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สำ�นักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้



คำ�นำ�
 ภารกจิสำาคญัต่อสงัคมประการหนึง่ของสำานกังานอทุยานการเรยีนรู ้คอื การปลกูฝัง 

นิสัยรักการอ่าน และการกระจายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยและสอดคล้อง

กับความสนใจของเด็ก เยาวชน และประชาชน ในรูปแบบห้องสมุดมีชีวิตที่สร้างสรรค์บน

พืน้ฐานการมส่ีวนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ  โดยสำานกังานอุทยานการเรยีนรูไ้ด้ร่วมกบัองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในภูมิภาคต่างๆ เพื่อขยายผลการดำาเนินงานดังกล่าว

 การสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้สาระท้องถ่ิน ให้มีรูปแบบการนำาเสนอที่ทันสมัยและ

ดึงดูดความสนใจ เป็นเครื่องมือที่สำาคัญอย่างหนึ่ง ซึ่งสำานักงานอุทยานการเรียนรู้เห็นว่า

มีส่วนในการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนสนใจการอ่านและใฝ่หาความรู้อย่าง 

ต่อเนื่อง โดยนำาเรื่องราวภูมิปัญญาสาระท้องถิ่นใกล้ตัวที่สอดคล้องกับวัย การดำารงชีวิต

พร้อมกบัสอดแทรกแนวคดิด้านคณุธรรม จริยธรรม มาเป็นเน้ือหาของสือ่การเรยีนรูส้ำาหรบั

เยาวชนตามช่วงวัย ตั้งแต่ ๓ – ๑๒ ปี

 ส่ือการเรียนรู้สาระท้องถ่ินจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดกระบี่ชุดนี้ สำานักงานอุทยาน 

การเรยีนรูไ้ด้ร่วมกนัสร้างสรรค์กบันกัวชิาการและนกัเขียนในท้องถ่ิน เพือ่ให้เด็กและเยาวชน 

รวมทั้งประชาชนท่ัวไปในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดกระบี่ ได้รับความรู้และความภาคภูมิใจ

ในวัฒนธรรมและท้องถิ่นของตน รวมทั้งก่อให้เกิดความเข้าใจและการยอมรับในวิถีชีวิต

วัฒนธรรมที่หลากหลายตามบริบทพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไป

 สำานักงานอุทยานการเรียนรู้ มุ่งหวังว่าหนังสือชุดนี้จะเป็นสื่อการเรียนรู้อีกชุดหนึ่ง 

ที่จะส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายถึงเป็นหนังสือที่ผู้อ่าน 

อ่านอย่างมีความสุข สนุกในการอ่านและก่อให้เกิดความตระหนักในคุณค่าของท้องถิ่น

ตนเองได้อย่างแท้จริง

สำานักงานอุทยานการเรียนรู้





เกลอควน  
เกลอเล

จากขุนเขา
สู่ท้องทะเล

โครงการ เกลอควน เกลอเลแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เล่าเรื่องบ้านฉันให้บ้านเธอฟัง

เกลอ ควน เล

หมายถึง เพ่ือนสนิท เป็นภาษาถ่ินใต้ หมายถึง ทะเลคนใต้เรียกแทนเพ่ือนว่า 
เกล

อ หมายถึง เนินเขา เนินดิน

เรื่อง รัตนา คชนาท
ภาพ รัตนา คชนาท  และ อัญชลี อารีย์วงศ์



๖

ณ                               ศาลากลางจังหวัดกระบี่ กำาลังจัดแสดง       
 นิทรรศการความรู้เกี่ยวกับจังหวัดกระบี่  

คุณครูต่างพาเด็กนักเรียนมาชมนิทรรศการกัน 
อย่างคึกคัก

“ภูผา” กับเพื่อนๆ เดินทางมาจาก 
อำาเภอเขาพนม พอลงจากรถได้ก็คุยกันใหญ่

“นั่งรถมาเกือบชั่วโมงเลย เมื่อยจัง”
“ฉันว่าฉันได้กลิ่นอายทะเลด้วยล่ะ อยากไปทะเลจัง”



๗

 ขณะเดียวกัน ก็มีเด็กนักเรียนอีกกลุ่มหนึ่ง
เดินมุ่งหน้าสู่ศาลากลางเช่นกัน “ในที่สุดก็มา
ถึงแล้ว ทั้งขึ้นรถ ลงเรือ แล้วก็ขึ้นรถ ฮ้า...เดิน
ทางเกือบ ๓ ชั่วโมงเชียวนะเนี่ย ” 
 “พูดเบาๆ หน่อยจ้ะ อูมะ” ครูก้อยเตือน
 เด็กๆ กลุ่มนี้มาจากโรงเรียนบน
เกาะลันตา นานๆ ครั้ง เด็กจากเกาะจะได้มา
ใจกลางเมืองกระบี่แบบนี้



๘

กระบี่ ดี๊ ดี
เที่ยวทั้งปีสบายๆ

นิทรรศการ

จังหวดักระบี่ มชีายฝั่งติดทะเล
อนัดามนัราว ๑๖๐ กิโลเมตร

ปากแม่น�้ากระบี ่
มผีืนป่าชายเลน 
ทอดยาวนบัพนัไร่

มปี่าที่ราบต�า่ที่อุดม 
สมบรูณ์ผืนสุดท้าย 
ในไทย คือ ผืนป่า 
ทุ่งเตยีว เขตรกัษา 
พนัธุ์สตัว์ป่าเขาประ-บางคราม 

พบความงามของ
สายหมอกเหนือ
ขุนเขาพนมเบญจา 
และแมกไม้นานา
พนัธุ์ของป่าดิบชื้น

กระบี่   เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก
กระบี่สีเขียว

เขาข
นา

บน
�้า

มหีมู่เกาะ 
น้อยใหญ่  
๑๕๔ เกาะ

เป็นเมืองท่า
ค้าขายมาแต่
โบราณ

เป็นแหล่ง 
โบราณคดเีก่าแก่ 
ตั้งแต่ยุคก่อน
ประวตัิศาสตร์

อ.ปลาย 
พระยา

อ.อ่าวลึก

อ.เมืองกระบี่

อ.เขาพนม

อ.คลองท่อม

อ.เหนือ 
คลอง อ.ล�าทบั

อ.เกาะลนัตา

 เด็กๆ ทยอยกันเข้ามา
ภายในอาคารของศาลากลาง
จังหวัดกระบี่ แล้วแยกย้ายกัน
ไปชมนิทรรศการตามจุดต่างๆ 



