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ในป�จจุบันชาวอูรักลาโว&ยชุมชนแหลมตุ7กแกประสบกับป�ญหาเรื่องความไม,ม่ันคงในท่ีอยู,อาศัย ซ่ึงการ
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 Urak Lawoi people are an ethnic fishermen group in the southern part of Thailand 

with a long history of development of settlement. In present days, the Urak Lawoi’ people in 

Laem Tukkae community is facing the issue regarding the insecurity of their settlements. This 

piece of work will illustrate how the insecurity of settlement leads to the adaptation of Urak 

Lawoi people by analyzing that factors that are related to their insecurity of settlement, 

because the factors of accomodation could reflect the ways of life, culture, custom, beliefs, 

and local folk wisdom.  

 According to the gathered information and the interview, the author found that 

Urak Lawoi people have the different ways of life from the past with continuous development 

of the ways of life among the changes of the society. For instance, they have more permanent 

settlement, and more density of population. However, the poor financial situations after 

leading to the market and monetary system result in dilapidation of accommodation rather 

than in the past.  

  This research is going to demonstrate the analyze of qualitative data by 

interviewing regarding the feeling of people in the community, and concluding in terms of 4 

types of security, which are physical security, social security, economic security, and the 

security of right of accommodating ownership. 
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