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ง

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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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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บทท่ี 1

บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีในโลกปจจุบันทําใหมนุษยในแตละภูมิภาคของโลก

สามารถติดตอถึงกันไดรวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน สงผลใหเกิด   
การเปลี่ยนแปลงในดานวัฒนธรรม ระบบการผลิต การจัดการทรัพยากร อาชีพ ประเพณี พิธีกรรม 
ศาสนาและความเชื่อ ซึ่งการแพรกระจายของวัฒนธรรมตาง ๆ ทั่วโลกนั้นมีสาเหตุมาจากการที่
มนุษยชาติติดตอถึงกันมากข้ึน วัฒนธรรมตามแหลงตาง ๆ ของโลกท่ีมีสวนคลายคลึงกันน้ันมีสาเหตุ
มาจากการแพรกระจายทางวัฒนธรรมนั่นเอง (Sapir 1940) แตถึงอยางไรก็ตามการเปลี่ยนแปลง
สิ่งตาง ๆ ดังกลาวเปนสิ่งสําคัญตอลักษณะของวัฒนธรรมของมนุษย  ถาปราศจากการเปลี่ยนแปลง
ทางวัฒนธรรมแลว วัฒนธรรมก็ไมสามารถพัฒนาขึ้นมาได กระแสของการเปลี่ยนแปลงนั้นยอม
นํามาทั้งสิ่งที่ดีและไมดีมาสูสังคม ในสวนที่ดีคือ ทําใหสังคมมีการปรับเปลี่ยนในสิ่งที่เกิดขึ้นมาจาก
การที่คนเราไดเรียนรูความรูใหม ๆ ที่มาพรอมกับความเปลี่ยนแปลง ทําใหชีวิต ชุมชนและสังคม
ของเรานั้นดีขึ้น กอใหเกิดความสุขในการอยูรวมกันมากขึ้นและลดปญหาแอบแฝงที่มีอยูในสังคม
ซ่ึงขาดการดูแลเอาใจใส เชน การไมคํานึงถึงความแตกตางกันในสังคมไมวาจะเปนเร่ือง เพศ โอกาส
ในการไดรับการศึกษาหรือเขาถึงการศึกษา พื้นฐานครอบครัว กฎหมาย วัฒนธรรม การดอย
ความสามารถทางรางกายและจิตใจ เชื้อชาติ ความเปนชนกลุมนอย หรือการเปนคนชายขอบของ
สังคม หากมองในแงของการมีสิทธิในการดํารงชีวิตอยูในฐานะของเอกบุคคลในโลกใบน้ี เราคงตอง
ใหความสนใจและไมใชแคยินยอมใหสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง แตยังตองสนับสนุนใหเกิด
การเปล่ียนแปลงอีกดวย ในอดีตมนุษยมีวิถีชีวิตความเปนอยูแบบสังคมเกษตรกรรม ผานสูยุคปฏิวัติ
อุตสาหกรรมและในปจจุบันกําลังอยูในยุคที่ 3 คือยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cain and Cain
1997 ; Stearns 2005) ซึ่งในยุคของสังคม การเกษตรกรรมนั้นการศึกษามักเกิดขึ้นในครอบครัวที่
พอแมเปนผูใหความรู ใหการศึกษากับบุตรหลานของตนเอง สวนใหญเปนเรื่องการศึกษาเพื่อใชใน
การประกอบอาชีพที่จําเปนตอการดํารงชีวิต ตอมาเมื่อสังคมเริ่มเปลี่ยนถายเขาสูยุคอุตสาหกรรม
สงผลใหการดํารงชีวิตของคนเริ่มเปลี่ยนไป จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพื่อดํารงชีวิตนั้น
เปลี่ยนไปสูการผลิตสินคาในปริมาณมากขึ้นในโรงงานเพื่อตอบสนองความตองการของกลุมชนหมูมาก
มีการนําเครื่องจักรกลเขามาใชในการผลิต มีการเรียนรูศึกษา และฝกทักษะเพื่อใชในการผลิตสินคา
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ทางอุตสาหกรรม มีการจัดระบบองคกรที่มีขนาดใหญมากขึ้นไมจํากัดอยูแตบุคคลในครอบครัว                 
มีการจัดสรรการมีและการใชทรัพยากรใหเปนระบบมากขึ้นและมีการแขงขันในการประกอบ
อาชีพเพ่ือสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจอุตสาหกรรม (Stearns 2005) ตอมาเร่ิมมีการพัฒนาข้ึนโดย
อาศัยเทคโนโลยีเขามาใชในการผลิตเพิ่มมากขึ้น เทคโนโลยีเหลานี้ก็ถูกนํามาใชไมเพียงแตในภาค
ธุรกิจแตยังกระจายไปสูผูใชในระดับบุคคล เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นเหลานี้ทําใหคนเราเกิดการ
เรียนรูและมีการศึกษามากขึ้น เชน วิทยุ โทรทัศน สื่อออนไลนตาง ๆ ทําใหสังคมเริ่มเขาสูสังคม
ยุคใหมคือยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ การเปล่ียนแปลงในยุคน้ีทําใหดูเหมือนวาโลกจะแคบและเล็กลง
เน่ืองจากการสื่อสารทําไดอยางรวดเร็ว เสมือนไรพรมแดนนั่นเอง คนที่อาศัยอยูในโลกตองเรียนรู
มากขึ้น เรียนรูใหเร็วข้ึน นอกจากนี้ยังสามารถเรียนรูวัฒนธรรมจากซีกโลกอืน่ที่มีความแตกตางจาก
ที่ตัวเองเคยอาศัยอยู เพื่อที่จะทําใหสามารถดํารงชีวิตอยูในโลกยุคใหมน้ีไดอยางเทาเทียมกัน                     
การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมสวนใหญจึงนําไปสูความเจริญทางวัฒนธรรม เชน การที่ชาวเกาะ
โซโลมอนไดเปลี่ยนสังคมของตนจากสังคมเกษตรกรรมไปสูสังคมอุตสาหกรรม เนื่องจากไดรับ
อิทธิพลจากชาวตะวันตกและไดรับความสําเร็จจากการเปลี่ยนแปลงน้ัน แตทั้งนี้ไมไดหมายความวาการ
เปลี่ยนแปลงคือการพัฒนาเสมอไป ในหลาย ๆ กรณีและหลาย ๆ สังคมที่เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น
ปรากฏวาสังคมนั้นไมไดดีไปกวาเดิมบางแหงเปลี่ยนแลวกลับเลวลงกวาเดิมก็มี (นิยพรรณ วรรณศิริ
2533) 

กระแสของการเปล่ียนแปลงนั้นมิไดสงผลตอคนกลุมใดกลุมหนึ่งเทานั้น แตยังสงผลตอ
กลุมคนทุกชาติพันธุ (Ethnic Groups) ทั่วโลก รวมทั้งกลุมชาติพันธุตาง ๆ ที่อาศัยอยูตามแนว
ชายแดนประเทศไทยตางก็ไดมีการปรับตัว เปลี่ยนแปลงทางดานวัฒนธรรม ระบบการผลิต การจัดการ
ทรัพยากร อาชีพ ความเชื่อทางศาสนาและพิธีกรรมเพื่อใหกลุมชาติพันธุของตนเองนั้นสามารถ
ดํารงชาติพันธุอยูรอดทามกลางการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ อีกดวย เชน การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของกลุม
ชาติพันธุปะหลอง  ในจังหวัดเชียงใหม  ซึ่งการปรับเปลี่ยนทางสังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของ
กลุมชาติพันธุปะหลองนั้นมีสาเหตุมาจากหลายประการทั้งนี้ก็เพื่อความอยูรอด ซ่ึงการผสมกลมกลืน
ทางวัฒนธรรมของกลุม ชาติพันธุปะหลองกับวัฒนธรรมของกลุมคนไทยพื้นราบ ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมหลายประการ อาทิเชน ภาษา การแตงกาย อาหาร เปนตน การ
เปลี่ยนแปลงของกลุมชนปะหลองในอนาคตอาจจะไมหลงเหลือเอกลักษณของตนเองหากไมไดรับ
การสงเสริมและพัฒนาไปในทิศทางที่เหมาะสม (วิมลมาลย ศรีสุข 2545) 

เชนเดียวกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวลัวะ จังหวัดนาน ซึ่งชาวลัวะนั้นนับวาเปน
กลุมชนที่มีอัตลักษณทางชาติพันธุที่โดดเดนกลุมหนึ่ง โดยมีวิถีชีวิตแบบพึ่งพิงธรรมชาติ เนื่องจาก
มีวัฒนธรรม ประเพณีเปนของตนเองดวยการสืบทอดจากคนรุนหนึ่งไปยังอีกรุนหนึ่ง ปจจุบัน
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ชาวลัวะ ในจังหวัดนานมีวิถีชีวิตอยูแบบดั้งเดิม แตมีสวนหนึ่งที่วิถีชีวิตบางอยางเริ่มเปลี่ยนแปลง
ไปจากอดีต โดยวิถีชีวิตที่ยังคงดํารงอยู ไดแก ลักษณะบานเรือน ความเชื่อเรื ่องการนับถือผี 
ประเพณตีาง ๆ เชน ประเพณีการแตงงาน การสืบทอดสายตระกูลขางแม สวนวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป 
ไดแก ภาษาที่ใชในการสื่อสาร ลักษณะการแตงกาย การบริโภค และเครื่องมือเครื่องใชใน
ชีวติประจําวัน สําหรับสิ่งที่ทําใหชาวลัวะยังคงดํารงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ไดแก สภาพพื้นที่ที่หางไกล
ชุมชน และลักษณะการดําเนินชีวิตแบบพอเพียง สวนปรากฏการณที่ทําใหชาวลัวะมีวิถีชีวิต
เปลี่ยนแปลงไป คือ การปฏิสัมพันธกับสังคมภายนอกมากขึ้น และนโยบายของรัฐดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในกลุมชาติพันธุก็มีสวนสําคัญที่ทําใหวิถีการดําเนินชีวิตของชาวลัวะเปลี่ยนแปลงไป  
(ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล และคณะ ม.ป.ป.)

การตองการไดรับการศึกษาของชาวมง ที่ทําใหตองละทิ้งชุมชนบนดอยลงมาอาศัยอยู
บนพื้นที่ราบเพ่ือเรียนหนังสือก็เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหวิถีชีวิตเปลี่ยนไปและเกิดความสูญเสีย
ความเปนอัตลักษณทางชาติพันธุ  (ประสิทธิ์ ลีปรีชา และคณะ 2547) หรือแมแตการออกจากปามา
รับจางทํางานใหกับคนไทยและเปลี่ยนแปลงการแตงกายของของชนเผามลาบรีก็ยอมสงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมประเพณีของตนเองในอนาคต 

กลุมชาติพันธุตาง ๆ พยายามที่จะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อ
ของตนเพื่อใหสามารถอยูรอดทามกลางสังคมที่กําลังเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว หันไปพึ่งพิงและ
เรียนรู ที่จะปฏิบัติตนตามสังคมใหมมากขึ้น นาน ๆ เขาก็จะทําใหสูญเสียอัตลักษณกลุมชาติพันธุ
ของตนเองไปโดยสิ้นเชงิ  ซ่ึงการปรับเปล่ียนอัตลักษณของกลุมชาติพันธุตาง ๆ สงผลใหความรูตาง ๆ 
ที่เกิดจากการประดิษฐคิดคน สั่งสมมาเปนระยะเวลานานและถายทอดสืบตอ ๆ กันมาของกลุมชาติ
พันธุนั้น ๆ  คอย ๆ สูญสลายไป ซ่ึงระยะเวลาของการเปล่ียนแปลงอัตลักษณของกลุมชาติพันธุตาง ๆ 
น้ันอาจมีความแตกตางกันไป  กลุมชาติพันธุบางกลุมอาจเจตนาที่จะเปลี่ยนแปลงอัตลักษณอยาง
รวดเร็วแตบางกลุมอาจตองใชเวลานานขามช่ัวอายุคน (โฮโรวิทซ, อางถึงใน ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ
2547)

สาเหตุสําคัญที่ทําใหวิถีชีวิตความเปนอยู วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ และอัตลักษณ
ตาง ๆ ของชนกลุมชาติพันธุตาง ๆ นั้นเปลี่ยนแปลงไปมีหลายสาเหตุดวยกัน ซึ่งสาเหตุสําคัญ ๆ 
ไดแก การปฏิสัมพันธติดตอถึงกันของชนกลุมชาติพันธุน้ันกับสังคมภายนอก การปรับเปล่ียนวิถีชีวิต
ภายในกลุมชาติพันธุของตนเองเพ่ือใหกลุมชาติพันธุของตนสามารถดํารงชาติพันธุอยูได  นอกจากนี้
แลวนโยบาย กฎหมาย ขอบังคับและการปฏิบัติตอกลุมชาติพันธุของรัฐก็มีสวนสําคัญที่มีสวนทําให
วัฒนธรรม ระบบการผลิต การจัดการทรัพยากร อาชีพ ความเชื่อทางศาสนา พิธีกรรมตลอดจน  
อัตลักษณตาง ๆ ของกลุมชาติพันธุในประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไป ทําใหขาดโอกาสในการไดรับ
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สิทธิในการพัฒนา เชน การศึกษา การถือครองที่ดิน หรือการประกอบอาชีพ เปนตน หรือไดรับ
สิทธิที่ไมเทาเทียมกันกับคนไทยท่ัว ๆ ไป การคุกคาม ละเมิดสิทธิโดยผานกระบวนการทางกฎหมาย 
การคุกคามละเมิดสิทธิโดยผานการปฏิบัติการ สิทธิในการดํารงชีวิต การตัดสินใจกําหนดอนาคต
ตนเอง การละเมิดสิทธิของกลุมชาติพันธุเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนดานการพัฒนา กลาวคือสิทธิ
ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม อาทิ การดูถูกเหยียดหยาม หรือการอคติทางชาติพันธุ การกีดกันใน
รูปแบบตางๆ การนําเอาวัฒนธรรมภูมิปญญาชนกลุมนอยไปทําเพื่อการคา เพื่อการทองเที่ยว 
การแยงชิงทรัพยากรปา การถูกมองวาเปนภัยสังคมตอความมั่นคงของชาติ เปนตนเหตุของการ
แพรระบาดของยาเสพติด เปนผูตัดไมทําลายปา เปนตน เหลานี้ลวนแลวแตเปนการละเมิดตอสิทธิ
ของชนกลุมนอยแทบทั้งสิ้น

จากผลการประเมินสภาพและการดํารงชีวิตของกลุมชาติพันธุในประเทศไทย พบวา 
การปฏิบัติตอกลุมชาติพันธุในประเทศไทยนั้นยังไมสอดคลองกับสิทธิของกลุมชาติพันธุตามที่
บัญญัติไวในกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทย ตามกฎหมายสัญชาติ และตามมาตรฐานระหวาง
ประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากยังมีกลุมชาติพันธุที่เกิดหรือมีภูมิลําเนาในประเทศไทยยังไมไดรับการลง
สัญชาติไทย หรือกลุมชาติพันธุ บางกลุมที่ตกเปนคนไรสัญชาติ นอกจากนั้นแลวกลุมชาติพันธุยัง
ไมไดรับสิทธิในการดํารงอยูเปนกลุมหรือชุมชนของตน ไมไดรับการดํารงรักษาเอกลักษณของตน 
ทางดานวัฒนธรรม ภาษา ศาสนา และความเชื่อ และที่สําคัญที่สุด คือ การไดรับการปฏิบัติที่เสมอ
ภาคภายใตกฎหมายไทย ดานระบบการศึกษาของรัฐที่จัดใหแกกลุมชาติพันธุทั้งในดานเนื้อหาและ
รูปแบบยังขาดความเปนอิสระและไมสอดคลองกับสภาพชีวิตความเปนอยู วัฒนธรรมและวิถีชีวิต
ของกลุมชาติพันธุ การศึกษายังเปนเครื่องมือของรัฐในการที่ทําใหกลุมชาติพันธุผสมกลมกลืนกับ
คนไทย ผลกระทบของการศึกษาดังกลาวทําใหเกิดความเสื่อมสลายของความสัมพันธในครอบครัว
และสกัดกั้นกระบวนการเรียนรูแบบดั้งเดิมของกลุมชาติพันธุลง กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ และคานิยมของกลุมชาติพันธุตาง ๆ การประกอบอาชีพของกลุมชาติพันธุประสบปญหา
จากการเปลีย่นแปลงในรูปแบบการผลิตดานเกษตรกรรม และแรงผลักดันของความตองการแรงงาน
ดานอุตสาหกรรมประเภทตาง ๆ ทําใหชนกลุมนอยตองเขามาใชแรงงานมากขึ้น แตก็ประสบปญหา
ดานภาษา และการที่ยังไมไดรับสัญชาติไทย นอกจากนี้การประกอบอาชีพดานเกษตรกรรม ยัง
ประสบกับปญหาของการขาดสิทธิในการทํากิน ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติยังมีปญหา
ดานนโยบายที่พยายามแยกคนออกจากปา จากสภาพแวดลอมที่อยูอาศัย โดยมิไดตรวจสอบถึง
สภาพของความเปนไปไดของกลุมชาติพันธุที่จะอยูกับปาไดอยางอนุรักษ กอใหเกิดผลกระทบตอ
วิถีการดํารงชีวิตของกลุมชาติพันธุซึ่งควรไดรับการตรวจสอบและทบทวนถึงความเปนไปไดที่จะ
ใหกลุมชาติพันธุมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยพิจารณาถึงสภาพวัฒนธรรม ความเชื่อ 
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และการมีสวนรวม ในการจัดการส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะหลักการในกฎหมายปาชุมชนที่เนนการอยู
รวมกันระหวางคนกับปา (คณะกรรมการวาดวยการจัดทํานโยบายและแผนปฏิบัติการแมบทดาน
สิทธิมนุษยชน 2545) 

สภาพความเปนอยูของกลุมชาติพันธุสวนใหญยังคงตกอยูในสภาพที่ไดรับการบริการ 
และการใหการสงเคราะหอยางจํากัด แตสาเหตุของปญหาน้ันนอกจากจะเปนปญหาเรื่องความ
แตกตางในดานวัฒนธรรม ความเชื่อ คานิยม และสภาพความเปนอยูของเขาเองแลว สาเหตุใหญ    
ก็คือ นโยบายและการปฏิบัติของเจาหนาที่บางกลุมที่ยังไมไดรับขอมูลหรือมีความเขาใจในกลุม
ชาติพันธุดีพอ ทําใหเกิดความไมเสมอภาคในการบังคับใชกฎหมาย การใหการสงเคราะห การไดรับ
บริการจากรัฐ ซึ่งปญหาเหลานี้ควรไดรับการปรับปรุง และเริ่มคิดกันใหมตอปญหาการปฏิบัติตอ
กลุมชาติพันธุโดยเนนการมีสวนรวมของกลุมชาติพันธุ การผลักดันใหมีโครงการหรือการศึกษาเพื่อ
รักษาเอกลักษณของเขา และการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนของกลุมชาติพันธุเพื่อสามารถเลือก
และตัดสินใจตอสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองดวยตัวของเขาและวิถีทางของเขา  ดังที่สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสงเสริมและทรงอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมอัน
ประเมินคามิไดของชาวกะเหรี่ยง โดยใหมีการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีของชาวกะเหรี่ยงดวยการ
จัดตั้งศูนยวัฒนธรรมกะเหรี่ยง ใหการศึกษา  การประกอบอาชีพ การพัฒนาในดานตาง ๆ และการ
ปองกันโรค ทําใหชาวกะเหรี่ยงมีชีวิตและฐานะความเปนอยูที่ดี รักผืนแผนดินไทยไมทําลายปาไม 
(คณะกรรมการวาดวยการจัดทํานโยบายและแผนปฏิบัติการแมบทดานสิทธิมนุษยชน 2545)

สําหรับกลุมชาติพันธุชาวเลเผามอแกน (Moken) ที่มีวิถีชีวิตแบบเรรอนและตั้งบานเรือน
อยูเปนชุมชนบนเกาะเหลา เกาะชาง และเกาะพยาม ในจังหวัดระนอง บริเวณอาวบอนใหญ บน
อุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร ในจังหวัดพังงา และบริเวณหาดราไวย ในจังหวัดภูเก็ต ทางภาคใต
ของประเทศไทยน้ัน นับวาเปนชาวเลกลุมสุดทายท่ียังคงรักษาวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ 
และอัตลักษณดั้งเดิมบางสวนเอาไวไดมากกวาชาวเลกลุมมอแกลน (Moklen) และกลุมอูรักลาโวย 
(Urak Lawoi) ซึ่งไดละทิ้งวิถีชีวิตแบบเรรอนและขึ้นมาตั้งถิ่นฐานอาศัยอยูบนฝงเปนหลักแหลง
ถาวรทําใหไดรับการศึกษา   มีทะเบียนบานและไดรับสัญชาติไทย  และเปลี่ยนมาใชชื่อเรียกกลุม
ของตนเองวา “ไทยใหม”  ซึ่งชื่อเรียกดังกลาวนั้นนอกจากจะสรางความภาคภูมิใจใหกับกลุมชน
ของตนแลวยังทําใหมีความรูสึกไมแตกตางจากประชาชนคนไทยทั่ว ๆ ไปอีกดวย  

กวา 300 ปมาแลวท่ีชาวเลเผามอแกนมีวิถีชีวิตผูกพันกับทองทะเล  ถิ่นฐานเดิมและกลุม
ชาติพันธุเดียวกันอยางเหนียวแนน มีวิถีชีวิตความเปนอยูที่เรียบงาย ใชเรือเปนพาหนะเรรอน 
โยกยายขาม ไปมาระหวางเกาะแกงตาง ๆ และจะขึ้นมาสรางเพิงพักเพื่อหลบลมฝนในชวงฤดูฝน 
ไมมีการเก็บออมหรือสะสมวัตถุใด ๆ สามารถพึ่งพิงอัตลักษณตาง ๆ ที่เกิดจากการสั่งสมมาเปน
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ระยะเวลานานและถายทอดสืบตอกันมาจากรุนสูรุน สามารถดํารงเผาพันธุมาไดจนกระท่ังถึงปจจุบัน 
ไมวาจะเปนความรู ความชํานาญทางทะเล  เชน การใชชีวิตอยูในพ้ืนท่ีทามกลางทะเลและพายุตาง ๆ 
หรือแมแตกรณีการเกิดธรณีพิบัติภัยคลื่นยักษสึนามิใน 6 จังหวัดอันดามัน ในป พ.ศ. 2547 ซึ่งใน
เหตุการณดังกลาวชาวเล เผามอแกนสามารถใชความรู ความชํานาญในดานทะเล ชวยเหลือกลุม
ตนเองและนักทองเที่ยวใหปลอดภัยจากเหตุการณดังกลาวไดเปนจํานวนมาก หรือแมแตความรู 
และทักษะในการทํามาหากินในทองทะเล ไมวาจะเปนการใชเครื่องมือตาง ๆ อยางชํานิชํานาญ 
การมีความรู ความชํานาญในการดูทิศ   ดูทางลม ฟา อากาศ หรือแหลงอาหารที่อุดมสมบูรณในทอง
ทะเล  การรักษาโรคภัยไขเจ็บดวยสมุนไพร เปนตน แตอยางไรก็ตามในปจจุบันวิถีชีวิต วัฒนธรรม 
ประเพณี ความเชื่อ และอัตลักษณตาง ๆ ที่โดดเดนของชาวเลเผามอแกนบางอยางนี้กําลังอยูใน
สภาวะวิกฤติ วัฒนธรรม และประเพณีตลอดจนความเช่ือบางอยางกําลังจะสูญหายไปเพราะขาดการ
ถายทอด เยาวชนรุนใหมหันไปประกอบอาชีพรับจางมากขึ้น ขาดการเรียนรู สืบทอดอัตลักษณของ
ตนเอง ประกอบกับชาวเลมอแกนกําลังเผชิญกับปญหาตาง ๆ ที่ถาโถมเขามาจนยากที่จะหยุดยั้ง
ไมวาจะเปนปญหาดานการทํามาหากิน ดานวิถีชีวิต ที่เปลี่ยนแปลงไป เปนตน   

ในปจจุบันกระแสความเจริญไดกาวเขามามีผลกระทบตอบทบาทวิถีชีวิตของชาวเล         
มอแกนอยางมาก ไมวาจะเปนกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม และระบบเศรษฐกิจที่มีตัวเงินเขามามี
อิทธิพลตอการดํารงชีวิตมากขึ้น ซึ่งกระแสความเจริญดังกลาวสงผลใหวัฒนธรรมของชาวมอแกน
เกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เชน เรือหัวโทงหรือเรือหางยาวไดเขามาแทนที่เรือเกาบางของ 
ชาวมอแกน เพราะบางสวนไดเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตนเอง โดยเขามาทํางานรับจางกบัทางอุทยานฯ 
ผูชายรับจางขับเรือบริการนักทองเที่ยว สวนพวกผูหญิงรับจางลางจานและแกะเปลือกหัวหอม กระเทียม
หรือเก็บขยะ แตก็ยังมีชาวเลมอแกนบางสวนที่ยังคงสืบทอดการดํารงชีวิตแบบด้ังเดิมเหมือนบรรพบุรุษ
ของพวกเขา (พลาเดช ณ ปอมเพชร 2546) การที่ชาวเลมอแกนปรับเปลี่ยนอาชีพของตนยังสงผลตอ
การเปลี่ยนแปลงดานอื่น ๆ ตามมาอีกดวย เชน แบบแผนการดํารงชีวิต การแตงกาย การใชภาษา 
เปนตน เพราะตองมีการติดตอปฏิสัมพันธกับบุคคลภายนอก เชน นักทองเที่ยว พอคา แมคา 
เจาหนาท่ีรัฐ เปนตน รวมท้ังการเปดรับส่ือมวลชนผานละครโทรทัศน หนังสือประเภทตาง ๆ เปนตน 
กอใหเกิดการแพรกระจายทางวัฒนธรรมและกระแสความทันสมัยใหมเขามาสูสังคมแบบดั้งเดิม 
ชาวเลมอแกน บางคนจึงสามารถพูดภาษาไทยไดและหันมาแตงกายแบบคนไทยมากขึ้น นอกจากนี้
แลวการจัดการศึกษาใหกับเด็กรุนหลัง ๆ ก็มีสวนสําคัญที่ทําใหเด็ก ๆ ปรับเปลี่ยนวิถีการปฏิบัติตน
ไปจากเดิมมากขึ้น เชน การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของรางกายและสภาพแวดลอม การใช
ภาษาไทยสนทนาพูดคุยกับนักทองเที่ยวและบุคคลภายนอกไดคลองแคลวขึ้น เชน เด็ก ๆ ชาวเล
มอแกนบานราไวย จังหวัดภูเก็ต ที่บางคนนั้นไมสามารถที่จะพูดภาษามอแกนได และกลาแสดงออก
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มากขึ้น ซึ่งเปนที่นาสังเกตวาวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวเลเผามอแกนนั้นเริ่มมีการปรับเปลี่ยนไป
จากในอดีตมากขึ้น โดยเฉพาะหลังเหตุการณธรณีพิบัติภัยคลื่นยักษสึนามิที่สงผลใหชาวเลมอแกน
ไดรับวัฒนธรรมจากคนภายนอกที่มาใหความชวยเหลือ เชน การสรางบานเรือน การสรางเรือ การ
สรางโรงเรียน อุปกรณการประมง เปนตน เชนตัวอยางของการสรางบานแบบใหมที่มุงหลังคาดวย
กระเบื้อง และใชไมกระดานกั้นเปนฝาผนังบานอยางมิดชิดของชาวเลมอแกนที่เกาะเหลา จังหวัด
ระนอง แทนสภาพบานเรือนแบบเดิม และมีการจัดระเบียบชุมชนอยางเห็นไดชัดเจน ชาวเลมอแกน
นั้นไมมีการบันทึกความรูใด ๆ ไวใหลูกหลานไดศึกษาเรียนรูดวยภาษามอแกน  เนื่องจากภาษาที่
ชาวเลเผามอแกนและเผาอื่น ๆ ใชอยูไมมีรูปสัญลักษณของภาษา มีเพียงภาษาที่ใชพูดกันเทานั้น 
ความรูตาง ๆ ที่ถายทอดใหกันอาศัยการชี้แนะ สังเกตและเรียนรูดวยการลงมือกระทํา (learning by 
doing) เปนหลัก (สมเกียรติ สัจจารักษ 2539) การลมหายตายจากไปของผูที่มีความรูในการเลน
ดนตรีและเปนโตะหมอใหญในพิธีหลอโบง (พิธีฉลองเสาวิญญาณบรรพบุรุษ) ของชาวเลเผามอแกน   
ที่เกาะเหลาและเกาะพยาม จังหวัดระนอง จึงทําใหขาดผูที่จะทําพิธีกรรมดังกลาว  เปนตน ที่ยังคงมี
ใหเห็นก็ไดแก ความเชื่อเรื่องวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ การรักษาพยาบาลดวยการเขาทรง การคลอดดวย
หมอตําแย พิธีการฝงศพและการรองเพลงแบบดั้งเดิม ยกเวนชาวเลบนเกาะสุรินทร จังหวัดพังงา ที่
ยังคงมีผูที่ทาํหนาที่สืบทอดพิธีกรรม ความเชื่อตาง ๆ รวมทั้งดานดนตรีและดานงานฝมือตาง ๆ 
หลงเหลืออยู เชน ดานพิธีกรรมและความเชื่อ ไดแก หมอสื่อสารกับวิญญาณ หมอเขาทรง หมอทํา
นํ้ามนตปดเปาโรคภัย หมอตําแยและหมอสมุนไพร ดานดนตรี ไดแก นักดนตรี ทั้งการ ตีกลอง
รํามะนา และเครื่องสาย (กาติ๊ง) นักรองและนักเลานิทาน ดานงานฝมือ ไดแก ชางตอเรือ ชางสราง
บาน ชางทําเรือจําลอง ชางสานเสื่อ และชางสานกระปุกจากใบเตยทะเล แตความรูเหลาน้ียังจํากัด
วงอยูในกลุมผูใหญและกลุมคนเฒาคนแกเทานั้นและนับวันก็จะสูญหายไปเพราะขาดผูสืบทอด ซึ่ง
การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของชาวเลเผามอแกนน้ันสงผลใหอัตลักษณบางอยางที่แสดงถึงความเปน
กลุมชนชาวเลมอแกน ขาดผูสืบทอด (นฤมล อรุโณทัย 2549)

นอกจากนี้แลวสาเหตุสําคัญของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวเลมอแกนสวนหนึ่งคือ 
นโยบายในการพัฒนาชุมชนมอแกนยังไมชัดเจน ไมมีแบบแผนการพัฒนาการดํารงชีวิตของชาวเล     
มอแกนใหสอดคลองกับวิถีชีวิต ความเปนอยูและอัตลักษณท่ีแสดงถึงความเปนกลุมชาติพันธุ ปจจุบัน   
การติดตอสัมพันธระหวางกลุมชาวเลมอแกนดวยกันลดนอยลง ชาวเลมอแกนหันมาต้ังถิ่นฐาน 
สรางที่อยูอาศัยบนบกเปนกิจจะลักษณะตามเกาะและชายหาดตาง ๆ มากขึ้น ทําใหชุมชนชาวเล
มอแกนแตละชุมชนมีความตองการที่จะพึ่งพาหนวยงานตาง ๆ มากขึ้น การตั้งถิ่นฐานอยูอาศัยเปน
กิจจะลักษณะมากขึ้นนั้นยังมีสวนสําคัญที่ทําใหวิถีชีวิต ความเปนอยู และอัตลักษณของชาวเล  
มอแกนเปลี่ยนแปลงไป โดยในปจจุบันเยาวชนชาวเลมอแกนหันไปทํางานเปนลูกจางมากขึ้น 
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ไมสนใจท่ีจะประกอบอาชีพตามแบบอยางท่ีบรรพบุรุษไดเคยปฏิบัติมา ขาดความเอาใจใสและสนใจ 
ที่จะเรียนรูและสืบทอดอัตลักษณ   ที่แสดงถึงความเปนมาของกลุมชนของตน จึงทําใหอัตลักษณ
บางอยางสูญหายไป อัตลักษณบางอยางกําลังอยูในสภาวะทีใกลจะสูญหายถึงแมวาที่ผาน ๆ มาจะมี
หนวยงานตาง ๆ ทั้งที่เปนหนวยงานรัฐ และเอกชนเขาไปใหความชวยเหลือก็ตาม การแสวงหาแนว
ทางการสงเสริมการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกนที่เหมาะสมใหกับหนวยงานรัฐ และ
เอกชนที่เขาไปใหความชวยเหลือดานตาง ๆ แกชาวเลมอแกนจะเปนหนทางหนึ่งที่จะชวยสงเสริม
การเรียนรูใหชาวเลมอแกนสามารถรักษาอัตลักษณของกลุมชาติพันธุของตนใหคงอยูตอไปได  

จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา เรื่อง แนวทางการสงเสริมการ
เรียนรูเพ่ือรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกนในคร้ังน้ีขึ้น โดยมีคําถามวิจัยดังนี้ 

คําถามในการวิจัย 
1. ชาวเลมอแกนมีอัตลักษณสําคัญ ๆ อะไรบาง 
2. การดํารงอยูของอัตลักษณชาวเลมอแกนในปจจุบันเปนอยางไร 
3. ชาวเลมอแกนมีการสืบทอดอัตลักษณอยางไร  
4. แนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกนควรเปนอยางไร 

วัตถุประสงคของการวิจัย
การวิจัย เร่ือง แนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกนในครั้งนี้ 

ผูวิจยัไดกําหนดวัตถุประสงคเฉพาะไวดังนี้ 
1. เพื่อศึกษาอัตลักษณและการดํารงอยูของอัตลักษณชาวเลมอแกนในปจจุบัน
2. เพื่อศึกษาการสืบทอดอัตลักษณของชาวเลมอแกน
3. เพื่อศึกษาแนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัย เร่ือง แนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน ในครั้งนี้ 

ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังนี้

ประชากรที่ใชในการวิจัย 
ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ แบงออกเปน 3 กลุม ดวยกันดังนี้
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1. กลุมชาวเลมอแกน ซึ่งเปนผูใหขอมูลในการศึกษาอัตลักษณของชาวเลมอแกน 
การดํารงอยูของอัตลักษณชาวเลมอแกนในปจจุบัน และการสืบทอดอัตลักษณของชาวเลมอแกน 
ประกอบดวย

1.1  ชาวเลมอแกน ท่ีต้ังบานเรือนอาศัยอยูบริเวณเกาะเหลา เกาะชาง และเกาะพยาม 
อําเภอเมือง จังหวัดระนอง ประกอบดวย กลุมชาวเลมอแกนที่ตั้งถิ่นฐานบนเกาะเหลา จํานวน 50
ครัวเรือน กลุมชาวเลมอแกนท่ีต้ังถิ่นฐานบนเกาะชาง จํานวน 30 ครัวเรือน และกลุมชาวเลท่ีต้ังถิ่นฐาน
บนเกาะพยาม จํานวน 26 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้นจํานวน 86 ครัวเรือน โดยมีจํานวนชาวเลมอแกน 
รวมท้ังหมด 459 คน 

1.2  ชาวเลมอแกน ที่ตั้งบานเรือนอาศัยอยูบริเวณอาวบอนใหญ บนหมูเกาะสุรินทร 
อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา จํานวน 61 ครัวเรือน โดยมีจํานวนชาวเลมอแกน รวมท้ังหมด 220 คน 

1.3 ชาวเลมอแกน ที่ตั้งบานเรือนอาศัยอยูบริเวณหาดราไวย ตําบลราไวย อําเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต จํานวน 82 ครัวเรือน โดยมีจํานวนชาวเลมอแกน รวมท้ังหมด 595 คน 

2. กลุมผูมีสวนเกี่ยวของ (Stakeholder) กับชาวเลมอแกน ซึ่งเปนกลุมผูใหขอมูลเกี่ยวกับ
แนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน เพื่อนําไปใชในการรางแนวทาง              
การสงเสริมการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน ประกอบดวย

2.1 เจาหนาท่ีหนวยงานราชการท่ีมีหนาที่ดูแลพื้นที่ที่ชาวเลมอแกนต้ังถ่ินฐานอยู ไดแก 
เจาหนาท่ีอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร  เจาหนาที่หนวยอนุรักษพันธุสัตวน้ํา หมูเกาะสุรินทร 
เจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลเกาะพระทอง จังหวัดพังงา  เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบล
ปากน้ํา เจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลเกาะพยาม จังหวัดระนอง และเจาหนาที่องคการบริหาร
สวนตําบลราไวย จังหวัดภูเก็ต จํานวน 6 คน

2.2 เจาหนาท่ีซึ่งเปนตัวแทนหนวยงานราชการที่เกี่ยวของกับการสงเสริมวัฒนธรรม
ทองถิ่น ประกอบดวย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต พังงา และระนอง จํานวน 3 คน 

2.3 เจาหนาที่ซึ่งเปนตัวแทนหนวยงานราชการที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาในพื้นที่ 
ทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย ประกอบดวย 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พังงา และระนอง และสํานักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดภูเก็ต พังงา และระนอง จํานวน 10 คน  

2.4 เจาหนาที่มูลนิธิตาง ๆ ที่ทาํงานในพื้นที่ ไดแก เจาหนาที่มูลนิธิกระจกเงา 
เจาหนาที่มูลนิธิศุภนิมิต จํานวน 2 คน
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2.5 ผูนํากลุมชาวเลมอแกนเกาะเหลา เกาะชาง และเกาะพยาม จังหวัดระนอง กลุม
ชาวเลบริเวณอาวบอนใหญ บนหมูเกาะสุรินทร จังหวัดพังงา และกลุมชาวเลมอแกนบรเิวณ หาดราไวย 
จังหวัดภูเก็ต จํานวน 18 คน

      รวมกลุมผูมีสวนเกี่ยวของ (Stakeholder) กับชาวเลมอแกนที่รวมกันเสนอแนะ                
แนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน เพื่อนํามารางแนวทางการสงเสริม           
การเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกนในคร้ังนี้ จํานวนทั้งสิ้น 39 คน

3. กลุมผูที่รวมกันพิจารณาและตรวจสอบความถูกตอง ความเหมาะสมและความเปน 
ไปไดของแนวทางการสงเสริมการเรียนรู เพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน ประกอบดวย                     
นักมานุษยวิทยาในพื้นที่ นักวิชาการ นักวิจัย และนักพัฒนาผูมีประสบการณดานการพัฒนาชาวเล
มอแกน และชาวเลกลุมอื่น ๆ ตลอดจนกลุมชาติพันธุในประเทศไทย จํานวนทั้งสิ้น 5 คน 

ประเด็นในการศึกษา         
1. อัตลักษณของชาวเลเผามอแกน เปนการศึกษาอัตลักษณของชาวเลมอแกนทั้งที่ยังคง

อยูและกําลังจะสูญหายไปในดานตาง ๆ ดังน้ี
1.1 ดานการตั้งถิ่นฐานและลักษณะที่อยูอาศัย  
1.2 ดานการประกอบอาชีพและการทํามาหากิน  
1.3 ดานวิถีชีวิต สังคมและความสัมพันธระหวางกลุมชาวเลมอแกนและกลุมชนอื่น ๆ 
1.4 ดานวัฒนธรรม (ภาษา การแตงกาย อาหาร ศิลปะ ความเช่ือและพิธีกรรม และระเบียบ

ประเพณี)  
2. การดํารงอยูของอัตลักษณชาวเลมอแกนในปจจุบัน  เปนการศึกษาการดํารงอยูของ                

อัตลักษณชาวเลมอแกนในปจจุบันทั้งในดานการตั้งถิ่นฐานและลักษณะที่อยูอาศัย ดานการ
ประกอบอาชีพและการทํามาหากิน ดานวิถีชีวิต สังคม และความสัมพันธระหวางกลุมชาวเล
มอแกนและกลุมชนอ่ืน ๆ และดานวัฒนธรรม (ภาษา  การแตงกาย อาหาร ศิลปะ ความเชื่อและ
พิธีกรรม และระเบียบประเพณี)  วาอยูในสภาพอยางไร มีอัตลักษณอะไรบางที่ยังคงอยู  อัตลักษณ
อะไรบางที่สูญหายไปแลวหรือกําลังใกลจะสูญหายไป 

3. การสืบทอดอัตลักษณของชาวเลมอแกน เปนการศึกษาลักษณะและวิธีการสืบทอด      
อัตลักษณดานการตั้งถิ่นฐานและลักษณะที่อยูอาศัย ดานการประกอบอาชีพและการทํามาหากิน 
ดานวิถีชีวิต สังคม และความสัมพันธระหวางกลุมชาวเลมอแกนและกลุมชนอื่น ๆ และดาน
วัฒนธรรม (ภาษา การแตงกาย อาหาร ศิลปะ ความเชื่อและพิธีกรรม และระเบียบประเพณี) ใหแก
กันของชาวเลมอแกน 
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4. แนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน เปนการศึกษาแนวทาง 
การสงเสริมการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน ดานการตั้งถิ่นฐานและลักษณะที่อยูอาศัย 
ดานการประกอบอาชีพและการทํามาหากิน ดานวิถีชีวิต สังคมและความสัมพันธระหวางกลุมชาวเล
มอแกนและกลุมชนอ่ืน ๆ และดานวัฒนธรรม (ภาษา การแตงกาย อาหาร ศิลปะ ความเชื่อและ
พิธีกรรม และระเบียบประเพณี) ใหคงอยูตอไป  

นิยามศัพททีใ่ชในการวิจัย
เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกนัในคําสําคัญท่ีปรากฏในการวิจัย ผูวิจัยจึงกําหนดความหมาย

ของคําสําคัญตาง ๆ ไวดังนี้ 
ชาวเล (Chao Lay) หมายถึง กลุมชาติพันธุที่อาศัยอยูบริเวณภาคใตทางฝงทะเลอันดา

มันและตามเกาะแกงตาง ๆ ในทะเลอันดามันของประเทศไทย ต้ังแตจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต 
กระบี่ ตรังและสตูล โดยแบงออกเปน 3 กลุม คือ กลุมมอแกน (Moken) กลุมมอแกลน (Moklen) 
และกลุมอูรักลาโวย (Urak Lawoi)

ชาวเลมอแกน (Moken) หมายถึง กลุมชาวเลที่ยังคงรักษาวิถีชีวิตความเปนอยูและ
วัฒนธรรมประเพณีแบบดั้งเดิมไวไดมากท่ีสุด ในอดีตเคยมีวิถีชีวิตแบบเรรอนอยูตามหมูเกาะตาง ๆ 
ในทะเลอันดามันของไทยและในพมา โดยปจจุบันไดปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตแบบเรรอนมาตั้งถิ่นฐาน
อยูเปนหลักแหลงถาวรมากข้ึน โดยในการวิจัยในคร้ังน้ีประกอบดวยกลุมชาวเลมอแกน จํานวน 3 กลุม 
คือ 

1. กลุมชาวเลมอแกนที่ตั้งถิ่นฐานอยูบริเวณอาวบอนใหญ บนอุทยานแหงชาติหมูเกาะ
สุรินทร อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา  

2. กลุมชาวเลมอแกนที่ตั้งถิ่นฐานอยูบริเวณเกาะเหลานอก บนเกาะเหลา อาวคอ  บนเกาะชาง 
และอาวเขาควาย บนเกาะพยาม จังหวัดระนอง 

3. กลุมชาวเลมอแกนที่ตั้งบานเรือนอาศัยอยูบริเวณชายหาดราไวย ตําบลราไวย อําเภอ
เมือง จังหวัดภูเก็ต 

อัตลักษณ (identity) หมายถึง ลักษณะเฉพาะที่บงบอกถึงความเปนกลุมชาติพันธุของ
ชาวเลมอแกน ไดแก อัตลักษณดานการตั้งถิ่นฐานและลักษณะที่อยูอาศัย  ดานการประกอบอาชีพ
และการทาํมาหากิน ดานวิถีชีวิต สังคมและความสัมพันธระหวางกลุมชาวเลมอแกนและกลุมชนอ่ืน ๆ                         
ดานวัฒนธรรม (ภาษา การแตงกาย ศิลปะ ความเชื่อและพิธีกรรม และระเบียบประเพณี) ของชาวเล
มอแกน ซึ่งทําใหกลุมชาวเลมอแกนมีความแตกตางหรือไมเหมือนกับกลุมชาติพันธุอ่ืน ๆ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



12

การดํารงอยูของอัตลักษณ หมายถึง อัตลักษณตาง ๆ ของชาวเลมอแกนในปจจุบัน                
(หลังเหตุการณธรณีพิบัติภัยคลื่นยักษสึนามิ 26 ธันวาคม 2547) ดํารงอยูในสภาพอยางไร มีอัตลักษณ
อะไรบางที่ยังคงอยู  อัตลักษณอะไรบางที่สูญหายไปแลว หรือกําลังจะสูญหายไป 

การสืบทอดอัตลักษณ หมายถึง ลักษณะและวิธีการที่ชาวเลมอแกนใชในการถายทอด              
อัตลักษณดานการตั้งถิ่นฐานและลักษณะที่อยูอาศัย  ดานการประกอบอาชีพและการทํามาหากิน 
ดานวิถีชีวิต สังคมและความสัมพันธระหวางกลุมชาวเลมอแกนและกลุมชนอื่น ๆ ดานวัฒนธรรม 
(ภาษาการแตงกาย ศิลปะ ความเช่ือและพิธีกรรม และระเบียบประเพณี) ใหกับชาวเลมอแกนรุนตอ ๆ 
มา ซึ่งมีผลทําใหอัตลักษณดานตาง ๆ ของชาวเลมอแกนไดรับการสืบทอดตอกันมาจนกระทั่งถึง
ปจจุบัน  

แนวทางการสงเสริมการเรยีนรู หมายถึง แนวทางที่หนวยงานรัฐ และเอกชนที่เขาไปให
ความชวยเหลือดานตาง ๆ แกชาวเลมอแกนใชเปนแนวทางในการสงเสริมการเรียนรูเพื่อใหชาวเล              
มอแกนสามารถรักษาอัตลักษณของกลุมชนตนไวมิใหสูญหาย

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย เรื่อง แนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพื่อรักษา          

อัตลักษณชาวเลมอแกนในครั้งน้ี คือ 
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับอัตลักษณ การดํารงอยูของอัตลักษณชาวเลมอแกน                     

ในปจจุบัน และการสืบทอดอัตลักษณของชาวเลมอแกน
2. ไดแนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณของชาวเลมอแกนที่เหมาะสม 

เพื่อใหหนวยงานรัฐและเอกชนที่เขาไปใหความชวยเหลือดานตาง ๆ แกชาวเลมอแกนใชเปน
แนวทาง ในการสงเสริมการเรียนรูเพ่ือใหชาวเลมอแกนสามารถรักษาอัตลักษณของกลุมชนตนไว 
มิใหสูญหาย
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บทท่ี 2

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของที่ผู วิจัยศึกษาคนควาในการวิจัย เรื่อง แนวทาง 

การสงเสริมการเรียนรูเพ่ือรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน ในคร้ังน้ี แบงออกเปน 7 ตอน ดังน้ี

1. แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับการเรียนรู

1.1 ความหมายของการเรียนรู

2. หลักการ แนวคิด ทฤษฏีการเรียนรูนอกระบบโรงเรียน การเรียนรูของผูใหญ และการ

เรียนรูตลอดชีวิต

2.1 ปรัชญาการศึกษานอกระบบโรงเรียน

2.2 ความหมายและหลักการการศึกษานอกระบบโรงเรียน

2.3 ความหมาย หลักการ และแนวคิดการเรียนรูของผูใหญ

2.4 ความหมาย หลักการ และแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต

2.5 ทฤษฎีการเรียนรูนอกระบบโรงเรียนและการเรียนรูผูใหญ

2.6 รูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน  และการศึกษาผูใหญ  สําหรับ

กลุมชนตาง ๆ

3. แนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณชาติพันธุ

3.1 ความหมายของอัตลักษณชาติพันธุ 

3.2 แนวคิดเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ

3.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการปรับเปลี่ยนอัตลักษณของกลุมชาติพนัธุ

4. แนวคิดเกี่ยวกับการถายทอดวัฒนธรรม

5. ประวัติความเปนมาของชาวเลในประเทศไทย

5.1 ประวัติความเปนมาของชาวเล

5.2 การแบงกลุมชาวเลในประเทศไทย

5.3 ชาวเลมอแกน

6. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับชาวเลมอแกนและชาวเลกลุมอื่น ๆ

7. กรอบแนวคิดในการวิจัย เรื่อง แนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณ

ชาวเลมอแกน 
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แนวคิด ทฤษฏีเก่ียวกับการเรียนรู

ความหมายของการเรียนรู 

 การเรียนรู (Learning) นั้น เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นตลอดชีวิตของมนุษย (Lifelong 

Learning) เพราะตั้งแตมนุษยเราเกิดมาลืมตามองดูโลก ก็เริ่มการเรียนรูเพื่อความอยูรอด การเรียนรู

จากการรองวามารดาจะตอบสนองโดยการใหนม ตอมาเมื่อทารกเจริญเติบโตขึ้นจะเรียนรูและ

พัฒนาการใชสวนตาง ๆ ของรางกาย เชน รูจักใชนิ้ว ใชมือ หัดคลาน นั่ง เดิน และวิ่ง เมื่อเขาสูวัยมี

เพื่อนจากการเลน การสมาคมกับผูอื่น จะเรียนรูการควบคุมอารมณ การให การรับ การอยูเปนกลุม 

เปนตน โดยมีบิดามารดา พี่เลี้ยง ญาติมิตรคอยใหการอบรมสั่งสอนภายในครอบครัว จากการไดฟง

เรื่องเลาสืบตอกันมา กฎขอหามของสังคม ความคิดเห็นของบุคคลตาง ๆ และการเขาไปมีสวนรวม

ในกิจกรรมของสังคม ไมวาจะเปนการสนทนาระหวางกลุมเพื่อนฝูง การทํางาน การทัศนาจร การ

บันเทิง ซึ่งการเรียนรูนั้นเปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมที่เกิดจากความสัมพันธ

ระหวางสิ่งเราและการตอบสนอง โดยอาศัยการรับรูผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 ทาง ซึ่งไดแก การรับรู

ทางตา การรับรูทางหู การรับรูทางกายสัมผัส การรับรูทางปากและจมูก ซึ่งการเรียนรูนั้นอาจจะเปน

ทางใดทางหนึ่งหรือหลาย ๆ ทางผสมกัน เชนที่ เบญจวรรณ กี่สุขพันธ (2551 : 151) กลาววา การ

เรียนรูเปนพื้นฐานของการดําเนินชีวิตของมนุษย มนุษยอาศัยกระบวนการเรียนรูที่ถูกตองและมี

ประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความตองการสองอยางคือ ความตองการการปรับตัวเองใหเขากับ

สภาวะตาง ๆ ที่มีทั้งการเกิดขึ้น ดํารงอยูและมีการเปลี่ยนแปลง และอีกประเภทหนึ่งคือ ความ

ตองการเรียนรูเพื่อจัดการสรรพสิ่งตาง ๆ ใหมีการเปลี่ยนแปลงไปสูสภาพที่ตนตองการ จึงมีการ

เรียนรูสิ่งใหม ๆ อยูเสมอ ในหลากหลายรูปแบบ เพื่อเพิ่มพูนความฉลาดเฉลียวและประสบการณ มี

ความสามารถในการคิดแกปญหาที่จะตองเผชิญในชีวิตประจําวัน และเพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยู

อยางมีความสุข ดังนั้นการดําเนินชีวิตของมนุษยตั้งแตแรกเกิดจนตายจะตองมีการเรียนรูตลอดเวลา

จนเปนการเรียนรูตลอดชีวิต สวน เรืองวิทย นนทภา (2541) ไดกลาวไววา การเรียนรู คือ การ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยจัดประสบการณในรูปแบบตาง ๆ ใหผูเรียน โดยวิธีปอนสิ่งเรา 

(Stimulus) แลวใหผู เรียนตอบสนอง (Response) ออกมาในแนวทางที่พึงประสงคจนเกิดเปน

พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เพ็ญทิพย ชัยพัฒน (2521) ใหความหมายของการเรียนรูวา 

หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือการแสดงออกซึ่งเปนผลมาจากประสบการณหรือการได

ฝกหัด Hilgard (1975) ใหความหมายของการเรียนรูวา หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงของ

กิจกรรมในการแสดงปฏิกิริยาตอบสนองตอสถานการณอยางใดอยางหนึ่ง และ Bower (1975, 

อางถึงใน กันยา สุวรรณแสง 2532) ใหความหมายของคําวา การเรียนรูวา หมายถึง กระบวนการที่

ทําใหเกิดกิจกรรม หรือกระบวนการที่ทําใหกิจกรรมเปลี่ยนแปลงไป โดยเปนผลของการตอบสนอง
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ตอสภาพการณหน่ึง ๆ ซึ่งไมใชกิริยาตามธรรมชาติ ไมใชวุฒิภาวะ และไมใชสภาพการเปลี่ยนแปลง

ของรางกายชั่วครั้งชั่วคราวที่เปนผลสืบเนื่องมาจากความเหนื่อยลาหรือฤทธิ์ยา ซึ่งจากความหมาย

ของนักวิชาการดังกลาวขางตน สามารถสรุปความหมายของการเรียนรูไดวา หมายถึง การ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือการแสดงออก ซึ่งเปนผลมาจากการไดรับประสบการณทั้งทางตรงและ

ทางออม แตไมรวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเนื่องมาจากสาเหตุอื่น เชน วุฒิภาวะ ฤทธิ์ยา 

สารเคมี หรือการเจ็บปวย

ในปจจุบันไดมีการใหความสําคัญและกลาวถึงคําวา “การเรียนรู” (Learning) กัน

มากกวา คําวา “การศึกษา” (Education) ทั้งน้ีสวนหน่ึงอาจเน่ืองมาจากการใหความสําคัญกับตัว

ผูเรียนที่สามารถเรียนรูผานชองทางตาง ๆ ไดดวยตนเองมากขึ้น โดยมีผูคอยทําหนาที่เปนผูอํานวย

ความสะดวกเพื่อใหเกิดการเรียนรูไดโดยสะดวก รวมท้ังความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีการสื่อสาร

ที่ทําใหความรูตาง ๆ ทั่วโลกสามารถสงถึงกันไดงายขึ้น เชนที่ Stanford (1996) ไดใหความหมาย

ของการเรียนรูไววา เปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนตลอดชีวิต เปนการเรียนรูท่ีขยายไปไดตลอดชวงชีวิตของบุคคล 

และบุคคลจะไดรับการพัฒนามากที่สุดเทาที่จะเปนไปได เพื่อการประสบผลสําเร็จของบุคคล การ

งานอาชีพและสังคม สวน สมบัติ สุวรรณพิทักษ (2538)ไดกลาวไววา การเรียนรูเปนเร่ืองของ

วัฒนธรรม ซึ่งเปนเรื่องของวิถีชีวิตไมใชแปลกปลอมในการดําเนินชีวิตของคน คําภาษาอังกฤษใช 

“Learning” ไมใช “Education” การเรียนรูเปนการมองในมิติของบุคคล เปนวัฒนธรรมของบุคคลที่

จะสรางหรือพัฒนาตนเองตามวัตถุประสงคที่ตองการ ทําอยางไรจึงจะทําใหคนมีวัฒนธรรมในการ

เรียนรู วัฒนธรรมในการทํางาน ประเทศอังกฤษจึงตั้งวิสัยทัศนใหการศึกษา การเรียนรู การทํางาน 

เปนเร่ืองการเรียนรูเดียวกัน ไมแยกสวน (สมบัติ  สุวรรณพิทักษ 2538)

การเรียนรูน้ันเปนกระบวนการที่บุคคลไดพยายามปรับพฤติกรรมของตนเพื่อเขากับ

สภาพแวดลอมตามสถานการณตาง ๆ จนสามารถบรรลุถึงเปาหมายตามที่แตละบุคคลไดตั้งไว 

(Pressey, Robinson and Harrock 1959) ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจากการเรียนรูนั้นกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

ทั้งดานความรู ความเขาใจ ทักษะ เจตคติ และคานิยม ซึ่ง Bloom (1981) ไดอธิบายการเปลี่ยนแปลง

เม่ือมนษุยเราเกิดการเรียนรูวาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ดังนี้

1. การเปลี่ยนแปลงทางดานความรู ความเขาใจและความคิด (Cognitive domain) หมายถึง 

การเรียนรูเกี่ยวกับเนื้อหาสาระใหมก็จะทําใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจสิ่งแวดลอมตาง ๆ ได

มากขึ้น เปนการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในสมอง

2. การเปล่ียนแปลงทางดานอารมณ ความรูสึก ทัศนคติและคานิยม (Affective domain) 

หมายถึง เมื่อบุคคลไดเรียนรูสิ่งใหมก็จะทําใหผู เรียนเกิดความรูสึกทางดานจิตใจ ความเชื่อ 

ความสนใจ 
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3. การเปลี่ยนแปลงทางดานทักษะ (Psychomotor domain) หมายถึง การที่บุคคลไดเกิด

การเรียนรูทั้งในดานความคิด ความเขาใจ และเกิดความรูสึกนึกคิด คานิยม ความสนใจดวยแลว 

ไดนําเอาสิ่งที่ไดเรียนรูไปปฏิบัติ จึงทําใหเกิดความชํานาญมากขึ้น 

เบญจวรรณ กี่สุขพันธ (2551 : 152-153) กลาวถึงธรรมชาติของการเรียนรูวา มนุษยมี

ชีวิตอยูเพื่อการเรียนรูและเรียนรูเพื่อที่จะอยูอยางมีคุณภาพ การเรียนรูเปนกระบวนการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น การเรียนรูทําใหเกิดประสบการณ และทําใหเกิดการพัฒนาคุณภาพที่ดี 

ดังน้ันในการจัดการเรียนรูจะตองคํานึงถึงธรรมชาติของการเรียนรู ดังน้ี 

1. ความตองการของผูเรียน เมื่อผูเรียนมีความตองการอยากรูอยากเห็นในสิ่งใดก็ตาม จะ

เปนสิ่งยั่วยุใหผูเรียนเกิดการเรียนรูได

2. สิ่งเราที่นาสนใจ กอนที่จะเรียนรูไดจะตองมีสิ่งเราที่นาสนใจ และนาสัมผัสสําหรับ

ผูเรียน ทําใหผูเรียนมีความพยายามที่จะเรียนรูในสิ่งที่นาสนใจนั้น ๆ 

3. การตอบสนองเมื่อมีสิ่งเราที่นาสนใจและนาสัมผัส ผูเรียนจะทําการสัมผัสโดยใช

ประสาทสัมผัสตาง ๆ เชน ตาดู หูฟง ลิ้นชิม จมูกดม ผิวหนังสัมผัส เปนตน ทําใหมีการแปล

ความหมายจากการสัมผัสสิ่งเรา เปนการเรียนรู จําได ประสานความรูเขาดวยกัน มีการเปรียบเทียบ 

และคิดอยางมีเหตุผล

4. การไดรับรางวัลภายหลังจากการตอบสนอง ผูเรียนอาจเกิดความพึงพอใจ ซึ่งเปน

กําไรชีวิตอยางหนึ่ง จะไดนําไปพัฒนาคุณภาพชีวิต เชน การไดเรียนรูในวิชาชีพชั้นสูงจนสามารถ

ออกไปประกอบอาชีพชั้นสูงได นอกจากจะไดรับรางวัลทางเศรษฐกิจเปนเงินตราแลว ยังไดรับ

เกียรติยศจากสังคมเปนศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจทางสังคมไดประการหนึ่งดวย 

ไกรสร ศรีไตรรัตน (2542) กลาววา พฤติกรรมที่เรียกวาพฤติกรรมการเรียนรูมีลักษณะ       

ที่สําคัญ 3 ประการ คือ

1. พฤติกรรมนั้นเปนพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในทางที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น คือ 

ความคิด ความรูสึกซึ่งเปนพฤติกรรมภายใน หรือการกระทําที่เปนพฤติกรรมภายนอกเกิดการ

เปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีการเรียนรู

2. พฤติกรรมน้ันเปนพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอยางถาวรหรือคอนขางถาวร อยางนอย

ก็ชวงระยะเวลาหนึ่งที่ยาวนานพอสมควร และพฤติกรรมนั้นอาจจะเปลี่ยนแปลงไปอีกเมื่อมีการ

เรียนรูใหม

3. พฤติกรรมน้ันเปนพฤติกรรมท่ีเกิดจากประสบการณหรือการฝกหัดไมไดเกิดขึ้นโดย

ธรรมชาติ ผูที่ไดรับประสบการณหรือการฝกหัดมากกวาก็เกิดการเรียนรูมากกวา ถาไมไดรับ

ประสบการณหรือไมไดรับการฝกหัด พฤติกรรมการเรียนรูนั้นก็จะเกิดขึ้นไมได
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 กันยา สุวรรณแสง (2532) กลาวถึงการเรียนรูวา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

อยางถาวร  ซึ่งเกิดจากประสบการณ การเปลี่ยนแปลงน้ีจะเปนการเปลี่ยนแปลงทางดานอวัยวะ 

สติปญญา สังคม หรืออารมณก็ได และการเรียนรูเกิดขึ้นไดโดยไมเลือกเวลาและสถานที่ จะมีการ

สอนหรือไมมีการสอนก็ได คนเราอาจเรียนรูจากครอบครัว สื่อมวลชน เพื่อนฝูง คนทั่วไป 

พฤติกรรมในสังคม

 เกียรติชัย พงษพาณิชย (2521) ไดกลาวถึงนิยามการเรียนรูวา การเรียนรูเปนหัวใจของ

การศึกษา โดยธรรมชาติการศึกษาเปนกระบวนการสืบเนื่องขณะเปนทารกจนถึงผูใหญ ทั้งนี้อาศัย

วิธีการและแหลงการเรียนรูตางๆ การเรียนรูเกิดขึ้นได 3 ลักษณะคือ

1. การศึกษาแบบธรรมดาวิสัย (Informal education) หมายถึง กระบวนการเรียนรูอยาง

แทจริง เปนการศึกษาซึ่งใหทัศนคติ คานิยม ทักษะ และความรู โดยอาศัยประสบการณใน

ชีวิตประจําวัน สิ่งแวดลอม อันไดแกครอบครัว เพื่อนบาน จากการทํางาน การเลน จากตลาดสินคา 

หองสมุด สื่อมวลชน กระบวนการนี้ไมกําหนดแบบแผน แมบุคคลจะใชชีวิตสวนใหญอยูใน

โรงเรียน จึงกลาวไดวาเปนกระบวนการหลอหลอมทางสังคม ซึ่งมีอิทธิพลในสภาวะแวดลอมของ

การเรียนรู ที่ดูดกลืนเขาสูบุคคลนั้น จะโดยรูตัวหรือไมรูตัวก็ตาม มีผลในการหลอหลอมทัศนคติ 

และความเขาใจจากการเรียนรูที่ผานเขามาตลอดชีวิต

2. การศึกษาในระบบโรงเรียนปกติ (formal education) หมายถึง ระบบการศึกษาซึ่งมี

โครงสรางเปนลําคับขั้นตอน มีระบบแบงชั้นเรียนตามระยะเวลาเรียนต้ังแตชั้นประถมศึกษาถึง

ระดับมหาวิทยาลัย รวมถึงสถาบันวิชาชีพเทคนิคตาง ๆ

3. การศึกษานอกระบบ (non – formal education) เปนกิจกรรมทางการศึกษาที่จัดไว

นอกรูปแบบโรงเรียนปกติโดยทั่วไป โดยมีจุดประสงคที่สนองตอบความตองการและเปาหมายใน

การเรียนรูของผูเรียน ของผูจัดดําเนินการ และยังเปนไปตามเปาหมายของประเทศอีกดวย

ในการจัดการเรียนรูนั้นนอกจากจะตองคํานึงถึงธรรมชาติของการเรียนรูแลว ในการ

จัดการเรียนรูโดยทั่ว  ๆ  ไปผูเรียนมักจะมีเปาหมายหรือความมุงหมายในการเรียนรู ดังที่

คณะกรรมาธิการนานาชาติวาดวยการศึกษาในศตวรรษที่ 21 แหงองคการสหประชาชาติ (1996) ได

พิมพหนังสือ การเรียนรู คือ ขุมทรัพยในกายตน (Learning : The Treasure Within) โดยไดกลาวถึง

เปาหมายหรือความมุงหมายในการเรียนรู ดังน้ี

1. การเรียนรูเพื่อจะรู (Learning to know) มีความหมายกวางขวางกวารูขอเท็จจริง  แต

เปนการรูแนวคิดสําคัญของสรรพสิ่งที่จะเปนพื้นฐานของการศึกษาตลอดชีวิต รวมทั้งการเรียนรูวิธี

ที่จะเรียนรูดวย (Learning how to learn)
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2. การเรียนรูเพื่อปฏิบัต ิ (Learning to do) หมายถึง การเรียนรูเพื่อใหรูจักประยุกต

หลักการทางวิชาการมาสูภาคปฏิบัติหรือจากการเรียนภาคปกติก็มีสวนสําคัญที่จะทําใหเกิดความ

เขาใจภาคทฤษฎี 

3. การเรียนรูที่จะอยูรวมกัน (Learning to live together) เปนการเรียนรูที่จะอยูรวมกัน

อยางสรางสรรคและสันติสุข โลกสมัยใหมตองการการทํางานเปนทีม มนุษยตองรูจักการปรับตัวให

เขากับผูอื่นได จึงตองมีความเขาใจผูอื่นรวมทั้งตนเอง มนุษยจะอยูตามลําพังมิได จะตองมีทัศนคติ

ตอเพ่ือนมนุษยในฐานะท่ีเปนเพ่ือนรวมโลกเดียวกัน

4. การเรียนรูเพื่อความเปนตัวตนและเพื่อชีวิต (Learning to be) คือการเรียนรูเพื่อมิใช

จะตองมีบริโภคทรัพยเปนหลักใหญ แตเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ เปน

การเรียนรูเพื่อความเปนมนุษยที่จะตองเริ่มตนดวยการรูจักตนเองและรูจักที่จะสัมพันธกับผูอื่น เปน

สมาชิกที่ดีของสังคม

นอกจากนี้แลว วิกร ตัณฑวุฑโฒ (2528) ยังไดสรุปหลักพื้นฐานของการเรียนรู ไวดังนี้

1. การเรียนรูเปนประสบการณที่เกิดขึ้นในตัวผูเรียนและเกิดขึ้นโดยผูเรียน กระบวน          

การเรียนรูจะเกิดขึ้นหรือดําเนินไปหรือไมยอมขึ้นอยูกับตัวผูเรียนไมใชผูสอน การเปลี่ยนแปลงใน     

การรับรู และพฤติกรรมในลักษณะที่ผูเรียนรูสึกวามีความหมายตอตนเองจะเกิดขึ้นไดงายกวาการ

บังคับจากภายนอก ดังนั้นการเรียนรูจึงเกิดขึ้นงายเมื่อผูเรียนรูสึกวาการเรียนรูนั้น ๆ มีความหมาย

