที่น+าสนใจเรียนรูJในภาษาชาวเล      
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อ ูร ักลาโว Jยด Jวย จร ิงๆ แล Jวสม ัยก +อน บ Jานด ั ้ ง เด ิมของชาวเลม ีหลายแบบ                    

บJานฝาจาก-ลูม+ะ ฮาตnะ บJานฝาสานขัดแตะทำจากไมJไผ+-ลูม+ะ ปูลู+     

 ส+วนประกอบต+างๆ ของบJานฝาสานขัดแตะของชาวเล ประกอบดJวย            

ฝาบJาน-ดีนิ่ง หลังคา-กือมูโบะ ระเบียง-ปะเท+อ เสา-ตีฮะ หนJาต+าง-ตีกJะ ประตู-ปwตู 

บ ันได-ตาง +า พ ื ้น-ปะเท +อ หร ือถ Jาจะเร ียกเป Rนส +วนๆ ตามพื ้นท ี ่ ใช Jสอย เช+น            

หJองนอน-ลูวัก ตีโนะ  หJองครัว-เดะ กลัต  นอกจากเรียนรูJคำศัพทGเกี่ยวกับบJานของ

ชาวเลแลJว ผู Jรู Jผู Jอาวุโสก็ยังมีเรื ่องเล+าเกี ่ยวกับขJอหJามในการสรJางบJานของชาวเล          

ในสมัยก+อน เช+นบริเวณที่เป`นเหวหรือคลองหJามมีการยกบJานหรือสรJางบJานเด็ดขาด

เพราะจะทำใหJสมาชิกในบJานนั้นตJองประสบกับเรื่องราวไม+ด ีเป`นตJน 

 

สภาพบ0านเรือนของชุมชนบ0านเกาะจำบริเวณย,านร0านค0า  
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จุดที่ 5 พื้นที่จอดเรือ-ทำไซ 

 

พื้นที่บริเวณชายหาดบ0านเกาะจำเป4นพื้นที่ที่ชาวบ0านใช0สำหรับจอดเรือหัวโทง                 

 

พื้นที่ชายหาดบริเวณนี้เป`นพื้นที่ที่ชาวบJานนิยมนำเรือหัวโทงเขJามาจอด 

นอกจากนั้นยังมีเรือสปwดโบnทของบริษัทนำเที่ยวเขJามาจอดกันอยู+ในอ+าวแห+งนี้หลายลำ 

เพราะเป`นอ+าวที่หลบลม และมีความสะดวก เนื่องจากตั้งอยู+ใกลJหมู+บJาน รJานรับซื้อ

อาหารทะเล รJานอาหาร นอกจากนั้นบางช+วงเวลาพื้นที่ชายหาดแห+งนี้จะมีพ+อคJา

แม+คJามารอซื้ออาหารทะเลสดๆ จากเรือประมงที่แล+นกลับเขJาฝ\]ง ไม+ว+าจะเป`นหมึก 

ปลา ปู หรือหอย โดยซื้อขายกันบริเวณชายหาดนั่นเอง  

นอกจากนั้น เมื่อใชJเรือไปไดJสักพัก ก็ตJองมีพื้นที่เพื่อซ+อมแซม บำรุงรักษา

เรืออย+างสม่ำเสมอ เช+น การดูแลซ+อมเครื่องยนตG เป`นตJน รวมถึงการใชJพื้นที่บริเวณ

ชายหาดเพื ่อใชJวางเครื ่องมือประมงพื ้นบJาน อาทิ ไซหรือลอบ หรือที่เร ียกใน          

ภาษาอูรักลาโวJยว+า “บูบู” 
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จุดที่ 6 หมูOบ$านชาวเลริมทะเล  

 

สภาพบ0านเรือนของพี่น0องชาวเลริมทะเลบ0านเกาะจำ 

 

หญิงอูรักลาโว0ยใช0เวลาว,างนั่งถักอวนอยู,บริเวณชานหน0าบ0านของพวกเขา 
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 เด ินสำรวจไปตามถนนซอยร ิมเล จะพบบJานของชาวเลอ ูร ักลาโวJย            

ตั้งเรียงรายอยู+ตลอดสองฝ\]งแนวถนน แต+ก็ยังมีบJานของชาวมุสลิมและชาวจีนแทรกอยู+

เป`นระยะ บJานเรือนของชาวเลมักปลูกสรJางอยู+ติดชายทะเล บJานเรือนของชาวเล        

ในซอยริมเลนี ้ เป `นพื ้นที ่ต ั ้งถ ิ ่นฐานแห+งที ่สามของชาวเลเกาะจำ พื ้นที ่แห+งนี้              

ชาวเลเรียกว+า “ลัก หง+าตอย” หมายถึงบริเวณที่มีนกอินทรีบินมาเกาะ ก+อนมาอยู+ที่นี่

ชาวเลอูรักลาโวJยเกาะจำเคยตั้งถิ่นฐานอยู+อาศัยและทำมาหากินบริเวณคอคอดกระ

ของเกาะจำนุ Jยประมาณ 20 หลัง จนกระทั ่งในช+วงหลังสงครามโลกครั ้งที ่ 2                   

เมื่อมีทหารญี่ปุ uนเขJามาบริเวณนั้นและมีโรคระบาดเกิดขึ้น ชาวเลจึงมีการยJายไป       

สรJางบJานอยู+อาศัยบริเวณที่เรียกว+า “วันไพร” ที่เคยเป`นพื้นที่ฝ\งศพเด็กที่คลอด        

ก+อนกำหนด จนต+อมาเมื่อมีชาวเลนับสิบรายเสียชีวิตจากการกินไข+ปลาป\กเปRามีพิษ 

โตnะหมอหรือผู Jนำทางจิตวิญญาณความเชื ่อจึงเสี ่ยงทายว+าควรจะยJายมาอยู +ที่                 

“ลัก หง+าตอย” หรือซอยริมเลนั่นเอง  

นอกจากพี่นJองชาวเลที ่ซอยริมเลแลJวก็ยังมีชาวเลบางส+วนยJายไปอยู +ที่        

บJานกลาง ดJานหลังเกาะ และมูตู และบJานซกลาโหมที่เกิดในช+วงหลังสึนามิ และตั้งชื่อ

ซอยตามหน+วยงานที่เขJามาใหJความช+วยเหลือดJวยการสรJางบJานพักอาศัยใหJกับชาวเล 
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เสJนทางตลอดซอยริมเลหลายๆ จุดเป`นพื ้นที ่สังสรรคGของพี ่นJองชาวเล        

