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50251806 : สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย
คําสําคัญ   : แนวทางการสงเสริมการเรียนรู/อัตลักษณ/ชาวเลมอแกน 

สมเกียรติ  สัจจารักษ : แนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน. อาจารยที่ปรึกษา           
วิทยานพินธ : ผศ. ดร. คีรีบูน จงวุฒิเวศย  อ.ดร. นฤมล อรุโณทัย  และ อ. ดร. ภัทรพล มหาขันธ. 268 หนา. 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาอัตลักษณและการดํารงอยูของอัตลักษณชาวเลมอแกนในปจจุบัน  
2) ศึกษาการสืบทอดอัตลักษณของชาวเลมอแกน และ 3) ศึกษาแนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพ่ือรักษาอัตลักษณ             
ชาวเลมอแกน ประชากรที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย กลุมชาวเลมอแกน เกาะเหลา เกาะชาง และเกาะพยาม จังหวัดระนอง 
จํานวน 459 คน กลุมชาวเลมอแกนอาวบอนใหญ หมูเกาะสุรินทร จังหวัดพังงา จํานวน 220 คน และกลุมชาวเลมอแกน               
หาดราไวย จังหวัดภูเก็ต จํานวน 595 คน กลุมผูมีสวนเกี่ยวของกับชาวเลมอแกน จํานวน 21 คน และกลุมผูเชี ่ยวชาญ 
จํานวน 5 คน การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เก็บรวบรวมขอมูลดวยการวิเคราะห และ
สังเคราะหเอกสาร สํารวจชุมชน สังเกต สนทนากลุม และสัมภาษณ 

ผลการวิจัยพบวา
1. สภาพอัตลักษณของชาวเลมอแกนในปจจุบันไดมีการเปล่ียนแปลงไปจากอดีตคอนขางมาก โดยเฉพาะ           

อัตลักษณดานการตั้งถิ่นฐานและลักษณะที่อยูอาศัย ดานวิถีชีวิต สังคม และความสัมพันธระหวางกลุมชาวเลมอแกนและกลุม
ชนอื่น ๆ รวมทั้งอัตลักษณดานวัฒนธรรม โดยเฉพาะดานการแตงกาย และดานอาหารการกิน สวนอัตลักษณที่ยังคงอยูแตกําลัง
ตกอยูในสภาวะท่ีใกลจะสูญหาย ไดแก อัตลักษณดานการประกอบอาชีพและการทํามาหากิน และอัตลักษณดานวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะดานภาษา ศิลปะ ความเช่ือ พิธีกรรม และระเบียบประเพณี กลุมชาวเลมอแกนอาวบอนใหญ หมูเกาะสุรินทร สามารถ
รักษาอัตลักษณไวไดคอนขางมากทั้งดานภาษา ศิลปะ ความเช่ือ พิธีกรรม และระเบียบประเพณี  สวนชาวเลมอแกนหาดราไวย
จังหวัดภูเก็ตน้ันสามารถรักษาอัตลักษณไวไดคอนขางนอย 

2.  การสืบทอดอัตลักษณของชาวเลมอแกน ผูเปนพอทําหนาที่ถายทอดวิธีการสรางบาน สรางเรือ เครื่องมือทํามา
หากิน การจับปลา การดําหอย ดําปลิง รวมถึงการดูทิศทางลม และแหลงอาหารในทะเลใหลูกผูชาย สวนผูเปนแมทําหนาที่
ถายทอดความรูเกี่ยวกับการหุงหาอาหาร การหากับขาวดวยการเจาะหอยติบ หาเพรียงทราย การหาผักปา การดูแลรักษา
ความสะอาดบาน รวมทั้งการจักสานใหลูกผูหญิง โดยใชวิธีการทําใหดู ฝกใหทําตาม ช้ีแนะ ชาวเลมอแกนสืบทอด
วัฒนธรรมดานภาษาใหกับคนรุนหลัง ดวยการพูดคุยสื่อสารกันเปนภาษามอแกน เรื่องเลา เหตุการณ นิทาน และบทเพลง
ถูกถายทอดใหแกเด็กรุนหลังดวยวิธีการเลาเปนภาษามอแกน ไมมีการบันทึกเหตุการณหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเปนลาย
ลักษณอักษร สวนการสืบทอดอัตลักษณดานความเช่ือและพิธีกรรมนั้นจะถายทอดผานผูนําพิธีกรรม หรือ โตะหมอ และผู
อาวุโสในชุมชนเปนผูถายทอด
            3.  แนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพ่ือรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกนที่ เหมาะสมจะตองเปนการทํางาน                   
ในลักษณะบูรณาการรวมกันระหวางกลุมชาวเลมอแกน หนวยงานรัฐ และหนวยงานเอกชน โดยมีหนวยงานหลักคอยทํา
หนาที่ดูแลและประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดการทํางานรวมกันอยางตอเนื่อง โดยมีขั้นตอน 
การจัดการเรียนรู คือ 1) ศึกษาเรียนรูขอมูลพื้นฐาน 2) รวมงานกันหลากหลายฝาย 3) มากมายดวยกิจกรรม  4) ทําเชิง 
บูรณาการ และ 5) ประสานเพื่อใหปฏิบัติอยางตอเนื่อง
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            SOMKIAT SADJARAK : APPROACH TO ENHANCE LEARNING ON THE PRESERVATION OF MOKEN 

GYPSIES’ IDENTITY. THESIS ADVISORS, ASST. PROF. KIRIBOON JONGWUTIWES, Ph.D. , NARUMON ARUNOTHAI, 

Ph.D. AND PATTARAPON MAHAKAN, Ph.D. 268 pp.