๙

ปากแม่น�้ากระบี ่
มผีืนป่าชายเลน 
ทอดยาวนบัพนัไร่

กระบี่มผีู้คนหลายชาติพนัธุ์ อาศยัอยู่ 
ด้วยกนัอย่างสงบสุข มวีิถีชุมชนที่เรยีบง่าย  
มั่งมภีมูิปัญญา ใช้ชีวิตพึง่พาธรรมชาติ

ค้นหา ๕๐ แหล่งท่อง
เที่ยวน่ามหศัจรรย์

เรือหวัโทง
สัญลกัษณ์
แห่งทะเล
อนัดามนั

กิจกรรม 
รกัษ์กระบี่

ปลกูป่า 
ชายเลน

สร้างบ้านปลา

เก็บขยะ 
ใต้ทะเล

กระบี่   เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก
ที่เที่ยวดี๊ ดี วิถีชุมชน

สืบทอดวฒันธรรมประเพณี
ที่มมีาแต่บรรพบุรุษ เพิม่
มนต์เสน่ห์ให้กระบี่มิรู้ลืม

เกา
ะห้อง

สร
ะมร

กต

เขา

หง
อนน

าค

ทะเลแหวก

เขาข
นา

บน
�้า

           ถ
�า้คล

ัง

หมู่เกาะพีพี

ไทยมุสลิม

ไทยพุทธ

ไทยจีน

ไทยใหม่หรือ
ชาวเลอรูกัลาโว้ย

ณ ห้องโถงนิทรรศการ มีบอร์ดจัดแสดงความรู้เกี่ยวกับจังหวัดกระบี่อย่างน่าสนใจ  
ตัวภาพเขียนสีประวัติศาสตร์กลายเป็นพระเอกที่เด็กๆ ต้องมาถ่ายรูปด้วย



๑๐

มไีม้ส�าคัญหลายชนิด เช่น 
ตะเคยีนทอง ยาง ตะแบก 
หลุมพอ จ�าปา เป็นต้น

อุทยานป่าบกแห่งเดยีวในกระบี่

เขาพนมเบญจา
หลงัคาเมืองกระบี่

เทือกเขาสงูสลบัซบัซ้อนทอดยาวจากเหนือจรดใต้ เป็นป่าดิบชื้น 
ที่ยังคงความอุดมสมบรูณ์ มยีอดเขาพนมเบญจาสงูตระหง่าน 
เหนือระดบัน�้าทะเล ๑,๓๙๗ เมตร สงูสุดดุจเป็นหลงัคาเมืองกระบี ่
เป็นต้นก�าเนิดสายน�้าหล่อเลี้ยงสรรพชวีิต

      กลุ่มอูมะดูบอร์ดแล้วก ็
         อยากไปเที่ยวขุนเขาสูงสุด 

         ของเมืองกระบี่นี้สักครั้ง
           ใกล้ๆ กันนั้น ภูผาและ 
             เพื่อนๆ ก็ตื่นตากับ 
              ชายหาดที่เรียงราย 
                   ของเกาะลันตา

อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา 
KHA PHANOMBENCHA NATIONAL PARK

กรมอุทยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพืชพนัธุ์

น่าไปปีนเขา
ตั้งแคมป์จงัเนอะ

ยอดเขาพนมเบญจา

•ที่ท�าการอุทยานฯ
•น�้าตกห้วยสะเด

น�้าตกห้วยโต้ •



๑๑

๙ หาดเรยีงรายสุด
ปลายเกาะทีแ่หลมโตนด

๔ วิถีชุมชนเก่าแก ่
น่าเรยีนรู้

สุดยอด!  
อยากไปจงั

เกาะลนัตา
มากหาดละลานตา
เกาะลนัตาเป็นอ�าเภอเดยีวของกระบี่
ที่มลีกัษณะเป็นเกาะ  
ที่ว่าการอ�าเภอและสถานทีร่าชการ
ต่างๆ อยู่บนเกาะลนัตาน้อย  
ส่วนเกาะลนัตาใหญ่นั้นเป็น 
แหล่งท่องเทีย่วขึ้นชือ่ระดบัโลก

เด็กไกลทะเล 
ต่างใฝ่ฝันอยากไป 
เที่ยวเกาะ ลอยคอ 
เล่นนำ้าทะเลให้ฉำ่าใจ

หาดคลองดาว

หาดคลองจาก

หาดคอกวาง

หาดพระแอะ

หาดคลองโตบ

หาดคลองนิน

หาดบากนัเตยีง

หาดหินงาม

หาดคลองโข่ง

เมืองเก่าลนัตา

บ้านศรรีายา

บ้านสงักาอู้

บ้านศาลาด่าน

ชุมชน 
โต๊ะบาหลิว

เกาะลนัตาน้อย

เกาะ
ลันตา 
ใหญ่



๑๒

 ราวกับมีใครได้ยินความปรารถนา 
ของเด็กจากขุนเขาและทะเล หลังงานแสดง
นิทรรศการจังหวัดกระบี่จบลง ทางอำาเภอเขาพนม
กับอำาเภอเกาะลันตาก็ร่วมมือกันจัด  
โครงการ “เกลอควน เกลอเล” 

 ภูผาและเพื่อนๆ ชั้น ป.๕ เป็นตัวแทนนักเรียน
จากอำาเภอเขาพนม ส่วนตัวแทนนักเรียนจากอำาเภอ
เกาะลันตา คือ อูมะกับเพื่อนๆ ชั้น ป.๕ นั่นเอง
 เมื่ออูมะเจอภูผาอีกครั้งก็จำาได้ว่าเคยเห็นที่งาน
แสดงนิทรรศการ ทั้งสองทักทายและทำาความรู้จัก
กันอย่างเป็นทางการ

เพื่อให้เด็กๆ จากขุนเขา 
และท้องทะเล ได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กัน เล่าเรื่องบ้าน

ฉันให้บ้านเธอฟัง

โครงการ  
“เกลอควน เกลอเล”



๑๓

 คุณครูและเด็กทั้งสองกลุ่มมาร่วมเปิดโครงการ และทำาความรู้จักกัน โครงการนี้
นอกจากจะให้เด็กๆ ได้สลับสับเปลี่ยนกันไปเยือนที่อยู่ของอีกฝ่ายแล้ว ยังต้องเตรียม
การแสดงท้องถิ่นของตนไปให้เพื่อนๆ ต่างโรงเรียนดูด้วย