ชาวจีนและชาวมุสลิม เช+นเดินมาถึงช+วงกลางซอยริมเลจะพบพื้นที่แวะพักถักอวน

ใกลJๆ กับบJานเถJาแก+คนจีนที่รับซื้อสัตวGทะเลที่มีความสัมพันธGใกลJชิดกันมากกว+า

นายทุนและชาวเลในพื้นที่อื่นๆ เพราะถJาเราไม+รูJว+าชาวจีนคนนั้นเป`นเถJาแก+ เราก็จะ

คิดว+าเป`นเพื่อนบJานนั่งพูดคุยสังสรรคGกัน เรามักเห็นผูJชายชาวเลนั่งเฉยๆ ส+วนผูJหญิง

มักจะกำลังนั่งซ+อมอวนหรือใส+ตะกั่วที่อวน จริงแลJวผูJชายชาวเลมีบทบาทออกทะเลไป

วางลอบหรือไซและอวนตั้งแต+เชJามืดเริ่มออกตอน 6 โมงเชJา กลับมาประมาณ 10 โมง 

หรือกลับมาช+วงตี 3 - ตี 4 ช+วงบ+ายเมื่อกลับจากไปวางหรือกูJลอบและอวนจึงเป`น

ช+วงเวลานั่งพักผ+อนพูดคุย หรือถJามีเวลาผูJชายชาวเลก็จะดูแลซ+อมเรือ ขึ้นคานเรือ 

ตอกหมัน เป`นตJน   

 

หญิงชาวอูรักลาโว0ยใช0เวลาว,างนั่งถักอวนจับปู ปลาอยู,บริเวณศาลาริมทะเล 
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ส+วนผู Jหญิงชาวเลบางคนก็ติดตามสามีหรือครอบครัวไปออกทะเลก็มี           

ถJาในครอบครัวนั ้นมีผู JชายนJอย แต+ถJาช+วงไหนไม+ไดJออกทะเลผู Jหญิงชาวเลก็จะ         

ซ+อมอวนจับปู ปลา หรือถJาเป`นอวนหัวใหม+ก็จะเริ่มปฏิบัติการใส+ลูกตะกั่วที่ตีนอวน 

อวนที ่ทำมาจากเอ็นไนล+อนนี ้สมัยก+อนชาวเลจะถักขึ ้นมาเอง แต+สมัยป\จจุบัน               

มีอวนสำเร็จวางขายมากมายเพื่อประหยัดเวลา ผูJหญิงชาวเลจึงเพียงนำลูกตะกั่วมาใส+

ที ่ตีนอวนเท+านั ้นไม+ตJองเริ ่มถักใหม+ อวน 1 หัวในตลาดราคาประมาณ 185 บาท   

ตะกั่วกิโลกรัมละ 100 บาท ใชJประมาณ 2 กิโลกรัมครึ่ง เชือกน้ำหนักกว+า 3 กิโลกรัม/

มJวน ราคากิโลกรัมละ 90 บาท ผูJหญิงชาวเลจะใชJตะกั่วประมาณ 240 ลูก/อวน 1 หัว 

เมื่อติดตะกั่วที่อวนแต+ละหัวแลJวก็จะนำมารวมกันเป`น 1 ช+อ ออกทะเลแต+ละรอบ

ครอบครัวหนึ่งจะใชJอวน 2 ช+อ หรือ 20 หัว งานใส+ตะกั่วที่ตีนอวนนี้ผู Jหญิงชาวเล        

คนหนึ่งถJาว+างทั้งเชJาและบ+ายถึงเย็นจะทำไดJประมาณ 5 หัว แต+ถJาทำบJาง เดินไป        

ทำธุระบJาง คุยกันระหว+างทำผูJหญิงชาวเลคนหนึ่งจะทำไดJประมาณ 3 หัว ถJาใครสนใจ

อยากรูJว+างานเย็บป\กถักรJอยเครื่องมือทำมาหากินนี้ยากมั้ยก็มาทดลองใส+ตะกั่วที่        

ตีนอวนกันไดJนะ  

ผูJหญิงชาวเลบางส+วนที่ออกไปทำงานในภาคบริการที่เกี่ยวกับการท+องเที่ยว

บนเกาะจำก็ม ี เช +นเป `นแม+บ Jานของบังกะโล ร ีสอร Gท หร ือเป `นผ ู Jช +วยแม+ครัว                  

แมJว+าผูJหญิงชาวเลบางส+วนจำเป`นตJองออกไปทำงานในภาคบริการที่เกี่ยวเนื่องกับ       

การท+องเที่ยว แต+เมื่อพูดคุยกับพวกเขาแลJววิถีที่ไดJเรียนรูJโดยวิถีปฏิบัติทำมาหากินก็

ยังคงเป`นทักษะความชำนาญที่มอียู+ในสายเลือดชาวเลทุกคน 
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จุดที่ 7 บOอน้ำ 

 

 สภาพบ,อน้ำเก,าที่ตั้งอยู,ใกล0ชายหาด ในสมัยก,อนชาวเลเคยใช0น้ำจากบ,อแห,งนี ้

 

อีกจุดสนใจในซอยริมเลคือบ+อน้ำเก+า บ+อน้ำนี้เป`นบ+อปูนซีเมนตGที่ชาวจีน      

ในชุมชนขุดข ึ ้นมาและอนุญาตใหJพ ี ่น Jองชาวเลเข Jามาใช JประโยชนGร +วมกันไดJ                 

แต+ในช+วงหลังบ+อเกิดความชำรุดทรุดโทรม เจJาของบ+อน้ำจึงไดJปvดไวJชั่วคราว รวมถึงมี

การเดินท+อน้ำประปาเขJามาใชJภายในบJาน ความสำคัญของบ+อน้ำเหล+านี้ก็ค+อยๆ ลดลง 

จนกระทั่งเลิกใชJงานในที่สุด ส+งผลใหJสภาพโดยรอบและภายในบ+อน้ำค+อนขJางสกปรก 

เนื่องจากมีเศษขยะและเศษใบไมJกิ่งไมJตกลงไปเป`นจำนวนมาก รวมถึงขาดการดูแล

รักษาบ+อน้ำมาเป`นระยะเวลานานนั่นเอง 
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สภาพของบ,อน้ำ ทำให0เราจินตนาการภาพการใช0น้ำบ,อในอดีตของชาวเลบนเกาะจำ 

 

เมื่อไม,ได0ใช0งานเป4นเวลานาน ทำให0ภายในบ,อมีเศษขยะ เศษใบไม0กิ่งไม0ตกลงไป 
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จุดที่ 8 บ$านไม$ดั้งเดิม 

 

บ0านไม0ดั้งเดิมขนาดสองชั้นทาสีเขียวอ,อนทั้งหลัง ตั้งอยู,ในซอยริมเล 

 