และมีความสําคัญตอตนเอง

2. การเรยีนรูเปนการท่ีบุคคลคนพบความหมายของสิ่งตาง ๆ และความคิดที่มีลักษณะ

เปนสวนตัวของตนเอง ความคิดและความคิดรวบยอดที่สอดคลองกับความตองการ ปญหาของ           

แตละบุคคลมักจะถูกสรางและพัฒนาขึ้นจากกระบวนการบางอยางภายในตัวบุคคลนั้น               

การเรียนรูอะไรก็ตามจะมีความหมายหรือมีความสัมพันธกับผูเรียนหรือไมยอมขึ้นอยูกับการ

ตัดสินใจของตัวผูเรียนเอง และผูเรียนจะเปนผูคนพบส่ิงเหลาน้ีดวยตนเอง

3. การเรียนรูเปนผลจากประสบการณของบุคคล บุคคลจะมีความรับผิดชอบไดก็ตอเมื่อ

เคยรับผิดชอบมากอน บุคคลจะดูแลตนเองไดก็ตอเมื่อมีประสบการณในการแสดงพฤติกรรมการ

ดูแลตนเองมากอน การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะมีความรับผิดชอบและดูแลตนเองไดนั้นมิใชมาจาก

การที่บุคคลอื่นมาบอกใหเปนเชนนั้น แตมาจากการที่บุคคลนั้นมีประสบการณในการรับผิดชอบ

และดูแลตนเองมากอน

4. การเรียนรูเปนกระบวนการของการรวมมือและการทํางานรวมกัน การเรียนรูเกิดขึ้น

จากการที่บุคคลไดทํางานรวมกันหรือมีการปะทะสังสรรคกัน ซึ่งจะเปนสิ่งที่ทาทายและกระตุนให

เกิดกระบวนการริเร่ิมแกปญหา และเปนการสนับสนุนใหบุคคลน้ันเปนผูท่ีมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
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5.  การเรียนรูเปนกระบวนการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นอยางชา ๆ สถานการณที่กอใหเกิด

การเรียนรูประกอบดวย การติดตอกันอยางเปดเผยและเสรีระหวางบุคคล มีการเผชิญหนา การ

ยอมรับ ความเคารพนับถือ การทําผิด การเปดเผยตนเอง การรวมมือกันและการทํางานรวมกัน 

ความคลุมเครือการประเมินผลรวมกัน ความกระตือรือรนท่ีจะมีสวนรวม การมีอิสระจากการควบคุม 

และความเชื่อมั่นในตนเอง ซึ่งสิ่งเหลานี้จะเกิดขึ้นอยางชา ๆ ตามธรรมชาติ

6. การเรียนรูเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นไดอยางยากลําบากในบางครั้ง เนื่องจากการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อบุคคลสละแนวความเชื่อ ความคิด และคานิยมเดิมท่ี

สะดวกสบายออกไปแลวบุคคลก็มักประสบกับความยินดี ความซาบซึ้งในความคิดและชีวิตใหมที่

ตนไดคนพบ

7. ผูเรียนเปนทรัพยากรที่มีคามากที่สุดในการเรียนรู ตัวผูเรียนถือไดวาเปนแหลงขอมูล

ความรูที่ดียิ่ง ประสบการณ ความคิด ความรูสึก และความสามารถตาง ๆ ที่สะสมในตัวบุคคลเปน

เวลามาชานานถือวาเปนความรูและขอมูล เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งตอการแกปญหาและการเรียนรู ควร

สนับสนุนใหบุคคลเปดตนเอง นําขอมูลและประสบการณสวนตัวมาใชใหเปนประโยชน และ

แลกเปลี่ยนประสบการณระหวางบุคคลจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูใหถึงขีดสูงสุด

8.  กระบวนการเรียนรูเปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับอารมณและสติปญญา ทุกสิ่งทุกอยาง

ที่รวมกันขึ้นหรือประกอบกันขึ้นเปนบุคคลที่มีอิทธิพลตอการเรียนรู บุคคลจะมีความรูสึกหรือ

ความคิดของตนเองเกิดขึ้นก็เมื่อบุคคลนั้นไดมีความรูสึกหรือไดมีความคิดเกิดขึ้น และถาความรูสึก

หรือความคิดที่ เกิดขึ้นน้ีมีลักษณะผสมกลมกลืนกันไดดียอมจะสงผลใหเกิดการเรียนรูที่มี

ประสิทธิภาพสูง

9.  กระบวนการเรียนรูและกระบวนการแกปญหาของแตละบุคคลจะมีลักษณะเฉพาะ

หรือเปนเอกลักษณเฉพาะบุคคล บุคคลแตละคนมีลักษณะหรือรูปแบบการเรียนรูที่เฉพาะตัว แบบ

ของการเรียนรูการแกปญหาของบุคคลบางกลุมดูจะมีประสิทธิภาพสูง แตบางกลุมก็มีแบบการ

เรียนรูที่มีประสิทธิภาพปานกลาง ในขณะที่บางคนมีแบบการเรียนรูที่ไมคอยจะมีประสิทธิภาพ

มากนัก เมื ่อบุคคลรูวาตัวเองเรียนหรือแกปญหาที่เผชิญอยางไร บุคคลนั้นก็มักจะเริ่มสํารวจดู

กระบวนการที่บุคคลอ่ืนใชนํามาเปรียบเทียบปรับปรุงกระบวนการเดิมของตนหรือพัฒนา

กระบวนการใหมขึ้นมาซึ่งเปนกระบวนการในการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพกวาเดิม

10. กระบวนการเรียนรูเปนกระบวนการที่อยูเหนือการบังคับของจิตใจไมวาจะเปนตัว

ผูเรียนเองหรือผูอื่นยอมไมสามารถกําหนดไดวาจะเกิดการเรียนรูในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรืองานใดใน

เวลาใด บุคคลนั้นไมสามารถบังคับตัวเองไดวาจะตองเกิดการเรียนรูเดี๋ยวนี้หรือแมแตจะตองเกิด

การเรียนรูในอีก 1 ชั่วโมงขางหนาก็ตาม ดังนั้น จึงไมมีวิธีการโดยตรงใดที่จะทําใหเกิดการเรียนรูใน
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เรื่องที่กําหนดเกิดขึ้นได สิ่งที่จะทําไดก็เพียงแตกระตุน สงเสริม หรือสนับสนุนใหเกิดการเรียนรู

เทาน้ัน

จากแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรูตามที่กลาวมาแลวนั้น พอสรุปไดวา การเรียนรู คือ 

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากประสบการณของคนตั้งแตเกิดจนตาย การเรียนรูเกิดขึ้นตลอดชีวิต 

โดยมีการเรียนรูจากแหลงการเรียนรู 3 ลักษณะ คือ การศึกษาในระบบ (formal education) 

การศึกษานอกระบบ (non-formal education) และการศึกษาตามอัธยาศัย (informal education) ซึ่ง

พฤติกรรมการเรียนรูของ แตละบุคคลยอมแตกตางกันไปตามสภาพแวดลอม และประสบการณใน

การรับรูของแตละบุคคล เพื่อใหเกิดทัศนคติ คานิยม ทักษะ และความรู ตามความเหมาะสม 

กระบวนการเรียนรูที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตของทุกคนควรเปนไปในลักษณะที่แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

ท้ังจากประสบการณทางตรงและประสบการณทางออม มีการแลกเปล่ียนความรูรวมกัน ประยุกตใช

ไดอยางเหมาะสมและถูกตอง เปนกระบวนการเรียนรูท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิต เรียนรูไดตามความถนัด 

และเรียนรูไดตอเน่ืองตลอดชีวิต

แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรูนอกระบบโรงเรียน การเรียนรูของผูใหญและการเรียนรูตลอดชีวิต

ปรัชญาการศึกษานอกระบบโรงเรียน

ปรัชญาการศึกษานอกระบบโรงเรียนไดเริ่มตนจากการศึกษาเกี่ยวกับบุคคล และสิ่งที่

บุคคลตองการใหชีวิตอยูในสังคมอยางเหมาะสม โดยถือวาการศึกษาจะเปนเครื่องมือที่จะชวยให

บุคคลพึ่งพาตนเองไดมากขึ้น มีสภาพความเปนอยูที่เหมาะสมกับสภาพสังคมสิ่งแวดลอมของเขา 

หรือถาพูดในแงของคําสอนของศาสนาพุทธอาจกลาวไววา เปนการใหบุคคลไปถึงจุดสูงสุดของ

ชีวิตคือ ความสุข ดวยการยึดถือความเชื่อเกี่ยวกับมนุษยและการมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ประกอบ

กับความเช่ือในทางศาสนาพุทธดังกลาวมาแลวเปนพ้ืนฐานปรัชญาการศึกษาผูใหญของประเทศไทย

ในปจจุบันจึงไดถูกพัฒนาข้ึนตามแนวคิดพื้นฐานดังตอไปน้ี (สมุาลี สังขศรี 2535 : 3)

ปรัชญานี้มองความสัมพันธของการศึกษากับมนุษยโดยเชื่อวาการศึกษาเปนปจจัยที่จะมี

บทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษยทั้งมวล ปรัชญานี้ตั้งอยูบนความเชื่อพื้นฐานที่วา

เปาหมายสูงสูดของชีวิตคนคือความสุข คําวาความสุขนี้อาจมีความหมายกวางมากและแตละคนก็

จะนิยามความสุขไมเหมือนกันโดยยึดประสบการณของตนเองเปนหลัก อยางไรก็ตาม ถาพยายาม

จะใหคําจํากัดความเพื่อพอมองเห็นขอบเขตของความหมายไดบาง อาจจะกลาววาความสุขคือการที่

มนุษยกับสิ่งแวดลอมอยูดวยกันไดอยางเหมาะสม ความสุขที่สมบูรณจะเกิดขึ้นเมื่อไมมีขอขัดแยง

ใด ๆ (ไมวาจะทางกายหรือทางอารมณ) ระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม มนุษยจะพยายามไปใหถึงจุด

ที่เหมาะสมหรือผสมกลมกลืนอันนั้นใหไดโดยใชหลาย ๆ วิธีการ ไมวาจะเปนการปรับตนเองให
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เขากับสิ่งแวดลอมหรือปรับส่ิงแวดลอมใหเขากับตนเอง หรือท้ังสองอยางเน่ืองจากกิจกรรมการศึกษา

เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อมนุษย เพราะฉะนั้นก็ควรจะเปนกิจกรรมที่ชวยสงเสริมใหมนุษยบรรลุ 

ผลสูงสุดของชีวิต ควรจะเปนกิจกรรมที่ชวยใหบุคคลแสวงหาเครื่องมือที่จะชวยใหตนเองอยูใน

สังคมไดอยางเหมาะสมมีความสุข

การศึกษานอกระบบโรงเรียนจะครอบคลุมกระบวนการและประสบการณในการเรียนรู

ทั้งหมดที่อยูนอกระบบโรงเรียนภาคปกติซึ่งกิจกรรมตาง ๆ เหลานี้ไดจัดทําและดําเนินการมานาน

แลวในประเทศตาง ๆ เชนในรูปของการศึกษาผูใหญหลายประเภทและหลายรูปแบบ การบริการ

สงเสริมการศึกษา การฝกอบรมในระหวางประจําการและกอนประจําการ การเปนชางฝกหัด

กิจกรรมเยาวชน การใหความรูแกประชาชนในรูปแบบตาง ๆ เชนสโมสรเยาวชน ศูนยเยาวชน

ลูกเสือชาวบาน โครงการตาง ๆ ของหนวยราชการที่ออกไปใหความรูแกประชาชน เชนโครงการ

ของกรมการพัฒนาชุมชน กรมสงเสริมการเกษตร กรมอนามัย ฯลฯ

ความหมายและหลักการการศึกษานอกระบบโรงเรียน

 ไดมีนักการศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของไดใหความหมายของคําวาการศึกษานอกระบบ

โรงเรียนไวแตกตางกันออกไป ดังน้ี

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 3 มาตรา 15 ใหความหมายวา 

การศึกษานอกระบบวา  เปนการศึกษาที่มีความยืดหยุนในการกําหนดจุดมุงหมาย รูปแบบ วิธีการ

จัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเปนเงื่อนไขสําคัญของการสําเร็จ

การศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสม สอดคลองกับสภาพปญหา และความ

ตองการของบุคคลแตละกลุม

คณะกรรมการพัฒนาการศึกษาระหวางประเทศซึ่งมีหนาที่คนควาเกี่ยวกับการศึกษา    

นอกระบบโรงเรียนเพ่ือการพัฒนาประเทศ ไดใหความหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียนไววา           

ไมเหมือนกับการศึกษาในระบบโรงเรียนและการศึกษาไมเปนทางการ และไดใหคํานิยามไวกวาง ๆ 

ดังตอไปน้ี

การศึกษานอกระบบโรงเรียน หมายถึง “กิจกรรมการศึกษาใด ๆ ที่จัดขึ้นนอกระบบ

โรงเรียนภาคปกติ โดยจัดขึ้นเปนกิจกรรมหนึ่งตางหาก หรือเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งของกิจกรรม

ใหญเพื่อมุงสนองความตองการของผูเรียนและวัตถุประสงคในการเรียน” การศึกษาในระบบ

โรงเรียนหมายถึง “ระบบการศึกษาที่มีการจัดลําดับชั้น กําหนดใหเรียนเต็มเวลา และมีโครงสราง

จากระดับต่ําไปหาสูงนับจากชั้นประถมศึกษาไปถึงอุดมศึกษา” สวนการศึกษาไมเปนทางการนั้น

หมายถึง “กระบวนการตลอดชีวิตในการที่จะไดมาซึ่งทัศนคติ คานิยม และความรูจากประสบการณ

ในชีวิตประจําวันและสภาพแวดลอมเปนความรูที่ไดโดยบังเอิญ” เชน เด็กสามารถพูดภาษาของ
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ตนเองไดและเรียนรูคําตาง ๆ กอนไปเขาโรงเรียนโดยการศึกษาไมเปนทางการจากพอแมหรือ

สมาชิกในบาน ทักษาในการประกอบอาชีพหลาย ๆ อยางไดมาโดยการศึกษาไมเปนทางการจากพอ

แมหรือบรรพบุรุษ ตามแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2520 ไดใหคํานิยามของการศึกษานอกระบบ

โรงเรียนไววา การศึกษานอกระบบโรงเรียนเปนการศึกษาที่จัดขึ้นนอกเหนือไปจากการศึกษาใน

ระบบโรงเรียน ไมวาการศึกษานั้นจะจัดขึ้นเปนกิจกรรมการศึกษาโดยเฉพาะหรือเปนสวนหนึ่งของ

กิจกรรมอื่น เพื่อมุงใหรูจักแกปญหา ฝกอาชีพ หรือพัฒนาความรูเฉพาะอยางตามความตองการ

ความสนใจของพลเมือง คณะกรรมการแหงชาติวาดวยการศึกษานอกระบบโรงเรียน ใหคํานิยาม

ของการศึกษานอกระบบโรงเรียนไววา “การศึกษานอกระบบโรงเรียน หมายถึงประสบการณใน

การเรียนรูทั้งหมด และกิจกรรมการศึกษาที่จัดขึ้นมานอกระบบโรงเรียน เพื่อสงเสริมใหเกิดความรู

ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพที่จะนําไปปรับปรุงมาตรฐานของชีวิตใหดีขึ้น ใหมีอาชีพดีขึ้น

และใหมีความรับผิดชอบตอสังคมสูงขึ้น”

กองการศึกษาผูใหญ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กอนที่กองการศึกษาผูใหญ 

กรมสามัญศึกษาจะไดเปนกรมการศึกษานอกโรงเรียน นิยามที่กองการศึกษาผูใหญใหความหมาย

ของการศึกษานอกระบบโรงเรียนวาหมายถึง “ประสบการณการเรียนรูทั้งหลาย ที่เกิดขึ้นนอกระบบ

ชั้นเรียนของโรงเรียนภาคปกติ” จากนิยามดังกลาว การศึกษานอกระบบโรงเรียนนั้นมีความหมาย

กวางและรวมถึงการเรียนรูทุกอยางของบุคคล รวมทั้งการศึกษาแบบธรรมดาวิสัยดวย

โกวิท วรพิพัฒน (2526) นักการศึกษาไทยไดแสดงแนวความคิดทางการศึกษานอกระบบ

โรงเรียนที่คลายคลึงกับเปาโล แฟรเร แตมีเอกลักษณที่สอดคลองกับศาสนาพุทธ “การคิดเปน”  

ของ โกวิท วรพิพัฒน เนนแนวความคิดของศาสนาพุทธ เรื่องความกลมกลืนสมดุลระหวางมนุษย

กับสภาพแวดลอมโดยขจัดสิ่งที่ขัดแยงกัน “ซึ่งในบางกรณีอาจตองปรับปรุงตัวเองใหเขากับ

สภาพแวดลอมมากกวาการตอตานอันเปนแนวความคิดที่ตางกันของเปาโล แฟรเร ที่มีลักษณะของ

การปฏิบัติตอตาน”

เกียรติวรรณ อมาตยกุล (2526) ใหความหมายไววา “การศึกษานอกระบบโรงเรียนเปน

กิจกรรมการศึกษาที่ไมมีรูปแบบที่แนนอน จัดขึ้นตามความเหมาะสมและความตองการของผูเรียน

โดยยึดแนวคิดที่วา การศึกษาคือชีวิต ชีวิตคือการศึกษา มุงพัฒนาผูเรียนใหรูจักใชความคิด รูจัก

ตัดสินใจ รูจักเรียนรูดวยตนเอง รวมท้ังใหผูเรียนมีอิสรภาพจากส่ิงแวดลอมมากที่สุด”

บรรจง ชูสกุลชาติ (2527) อดีตอธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียนไดใหความหมายของ

การศึกษานอกระบบโรงเรียนไวดังนี้ “คือการศึกษาที่เปนธรรมดาธรรมชาติ เกิดขึ้นไดทุกเวลาทุก

โอกาส เกิดขึ้นไดทุกหนทุกแหงและเกิดขึ้นไดกับทุกผูทุกคน ที่มีความสนใจหรือมีความจําเปนที่

ปรารถนาจะแกปญหาที่ประสงคจะตอสูดิ้นรน และมีที่มุงหมายจะใหเพิ่มคุณภาพของชีวิต เพิ่ม
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ผลผลิต เพิ่มรายได ตลอดจนเพิ่มอาชีพเพื่อความอยูรอดปลอดภัยในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู

ทุกเมื่อเช่ือวัน”

สุนทร สุนันทชัย (2543) ใหความหมายไววา “การศึกษาที่จําเปนสําหรับมนุษย ควรเปน

การศึกษาที่มุงใหเราไดศึกษาตัวเอง รูจักตัวเอง รูจักความคิดและจิตใจของตัวเอง และสามารถ

ควบคุมความคิดของตัวเองได”

พระเทพเวที ปยุตโต (2533) ใหแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบโรงเรียนวา 

“การศึกษานอกระบบโรงเรียนนั้น เปนการศึกษาที่ทุกคนสามารถรับได ไมวาจะอยูในระบบ

โรงเรียน นอกระบบโรงเรียน หรือจบจากระบบแลวก็ยังตองรับการศึกษาในรูปแบบนอกระบบ เพื่อ

เปนการพัฒนาตนเองใหอยูไดอยางมีความสุข”

อุนตา นพคุณ (2523) ไดใหความหมายการศึกษานอกระบบโรงเรียนไววา หมายถึง 

“กิจกรรมหรือโครงการใด ๆ ที่สถาบันตาง ๆ ในสังคมจัดขึ้น โดยมีเจตนาและวัตถุประสงคที่จะให

การเรียนรูแกประชากรที่สามารถกําหนดเปาหมายได ผูรับการศึกษาเองก็มีเจตนาหรือวัตถุประสงค

ในการที่จะรับการเรียนรู กิจกรรมดังกลาวจัดใหแกประชากรทุกเพศทุกวัย ทุกชุมชนและทุกระดับ

การศึกษา เพื่อใหบุคคลดังกลาว มีความรู ทักษะ ทัศนคติและคานิยมที่ดี กิจกรรมทางการศึกษาที่

เรียกวาเปนการศกึษานอกระบบโรงเรียนจะตองจัดข้ึนในระยะเวลาอันส้ัน หลักสูตรยืดหยุน ประหยัด 

และตอบสนองความตองการ ความสนใจของผูเรียน และปญหาของชุมชน”

Paul Chang (อางถึงใน อุนตา นพคุณ 2523) หมายถึง การศึกษาหรือการเรียนรูที่

ตอบ สนองความตองการของผูเขารับการศึกษาหรือบุคคล 3 ประเภท โดยไมคํานึงถึงเกณฑอายุเปน

สําคัญ บุคคล 3 ประเภทนี้ไดแก

1. บุคคลซึ่งไมเคยไดรับการศึกษาจากโรงเรียน และกลายเปนบุคคลที่ไมรูหนังสือ

2. บุคคลซึ่งไดรับการศึกษาระยะหนึ่ง แตดวยเหตุผลบางประการไดออกจากโรงเรยีน

3. บุคคลซึ่งไดรับการศึกษาระดับหนึ่ง และตอมาเมื่อเขาทํางาน มีความจําเปนที่จะตอง

ศึกษาเพิม่เติม เพื่อตอบสนองความจําเปนบางอยาง

McCall (1971) กลาววาการศึกษาในโรงเรียน หมายถึง การศึกษาซึ่งเปนชั้นเรียนใน

โรงเรียนภาคปกติ สวนการศึกษานอกโรงเรียนนั้น หมายถึงประสบการณการเรียนรูทั้งหลาย ซึ่งอยู

นอกระบบชั้นเรียนของโรงเรียนภาคปกตินั้น ๆ การศึกษานอกโรงเรียนเปนคําที่มีความหมาย

กวางขวางมาก หมายถึงการศึกษาทุกอยาง การเรียนรูจากพอแม การเรียนรูจากประสบการณ การ

เรียนรูจากเพ่ือน ๆ การเรียนรูจากส่ือสารมวลชน การเรียนรูจากโรงเรียนผูใหญและหนวยพัฒนาตาง ๆ 

การเรียนรูจากการฝกงาน การเรียนรูจากการเปนสมาชิกกลุมหนุมสาว ฯลฯ 
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Kline และ Keehn (1970) ใหคําจํากัดความไววา “การศึกษานอกโรงเรียนเหมือนกับ

การศึกษาที่เรียกวา การศึกษานอกระบบ การศึกษาผูใหญ การศึกษาชั่วชีวิต การศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ 

เปนคําที่หมายถึงชนิดของการศึกษาที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อเปนทางเลือกหรือสงเสริมการศึกษาระบบใน

โรงเรียน หรือเปนการศึกษาที่จัดขึ้นเพื่อชวยปดชองวางของประชากรจํานวนมาก ที่ไมสามารถจะ

รับบริการจากระบบการศึกษาในโรงเรียนไดอยางเต็มที่ เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาระบบใน

โรงเรียนแลวการศึกษานอกโรงเรียนเปนการศึกษาที่ยืดหยุนไดงาย”

Paulston (1971) ไดใหคํานิยามไววา “คําวา การศึกษาโดยทั่ว ๆ ไปหมายถึง การ

จัดระบบการเรียนการสอนที่จัดเพื่อใหผูเรียนรูบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวการศึกษาในโรงเรียน 

หมายถึงการจัดการศึกษาท่ีจัดกันเปนชั้นเรียนเปนที่ยอมรับกันมาแตเดิมวาจะตองเริ่มจากชั้นประถม-

มัธยมและไปจบลงที่อุดมศึกษา สวนการศึกษานอกโรงเรียนนั้นมักเปนการศึกษาที่ใหคําจํากัดความ

ไวอยางหลวม ๆ เพื่อใหรวมถึงกิจกรรมในสังคมและกิจกรรมที่กอใหเกิดการเรียนรูและทักษะอื่น ๆ 

นอกระบบช้ันเรียนในโรงเรียนภาคปกติ” 

Bremback and Thomson (1978) กลาววาการศึกษานอกโรงเรียน หากจะใหคําจํากัด

ความที่ดีที่สุดก็เห็นจะเปนวา เปนการศึกษาที่กอใหเกิดทักษะและความรูตาง ๆ ที่เกิดขึ้นนอกระบบ

โรงเรียนตามปกติ เปนการผสมผสานของกิจกรรมตาง ๆ ที่ไมมีมาตรฐานแนนอนและดูเหมือนวา

ไมสัมพันธกันเลย โดยมีจุดมุงหมายไปสูเปาหมายนานัปการ การศึกษานอกโรงเรียนหาใชเปนภาระ

รับผิดชอบของกระทรวงใดไม การบริหารและการควบคุมการศึกษานอกโรงเรียนกระจัดกระจาย

กันทั่วไปทั้งในฝายรัฐบาลและฝายเอกชน งบประมาณและกําลังคนที่เราทุมเทเพื่อดําเนินการ

ตลอดจนผลที่ไดรับอาจวัดเปนมาตรฐานแนนอนไมได บางทีการศึกษานอกโรงเรียนอาจถือไดวา

เปนระบบที่ “ไมมีระบบ” ที่สุดของระบบตาง ๆ แตในประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญแลว บทบาท

ของการศึกษานอกโรงเรียนในการกอใหเกิดทักษะตาง ๆ ในการสรางอิทธิพลตอทัศนะคติของ

ประชากรและในการหลอหลอมคานิยมทั้งหลายทั้งปวงนั้น มีความสําคัญเทาเทียม (หากไมมากกวา)   

กับระบบโรงเรียนตามปกติ” 

Sheffield และ Victor (1972) กลาววา “การศึกษานอกโรงเรียนเปนคําที่มีความหมาย

กวางขวาง ครอบคลุม การฝกอบรม และการสอนนอกระบบชั้นเรียนเกือบทั้งหมด เริ่มตั้งแตการ

เรียนรูของบุคคลแตละบุคคลจากพอแม จากโรงงาน ไปจนถึงการรณรงคเพื่อใหประชาชนทั้งชาติ

ใหรูหนังสือการศึกษานอกโรงเรียนควรจะเปนบริการท่ีสนองความตองการหลายอยางเชน (1) เพื่อให

ผูที่จบการศึกษาจากระบบในโรงเรียนไดมีโอกาสศึกษาเลาเรียน (2) เพื่อใหผูที่จบการศึกษาจาก

ระบบในโรงเรียนแลวไดมีโอกาสหาความรูและไดรับการฝกฝนเพิ่มเติม โดยเฉพาะสําหรับการที่จะ
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ไปประกอบอาชีพ (3)สําหรับชวยใหผูที่กําลังปฏิบัติงานอยูไดมีโอกาสศึกษาเพิ่มเติมประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน” 

จากความหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียน ที่นักการศึกษาและหนวยงานที่

เกี่ยวของไดใหความหมายไวตาง ๆ กันขางตน สามารถที่จะสรุปไดวา การศึกษานอกระบบ

โรงเรียน คือ ประสบการณที่จัดขึ้นเพื่อสนองความตองการการเรียนรูของบุคคลกลุมตาง ๆ ในการ

พัฒนาความรู ทักษะและเจตคติที่พึงประสงค นอกเหนือไปจากการศึกษาในระบบโรงเรียนหรือ

สถาบันการศึกษาที่มีระบบการเรียนการสอนปกติ

 และจากการศึกษาความหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่ไดใหไวโดย                

นักการศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของที่ไดนํามากลาวไวในขางตน พอที่จะสรุปลักษณะที่สําคัญ

ของการศึกษานอกระบบโรงเรียนไดดังน้ี

1. การศึกษานอกระบบโรงเรียนน้ันเปนการศึกษาที่จัดขึ้นเพื่อสงเสริมโอกาสดานการ

เรียนรูใหกลุมบุคคลตาง ๆ โดยไมคํานึงถึงเกณฑอายุ โดยเฉพาะกลุมบุคคลที่ไมเคยไดรับการศึกษา

มากอน หรือกลุมบุคคลที่มีความจําเปนและตองออกกลางคัน ตลอดจนกลุมบุคคลที่ตองการเรียนรู

เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและทักษะบางอยางเพ่ือนําไปใชในการประกอบอาชีพ หรือเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืน ๆ 

2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูนอกระบบโรงเรียนมีลักษณะที่ยืดหยุนกวาการจัดการเรียนรู

ในระบบโรงเรียน ทั้งในดานเนื้อหา เวลา สถานที่ วัสดุอุปกรณและแหลงการเรียนรู รวมทั้งการวัด

และประเมินผลการเรียนรู โดยคํานึงถงึความตองการ ความสนใจ และบริบทของผูเรียนเปนสําคัญ 

 ในการจดับริการการศึกษานอกระบบโรงเรียนน้ัน สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ (2545) ไดแบงประเภทของบริการการศึกษานอกระบบ

โรงเรียนออกเปน 4 ประเภท ไดแก

1.  การศึกษาพื้นฐาน ครอบคลุมเนื้อหาสาระตั้งแตการสงเสริมการรูหนังสือ การศึกษา

ในหลักสูตรเทียบเทา การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาตอเนื่องที่ตอบสนองความตองการของ

กลุมเปาหมายอยางหลากหลาย รวมทั้งความรูและทักษะทางดานคอมพิวเตอร

2. การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ เพ่ือพัฒนาความรูความสามารถ และทักษะในการประกอบ

อาชีพของบุคคล เพื่อฟนฟูเศรษฐกิจชุมชน ฝกทักษะอาชีพ เขาสูอาชีพและการพัฒนาอาชีพ โดย

บูรณาการกับวิถีชีวิต

3. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เปนการพัฒนาทักษะพื้นฐานของบุคคลเพื่อให

ดํารงชีวิตอยูในสังคม บูรณาการองคความรูและกระบวนการเรียนรูตาง ๆ เขาดวยกัน เสริมสราง

ความสามารถใหกับบุคคลตามความเหมาะสม
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4. การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน เปนการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรูและ

ทักษะจากการศึกษาที่ผูเรียนมีอยูเขาดวยกัน โดยใชชุมชนเปนฐานในการพัฒนาการเรียนรูเพื่อ

พัฒนาสังคมและชุมชนใหมีความเขมแข็ง มีการพัฒนาที่ยั่งยืน

สุมาลี ปตยานนท (2539)ไดกลาววา การศึกษาไมวาจะเปนการศึกษาในระบบโรงเรียน

หรือนอกระบบโรงเรียนก็ตามจะตองเสริมสรางความรู ความคิด ทักษะและทัศนคติของแตละบุคคล 

โดยเฉพาะในประเด็นหลัก ๆ ดังนี้  

1. ใหมีความรูและความเขาใจในสังคมและวัฒนธรรมไทยพอที่จะสามารถวิเคราะห

ทางเลือกตาง ๆ ที่จะตองเผชิญและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ  

 2. ใหมีความเขาใจในสังคมอ่ืนและเขาใจความเกี่ยวโยงสัมพันธกันไปทั่วโลกพอที่จะ

หาทางเลือกที่จะอยูรวมกันไดโดยสันติ 

3. ใหมีความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตรพอที่จะมีชีวิตที่มีคุณภาพดีในโลกที่มีเครื่องมือ

เคร่ืองใชท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต 

4. ใหมีความรูและการฝกปฏิบัติในดานการประกอบสัมมาชีพ 

5. ใหมีหลักศาสนาประจําใจเปนคติเตือนใจในการดํารงชีวิต 

นอกจากนี้แลว อุนตา นพคุณ (2532) ยังไดกลาวถึงหลักการของการศึกษานอกระบบ

โรงเรียนไวดังน้ี

1. ตนเปนท่ีพึ่งแหงตน ความเช่ือวาบุคคลที่มีความสามารถที่จะพึ่งตนเองนั้น สอดคลอง

กับศาสนาพุทธเปนอยางยิ่ง ที่ไดกลาวไววา “ตนเปนที่พึ่งแหงตน” การจัดการศึกษานอกระบบ

โรงเรียนจะตองใหบุคคลเปนอิสระ เปนผูที่สามารถชวยเหลือตัวเองได ถาหากบุคคลไมเรียนรูที่จะ

พึ่งตนเอง เขาก็กลายเปนผูที่คิดไมเปน ไมมีความสามารถและขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง การจัด

กิจกรรมการเรียนรูนอกระบบโรงเรียนจึงตองใหบุคคลเกิดประสบการณที่จะสามารถชวยเหลือและ

พึ่งตนเองไดดวยเชนกัน

2. ประชากรของประเทศ คือ ทรัพยากรที่มีศักยภาพ  บุคคลทุกคนที่มีพลัง และมี

ศักยภาพซอนเรนอยู มีพลังของการเปนผูนําและความคิดริเริ่มสรางสรรค ถาหากพลังที่ซอนเรน

เหลานี้ไดรับการสงเสริมจะเกิดประโยชนแกทั้งตัวบุคคลและสังคมรวมถึงบุคคลโดยทั่วไปที่

ไมผิดปกติ จะมีความสามารถในการเรียนรูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและทัศนคติ มีความสมารถที่

จะใครครวญตัดสินปญหาตาง ๆ และมีความสามารถทีจ่ะพัฒนาตนเองและสังคมได

3. ปญหาที่สาํคัญประการหน่ึงสําหรับผูที่ทํางานดานการศึกษานอกระบบโรงเรียนก็คือ 

ความรวมมือของประชาชน และความจริงจังของเจาหนาที่รัฐตอการทํางานรวมกับประชาชนใน

พื้นที่ เพื่อรวมกันทํางาน ไมควรปลอยใหประชาชนทํางานกันเองโดยขาดการเหลียวแล ชวยเหลือ 
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ในที่สุดประชาชนก็จะขาดความเฉยเมยเฉื่อยชาตอโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ ท่ีรัฐจัดขึ้นก็ไมสามารถ

ที่จะประสบผลสําเร็จได 

4.  ความคิดริเริ่ม ทําการศึกษานอกระบบโรงเรียนตองยึดเอาความตองการที่แทจริงของ

ประชาชนเปนหลกัใหญของการดําเนินงาน และปรารถนาใหโครงการเปนส่ิงท่ีเขาไดคิดสรางขึ้นมา ที่

เกิดจากการลงทุนดานกําลังความคิด แรงงานและความสามารถของตัวเอง เมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นจาก

ความคิดริเร่ิมของตัวเขาเองแลว เขายอมจะรูสึกหวงแหน ทะนุถนอม ภาคภูมิใจ และใชใหเปน

ประโยชน โดยใชเทคนิควิธีการรวมกลุมและใหการศึกษาเพื่อเปนแนวทางในการกระตุนบุคคลให

เกิดความคิดริเร่ิม

5. การใชทรัพยากรภายในชุมชน งานการศึกษานอกระบบโรงเรียนเปนงานที่ตอง

พยายามใชทรัพยากรของชาวบานหรือทรัพยากรภายในชุมชนนั้นๆ ใหมากที่สุด โดยพยายาม

ดัดแปลง แกไข และใชทรัพยากรที่มีอยูทั้งวัตถุและทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรบุคคล ทักษะหรือ

ฝมือในการทํางานดานตางๆ  รวมทั้งสถาบันทางสังคมตางๆ ในทางที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพ

มากที่สุด 

6. การปฏิบัติงานรวมกับทองถิ่น ผูนําในทองถ่ินในชนบท เปนผูท่ีประชาชนเคารพ นับถือ

ไววางใจและเปนผูที่มีอิทธิพลตอความรูสึกนึกคิดและการตัดสินใจของประชาชน และบางคร้ังก็

เปนผูที่มปีระสบการณความรูทีจ่ะใหแกประชาชนได จึงมีแนวความคิดที่จะดึงผูนําทองถิ่นใหเขามา

รวมในกิจกรรมตางๆ ดวย เชน อาจจะเปนวิทยาการสอนวิธีการประกอบการตางๆ หรือไมก็เปน

ผูริเร่ิมจัดโครงการตางๆ ที่ใหความรูแกชุมชน

7. ในการดําเนินงานนั้นใหยึดหลักประชาธิปไตย เจาหนาที่จะใหการศึกษาแกบุคคล

ภายในชุมชนทุกคนโดยไมคํานึงถึงความแตกตางในเรื่องฐานะ เพศ หรือวัย โดยไมเลือกการปฏิบัติ 

อาศัยเสียงของคนหมูมากในการตัดสินใจ ยอมรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกทุกคนและใหความสําคัญ

แกความคิดเห็นของสมาชิกกลุมวามีคุณคาหรือประโยชนทุก ๆ คน 

8. การสงเสริมวัฒนธรรมและจริยธรรมในการดําเนินงาน การศึกษาเปนการถายทอด

วัฒนธรรมหรือมรดกทางสังคมอยางหนึ่ง จึงมีความมุงหมายที่จะสงเสริมใหการศึกษาสอดคลองกับ

ความเชื่อของชุมชนและวัฒนธรรมประจําทองถิ่น ในการใหความรูแกชุมชนจะตองคํานึงถึงหลัก

จริยธรรมเสมอวา สิ่งที่สงเสริมน้ันถึงแมจะเปนการพัฒนาและเปนการเปลี่ยนแปลงสภาพของ

ชุมชนในดานวัตถุใหดีขึ้น แตในดานวัฒนธรรมและจริยธรรมนั้น ควรคํานึงถึงสิ่งที่เราใหไปจะ

ทําลายวัฒนธรรมและจริยธรรมของประชาชนหรือไม

9. การใหการศึกษาของเด็กและผูใหญพรอมๆ กัน การใหการศึกษาของเด็กและผูใหญ

จัดขึ้นไดพรอมกันในลักษณะที่จะสนับสนุนสงเสริมซึ่งกันและกัน ครอบครัวที่มีการศึกษาดียอม
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สรางบรรยากาศทําใหเด็กเจริญเติบโตและมีพัฒนาการ เด็กจะเรียนรูดีขึน้ถาหากผูใหญเรียนรูไปดวย 

ถาหากผูใหญไมมีความรู ยึดมั่นในประเพณีบางอยางหรือปฏิบัติงานในบางสิ่งที่ขัดตอสิ่งที่เด็กเรียน

อยูในโรงเรียน เด็กจะเกิดความสับสนและสิ่งที่รูจะไรประโยชน

10. ความเปนธรรมในการศึกษา ควรใหสิทธิในการไดรับการศึกษาแกทุกคนอยางเสมอ

ภาคกัน โดยที่การศึกษานอกระบบโรงเรียนจะไมกีดขวางหรือใหอภิสิทธิ์แกบุคคลเพียงบางกลุมที่

จะเขามารวมกิจกรรมหาความรูและพัฒนาทักษะเทานัน้ หากแตการศึกษานอกระบบโรงเรียนจะให

ความเปนธรรมในการศึกษาแกประชาชนท่ัวไปโดยไมเลือกเพศ วัยหรือทองที่ชุมชน

11. การศึกษาที่สัมพันธกับชีวิตประจําวัน การศึกษาที่จะสัมพันธกับชีวิตของผูเรียน

จะตองมีรากฐานอยูในเรื่องปญหาและการแสวงหาวิธีแกไขปญหาตางๆ ประชาชนยอมรูวาชุมชนที่

ตนอยูนั้นมีปญหาอะไรบาง เนื้อหาวิชาที่สอนควรจะใหความสัมพันธกับปญหาในชีวิตประจําวัน

ของประชาชน และวิธีที่เขาอาจนําไปใชเพื่อแกไขปญหาดังกลาว 

12. การศึกษานอกระบบโรงเรียนจะตองใหความสําคัญในเรื่องสภาพแวดลอมและ

ปญหาท่ีแตกตางกันของบุคคลและชุมชนเพื่อตอบสนองสภาพแวดลอมและปญหาของบุคคล 

หลักสูตรการศึกษานอกระบบโรงเรียนจึงตองมีลักษณะที่ยืดหยุนได

13. การใหการศึกษาควรใหอยูในขีดความสามารถ และระดับการศึกษาของบุคคล 

การศึกษานอกระบบโรงเรียนนั้นตองใหความรู และการฝกอบรมในเรื่องที่ประชาชนสามารถที่จะ

เรียนรูได  อยูในขีดความสามารถและระดับการศึกษาของเขา ตองไมสอนหรือใหการฝกอบรมใน

สิ่งที่จะอยูนอกเหนือขีดความสามารถของบุคคลนั้นๆ

14. การศึกษาโดยการลงมือปฏิบัติ การเรียนแตในดานเนื้อหาวิชาหรือภาคทฤษฎียอมทํา

ไดแตเด็กจะขาดประสบการณและอาจไมเขาใจปญหาตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได การลงมือปฏิบัติ          

ทํากิจกรรมจะชวยใหเขาไดรับประสบการณและความรูที่แทจริง 

ความหมาย หลักการ และแนวคิดการเรียนรูของผูใหญ

ไดมีนักการศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของไดใหความหมายของการเรียนรูของผูใหญ

ไวแตกตางกันออกไป ดังนี้

องคการ UNESCO (1976) ใหความหมายของการศึกษาผูใหญไววา หมายถึง การศึกษา

ที่บุคคลที่สังคมยอมรับวาเปน “ผูใหญ” ไดพัฒนาความสามารถ เพิ่มพูนความรู พัฒนาเทคนิควิธี 

หรือพัฒนาคุณสมบัติในวิชาชีพของตน ปรับเปลี่ยนตนเอง เปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมเพื่อให

เกิดการพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพ สามารถมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและ

วัฒนธรรมอยางเปนอิสระและมีดุลยภาพ อยางไรก็ตามการศึกษาผูใหญ ถือเปนสวนหนึ่งของการ

เรียนรูตลอดชีวิต หรือ การศึกษาตลอดชีวิต
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Darkenwald and Merriam (1982, อางถึงใน ชิดชงค ส. นันทนาเนตร 2548 : 6-7) ไดให            

คําจํากัดความของการเรียนรูของผูใหญไววา หมายถึง กระบวนการที่บุคคลกระทําบทบาทของ

ผูใหญ ในสังคมไดเขามามีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูอยางเปนระบบและตอเนื่อง โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานความรู ทัศนคติ คานิยม และทักษะ 

หลักการและแนวคิดการเรียนรูของผูใหญที่สําคัญ มีดังนี้

1. การจัดการเรียนรูสําหรับผูใหญตามแนวคิดของ Knowles 

Knowles (1980) เปนผูที่ไดนําคําวา Andragogy มาใชในการศึกษาผูใหญของประเทศ

สหรัฐอเมริกา โดยเขาไดนิยาม Andragogy วาเปน “ศิลปและศาสตรของการชวยผูใหญใหเรียนรู 

หรือ ศิลปและศาสตรของการสอนผูใหญ” ซึ่งการชวยใหผูใหญเรียนรูตามหลักการและแนวทาง

ของ Andragogy นั้นจะตองอยูบนหลักการและความเชื่อพื้นฐาน 4 ประการ คือ

1. มโนทัศนของผูเรียน (Self Concept) เมื่อผูใหญเจริญเติบโตขึ้นทั้งรางกายและจิตใจ 

มีวุฒิภาวะสูง มโนทัศนตอตนเอง จะพัฒนาจากการพึ่งพาผูอื่นไปสูการนําตนเอง ผูใหญตองการที่

จะตัดสินใจและทําอะไรดวยตนเอง สามารถนําตนเองได (Self Directing) ดังนั้นผูใหญตองการให

คนอื่นปฏิบัติตอตนเอง ดวยความยกยองนับถือ ใหตัดสินใจไดดวยตนเอง ไมอยากใหมองวาเปน

เด็ก คอยแตจะรับคําสั่งใหทําสิ่งตาง ๆ ถูกลงโทษหรือทําใหไดรับความอับอายขายหนาตองการ

ความเปนตัวของตัวเอง และเปนผูที่มีอิสระในตัวเอง

2. ประสบการณของผูเรียน (Experience) ผูใหญผานการสรางสมประสบการณมา

เปนเวลานาน ประสบการณเหลานี้เปนสิ่งที่มีคุณคาตอการเรียนรู ทําใหเปรียญประดุจแหลง

ทรัพยากรอันมหาศาลของการเรียนรู ขณะเดียวกันก็มีพื้นฐานดานประสบการณกวางขวางพอที่จะ

รองรับ หรือเช่ือมโยงไปสูการเรียนรูใหม ๆไดอีก

3. ความพรอมในการเรียน (Readiness to Learn) ผูใหญพรอมที่จะเรียนเพื่อนําความรู

ไปใชประโยชนไดทันที จึงเห็นคุณคาของเวลาแตกตางไปจากเด็ก สิ่งที่เด็กเรียนในโรงเรียน เปนสิ่ง

ที่เด็กอาจจะไมไดใชในทันที แตเพื่อเรียนตอไปในขั้นสูงขึ้นตอไป สวนผูใหญมาเรียนเพื่อนําความรู

ไปใชประโยชนเมื่อเรียนจบหลักสูตรนั้น

จากแนวคิดดังกลาวขางตน สะทอนใหเห็นวาในการจัดกระบวนการเรียนรูสําหรับ

ผูใหญ มีความแตกตางจากการเรียนรูของเด็ก ซึ่งมีขอควรคํานึงที่สําคัญหลายประการ ไดแก มโน

ทัศนตอการเรียนรูของผูใหญจะเปลี่ยนไปในลักษณะที่ตองการนําตนเอง ดานการเรียนรูมากยิ่งขึ้น 

ผูใหญตองการเรียนรูในสิ่งที่เปนประโยชนตอการดํารงชีวิตของตนเอง และสามารถนําไปใชประโยชน

ไดทันที และประสบการณเปนแหลงการเรียนรูที่สําคัญของผูใหญ ดังนั้นการจัดกระบวนการเรียนรู

สําหรับวัยผูใหญ จะตองสอดคลองกับธรรมชาติของวัยผูใหญ คือ เปนกิจกรรมการเรียนรูที่จะทําให
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ผูใหญไดเรียนรูตามความสามารถ และความตองการของตนเอง และสามารถนําประสบการณที่มอียู

มาใชประโยชนเปนแหลงการเรียนรูอยางแทจริง

Knowles (อางถึงใน ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ 2544) ไดสรุปแนวคิดของ Lindeman

เก่ียวกับการเรียนรูของผูใหญไวดังน้ี

 1. เม่ือผูใหญตระหนักวาการเรียนรูสามารถตอบสนองความตองการ (Needs) และ

ความสนใจตนเอง นั่นหมายถึง ผูใหญถูกกระตุนใหพรอมที่จะเรียนแลว จุดนี้นั่นเองเปนจุด

เหมาะสมในการเร่ิมตนกิจกรรมการเรียนรูของผูใหญ

  2. ผูใหญมุงที่จะใหการเรียนรูน้ันเกิดประโยชนกับชีวิตจริง (Life-centered) ดังน้ัน

การจัดกิจกรรมการเรียนรูของผูใหญควรใชสถานการณจริงในชีวิตเปนเน้ือหาของการเรียนรู

 3. แหลงการเรียนรูที่ดีที่สุดของผูใหญคือประสบการณนั่นเอง น่ันหมายความวาวิธีหลัก

ในการเรียนรูของผูใหญนาจะเปนการวิเคราะหหรือศึกษาประสบการณของผูใหญ

  4. ผูใหญมีความตองการอยางแรงกลาที่จะชี้นําตนเอง (Self-directing) ดังนั้นบทบาท

ของครูนาจะเปนการเขารวมกระบวนการสืบคน (Mutual Inquiry) กับการเรียนรูผูใหญมากกวา

บทบาทผูถายทอดเน้ือหา และวัดวาผูใหญรูเน้ือหาน้ันเทาใด

  5. ความแตกตางระหวางบุคคล (Individual Differences) ของผูใหญเพิ่มมากขึ้นตาม

อายุ นั่นคือในการจัดการศึกษาใหแกผูใหญ ควรใหความสําคัญในการชดเชยในความแตกตางของ

ผูเรียนผูใหญไมวารูปแบบการเรียนรู ระยะเวลา สถานที่ และความเร็วชาของกิจกรรมการเรียนรู

สุนทร สุนันทชัย (2533) ไดเสนอวิธีสอนผูใหญตามหลักการศึกษาผูใหญ (Andragogy) 

ไววา หลักวิชาการศึกษาผูใหญ Knowles ไดนําแนวคิดดานมนุษยนิยมมารวมเขากับ “วิธีการระบบ” 

(System Approach) เพ่ือใชเปนแนวทางสําหรับการเรียนรูการสอนผูใหญ

Knowles เชื่อวา การนําตัวผูเรียนเขาไปเกี่ยวของกับกระบวนการการเรียนการสอน

น้ันเปนกุญแจสําคัญที่จะนําไปสูความสําเร็จในการจัดการศึกษา ดังน้ัน Knowles จึงสงเสริมให

ผูเรียนไดประเมินความตองการของตนเอง ตั้งเปาหมายของตนเอง รวมรับผิดชอบในการออกแบบ

และดําเนินกิจกรรมการเรียนรู ตลอดจนประเมินผลการเรียนรูโดยตนเอง

      Knowles ไดเสนอแนะข้ันตอนวิธีวางแผนและดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน

ผูใหญเปน   7 ขั้น คือ 

1. สรางบรรยากาศในการเรียนรู

2. จัดโครงสรางเพื่อวางแผนรวมกัน

3. วิเคราะหความตองการในการเรียนรู

4. วางแนว (จุดประสงค) ในการเรียนรู
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5. ออกแบบประสบการณในการเรียนรู

6. ดําเนินการใหเกิดประสบการณในการเรียนรู

7. ประเมินผลและวิเคราะหความตองการในการเรียนรูใหม

อุนตา นพคุณ (2527)ไดนําเสนอหลักการและการประยุกตใชทฤษฎีการเรียนรูของ

ผูใหญ(Andragogy) ของ Knowles ไวดังน้ี

จากลักษณะของผูสอนตามแนวความคิดของ Knowlesไดสรุปและเสนอทฤษฎี

เกี่ยวกับการเรียนการสอนผูใหญ โดยกําหนดขอตกลงเบื้องตน 3 ขอ และหลักการสอน 12 ขอ 

ดังตอไปน้ี คือ

1. ผูใหญสามารถเรียนรูได (Adults can learn) จากการศึกษาของ Thorndike เกี่ยวกับ

ลักษณะการเรียนรูและสติปญญาของผูใหญ ซึ่งผลจากการศึกษาสรุปวา ผูใหญสามารถเรียนรูได

และความสามารถหรือสติปญญาของผูใหญจะลดลงเพียงเล็กนอยตามอายุทําใหคํากลาวที่วา “ไมแก

ดัดยาก” หมดความสําคัญไป ดังนั้น ในการจัดกิจกรรมการศึกษาผูใหญ ถาหากผูใหญไมปฏิบัติดี

เทาที่ควร อาจจะเปนเพราะปจจัยในดานอื่นๆซ่ึงไมเกี่ยวกับสติปญญา เชน ปจจัยในเรื่อง

         1.1 การออกจากการศึกษาในระบบโรงเรียนมาเปนเวลานาน ทําใหผูใหญขาด

ความเช่ือม่ันในตัวเอง และประเมินความสามารถตนเองตํ่ากวาความเปนจริง

         1.2 จากการเปลี่ยนแปลงในดานรางกาย เชน ระบบสายตาหรือกระบวนการเรียน

การไดยินอาจทําใหผูใหญเรียนรูในอัตราที่ชาลง ซึ่งแกไขและชวยผูใหญไดไมยากนักดวยการเรียน

การสอนในอัตราที่ชาลง การใชสิ่งพิมพตัวใหญๆและการใชเครื่องขยายเสียง

        1.3 ผูใหญอาจจะขาดความสนใจเพราะใชกระตุนหรือสิ่งเราในเรื่องที่อยูภายนอก

ตัวผูใหญแทนการใชการกระตุนส่ิงท่ีอยูในตัวของผูเรียน

2. การเรียนรูเปนกระบวนการภายใน (Learning is an internal process) จุดมุงหมายที่

สําคัญของการศึกษาผูใหญหรือการศึกษาทั่วไปมีลักษณะการจัดสภาพและสิ่งแวดลอมเพื่อกระตุน

ใหผูใหญเรียนรูดวยตนเองโดยเกินกระบวนการเรียนรูภายในตัวผูเรียนเอง

ขอตกลงเบ้ืองตนดังกลาวขัดแยงกับความคิดในอดีตมา ที่มีทัศนะวาการศึกษาเปน

กระบวนการที่เกิดขึ้นภายนอกตัวของผูเรียน เชน ความเหมาะสมและประสิทธิภาพของผูสอนการ

อานเอกสารและการมีระเบียบวินัย แตจากการศึกษาและการวิจัยหลาย ๆ เรื่องเกี่ยวกับการเรียนรู 

ความคิดท่ีวาการเรียนรูเปนกระบวนการภายนอกถูกทายและกําลังถูกโตแยงโดยงานวิจัยที่พบวา 

การเรียนรูเปนกระบวนการภายในตัวของผูเรียนที่ผูเรียนควบคุมและใชทั้งสติปญญา อารมณและ

รางกายของตนเองกระทําการ ในเชิงจิตวิทยาอาจกลาวไดวาการเรียนรูเปนกระบวนการตอบสนอง

ความตองการ (need-meeting) และการบรรลุเปาหมาย (goal-striving) ทั้งนี้หมายความวาผูเรียนจะ
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ถูกกระตุนใหเรียนรูไดตราบเทาที่เขาคิดวา เขาตองการจะเรียนรูและการเรียนรูจะชวยใหเขาบรรลุ

เปาหมายอยางใดอยางหนึ่ง นอกจากนี้แลวผูเรียนจะใชทรัพยากรแหลงการเรียนรูที่มีอยู (ผูสอน/

เอกสาร) อยางคุมคา เมื่อผูเรยีนคิดวาสิ่งเหลานี้จะตอบสนองความตองการและเปาหมายของเขา

แนวความคิดนี้มคีวามสําคัญในการประยุกตกับการสอนผู เ รียนที่ เปนผูใหญ 

วิธีการที่จะเอื้อใหเกิดการเรียนรูที่ดีที่สุดก็คือ วิธีการที่จะทําใหผูใหญคนควาหาความรูดวยการนํา

ตัวเอง(self-directed inquiry) เพราะฉะนั้นบทบาทของครูจึงควรเปนผูรวมคนหาความรูกับผูเรียน

มากกวาที่จะทําหนาที่เปนผูปอนขอมูลใหแกผูเรียน

3. มีเงื่อนไขการเรียนรูและหลักการสอนที่ดีกวา (There are superior condition of 

learning and principles of teaching)

วิจิตร อาวะกุล (2540) ไดกลาวถึงการเรียนรูของผูใหญ รวมทั้งโอกาสที่ผูใหญจะ

เรียนรูไดดี พรอมท้ังส่ิงท่ีจําเปนอุปสรรคตอการเรียนรูของผูใหญ ดังน้ี 

  การเรียนรูของผูใหญหรือผูทํางานแลวยอมแตกตางกับการเรียนของนักเรียนทั่ว ๆ ไป   

การสอนการอบรมผูใหญจึงมีขอพิจารณา ดังน้ี

1. ผูใหญจะเรียนไดดีเมื่อมีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะเรียน (strong desire to

learn)

2. ผูใหญจะเรียนเมื่อเผชิญปญหาที่ตนแกไมได สิ่งที่เรียนเปนประโยชน มีสาระ

นําไปใชปฏิบัติในชีวิตจริงไดผล จะเลือกสนใจเฉพาะในสิ่งที่เปนประโยชนแกตน

3. การเรียนรูของผูใหญ ตองการการเรียนที่มีลักษณะใหลงมือปฏิบัติ จะดีกวานั่งฟง

บรรยายนาน ๆ หรือทองจํา

4. ผูใหญจะเรียนไดมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับประสบการณเดิม ชอบการสอนชา ๆ 

ไมชอบเร็ว ไมชอบการจํา การสอนสิ่งใดที่สนใจจะจดจะจํา สิ่ง ที่ไมสนใจจะไมจดและไมสนใจ

5. ประสบการณพื้นฐาน สติปญญา ปญหาดานสุขภาพ อุปนิสัย มีผลตอการเรียนรูชา 

หรือเร็วของผูใหญ

6. บรรยากาศของการเรียนการอบรมตองมีลักษณะเปนกันเอง อยาใหเปนทางการ

หรือมีลักษณะบังคับ ขมขูมาก  มีระเบียบเกินความจําเปน  ผูใหญจะไมชอบ การอบรมจะไมไดผล

7. การสอนผูใหญควรใชวิธีการหลาย ๆวิธี และใชวิธีการที่เขาชอบเพียงสองสามวิธี    

ก็พอ การใชวิธีการมากเกินไป หรือวิธีที่ไมชอบ ไมเหมาะสม อาจไมไดผล

  8. ผูใหญตองการเรียนโดยการแนะนํา แนะแนว จูงใจ ชมเชย ใหกําลังใจ ไมชอบ

ระเบียบ ไมชอบการสอน เพราะกลัวเสียหนา การประเมินผล ควรทําอยางลับ ใชวิธีสังเกตจัดอันดับ

อยางลับ ๆ เฉพาะผูสอนไมเปดเผย
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       9. การสอนผูใหญตองอดทน ใจเย็น ผูใหญไมชอบใหใครไมเคารพนับถือ ไมชอบให

ใครดูถูกเหยียดหยามกาวราว แตขณะเดียวกัน ผูใหญบางคนมักกาวราว แสดงกิริยา มารยาทไมให

เกียรติและเคารพนับถือผูอื่น

10. พยายามกระตุน ใหกําลังใจ โดยการใหคําชมเชย อยาตําหนิเลย จะไดผลและเปน

กําลังใจแกผูใหญ

สิ่งที่เปนอุปสรรคตอการเรียนรูของผูใหญ ผูใหญจะเรียนไมไดดีถา

1. ผูใหญมีปมดอย

2. เมื่อไดรับการปฏิบัตไิมเทาเทียมกัน

3. เมื่อผูใหญขาดความอดทนในการเรียน

       4. เมื่อผูใหญมีความกังวลตอผลการเรียน

5. เมื่อผูใหญขาดความสนใจในหัวขอที่เรียน หรือเรื่องที่เรียน

       6. เมื่อมีเหตุรบกวนทางกายและจิตใจ ปญหาครอบครัว

       7. ไมไดรับความพอใจจากการบรรยาย การนําอภิปราย มีทัศนคติไมดีตอผูบรรยาย

การอบรม

       8. รางกายไมแข็งแรง

       9. ผูใหญมีปญหามาก ในเรื่องอาชีพ ครอบครัว

       10. อาจเปนโอกาสสุดทายในการศึกษาเลาเรียน

       11. เปนการคุมคา ถาใหการศึกษาแกเขา

มีนักการศึกษาหลายทานไดเสนอแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู ใหสอดคลอง

กับลักษณะของผูใหญไวหลายแนว เชน

Houle (1965, อางถึงใน สุนทร สุนันทชัย 2544) ไดทําการศึกษาบุคคลที่ศึกษา

ตอเน่ืองจํานวน 22 คนในลักษณะเจาะลึกและคนพบวาผูที่ฝกใฝการศึกษาอยางจริงจัง และอุทิศเวลา

ของตนเองใหแกการศึกษาอยางตอเน่ืองน้ัน มีอยู 3 พวกคือ

 1. พวกมุงเรียนเพื่อสนองเปาหมาย (The Goal-oriented) บุคคลเหลานี้ จะเรียนรูเพื่อ

นําความรูไปใชประโยชนตามเปาหมายที่วางไวอยางชัดเจน

2. พวกมุงเรียนในฐานะที่เปนกิจกรรม (The Activity-oriented) บุคคลเหลาน้ีจะ

เรียนรูโดยไมคํานึงถึงประโยชนตามเปาหมายที่วางไวอยางชัดเจน

3. พวกมุงเรียนเพื่อเรียนรู (The Learning-oriented) บุคคลเหลานี้จะเรียนรูโดยแท
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Tough (1979, อางถึงใน สุนทร สุนันทชัย 2544) ไดนําแนวคิดของ Houl มาทํา 

การศึกษาโดยไดคนควาเกี่ยวกับการเรียนรูของผูใหญที่แคนาดา และไดรายงานไววาผูใหญที่เรียน

ดวยตนเองน้ันมีวิธีการอยางไร เขาไดสรุปวา

 1. ผูใหญแตละคน จะศึกษาดวยตนเองตั้งแตหนึ่งโครงการไปจนถึงยี่สิบโครงการ 

ในแตละปโดยเฉลี่ยแลวประมาณ 8 โครงการ

2. มีเพียงรอยละ 10 ของโครงการเหลานี้ที่ตองสัมพันธกับสถาบันการศึกษา

 3. มีขัน้ตอนของการเรียนรูดวยตนเอง ที่ผูเรียนสวนใหญจะใชทํานองเดียวกัน

4. ผูเรียนดวยตนเองเหลานี้บางครัง้ก็หันไปขอความชวยเหลือจากผูอื่น

5. บุคคลที่คนเหลานี้ไปขอรับความชวยเหลือมักไมเปนครูอาชีพ ถาหากเขาไปพบกับ

ครูโดยอาชีพ ครูเหลานี้มักจะแนะนําวิธีที่เปนขั้นตอนแบบเด็กๆ แทนที่จะใชวิธีการที่เปนธรรมชาติ

ของผูเรียน

Rogers (1969) ไดเสนอแนวคิดในการจัดการกระบวนการเรียนรูสําหรับผูใหญนั้น 

ครูตองมีบทบาทเปนผูสนับสนุน จัดบรรยากาศการเรียนรูใหเหมาะสมอเพื่อสนับสนุนและอํานวย

ความสะดวกใหผูใหญใหเรียนรูอยางเต็มศักยภาพของตนเอง และมีความเปนอิสระในการเรียนรู 

การจัดบรรยากาศการเรียนรูจึงตองดําเนินการดังน้ี

1. จัดบรรยากาศการเรียนรูใหเหมาะสม สนับสนุนการเรียนรู

2. กําหนดจุดประสงคใหชัดเจน

3. จัดหาทรัพยากรในการเรียนรูใหเหมาะสม

4. สรางความสมดุลระหวางความรูกับอารมณ

5. จัดใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางผูเรียนโดยไมครอบงํา

นอกจากนี้ในกระบวนการเรียนรูผูใหญนั้น Rogers เสนอวาจะตองดําเนินการใน

ประเด็น ที่สําคัญ 3 ประการคือ

 1. ใหผูเรียนมีสวนรวมอยางแทจริงในกระบวนการเรียนรูและมีการควบคุมสิ่งแวดลอม 

และทิศทางการเรียนรู

2. มีกระบวนการพบปะ ฝกปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม และการคนหาปญหา

3. การประเมินตนเอง เพ่ือทราบความกาวหนาและความสําเร็จ

Kidd (1973) ไดเสนอวา การเรียนรูของผูใหญมักจะเกี่ยวพันกับการงาน ความเปนอยู 

บทบาท และภารกิจของบุคคลนั้น ฉะนั้นลักษณะของกิจกรรมที่เหมาะสมสนองตอบความตองการ

ของผูใหญ และสามารถเรียนรูไดดี ไดแก
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 1. เปนกิจกรรมการเรียนรูที่สนองความตองการของผูใหญโดยตรง กลาวคือเปน

กิจกรรมการเรียนรูที ่เกี ่ยวกับงานอาชีพ ซึ่งหมายถึง ทักษะ ความรู และเจตคติที ่จะนําไปสู

ความสําเร็จในอาชีพ

2. เปนกิจกรรมการเรียนรูที่มีเปาหมาย และวัตถุประสงคชัดเจน ซึ่งจะทําใหผูเรียน

รูสึกวาตนเองประสบความสําเร็จหรือลมเหลว

3. เปนกิจกรรมที่ไมมีขอจํากัดในเรื่องเวลาหรือกําหนดเวลาใหเหมาะสมกับวัย เพราะ

การเรงในเรื่องเวลาทําใหประสิทธิภาพของการเรียนรูของผูใหญลดนอยลง

4. เปนกิจกรรมการเรียนรูที่เกี่ยวกับปญหาแวดลอมในชีวิตประจําวันของผูใหญ และ

ผูใหญเห็นวาจะจําเปน สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได

5. เปนกิจกรรมการเรียนรูที่ใชเหตุผลมากข้ึน

6. เปนกิจกรรมการเรียนรูที่ไมตองใชพละกําลังมาก โดยเฉพาะผูใหญในวัยกลางคน

7. เปนกิจกรรมการเรียนรูที่เกี่ยวกับปญหา และการเปลี่ยนแปลงของชีวติในแตละชวงวัย

Watson (1979) ไดรวบรวมและขยายความเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญ โดย

เขาไดเสนอแนวคิดเกีย่วกับลักษณะการเรียนรูของวัยผูใหญวาการเรียนรูของวัยผูใหญมีลักษณะสําคัญ 

14 ประการดังน้ี

 1. พฤติกรรมที่ไดรับการผลักดันหรือยกยองชมเชย (Reinforcement) จะชวยทําใหเกิด

พฤติกรรมน้ันซ้ําขึ้นไดอีก

2. แรงผลักดันที่ไดผลในการเรียนรูนั้นตองติดตามอยางใกลชิดคือ ยกยองหรือชมเชย

ทันทีที่พฤติกรรมเกิดขึ้น ดีกวาที่จะใหแรงผลักดันหลังจากพฤติกรรมนั้นเกิดขึ้นนานแลว

3. การฝกฝนทํากิจกรรมซํ้าๆ เพ่ือใหผูเรียนไดกาวหนาในการเรียนนั้นยังไมพอ จะตอง

ใหผูเรียนทราบและเขาใจในการประเมินตนเองวากาวหนามากนอยเพียงใดดวย ซึ่งจะชวยใหผูเรียน

กาวหนาไดดีกวา

 4. การขมขูหรือการลงโทษผูเรียนที่เปนผูใหญจะมีผลตรงกันขามกับการใหรางวัล คือ

อาจเกิดพฤติกรรมตอบสนองตามที่ผูสอนตองการหรือไมตองการก็ได ทั้งยังกลับทําลายบรรยากาศ

หรือความสัมพันธที่ดีระหวางผูสอนกับผูเรียน ผูเรียนอาจหยุดเรียนไปเลย

5. ความพรอม (Readiness) จะชวยทําใหเกิดการเรียนรูไดงาย ผูสอนจะตองสรางหรือ

คํานึงถึงความพรอมของผูเรียน ซึ่งแบงออกเปน 3 ดานคือ ความพรอมทางสติปญญา  ความพรอม

ในการเขาใจ และสนใจที่จะเรียน ความพรอมในดานพื้นฐานความรูความสามารถหรือประสบการณเดิม

6. ความรูสึกพอใจจากผลสําเร็จ เปนแรงผลักดันซึ่งมีผลตอเน่ืองทําใหผูเรียนเกิด

กําลังใจ และมีความเชื่อมั่นวาสามารถที่จะเรียนตอได
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 7. ผูเรียนจะตั้งใจเรียนดี ถามีความหวังวาเขาสามารถบรรลุเปาหมายของเขาได ผูสอน

จะตองไมทําใหผูเรียนรูสึกวาการเรียนน้ันยากเกินไปจนหมดหวัง หรืองายเกินไปจนไมเห็นความสําคัญ

8. การใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนจะชวยเพิ่มแรงจูงใจใหแก

ผูเรียนมากยิง่ขึ้น

 9. ความลมเหลวในการเรียน เปนอุปสรรคตอความกาวหนา ผูสอนจะตองชวยสราง

ความสําเร็จในการเรียนข้ันตนใหแกผูเรียนโดยการเร่ิมตนจากสิ่งที่งายไปหายาก

10. การสรางความคิดรวบยอด (Concept) จําเปนตองยกตัวอยางมาก ๆ หลาย ๆ 

ดาน และพยายามใหเขากับประสบการณเดิม จะชวยใหเกิดความเขาใจไดงายขึ้น

11. การทบทวนจะชวยเพิ่มความทรงจําของผูเรียน ผูสอนควรจัดใหมีการทบทวนเปน

ขั้นตอนหรือทบทวนทันทีหลังจากจบเรื่องหนึง่ๆ จะชวยใหเกิดความทรงจําและกันลืมไดดี

12. ความรูใหมๆที่เขากับทัศนคติ คานิยมหรือประสบการณเดิมของผูเรียนจะชวยให

เกิดการเรียนรูไดงาย และรวดเร็ว

13. การสอนในสิ่งซึ่งเปนความตองการผูเรียน และผูเรียนสามารถนําไปใชไดทันที 

จะไดผลทางการเรียนรูมาก

14. การใหผูเรียนมีสวนรวมในการวางเปาหมายของการศึกษา และมีเคร่ืองมือสามารถ

ที่จะประเมินผลตนเองวา ไดกาวหนาไปสูเปาหมายมากนอยเทาใด จะชวยใหการเรียนรูราบรื่น และ