โครงการ  
“เกลอควน เกลอเล”แลกเปลี่ยนประสบการณ์  

เล่าเรื่องบ้านฉันให้บ้านเธอฟัง



๑๔

 ครูเล่าว่า...ลิเกป่าเป็นการละเล่น
พื้นบ้านโบราณที่แพร่หลายในจังหวัด
ตรัง พังงา และกระบี่ สืบทอดต่อกันมา 
ไม่ตำ่ากว่า ๘๐-๑๐๐ ปี สันนิษฐานว่า 
ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมมาจากแขก
เปอร์เชียหรือแขกเจ้าเซนที่เดินทางมา
ค้าขาย เป็นบทสวดประกอบ 
จังหวะรำามะนาที่เรียกว่า “ดิเกร์”  
 ลิเกป่าม ี

ประวตั ิ
ยาวนานจริงๆ 

นะครบั

เล่าประวัติ  
ลิเกป่า

 โรงเรียนของภูผา จะเป็นฝ่ายเริ่มต้น
ไปแลกเปลี่ยนที่เกาะลันตาก่อน พวกเขาตกลง
กันว่าจะแสดงลิเกป่าให้เพื่อนๆ ที่นั่นดู เพราะ
ปัจจุบันนี้ ในจังหวัดกระบี่ มีคณะลิเกป่าแค่ใน
อำาเภอเหนือคลองกับอำาเภอเขาพนมเท่านั้น
 ภูผาเคยดูลิเกป่าหลายครั้ง ดูทีไรก็สนุก 
แต่เขายังไม่เคยรู้ความเป็นมาของลิเกป่าเลย  
รู้แต่ว่าเป็นการละเล่นท้องถิ่นของภาคใต้  
ครูมาโนชจึงช่วยเล่าประวัติของลิเกป่าให ้
เด็กๆ ฟัง

ภายหลังจึงเพี้ยนเสียงเป็น “ลิเก” หรือ
ยี่เก 
 ต่อมาชาวบ้านได้ฟังการสวดดิเกร์ 
ก็หัดร้องตามทำานอง และดัดแปลง
เติมแต่งความสนุกสนาน ผสมผสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่นใต้เข้าไปจนพัฒนามา
เป็นลิเกป่าเช่นทุกวันนี้



๑๕

ลิเกป่าเล่นใน 
งานไหนบ้างคะ

๑. เบิกโรง ดนตรปีระโคมโหมโรง 
บวงสรวงเจ้าที่ สิ่งศกัดิส์ิทธิ์ และ
ครบูาอาจารย์ให้อวยชยั

๒. ไหว้คร ูร้องเพลงเวยีนในลกูคู่ เพือ่เชิญครู
มาประจ�าโรง แล้วจึงร้องบอกชดุการแสดง 
ทั้ง ๑๒ ชุด ตามประเพณ ีส่วนมากนิยมเล่น
เรือ่งแขกแดงเท่านั้น

๓. ออกแขก เรยีก “เต้นเทศ” 
เป็นการเต้นของแขกตามจงัหวะ
ร�ามะนา ถ้ามมี่านหรือฉากก็
เรยีกว่า “การเต้นกระตุกม่าน”

๔. เริ่มแสดง เล่นเรือ่งแขกแดง
จนจบ

หลงัจากจบชุดแขกแดง 
จะแสดงเรือ่งอืน่ได้ตามต้องการ 
แล้วจึงร้องเพลงส่งครกูลับสู่ 
สถานที่อยู่ เป็นล�าดบัสุดท้าย

ลิเกป่าเป็นการแสดง 
ที่สนุก มักเล่นในงานรืน่เริง 

 ทางคณะจะปลกูโรงตั้งเวท ีมฉีาก
สวยงามเชียวล่ะ

เนื้อเรือ่งหลกัก็คือ ชุดแขกแดง เป็นเรือ่งราวของ
แขกจากเมืองลกักะตา (กัลกัตตา) ประเทศอินเดยี 
ที่เดินทางมาค้าขายในเมืองไทยแถบชายฝั่งทะเล
ตะวันตก และได้ภรรยาเป็นคนไทย ชือ่ ยาย ีหรือ 
ยาหย ีต่อมาแขกแดงคิดถึงบ้าน จึงชวนยายกีลับไป
บ้าน ยายเีป็นห่วงแม่ก็ไม่ยอมไป แขกแดงเจรจาอยู่
นานกว่าจะใจอ่อน และได้เสนาเป็นคนขบัเรือให้

คณะลิเกป่าจะเขยีนบทการแสดงลิเกป่าขึ้นเองจากโครงเรือ่งแขกแดง เนื้อเรือ่งจึงสั้นยาวแตกต่างกนั จะยืดหรือหด
ก็ได้ตามต้องการ ความสนุกจะอยู่ที่ท่าเต้นและการใช้ปฏิภาณไหวพริบในการเจรจาของตวัละครนั่นเอง

ล�าดับขั้นตอนการแสดงลิเกป่า 

เครื่องบูชาเบิกโรง มหีมาก  
๕ ค�า พล ู๕ ค�า เทยีน ๑ เล่ม 
ธปู ๕ ดอก และเงิน ๑๒ บาท

แล้วเล่นเรือ่ง 
อะไรบ้างครบั



๑๖

ใครกันนะ?  
แขกแดง

เจ้าเมือง (หรือนายด่าน)  
แต่งกายตามสมัยนิยม ส่วนมาก
จะสวมกางเกงขายาว หรือนุ่ง
โจงกระเบน สวมเสื้อแขนยาว 
หรือแล้วแต่สะดวก

แม่ของยาย ีแต่ง
ตัวแบบผู้หญิงไทย
มุสลิมภาคใต้

คณะลิเกป่าแถบ
จังหวดักระบี่ จะมี

ตวัประกอบเพิม่เติม 
ดงันี้ด้วย

เสนา

แขกแดง

ยายี

 ภูผารับบทเป็นแขกแดง ใส่จมูกปลอม
ใหญ่เบ้อเริ่ม ทำาด้วยไม้ทาสีแดงแจ๋ แล้วก็ติด
หนวดเคราให้ยาวรกรุงรัง เป็นลักษณะเด่นของ
ตัวละครแขกแดงเลยล่ะ
 ส่วนยาย ีหรือ ยาหยี จะสวมเสื้อแขนยาว
มีผ้าคลุมผม และนุ่งปาเต๊ะสีต่างๆ
 สุดท้าย เสนา เป็นตัวละครที่เรียกเสียงฮา 
จึงต้องแต่งหน้าตาให้ดูตลก หรือไม่ก็ทาแป้ง
ขาวโพลนไปทั้งตัว ส่วนมากไม่ค่อยสวมเสื้อ  
นุ่งแค่โสร่งผืนเดียวก็แสดงได้แล้ว