 บJานครึ ่งไมJครึ ่งปูนสีเขียวอ+อนหลังงามนี้ตั ้งอยู +ในซอยริมเล ไม+ไกลจาก            

ศาลเจJาโตnะบุหรงมากนัก ทราบจากคนในชุมชนว+าลูกหลานบJานนี้ยJายไปอยู+บนฝ\]ง 

นานๆ จะกลับมาเยี่ยมญาติพี่นJองที่เกาะ บJานหลังนี้จึงถูกปvดไวJชั่วคราว  
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จุดที่ 9 ศาลเจ$าโตWะบุหรง  

 

ศาลเจ0า “โตLะบุหรง” สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวบ0านเกาะจำและพื้นที่ใกล0เคียง 

 

 ซึมซับบรรยากาศของเกาะบริเวณท+าเรือเกาะจำกันแลJว เราก็เดินต+อมาสุด

ปลายสะพานดJานซJายที่ติดฝ\]ง จะสังเกตเห็นแท+นรูปป\kนนกอินทรี หรือนกออก สรJางไวJ

ดJานหนJาของศาลเจJาหลังหนึ่ง จุดนี้นักสื่อความหมายเล+าใหJฟ\งว+า “ศาลโตnะบุหรง” 

หรือที่เรียกกันในภาษาอูรักลาโวJยว+า “ลัก หง+าตอย” แปลว+าบริเวณที่มีนกออกหรือ

นกอินทรีทะเลเกาะอยู+ ศาลแห+งนี้เป`นที่เคารพของชาวบJานบนเกาะจำ ตามประวัติ       

ที่เล+าสืบกันมานั้น “โตnะบุหรง” เป`นบรรพบุรุษที่สามารถหJามลมหJามฝนไดJ ตั้งแต+อดีต

จนถึงป\จจุบัน ความเคารพความเชื่อในโตnะบุหรงก็ยังคงอยู+ ทั้งในหมู+ชุมชนชาวจีนและ

ชุมชนชาวเลบริเวณนี้ ในทุกปwจึงมีการจัดงาน เพื่อเป`นสิริมงคลกับชุมชนอยู+เสมอ  

 



 29 

 

รูปปVjน “นกออก” หรือนกอินทรี ตั้งอยู,บริเวณด0านหน0าศาลเจ0าโตLะบุหรง 

 ใครไปใครมาเยือนเกาะจำทางท+าเรือบJานเกาะจำจะตJองไปกราบไหวJ       

ทำความเคารพต+อศาลแห+งนี้ เพื่อเป`นการบอกกล+าวกับโตnะบุหรงใหJช+วยคุJมครอง

ปกปRองขณะที่อยู+บนเกาะนี้    
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จุดที่ 10 ทOาเรือเกาะจำ 

 

   

ท,าเรือเกาะจำเป4นจุดเดินทางขึ้นลงระหว,างบ0านเกาะจำและท,าเรือแหลมกรวด  

 

 อีกจุดบนเกาะจำที่รอตJอนรับนักท+องเที่ยวคือท+าเรือชื่อเดียวกับชื่อเกาะ 

“ท+าเรือเกาะจำ” ท+าเรือแห+งนี้เป`นท+าเรือที่สรJางอย+างแข็งแรงดJวยปูน มีศาลาริมทะเล

คอยตJอนรับ เดิมนั้นจุดนี้ยังไม+มีท+าเรือบJานเกาะจำ แต+เป`นสะพานไมJของเถJาแก+        

โป~ะเรือ ใชJเป`นสะพานสำหรับการทำโป~ะจับสัตวGน้ำ แต+ต+อมาก็ไดJมีการพัฒนามาเป`น

ลำดับ จากสะพานโป~ะเรือที่สรJางดJวยไมJมาสู+สะพานท+าเรือที่ทำดJวยปูน ชาวบJานที่ใชJ
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บริการท+าเร ือแห+งนี ้ค ือชุมชนชาวไทยเชื ้อสายจีน ชาวไทยมุสลิม และชาวเล               

จากท+าเรือเราสามารถมองเห็นวิวบรรยากาศโดยรอบและแนวชายฝ\]งของเกาะจำนุJย 

ที่ชาวเลกำลังขะมักเขมJนทำมาหากินอยู+กับทะเลรอบๆ เกาะ หรือมองเห็นฝูงปลา

มากมายที่กำลังแหวกว+ายบริเวณตอม+อของท+าเรือ บางครั้งก็มีเด็กๆ ลูกหลานของ

ชาวบJานบริเวณนี ้พากันเดินสำรวจชายฝ\ ]งคJนหาสัตวGทะเลตัวนJอย เช+น ปู ปลา        

กันอย+างสนุกสนาน ดJวยภาพบรรยากาศบริเวณนี้ก็ดึงดูดใหJผูJมาเยี่ยมเยือนหลายคน

ตJองยกกลJองประจำกายขึ ้นมาเก็บภาพความประทับใจ จากจุดนี ้เจJาถิ ่นบอกว+า        

เพียงจุดเริ่มตJนยังมีอีกมากมายหลายจุดที่จะพาเราไปทำความรูJจักกับชาวบJานเกาะจำ  
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จุดที่ 11 พื้นที่ขึ้นคานเรือ 

ไปดูงานเย็บป\กถักรJอยอวนของผูJหญิงชาวเลกันมาแลJวเราก็เดินต+อลัดเลาะ

ไปตามพื้นที่ชายหาดซอยริมเล บJานเกาะจำ เพื่อไปพูดคุยกับงานในบทบาทของผูJชาย

ชาวเลกันบJาง พื้นที่นี้คือพื้นที่จอดเรือ-ทำไซ หากใครเคยไปเยี่ยมเยียนชุมชนชาวเล

ชายฝ\]งทะเลอันดามันแห+งอื่นๆ นั้นมีหลายพื้นที่ที่ชาวเลไม+สามารถเขJาถึงการใชJพื้นที่

จอดเรือ-ทำไซตามวิถีทำมาหากินที่สืบทอดกันมาชJานานไดJเพราะการเขJาถึงของ         

วิถีการพัฒนาในรูปแบบอื่นๆ เช+น วิถีเมือง วิถีการท+องเที่ยวที่มีนายทุนเขJาไปยึดครอง

พื้นที่สาธารณะชายหาดที่ควรเป`นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถเขJาถึงและใชJประโยชนGร+วมกัน

ไดJ แต+สำหรับพี่นJองชาวเลบJานเกาะจำซอยริมเลยังสามารถใชJพื้นที่ชายหาดที่ติดกับ

ชายฝ\]งทะเลเป`นพื้นที่ใชJสอยเพื่อการซ+อมแซมเรือ ทำไซ หรือลอบหมึกไดJ  

 

