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คํานํา
 

      เกาะลันตา เป�นเกาะสวยงามในทะเลอันดามันเขตจังหวัด

กระบี� ระหว่างทะเลกระบี�กับทะเลตรงั แต่วันนี� เราไม่ได้เน้น

เที�ยวชมความงามของท้องทะเลนะคะ E-Book เล่มนี�ผู้เขียนจะ

พาทุกท่านไปเยือนย่านเก่าแก่ ที�ยังหลงเหลือกลิ�นอายของ

วัฒนธรรมท้องถิ�นแบบดั�งเดิมให้ได้ชื�นชมค่ะ

       จุดหมายปลายทางของเราคือชุมชนเมืองเก่าศรีรายา ที�

ถูกขนานนามให้เป�น Old Town แห่งเกาะลันตา ซึ�งเป�นเมืองที�

มีอดีตความเป�นมายาวนานราว  500 - 2,000 ป�ค่ะ   

      มี “บ้านยาว” สถาป�ตยกรรมอันทรงคุณค่าที�ชุมชนยัง

อนรุกัษ์ไว้ ลองหลีกหนีความวุ่นวาย แล้วปล่อยใจเดินชมวิถี

ชวีิตของคนในท้องถิ�น ก็ชว่ยเพิ�มพลังให้รา่งกายและจิตใจได้

อย่างไม่น่าเชื�อ ของแบบนี�ต้องลองไปเองถึงจะรู ้  ถ้ามีโอกาส

ออกเที�ยวอย่าพลาดชุมชนเมืองเก่าศรรีายานะคะ

 

 



        หากกลา่วถงึจงัหวัดกระบี� หลายคนคง

นึกถงึหาดทรายสวย น�าทะเลใส คงไมใ่ช่

เรื�องแปลก เพราะสถานที�ทอ่งเที�ยวทางทะเล

หลายแห่งของจงัหวดักระบี�อยูใ่นความสนใจ

ของชาวตา่งชาต ิและชาวไทยมาเนิ�นนาน 

       นอกจากความงดงามของทอ้งทะเลแล้ว

ยงัมสีถานที�ทอ่งเที�ยวทางประวัตศิาสตรท์ี�

สําคัญ นั�นคือชมุชนเมอืงเกา่ศรรีายา ดว้ย

อดตีความเป�นมาที�ยาวนาน ทาํให้ชมุชนแห่ง

นี�ถกูขนานนามให้เป�น Old Town  แห่ง

เกาะลันตา

 



          มาเกาะลันตาคราวนี�  เปลี�ยนจากการเดนิเลน่รมิทะเล มา

เป�นเดนิเล่นเมอืงเก่าดบูา้ง ดว้ยเวลา 1 คืน 2 วนั ระยะทาง

ประมาณ 100 กโิลเมตร ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 2 ชั�วโมง