                           หลังจากรู้ประวัติลิเกป่าพอสมควรแล้ว  
                                 ก็มาถึงตอนเลือกตัวนักแสดงและนักดนตร ี
                                 เด็กๆ เขาพนมเบญจาเคยดูลิเกป่ากันมาแต่เล็ก 
                                เมื่อต้องแสดงเองก็ตื่นเต้นกันใหญ่ ครูมาโนช    
                              จึงมาช่วยควบคุมการซ้อมลิเกป่าด้วย
 ลิเกป่าคณะหนึ่งมีนักแสดงและนักดนตรีรวมกันราว ๑๐-๒๐ คน  
          การแสดงชุดแขกแดงจะมีตัวละครสำาคัญ ๓ ตัว คือ แขกแดง  
            ยายี และเสนา



๑๗

ส่วนเรื่องเครื่องดนตรี  
จะมีรำามะนา ๒ ลูก, โหม่ง หรือ ฆ้องคู่ ๑ ชุด,  

ฉิ่ง ๑ คู่, กลองตุ๊ก ๑ ลูก, ปี่ ๑ เลา  
และซอ ๑ คัน คณะลิเกป่าจะขาด 

รำามะนาไม่ได้เลย บางครั้งจึงเรียกว่า  
ลิเกรำามะนา

 นอกจากนี้แล้ว ยังมีลูกคูต่ามจำานวนเครื่องดนตรีด้วย  
ลูกคู่นี้อาจเป็นตัวแสดงในจินตนิยายเรื่องอื่นๆ เมื่อแบ่งหน้าที่กันลงตัว 
ทุกคนก็ฝึกซ้อมกันอย่างตั้งใจเพื่อให้การแสดงออกมาดีีที่สุด

ร�ามะนาเป็นกลองหน้าเดยีว 
ใช้ร�ามะนาใหญ่
กับร�ามะนาเล็ก โหม่ง (ฆ้องคู่)

ฉิ่ง กลองตุ๊ก

ปี่

ซอ



๑๘

เกลอควน   
  ล่องทะเล

ปู่ของฉนัเป็นพราน  
เคยเจอเสือด�า  
กับหมคีวาย 
ในป่าด้วยล่ะ

ถ้าข้ึนไปบนยอด 
เขาพนมจะเห็น 
วิวทะเลหมอก 

สวยเลยล่ะ 

ตาบอกว่าสมยัก่อน 
   ถ้าใครได้ ไปทะเล 
     จะกลับมาคุยอวด  
         ไปทั้งหมู่บ้าน

เขาพนม 
เบญจา

มปี่าอุดม 
สมบรูณ์

ปลกูส้ม 
โชกุนอร่อย

ไม่ได้ โม้  
มตี้นไม้ยกัษ ์

ด้วยนะ

หินย้อย 
ในถ�้า

ชมหินงอก

เล่นน�้าตก 
ห้วยโต้

เมื่อถึงวันเดินทาง ครูมาโนชก็พาภูผาและเพื่อนๆ  
  นั่งเรือโดยสารมุ่งสู่เกาะลันตาใหญ่ เด็กๆ จากควน 
     เขาพนมฮือฮา ตื่นตาตื่นใจ ผืนนำ้าทะเล  
       เกลียวคลื่น ฟ้าสีครามและเกาะแก่ง คือ 
              วิวทิวทัศน์ใหม่ที่สวยงามจริงๆ

 อูมะเป็นตัวแทนไปรับคณะนักเรียน
จากอำาเภอเขาพนมที่ท่าเรือข้ามฟาก และ
พานั่งรถต่อมาถึงพิพิธภัณฑ์ชุมชน 
ชาวเกาะลันตา ซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดง 
ลิเกป่าในคำ่าคืนนี้ เพื่อนๆ ที่เกาะลันตา 
ก็รอต้อนรับอยู่ที่นั่นแล้ว
 ภูผาและเพื่อนๆ เล่าเรื่องราวของ
เขาพนมให้ทุกคนฟัง แถมยังเอาส้มโชกุน 
ของขึ้นชื่ออำาเภอเขาพนมมาฝากด้วย



๑๙

พิพิธภณัฑ์ชุมชน
ชาวเกาะลนัตา

 อูมะอาสาพาบรรดาเกลอควนชม
พิพิธภัณฑ์ชุมชนชาวเกาะลันตา ซึ่งเป็น
สถานที่รวบรวมประวัติศาสตร์ของชาว
เกาะลันตาตั้งแต่มาจากแหลมมลายู  
มีห้องจำาลองจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ 
วิถีชีวิต อาชีพ และขนบธรรมเนียมของ
ชาวลันตา

       การชมพิพิธภัณฑ์ฯ  
ทำาให้ภูผาและเพื่อนๆ รู้จัก 
  เกาะลันตาขึ้นอีกเยอะเลย  
   ที่นี่มีผู้คนตั้งถิ่นฐานมาหลายร้อยปีแล้ว  
 เพราะมีทำาเลดี เหมาะเป็นที่พักเรือและ 
หลบมรสุม จึงกลายเป็นเมืองท่าค้าขาย จนสุดท้าย 
ก็เกิดเป็นชุมชนคึกคัก มีผู้คนหลากหลายชาติพันธุ ์
    อาศัยอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข ทั้งชาวไทยมุสลิม ไทยพุทธ  
     ไทยจีน และชาวไทยใหม่หรือชาวเลอูรักลาโว้ย
   พอคำ่าลง ก็ได้เวลาแสดงลิเกป่า ภูผาและเพื่อนๆ แสดงฝีมือกันเต็มที่  
          สร้างความประทับใจแก่เพื่อนๆ ในโครงการและชาวเกาะลันตา  
             ทุกคนสนุกสนานเฮฮาเป็นอย่างมาก



๒๐

อยู่กับเล กินกับเล

หลงับ้าน มบีนัได 
ใช้ลงเรือออกทะเล

ใต้ถุนยกสูง 
พ้นระดบัน�้าทะเล

ฝาบ้านตดี้วย
ไม้ ไผ่หรือใช้

ไม้ ไผ่สาน 
เป็นลวดลาย

 รุ่งเช้า อูมะก็พาเพื่อนๆ เดินเที่ยวหมู่บ้านสังกาอู ้
ที่อยู่ตอนปลายเกาะลันตา อูมะเกิดและเติบโตที่นี่  
  เขาเป็นลูกหลานชาวเลอูรักลาโว้ย
 “เราพูดภาษาอูรักลาโว้ยกัน สังกาอู้  
          แปลว่า อ่าว ส่วนอูมะชื่อฉัน 
                แปลว่าคลื่นล่ะ”