พื้นที่ขึ้นคานเรือหัวโทงของชาวบ0านเกาะจำ ตั้งอยู,บริเวณริมชายทะเล 
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 เรือหัวโทงหรือเรือหางยาวที่พบเห็นไดJบนชายหาดในป\จจุบัน ภาษาชาวเล  

อูรักลาโวJยเรียกว+า “ปราฮู อีเกอะ” เรือที ่ขึ ้นคานเรืออยู +บริเวณชายหาดนี ้เป`น            

เรือหัวโทงขนาดเล็กและขนาดใหญ+ เรือขนาดใหญ+จะมีขนาด 21-23 กง ถJาเป`น          

เรือหัวโทงขนาดเล็กจะมีจำนวน 15 กง สังเกตว+าตัวเลขจำนวนกงจะเป`นเลขคี่เท+านั้น

หรือไม+ แลJวเป`นเลขคู+ไดJมั้ย เป`นคำถามที่ตJองไปสืบคJนจากพี่นJองชาวเลกัน เรือหัวโทง

เหล+านี้คือเครื่องมือที่สำคัญต+อวิถีทำมาหากินกับทะเลของชาวเลเกาะจำ หลายคนอาจ

เขJาใจว+าเรือหัวโทงนี้เป`นพาหนะดั้งเดิมของชาวเลอูรักลาโวJยเกาะจำ  

พี่นJองชาวเลเจJาถิ่นบอกเล+าใหJฟ\งว+า ผูJรูJผูJอาวุโสอย+าง “ลุงอูเฮ็น ชJางน้ำ” 

เคยเล+าใหJฟ\งว+า “เรือดั้งเดิมของชาวเลเกาะจำคือ “เรือปราฮู” เป`นเรือต+อที่ชาวเล

ผูJชายหลายคนในชุมชนไดJสืบทอดวิธีการต+อเรือปราฮูมาจากพ+อ หรือญาติผู Jชาย 

สมัยก+อนไมJยังหาไดJง+าย จึงใชJทั้งไมJทัง ไมJเคี่ยม ไมJจิกนม ชาวเลเราไม+มีเครื่องยนตG

แรงๆ เราตJองรูJจักลม รูJจักน้ำ เรือของชาวเลจึงจำเป`นตJองมีใบเรือ มีเชียง และมีแจว 

เพื่อพาพี่นJองและครอบครัวประมาณ 4-5 ลำ ล+องเรืออพยพไปตั้งทับ หรือ “บาฆัด” 

ทำมาหากินไกลถึงเหนือคลอง แหลมฮีน หาดยาว เกาะนก คลองแหJง ท+าเลน              
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แต+ละช+วงที่ไปตั้งทับเราจะไปกันรอบละ 3-4 น้ำ หรือประมาณ 15 วัน เราออกไป         

งมปลิง เจาะหอยตามเกาะบริเวณใกลJๆ กับเกาะหลักที่ตั้งทับ เรือปราฮูของชาวเล        

จะเป`นแบบใชJเชียงมากกว+าใชJแจว เพราะชาวเลชอบนั่งเชียงมากกว+าแบบใชJแจว          

ที่ตJองยืนซึ่งพี่นJองมุสลิมบนเกาะใชJ” เพื่อนชาวเลบอกว+าถJาใครอยากทำความรูJจัก

เรือปราฮู และพิธีกรรมลอยเรือที่เกี่ยวขJองกับวิถีของชาวเลเกาะจำมากขึ้นอาจจะเขJา

ไปชวน “ลุงอาผิน” พูดคุยก็ไดJ รับรองว+าเพื ่อนๆ จะไดJเรียนรู Jภาษาชาวเลจาก        

เรือปราฮู เช+น เชียงคู+-อาไว+ บูจุnก เชียงเดี่ยว-อาไว+ เนะซ+า ไมJกระดาน-ปาป\�ด ตีเมา       

ไมJไผ+-ปูลู+  

 

นอกจากใช0เป4นพื้นที่จอดเรือ ยังใช0เป4นพื้นที่วางเครื่องมือประมงพื้นบ0าน เช,น ไซ 
 

 ลอบ หร ือ ไซ หร ือท ี ่ชาวเลเร ียกว +า “บ ูบ ู” เช +น ไซปลา-บ ูบ ู อ ีกัด                   

ไซปู-บูบู กือตับ ตั ้งวางซJอนเรียงรายอยู+บริเวณใกลJกับพื้นที ่จอดเรือ ขึ ้นคานเรือ        

เพื่อนชาวเลบอกว+า “เดิมนั้นชาวเลใชJบูบูที่ทำจากไมJไผ+และหวาย แต+เมื่อไมJไผ+และ

หวายหาไดJยากขึ้น บางครั้งตJองซื้อหามา ชาวเลจึงหันมาใชJบูบูที่ตอกตะปูขึ้นโครงจาก          
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ไม Jพ ังกา แล Jวใช Jลวดมาถัก” บ ูบ ูท ี ่พวกเราพบเห็นในว ันนี ้จ ึงทำจากลวดถัก                  

ทั้งเรือขนาดใหญ+และไซจำนวนมากที่เรียงรายอยู+ตามพื้นที่ว+างระหว+างที่ตั้งบJานเรือน

พักอาศัยของชาวเลจึงกลายเป`นภาพที่ชินตาที่สะทJอนวิถีของคนเกาะจำที่ยังคงพึ่งพิง

วิถีประมงพื้นบJานและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที ่เกาะจำ และบริเวณใกลJเคียง          

ในจังหวัดกระบี่ 

ฟ\งเรื่องราวเกี่ยวกับพื้นที่จอดเรือ-ทำไซของชาวเลเกาะจำกันแลJว ชาวเลที่นี่

น +าจะย ังม ีความหวังถ Jาหากว ิถ ีของช ุมชนชาวเลและว ิถ ีการพัฒนาสมัยใหม+                 

เช+นการท+องเที่ยวยังคงอยู+กันอย+างเอื้อเฟjkอและแบ+งป\นกันเช+นที่เกิดขึ้นบนเกาะจำ    

เราก็จะยังมีพื้นที่อัตลักษณGที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมใหJไดJไปคJนหาสำรวจ

และรับฟ\งเรื่องเล+าวิถีวัฒนธรรมชาวเล เพื่อสรJางแรงบันดาลใจกันต+อไป 

 

นักท,องเที่ยวมีโอกาสพบเห็นวิธีการซ,อมแซมเรือหัวโทงบริเวณริมชายหาด 
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จุดที่ 12 ร$านขนมจีนและสวนผักรีไซเคิล 

 