The purposes of this research are as follows : 1. To study the unique identity of the Moken Sea Gypsies and the 

current maintenance of such identity ; 2. To study the transmission of identity among the Moken Sea Gypsies ; 3. To study the 

approach to enhance learning on the preservation of Moken Gypsies’ identity. The population included in this research is 

composed of the Moken Sea Gypsies living in the following locations : those inhabiting Koh Lao Island, Koh Chang Island, and 

Koh Phayam Island in Ranong Province (459 persons) ; those inhabiting Aao Bon Yai Island and Surin Islands in Phangnga 

Province (220 persons) ; and, the group inhabiting at Rawai Beach in Phuket Province (595 persons).  Also, 21 persons who  

are involved with the Moken Sea Gypsies and 5 experts in the field were interviewed. The process used in this research is 

Qualitative Research involving synthesis of documents, surveys, observation, group conversations, and interviews. 

The research findings, in summary, are as follows

1) The identity of the modern Moken Sea Gypsies has changed significantly from that of their ancestors, most especially with 

respect to the locations in which they live, their way of life, their social structure, their inter-community relationships and their relationships 

with the community at large. In addition changes have occurred with respect to cultural aspects, especially their apparel and diet.  

Furthermore, there are elements of their identities which are still extant but are close to extinction, that is, their occupational and cultural 

identities especially their language, art forms, beliefs, rituals, customs, and traditions. The Moken Sea Gypsies who live in Aao Bon Yai                          

and the Surin Islands have been more successful in their ability to preserve their identities with respect to language, arts, beliefs, practices, 

and custom. The Moken Sea Gypsies in Rawai Beach, on the other hand, have not been so successful in preserving their identity.

2) The responsibility for the transmission of the Moken Sea Gypsy identity is variously assigned. Fathers pass onto 

their sons knowledge about home building, boat construction, and making tools used in his craft, as well as how to fish, dig for 

oysters, and locate sea cucumbers. They also pass on knowledge about how to understand wind currents and sources of food 

in the sea. As for the mothers of the family, it is their responsibility to pass over to their daughters how to cook food, how to seek 

and dig out clams, search for eatable barnacles, locate wild plants and vegetables, as well as clean and take care of the family 

home and to weave mats and utensils. These skills are passed on through observation and following the actions and advice of 

the father or mother. The Moken Sea Gypsies transfer their cultural artifacts and language skills to subsequent generations by 

oral communication in the Moken language via story telling, historical events, and folk tales. Song lyrics composed in the 

Moken language are conveyed to children. Writing is not used to record events or stories. As for the passing on of beliefs, 

traditions, and practices, these spiritual elements are handed down by ceremonial leaders or “to moh” or community elders.

3) The approach to enhance learning on the preservation of Moken Gypsies’ identity is to utilize an integrated 

approach encompassing the Moken Sea Gypsies themselves, various government agencies, and selected private 

organizations. Major organization exist which can serve to control and coordinate the smaller organization which are directly 

involved in this process. The study should be organized as follows, 1. Gather basic information ; 2. Arrange for a number of 

organizations to work together ; 3. Create a number of activities ; 4. Integrate these activities ; and, 5. Provide a process for 

continuous coordination and implementation.
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กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ เร่ือง “แนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน” 
ฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร. คีรีบูน จงวุฒิเวศย อาจารย          
ดร.นฤมล อรุโณทัย และอาจารย ดร.ภัทรพล มหาขันธ ที่ไดกรุณาดูแลเอาใจใสใหคําปรึกษา ติดตาม
การวิจัยในครั้งนี้มาโดยตลอด ขอแนะนําที่ไดจากทานเปนแนวทางและกําลังใจใหผูวิจัยมุงมั่นใน
การทําวิจัยฉบับนี้จนสําเร็จลงไดดวยความเรียบรอย ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ 
โอกาสน้ี

กราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชิดชงค นันทนาเนตร และรองศาสตราจารย                 
ดร.วชิราพร อัจฉริยโกศล ที่กรุณาใหคําแนะนําที่เปนประโยชนในการทําวิจัย ตลอดจนรับเปน
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ ในคร้ังน้ี                    

กราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ประพนธ  เรืองณรงค ผูชวยศาสตราจารย                
ดร.สาวิตร  พงศวัชร  ผูชวยศาสตราจารย สมหมาย  ปนพุทธศิลป  และอาจารยอาภรณ  อุกฤษณ         
ที่ไดกรุณาตรวจสอบความเหมาะสมของแนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเล
มอแกนในคร้ังน้ีเปนอยางดี กราบขอบพระคุณ วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา จังหวัดระนอง
และหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับชาวเลมอแกน ที่ไดกรุณาใหขอมูลในการทําวิจัยมาโดยตลอด 
และขอขอบคุณชาวเลมอแกนทุกคนที่ใหความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลในการทําวิจัยใน
คร้ังน้ี 

กราบขอบพระคุณ คุณกฤษ-คุณพรจันทร ศรีฟา บริษัท คุระบุรี กรีนวิว รีสอรท แอนด                   
ทราเวล จํากัด อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ที่ไดใหความอนุเคราะหการเดินทางในการเก็บรวบรวม
ขอมูลตลอดระยะเวลาในการทําวิจัย

กราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม ผูเปนที่รัก และพี่ ๆ ที่คอยใหกําลังใจ และให            
ทุนทรัพยสําหรับการศึกษา และขอขอบใจนอง ๆ และหลาน ๆ ที่คอยใหความชวยเหลือมาโดย
ตลอด จนทําใหการดําเนินการวิจัยและการศึกษาประสบความสําเร็จ 
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