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บทคัดยอ

วตัถปุระสงคของงานวจิยั มดีงันี ้คอื 1) ศกึษาพฒันาการทางประวตัศิาสตรของชุมชน 2) ศกึษากลุมสงัคมและวฒันธรรม 

และ 3) ศกึษามรดกทางวัฒนธรรมทางดานสถาปตยกรรม วธิกีารศึกษา ไดแก 1) การศึกษาจากเอกสารช้ันตนและช้ัน

รอง 2) การสํารวจทางกายภาพและการรังวัดอาคารแบบคราว และ 3) การสัมภาษณผูอยูอาศัยในชุมชน และผูที่เคยมี

กิจกรรมทางเศรษฐกิจสัมพันธกับชุมชนแหงนี้ 

ชุมชนศรีรายาเปนชุมชนสังคมพหุวัฒนธรรมที่อยูอาศัยรวมกันอยางสันติ ไดแก ชาวเล มุสลิม จีน และไทย ตั้งอยูทาง

ใตของเกาะลันตาใหญ จงัหวดักระบ่ี ในอดีตศรีรายาเปนเมืองทาการคาและเมืองหนาดานในทะเลอันดามนั ทีม่เีสนทาง

เดินเรือเชื่อมโยงกับภูเก็ต ตรงั กระบ่ี ปนัง สิงคโปร และยังเคยเปนท่ีตั้งของที่วาการอําเภอเกาะลันตา ตอมา เมื่อมีการ

ตดัถนนเพชรเกษมเขามาใกลชายฝงทะเลใน พ.ศ. 2490 ทาํใหการใชเรือลดลง ชมุชนน้ีจงึคอย ๆ  หมดความสําคัญทาง

เศรษฐกจิลงทลีะนอย และใน พ.ศ. 2541 ทีว่าการอาํเภอเกาะลนัตาไดยายไปตัง้ทีเ่กาะลนัตานอย อยางไรกต็าม ชมุชน

ตลาดศรรีายายังมีมรดกทางวฒันธรรมทางดานสถาปตยกรรมทีม่อีตัลกัษณ อาท ิอาคารทีว่าการอาํเภอเกาะลนัตา บอน้ํา

เกา ที่วาการไปรษณีย ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ประภาคาร ศาลเจา บานพักขาราชการ หองแถวไมยาว ซึ่ง

เรียกกันวา “บานยาว” ซึ่งยังคงเหลืออยูแตที่ชุมชนนี้เทานั้น องคประกอบดังกลาวเปนมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน

ศรรีายาท่ีควรสงวนรกัษา และเปนแหลงเรยีนรูดานสถาปตยกรรมทองถิน่ ผลของการศึกษาน้ี จะสามารถใชเปนเอกสาร

อางอิงในการอนุรักษสถาปตยกรรมชุมชนตอไป

คําสําคัญ: อัตลักษณ  มรดกทางวัฒนธรรม  สังคมพหุวัฒนธรรม  ศรีรายา
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ABSTRACT

The objectives of this study are to study: 1) the historical development of Sriraya, a community in Krabi Province 

in Southern Thailand; 2) Sriraya’s social groups and their culture; and 3) the cultural heritage of the community. 

The methodologies are: 1) documentary studies of both primary and secondary sources; 2) physical survey 

and preliminary building measure works; and 3) interviews of local residents and people who had worked with 

the community. 

Sriraya exemplies the harmonious co-existence of multiple races: Muslim, Chinese, Thai and Moken (sea 

gypsy), and other minor cultures. With its location in the south part of Ko Lanta Yai, Krabi Province, this 

community grew as a trading and frontier town on the Andaman coast. This town was on the trading routes 

that connected Krabi with Phuket, Trang, Penang and Singapore. Subsequently, Sriraya was selected as the 

location for the Ko Lanta District Ofce. The construction of Phetchakasem Road in 1957 to facilitate the 

transportation along the coastline marked the end of the heyday of the boat. As a result, Sriraya began to lose 

its importance and the District Ofce was relocated to Ko Lanta Noi in 1988. Nonetheless, this community still 

maintains its architectural uniqueness. The old District Ofce is now the museum exhibiting the local way of life. 

The old wells, the post ofce, the statue of Admiral Prince Abhakara Kiartiwongse, Prince of Chumphon, the 

lighthouse, the shrines, the civil servants’ houses and the 30- to 80-meter-long rowhouses known as the 

“long house” still boast their unique architectural features. These community elements altogether constitute 

the cultural heritage of Sriraya which should be conserved for the pride of the community as well as a case 
study for vernacular architecture. The ndings can be used as reference to the conservation of community 
architecture as well.

Keywords: Identity,  cultural heritage,  multicultural society,  Sriraya
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บทนํา

ชุมชนศรีรายาเปนตลาดการคาที่อยูทางดานตะวันตก
เฉียงใตของเกาะลันตาใหญ อําเภอเกาะลันตา จังหวัด
กระบี่ มีฐานะเปนเทศบาลตําบล มีพื้นที่ 0.81 ตร.กม. 
เคยเปนทีต่ัง้ของทีว่าการอําเภอเกาะลันตาในสมยัทีใ่ชการ
คมนาคมทางนํา้เปนหลกั ในอดตี ศรรีายาเปนชมุชนฐาน
นํา้ (water-based community) ทีพ่ึง่พาการเดนิทางโดย
ทางเรือ และมีฐานเศรษฐกิจที่สัมพันธกับทรัพยากรทาง

ทะเลและปาชายเลน นอกจากนี้ ยังเคยเปนทาเรือรับสง

สินคาระหวางเกาะปอ เกาะลันตานอย กันตัง (จังหวัด

ตรงั) ภเูกต็ ปนงั และสิงคโปร โดยท่ีการเดินทางโดยทาง

เรือไดหมดความสําคัญลงทีละนอย เมื่อระบบถนนได

พัฒนาขึ้นในชวง พ.ศ. 2520 เปนตนมา จึงมีการใชเรือ

ขนานยนตจากบานหัวหิน ในอําเภอคลองทอม มาที่

เกาะลนัตานอย และขามแพขนานยนตอกีทอดหนึง่ ไปยงั

บานศาลาดาน เกาะลันตาใหญ (ภาพที่ 1)