สะดวกมากขึ้น

Knowles (1978) ไดสรุปทฤษฎีการเรียนรูสําหรับผูใหญสมัยใหม (Modern Adult

Learning Theory) ซึ่งมีสาระสําคัญดังตอไปนี้

 1. ผูใหญจะถูกชักจูงใหเกิดการเรียนรูไดดี ถาหากวาสิ่งที่เรียนตรงกับความตองการ 

และความสนใจในประสบการณที่ผานมา

 2. ผูใหญจะเรียนไดดีถาหากสิ่งที่เรียนเกี่ยวของกับวิถีชีวิตของเรา หรือถือเอาผูใหญ

เปนศูนยกลางในการเรียนรู (Life-centered) 

3. เน่ืองจากผูใหญมีประสบการณเปนแหลงการเรียนรูที่สําคัญ ดังนั้นการจัดการ

เรียนรูจึงควรที่จะเปดโอกาสใหผูใหญวิเคราะหประสบการณตางๆ ที่สั่งสมมา

4. ผูใหญมีความตองการเปนผูนําตนเอง ดังนั้นการจัดการเรียนรูสําหรับผูใหญ ผูสอน

จึงเปนเพียงผูรวมเรียนหรือรวมสืบคนเทาน้ัน (Mutual Inquiry)

5. ควรคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล เนื่องจากเมื่อคนเรามีอายุมากขึ้น จะเกิด

ความแตกตางระหวางบุคคลมากขึ้นดวย

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



37

Brookfield (1986) ไดเสนอวาในกระบวนการเรียนรูของผูใหญจะเกิดไดดีขึ้น โดยมี

ปจจัยท่ีเก่ียวของตอการเรียนรูของผูใหญ ทีม่ีความสําคัญจํานวน 7 ประการ ดังนี้

 1. ผูใหญเขามามีสวนเกี่ยวของกับการกําหนดรูปแบบการเรียนรู

 2. ผูใหญไดรับการกระตุนใหเรียนรูดวยตนเอง

3. หนาที่ของนักการศึกษาผูใหญเปนเพียงผูอํานวยความสะดวก มากกวาที่จะทํา

หนาที่ในการสอน

 4. ตองพิจารณาความตองการของผูใหญเปนรายบุคคล

5. สรางบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรู

6. ประสบการณของผูใหญในอดีตจะมีผลชวยใหการเรียนรูมีความกาวหนา

7. การจัดกิจกรรมการเรียนรูตองเกี่ยวของกับสภาวะและเหตุการณของผูใหญ 

2. การจัดการเรียนรูสําหรับผูใหญตามแนวคิดของ โกวิท วรพิพัฒน  

โกวิท วรพิพัฒน (2544) ไดนําแนวคิดเร่ือง คิดเปน มาใชในการศึกษาผูใหญแบบ

เบ็ดเสร็จ เมื่อประมาณป พ.ศ. 2517 หลังจากการประชุม World Education ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ซึ่งเปนการระดมพลังสมองเรื่องการสอนคิดของนักการศึกษาประเทศตาง ๆ  ซึ่งความเชื่อพื้นฐาน

ของทฤษฎีคิดเปน คือ มนุษยทุกคนตองการความสุข ซึ่งความสุขของแตละคนแตกตางกัน ความสุข

ของมนุษยเกิดไดจากความประสมกลมกลืนของมนุษยกับสิ่งแวดลอม ถาทําไมไดจะเกิดความขัดแยง 

มนุษยตองการวิธีการปรับแกไขใหกลับคืนสูความกลมกลืนนั้น วิธีการปรับแก คือ ปรับตนเองให

เขากับสิ่งแวดลอม ปรับสิ่งแวดลอมใหเขากับตนเองปรับทั้งตนเองและสิ่งแวดลอมใหเขากัน และ

หลบจากส่ิงแวดลอมน้ัน โดยผูที่ปรับไดจะตองเปนผูคิดเปน 

ในการคิดเปนจะตองใชขอมูลประกอบการคิดอยางนอย 3 ดาน คือ ขอมูลเกี่ยวกับ

วิชาการ ขอมูลเกี่ยวกับสังคม สิ่งแวดลอม และขอมูลเกี่ยวกับตนเอง โดยเมื่อตัดสินใจแลว ก็ลอง

ปฏิบัติดูวาผลออกมาเปนอยางไร ถาพอใจแลวก็ทําตอไป ถาไมพอใจและไมมีความสุขก็หาวิธีใหม

ในการนําทฤษฎีคิดเปนไปใชในการจัดการศึกษาเพ่ือใหคนคิดเปนอาจจัดไดหลายวิธี คือ 

1. ใหผูเรียนไดศึกษาปญหาและอุปสรรคของบุคคลอื่น ๆ และวิธีแกไขปญหาและ

อุปสรรคโดยมีเหตุผลอยางไร ใชวิธีการใด ซึ่งจะทําใหผูเรียนจะเกิดประสบการณในการแกปญหา

นั้น ๆ ซึ่งเมื่อตนเองประสบกับปญหาถึงแมจะแตกตางกันออกไปก็สามารถใชพื้นฐานความคิดที่ได

เรียนรูนั้นมาใชเปนแนวทางในการแกปญหาของตน 

 2. การใหผูเรียนนําปญหาของตนเองและสิ่งแวดลอมของตนเองท่ีไดประสบอยูมาคิด

แกไขในระหวางเรียน เปนการแกปญหาเฉพาะหนา เปนการฝกใหเปนคนแกปญหาเปนและคิด

เปนไปดวย 
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3. ใหผูเรียนฝกคิดปญหาท่ีอาจประสบในอนาคต โดยใหผูเรียนสามารถใชแนวคิดของ

ตนเองแกปญหาได เมื่อฝกฝนมาก ๆ ก็จะเกิดความคิดในการแกปญหาได 

 4. การจัดการศึกษาใหคนคิดเปน โดยอาจจะจัดดวยการนําท้ัง 3 วิธีการน้ีมาประสมกัน

ใชใหเหมาะกับผูเรียน เพื่อเปนการจัดการเรียนการสอนใหผูที่มีโอกาสคิดกวางทั้งที่เปนปญหาที่เกิด

แลวในอดีตหรือปญหาในอนาคต 

 ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนที่ทําใหผูเรียนเกิดพฤติกรรมหรือคุณลักษณะคิดเปน 

วิธีการเรียนการสอนตองมีประเด็นปญหา เพ่ือทําใหเกิดกระบวนการแกปญหา

3. การจัดการเรียนรูสําหรับผูใหญตามแนวคิดของเปาโล แฟรเร (Paulo Freire) 

       การจัดการเรียนรูสําหรับผูใหญตามแนวคิดของเปาโล แฟรเร (Freire 1970) ซึ่งเขาได

เขียนหนังสือ การศึกษาสําหรับผูถูกกดขี่ (Pedagogy of the Oppressed) ซึ่งเปนหนังสือที่กลาวถึง

การศึกษากับอิทธิพลทางดานการเมือง สังคมและวัฒนธรรม 

ตามแนวคิดของเปาโล แฟรเร นั้น เปนการเนนสภาพสังคมและการเมือง ที่รูจักกันใน

แนวคิด การปลุกจิตสํานึก และการนําเสนอในลักษณะสภาพปญหา เปนแนวคิดท่ีมีอิทธิพลอยางมาก

ตอโครงการการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาผูใหญ ท้ังน้ีไดมีโครงการเปนจํานวนมาก ปรับปรุง

และยอมรับเทคนิคของการปลุกจิตสํานึก โดยการใชรูปภาพเพื่อเปนการแสดงถึงสภาพชีวิต (Life 

Situation) ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนไดตระหนักถึงสภาพความเปนจริงในปญหาที่ตองประสบอยู เปนการ

กระตุนและกอใหเกิดการเรียนคําตาง ๆ เหลานั้นอยางมีความหมายมากยิ่งขึ้น เปนการสอนคําที่มี

ความหมายในการใหรูหนังสืออยางมีสาระ ซึ่งการสอนในลักษณะดังกลาวไดรับความนิยมและ

เผยแพรในหลายประเทศแถบอเมริกาใต สําหรับประเทศไทยไดใชแนวคิดนี้กับการเรียนการสอน

นักศึกษาผูใหญแบบเบ็ดเสร็จ แตของไทยเราไดใชวิธีการสอนใหคิดเปน ซึ่งเปนการประยุกตเขากับ

หลักการของศาสนาพุทธ เพื่อใหมีความสอดคลองแบบกลมกลืนกับสภาพสังคมวัฒนธรรมไทย 

เพ่ือลดความขัดแยงระหวางคนกับสภาพแวดลอม แลวปรับตัวใหเขากับสภาพปญหาเปนการยอมรับ

สภาพการณ จึงไมเกิดความรุนแรงในการที่จะเปลี่ยนแปลง 

 โดยภาพรวมของการเรียนรูผูใหญโดยท่ัวไปจะมีประเด็นหลักที่สําคัญ 4 ประเด็น แตละ

ประเด็นจะมีเอกลักษณและมีกระบวนการการเรียนรูของผูใหญ ซึ่งประเด็นหลักของการเรียนรู

ผูใหญดังกลาว ไดแก การเรียนรูดวยการนําตนเอง การสะทองเชิงวิพากษอยางมีวิจารณญาณ การ

เรียนรูจากประสบการณ การเรียนรูวิธีการเรียนรู โดยมีรายละเอียดดังน้ี (Brookfield 1986)

1. การเรียนรูดวยการนําตนเอง กระบวนการเรียนรูดวยการนําตนเองน้ันจะเนนการ

เรียนรูที่ผูใหญสามารถควบคุมการเรียนรูของตนเองได สามารถกําหนดวิธีการเรียนรูใหบรรลุ
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เปาหมายดวยตนเอง การกําหนดทรัพยากรที่เหมาะสมในการเรียนรู การตัดสินใจใชวิธีการเรียนรูที่

เหมาะสมดวยตนเอง ตลอดจนการประเมินผลความกาวหนาของการเรียนรูดวยตนเอง

นอกจากน้ีในการเรียนรูของผูใหญยังตองคํานึงถึงปจจัยท่ีเก่ียวของ ไดแก ประสบการณ

ที่มีมาของผูใหญ ธรรมชาติของสิ่งที่เรียนรูและที่เกี ่ยวของ  ลักษณะวัฒนธรรมการเมืองใน

ขณะน้ัน ๆ ดวย

2. การสะทอนเชิงวิพากษอยางมีวิจารณญาณ ซึ่งเปนรูปแบบและกระบวนการเรียนรู

สําหรับผูใหญที่มีความเกี่ยวของกับจิตวิทยาพัฒนาการ โดยเปนการคิดแบบแยกแยะเหตุผลเพื่อหา

ความคิดเห็น ความทรงจําของการรับรู ชวยใหผูใหญใชความคิดอยางมีเหตุมีผลและการวิพากษ

อยางมีวิจารณญาณ 

 3. การเรียนรูประสบการณ การเรียนรูของผูใหญจะเกี่ยวกับภูมิหลังของประสบการณ

และประสบการณจะถูกนํามาเปนทรัพยากรในการเรียนรู ใชอางอิง ซ่ึงเปนเร่ืองท่ีสําคัญท่ีนักการศึกษา

ผูใหญตองคํานึงถึง 

4. การเรียนรูวิธีการเรียนรู ความสามารถของผูใหญในการเรียนรูวิธีการเรียนรู จะชวย

สรางทักษะในสถานการณตาง ๆ ได

ความหมาย หลักการ และแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต

ความคิดในเรื่องการศึกษาตลอดชีวิตไดมีมานับแตการที่บุคคลไดเขารวมกิจกรรมตางๆ 

ในชุมชน เพื่อการดําเนินชีวิตอยูรวมกันกับสมาชิกอื่นไดอยางราบรื่น จนถึงเมื่อป ค.ศ.1960 องคการ

ศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) ไดจัดการประชุมระหวางชาติ เรื่อง

การศึกษาผูใหญที่มอนทรีออล ประเทศแคนาดา ซึ่งที่ประชุมไดมองเห็นความสําคัญของการศึกษา

ตลอดชีวิตและแนวคิดดังกลาว ไดพัฒนาอยางตอเนื่องจนถึงป ค.ศ.1972 ที่ประชุมใหญขององคการ

ยูเนสโก คร้ังที่ 17 ไดรับรองเร่ือง “การศึกษาเพื่อชีวิตโลกของการศึกษาปจจุบันและอนาคต” 

(Learning to Be : The World of Education Today and Tomorrow) ซึ่งมีขอเสนอแนะใหประเทศตาง ๆ 

ใชการศึกษาตลอดชีวิตเปนแนวความคิดหลักในการวางแผนการศึกษาของประเทศ (กองพัฒนา

การศึกษานอกโรงเรียน 2543) สวนในดานความหมายของการศึกษาตลอดชีวิตนั้น ไดมีนักวิชาการ

และหนวยงานตาง ๆ ไดใหความหมายไว แตกตางกันออกไป ดังน้ี

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดความหมายของการศึกษาตลอด

ชีวิตวา  เปนการศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหวางการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อใหสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางตอเน่ือง 
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2542) ใหความหมายของการศึกษาตลอด

ชีวิต (Lifelong education) วา หมายถึง การจัดกระบวนการใหมีผลตอการเรียนรูตลอดชีวิต มีลักษณะ

สรุปไดดังนี้

1. เปนการดําเนินการตลอดชีวิตของบุคคล

2. เปนการจัดที่มีการวางแผน ทําใหไดรับความรู ทักษะ และเจตคติ อันจําเปนตอการ

เปลี่ยนแปลงในชีวิต ซึ่งเกิดข้ึนอยูตลอดเวลา จนในที่สุดทําใหบุคคลไดพัฒนาตนอยางเต็มศักยภาพ

3. เปนการเรียนรูท่ีเกิดจากแรงจูงใจของผูเรียน ที่จะเรียนรูดวยตนเอง

4. ใชเปนแหลงการเรียนทุกประเภททั้งแบบในระบบ (Formal) นอกระบบ (Non-formal) 

และไมเปนทางการหรือตามอัธยาศยั

กรมการศึกษานอกโรงเรียน (2538) ใหความหมายการศึกษาตลอดชีวิต ไววา หมายถึง 

แนวความคิดและแนวทางที่สงเสริมใหเกิดการระดมเอาทรัพยากรทั้งมวลที่มีอยูในสังคมมาใชในการ

พัฒนาความรู ความคิด และความสามารถของมนุษยทําใหมนุษยสามารถแกปญหา และพัฒนา

คุณภาพชีวิตไดอยางตอเน่ืองต้ังแตเกิดจนตาย ยังผลใหสังคมนั้นกลายเปนสังคมแหงการเรียนรู 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2532) ใหความหมายไววา การศึกษาตลอดชีวิต หมายถึง 

การจัดกระบวนการใหมีผลตอการเรียนรูตลอดชีวิต ซึ่งมีลักษณะเปนการดําเนินการตลอดชีวิตของ

บุคคลเปนการจัดที่ศึกษาวางแผน ทําใหไดรับความรู ทักษะ และเจตคติ อันจําเปนตอการเปลี่ยนแปลง

ในชีวิต ซึ่งเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา จนในท่ีสุดทําใหบุคคลไดพัฒนาตนอยางเต็มศักยภาพ เปนการเรียนรู

ที่เกิดจากแรงจูงใจของผูเรียนที่จะเรียนรูดวยตนเอง ใชแหลงการเรียนรูทุกประเภท ทั้งแบบในระบบ 

นอกระบบ และไมเปนทางการ หรือตามอัธยาศัย 

สุนทร สุนันทชัย (2532 : 7) ใหความหมายของการศึกษาตลอดชีวิตในแงของปรัชญาวา 

เปนเคร่ืองมือเพื่อการปรับตนใหเขากับความเปลี่ยนแปลง เกื้อหนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ตลอดจน

ควบคุมวิถีทางของการเปลี่ยนแปลง นอกจากนั้นยังเปนเคร่ืองมือพัฒนามนุษยอยางตอเนื่องไปสูความ

สมบูรณ ใหเกิดแกตน 

กรมการศึกษานอกโรงเรียน (2521) กลาวถึงความหมายของการศึกษาตลอดชีวิตวา 

การศึกษาตลอดชีวิตเปนเคร่ืองมือสรางสังคมการเรียนรูซึ่งจะมีคุณคาในตัวมันเอง ขณะเดียวกันก็ตอง

สรางบุคคลใหมใหสังคมแหงการเรียนรู คือ คนที่ขวนขวายอยากรูอยากเรียนอยูตลอดชีวิต โดย

การศึกษาตลอดชีวิต มีหลักสําคัญ 4 ประการ คือ 

1. การเรียนรูเพ่ือรู โดยผสมผสานความรูทั่วไปที่กวางขวางเพียงพอเขากับโอกาสที่จะ

ศึกษาบางวิชาอยางละเอียดลึกซึ้ง การเรียนเพื่อรู หมายรวมถึงการฝกฝนในวิธีเรียนรูเพื่อจะไดตักตวง

ประโยชนจากการศึกษาไปจนตลอดชีวิต
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2. การเรียนรูเพ่ือปฏิบัติไดจริง เพ่ือจะไดไมเพียงแตมีความชํานาญทางดานวิชาชีพเทานั้น 

แตที่กวางกวานี้ คือ สามารถรับมือกับสถานการณตาง ๆ และปฏิบัติงานเปนหมูคณะ เปนการเรียนรู

โดยอาศัยประสบการณตาง ๆ ทางสังคมและในการประกอบอาชีพ ซึ่งอาจเปนการเรียนรูนอกระบบ

โรงเรียน ทั้งน้ี สืบเน่ืองจากสภาพในทองถิ่นหรือประเทศน้ัน ๆ หรืออาจเปนการเรียนรูในระบบ

โรงเรียน โดยใชหลักสตูรซึ่งประกอบดวยการเรียนในภาคทฤษฎีสลับกันการฝกปฏิบัติงาน

 3. การเรียนรูเพ่ือท่ีจะอยูรวมกัน ดวยการสอนใหเขาใจผูอื่น และตระหนักดีวามนุษยเรา

จะตองพึ่งพาอาศัยกัน ดําเนินโครงการรวมกันและเรียนรูวิธีแกปญหาขอขัดแยงตาง ๆ โดยชี้ใหเห็นวา

ความหลากหลาย ความเขาใจอันดีตอกัน และสันติภาพนั้นล้ําคาและคูควรแกการหวงแหน

 4. การเรียนรูเพ่ือชีวิต เพ่ือจะไดสามารถปรับปรุงบุคลิกภาพของตนไดดีขึ้นดําเนินงานตาง ๆ 

โดยอิสระ เสรียิ่งขึ้น มีดุลยพินิจและความรับผิดชอบตอตนเองมากขึ้น เกี่ยวกับเร่ืองน้ี ในการจัด

การศึกษา เราจะตองไมละเลยศักยภาพในดานใดดานหนึ่งเปนอันขาด : ความจําการใชเหตุผล ความ

ซาบซึ้งในสุนทรียภาพ สมรรถนะทางรางกาย และทักษะในการติดตอสื่อสารกับผูอื่น

ซึ่งจากความหมายของการศึกษาตลอดชีวิตดังกลาวขางตน สามารถที่จะสรุปไดวา การศึกษา

ตลอดชีวิตเปนการศึกษาในภาพรวมท้ังหมด ซึ่งครอบคลุมทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัย เปนการศึกษาที่จัดใหแกบุคคลทุกชวงอายุ ตั้งแตเกิดจนตาย โดยในแตละ

ชวงชีวิตบุคลอาจไดรับการศึกษารูปแบบใดรูปแบบหน่ึงหรือหลายรูปแบบผสมผสานกัน เปนการศึกษา 

ที่สัมพันธกับวิถีการดําเนินชีวิตของบุคคล สัมพันธกับปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิต ทั้ง

ดานสังคม สิ่งแวดลอม ศาสนา เศรษฐกิจ การเมือง ทั้งนี้เพื่อมุงพัฒนาบุคคลอยางเต็มศักยภาพ ใหมี

ความรู ทักษะ และประสบการณอยางเพียงพอตอการดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ และการปรับตัว

เขากับสภาพสังคม สิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสมในทุกชวงชีวิต

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ 

(2552) ไดเสนอแนวคิดในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ไวดังน้ี

1. การศึกษาตลอดชีวิตตองประกอบดวยการศึกษา 3 รูปแบบ ไดแก การศึกษาในระบบ 

การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย การสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตตองให

ความสําคัญกับการศึกษาทั้ง 3 รูปแบบ โดยเฉพาะการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

เนื่องจากมนุษยใชเวลาสวนใหญกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

2. การศึกษาตลอดชีวิตเปนการเรียนรูในทุกระดับและทุกมิติ โดยเนนคุณภาพและความ

เสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต 

3. การศึกษาตลอดชีวิตเปนการเรียนรูที่ไมยึดติดกับกระบวนการจัดการศึกษา เปนการ

เรียนรูที่บูรณาการการเรียนรูกับวิถีชีวติ ยึดผูเรียน และบริบททางสังคมเปนตัวต้ัง 
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4. การศึกษาตลอดชีวิตเปนการจัดกิจกรรมการศึกษาที่สอดคลองกับวิถีชีวิต สิ่งแวดลอม 

สังคม วัฒนธรรม และความตองการของผูเรียน

5. การศึกษาตลอดชีวิตเปนกระบวนการการเรียนรูที่เกิดในทุกชวงชีวิตของแตละบุคคล 

เปนการเรียนรูท่ีเปลี่ยนไปตามความตองการ และบริบทของบุคคล สังคม สิ่งแวดลอม

6. การศึกษาตลอดชีวิต เปนเคร่ืองมือของมนุษยในการดํารงชีวิตอยูอยางยั่งยืน 

7. การจัดการศึกษาตลอดชีวิต ตองมีหนวยงานหลักเพื่อรับผิดชอบการจัดการศึกษานอก

ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อเติมเต็มการศึกษาใหครบสมบูรณทุกรูปแบบในการขับเคลื่อน

การศึกษาไปสูการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพของประชาชน

จากการวิเคราะหแนวคิดดังกลาวสามารถสรุปไดวาการเรียนรูเพื่อชีวิตเปนการเรียนรู

เพื่อใหมนุษยสามารถปรับปรุงคุณภาพชีวิตของตนเองใหดีข้ึนในดานความรู ทักษะ เจตคติ และพบวา

การเรียนรูเพ่ือชีวิตจะมีหลักของการเรียนรู 4 ประการ ประกอบดวย

1. เรียนรูไวใชประโยชนในชีวิต

2. เรียนรูเพื่อนําไปแกไขปรับปรุงวิถีชีวิตของตนเอง

3. เรียนรูเพื่อชวยเหลือเกื้อกูลกัน

4. เรียนรูเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง

ทฤษฎีการเรียนรูนอกระบบโรงเรียนและการเรียนรูผูใหญ 

แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรูนั้นมีหลายแนวคิด และหลายทฤษฎี แตที่เหมาะสมกับการเรียนรู

นอกระบบโรงเรียน และการเรียนรูผูใหญนั้น มีดังนี้

1. ทฤษฎีการเรียนรูจากประสบการณ (Experiential Learning)

Dewey (1963) ใหความสําคัญที่ผู เรียนเปนผูลงมือกระทําเพื่อใหเกิดการเรียนรู 

(Learning by doing) นอกจากน้ันยังเนนท่ีผูเรียนเปนผูสราง (creation) ความรูใหมหรืออาจกลาวไดวา

ผูเรียนปรับเปล่ียนตนเอง ตามกระบวนการเรียนรูใหสามารถปฏิบัติตนในสถานการณใหมได Dewey 

เห็นวาการเรียนรูจากประสบการณมิใชเพียงการเรียนที่จะทําอะไรสักอยางหน่ึงใหไดเทาน้ัน การ

เรียนรูจากประสบการณเปนวงจรของ “การลองกระทํา” (cycle of “trying” and “undergoing”) ดัง

ภาพประกอบที่ 1 
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ภาพประกอบที่ 1 วงจร “การลองกระทํา” ของการเรียนรูจากประสบการณของ Dewey 

ที่มา : ชัยฤทธิ์  โพธิสุวรรณ,  การศึกษาผูใหญ : ปรัชญาตะวันตกและการปฏิบัติ (กรุงเทพฯ : 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2544)

วงจร “การลองกระทํา” หรือการเรียนรูจากประสบการณเริ่มที่

1. ผูเรียนรับรูปญหา (aware of problem)

2. คิดหาแนวทาง (getting an idea)

3. ลองกระทํา (trying out a response)

4. ผูเรียนเกิดประสบการณจากผลของการกระทํา (experiencing the consequences) 

และในที่สุด

5. ผูเรียนสรางความรูของตนเอง โดยอาจเปนการยืนยันในความรูเดิมวาสอดคลอง 

และใชไดในสถานการณใหม หรือปรับเปลี่ยนความรูเดิมเปนความรูใหม (either confirming or 

modifying previous conceptions) ที่ผูเรียนผูใหญนําไปใชเมื่อเผชิญปญหาใหมอีก จึงเปนการ

เคลื่อนที่กลับไปเริ่มตนขั้นที่หนึ่งของวงจรใหมอีก ที่สําคัญที่สุดคือ กระบวนการเรียนรูจาก

ประสบการณนี้ ทําใหการสรางความรูในรูปการปรับเปลี่ยนความรู (cognitive reconstruction) ของ

ผูเรียนผูใหญกลายเปนการเรียนรูอยางมีความหมาย มีคุณคาและใชประโยชนได (meaningful 

learning) ในชีวิตประจําวัน ที่เปนประโยชนสูงสุดของวงจร “การลองกระทํา” คือ ทําใหผูเรียน

ผูใหญมีประสบการณคิดและการกระทํา จนกระทั่งคิดไตรตรองจนเกิดความหมายครั้งแลว ครั้งเลา 

จนกอใหเกิดการเรียนรูวิธีการเรียนรูจากประสบการณ (Lewis and Williams 1994) 

นักการศึกษาผูใหญที่สนใจในการเรียนรูจากประสบการณอีกทานหน่ึงคือ Kolb

(อางถึงใน ชัยฤทธ์ิ โพธิสุวรรณ 2544) ใหความหมายของการเรียนรูจากประสบการณอยางกระชับวา 

การรับรูปญหา

เกิดการยืนยันความรูเดิมหรือ

ปรับเปลี่ยนเปนความรูใหม

เกิดประสบการณอันเปน

ผลจากการกระทํา

คิดหาแนวทาง

ลองกระทํา
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เปนกระบวนการสรางความรูโดยการปรับเปลี่ยนประสบการณนอกจากนั้น Kolb ยังกลาวถึง

คุณลักษณะ ที่สําคัญของการเรียนรูจากประสบการณไวดังนี้คือ

1. การเรียนรูเปนกระบวนการ (process) มิใชผลผลิต (product)

2. การเรียนรูเปนกระบวนการที่ตอเนื่องบนพื้นฐานของประสบการณ

3. กระบวนการเรียนรูเปนการปรับเปลี่ยนความรูเดิมที่ขัดแยงกับประสบการณใหม

4. การเรียนรูเปนกระบวนการโดยรวมของการปรับเปลี่ยนใหเขากับโลกปจจุบัน

5. การเรียนรูเปนกระบวนการกระทําซึ่งกันและกัน(transaction) ระหวางบุคคลกับ

สภาพแวดลอม 

6. การเรียนรูเปนกระบวนการสรางความรู (process of creative knowledge)

จากความหมายและคุณลักษณะที่สําคัญของการเรียนรูจากประสบการณที่ Kolb 

เสนอในป 1984 ขางบนนี้ สามารถเห็นไดชัดเจนวาสอดคลองกับแนวคิดของ Dewey แทบเปน

เนื้อเดียวกัน นอกจากนั้นเมื่อยอนไปในป 1975 Kolb และ Fry เสนอรูปแบบของการเรียนรูจาก

ประสบการณ (Experiential learning model) ในลักษณะวงจรเชนเดียวกันกับ Dewey และเปน

กระบวนการที่ใกลเคียงกับแนวคดิของ Dewey มาก ดังภาพประกอบที่ 2

ภาพประกอบที่ 2 วงจรการเรียนรูจากประสบการณของ Kolb and  Fry

ที่มา : ชัยฤทธิ์  โพธิสุวรรณ,  การศึกษาผูใหญ : ปรัชญาตะวันตกและการปฏิบัติ (กรุงเทพฯ : 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2544)

ประสบการณที่เปน

รูปธรรม

ทดสอบหลักการใหมน้ันใน

สถานการณใหมอีก

สรางเปนประสบการณท่ีเปน

นามธรรมแลวสรุปเปนกลักการ      

ท่ีครอบคลุมอยางกวางขวาง

ผูเรียนสังเกต

คิดไตรตรอง
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การเรียนรูจากประสบการณของ Kolb and  Fry เร่ิมข้ึนท่ี

1. ผูเรียนเกิดประสบการณที่เปนรูปธรรม (concrete experience)

2. ผูเรียนสังเกต (learner make their own observations)

3. เกิดการคิดอยางไตรตรอง (reflection)

4. ผูเรียนสรางเปนแนวคิดเชิงนามธรรมแลวสรุปเปนหลักการใหครอบคลุมกวางขวาง 

(formation of abstract concepts in new situations) จากการกระทําในขั้นที่ 5 นี้ ผูเรียนไดเผชิญ

ประสบการณที่เปนรูปธรรมใหมอีก เปนการเริ่มตนวงจรของการเรียนรูจากประสบการณและเกิด

การสรางความรูของผูเรียนผูใหญอีกอยางตอเน่ือง เกิดเปนความรูใหมอยางไมหยุดหยอน

จากแนวคิดการเรียนรูจากประสบการณของทั้ง Dewey และ Kolb สามารถเห็นได

ชัดเจนวา นอกจากความสําคัญของประสบการณแลว ตัวผูเรียนตองเปนผูกระตือรือรน (active) ใน

การกระทําและการคิด ผูเรียนกลายเปนหัวใจของกระบวนการเรียนรูที่จะตองควบคุม และ

รับผิดชอบในกระบวนการเรียนรูอันมีผลตอคุณภาพของการเรียนรูของตนเองในที่สุด ลักษณะ

เชนนี้ทําใหผูเรียนตองเปนผูชี้นําตนเองในการเรียนรู (self-direction in learning) สอดคลองตาม

แนวคิดการศึกษาผูใหญ เชิงพิพัฒนาการ แนวคิดการเรียนรูจากประสบการณนี้เปนแนวทาง 

การเรียนรูของผูใหญที่ทําใหการเรียนรูมีคุณคา มีความหมายในชีวิตประจําวัน และมีประโยชนใน

สภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในเชนปจจุบัน

Carl R. Rogers (1951) ซึ่งเปนนักจิตวิทยาในกลุมมนุษยนิยม ไดใหแนวทางความคิด

เกี่ยวกับการสอนวาเปนการใหความหมายที่คอนขางกวางใหญมากมายดวยกัน และดูเหมือนวาจะ

ไมคอยมีความสําคัญเทาใดนักโดยเฉพาะในโลกปจจุบันที่อาศัยอยูกับสภาวะแวดลอม จะมีการ

เปลี่ยนแปลงไปไดตลอดเวลา ดังนั้นจุดหมายของการศึกษาควรจะเปนการอํานวยความสะดวก เพื่อ

การการเรียนรู (Facilitator of Learning) นอกจากนั้นไดกลาวถึงบทบาท และความสัมพันธระหวาง

ผูอํานวยความสะดวกกับผูเรียนวา ขึ้นอยูกับทัศนคติของผูอํานวยความสะดวก 3 ประการที่เปน

คุณสมบัติสําคัญ คือ (สุวัฒน วัฒนวงศ  2524)

1. การใหความไววางใจ และการยอมรับในตัวผูเรียน

2. การมีความจริงใจตอผูเรียน

3. การมีความเขาใจและเห็นอกเห็นใจ รวมท้ังการต้ังใจฟงผูเรียนพูด

นอกจากทัศนคติ 3 ประการที่กลาวมานี้แลว โรเจอร ไดชี้ใหเห็นแนวทางเพื่อการ

อํานวยความสะดวกในการเรียนรูรวมท้ังส้ินอีก 10 ประการ ดังตอไปน้ี คอื

1. ผูอํานวยความสะดวก ตองเริ่มตนในการสรางบรรยากาศภายในกลุม เพื่อใหเกิด

ประสบการณที่ดีในช้ันเรียน
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2. ผูอํานวยความสะดวก ควรชวยใหเกิดจุดมุงหมายที่ชัดเจนของแตละบุคคลในช้ันเรียน

รวมทั้งจุดมุงหมายของกลุมดวย

3. ผูอํานวยความสะดวก ควรจะเนินการเรียนการสอนไปตามความตองการของ

ผูเรียน  แตละคน เพราะวามีความหมายสําหรับนักศึกษาอยางมาก และถือวาเปนพลังแรงจูงใจที่จะ

กอใหเกิดผลสําเร็จทางการเรียนอันสําคัญย่ิง

4. เขาจะตองพยายามจัดการเกี่ยวกับแหลงการเรียนรู (Resource for Learning) ให

เปนไปอยางกวางขวางและแลดูเปนเร่ืองงาย ๆ สําหรับผูเรียนดวย

5. เขาควรตองมีความเขาใจตนเองในฐานะเปน “แหลงความรูที่มีความคลองตัวและ

ยืดหยุนได” ในการที่สมาชิกในกลุมอาจจะสามารถนํามาใชใหเกิดคุณประโยชนตอการเรียนรู

6. ในการแสดงออกตอสมาชิกในกลุมผูเรียน เขาจะตองยอมรับทั้งทางดานเนื้อหา

วิชาการและในดานทัศนคติหรืออารมณของผูเรียน คือ พยายามที่จะกอใหเกิดความพอดีกันทั้งสอง

ดานสําหรับสมาชิกแตละคนและรวมทั้งกลุม

7. เพื่อที่จะทําใหบรรยากาศในหองเรียนดําเนินไปดวยดี ผู อํานวยความสะดวก

สามารถชวยใหเกิดขึ้นได ดวยการเปลี่ยนฐานะตนเองเปนเสมือนหน่ึงผูเรียน เชน มีฐานะเปน

สมาชิกของกลุม โดยการรวมแสดงความคิดเห็นไดเชนเดียวกับผูเรียนแตละคน

8. เขาควรจะไดเริ่มตนแสดงความรูสึก ใหเกิดขึ้นในกลุมเมื่อมีความคิดเห็น แตไมใช

โดยการบังคับ หรือวิธีการขมขู ซึ่งความคิดที ่แสดงออกมานั้นสมาชิกอื่น ๆ อาจจะยอมรับฟง

หรือไมรับฟงก็ได

9. ตลอดเวลาของการมีประสบการณรวมกันในหองเรียน ผูอํานวยความสะดวก

จะตองมีความวองไว (Alert) อยูตลอดเวลา ตอการแสดงออกในการรับรูอารมณตาง ๆ อยางลึกซึ้ง

10. ในฐานะท่ีทําหนาที่เปนผูอํานวยความสะดวกตอการเรียนรู เขาจะตองพยายาม

รับรูและยอมรับวาตัวเองก็ยอมจะมีขอจํากดัอยูหลายประการดวยเชนกัน

2. ทฤษฎีการเรียนรูจากสถานการณ (Situated Learning)

J. Lave (1990) พัฒนาแนวคิดทฤษฏีน้ี โดยเขาเห็นวาการเรียนรูเกิดข้ึนไดจาก

กิจกรรม บริบท และวัฒนธรรม น่ันคือ เปนการเรียนจากสภาพปกติที่เปนสถานการณ โดย

ปฏิสัมพันธทางสังคมเปนองคประกอบที่สําคัญของการเรียนรูจากสถานการณที่ผูเรียนเขามาเกี่ยวของ

และรวมดําเนินการ  การเรียนรูประกอบดวยการแสวงหาความเชื่อและพฤติกรรมตาง ๆ การเรียนรู

จากสถานการณโดยปกติเปนเร่ืองที่เกิดขึ้นไดโดยไมต้ังใจมากกวาการเปนความต้ังใจหรือเจตนา

ทําใหเกิดจึงเปนกระบวนการของการเรียนรูโดยการเขาไปมีสวนรวม
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หลักการที่สําคัญตามทฤษฏีน้ี คือ ความรูจําเปนตองถูกนํามาเสนอในบริบทที่เปน

สภาพจริงโดยมีสภาพแวดลอมและการประยุกตที่ตองใชความรูนั้นและการเรียนรูตองการปฏิสัมพันธ

ทางสังคมและความรวมมือกัน

การเรียนจากสถานการณจึงเปนการเรียนจากสภาพปกติที่ เปนสถานการณโดย

ปฏิสัมพันธทางสังคมเปนองคประกอบที่สําคัญของการเรียนรูจากสถานการณที่ผูเขามาเกี่ยวของ

และรวมดําเนินการ ดังน้ัน การเรียนรูตามสถานการณเปนเร่ืองที่เกิดไดโดยไมต้ังใจมากกวาเปน

ความต้ังใจหรือเจตนาทําใหเกิด จึงเปนกระบวนการของการเรียนรูโดยการเขาไปมีสวนรวม

ทฤษฏีการเรียนรูจากสถานการณนี้สามารถนําไปประยุกตใชไดโดยการเนนความรู

จากการฝกงาน ซึ่งเปนการเรียนรูที่สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนแสวงหาพัฒนา และใชเครื่องมือเพื่อ

การเรียนรูและทํากิจกรรมตาง ๆ ตามสภาพจริง หรือการนํามาประยุกตใชสําหรับการเรียนรูที่เนน

ทักษะการแกปญหา โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ตองใชเทคโนโลยี ซึ่งกระบวนการเชนนี้ทําให

ผูเรียนไดฝกการแกปญหาท่ีเกิดขึ้นตลอดเวลา

3. ทฤษฏีการสรางองคความรู (Constructivism Theory)

L.S. Vygotsky (1978) นักจิตวิทยาชาวรัสเซียไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทาง

เชาวนปญญาในสมัยเดียวกับ Jean Piaget (1972) ผลงานไดรับการยอมรับเมื่อไดรับการแปลเปน

ภาษาอังกฤษในป ค.ศ. 1962 โดยทฤษฏีพัฒนาการทางเชาวนปญญาของทั้ง 2 ทาน เปนรากฐานที่

สําคัญของทฤษฏีการสรางองคความรูตอมา J. Bruner (1974) ไดพัฒนากรอบแนวคิดที่สําคัญตาม

ทฤษฏีนี้ดังนี้ การเรียนรูเปนกระบวนการที่ผูเรียนสรางความคิดหรือความคิดรวบยอดใหมอยาง

กระตือรือรนโดยอาศัยความรูในอดีตและปจจุบันของตน ผูเรียนเลือกและแปรขอมูลสรางสมมติฐาน 

และการตัดสินใจโดยอาศัยโครงสรางความรู โดยโครงสรางความรู คือ แผนการหรือรูปแบบการคิด

ที่ทําใหเกิดการจัดระบบประสบการณตาง ๆ ดวยความพยายาม และชวยใหไดขอมูลที่กาวไกลกวา

ขอมูลที่ผูสอนจัดใหกับผูเรียน

หลักการที่สําคัญตามทฤษฏีนี้ คือ การสอนตองสัมพันธกับประสบการณและบริบทที่

ทําใหผูเรียนเต็มใจและสามารถเรียนรู การสอนตองกําหนดโครงสรางความรูเพื่อที่จะทําใหผูเรียน

เขาใจไดงายดวยการจัดโครงสรางที่คอย ๆ เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และการสอนควรออกแบบโดยชวยให

ผูเรียนไดเพ่ิมเติมหรือเติมเต็มในสวนท่ีขาดไปเพ่ือเปนการกาวออกไปไกลกวาขอมูลท่ีใหเทานั้น

การจัดการเรียนรูการสอน ผูสอนควรพยายามกระตุนผูเรียนใหคนพบหลักการตาง ๆ 

ดวยตนเอง ผูสอนและผูเรียนควรพูดคุยและอภิปรายกันอยูตลอดเวลา

การประยุกตแนวคิดนี้ไปใชในการเรียนการสอนทําไดโดยผูเรียนตองมีโอกาสไดพบ

และมีสวนรวมในประสบการณและไดใชทรัพยากรตาง ๆ ทั้งในและนอกหองเรียนซึ่งเปนสิ่งที่
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สัมพันธกับความจริง และผูเรียนตองมีโอกาสสรางความรูขึ้นมาเองจากประสบการณตาง ๆ โดย

จะตองสํารวจ ตรวจสอบ ทดสอบความรูที่ไดรับ และหาขอสรุป

 4. ทฤษฎีการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง (Self – direct Learning)

Malcolm S. Knowles (1975) ไดพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรูโดยการนําตนเอง 

(Self-directed Learning) ในป ค.ศ. 1975 โดยเนนกระบวนการซึ่งผูเรียนมีความริเริ่มในการ

วิเคราะห และตัดสินใจวาตองการเรียนรูสิ่งใด หลังจากนั้นจะกําหนดเปาหมายของการเรียนรู 

รวมทั้งการระบุถึงวิธีการคนควาที่จะนําไปสูความสําเร็จจนกระทั่งสุดทายผูเรียนสามารถตรวจสอบ

ทบทวนถึงผลสัมฤทธิ์และความสําเร็จในการเรียนของตนเองได 

การเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง (Self-directed learning) คือ กระบวนการเรียนรูที่

ผูเรียนจะรับผิดชอบการเรียนรูของตนเอง โดยการกําหนดความตองการและวัตถุประสงคในการ

เรียนรู รวมทั้งออกแบบประสบการณและทรัพยากรที่เอื้อตอการเรียนรูของตนเอง ตลอดจนการ

ประเมินผลดวยตนเอง โดยผูสอนจะแสดงบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวก หรือเพื่อนรวมทางการ

เรียนรู (Facilitators) มากกวาที่จะเปนครูโดยตรงโดยมีบรรยากาศของการเรียนรูที่มีผูเรียนเปน

ศูนยกลางแหงการเรียนรูน้ันอยางแทจริง

การเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง ผูเรียนจําเปนตองรับผิดชอบในกระบวนการเรียนรู

อยางมาก และเปนผูตัดสินใจวาจะเรียนอยางไรจึงจะเหมาะสม ดังนั้นผูเรียนจะตองรับผิดชอบใน

การระบุเปาหมายการเรียนรูของตน ระบุแหลงขอมูล/แหลงวิทยาการ กําหนดกลยุทธวิธีในการ

ดําเนินงาน กําหนดกระบวนการประเมินผลตนเอง ดังนั้น การเรียนดวยการนําตนเองจึงมีหลักการ

สําคัญ คือ การพัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนดวยการชี้นําตนเองโดยการพัฒนาความสามารถดานตาง ๆ 

โดยการสงเสริมการเรียนรูดวยการชี้นําตนเองสามารถทําไดโดยการพัฒนาความสัมพันธหรือการสราง

บรรยากาศที่สงเสริมใหผูเรียนตระหนักวาตนเองมีสวนชวยหรือรวมมือกัน การกําหนดลักษณะของ

ผูที่สามารถเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง การใชแบบฝกหัดที่ชวยใหเกิดทักษะที่จําเปนตอการเรียนรู

ดวยการชี้นําตนเอง เชน ทักษะการวิเคราะหความตองการการเรียนรูของตนเอง ทักษะการอานอยาง

วิพากษวิจารณ เปนตน การใหผูเรียนตั้งคําถามที่เกี่ยวของกับประเด็นการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง

และตอบคําถาม และการสรางสัญญาการเรียนรูที่เปนขอตกลงรวมกันระหวางผูเรียนและผูสอน ซึ่ง

ในสัญญาการเรียนรูจะระบุเปาหมายการเรียน กระบวนการ/วิธีการเรียนรู หลักฐานแสดงความสําเร็จ 

วิธีประเมินผลการเรียน

Knowles ไดกลาวถึงการใช Self-directed learning วาเปนลักษณะของการเรียนรูใน

แตละสถานการณ ซึ่งผูเรียนจะเปนผูริเริ่มวินิจฉัยความตองการเรียนรูของตนเอง ระบุวัตถุประสงค

และกําหนดแผนการเรียนรู รวมท้ังประเมินผลการเรียนรูน้ัน ๆ ดวยตนเองท้ังหมด โดยการชวยเหลือ
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จากผูอํานวยความสะดวก หรือเพ่ือนรวมทางการเรียนรู (Facilitators) ซึ่งกระบวนการในการเร่ิมตนนั้น 

Knowles ไดเสนอใหใชวิธีการสรางกลุมเพื่อชวยใหเกิดการผลักดันไปสูความตองการและอาจจะใช

เพื่อนรวมกลุมเปน Facilitators หรือผูอํานวยความสะดวกก็ได รวมทั้งการสรางแรงจูงใจจากการที่

ตองเผชิญกับสถานการณท่ีทาทายและจําเปนตองอาศัยการเรียนรูทักษะใหมเพ่ิมเติม แตอยางไรก็ตาม

ก็ยังอาจมีการตอตานจากผูเรียนอยูบางในระยะเร่ิมตนจนกวาผูเรียนจะไดรับความสําเร็จจากการ

เรียนรูน้ัน ๆ 

Houle (อางถึงใน อาชัญญา รัตนอุบล 2543) ไดเสนอหลักการ 7 ประการสําหรับการ

เรียนรูดวยการนําตนเอง ดังน้ี

1. จงเชื่อวาทุกคนสามารถเรียนรูได

2. พยายามสรางเปาหมายที่เปนจริงและสามารถวัดความสําเร็จของตนเองใหได

3. จดจําและเชื่อมั่นในพลังความสามารถของตนเอง

4. นําแนวคิดและความจริงใหมที่ตนเรียนรูมา ไปสูบริบท (Context) ที่ตองการ

5. แสวงหาความชวยเหลือและการสนับสนุนเมื่อตองการ

6. เรียนรูสิ่งตาง ๆ และสามารถนํามาใชไดในทันทีทันใดเมื่อตนตองการ

7. พยายามใชหลักจิตวิทยาและการปฏิบัติที่มีเหตุผลเพื่อนําไปสูการเรียนรูตามที่

ตองการ

Allen Tough (1979) ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรูของผูใหญพบวาผูใหญจะมี

ลักษณะของการเรียนรูดวยการนําตนเองสูงมาก เพราะการเรียนรูดวยการนําเองของผูใหญจะทําใหรู

ลึก รูจริง ความรูที่ไดศึกษาคนควาดวยตนเอง หรืออาจมีการชี้แนะแนวทางบางจะเปนความรูที่ติด

ตัวถาวร มากกวาที่จะเรียนโดยมีครูคอยเปนผูบอก เปนผูใหความรูอยูตลอดเวลา 

5. การเรียนรูแบบมีสวนรวม (Participatory Learning)

Jules N. Pretty, Irene Guijt, Ian Scoones, John Thompson (1995) ไดกลาวถึง

หลักการเรียนรูแบบมีสวนรวมดังนี้ การเรียนรูแบบมีสวนรวมมาจาความเชื่อที่วา การเรียนรูของ

คนเราเปนกระบวนการสรางความรูขึ้นดวยตัวของผูเรียนเองโดยผูสอนเปนผูชวยจัดกระบวนการ

เรียนการสอนที่เอ้ืออํานวยใหเกิดการสรางความรูมากกวาการถายทอดความรูจากผูสอน ดังน้ัน

กระบวนการสรางความรูจึงตองอางอิงจากประสบการณของผูเรียน เปนการเรียนรูที่ผูเรียนเปนฝาย

กระทํา ซึ่งจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูพลวัตรของการเรียนรูอยางตอเน่ืองไปอยางไมมีสิ้นสุด

หลักการเรียนรูแบบมีสวนรวม คือ การเรียนคือกิจกรรมที่ทําใหเกิดการเรียนรูใหม ๆ 

ที่ทาทายอยางตอเนื่อง โดยเปนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริงของผูเรียน กิจกรรมการเรียนเปนการ

เรียนรู  ที่อาศัยประสบการณเดิมของผูเรียนมีการสื่อสารหลายทางเชน การพูด การเขียน เปน
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เครื่องมือในการแลกเปลี่ยนการวิเคราะหและสังเคราะหความรู มีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนดวยดวย

กันเองและระหวางผูเรียนกับผูสอน และปฏิสัมพันธที่มีทําใหเกิดการขยายผลของเครือขายความรูที่

ทุกคนมีอยูออกไปอยางกวางขวาง

หลักการจัดการเรียนการสอนการเรียนรูแบบมีสวนรวมตองมีองคประกอบ 4 ประการ 

คือ ประสบการณ (Experience) การสะทอนความคิดและอภิปราย (Reflection and Discussion) 

การสรุปความเขาใจและเกิดเปนความคิดรวบยอด (Understanding and Conceptualization) การทดลอง

หรือประยุกตแนวคิด (Experiment/Application) ดังน้ัน การนําวิธีการเรียนรูแบบมีสวนรวมไป

ประยุกตใชในการเรียนการสอนแตละครั้งอาจตองผสมผสานกับหลาย ๆ เทคนิค โดยลักษณะของ

การเรียนการสอนแบบมีสวนรวมเชน ผูเรียนมีการเรียนเปนกลุม ใชคําถามและเทคนิคตาง ๆ 

เปนสื่อใหคิด ใหผูเรียนไดทํากิจกรรมและสรางผลงานของตนเองแลวนํามาเชื ่อมโยงกับชีวิตจริง 

นอกจากนี้ผูสอนตองสรางสิ่งแวดลอมเพื่อกระตุนใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง เกิดความอยากรู อยาก

เรียน และอยากปฏิบัติ  

 6. ทฤษฎีการเรียนรูตามสภาพจริง (Authentic Learning)

R. Gordon (1998) ไดกลาววา การเรียนรูตามสภาพจริงเปนการจัดการเรียนการสอนที่

ผูเรียนสําคัญที่สุดที่มุงใหผูเรียนไดฝกกระบวนการคิดวิเคราะห สังเคราะห และปฏิบัติจริงเพื่อให

เกิดการเรียนรู เกิดปญญา อันสงผลใหสามารถแกปญหาเองได หรือเปนการเรียนรูไปพรอมกับการ

ปฏิบัติจริงโดยมีความเชื่อวา การเรียนการสอนที่บรรลุผลนั้น ตองเรียนตามขอมูลที่เกี่ยวของกับชีวิต

จริงของผูเรียน เนื้อหาที่นํามาเรียนควรเปนเรื่องที่ผูเรียนอยากเรียน ไมใชเอาเรื่องที่ผูสอนชอบหรือ

ผูสอนถนัดเหมือนท่ีเคยทํามาในอดีต นอกจากนี้การเรียนการสอนยังมุงเนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 

และใหสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตจริงได

หลักการจัดการเรียนรูตามสภาพจริง คือ การอยูบนพื้นฐานชีวิตจริง มีวิธีคิดและการ

ปฏิบัติที่หลากหลายเพื่อใหเกิดแนวทางของตนเอง กิจกรรมการเรียนการสอนเนนกระบวนการใช

ความคิด ความสามารถ การวิเคราะห การสังเคราะห และประเมินคาในการนําความรูไปใชจริง การ

เรียนการสอนและการประเมินผลเกิดขึ้นพรอมกันเสมอ และเนนการปฏิบัติจริง

การจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามสภาพจริงอยางเต็มศักยภาพ

ของผูเรียนทําไดโดยเนนใหผูเรียนคิดและปฏิบัติดวยแนวทางของตนเอง แนวคิดที่เนนชีวิตจริงมุง

ใหผูเรียนแกปญหาดวยวิธีการของตนเอง ปฏิบัติในสิ่งที่ตนเองชอบ ดังนั้นการกําหนดงานควรจะ

เปดกวางใหผูเรียนมีอิสระในการคิด ไมควรเปนงานที่ทําตามคําสั่งเพราะจะไมกอใหเกิดความคิด

สรางสรรค ประกอบกับการกระตุนใหผูเรียนอยากคิด อยากทดลองและปฏิบัติ โดยการกําหนด

ปญหาที่ทาทายยั่วยุ และเปนไปไดในชีวิตจริง นอกจากมีความหมายตอผูเรียนแลวยังทําใหผูเรียน
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อยากคิด อยากทําใหสําเรจ็ ไมรูสึกเบื่อหนาย นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนตองสงเสริมใหนํา

ความรูจากหลายเนื้อวิชามาประยุกตใชใหเปนธรรมชาติของชีวิตจริง เพื่อการปฏิบัติในชีวิตจริงที่

สามารถถายโยงไปสูสถานการณใหมไดดี และผูเรียนตองไดใชความคิดและการปฏิบัติอยางมี

ความหมายตอตัวผูเรียน เนื่องจากผูเรียนไดคิดงานเองและปฏิบัติตามความคิดยอมทําใหเกิดความ

มุงมั่นและทําใหสําเร็จเพื่อที่จะไดเห็นผลแหงการคิด

 7. การเรียนรูจากการปฏิบัติ (Action Learning) 

Reg Revans (1977) นักฟสิกสชาวอังกฤษ ผูไดชื่อวาเปนบิดาของการเรียนรูจากการ

ปฏิบัติ ในป ค.ศ.1920 มีความเชื่อวาการเรียนรูจากการปฏิบัติเปนวิธีที่ปฏิบัติไดงาย โดยการใหกลุม

ผูปฏิบัติงานไดสํารวจ และตั้งคําถามเกี่ยวกับความสําเร็จ ความลมเหลวในการทํางาน แลวใหคิด

ใครครวญวาควรปรับปรุงแกไขงานใหดีขึ้นเชนไร

การเรียนรูจากการปฏิบัติเปนการเรียนรูที่มีพื้นฐานจากการเรียนรูที่บุคคลหรือผูเรียน

ไดเผชิญกับสภาพปญหาจริงที่เกิดขึ้น แลวตองการที่จะหาคําตอบเพื่อแกไขปญหาดังกลาว โดย

พยายามเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อแกปญหานั้น ดังนั้น การเรียนรูจากการปฏิบัติ จึง

หมายถึง กระบวนการเรียนรูจากการลงมือกระทําอยางเปนระบบขงบุคคลแตละบุคคล โดยตั้งอยู

บนพื้นฐานที่วาการเรียนรูตองมีการลงมือปฏิบัติ และขณะเดียวกันการลงมือปฏิบัติทําใหเกิดการ

เรียนรู การเรียนรูจึงเกี่ยวของกับบุคคลแตละบุคคล เปนการเตรียมโอกาสใหบุคคลไดพัฒนาความรู

และความเขาใจในเวลาท่ีเหมาะสมที่ขึ้นอยูกับความตองการจําเปนของบุคคลแตบุคคล

การเรียนรูจากการปฏิบัติอยูบนพื้นฐานแนวคิดที่วา Learning (L) = Program 

Knowledge (P) + Questioning Skill (Q) กลาวคือ การเรียนรูเกิดจากความรูท่ีบุคคลไดรับจากการสอน

หรือการเรียนรูจากประสบการณรวมกับทักษะการต้ังคําถามโดยการกระตุนใชปญหาจากชีวิตจริง

 การเรียนรูจากการปฏิบัติเปนกระบวนการที่ผูเรียนเขารวมกันแกปญหาโดยการนํา

บุคคลที่มีทักษะและประสบการณตางระดับกันมารวมกลุมกัน เพื่อวิเคราะหปญหาการทํางาน และ

วางแผนการแกปญหา แลวมีการลงมือปฏิบัติเพื่อแกปญหาตามแผนการที่ไดวางไว ในระหวางการ

ดําเนินการแกปญหานั้นกลุมผูเรียนมีการพบปะกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยางตอเนื่อง ทําให

เกิดการเรียนรูรวมกันกันในการแกปญหา จึงเปนกระบวนการตอเนื่อง ทั้งการเรียนรูและการ

สะทอนความคิดหรือการไตรตรอง ดําเนินการดวยการเขารวมกระบวนการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค

ตามที่ตองการ ซึ่งการดําเนินการนั้นจะชวยพัฒนาทั้งตนเองและองคกร ดังนั้น การเรียนรูจากการ

ปฏิบัติจึงสามารถประยุกตใชในการทํางานจริงหรือการเรียนรูในสถานประกอบการไดดังนี้ การ

จัดการเรียนรูท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนไดสรางความรู ทักษะ และทัศนคติของตนเองข้ึน โดยเปดโอกาส
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ใหผูเรียนไดคิดแกปญหาของตนเองดวยการคิดถามของตนเองและแสวงหาคําตอบดวยตนเองผาน

การลงมือปฏิบัติจริง

รูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษาผูใหญ สําหรับกลุมชนตาง ๆ 

 ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษารูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษา

ผูใหญสําหรับกลุมชนตาง ๆ ดังน้ี 

1. ศูนยพัฒนาชุมชนในเขตภูเขาแมฟาหลวง เปนรูปแบบของการจัดตั้งศูนยการศึกษา           

ที่ผสมผสานไปกับงานอนามัย การเกษตร และการพัฒนาชุมชน มีปรัชญาของโครงการที่จะให

ชาวเขามีความรูสึกตระหนักในความเปนตัวของตัวเอง มีจิตสํานึกในการพัฒนาชุมชนของตน และ

มีการพึ่งพาตนเอง พัฒนาทักษะภาษาไทย คณิตศาสตรและความรูพื้นฐานอื่น ๆ ที่จําเปนตองใชใน

ชีวิตประจําวัน เชน การผลิต การตลาด การติดตอกับสังคมภายนอกหมูบาน การแลกเปลี ่ยน

ขนบธรรมเนียมประเพณี สําหรับกระบวนการ และวิธีการจัดการศึกษานั้นเนนปรัชญา “คิดเปน” มุง

พัฒนาความสามารถในการคิด และแสวงหาแนวทางในการแกปญหาดวยวิธีการที่หลากหลาย 

การจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาชุมชนในเขตภูเขาแมฟาหลวง ไดจัดทําหลักสูตรให

สอดคลองกับความตองการของชาวเขา จัดการศึกษาโดยผสมผสานทั้งในและนอกระบบโรงเรียน 

เนนการมีสวนรวมในชุมชนและยึดชุมชนเปนศูนยกลาง จัดกิจกรรมการเรียนรูแกเด็กและผูใหญ

โดยไมมีการแยกเด็กและผูใหญออกจากกัน ในการจัดกิจกรรมนั้นก็จะยืดหยุนตามความเหมาะสม 

ผสมผสานกับการพัฒนาในดานการเกษตร อนามัย และดานอื่น ๆ 

นอกจากนี้แลวในการจัดการศึกษาสําหรับชาวเขาภาคเหนือยังมีรูปแบบอื่น ๆ เชน 

การศึกษาเบ็ดเสร็จชาวเขา การศึกษาทางไกลระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย  

การศึกษาวิชาชีพระยะสั้น โครงการรณรงคเพื่อการรูหนังสือแหงชาติชาวเขา โครงการสงเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเขา ซึ่งเปนรูปแบบของการจัดการศึกษาที่เปนการนําเนื้อหาวิชาชีพ ปญหา

ชาวบานมาถก และแกไขปญหารวมกัน และรูปแบบการจัดการศึกษาแบบผสมผสาน ซึ่งในการ

เลือกรูปแบบของการจัดการศึกษาอาจยืดหยุนไปตามสภาพและความเหมาะสมของพื้นที่ตลอดถึง

ทรัพยากรและขอจํากัดดานตาง ๆ ซึ่งจากในอดีตจนถึงปจจุบันหนวยงานหลักที่มีบทบาทสําคัญใน

การจัดการศึกษาสําหรับชาวไทยภูเขา คือ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ ปจจุบันรูปแบบการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาชุมชนในเขตภูเขาแม

ฟาหลวงซึ่งไดเปลี่ยนชื่อมาจาก “ศูนยการศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา” (ศศช.) ยังคงเปนรูปแบบที่

เหมาะสมสําหรับการจัดการศึกษาใหแกชุมชนพื้นที่สูง 

สําหรับดานรูปแบบของการจัดการศึกษาใหแกชาวเขานั้นรูปแบบที่เหมาะสมคือ 

รูปแบบการจัดการศึกษาแบบผสมผสาน ระหวางแบบในระบบและนอกระบบ รวมทั้งใหโอกาส
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ชาวเขามีสวนรวมในการจัดการศึกษา และมองอนาคตของตนโดยตนเองดวย ทั้งยังจะตองมีรูปแบบ

การใหบริการการศึกษาที่มีวิธีการ และเนื้อหายืดหยุนเหมาะสมกับสภาพสังคม และวัฒนธรรม โดย

ไมทําลายเอกลักษณทางวัฒนธรรมที่เขามีอยู รวมทั้งใหสอดคลองกับความตองการของชาวเขาดวย 

(ศูนยเทคโนโลยี กรมการศึกษานอกโรงเรียน, 2530) จะตองยึดในหลักการที่วา การศึกษาและการ

พัฒนาเปนสิ่งที่แยกจากกันไมได และเปนสิ่งที่ชุมชนตองเขามามีสวนรวมดําเนินการตั้งแตการเริ่ม

วางแผนการดําเนินการ การบริหาร ประเมินผล รวมทั้งการแกไขปรับปรุง เพื่อใหสอดคลองกับ

ชุมชน และยังเปนไปในทิศทางที่สามารถตอบสนองความตองการของชุมชนโดยไมขัดตอวิถีการ

ดําเนินชีวิตของชาวบาน (มูลนิธิสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 2538) ทั้งยังตองเปนการ

แกปญหาของชาวเขาเปนหลัก  ไมวาจะเปนปญหาการเพิ่มประชากรของชาวเขา ดานเศรษฐกิจ การ

ทําลายทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพอนามัย การศึกษาและปญหาความมั่นคง 

กลาวโดยสรุปรูปแบบการจัดการศึกษาสําหรับชาวไทยภูเขาในประเทศไทยนั้น 

ประกอบดวยการศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย 

โดยรัฐบาลไดมีนโยบายในการจัดการศึกษาสําหรับชาวเขามาต้ังแตประมาณป พ.ศ. 2510 เปนตนมา 

ซึ่งนโยบายการจัดการศึกษาสําหรับชาวเขาที่สําคัญนั้นก็เพื่อใหชาวเขารูภาษาไทย และเขาสูระบบ

การปกครองและพัฒนาประเทศตามกรอบความคิดของการพัฒนาประเทศ ซึ่งรูปแบบการจัด

การศึกษาในระบบที่เปนรูปธรรมอยางชัดเจน คือ การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดกอง

กํากับการตํารวจตระเวนชายแดน ซึ่งเปนการศึกษาในระบบที่พยายามบูรณาการหลักสูตรการเรียน

การสอนเขากับชีวิตของชาวเขามากข้ึน และมีการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาผานการดําเนินโครงการ

พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนฯ ซึ่งทําใหการจัดการศึกษาของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนมี

ความสอดคลองกับวิถีชีวิตของชาวเขามากข้ึน

ดานการศึกษานอกระบบเปนรูปแบบการจัดการศึกษาที่ออกแบบสําหรับชาวเขา

มากยิ่งขึ้น โดยพยายามจัดการศึกษาควบคูกับการพัฒนาชุมชนทองถิ่น ผานโครงการศูนยการเรียนรู

ชุมชนไทยภูเขา (ศศช.) ซึ่งในปจจุบันไดเปลี่ยนชื่อเปน “ศูนยพัฒนาชุมชนในเขตภูเขาแมฟาหลวง 

ดําเนินงานภายใตการบริหารงานของสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการโดยมีนักเรียนทั้งที่เปนเด็กในวัยเรียนและผูใหญ สําหรับรูปแบบการ

จัดการศึกษาตามอัธยาศัยนั้น ก็ไดมีการดําเนินการผานโครงการของหนวยงานพัฒนาตาง ๆ อาทิ 

เชน โครงการหลวง โครงการพัฒนาที่สูงไทย-เยอรมัน และโครงการขององคกรพัฒนาเอกชนตาง 

ๆ เปนตน โดยเนื้อหาหลักก็คือมุงเนนประเด็นดานการปลูกพืชทดแทนพืชเสพติด และการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ํา ปา เปนหลัก ประเด็นปญหาสําคัญของการจัดการศึกษาที่สําคัญก็คือ

การขาดความตระหนักเชิงวัฒนธรรม กลาวคือ การจัด การศึกษาสําหรับชาวเขาเปนการจัด
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การศึกษาโดยใชวัฒนธรรมหลักซึ่งเปนวัฒนธรรมของชนกลุมใหญในประเทศ ขณะที่วัฒนธรรม

ชาวเขาถือเปนวัฒนธรรมของชนกลุมนอยในประเทศไทย

ผลลัพธจากการศึกษา และการขยายการจัดการศึกษาสําหรับชาวเขาก็คือ ทําให

ชาวเขาไดรับโอกาสทางการศึกษามากขึ้น ชาวเขามีความรูภาษาไทย และสามารถสื่อสารภาษาไทย

ไดเพ่ิมข้ึน แตขณะเดียวกันชาวเขาก็ตองประสบปญหาการไดรับผลกระทบจากการพัฒนาเชนเดียวกับ

คนชนบทในพื้นราบ ซึ่งเมื่อไดรับการพัฒนาสูความทันสมัย ก็จะสูญเสียวัฒนธรรมด้ังเดิมของ

ตนเองไป โดยเฉพาะรูปแบบความสัมพันธแบบชุมชนที่เปลี่ยนไปสูความเปนปจเจกชน และการ

ดํารงชีวิตที่ตองพ่ึงพิงเงินตรามากข้ึน

การจัดการศึกษาของชาวเขาดังกลาวในมิติหนึ่งก็คือกระบวนการปะทะสังสรรคทาง

วัฒนธรรมกลาวคือ ในขณะที่การจัดการศึกษาของรัฐคือการสงผานทางวัฒนธรรม (cultural

transmission) วัฒนธรรมหลัก หรือวัฒนธรรมของชนกลุมใหญไปยังวัฒนธรรมของชนกลุมนอย 

ซึ่งผลลัพธของกระบวนการดังกลาวทําใหเกิดสภาพที่เรียกวา การสมานลักษณทางวัฒนธรรม 

(cultural transmission) กลาวคือวัฒนธรรมของชาวเขาถูกลดความสําคัญ จนถึงกับมองวาลาหลัง

และถูกรัฐซึ่งเปนผูเหนือกวาไดใสวัฒนธรรมชุดใหมเขาไปในสังคมชาวเขา ซึ่งในที่สุดก็ทําให

ชาวเขาตองสูญเสียวัฒนธรรม และเอกลักษณของกลุมตนไป ที่สําคัญก็คือทําใหชาวเขาไมสามารถ

ดํารงชีวิตดวยวัฒนธรรมและภูมิปญญาของตนเองไดอีกตอไป

แตขณะเดียวกันเมื่อเขามาสูพื้นที่ทางวัฒนธรรมหลัก ชาวเขาก็ถูกผลักไปอยูในพื้นที่

ชายขอบซึ่งเราจะเห็นไดวาความเปนชายขอบของชาวเขานั้นมีความเปนพหุลักษณกลาวคือ ชาวเขา

กลายเปนคนอ่ืนในวัฒนธรรมไทย ชาวเขาเปนผูยากไรทางเศรษฐกิจ ชาวเขาเปนเบี้ยลางในเชิง

อํานาจ และการปกครองตนเอง และชาวเขาก็เปนผูถูกกดขี่ในมิติความสัมพันธในระบบการศึกษา

เพราะความรู ภูมิปญญา และวัฒนธรรมชาวเขาถูกภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมของการพัฒนาสู

ความทันสมัยกําหนดความหมายวา เปนสิ่งที่ใชการไมได

การศึกษากับการพัฒนาชาวเขาถือเปนสิ่งที่ดําเนินควบคูไปดวยกันกลาวคือ กิจกรรม

ทั้งสองอยูภายใตรมนโยบาย “รวมพวก” ซึ่งพยายามใหชาวเขากลายเปนคนไทย ซึ่งถึงนโยบาย

ดังกลาวจะไดสงวนสิทธิของชาวเขาที่ธํารงรักษาขนบธรรมเนียม ความเชื่อตาง ๆ ไวไดแตสิ่งตาง ๆ 

เหลานั้นก็ถูกวาทกรรมดวยการพัฒนากําหนดวา เปนสิ่งที่ลาสมัย และเปนเรื่องที่ควรจะละเวนเสีย

การศึกษา และการพัฒนาจึงพยายามที่จะทําใหชาวเขาไดกลายเปนคนไทย ซึ่งดังที่

กลาวแลววา ถึงปจจุบันชาวเขายังเปนไดเพียงคนชายขอบในสังคมไทยเทานั้น

ผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของชาวเขา ไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการศึกษา

ของชาวเขาดังน้ี

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



55

1. การศึกษากับการพัฒนาตองควบคูกันไปไมแยกออกจากกัน การศึกษาจะตองเอื้อ

ตอการพัฒนาในทุกรูปแบบ ใชการศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนา 

2. จัดการศึกษาโดยยึดชุมชนเปนพ้ืนฐาน (Community-Based Education) ใชการศึกษา

ใหเปนประโยชนตอชีวิตและสังคมอยางแทจริง

3. ใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพื่อชุมชนของตนเอง โดยครูจะดําเนินการ

อยางใกลชิดกับคณะกรรมการหมูบาน หรือคณะกลุมผูนําของหมูบาน ซึ่งจะมีสวนรวมในการดูแล

และตัดสินใจใหการจัดการศึกษาเปนไปในทิศทางที่คณะกรรมการเห็นชอบดวย

4. บทบาทของครูจะตองเอื้อตอการพัฒนา ดังนั้นนอกจากครูจะมีบทบาทหลักเปนนัก

การศึกษาจัดการศึกษาใหเด็กแลว ครูจึงตองมีบทบาทรองทางดานใหบริการดานอนามัย สาธารณสุข

มูลฐาน ดานการเกษตร และดานการพัฒนาชุมชนดวย

5. การศึกษาที่จัดใหจะตองยืดหยุนไปตามสภาพชุมชน ซึ่งแตกตางกันไปตามสภาพ

ปญหา ความตองการและชีวิตความเปนอยู การจัดการศึกษาจะตองใหชุมชนไดมีสวนกําหนดวา

ตองการท่ีจะเรียนรูอะไร สามารถนําไปใชใหเปนประโยชนในชีวิตประจําวันได นํามาเปนสวนหนึ่ง

ของการศึกษาดวย

6. เปนการศึกษาเพื่อผสมผสานวัฒนธรรมของชาวเขากับสังคมไทย โดยมุงรักษาและ

สงเสริมเอกลักษณ และคุณคาของวัฒนธรรมชาวเขาแตละเผา ทั้งนี้โดยจะตองสอดคลองและผสม

กลมกลืนกับระเบยีบประเพณีและวัฒนธรรมของชาวเขา ไมทําลายเอกลกัษณทางวัฒนธรรมท่ีเขามีอยู 

ท้ังน้ีขอเสนอแนะเก่ียวกับการจัดการศึกษาของชาวเขาน้ัน ควรจะเปนการจัดการศึกษา

ควบคูไปกับการพัฒนาชุมชนชาวเขาอยางเปนองครวมและสมดุล โดยการพัฒนานั้นควรจะนําชีวิต

และวัฒนธรรมชาวเขาเปนศูนยกลางของการพัฒนา และใหชาวเขาไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

และที่สําคัญตองพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสําหรับชาวเขาทั้งที่มาจากในเมือง และพัฒนาจาก

ชาวเขาเองดวย ทั้งนี้ควรจะสรางเงื่อนไขการพัฒนาชาวเขาที่ทําใหชาวเขาไดกลับมาพัฒนาหรือ

กลับมาทํางานในทองถิ่นตนเองตอไป

แนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณชาติพันธุ

ความหมายของอัตลักษณชาติพันธุ 

คําวา อัตลักษณ  หรือ Identity เปนคําที่มีรากศัพทมาจากภาษาละติน คือ Identitas เดิม

ใชคําวา Idem ซึ่งมีความหมายวาเหมือนกัน (The same) โดยพื้นฐานทางภาษาอังกฤษแลว คําวา อัต

ลักษณมีความหมายสองนัยดวยกัน คือ ความเหมือนและความเปนลักษณะเฉพาะที่แตกตางออกไป 

นั่นคือการตีความหมายเหมือนกันบนพื้นฐานของความสัมพันธ และการเปรียบเทียบกันระหวาง
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หรือสิ่งของในสองแงมุมมอง คือ ความคลายคลึงและความแตกตาง อัตลักษณไมใชเปนสิ่งที่มีอยู

แลวในตัวของมันเอง  หรือกําเนิดขึ้นมาพรอมกับคนหรือสิ่งของ แตเปนสิ่งที่ถูกสรางขึ ้นและมี

ลักษณะของความเปนพลวัตอยูตลอดเวลา ซึ่งความหมายดังกลาวสอดคลองกับความหมายท่ีเบอรเจอร 

และลัคแมน (Peter Berger and Thomas Luckman, อางถึงใน ประสิทธิ์ ลีปรีชา 2547) ไดให

ความหมายไววา อัตลักษณเปนสิ่งที่ถูกสรางขึ้นโดยกระบวนการทางสังคม ครั้งเมื่อตกผลึกแลว

อาจจะมีความคงที่ ปรับเปลี่ยน หรือแมกระทั่งเปลี่ยนแปลงรูปแบบไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสัมพันธ

ทางสังคมเปนหลัก กลาวโดยอีกนัยหนึ่ง อัตลักษณเปนเรื่องของความเขาใจและการรับรูวาเราเปน

ใครและคนอ่ืนเปนใคร น่ันคือการกอปรขึ้นและดํารงอยูวาเรารับรูเกี่ยวกับตนเองอยางไร และคนอื่น

เขารับรูเราอยางไร โดยมีกระบวนการทางสังคมในการสรางและสืบทอดอัตลักษณ ทั้งนี้ยอมขึ้นอยู

กับบริบทของความสัมพันธทางสังคมที่มีตอคนหรือกลุมอื่น ๆ ดวย 

ในกระบวนการการศึกษาเกี่ยวกับกลุมชาติพันธุในสังคมใดสังคมหนึ่ง มักจะหลีกเลี่ยง           

ที่เก่ียวของกับเร่ืองกลุมชาติพันธุไดยาก เพราะสองเร่ืองน้ีคาบเก่ียวกับการใหความสําคัญในเรื่องกลุม    

ชาติพันธุมีความหมายถึงการศึกษากลุมชนที่มีวัฒนธรรมที่มีความแตกตางไปจากกลุมวัฒนธรรม

อื่น ๆ เมื่อศึกษาถึงกลุมวัฒนธรรมเฉพาะมักเปนกลุมที่มีฐานะเปนกลุมชาติพันธุในสังคม เพราะมี

ลักษณะที่แตกตางและมีคนจํานวนนอยกวาคนสวนใหญหรือชนกลุมใหญ

อัตลักษณ คือ การจําแนกวาสิ่งไหนที่เหมือนกันและตางกัน ความเหมือนอาจจะเกิดจาก

วัฒนธรรมที่ไดรับการสั่งสมถายทอดมา โดยที่จะมีความสํานึกวา สิ่งเหลานั้นเปนอัตลักษณหรือ

ลักษณะที่เฉพาะของกลุมตนเพียงอยางเดียว ซึ่งความเหมือนเฉพาะกลุมนี้ก็ทําใหเกิดการแบงแยก

ความแตกตาง ท่ีตางไปจากกลุมอ่ืน ๆ หรือลักษณะอ่ืนๆ ของคนอ่ืน กลุมอ่ืน สังคมอ่ืน และอัตลักษณ

ของบุคคล (Individual Identity) ก็อาจจะเปนไดหลายอยางขึ้นอยูกับบริบทที่คน ๆ นั้นดํารงอยู เชน 

อัตลักษณความเปนพอ ตามสถานภาพเพศ (Gender) สังคมและอื่น ๆ ฉะนั้นอัตลักษณจึงไมได

แชนิ่งตายตัวแตวา  อัตลักษณทั้งดานชาติพันธุ อัตลักษณปจเจกบุคคลน้ันมีการเคลื่อนไหว ไมคงที่ 

ปรับเปลี่ยนไปมา (Fluidity) หรือการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ (Identity shift) (ปนแกว เหลืองอรามศรี

2546)

Fredrik Barth (1969) ไดเสนอวา การจะทําความเขาใจตอปรากฏการณทางชาติพันธุได

ตองพิจารณาความคิดและจิตสํานึกของคนในแตละกลุม วาลักษณะทางวัฒนธรรมใดที่มีความหมาย

ตอความเปนกลุมชาติพันธุของพวกเขา เพราะกลุมชนตาง ๆ อาจจะมีแบบแผนวัฒนธรรมบางอยาง

รวมกันอันเกิดจากการปรับตัวกับสภาพแวดลอมใกลเคียงกัน แตตางฝายก็มองวาไมใชพวกเดียวกัน

ทั้งนี้ Barth เสนอผานสิ่งที่เรียกวา “พรมแดนชาติพันธุ” (ethnic boundary) ซึ่ง Barth ไดชี้ใหเห็นวา

กลุมชาติพันธุจากเดิมที่มองวาเปนหนวยที่มีวัฒนธรรมรวมกันนั้น ในอีกทางหนึ่ง กลุมชาติพันธุ
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เปนรูปแบบการจัดระเบียบสังคมอยางหนึ่ง กลาวคือ การที่สมาชิกของกลุมเรียกตัวเองหรือถูกเรียก

โดยคนอื่นวาเปนใครหรือเปนสมาชิกของกลุมชาติพันธุใดในกระบวนการปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน  

และแมวาลักษณะทางวัฒนธรรมยังมีความสําคัญอยู แตไดเนนลักษณะที่เลือกเปนสัญลักษณของ

ความแตกตางทางชาติพันธุระหวางกลุมชนตาง ๆ ไมใชภาพรวมของวัฒนธรรมทั้งหมดในลักษณะ

นี้ ความเปนชาติพันธุเปรียบไดกับสถานภาพอื่น ๆ ในสังคม เชน เพศสภาพ ชนชั้น หรือวัยวุฒิ ที่

กลายเปนเครื่องหมายของการปฏิสัมพันธ อันที่จะทําใหผูทําการปฏิสัมพันธรูวาควรปฏิบัติตอกัน

อยางไร และในลักษณะไหน อันเปนการถูกตองและเหมาะสมในการปฏิบัติตอกัน

Charles F. Keyes (อางถึงใน ประสิทธิ์ ลีปรีชา 2547) นําเสนอไวในงานเขียน “Towards 

a New Formulation of the Concept of Ethnic Group” เสนอวาอัตลักษณของกลุมชาติพันธุเปนการ

หลอหลอมที่เกิดขึ้นผานระยะเวลาที่ยาวนานพอที่จะบมเพาะความรูสึกรวมกันในสายเลือด โดยการ

ผานเครื่องมือตาง ๆ เชน ภาษาที่เลานิทานถึงจุดกําเนิดรวมกันของกลุม รวมทั้งบริบททางดาน

ประวัติศาสตรที่มีสมาชิกในกลุมมีประสบการณรวมกัน นอกจากนี้ Keyes ยังไดอธิบายขยายความ

บริบทความสัมพันธและการปรับเปลีย่นความเปนอัตลักษณของกลุมชาติพันธุท่ีกวางออกไปกวางาน

ของคนอื่น ๆ นั่นคือ การพิจารณาถึงอิทธิพลของรัฐชาติสมัยใหม (modern nation-state) และความ

สํานึกทางประวัติศาสตรนี้ไปสอดคลองกับงานศึกษาของ Nicholas Tapp (1989) ซึ่งก็เสนอวาความ

สํานึกทางประวัติศาสตร (historical consciousness) เปนสวนหน่ึงในการสรางอัตลักษณทางชาติพันธุ 

โดยคนในกลุมชาติพันธุจะเลือกเอาบางเหตุการณหรือบางเรื่องราวที่มีความสําคัญและมีความหมาย

ตอตนเอง เพื่อสืบทอดและสราง  อัตลักษณชาติพันธุใหคงอยูตอไป นอกจากนั้นแลว Keyes ยังให

แนวคิดอีกวา “ชาติพันธุเหมือนกับเอกลักษณทางวัฒนธรรม”  (ethnicity as cultural identity) 

หมายถึง การที่บุคคลมีความรูสึกที่จะรักษาสิ่งที่บรรพบุรุษของพวกเขาไดถายทอดสืบตอกันมา ซึ่ง

ก็คือ วัฒนธรรมนั่นเอง การสืบทอดวัฒนธรรมของบรรพบุรุษนอกจากจะเปนการรักษามรดกทาง

วัฒนธรรมใหคงอยูแลวยังเปนการสรางความเปนปกแผน ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในกลุมชาติ

พันธุนั้น ๆ อีกดวย

นอกจากนี้ Isaac ไดเสนอวา องคประกอบสําคัญของอัตลักษณชาติพันธุนั้นมีอยู 2 มิติ 

คือ “รางกาย” (body) และ “นาม” (name) ซึ่ง Isaac ไดอธิบายวา “รางกาย” มีรากฐานทางชีวภาพ 

ถึงแมอาจจะเปลี่ยนแปลงไดบาง เชน สีผิว ลักษณะรูปรางหนาตา ดังน้ัน รางกาย จึงเปนตัวการ

สําคัญในการระบุอัตลักษณชาติพันธุ ดวยเหตุนี้ หากกลุมชาติพันธุใดที่มีรูปรางหนาตาคลายคลึงกัน  

ก็อาจจะมี  การดัดแปลงรูปลักษณภายนอกใหแตกตางไป เชน การสักตามรางกาย เปนตน 

Michael Moerman (อางถึงใน ประสิทธิ์ ลีปรีชา 2547) ไดสรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับ

กลุมชาติพันธุในแนวคิดที่เหมือนกับที่ Evans Pritchard (1965) กลาวไววา การที่จะบอกวาใครเปน
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สมาชิกของกลุมชาติพันธุใดน้ันขึ้นอยูกับตัวบุคคลน้ันเองเปนผูวินิจฉัยวาตนเองเปนสมาชิกของ

กลุมชาติพันธุใดและจากการที่บุคคลอื่นเปนผูวินิจฉัยวาบุคคลนั้นเปนสมาชิกของกลุมชาติพันธุใด 

ซึ่งเกณฑที่มาใชยอมแตกตางกันไปตามพื้นฐานของความเปนจริงในชีวิตประจําวันของสมาชิกใน

สังคมและตองขึ้นอยูกับบริบทของความสัมพันธเชิงอํานาจที่พวกเขามีกับกลุมอื่น ๆ ดวย

Robert A. Levine และ Donald Campbell (อางถึงใน ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ 2547 : 

197) ไดตั้งขอสันนิษฐานสําหรับสังคมไรรัฐไววาความเปนกลุมชาติพันธุและขอบเขตพรมแดนชาติ

พันธุมักจะไมชัดเจนและผันแปรตามสถานการณและผลประโยชนหรือความสัมพันธระหวาง

บุคคลที่มีตอกัน เพื่อใหลุลวงตามความตองการดังกลาวจําเปนตองพัฒนาอุดมการณไปพรอม ๆ กับ

การกําหนดรูปลักษณทางชาติพันธุขึน้ เชน ชื่อรัฐ อาณาเขต และความเปนสมาชิกที่จะมีคุณลักษณะ

อันเปนท่ียอมรับและถูกตองกับรัฐธรรมนูญ

ยศ  สันตสมบัติ (2546 : 13) ไดใหขอสรุปเกี่ยวกับ “อัตลักษณทางชาติพันธุ” วา  

อัตลักษณทางชาติพันธุมิใชสิ่งที่หยุดนิ่งตายตัว แตกลับเปนผลผลิตที่เกิดจากการตอสู การเลื่อนไหล

ไปตามบริบทและสถานการณที่เปลี่ยนไป นอกจากนี้อัตลักษณทางชาติพันธุยังเชื่อมโยงแนบแนน

กับยุทธวิธีทางการเมืองและการตีความประวัติศาสตรอีกทางหนึ่ง

อมรา  พงศาพิชญ (2541 : 157) ใหความหมายวา กลุมชาติพันธุ หมายถึง กลุมคนที่มี

วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี พูดภาษาเดียวกัน และเชื่อวาสืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษกลุม

เดียวกัน เชน คนไทย คนพมา คนกระเหร่ียง คนจีน คนลาว เปนตน กลุมชาติพันธุหรือกลุม

วัฒนธรรมนี้ มีลักษณะเดน คือ เปนกลุมคนที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษเดียวกัน บรรพบุรุษในที่นี้

หมายถึง บรรพบุรุษทางสายเลือดและบรรพบุรุษทางวัฒนธรรม ผูที่อยูในกลุมชาติพันธุเดียวกันจะมี

ความรูสึกผูกพันทางสายเลือดและทางวัฒนธรรมอยูดวยพรอม ๆ กันไป เปนความรูสึกที่ชวย

เสริมสรางเอกลักษณของบุคคลและของชาติพันธุ และในขณะเดียวกันสามารถเราอารมณความรูสึก

ใหเกิดความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันได

นอกจากนี้ อมรา พงศาพิชญ ยังไดอธิบายถึง “ความรูสึกของชาติพันธุเดียวกัน” น้ันมี

ปจจัยที่สําคัญในการจําแนกกลุมชาติพันธุ คือ ความสํานึกรวมของคนในกลุมนั้นวาตนเองมี

ชาติพันธุใด และปจจัยทางภาษาเพียงอยางเดียวก็ยังไมสามารถกําหนดชาติพันธุได ดังนั้น 

ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมเปนตัวกําหนดที่สําคัญกวา เชน กลุมคนจีนหรือ คนกระเหรี่ยง หรือ

คนอินเดีย จะมีจิตสํานึกในความเปนจีน อินเดีย และกระเหรี่ยงที่แตกตางออกไปหรือไม เพราะคน

สามเผานี้ลวนแตมีภาษาท่ีนํามาใชนั้นหลายภาษาดวยคนจีนเองก็แบงเปนคนจีนที่พูดภาษาจีนกวางตุง 

ไหหลาํ จีนกลาง ฮกเก้ียน แตกตางกันไป แตถึงกระน้ันคนจีนเหลาน้ันก็ยังคงเรียกตนเองวาเปนคนจีน 

หรือคนอินเดียเองนั้นก็มีภาษาพูดที่หลากหลาย ไมวาจะเปนภาษาทมิฬ เบงกาลี ฮินดี ก็ยังคงนิยาม
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ความเปนกลุมชาติพันธุของตนเองวาเปนคนอินเดีย สําหรับกะเหรี่ยงนั้นเปนอีกกลุมชาติพันธุหนึ่ง

ที่มาอาศัยอยูในประเทศไทยหลายเผา เชน กะเหรี่ยงเผาโปว หรือเผาสะกอ ก็ยังคงเรียกตัวเองวาเปน

คนกะเหรี่ยง ฉะนั้นการจําแนกกลุมชาติพันธุ จึงขึ้นอยูกับเจาตัววามีความสํานึกวาเปนกลุมใด

ถึงกระนั้นในการนิยามความเปนกลุมชาติพันธุแบบนี้ ก็ไมสามารถครอบคลุมกันได

หมดทุกคน เพราะบางคนอาจจะไมยึดในกลุมชาติพันธุใดกลุมชาติพันธุหนึ่งไดตลอดไป เพราะเมื่อ

อยูในสิ่งแวดลอมหนึ่งก็มีสํานึกอยางหนึ่ง ในกรณีนี้ อมรา พงศาพิชญ ไดยกตัวอยางคนจีนที่เกิด

และอาศัยอยูในประเทศไทย เรียนโรงเรียนไทย เมื่อกลุมคนเหลานี้อยูในทามกลางสังคมเพื่อนฝูงที่

โรงเรียนก็มักจะมองวาตนเองก็เปนคนไทย เมื่อกลับบานไปก็อยูทามกลางหมูญาติพี่นองซึ่งพูด

ภาษาจีนและมีระเบียบวิถีการดํารงชีพแบบจีน ก็จะมองวาตนเองเปนคนจีน สวนชาวเขาในประเทศ

ไทยนั้นก็ไมแตกตางกัน ในความสํานึกคิดของกลุมชาวเขาจะมองวาตนเองเปนชาวเขาหรือวาเปน

คนเมือง คนไทย ก็ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมในขณะนั้น และคนอีสานเองก็สามารถที่จะอางวาตนเอง

เปนคนลาวและคนไทยก็ได

ฉลาดชาย รมิตานนท (2545) ใหคําอธิบายความหมายของ “อัตลักษณ” วา หมายถึง สิ่ง

ที่เรารูสึกวาเปนเราหรือพวกเรา แตกตางจากเขา พวกเขา หรือคนอื่น อัตลักษณไมจําเปนตองมีหนึ่ง

เดียวแตอาจมีหลายอัตลักษณที่ประกอบกันขึ้นมาเปนตัวเรา พวกเรา อัตลักษณไมใชสิ่งที่มีอยูตาม

ธรรมชาติแตเปนสิ่งที่ถูกสรางขึ้นโดยสังคม  (social construct) อัตลักษณจึงจําเปนตองมี

กระบวนการสรางความเหมือนระหวาง “พวกเรา” หรือ “คนอื่น” หรือ “กระบวนการสราง 

อัตลักษณ” เกิดควบคูกันไป เชน อัตลักษณของวัยรุนปจจุบันกับวัยรุนในอดีตจะมีความแตกตางกัน

ไป เนื่องมาจากกระบวนการสราง    อัตลักษณที่แตกตางกัน 

สําหรับคําวา “อัตลักษณทางชาติพันธุ” (Ethnic Identity) นั้นหมายถึงสิ่งที่ทําใหสมาชิก

ในกลุมชาติพันธุน้ัน ๆ รูสึกรวมกันวาเปนพวกเดียวกันและรูสึกแตกตางจากกลุมชาติพันธุอ่ืน ในแงน้ี

การศึกษากระบวนการสรางอัตลักษณทางชาติพันธุ จึงหมายถึงการศึกษากระบวนการสราง 

“ความเหมือน” และ “ความตาง” ดังกลาว

กระบวนการสรางอัตลักษณทางชาติพันธุเกิดขึ้นภายใตความสัมพันธทางสังคมที่

สลับซับซอน หลากหลาย ไมหยุดนิ่งมาตั้งแตอดีต สันนิษฐานกันวา กลุมชาติพันธุตาง ๆ ที่อาศัยอยู

ในบริเวณใกลเคียงกัน ณ ชวงเวลาเดียวกัน มีการติดตอสัมพันธทั้งในเชิงซื้อขายแลกเปลี่ยนสิ่งของ

จนถึงการรบราฆาฟนกัน ความสัมพันธดังกลาวกอใหเกิดการหยิบยืมและผสมปนเปทางวัฒนธรรม

ระหวางกัน ดังน้ันเม่ือกลุมชาติพันธุแตละกลุมตองการรักษาความเปนหน่ึงเดียวหรือความเปนปกแผน

ในพวกเดียวกัน กระบวนการสรางอัตลักษณทางชาติพันธุเพื่อสราง “ความเหมือน” ใน “พวกเรา” 

และ “ความตาง” ใน “พวกเขา” จึงเกิดขึ้น ในกระบวนการนี้อาจมีทั้งการสรางขึ้นมาใหมอยาง
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สิ้นเชิง และการหยิบยืมบางสวนทางวัฒนธรรมของคนอื่นมาทําใหเปนของเรา อัตลักษณที่ถูกสราง

ขึ้นในยุคหนึ่งอาจนํามาใชจําแนกความแตกตางระหวางกลุมชาติพันธุนั้น ๆ ไดดีในยุคหนึ่ง แตเมื่อ

กาลเวลาเปลี่ยนไป อัตลักษณดังกลาวอาจใชไมไดผล เนื่องจากกลุมชาติพันธุแตละกลุมมีการ

ปรับตัวและหยิบยืมวัฒนธรรมระหวางกัน ดวยเหตุนี้เมื่ออัตลักษณเกามีพลังนอยลง อัตลักษณใหม

จึงเกิดขึน้ไดเสมอ ภายใตกาลเวลา และบริบททางสังคมที่เปลี่ยนไป 

อัตลักษณ (Identity) สามารถแบงออกเปน 2 ระดับ คือ อัตลักษณระดับปจเจก 

(Individual Identity) และอัตลักษณรวม (Collective Identity) ซึ่งที่จริงแลวอัตลักษณรวมกอใหเกิด

ความสงบอยูรวมกันของกลุมชน และไมสามารถแยกออกจากการกระทําหรือละทิ้งสถานภาพของ

ปจเจกในกลุมได กลุมที่มีลักษณะรวมกันนี้จะตองมีประเพณีบางอยางซึ่งเรียกไดวาเปนของกลุม

ตัวเอง โดยที่สมาชิกของกลุมไมจําเปนตองรูจักสมาชิกอื่น ๆ ทั้งหมด แตเขาจะตองรูวาประเพณี

อยางน้ัน ๆ เปนประเพณีของกลุมตน ประเพณีเฉพาะของกลุมทําใหกลุมมีเอกลักษณของตัวเอง

แตกตางจากกลุมอื่น ๆ  

โดยสรุป อัตลักษณชาติพันธุ  หมายถึง ลักษณะเฉพาะที่ทําใหกลุมชาติพันธุตาง ๆ มี

ความแตกตางหรือไมเหมือนจากกลุมชาติพันธุอื่น ซึ่งถูกสรางขึ้นโดยกระบวนการทางสังคมแลว

ถายทอดสืบตอ ๆ กันมาจากรุนสูรุน โดย Barth เห็นวา อัตลักษณ คือ สิ่งที่ถูกเลือกจากสัญลักษณ

ทางวัฒนธรรมบางประการและนํามาใชในสถานการณตาง ๆ ขณะที่มีการปฏิสัมพันธ การเลือก

แตละอัตลักษณก็เพื่อใหเกิดความเหมาะสม และเชนเดียวกันที่ Banks ไดเสนอสอดคลองไววา  

อัตลักษณชาติพันธุเปนพียงสถานภาพหน่ึงที่แสดงออกเพื่อบรรลุเปาหมายบางประการ และเปนผลพวง

ของเหตุการณทางประวัติศาสตร สังคม เศรษฐกิจ เฉพาะอยาง

แนวคิดเก่ียวกับการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ

แนวคิดการปรับเปลี่ยนอัตลักษณนี้เปนแนวคิดท่ีไมมีนักคิดสายสังคมและสายมานุษยวิทยา

ทานใดเสนอแนวคิดไวอยางชัดเจน โดยสวนใหญแนวคิดนี้มักจะแฝงอยูในเนื้อหาของแนวคิดหลัก

เกี่ยวกับอัตลักษณ ซึ่งนักคิดสายสังคมโดยสวนมากมักจะนําเสนอไววา อัตลักษณ สามารถเปนสิ่งที่

ปรับเปลี่ยนได และไมไดเปนรูปแบบตายตัว เพราะเมื่อปจเจกบุคคลตกอยูภายใตสถานการณหรือ

เผชิญตอบริบทรอบขางหรือพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ในสังคมใดสังคมหนึ่ง อัตลักษณแหงปจเจกบุคคล

จะมีการปรับตัวและมีการเลือกใชและเพิ่มเติมอัตลักษณแหงตนใหสอดคลองกับสถานการณใน

ขณะนั้น

แตเมื่อพิจารณาถึงความหมายของคําวา “shift” ทั้งในลักษณะของคําที่เปนคํานามหรือ

คํากริยา ก็ตาม ตางหมายความถงึ ลักษณะของการเปลีย่นสถานะของบุคคลหรือของส่ิงของจากจุดหนึ่ง

ไปยังอีกจุดหนึ่ง หรือหมายถึง การเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจเปนการเปลี่ยนแปลงของตําแหนงที่
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ความสัมพันธและ/หรือสถานะก็ได การเปลี่ยนแปลงที่วานี้จะเกิดขึ้นไดเมื่อมีการรับเอาสิ่งใหมหรือ

แสวงหาลักษณะอ่ืน ๆ ที่ปจเจกบุคคลเห็นวาเปนประโยชนตอตนเองหรือตองการปรับเปลี่ยน

สถานะทางสังคม สถานะแหงตัวตน การตองการมีบทบาทรวมในกิจกรรมทางสังคมหรือโดยการ

อาศัยบางสิ่งบางอยางในการเลื่อนระดับ อัตลักษณของตนเองใหสูงขึน้

David K. Brown (1989) กระบวนการปรับเปลี่ยนอัตลักษณในระดับปจเจกบุคคล

เพื่อใหไดมาซึ่งอัตลักษณใหมนั้น อยางเชน บรรดาผูที่มีชื่อเสียงโดงดังในประเทศสหรัฐอเมริกาได

เปลี่ยนชื่อเดิมที่ถูกตั้งมาตามลักษณะอยางของความเปนกลุมชาติพันธุ (original, ethnically identifiable 

names) มาเปนชื่อที่บงบอกถึงความเปนอเมริกันชนทั่วไป ยกตัวอยางเชน Pat Benatar ชื่อเดิม 

Alphonso D’Abruzzo, Kirk Douglas ชื่อเดิม Issur Danielovitch, Bob Dylan ชื่อเดิม Robet 

Zimmerman, Winona Ryder ชื่อเดิม Winona Horowitz ซึ่งชื่อใหมนี้สามารถทําใหผูที่ไมไดรับรูถึง

ภูมิหลังความเปนมาหรือไมทราบวาบุคคลเหลานี้มีภูมิลําเนาเกิดที่ใดมากอน คิดและรับรูอยางแนนอน

มั่นใจวากลุมบุคคลเหลาน้ีตองเปนอเมริกันชนโดยกําเนิด และไมเพียงแตกลุมบุคคลผูมีช่ือเสียง

โดงดังกลุมนี้เทานั้น เหลาบรรดาสมาชิกกลุมชาติพันธุตาง ๆ ในประเทศไทยเองก็มีการเปลี่ยนชื่อ 

แซ ที่เรียกขานกันมาแตเดิมมาใชชื่อที่สามารถสรางความเปนคนไทยใหแกตนเองได

ในทางกลับกันคนเรา (people) อาจใชเลือกสิ่งที่เดนชัดที่สุดหรือลักษณะ/อัตลักษณอื่น 

ๆ เปนแนวทางในการไดรับซึ่งผลประโยชนจากการปฏิสัมพันธกับคนอื่น (others) ซึ่งถือวาเปนการ

เลือกใชอัตลักษณของบุคคล (identity selection) เชน กลุมคนที่มีสายเลือดผสมระหวางไอริชและ

เยอรมัน สามารถที่จะเปน “ไอริช” เมื่อเขารวมงานเฉลิมฉลองวันนักบุญแพทริก (St. Patrick’s day) 

และเปน “ชาวเยอรมัน” เมื่อถึงเทศกาลเดือนตุลาคม (Oktoberfest) หรือบรรดานักการเมืองเชื้อสาย

ลาตินอาจยึดมั่นในมรดกทางชาติพันธุของตนเองขณะที่อยูในการเดินหาเสียงทามกลางประชาชนผู

มีสิทธิเลือกตั้งในทองถิ่นของตน แตทวา เขาก็ยังคงรักษาความเปนอเมริกาขณะที่พวกเขามีการ

สังสรรคกับสมาชิกที่เปนคนขาวซึ่งถือวามีอํานาจเหนือกวาในหองประชุมใหญ เปนตน ซึ่งการ

ปฏิบัติเกี่ยวกับอัตลักษณโดยการเลือกใชเชนนี้ถือวาเปนสิ่งธรรมดาทั่วไปที่เกิดขึ้นในชีวิตทางสังคม

นอกจากนี้ Brown (1989) ยังไดกลาวสํานึกรวมดานอัตลักษณที่เปนแบบพหุลักษณ 

(multiple identity consciousness) วา อัตลักษณ อาจจะมีความซับซอนมากยิ่งขึ้นถาหากบุคคลนั้นมี

ประสบการณดานชีวิตสังคม (experience in social life) ที่ไมใชเฉพาะแตการบรรจบกัน 

(intersection) ของกลุมที่ไมมีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกันเปนสองกลุมเทานั้น แตหากเปนรูปแบบ

อีกรูปแบบหน่ึงในกระบวนการผสมผสานกลืนหรือบิดเบือนปกปดความเปนดั้งเดิม (a sort of

hybridization) ใหเกิดส่ิงใหมท่ีมาจากการเปนสมาชิกของกลุมสองกลุมข้ึนไป ซ่ึง Brown ยังไดอางถึง

งานเขียนของนักสังคมวิทยา ชื่อ W.E.B DuBois  ซึ่งไดพูดถึง ความสํานึกรูแบบทวิลักษณ (double 
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consciousness) ของกลุมคนผิวดําที่ไดทําการศึกษาวา โดยประสบการณกลุมคนสามารถทําใหพวก

เขาเปนไดทั้ง “คนผิวดํา” ซึ่ง DuBois ไดมองเห็นถึงความตึงเครียดที่ปรากฏอยูระหวาง  อัตลักษณ

ทั้งสองนี้กลาวคือ กลุมคนอเมริกัน-อัฟริกัน (American-African) นั้นไมไดเปน “คนอเมริกา” อยาง

เต็มตัว (เพราะเผชิญกับการถูกเลือกปฏิบัติทั้งในดานการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจ) แตทั้งน้ี

การมีประสบการณทางสังคมที่มากขึ้นทําใหอัตลักษณของกลุมคนผิวดําเกิดจากการผสมของส่ิงท่ี

ตางกันในระดับเจือจางระหวางอัตลักษณแหงชาติและอัตลักษณดานเชื้อชาติ (national and racial 

identity) และสําหรับ DuBois เขาไมพึงพอใจการผสมกลมกลืนหรือแนวคิดชาตินิยมผานแนวคิด

เร่ืองเชื้อชาติ แต DuBois เห็นชอบในการกําหนดวาสิ่งที่ปรากฏนั้นเปนอัตลักษณแบบทวิลักษณ 

(double consciousness)  มากกวาการนิยามวาเปนอัตลักษณของกลุมชนอเมริกัน-อัฟริกัน

การเลือกใชอัตลักษณแตละอัตลักษณ (identity selection) ในสภาวการณที่แตกตางกัน

ออกไป และอัตลักษณของปจเจกบุคคลนี้ไดปรากฏอยูในความเปนอัตตา (selfhood) อันเปนตัวตน

ที่แทจริง แตทั้งน้ีก็ไมไดหมายความวาเปนขอกําหนดที่แนนอนตายตัว แตทวา กลับเต็มเปยมไปดวย

การมีนัยสําคัญภายในและแยกออกมาเปนเอกเทศจากสังคมของกลุมบุคคลอื่น

อนึ่ง การเลือกใชอัตลักษณน้ี ถือวาเปนอีกหน่ึงรูปแบบของการปรับตัวของกลุมชาติ

พันธุซึ่งมีอยูหลายรูปแบบ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสถานการณที่เปลี่ยนไป ความสัมพันธของกลุมชาติพันธุ

จําเปนตองเปลี่ยนตาม ทั้งนี้กอนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงปรับตัว กลุมชาติพันธุเองก็จําเปนตองมีการ

ประเมินสถานการณและประเมินตนเอง อาจเห็นไดจากการที่บุคคลสรางเอกลักษณใหมหรือให

ความหมายใหมของเอกลักษณเดิม ตัวอยางของการปรับตัวที่เห็นไดชัดเจนคือ การผสมกลมกลืน

ทางวัฒนธรรมชาติพันธุสองกลุม (cultural assimilation) หรือการบูรณาการทางวัฒนธรรม (cultural 

integration) จนกระทั่งการปรับตัว (adaptation)  ใหเขากับสถานการณทางสังคมที่ตนเองเขาไปมี

ประสบการณรวมอยูดวยถึงแมจะมีการผสมกลมกลืนหรือ การปรับใหเกิดแนวทางวัฒนธรรมแบบใหม 

ที่สามารถเปนที่ยอมรับและอยูรวมกันไดปราศจากความขัดแยง กลุมชาติพันธุที่มีความแตกตางกัน 

ก็ยังคงรักษาเอกลักษณของวัฒนธรรมของกลุมและความเปนตัวตน กลุมชาติพันธุ (ethnic identity) 

ของตนเอาไว

นิติ  ภวัครพันธุ (2541) ไดเสนอเกี่ยวกับปจจัยที่กอใหเกิดการแปรเปลี่ยนอัตลักษณของ

ปจเจกชนหรือกลุมคนนั้น แบงเปนปจจัยใน 2 ลักษณะคือ 1) ปจจัยทางสังคม และ 2) ปจจัยทาง

การเมือง ซึ่งปจจัยทางสังคมที่ นิติ  ภวัครพันธุ อางจากงานของ Lehman ที่ศึกษากลุมชาวคะยา ซึ่ง 

Lehman พบวาปจจัยทางสังคมที่มีผลตออัตลักษณของชาวคะยา คือ ภาษาและเศรษฐกิจ

อานันท กาญจนพันธุ (2549) อธิบายถึงแนวคิดการปรับเปลี่ยนอัตลักษณไววาอัตลักษณ

ใด ๆ ที่ปจเจกชนหรือกลุมชนตองการเปลี่ยนไปใชหรือสวมใสนั้น เกิดจากการใหความหมายขึ้นอยู
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กับชวงเวลาใดเวลาหน่ึงและมีสวนสัมพันธกับมิติของประวัติศาสตร และความหมายที่เปลี่ยนแปลงไป 

อาจหมายถึงบทบาทที่เปลี่ยนไป หรือาจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธเชิงอํานาจดวย และ            

การเปลี่ยนแปลงอัตลักษณที่เปนการกลายตัวตนเปนชนอีกกลุมหนึ่งโดยกระบวนการสราง เชน การ

กลายเปนไทย (Thai-isation) ของกลุมชาติพันธุตาง ๆ หมายถึง การยกสถานภาพทางสังคม (social 

status shift) หรือเปนกระบวนการเขยิบฐานะทางสังคมใหสูงขึ้น (upward mobility) หรือการ

พยายามหนีจากภาพลักษณตายตัว (stereotype)

นอกจากนี้ Keyes ยังไดอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธและการปรับเปลี่ยนความเปน 

อัตลักษณของกลุมชาติพันธุที่เกิดจาการกอรูปและอิทธิพลของรัฐชาติสมัยใหม ซ่ึงเปนการปรับเปลี่ยน

ที่เกิดจากรัฐกับปจเจกชนและกลุมชน ขณะที่ ยศ สันตสมบัติ ก็ไดอธิบายถึงอัตลักษณชาติพันธุที่

เชื่อมโยงยุทธวิธีทางการเมืองจนกระทั่งกอใหเกิดการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ และ อมรา  พงศาพิชญ 

ก็ไดใหภาพของการเปลี่ยนแปลงเลื่อนไหลของนิยามความเปนกลุมชาติพันธุและอัตลักษณอาจ

เปลี่ยนไป เมื่อสิ่งแวดลอมเปลี่ยนไป เชนใน กรณีชาวเขาในประเทศไทยและกลุมคนในภาคอีสานที่

อางไดทั้งความเปนไทย และเปนลาวก็ได

ประสิทธิ์ ลีปรีชา และคณะ (2547) ศึกษา พบวา ความเจริญของโลกาภิวัตนและความ

จําเปนจากการประกอบอาชีพ ความตองการไดรับการศึกษา ทําใหชาวมงบางสวนตองลงมาอยูพื้น

ราบและชุมชนเมือง ทําใหวิถีชีวิตเปลี่ยนไปและเกิดความสูญเสียความเปนอัตลักษณทางชาติพันธุ 

แตยังคงเกาะเกี่ยวความเปนเครือญาติความสัมพันธระหวางหมูบานกับเมืองและตางประเทศ ใชการ

ติดตอส่ือสารทางโทรศัพททําใหเกิดความตอเนื่องและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ขณะที่ศาสนาคริสต

ไดเขามามีบทบาทดานจิตใจมากขึ้น 

โฮโรวิทซ (อางถึงใน ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ 2547) ใหขอคิดวา กลุมชาติพันธุตาง ๆ 

มีการเปลี่ยนแปลงได อาจจะขยายใหญขึ้นหรือหดตัวเล็กลง เพราะวาความเปนสมาชิกของกลุมชาติ

พันธุเปนเรื่องของการกําหนดความหมายทางสังคม ของปจเจกบุคคลที่ไดกําหนดอัตลักษณชาติ

พันธุตนเอง และเปนที่ยอมรับของกลุมอื่น เมื่อมองในระยะยาวกลุมชาติพันธุตาง ๆ อาจเปลี่ยน

พรมแดนชาติพันธุซึ่งมักจะเปนไปอยางชา ๆ แตบางกลุมอาจเจตนาที่จะเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

อยางไรก็ตามในทัศนะของโฮโรวิทซ อัตลักษณชาติพันธุมีลักษณะถูกกําหนดมากกวาเปนไปโดย

สมัครใจเพราะโดยมากจะไดมาโดยกําเนิด แมวาอาจจะมีขอยกเวนไดบาง เชน ไดมาโดยการ

แตงงาน ฉะน้ันการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณชาติพันธุมักใชเวลานานขามช่ัวอายุคน และในกระบวนการ

เปลีย่นแปลงทางชาติพันธุจะมีกระบวน การท่ีเก่ียวของกันหลายลักษณะดวยกัน คือ การเปลี่ยนแปลง

พรมแดนชาติพันธุในระดับกลุม (group boundaries) การเปลี่ยนแปลงอัตลักษณชาติพันธุของบุคคล 

และเงื่อนไขที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพรมแดนและอัตลักษณชาติพันธุ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



64

โดยสรุปแลว อัตลักษณ เปนสิ่งที่สามารถปรับเปลี่ยนได และไมไดเปนรูปแบบตายตัว 

เพราะเมื่อปจเจกบุคคลตกอยูภายใตสถานการณหรือเผชิญตอบริบทรอบขางหรือพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง 

ในสังคมใดสังคมหนึ่ง อัตลักษณแหงปจเจกบุคคลจะมีการปรับตัวและมีการเลือกใชและเพิ่มเติม 

อัตลักษณแหงตนใหสอดคลองกับสถานการณในขณะนั้น เชนที่ ประสิทธิ์ ลีปรีชาและคณะ (2547) 

ไดศึกษา พบวา ความเจริญของโลกาภิวัตน ความจําเปนจากการประกอบอาชีพ และความตองการ

ไดรับการศึกษา มีผลทําใหอัตลักษณของชาวมงเปลี่ยนแปลงไป

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการปรับเปลี่ยนอัตลักษณของกลุมชาติพันธุ

ศิริรัตน แอดสกุล (2542 : 15) ไดศกึษาเร่ือง การดํารงเอกลักษณทางวัฒนธรรมของชาวมอญ : 

กรณีศึกษาชุมชนมอญบานมวง ตําบลบานมวง อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี พบวา ชาวมอญบาน

มวง ยังคงรักษาเอกลักษณทางวัฒนธรรมบางอยางไวไดจนถึงปจจุบัน เอกลักษณทางวัฒนธรรมที่

แสดงใหเห็นถึงความเปนกลุมชาติพันธุมอญ ไดแก ภาษา ศาสนา พิธีกรรม ความเชื่อและ

ขนบธรรมเนียมประเพณีตาง ๆ แตอยางไรก็ตามเอกลักษณทางวัฒนธรรมเหลานี้ก็มีบางสวนที่ถูก

ผสมกลมกลืนใหเขากับสังคมไทยดวย

อยางไรก็ตาม จากการศึกษาพบวา ชาวมอญบานมวง ก็ไดมีการผสมกลมกลืนเอกลักษณ

ใหเขากับสังคมไทย  ซึ่งเปนชนกลุมใหญไดเปนอยางดี ทั้งนี้เพราะคนมอญและคนไทยมี

ความสัมพันธแบบเชิงบวก ยอมรับกัน โดยไมมีอคติใด ๆ ตอกัน ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ปจจัยที่

ทําใหชาวมอญเกิดการผสมผสานกลมกลืนทางวัฒนธรรมน้ัน ไดแก นโยบายของรัฐ การศึกษา 

อาชีพ การแตงงาน และการตั้งถิ่นฐานและการอพยพยายถิ่น 

พิทยา พิณสาร (2543) ไดทําการวิจัยเรื่อง รูปแบบการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของ

ชุมชนชาวเขาใน 3 ดาน ไดแก วัฒนธรรมการแตงกาย วัฒนธรรมการสรางบานเรือน และ

วัฒนธรรมการบริโภค ซึ่งผลการวิจัยสรุปไดวา ชาวเขาไดมีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมดานการ

แตงกาย จากการแตงชุดประจําเผา มาเปนชุดแบบคนพื้นราบ การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการสราง

บานเรือนจะเปลี่ยนแปลงวัสดุภายนอกบานเรือน เชน หลังคา และฝาบาน และคนที่มีฐานะดีก็จะมี

แนวโนมปลูกบานแบบคนพื้นราบ ในดานวัฒนธรรมการบริโภคน้ันจากเคยท่ีบริโภคอาหารแบบงาย ๆ 

โดยมีแหลงอาหารในชุมชน ก็มีการผสมผสานอาหารเมือง และซื้ออาหารสําเร็จรูปมาบริโภคเพิ่ม

มากขึ้น 

รัตนาพร เศรษฐกุล และคณะ (2544) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง สถานการณของชุมชนชาวเขา

ในโลกสมัยใหม โดยผลการวิจัยพบวา สถานการณของชาวเขาในปจจุบันตองเปลี่ยนแปลงไปจาก

ชุมชนดั้งเดิมไปสูความทันสมัย ทั้งนี้เพราะภาครัฐนําเอาสิ่งที่รัฐคิดวาดี และเหมาะสมเขาไปสู

ชุมชนชาวเขา ซึ่งรัฐมองวาเปนชุมชนที่ยังลาหลังและมีปญหา ซึ่งกระบวนการสงเคราะหและพัฒนา
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ชาวเขานั้นมองปญหาของชาวเขา คือ ปญหาความมั่นคง และปญหายาเสพติด และรัฐไดตั้ง

สมมุติฐานการพัฒนาชาวเขาวา ตองเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเพื่อมิใหชาวเขาตองตัดไมทําลายปา และ

ปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นทดแทนการปลูกฝน โดยรัฐมีเปาหมายใหชาวเขาเปนพลเมืองไทยที่มีคุณภาพ 

สามารถชวยเหลือตนเองได

และนอกจากการพัฒนาชาวเขาแลว รัฐยังใชนโยบายรวมพวก (Integration) ชาวเขาให

เปนคนไทย ซึ่งเครื่องมือสําคัญของนโยบายรวมพวกดังกลาว คือ การใหการศึกษา แตการผสม

กลมกลืนน้ันยังไมประสบผลสําเร็จ เพราะสวนใหญเนนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สงเสริมรายได

มากกวาการพัฒนาทางสังคม รัฐยังไมสามารถสรางจิตสํานึกของความเปนคนไทยใหแกชาวเขา 

วิมลมาลย ศรีสุข (2545) ศึกษาวิจัย เร่ือง การปรับปรนวิถีชีวิตกลุมชาติพันธุปะหลอง 

บานหวยทรายขาว ตําบลแมนาวาง อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาวิจัยพบวา กลุมชน

ปะหลอง อพยพมาจากประเทศพมาบริเวณรอยตอชายแดน ไทย - พมา ที่ดอยอางขาง บานนอแล 

อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ใชระยะเวลาเดินทางดวยเทาจากประเทศพมาบริเวณดอยลาย มาถึง

ประเทศไทย ประมาณ 1 เดือน ดวยระยะทาง 15 กิโลเมตร สาเหตุที่อพยพมาอยูประเทศไทย เพราะ

เหตุผลทางการเมืองในประเทศพมา การปรับปรนเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของ

กลุมชาติพันธุปะหลอง มีสาเหตุหลายประการคือ เพื่อความอยูรอด ความคลายคลึงทางวัฒนธรรม 

การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมกับวัฒนธรรมของกลุมคนไทยพื้นราบ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

ทางวัฒนธรรมหลายประการ อาทิเชน ภาษา การแตงกาย อาหาร โดยเฉพาะเมื่ออยูในชวงที่มีการ

ติดตอกับสังคมภายนอก แตในสังคมภายในกลุมชนเดียวกัน จะไมมีการเปลี่ยนแปลง ยังคงยึดถือ

ตามประเพณี ความเชื่อด้ังเดิมอยู อน่ึงผูนําชุมชนมีสวนสําคัญที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของ

ชุมชนทั้งนี้ขึ้นอยูกับผลประโยชนและความอยูรอดจําตองยอมที่จะปรับเปลี่ยนตนเองใหเขากับ

วัฒนธรรมที่กลุมชนเขาไปอาศัยอยูรวมดวยการเปลี่ยนแปลง ในลักษณะนี้ทําใหเกิดผลเสียมากกวา

ผลดี การเปลี่ยนแปลงที่ผานมา อยูภายใตสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมของระบบ

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมไทย แนวโนมการปรับปรนเปลี่ยนแปลงของกลุมชนปะหลองใน

อนาคต ชุมชนอาจจะไมหลงเหลือเอกลักษณของตนเองหากไมไดรับการสงเสริมและพัฒนาไปใน

ทิศทางที่เหมาะสม

Michaud (1996) ไดศึกษาพบวา การคาและการทองเที่ยวทําใหสังคมของชาวมงเกิดการ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ปญหาครอบครัวและความขัดแยงภายในชุมชนมีมากขึ้น และผล

การศึกษาดังกลาวยังสอดคลองกับการศึกษาของ Harron (1991), Dearden (1993) และสุรีย (2539) 

ที่ไดศึกษาผลกระทบจากการทองเที่ยวประเภทเดินปาและทัวรปากับกลุมชาติพันธุในทางภาคเหนือ 

โดยผลการศึกษาพบวา การทองเที่ยวประเภทเดินปาและทัวรปา แมจะสรางรายไดใหแกชุมชน แต
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รายไดเหลาน้ีมักจะกระจุกตัวอยูกับกลุมผูมีอํานาจในชุมชน ทําใหเกิดปญหาความขัดแยงดาน

ผลประโยชนภายในชุมชน รวมถึงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ เชน การใชฟนจากปาและการ

ใชน้ํามากขึ้น เกิดปญหาสังคม ยาเสพติด โสเภณี ชุมชนมีคานิยมในการบริโภคสินคาเพิ่มขึ้น ขาด

การพึง่ตัวเองทางเศรษฐกิจและสังคม มีการละเมิดบรรทัดฐานของสังคม เอาพธีิกรรมไปรับใชชุมชน 

สุรีย บุญญานุพงศ (2539) ศึกษาผลกระทบจากการสงเสริมการทองเที่ยว : ศึกษากรณี

จังหวัดแมฮองสอน  ผลการศึกษาพบวา ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมการทองเที่ยวนั้นนอกจากเปน

ตัวเรงใหเกิด  การเปลี่ยนแปลงในชุมชนในดานการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค รวมทั้งการ

บริการทางสังคมอื่น ๆ แลวยังสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม ประเพณีของ

ชุมชนอีกดวย และการเปลี่ยนแปลงในสิ่งนี้เปนไปในทางลบมากกวาทางบวก ซึ่งก็เปนผลกระทบ

กลับมาสูการขยายตัวของกิจกรรมการทองเท่ียวดวย เน่ืองจากองคประกอบทางดานสังคม วัฒนธรรม 

เปนสวนหน่ึงของทรัพยากรทองเที่ยวของจังหวัดแมฮองสอน อยางไรก็ตามผลการวิเคราะหได

พบวา การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นมิไดเกิดจากกิจกรรมการทองเที่ยวเพียง

อยางเดียว หากแตเปนเพราะความออนแอของวัฒนธรรมเองดวย เนื่องจากประชากรในทองถิ่นขาด

ความรู ความเขาใจถึงแกนแทของวัฒนธรรม ประเพณีของตนเองทําใหไมสามารถตานกระแสของ

วัฒนธรรมใหม ๆ ที่เขามาได

ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล และสุธานี มะลิพันธ (ม.ป.ป.) ศึกษาวิจัย เรื่อง การดํารงอยูและ  

การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวลัวะบานปากํา อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน ผลการศึกษาพบวา 

ชาวลัวะบานปากําเปนกลุมชนที่มีอัตลักษณทางชาติพันธุที่โดดเดนกลุมหนึ่งในจังหวัดนาน โดยมี

วิถีชีวิตแบบพึ่งพิงธรรมชาติ เนื่องจากมีวัฒนธรรม ประเพณีเปนของตนเองดวยการสืบทอดจากคน

รุนหนึ่งไปยังอีกรุนหน่ึง ปจจุบันชาวลัวะบานปากํามีวิถีชีวิตอยูแบบดั้งเดิม แตมีสวนหนึ่งที่มีวิถี

ชีวิตที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต วิถีชีวิตที่ยังคงดํารงอยู ไดแก ลักษณะบานเรือน ความเชื่อเรื่อง

การนับถือผี ประเพณีตาง ๆ เชน ประเพณีการแตงงาน การสืบทอดสายตระกูลขางแม สวนวิถีชีวิตที่

เปลี่ยนแปลงไป ไดแก ภาษาที่ใชในการสื่อสาร ลักษณะการแตงกาย การบริโภค และเคร่ืองมือ

เครื่องใชในชีวิตประจําวัน สําหรับสิ่งที่ทําใหชาวลัวะบานปากํายังคงดํารงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ไดแก 

สภาพพื้นที่ที่หางไกลชุมชน และลักษณะ   การดําเนินชีวิตแบบพอเพียง สวนปรากฏการณที่ทําให

ชาวลัวะบานปากํามีวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไป คือ การปฏิสัมพันธกับสังคมภายนอกมากขึ้น และนํา

นโยบายของรัฐดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุมชาติพันธุ 

เชาวลิต ระวังภัย (2541) ศึกษาเรื่อง เครื่องแตงกายของชาวเขาเผาอาขาบานแสนสุข และ

บานแมสะแลปลาง อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย พบวา ในปจจุบันชาวอาขาไมมีการทอผา 

และยอมผาเอง สวนมากจะไปซื้อผาและผาฝาย จากแมสาย เพราะสะดวกสบาย และปจจุบัน
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ก็ไมหลงเหลือเครื่องมือที่ใชในการทอผาเหลืออยูแลว เนื่องจากไมไดทํากันเปนเวลานาน จึงผุพังไป

หมด อีกท้ังเด็กรุนหลังก็ไมนิยมแตงกายแบบอาขา จะแตงกันทีก็เฉพาะในงานพิธีกรรมเทานั้น และ

ปจจุบันการแตงกายของอาขาไดเปล่ียนแปลงไปมากแลว เปนผลมาจากวัฒนธรรมภายนอกท่ีเจริญกวา 

เด็กหนุมอาขาจํานวนมากนิยมการแตงกายแบบชาวเมือง และในปจจุบันจะพบการแตงกายไดใน

กลุมผูสูงอายุ เครื่องแตงกายบางชิ้นก็ไมมีผูใดสามารถทําได 

จักรพันธ เพียรพนัสสัก (2543) ศึกษาภูมิปญญาชาวบานในพิธีกรรมของชุมชนกะเหรี่ยง   

ผลการศึกษาพบวา วัฒนธรรมดานการแตงกาย ปจจุบันชาวเขาโดยเฉพาะคนรุนใหม ผูชายจะแตง

กายดวยกางเกงยีนสและเสื้อผาสําเร็จรูปมากขึ้น สวนผูหญิงก็มีบาง โดยเฉพาะผูที่มีฐานะทาง

เศรษฐกิจดี สวนคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจระดับกลางและระดับลางจะพบนอยที่สุด นอกจากนั้น

พิธีกรรมในดานการบันเทิง ซึ่งจะเริ่มหดหายลงไปบาง เพราะจากการที่มีสื่อทางวิทยุ โทรทัศน และ

เด็กรุนใหมไดเรียนภาษาไทย และหาซื้อหนังสือเพลงไดงาย บทลํานําหรือบทเพลง ปกาเกอะญอ

เปนบทเพลงที่ตองจําจากผูอาวุโส จึงไมไดรับความสนใจจากคนรุนใหม ปจจุบันรูปแบบของ

พิธีกรรมบางอยางเปลี่ยนแปลงไปภายใตเงื่อนไขปจจุบันที่เกิดขึ้นภายในชุมชน เชน ระบบการ

ปกครองทองถิ่นของรัฐ การแตงงานขามเผาพันธุ ความเชื่อ ความทันสมัยและรับการศึกษาแบบ

ใหม สวนปจจัยภายนอก ไดแก การแทรกแซงของรัฐที่มาในรูปแบบของการพัฒนา การปกครอง

และการศึกษา การเขามาของวัฒนธรรมภายนอก และการทองเที่ยว เปนตน 

ไฉน  สนสกุล (2541) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการธํารงชาติพันธุและการผสมกลมกลืน

ของชาวมอญที่ชุมชนมอญบางขันหมาก จังหวัดลพบุรี พบวา  ชาวมอญบางขันหมากมีการปรับตัว

ใหเขากับสังคมไทยที่เปนกลุมสังคมกลุมใหญไดเปนอยางดี ดวยเหตุผลดานความสัมพันธที่มีการ

ยอมรับซึ่งกันและกันโดยไมมีอคติมาตั้งแตในอดีตจนถึงปจจุบัน และดวยการติดตอปฏิสัมพันธ

ระหวางทั้งสองกลุมจึงเกิดการผสมกลมกลืนจากมอญมาเปนไทย สิ่งที่มีสวนในการสงเสริมใหเกิด

การผสมกลมกลืนนี้ ไดแก นโยบายของรัฐ การศึกษา อาชีพ การแตงงานขามกลุมสมาชิกของทั้ง

สองกลุม และการตั้งถิ่นฐานการอพยพยายถิ่น จากการศึกษาวิจัยของ ไฉน สนสกุล ฉบับน้ี 

นอกเหนือไปจากการคนพบประเด็น   การผสมกลมกลืนดังกลาวขางตนแลว ยังพบอีกวาชาวมอญ

บางขันหมากยังคงรักษาเอกลักษณของกลุมบางประการไวจนถึงปจจุบัน เอกลักษณที่ดํารงรักษาไว

อันไดแก รูปแบบและการแสดงออกในดานตาง ๆ ท่ีบงบอกถึงความเปนกลุมชาติพันธุมอญผานทาง

ภาษา การปฏิบัติกิจทางดานศาสนา พิธีกรรม ความเชื่อขนบธรรมเนียมประเพณี ที่ไดรับการ

ถายทอดมา แตเอกลักษณเหลานี้ มีบางสวนที่ถูกผสมกลมกลืนใหเขากับวัฒนธรรมไทยซึ่งเปนชน

กลุมใหญของประเทศ
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สุมิตร ปติพัฒน และเสมอชัย พูลสุวรรณ (2540) ไดศึกษาถึงชาวลาวโซง : พลวัตรของ

ระบบวัฒนธรรมในรอบสองศตวรรษ ผลการวิจัยพบวา การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

ของชุมนุมลาวโซงในภาคกลางของประเทศไทย ในรอบสองศตวรรษเศษที่ผานมา โดยอาศัยการ

วิเคราะหขอมูลภาคสนามเปรียบเทียบ ทั้งจากการสํารวจกลุมไทดําในถิ่นฐานดั้งเดิมในประเทศ

เวียดนามและลาวโซงซึ่งเปนกลุมอพยพของชาวไทดําในประเทศไทย รวมถึงการวิเคราะหขอมูล

จากเอกสาร สามารถสรุปไดวา ความเชื่อและพิธีกรรมทางศาสนาของกลุมไทดํากับโครงสราง

สังคมที่แบงคนเปนชนชั้นภายใตระบบการปกครองแบบศักดินา วัฒนธรรมแบบศักดินาของชาวไท

ดําเปนวัฒนธรรมของผูปกครอง มีโครงสรางภายในเขมแข็ง และมีแนวโนมที่จะกลืนวัฒนธรรม

ของกลุมชาติพันธุเพื่อนบานอื่น ๆ ซึ่งมีสถานภาพทางสังคมต่ํากวา ใหเขามาอยูในพรมแดนทางชาติ

พันธุของพวกตน

จากการศึกษาชุมชนลาวโซงปจจุบันในหลายทองที่ พบวาลักษณะตามประเพณีดั้งเดิม

บางอยาง คือ การแตงกายในชีวิตประจําวัน ทรงผมของสตรี และลักษณะทางกายภาพของบานเรือน 

เปนลักษณะที่สูญหายไดอยางรวดเร็ว รองลงมา คือ ภาษาพูดและพิธีกรรมเกี่ยวกับชีวิตสวนบุคคล 

สวนที่เปลี่ยนแปลงไดยากที่สุด คือ พิธีกรรมที่เกี่ยวของโดยตรงกับเครือขายความสัมพันธทาง

วัฒนธรรม โดยเฉพาะพิธีเสนเรือนและพิธีศพ ซึ่งปรากฏการณที่พบสะทอนใหเห็นวา ความเชื่อ

ด้ังเดิมเกี่ยวกับผี ซึ่งทําหนาที่เปนพลังกับเครือขายสังคมยังฝงรากลึกอยูในจิตสํานึกของชุมชน 

วัฒนธรรมโซงมีกลไกหลายระดับที่ชวยสรางและรักษาความสัมพันธระหวางผูคนภายในพรมแดน

ชาติพันธุของตน ภายใตอุดมการณของความเปนพวกเดียวกัน ความสําเร็จอยางดียิ่งของงานรวม

ญาติชาวลาวโซงในชวงเทศกาลสงกรานตเปนตัวอยางชัดเจนที่สุดกรณีหน่ึงของพัฒนาการทาง

วัฒนธรรมรูปแบบใหมที่ไดสืบสานขึ้นมาจากรากเหงาวัฒนธรรมดั้งเดิม 

สาโรช เผือกบัวขาว (2550) ศึกษากระบวนการสืบทอดดนตรีในพิธีกรรมของชุมชนไทดํา 

ในตําบลหนองปรง อําเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรี พบวา กระบวนการสืบทอดดนตรีในพิธีกรรม

ของชุมชนชาวไทดํา อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณากระบวนการสืบทอดดนตรีในพิธีกรรมของ

ชุมชนชาวไทดําเปนรายดาน พบวา ดานการสนับสนุน เปนกระบวนการสืบทอดดนตรีในพิธีกรรม

ที่ชุมชนชาวไทดํามีทัศนคติอยูในระดับสูงที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.23 และรองลงมาคือ ดานรูปแบบการ

ถายทอด มีคาเฉลี่ย 3.43 โดยดานคานิยม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับต่ําที่สุด คือ 2.98 สําหรับระดับ

ทัศนคติที่มีตอการสืบทอดดนตรีในพิธีกรรมของชุมชนชาวไทดําอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 

3.27 และการวิจัยนํามาสูขอเสนอแนะวา ชาวชุมชนไทดําตองชวยกันปลูกฝงคานิยมเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมพ้ืนบานท่ีสอดคลองกับลักษณะทางสังคม และสภาพแวดลอมทางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป 

และภาครัฐตองชวยสนับสนุนผูมีความรูมาชวยในกระบวนการสืบทอด เพื่อใหกลุมเยาวชนคนรุนใหม
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ไดเกิดแรงจูงใจที่จะเขามาเรียนรูโดยสมัครใจ และประการสําคัญภาครัฐจะตองเรงดําเนินการจัดตั้ง

ศูนยการเรียนรูชุมชนเกี่ยวกับวัฒนธรรมพื้นบาน เพื่อถายทอดความรูสูคนรุนตอไป และเรงผลักดัน

ใหศูนยการศึกษาในทองถิ่นจัดหลักสูตรประเพณีพื้นบานไวในการเรียนการสอน 

Lehman (1979) ศึกษากะเหร่ียงคะยา บริเวณชายแดนจังหวัดแมฮองสอน Lehman 

พบวา ชาวกะเหรี่ยงคะยาซึ่งมีวิถีชีวิตผูกพันกับชาวไตไดปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจากการทําไร

เลื่อนลอยไปสูการทํานาดํา ชนกลุมนี้อพยพลงจากดอย เปลี่ยนศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณี

ของตน ดวยเหตุผลที่วาประชากรลดนอยลงไมสามารถทําการผลิตดวยระบบการทําไรบนภูเขาได

อีกตอไป

Hayami (1992) ไดศึกษาพบวา เมื่อชุมชนเผชิญหนากับเงื่อนไขทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

ก็อาจทําใหประเพณี ความเชื่อและการจัดระเบียบในชุมชนไมสามารถอธิบายความสัมพันธทาง

สังคมไดอีกตอไป ในกรณีเชนน้ี ประเพณีและพิธีกรรมเดิมที่เคยวางอยูบนอุดมการณของความเทาเทียม 

อาจเร่ิมเปล่ียนไปเปนการวัดความสัมพันธทางสังคมจากฐานะทางเศรษฐกิจเชนเดียวกับชุมชน

ภายนอก ฮายามิศึกษาการปรับตัวของชาวกะเหรี่ยงในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยและ

พบวาชาวกะเหร่ียงหลายกลุมเร่ิมปรับเปล่ียนประเพณี ความเช่ือของตนโดยหันไปสรางความสัมพันธ

กับอํานาจใหม อยางเชน ศาสนาพุทธและศาสนาคริสตเพื่อเปนพื้นฐานในการปรับตัวของตน

แนวคิดเกี่ยวกับการถายทอดวัฒนธรรม

ความหมายของคําวา วัฒนธรรมนั้นมีนักวิชาการและหนวยงานตาง ๆ ไดใหคํานิยามที่

แตกตางกัน ดังนี้  

บรรเทิง พาพิจิตร (2549) คําวา “วัฒนธรรม” มาจากคําวา “Culture” ในภาษาอังกฤษ ซึ่ง

คํานี้มีรากศัพทมาจาก คําวา “Cultura” ในภาษาละติน มีความหมายวา การเพาะปลูกและบํารุงให

เจริญงอกงาม คําวา “วัฒนธรรม” ในภาษาไทย เปนคําที่ไดมาจากการรวมคํา 2 คํา เขาดวยกัน คือคํา

วา “วัฒนะ” หมายถึง ความเจริญงอกงาม รุงเรือง และคําวา “ธรรม” หมายถึง การกระทําหรือขอ

ปฏิบัติ เมื่อรวมกันแลว วัฒนธรรมตามความหมายของคําในภาษาไทย จึงหมายถึง ขอปฏิบัติเพื่อให

เกิดความเจริญงอกงาม 

Encyclopedia of Social Science (อางถึงใน สุพัตรา สุภาพ 2528) ไดอธิบายคําวา 

วัฒนธรรม (Culture) วา เปนคําที่ใชในวิชามานุษยวิทยาสมัยใหม (Modern Anthropology) และ

ในทางดานสังคมศาสตร (Social Sciences) หมายถึง มรดกของสังคม (Social Heritage) เปน

ลักษณะเฉพาะในการดํารงชีวิต ของกลุมคนที่มาอยูรวมกัน และไดมีการเปลี่ยนแปลงใหเจริญตาม

ยุคสมัย 
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พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแหงชาติ พุทธศักราช 2553 ใหความหมายของคําวา 

“วัฒนธรรม” วา หมายถึง วิถีการดําเนินชีวิต ความคิด ความเชื่อ คานิยม จารีตประเพณี พิธีกรรม 

และภูมิปญญา   ซึ่งกลุมชนและสังคมไดรวมสรางสรรค สั่งสม ปลูกฝง สืบทอด เรียนรู ปรับปรุง 