 อูมะยังเล่าให้ฟังว่า บรรพบุรุษ 
ของเขา เป็นชาวเลเผ่าดั้งเดิมแห่ง
คาบสมุทรอันดามัน มีเรือเป็นบ้าน  
ออกเร่ร่อนรอนแรมหากินไปในท้อง
ทะเล จนเมื่อราว ๕๐๐ กว่าปีก่อน  
ได้ตัดสินใจลงหลักปักฐานที่เกาะลันตา
เป็นแห่งแรก ก่อนจะขยับขยายย้าย
ถิ่นฐานไปถิ่นอื่น เกาะลันตาจึงเป็น
เสมือนเมืองหลวงของชาวเลอูรักลาโว้ย 
และที่เกาะลันตาก็มีชุมชนชาวเลอยู่  
๔ แห่งด้วยกัน คือ โต๊ะบาหลิว, ในไร่,  
คลองดาว และสังกาอู้

 ชาวเลส่วนใหญ่เกี่ยวดองเป็นญาติกัน  
มักปลูกบ้านอยู่ติดชายทะเล เป็นบ้านชั้นเดียว 
ยกใต้ถุนสูง หลังบ้านสร้างยื่นลงไปในทะเล  
บ้านไหนที่ไม่ติดชายฝั่งก็จะหันหน้าบ้านเข้าหา
ทะเล ยกพื้นสูงไว้เลี้ยงเป็ดไก่ มีนอกชานไว้ 
นั่งเล่นและซ่อมแซมเครื่องมือประมง



๒๑

กับข้าวชาวเล
ชาวเลกินข้าวเป็นอาหารหลัก นิยมหุงข้าวมนั 
มะพร้าวหรือข้าวมันกะทิ กินกับน�้าพริกขย�า 
และหอยติบ ซึง่เป็นหอยนางรมพนัธุ์เล็ก

โต๊ะหมอ คือ 
ผู้ท�าพิธกีรรม 
ประจ�าหมู่บ้าน

        เด็กๆ จากเขาพนมได้ฟัง 
       เรื่องเล่าจากโต๊ะหมอ 
     เกี่ยวกับพิธีลอยเรือปาจั๊ก 
       ว่าต้องทำาทุกปี ปีละ ๒ ครั้ง   
        ในช่วงลมเปลี่ยนทิศ เพื่อ 
          สะเดาะเคราะห์ และขอ 
อำานาจจากผีหรือส่ิงศักดิ์สิทธิ์
ให้คุ ้มครอง รวมทั้งเซ่นไหว้
บรรพบุรุษด้วย

โต๊ะหมอยังเล่าวิถี
ชาวเลให้ฟังด้วยว่า...
ผู้ชายจะออกเรือหาปลา
แต่เช้า ส่วนแม่บ้านก ็
หุงหาอาหารทำางานบ้าน 
เด็กๆ วิ่งเล่นตามประสา

เมื่อเรือหาปลากลับเข้าฝั่ง  
ทุกคนในครอบครัวก็จะช่วยกัน

ปลดกุ้ง ปลา หมึก ออกจากอวน 
เก็บตัวเล็กๆ ไว้ทำากินเอง  

คัดเลือกตัวใหญ่ๆ เอาไปขาย 
ที่แพปลา จากนั้นก็เตรียม 

เครื่องมือหาปลาไว้รอ 
ออกเรือพรุ่งนี้

ศาลารองเง็ง-หอชาติพนัธุ์ชาวเล 
ถ่ายทอดประวตัิความเป็นมาของ

ชาวเลตั้งแต่อดตี



๒๒

รักกระบี่
รักษ์ทะเล หากคนรกัษ์ทะเล 

ทะเลก็จะเอื้ออารแีละ
รกัเราเช่นกนั

วันต่อมา ก็ได้เวลาที่ภูผาและเพื่อนๆ ต้อง
กลับเขาพนมแล้ว พวกเด็กๆ ขอไปเล่นนำ้า
ทะเลให้ชุ่มฉำ่าใจก่อนกลับบ้าน

 จากนั้น ครูก็พาเด็กๆ ไปทำากิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ 
ที่บ้านทุ่งหยีเพ็ง ซึ่งเป็นหนึ่งในหมู่บ้านท่องเที่ยว 
วิถีชุมชนต้นแบบของจังหวัดกระบี่  
 เริ่มต้นด้วยการสร้างบ้านปลา  
โดยใช้กิ่งไม้ทำาเป็นโครงก่อน แล้วมุง 
ด้วยใบไม้ เสร็็จแล้วนำาไปปักในลำาคลอง 
ตามแนวป่าโกงกาง ที่มีนำ้าท่วมถึงตลอดเวลา  
ล่อให้ปลามาอยู่ พอถึงช่วงมรสุม ชาวประมง 
ก็จะออกหาปลาในบริเวณบ้านปลาที่วางไว้  
เป็นภูมิปัญญาที่ชาญฉลาดจริงๆ  
         เสร็จแล้วก็ไปปลูกป่าชายเลนกันต่อ ทางชุมชนทุ่งหยีเพ็งเตรียมกล้า 
             ต้นโกงกางไว้รองรับผู้มาทำากิจกรรมอยู่แล้ว เด็กๆ ลุยโคลนลงไป 
                        ปลูกป่าอย่างไม่กลัวเลอะ ได้สัมผัสธรรมชาติของ 
                                  ป่าชายเลน เห็นต้นไม้ที่มีลักษณะพิเศษ  
                                    เพราะต้องปรับตัวให้อยู่รอดในบริเวณ 
                                         ที่มีนำ้าขึ้นนำ้าลงตลอดเวลา



๒๓

พันธุ์ไม้ที่พบ
ได้แก่ พังกา แสมขาว  
แสมทะเล โกงกางใบเล็ก 
โกงกางใบใหญ่ ตะบูนขาว 
ตะบูนดำา โปรงแดง  
โปรงขาว โพทะเล เป็นต้น

มรีากอากาศ 
ช่วยหายใจ

ใบเป็นมนั  
มตี่อมขบัเกลือ

รากค�้าจุน
ช่วยพยงุล�าต้น

 การมีป่าชายเลนก็เหมือนมีกำาแพงธรรมชาติ
ช่วยป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง และชะลอความ
รุนแรงของกระแสนำ้าด้วย อูมะเล่าว่า แต่ก่อนมี
การตัดไม้โกงกางไปเผาถ่านเยอะ ทำาให้ป่าชายเลน
ร่อยหรอลง ต้องปลูกทดแทน ถ้าป่าชายเลนอุดม
สมบูรณ์ ชาวเลก็จะไม่อดตายเช่นกัน เพราะที่นี่
เป็นแหล่งอาหารและอนุบาลสัตว์นำ้าหลายชนิด
 หลังทำากิจกรรมร่วมกัน เด็กจากภูเขาและ
ทะเลก็สนิทกันมากขึ้น ภูผาและเพื่อนๆ มา 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์คราวนี้ ไม่เพียงแต ่
เห็นความงามของทะเล แต่ยังได้ตระหนัก 
ถึงความสำาคัญของทะเลที่มีต่อชีวิตผู้คน 
ชายฝั่งอันดามันอีกด้วย