ลูกค0าบางส,วนเข0ามารับประทานที่ร0าน ในขณะที่บางส,วนซื้อกลับไปรับประทานที่บ0าน 

 อาหารเชJาสำหรับพี่นJองภาคอื่นๆ ส+วนใหญ+เป`นขJาว แต+สำหรับพี่นJองภาคใตJ

จะเป`นขนมจีน หรือพูดสั้นๆ ว+า “หนมจีน” นั่นเอง และวันนี้เจJาถิ่นไดJพาเรามาสัมผัส

มื้อเชJาที่บJานขนมจีนท+าเรือบJานเกาะจำ เขJามารJานนี้แลJวทุกคนสามารถหยิบตัก

บริการตนเองไดJเลย คุณปRาเจJาของรJานหรือจีหีดเป`นคนใจดีมาก เมนูหลักของรJานนี้

คือ ขนมจีนน้ำยากะทิที่มีรสชาติอร+อย หอมละมุนลิ้น รับประทานพรJอมของเคียง

มากมายใหJเลือกตัก เช+น ไก+ทอด ไก+ย+าง หนังไก+ทอด ไข+ตJมพรJอมเครื่องเคียงของ        

ผักสดมากมายหลากหลายชนิดที่สดใหม+จากสวนขJางบJานทุกวัน เช+น ใบมันปู กระถิน 

ยอดมะม+วงหิมพานตG หมุย เลือกหยิบเลือกทานกันตามสบาย 

 จีหีดบอกว+าเดิมนั ้นเปvดรJานขายผักสด และเปลี ่ยนมาขายขนมจีนไดJ

ประมาณ 10 ปw แลJว น้ำยานั้นทำเองส+วนเสJนขนมจีนนี้ไม+ไดJทำเองแลJวแต+สั่งมาจาก

เหนือคลอง เดิมนั้นบนเกาะจำก็มีรJานขนมจีนหลายรJาน และทุกรJานก็ทำเสJนเอง         
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แต+เมื่อพละกำลังเริ่มถดถอยและยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ความคึกคักจอแจของผูJคน

ลดลง หลายรJานจึงเลิกไป แมJจะไม+ไดJทำเสJนเองแลJวแต+จีหีดก็ยังจำสมัยที่พี ่นJอง

ช+วยกันทำเสJนขนมจีนไดJ ตJองเอาแปRงขJาวจJาวมาใส+ถุงผJาดิบแลJวทับน้ำใหJแหJง           

แลJวนำแปRงนี้ไปตJมในน้ำเดือดพอสุกแลJวก็เอามาตำในครกไมJสากไมJ แลJวจึงจะนำไป

โรยเป`นเสJนในน้ำเดือดอีกที ตอนนั้น 1 วัน ช+วยกันทำประมาณ 10 กิโลกรัม  

  

  

นอกจากขนมจีน ยังมีเครื่องเคียงทีก่ินคู,กับขนมจีน เช,น ไก,ทอด ไข,ต0ม ผักนานาชนิด 

 

 อิ่มขนมจีนแลJว ที่บJานขนมจีนนี้ก็ยังมีขนมพื้นถิ่นของคนเกาะจำมาจัดวาง 

ในถาดใหJเลือกรับประทานกันตามความชอบ ทั้งขJาวหนียวหนJาต+างๆ เช+นสังขยา    

หนJามะพรJาว ขนมชั้น ขนมหัวลJานใส+ไสJถั่วเหลือง หรือ เลอปูเลอของชาวเลอูรักลาโวJย

ก ็ม ี หร ือใครจะเล ือกเป `นข JาวเหนียวหนJาไก +ไปร ับประทานที ่บ Jานก ันต +อก ็มี                  

ใครไม+มีเวลานั่งรับประทานที่บJานขนมจีน คุณปRาเจJาของบJานก็จัดขนมจีนไวJเป`นชุด 

ใหJหยิบกลับบJาน บJานขนมจีนนี้ไม+มีใบการันตีความอร+อยมาแปะ แต+ฟ\งจากเพื่อนและ

พีน่Jองชาวเกาะทีร่+วมโตnะในมือ้นี ้ต+างบอกเปน̀เสยีงเดยีวกนัว+าความอร+อยรับประกันไดJ
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จากคนอีกฝ\ ]งของเกาะ เช+นคนบJานติงไหรก็ยังขับรถขJามเกาะมาฝากทJองไวJกับ          

บJานขนมจีน  

หากจะถามว+าทำไมทุกเชJาหลายๆ คนบนเกาะนี้จึงเลือกมาที่รJานขนมจีนนี้ 

เราคงตอบไดJเต็มปากว+าเพราะขนมจีนน้ำยาอร+อย และมีของเคียงทั ้งคาวหวาน           

ใหJเลือกอิ่มอร+อยและจบในที่เดียว แต+เมื ่อนั่งกินไปพรJอมพูดคุยกับเพื่อนร+วมโตnะ

หลายๆ คนแลJวพบว+า เมนูที ่พวกเรากำลังกินกันอย+างเอร็ดอร+อยนั้น แฝงไวJดJวย        

ความเอื้อเฟjkอแบ+งป\นของคนเกาะจำ นั่นคือ รJานจีหีดขายเพียงขนมจีนน้ำยา ไข+ตJม 

และน้ำต+างๆ เช+น ชาดำเย็นหรือแซลอง ชาเย็นหรือแซลองใส+นม และโอเลี้ยงหรือกอปw� 

แต+ถJาใครจะลองยกลJอก็อร+อยสุดๆ ดJวยส+วนผสมลงตัวของแซลองกับกอปw�นั ่นเอง     

ส+วนไก+ย+าง ไก+ทอด ขนม ขJาวเหนียวต+างๆ นั้น ลJวนเป`นของพี่นJองบนเกาะจำไทยจีน 

ไทยพุทธ และไทยม ุสล ิมท ี ่แต +ละบ Jานก ็ม ีส ูตรเฉพาะของต ัวเองมาฝากขาย                     

นี่แหละความหลากหลายที่ลงตัว 

 อิ ่มอร+อยกับมื ้อเชJานี ้ก ันแลJว พวกเราก็ขออนุญาตไปชมสวนขJางบJาน             

ที่แอบเล็งไวJตั้งแต+ยังรับประทานไม+เสร็จ สวนขJางบJานนี้เป`นสวนเล็กๆ แต+เต็มไปดJวย