และเปลี่ยนแปลง เพื่อใหเกิดความเจริญงอกงาม ทั้งดานจิตใจและวัตถุ อยางสันติสุขและยั่งยืน

สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (2535) ใหความหมายของคําวา วัฒนธรรม

คือ วิถีชีวิตของคนในสังคม เปนแบบแผนประพฤติปฏิบัติและการแสดงออกซึ่งความรูสึกนึกคิด               

ในสถานการณตาง ๆ ที่สมาชิกในสังคมเดียวกันสามารถเขาใจ ซาบซึ้ง ยอมรับและใชปฏิบัติรวมกัน    

อันจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมนั้น ๆ

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2525 ใหความหมายของคําวา

วัฒนธรรม หมายถึง ลักษณะท่ีแสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเปนระเบียบเรียบรอย ความกลมเกลียว

กาวหนาของชาติ และศีลธรรมอันดีของประชาชน ทางวิทยาการ หมายถึง พฤติกรรมและสิ่งที่คน

ในหมูผลิต สรางขึ้นดวยกัน เรียนรูจากกันและกัน และรวมใชอยูในหมูพวกของตน 

พระเทพเวที (ประยุทธ ประยุตฺโต) (2532) ใหความหมายของคําวา วัฒนธรรม หมายถึง  

ผลรวมของการสั่งสมสรางสรรคภูมิธรรม ภูมิปญญาที่ถายทอดสืบตอกันมาของสังคมนั้น ๆ หรือ

กลาวสั้น ๆ ไดวา วัฒนธรรมคือ ประสบการณ ความรู ความสามารถ ที่สังคมนั้นมีอยูหรือเนื้อตัว

ทั้งหมดของสังคมน่ันเอง

พระยาอนุมานราชธน (2531) วัฒนธรรม คือ สิ่งที่มนุษยเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหรือผลิต

ขึ้นสรางขึ้น เพื่อความเจริญงอกงามในวิถีของสวนรวม ถายทอดกันไว เอาอยางกันไว รวมทั้ง

ผลิตผลของสวนรวมที่มนุษยไดเรียนรูมาจากคนแตกอนสืบตอเปนประเพณีกันมา ตลอดจนความรูสึก 

ความคิดเห็น และกิริยาอาการ หรือการกระทําใดๆ ของมนุษยในสวนรวมลงรูปเปนพิมพเดียวกัน 

และสําแดงออกมาไดปรากฏเปนภาษา ศิลปะ ความเชื่อ ระเบียบประเพณี เปนตน

Barnouw (1964) วัฒนธรรม หมายถึงวิถีชีวิตของบุคคลกลุมหนึ่งเปนลักษณะรวมของ

พฤติกรรม พฤติกรรมเหลานั้นเกิดจากการเรียนรูและมีการถายทอดจากคนรุนหนึ่งไปยังอีกรุนหนึ่ง 

นิยพรรณ วรรณศิริ (2540) กลาววา วัฒนธรรมเปนพฤติกรรมหรือผลิตผลจากพฤติกรรมที่

เกิดจากการเรียนรู การขัดเกลา  การจัดระบบระเบียบใหดีงามขึ้นจากพฤติกรรมเดิมที่เปนธรรมชาติ

และสิ่งของที่เปนวัฒนธรรมเปนของที่มนุษยทําขึ้น  สรางขึ้น  ปรุงแตงขึ้นนั่นเอง  น้ําในแมน้ําเปน

สิ่งของธรรมชาติ  แตน้ําตมสุกแลวเปนสิ่งของทางวัฒนธรรมเพราะมีการปรุงแตงระหวางสิ่งของ

จากธรรมชาติดวยกัน  เชน  น้ํา  ไฟ  และความรอน  วัฒนธรรมน้ําตมเปนสิ่งที่ไดมาจากการเรียนรู

ของมนุษยวาน้ําสุกปราศจากเชื้อโรค  นั่นเอง  ไมเปนของจากปาเปนธรรมชาติแตบานเปนสิ่งของ

ในวัฒนธรรมเพราะมี  การเอาไมในธรรมชาติมาดัดแปลงปรับปรุง จัดรูปรางประกอบกันและเปน
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สิ่งของจากผลิตผลของการเรียนรูของมนุษยวาบานคุมครองรางกายและกันความรอน  หนาว  แดด  

ฝนได  พฤติกรรมของมนุษยที่ไดรับการจัดสรรขึ้นมาดวยความจงใจถือวาเปนวัฒนธรรม  เพราะมี

การปรุงแตงแลวพฤติกรรมที่เปนวัฒนธรรมมักจะเปนพฤติกรรมของเด็กที่โตแลวและของผูใหญ

ทั่วๆ  ไป

นอกจากนี้แลว นิยพรรณ วรรณศิริ (2540) ยังกลาวอีกวา วัฒนธรรมหรือพฤติกรรมใด  ๆ  

เปนสิ่งที่มนุษยทุกคนคิดสรางขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการพื้นฐานทางรางกายของตน ส่ิงใด

พฤติกรรมใดที่บุคคลคนหนึ่งคิดขึ้นและทําความพอใจใหกับตนเองแตผูเดียวโดยผูอื่นไมไดมี

สวนรวมดวยนั้น  เปนพฤติกรรมเฉพาะบุคคลจึงไมนับวาเปนรูปแบบของวัฒนธรรม (Patterns  of  

Culture) เพราะมองไมเห็นเปนรูปธรรมวามีลักษณะอะไรบางที่เปนสวนรวม  มันเปนหนวย

ปลีกยอยเกินกวาจะประมวลคราวๆ ได  สวนส่ิงของและพฤติกรรมใดท่ีเปนท่ียอมรับของคนหมูมาก

ในสังคมและคนสวนใหญยอมรับใชผูมองจากภายนอก (สังคม) สังเกตเห็นไดชัดเจนวามันเปน

อยางไรโดยมองจากภาพรวมกวาง ๆไดพฤติกรรมนั้นก็คือรูปแบบของขบวนการทางวัฒนธรรมของ

สังคมนั้น ๆ นั่นเอง  การที่คนภาคเหนือ  อีสาน  กลาง  และใตตางก็พูดภาษาถิ่นของตนเอง ซึ่งไม

เหมือนกัน  แตทุกคนในทุกภาคพอจะรูภาษาไทย  อักขระไทย  โดยเฉพาะอยางยิ่งเขาใจกันไดแมจะ

พูดคนละภาษาถิ่น  ก็จะสามารถบอกไดวาคนเหลานั้นคือคนไทย  เพราะเขารูภาษาไทยเชนกัน  คน

ภาคเหนือนุงผาซิ่นไหม  คนภาคอีสานนุงผาซิ่นฝาย  คนภาคใตนุงผาซิ่นบาติก คนภาคกลางนุง

ผาถุงสําเร็จ (ที่ทําจากวัตถุดิบอะไรก็ตาม) ผูสังเกตการณทางวัฒนธรรมจากภายนอกสังคมจะบอก

ไดวารูปแบบทางวัฒนธรรมการแตงกายของคนไทยคือ การนุงผาแบบผาซ่ินซ่ึงปายทับจากดานหนึ่ง

ไปอีกดานหนึ่งและคอนขางยาวระหวางขอเทากับหัวเขา (ซึ่งผิดกับชนชาติลาวที่นุงผาซิ่นยกสูงถึง

หัวเขา) เปนตน

สวน Edward Sapir (1940) ซึ่งเปนนักปราชญทางวัฒนธรรมมีแนวคิดวา วัฒนธรรมนั้น

เกิดจากแหลงศูนยกลางเปนแหลง ๆ ไปแลวแพรกระจายไปตามพื้นที่ตาง ๆ โดยอาศัยการติดตอ

เชื่อมโยงของมนุษยชาติในโลกที่มีแนวโนมที่จะติดตอกันตลอดเวลา วัฒนธรรมตามแหลงตาง ๆ 

ของโลกที่มีสวนคลายคลึงกันนั้นมีสาเหตุมาจากการแพรกระจายทางวัฒนธรรมนี้เอง เชนเดียวกับ 

Franz Boas (1940) ที่เชื่อวาวัฒนธรรมเกิดจากศูนยกลางจุดใดจุดหนึ่งแลวจึงพัฒนาตนเองจนเขา

รูปแบบดีแลวก็จะแพรกระจายไปรอบตัวเปนรัศมีจากวงแคบ ๆ เปนวงกวางออกไปยังสังคมเพื่อนบาน

โดยรอบ 

การที่ Boas สรุปทฤษฎีการแพรกระจายทางวัฒนธรรมวาวัฒนธรรมเกิดข้ึนจากแหลงหนึ่ง

แลวแพรกระจายไปอีกแหลงหนึ่ง ทําใหวัฒนธรรมหลาย ๆ แหลงที่ตอเนื่องมีลักษณะคลายๆ กัน 
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นั้น Boas ไมไดหมายถึงการแพรกระจายของวัฒนธรรมแบบลองลอยไปโดยตัวของมันเองหากแต

ปจจัยอ่ืน ๆ มาประกอบ ไดแก

1. ปจจัยทางภูมิศาสตร ลักษณะทางภูมิศาสตรที่สงเสริมการแพรกระจายทางวัฒนธรรม

ตองมีลักษณะดังนี้

1.1 ตองเปนพ้ืนท่ีตอเน่ืองกัน

1.2 ตองไมมอุีปสรรคทางภูมิศาสตรขัดขวาง  เชน  ทะเล   ภูเขา  ปาไม  หิมะ และ

ทะเลทราย เปนตน

2. ปจจัยทางระยะทาง  หมายถึง  ตองไมอยูไกลเกินกวาท่ีคนและวัฒนธรรมจะแพรกระจาย

ไปถึงได

3. ปจจัยทางเทคโนโลยีการสื่อสารสารคมนาคม  นั้นคือวิธีการที่คนจะไปมาหาสู

ติดตอกันได ถึงแมจะมีอุปสรรคทางภูมิศาสตรขัดขวางก็ตาม

4. ปจจัยทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจเปนตัวสนับสนุนการแพรกระจายที่สําคัญปจจัยหนึ่งจะ

เห็นไดวาคนที่มีเงินเทานั้นที่จะสามารถเดินทางไปยังสังคมอื่น ๆ ได เมื่อไปถึงที่ใดก็จะเผยแพร

วัฒนธรรมของตนที่นั้นทั้งโดยทางตรงและทางออม บางคนอาจจะไปทองเที่ยว บางคนอาจจะไป

คาขายหรือทํามาหากิน

5. ปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม การแพรกระจายอาจเกิดจาก

5.1 คนจากสังคมหนึ่งเดินทางไปศึกษาตอ ณ อีกสังคมหนึ่ง ทําใหไดแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรมกันข้ึน

5.2 เกิดภัยสงครามในสังคมหน่ึงทําใหมีคนอพยพโยกยายไปอยูอาศัยในอีกสังคมหน่ึง

5.3 เกิดจากการแตงงานระหวางคนตางวัฒนธรรมข้ึน

5.4 เกิดภัยธรรมชาติเชน ความแหงแลง โรคระบาด ฯลฯ ทําใหคนอพยพโยกยายไป

อยูอีกสังคมหนึ่ง

ดังนั้นจึงสรุปไดวาการแพรกระจายทางวัฒนธรรมเกี่ยวของกับเขตวัฒนธรรม (Cultural 

Areas) อยูมากทีเดียว เพราะในเขตที่คนไปมาติดตอกันไดสะดวกจะมีวัฒนธรรมที่คลายคลึงกัน

เนื่องจากวัฒนธรรมสามารถแพรกระจายไปไดจากจุดกําเนิดได และวัฒนธรรมถูกบงการ

โดยสิ่งแวดลอมจึงสามารถจัดกลุมของวัฒนธรรมตามระดับของความเจริญไดเปน 3 ประเภท

ดังตอไปน้ี

1. วัฒนธรรมดั้งเดิม (Primitive Culture) เปนวัฒนธรรมพื้นฐานแรกเริ่มสุดของมนุษย

ซึ่งแบงออกเปน 3 ระดับ คือ
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1.1 วัฒนธรรมคนปา คือวัฒนธรรมของกลุมคนที่เกิดและอาศัยในเขตอัฟริกาและ

เอเชีย ไดแก วัฒนธรรมของพวก Pigmies, Semang, Sakai และอื่น ๆ ชนกลุมนี้เปนพวกเรรอน หา

อาหารตามมีตามเกิด ชีวิตขึ้นอยูกับธรรมชาติแตเพียงอยางเดียว

1.2 วัฒนธรรมเผาดั้งเดิมเขตหนาวและเขตขั้วโลก เชน พวกเอสกิโม และแลปส กลุม

นี้ก็ยังคงเรรอนหาอาหารเชนกัน แตคอนขางขยันและอดทน รูจักสะสมอาหารไวกินตลอดป

1.3 วัฒนธรรมของคนเผาพื้นเมืองออสเตรเลีย (Australian Aborigines) คนกลุมนี้อยู

ในออสเตรเลียและตามหมูเกาะตาง ๆ ในทะเลใต พวกดยัคสในบอรเนียวและนิวกินี เปนตน

2. วัฒนธรรมปฐมภูมิ (Primary Culture) ไดแก วัฒนธรรมขั้นตนที่พฤติกรรมของมนุษย

เร่ิมมีระบบข้ึนมา เปนการเร่ิมตนวัฒนธรรมสมัยใหมแตยังไมท้ิงลักษณะของวัฒนธรรมคนปาบุพกาล 

เปนระยะหัวเลี้ยวหัวตอระหวางวัฒนธรรมพื้นฐานสุดของมนุษยและวัฒนธรรมสมัยใหมในยุค

เร่ิมแรก แบงไดเปน 3 ระดับ คือ

2.1 กลุมชนเรรอนเก็บผักหักฟนที่คอนขางเจริญ กลุมชนระดับนี้รูจักใชกรรมวิธีใน  

การหาอาหารดีขึ้นกวาเดิม รูจักใชเครื่องมือชวยทุนแรงแลว เขตวัฒนธรรมก็เปนเขตเดียวกับ

วัฒนธรรมด้ังเดิมน้ันเอง แตผูคนใชกรรมวิธีแตกตางกันและดีกวากัน

2.2 ชนเผาเรรอนเลี้ยงสัตว (Nomads) ชนกลุมน้ีอยูในเขตอากาศอบอุน พื้นที่สูง ๆ 

และทุงหญา เชน พวกที่อาศัยอยูในยุโรปภาคกลาง ภาคเหนือและเอเชียตะวันออกกลาง เชน ตุรกี 

อิหราน (เปอรเซีย) อัฟกานิสถาน และอัฟริกาเหนือ เปนตน

2.3 วัฒนธรรมชาวสวน วัฒนธรรมชาวสวนนี้เปนวัฒนธรรมของเกษตรกรนั่นเอง แต

เปนกลุมที่เพาะปลูกสวนครัวขนาดใหญ ใชแรงงานสตรีทําการเพาะปลูก พืชที่ปลูกไดแกประเภท

หัวเผือกมัน เขตวัฒนธรรมชาวสวนไดแก เขตแปซิฟค และหมูเกาะทะเลใต เชน หมูเกาะไมโครนีเซีย       

เมลานีเซีย มีการจัดกลุมเครือญาติขึ้นแลว แตเปนการจัดของฝายหญิง ซึ่งเปนการสืบสกุลทางฝาย

แมขั้นตน ยังไมมีการนับญาติฝายทางชาย และยังไมมีระบบนับญาติที่แทจริง

ในระดับชนเผาเรรอนเล้ียงสัตว (Nomads) และวฒันธรรมชาวสวน จัดเปนวัฒนธรรม

ผลิตอาหารแลว ไมใชวัฒนธรรมหาอาหารอีกตอไป

3. วัฒนธรรมทุติยภูมิ (Secondary Culture) หมายถึง วัฒนธรรมระดับเจริญแลว เปน

พฤติกรรมเร่ิมตนของยุคศิวิไลซ ระบบตางๆ ของพฤติกรรมมนุษยไดรับการพัฒนาไปมากมายหลายทาง 

แบงเปนเขตวัฒนธรรมได 3 ระดับ คือ

3.1 วัฒนธรรมเพาะปลูกขั้นสูง มีการใชน้ํา ใชการชลประทานใชเครื่องมือกสิกรรมมี     

การเลี้ยงสัตวใชงาน เลี้ยงสัตวในครัวเรือน เขตวัฒนธรรมระดับนี้ไมไดแบงตามเขตเดิม แตแบงตาม

อารยธรรมใหญๆ ของโลก ไดแก แมน้ําไทกรีสและยูเฟรตีส หรือเมโสโปเตเมีย เขตแมน้ําไนล หรือ
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อียิปต เขตแมน้ําฮวงโห หรือจีนเขตแมน้ําคงคาหรืออินเดีย เขตรอบทะเลเมดิเตอรเรเนียนหรือกรีก 

และโรมัน และเขตแมน้ําอเมซอนหรือยูคาทาน (ชิลี เปรู และอเมริกากลาง)

3.2 วัฒนธรรมชาวสวนชั้นสูง ไดแกวัฒนธรรมในเขตหมูเกาะทะเลใตในมหาสมุทร 

แปซิฟค ในระดับนี้เกิดระบบครอบครัวและเครือญาติที่ดีขึ้น แตยังคงสืบสกุลทางแม หญิงยังมี

บทบาทเพาะปลูกเลี้ยงสังคมอยู

3.3 วัฒนธรรมพอบานเปนใหญ อํานาจทางสังคมเปลี่ยนมือจากหญิงมาเปนชาย สืบสกุล

ทางพอ พรอมกับอารยธรรมบางแขนงเจริญขึ้น ยุคนี้เปนยุคศิวิไลซสมัยใหม เริ่มตนจากเขตกรีก

และโรมกอนแลวจึงแพรกระจายไปทั่วยุโรป

งามพศิ สัตยสงวน (2545) กลาววา การถายทอดและการรับวัฒนธรรมเกิดจากการขัดเกลา

ทางสังคม  (Socialization) หรือการเรียนรู วัฒนธรรม (Enculturation) ซึ่งหมายถึง การเรียนรู

วัฒนธรรมตลอดชีวิตของคน ตั้งแตเกิดจนตายถึงการพัฒนาตัวตน (Self) หรือการพัฒนาบุคลิกภาพ

ของคนจนคนแตละคนกลายเปนสมาชิกที่ดีของสังคมและคนแตละรุนจะถายทอดวัฒนธรรมไปยัง

อีกรุนหนึ่งตอเนื่องไปเรื่อย ๆ เมื่อแรกเกิดโดยทั่วไปมนุษยจะมีลักษณะทางกายภาพ ชีวภาพที่พรอม

จะเรียนรูวัฒนธรรม  โดยการเรียนรูอยางตอเนื่อง  การกระทําระหวางวัฒนธรรมหนึ่ง ๆ  กับ

สิ่งแวดลอมทางสงัคม ปจเจกชนจะสามารถกลายเปนมนุษยอยางสมบูรณไดโดยการเรียนรูวัฒนธรรม 

ซึ่งหมายถึง การเรียนรูทักษะดานตาง ๆ  เชน บรรทัดฐานทางสังคม  คานิยม  ความคิดและ

พฤติกรรมตาง ๆ ที่ยอมรับกันโดยสังคมนั้น ๆ

ในเร่ืองของการขัดเกลาทางสังคม  ตองคํานึงถึงการขัดเกลาเชิงเพศ (Gender  Socialization)  

ซึ่งหมายถึงการที่ปจเจกชนเรียนรูพฤติกรรมทางวัฒนธรรมของการเปนหญิงหรือชายที่เกี่ยวของ

สัมพันธกับลักษณะของชีวภาพของเพศชายหรือเพศหญิง  ดังนั้นบิดามารดาและผูเลี้ยงดูทารกและ

เด็กตองขัดเกลาสั่งสอนใหเด็กชาย  เด็กหญิง  แสดงบทบาททางเพศของตนใหถูกตองตามที่สังคม

คาดหวังไว (Sex Role Socialization) เพ่ือจะไดชายหรือหญิงท่ีสังคมตองการ 

ในเรื่องการขัดเกลาทางสังคม  นักวิชาการมักแบงออกเปนสองขั้นตอนใหญ ๆ คือ การ

ขัดเกลาทางสังคมในชวงแรก ๆ  ของชีวิต คือตอนเปนทารกและเด็กและการขัดเกลาในชวงหลัง

ของชีวิต  ตั้งแตวัยรุนเปนตนมา  นักวิชาการบางคนยังแบงชวงหลังออกเปนหลายขั้นตอนยอย เชน 

วัยผูใหญแรกเร่ิม (อายุ 25-39 ป)  วัยผูใหญตอนปลาย (อายุ 40-60 ป) วัยชรา (อายุ  61 ปขึ้นไปจนถึง

วันตาย) เรื่องการขัดเกลาตองคํานึงถึงหนวยของการขัดเกลาซึ่งไดแก ครอบครัว โรงเรียน เพื่อน 

สื่อมวลชน ศาสนา  ชมรม  สมาคมและหนวยอื่น ๆ  อีกมาก
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นอกจากนี้แลว งามพิศ  สัตยสงวน (2545) ยังกลาวถึงวัฒนธรรมยอยหรือวัฒนธรรมรอง 

(Subcultures) วามีความหมายตรงกันขามกับคําวาวัฒนธรรมใหญหรือวัฒนธรรมทั่วไป (General  

Culture) วัฒนธรรมใหญ  หมายถึง  วัฒนธรรมที่เปนหลักในการดํารงชีวิตของสมาชิกจํานวนมาก

ของสังคม  หรือเปนวัฒนธรรมที่คนจํานวนมากในสังคมมีอยูรวมกัน  เชน ศาสนาพุทธ ภาษาไทย 

ภาคกลาง  ระบบการปกครอง ระบบการศึกษาที่จัดโดยรัฐบาลไทย รวมทั้งประเพณีที่เกี่ยวของกับ

พระมหากษัตริยและพุทธศาสนา เปนวัฒนธรรมใหญในสังคมไทย สวนวัฒนธรรมยอยนั้นจะมี

ความหมายตรงกันขามกับวัฒนธรรมใหญ  ซึ่งหมายถึง วัฒนธรรมที่ใชกันในกลุมคนบางกลุม

เทานั้น  ไมไดใชกันในทุกกลุมคนหรือคนจํานวนมากในสังคม  วัฒนธรรมยอยมักเปนสวนหนึ่ง

ของวัฒนธรรมทั่วไปและมักเกี่ยวของกับวัฒนธรรมทั่วไป  แตในเวลาเดียวกันมันก็มักแตกตางไป

จากวัฒนธรรมท่ัวไปดวยวัฒนธรรมยอยจะเดนชัดในสังคมที่มีความแตกตางกันในหมูประชากร  จึง

ไมมีวัฒนธรรมท่ัวไปแตเพียงประเภทเดียว แตจะมีแกนกลางเปนวัฒนธรรมท่ัวไป  และมีวัฒนธรรม

ยอยอยูจํานวนหนึ่งในสังคมนั้นดวย

แบบแผนวัฒนธรรมบางอยาง  มีอยูรวมกันเฉพาะในกลุมท่ีมีสถานภาพทางสังคมบางอยาง

เทาน้ัน  กลุมคนดังกลาวนอกจากจะปฏิบัติตามวัฒนธรรมท่ัวไปบางอยางแลวยังปฏิบัติตามวัฒนธรรม

ยอยเฉพาะกลุมตัวท่ีมีอัตลักษณของตนเองอีกดวย วัฒนธรรมยอยดังกลาวแบงออกเปนประเภทตาง ๆ  

ไดหลายประเภท  ตามสถานภาพทางสังคมประเภทตาง ๆ  ไดแก สถานภาพทางเพศ สถานภาพทาง

อายุ  สถานภาพทางอาชีพ  สถานภาพทางชนช้ันหรือวรรณะ สถานภาพเชิงเช้ือชาติหรือชนกลุมนอย

กลุมตาง ๆ  สถานภาพทางศาสนา  เปนตน นอกจากวัฒนธรรมยอยดังกลาว ซึ่งไดแก เพศ อายุ 

อาชีพ ชนชั้นหรือวรรณะ สถานภาพเชิงเชื้อชาติ ศาสนาแลว  ยังมีวัฒนธรรมยอยอีกหลายประเภท  

ขึ้นอยูกับปจจัยอีกหลายอยาง  เชน  ลักษณะทางภูมิศาสตร ทําใหเกิดวัฒนธรรมยอยเชิงภูมิภาคและ

วัฒนธรรมยอยของคนเมือง  คนชนบทข้ึน เปนตน

วัฒนธรรมยอยที่สําคัญไดแกวัฒนธรรมยอยเชิงเพศ  อายุ  อาชีพ เช้ือชาติหรือชนกลุมนอย  

ในทุกสังคมมักจะมีความแตกตางระหวางคนในกลุมที่เปนเพศชายกับเพศหญิง โดยทั่วไปมักมีการ

แบงงานกันตามเพศ  ในบางวัฒนธรรมมีขอหามไมใหผูหญิงเขารวมพิธีกรรมบางอยาง หรือหาม

ทํางานบางอยาง  เชน งานดานศิลปะ  เปนตน กิจกรรมทางดานวิชาการและการสรางสรรคถือวา

เปนกิจกรรมของผูชายโดยเฉพาะ

อายุเปนวัฒนธรรมยอยที่สําคัญอีกอยางหนึ่ง  ในแตละสังคมประกอบไปดวยสมาชิกใน

วัยตาง ๆ กัน นับได 5 วัยดวยกันคือ วัยทารก วัยเด็ก วัยรุน วัยผูใหญ และวัยชรา กลุมคนในแตละวัย

ดังกลาวจะเปนวัฒนธรรมยอยประเภทหนึ่ง เพราะแตละกลุมจะมีความคิด ความเชื่อ สํานวนภาษา  
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การแตงกายและพฤติกรรมที่เปนของกลุมตนแตกตางไปจากกลุมคนในวัยอื่น ๆ ของสังคม เรียกวา

มีอัตลักษณของตนเองโดยเฉพาะ

ในสังคมใหมจะมีวัฒนธรรมยอยเชิงอาชีพอยูดวย  เพราะคนในสังคมมักมีอาชีพตาง ๆ 

กันไป เชน เปนนักรอง ดาราภาพยนตร หมอนวด ครู อาจารย นายแพทย นักวิทยาศาสตร และนัก

สังคมศาสตร เปนตน คนแตละกลุมดังกลาวจะมีวัฒนธรรมยอยของตนเองที่ไมเหมือนกลุมคน

อาชีพอ่ืน ๆ คนที่อยูในอาชีพเดียวกันมักเขาใจกันดีกวาคนในอาชีพอื่น

สังคมสมัยปจจุบันมักประกอบไปดวยสมาชิกที่มีเชื้อชาติตาง ๆ กัน ทําใหเกิดเชื้อชาติ

หรือกลุมชาติพันธุหลายกลุม กลุมชาติพันธุ (Ethnic Groups) คือกลุมที่มีวัฒนธรรมแตกตางไปจาก

วัฒนธรรมทั่วไปของสังคม ในสังคมไทยมีกลุมชาติพันธุมากมาย เชน ชาวเขาเผาตาง ๆ ชาวไทย

มุสลิม คนไทยเชื้อสายจีน  เขมร  มอญ  พมา  ลาว  และไทยโซง เปนตน คนพวกน้ีจะมีภาษา  

คานิยม ความคิด ความเชื่อทางศาสนา ประเพณี และพิธีกรรมตาง ๆ ตางไปจากคนไทยที่นับถือ

พุทธศาสนา 

งามพิศ  สัตยสงวน (2543 : 34-35) กลาวถึง กลุมชาติพันธุ (Ethnic Groups) และอัตลักษณ

ทางวัฒนธรรม (Cultural Identity) วา กลุมชาติพันธุเปนเรื่องของวัฒนธรรม  และเปนสวนหนึ่งของ

วัฒนธรรมยอยหรือวัฒนธรรมรอง (Subculture) กลุมชาติพันธุนั้น หมายถึง กลุมคนที่มีวัฒนธรรม

ยอยรวมกัน คือ มีคานิยม ความคิด อุดมการณ ประเพณี  พิธีกรรมทางศาสนา ระบบสัญลักษณและ

วัฒนธรรมดานอ่ืน ๆ รวมกัน กลุมชาติพันธุจะมีวัฒนธรรมที่แตกตางไปจากวัฒนธรรมใหญและมัก

เชื่อมโยงกับการอพยพมาจากประเทศอื่น ๆ เมื่อกลุมชาติพันธุตาง ๆ อพยพมาอยูอาศัยในสังคมใหม

มักมีความสํานึกในอัตลักษณทางวัฒนธรรม (Cultural Identity) สูงมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งถาอพยพ

เขามาในสังคมใหมเปนจํานวนมากและกลุมคนเหลานี้มักจะถูกเลือกปฏิบัติ และไดรับการปฏิบัติ

อยางอคติ แตเมื่อเวลาผานไป ลูกหลานของกลุมชาติพันธุกลุมแรก ๆ อาจยอมรับวัฒนธรรม

ใหญและพยายามหาทางเคลื่อนที่ทางชนชั้นใหสูงขึ ้นและในที่สุดอาจละทิ้งอัตลักษณทาง

วัฒนธรรมของกลุมตนอยางสิ้นเชิงก็เปนได

ในสังคมไทยก็เชนเดียวกับสังคมอื่น ๆ มีกลุมชาติพันธุมากมายหลายกลุมดังกลาว

มาแลว  เชน พวกชาวเขา ชาวเล ชาวมุสลิม  คนไทยเชื้อสายจีน  เขมร มอญ พมา ลาว และไทยโซง  

เปนตน แตละกลุมชาติพันธุมีกระบวนการการผสมผสานทางวัฒนธรรมแตกตางกันไป 

Hess, Markson and Stein (อางถึงในงามพิศ สัตยสงวน 2543) กลาววาในอเมริกา 

นักวิชาการพยายามอธิบายกระบวนการบูรณาการ (Integration) ของกลุมชาติพันธุตาง ๆ ปรากฏวา

มีแนวคิดอยู 2 รูปแบบ คือ Melting Pot และ Cultural  Pluralism  รูปแบบแรกที่เรียกวา Melting Pot 

หมายถึงกลุมชาติพันธุนั้น ๆ จะสูญเสียอัตลักษณทางวัฒนธรรมของตนไปในที่สุดเมื่อเวลาผานไป
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และจะผสมผสานเขากับวัฒนธรรมใหญ สวนอีกรูปแบบหนึ่งที่เรียกวา Cultural Pluralism (พหุ

ลักษณทางวัฒนธรรม) หมายถึง การยอมรับความแตกตางทางวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุตาง ๆ 

ในสังคมนั้น ๆ โดยแตละกลุมชาติพันธุจะพยายามรักษาอัตลักษณทางวัฒนธรรมของตนไวและมี

ความรูสึกภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตน และเพ่ิมความตระหนักถึงความเปนกลุมชาติพันธุเดียวกัน

มากยิ่งขึ้น

นิยพรรณ  วรรณศิริ (2533) กลาววา หลังจากที่วัฒนธรรมตางกันสองวัฒนธรรมมาพบ

กันยอมมีการหยิบยืมแลกเปลี่ยนกัน (Culture Borrowing or Interchange) เกิดขึ้น การที่บุคคลจาก

ตางวัฒนธรรมมาสัมพันธกันยอมหาทางที่จะแลกเปลี่ยนความเขาใจซึ่งกันและกันเสมอ มิฉะนั้นจะ

ทําความสัมพันธไมได วิธีแสดงออกซ่ึงความคิดของบุคคลหน่ึงเม่ือเปนท่ีเขาใจของอีกบุคคลหน่ึงแลว 

บุคคลหลังนี้ยอมจะจดจําไวชั่วคราวตอ ๆ ไป การที่บุคคลตางวัฒนธรรมทั้งสองนี้ตางจําพฤติกรรม

ใด ๆ ของกันและกันไวแลวเอาไปใชเปนประจํานาน ๆ เขายอมถูกผนวกเขากับวัฒนธรรมเดิมของ

ตน แตก็ยังพอจะแยกออกไดวาแบบใดเปนวัฒนธรรมเดิมของตนและอันไหนขอยืมมาจากคนที่ตน

คบหาจากตางวัฒนธรรม การหยิบยืมวัฒนธรรมกันใชเกิดมาจากการพบปะกันและความจําเปนตอง

เขาใจกันใหได และเปนปรากฏการณธรรมชาติของวัฒนธรรมสัมพันธ ตราบใดที่ผูคนในโลกยังมี

การติดตอไปมาหาสูกันไดยอมจะยุติการหยิบยืมวัฒนธรรมซึ่งกันและกันไมได 

และหลังจากวัฒนธรรมที่ตางกันสองวัฒนธรรมมาพบกัน สัมผัสกัน และเกิดการหยิบ

ยืมแลกเปลี่ยนกันใชในระยะเวลาที่สม่ําเสมอและยาวนาน พอสมควร วัฒนธรรมทั้งสองจะ

ผสมผสานกันปะปนกัน (Culture Integration) หมด แตก็ยังรูวาเปนวัฒนธรรมของใครไมถึงกับปน

กันจนแยกไมออก เมื่อผูหยิบยืมวัฒนธรรมผูอื่นกลับเขาสูกลุมชนเดิมของตน วัฒนธรรมเดิมนั้นก็

ดํารงรูปแบบเดิมไดดีอยู บุคคลผูนั้นก็ยังประพฤติปฏิบัติตามวัฒนธรรมเดิมของตนไปตามเดิม แต

เมื่อออกมาพบปะหรือเผชิญกับคนจากวัฒนธรรมอื่นอีกเขาก็จะผสมผสานวัฒนธรรมของเขาเขากับ

วัฒนธรรมใหมที่มาสัมผัสกันอีก

George M. Foster (1969) พูดถึงการผสมผสานทางวัฒนธรรมวาการผสมผสานทาง

วัฒนธรรมคือ ขบวนการที่วัฒนธรรมท่ีแตกตางกันสองวัฒนธรรมมาพัวพันกันแลวเกิดปะปนกันขึ้น 

หลังจากนั้น  ตางฝายตางแยกกันปฏิวัติวัฒนธรรมเดิมของตน และนอกจากนั้น Foster ยังกลาววา

ทายสุดของขบวนการ  ในการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม คือ การกลืนกลายทางวัฒนธรรม ซึ่งเปน

ปรากฏการณที่วัฒนธรรม ที่แตกตางกันสองวัฒนธรรมมาพบและสัมพันธกันอยางสม่ําเสมอใน

ระยะเวลาอันยาวนานและตอเนื่อง และไดมีการหยิบยืมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของอีกฝายหนึ่งมา

เปนของตนอยางแยกไมออกจนเกิดเปนวัฒนธรรมใหมขึ้นมา ซึ่งไมมีรองรอยของวัฒนธรรมเดิม

หลงเหลืออยูเลย
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นิยพรรณ  วรรณศิริ (2533) กลาวถึงการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมวา การเปลี่ยนแปลง

เปนส่ิงสําคัญตอลักษณะของวัฒนธรรมของมนุษย  ถาปราศจากการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมแลว 

วัฒนธรรมก็ไมสามารถพัฒนาขึ้นมาได การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมสวนใหญจึงนําไปสูความ

เจริญทางวัฒนธรรม เชน ชาวเกาะโซโลมอนไดเปลี่ยนสังคมของตนจากสังคมเกษตรกรรมไปสู

สังคมอุตสาหกรรม เนื่องจากไดรับอิทธิพลจากชาวตะวันตก และไดรับความสําเร็จจากการ

เปล่ียนแปลงน้ัน แตทั้งน้ีไมไดหมายความวาการเปล่ียนแปลงคือการพัฒนาเสมอไปในหลาย ๆ กรณี

และหลาย ๆ สังคม ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น ปรากฏวาสังคมนั้นไมไดดีไปกวาเดิม บางแหงเปลี่ยน

แลวกลับเลวลงกวาเดิมก็มี อยางไรก็ตามมนุษยเปลี่ยนแปลงก็เพื่อไปสูการพัฒนาใหดีขึ้นกวาเดิม

ทั้งสิ้น

นักโบราณคดีมีความเห็นวา วัฒนธรรมจะดํารงอยูตอไปไดเรื่อย ๆ เพราะมีการอนุรักษ

และพัฒนา เชน ปฏิทินของชาวมายาในอเมริกากลาง ที่ใชกันเมื่อ 1,000 ปมาแลว ยังคงใชจนถึงยุค

ปจจุบันและบานที่ชาวมายาอาศัยอยูในปจจุบันก็มีลักษณะเหมือนกับบานของบรรพบุรุษของเขาใน

อดีตกาลนั่นเอง อยางไรก็ตามวัฒนธรรมอาจถูกกระทบและถูกแทนที่โดยวัฒนธรรมอื่นไดดวย แต

ก็เปนไปในลักษณะผสมผสาน ส่ิงท่ีเราควรสนใจก็คือการสังเกตสวนแปลกใหมของวัฒนธรรมตาง ๆ 

ที่เขามาผสมผสานกับวัฒนธรรมเกาเพ่ือจะสืบสาวยอนหลังไดถูกตองและเพ่ือการเขาใจถึงขบวนการ

พัฒนาของวัฒนธรรมใหถูกตอง ซึ่งสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นเนื่องมาจาก

สาเหตุตอไปน้ี

1.  เกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดลอมขึ้น ซึ่งจะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม

โดยตรง เชน การเปลี่ยนแปลงทางภูมิประเทศและภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ

และการเมือง เปนตน

2.  การเบ่ือหนายในความซ้ําซาก จําเจ ซึ่งเปนเรื่องของจิตวิทยาและเปนเรื่องปกติและ

เปนธรรมชาติของมนุษยที่เกิดขึ้นไดเสมอกับทุกคนในสังคม มันเกิดขึ้นเองโดยไมมีใครหรือสิ่งใด

มาบงการ

3. การอพยพโยกยายถิ่น เปนการเปลี่ยนแปลงที่อยูอาศัยอยางถาวรดวยสาเหตุจากการ

แตงงานกับคนตางสังคม การอาชีพ ภัยธรรมชาติ และสาเหตุทางการเมือง เชน เกิดศึกสงครามทําให

คนตองอพยพ หนีภัย เปนตน

4.  การติดตอกับคนตางสังคม แลวรับเอาแนวความคิดใหม ๆ และพฤติกรรมใหม ๆ มาใช 

เชน การไปศึกษาตอ ไปทองเที่ยว และทําการคาขายกับคนตางสังคม เปนตน ในที่สุดก็จะทําให

คานิยมและพฤติกรรมเดิมของบุคคลเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไมมากก็นอย
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ประวัติความเปนมาของชาวเลในประเทศไทย

ประวัติความเปนมาของชาวเล

ชาวเล (Chao Lay) เปนกลุมชาติพันธุพื้นเมืองที่อาศัยอยูตามเกาะและบริเวณริมฝงทะเล

ตะวันตกของประเทศไทย  ในอดีตนั้นมีชาวเล (sea people, sea nomads) หรือชนเผาผูเรรอนทาง

ทะเลซึ่งเดินทางไปมาและทํามาหากินแถบชายฝงและตามเกาะตาง ๆ ในทะเลอันกวางใหญแถบ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต เชน กลุมบาเจา (Bajau) ซึ่งมีประชากรจํานวนหลายหมื่นคน อยูแถบเกาะสุ

ลาเวสี ตอนเหนือของมาลูกู กาลิมันตัน และเกาะในทะเลซุนดาตะวันออก ในประเทศอินโดนีเซีย 

และแถบหมูเกาะซูลู ทางทิศตะวันตกของเกาะมินดาเนา ในประเทศฟลิปปนส กลุมชาติพันธุนี้เคย

คุนเคยและคลุกคลีอยูกับทะเล จนแทบจะเรียกไดวาเกิดและตายในทะเล ในสมัยกอนคนกลุมนี้

ไมไดใชเรือเปนพาหนะอยางเดียวแตใชเปนบานสําหรับอยูอาศัยดวย การท่ีคนกลุมน้ีเดินทางแวะเวียน

ไปตามชายฝงทะเลและเกาะแกงตาง ๆ ทําใหคนภายนอก โดยเฉพาะอยางยิ่งชาวยุโรปที่เดินทางมา

ภูมิภาคนี้ในยุคอาณานิคมเรียกขานนามพวกเขาวา ยิปซีทะเล (sea gypsies) เนื่องจากวิถีชีวิตอพยพ

โยกยายไปเรื่อย ๆ อยูไมติดที่คลายกับชาวยิปซีที่เดินทางดวยเกวียนในยุโรปสมัยกอน ในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใตมียิปซีทะเลอยูหลายกลุม แมจะดํารงชีวิตเรรอนเหมือนกัน แตละกลุมมี

รายละเอียดของวัฒนธรรมและภาษาท่ีแตกตางกนั (นฤมล อรุโณทัย 2549 : 30) 

มีการสันนิษฐานวาชาวเลเปนกลุมชาติพันธุที่เกิดขึ้นราวศตวรรษที่ 17 ที่เรียกวา “Orang 

Selat” ซึ่งหมายถึง  กลุมชนที่อาศัยอยูตามชองแคบตาง ๆ จึงมีผูสันนิษฐานวาชาวเลเปนชนเผา

อินโดนีเซียพวกหนึ่งที่อพยพจากแผนดินใหญลงสูเกาะบอรเนียว เรียกวา “ดยัคทะเล” (Sea Dyak) 

ชอบใชชีวิตเรรอนหากินในทองทะเล เคลื่อนยายอพยพตามหมูเกาะเรื่อยมาจนมาถึงแหลมมลายู

และกลายเปนบรรพบุรุษดั้งเดิมของชาวมลายู แตมีบางพวกรอนเรมาทางชองแคบมะละกาออกสู

ทะเลอันดามันไปตามแนวชายฝงทะเลตะวันตกของไทย และหมูเกาะทางตอนใตของประเทศพมา

ชนกลุมนี้ตอมาไดฉายาวา “ยิปซีทะเล” (Sea Gypsy) หลังจากนั้นพวกเขาไดเปลี่ยนแปลงการดําเนิน

ชีวิต ตั้งถิ่นฐานตามสถานที่ตาง ๆ อยางเปนหลักแหลง เชน พวกอูรักลาโวย (Urak Lawoi) อยู

บริเวณเกาะลังกาวี เกาะอาดัง จังหวัดสตูล เกาะลันตาและเกาะพีพีดอน จังหวัดกระบี่ หาดราไวย 

และเกาะสิเหร จังหวัดภูเก็ต พวกมอแกลน (Moklen)  อาศัยบริเวณแหลมหลา จังหวัดภูเก็ต                    

อําเภอทายเหมือง และอําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา และพวกมอแกน (Moken) อาศัยบริเวณหมูเกาะ

ตาง ๆ ทางตอนใตของประเทศพมา (David W. Hogan 1972 ; สุรสัวดี  กองสุวรรณ 2539)

หากกลาวในเชิงชาติพันธุวรรณนา (Ethnography) ชาวเลจัดเปนกลุมชนที่มีถิ่นฐานเดิม

อยูทางแถบหมูเกาะทะเลใตของมหาสมุทรแปซิฟกและหมูเกาะเมลานีเซีย โยกยายและตั้งถิ่นฐาน

กระจายไปในหมูเกาะทะเลใต ทําใหมีคนเรียกกลุมชาติพันธุนี้แตกตางกันออกไปตามวัฒนธรรม
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ของทองถิ่น เชน ประเทศสิงคโปร เรียกวา โอรังลาอุต (Orang Laut) หรือรายัตลาอุต (Rayat Laut) 

ประเทศอินโดนีเซีย เรียกวา บาโจ (Badjo) บาโรก (Barok) ซากะฮ (Sakah) รายัต (Rayat) หรือยูรู 

(Juru) ประเทศพมา เรียกวา เซลัง (Selang) เซลอง (Selong) เซลอน (Selon) หรือฉลาง ฝงตะวันออก

ของสุมาตรา เรียกวา รายัต (Rayat) หรือกัวลา (Kuala) เกาะบอรเนียวและประเทศอ่ืน ๆ เรียกวา 

ดยัคทะเล (Sea Dyak) หรือ ยิปซีทะเล (Sea Gypsy) ซึ่งแปลวา “คนทะเล” หรือ “คนเล” หรือ “ชน  

ผูอาศัยอยูตามชองแคบ” สําหรับประเทศไทยนั้นเรียกวา “ชาวเล” (Chao Lay) แลวยังมีคําอื่น ๆ 

เรียกกลุมชาติพันธุบริเวณน้ีวา “ชาวสิงห” หรือ “มาซิง” ซึ่งเชื่อวาอพยพมาจากแถบประเทศพมา

และคําวา “ชาวน้ํา” ซึ่งถือเปนคําไมสุภาพ โดยเขาใหเหตุผลวาคนเราเกิดมาจากน้ําอสุจิ  ซึ่งถือวา

เปนนํ้าทีไ่มสะอาดบริสุทธ์ิ ดังน้ัน คําวา “ชาวนํ้า” จึงเปนคําตํ่าท่ีชาวเลรูสึกวาเปนคําดูถูกเหยียดหยาม 

คําวา “ชาวไทยใหม” ซึ่งเปนนามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จึงเปนคําที่ทาง

ราชการกําหนดเพ่ือลดชองวางดานความรูสึกระหวางชนกลุมนอยกับประชาชนท่ัวไป ทําใหพวกเขา

รูสึกเปนสวนหนึ่งของสังคมที่ไดรับการยกยองและมีความเสมอภาคเทาเทียมกับคนไทยสวนใหญ 

(ประทีป  ชุมพล 2524 ; ฉันทัส ทองชวย 2528 : 254-261)

ซึ่งเกี่ยวกับประวัติความเปนมาหรือตนกําเนิดของชาวเลตลอดจนชาติพันธุ นิสัยใจคอ 

ประเพณี วัฒนธรรม และการดํารงชีวิตน้ัน มีผูศึกษาคนควาไว ดังนี้

เขมชาติ เทพไชย (2528 : 246-252) กลาววาสาเหตุที่เรื่องราวของชาวเลปรากฏสูสังคม

ภายนอกในลักษณะที่คอนขางจะนอยและไมชัดเจนเทาที่ควรทั้งนี้เพราะชนชาวเลมีเฉพาะภาษาพูด 

ไมมีภาษาเขียนที่จะบันทึกเร่ืองราวของตนหรือของบรรพบุรุษไวใหชนรุนหลังไดศึกษาคนควา 

อยางไรก็ตามหลักฐานตาง ๆ ที่ไดมีผูศึกษาคนควาแลวบันทึกเอาไวเมื่อนํามาประมวลเขาดวยกัน ก็

พอจะทําใหรูวาชาวเลมีความเปนมาอยางไร 

ประพนธ เรืองณรงค (2517 : 75-80) กลาววา ตนกําเนิดหรือบรรพบุรุษของชาวเลนั้น

ไมอาจที่จะระบุใหชัดเจนลงไปวาเปนใคร มาจากไหน มีมาตั้งแตเมื่อไร และเริ่มตนอยูในเขตไหน

ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตแมแตพวกของเขาเองก็ไมอาจบงบอกหรือระบุได แตจากการ

คนควาในแงมุมตาง ๆ ของนักวิชาการหลายทานตลอดจนหลักฐานทางดานประวัติศาสตร สันนิษฐาน

กันวาชาวเลเปนเผาพันธุที่อพยพมาจากลุมนํ้าแยงซีเกียงในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได

อพยพลงมาทางใตตามลําน้ําโขง เมื่อออกทะเลแลวเรรอนไปตามเกาะตาง ๆ จนถึงแหลมมลายูและ

แนวฝงพมา จากการตรวจคนพบวัตถุเกา ๆ เครื่องมือเครื่องใช และแบบประเพณีที่หลงเหลืออยู เชื่อ

กันวาชาวเลเปนบรรพบุรุษของชาวมลายูอยางแนนอน 

ตามความเช่ือขางตนสารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2512) ไดบันทึกไววา 

ชาวเลเปนชนพ้ืนเมืองเดิมพวกหนึ่งของมลายูที่ยังเหลืออยูโดยไมกลายเปนมลายู ชนพวกนี้จะอพยพ
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เขามาในแหลมมลายูสมัยดึกดําบรรพกอนชาวมลายู ชาวมลายูเรียกพวกนี้วา โอรังละอุต แปลวา 

คนทะเล  (โอรัง = คน, ละอุต = ทะเล) ชอบทองเที่ยวขึ้นลองตามชายฝงตะวันตกของแหลมมลายู

ตามกลุมเกาะมะริด และรอบฝงภูเก็ต แวะที่โนนบาง ที่นี้บาง ลงไปจนถึงเกาะสิงคโปร โดยใชเรือ

เล็กในการเดินทาง มีภาษาของตนเองคลายภาษามลายู ชาวเลมีลักษณะคลายชาวมองโกล สูงราวคน

ไทย ผิวกรานดําเปนโรคผิวหนังกันมาก ทางปกษใตเรียกชนกลุมนี้วา ชาวเล หรือ ชาวน้ํา ชาวพมา 

เรียกวา ฉลาง ไทยเพี้ยนมาเปนถลาง ภาษาอังกฤษใชชื่อวา Sea Gypsy แปลวา ยิปซีทะเล แตชาวเล 

เรียกตัวเองวา มอแกน (Moken) 

ประทีป ชุมพล (2524 : 25) ไดศึกษาเกี ่ยวกับเผาพันธุชาวเลในแงชาติพันธุวิทยา 

(Ethnography) ไดอธิบายวาชาวเลจัดอยูในกลุมชนพวกเมลานีเชียน (Melanesian) ซึ่งมีถิ่นฐานอยู

ในแถบหมูเกาะทะเลใตของมหาสมุทรแปซิฟก หรือหมูเกาะเมลานีเชีย (เกาะของคนผิวดํา) ตอมาได

โยกยายถิ่นฐานกระจายไปในหมูเกาะทะเลใตพวกนี้มีรูปรางลักษณะตัวคอนขางเล็ก ผิวดํา ตาดํา ผม

หยิกหยอยเปนกระจุก มีภาษาและมีวัฒนธรรมเปนของตนเองแตปจจุบันมักถูกกลืนจากประเทศที่

ตนอาศัยอยู 

สวนผลการศึกษาของ คณิตา เลขะกุล (2529 : 34-40) กลาววา เดิมที่แหลมมลายู 

(รวมทั้งสวนที่เปนของไทยดวย) เปนที่อยูอาศัยของพวกเซมัง และซาไกมากอน เรียกรวมกันวา 

“พวกพื้นเมืองเดิม” ตอมามีชนอีกพวกหนึ่งซึ่งเรียกวา “ชนพูดภาษามอญ-เขมร” อพยพมาจากทาง

เหนือเขามายึดริมแมนํ้าตอนใกล ๆ ชายทะเลเปนถ่ินฐาน เร่ือยลงไปจนถึงปลายแหลมมลายู ชนพวกน้ี

กลุมหนึ่งไดเขามาตั้งถิ่นฐานใกลแมน้ําสาละวิน (เปนชนชาติมอญ) ใกลลุมน้ําเจาพระยา (เปนละวา) 

และปากแมน้ําโขง (เปนเขมร) เฉพาะสวนที่ลงมาอยูบนแหลมมลายูนั้นกลายเปนพวก “มลายูเดิม” 

แตไมพูดภาษามลายู ครั้นตอมามีชนพวกพูดภาษามอญ-เขมร อพยพใหญลงมาตามแนวเดิมอีกคราวหนึ่ง 

ชนพวกนี้ไดเจริญมาแลว ไดทําเรือแพขามไปอยูบนเกาะสุมาตรา ชวาและบอรเนียว ทําการขับไล

พวกมลายูเดิมที่ดอยความเจริญกวาใหเขาไปอยูในปาบาง หนีไปอยู ตามชายทะเลหางไกลบาง 

กลายเปนพวก  “จากุน” ไปและอยูตามฝงทะเล ไทยเรียกวา “ชาวเล” หรือ “ชาวน้ํา” ภาษาราชการ

เรียกวา “ชาวไทยใหม” 

กนก ชูลักษณ (2531 : 83-88) กลาววา ชาวเลที่ตั้งหลักแหลงอาศัยอยูตามชายฝงทะเล

และเกาะแกงตาง ๆ ทางฝงตะวันตกในภาคใตของประเทศไทยนั้น ไมสามารถที่จะระบุใหชัดเจนได

วาอพยพมาต้ังแตเม่ือใด รูแตเพียงวาชาวเลไดเขามาอยูในประเทศไทยเปนเวลานานนับรอยปมาแลว 

ทั้งนี้เพราะชาวเลไมมีภาษาเขียนหรือบันทึกหลักฐานเอาไวใหอนุชนรุนหลังของตนเองไดทราบ

ความเปนมา อาศัยการสันนิษฐานจากหลักฐานที่ยังหลงเหลืออยูในปจจุบัน คือ สถานที่ตาง ๆ ที่

ชาวเลอาศัยอยูและเคยอยูมากอนเรียกเปนภาษาชาวเลแทบทั้งสิ้น จึงสันนิษฐานวาหมูเกาะและ
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ชายฝงทะเลดานตะวันตกของไทยน้ันเดิมเปนท่ีอยูของชาวเลมาแลวท้ังส้ิน และชาวเลเปนคนพื้นเมือง

ด้ังเดิมของเกาะกอนที่คนพื้นเมืองในปจจุบันเขาไปอาศัยอยู 

องคการบริหารสวนจังหวัดพังงา ( อางถึงใน สมเกียรติ สัจจารักษ 2539 : 31) สาเหตุที่

ชาวเลเหลานี้อพยพเขามาอยูอาศัยอยูในประเทศไทยนั้นสันนิษฐานวาเพราะชนกลุมนี้มีนิสัยรักชีวิต

อิสระ ชอบเรรอน เลนเรือทองเที่ยวไปตามเกาะแกงในทะเลตาง ๆ จนไดชื่อวา “ยิปซีทะเล” นั่นเอง 

สวนสาเหตุประการอื่นอาจจะเปนเพราะนิสัยที่รักความสงบตองหนีภัยจากธรรมชาติ หนีภัยจาก

สงคราม และเขาสังคมคบหากับคนในถิ่นเดิมไมไดจึงอพยพกันมา ขอสันนิษฐานดังกลาวน้ี 

ชี้ใหเห็นนิสัยของชาวเลในเรื่องการรักความสงบ  ซึ่งระบุไวในรายงานประจําปงบประมาณ 2528 

จังหวัดพังงา เรื่อง ยิปซีสมุทร โดยกลาววา  บรรพบุรุษของยิปซีสมุทรเหลานี้เคยมีพื้นเพอยูทาง

มลายูถูกรังควาน พากันหนีขึ้นมาทางเหนือ ประสบการณที่ถูกลาขมเหงรังแกโดยไมมีใครคุมครอง 

ทําใหชาวเลมีนิสัยหวาดระแวง ตองหลีกเรนเรรอนเรื่อยมา เมื่อไดมาเห็นทาทีที่เปนมิตรของคนไทย 

ซึ่งมีน้ําใจเมตตาสงสาร ไมรังแกผูออนแอดอยโอกาส ทําใหชาวเลรูสึกปลอดภัยเริ่มรับรูเขาใจ

ภาษาไทย และปรับชีวิตความเปนอยูมาทางคนไทยมากขึ้น 

สวนเสนทางที่ชาวเลกลุมตาง ๆ ใชเดินทางอพยพจากแหลงเดิมเขาสูประเทศไทย จนมา

ตั้งถิ่นฐานอยูตามจังหวัดตาง ๆ ของประเทศไทย  ซึ่ง วิศิษฐ  มะยะเฉียว (2532 : 217-254) ไดแสดง

เสนทางดังกลาวไวในเอกสารวิชาการของกรมศิลปากร เร่ือง “ชีวิตชาวเลภูเก็ต” ดังภาพประกอบที่ 3
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ภาพประกอบที่ 3 แสดงการอพยพและตั้งถิ่นฐานของกลุมชาวเลในประเทศไทย

ที่มา : วิศิษฐ มะยะเฉียว และคณะ, ชาวเล การศึกษาเบื้องตนทางมานุษยวิทยาวัฒนธรรม (กรุงเทพฯ: 

สํานักงานโบราณคดี กรมศิลปากร, 2526)

การแบงกลุมชาวเลในประเทศไทย

การแบงกลุมของชาวเลในประเทศไทยนั้น นักมานุษยวิทยาและนักวิชาการหลายทาน

ไดแบงกลุมชาวเลไวตามหลักเกณฑตาง ๆ ไมวาจะเปนหลักเกณฑดานการตั้งถิ่นฐาน การใชภาษา 

ชาติพันธุวรรณนา และอื่น ๆ แตกตางกันออกไป ซึ่งสามารถแบงกลุมชาวเลออกเปน 3 กลุม คือ มอ

แกน (Moken) มอแกลน (Moklen) (ซึ่งมอแกนเรียกวา “ออลังตามับ”) และ อูรักลาโวย (Urak 

Lawoi) มอแกนและ มอแกลนมีภาษาใกลเคียงกันมาก สวนภาษาอูรักลาโวยนั้นแมจะเปนภาษา

ตระกูลออสโตรนีเชียนเหมือนกัน แตก็พูดกับมอแกนและมอแกลนไมรูเรื่อง เพราะมีศัพทและ

สําเนียงตางกัน อูรักลาโวยและมอแกลนตั้งหลักแหลงคอนขางถาวรและมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไป

คอนขางมากจนกลายเปนคนไทยไปแลว และมักถูกเรียกขาน (รวมทั้งเรียกตนเองวา) “ชาวไทยใหม” 
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อาภรณ  อุกฤษณ (2532 : 85-99) ไดแบงชาวเลในประเทศไทยตามทัศนะของชาวเล 

ออกเปน 2 กลุม คือ

1. ชาวเลกลุมมอแกน (Moken) ประกอบดวย 

1.1 มอแกนปูเลา (Moken Pulau) หมายถึง มอแกนเกาะ หรือเรียกวา สิงหทะเล อาศัย

เรรอนอยูบริเวณหมูเกาะสุรินทร เกาะพยาม เกาะชาง เกาะบัว เกาะบอน เกาะระ เกาะพระทอง และ

หมูเกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา รวมทั้งพวกที่แตงงานกับกลุมอูรักลาโวย และตั้งถิ่นฐานบนเกาะราไวย 

จังหวัดภูเก็ต และเกาะพีพี จังหวัดกระบี่

1.2 มอแกนตามับ (Moken Tamub) หมายถึง มอแกนบก หรือเรียกวา มอแกนขละ 

หรือสิงหบก อาศัยอยูตามชายฝงทะเลบนเกาะพระทอง อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา และชายฝงบาน

ทุงน้ําดํา อําเภอตะกั่วปา ลงไปถึงบานลําป อําเภอทายเหมือง จังหวัดพังงา และตําบลทาฉัตรไชย 

อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ทั้งสองกลุมใชภาษามอแกนเปนภาษาพูด โดยภาษามอแกนปูเลาเปนภาษากลางและ

ภาษามอแกนตามับเปนภาษาถิ่น

2. ชาวเลกลุมอูรักลาโวย (Urak Lawoi) เปนชาวเลที่ตั้งถิ่นฐานอยูบริเวณหาดราไวย 

จังหวัดภูเก็ต และบริเวณเกาะพีพี (แหลมตง) เกาะจํา เกาะปู เกาะลันตาใหญ จังหวัดกระบี่ เกาะอาดัง 

เกาะหลีเปะ เกาะราวี จังหวัดสตูล ชาวเลกลุมนี้ใชภาษาอูรักลาโวยเปนภาษาพูด

ในขณะท่ี ประพนธ  เรืองณรงค (2517 : 75-80) อธิบายวาชาวเลที่อาศัยอยูในประเทศ

มี 3 กลุม คือ

1. พวกมะละกา (Malacca) เปนชาวเลท่ีเดิมอาศัยอยูในชองแคบมะละกา

2. พวกลิงคา (Lingga) เปนชาวเลที่เดิมอาศัยอยูในแถบหมูเกาะลิงคา

3. พวกสิงห หรือมาซิง เปนชาวเลท่ีอาศัยอยูแถบเมืองมะริด เมืองทวาย และเกาะตาง ๆ  

ในเขตของประเทศสหภาพพมา ปจจุบันอาศัยอยูในประเทศไทยแถบจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และ

จังหวัดระนอง

สําหรับการกระจายตัวของชาวเลในจังหวัดภูเก็ตนั้น วิศิษฐ  มะยะเฉียว (2532) แบง

ชาวเลที่อาศัยอยูในจังหวัดภูเก็ตออกเปน 5 กลุม โดยทุกกลุมสรางบานเรือนอยูบริเวณริมทะเล

ยกเวนชาวเลกลุมบานเหนือ ตําบลไมขาว อําเภอถลาง ที่ตั้งบานเรือนลึกเขาไปจากฝงทะเลประมาณ 

1.5 กิโลเมตร ในขณะที่ชาวเลอาศัยอยูบริเวณเกาะสิเหร (แหลมตุกแก) ตําบลรัษฎา อําเภอเมือง เปน

ชาวเลกลุมที่ใหญที่สุดที่อาศัยในจังหวัดภูเก็ต ถัดมาเปนชาวเลกลุมหาดราไวย ตําบลราไวย อําเภอเมือง 

และชาวเลกลุมแหลมหลา ตําบลไมขาว อําเภอถลาง และชาวเลกลุมสะปา ตําบลเกาะแกว อําเภอ

เมือง ตามลําดับ
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ในขณะที่ อาภรณ  อุกฤษณ (2532 : 85-99) แบงชาวเลที่อาศัยอยู ในจังหวัดภูเก็ต

ออกเปน 4 กลุม คือ

1. กลุมชาวเลที่อาศัยและตั้งถิ่นฐานอยูบริเวณหาดราไวย มี 2 กลุม คือ

1.1 พวกไทยใหม เปนพวกที่มีความเชื่อบรรพบุรุษของตนอพยพมาจากหมูเกาะ

ประเทศมาเลเซีย แลวแยกยายไปอาศัยอยูตามหมูเกาะตาง ๆ คือ เกาะเฮย เกาะบอน แหลมกา และ

ยายมาอยูบริเวณหาดราไวยเมื่อ 100 กวาปที่ผานมา โดยครั้งแรกอพยพประมาณ 40 ครัวเรือน ชาวเล

กลุมนี้ถือเปน  พวกแรกที่เขามาอาศัยอยูบริเวณหาดราไวย

1.2 พวกสิงห เปนพวกที่เชื่อวาบรรพบุ รุษด้ังเดิมอยูบริเวณหมู เกาะในประเทศ

สาธารณรัฐสังคมนิยมพมา ไดแก บริเวณเกาะพรัด เกาะสอง และอพยพมาอาศัยบริเวณหาดราไวย      

เมื่อ  40 ปที่ผานมา โดยครั้งแรกอพยพมาประมาณ 10 กวาครอบครัวดวยเรือที่ทําดวยไมระกํามี

หลังคา เรียกวา “แชง” ทําดวยใบเตย ชาวเลพวกอ่ืน ๆ จึงเรียกพวกสิงหวา “พวกเรืองาม” เพราะ

ลักษณะของเรือที่สรางขึ้นมีสวนหัวและสวนทายเปน 2 แฉก เดิมพวกสิงหอาศัยบนเรือโดยตลอด

ตั้งแตเกิดจนตาย โดยชาวเลเรียกหาดราไวยวา “ปาไตราไวย” เพราะ “ปาไต” แปลวา หาด สวนคําวา 

“ราไวย” แปลวาเบ็ด สันนิษฐานวาบริเวณนี้มีการทําเบ็ดตกปลา หากุงกันมาก ปจจุบันคนพื้นเมือง

ยังเรียกเบ็ดตกปลาชนิดหนึ่งวา “เบ็ดราไวย” (ถวิล นําปญจพล 2526 ; สุรัสวดี กองสุวรรณ  2539)

2.  กลุมแหลมหลาและบานเหนือ ชาวเลเชื่อวาบรรพบุรุษทางฝายพอเปนชาวเลแหงเกาะ 

ลันตา จังหวัดกระบี่ มามีครอบครัวที ่บานเหนือและตั้งรกรากอยู ที ่นี ่นานกวา 150 ป ปจจุบัน

ประกอบดวยชุมชนชาวเลบานแหลมหลา และชุมชนชาวเลบานเหนือ

3.  กลุมเกาะสิเหร ชาวเลกลุมนี้เชื่อวาบรรพบุรุษมาจากหมูเกาะประเทศมาเลเซีย อพยพ

เขามาอาศัยบนเกาะสิเหรประมาณ 100 ป ที่ผานมา แตเดิมตั้งบานเรือนอยูบริเวณราง ตอมาเมื่อมี

บริษัทเขามาซ้ือท่ีดินเพื่อเปนสํานักงานในการทําเหมืองแร ชาวเลกลุมน้ีจึงยายไปต้ังบานเรือนบริเวณ

แหลมตุกแก ทั้งนี้เกาะสิเหรเปนเกาะที่แยกออกมาจากเกาะภูเก็ต โดยมีลําคลองเล็ก ๆ กั้น 

สันนิษฐานกันวาเดิมเปนแผนดินเดียวกันกับเกาะภูเก็ต นอกจากนี้ยังเชื่อกันวาชาวเลกลุมนี้เปนกลุม

ที่เกาแกที่สุดของจังหวัดภูเก็ตดวย

ชาวเลกลุมนี้เรียก “เกาะสิเหร” วา “ปูเลาสิเหร” เพราะคําวา “ปูเลา” แปลวา เกาะ คําวา      

“สิเหร” แปลวา พลู เนื่องจากสมัยกอนบริเวณนี้มีการปลูกพลูกันมาก ชาวเลจะมาหาพลูที่นี่เพื่อไป

กินกับหมาก ทําใหชาวเลบางพวกเรียก “สิเหร” เปน “สิแร” ซึ่งคูกันคือ “ปูเลาปนัง” (เกาะพลู) กับ 

“ปูเลาปแน” (เกาะหมาก) น่ันเอง

4. กลุมบานสะปา ชาวเลกลุมนี้เปนกลุมที่อพยพแยกตัวออกมาจากกลุมที่เกาะสิเหร 

เน่ืองจากบริเวณน้ีมีหอยแครงมาก โดยชาวเลเรียกบริเวณอาวสะปาวา “ตะโลสะปบ”
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สวน นฤมล อรุโณทัย (2549 : 12) ไดแบงชาวเลในประเทศไทยออกเปน 3 กลุมใหญ ๆ  

คือ กลุม มอแกน (Moken) เปนชาวเลกลุมที่รักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมไวมากที่สุด ปจจุบันอาศัยอยูที่เกาะ

เหลา เกาะพยามและเกาะสินไห ในจังหวัดระนอง หมูเกาะสุรินทร ในจังหวัดพังงา หาดราไวย ใน

จังหวัดภูเก็ต และหมูเกาะมะริด (Mergui Archipelago) ในประเทศพมา กลุมมอแกลน (Moklen) 

เปนกลุมที่อพยพขึ้นมาตั้งหลัก  ปกฐานอยูบนบกเปนเวลากวา 100 ปมาแลว ตั้งหมูบานกระจายอยู

ในหลาย ๆ ตําบล ประมาณกันวามีหมูบานมอแกลนถึง 15 แหงในจังหวัดพังงา และกลุมอูรักลาโวย 

(Urak Lawoi) ตั้งถิ่นฐานเปนชุมชนใหญอยูที่บานสะปา เกาะสิเหร และหาดราไวย จังหวัดภูเก็ต ที่

เกาะจํา เกาะลันตา และเกาะพีพี ในจังหวัดกระบี่ ที่เกาะบุโหลน เกาะหลีเปะ และเกาะอาดัง ใน

จังหวัดสตูล ชาวเลกลุมมอแกลนและกลุมอูรักลาโวยนั้นขึ้นมาอยูอาศัยบนฝงและไดละทิ้งวิถีชีวิต