๒๔

รองเง็ง 
มาจากไหน

รองเง็งในเมืองไทย
สืบทอดมาจากมาเลเซีย  
นิยมแสดงในแถบจังหวัด 
ชายแดนภาคใต้ แต่ก่อนมีแสดงในบ้านขุนนาง
หรือเจ้าเมือง เพื่อต้อนรับแขกเมืองในงานรื่นเริง  
มีเพียงหญิงซึ่งเป็นข้าทาสบริวารของเจ้าเมือง
เท่านั้นที่ได้ฝึกรองเง็ง

รู้จักรองเง็ง
รองเง็งเป็นศิลปะพื้นบ้านภาคใต้ของไทย มีลักษณะ
ของการเต้นรำาเกี้ยวพาราสีกันของคู่หนุ่มสาว มีความ
สวยงามทั้งลีลาการเคลื่อนไหวของเท้า มือ ลำาตัว 
การแต่งกาย และความไพเราะของเพลงประกอบ  
รองเง็งเป็นศิลปะการแสดงที่มีมาไม่ตำ่ากว่า ๒๐๐ ปี 
ได้รับแบบอย่างมาจากการเต้นรำาพื้นบ้านของชาว
โปรตุเกสที่แพร่เข้ามาในเกาะชวาและแหลมมลายู 
ชาวพื้นเมืองชื่นชอบ จึงร้องเล่นเต้นเลียนแบบ  
ปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่น จนเกิดเป็นศิลปะ
รองเง็งเช่นทุกวันนี้

มเีรือ่งน่ารู้
เยอะเลยครบั

 คราวนี้   ก็ถึงเวลาท่ีอูมะ
และเพื่อนๆ จากเกาะลันตา   ต้อง
ไปเยือนเขาพนม   พวกเขาต้ังใจจะ
แสดงรองเง็งให้ภูผาและเพื่อนๆ ดู  
 อูมะเห็นรองเง็งชาวเลมา
ตัง้แต่เดก็แล้ว จงึฝึกไม่ยาก  ครกู้อย 
แนะนำาให้เด็กๆ ค้นคว้าที่มาของ
รองเง็งเพ่ิมเติม จะได้ไปเล่าให้
เพื่อนๆที่เขาพนมฟัง อูมะจึงได้รู ้
ประวัติความเป็นมาของรองเง็ง



๒๕

รองเง็งในเกาะลันตา
เมื่อรองเง็งเผยแพร่เข้ามาที่เกาะลันตา โดยนักเดินทางจากเกาะปีนัง 
ประเทศมาเลเซีย คนกลุ่มแรกที่รับเอาศิลปะการแสดงรองเง็งก็คือ 
ชาวเลอูรักลาโว้ย เกิดเป็นรองเง็งชาวเล มีการขับร้องโต้ตอบกันเป็น
ภาษามลายู ท่าเต้นแบบชาวบ้าน มักแสดงเพื่อประกอบพิธีกรรม

มะโย่งเล่นรองเง็ง
ช่วงพักครึ่งการแสดงมะโย่ง ๑๐-๑๕ นาที เมื่อ
ดนตรีบรรเลงเพลงรองเง็ง นักแสดงหญิงจะ
เต้นจับคู่กันเอง และเชิญผู้ชมผู้ชายเข้าร่วมวง
ด้วย เป็นที่ถูกอกถูกใจชาวบ้าน ภายหลังจึงมี
คณะรองเง็งแยกต่างหากจากมะโย่ง

ชาวไทยมุสลิมนำารองเง็งมาเต้นบ้าง  
ปรับเปลี่ยนเนื้อร้องจากภาษามลายูโบราณ 
เป็นภาษาไทย เรียกว่า รองเง็งตันหยง 

มะโย่งเป็นการแสดง 
ละครมลายสู�าหรบักษตัริย ์

และเจ้านายระดบัสูง นิยมเล่น 
ทางชายแดนภาคใต้

เป็นการเต้นรำาประกอบ 
ร้องเพลง เนื้อเพลงจะขึ้นต้นว่า 
“ตันหยง ตันหยง”



๒๖

ขั้นตอนการแสดง

ฝ่ายหญิง สวมเสื้อบนัดง นุ่งผ้า
ปาเต๊ะ สวมรองเท้าหุ้มส้น ใช้ผ้า
คล้องคอเป็นผ้าลกูไม้สีสันสวยงาม ฝ่ายชาย สวมหมวกแขก สวมเสื้อ

แขนยาวที่เรยีกว่ากุโหร่ง นุ่งกางเกง
ขายาว แล้วนุ่งโสร่งทบัอกีชั้น  

ให้สูงเพยีงหวัเข่า

รองเง็งคณะหนึง่ประกอบด้วยผู้เต้นร�า 
๔-๑๐ คน จับคู่ชาย-หญิง หรือแล้ว
แต่ปรบัประยุกต์การแสดง อาจมรี้อง

กลอนสดหรือไม่มกี็ได้

ร้องเต้นเล่นรองเง็ง

หัวหน้าคณะรองเง็งทำาพิธี
บอกกล่าวดาโต๊ะหรือวิญญาณ
บรรพบุรุษก่อนการแสดง

ทำาพิธีเสกแป้งลงใน
ผ้าเช็ดหน้าของนางรำา
สะบัดผ้าเช็ดหน้าเรียกให้
คนมาชมการแสดงเยอะๆ

แสดงเพลงไหว้ครู ๓ เพลง  
คือ เพลงลาฆูดัววอ, มะอินัง  
และบูรงปูเต๊ะ เพื่อเชิญดาโต๊ะ 
วิญญาณบรรพบุรุษ และสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเลอูรักลาโว้ย
เคารพนับถือมาดูด้วย

๑ ๒
๓

 วันต่อมา ครูก้อยช่วยจัดหาเครื่องแต่งกายและ
สอนขั้นตอนการแสดงรองเง็งให้เด็กๆ อูมะกับเพื่อนๆ 
ซ้อมเต้นรองเง็งอย่างสนุกสนาน เริ่มจากรองเง็ง
ตันหยง รองเง็งชาวเล รวมถึงรองเง็งจังหวะยาโฮ้ง ที่
นิยมนำามาเต้นออกกำาลังกายในปัจจุบันด้วย