พืชผักสมุนไพรมากมายหลายชนิดที่นำไปเป`นผักเคียงขนมจีนน้ำยา เดินดูความเขียว

ขจีและงดงามของพืชผัก พรJอมพูดคุยซักถามลุงเจJาของบJาน ว+าพืชแต+ละตJนที่             

เรารับประทานไปนั้นชื่ออะไรแลJวเราก็สังเกตว+าภาชนะที่ใชJปลูกพืชผักสมุนไพรเหล+านี้

มีรูปร+างรูปทรงแปลกๆ แต+คุJนตา ลุงโสภณ ฤดูดี หรือโกไข+ก็บอกว+าลูกชายของลุงเป`น

ช+างซ+อมเครื่องมือเครื่องใชJไฟฟRาทุกชนิด บางครั้งขJาวของเครื่องใชJที่ชาวบJานนำมา

ซ+อมก็อยู +ในสภาพและอาการที ่ไม+สามารถซ+อมไดJ หลายคนก็จะทิ ้งไวJที ่บ Jานนี้               

จนจำนวนเพิ่มมากขึ้นๆ ไม+มีที่พอเก็บ ลุงจึงนำของเก+าเหล+านี้มาดัดแปลงเป`นภาชนะ

ปลูกผัก เช+น โทรทัศนGเก+า เป`นตJน 
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 เหตุที่หลายๆ เครื่องไม+สามารถกูJไดJแลJวเพราะเป`นจอโทรทัศนGขาวดำที่เขJา

มาบนเกาะตั้งแต+สมัยที ่เริ ่มใชJไฟป\]น ถามว+ายJอนกลับไปปwไหนก็ยากที่จะตอบไดJ          

แต+ที่หลายๆ คนจำแม+นคือ โทรทัศนGขาวดำเครื่องแรกมีที่บJานจีอิ้นรJานขายของชำ 

และละครโทรทัศนGเรื ่องแรกที่ดูกันคือ แกJวหนJามJา นำแสดงโดย ปริศนา วงศGศิริ               

ซึ่งฉายครั้งแรกเมื่อปw พ.ศ.2521 ช+วงแรกๆ นั้นทั้งชาวจีน ชาวเลต+างก็ไปรอนั่งดูละคร

ที่บJานจีอิ ้น จากโทรทัศนGจอตูJขาวดำก็ค+อยมีโทรทัศนGสีเขJามาเพิ่มขึ ้นในบJานของ

ครอบครัวชาวจีน แต+ก็ยังใชJไฟป\]นโดยการต+อพ+วงกันในบJานใกลJเคียงกัน เช+นบJานจีตุJม

ขายของชำที่ต+อมาจากบJานจีอิ้น จนกระทั่งไฟฟRาเขJามาถึงเกาะจำเมื่อปw พ.ศ. 2552 

โทรทัศนGและเครื ่องใชJไฟฟRาจึงมีแพร+หลายในชุมชนบJานเกาะจำและส+วนอื ่นๆ           

ของเกาะมากขึ้น 

 

สวนผักรีไซเคิลของร0านขนมจีนที่มีการนำจอโทรทัศน*เก,า มาใช0แทนกระถาง 
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จุดที่ 13 หมูOบ$านชาวเลติดป^าชายเลน 

 

บรรยากาศหมู,บ0านชาวเลอูรักลาโว0ยบ0านเกาะจำ ทีล่0อมรอบด0วยปkาชายเลน 

เมื่อเดินผ+านตJนมะขามใหญ+ไปอีกสักหน+อยเ ราก็มาถึงกลุ+มบJานชาวเลที่             

สรJางบJานเรือนอยู+บนเนินดJานบนฝ\]งและอีกหลายหลังสรJางอยู+ริมแนวปuาชายเลน   

บJานแถบนี้จะสรJางดJวยไมJฝาสานขัดแตะ หรือสรJางดJวยสังกะสีเท+าที ่หามาไดJก็มี        

ส+วนโครงสรJางส+วนใหญ+เช+นเสาหรือคานก็เป`นไมJจากปuาโกงกางที่สามารถไปหาตัดจาก

ปuาแถบนี้  

พี่นJองชาวเลที่พวกเราแวะทักทายเล+าใหJฟ\งว+า “กลุ+มบJานพวกเราตรงนี้มี

ประมาณ 20-30 ครัว ส+วนใหญ+จะไม+ค+อยไดJอยู+บJาน เพราะมักจะออกทะเลไปทำ

ประมงไซปลาหมึกพรJอมกันทั้งสามีและภรรยา แหล+งที่ไปคือแถวเกาะพีพี โดยชาวเล
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จากที่นี่จะไปตั้งทับพักแรมหุงหาอาหารใกลJกับพื้นที่ของโรงแรมแห+งหนึ่ง พวกเราจะ

เรียกกันว+า “360 รีสอรGท” เหตุที่ตJองเดินทางไปทำมาหากินไกลบJานนั้นเพราะว+าสัตวG

ทะเล โดยเฉพาะหมึกนั ้นเก็บหาไดJยากแลJว โดยส+วนใหญ+แลJวผู JชายหรือหัวหนJา

ครอบครัวจะออกไปเก็บหาหรือวางไซหมึก ขณะที่ภรรยามักจะไปสมัครเป`นแรงงาน

ในรีสอรGททำหนJาที ่แม+บJานบJาง ผู Jช +วยแม+ครัวบJาง พวกผู JหญิงจะไดJเง ินราวๆ           

5,000-6,000 บาท หรือบางคนไดJมากสุดประมาณ 8,000-9,000 บาท แต+ก็มีผูJหญิง 

ที่ออกทะเลไปวางไซกับสามี ถJาครอบครัวไหนคนนJอย ผูJหญิงก็จะออกทะเลดJวย” 

 

ชาวบ0านนำเรือหัวโทงมาจอดไว0บริเวณคลองปkาชายเลนใกล0หมู,บ0าน 

พี่นJองชาวเลไดJเล+าใหJฟ\งเกี ่ยวกับวิถีประมงไซหมึกและอุปกรณGที ่ใชJว+า   

“พวกเราจะออกทะเลตั้งแต+ 6 โมง บางคนก็กลับมาช+วง 10 โมง บางคนก็กลับมา      

ช+วงตี 3 –ตี 4 ทำใหJตJองเลือกพักที่ใกลJกับเกาะพีพี พวกเราส+วนใหญ+ตJองใชJเรือใหญ+

ขนาด 21 กง (ราคา 120,000 บาท) พรJอมอุปกรณGเก็บหาครบมือ เมื ่อไดJสัตวGน้ำ

กลับมาผูJหญิงจะรีบนำไปขาย ส+วนผูJชายก็นั่งเก็บเศษขยะ ทำความสะอาดอวนและ

ไซ” ครอบครัวไหนที่มีเรือขนาดใหญ+ก็จะปลอดภัยกว+าครอบครัวที่ใชJเรือขนาดเล็ก  
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15 กง (ราคา 40,000 บาท) ถJาเป`นเรือขนาดเล็กบางครั ้งก็เสี ่ยงกับคลื ่นลมแรง    

หลายครอบครัวอยากไดJเรือขนาดใหญ+ขึ้น ส+วนใหญ+สัตวGน้ำที่หามาไดJจะนำไปขาย

ใหJกับแม+คJาชาวมุสลิม ฟ\งเรื่องราวการทำมาหากินของกลุ+มบJานชาวเลบริเวณนี้แลJว 

เจJาถิ่นก็พาเราไปเดินสำรวจบรรยากาศชุมชนกันต+อ 

  