ชมุชนศรรีายา เปนชมุชนทีม่หีลายกลุมชาตพินัธุอยูอาศยั 

และพึง่พากนัในทางเศรษฐกจิและสงัคมอยางสมานฉนัท 

ไดแก มสุลมิ อรุกัละโวย คนจีน และคนไทย สิง่เหลานีไ้ด

สะทอนในทางกายภาพของชุมชน ไดแก ที่อยู อาศัย 

อาคารราชการ ศาลเจา ทาเรือ ศาลกรมหลวงชุมพรเขต

N

อุดมศักดิ์ บอน้ํา สวนสมรม (สวนผสม) โดยมีภูเขาเปน

ฉากหลัง ซึ่งเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่มีชีวิต (living 

heritage) มอีตัลักษณ และยังเปนแหลงทองเทีย่วทางดาน

วัฒนธรรมของเกาะลันตาใหญอีกดวย โดยมีชื่อเรียกอีก

อยางหนึ่งวา “ลันตาเมืองเกา” (Lanta Old Town) 

วัตถุประสงคของการวิจัยน้ี คอื 1) ศึกษาพัฒนาการทาง

ประวัติศาสตรของชุมชน 2) ศึกษาสภาพสังคมและ

วัฒนธรรม และ 3) ศึกษามรดกทางวัฒนธรรมทาง

สถาปตยกรรม วิธีการศึกษาไดแก 1) การศึกษาจาก

เอกสารช้ันตนท่ีคนพบในท่ีวาการอําเภอเกาะลันตา 

(เดิม) และเอกสารชั้นรอง 2) การสํารวจทางกายภาพ

และการรังวัดอาคารบานยาวแบบคราว และ 3) การ

สัมภาษณผูอยูอาศัยในชุมชน และผูที่เคยมีกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจสัมพันธกับชุนชนศรีรายาในอดีต

พัฒนาการทางประวัติศาสตร

เกาะลันตาปรากฏในแผนท่ีโบราณท่ีเขยีนข้ึนในชวงปลาย

กรุงศรีอยุธยา เกาะนี้เปนท่ีรูจักในหมูนักเดินเรือชาติ

ตางๆ ที่ผานบริเวณนี้ คนจีนเรียกเกาะนี้วา “ลุนตั๊ดซู” 
หมายความวา เกาะทีม่ภีเูขาเปนแนวยาว สวนชาวเลเรยีก

วา “ปูเลาสาตั๊ก” หมายความวา เกาะท่ีมีหาดเปนแนว
ยาวเชนกนั สวนนกัเดนิเรอืชาวอาหรบัเรยีกเกาะนีว้า “จาํ
นันลันตา” หมายความวาวา ลันตาใต (กลิ่น คงเหมือน

เพชร, 2544) เสนทางเดินเรือบริเวณเกาะลันตาจึงมี

ความเช่ือมโยงกับกรุงศรีอยุธยา มะริด ระนอง ภูเก็ต 

กนัตงั ปนงั และสงิคโปร ตอมาในชวงตนกรงุรตันโกสนิทร 

สนิคาขาออกโดยเรือสาํเภาจากบริเวณน้ีสวนใหญเปนของ

ปา รังนก ถานไม ฯลฯ

ในสมัยรัชกาลที่ 5 ใน พ.ศ. 2415 มีการยกฐานะเมือง

ปกาไสเปนเมืองกระบี่ ในขณะน้ันเกาะลันตามีฐานะเปน

หมูบาน ขึ้นกับแขวงเมืองคลองพน และตอมาใน พ.ศ.

2444 ไดรับการยกฐานะเปนอําเภอเกาะลันตา 
ภาพท่ี 1:  ที่ตั้งของชุมชนตลาดศรีรายา 
ที่มา: www.google.co.th
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อนึ่ง ที่มาของชื่อชุมชนศรีรายา มาจากหาดหนาชุมชน
บานศรรีายานี ้ชาวเลเรยีกวา “ปาไตรายา” แปลวา หาด
หลวง หรือหาดเจานา
รัวเรือน และปลาเปนอาหารโปรตีนหลักของคนศรีรายา 
ดังนั้น จึงตองซื้อสินคาจากกระบ่ี ไดแก ขาวสาร นํ้าตาล 
เกลือ ขนม ลูกอม (ภาพที่ 2 และ 3)
     

ในชวงกอนสงครามเอเชียบูรพา หรือสงครามโลกคร้ังที่ 
2 มีการเดินเรือกลไฟเพ่ือขนสงสินคาและผูคน ระหวาง

ภูเก็ต-กระบ่ี-เกาะลันตา-กันตัง-ปนัง จํานวน 6 ลํา ชื่อ

เรือมีดังนี้ เรือถองโห เรือสินฮงอัน เรือเกาะภูเก็ต เรือ
พังงา เรือเกาะอัง และเรือถลาง

ในชวงสงครามโลกคร้ังที่ 2 (พ.ศ. 2484-2488) 

ประเทศไทยยินยอมใหญ่ีปุนยกทัพผานไปยังประเทศพมา 

กองทัพญี่ปุนไดใชเกาะลันตาเปนฐานพักเรือเพื่อขนสง

นํ้ามันไปยังเมืองมะริด และควบคุมเสนทางเดินเรือใน

ทะเลอันดามนั ยงัมีเหตกุารณเรือสาํเภาจนีและเรือสนิคา

ระหวางภูเก็ตและกันตังถูกฝายสัมพันธมิตรยิงเชนกัน 

และใน พ.ศ. 2486-2487 ไดเกิดโรคไขทรพิษ (โรค

ฝดาษ) ระบาดในเกาะลนัตา ทีช่มุชนศรรีายากม็คีนตาย

ทุกวัน ไมวาจะเปนพระ ผูใหญ เด็ก ทั้งคนจีนและคน

มสุลิม ผลของโรคระบาดทาํใหผูคนสวนใหญขายทีด่นิและ

อพยพออกไปอยูทีอ่ืน่ เชน เกาะสาหราย เกาะอาดงั เกาะ

หลีเปะ เม่ือโรคระบาดหมดไปคนกลุมนี้จึงอพยพกลับมา

ที่ศรีรายาดังเดิม

การสรางถนนเพชรเกษมในภาคใตไดมาถึงจังหวัดกระบ่ี

ในชวง พ.ศ. 2490 มผีลใหเกดิการสรางถนนสายยอยใน

พื้นท่ีใกลเคียงในขณะเดียวกันไดทําใหการใชเรือนอยลง 
ดงันัน้ บทบาทของชมุชนศรรีายาทางเศรษฐกจิการคาจงึ
คอยๆ ลดลง การเปนเมืองดานภาษีก็หมดไป เมื่อ 
สํานักงานศุลกากรที่บานศรีรายา ไดยายไปที่ปากนํ้า

กระบ่ีในเวลาตอมา และท่ีวาการอําเภอเกาะลันตาไดยาย
ไปท่ีบานหลังสอด เกาะลันตานอย ใน พ.ศ. 2541 เม่ือ
มกีารประกาศใชรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.