๒๗

นิยมเล่นรองเง็งใน
งานรืน่เริงและงาน
มงคล ปลกูเวทเีตี้ยๆ 
เหมือนเวทรี�าวง การเต้นรองเง็งผู้เต้น

จะยึดฆ้องเป็นหลกัใน
การก้าวเท้า แตะเท้า 
หรือเล่นเท้าตามลลีา
ท่าเต้นของเพลง

นกัดนตรเีล่น ร�ามะนา ๒ ลกู ใหญ่กับเล็ก 
ไวโอลิน ๑ คัน เรยีกว่าซอ ฆ้อง ๑ ลกู และ
อาจเพิม่แมนดาลิน ๑ ตวั

นักแสดงจะพนมมือไหว้ 
๔ ทิศ เพื่อไหว้ดาโต๊ะ 
วิญญาณบรรพบุรุษ  
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และผู้ชม 

เริ่มการแสดง คู่เต้นชาย-หญิง 
ยืนหันหน้าเข้าหากัน เต้นโดย
การโอนอ่อนโยกตัวและย่อตัว
เป็นหลัก ใช้ท่ามือ ท่าเท้า พริ้ว
ไหวเข้าทำานองเพลงอย่างลงตัว 
นิยมแสดงครั้งละ ๓-๕ เพลง

เพลงสุดท้ายที่ต้องแสดงคือ  
เพลงตะเบ๊ะอีเจ๊ะ ถือเป็นเพลง 
ลาดาโต๊ะ วิญญาณบรรพบุรุษ  
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์

๔

๕

๖



๒๘

เกลอเล 
ไปควน

ใต้ทะเลก็มปี่านะ  
แต่เป็นป่าปะการงัล่ะ

มหีญ้าทะเล อาหาร
โปรดของพะยนูด้วย

 และแล้วก็ได้เวลาเดินทาง ครูก้อย อูมะ และเพื่อนๆ  
นั่งเรือข้ามฟากมาขึ้นฝั่งที่ตำาบลเกาะกลาง แล้วเหมารถสองแถว 
เดินทางไปอำาเภอเขาพนม ทุกคนตื่นเต้นกันมาก ที่เห็นเทือกเขาสลับซับซ้อน  
มียอดเขาสูงเทียมเมฆ ม่านหมอกขาวแผ่ปกคลุมทิวเขาเชียวชอุ่ม  
ยิ่งเข้าใกล้แนวขุนเขา ไอความชื้นจากป่าก็ลอยมากระทบผิวกายให้สดชื่น

 ภูผาและเพื่อนๆ ต้อนรับเหล่าเกลอเล  
ด้วยนำ้าส้มโชกุนชื่นใจ แล้วพากันล้อมวงนั่งฟัง 
เรื่องเล่าของทะเลที่อูมะกับเพื่อนๆ ผลัดกันออกมาเล่า



๒๙

รองเง็งชาวเล
ท่าเต้นเรียบง่าย
งดงาม

รองเง็งยาโฮ้ง
ปรับประยุกต์
เป็นท่าเต้นออก
กำาลังกาย

รองเง็งตันหยง
ท่าเต้นสวยงาม มีแบบแผน

นักดนตรีบรรเลงเพลง จังหวะคร้ืนเครงและไพเราะ

และเย็นวันนั้น อูมะและเพื่อนๆ  
ก็แสดงรองเง็งได้สวยงามน่าชม  
เป็นที่ประทับใจทุกคน



๓๐

ชวนเที่ยว 
อุทยานฯ

ครั้งนั้น มยีักษ์ตนหนึง่เดินทางผ่านมา            และได้เห็นเบญจา
ก็เกิดความรักใคร่ จึงเฝ้ารอโอกาสมาลักพาตัวขณะนางหลับแล้ว
เหาะหนีไป เมื่อเบญจารู ้สึกตัวก็ด้ินรนจนหลุดจากวงแขนยักษ์  
ร่างลอยละลิ่วลงสู่พ้ืนดิน นางจึงธิษฐานว่า “ถ้าหากตกลงมาตาย 
ก็ขอให้ร่างกลายเป็นภูเขาและมีสายน�้าไหลจากภูเขาไปหล่อเลี้ยงชีวิต
ชาวเมืองให้อยู่สงบสุขร่มเย็นด้วยเถิด” และแล้วเบญจาก็ตกถึงพ้ืน 
ร่างของนางกลายเป็นภเูขา ดคูล้ายรปูหญิงสาวนอนหงายประนมมือ 
คือ เขาพนมเบญจา ในทุกวนันี้นั่นเอง

ต�านานเขาพนมเบญจา
นานมาแล้ว ธิดาเจ้าเมืองคนหนึง่ ชือ่ 
เบญจา มรีปูโฉมงดงามเป็นทีห่มายปอง
ของชายทั้งหลาย แต่เบญจาไม่เหลยีวมอง
ใครเพราะมคีนรกัอยู่แล้ว

 วันต่อมา ครูก็พาเด็กๆ ในโครงการเกลอควน เกลอเล 
ไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา เดินชมเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติ เด็กๆ จากทะเลตื่นตากับพรรณไม้ ต้นสูงใหญ่ 
ที่ต้องแหงนมองคอตั้งบ่า ผืนป่าดิบชื้นที่นี่อุดมสมบูรณ์จริงๆ 

 ระหว่างทาง เจ้าหน้าที่อุทยานฯ ก็บอกเล่าเรื่องราว 
เกี่ยวกับอุทยานให้ฟังว่า ที่นี่เป็นอุทยานบกแห่งเดียวของกระบี่  
มีเนื้อที่ ๓๑,๓๒๕ ไร่ ครอบคลุมพื้นที่อำาเภออ่าวลึก อำาเภอเขาพนม  
และอำาเภอเมืองกระบี่ มียอดเขาพนมเบญจาสูงที่สุด ๑,๓๙๗ เมตร 
เหนือระดับนำ้าทะเล เป็นต้นกำาเนิดธารนำ้าสายต่างๆ ไหลไปหล่อเลี้ยง
ผู้คนในกระบี่ ถ้าจะขึ้นยอดเขา ต้องเดินป่า ๓-๔ วัน เลยทีเดียว  
แต่เมื่อขึ้นไปแล้วก็จะเห็นทิวทัศน์เมืองกระบี่ได้กว้างไกล
 “พนมเบญจา เป็นชื่อมาจากยอดเขา ๕ ยอด แต่ชาวบ้านเรียก 
‘เขานม’ เพราะเห็นทิวเขาเป็นรูปร่างหญิงสาวนอนหงาย ยอดเขา
สูงสุดตรงกลางคือ...”
 “นม” เด็กๆ พร้อมใจกันตอบ แล้วหัวเราะคิกคักกันใหญ่
 พี่เจ้าหน้าที่ฯ ยังเล่าตำานานเขาพนมให้ฟังด้วยว่า...