ผู0หญิงจะมาช,วยแกะเนื้อหอยกาบ ก,อนจะเดินเข0าไปขายในหมู,บ0านเกาะจำ 

 เดินลัดเลาะจากกลุ+มบJานแรกไปอีกหน+อยพวกเราก็พบกับอีกกลุ+มบJานพี่นJอง

ชาวเลบริเวณนี้ บJานกลุ+มนี้จะมีโบสถGคริสตGซึ่งก็ใชJพื้นที่ส+วนหนึ่งของบJานประกอบ

พิธีกรรมร+วมกัน เจJาถิ่นเล+าใหJฟ\งว+า “พวกเราส+วนใหญ+ก็มีความเคารพความเชื่อใน       

สิ่งศักดิ์สิทธิ์และวิญญาณเหนือธรรมชาติ แต+ก็มีหลายครอบครัวที่หันไปนับถือศาสนา

คริสตG แต+พวกเราก็ยังคงอยู+กันแบบพี่นJองเหมือนเดิม”  
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บรรยากาศบริเวณพื้นที่จอดเรือของหมู,บ0านชาวเลที่ตั้งอยู,บริเวณปากคลอง 

 

 เดินสำรวจกันจนมาถึงบริเวณปากคลองเชื่อมออกสู+ทะเล พวกเราก็พบกับ

บรรยากาศที ่สวยงามของแนวปuาโกงกางที ่เขียวตลอดแนว จุดนี ้ม ีพี ่น Jองหลาย

ครอบครัวใชJเป`นพื้นที่จอดเรือ และขึ้นคานเรือ รวมถึงนำสัตวGทะเลที่เก็บหามาไดJ เช+น 

หอยกาบ มาแกะเปลือกเพื่อนำเนื้อไปขายกันในบริเวณนีเ้ช+นเดียวกัน 
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จุดที่ 14 ศาลาอเนกประสงคI 

 

ศาลาอเนกประสงค*บ0านเกาะจำ 

 

ศาลาอเนกประสงค Gหล ังน ี ้  ได Jร ับงบประมาณในการก +อสร Jางจาก             

องคGการบริหารส+วนจังหวัดกระบี่ ในปw พ.ศ.2536 เมื ่อสรJางแลJวเสร็จก็กลายเป`น       

ศูนยGรวมกิจกรรมภายในชุมชน ไม+ว+าจะเป`นการประชุมหมู+บJาน หรือเป`นหน+วยใน          

การลงคะแนนเสียงในช+วงการเลือกตั ้ง ตัวอาคารตั ้งอยู +บริเวณริมถนนทางไป            

ย+านรJานคJามาบรรจบกับซอยริมเล นอกจากนั้นยังตั้งอยู+ติดกับศาลเจJาโตnะบุหรง และ

ท+าเรือเกาะจำ ซึ่งเป`นย+านศูนยGกลางของชุมชนบJานเกาะจำ  

ศาลาอเนกประสงคGหลังนี ้มีขนาดประมาณ 10 x 20 เมตร เป`นอาคาร          

ชั้นเดียวหลังคาสูง โดยมีพื้นที่ดJานหนJาเป`นบริเวณเปvดโล+ง ส+วนดJานในอาคารสรJางเป`น

เวทียกพื้นสูง ในขณะที่ดJานขJางเวทีจะเป`นหJองสำหรับ เก็บอุปกรณGต+างๆ ไม+ว+าจะเป`น

โตnะ เกJาอี้ และอุปกรณGเครื่องขยายเสียง เป`นตJน 
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ด0านหน0าของศาลาอเนกประสงค* มองเห็นศาลเจ0าโตLะบุหรงอยู,ทางด0านข0างตัวอาคาร 

 

ส+วนอีกฝ\]งเติดถนนเสJนเล็กที่จะไปวิ่งไปบรรจบกับ “ซอยริมเล” นั่นเอง 
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จุดที่ 15 ยOานร$านค$า  

 

บรรยากาศบริเวณย,านร0านค0าของชุมชนชาวจีนบนเกาะจำ  

ไปเที่ยวที่ไหนก็แลJวแต+แหล+งท+องเที่ยวที่หลายคนชอบไปสำรวจคือ ตลาดสด 

ตลาดนัด ชุมชนบJานเกาะจำก็เป`นอีกแห+งที่นักชิมนักชJอปไม+ควรพลาด บนถนนปูน 

เสJนเล็กเลียบไปตามแนวชายหาดนี้มีตลาดเก+า ที่วันนี้ยังเปvดใหJบริการอย+างมีชีวิตชีวา 

รJานคJาเหล+านี้เป`นของครอบครัวชาวจีนที่อพยพมาจากเกาะไหหลำเป`นส+วนใหญ+มี 

ชาวจีนฮกเกี้ยนไม+กี่ครอบครัว กลุ+มชาวจีนเหล+านี้อพยพเขJามาตั้งถิ่นฐานในจังหวัด

กระบี่ เช+น คลองท+อม คลองพน แลJวจึงค+อยเขJามาตั้งถิ่นฐานบนเกาะจำ ในยุคแรกๆ 

เจJาของรJานบางรJานก็เป`นเจJาของบังกะโล รีสอรGทบนเกาะดJวย  

ย Jอนกล ับไปสม ัยก +อนน ั ้น ถนนเส Jนน ี ้ เด ิมเป `นเพ ียงทางด ินแคบๆ               

ต+อมาเปลี่ยนเป`นถนนลูกรังและชาวบJานเรียกติดปากว+า “ถนนคึกฤทธิ์” ตามช+วงสมัย

ของผู Jนำรัฐบาลขณะนั้น มีความคึกคักมาก มีรJานขายของชำมากมายหลายรJาน          

รJานช+างรับทำทองซึ่งป\จจุบันเป`นบJานไมJรJาง ฝ\]งตรงขJามเป`นวิกลิเก รJานกาแฟ รJานชา 
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รJานขายขนมจีนของชาวจีนที่มีลูกคJาชาวเลและชาวมุสลิมดJวย ชาวเลที่ไปหาปลามาไดJ

ก็นำปลามาแลกขJาวสารของรJานคJาชาวจีนแทนการซื้อหากัน และยังมีแรงงานจาก  

ต+างถิ่นทั้งชุมพร ประจวบคีรีขันธG สุราษฎรGธานีเขJามารับจJางทำงานที่โป~ะลJอมปลาของ

เถJาแก+ชาวจีนบนเกาะ หรือบJางก็เป`นแรงงานที่เตาเผาถ+านสมัยที่ยังส+งออกไปปwนังที่มา