เรรอนทางทะเลโดยต้ังบานเรือนและหลักแหลงท่ีถาวรข้ึน มีการศึกษาในระบบโรงเรียน มีทะเบียนบาน

และไดรับสัญชาติไทย จึงหันมาใชชื่อกลุมชาติพันธุใหมวา “ไทยใหม” เพราะทําใหเกิดความ

ภาคภูมิใจและรูสึกเปนอันหน่ึงอันเดียวกับผูคนสวนใหญของประเทศ และเปนการปฏิเสธช่ือ “ชาวเล” 

ซึ่งเปนคําที่มีนัยเชิงลบ 

ชาวเลกลุมมอแกนนั้น ยังสามารถแบงออกเปนกลุมยอย ๆ ได 2 กลุมตามถิ่นที่อยู คือ

กลุมมอแกนปูเลาที่ลอยเรืออยูตามเกาะมะริด (Mergui Archipelago) และชายฝงในประเทศพมา ลง

มาถึงบริเวณเกาะแกงตาง ๆ ในจังหวัดระนอง หมูเกาะสุรินทรและหมูเกาะสิมิลัน ในจังหวัดพังงา 

และมอแกน   ตามับซึ่งอาศัยอยูตามเกาะพระทอง อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ตลอดจนแถบชายฝง

ของอําเภอตะกั่วปา อําเภอทายเหมือง จังหวัดพังงา และ อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พวกมอแกลน

อาศัยอยูบริเวณแหลมหลา จังหวัดภูเก็ต ทายเหมือง และตะกั่วปา จังหวัดพังงา 

สวนกลุมอูรักลาโวย ตั้งถิ่นฐานอยูบริเวณเกาะสิเหร หาดราไวย  แหลมหลา บานเหนือ

บานสะปา จังหวัดภูเก็ต นักวิชาการบางคนเชื่อวาชาวเลเปนชนเผาพื้นเมืองดั้งเดิมของมลายู กอนที่

ชาวมลายูจะเขามาอาศัยเสียอีก ชาวมลายูเรียกชาวเลวา โอรัง ละอุต (Orang Luat) แปลวา คนทะเล 

ชาวเล จะรวมกลุมและเดินทางไปในเรือพรอมดวยสมาชิก 10-40 คน ภายในกลุมจะมีผูชํานาญใน

การเดินเรือ และทําหนาที่คลายหัวหนากลุมชาวเลจะยายถิ่นแบบชั่วคราว เพื่อไปหาอาหารตามที่ตาง 

ๆ แถบชายฝงหรือปากแมน้ํา โดยจะยายไปตามการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล โดยเฉพาะฤดูมรสุม

นอกจากนี้ชาวเลอาจจะตองมีการยายถิ่น เพราะภัยจากธรรมชาติ การถูกรุกรานจากกลุมอื่น เมื่อ

สมาชิกคนใดคนหนึ่งตายหรือหนีโรคระบาดอยางใดอยางหนึ่ง บานของชาวเล คือเรือ มีความยาว

ประมาณ 20-25 ฟุต แตบางพวกอาจสรางบานชั่วคราวบนฝง ทําจากใบปาลมหรือมะพราว ยกพื้นสูง 

ไมมีระเบียงมีนอกชาน ชาวเลไมปลูกเรือนขวางดวงอาทิตย (ประเทือง เครือหงส 2539) ปจจุบัน

ชาวเลเร่ิมรูจักสรางบานเรือนเลียนแบบคนพ้ืนเมืองถาวร และเคลื่อนยายไดยากขึ้น ระบบครอบครัว
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ของชาวเลเปนครอบครัวขนาดเล็กจนถึงปานกลางเพราะตองรอนเรยายถ่ินเพ่ือหาอาหารตามที่ตาง ๆ

ชาวเลถือฝายมารดาเปนใหญพวกเขาถือวามีลูกสาวจะมีคาเหมือนไดทองเพราะเมื่อแตงงานแลว

ลูกเขยจะมาอยูกับภรรยา บิดามารดาของผูหญิง จะไดแรงงานมาชวย หนาที่ของผูชาย ไดแก ออก

ทะเลไปหาปลา ตักน้ํา หาฟนหุงอาหาร ซักผา ขณะที่ผูหญิงสบายกวา ผูหญิงชาวเลจะรวมตัวกันริม

ชายหาด นั่งบาง นอนบาง (ประเทือง เครือหงส 2539) ปจจุบัน ครอบครัวชาวเลเริ่มใชนามสกุลตาม

กําหนดของราชการ นามสกุลที่สําคัญ ไดแก ทะเลลึก ชางน้ํา ประมงกิจ นาวารักษ หาญทะเล เปน

ตน (ประเทือง เครือหงส 2539) ระบบเศรษฐกิจของชาวเล ยังชีพดวยการหาอาหารตามทะเลน้ําตื้น 

เชน จับปลา ดักปลา และหาเก็บพืชผลที่ขึ้นเองตามชายฝง อาหารหลักคือขาว โดยไดมาจากการ

แลกเปลี่ยน ชาวเลจะใชปลา เปลือกหอย ปะการัง ไปแลกขาว กับชาวบาน (ประเทือง เครือหงส

2539 ; Lebar and others 1964)  อาหารอื่นๆ ไดแก หัวกลอย มะพราว เผือก มันเทศ กลวย นํามาตม 

ยาง เผากินยามขัดสน ปจจุบันชาวเลรับจางนายทุนงมสิ่งของในทะเล เชน เปลือกหอยแปลก ๆ แทง

กุง ปลา หอย เปนตน ศาสนาและความเชื่อของชาวเล ชาวเลไมมีศาสนา แตมีความเชื่อเรื่องผีและ

วิญญาณ ชาวเลนับถือผีบรรพบุรุษเรียกวา “ดะโตะ” โดยจะสรางเปนศาลไว มีรูปปนผีที่ชาวเลเชื่อ

อยูในธรรมชาติ เชน ผีปู ผีหอย ผีไม ผีน้ํา ผีพุงใต (ผีชิน) ชาวเลเชื่อวา ผีชินชวยหาปลาบอกแหลง

อาศัยของปลา ชาวเลยังเช่ือเร่ืองโชคลางมากและเชื่อวาผีควบคุมโชคชะตา  การเจ็บปวย (Lebar and 

others 1964 ; ประเทือง เครือหงส 2539) ชาวเล มีหมอผีประจํากลุม ทําหนาที่ทํานายโชคชะตา ดู

ฤกษ ดูยามในการสรางบาน และเปนผูประกอบพิธีกรรม ประเพณีที่สําคัญของชาวเล คือ พิธีลอย

เรือ ชาวเลเช่ือกันวาพิธีลอยเรือนี้จะเปนพิธีที่ชวยขับไลสิ่งชั่วรายออกจากหมูเกาะ ใหเรือนําเอาความ

ชั่วรายอัปมงคลออกไป พิธีนี้จะปลอยใหเรือหายไปในทะเลลึก ถาเรือกลับขึ้นฝงแสดงวาเปนลาง

รายจะตองทําพิธีกันใหม ประเพณีนี้จะกระทําในวันขึ้น 13-15 ค่ํา และวันแรม 1 ค่ํา ของเดือน 6 

และเดือน 11 แตละครั้งใชเวลา 4 วัน วันแรกจะเริ่มจากการอาบน้ํามนต ซึ่งชาวบานจะนําเอาโองไห

ที่บรรจุน้ําและหัวไพลมาวางตรงลานบาน ชาวเลเชื่อวาหัวไพลนั้นจะชวยขับไลสิ่งอัปมงคลออก

จากรางกาย แตละบานจัดเอาหมากพลู มะกรูดมะนาว ดาย และเศษสตางคมาประกอบในพิธีดวย 

เมื่อเวลาพลบค่ํา โตะหมอ ผูนําในการประกอบพิธีจะสวดมนตทําพิธีและมีการรองเพลงอันเชิญเทพ

เจาใหมาคุมครองพวกเขา และหญิงสูงอายุของกลุมจะรําถวายเทพเจาจนถึงเชาก็จะมีการอาบนํ้ามนต

เพื่อขับไลสิ่งอัปมงคลออกไป วันรุงขึ้นก็จะทําพิธีลอยเรือ จะมีชาวเลกลุมหนึ่งไปหาไมเพื่อมาใชตอ

เรือซึ่งจะใชไมเนื้อออนและไมระกํา ตอนบายจะมีขบวนแหไมที่จะใชนี้ไปรอบ ๆ หมูบาน และทํา

พิธีในตอนกลางคืน เมื่อชวยกันตอเรือเสร็จทุกคนจะมาพรอมกันที่เรือ และจะนําขาวตอกมาโปรย

ไปทั่วรางกายเพื่อเปนการขับไลสิ่งไมดีออกจากตัวแลวจึงทิ้งขาวตอกนั้นลงในเรือซึ่งจะมีการรําไป
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รอบ ๆ เรือจนถึงเชามืดจึงชวยกันยกเรือพิธีไปใสในเรือจริงเพื่อนําไปปลอยกลางทะเลลึก ซึ่งผูที่นํา

เรือไปปลอยจะตองเฝาดูวาเรือน้ันจะไมยอนกลับเขาหาฝง ก็เปนอันเสร็จพิธี

ชาวเลมอแกน

 ชาวเลมอแกนจัดเปนชาวเลกลุมสุดทายที่ยังดํารงวิถีชีวิตดั้งเดิมอยูคอนขางมาก แมวาจะ

เร่ิมต้ังบานเรือนอยูเปนหลกัแหลงมากข้ึน แตก็ยังมีการเดินทางออกทะเลและไปมาระหวางเกาะอยูบาง 

โดยคาดกันวามีชาวเลมอแกนท้ังหมดประมาณ 3,000 คน อาศัยอยูตามเกาะใหญนอยในหมูเกาะมะริด 

ทั้งในเขตประเทศไทยและประเทศพมา (นฤมล อรุโณทัย 2549 : 12) ในปจจุบันมีชาวเลมอแกนตั้ง

ถิ่นฐานบานเรือนอยูเปนชุมชนตามสถานท่ีตาง ๆ ดังนี้

1. ชุมชนชาวเลมอแกนบริเวณอาวบอนใหญ ในเขตอุทยานแหงชาติทางทะเล หมูเกาะ

สุรินทร อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ซึ่งชาวเลมอแกนที่ตั้งถิ่นฐานบานเรือนอยูบริเวณอาวบอนใหญ            

ในปจจุบันมีทั้งสิ้น 65 ครัวเรือน โดยมีจํานวนชาวเลมอแกนรวมกันทั้งสิ้น 272 คน ซึ่งการต้ังถิ่นฐาน

บานเรือนของชาวเลมอแกนในเขตอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร บริเวณอาวบอนใหญในปจจุบันนั้น 

เปนชุมชนใหมที่เกิดขึ้นหลังเหตุการณธรณีพิบัติภัยคลื่นยักษสึนามิ โดยกอนเหตุการณธรณีพิบัติภัย

คลื่นยักษสึนามิ (27 ธันวาคม พ.ศ. 2547) ชาวเลมอแกนกลุมนี้ตั้งถิ่นฐานแยกออกเปน 2 กลุม คือ 

กลุมที่ตั้งถิ่นฐานอยูบริเวณอาวไทรเอน บนเกาะสุรินทรเหนือ ใกลกับหนวยรักษาพันธุสัตวน้ํา หมู

เกาะสุรินทร ซึ่งเปนหนวยงานในสังกัดกรมประมง และอีกกลุมหนึ่งเปนกลุมที่ตั้งถิ่นฐานอยูบริเวณ

อาวบอนเล็ก บนเกาะสุรินทรใต จนหลังการเกิดธรณีพิบัติภัยคลื่นยักษสึนามิ จึงไดมาตั้งถิ่นฐาน

บานเรือนอยูรวมกันเปนกลุมเดียว บริเวณอาวบอนใหญ บนเกาะสุรินทรใต ซึ่งในความเปนจริงแลว

ในอดีตนั้นชาวเลมอแกนใชพื้นที่บนหมูเกาะสุรินทรเปนที่พักอาศัยหลบภัยตาง ๆ ทั้งจากโจรสลัด

และจากลมมรสุม ในขณะเดินทางเรรอนไปมาระหวางเกาะแกงตาง ๆ ในทะเลอันดามัน บางครั้งก็

หาเผือกหากลอยกินกันในชวงที่อาศัยอยูเปนเวลาหลาย ๆ วัน ชาวเล มอแกนกลุมนี้นับวาเปนชาวเล

มอแกนกลุมสุดทายที่ยงัคงรักษาอัตลักษณบางอยางไวไดมากที่สดุเม่ือเปรียบเทียบกับชาวเลมอแกน

ที่อื่น ๆ แตก็ยังมีอัตลักษณบางอยางเชนกันท่ีกําลังตกอยูในสภาวะท่ีใกลจะ สูญหาย ซ่ึงการต้ังถ่ินฐาน

บานเรือนของชาวเลมอแกนบริเวณอาวบอนใหญ ในเขตอุทยานแหงชาติทางทะเล หมูเกาะสุรินทร 

อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงาในปจจุบัน ปรากฏดังภาพประกอบที่ 4
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ภาพประกอบที่ 4 ที่ตัง้ชุมชนชาวเลมอแกนบริเวณอาวบอนใหญ บนหมูเกาะสุรินทร อําเภอคุระบุร ี 

จังหวัดพังงา

2. ชุมชนชาวเลมอแกนเกาะเหลา  เกาะชาง และเกาะพยาม  อําเภอเมือง จังหวัดระนอง  

ซึ่งชาวเลมอแกนที่ตั้งถิ่นฐานบานเรือนอยูบริเวณเกาะเหลา  เกาะชาง และเกาะพยาม อําเภอเมือง 

จังหวัดระนอง ในปจจุบันมีทั้งสิ้น 86 ครัวเรือน แยกเปนกลุมที่อาศัยอยูบริเวณเกาะเหลานอก 

จํานวน 50 ครัวเรือน กลุมที่ตั้งบานเรือนอยูบริเวณอาวคอ บนเกาะชาง จํานวน 30 ครัวเรือน และ

กลุมที่ตั้งบานเรือนอยูบริเวณอาวเขาควาย บนเกาะพยาม จํานวน 26 ครัวเรือน รวมทั้ง 3 กลุมมี

จํานวนชาวเลมอแกนทั้งสิ้น 459 คน โดยกลุมชาวเล มอแกนบนเกาะชางนั้นเปนกลุมที่แยกออกไป

จากกลุมที่ตั้งถิ่นฐานอยูบนเกาะเหลา  ชาวเลมอแกนที่อาศัยอยูบนเกาะเหลา เกาะชาง และเกาะ

พยามนั้น ในปจจุบันไดปรับเปลี่ยนอัตลักษณชาติพันธุของตนไปจากเดิมมาก โดยเฉพาะหลัง

เหตุการณธรณีพิบัติภัยคลื่นยักษสึนามิ ทั้งนี้เนื่องจากมีองคกรเอกชนไดเขาไปใหความชวยเหลือใน

ดานการสรางที่อยูอาศัย  เรือ และเครื่องมือประมง ตลอดจนการไดรับการศึกษามากขึ้น สงผลให

ชาวเลมอแกนปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต และอัตลักษณของตนไปจากเดิมมากขึ้น โดยเฉพาะความรูในการ

ที่ตั้งชุมชนชาวเลมอแกน

ทะเลอันดามัน

Andaman Sea
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ทําเคร่ืองดนตรี การเลนดนตรี การฉลองเสาวิญญาณบรรพบุรุษที่ไมมีผูสืบทอดอีกตอไป ทําให

ความรูเก่ียวกับวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีเคยมีอยูขาดหายไป (นฤมล อรุโณทัย 2549 : 42) ซ่ึงการต้ังถ่ินฐาน

บานเรือนของชาวเล มอแกนบนเกาะเหลา เกาะชาง และเกาะพยาม อําเภอเมือง จังหวัดระนองใน

ปจจุบัน ปรากฏดังภาพประกอบที่ 5-8

     ภาพประกอบที่ 6 ที่ตัง้ชุมชนชาวเลมอแกนบนเกาะชาง  อําเภอเมือง จังหวัดระนอง

ภาพประกอบที่ 5 ที่ตัง้ชุมชนชาวเลมอแกนบนเกาะเหลา  อําเภอเมือง จังหวัดระนอง

เกาะชาง

เกาะสินไห

    เกาะรู

เกาะสองใต

         แหลมวิคตอเรีย

ทะเลอันดามัน
ระนอง

ปากนํ้า

ระนอง

      เกาะเหลา

N

 หมูบานชาวเล  

 บานเกาะเหลา
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สมุดกลาง



91

ภาพประกอบที่ 6  ที่ตั้งชุมชนชาวเลมอแกนบนเกาะชาง  อําเภอเมือง จังหวัดระนอง

เกาะชาง

อาวคอ เกาะปลาย

อาวชาวเล

อาวเล็ก

ทะเลอันดามัน

N

          อาวไขเตา

อาวใหญ

หมูบานชาวเล

มอแกนเกาะชาง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพประกอบที่ 7 ที่ตัง้ชุมชนชาวเลมอแกนบนเกาะพยาม  อําเภอเมือง จังหวัดระนอง

3. ชาวเลมอแกนที่ตั้งถิ่นฐานบานเรือนอยูบริเวณหาดราไวย ตําบลราไวย อําเภอเมือง 

จังหวัดภูเก็ต ซึ่งชาวเลมอแกนที่ตั้งถิ่นฐานบานเรือนอยูบริเวณหาดราไวย ตําบลราไวย อําเภอเมือง 

จังหวัดภูเก็ตในปจจุบันมีทั้งสิ้น 82 ครัวเรือน โดยมีจํานวนชาวเลมอแกนรวมกันทั้งสิ้น 595 คน 

ชุมชนชาวเลมอแกน บริเวณหาดราไวยจะตั้งถิ่นฐานอยูติดกับกลุมชาวเลอูรักลาโวย เปนชุมชน

ขนาดใหญอยูกันอยางแออัดบนชายหาดราไวย ซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงแหงหน่ึงของ

จังหวัดภูเก็ต ชาวเลมอแกนบานราไวย  มีอาชีพออกทะเล วางลอบ ตกปลา ดําหอย ดํากุง หาหอยติบ

ตามโขดหินใกล ๆ ชุมชน และตามเกาะแกงตาง ๆ บางสวนมีอาชีพคาขาย และรับจางทั่วไป จัดเปน

ชุมชนชาวเลมอแกนที่มีคุณภาพชีวิตความเปนอยูที่คอนขางดอยกวาชุมชนมอแกนที่อ่ืน ๆ แบบ

แผนการดําเนินชีวิต วัฒนธรรมและอัตลักษณตาง ๆ ไดมีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมเปนอยางมาก 

โดยเฉพาะดานภาษามอแกน สวนหนึ่งเนื่องจากการไดรับการศึกษาและการติดตอสื่อสารกับ

บุคคลภายนอกมากขึ้น และสามารถติดตอถึงกันไดสะดวกกวากลุมอื่น ๆ เด็กชาวเล มอแกนเปน

จํานวนมากไมสามารถพูดสื่อสารดวยภาษามอแกนได อัตลักษณตาง ๆ ขาดการเรียนรูและสืบทอด 

อาว

เขาควายหมูบานชาวเล

มอแกนเกาะพยาม

    อาวใหญ

อาวหินขาว

อาวแมหมาย

อาวมุก

ทาเรือเกาะพยาม

เกาะพยาม

N

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ซ่ึงการต้ังถ่ินฐานบานเรือนของชาวเลมอแกนบริเวณหาดราไวย อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ในปจจุบัน 

ปรากฏตามภาพประกอบที่ 8

     

ภาพประกอบที่ 8 ที่ตัง้ชุมชนชาวเลมอแกนหาดราไวย อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับชาวเลมอแกน และชาวเลกลุมอื่น ๆ

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับชาวเลมอแกนและชาวเลกลุมอื่น ๆ ที่ผูวิจัยดําเนินการศึกษาใน

ครั้งนี้ ประกอบดวยงานวิจัยดานการศึกษาและการเรียนรู ดานความสัมพันธภายในกลุมและ

ระหวางกลุมตาง ๆ ดานความรูพื้นบาน และดานการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวใหเขากับกระแส

การเปล่ียนแปลงในปจจุบัน ดังนี้

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สมเกียรติ สัจจารักษ (2539 : 73-75) ไดศึกษาวิจัย เรื่อง การสื่อสารการศึกษาของชาวเล  

หมูเกาะสุรินทร ซึ่งในการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยมุงศึกษาธรรมชาติของการถายทอดความรูของชาวเล 

หมูเกาะสุรินทร ในดานวิธีการถายทอดความรู สื่อที่ใชในการถายทอดความรู และประเภทของการ

ถายทอดความรู โดยผลการวิจัยพบวา ดานวิธีการถายทอดความรูของชาวเล หมูเกาะสุรินทรนั้น ใช

วิธีการบอกเลาโดยใชภาษามอแกน (Moken) ความรูบางอยางถายทอดดวยการชี้แนะ เด็ก ๆ เรียนรู

ดวยการสังเกตจากพอแมและบุคคลอื่นในชุมชน ฝกหัดใหเด็กเรียนรูดวยการกระทํา (learning by 

doing) การกระทําบางอยางเรียนรูดวยการลอกเลียนแบบจากบุคคลใกลชิด สื่อที่ใชในการถายทอด

ความรู ชาวเลใชสื่อบุคคลที่อยูใกลชิด ไดแก พอแม ผูอาวุโสในชุมชน นอกจากนี้ยังใชสื่อที่เปนของจริง 

ไดแก สถานที่จริง เครื่องมือเครื่องใชจริง วัสดุ กิจกรรมตาง ๆ และประเภทของการถายทอดความรู 

ชาวเลใชการสื่อสารระหวางบุคคล (interpersonal communication) ระหวางกลุมกับบุคคล (group to 

person) และระหวางกลุมผูใหญไปยังกลุมเด็ก (group to group) 

Hinshiranan (1996) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางกลุมและภายในกลุม โดยเปน

การศึกษาที่ใชรูปแบบ interdependent model ซึ่งยืนยันไดวา ชาวเลมอแกนเหลานี้ไมไดอาศัยอยู

อยางโดดเดี่ยวหรือมีเศรษฐกิจพอเพียงเชนในอดีตอีกตอไปแลว แตมีการทําการคากับเพื่อนบาน มี

การวางกลยุทธทางเศรษฐกิจ มีความสัมพันธกับคนในสังคมอื่น ๆ หรือคนภายนอกกลุมของเขามาก

ขึ้น การเปนนักลาของพวกเขาไดถูกปรับปรุงใหมีความทันสมัยมากขึ้น และอยูในที่ที่มีแหลงอาหาร

หลากหลาย รวมถึงยายที่อยูเมื่อมีมรสุมเกิดขึ้น ผลการศึกษาพบวา ความเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ อยาง

ปรากฏขึ้นในการดํารงชีวิตของชาวเลมอแกน กลาวคือ บทบาทการเปนนักลาของพวกเขาไมไดทํา

อยางงาย ๆ อีกตอไป การคาขายของพวกเขาจะดําเนินการผานพอคาคนกลาง สังคมและเศรษฐกิจ

ของพวกเขาเร่ิมขึ้นอยูกับสังคมภายนอกมากข้ึน แตก็ยังคงรักษาวัฒนธรรมของตนใหดํารงอยูทามกลาง

ความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ 

 อรุณ แถวจัตุรัส (2543) ไดศึกษาวิจัย เรื่อง พฤกษศาสตรพื้นบานของชาวมอแกน

อุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยผลการวิจัยพบวา พืชที่มีการใช

ประโยชนมี 159 ชนิด จาก 57 วงศ และที่ยังไมสามารถจําแนกได 32 ชนิด ไดแบงกลุมพืชออกเปน 

4 ประเภท คือ พืชอาหาร 83 ชนิด พืชสมุนไพร 32 ชนิด ไมสรางที่อยูอาศัย 45 ชนิด และพืชที่ใช

ประโยชนอื่นๆ 54 ชนิด พืชทั้งหมด 159 ชนิด แยกออกเปนพืชในปาดิบชื้น 128 ชนิด ปาชายหาด 

27 ชนิด และปาชายเลน 4 ชนิด จากการสํารวจความหนาแนนของตนไมดวยแปลงขนาด 10 x 10 

ตารางเมตร นับจํานวนตนไมที่มีเสนผาศูนยกลางเพียงอกตั้งแต 4.5 เซนติเมตรขึ้นไป ในพื้นที่ปา

แถบอาวแมยายและอาวสุเทพ ซึ่งเปนตัวแทนพื้นที่ที่มอแกนเขาไปตัดไม และพื้นที่ปาแถบหัวแหลม

เปนตัวแทนของพื้นที่ที่ไมมีการตัดไมโดยมอแกน พบวา มีจํานวน 14, 10 และ 16 ตนตอแปลง 

   ส
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ตามลําดับ และเมื่อศึกษาปริมาณกลาไมและลูกไมที่ขึ้นทดแทนแลวพบความอุดมสมบูรณของพื้นที่

ไมแตกตางกันมาก พืชอาหารหลักท่ีมอแกนบริโภคเปนพืชใชหัว 6 ชนิด มอแกนมีการใชพืชสมุนไพร

บําบัดอาการเจ็บปวย โดยเฉพาะไขและบาดแผล แตในขณะเดียวกันมีการใชยาแผนปจจุบันมากขึ้น

ไมท่ีใชสรางท่ีอยูอาศัยมอแกนใชทําบานและเรือ บานมีการสรางใหมเมื่ออายุ 2 ป ไมที่ใชทําเสาบานมี

ขนาดเล็ก โดยวัดรอบได 16-35 เซนติเมตร ยาว 3.5-6.5 เมตร เรืออายุการใชงาน 12-15 ป พืชที่ใช

ประโยชนอื่นๆ มีการใชเพื่อทําดามเครื่องมือจับปลา สานเสื่อ กระปุก ทําฟนและถาน การใชไมที่

นาสนใจคือไมมอลูน ใชไมสดเผาไฟใหกับสตรีอยูไฟหลังคลอดบุตร ไมตานายใชเปนไมฟนเพื่อรมควนั

เรือไลเพรียงและทําใหเรือติดสีดํา เปนวิธีการบํารุงรักษาเรือ กระทําสัปดาหละ 1 ครั้งในเวลาน้ําลง

งานจักสานใบเตยเปนผลิตภัณฑของท่ีระลึกจําหนายใหนักทองเท่ียว เปนการใชประโยชนจากของปา

ที่สามารถพัฒนาใหเปนประโยชนกับมอแกนได มอแกนถายทอดความรูผานทางการดํารงชีวิตประจําวัน 

และมีแนวโนมลดลงเน่ืองจากมอแกนไมมีภาษาเขียน จึงควรนําความรูของมอแกนในการใชประโยชน

พืชบรรจุเขาในหลักสูตรการศึกษาแกเด็กมอแกน เพื่อการอนุรักษและการใชทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืน

ในฐานะทีอุ่ทยานแหงชาติเปนพ้ืนท่ีอนุรักษท่ีมีความโดดเดนทางธรรมชาติและวัฒนธรรมโดยเฉพาะ

ชนเผามอแกน การจัดการพ้ืนที่ควรใหความสําคัญควบคูไปกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

พลาเดช ณ ปอมเพชร (2546) ไดศึกษาวิจัย เรื่อง โลกของชาวมอแกน : มองจากความรู

พื้นบานเกี่ยวกับทะเลและพื้นที่ชายฝง พบวาในอดีตชาวมอแกนเปนกลุมชาติพันธุที่ดํารงวิถีชีวิต

รอนเรทางทะเล ใชชีวิตอยูในเรือบนเกาะและแถบชายฝงทะเลอันดามัน ความคุนเคยและผูกพันกับ

ทะเลที่สืบทอดมาเปนเวลาหลายรอยปทําใหชาวมอแกนปรับตัวเขากับระบบนิเวศทางทะเล สั่งสม

ความรูพื้นบาน สรางระบบคิดและระบบคุณคาที่สอดคลองกับธรรมชาติและสงผลใหสังคมมอแกน

อยูรวมกับธรรมชาติไดโดยไมทําลายระบบนิเวศอันละเอียดออนของแนวปะการัง ปาชายเลนและ

ระบบนิเวศชายฝงทะเลโดยรวม รายงานชิ้นนี้นําเสนอความรูและความเขาใจในโลก ธรรมชาติ และ

ความสัมพันธระหวางชาวมอแกนกับนิเวศทางทะเล โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสะทอนใหเห็นถึง "โลก"

ของชาวมอแกนผานทางความรูพื้นบานทางนิเวศของพวกเขาเอง รายงานนี้เปนผลมาจากการศึกษา

คนควาโดยใชวิธีสังเกตอยางมีสวนรวมในกลุมชาวมอแกน (Moken) ที่มีถิ่นพํานักอยูในเขตอุทยาน

แหงชาติหมูเกาะสุรินทร ตําบลเกาะพระทอง อําเภอคุระบุรีจังหวัดพังงา ปจจุบันหมูเกาะสุรินทรมี

ประชากรชาวมอแกนราว 150 คน หรือประมาณ 40 หลังคาเรือน ในปจจุบันแมวาชาวมอแกนจะตั้ง

หลักแหลงมากขึ้น แตก็ยังคงใชชีวิตหากินอยูกับทะเล การศึกษาพบวา "โลกของชาวมอแกน" มี

สภาพที่หดแคบและถูกจํากัดลงเนื่องจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปคือ มีการตั้งหลักแหลงที่ถาวรมากขึ้น

การเดินทางทางทะเลจํากัดลง ความรูพื้นบานดานนิเวศทางทะเลสะทอนใหเห็นปรากฏการณของ

การเปลี่ยนแปลงไดชัดเจนยิ่งขึ้น เนื่องจากมอแกนรุนใหมหันมาพึ่งพาอุทยานแหงชาติและอาศัยการ
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รับจางทํางานรายวันในฤดูทองเที่ยวเปนชองทางในการทํามาหากิน ดังนั้นจึงพบวา "ชองวาง"ของ

ความรูพื้นบานขยายเพิ่มขึ้นระหวาง มอแกนรุนใหม (อายุนอยกวา 25 ป) และรุนเกา (อายุมากกวา 

25 ป) มอแกนรุนเกามีความรูและความทรงจําที่ดีเยี่ยมเกี่ยวกับพื้นที่ทํามาหากินทั้งบนบกและใน

ทะเลครอบคลุมเกาะตางๆ ในทะเลอันดามันหลายสิบเกาะ สามารถจําแนกแยกแยะการใชประโยชน

จากความหลากหลายทางระบบนิเวศของพื้นที่ รวมทั้งยึดมั่นในความเชื่อและจารีตเกี่ยวกับการใช

ประโยชนจากทรัพยากรทางทะเล ความรูและความทรงจํานี้  สืบทอดจากบรรพบุรุษและสั่งสมมา

จากประสบการณ ปจจุบันการเดินทางและทํามาหากินทางทะเลถูกจํากัดลงเนื่องจากเหตุปจจัย

หลายประการ ทําใหความรูพื้นบานดานนิเวศทางทะเลลดความหมายและความสําคัญลง และทําให

ความรูนี้ขาดการสืบสานตอ ผลที่ตามมาก็คือความละเอียดออนในดานการดํารงวิถีที่สอดคลองกับ

ธรรมชาติก็ลดลงและอัตลักษณของมอแกนท่ีผูกโยงกับวิถีเรรอนทางทะเลแบบด้ังเดิมก็ลดความหมาย

ลงไปดวยเชนกัน

อาภรณ อุกฤษณ (2532) ไดทําการศึกษาเรื่อง พิธีลอยเรือของชาวเลอูรักลาโวย บาน

หัวแหลม เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ในอดีตไววา เด็กชาวเลในระยะแรกเกิดจนถึง 3 ขวบ จะไดรับ

การเลี้ยงดูจากพอแม หรือญาติผูใหญอยางใกลชิด เมื่ออายุประมาณ 3-4 ขวบ ก็เริ่มเรียนรูธรรมชาติ

สิ่งแวดลอมใกล ๆ ตัวและรูจักเลนกับเพื่อนวัยเดียวกันโดยมีพอแม พี่สาว หรือญาติผูใหญคอยดูแล            

ความปลอดภัยและอบรมเลี้ยงดูจนกระทั่งอายุประมาณ 5-6 ขวบ เด็กผูชายจะติดตามพอหรือพี่ชาย

ออกทะเล ขณะที่เด็กผูหญิงเริ่มชวยแมหุงขาวและเลี้ยงนอง ในระยะแรกอาจจะเปนเพียงการเฝาดู

หรือเปนลูกมือ คอยชวยเหลือและเรียนรูวิธีการไปจนอายุประมาณ 7-9 ขวบ เด็กผูชายสามารถ

ทํางานรวมกับผูใหญได และเด็กผูหญิงสามารถหุงขาว ทํากับขาวและเลี้ยงนองได จนกระทั่งเมื่อ

อายุเขาสูวัยรุน สามารถทํามาหาเลี้ยงครอบครัวและเลี้ยงดูเด็กได จึงพรอมที่จะเปลี่ยนสถานภาพเปน

พอเปนแม และเปนปูยาตายายในที่สุด การเรียนรูดังกลาวเปนการศึกษานอกระบบซึ่งตองใชเวลา

ตลอดชีวิต นอกจากการศึกษานอกระบบแลวปจจุบันเด็กชาวเลยังเขารับการศึกษาภาคบังคับใน

โรงเรียนรัฐบาล ซึ่งจัดเปนการศึกษาอยางเปนทางการ หรือการศึกษาในระบบตามนโยบายของรัฐ

ดวย ทําใหการศึกษานอกระบบจากพอแมลดบทบาทลง ไมคอยมีเวลาไดอบรมขัดเกลา เนื่องจาก

เด็กตองไปโรงเรียน ในอดีตความแตกตางทางดานภาษา ก็เปนอีกปญหาหนึ่งในการเรียนการสอน

เน่ืองจากชุมชนชาวเลใชภาษาอูรักลาโวยเปนภาษาพูดในชีวิตประจําวัน แตปจจุบันพบวาพอแมของ

เด็กเริ่มจะสอนลูกใหพูดภาษาไทยมากขึ้น ควบคูไปกับการสอนภาษาอูรักลาโวยเพราะกลัวลูกจะมี

ปญหาในการเขาเรียนที่โรงเรียน กลัวจะพูดภาษาไทยไมได จึงสอนเด็กตั้งแตกอนเขาโรงเรียน

หลังจากมีโทรทัศนเขาไปในหมูบาน เด็กมีโอกาสไดยินไดฟงภาษาไทยมากขึ้นจากการดูโทรทัศน

ทุกวัน ทําใหเด็กเรียนรูจากโทรทัศนมากข้ึนอีกทางหน่ึง
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นฤมล อรุโณทัย (2549 : 7) ไดศึกษาวิจัย เรื่อง ประชาสังคมและชุมชนเขมแข็ง ใน

บริบทของกลุมชายขอบ : กรณีศึกษากลุมชาวเลในประเทศไทย โดยผลการวิจัยพบวา ชาวเล 3 กลุม

ในประเทศไทย คือ มอแกน มอแกลน และอูรักลาโวย เปนกลุมที่ยังถูกมองวาแปลกแยกจากสังคมใหญ 

ลาหลัง การศึกษาต่ํา งมงายกับความเชื่อดั้งเดิม มอแกนเปนชาวเลกลุมที่ยังดํารงวิถีชีวิตที่ผูกพันกับ

ทะเลมากที่สุด และยังคงอิสรภาพของการเดินทางทางทะเล ทําใหไมมีการจับจองครอบครอง

แผนดินใด ๆ และทําใหชุมชนมีความยืดหยุนสูง ยังไมสามารถรวมตัวกันเปน “ชุมชนเขมแข็ง” ได 

สวนมอแกลนและอูรัก ลาโวย ซึ่งเปนกลุมที่ต้ังถิ่นฐานเปนชุมชนอยางถาวรในหลายจังหวัดใน

ภาคใตฝงตะวันตกกลับรับเอาชื่อ “ไทยใหม” มาใชแทนชื่อกลุมชาติพันธุ เนื่องจากไดรับสัญชาติ มี

นามสกุล เด็ก ๆ เขาสูระบบการศึกษาภาคบังคับ และผูใหญมีปฏิสัมพันธรวมทั้งมีการแตงงานกับ

คนไทยในทองถิ่น จึงรูสึกภาคภูมิใจในชื่อใหมมากกวาชื่อที่แสดงอัตลักษณเดิม แมวามอแกลนและ

อูรักลาโวยในชุมชนเดียวกันจะมีความสนิทสนมกันเปนอยางดี แตก็เปนชุมชนที่เขมแข็งในแงของ

ความกลมเกลียวภายในกลุม หากเกิดปญหาขึ้นมักจะไมสามารถรวมตัวเพื่อเจรจากับรัฐหรือกลุมคน

ภายนอกได ดังนั้น การกระตุนใหชุมชนชายขอบเชนนี้เขามามีสวนรวมในขั้นตอนและกระบวนการ

ประชาธิปไตย ตองเร่ิมจากการสรางเสริมอัตลักษณ ความภูมิใจในกลุม และการสรางความตระหนัก

เรื่องสิทธิทางวัฒนธรรม

จากการศึกษางานวิจัยที่ไดรวบรวมมาขางตน พบวางานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับชาวเล

มอแกนและชาวเลกลุมอื่น ๆ สวนใหญจะเปนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับชาติพันธุวรรณา แบบแผนการ

ดํารงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม งานวิจัยดานสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รวมทั้งงานวิจัยดานภาษาศาสตร

เสียเปนสวนใหญ งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาและการเรียนรูโดยเฉพาะกลุมชาวเลมอแกนนั้น

ยังมีจํานวนนอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมชาวเลกลุมอื่น ๆ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย

แนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพ่ือรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกนในคร้ังน้ี ผูวิจัยไดศึกษา 

สังเคราะหเอกสารที่เกี่ยวของกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของตาง ๆ เพื่อนํามา

สรางเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยไดดังภาพประกอบที่ 9 ดังน้ี
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บทท่ี 3

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่อง แนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน ในครั้งนี้               

มีวัตถุประสงคการวิจัย 3 ประการ คือ ประการแรก เพื่อศึกษาอัตลักษณและการดํารงอยูของอัตลักษณ

ชาวเลมอแกนในปจจุบัน ประการที่สอง เพื่อศึกษาการสืบทอดอัตลักษณของชาวเลมอแกน และ

ประการที่สาม เพื่อศึกษาแนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน สําหรับ

รายละเอียดและขั้นตอนดําเนินการวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดเปน 5 ข้ันตอน ดังน้ี

 ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของและการศึกษาบริบทชุมชนชาวเลมอแกน 

ประกอบดวย

1. การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ ไดแก แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู แนวคิด ทฤษฎี

การเรียนรูนอกระบบโรงเรียน การเรียนรูของผูใหญ และการเรียนรูตลอดชีวิต แนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ

ชาติพันธุ แนวคิดเกี่ยวกับการถายทอดวัฒนธรรม ประวัติความเปนมาของชาวเลในประเทศไทย 

และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับชาวเลมอแกน และชาวเลกลุมอื่น ๆ

2. การศึกษาบริบทชุมชนชาวเลมอแกน อัตลักษณของชาวเลมอแกนการดํารงอยูของ 

อัตลักษณชาวเลมอแกนในปจจุบัน และการสืบทอดอัตลักษณของชาวเลมอแกน ในดานการตั้งถิ่น

ฐานและลักษณะที่อยูอาศัย ดานการประกอบอาชีพและการทํามาหากิน ดานวิถีชีวิต สังคมและ

ความสัมพันธระหวางกลุมชาวเลมอแกนและกลุมชนอื่น ๆ และดานวัฒนธรรม (ภาษา การแตงกาย 

อาหาร ศิลปะ ความเชื่อและพิธีกรรม และระเบียบประเพณี) 

ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาความคิดเห็นของกลุมผูมีสวนเกี่ยวของ (Stakeholder) กับชาวเล    

มอแกนเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน

ข้ันตอนท่ี 3 รางแนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพ่ือรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน โดยนํา

ผลการวิจัยที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 และ 2 ไปเปนขอมูลในการรางแนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพื่อ

รักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน

ข้ันตอนท่ี 4 การตรวจสอบความเปนไปได และความเหมาะสมของแนวทางการสงเสริม 

การเรียนรูเพ่ือรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน

ขั้นตอนที่ 5 เขียนรายงานการศึกษาวิจัยและจัดพิมพรูปเลม

โดยในแตละข้ันตอนมีรายละเอียดในการดําเนินการวิจัยดังภาพประกอบท่ี 10 ดังน้ี 

   ส
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ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของและการศึกษาบริบทชุมชนมอแกน

ภาพประกอบที่ 10  ลําดับขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย

   1. การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ

กับแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการเรียนรู 

แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรูนอกระบบ 

โรงเรียน การเรียนรูของผูใหญ

และการเรียนรูตลอดชีวิต แนวคิด

เก่ียวกับอัตลักษณชาติพันธุแนวคิด

เก่ียวกับการถายทอดวัฒนธรรม 

ประวัติความเปนมาของชาวเลใน

ประ เ ทศ ไทยและก า ร ศ ึกษ า

งานวิจัยที่เกี่ยวของ

สรุปประเด็นท่ีไดจากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของและการศึกษาบริบทชุมชนชาวเลมอแกน

    2. การศึกษาบริบทชุมชนชาวเลมอแกน ประกอบดวย

2.1 การศึกษาบริบทชุมชนชาวเลมอแกนที่ตั้งถิ่นฐาน

อยูบริเวณอาวบอนใหญ หมูเกาะสุรินทร อําเภอคุระบุรี 

จังหวัดพังงา ชุมชนชาวเลมอแกนที่ตั้งถิ่นฐานอยูบริเวณเกาะ

เหลา  เกาะชาง และเกาะพยาม อําเภอเมือง จังหวัดระนอง และ

ชุมชนชาวเลมอแกนที่ตั้งถ่ินฐานอยูบริเวณชายหาดราไวย 

อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

2.2 การศึกษาอัตลักษณสําคัญ ๆ ของชาวเลมอแกน การ

ดํารงอยูของอัตลักษณชาวเลมอแกนในปจจุบัน และการสืบทอด 

อัตลักษณของชาวเลมอแกนในดานตาง ๆ ไดแก

 -  การต้ังถ่ินฐาน และลักษณะท่ีอยูอาศัย  

-  ดานการประกอบอาชีพ และการทํามาหากิน 

            -  ดานวิถีชีวิต สังคม และความสัมพันธระหวางกลุม

ชาวเลมอแกน และกลุมชนอ่ืน ๆ 

            -  ดานวัฒนธรรม (ภาษา การแตงกาย อาหารศิลปะ ความ

เช่ือ และพิธีกรรม และระเบียบประเพณี) 

             

   ส
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ลําดับขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย (ตอ)

1. สัมภาษณกลุมผูมีสวนเกี่ยวของ (Stakeholder) กับชาวเลมอแกน และสนทนา (focus 

group) กับกลุมผูนําชุมชนและภูมิปญญาชาวเลมอแกนเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมการเรียนรู

เพ่ือรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน ดานการต้ังถ่ินฐาน และลักษณะท่ีอยูอาศัย  ดานการประกอบอาชีพ 

และการ  ทํามาหากิน ดานวิถีชีวิต สังคม และความสัมพันธระหวางกลุมชาวเลมอแกน และกลุมชนอ่ืน ๆ 

และดานวัฒนธรรม (ภาษา การแตงกาย อาหาร ศิลปะ ความเช่ือ และพิธีกรรม และระเบียบประเพณี) 

ไดความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพ่ือรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน

 1. นําผลจากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของและผลจากการศึกษาบริบทชุมชนชาวเลมอแกน    

ในขั้นตอนที่ 1 และผลจากการศึกษาความคิดเห็นของกลุมผูมีสวนเกี่ยวของ (Stakeholder) กับชาวเล 

มอแกนและกลุมผูนําชุมชนและภูมิปญญาชาวเลมอแกนเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพื่อ

รักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน ในข้ันตอนท่ี 2 มาเปนขอมูลในการรางแนวทางการสงเสริมการเรียนรู

เพ่ือรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน

2. รางแนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพ่ือรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน ดานการต้ังถ่ินฐาน 

และลักษณะที่อยูอาศัย ดานการประกอบอาชีพและการทํามาหากิน ดานวิถีชีวิต สังคมและ

ความสัมพันธระหวางกลุมชาวเลมอแกนและกลุมชนอื่น ๆ และดานวัฒนธรรม (ภาษา การแตงกาย อาหาร 

ศิลปะ ความเชื่อ และพิธีกรรม และระเบียบประเพณี) 

ไดรางแนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพ่ือรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน

ขั้นตอนท่ี 3 รางแนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน

       ขั้นตอนท่ี 2 การศึกษาความคิดเห็นของกลุมผูมีสวนเกี่ยวของ (Stakeholder) กับชาวเลมอแกน
                        เกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน
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ลําดับขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย (ตอ)

              ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบความเปนไปไดและความเหมาะสมของแนวทางการสงเสริม
        การเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน

รายละเอียดวิธีดําเนินการวิจัย
ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของและการศึกษาบริบทชุมชนชาวเลมอแกน 
1. การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ
การศึกษาเอกสาร มีจุดมุงหมายเพื่อใหเขาใจชัดเจนเกี่ยวกับปญหาการวิจัยเพื่อศึกษา          

แนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน

1.1 เอกสารที่ผูวิจัยศึกษา มีดังนี้ 
1.11 การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู แนวคิด 

ทฤษฎีการเรียนรูนอกระบบโรงเรียน การเรียนรูของผูใหญและการเรียนรูตลอดชีวิต ไดแก ปรัชญา

การศึกษานอกระบบโรงเรียน ความหมายและหลักการการศึกษานอกระบบโรงเรียน ความหมาย 

หลักการ และแนวคิดการเรียนรูของผูใหญ ไดแก การจัดการเรียนรูตามแนวคิดของ Knowles

(1980) การจัดการเรียนรูตามแนวคิด “คิดเปน” ของ โกวิท วรพิพัฒน (2544) และ การจัดการเรียนรู

ตามแนวคิดของ Paulo Freire (1970) ความหมาย หลักการและแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต ทฤษฎี

การเรียนรูนอกระบบโรงเรียนและการเรียนรูผู ใหญ ไดแก ทฤษฎีการเรียนรูจากประสบการณ 

(Dewey 1963) ทฤษฎีการเรียนรูจากสถานการณ (Lave 1990) ทฤษฎีการสรางองคความรู (Vygotsky

1. นํารางแนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพ่ือรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกนไปใหผูเช่ียวชาญ    

ซึ่งประกอบดวย นักมานุษยวิทยา นักวิชาการ และนักวิจัยผูมีประสบการณดานการวิจัยเกี่ยวกับชาวเล

มอแกนและชาวเลกลุมอื่น ๆ  จํานวน 5 ทาน ตรวจสอบความเปนไปไดและความเหมาะสมของราง

แนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพ่ือรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน

2. ปรับปรุงรางแนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพ่ือรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกนตามคําแนะนํา

ของผูเช่ียวชาญใหมีความสมบูรณ

ไดแนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพ่ือรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน
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1978) ทฤษฎีการเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง (Knowles 1975) ทฤษฎีการเรียนรูแบบมีสวนรวม 

(Pretty and other 1995) ทฤษฎีการเรียนรูตามสภาพจริง (Gordon 1998) และทฤษฎีการเรียนรูจากการ

ปฏิบัติ (Revans 1977)

1.1.2 การศึกษาแนวคิดเกีย่วกับอัตลักษณชาติพันธุ ซึ่งเอกสารที่เกี่ยวของกับแนวคิด 

อัตลักษณชาติพันธุที่ผูวิจัยเก็บรวบรวมและศึกษาวิเคราะห ไดแก ความหมายและองคประกอบ

สําคัญของอัตลักษณชาติพันธุ (ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ 2547) (อมรา พงศาพิชญ 2541) (Fredrik  

1969) และ (Charles F. Keyes, อางถึงใน ประสิทธิ์ ลีปรีชา และคณะ 2547) แนวคิดเกี่ยวกับการ

ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ (Brown 1989) (ประสิทธิ์ ลีปรีชาและคณะ 2547) และ (โฮโรวิทซ, อางถึงใน 

ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ 2547) และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการปรับเปล่ียนอัตลักษณของกลุมชาติพันธุ  

1.1.3 การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการถายทอดวัฒนธรรม ซึ่งเอกสารที่เกี่ยวของกับ

แนวคิดการถายทอดวัฒนธรรม ที่ผูวิจัยเก็บรวบรวมและศึกษาวิเคราะห ไดแก ความหมายของ

วัฒนธรรม การแพรกระจายของวัฒนธรรม การเปล่ียนแปลงของวัฒนธรรม การถายทอดและการรับ

วัฒนธรรม (อมรา พงศาพิชญ 2547 ; นิยพรรณ วรรณศริิ 2540 ; งามพิศ สัตยสงวน 2545)

1.1.4 เอกสารท่ีเกี่ยวของกับประวัติความเปนมาของชาวเลกลุมตาง ๆ ในประเทศไทย 

ที่ผูวิจัยเก็บรวบรวมและศึกษาวิเคราะห ไดแก ประวัติความเปนมาของชาวเลในประเทศไทย (Hogan 

1972) (ประพนธ เรืองณรงค 2517) (กนก ชูลักษณ 2531) และ (ประเทือง   เครือหงส 2539) การแบงกลุม

ชาวเลในประเทศไทย (อาภรณ อุกฤษณ 2532) (ประพนธ เรืองณรงค 2517) และ (นฤมล อรุโณทัย 2549) 

และวิถีชีวิต ความเปนอยู ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อของชาวเลในประเทศไทย (Hinshiranan 

1996) (นฤมล อรุโณทัย 2545 ; 2549) (ประพนธ เรืองณรงค 2517) และ(ประเทือง เครือหงส 2539) 

1.1.5 เอกสารที่เกี่ยวของกับงานวิจัย ที่ผูวิจัยเก็บรวบรวมและศึกษาวิเคราะห ไดแก 

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับชาวเลมอแกนและชาวเลกลุมอ่ืน ๆ ไดแก งานวิจัยดานการศึกษาและการเรียนรู 

(สมเกียรติ สัจจารักษ 2539) (นฤมล อรุโณทัย และคณะ 2549) และ (อาภรณ  อุกฤษณ 2532) ดาน

ความสัมพันธภายในกลุมและระหวางกลุมตาง ๆ (Hinshiranan1996) ดานความรูพื้นบาน(อรุณ 

แถวจัตุรัส 2543) และดานการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวใหเขากับกระแสการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน 

(พลาเดช ณ ปอมเพชร 2546) และ (นฤมล อรุโณทัย 2549)

1.2 วิธีดําเนินการ
1.2.1 ผูวิจัยดําเนินการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการ

เรียนรู หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรูนอกระบบโรงเรียน การเรียนรูผูใหญและการเรียนรูตลอด

ชีวิต แนวคิดเก่ียวกับอัตลักษณชาติพันธุ แนวคิดเก่ียวกับการถายทอดวัฒนธรรม ประวัติความเปนมา
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ของชาวเลในประเทศไทย และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับชาวเลมอแกนและชาวเลกลุมอื่น ๆ จากแหลง

เอกสารที่เกี่ยวของกับการวิจัยทั้ง 3 ลักษณะ คือ เอกสารอางอิง เอกสารปฐมภูมิและเอกสารทุติยภูมิ

1.2.2 ดําเนินการตรวจสอบขอมูลเอกสาร โดยตรวจสอบทางดานความนาเชื่อถือ

ของเอกสาร โดยใหความสําคัญกับผูเขียน หนวยงานที่รับผิดชอบ วิธีการไดมาซึ่งเอกสารและขอมูล

นั้น รวมถึงวิธีการเผยแพรดวย 

1.3 การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหเน้ือหา โดยการวิเคราะหและสังเคราะหสาระสําคัญ     

ซึ่งนําไปสูการศึกษาแนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพ่ือรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน

2. การศึกษาบริบทชุมชนชาวเลมอแกน 

มีจุดมุงหมายเพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับอัตลักษณของชาวเลมอแกน การดํารงอยูของ 

อัตลักษณชาวเลมอแกนในปจจุบัน และการสืบทอดอัตลักษณของชาวเลมอแกน ในดานการตั้ง           

ถิ่นฐานและลักษณะที่อยูอาศัย  ดานการประกอบอาชีพและการทํามาหากิน ดานวิถีชีวิต สังคมและ

ความสัมพันธระหวางกลุมชาวเลมอแกนและกลุมชนอ่ืน ๆ และดานวัฒนธรรม (ภาษา การแตงกาย 

อาหาร ศิลปะ ความเชื่อและพิธีกรรม และระเบียบประเพณี) 

2.1 ชุมชนชาวเลมอแกนที่ผูวิจัยศึกษา มีดังนี้ 
การเลือกชุมชนในการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการเลือกศึกษาเฉพาะชุมชน

ชาวเลมอแกนเพื่อใหตอบสนองวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้ 

2.1.1 ชุมชนชาวเลมอแกน ที่ตั้งบานเรือนอาศัยอยูบริเวณเกาะเหลานอก เกาะชาง 

และเกาะพยาม อําเภอเมือง จังหวัดระนอง ประกอบดวย กลุมชาวเลมอแกนที่ตั้งถิ่นฐานบนเกาะเหลา 

นอก จํานวน 50 ครัวเรือน กลุมชาวเลมอแกนที่ตั้งถิ่นฐานบนเกาะชาง จํานวน 30 ครัวเรือน และ

กลุมชาวเลที่ตั้งถิ่นฐานบนเกาะพยาม จํานวน 26 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้นจํานวน 106 ครัวเรือน โดยมี

จํานวนชาวเลมอแกน รวมท้ังหมด 459 คน 

2.1.2 ชุมชนชาวเลมอแกน ที่ตั้งบานเรือนอาศัยอยูบริเวณอาวบอนใหญ บน หมูเกาะ

สุรินทร อําเภอคุระบรีุ จังหวัดพังงา จํานวน 61 ครัวเรือน โดยมจํีานวนชาวเลมอแกน รวมทั้งหมด 220 คน 

2.1.3 ชุมชนชาวเลมอแกน ที่ตั้งบานเรือนอาศัยอยูบริเวณหาดราไวย ตําบลราไวย 

อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จํานวน 82 ครัวเรือน โดยมจํีานวนชาวเลมอแกน รวมทั้งหมด 595 คน

2.2 วิธีดําเนินการ 

2.2.1 ผูวิจัยดําเนินการศึกษา สํารวจ สังเกตชุมชนชาวเลมอแกนทั้ง 3 ชุมชน 

ตลอดจนจัดทําแผนท่ีทางกายภาพ (physical map) เพื่อความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูล และ

สรางความสัมพันธที่ดีกบัคนในชุมชน
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2.2.2 สรางแนวคําถาม (guidelines) เพ่ือนําไปใชในการสนทนาพูดคุยอยางไมเปน

ทางการกับกลุมผูนําชุมชนชาวเลมอแกนและกลุมชาวเลมอแกน เพื่อศึกษาอัตลักษณของชาวเล       

มอแกน สภาพของอัตลักษณในปจจุบัน และการสืบทอดอัตลักษณของชาวเลมอแกน

2.2.3 เก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับอัตลักษณของชาวเลมอแกน  การดํารงอยูของ 

อัตลักษณชาวเลมอแกนในปจจุบัน และการสืบทอดอัตลักษณของชาวเลมอแกน ดวยการสํารวจ สังเกต 

และสนทนาพูดคุยอยางไมเปนทางการกับกลุมผูนําชุมชนชาวเลมอแกนและกลุมชาวเลมอแกน โดยใน

ระหวางการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลดวยวิธีการ

แบบสามเสา (triangulation) (ชาย โพธิสิตา 2550) พรอมกับดําเนินการวิเคราะหขอมูลไปพรอมกัน 

2.3 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อศึกษาอัตลักษณของชาวเลมอแกน 

การดํารงอยูของอัตลักษณชาวเลมอแกนในปจจุบัน และการสืบทอดอัตลักษณของชาวเลมอแกน 

ประกอบดวย

3.3.1 แบบบันทึกการศึกษา สํารวจ และสังเกตชุมชนเพื่อรวบรวมขอมูลดานอัตลักษณ

ของชาวเลมอแกน การดํารงอยูของอัตลักษณชาวเลมอแกนในปจจุบัน และการสืบทอดอัตลักษณ

ของชาวเลมอแกน ทั้งการสังเกตแบบมีสวนรวม (participant observation) และไมมีสวนรวม (non-

participant observation)

3.3.2 แนวคําถาม (guidelines) ในการสนทนาพูดคุยอยางไมเปนทางการกับกลุม

ผูนําชุมชนชาวเลมอแกนและกลุมชาวเลมอแกนเพื่อรวบรวมขอมูลดานอัตลักษณของชาวเลมอแกน 

การดํารงอยูของอัตลักษณชาวเลมอแกนในปจจุบัน และการสืบทอดอัตลักษณของชาวเลมอแกน 

โดยมีขัน้ตอนการสรางและพัฒนาเครื่องมือ ดังนี้

1. ขั้นตอนการสรางและตรวจสอบคุณภาพแนวคําถาม (guidelines) ในการสนทนา

1.1 ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการสรางแนวคําถาม (guidelines) ในการสนทนา

1.2 กําหนดประเด็นคําถามท่ีจะสนทนาเพื่อรวบรวมขอมูลดานอัตลักษณของ

ชาวเลมอแกน การดํารงอยูของอัตลักษณชาวเลมอแกนในปจจุบัน และการสืบทอดอัตลักษณของ

ชาวเลมอแกน

1.3 สรางแนวคําถาม (guidelines) เพื่อใชในการสนทนาพูดคุยอยางไมเปนทางการ

1.4  นําแนวคําถาม (guidelines) ที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสม

เพื่อใหมีความถูกตองสมบูรณยิ่งข้ึน

1.5 ปรับปรุงแนวคําถามในการสนทนาเพื่อนําไปใชในการวิจัย
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2.4 การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยนําขอมูลที ่ไดจากการสํารวจ สังเกตและสนทนาอยางไมเปนทางการ            

มาดําเนินการวเิคราะหเน้ือหา (Content analysis) ตามประเด็นที่กําหนดไวเพื่อใหทราบถึงอัตลักษณ             

ของชาวเลมอแกน การดํารงอยูของอัตลักษณชาวเลมอแกนในปจจุบัน และการสืบทอดอัตลักษณ              

ของชาวเลมอแกน และตรวจสอบความถูกตองของขอมูลดวยวิธีการแบบสามเสา (Triangulation) 

2.5 ระยะเวลาที่ศึกษา 
ระยะเวลาที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลบริบทชุมชนชาวเลมอแกน คือ ระหวาง

เดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม 2553 รวมเปนเวลา 5 เดือน  

ซึ่งวิธีดําเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 สรุปไดตามตารางที่ 1 ดังน้ี

ตารางท่ี 1 วิธีดาํเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ 1

จุดมุงหมาย แหลงขอมูล เคร่ืองมือ วิธีการวิเคราะหขอมูล
เพ่ือศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ

แนวทางการสงเสริม           

การเรียนรูเพื่อรักษา          

อัตลักษณชาวเลมอแกน

- การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับแนวคิด

  ทฤษฎีเก่ียวกับการเรียนรู แนวคิด ทฤษฎี

  การเรียนรูนอกระบบโรงเรียน การ

  เรียนรูของผูใหญ และการเรียนรูตลอด

  ชีวิต  จํานวน 10 เลม

- การศึกษาเอกสารแนวคิดเกี่ยวกับ             

  อัตลักษณชาติพันธุ จํานวน 7 เลม              

- การศึกษาเอกสารแนวคิดเก่ียวกับ              

  การถายทอดวัฒนธรรม จํานวน 3 เลม       

- การศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวกับประวัติ

  ความเปนมาของชาวเลกลุมตาง ๆ 

  ในประเทศไทย จํานวน 12 เลม

- การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับชาวเล

  มอแกนและชาวเลกลุมอ่ืน ๆ 

  จํานวน 10 เลม

แบบสังเคราะห

เอกสาร

สังเคราะหเอกสาร สรุปสาระ 

สําคัญเพ่ือนําไปสูการศึกษา      

แนวทางการสงเสริมการเรียนรู

เพื่อรักษาอัตลักษณชาวเล

มอแกน

เพ่ือรวบรวมขอมูลดาน        

อัตลักษณของชาวเล           

มอแกน การดํารงอยูของ 

อัตลักษณชาวเลมอแกน

ในปจจุบัน และการ           

สืบทอดอัตลักษณ              

ของชาวเลมอแกน

กลุมผูนําชุมชนชาวเลมอแกนและ           

กลุมชาวเลมอแกนจากทั้ง 3 ชุมชน 

- แบบบันทึก

  การศึกษา สํารวจ 

  และสังเกตชุมชน

- แนวคําถามในการ

  สนทนาพูดคุยอยาง

  ไมเปนทางการ

วิเคราะหเนื้อหา (Content 

analysis) ตามประเด็น                 

ท่ีกําหนดไว และตรวจสอบ

ความถูกตองของขอมูลดวยวิธี

แบบสามเสา (Triangulation) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



107

ขั้นตอนท่ี 2 การศึกษาความคิดเห็นของกลุมผูมีสวนเกี่ยวของ (Stakeholder) กับชาวเล
มอแกนและกลุมผูนําชุมชนและภูมิปญญาชาวเลมอแกนเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพื่อรักษา  
อัตลักษณชาวเลมอแกน
 มีจุดมุงหมายเพ่ือรวบรวมความคิดเห็นของกลุมผูมีสวนเกี่ยวของ (Stakeholder) กับ

ชาวเลมอแกนและกลุมผูนําชุมชนและภูมิปญญาชาวเลมอแกนเก่ียวกับแนวทางการสงเสริมการเรียนรู

เพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน

1. การศึกษาความคิดเห็นของกลุมผูมีสวนเกี่ยวของ (Stakeholder) กับชาวเลมอแกน
และกลุมผูนําชุมชนและภูมิปญญาชาวเลมอแกน มีข้ันตอนดังน้ี 

1.1 สัมภาษณกลุมผูมีสวนเกี่ยวของ (Stakeholder) กับชาวเลมอแกนและจัดสนทนากลุม 

(focus group) กับกลุมผูนําชุมชนและภูมิปญญาชาวเลมอแกน เพื่อรวบรวมความคิดเห็นที่มีตอแนวทาง 

การสงเสริมการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน ดานการตั้งถิ่นฐาน และลักษณะที่อยูอาศัย 

ดานการประกอบอาชีพ และการทํามาหากิน ดานวิถีชีวิต สังคม และความสัมพันธระหวางกลุมชาวเล

มอแกน และกลุมชนอ่ืน ๆ และดานวัฒนธรรม (ภาษา การแตงกาย อาหาร ศิลปะ ความเชื่อ และพิธีกรรม 

และระเบียบประเพณี) 

2. กลุมตัวอยาง
  กลุมตัวอยางในการศกึษาความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพื่อรักษา 

อัตลักษณชาวเลมอแกน ซึ่งเปนกลุมผูใหขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมการเรียนรู เพื่อรักษา 

อัตลักษณชาวเลมอแกน เพื่อนําไปใชในการรางแนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณ

ชาวเลมอแกน ประกอบดวย

2.1 เจาหนาท่ีหนวยงานราชการที่มีหนาที่ดูแลพื้นที่ที่ชาวเลมอแกนตั้งถิ่นฐานอยู ไดแก 

เจาหนาที่อุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร เจาหนาที่หนวยอนุรักษพันธุสัตวน้ํา หมูเกาะสุรินทร 

เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลเกาะพระทอง จังหวัดพังงา  เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบล

ปากน้ํา เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลเกาะพยาม จังหวัดระนอง และเจาหนาที่องคการบริหาร

สวนตําบลราไวย จังหวัดภูเก็ต จํานวน 6 คน

2.2 เจาหนาที่ซึ่งเปนตัวแทนหนวยงานราชการที่เกี่ยวของกับการสงเสริมวัฒนธรรม

ทองถิ่น ประกอบดวย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต พังงา และระนอง จํานวน 3 คน 

2.3 เจาหนาที่ซึ่งเปนตัวแทนหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาในพื้นที่ 

ทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย ประกอบดวย 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พังงา และระนอง และสํานักงานสงเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดภูเก็ต พังงา และระนอง จํานวน 10 คน  
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2.4 เจาหนาที่มูลนิธิตาง ๆ  ที่ทํางานในพื้นที่ ไดแก เจาหนาที่มูลนิธิกระจกเงา เจาหนาที่

มูลนิธิศุภนิมิต จํานวน 2 คน

2.5 ผูนํากลุมชาวเลมอแกนเกาะเหลา เกาะชาง และเกาะพยาม จังหวัดระนอง กลุมชาวเล 

บริเวณอาวบอนใหญ บนหมูเกาะสุรินทร จังหวัดพังงา และกลุมชาวเลมอแกนบริเวณหาดราไวย 

จังหวัดภูเก็ต จํานวน 18 คน

รวมกลุมผูมีสวนเกี่ยวของ (Stakeholder) กับชาวเลมอแกนที่รวมกันเสนอแนะ              

แนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน เพื่อนํามารางแนวทางการสงเสริม             

การเรียนรูเพ่ือรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกนในคร้ังนี้ จํานวนทั้งสิ้น 39 คน

3. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพื่อ

รักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน ในคร้ังน้ี ประกอบดวย

3.1 แนวคําถาม (guidelines) ในการสัมภาษณกลุมผูมีสวนเกี่ยวของ (Stakeholder) กับ

ชาวเลมอแกน และแนวคําถามในการสนทนา (focus group)กลุมผูนําชุมชนและ  ภูมิปญญาชาวเลมอแกน

เกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอแนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน

โดยมีขัน้ตอนการสรางและพัฒนาเครื่องมือ ดังนี้

1. แนวคําถาม (guidelines) ในการสัมภาษณกลุมผูมีสวนเกี่ยวของ (Stakeholder) 

กับชาวเลมอแกน และแนวคําถามในการสนทนา (focus group) กลุมผูนําชุมชนและภูมิปญญาชาวเล

มอแกนเก่ียวกับความคิดเห็นท่ีมีตอแนวทางการสงเสริมการเรียนรู มีข้ันตอนการสรางและตรวจสอบ

คุณภาพ ดังนี้

 1.1 ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการสรางแนวคําถาม (guidelines) ในการสัมภาษณ

และสนทนากลุม (focus group) 

1.2 กําหนดประเด็นคําถามที่จะใชในการสัมภาษณกลุมผูมีสวนเกี่ยวของ 

(stakeholders) กับชาวเลมอแกน และสนทนา (focus group) กลุมผูนําชุมชนและภูมิปญญาชาวเลมอแกน 

เกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอแนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน             

1.3 สรางแนวคําถาม (guidelines) เพื่อใชในการสัมภาษณและสนทนากลุม

  1.4  นําแนวคําถาม (guidelines) ที่สรางขึ ้นไปใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาความ

เหมาะสมเพื่อใหมีความถูกตองสมบูรณยิ่งข้ึน

1.5 ปรับปรุงแนวคําถามในการสัมภาษณและสนทนากลุมเพื่อนําไปใชในการวิจัย

   ส
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4. การวิเคราะหขอมูล 

ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณกลุมผูมีสวนเกี่ยวของ (stakeholders) กับชาวเลมอแกน และ

สนทนา (focus group) กลุมผูนําชุมชนและภูมิปญญาชาวเลมอแกนเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอแนวทาง 

การสงเสริมการเรียนรูเพ่ือรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน โดยผูวิจัยดําเนินการจัดระเบียบขอมูลที่ได 