๓๑

เทือกเขาทอดตวั 
ยาวเหนือจรดใต้  
มไีอหมอกปกคลุม 

ตลอดทั้งปี

 พวกเด็กๆ เดินตาม 
เส้นทางศึกษาธรรมชาตินำ้าตก
ห้วยสะเด ก็เจอต้นสมพงยักษ์
ขนาดราว ๑๕ คนโอบ เด็กๆ 
ร้องอู้ฮู โอ้โฮกันใหญ่ ครูก้อย
จึงให้ทุกคนมาถ่ายรูปร่วมกัน



๓๒

ชมถ�้า

ถ�้าเขาผึ้งอยู่ห่างจาก
ที่ท�าการอุทยานฯ

ประมาณ ๓ กิโลเมตร

 ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา ยังมีถำ้าเขาผึ้งให้
เดินชมหินงอกหินย้อย อูมะและเพื่อนๆ จากเกาะลันตาตื่นเต้นเหมือน
ได้ออกผจญภัยในอีกโลกหนึ่ง เพราะภายในถำ้าเขาผึ้ง มีถำ้าย่อยๆ ซ่อน
ตัวอยู่น่าค้นหา  
 ถำ้าแรกคือ ถำ้าสุสานนก เล่ากันว่าถำ้านี้เคยมีซากนกตายอยู่ตาม
พื้นมากมาย เดินลัดเลาะไปตามช่องต่างๆ จะมาพบถำ้านำ้า มีระดับนำ้า
สูงประมาณเอว สามารถเดินเลี่ยงตามทางด้านบนได้ ซึ่งจะมา 
ทะลถุำ้านาง ที่มีหินงอกหินย้อยสวยงาม เมื่อใกล้ถึงทางออก 
ของถำ้า จะพบหินย้อยรูปร่างคล้ายดอกบัวขนาดใหญ ่
บนผนังถำ้า บริเวณนี้จึงเรียกว่า ถำ้าบัว

ดคูล้าย 
ดอกบวัจริงๆ 
ด้วยเนอะ



๓๓

ชมถ�้า เล่น 
น�้าตก

น�้าตกห้วยโต้ 
อยู่ห่างจากที่ 

ท�าการอุทยานฯ 
เพยีง ๕๐๐ เมตร

ปิดท้ายการมาเยือนเขาพนม ด้วยการไปเล่นนำ้าตกห้วยโต้ เป็นธารนำ้าตก 
จากหน้าผาสูง มีต้นกำาเนิดจากเทือกเขาพนมเบญจา นำ้าตกมี ๑๑ ชั้น บางชั้นสูงถึง  
๗๐-๘๐ เมตร มีแอ่งนำ้ากว้างใสสะอาดให้ลงเล่นนำ้าได้ แอ่งนำ้าแต่ละชั้นมีชื่อเรียก 

ต่างกัน เช่น วังเทวดา วังชก และวังสามหาบ เด็กๆ ไม่รอช้า บ้างปีนป่าย  
บ้างว่ายนำ้า เล่นกันอย่างสนุกสนาน



๓๔

เมื่อเด็กจากขุนเขาและเด็กจากทะเล 
ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน รู้จักบ้านเธอบ้านฉัน  

ทำาให้ได้เรียนรู้และสัมผัสวิถีชีวิตที่แตกต่าง  
สร้างมิตรภาพและเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน

อูมะ ภูผา และเพื่อนๆ ดีใจและภูมิใจมากที่ได้ร่วม 
โครงการครั้งนี้ แม้จบโครงการแล้วจะต้องแยกย้ายกัน 

 แต่พวกเขาก็ไม่ได้จากไกลไปไหน ยังคงอยู่ใต ้
ชายคาของบ้านหลังใหญ่หลังเดียวกัน  

คือ กระบี่ นั่นเอง

ควน-เล
เพื่อนเกลอ



๓๕

ประวัติผู้วาดภาพ  
อัญชลี อารีย์วงศ์ 
สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปะบัณฑิต 
(ออกแบบนิเทศศิลป์) คณะศิลปกรรม จากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง

ประวัติผู้เขียน
รัตนา คชนาท
จบการศึกษาจาก 
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เริ่มทำางานด้านหนังสือเด็กตั้งแต่เรียนจบ  
นับว่าเป็นโอกาสที่ดีมาก สนุกและมีความสุขที่ได้คิด 
และเขียนหนังสือสำาหรับเด็ก รวมถึงวาดภาพประกอบ
หนังสือเด็กด้วยเล็กๆ น้อยๆ มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์
หนังสือเด็กดีดีให้เกิดประโยชน์แก่นักอ่านตัวน้อยต่อไป

กระบี่ไม่ได้มีแค่ทะเลสวย หาดทรายขาว  
แต่ยังมีอีกหลากหลายเรื่องราว  

รอบอกเล่าผู้มาเยือน โดยเฉพาะวิถีชีวิตของ
ผู้คนในท้องถิ่น มีประเพณี การละเล่นที่เป็น

เอกลักษณ์ สืบทอดศิลปะ วัฒนธรรม  
ความเชื่อที่แตกต่างของแต่ละชาติพันธุ์ ร�่ารวย

มนต์เสน่ห์และสีสันแห่งอันดามัน

- เคยทำางานภาพประกอบให้กับ Aide Medicale Internationale ในโปรเจค  
 Health Messenger project for AMI Thailand และ Medical NGO in Mae Sot
- เคยสอนศิลปะเด็กให้กับสถาบันสอนศิลปะโกลเบิลอาร์ต
-  ปัจจุบันทำางานกราฟฟิกและเขียนภาพประกอบหนังสือสำาหรับเด็ก 
- ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทนิทานภาพส่งเสริมคุณธรรม 
 รางวัลนานมีบุคส์อะวอร์ด ปี ๒๕๕๕ เรื่อง “ขอบคุณนะช้างตุ้ย”
- ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทนิทานภาพส่งเสริมคุณธรรม โครงการ 
 ประกวดวรรณกรรมแว่นแก้วครั้งที่ ๑๐ เรื่อง “ขยะแปลงร่าง”



โครงก�รสร้�งสรรค์สื่อก�รเรียนรู้ส�ระท้องถิ่น
จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดกระบี่