2540 สขุาภบิาลเกาะลนัตาใหญไดยกฐานะเปนเทศบาล

ตําบลใน พ.ศ. 2542 จึงไดใชอาคารเดิมซ่ึงเปนท่ีวาการ

อําเภอเกาะลันตาเปนท่ีทําการ และในระยะตอมาได     

ใชอาคารเดิมของสํานักงานศุลกากรเกาะลันตา เปน

ที่ทําการเทศบาลจนกระทั่งปจจุบัน

สภาพสังคมและวัฒนธรรม
 

ชุมชนศรีรายา ประกอบดวย 3 ชุมชนยอย คือ ชุมชน

ตลาดศรีรายา ชุมชนหัวแหลม และชุมชนทาคลอง มี

ประชากรในเขตเทศบาล 677 คน และ 270 ครัวเรือน 

(กรมการปกครอง, 2555) ในปจจบุนัประชากรประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม ประมง คาขาย และบริการทองเที่ยว

ผูคนท่ีอาศัยในเขตเทศบาลตําบลเกาะลันตาใหญมี 4 

กลุม คือ 

ภาพที่ 3: การเดินทางดวยเรือไปขึ้นฝงที่บอมวงในอดีต
ที่มา: พ.ต.ท.เนิ่น ชัยสวัสดิ์    

ภาพที่ 2:   บานศรีรายาในอดีต   
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1. ชาวเล อพยพมาอยูอาศัยในเกาะลันตา เปนกลุมแรก
ในสมยักรงุศรอียธุยา โดยมีถิน่ฐานเดมิท่ีเมอืงไทรบรุ ีรฐั 
Kedah ในสหพันธรัฐมาเลเซีย และสันนิษฐานวาเคยอยู
อาศัยในเกาะตางๆในประเทศอินโดนีเซีย เปนชาวเลที่
เรียกตนเองวา “อูรักลาโวย” หากินกับทะเลตามชายฝง 
นับถือผี (animism) ปจจุบันตั้งบานเรือนอยูริมทะเลท่ี
ชมุชนหัวแหลมทางดานใตของเขตเทศบาล นอกจากน้ียงั
มชีาวเลท่ีอยูอาศยับรเิวณใกลเคียง คอื ทีบ่าน สงักะอูและ
เกาะปอ (ภาพที่ 4)

2. ชาวมุสลมิ เปนกลุมทีส่องทีอ่พยพมาอยูในเกาะลนัตา 
โดยมาจากรัฐกลันตนั ในมาเลเซีย ในสมัยทีอ่งักฤษเขาไป
มีอิทธิพลในมาเลเซีย จึงเกิดความไมสงบ บางครอบครัว
อพยพจากเมืองสตูล ซึ่งเปนกลุมที่อพยพมาชวงหลัง 
(ภาพที่ 4) 

3. ชาวจีน สวนใหญเปนคนจีนฮกเก้ียนและจีนไหหลํา 
อพยพมาจากมณฑลกวางตุงทางใตของประเทศจีนดวย
สาเหตุตางๆ ไดแก การสงคราม และมีปญหาขาดแคลน
อาหาร บางก็เดินทางไปยังเกาะปนัง แลวจึงอพยพมาอยู
ทีเ่กาะลนัตา บางกลุมกอ็พยพจากจีนเขาสูกรงุเทพแลวจงึ
นั่งรถไฟสายใตเดินทางไปยังกระบี่และตรัง แลวจึงเขาสู
เกาะลันตาซ่ึงเปนการอพยพชวงหลัง พ.ศ. 2490 (ภาพ
ที่ 5)
 
4. ชาวไทย หรอืคนสยาม เขามาอยูทีเ่กาะลันตาโดยเปน
ขาราชการ คร ูเปนกลุมทีเ่ขามาหลังสดุทีเ่ขามาทํางานใน
หนวยราชการ อยางไรกต็ามคนจนีกับคนไทยกม็กีารกลนื
กลาย (assimilation) โดยการแตงงาน จึงมีการรับเอา
ประเพณีของอีกฝายไวดวยกันจนแยกไมออก 

แซตระกลูของคนจนีในชมุชนตลาดศรรีายา อาท ิเชน แซ
หลิม (นามสกุลไหวพริบ) แซแต (นามสกุลวิจิตรรังสี) 
แซอุย (นามสกุลออนหวาน) แซเอี่ยว (นามสกุลตุลา
รักษ) แซตั๋น แซออง สวนชาวเลนั้น พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ไดพระราชทานนามสกุลใหกับชาวเล เชน 
นามสกุลชางนํ้า ทะเลลึก หาญทะเล

ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรในทองทะเลในแถบนี้ 
ดงึดดูผูคนกลุมตางๆ อพยพเขามาอยูอาศยั ชมุชนศรรีายา

จึงเปนชุมชนพหุวัฒนธรรม (multicultural society) ที่
กลุมคนหลายชาติพันธุอยูอาศัยอยางสมานฉันท ตาง
พึ่งพาอาศัยในทางเศรษฐกิจ และสังคม เชน ชาวเลมี
อาชีพจบัปลา ไปงมหอยแถบเกาะมุก เกาะไหง คนมสุลมิ
ทําประมง ทํานา ปลูกผัก ถนัดในการตอเรือขนาดเล็ก 
สวนคนจีนมารับซื้อของทะเล ทําโปะจับปลา ทําปลาเค็ม 
ทําหอยนางรมตากแหง หอยมุก และปลิงทะเลตากแหง 
จนีฮกเก้ียนถนัดงานไม เปนชางไมสรางบาน ตอเรอือวน
ดํา เรืออวนลาก เรืออวนเบาหวาย (สําหรับจับปลา      
จาระเม็ด) ทั้งนี้ กอนจะออกเรือ ก็จะทําพีธีเซนไหวดวย
หัวหมู หรือไก เพื่อใหจับปลาไดมาก เมื่อบานใดจัดงาน
ก็มีผูมาชวยงานจากกลุมชาติพันธุอื่นๆ ดวยเสมอ

ภายหลังจากท่ีการคมนาคมทางบกแพรหลายข้ึนในภาค
ใต ชุมชนตลาดศรีรายาก็เริ่มหมดความสําคัญทาง
เศรษฐกิจทีละนอย เริ่มตนจากการท่ีชาวประมงนําปลา
ไปสงที่แพปลาแถบคลองพน และบอมวง ที่อําเภอ
คลองทอม ผูคนเริม่อพยพไปทาํมาหากนิบนฝงตามเมอืง
ตางๆ โดยปรกติลูกหลานคนจีนจะกลับมาเยี่ยมบานใน
เทศกาลตรุษจีน และสารทจีน อยางไรก็ตามคนจีนใน
ตลาดศรีรายาก็ยังรักษาประเพณีไวอยางเครงครัด ยัง
นยิมกนิเจในชวงเดอืนสบิ ในสมยักอนในชวงออกพรรษา