เรานัดพบกันที�รา้นน�าชาแห่งหนึ�งในตวัเมอืงกระบี� และออกเดนิ

ทางไปยงัทา่เรอืบา้นหัวหิน บนทางหลวงหมายเลข 4 ประมาณ

กิโลเมตรที� 64 เลี�ยวขวาเขา้ทางหลวงชนบทหมายเลข 4206 เพื�อ

ขึ�นแพขนานยนตไ์ปยงัเกาะลนัตาน้อย 

          ค่าบรกิารรถยนตคั์นละ 50 บาท ผูโ้ดยสารคนละ 20 บาท

เป�ดให้บรกิารตั�งแต่ 08.00 – 18.00 น. จากนั�นขับตามเส้นทาง

ไปเรื�อย ๆ จนไปถงึสะพานสิรลินัตา ซึ�งเป�นสะพานที�จะพาเราขา้ม

ไปยงัเกาะลันตาใหญท่ี�ตั�งของชมุชนศรรีายา

           ที�พักที�จองไวล้ว่งหน้าเป�นบา้นไมช้ั�นเดยีวอยูร่มิถนน ไมม่ี

สิ�งอํานวยความสะดวกมากนัก ขา้วของเครื�องใชจ้ดัวางไว้อยา่ง

เป�นระเบยีบเรยีบรอ้ย ดว้ยราคาคืนละ 500 บาทตอ่หลงั ไมม่ชีื�อ

สถานที�พักซึ�งตดิต่อจองมากบัเพื�อนของเพื�อนอกีทอดหนึ�ง 

        นับเป�นความโชคดขีองพวกเรา ที�ไดท้ี�พักราคาถูกและดี

ดา้นหลังมทีางเดนิเลก็ๆ ไปยงัป�าชายเลนที�มตีน้โกงกางขึ�นอยู่

อยา่งหนาแน่น

 