มาจากการสัมภาษณ และจากการสนทนากลุมใหอยูในรูปของเอกสารที่เปนระเบียบและเปนระบบ 

จากนั้นนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหเน้ือหา สรุปเปนประเด็นตามกรอบแนวคิดท่ีกําหนดไว 

5. ระยะเวลาที่ศึกษา 
ระยะเวลาในการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการสงเสริมการเรียนรู เพื่อรักษา 

อัตลักษณชาวเลมอแกน คือ ระหวางเดือนกันยายน ถึงเดือนตุลาคม 2553 รวมเปนเวลา 2 เดือน 

       ซึ่งวิธีดําเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ 2สรุปไดตามตารางท่ี 2 ดังน้ี

ตารางท่ี 2  วิธีดําเนินการวิจัยในขั้นตอนท่ี 2 

จุดมุงหมาย กลุมตัวอยาง เครื่องมือ วิธีการวิเคราะห
ขอมูล

เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของกลุม

ผูมีสวนเกี่ยวของ (Stakeholder) 

กับชาวเลมอแกนและกลุมผูนํา

ชุมชนและภูมิปญญาชาวเลมอแกน

เก่ียวกับแนวทางการสงเสริม         

การเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณ

ชาวเลมอแกน

กลุมผูมีสวนเกี่ยวของ 

(stakeholders) กับชาวเลมอแกน 

และกลุมผูนําชุมชนและ          

ภูมิปญญาชาวเลมอแกน จํานวน 

39 คน  

     

แนวคําถาม (guidelines) 

ในการสัมภาษณและ 

การสนทนากลุม (focus 

group)

วิเคราะหเน้ือหาตามประเด็น 

ท่ีกําหนดไว

ขั้นตอนท่ี 3 การรางแนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน
 มีจุดมุงหมายเพื่อรางแนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน

1. การรางแนวทางสงเสริมการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน  มีขั้นตอนดังนี้ 

1.1 นําผลจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของและผลจากการศึกษาบริบทชุมชนชาวเล

มอแกนในขั้นตอนที่ 1 และผลจากการศึกษาความคิดเห็นของกลุมผูมีสวนเกี่ยวของ (Stakeholder) 

กับชาวเลมอแกนและกลุมผูนําชุมชนและภูมิปญญาชาวเลมอแกนเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมการ

เรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกนในข้ันตอนท่ี 2 มาเปนขอมูลในการรางแนวทางการสงเสริม

การเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน
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1.2 รางแนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน ดานการตั้ง

ถิ่นฐาน และลักษณะที่อยูอาศัย ดานการประกอบอาชีพ และการทํามาหากิน ดานวิถีชีวิต สังคม และ

ความสัมพันธระหวางกลุมชาวเลมอแกน และกลุมชนอ่ืน ๆ และดานวัฒนธรรม (ภาษา การแตงกาย 

อาหาร ศิลปะ ความเชื่อ และพิธีกรรม และระเบียบประเพณี) ตามกรอบแนวทางที่ไดกําหนดไว 

2. ระยะเวลาท่ีศึกษา ระยะเวลาในการรางแนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณ
ชาวเลมอแกน คือ ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2553 ถึงเดือนธันวาคม 2553 รวมเปนเวลา 2 เดือน 

       ซึ่งวิธีดําเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ 3สรุปไดตามตารางที่ 3 ดังน้ี

ตารางท่ี 3 วิธีดาํเนินการวิจัยในขั้นตอนท่ี 3

จุดมุงหมาย กลุมตัวอยาง เครื่องมือ วิธีการวิเคราะหขอมูล
เพ่ือรางแนวทางการสงเสริม

การเรียนรูเพื่อรักษา                

อัตลักษณชาวเลมอแกน

    

- -

วิเคราะหเน้ือหาท่ีไดจากข้ันตอนท่ี 1 และ 2 ตาม

กรอบแนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพื่อรักษา           

อัตลักษณชาวเลมอแกนที่กําหนดไว 

           
            ขั้นตอนท่ี 4 การตรวจสอบความเปนไปไดและความเหมาะสมของแนวทางการสงเสริม                
การเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกนตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 

มีจุดมุงหมายเพ่ือตรวจสอบความเปนไปไดและความเหมาะสมของแนวทางการสงเสริม

การเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน 

1. การตรวจสอบความเปนไปไดและความเหมาะสมของแนวทางการสงเสริมการเรียนรู
เพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน มีขั้นตอนดังนี้

1.1 นํารางแนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน จาก

ข้ันตอนท่ี 2 เสนอใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเปนไปไดและความเหมาะสม (Connoisseurship)

1.2 ปรับปรุงแนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกนตาม

ขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ 

2. กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางในการตรวจสอบความเปนไปไดและความเหมาะสมของแนวทางการสงเสริม

การเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน ประกอบดวย นักมานุษยวิทยาในพื้นที่ นักวิชาการ 

นักวิจัย และนักพัฒนาผูมีประสบการณดานการพัฒนาชาวเลมอแกน และชาวเลกลุมอื่น ๆ 

ตลอดจนกลุมชาติพันธุในประเทศไทย จํานวนทั้งสิ้น 5 คน 
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3. ระยะเวลาท่ีศึกษา ระยะเวลาในการตรวจสอบความเปนไปไดและความเหมาะสม
ของแนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน คือ เดือนมกราคม 2554

เปนเวลา 1 เดือน 

ซึ่งวิธีดําเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ 4สรุปไดตามตารางท่ี 4 ดังน้ี

ตารางท่ี 4 วิธีดาํเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ 4 

จุดมุงหมาย กลุมตัวอยาง เครื่องมือ วิธีการวิเคราะห
ขอมูล

เพ่ือตรวจสอบความเปนไปได

และความเหมาะสมของ

รางแนวทางการสงเสริม

การเรียนรูเพื่อรักษา

อัตลักษณชาวเลมอแกน

นักมานุษยวิทยาในพื้นที่ นักวิชาการ 

นักวิจัย และนักพัฒนาผูมีประสบการณ

ดานการพัฒนาชาวเลมอแกน และชาวเล

กลุมอื่น ๆ ตลอดจนกลุมชาติพันธุ              

ในประเทศไทย จํานวนท้ังสิ้น 5 คน
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บทท่ี 4

ผลการวิเคราะหขอมูล

การวิจัย เรื่อง แนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกนในครั้งนี้        
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอัตลักษณและการดํารงอยูของอัตลักษณชาวเลมอแกนในปจจุบัน เพ่ือศึกษา
การสืบทอดอัตลักษณของชาวเลมอแกน และเพื่อศึกษาแนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพื่อรักษา  
อัตลักษณชาวเลมอแกน โดยแบงผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 5 ตอนดวยกัน ดังน้ี

ตอนที่ 1 การศึกษาอัตลักษณของชาวเลมอแกน และการดํารงอยูของอัตลักษณชาวเล
มอแกนในปจจุบัน ประกอบดวย

1. ดานการตั้งถิ่นฐาน และลักษณะที่อยูอาศัย  
2. ดานการประกอบอาชีพ และการทํามาหากิน  
3. ดานวิถีชีวิต สังคม และความสัมพันธระหวางกลุมชาวเลมอแกน และกลุมชนอื่น ๆ  
4. ดานวัฒนธรรม (ภาษา การแตงกาย อาหาร ศิลปะ ความเชื่อ พิธีกรรม และระเบียบ

ประเพณี)  
ตอนท่ี 2 การสืบทอดอัตลักษณของชาวเลมอแกน ประกอบดวย
1. ดานการตั้งถิ่นฐาน และลักษณะที่อยูอาศัย  
2. ดานการประกอบอาชีพ และการทํามาหากิน  
3. ดานวิถีชีวิต สังคม และความสัมพันธระหวางกลุมชาวเลมอแกน และกลุมชนอื่น ๆ                           
4. ดานวัฒนธรรม (ภาษา การแตงกาย อาหาร ศิลปะ ความเชื่อ พิธีกรรม และระเบียบ

ประเพณี)
ตอนที่ 3 การศึกษาความคิดเห็นของกลุมผูมีสวนเกี่ยวของ (Stakeholder) กับชาวเล                

มอแกนและกลุมผูนํากลุมชาวเลมอแกนเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณ
ชาวเลมอแกน

ตอนท่ี 4 รางแนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน                    
ตอนท่ี 5 ผลการตรวจสอบแนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเล มอแกน
ตอนท่ี 6 แนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน
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ตอนท่ี 1 อัตลักษณและการดํารงอยูของอัตลักษณชาวเลมอแกนในปจจุบัน 
จากการศึกษา สํารวจ สังเกตชุมชนชาวเลมอแกนอาวบอนใหญ หมูเกาะสุรินทร อําเภอ            

คุระบุรี จังหวัดพังงา ชุมชนชาวเลมอแกนบานเกาะเหลา เกาะชาง และเกาะพยาม อําเภอเมือง 
จังหวัดระนอง และชุมชนชาวเลมอแกนหาดราไวย อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ตลอดจนพูดคุย 
สอบถาม และจัดสนทนากลุมชาวเลมอแกน เพื่อรวบรวมขอมูลดานอัตลักษณ และการดํารงอยู
ของอัตลักษณชาวเล  มอแกนดานการตั้งถิ่นฐานและลักษณะที่อยูอาศัย ดานการประกอบอาชีพและ
การทํามาหากิน ดานวิถีชีวิต สังคม และความสัมพันธระหวางกลุมชาวเลมอแกนและกลุมชนอื่น ๆ 
และดานวัฒนธรรม (ภาษา การแตงกาย อาหาร ศิลปะ ความเชื่อ พิธีกรรม และระเบียบประเพณี) ซึ่ง
ผลการวิเคราะหขอมูลมีดังนี้

1. ดานการตั้งถิ่นฐานและลักษณะที่อยูอาศัย
1.1 ชุมชนชาวเลมอแกนอาวบอนใหญ  

กอนเหตุการณธรณีพิบัติภัยคลื่นยักษสึนามิ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2547 
ชาวเลมอแกนกลุมนี้ตั้งถิ่นฐานแยกออกเปน 2 กลุม คือ กลุมที่ตั้งถิ่นฐานอยูบริเวณอาวไทรเอน บน
เกาะสุรินทรเหนือ ใกลกับหนวยรักษาพันธุสัตวน้ํา หมูเกาะสุรินทร ซึ่งเปนหนวยงานในสังกัดกรม
ประมง และอีกกลุมหนึ่งเปนกลุมที่ตั้งถิ่นฐานอยูบริเวณอาวบอนเล็ก บนเกาะสุรินทรใต ในอดีตนั้น
ชาวเลมอแกนกลุมนี้ไดใชพื้นที่ชายหาดและเวิ้งอาวตาง ๆ บนหมูเกาะสุรินทรมากกวา 10 แหง เปน
ที่พักอาศัยหลบภัยตาง ๆ ทั้งจากโจรสลัดและจากลมมรสุม ในขณะเดินทางเรรอนไปมาระหวาง
เกาะแกงตาง ๆ ในทะเลอันดามัน รวมทั้งเกาะตาง ๆ ในหมูเกาะมะริด (Mergui Archipelago) ของ
ประเทศพมา เชน เกาะยาวิ เกาะยาลัม เกาะลอบิ เกาะมะเจ็ง และเกาะเปลา โดยเกาะที่ชาวเลมอแกน
มักจะอยูรวมกันบอย ๆ คือเกาะยานเชือก ในประเทศพมา  เชนที่ลุงซาลามา กลาทะเล หัวหนา
ชุมชนชาวเลมอแกน วัย 60 ป  เลาใหผูวิจัยฟงวา “แตกอนมอแกนเราอยูทั่ว ๆ ไปบนเกาะสุรินทร 
หลายแหง เปนสิบแหง เหมือนที่อาวจาก อาวไทรเอน อาวแมยาย อาวกระทิง หาดไมงามนี้ มอแกน
เคยอยูมากอน เหมือนอาวบอนใหญท่ีอยูน้ีเคยอยูมาหลายหนแลวเปนสิบหนแลว” ซ่ึงจากการบอกเลา
ของลุงซาลามา กลาทะเล  จะเห็นไดวาชาวเลมอแกนบนหมูเกาะสุรินทรในอดีตนั้นเคยใชชายหาด
และอาวตาง ๆ ของหมูเกาะสุรินทรเปนที่อยูอาศัยมาแลวแทบทั้งสิ้น อยางเชน อาวจาก  อาวไทรเอน 
หาดมะมวงหลาวี หาดหยูหุน อาวแมยาย  หาดไมงาม  เนินทรายแมเฒาบุงะ (ที่ตั้งสํานักงานอุทยาน
แหงชาติหมูเกาะสุรินทรในปจจุบัน) อาวกระทิง เนินทรายพอเฒาแปนาง อาวบอนเล็ก  และอาว
บอนใหญ โดยเฉพาะอาวบอนใหญ ซึ่งเปนที่ตั้งชุมชนในปจจุบันนั้น ชาวเลมอแกนเคยใชเปนที่อยู
อาศัยมามากกวา 10 ครั้งแลว
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      นอกจากน้ีแลวผูวิจัยยังไดพูดคุยกับลุงซาลามา กลาทะเล  เก่ียวกับลักษณะการเลือก
พื้นที่สําหรับตั้งชุมชนของชาวเลมอแกนในอดีต  ลุงซาลามา กลาทะเล  เลาใหฟงวา “ที่อยูนี้มอแกน
จะเลือกที่ที่หลบคลื่นลมไดดี เหมือนอาวบอนนี้อยูฝงออกหลบลมหนามรสุมไดดี ตองเปนที่ที่มีน้ํา
จืด ชายหาดตองลาด ๆ ใหเรือเขาออกไดงาย มองเห็นชัด” จะเห็นไดวาในการเลือกพื้นที่สําหรับตั้ง
ชุมชนน้ันชาวเลมอแกน หมูเกาะสุรินทรนั้นจะเลือกพ้ืนท่ีต้ังชุมชนตามภูมิปญญาท่ีไดรับการถายทอด
ใหกันมา โดยจะตองสามารถหลบคลื่นลมมรสุมไดดี ซึ่งจะตองเปนพื้นที่ที่อยูทางฝงตะวันออกของ
หมูเกาะสุรินทร เชน อาวบอนใหญ ซึ่งเปนที่ต้ังชุมชนในปจจุบัน ตองมีแหลงนํ้าจืดที่สามารถ
อุปโภคบริโภคได ลักษณะชายหาดตองลาดชันพอสมควรเพื่อใหเรือสามารถเขาออกไดสะดวก และ
สามารถมองเห็นไดชัดเจน นอกจากนี้จากการพูดคุยกับลุงซาลามา กลาทะเล เกี่ยวกับภูมิปญญาใน
การเลือกพื้นที่ในการต้ังชุมชนของชาวเลมอแกนน้ัน พบวา ชุมชนชาวเลมอแกนในอดีตนั้นจะ
โยกยายยายถิ่นฐานอาศัยอยูบอยครั้งทั้งนี้ก็เพื่อความสะดวกตอการทํามาหากินเพื่อใหสามารถเขาถึง
แหลงอาหารท่ีอุดมสมบูรณไดสะดวก หรือแมแตการเกิดโรคระบาดตาง ๆ  เชน อหิวาตกโรค ก็เปน
อีกสาเหตุหนึ่งที่ทําใหชาวเลมอแกนยายถิ่นฐานที่อยูอาศัยและเมื่อเหตุการณผานไปหลาย ๆ ป ก็จะ
ยายกลับมาอยูใหม          

ดานลักษณะที่อยูอาศัยของชาวเลมอแกน หมูเกาะสุรินทร ที่เรียกวา “ออมาก” 
นั้นในอดีตจะสรางเปนบาน ยกพื้นสูง ใชไมทําเปนเสาปกลงบนพื้นทราย  ใชไมทําเปนบันไดบาน 
หลงัคาจะมุงดวยใบคอ  (พืชตระกูลปาลม ข้ึนอยูท่ัวไปบนหมูเกาะสุรินทร ลําตนเม่ือโตเต็มท่ีสูงเทา ๆ 
กับตนมะพราว) สวนฝาผนัง บางหลังกั้นดวยใบคอ บางหลังกั้นดวยใบเตยหนาม โดยนํามาเย็บให
ติดกันเปนแถว เรียกวา “แชง”  แชงที่เย็บติดกันเปนแถวนั้นสามารถที่จะมวนเก็บได ปูพื้นบานดวย
ไมกระดาน บางหลังปูพื้นบานดวยฟากไมไผ  บานทุกหลังสรางหันหนาไปในแนวออก-ตก ปลูก
สรางหาง ๆ กันเพื่อใหลมสามารถพัดผานไดดี ซึ่งลุงซาลามา  กลาทะเล  เลาใหฟงถึงการสรางบาน
ของชาวเลมอแกนวา “มอแกนถาสรางบานตองสรางหันหนาไปทางออก-ตก ถาหันไปทางทิศ
เหนือ-ใต  ไมได ไมดี อยูแลวเจ็บไขได หาปลาไมได เวลายกบานตองแลที่กอน บันไดขึ้นบานตอง
เปนขั้นคี่ เหมือน 3 ขั้น 5 ขั้น ถาไมเปนขั้นคี่เปนบานผี อยูไมได” จากคําบอกเลาของลุงซาลามา 
กลาทะเล จะเห็นไดวาการสรางบานของชาวเลมอแกนนั้นจะตองสรางในแนวออก – ตก มีจํานวน
ขั้นบันไดเปนเลขค่ี เชน 3 ขั้น 5 ข้ัน หรือ 7 ขั้น และกอนปลูกสรางบานตองดูพื้นที่ที่จะปลูกสรางให
ดีกอน (แลที่กอน หมายถึง ดูที่กอน) เวนระยะหางพอสมควรเพื่อใหลมสามารถพัดผานไดสะดวก 
ถาไมเชนนั้นชาวเลมอแกนเรียกวา เปนบานผี อยูอาศัยไมได  จะสงผลใหผูอยูอาศัยในบานไมสบาย 
และทํามาหากิน เชน หาปลา หาหอย ไมได  
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  นอกจากน้ีแลวในอดีตชาวเลมอแกนอาวบอนใหญ จะอาศัยอยูในเรือไมระกํา หรือ
ที่ชาวเล มอแกนเรียกวา  “กาบางกอมัน”  ทั้งนี้เนื่องจากในอดีตชาวเลมอแกนมีวิถีชีวิตแบบเรรอน 
โดยเรือของชาวเลมอแกนนั้นจะทําจากไมซุงทั้งตนขุดและเบิกออกใหเปนมาดเรือ จากนั้นเสริม
กราบซาย-ขวาดวยไมระกํา  ปูฟากดวยไมไผ หรือไมกระดาน มุงหลังคาเรือดวยใบเตยเย็บติดกัน 
สามารถมวนเก็บได ใชไมไผขัดเปนฝาก้ัน  เย็บใบเตยใชเปนใบเรือ ใชวิธีการกรรเชียง จํานวนไมพาย
ขึ้นอยูกับขนาดของลําเรือ จากการพูดคุยกับลุงซาลามาถึงลักษณะเรือของชาวเลมอแกนในอดีต 
ลุงซาลามาไดเลาใหฟงวา “เรือมอแกนหรือวากาบางกอมันนั้นสมัยกอนมีหลายลํา  ครัวหนึ่งก็มีลํา
หน่ึง เหมือนครัวเล็ก ๆ อยูกัน 3-4 คน  ก็ขนาด 5 วา ครัวใหญ ๆ อยูกันหลายคนก็ขนาด 9 วา เหมือน
ของพอผม  ใชคนกรรเชียงเรือหลายคน ชวยกันเชียง คนหญิง ๆ ก็ชวยดวย  เวลาไปไหนก็ไปกัน
หลาย ๆ ลํา มีลําของพอผมนําไป” จากคําบอกเลาของลุงซาลามา  กลาทะเล จะเห็นไดวาในอดีต
ชาวเลมอแกนแตละครอบครัวนั้นอาศัยอยูในเรือ (กาบางกอมัน หมายถึง เรือไมระกํา) เรรอนไป
เร่ือย ๆ จะใชวิธีกรรเชียง จํานวนกรรเชียงก็จะขึ้นอยูกับขนาดของลําเรือ ที่หัวและหางเรือจะทําเปน
งามสําหรับใชปนปายขึ้นลง ทั้งนี้เนื่องจากเรือของชาวเลมอแกนนั้น จะสูงจากผิวน้ํา ไมสามารถปน
ขึ้นทางขางลําเรือได และนอกจากนี้แลวลุงซาลามายังเลาเพิ่มเติมถึงเรือของชาวเลมอแกนใหผูวิจัย
ฟงวา “ภายในเรือของมอแกนทุกลําจะตองมีเตาเปนกอนหิน 3 เสา ขาวสาร หมอ ถวย ชาม หรือบาง
ทีก็เปนเปลือกหอยใหญ ๆ เอาทําแทนถวยชาม มีบอกไมไผใสน้ํา แลวก็มีชูม แลม  แปะตอก  จะ
หลอด ลอน โกโด ไกววาด  กาปะ เปด แลวก็มีแตะกัน ขี่ทุมไวใสของพวกเสื้อผาในเรือ” จากที่
ลุงซาลามา เลาใหฟงจะเห็นไดวาในอดีตภายในเรือของชาวเลมอแกนจะมีขาวของเคร่ืองใชท่ีสําคัญ ๆ 
ไดแก  เตาสําหรับปรุงอาหาร เปนกอนหิน 3 เสา ขาวสาร หมอ ถวย ชาม ซึ่งอาจจะใชเปลือกหอยมา
แทนได มีกระบอกไมไผสําหรับใสน้ําจืด มีเครื่องมือประมงและเครื่องมืออื่น ๆ ไดแก ชูม (เหล็ก 3 
งาม ใชแทงปลาเหนือน้ํา) แลม (เหล็กแหลมใชแทงปลาใตน้ํา) แปะตอก (ใชเจาะหอยตามโขดหิน) 
จะหลอด (ตะกราหวาย) ลอน (ใชแทงเตา) โกโด (เหล็กสําหรับเขี่ยหอย) ไกววาด (ไมหวายสําหรับ
หาเพรียงทราย) กาปะ (ขวาน) เปต (มีดพรา) 

ในปจจุบันชุมชนชาวเลมอแกนอาวบอนใหญ ต้ังอยูบนชายหาดของอาวบอนใหญ 
บนเกาะสุรินทรใต ในเขตอุทยานแหงชาติทางทะเลหมูเกาะสุรินทร อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา  
ชุมชนแหงนี้ตั้งมาเปนเวลา 7 ปแลว ลักษณะชุมชนตั้งอยูบนชายหาดที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน 
เรือสามารถเขาออกไดสะดวกทั้งในเวลาน้ําขึ้นและน้ําลง สามารถหลบลมไดดี ดานหลังชุมชนเปน
ปาไมและภูเขาสูง มีแหลงน้ําจืดอยูดานหลังชุมชน บานเรือนแตละหลังปลูกสรางหันหนาแนว
ตะวันออก-ตก เปนแนวเรียงขนานไปกับชายหาด จํานวน 3 แถว ชุมชนแหงน้ีเปนชุมชนใหมที่
เกิดขึ้นหลังเหตุการณธรณีพิบัติภัยคลื่นยักษสึนามิ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2547 โดยชุมชน
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ชาวเลมอแกนแหงน้ีไมสามารถท่ีจะโยกยายถ่ินฐานภายในพ้ืนท่ีของอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร
ไดเหมือนในอดีต ในชุมชนนอกจากจะเปนที่ตั้งของบานเรือนชาวเลมอแกนแลวยังเปนที่ตั้งของ
ศูนยการเรียนรูชุมชนชาวเลหมูเกาะสุรินทร ศูนยสาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.) หมูเกาะสุรินทร   
อาคารนิทรรศการวัฒนธรรมชาวเลหมูเกาะสุรินทร และลานวัฒนธรรม – ประเพณีชาวเลมอแกน 
ซึ่งการตั้งชุมชนชาวเลมอแกนอยูอยางถาวรเชนในปจจุบันนั้น นายตะวัน กลาทะเล ชาวเลมอแกน       
วัย 25 ป ไดเลาใหผูวิจัยฟงวา “การที่มอแกนเราอยูแบบนี้นาน ๆ ปญหาที่เห็นไดชัด คือ ปญหาขยะ 
และปญหาเรื่องการทํามาหากิน มอแกนบางทีที่ยายไปอยูตรงโนนตรงนี้ บางทียายไปใหใกลกับที่
ทํางาน เหมือนบางทีปลิง หอย อยูที่หาดโนนก็ยายไปอยูแค ๆ ทํางานไดสะดวกกวาอยูพันนี้” จะ
เห็นไดวาการที่ชาวเลมอแกนตั้งชุมชนอยูอยางถาวรมากขึ้นสงผลตอปญหาขยะ และการโยกยายถิ่น
ฐานบอย ๆ ของชาวเลมอแกนนั้นก็เพื่อความสะดวกในการทํามาหากิน เพื่อเขาถึงแหลงอาหารได
งายขึ้น เชน การดําหอย ดําปลิงทะเล เปนตน  ดังภาพประกอบที่ 11

ภาพประกอบที่ 11 ชุมชนชาวเลมอแกนอาวบอนใหญ หมูเกาะสุรนิทร จังหวัดพังงา ในปจจุบัน

หมายเลข 1  ศูนยการเรียนรูชุมชนชาวเลมอแกน                                หมายเลข 5  เสนทางเดินปา
หมายเลข 2 บานพักครู                                                                        หมายเลข 6  ลานวัฒนธรรม – ประเพณี
หมายเลข 3  ศูนยสาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.)                             หมายเลข 7  บานพักเจาหนาท่ีอําเภอคุระบุรี
หมายเลข 4  อาคารนิทรรศการวัฒนธรรมชาวเลมอแกน                              หมายเลข  8  เสาหลอโบง 

อาวบอนใหญ
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          ดานลักษณะที่อยูอาศัยของชาวเลมอแกน หมูเกาะสุรินทร เปนบานเรือนที่
หนวยงานราชการสรางใหใหมหลังเหตุการณธรณีพิบัติภัยคลื่นยักษสึนามิ เมื่อป พ.ศ. 2547 ลักษณะ
ของบานสรางโดยยกพื้นสูง มุงหลังคาและกั้นฝาผนังบานดวยใบจาก และปูพื้นบานดวยไมกระดาน 
บานทุกหลังสรางหันหนาไปในแนวออก-ตก เรียงเปนระเบียบซอนกัน 3 แถว ขนานไปกับ
ชายทะเล ซึ่งการสรางบานเรือนของชาวเลมอแกนเชนในปจจุบันนี้ นายตะวัน กลาทะเล ไดพูดให
ผูวิจัยฟงวา “บานแบบนี้มอแกนเขาไมสรางกัน ตองสรางอยาใหหลังคาบานซอนกัน เหมือนบาน
มอแกนเมื่อกอนเขาจะสรางหาง ๆ กัน เพื่อใหลมพัดผานไดดี วางซอนกันพันนี้อยูไมบาย” จะเห็น
ไดวาบานเรือนของชาวเลมอแกนที่หนวยงานราชการสรางใหหลังเหตุการณธรณีพิบัติภัยคลื่นยักษ  
สึนามิ เมื่อป พ.ศ. 2547 นั้น ปลูกสรางซอนเรียงกันเปนแนว ทําใหลมไมสามารถพัดผานไดสะดวก
เหมือนเชนบานเรือนในอดีต 
          ในปจจุบันชาวเลมอแกนอาวบอนใหญ หมูเกาะสุรินทร ไมมีครอบครัวใดอาศัย
อยูในเรือและใชวิถีชีวิตแบบเรรอนอีกแลว ไมมีเรือไมระกําหรือที่ชาวเลมอแกนเรียกวา  “กาบาง
กอมัน”  อีกแลว แตละครอบครัวหันมาใชเรือหางยาวที่มีเครื่องยนตแทน ซึ่งไดรับบริจาคจาก
หนวยงานตาง ๆ ตั้งแตเหตุการณธรณีพิบัติภัยคลื่นยักษสึนามิ เมื่อป พ.ศ. 2547 จากการพูดคุยกับ
นายตะวัน  กลาทะเล ไดเลาใหผูวิจัยฟงวา “เรือไมกํา หรือกาบางกอมันปานนี้ไมมีใครใชแลว มัน
ทํางานยาก ไมมีใครใชเรือเปนที่อยูแลว เรือหัวโทงทํางานไดเร็วกวา กาบางทํายาก คนที่ทําเปนตาย
ไปหมดแลว มีแตในพมาเหมือนเกาะละงันยังมีหลายลํา มอแกนในพมาเขาอยูบานในชวงหนาฝน 
พอหนาแลงเขาอยูเรือกัน” จะเห็นไดวาในปจจุบันชาวเลมอแกนอาวบอนใหญ หมูเกาะสุรินทรนั้น
ไมมีครอบครัวใดอาศัยอยูในเรืออีกแลว ท้ังน้ีเน่ืองจากชาวเลมอแกนทุกครอบครัวตางหันมาปลูกสราง
บานเรือนอยูเปนหลักแหลงถาวร เรือไมระกําหรือกาบางกอมันนั้นไมเหมาะที่จะใชทํางานประมง 
สรางยาก ประกอบกับผูท่ีสามารถสรางเรือไมระกําไดน้ันไดลมหายตายจากไปเกือบหมดแลว ยกเวน
ชาวเลมอแกนในประเทศพมา โดยเฉพาะที่เกาะละงันที่ยังมีเรือไมระกําหรือกาบางกอมันหลายลํา 
ทั้งนี้เนื่องจากชาวเลมอแกนในประเทศพมาจะใชชีวิตอยูในบานเฉพาะฤดูฝนเทานั้น เมื่อหมดหนา
มรสุมก็จะยายครอบครัวมาอาศัยอยูในเรือ แตถึงอยางไรก็ตามชาวเลมอแกนอาวบอนใหญ หมูเกาะ
สุรินทร ก็ยังประยุกตเรือหางยาวที่ใชอยูใหมีความเหมาะสมกับการใชงานโดยใชหวายสรางเปน
โครงหลังคาเรือแลวนําเตยปามาเย็บติดกันเปนแชง มุงหลังคาเรือ สามารถใชหลบรอนไดดีและมวน
เก็บไดสะดวก

จากการศึกษาการตั้งถิ่นฐานและลักษณะท่ีอยูอาศัยของชาวเลมอแกนอาวบอนใหญ  
ตั้งแตอดีตจนกระท่ังถึงปจจุบัน พบวา มีการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ดานดวยกันดังนี้
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           1. ดานการเลือกพื้นที่สําหรับปลูกสรางบานเรือน ซึ่งชาวเลมอแกนนั้นจะเลือก
พื้นที่สําหรับเปนที่ปลูกสรางบานเรือนของตนโดยตองสามารถหลบคลื่นลมไดดี โดยเฉพาะพื้นที่ที่
อยูทางฝงตะวันออกของเกาะ ตองมีแหลงน้ําจืดที่สามารถอุปโภคบริโภคได ลักษณะชายหาดตอง
ลาดชันพอสมควรเพื่อใหเรือสามารถเขาออกไดสะดวก และสามารถมองเห็นไดชัดเจน  และมีการ
โยกยายถิ่นฐานอยูบอยครั้งเพื่อใหสามารถเขาถึงแหลงอาหารไดโดยสะดวก และโยกยายยามเกิด
โรคระบาดตาง ๆ  แตในปจจุบันชาวเลมอแกนอาวบอนใหญ ไมสามารถโยกยายถ่ินฐานไดเหมือนกับ
ในอดีต  สงผลใหชุมชนที่อยูอาศัยประสบกับปญหาดานสิ่งแวดลอม เสื่อมโทรม เชน ปญหาขยะ 
ปญหาแหลงนํ้าจืดสําหรับอุปโภคบริโภค เปนตน           

2. ดานการสรางที่อยู บานเรือนที่ชาวเลมอแกนอาศัยอยูในปจจุบันเปนบานเรือน               
ที่ปลูกสรางใหโดยหนวยงานตาง ๆ หลังเหตุการณธรณีพิบัติภัยคลื่นยักษสึนามิ เมื่อป พ.ศ. 2547 
โดยปลูกสรางเรียงเปนแถวซอนกัน 3 แถว ทําใหลมพัดผานไดไมสะดวก  ลักษณะของบานเรือน
ไมไดสรางตามภูมิปญญาของชาวเลมอแกน เชน จํานวนขั้นบันได การเลือกพื้นที่สําหรับปลูกสราง
บานเรือน รวมถึงการเวนระยะหางระหวางบานแตละหลัง

3. ดานการสรางเรือไมระกําหรือกาบางกอมัน ในปจจุบันชาวเลมอแกนอาว
บอนใหญ หมูเกาะสุรินทร ไมมีครอบครัวใดใชเรือมอแกนเปนพาหนะสําหรับทํามาหากินและเปน
ที่อยูอาศัยอีกแลว แตละครอบครัวหันมาใชเรือหางยาวที่มีเครื่องยนตแทน ซึ่งไดรับบริจาคจาก
หนวยงานตาง ๆ ตั้งแตเหตุการณธรณีพิบัติภัยคลื่นยักษสึนามิ เมื่อป พ.ศ. 2547 ทั้งนี้เนื่องจากเรือไม
ระกําหรือกาบางกอมันอยางในอดีตนั้นไมเหมาะที่จะนํามาใชทํางานประมง สรางยาก ประกอบกับ
ผูท่ีสามารถสรางเรือไมระกําไดน้ันไดลมหายตายจากไปเกือบหมดแลว แตชาวเลมอแกนก็ยังประยุกต
เรือหางยาวที่ใชอยูใหมีความเหมาะสมกับการใชงานโดยใชหวายสรางเปนโครงหลังคาเรือ แลวนํา
เตยปามาเย็บติดกันเปนแชง มุงหลังคาเรือ สามารถใชหลบรอนได

1.2 ชุมชนชาวเลมอแกนบานเกาะพยาม 
กอนเหตุการณธรณีพิบัติภัยคลื่นยักษสึนามิ เมื่อป พ.ศ. 2547 ชุมชนชาวเลมอแกน

บานเกาะพยามต้ังอยูบริเวณทิศเหนือของอาวเขาควาย บนเกาะพยาม จังหวัดระนอง โดยนางมิชิ 
ทะเลลึก ชาวเลมอแกนบานเกาะพยาม วัย 57 ป ไดเลาถึงลักษณะของชุมชนชาวเลมอแกนบานเกาะ
พยามในอดีตใหผูวิจัยฟงวา “เมื่อกอนมอแกนเราอยูที่ตรงโนน (พรอมชี้ไปยังที่ตั้งชุมชนเกา) เปน
ชายหาด มีบอนํ้าจืด นํ้ามีใชหลอดป มองเห็นไดชัด ลมพัดผานตลอดเวลา เรือเขา-ออกไดบาย
เพราะวาติดกับทะเล” จะเห็นไดวาลักษณะของพื้นที่ที่เปนที่ตั้งชุมชนชาวเลมอแกนบานเกาะพยาม
ในอดีต ตามคําบอกเลาของนางมิชิน้ันบานเรือนชาวเลมอแกนจะปลูกสรางบนชายหาดท่ีเรือสามารถ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



119

เขา-ออกไดสะดวก  มีบอน้ําจืดสําหรับอุปโภคบริโภคตลอดป ลมพัดผานไดดี และสามารถมองเห็น
ไดชัดเจน   
          ลักษณะของบานเรือนที่อยูอาศัยของชาวเลมอแกนบานเกาะพยามในอดีต 
บานเรือนแตละหลังจะปลูกสรางหันหนาออกทะเล ยกพ้ืนสูง มุงหลังคาบานดวยใบจาก  บานบางหลัง
กั้นฝาบานดวยไมไผ บางหลังกั้นดวยไมระกํา ประตูบานแตละหลังสรางแคบ ๆ และต่ํา ๆ เวลาเขา
ไปในบานจะตองเอียงลําตัวหรือไมก็ตองมุดศีรษะเขาไป ซึ่งลักษณะการสรางประตูบานดังกลาว 
นางมยุรา สอนชัด ชาวเลมอแกน  บานเกาะพยาม วัย 26 ป เลาใหฟงวา “ประตูบานมอแกนสรางให
แคบ ๆ เพื่อปองกันไมใหกาตอยเขาไปในบาน ถากาตอยเขาไปทําใหคนในบานไมบายได” ตาม
คําบอกเลาของนางมยุรา สอนชัด ประตูบานของชาวเลมอแกนบานเกาะพยามนั้นจะสรางใหแคบ ๆ 
และเตี้ย ๆ เพื่อปองกันไมใหผี ซึ่งมอแกนเรียกวา “กาตอย” เขาไปในบาน ถาหากผีหรือกาตอยเขา
ไปในบานหลังใด สมาชิกภายในบานหลังนั้น ๆ ก็จะเจ็บไขไดปวย  

ในปจจุบันชุมชนชาวเลมอแกนบานเกาะพยามเปนชุมชนใหมที่ เกิดขึ้นหลัง
เหตุการณธรณีพิบัติภัยคลื่นยักษสึนามิ เมื่อป พ.ศ. 2547 โดยองคกรคริสตเตียนไดเขามาใหความ
ชวยเหลือในการปลูกสรางบานเรือนหลังใหมให ลักษณะพื้นที่ที่เปนที่ตั้งชุมชน อยูบริเวณปลาย
แหลมทางทิศใตของอาวเขาควาย ใกลกับปาโกงกาง คอนขางอับลม เรือเขา-ออกไดไมสะดวกมาก
นัก โดยเฉพาะในชวงเวลาน้ําลง ซึ่งนางมิชิ ทะเลลึก ไดกลาวถึงชุมชนใหมนี้ใหผูวิจัยฟงวา “ที่นี้อยู
ไมบาย ลมไมคอยพัด เรือเขา-ออกไมสะดวกไมเหมือนที่เกา น้ําก็ไมดี กรอย มองอะไหรก็ไมคอย
เห็น เลือกไมไดเขาสรางให” จากที่นางมิชิเลาจะเห็นไดวา พื้นที่ที่ปลูกสรางบานเรือนของชาวเลมอ
แกนในปจจุบันนี้ ไมดีเหมือนกับพื้นที่สรางชุมชนในอดีต เพราะอับลม เรือเขา-ออกไดไมสะดวก มี
ปญหาในเรื่องน้ําจืด เพราะน้ํากรอย และมองเห็นไมชัดเจน ซึ่งสาเหตุสําคัญที่ทําใหชาวเลมอแกน
บานเกาะพยามตองยายชุมชนมาปลูกสรางในที่แหงใหมนี้เนื่องจากนายทุน ในพื้นที่ตองการที่จะยึด
ที่ดินท่ีเปนที่ตั้งชุมชนเกาคืนเพื่อปลูกสรางรีสอรทหรูบนเกาะแหงนี ้ซึ่งพื้นที่ตั้งชุมชนชาวเลมอแกน
บานเกาะพยามในปจจุบัน ปรากฏดังภาพประกอบที่ 12
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ภาพประกอบที่ 12 ชุมชนชาวเลมอแกนเกาะพยาม อําเภอเมือง จังหวัดระนอง ในปจจุบัน

ลักษณะของบานเรือนที่อยูอาศัยของชาวเลมอแกนบานเกาะพยามในปจจุบัน 
ปลูกสรางเปน 2 แบบดวยกัน คือแบบที่ 1 เปนแบบเรือนแถวชั้นเดียว หลังคามุงกระเบื้อง กั้นฝาผนัง
ดวยอิฐถือปูน เทพ้ืนดวยปูนซิเมนต จํานวน 2 แถว วางเปนรูปตัวแอล ตรงกลางดานหนาเรือนแถวมี
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และโบสถคริสต บานพักเจาหนาที่องคกรคริสเตียน หองน้ํา หองสวม และแผง
โซลาเซลล ซึ่งสรางโดยองคกรคริสตเตียนหลังเหตุการณธรณีพิบัติภัยคลื่นยักษสึนามิ เมื่อป พ.ศ. 
2547 แบบที่ 2 เปนบานเดี่ยวแบบสําเร็จรูป 2 ชั้น วางเรียงกันเปนแนวเหนือ-ใต บริเวณรอบ ๆ บาน
แตละหลังจะมีพื้นที่สําหรับปลูกผักสวนครัวและไมผลชนิดตาง ๆ บานทั้ง 2 แบบ ปลูกสรางหางกัน
ประมาณ 50 เมตร
          นอกจากนี้ยังมีบางครอบครัวที่ยังคงใชวิถีชีวิตแบบเรรอนอยูบริเวณรอบ ๆ เกาะ
พยาม โดยสรางเพิงพักบนเรือหางยาว  สรางโครงเพิงพักดวยไมหวาย มุงและกั้นดวยผาใบ  โดยจาก
การสอบถามนางมยุรา สอนชัด ชาวเลมอแกนบานเกาะพยาม วัย 26 ป เลาใหฟงวา “มีมอแกนหลาย
ครัวยังอยูในเรือเหมือนเมื่อกอน แตวาไมใชเรืองามแลว มันหากินคลองกวา อยูที่ใหมหากินลําบาก 
เขา-ออกไมสะดวก หลายคนชอบมาจอดเรือขางนอกนี้  (ใกล ๆ กับทาเรือเกาะพยาม)” จากคําบอก
เลาของนางมยุรา สอนชัด จะเห็นไดวาในปจจุบันยังคงมีชาวเลมอแกนบานเกาะพยามบางครอบครัว

หมายเลข 1  ทาเทียบเรือ                           หมายเลข 5  หองนํ้า-หองสวม
หมายเลข 2 โบสถคริสต                           หมายเลข 6  บานพักเจาหนาที่องคกรคริสตเตียน
หมายเลข 3  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก                หมายเลข 7  บานชาวเลมอแกนแบบหลังคามุงจาก
หมายเลข 4  บานชาวเลมอแกนแบบเรือนแถว หมายเลข 8  บอน้ํา หมายเลข 9  บานแบบสําเร็จรูป

อาวเขาควาย

เกาะพยาม
 ปาโกงกาง
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ใชวิถีชีวิตแบบเรรอนอยูบริเวณรอบ ๆ เกาะพยาม โดยประยุกตเรือหางยาวใหเปนเพิงพัก  ดวยการสราง
โครงเพิงพักดวยไมหวาย มุงและกั้นดวยผาใบ ซึ่งการใชวิถีชีวิตแบบดังกลาวชวยใหชาวเลมอแกน
สามารถทําหาหากินไดสะดวกกวาอาศัยอยูในชุมชน 

จากการศึกษาการต้ังถิ่นฐานและลักษณะที่อยูอาศัยของชาวเลมอแกนบานเกาะพยาม 
ตั้งแตอดีตจนกระท่ังถึงปจจุบัน พบวา มีการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ดานดวยกันดังนี้

1. ดานการเลือกพื้นที่สําหรับปลูกสรางบานเรือน ซึ่งในอดีตชาวเลมอแกนบาน
เกาะพยามจะปลูกสรางบานเรือนบนชายหาดที่เรือสามารถเขา-ออกไดสะดวก มีบอน้ําจืดสําหรับ
อุปโภคบริโภค ลมพัดผานไดดี และสามารถมองเห็นไดชัดเจน แตหลังจากเหตุการณธรณีพิบัติภัย
คลื่นยักษสึนามิ เมื่อป พ.ศ. 2547 พื้นที่ดังกลาวไดถูกนายทุนในพื้นที่ยึดคืนเพื่อปลูกสรางรีสอรท 
องคกรคริสเตียนไดเขามาชวยปลูกสรางบานเรือนในที่แหงใหมใหซึ่งอยูทางทิศใตของอาวเขาควาย  
ชุมชนแหงใหมน้ีเปนชุมชน ท่ีชาวเลมอแกนไมไดมีสวนในการคัดเลือกพ้ืนท่ีปลูกสรางตามภูมิปญญา
ในการเลือกพื้นที่สําหรับการปลูกสรางบานเรือนของตน ซึ่งชาวเลมอแกนบานเกาะพยาม ตางมี
ความคิดเห็นวาชุมชนแหงใหมนี้ไมดีเหมือนกับพื้นที่สรางชุมชนในอดีต เพราะอับลม เรือเขา-ออก
ไดไมสะดวก มีปญหาในเรื่องนํ้าจืด เพราะนํ้ากรอย และมองเห็นไมชัดเจน
          2. ดานการสรางท่ีอยูอาศัย บานเรือนที่ชาวเลมอแกนบานเกาะพยามอาศัยอยูใน
ปจจุบันเปนบานเรือนที่ปลูกสรางใหโดยองคกรคริสตเตียน บานเรือนแตละหลังปลูกสรางโดยมุง
หลังคาดวยกระเบื้อง กั้นฝาผนังดวยอิฐถือปูน เทพื้นดวยปูนซิเมนต  มีการสรางหองน้ํา หองสวม 
เชนเดียวกับบานเรือนของคนท่ัว ๆ ไป ซึ่งชาวเลมอแกนบานเกาะพยามตางมีความคิดเห็นวาบานเรือนที่
ทางองคกรคริสเตียนสรางใหนั้น ไมสบายเหมือนบานเรือนในอดีต  ทั้งนี้เนื่องจากการเลือกใช
วัสดุในการกอสรางที่ไมเหมาะสมกับวิถีชีวติของชาวเลมอแกนในอดีต ผนวกกับพื้นที่ที่สรางบานเรือน
เปนที่อับลม ไมมีตนไมที่ใหรมเงา ทําใหชาวเลมอแกนหลายครอบครัวหันกลับมาสรางเพิงพักบน
เรือหางยาวและใชวิถีชีวิตแบบเรรอนเหมือนเชนในอดีต 

1.3 ชุมชนชาวเลมอแกนหาดราไวย 
ชุมชนชาวเลมอแกนหาดราไวยในอดีตนั้นตั้งอยูริมชายหาดราไวย เรือสามารถ

เขา-ออก ไดสะดวก ลมพัดผานไดดี และสามารถมองเห็นไดชัดเจน ริมชายหาดราไวยหนาชุมชน
ชาวเลมอแกน ในอดีตน้ันสามารถจอดเรือไดสะดวก ตอมามีการสรางถนนเลียบชายหาดราไวย ทําให
ชุมชนชาวเลมอแกนกับชายหาดแยกจากกันโดยมีถนนคั่นกลาง เมื่อจังหวัดภูเก็ตมีชื่อเสียงดานการ
ทองเที่ยวมากขึ้น ทําใหดานหนาชุมชนชาวเลมอแกนกลายเปนที่ต้ังของรานคาขายของที่ระลึก 
รานอาหารทะเล และเพิงขายอาหารทะเลสด ๆ ทําใหทุกคนตองเดินขามถนนไปมาระหวางหมูบาน
กับชายหาดราไวย  
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ลักษณะบานเรือนของชาวเลมอแกนบานราไวยในอดีตนั้นจะปลูกสรางเปนบาน
ยกพื้นสูงประมาณ 3 ขั้นบันได มีประมาณ 20 กวาหลัง บานทุกหลังหันหนาไปทางทิศตะวันออก 
ใชใบจากเย็บติดกันเปนตับใชมุงหลังคาและกั้นฝาผนังบาน บานแตละหลังปลูกสรางหาง ๆ กัน
ประมาณ 10-15 เมตร ซึ่งจากการพูดคุยกับลุงสน บางจาก ชาวเลมอแกนหาดราไวย อายุ 74 ป ไดเลา
ใหผูวิจัยฟงวา “บานมอแกนที่นี่เมื่อกอนอยูหาง ๆ กัน ไมใชชิดกันพันนี้ แบบตอนนี้ไมดีตองอยาง
นอย 2 คืบ ยกใหต่ํากวาเพื่อนก็ไมได บานที่ต่ํากวานั้นอยูไมดี เจาของบานตายได ไดบานก็ตองมี
อยางนอย 3 ขั้น 5 ขั้น 2 ขั้น 4 ขั้นไมได” จากคําบอกเลาของ ลุงสน บางจาก ชาวเลมอแกนหาดรา
ไวยเกี่ยวกับลักษณะของบานชาวเลมอแกนหาดราไวยในอดีต จะเห็นไดวาบานของชาวเลมอแกน
หาดราไวยในอดีตจะปลกูสรางหาง ๆ กัน จะไมปลูกสรางใหติดกัน อยางนอยตองหางกัน 2 คืบขึ้นไป  
จะสรางใหตํ่ากวาบานคนอ่ืน ๆ ก็ไมได บานที่สรางตํ่ากวาบานคนอ่ืน ๆ อาจทําใหคนในบาน
เสียชีวิตได บานแตละหลังจะตองมีขั้นบันไดเปนคั่นคี่ 3 ขั้น 5 ขั้นได 2 ขั้น หรือ 4 ขั้นไมได และ
นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดพูดคุยกับนางมูแนง กลาทะเล ชาวเลมอแกนหาดราไวย อายุ 54 ป เกี่ยวกับ
ลักษณะบานเรือนของชาวเลมอแกนหาดราไวยในอดีต นางมูแนง กลาทะเล เลาวา “มอแกนเราเดิม 
ๆ อยูกันแตในเรือไมกํา เหมือนท่ีหาดราไวยนี้อยูกันมานานแลว แตเรายายไปมาหลายแหง ไมไดจับ
จองที่ดินตรงไหน ตอนนี้ถึงไดมีปญหากับเจาของที่ บานแตละหลังไมไดอยูกันคับแคบพันนี้ อยูกัน
หาง ๆ ยกพื้นสูงขึ้น บานเขาจะมุงจาก มีตนพราวเต็มไปหมด ตอนน้ีเหลือไมกี่ตนแลว ขาง ๆ 
หมูบานแถว ๆ นี้จะเปนปา แตปานนี้ขางหนามีรานคาบังหมดแลว” จากคําบอกเลาของนางมูแนง 
กลาทะเล ชาวเลมอแกนหาดราไวย จะเห็นไดวาบานเรือนของชาวเลมอแกนหาดราไวยในอดีตนั้น 
ปลูกสรางหาง ๆ กัน โดยอาศัยอยูในพื้นที่แหงน้ีมาเปนระยะเวลานาน และเพราะมีวิถีชีวิตแบบ
เรรอน ทําใหไมไดจับจองท่ีดินเพาะปลูกหรือสรางบานอยูอยางถาวร สงผลใหปจจุบันชุมชนแหงนี้
ประสบกับปญหาเรื่องที่ดินกับนายทนุ และปจจุบันมีรานคาขายของที่ระลึก และรานอาหารมาปลูก
สรางบังชุมชนชาวเลมอแกนหาดราไวยจนเกือบจะไมเห็นทางเขาชุมชน

ชุมชนชาวเลมอแกนหาดราไวยในปจจุบันเปนชุมชนที่ชาวเลมอแกนอาศัยอยูกัน
มาชานานแลว ลักษณะพื้นที่ที่ตั้งชุมชน ดานหนาชุมชนติดกับชายหาดราไวย รานขายของที่ระลึก 
และรานอาหารทะเล ดานขางชุมชนติดกับถนนและชุมชนชาวเลอูรักลาโวย ลักษณะบานเรือนของ
ชาวเลมอแกนหาดราไวยน้ันจะสรางเปนบานช้ันเดียวเปนสวนใหญ บางหลังสรางยกพ้ืนสูงประมาณ 
1 เมตร  หลังคาและฝาผนังมุงและกั้นดวยสังกะสีเกา ๆ ปลูกสรางอยูอยางกระจัดกระจาย ไมเปน
ระเบียบ เวนเปนชองทางเดินหางประมาณ 1 เมตร สําหรับเดินลัดเลาะไปตามบานแตละหลัง อยูกัน
อยางหนาแนน โดยตั้งถิ่นฐานอยูติดกับชุมชนชาวเลอูรัก  ลาโวย ชุมชนแหงนี้ไมสามารถที่จะขยาย
พื้นที่อาศัยไดอีก มีปญหาในดานสภาพแวดลอม โดยเฉพาะปญหาขยะ ปญหาน้ําดื่มน้ําใช ปญหา
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หองน้ําหองสวม และนอกจากนี้พื้นที่ที่อยูอาศัยนั้นกําลังมีปญหากับนายทุนในพื้นที่ ซึ่งจากการ
พูดคุยกับนายอาลี บางจาก ชาวเลมอแกนหาดราไวย วัย 28 ป เลาใหผูวิจัยฟงวา “พวกเราชาวมอ
แกนอยูกันอยางหนาแนน บานบางหลังอยูกันถึง 10 คน ไมสามารถขยายไปที่อื่นได สภาพแวดลอม
ก็ไมดี มีปญหาเรื่องขยะ เรื่องน้ํา หองน้ําหองสวมก็ไมมี  เชื่อมั้ยวาบางคนยอมที่จะไปเขาหองน้ําขาง
นอกที่เขาเก็บคาเขาใชครั้งละ 5 บาท ที่ที่อยูนี้ก็มีปญหากับนายทุน ทุกวันนี้แตละครอบครัวตอง
ชวยกันบริจาคเงินเปนรายเดือนเพ่ือเปนทุนสําหรับไวตอสูคดีกับนายทุน” จากคําบอกเลาของนายอาลี 
บางจาก จะเห็นไดวาที่ตั้งชุมชนชาวเลมอแกนหาดราไวยนั้นนอกจากจะมีปญหาเรื่องความแออัด 
ปญหาเร่ืองสภาพแวดลอม ปญหาขยะ ปญหาเร่ืองนํ้าด่ืมนํ้าใช โดยเฉพาะปญหานํ้าใช เวลาจะ
อาบน้ําหรือเขาหองสวม ตองไปเขาหองน้ําและหองสวมที่เขาทําไวใหเชา อยางอาบน้ําหรือเขาหอง
สวมตองจายครั้งละ 5 บาท สวนตอนกลางคืนถาจะเขาหองสวมก็ไปถายที่ชายหาดราไวย นอกจากนี้
แลวพื้นที่ตั้งชุมชนแหงนี้ยังกําลังประสบกับปญหานายทุนในพื้นที่ที่ตองการยึดที่ดินคืนทําใหชาวเล 
มอแกนหาดราไวยตองรวมกลุมกันเพื่อตอสูคดีเรื่องพื้นที่ที่ตั้งชุมชน โดยแตละครอบครัวไดรวมกัน
บริจาคเงินครอบครัวละ 100 บาทตอเดือน ไวใชเปนคาใชจายสําหรับตอสูคดี           

จากการศึกษาการตั้งถิ่นฐานและลักษณะที่อยูอาศัยของชาวเลมอแกนหาดราไวย 
ตั้งแตอดีตจนกระทั่งถึงปจจุบัน พบวา ลักษณะบานเรือนของชาวเลมอแกนหาดราไวยในปจจุบันมี
การเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมาก ทั้งดานวัสดุที่ใชในการสรางบาน ที่เคยใชวัสดุธรรมชาติประเภท
ใบจาก ไมไผ มาใชสังกะสีแทน และรูปแบบ ของบานเรือนที่เคยสรางเปนบานแบบยกพื้นสูง 
เปลี่ยนมาเปนบานชั้นเดียว  และปลูกสรางติดกัน ทําใหลมพัดผานไดไมดี นอกจากนี้แลวบานแตละ
หลังที่เคยปลูกสรางหันหนาออกไปทางทะเลเปลี่ยนมาปลูกสรางอยางระเกะระกะ ดังภาพประกอบ
ที่ 13  
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ภาพประกอบที่ 13 ชุมชนชาวเลมอแกนหาดราไวย อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ในปจจุบัน

1.4  ชุมชนชาวเลมอแกนเกาะเหลา ชุมชนชาวเลมอแกนเกาะเหลาในอดีตตั้งอยูบริเวณ
บานเกาะเหลานอก  ทางทิศตะวันออกของเกาะเหลา จังหวัดระนอง ท่ีต้ังชุมชนสามารถหลบคล่ืนลม
ไดดี โดยนายสิดิษ ประมงกิจ ชาวเลมอแกนเกาะเหลา ไดเลาถึงลักษณะของชุมชนชาวเลมอแกน
เกาะเหลาในอดีตใหผูวิจัยฟงวา “เมื่อกอนมอแกนเราอยูกันตรงนี้ เรือเขา-ออกไดสะดวก หลบคลื่น
ลมไดดี มองเห็นชัดเจน แตวามีปญหาเร่ืองนํ้าด่ืม นํ้าใช ตองไปขนมาจากบอไกล” จะเห็นไดวา
ลักษณะของพื้นที่ที่เปนที่ต้ังชุมชนชาวเลมอแกนเกาะเหลาในอดีต ตามคําบอกเลาของนายสิดิษ 
ประมงกิจนั้น บานเรือนชาวเลมอแกนเกาะเหลา จะปลูกสรางบนชายหาดที่เรือสามารถเขา-ออกได
สะดวก หลบคลื่นลมไดดี มองเห็นไดชัดเจน แตมีปญหาในเรื่องน้ําดื่มน้ําใช เพราะตองไปขนมาจาก
บอท่ีอยูไกลออกไป 

บริเวณที่ตั้ง
ชุมชนชาวเล
อูรักลาโวย

หมายเลข 1 รานคา              หมายเลข 2 โบสถคริสต               หมายเลข 3  รานขายของที่ระลึก
หมายเลข 4  รานอาหาร          หมายเลข 5  แผงขายอาหารทะเล   หมายเลข 6  โรงเรียนวัดสวางอารมณ

สัญลักษณในแผนที่      เสาหลอโบง  ตนมะพราว             โรงเรียน

ถนนเลียบชายหาดราไวย ทางเขาหมบานมอแกนหาดราไวย

ชายหาดราไวยบริเวณจอดเรือประมงของชาวเลมอแกนหาดราไวย และเรือนําเที่ยว

ไปแหลมพรหมเทพ

เขาเมือง
ภูเก็ต

ทาเรือ
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          ลักษณะของบานเรือนที่อยูอาศัยของชาวเลมอแกนเกาะเหลาในอดีต บานเรือนจะ
ปลูกสรางเปน 2 แถว หันหนาออกทะเล ปลูกสรางหาง ๆ กัน ยกพื้นสูง บานบางหลังมุงหลังคาบาน
ดวยใบจาก บางหลังมุงดวยสังกะสี  กั้นฝาบานดวยจากก็มี สังกะสีก็มี ไมกระดานก็มี และปูพื้นบาน
ดวยฟากไมไผ การปลูกสรางบานเรือนในอดีตยังคงยึดถือความเชื่อเกี่ยวกับการสรางบาน เชน 
ขั้นบันไดบานที่ตองเปนขั้นคี่ เชน 3 ขั้น 5 ขั้น แลวแตความสูงของบาน ประตูบานจะสรางแคบ ๆ 
และเต้ีย ๆ เพื่อปองกันไมใหผี หรือ กาตอย (ผีตามความเชื่อของชาวเลมอแกน) เขาไปในบาน 
ไมเชนนั้นจะทําใหคนในบานไมสบายได บานแตละหลังจะไมสรางใหหลังคาซอนกัน เพื่อใหลม
สามารถพัดผานไดสะดวก ตลอดจนบานทุกหลังจะสรางใหหันหนาแนวออก-ตก เทานั้น           

ชุมชนชาวเลมอแกนเกาะเหลาในปจจุบันพื้นที่ตั้งของชุมชนเปนพื้นที่เดียวกับพื้น
ที่ตั้งชุมชนในอดีต เพียงแตเลื่อนไปทางดานขวาของชายหาด ซึ่งดานหลังและดานขางชุมชนเปน
ที่ดินของนายทุน ซึ่งปลูกมะพราวและขนุนไว โดยกอนเหตุการณธรณีพิบัติภัยคลื่นยักษสึนามิ เมื่อ
ป พ.ศ. 2547 มีชาวเลมอแกนอยูรวมกันที่เกาะเหลานอกประมาณ 70 หลังคาเรือน มีชาวเลรวมกัน
ประมาณ 300 กวาคน หลังเหตุการณธรณีพิบัติภัยคลื่นยักษสึนามิ เมื่อป พ.ศ. 2547 องคกรคริสเตียน
ไดเขามาใหความชวยเหลือ ในการจัดซื้อที่ดินปลูกสรางบานเรือนใหมบนเกาะชางและมีชาวเลมอ
แกนจากที่นี่ที่สมัครใจไดยายไปอยูที่เกาะชางประมาณ 20 กวาหลังคาเรือน โดยเนื่องจากชุมชน
ชาวเลมอแกนเกาะเหลาในปจจุบันพื้นที่ดานขางและดานหลังชุมชนเปนที่ดินของนายทุนจึงไมสามารถ
ขยายพื้นที่ชุมชนเขาไปในพื้นที่ของนายทุนไดอีก  จึงตองขยายพื้นที่ในการสรางบานเรือนลงไปใน
ทะเลติดกับแนวปาโกงกาง ในฤดูแลงชุมชนแหงนี้ประสบกับปญหาขาดแคลนน้ําจืด บอน้ําจืดที่มี  
ก็อยูหางจากชุมชน ซึ่งเกี่ยวกับที่ตั้งชุมชนชาวเลมอแกนเกาะเหลาในปจจุบันนั้น นายบูดุด และนางลิ 
ประมงกิจ สามีและภรรยา ชาวเลมอแกนบานเกาะเหลา เลาใหผูวิจัยฟงวา “บานเรือนของมอแกน
เกาะเหลานี้ทางราชการสรางใหใหม ที่ที่อยูนี้เปนที่ของนายทุน ในหนาแลงขาดน้ํา ตองไปเอาที่บอ
หลังหมูบาน เดินไปไกล บางทีน้ํามันออกไมทัน ตองคอยกันนาน บางทีตองซื้อน้ําจากระนอง เอา
เรือไปชวยกันขน ราคา 10 บาท ตอ 200 ลิตร  เหมือนบานที่เขาสรางใหบางบานตองไปยกที่ปา
โกงกาง แถว ๆ นี้ เจาของที่ไมใหสราง เหมือนบานของเราถาน้ําขึ้นตองวายน้ําไป” จะเห็นไดวาจาก
คําบอกเลาของนายบูดุด และนางลิ ประมงกิจ ถึงลักษณะของชุมชนชาวเลมอแกนเกาะเหลาใน
ปจจุบัน ชุมชนแหงนี้เปนชุมชนที่ตั้งอยูในพื้นที่ของนายทุน ทําใหไมสามารถขยายชุมชนเขาไปใน
พื้นที ่ของนายทุนได จึงตองขยายเขาไปในปาโกงกาง ซึ่งทําใหไมสะดวกตอการติดตอถึงกัน
โดยเฉพาะชวงเวลาท่ีนํ้าข้ึน และนอกจากน้ีแลวในฤดูแลงชุมชนแหงน้ียังประสบกับปญหาขาดแคลน
น้ําจืด บอน้ําจืดที่มีอยูก็อยูไกลออกไปจากชุมชนและมีปริมาณนํ้าไมเพียงพอกับความตองการของ
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คนทั้งชุมชน จึงตองซื้อน้ําจืดสําหรับอุปโภคและบริโภคจากบนฝง ซึ่งพื้นที่ตั้งชุมชนชาวเลมอแกน
เกาะเหลาในปจจุบัน ปรากฏดังภาพประกอบที่ 14

ภาพประกอบที่ 14 ชุมชนชาวเลมอแกนเกาะเหลา อําเภอเมือง จังหวัดระนอง ในปจจุบัน

ลักษณะบานเรือนของชาวเลมอแกนเกาะเหลาในปจจุบันนั้น เปนบานเรือนที่
หนวยงานทางราชการและเอกชนชวยกันปลูกสรางใหหลังเหตุการณธรณีพิบัติภัยคลื่นยักษสึนามิ 
เมื่อป พ.ศ. 2547 ลักษณะของบานชาวเลมอแกนเกาะเหลาสรางเรียงกันเปนแถวเปนแนว บานที่อยู
บนชายหาดแตละหลัง หางกันประมาณ 3 เมตร สวนบานที่อยูในทะเลหางกันประมาณ 5 เมตร บาน
แตละหลังยกพื้นสูง น้ําทะเลทวมถึงในวันที่มีน้ําทะเลขึ้นสูง มีบันไดหนาบานทุกหลัง โดยบานหลัง
ที่อยูทางขวามือจะหันประตูไปทางซาย สวนบานที่อยูทางซายมือจะหันประตูบานไปทางขวามือ 
ทั้งนี้เพื่อปองกันฝนสาดเขาไปในตัวบาน หลังคาบานมุงดวยกระเบื้อง ฝาผนังกั้นดวยไมกระดาน มี
หนาตางใหลมพัดผานไดสะดวก เสาบานแตละหลังเปนเสาปูนซิเมนต  บานที่อยูทางซายของชุมชน 
จํานวน 15 หลัง สรางลงไปในทะเลติดกับแนวปาโกงกาง ทําใหไมสะดวกในการติดตอกันภายใน
ชุมชนโดยเฉพาะในวันที่น้ําทะเลขึ้นสูง และในชุมชนยังมีศูนยเด็กเล็ก และอาคารอเนกประสงค
สําหรับการปฏิบัติกิจกรรมของชาวเลมอแกนอีกดวย นอกจากนี้แลวหลังเหตุการณธรณีพิบัติภัย

หมายเลข 51  รานคา                                  หมายเลข 54  ศาลาอเนกประสงค  
หมายเลข 52  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเกาะเหลา   หมายเลข 55  ที่ทิ้งขยะ
หมายเลข 53  ที่ดินสวนกลาง                               หมายเลข  56  อูซอมเรือ
สัญลักษณในแผนท่ี
        ถังเก็บนํ้าฝน

ที่ดิน

ที่ดิน
เอกชนแนวเขตปาโกงกาง

ที่ดิน

เกาะเหลา
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คลื่นยักษสึนามิ เมื่อป พ.ศ. 2547 ชาวเลมอแกนเกาะเหลาประมาณ 20  กวาครัวเรือน ไดยายไปอยู
อาศัยที่ชุมชนแหงใหมบริเวณอาวคอ บนเกาะชาง ซึ่งชุมชนแหงใหมนี้ทางองคกรคริสตเตียนไดเขา
มาใหความชวยเหลือในการจัดซื้อที่ดินซึ่งเปนสวนมะมวงหิมพานตจากนายทุนแลวดําเนินการปลูกสราง
บานเรือนใหใหม ลักษณะบานเรือนเปนบานเดี่ยว ยกพื้นสูง หลังคามุงกระเบื้อง กั้นฝาผนังและปู
พื้นบานดวยไมกระดาน

จากการศึกษาการตั้งถิ่นฐานและลักษณะที่อยูอาศัยของชาวเลมอแกนบานเกาะ
เหลา ตั้งแตอดีตจนกระทั่งถึงปจจุบัน พบวามีการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ดานดวยกันดังน้ี

1. ดานการเลือกพื้นที่สําหรับปลูกสรางบานเรือนซึ่งในอดีตชาวเลมอแกน                        
บานเกาะเหลาจะปลูกสรางบานเรือนบนชายหาดที่เรือสามารถเขา-ออกไดสะดวก มีแหลงน้ําจืด
สําหรับอุปโภคบริโภค ลมพัดผานไดดีและสามารถมองเห็นไดชัดเจน แตหลังจากเหตุการณธรณี
พิบัติภัยคลื่นยักษสึนามิ เมื่อป พ.ศ. 2547 พื้นที่ที่เคยเปนที่ตั้งชุมชนไมสามารถขยายใหกวางออกไป
ไดเพราะเปนที่ดินของนายทุน  ทําใหชาวเลมอแกนเกาะเหลาตองขยายชุมชนลงไปในทะเล ใกล ๆ 
กับปาโกงกาง น้ําทะเลขึ้นถึง ทําใหไมสามารถเดินติดตอกับบานหลังอืน่ ๆ ไดสะดวก 

2. ดานการสรางบานเรือนของชาวเลมอแกนในปจจุบันท่ีไมไดสรางตามความเชื่อ
หรือภูมิปญญาของชาวเลมอแกน ทั้งนี้เนื่องจากบานเรือนแตละหลังนั้นทางองคกรคริสเตียนไดเขา
มาใหความชวยเหลือและปลูกสรางให โดยสรางเปนแนวเรียงขนานไปกับชายหาด รูปแบบของบาน
และวัสดุ ที่นํามาปลูกสรางบานใหแกชาวเลมอแกนนั้นก็เปนรูปแบบและวัสดุเชนเดียวกับบานของ
ผูคนทั่ว ๆ ไป