ยังมีการชักพระทางบก โดยมีไมทําเปนหัวและหาง

พญานาค และเลนชักคะเยอกัน ในดานพิธีกรรม คนจีน

ก็ใสบาตรและนิยมเผาศพแบบคนไทยมากขึ้น

ภาพที่ 4: ชาวเล และชาวมุสลิมในเกาะลันตา
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มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ

ชุมชนตลาดศรีรายา ประกอบดวยมรดกทางวัฒนธรรม
และธรรมชาติคําวา ”มรดกทางวัฒนธรรม” มีการใหคํา
จาํกดัความทีแ่ตกตางกันบาง UNESCO ใหความหมายวา 
วิถีวัฒนธรรมของคนในยุคปจจุบันและในอดีต แมมีการ
เปล่ียนแปลงในชวงเวลาท่ีผานมาและเปนมรดกตกทอด
มายงัคนรุนปจจุบนั ซึง่ประกอบดวยมรดกทีเ่ปนรปูธรรม 
(tangible heritage) เชน โบราณสถาน อาคารส่ิงกอสราง 
และมรดกท่ีเปนนามธรรม (intangible heritage)       
เชน ภาษา ศลิปะการละคร ดนตร ีวรรณกรรม (UNESCO, 
(n.d.): online)นอกจากนี้ The Council of Europe ยังให
ความหมายวา มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติทําให
เกิด “sense of identity” หรือ “ความรูสึกที่เปนอัต
ลักษณ” ที่ทําใหชุมชนน้ันมีความแตกตางจากชุมชนอ่ืน 
ทามกลางการเปลีย่นแปลงของภมูอิากาศและกระแสโลกา
ภิวัตน (Council of Europe, (n.d.): online)

มรดกทางวัฒนธรรมดานสถาปตยกรรม

แบงเปน 3 ประเภทคือ ที่อยูอาศัย อาคารราชการ และ
สิ่งกอสรางอื่นๆ

1) ที่อยูอาศัย เปนบานที่ใชในการประกอบอาชีพไปใน
ตัว เชน รับซ้ืออาหารทะเล คาขาย ฯลฯ บานเรือนใน

ภาพที่  5: (ซายและขวา)  คนจีนท่ีศรีรายาในยุคกอน
ที่มา: พิพิธภัณฑชุมชนเกาะลันตา

ตลาดศรีรายามีอตัลกัษณทีช่ดัเจน กลาวคือ เปนหองแถว
ที่มีความยาวเปนพิเศษเรียกวา “บานยาว” คือมีความ
ยาวประมาณ 20 เมตร ถงึ 80 เมตร สวนหนาบานมีทาง
เดินใตอาคาร (colonnade) หรือทางใตเรียกเปนภาษา
จีนวา “หงอคากี่” ซึ่งเหมาะกับภูมิอากาศทองถิ่นท่ีมีฝน
ตกประมาณ 8 เดือน ในชวงบางวันมีแดดกลา และทาง
เดินใตอาคารยังใช เป นที่นั่งพักผ อนและพูดคุยกับ     
เพื่อนบานไดดวย (ภาพที่ 6) บานยาวในตลาดศรีรายา
มีประมาณ 70 หลัง ตั้งเรียงรายอยู 2 ฝงถนนประมาณ 
200 เมตร บานยาวแบงเปน 2 กลุมคอื กลุมบานยาวฝง
ทะเล และกลุมบานยาวฝงสวน

ก. กลุมบานยาวฝงทะเล เปนบานยาวท่ีมีขนาดยาวเปน
พิเศษ เน่ืองจากมีขอจํากัดไมมากนักในการขยายความ
ยาวของตัวบานที่ยื่นออกไปในทะเล ตัวอยางเชน

- บานยาวของโกจาย เปนอาคารพักอาศัยสูง 2 
ชั้น สรางดวยไม หลังคามุงสังกะสี ในอดีตบานหลังนี้มี
อาชีพรับซื้ออาหารทะเล ดังน้ัน จึงมีสะพานทอดยาวไป
ยังชายฝงเพ่ือเปนทาขึ้นปลา และยังใชพื้นท่ีสวนหน่ึงใน
การตากปลาแหง รวมท้ังพ้ืนที่เก็บของ อาคารหลังนี้มีรูป
แบบเชนเดียวกับหองแถวในเมืองตางๆ ในภาคใต เชน 
สงขลา ภูเก็ต รวมทั้งหองแถวในเมือง ปนัง และมะละกา 
ซึ่งสรางในยุคตนศตวรรษที่ 20 แตมีความยาวมากเปน
พิเศษ
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บานยาวของโกจายกวาง 6.70 เมตร แบงเปนทางเดิน

เขาบานดานในและตัวหองโถง อาคารยาวรวม 73 เมตร 

แบงเปน 6 ชวง คือ (ภาพที่ 7)

– ชวงแรก ยาวประมาณ 20 เมตร เปนทางเดิน

หนาบานยาว 3 เมตร ตวับานชัน้บนเปนหองนอน หองนํา้ 

ชั้นลางเปนหองโถง

– ชวงท่ี 2 ยาวประมาณ 4 เมตร เปนที่วาง

ระหวางอาคารชวงแรกกับอาคารดานใน เรยีกวา “อิม่แจ” 
ใชเปนโตะทํางาน รบัแขก พืน้ทีป่ลกูตนไม บอนํา้ หองนํา้ 

และพื้นที่ซักลาง

– ชวงที่ 3 ยาวประมาณ 10 เมตร เปนอาคาร

ชั้นเดียว ประกอบดวย หองนั่งเลน หองครัว

– ชวงที่ 4 ยาวประมาณ 12 เมตร ประกอบดวย

หองพกัคนงาน หองเก็บของ และหองนํ้า

– ชวงที่ 5 ยาวประมาณ 14 เมตร เปนอาคาร

บอเพาะเล้ียงปลิงทะเล และกุงมังกร

– ชวงที ่6 เปนสะพานไมทอดออกไปในทะเล ยาว

ประมาณ 13 เมตร 

ในปจจุบัน บานหลังนี้มิไดรับซื้อปลาอีกตอไปและไมได

ทําการคาหนาบานอีกตอไป ดังนั้น จึงมีการปรับพื้นที่

อาคารจากเดิมอยูบาง ใหเหมาะกับวถิชีวีติในปจจบุนั เชน

การก้ันหองนอนใหมากขึ้นเพื่อเปนที่พักของลูกหลานที่

กลับมาเยี่ยมบาน การสรางกันสาดบางสวนในบริเวณ  

อิม่แจ (อิม่แจ: พืน้ทีเ่ปดโลงเพือ่รบัแสงแดด มกัเปนพืน้ที่

บอน้ํา พื้นท่ีซักลาง หองน้ํา) (ภาพที่ 8)