กินอยู+แบบ “กงซี” หรือ “กงสี” ในครอบครัวเถJาแก+คนจีนทำใหJวิถีการจับจ+ายซื้อขาย

คึกคักตามวิถีของผูJคน 

แต+เมื่อกาลเวลาและยุคต+างๆ ที่เคยรุ+งเรืองเปลี่ยนผ+านไป ภาพวิถีที ่เคย

คึกคักนั ้นกลายเป`นภาพความทรงจำที ่สะทJอนจากคำบอกเล+าของผู Jร ู Jผ ู Jอาวุโส             

บJานเกาะจำเท+านั้น ป\จจุบันมีรJานขายของชำของชาวจีนเปvดอยู+ไม+กี่รJาน เช+นรJานจีตุJม

และจีตุnก รJานจีอิ้นที่อยู+ติดๆ กัน แมJจะเป`นรJานโชวห+วยเหมือนกันแต+ก็อยู+กันแบบ   

ญาติพี ่นJอง แต+ละรJานก็มีสินคJาหลากหลายที ่คัดสรรมาวางขายไม+ว+าจะของใชJ             

ในครัวเรือน เช+น เสื่อน้ำมัน ไมJกวาด หรือ ผลไมJ เช+น สJม สับปะรด มะม+วง กลJวย 

หรือของในครัว เช+น ปลาเค็ม ปลาจิ๊งจั๊ง กะปv หรือใครอยากจะไล+นกหรือสัตวGต+างๆ 

ไม+ใหJมารบกวนหรือซื้อหาไปเป`นที่ระลึกที่รJานนี้ก็มีหนังสติ๊กไมJดJวย 

ที่นี่ยังมีขนมมากมายใหJเลือกสรร เช+น ขนมผิง โดนัทโบราณ ถั่วตัด ตุnบตั๊บ

ครองแครงกรอบ ป\งสับปะรด เรียกว+าบรรยายชนิดกันไม+หมด หากใครจะเลือกซื้อไป

เป`นของฝากก็ไม+ผิดหวัง เพราะขนมเหล+านี้เราหาซื้อหารับประทานไดJยากแลJวในเมือง

ใหญ+ หร ือถ Jาใครจะเล ือกซ ื ้อข Jาวของเคร ื ่องใช Jส +วนต ัว สบ ู +  ยาส ีฟ \น โลชั่น                    

ขนมกรุบกรอบสมัยใหม+ และอื่นๆ อีกมากมายก็มีใหJเลือกซื้อกัน 
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ขนมหลากหลายชนิดที่ร0านค0านำมาวางจำหน,ายให0กับลูกค0าบนเกาะจำ 

บนเสJนทางตลาดเก+าย+านคนจีนนี้ยังมีหลายรJานที่ยังมีชีวิต ขณะเดียวกันก็มี

บJานเก+าหลายหลังที่ทิ้งร+องรอยไวJใหJเรียนรูJภาพในอดีตที่ผ+านมา เช+น บJานเก+าที่เคย

เป`นรJานขายทอง สะทJอนความเจริญและฐานะของคนในชุมชนในอดีตที่ผ+านมา 

 

     ตู0โชว*สินค0าทำจากไม0แบบโบราณยังคงมีให0เหน็ในย,านร0านค0าของบ0านเกาะจำ 
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 ในอดีตบ+อน้ำที่อยู+กลางบJานของคนจีนถือเป`นบ+อน้ำที่มีความสำคัญมาก 

เพราะในทางฮวงจุJยของชาวจีนเชื่อกันว+าถJาบ+อน้ำในบJานมีน้ำเต็มตลอด เชื่อกันว+าจะ

ทำใหJเจJาของบJานและผูJอาศัยมีความเจริญรุ+งเรือง ถJาบJานหลังนั้นเปvดเป`นรJานขายของ 

เชื่อกันว+าการคJาเจริญรุ+งเรือง เงินทองไหลมาเทมา  
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ตัวอยOางกิจกรรมในเส$นทางทOองเที่ยวชุมชนพหุวัฒนธรรม-โตWะบุหรง (เกาะจำ)

กิจกรรมในชOวงเช$า 

1. เด ินเท ี ่ยว “เส Jนทางท +องเท ี ่ยวช ุมชนพหุว ัฒนธรรม-โต nะบ ุหรง”             

เรียนรูJประวัติชุมชน เรื ่องเล+า รวมถึงเกร็ดความรูJต+างๆ โดยในเสJนทางมีจุดสนใจ

จำนวน 15 จุด ดังที่กล+าวแลJวขJางตJน ตัวอย+างกิจกรรมคือใหJนักท+องเที่ยวเรียนรูJ

คำศัพทG บทสนทนาสั้นๆ และการนับเลขในภาษาอูรักลาโวJย  

แผนที่เส0นทางท,องเที่ยวชุมชนพหวุัฒนธรรม-โตLบุหรง 
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2. รับประทานอาหารกลางวันบริเวณศาลาริมทะเล (จุดที่ 6 หมู+บJานชาวเล

ริมทะเล) เป`นเมนูอาหารพื้นบJาน เช+น ขJาวสวย ปลาทอด หมึกย+าง รับประทานคู+กับ 

“น้ำชุบ” หรือ “หน+าชุ บ+าจั๊ด” (น้ำพริกกะปv) 
 

กิจกรรมในชOวงบOาย 

     3. สาธิตทำไซหมึกกับไซปลา (จุดที่ 5 พื้นที่จอดเรือ-ทำไซ และจุดที่ 11 

พื้นที่ขึ้นคานเรือ) ตัวอย+างกิจกรรมคือใหJนักท+องเที่ยวลงมือถักไซ หรือทดลอง

เรียนรูJเครื่องมือประมงของชาวอูรักลาโวJย 
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4. เรียนรูJดนตรีขอวชาวอูรักลาโวJย (จุดที่ 9 ศาลเจJาโตnะบุหรง) ตัวอย+าง       

กิจกรรมคือการตีโทนเป`นจังหวะต+างๆ หรือทดลองสีไวโอลินเพลงพื้นบJานง+ายๆ ของ

ชาวอูรักลาโวJย  
      

หมายเหตุ  โปรแกรมการท+องเที ่ยวอูรักลาโวJย ไม+สามารถจะจัดแบบตายตัวไดJ 

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

สอบถามขJอมูลกับทางชุมชนก+อนทุกครั้ง รวมถึงเมนูอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลง 

ขึ้นอยู+กับวัตถุดิบที่หาไดJในช+วงเวลานั้น  

ปeายเตือนภาษาอังกฤษไม,ให0นักท,องเที่ยวสวมใส,ชุดว,ายน้ำเข0ามาเดินเล,นในหมู,บ0าน 

 