          ชมุชนเมอืงเกา่ศรรีายา อยูบ่นเกาะลนัตาใหญ่ จงัหวัด

กระบี� เป�นเมอืงที�มอีดตีความเป�นมาอนัยาวนาน ไมต่�ากวา่ 500-

2,000 ป� โดยมกีลุม่ชาวเลอุรกัลาโวย้เป�นกลุม่แรกที�เข้ามาลงหลกั

ป�กฐานหาที�อยูท่ี�ทาํกนิ ตอ่มาไดม้ชีาวมสุลมิ ชาวจนี ส่วนชาวไทย

ซึ�งส่วนใหญเ่ป�นข้าราชการเขา้มาตั�งถิ�นฐานเมื�อประมาณ 100 ป�

เศษมานี� เอง 

    ในอดตีเป�นชุมชนที�มคีวามเจรญิรุง่เรอืงมาก เนื�องจากเป�น

เมอืงทา่และเป�นทางผา่นที�สําคัญตลอด 200 กว่าป�ที�ผา่นมา เหตุ

เพราะพ่อค้าทั�งที�มาจากจนี  ป�นัง  อนิโดนีเซยีและสิงคโปร ์    ที�

เดนิทางค้าขายทางเรอื มกัจะแวะพักและทาํการค้าแลกเปลี�ยนกบั

ผูค้นบนเกาะลันตาแห่งนี�



          หลงัจากที�พวกเราเขา้ที�พักกนัแล้ว ไมร่อชา้ที�จะออกมา

ชื�นชมความงามยามเยน็ที�รมิหาด ลมยามเยน็พัดโชยมาไมข่าดสาย

หาดที�เห็นอยูเ่บื�องหน้ามใิชห่าดทรายขาวละเอยีด แต่กลบัเป�น

หาดหินที�จะเห็นไดเ้พียงชว่งเวลาน�าลง 

         เรอืบางลําเกยตื�นเฝ�ารอเวลาน�าขึ�นเพื�อกลับลงสู่ทอ้งทะเล

อกีครั�ง ผูค้นอยูร่มิหาดไกลลบิ กม้ๆ เงยๆ ในมอืถอืของบางสิ�ง

ดว้ยความอยากรูอ้ยากเห็นผูเ้ขยีนจงึเดนิเลียบๆ เคียงๆ เขา้มา

ทกัทาย ถามไถ ่ จนไดคํ้าตอบวา่กําลงัหาหอย แต่ฟ�งไมถ่นัดจึงได้

แต่ยิ�มๆ แล้วก็จากไปเพราะเกรงวา่จะเป�นการรบกวนเจา้บา้น

บรรยากาศยามเยน็ที�รมิหาด สะทอ้นวถิชีวีติที�เรยีบงา่ย สงบ และ

งดงาม แสงสุดทา้ยแห่งวนักําลงัจะหมดไป ลมพัดโชยเบาๆ

อาหารมื�อค�ากําลังรอเราอยู ่



          คืนนี�พระจนัทรส์วย แสงจนัทรน์วล

ผอ่งภายใต้เงามดืของป�าโกงกาง แสงระยบิ

ระยบัของหิ�งห้อยตวัน้อยที�บนิไปมา ราวกบัวา่

กําลงัออกมาต้อนรบัผูม้าเยอืน หิ�งห้อยคือตวั

บง่ชี�ความสมบรูณ์ของสิ�งแวดลอ้ม และระบบ

นิเวศ และมนักําลังลดจํานวนลง เนื�องจาก

การสูญเสียที�อยู่อาศัยที�เหมาะสม เชน่ การใช้

ยากําจดัศัตรูพืชในพื�นที�การเกษตร และการ

เพิ�มขึ�นของมลพิษทางแสงในพื�นที�อยูอ่าศัย

ของมนษุย ์

     แต่สําหรบัที�ชมุชนศรรีายา เราสามารถ

เห็นความงดงามของแสงหิ�งห้อยไดท้า่มกลาง

ความมดืของป�าโกงกางแห่งนี�

 



         ความโดดเดน่และสวยงามของ "บา้นยาว" สถาป�ตยกรรม

ที�ปลกูสรา้งขึ�นให้มคีวามสอดคลอ้งกบัสภาพพื�นที�ตั�งแต่อดีต

จนถงึป�จจบุนัยงัคงหลงเหลอือยู ่ เป�นเสน่ห์อีกอยา่งหนึ�งที�ชว่ย

ดงึดดูให้ผูค้นเดนิทางมาเยี�ยมเยอืนชมุชนศรรีายาอยา่งไมข่าด

สาย ความรกัใครก่ลมเกลยีว การพึ�งพาอาศัยกันและกันของ

คนในชุมชนทั�ง 3 ชาตพัินธุ ์ (จนี ชาวเล มสุลมิ) ที�มมีานานกว่า

500ป� เป�นอกีหนึ�งเหตผุลที�ทาํให้เมอืงเล็ก ๆ แห่งนี�อบอวลไป

ดว้ยมติรภาพ 

         บา้นยาว ลักษณะสถาป�ตยกรรมเป�นห้องแถวไม้ ๒ แถว

หันหน้าเขา้หากัน มถีนนคั�นกลาง ซกีหนึ�งของห้องแถวหันหน้า

ออกทะเล สรา้งติดกบัพื�นดนิ ส่วนซกีตรงกนัข้ามเป�นห้องแถว

ไมท้ี�หันหลังให้ทะเล ตวัอาคารหลงับา้นยื�นยาวออกไปในทะเล

มเีสาไมสํ้าหรบัค�ายนับา้นขนาดสงูกวา่ระดบัน�าทะเลชายฝ�� ง ป�ก

ลงไปในดนิโคลน ลกัษณะบา้นเชน่นี� เรยีกวา่บา้นยาวแห่ง

เกาะลนัตา ซึ�งมลัีกษณะใกลเ้คียงกบับา้นยาวแห่งเมอืงมะละกา

      ยามเชา้ผูค้นขวกัไขวบ่นทอ้งถนน บา้งเดนิ บา้งป�� นจกัรยาน

รา้นค้าตา่งๆ มากมาย มทีั�งรา้นที�เป�นของไทยมสุลิมและไทย

พุทธ เสียงทกัทายซึ�งกนัและกนัในยามเชา้ดงัมาไมข่าดสาย

หลายบา้นมโีต๊ะเล็กๆ สําหรบัตั�งขนัขา้วเพื�อรอพระเดนิ

บณิฑบาต ชุมชนแห่งนี�มทีั�งวดั มสัยดิ และศาลเจ้าที�อยูร่ว่มกัน

มาตั�งแต่อดตีจนถงึป�จจบุนั 



       ชมุชนศรรีายา คือประวัตศิาสตร ์ที�

มากดว้ยคุณค่าของสถาป�ตยกรรม บา้น

ยาวและความกลมเกลยีวของคนในชมุชน

ที�รอต้อนรบัผูม้าเยอืน ภาพรอยยิ�มและ

น�าใจไมตร ี   เกดิเป�นความประทบัใจของ

ผูเ้ขยีนและเพื�อนรว่มเดนิทาง ถงึเวลาที�

ตอ้งจากลา ชมุชนศรรีายาคือความทรงจํา

ที�มอิาจลมืเลอืน

 

ออกแบบปก : จุรีพร ชาตเิสรี