– บานยาวของโกยี เปนอาคารพักอาศัยสูง 2 ชัน้ 

หลังคามุงกระเบ้ืองลอนคู สรางดวยไม หนาบานมีทาง

เดนิใตอาคาร ตวับานกวางประมาณ 7 เมตร แบงเปน 2 

ชวงเสา คือบานยาวหลักที่กวาง 4 เมตร และ เรือนดาน

ขางทีต่อเตมิกวาง 3 เมตร ความยาวของบานยาวรวม 18 

เมตร โดยมีระเบียงดานหลังอาคาร (ภาพที่ 9)

ข. กลุมบานยาวฝงสวน เปนบานยาวท่ีตั้งอยูริมถนน      

ฝงสวน หันหนาเขาหาทะเล มีสวนผสมอยูดานหลัง 

– บานยาวหน่ึงชวงเสา เปนบานพักอาศัยสราง

ดวยไม หลงัคาเปนกระเบือ้งลอนคู ดานหนามทีางเดนิใต

หลงัคาสูง 2 ชัน้ กวางประมาณ 7.5 เมตร ยาว 20 เมตร 

แบงเปน 2 ชวงคือ ชวงแรกเปนอาคาร 2 ชั้น ยาว 13 

เมตร และชวงท่ี 2 เปนอาคารช้ันเดียวท่ีตอเติมภายหลัง 

(ภาพที่ 10)

– บานแถวสองชวงเสา เปนอาคารพักอาศัย 2 

ชั้น สรางดวยไม หลังคามุงสังกะสีกวางประมาณ 7.6 

เมตร แบงเปน 2 ชวงเสา ดานหนามีทางเดินใตอาคาร

ชวงท่ีเปนระเบียง กั้นดวยลูกกรงเหล็ก ตัวบานยาว 

15.25 เมตร ขางบนเปนหองนอน มีระเบียงดานหนา

และดานขางมีบันได 2 ขาง สวนดานลางเปนโถง (ภาพ

ที่ 11)

ภาพท่ี 6: บานยาวที่ศรีรายามีทางเดินใตอาคารหนาบาน
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ภาพที่ 7: บานยาวโกจาย ผังพื้นและรูปตัด

ภาพที่ 8: การปรับพื้นที่บริเวณอิ่มแจใหเปนพื้นท่ีทํางานและรับแขก

ภาพที่ 9:  บานยาวโกยี ผังพื้นและรูปตัด
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ภาพท่ี 10: บานยาวหนึ่งชวงเสา ผังพื้นและรูปตัด

ภาพท่ี 11: บานยาวสองชวงเสา ผังพื้นและรูปตัด

2) อาคารราชการ ชุมชนตลาดศรีรายายังมีสถานที่

ราชการซึ่งเปนอาคารเกา สรางดวยไมที่ยังคงหลงเหลือ
อยู ซึง่ในทองถิน่อืน่ไดรือ้ทิง้ไปมากแลว เปนอาคารขนาด
เล็กที่สรางยกพ้ืนสูงเหนือระดับพื้นดิน เชน บานพัก

ผดงุครรภ บานพักสาธารณสุข บานพักพศัด ี(ภาพท่ี 12)

– บานพักผดุงครรภ เปนอาคารช้ันเดียว ยกพื้น

สูง 0.60 เมตร สรางดวยไม หลังคากระเบื้องลอนคู มี 2 
หอง มีระเบียงดานหนาและดานหลังอาคาร 

– บานพักสาธารณสุข เปนอาคารช้ันเดียว ยกพ้ืน
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สูง 2.40 เมตร สรางดวยไม มีบันไดทางขึ้นและระเบียง
ดานหนา และมีบันไดดานหลัง ตัวบานแบงเปน 3  ชวง
เสา มีหอง 3 หอง และโถงกลาง 

– บานพักพัศดี เปนอาคารช้ันเดียวยกพ้ืน 2 
ระดับ สรางดวยไม ดานหนามีบันได ตัวเรือนยกพื้นสูง 
2.30 เมตร ดานหลังตัวเรือนยกพื้นสูง 1.50 เมตร มี 3 
หอง และโถงกลาง 

นอกจากนี ้ยงัมอีาคารสาํนกังานเทศบาลเกาะลนัตาใหญ 
ซึ่งเปนเรือนยกพ้ืนสูงประมาณ 1 เมตร กวางประมาณ 
10 เมตร ยาว 14.30 เมตร หนัหนาออกทะเล (เดมิเปน
อาคารสํานักงานศุลกากรเกาะลันตา) และยังมีสถานี
พัฒนาทรัพยากรปาชายเลนท่ี 29 (เกาะลันตา) เปน
อาคารยกพ้ืน หันหลังใหทะเล กวาง 10.65 เมตร ยาว 
11.75 เมตร

3) สิ่งกอสรางอื่นๆ ยังมีอาคารและสิ่งกอสรางอื่นๆ ซึ่ง
เปนองคประกอบของชุมชนฐานนํ้าริมทะเล ไดแก 

– ศาลเจาสามตองออง ตัง้อยูฝงสวน หนัหนาออก
ทะเล เปนอาคารไมชั้นเดียว กวาง 5.4 เมตร ยาว 10.8 
เมตร ภายในประดิษฐานเทพเจาที่เคารพของชุมชน ใน
ปจจุบันยังมีการทรงเจาอยูบาง (ภาพที่ 13)

– ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ ์ตัง้อยูบรเิวณ
หนาสะพานทาเรือ หันหนาเขาหาทะเล (ภาพที่ 14)

– พพิธิภณัฑชมุชนเกาะลนัตา เปนอาคารสองช้ัน
ที่เคยเปนอาคารราชการขนาดใหญที่สุดในเกาะลันตา 
เปนสถาปตยกรรมแบบอาณานิคม เดิมเปนที่วาการ
อําเภอเกาะลันตา ซึ่งสรางใน พ.ศ. 2444 และใชเปน
ที่ทําการจนถึง พ.ศ. 2541 แลวจึงยายไปตั้งที่บานหลัง
สอด เกาะลันตานอย ตอมาเม่ือเกิดเหตุการณธรณีพิบัติ
ภยัสนึาม ิวนัที ่26 ธนัวาคม พ.ศ. 2546 เกาะลนัตาใหญ
ไดรบัผลกระทบ จงึมกีารฟนฟชูมุชนและไดมกีารปรบัปรงุ
อาคารหลังนีโ้ดยจดัสรางเปนพพิธิภณัฑชมุชนเกาะลนัตา 

และเปดดําเนินการในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 เพื่อ

แสดงประวตัคิวามเปนมา วฒันธรรม และวิถชีวีติของคน

เกาะลันตา (ภาพที่ 15)

– ทาเรือและสะพาน ตัวสะพานเดิมเคยไดรับ

ความเสียหายในคราวเกิดธรณีพิบัติภัยสึนามิเมื่อ พ.ศ. 

2546 หลังจากนั้นจึงไดรับการซอมแซม นอกจากนี้ ยัง

มีประภาคารจําลองในบริเวณดานขางสะพาน (ภาพท่ี 

16)

– ที่ทําการไปรษณียเกาะลันตา เปนอาคารชั้น

เดียวขนาดเล็ก ตั้งอยูใกลกับสถานีดับเพลิง

–  สมาคมชาวเกาะ เปนอาคารไมชั้นเดียวขนาด

เล็ก ใชในการพักผอนหยอนใจของคนในชุมชน

มรดกทางวัฒนธรรมดานธรรมชาติ

ชุมชนตลาดศรีรายา ตั้งอยู ในสภาพแวดลอมตาม

ธรรมชาติที่มีภูมิทัศนสวยงาม ดังนี้ (ภาพที่ 17)

1) ชายฝงทะเลดานตะวันตกของเกาะลันตาใหญมีคลื่น

ลมสงบ เหมาะกบัการเปนทีต่ัง้ของชมุชนประมง และเปน

ทาเรอืขนถายสนิคาและผูคนทีเ่ช่ือมตอกบัพืน้ทีใ่กลเคยีง 

เชน เกาะปอ ซึ่งอยูหางจากบานศรีรายาประมาณ 4 

กิโลเมตร

2) สวนผสม และสวนยาง สวนผสมท่ีตั้งอยูหลังบานใน

ชุมชนศรีรายา ภาษาถิ่นภาคใต เรียกวา “สวนสมรม” 
โดยมีไมหลักเปนมะพราว และมีไมผลอ่ืนประกอบ เชน 

มะมวง กลวย หมาก ทุเรียน เงาะ ละมุด ฯลฯ (ภาพที่ 

18) โดยมีหลกัฐานในสมุดบนัทกึประจําวนัของสํานกังาน

ที่วาการอําเภอเกาะลันตาวา ทางราชการพยายามสง

เสรมิใหชาวบานปลูกมะพราว สวนสวนยางมีการปลูกใน

พื้นท่ีเชิงเขา ซึ่งปลูกภายหลังโดยกลุมมุสลิม

3) ภูเขา ตลาดศรีรายามีภูเขาลันตาเปนฉากหลัง อยูใน

เขตอุทยานแหงชาตเิกาะลันตาซึ่งอยูทางใตสุดของเกาะ
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ภาพท่ี 13: ศาลเจาสามตองออง  ภาพที่ 14: ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

ภาพที่ 12: บานพักขาราชการ

ภาพที่ 15: ชาวเล ชาวมุสลิม ชาวจีนและชาวไทยเช้ือสายจีน
ในเกาะลันตาในพิธีเปดพิพิธภัณฑชุมชนเกาะลันตา

4) คลอง ชุมชนตลาดศรีรายามีลําคลองขนาดเล็กที่มี
ตนนํา้จากเขาลันตาไหลผานไปลงทะเล 5 สาย คอื คลอง
หัวแหลม คลองน้ําตก คลองศรีรายา คลองไสใน และ
คลองเทศบาล

5) บอนํา้จืด ในอดตีนํา้จดืมคีวามสาํคญัตอการต้ังถิน่ฐาน
ของชุมชนริมทะเล มีบอนํ้าจืด ดังนี้ คือ 

– บอหลวง หมายถึง บอนํ้าหนาอาคารที่วาการ

อําเภอเกาะลันตาเดิม ปจจุบัน มีฝาปดปากบอ 
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ภาพที่ 16:  (ซาย) สะพาน ทาเรือ    (ขวา) ประภาคารจําลอง

– บอนายอําเภอ ตั้งอยูหลังที่วาการนายอําเภอ 

(เดิม) 

– บอกงสี ตัง้อยูในสวนสมรมดานหลงัหองแถวฝง

สวน โดยลูกเรือสําเภาและชาวบานชวยกันขุด ในอดีตมี

ชาวบานไปตักนํา้กันมากเน่ืองจากต้ังอยูใกลกบักลุมบาน

ในอดตี บอนํา้เปนจดุพบปะของคนในชมุชนท่ีมารอตกันํา้ 

จงึเปนทีพ่บรกัของคนหนุมสาว การทีน่ํา้ในบอผดุออกมา

ทีละนอย ชาวบานจึงเรียกวา “นํ้าตาผุด” โดยปรกตินํ้า
ในบอมีความลึกจากปากบอประมาณ 1.20 เมตร (ภาพ

ที่ 19) ในบางปที่นํ้าทะเลข้ึนสูงในชวงเดือนเมษายน- 

พฤษภาคม ทาํใหนํา้ในบอมคีวามกรอยสงู นํา้ตาผดุจงึไม

พอใช ชาวบานสวนหน่ึงจงึตองไปตักนํา้ในชวงเวลากลาง

คืนเน่ืองจากมีคนนอยกวา โดยใชทางมะพราวสุมไฟขาง

ภาพที่ 17: (ซาย)ภูมิทัศนบานศรีรายาจากฝงทะเล (ขวา)ภูมิทัศนดานหนาสะพาน

ภาพที่ 18:  สวนสมรม
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ภาพท่ี 20: กระบวยตักนํ้า

ภาพท่ี 19: (ซาย) บอหลวงและ (ขวา) บออําเภอ                                    

บอเพ่ือใหแสงสวาง อุปกรณที่ใชตักน้ําเรียกวา “ตี๋มา” 
เปนกระบวยตกันํา้มหีหูิว้ ทาํจากวสัดธุรรมชาต ิเชน กาบ

หมาก (ภาพท่ี 20)

บอนํ้าไดหมดความสําคัญลงเมื่อมีการบริการประปาใน

ชุมชน ประมาณเมื่อ 20 ปที่ผานมา จึงมีความพยายาม

ในการอนรุกัษบอหลวง ซึง่ตัง้อยูบรเิวณดานหนาทีว่าการ

อําเภอเดิม ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑ แตบอนํ้าอื่นๆ ขาด

การดูแลรักษา

6) ตนไม  ตนไมเกาแกในชุมชนศรีรายา อยูในบริเวณ

หนาทีว่าการอาํเภอเกาะลนัตา (หลงัเกา)  ประกอบดวย 

ตนตะแบก และตนสะแก และยังมีตนตะเคียนทอง ซึ่ง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง

ปลกูเพ่ือเปนท่ีระลึกในโอกาสท่ีเสด็จพระราชดําเนินเยือน

ชุมชนศรีรายา เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2535 นับ

เปนตนไมมรดก (heritage tree) ของชุมชนศรีรายาท่ีควร

อนุรักษไวใหคงอยูกับชุมชนตลอดไป (ภาพที่ 21)

บทบาทชุมชนและการรักษาอัตลักษณ

ชมุชนตลาดศรรีายาไดหมดความสาํคญัจากการเปนเมอืง

ทาการคาทางทะเลในฝงอันดามัน เนื่องจากความอุดม

สมบูรณของทรัพยากรชายฝงเริ่มหมดไป การพัฒนา  

โครงขายการคมนาคมเชื่อมตอระหวางเกาะลันตา และ

พื้นที่บนฝงของจังหวัดกระบี่ไดเริ่มขึ้นเมื่อมีการใชแพ

ขนานยนต ทําใหบานศาลาดานซึ่งอยูทางเหนือของ

เกาะลันตาใหญเปนจุดเช่ือมตอการคมนาคม และขณะ

เดียวกันไดพัฒนาศูนยกลางตลาดการคาบนเกาะ 

นอกจากน้ี ยงัเปนจดุแวะพักนักทองเท่ียวซ่ึงเร่ิมประมาณ 

พ.ศ. 2530 เปนตนมา มีผลใหชุมชนตลาดศรีรายาเกิด

ความซบเซาทางเศรษฐกจิ รานคาไดปดตวัลง และมผีูคน

อพยพไปทาํมาหากนิทีอ่ืน่ บานเรอืนทีเ่ปนบานยาวจงึขาด

การใชงานและขาดการอนุรักษใหอยูในสภาพที่ดี

 

การเกิดเหตุการณกรณีพิบัติภัยสึนามิ เมื่อวันที่ 26 

ธันวาคม พ.ศ. 2547 ทําใหบานเรือนท่ีอยูดานฝงทะเล

บริเวณชุมชนหัวแหลม และบริเวณตลาดศรีรายาไดรับ

ผลกระทบเชนกัน แมวาจะไมรุนแรงมาก หลงัจากนั้น มี

กลุมมลูนิธชิมุชนไท นกัวิชาการ อาจารยจากสถาบันการ

ศึกษา องคกรเอกชน เชน มูลนิธิชุมชนไท ไดเขามาร

ณรงคใหเกิดกระแสการอนุรักษบานยาว และองค

ประกอบของชุมชน เชน บอน้ําจืด ซึ่งไดผลพอสมควร
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ภาพที่ 21: (ซาย) ตนตะแบก (กลาง) ตนสะแกและ (ขวา)ตนตะเคียนทอง

นอกจากน้ี การเติบโตของธุรกิจการทองเท่ียวใน

เกาะลนัตา ซึง่มีนกัทองเทีย่วประมาณปละ100,000 คน 

มีผลใหชุมชนตลาดศรีรายาไดเปล่ียนบทบาทเปน    

แหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม โดยมีพิพิธภัณฑชุมชน

เกาะลนัตา และตลาดศรีรายาซึง่มบีานยาวเปนเปาหมาย

ดานการทองเท่ียวดวย ขณะเดียวกันบานยาวหลายหลัง

ไดปรับการใชงานเปนรานขายของชํา รานขายของทีร่ะลกึ 

รานอาหารและเคร่ืองดื่ม เกสตเฮาสและบานเชาราย

เดอืนของนกัทองเทีย่ว กลาวไดวา บานยาวไดปรบัการใช

งานในเศรษฐกิจการทองเที่ยวของเกาะลันตาในปจจุบัน 

(ภาพที่ 22)

   

ภาพที่ 22: (ซาย) บานยาวท่ียังคงสภาพเดิม และ (ขวา) บานยาวที่มีการปรับการใชงานเปนที่พักนักทองเที่ยว

สรุปและเสนอแนะ

บทความนี้ ไดกลาวถึงพัฒนาการทางประวัติศาสตรของ

ชุมชนศรีรายา ซึ่งเปนชุมชนวัฒนธรรมพหุสังคม ซึ่ง

ประกอบดวยกลุมชาตพินัธุตางๆ ไดแก อรุคัลาโวย มสุลมิ 

จีน และไทย ทําใหเกิดมรดกทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะ

อยางยิ่งดานสถาปตยกรรม “บานยาว” รวมทั้งอาคาร
ราชการตางๆ ที่เปนอาคารไม รวมท้ังสิ่งกอสรางอื่นๆ 

เชน อาคารพิพิธภัณฑชุมชนเกาะลันตาในปจจุบัน ศาล

เจาตองออง ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สะพาน

และทาเรือ รวมทั้งสภาพธรรมชาติของทะเล ภูเขา คลอง 
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บอนํา้ สวนสมรม และตนไมใหญ องคประกอบของชมุชน

เหลานี้แสดงถึงอัตลักษณของชุมชนศรีรายา ที่มีลักษณะ

เดนที่ควรอนุรักษไว

ชมุชนตลาดศรรีายา ไดรบัผลกระทบจากการเปลีย่นการ

คมนาคมทางน้ําเปนทางบก เชนเดียวกับชุมชนฐานน้ํา

ตามลุมนํ้าตางๆ ของประเทศ การเปล่ียนแปลงทาง

เทคโนโลยี และกระแสโลกาภิวตันทาํใหเกิดผลกระทบตอ

การดํารงอยูของชุมชน และมีผลตอการรักษามรดกทาง

วฒันธรรมของชุมชนท่ีมอีตัลกัษณ ดงันัน้ แนวทางในการ

รักษามรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนดานสถาปตยกรรม

ทีห่นวยงานราชการทีเ่กีย่วของ เทศบาลตาํบลเกาะลนัตา

และชุมชนศรีรายาควรดําเนินการ มีดังน้ี คือ 1) การ

ใหการสงเสริมการอนุรักษบานยาวใหเปนแหลงเรียนรู

ของนิสตินกัศกึษา และนกัทองเทีย่ว โดยการใหรางวัล ให

ประกาศเกยีรตคิณุแกเจาของอาคารทีอ่นรุกัษอาคารของ

ตน 2) สงเสริมการรักษาองคประกอบชุมชนฐานน้ําให

คงอยูเพือ่ใหสามารถรกัษาอตัลกัษณของชมุชนตอไป และ 

3) การใหความรูความเขาใจ เพื่อใหเกิดความตระหนัก

ในกลุมคนในชมุชนในชวงอายตุางๆ และผูมสีวนเก่ียวของ

ในการรวมกันรักษาอัตลักษณของชุมชน ซึ่งสามารถ     

ใชประโยชนในดานการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมของ

เกาะลนัตาใหญ และทาํใหเกดิความภาคภมูใิจในชมุชนที่

มีพัฒนาการดานประวัติศาสตรอีกดวย

กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาจากคุณเลิศศักดิ์ กุลวิจิตร
รังสี ที่ไดกรุณาประสานงานในการหาขอมูลเอกสารชั้นตน 
และการสัมภาษณผู รู ที่ยังอาศัยอยูในชุมชนศรีรายา และ    

ยายออกไปท่ีอื่น เชน ศาลาดาน กระบ่ี คลองทอม และ

กรุงเทพมหานคร และขอขอบคุณภาควิชาการวางแผนภาค

และเมือง คณะสถาปตยกรรมศาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ที่สนับสนุนงบประมาณการวิจัยในโครงการน้ี

 

บรรณานุกรม

เอกสารขั้นตน

สมุดรายวันทําการ อําเภอเกาะลันตา 1 มกราคม พ.ศ.
2465-30 เมษายน พ.ศ. 2479

เอกสารสิ่งพิมพ

กลิน่ คงเหมอืนเพชร และคณะ.  2554.  รองแงง็ฝงอนัดามนั 
: เนื้อหา รูปแบบ และการสืบสานทางวัฒนธรรม.  
กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ.

ธนาคารกรุงเทพ.  2550.  พระกฐินพระราชทาน ณ วัดแกว
โกรวาราม พระอารามหลวง ตําบลปากนํ้า อําเภอเมือง 
จังหวัดกระบี่ วันอาทิตยที่ 11 พฤศจิกายน 2550.

นฤมล อรโุนทัย และคณะ. “เศรษฐกจิพอเพยีงในสังคมบรโิภค
สุดโตง: ขอสังเกตจากการศึกษาชุมชนอุรักลาโวย”. 
บทความนําเสนอในการสัมมนา Research Expo 
สาํนกังานคณะกรรมการสภาวิจยัแหงชาต,ิ 10 กนัยายน 
2550. 

หอพระสมุดวชิรญาณ. เรื่องเที่ยวที่ตางๆ ภาคที่ 5 ระยะทาง
เสด็จประพาสแหลมมลายูในรัชกาลที่ 5 รวม 3 คราว 

(ม.ป.ท.). (สมเด็จพระเจานองยา เจาฟากรมขุนลพบุรี
ราเมศวร โปรดใหพิมพในงานศพพระยาวิเชียรศิริ (ชม 
ณ สงขลา) เมื่อปวอก พ.ศ. 2463, 2463.  

สถาบนัวจิยัสงัคม.  จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั.  2554.  วารสาร
วจิยัสงัคม ฉบับชาวเลอูลักลาโวย 34, 2.

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่. 2549. มรดกทาง

วัฒนธรรมวิถีชีวิตชาวเล. (ม.ป.ท.).

สุจิตต วงษเทศ.  2548.  อันดามันสุวรรณภูมิ. กรุงเทพฯ : 
มติชน.

________.  2550.  แผนที่ประวัติศาสตร (สยาม) 
ประเทศไทย. กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแหงชาติ.  



180  

ศรีรายา: อัตลักษณของชุมชนและมรดกทางวัฒนธรรม

สรุเดช มัน่วมิล.  2550.  “พพิธิภัณฑชมุชนลันตา ความภาค

ภมูใิจของทองถ่ิน”. ใน สนึามิไปแลวจริงหรือ, 60-65. 

กรุงเทพฯ: มูลนิธิชุมชนไท.

“หนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ป อําเภอ

เกาะลันตา”. 2544. (ม.ป.ท.).  

หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น 

จังหวัดกระบ่ี. 2549. รายงานการศึกษาเพ่ือการ
ประกาศเขตอนุรักษชุมชนเมืองเกาศรีรายา อําเภอ
เกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี. กระบี่: สํานักนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม.

หอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา 
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง.  2548.  แลหลัง... 
เมืองตรัง. ตรัง: สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ 
กระทรวงวัฒนธรรม.

อาภรณ อุกฤษณ.  2554.  “พลวัติการปฎิสัมพันธและ
ชาติพันธุ ธํารงของชาวเล และกลุมชาติพันธุ อื่นๆใน
เกาะลันตา จังหวัดกระบี่” วารสารวิจัยสังคม 34, 2: 
62-92.

เอกสารเรื่อง “ตลาดศรีรายา” จากการบอกเลาของโกยี. 
(ม.ป.ป.). (ม.ป.ท.).

สัมภาษณ

เกษม ตุลารักษ.  2551.  สัมภาษณ, 21 พฤษภาคม.

เนิ่น ชัยสวัสดิ์.  2553.  สัมภาษณ, 17 มกราคม.

ประติล ไหวพริบ.  2551.  สัมภาษณ, 15 กุมภาพันธ.

เลิศศักดิ์ กุลวิจิตรรังสี,  2556.  สัมภาษณ, 18 มิถุนายน.

วินัย อุกฤษ.  2552.  สัมภาษณ, 25 กันยายน.

สุขุม ออนหวาน,  2551.  สัมภาษณ, 15 กุมภาพันธ.

เอียด ชางนํ้า. 2552.  สัมภาษณ, 26 กันยายน.

เว็บไซด

“เทศบาลตําบลลันตาใหญ”.  (ม.ป.ป.).  [ออนไลน].  เขาถึง

ไดจาก: http://lantayaicity.go.th  สบืคน 10 พฤษภาคม 

2556.

Council of Europe.   (n.d.).  “Cultural heritage”.   [Online].  
Available: www://cae.int  Retrieved May 14, 2013. 

Livescience Journal.  “Krakatoa”.  [Online].  Available:  

www://livescience.com  Retrieved May 12, 2013.

UNESCO.  (n.d.).  “Cultural heritage”.  [Online]. Available: 
www://unesco.org  Retrieved May 14, 2013. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