โดยสรุปอัตลักษณดานการต้ังถิ่นฐานและที่อยูอาศัยของชาวเลมอแกนอาวบอนใหญ   
หมูเกาะสุรินทร จังหวัดพังงา เกาะเหลา เกาะชาง และเกาะพยาม จังหวัดระนอง และหาดราไวย 
จังหวัดภูเก็ต กอนเหตุการณธรณีพิบัติภัยคลื่นยักษสึนามิ 26 ธันวาคม 2547 หันมาสรางบานอยู
รวมกันเปนชุมชนถาวรมากขึ้น ยกเวนชาวเลมอแกนอาวบอนใหญ หมูเกาะสุรินทร จังหวัดพังงา ที่
ยังคงมีการโยกยายถ่ินฐานท่ีต้ังชุมชนภายในหมูเกาะสุรินทรอยูบางนาน ๆ คร้ัง แตหลังจากเหตุการณ
ธรณีพิบัติภัยคลื่นยักษสึนามิ ชุมชนชาวเลมอแกนที่ตาง ๆ หันมาอยูรวมกันเปนชุมชนถาวร มี
องคกรคริสเตียนเขาไปใหความชวยเหลือในการจัดซื้อที่ดิน และสรางบานถาวรให เชน ชุมชน
ชาวเลมอแกนเกาะเหลา เกาะชาง และเกาะพยาม จังหวัดระนอง สวนลักษณะที่อยูอาศัย กอน
เหตุการณธรณีพิบัติภัยคลื่นยักษสึนามิลักษณะบานของชาวเลมอแกนแตละกลุมสรางดวยวัสดุธรรมชาติ
ที่มีในทองถิ่น โดยสรางขึ้นตาม  ภูมิปญญาและความเชื่อของกลุมชนของตน มีบางครอบครัวอาศัย
อยูในเรืองามเรรอนไปมาระหวาง หมูเกาะตาง ๆ ในทะเลอันดามัน ยกเวนชาวเลมอแกนหาดราไวย 
จังหวัดภูเก็ต ที่สรางบานดวยวัสดุประเภทสังกะสี อิฐ และไมกระดาน เปนตน ตอมาเมื่อเกิด
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เหตุการณธรณีพิบัติภัยคลื่นยักษสึนามิ มีองคกรคริสเตียนเขาไปใหความชวยเหลือในการจัดซ้ือที่ดิน 
และสรางบานถาวรตามแบบอยางคนทั่วไปให ทําใหบานของชาวเลมอแกนเปลี่ยนแปลงไปจากใน
อดีตคอนขางมาก เชน ชุมชนเกาะเหลา เกาะชาง และเกาะพยาม จังหวัดระนอง สวนบานของชาวเล
มอแกนอาวบอนใหญ หมูเกาะสุรินทร จังหวัดพังงา ถึงแมจะสรางดวยวัสดุธรรมชาติ แตก็เปนวัสดุ
ที่นํามาจากบนฝง เชน ใบจาก ไมกระดาน เปนตน ซึ่งการใหความชวยเหลือขององคกรตาง ๆ ใน
การจัดซื้อที่ดินและสรางบานให สงผลใหความรูและภูมิปญญาดานการเลือกทําเลที่ตั้งชุมชน และ
ดานการสรางบานของชาวเลมอแกนคอย ๆ สูญหายไป      

2. ดานการประกอบอาชีพและการทํามาหากิน
2.1  ชุมชนชาวเลมอแกนอาวบอนใหญ  

ในอดีตชาวเลมอแกนอาวบอนใหญ หมูเกาะสุรินทร จังหวัดพังงา ประกอบอาชีพ
และทํามาหากินดวยการจับสัตวน้ํา โดยใชวิธีการดําลงไปใตทองทะเล เชน การดําน้ําหาหอย หา
ปลิงทะเล และแทงปลา เครื่องมือที่ใชในการจับสัตวน้ําของชาวเลมอแกนในอดีต ไดแก ชูม (เหล็ก 
3 งามตอดามดวยไมไผ สําหรับใชแทงปลาในขณะที่อยูบนเรือ) แลม (เหล็กแหลมตอดามดวยไมไผ
สําหรับแทงปลาขณะดําอยูใตน้ํา) กอโด (เหล็กสําหรับเขี่ยหอยตามซอกหิน) แปะตอก (เหล็ก
สําหรับเจาะหอยตามโขดหิน) ไกววาด (ไมหวายสําหรับแหยลงไปในรูสําหรับจับเพรียงทรายตาม
ชายหาด) การประกอบอาชีพและทํามาหากินของชาวเลมอแกนในอดีตนั้นเนื่องจากแตละครอบครัว
อาศัยอยูในเรืองาม การเดินทางไปในทะเลและตามเกาะแกงตาง ๆ จึงทําใหสามารถเขาถึงแหลง
อาหารไดสะดวกยิ่งขึ้น สวนใหญในอดีตสัตวน้ําที่จับมาไดชาวเลมอแกนอาวบอนใหญจะนําไปขาย
ใหกับพอคาแมคาและนายทุนในจังหวัดระนอง และจะซื้อเปนขาวสาร เครื่องปรุงรสตาง ๆ รวมทั้ง
ยาเสน ใบจาก หมาก พลู และสิ่งของจําเปนตาง ๆ กลับมา โดยสัตวน้ําที่ชาวเลมอแกนในอดีตจับ
เพื่อนําไปขายใหกับพอคาแมคาคือ หอยและปลิงทะเล ทั้งนี้เนื่องจากหอยนั้นสามารถเก็บรักษาไว
ไดหลายวันโดยนํามาแชไวในน้ําเค็ม สวนปลิงทะเลนั้นชาวเลมอแกนจะนําไปยางไฟ โดยจะจอด
เรือตามชายหาดตาง ๆ แลวกอไฟยางปลิงทะเล เมื่อแหงแลวจะเก็บใสถุงไว แลวนําไปขายสงใหกับ
พอคาในจังหวัดระนอง          

ปจจุบันชาวเลมอแกนอาวบอนใหญ หมูเกาะสุรินทร จังหวัดพังงานั้นยังคง
ประกอบอาชีพและทํามาหากินดวยการดําปลิงทะเล ดําหอย และตกปลา ผูชายยังคงทํางานหาเลี้ยง
ครอบครัวเปนหลัก โดยจะออกไปตกปลา ดําปลิงทะเล และดําหอย โดยจะไปกันเปนกลุม 5-9 คน 
ใชเวลาประมาณ  1-2 สัปดาห ปลาที่ตกไดจะแชไวในลังพลาสติกที่มีน้าํแข็งทําใหสามารถเก็บไวได
หลายวัน และจะมีพอคาจากฝงอําเภอคุระบุรีลงไปซื้อถึงเกาะ หอยที่ชาวเลมอแกนดําหากันนั้นคือ 
หอยมุกโขงและหอยนมสาว โดยนําเปลือกหอยขึ้นมาขายใหพอคาที ่บนฝง หอยมุกโขงราคา
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กิโลกรัมละ 2,000 บาท  หอยนมสาวราคากิโลกรัมละ 80 บาท สวนปลิงทะเลนั้นจะนํามาผึ่งแดด 
หรือถาฝนตกก็จะกอไฟยางจนแหง แลวนําขึ้นมาขายใหกับพอคาบนฝง ราคากิโลกรัมละ 1,300
บาท เมื่อขายของที่หามาไดแลวจะซื้อหาอาหารประเภทขาวสาร เครื่องปรุงรส เสื้อผา เครื่องประดับ 
และของใชจําเปนตาง ๆ กลับมา รวมทั้งมีการซื้อแผนเพลงคาราโอเกะและแผนภาพยนตรอีกดวย 
บางครอบครัวซื้ออาหารประเภทของแหง เชน ปลากระปอง บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป เครื่องปรุงรส สุรา 
ยาเสน ใบจาก และขนมขบเคี้ยวตาง ๆ มาจําหนายใหกับเพื่อนบาน ในขณะที่ผูชายออกไปทํามาหา
กินในทะเล ผูหญิงจะหาอาหารใกล ๆ หมูบานเลี้ยงดูลูก เชน การหาหอยโดยใชเครื่องมือที่เรียกวา
แปะตอก (เหล็กสําหรับเจาะหอยตามโขดหิน) เจาะหอยที่ติดอยูตามโขดหิน การหาเพรียงทราย โดย
ใชเครื่องมือที่เรียกวาไกววาด (ไมหวายสําหรับแหยลงไปในรูสําหรับจับเพรียงทราย) ตามชายหาด
และการหาหอยเวลาน้ําลงโดยใชเครื่องมือ ที่เรียกวากอโด (เหล็กสําหรับเขี่ยหอยตามซอกหิน เชน 
หอยเมน) หาหอยตามโขดหินเวลานํ้าลงใกล ๆ หมูบาน เปนตน หรือบางคร้ังอาจมีการดํานํ้าหา
ปลิงทะเลใกล ๆ หมูบาน การประกอบอาชีพและการทํามาหากินของชาวเลมอแกนอาวบอนใหญใน
ปจจุบันใชเรือหางยาวเปนพาหนะที่สําคัญในการออกไปทํามาหากิน เครื่องมือประมงที่สําคัญมีทั้ง
กัด ลอบ เบ็ด ชูม (เหล็ก 3 งามตอดามดวยไมไผสําหรับใชแทงปลาในขณะที่อยูบนเรือ และใชเปน
ไมถอเรือไดดวย) แลม (เหล็กแหลมตอดามดวยไมไผสําหรับแทงปลาขณะดําอยูใตน้ํา) กอโด 
(เหล็กสําหรับเขี่ยหอยตามซอกหิน) และฉมวก (เหล็กแหลมผูกติดกับยางหนังสติกใชยิงปลา) ตาม
แบบอยางที่คนบนฝงใช มาใชในการแทงปลาอีกดวย   

นอกจากนี้แลวในชวงฤดูรอนระหวางเดือนพฤศจิกายน-เดือนเมษายน ซึ่งเปน
ชวงฤดูการทองเที่ยวทางฝงอันดามัน ชาวเลมอแกนอาวบอนใหญ หมูเกาะสุรินทร จังหวัดพังงา จะ
หันมาทํางานเปนลูกจางกับทางอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร โดยในตอนเชาชาวเลมอแกนอาว
บอนใหญ จะนั่งเรือหางยาวออกจากหมูบานตรงไปยังที่ทําการอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทรทั้งที่
อาวชองขาด และหาด  ไมงาม โดยผูหญิงจะทํางานในครัว เชน ทําความสะอาดปลา หั่นผัก ปอก
หอม-กระเทียม เก็บภาชนะและลางทําความสะอาด เปนแมบานทําความสะอาดหองพัก กวาดทํา
ความสะอาดบริเวณที่พักนักทองเที่ยว สวนผูชายจะขับเรือรับสงนักทองเที่ยวไปดําน้ําดูปะการัง 
เปนเด็กประจําเรือ ขนสิ่งของนําขยะไปทิ้ง เปนตน สวนคนชราและเด็ก ๆ ก็จะอยูที่บาน บาง
คนทํางานจักสาน ขายของที่ระลึกประเภทงานจักสานตาง ๆ เชน เสื่อ (แตะกัน) กระเปา (กอแปะ) 
กลองใสของไมมีฝาปด (ชอมาก) กลองใสของมีฝาปด (หลูโทง) และเรือมอแกนจําลองใหแก
นักทองเที่ยว แตถึงอยางไรก็ตาม งานที่ชาวเลมอแกนอาวบอนใหญทํากับทางอุทยานแหงชาติหมู
เกาะสุรินทรนั้นเปนงานที่ทําเพียงชวงระหวางเดือนพฤศจิกายน-เดือนเมษายนเทานั้น เมื่อยางเขาสู

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



130

ฤดูฝนซึ่งอยูในชวงเดือนพฤษภาคม-เดือนพฤศจิกายน ชาวเลมอแกนก็จะหันไปประกอบอาชีพและ
ทํามาหากินในทะเลเชนเดิม  

จากการศึกษาการประกอบอาชีพและการทํามาหากินของชาวเลมอแกนอาวบอนใหญ 
พบวา ชาวเลมอแกนอาวบอนใหญ ยังคงประกอบอาชีพและทํามาหากินดวยการจับสัตวน้ําเหมือน
ในอดีต โดยใชวิธีการดําลงไปจับสัตวนํ้าใตทองทะเล  เคร่ืองมือท่ีใชในการจับสัตวน้ํามีทั้งแบบอยาง
ที่เคยใชกันอดีต  เชน  ชูม (เหล็ก 3 งามตอดามดวยไมไผ สําหรับใชแทงปลาในขณะที่อยูบนเรือ) 
แลม (เหล็กแหลมตอดามดวยไมไผสําหรับแทงปลาขณะดําอยูใตน้ํา) กอโด (เหล็กสําหรับเขี่ยหอย
ตามซอกหิน) แปะตอก (เหล็กสําหรับเจาะหอยตามโขดหิน) ไกววาด (ไมหวายสําหรับแหยลงไปใน
รูสําหรับจับเพรียงทรายตามชายหาด) และเครื่องมือจับสัตวน้ําที่นําแบบอยางมาจากคนบนฝง เชน 
ลอบดักปู ลอบดักหมึก อวนจับปลา และฉมวกสําหรับแทงปลา นอกจากนี้แลวในระหวางที่ชาวเล
มอแกนออกไปจับสัตวน้ํายังมีการเก็บรักษาสัตวทะเลที่จับมาไดไวในลังพลาสติกที่บรรจุน้ําแข็งไว 
ทําใหสามารถเก็บรักษาสัตวทะเลที่หามาไดไวหลายวันเพื่อรอพอคาจากบนฝงอําเภอคุระบุรีลงไป
ซื้อและในชวงระหวางเดือนพฤศจิกายน-เดือนเมษายน ซึ่งเปนชวงฤดูการทองเที่ยวทางฝงอันดามัน 
ชาวเลมอแกนอาวบอนใหญ หมูเกาะสุรินทร จังหวัดพังงา จะหันมาทํางานเปนลูกจางกับทาง 
อุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร โดยผูหญิงจะถูกจางใหทํางานในครัว เชน ทําความสะอาดปลา ห่ันผัก 
ปอกหอม-กระเทียม เก็บภาชนะและลางทําความสะอาด เปนแมบานทําความสะอาดหองพัก กวาด
ทําความสะอาดบริเวณพื้นที่อุทยานฯ สวนผูชายจะทํางานเกี่ยวกับการขับเรือรับสงนักทองเที่ยว ขน
สิ่งของ นําขยะไปทิ้ง เปนตน สวนคนชราและเด็ก ๆ ก็จะขายงานจักสานและเรือ มอแกนจําลอง
ใหแกนักทองเที่ยว

นอกจากน้ีชาวเลมอแกนอาวบอนใหญบางครอบครัวยังหันมาจัดต้ังรานคาขาย
อาหารประเภทของแหง เชน ปลากระปอง บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป เครื่องปรุงรส สุรา ยาเสน ใบจาก ไข 
และขนมขบเคี้ยวตาง ๆ เพื่อขายใหกบัคนในหมูบานอีกดวย

2.2  ชุมชนชาวเลมอแกนบานเกาะพยาม เกาะชาง และเกาะเหลา จังหวัดระนอง 
ในอดีตชาวเลมอแกนบานเกาะพยาม เกาะชาง และเกาะเหลา จังหวัดระนอง 

ประกอบอาชีพและทํามาหากินดวยการดําน้ําหาหอย หาปลิงทะเลเปนหลัก โดยหอยที่ชาวเลมักจะ
ดํานํ้าเพ่ือนําเปลือกไปขาย คือ หอยมุกโขง ซ่ึงภายในของเปลือกหอยชนิดน้ี สวยงามแวววาวด่ังกับมุก 
นอกจากนั้น ก็มีหอยนมสาว สวนปลิงทะเลนั้นจะนํามาผึ่งแดดหรือหากวันใดฝนตกก็จะกอไฟยาง 
จนแหง เปลือกหอยมุกโขง และปลิงทะเลตากแหงนั้นจะนําไปขายตอใหกับพอคาบนชายฝงจังหวัด
ระนอง และจะซื้อเปนขาวสาร เกลือ หอม พริก กระเทียม รวมทั้งเคร่ืองปรุงรส เสื้อผา ใบจาก              
ยาเสน หมาก พลู และของใชจาํเปนอื่น ๆ กลับมา
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ในอดีตนั้นชาวเลมอแกนบานเกาะพยาม เกาะชาง และเกาะเหลา จังหวัดระนอง       
สวนใหญจะจับปลาและสัตวน้ําตาง ๆ ดวยการใชเคร่ืองมืองาย ๆ เชน ชูม แลม กอโด แปะตอก ไกววาด 
เครื่องมืออยางที่ชาวประมงบนฝงใชกัน เชน อวน ลอบ หรือวาเบ็ดนั้นยังไมแพรหลายมากนักเพราะ
มีราคาสูงและยังใชไมชํานาญ และสัตวน้ําที่จับมาไดนั้นก็เพื่อใชบริโภคในแตละวันเทานั้น ไมได
นําไปจําหนาย ยกเวนเปลือกหอยมุกโขง และปลิงทะเล เทานัน้

ในปจจุบันชาวเลมอแกนบานเกาะพยาม เกาะชาง และเกาะเหลา จังหวัดระนอง 
ยังคงประกอบอาชีพและทํามาหากินดวยการจับสัตวนํ้าเหมือนในอดีต แตไดมีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบของเคร่ืองมือในการจับสัตวนํ้าไปจากอดีตเปนอยางมาก โดยไดมีการปรับเปลี่ยนมาใช
วิธีการวางอวนจับกุง และจับปูแทน ผูชายยังคงมีบทบาทสําคัญในการประกอบอาชีพหาเลี้ยง
ครอบครัว โดยในตอนเชาผูชายจะออกไปวางอวนกุงและอวนปู และจะกลับเขามาในวันรุงขึ้น 
หลังจากที่เก็บอวนเสร็จแลวจะนํากุงและปูที่จับมาไดไปขายตอใหกับพอคาบนชายฝง บางสวนจะ
นําไปขายใหกับรานอาหารบนเกาะ สวนผูหญิงน้ันจะทําหนาที่หาอาหารใกล ๆ ปาโกงกางขาง
หมูบานสําหรับบริโภคในแตละวัน เชน ดําน้ําหาหอยนมสาว หรือใชแปะตอกเขี่ยหาหอยที่เกาะติด
อยูกับโขดหินตาง ๆ สะสมไว 1-2 วัน แลวแกะเนื้อขายกิโลกรัมละ 50 บาท ชาวเลมอแกนบานเกาะ
พยาม เกาะชาง และเกาะเหลา จังหวัดระนอง ในปจจุบันไมมีคนใดเปนลูกจางตามโรงแรม รีสอรท 
หรือรานอาหารบนเกาะ ซึ่งจากการพูดคุยกับนางมยุรา สอนชัด ชาวเลมอแกนบานเกาะพยาม วัย 26 
ป เลาใหผูวิจัยฟงวา “มอแกนที่นี้ไมมีใครทํางานโรงแรม เขาไมเอา  เขาวามอแกนสกปรก ที่อยูก็
เหมือนกันอยูปนกับเขาไมได มอแกนเราเลยตองแยกไปอยูแตเรา” จะเห็นวาชาวเลมอแกนบานเกาะ
พยาม เกาะชาง และเกาะเหลาน้ันไมมีใครทํางานเปนลูกจางของโรงแรม รีสอรท หรือรานอาหาร
บนเกาะ เพราะไมมีเจาของหรือผูประกอบการรายใดรับเขาทํางาน เพราะถูกมองวาสกปรก รวมทั้ง
การสรางบานเรือนที่อยูอาศัยก็ไมสามารถสรางใกลกับคนทั่ว ๆไปไดชาวเลมอแกนจึงแยกออกไป
อยูรวมกันตามลําพัง 

จากการศึกษาการประกอบอาชีพและการทํามาหากินของชาวเลมอแกนเกาะพยาม 
พบวาสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงเดนชัดที่สุด คือ

1. การปรับเปลี่ยนวิธีการและเครื่องมือจับสัตวน้ําไปจากอดีตเปนอยางมาก โดย
เครื่องมือตาง ๆ ที่นํามาใชในการจับสัตวน้ําในปจจุบันนั้นไดนําแบบอยางมาจากชาวประมง                
บนชายฝงแทบทั้งสิ้น เชน การวางอวนจับปลา การวางลอบจับกุง หมึกและปู แทนการใชชูม หรือ
แลม แทงปลาเหมือนในอดีต สัตวทะเลที่จับมาไดมีการเก็บแชนํ้าแข็งไวในลังพลาสติก ทําให
สามารถเก็บรักษาสัตวทะเลที่จับมาไวไดนานกวาในอดีต    
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          2. สัตวน้ําที่จับมาไดมีการนําไปจําหนายใหกับพอคาบนชายฝง และขายใหกับ
รานอาหารบนเกาะ ซึ่งในอดีตนั้นสัตวทะเลที่ชาวเลมอแกนนําไปขายใหกับพอคาบนชายฝงใน
จังหวัดระนอง คือ เปลือกหอยมุกโขง  และปลิงทะเลตากแหงเทานั้น สวนปลาและสัตวทะเลอื่น ๆ 
นั้นจับมาเพ่ือเปนอาหารบริโภคในแตละวันเทาน้ัน 

2.3  ชุมชนชาวเลมอแกนหาดราไวย
ในอดีตชาวเลมอแกนหาดราไวย จังหวัดภูเก็ต ประกอบอาชีพและทํามาหากิน

ดวยการดําหอย ดําปลิง ตกปลา และเจาะหอยติบ โดยหอยที่ชาวเลมอแกนหากันนั้นคือหอยมุกโขง 
โดยนําเปลือกไปขายใหพอคาที่มารับซ้ือ สวนปลิงทะเลก็เชนเดียวกันบางคนนํามาผาแลวตมจากนั้น
นําไปตากแดดหรือกอไฟยางจนแหง แลวจึงนําไปขายตอใหพอคาที่มารับซื้อ สวนใหญมักไปดํากัน
บริเวณเกาะใกล ๆ หาดราไวย เชน เกาะเฮ เกาะแอว เกาะรายา เกาะบอน เกาะแกว เกาะโหลน ซึ่ง
จากการพูดคุยกับ ลุงมาดา เกาะงาม ชาวเลมอแกนหาดราไวย อายุ 70 ป ไดเลาถึงการดําหอย ดําปลิง
ของชาวเลมอแกน หาดราไวยในอดีตวา “สมัยกอนมอแกนเราไปดําหอย ดําปลิง แคไหนก็ได หาด
ไหนก็ได อาวไหนก็ได ปานนี้มีเจาของหมด มันหาม” จากคําบอกเลาของลุงมาดา เกาะงาม จะเห็น
ไดวาในอดีตนั้นชาวเลมอแกนหาด ราไวยสามารถที่จะดําหอย ดําปลิงตามชายหาดหรืออาวตาง ๆ 
ไดอยางอิสระ (แคไหนก็ได หมายถึง ที่ไหนก็ได) ไมมีผูใดเปนกรรมสิทธิ์ ผิดกับในปจจุบันที่พื้นที่
ตาง ๆ กลับกลายเปนพื้นที่ที่มีเจาของเปนกรรมสิทธิ์ทําใหชาวเลมอแกนหาดราไวยมีพื้นที่สําหรับ
ทํามาหากินเพียงนอยนิด  

ปจจุบันชาวเลมอแกนหาดราไวย จังหวัดภูเก็ต ประกอบอาชีพและทํามาหากิน
ดวยการทําลอบดักปลา ตกปลา ดําปลิง และดําหอยเปนหลัก สัตวทะเลที่จับมาไดนําไปขายใหกับ
พอคาที่มารับซื้อ โดยหอยที่ดํามาได ไดแก หอยมุกโขง โดยนําเปลือกไปขาย ราคากิโลกรัมละ 
2,000 บาท สวนปลิงทะเลนั้นเมื่อดํามาไดจะนําไปขายราคากิโลกรัมละ 60 บาท บางคนเชาเรือและ
เครื่องมือประมงจากนายทุน เมื่อจับสัตวน้ํามาไดจะนํามาขายใหกับนายทุน แลวแบงคาแรงกับ
นายทุน ชาวเลมอแกนบางคนนําเอาสัตวน้ําที่จับมาไดมาตั้งแผงขายปลีกใหกับคนทั่ว ๆ ไป บริเวณ
ริมถนนหนาหมูบานใกลหาดราไวย เพราะเปนยานที่มีผูคนมาหาซื้ออาหารทะเล ซึ่งจะไดราคาสูง
กวา  ซึ่งจากการพูดคุยกับนางมูแนงกลาทะเล ชาวเลมอแกนหาดราไวย วัย 54 ป ไดเลาใหผูวิจัยฟง
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพของชาวเล มอแกนหาดราไวยในปจจุบันวา “ปานนี้มอแกนแถวนี้เขาทํา
ลอบดักปลากัน บางคนตกเบ็ด ดําหอย ดําปลิง ก็มีไปกันแถวเกาะแอว เกาะรายา เกาะโหลน เกาะเฮ  
เกาะบอน เกาะแกว เกาะพีพีกไ็ปกัน ไดมาก็เอามาขายใหคนที่เขามารับซื้อ คนหญิง ๆ ก็ไปตอยหอย
ติบกัน” ตามที่นางมูแนง กลาทะเล เลาใหผูวิจัยฟงจะเห็นไดวา ชาวเลมอแกนหาดราไวยในปจจุบัน
นั้นยังคงประกอบอาชีพจับสัตวน้ําเหมือนในอดีต เพียงแตไดปรับเปลี่ยนเครื่องมือจับสัตวน้ํามาเปน
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การทําลอบจับปลา และเบ็ดตกปลา เหมือนชาวประมงพื้นบานทั่วไป แตมีบางคนที่ยังคงดําน้ําหา
หอย หาปลิง และเจาะหอยติบเหมือนในอดีต นอกจากนี้ยังมีชาวเล   มอแกนบานราไวยบางคนที่หัน
ไปประกอบอาชีพรับจาง โดยทํางานเปนลูกจางทําความสะอาดบานแถว ๆ หาดราไวย เชน นางมูแนง 
กลาทะเล ที่ทาํงานเปนคนทําความสะอาดบานใกล ๆ หาดราไวย  สวนผูหญิงและกลุมเด็ก ๆ นั้นใน
แตละวันจะชวนกันไปเจาะหอยติบตามโขดหินและเกาะใกล ๆ โดยจะไปกันเปนกลุม ๆ กลุมละ 
8-10 คน ไดหอยติบมาก็จะนํามาลางทําความสะอาดใสถุงวางแผงขายหนาชายหาดราไวย ถุงละ 50 
บาท บางคนก็นําไปทํากับขาว

การประกอบอาชพีและการทํามาหากินของชาวเลมอแกนหาดราไวยที่เปลี่ยนแปลง
ไปจากอดีต ไดแก

1. การเปลี่ยนแปลงในดานเครื่องมือและวิธีการจับสัตวน้ําตลอดจนการจําหนาย 
โดยดานเครื่องมือและวิธีการจับสัตวน้ํานั้นชาวเลมอแกนหาดราไวยไดปรับเปลี่ยนมาใชลอบในการ
จับปลา บางคนใชวิธีการตกเบ็ด สัตวน้ําที่จับมาไดสําหรับคนที่เชาเรือและเครื่องมือประมงมาจาก
นายทุนก็จะนําไปขายใหกับนายทุน โดยนายทุนจะนําสัตวทะเลที่จับมาไดไปขายแลวนําเงินที่ไดมา
แบงให สวนคนที่เปนเจาของเรือและเครื่องมือประมงเองนอกจากจะนําไปขายตอใหกับพอคาที่มา
รับซื้อแลว ยังนํามาขายปลีกใหกับคนทั่ว ๆ ไปที่มาหาซื้ออาหารทะเล โดยตั้งแผงขายกันบริเวณ
หนาชายหาดราไวยใกล ๆ หมูบานติดกับรานขายของที่ระลึกบริเวณหาดราไวย        

2. การปรับเปลี่ยนรูปแบบของการประกอบอาชีพและการทํามาหากิน ปจจุบัน
นั้นชาวเลมอแกนหาดราไวยหันมาประกอบอาชีพและทํามาหากินหลากหลายรูปแบบมากขึ้น เชน           
การทํางานเปนลูกจางทําความสะอาดบานเรือน การรับจางแบกขนสิ่งของ รวมทั้งการคาขายอาหาร
ทะเลที่จับมาได และการเปดรานเล็ก ๆ ขายอาหารแหง ขนมและเคร่ืองด่ืมภายในหมูบาน เปนตน

3. การถูกจํากัดพื้นที่ที่ใชในการทํามาหากินในปจจุบันสงผลใหชาวเลมอแกน
หาดราไวยมีพื้นที่สําหรับทํามาหากินเพียงนอยนิดไมวาจะเปนชายหาดหรือเวิ้งอาวตาง ๆ รอบ
จังหวัดภูเก็ตลวนแลวแตมีเจาของเปนกรรมสิทธิ์แทบทั้งสิ้นบางรายนําไปสรางเปนทาเรือ บางสวน
ถูกทางราชการประกาศเปนเขตอุทยานแหงชาติทางทะเล ซึ่งแตกตางจากในอดีตที่ชาวเลมอแกนนั้น
สามารถเดินทางเรรอนไปทํามาหากินตามชายหาดและเวิ้งอาวบนเกาะตาง ๆ ไดโดยอิสระ แตทุก
วันนี้พื้นที่เหลานั้นกลับกลายที่เปนตั้งของโรงแรมและรีสอรทหรู ตลอดจนทาจอดเรือสําราญราคา
นับลาน ซึ่งจากการพูดคุยกับกลุมชาวเลมอแกนหาดราไวย พบวาเคยมีคนที่คอยดูแลอาวหรือ
ชายหาดใชปนยิงขูไมใหเขาไปดําหอย ดําปลิงในพื้นที่นั้น ๆ จึงทําใหตองไปทํามาหากินยังเกาะที่อยู
ไกล ๆ ออกไป   
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   โดยสรุปกอนเหตุการณธรณีพิบัติภัยคล่ืนยักษสึนามิ อาชีพหลักของชาวเลมอแกน 
อาวบอนใหญ หมูเกาะสุรินทร จังหวัดพังงา ชาวเลมอแกนเกาะเหลา เกาะชาง และเกาะพยาม 
จังหวัดระนอง และชาวเลมอแกนหาดราไวย จังหวัดภูเก็ต คือ อาชีพประมง สัตวทะเลที่จับมาได
สวนใหญเปนปลา หอย และปลิงทะเล โดยยังคงใชเครื่องมือประเภทเบ็ด ชูม แลม และวิธีการดําน้ํา
ในการจับสัตวทะเล สัตวทะเลที่จับมาไดโดยเฉพาะปลิงทะเล จะนํามาผาผึ่งแดดหรือยางไฟใหแหง
แลวนํามาขายตอใหกับพอคาบนฝง รวมทั้งเปลือกหอยมุกโขงที่นํามาลางทําความสะอาดกอนที่จะ
นําเปลือกมาขายตอใหกับพอคาบนฝงจังหวัดระนอง และอําเภอคุระบุรี แลวนําเงินที่ไดซื้อเปน
ขาวสาร อาหารแหง เส้ือผา กลับไป สวนหลังเหตุการณธรณีพิบัติภัยคลื่นยักษสึนามิ ไดมีหนวยงาน
ตาง ๆ บริจาคเรือและเครื่องมือประมงแบบอยางคนบนฝง เชน อวน ลอบ ใหชาวเลมอแกนมากขึ้น 
ทําใหชาวเลมอแกนแตละที่หันมาทําประมงตามแบบอยางคนบนฝงกันมากขึ้น เมื่อไดปลา หมึก 
หรือปู ก็จะนํามาขายตอใหกับพอคา บนฝงตามแบบอยางที่ชาวประมงบนฝงทํากัน บางครอบครัวที่
ไมมีเรือเปนของตนเองก็จะอาศัยเรือ คนอื่น ๆ ไปกัน บางลํามีถึง 3 ครอบครัว นอกจากนี้แลวจาก
การตั้งหลักปกฐานอยูรวมกันเปนชุมชนทําใหชาวเลมอแกนบางครอบครัวหันมาเปดแผงคาขายของ
ชํา ขนม เครื่องดื่มในหมูบาน และในชวงระหวางเดือนพฤศจิกายน-เดือนเมษายน ซึ่งเปนชวงฤดู
การทองเที่ยวทางฝงอันดามัน ชาวเลมอแกนอาวบอนใหญ หมูเกาะสุรินทร จังหวัดพังงา จะหันมา
ทํางานเปนลูกจางกับทางอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร โดยผูหญิงจะถูกจางใหทํางานในครัว เชน 
ทําความสะอาดปลา หั่นผัก ปอกหอม-กระเทียม เก็บภาชนะและลางทําความสะอาด เปนแมบานทํา
ความสะอาดหองพัก กวาดทําความสะอาดบริเวณพื้นที่อุทยานฯ สวนผูชายจะทํางานเกี่ยวกับการขับ
เรือรับสงนักทองเที่ยว ขนสิ่งของ นําขยะไปทิ้ง เปนตน สวนคนชราและเด็ก ๆ ก็จะขายงานจักสาน
และเรือมอแกนจําลองใหแกนักทองเที่ยว เมื่อหมดชวงฤดูกาลทองเที่ยวฝงอันดามันชาวเลมอแกน
อาวบอนใหญก็จะหันกลับไปประกอบอาชีพประมงตามเดิม 

3. ดานวิถีชีวิต สังคม และความสัมพันธระหวางกลุมชาวเลมอแกนและกลุมชนอื่น ๆ
3.1 ชุมชนชาวเลมอแกนอาวบอนใหญ  

จากการศึกษาวิถีชีวิต สังคม และความสัมพันธระหวางกลุมชาวเลมอแกนและ
กลุมชนอื่น ๆ ของชาวเลมอแกนอาวบอนใหญในอดีต พบวาวิถีชีวิต สังคม และความสัมพันธ
ระหวางกลุมชาวเล มอแกนและกลุมชนอื่น ๆ มีดังนี้

1. ดานวิถีชีวิต ชาวเลมอแกนอาวบอนใหญในอดีตมีวิถีชีวิตแบบเรรอน โดยใช
เรืองามที่ทําดวยไมระกํา (กาบางกอมัน) เปนบานลองลอยไปตามหมูเกาะตาง ๆ ในทะเลอันดามัน              
และจะขึ้นมาสรางเพิงพักชั่วคราวเพื่อหลบมรสุมตามชายหาดและเวิ้งอาวตาง ๆ ตามเกาะแกงใน
ทะเล อันดามัน ดํารงชีพดวยการจับสัตวน้ํา ไดแก การดําหอยมุกโขง ดําปลิงทะเล แทงปลา เจาะหอยติบ          
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ตามโขดหินตาง ๆ บางครั้งจะขึ้นมาหาของปา เชน มัน กลอย ผักหวานปา ยอดผักตาง ๆ เพื่อนําไป
ปรุงอาหาร 

2. ดานสังคมและความสัมพันธภายในกลุมชาวเลมอแกนและกลุมชนอื่น ๆ         
ในอดีตชาวเลมอแกนอาวบอนใหญติดตอกับชาวเลมอแกนกลุมอื่น ๆ ดวยการเดินทางเรรอนไปหา
กัน หรือบางครั้งพบเจอกันในทองทะเลในระหวางเรรอนไปในทองทะเล นอกจากนี้แลวยังพบปะ
รวมกลุมกันเพื่อทําพิธีฉลองเสาวิญญาณบรรพบุรุษ (เหนียะเอนหลอโบง) ในวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 5 
ของทุกป ดังที่ ลุงซาลามา กลาทะเล ชาวเลมอแกนหมูเกาะสุรินทร วัย 60 ป  เลาใหผูวิจัยฟงวา “แต
กอนมอแกนใชเรือไมกําเรรอนไปตามเกาะตาง ๆ บางทีก็ไปจอดหลบลมบาง หลบฝนบาง ตามอาว
ตาง ๆ ไปกันหลาย ๆ ลํา ลําของพอเรานําไป ลําใหญกวาเพื่อน บางทีไปยานเชือกบาง เกาะเหลาบาง 
เกาะชางบาง พบมอแกนลํา อื่น ๆ ดวยกันบอย ๆ แตทุกวันนี้ไมไดไปหากันเลย หลายคนตายไป
แลว” จากการบอกเลาของลุงซาลามา กลาทะเล จะเห็นไดวาในอดีตชาวเลมอแกนจะพบปะกันอยู
บอย ๆ สวนใหญจะเจอะเจอกันในทองทะเลขณะเรรอนไปทํามาหากินในทองทะเล หรือรวมกลุม
กันเพื่อทําพิธีฉลองเสาวิญญาณบรรพบุรุษ (เหนียะเอนหลอโบง) ในวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 5 ของทุกป 
โดยกอนวันพิธี 3 วัน ชาวเลมอแกนจากเกาะตาง ๆ รวมทั้งจากเกาะยานเชือกและเกาะตาง ๆ ในหมู
เกาะมะริดของพมาจะเดินทางมารวมพิธีกรรมดังกลาว โดยจะนําเรือมาจอดรวมกลุมกันเพื่อฉลอง
เสาวิญญาณบรรพบุรุษหนาชายหาด

สวนในปจจุบันวิถีชีวิต สังคม และความสัมพันธระหวางกลุมชาวเลมอแกนและ
กลุมชนอื่น ๆ ของชาวเลมอแกนอาวบอนใหญมีดังนี้

1. ดานวิถีชีวิต ชาวเลมอแกนอาวบอนใหญในปจจุบันไดปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตแบบ
เรรอนทํามาหากินในทองทะเลอันดามันเชนในอดีตมาปลูกสรางบานเรือนอาศัยอยูรวมกันเปนชุมชน
บนชายหาดตามเวิ้งอาวตาง ๆ ในเขตอุทยานแหงชาติทางทะเลหมูเกาะสุรินทร แตก็ยังคงยึดอาชีพ
ประมงเปนหลัก โดยผูชายชาวเลมอแกนจะเปนฝายออกไปตกปลา ดํากุง ดําหอย ออกอวนปู อวน
กุง อวนปลา และดําปลิงทะเล เพื่อนําไปขายและซื้อขาวสาร เคร่ืองปรุงรส และของใชตาง ๆ 
กลับมา สวนผูหญิงชาวเลมอแกนจะอยูกับบาน เลี้ยงลูก บางครั้งจะออกหาอาหารเวลาน้ําลงตาม
หาดทรายและโขดหินใกล ๆ หมูบาน สวนผูชายคนอื่น ๆ  ที่ไมไดออกทะเลก็จะใชเวลาวางในการ
ซอมแซมเรือ ซอมเคร่ืองยนต ซอมอวน เปนตน ในชวงฤดูการทองเที่ยวหมูเกาะสุรินทร (เดือน
พฤศจิกายน-เดือนเมษายน) ชาวเลมอแกนสวนหนึ่งจะถูกจางใหมาทํางานกับทางอุทยานแหงชาติ
หมูเกาะสุรินทร ทั้งบริเวณอาวชองขาด (ที่ตั้งสํานักงาน) และอาวไทรเอน โดยเด็กวัยรุนผูชายจะ
ทํางานเปนคนขับเรือ หางยาวรับสงนักทองเที่ยว แบกขนสิ่งของ ทิ้งขยะ สวนกลุมผูหญิงจะทํางาน
เปนแมบานดูแลทําความสะอาดหองพัก ทําความสะอาดบริเวณท่ีพักของนักทองเท่ียว ทํางานในครัว 
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จนกระทั่งปดฤดูการทองเที่ยว (ประมาณปลายเดือนเมษายน) ชาวเลมอแกนอาวบอนใหญก็จะ
กลับไป ทํามาหากินในทองทะเลเชนเดิม นอกจากน้ีแลวในปจจุบันยังพบวาชาวเลมอแกนอาวบอนใหญ
ไดมีการติดตอกับสังคมภายนอกมากขึ้นทั้งนี้เนื่องจากหลังเหตุการณการเกิดธรณีพิบัติภัยคลื่นยักษ  
สึนามิมีชาวเลมอแกนอาวบอนใหญจํานวนหน่ึงไดยายครอบครัวขึ้นมาอาศัยในบานที่ทางองคกรตาง ๆ 
สรางใหบนฝงอยูรวมกันกับกลุมผูประสบภัยคนอื่น ๆ ทําใหมีการติดตอสัมพันธกันมากขึ้น และ
การปรับเปลี่ยนจากเรืองามซึ่งใชแรงลมอยางในอดีตมาเปนเรือหางยาวที่ใชเครื่องยนตแทน ทําให
ชาวเลมอแกนสามารถเดินทางไปไหนมาไหนไดโดยสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นปจจุบันจึงเห็น
ชาวเลมอแกนนําหอย ปลิงทะเล และมานํ้าที่จับมาได ขึ้นมาขายใหกับพอคาบนฝงอําเภอคุระบุรี
บอย ๆ และหลังจากที่ไดเงินแลวก็จะซื้ออาหาร ของใชตาง ๆ  กลับไป ซึ่งจากการสํารวจภายใน
บานของชาวเลมอแกน พบวา บานเรือนสวนใหญในปจจุบันมีการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม 
สวนภายในบานจะมีโทรทัศน และเครื่องเสียงไวคอยใหความบันเทิง  ซึ่งจากการพูดคุยกับนางแต
แตบ กลาทะเล ชาวเลมอแกน อาวบอนใหญ ซึ่งบานของเธอเพิ่งติดจานรับสัญญาณดาวเทียมไปไม
นาน เธอไดเลาใหผูวิจัยฟงวา “เพิ่งติดไปไมนาน สามพันกวาบาท คนอื่นเขาซื้อไดเราก็ซื้อได ใหพี่
เขาที่อทุยานซื้อมาใหจากนางยอน” การที่ชาวเลมอแกนซื้อจานรับสัญญาณดาวเทียมเพราะตองการ
มีเหมือนกับบานหลังอื่น ๆ และมีเจาหนาที่อุทยานที่มีบานอยูบนฝงคุระบุรี (ตลาดนางยอน คือ
ตลาดอําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา) คอยจัดซื้อหาให ทําใหชาวเลมอแกนมีความสะดวกมากขึ้น และ
การท่ีเยาวชนรุนหลัง ๆ มาไดรับการศึกษาจากโรงเรียนสุรัสวดี ซึ่งเกิดจากความรวมมือระหวางกรม
ประมงกับสํานักงานการประถมศึกษาพังงาจัดใหตั้งแตป พ.ศ. 2539 เรื่อยมาจนกระทั่งหลัง
เหตุการณการเกิดธรณีพิบัติภัยคลึ่นยักษสึนามิ จึงไดเปลี่ยนมาเปนศูนยการเรียนรูชุมชนชาวเลมอ
แกนหมูเกาะสุรินทร รวมทั้งการเขาไปสงเสริมวิถีชีวิต ความเปนอยู และวัฒนธรรมชาวเลมอแกน
ของหนวยงานตาง ๆ เชน การสงเสริมงานจักสานใหกลุมผูหญิง การสงเสริมใหมีกลุมมอแกนนํา
เที่ยวหมูเกาะสุรินทรใหกับกลุมเยาวชนรุนใหม ๆ ของโครงการนํารองอันดามัน สถาบันวิจัยสังคม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งสงผลใหวิถีชีวิตและความเปนอยูของชาวเลมอแกนอาวบอนใหญ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากขึ้นโดยเฉพาะดานการดูแลรักษาสุขภาพและการดูแลรักษาความสะอาด
บริเวณท่ีอยูอาศัย 

2. ดานสังคมและความสัมพันธภายในกลุมชาวเลมอแกนและกลุมชนอื่น ๆ                
จากการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตแบบเรรอนมาสรางที่อยูอาศัยเปนหลักแหลงถาวร สงผลใหสังคมของ
ชาวเลมอแกนอาวบอนใหญเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว การเดินทางไปมาเพื่อติดตอถึงกันกับกลุม
ชาวเลมอแกนในหมูเกาะมะริดของประเทศพมาไดโดยสะดวกเหมือนเชนในอดีตไมสามารถที่จะ
กระทําไดอีกการติดตอกับกลุมชาวเลมอแกนกลุมอื่น ๆ ปจจุบันชาวเลมอแกนสามารถสงขอมูล
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ขาวสารกันทางโทรศัพทมือถือ หลังเหตุการณการเกิดธรณีพิบัติภัยคลื่นยักษสึนามิไดมีบุคคล และ
หนวยงานตาง ๆ เขาไปใหความชวยเหลือชาวเลมอแกนอาวบอนใหญเปนจํานวนมาก สงผลให
ชาวเลมอแกนไดมีโอกาสติดตอกับบุคคลภายนอกมากข้ึนรวมถึงการเดินทางข้ึนมาขายหอย ปลิงทะเล 
และมาน้ําที่จับมาไดใหกับพอคาบนฝงอําเภอคุระบุรีรวมท้ังการข้ึนมาหาซ้ืออาหารและของใชตาง ๆ 
บนฝงอําเภอคุระบรีุ ก็ชวยใหชาวเลมอแกนอาวบอนใหญไดติดตอสัมพันธกับกลุมชนอ่ืน ๆ มากข้ึนดวย 
โดยเฉพาะพอคาแมคา นอกจากนี้แลวการจัดตั้งกลุมมอแกนนําเที่ยว การจัดสรางอาคารนิทรรศการ
ชาวเลมอแกนก็มีสวนสําคัญที่สงผลใหชาวเลมอแกนไดมีโอกาสติดตอสัมพันธกับบุคคลภายนอก
มากขึ้นโดยเฉพาะกลุมนักทองเที่ยว เปนตน

จากการศึกษาวิถีชีวิต สังคม และความสัมพันธระหวางกลุมชาวเลมอแกนและ
กลุมชนอื่น ๆ ของชาวเลมอแกนอาวบอนใหญตั้งแตในอดีตจนกระทั่งถึงปจจุบัน พบวาวิถีชีวิต 
สังคม และความสัมพันธระหวางกลุมชาวเลมอแกนและกลุมชนอื่น ๆ ของชาวเลมอแกนอาวบอน
ใหญ มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

1. ดานวิถีชีวิต ชาวเลมอแกนอาวบอนใหญ ในปจจุบันไดปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต
แบบเรรอนเชนในอดีตมาสรางบานเรือนอยูรวมกันเปนชุมชนถาวรบริเวณอาวบอนใหญในเขต
อุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร แตยังคงทํามาหากินดวยการจับสัตวน้ํา เชน การดําหอยมุกโขง การ
แทงปลา การดําปลิงทะเล ในปจจุบันชาวเลมอแกนอาวบอนใหญหันมาใชอวนในการจับปลา 
ใชไซดักปู เชนเดียวกับชาวประมงพื้นบานทั่ว ๆ ไปเพิ่มขึ้นอีกดวย และในชวงฤดูการทองเที่ยวหมู
เกาะสุรินทร (เดือนพฤศจิกายน-เมษายน) ชาวเลมอแกนอาวบอนใหญสวนใหญจะเปลี่ยนมาทํางาน
รับจางกับทางอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร โดยกลุมวัยรุนผูชายจะขับเรือหางยาวนํานักทองเที่ยว
ไปดําน้ํา ดูปะการัง แบกขนสิ่งของและกระเปานักทองเที่ยว นําขยะไปทิ้ง สวนกลุมผูหญิงจะทํางาน
เปนแมบาน ทําความสะอาดหองพัก กวาดใบไมบริเวณรอบ ๆ ที่ทําการอุทยาน และทํางานในครัว 
นอกจากนี้แลวหลังเหตุการณการเกิดธรณีพิบัติภัยคลื่นยักษสึนามิ ทางหนวยงานตาง ๆ ไดเขาไป
สงเสริมอาชีพเพื่อใหชาวเลมอแกนอาวบอนใหญมีรายไดในการดํารงชีพ เชน การสงเสริมงานจัก
สาน การจัดใหมีกลุมมอแกนนําเท่ียว เปนตน

2. ดานสังคมและความสัมพันธภายในกลุมชาวเลมอแกนและกลุมชนอื่น ๆ               
จากการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตแบบเรรอนมาสรางบานเรือนอยูรวมกันเปนชุมชนถาวรบริเวณอาวบอนใหญ 
ในเขตอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร สงผลใหชาวเลมอแกนอาวบอนใหญมีโอกาสพบปะพูดคุย
กับกลุมคนภายนอกมากขึ้น โดยเฉพาะกลุมนักทองเที่ยว เจาหนาที่รัฐ เจาหนาที่หนวยงานตาง ๆ ที่
เขาไปทํางานใหความชวยเหลือโดยเฉพาะหลังเหตุการณการเกิดธรณีพิบัติภัยคลื่นยักษสึนามิ และ
การนําสัตวทะเลที่จับมาไดขึ้นมาขายใหกับพอคาบนฝงอําเภอคุระบุรี ก็ทําใหชาวเลมอแกนไดมี
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โอกาสพูดคุยกับพอคาแมคาบนฝงมากขึ้น นอกจากนี้แลวการไดรับการศึกษาของเยาวชนรุนหลัง ๆ 
ก็มีสวนชวยใหชาวเลมอแกนอาวบอนใหญสามารถใชภาษาไทยในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได
ดียิ่งขึ้น

3.2  ชุมชนชาวเลมอแกนบานเกาะพยาม เกาะชาง และเกาะเหลา จังหวัดระนอง 
จากการศึกษาวิถีชีวิต สังคม และความสัมพันธระหวางกลุมชาวเลมอแกนและ

กลุมชนอื่น ๆ ของชาวเลมอแกนบานเกาะพยาม เกาะชาง และเกาะเหลา จังหวัดระนองในอดีต 
พบวาวิถีชีวิต สังคม และความสัมพันธระหวางกลุมชาวเลมอแกนและกลุมชนอื่น ๆ มีดังนี้

1. ดานวิถีชีวิต ชาวเลมอแกนบานเกาะพยาม เกาะชาง และเกาะเหลา จังหวัด
ระนอง ในอดีตมีวิถีชีวิตแบบเรรอนขามไปมาระหวางหมูเกาะมะริดในประเทศพมา บางครั้งใชเรือ
เดินทางไปกันหลาย ๆ ลํา เรรอนทํามาหากินไปจนถึงหมูเกาะนิโคบาร ในประเทศอินเดีย และหมู
เกาะตาง ๆ ในทะเลอันดามันของไทย โดยเฉพาะบริเวณเกาะเหลา เกาะชาง และเกาะพยาม ในเขต
จังหวัดระนอง และจะข้ึนมาสรางเพิงพักหลบลมหลบฝนในชวงมรสุมตามเว้ิงอาวและชายหาดตาง ๆ 
บนเกาะชาง เกาะพยาม และเกาะเหลา ดํารงชีพดวยการจับสัตวน้ํา ไดแก การดําหอยมุกโขง ดําหอย
นมสาวดําปลิงทะเล แทงปลา เจาะหอยติบตามโขดหินตาง ๆ 

2. ดานสังคมและความสัมพันธภายในกลุมชาวเลมอแกนและกลุมชนอื่น ๆ       
ในอดีตชาวเลมอแกนบานเกาะพยาม เกาะชาง และเกาะเหลา จังหวัดระนอง สวนใหญจะติดตอกับ
ชาวเล  มอแกนกลุมที่อาศัยอยูตามหมูเกาะมะริดของประเทศพมา และชาวเลมอแกนกลุมที่อาศัยอยู
บริเวณหมูเกาะสุรินทร จังหวัดพังงา ทั้งนี้เนื่องจากสามารถเดินทางไปมาหาสูกันได บางครั้งพบปะ
กันระหวางออกไปจับสัตวน้ําในทองทะเล และพบปะกันเพื่อรวมพิธีฉลองเสาวิญญาณบรรพบุรุษ 
สวนการติดตอสัมพันธกับกลุมคนภายนอกของชาวเลมอแกนบานเกาะพยาม เกาะชาง และเกาะเหลา
ในอดีตดวยวิถีชีวิตสวนใหญที่เรรอนไปทํามาหากินในทองทะเลเสียเปนสวนใหญ ทําใหความสัมพันธ
ระหวางชาวเลมอแกนบานเกาะพยาม เกาะชาง และเกาะเหลา กับคนภายนอกยังไมคอยดีนัก 
สวนใหญจะพบปะพูดคุยกับพอคาแมคาบนฝงระนองเพื่อขายสัตวทะเลที่จับมาไดเทานั้น

สวนในปจจุบันวิถีชีวิต สังคม และความสัมพันธระหวางกลุมชาวเลมอแกนและ
กลุมชนอื่น ๆ ของชาวเลมอแกนบานเกาะพยาม เกาะชาง และเกาะเหลา จังหวัดระนอง มีดังนี้

1. ดานวิถีชีวิต ชาวเลมอแกนบานเกาะพยาม เกาะชาง และเกาะเหลา จังหวัด
ระนอง ในปจจุบันไดปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตแบบเรรอนทํามาหากินในทองทะเลอันดามันเชนในอดีต
มาปลูกสรางบานเรือนอยูเปนชุมชนถาวร โดยหลังเหตุการณธรณีพิบัติภัยคลื่นยักษสึนามิ องคกร              
คริสเตียนไดเขามาใหความชวยเหลือดวยการจัดซื้อที่ดินและปลูกสรางบานเรือนถาวรให ในปจจุบัน
ชาวเลมอแกนบานเกาะพยาม เกาะชาง และเกาะเหลา จังหวัดระนอง ยังคงทํามาหากินดวยการจับ
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สัตวน้ํา โดยผูชายชาวเลมอแกนจะเปนฝายออกไปวางอวนกุงและอวนปูนําไปขายใหกับพอคาบน
ชายฝง ระนอง บางสวนจะนําไปขายใหกับรานอาหารบนเกาะ สวนผูหญิงนั้นจะทําหนาที่หาอาหาร
ใกล ๆ ปาโกงกางขางหมูบานสําหรับบริโภคในแตละวัน ชาวเลมอแกนเหลานี้สวนใหญมีนายทุน
ในพื้นที่เปนผูลงทุน เรือ นํ้ามัน และอุปกรณประมงใหกอน เมื่อไดสัตวน้ํามาแลวก็จะนํามาขาย
ใหกับนายทุน จากการปรับเปล่ียนมาใชเรือหางยาวท่ีมีเคร่ืองยนต  ทําใหชาวเลมอแกนบานเกาะพยาม 
เกาะชาง และเกาะเหลา จังหวัดระนอง สามารถเดินทางขึ้นบนฝงจังหวัดระนองเพื่อมาขายสัตวน้ํา 
และซื้อหาอาหารและของใชตาง ๆ ไดโดยสะดวกมากขึ้น 

2. ดานสังคมและความสัมพันธภายในกลุมชาวเลมอแกนและกลุมชนอื่น ๆ 
ถึงแมวาชุมชนชาวเลมอแกนบานเกาะพยาม เกาะชาง และเกาะเหลา จังหวัดระนองในปจจุบันจะอยู
ไมไกลจากชุมชนชาวเลมอแกนเกาะยานเชือก และเกาะแกงตาง ๆ ในหมูเกาะมะริด ของประเทศพมา 
แตการเดินทางเขาออกระหวางหมูเกาะของประเทศพมากับหมูเกาะของไทยเชนในอดีตไมสามารถ
กระทําไดอีก สงผลใหความสัมพันธระหวางชาวเลมอแกนในประเทศพมาและในประเทศไทย
ลดลงในปจจุบันชาวเลมอแกนสวนใหญไดหันมาพบปะติดตอกับคนภายนอกมากขึ้น กลาที่จะ
พูดคุย สนทนากับคนภายนอก สามารถที่จะทํางานรวมกับบุคคลภายนอกตาง ๆ ไดเปนอยางดี โดย
ชาวเลมอแกนบานเกาะพยามนั้นคอนขางที่จะมีสภาพความเปนอยูที่คอนขางดีกวาชาวเลเกาะชาง 
และเกาะเหลา เพราะสวนใหญแลวเปนชาวเลมอแกนที่อยูดั้งเดิม ไมคอยไดโยกยายไปยังที่ตาง ๆ 
สวนชาวเลมอแกนเกาะเหลาเปนชุมชนที่มีชาวเลมอแกนจากที่ตาง ๆ โยกยายเขามาอยูบาง แตหลัง
เหตุการณการเกิดธรณีพิบัติภัยคลื่นยักษสึนามิจนถึงปจจุบันแทบจะไมมีชาวเลมอแกนจากฝง
ประเทศพมายายเขามาอยูอีกเลย

จากการศึกษาวิถีชีวิต สังคม และความสัมพันธระหวางกลุมชาวเลมอแกนและ
กลุมชน อื่น ๆ ของชาวเลมอแกนบานเกาะพยาม เกาะชาง และเกาะเหลา จังหวัดระนอง ตั้งแตใน
อดีตจนกระทั่งถึงปจจุบัน พบวาวิถีชีวิต สังคม และความสัมพันธระหวางกลุมชาวเลมอแกนและ
กลุมชนอื่น ๆ ของชาวเลมอแกนบานเกาะพยาม เกาะชาง และเกาะเหลา จังหวัดระนอง มีการ
เปลี่ยนแปลงดังนี้

1. ดานวิถีชีวิต ชาวเลมอแกนบานเกาะพยาม เกาะชาง และเกาะเหลา จังหวัด
ระนองในปจจุบันนั้นไดเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตแบบเรรอนไปเปนการปลูกสรางบานเรือนอยูรวมกัน
เปนชุมชนถาวร โดยเฉพาะรูปแบบของอาคารบานเรือนที่ทางองคกรคริสเตียนไดปลูกสรางให 
พรอมทั้งไดหันมาใชเครื่องอํานวยความสะดวกตาง ๆ มากขึ้น ไมวาจะเปนการใชเครื่องใชไฟฟา 
จานรับสัญญาณดาวเทียม โทรศัพทมือถือ เปนตน สงผลใหวิถีชีวิตของชาวเลมอแกนเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิมคอนขางมาก สวนการทํามาหากินนั้น ชาวเลมอแกนบานเกาะพยาม เกาะชาง และเกาะ
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เหลา จังหวัดระนอง ยังคงทํามาหากินดวยการจับสัตวทะเลเหมือนในอดีต เพียงแตไดปรับเปลี่ยน
เครื่องมือในการจับสัตวทะเล เชน การใชชูม ใชแลม มาเปนการวางอวน ดักไซ แทน ยกเวนการหา
ปลิงทะเล และการหาหอยมุกโขงที่ยังคงใชวิธีการดําน้ําลงไปหาเชนในอดีต นอกจากนี้ยังพบวาจาก
การที่ชาวเลมอแกนบานเกาะพยาม เกาะชาง และเกาะเหลา จังหวัดระนอง หันมาปลูกสราง
บานเรือนอยูเปนชุมชนถาวร มากขึ้นยังทําใหชาวเลมอแกนหันมาปลูกพืชผักสวนครัวและไมผลไว
บริโภคกันมากข้ึน เชน มะพราว ออย มะเขือ ฟกแฟง ฟกทอง ผักหวาน มันสําปะหลัง เปนตน 

2. ดานสังคมและความสัมพันธภายในกลุมชาวเลมอแกนและกลุมชนอื่น ๆ          
การที่ชาวเลมอแกนบานเกาะพยาม เกาะชาง และเกาะเหลา จังหวัดระนอง หันมาปลูกสราง
บานเรือนอยูรวมกันเปนชุมชนถาวร ทําใหชาวเลมอแกนมีโอกาสพบปะพูดคุยกับกลุมคนภายนอก
มากขึ้น   มีหนวยงานรัฐและเอกชนเขาไปใหความชวยเหลือไดโดยสะดวกมากขึ้น เชน การไดรับ
การศึกษา  การบริการสาธารณสุข การจัดทําขอมูลทะเบียนราษฎร และบัตรประจําตัวประชาชน 
เปนตน สงผลให ชาวเลมอแกนบานเกาะพยาม เกาะชาง และเกาะเหลา จังหวัดระนอง ไดมีโอกาส
ติดตอสื่อสารกับบุคคลภายนอกมากขึ้น สวนความสัมพันธกับกลุม ชาวเลมอแกนกลุมอื่น ๆ นั้นใน
ปจจุบันชาวเล มอแกนบานเกาะพยาม เกาะชาง และเกาะเหลา จังหวัดระนอง มีการติดตอสื่อสารกับ
กลุมชาวเลมอแกนที่อื่น ๆ ลดนอยลง โดยเฉพาะชาวเลมอแกนในหมูเกาะมะริด ประเทศพมา ทั้งนี้
เนื่องจากการขามพรมแดนไปมาระหวางประเทศไทยและประเทศพมาไดอยางอิสระเหมือนเชนใน
อดีตนั้น คอนขางที่จะกระทําไดยาก และนอกจากนี้การจัดพิธีกรรมตาง ๆ เชน พิธีฉลองเสาวิญญาณ
บรรพบุรุษ หรือพิธีลอยเรือสะเดาะเคราะหของชาวเลมอแกนบานเกาะพยาม เกาะชาง และเกาะเหลา 
จังหวัดระนอง ในปจจุบันแทบจะไมมีใหเห็นอีกเลย ทําใหชาวเลมอแกนกลุมอื่น ๆ ไมไดมาเขารวม
ในพิธีกรรมน้ีเหมือนในอดีต  

3.3 ชุมชนชาวเลมอแกนหาดราไวย
จากการศึกษาวิถีชีวิต สังคม และความสัมพันธระหวางกลุมชาวเลมอแกนและ

กลุมชนอื่น ๆ ของชาวเลมอแกนหาดราไวยในอดีต พบวาวิถีชีวิต สังคม และความสัมพันธระหวาง
กลุมชาวเลมอแกนและกลุมชนอื่น ๆ มีดังนี้

1. ดานวิถีชีวิต ชาวเลมอแกนหาดราไวยในอดีตมีวิถีชีวิตแบบเรรอนไปทํามาหากิน
ในทองทะเล ตามเกาะตาง ๆ รอบเกาะภูเก็ต เชน เกาะเฮ เกาะแอว เกาะรายา เกาะบอน เกาะแกว 
เกาะโหลน ไปจนกระทั่งถึงหมูเกาะพีพี เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ หมูเกาะสุรินทร หมูเกาะสิมิลัน 
จังหวัดพังงา เกาะพยาม เกาะชาง เกาะเหลา จังหวัดระนอง และหมูเกาะมะริดในประเทศพมา 
ตอเมื่อถึงชวงฤดูมรสุมก็จะขึ้นมาปลูกสรางบานเรือนแบบงาย ๆ อยูรวมกันบริเวณชายหาดราไวย 
ทํามาหากินดวยการดําหอย ดําปลิง ตกปลา และเจาะหอยติบตามโขดหินใกล  ๆ และตามเกาะแกง
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ตาง ๆ ใกล ๆ ชายหาดราไวย สัตวน้ําที่จับมาไดก็จะนํามาขายตอใหกับพอคาแมคาที่มาคอยรับซื้อ
เพื่อนําเงินไปซื้อเปนขาวสารและสินคาอื่น ๆ ไวสําหรับบริโภค  

2. ดานสังคมและความสัมพันธภายในกลุมชาวเลมอแกนและกลุมชนอื่น ๆ          
ในอดีตชาวเลมอแกนหาดราไวยจะติดตอกับชาวเลมอแกนกลุมอื่น ๆ อยูเสมอ ๆ ขณะเรรอนไปทํา
มาหากินในทะเลอันดามันนอกจากนี้ยังไดติดตอสัมพันธกับชาวเลกลุมอื่น ๆ อีกดวย เชน ชาวเล
กลุมอูรักลาโวย ซึ่งปลูกสรางบานเรือนอยูเปนชุมชนติดกัน สวนการติดตอกับคนในพื้นที่สวนใหญ
ติดตอสัมพันธกับกลุมพอคาแมคาที่มารับซื้อสัตวทะเลที่จับมาได เด็กชาวเลมอแกนหาดราไวย
ไดรับการศึกษาจากโรงเรียนวัดสวางอารมณ ทําใหสามารถพูดสื่อสารภาษาไทยกับคนภายนอกได
มากขึ้น และไมรูสึกหวาดกลัวคนภายนอกเหมือนที่ผาน ๆ มา เชนที่ ปาบล กลาทะเล เลาใหผูวิจัย
ฟงวา “เด็กมอแกนที่นี้เรียนหนังสือนานแลว  พอมาปานนี้มันพูดกันแตภาษาไทย ภาษามอแกนพูด
ไมไดแลว เด็กหนุม ๆสาว ๆ ก็พูดไมได เหลือแตคนแก ๆ ไมกี่คนที่ยังพูดได” จากคําบอกเลาของ
ปาบล กลาทะเล จะเห็นไดวาเด็กชาวเลมอแกนหาดราไวยนั้นไดรับการศึกษาจากโรงเรียนวัดสวาง
อารมณมาหลายรุนแลว ทําใหสามารถพูดภาษาไทยไดอยางคลองแคลว กลาพูดคุยกับคนภายนอก
มากขึ้น

สวนในปจจุบันวิถีชีวิต สังคม และความสัมพันธระหวางกลุมชาวเลมอแกนและ
กลุมชนอื่น ๆ ของชาวเลมอแกนหาดราไวย มีดงันี้

1. ดานวิถีชีวิต ชาวเลมอแกนหาดราไวยในปจจุบันปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต จากเรรอน
มาปลูกสรางบานเรือนถาวรอยูรวมกันอยางแออัดบนชายหาดราไวย โดยสวนใหญยังคงประกอบ
อาชีพดวยการทําลอบดักปลา ตกปลา ดําปลิง และดําหอยเปนหลัก สัตวทะเลทีจ่ับมาไดจะนําไปขาย
ใหกับพอคาแมคาที่มารับซื้อ บางคนนําสัตวน้ําที่จับมาไดมาตั้งแผงขายปลีกใหกับผูคนทั่ว ๆ ไป
บริเวณริมถนนหนาหมูบานใกลหาดราไวย บางคนเปดเปนรานขายของชํา รานขายขนมและรานขาย
เครื่องดื่มเล็ก ๆ ในหมูบาน นอกจากนี้แลวยังมีบางคนที่ประกอบอาชีพรับจางทั่วไป และดําน้ํางม
หาเศษเหล็กตาง ๆ ขึ้นมาขาย วิถีชีวติของชาวเลมอแกนหาดราไวยในปจจุบันปรับเปลี่ยนไปจากเดิม
มาก อาชีพสวนใหญไมหลากหลายมากนัก โดยอาชีพหลัก คือ การจับสัตวน้ํา คาขาย และรับจาง
ทั่วไป 

2. ดานสังคมและความสัมพันธภายในกลุมชาวเลมอแกนและกลุมชนอื่น ๆ        
ในปจจุบันชาวเลมอแกนหาดราไวยติดตอสัมพันธไปมาเยี่ยมเยือนกับชาวเลมอแกนกลุมอื่น ๆ อยู
เสมอ เชน ปาบล กลาทะเลเปนชาวเลมอแกนบานน้ําเค็ม จังหวัดพังงา มักจะมาเยี่ยมและพักอยูกับ
ครอบครัวของลูกสาวที่แตงงานกับชาวเลมอแกนหาดราไวย หรือปามูแนง กลาทะเล ที่มักจะไป
เยี่ยมนองชายที่หมูเกาะสุรินทร จังหวัดพังงา อยูเสมอ ๆ ทั้งนี้เนื่องจากในปจจุบันการเดินทางโดย
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รถยนตมีความสะดวกสบายมากกวาในอดีต บางครั้งเปนการเดินทางเพื่อเยี่ยมเยือนญาติพี่นองคราว
เจ็บปวยไข นอกจากนี้ชาวเลมอแกนหาดราไวยยังติดตอสัมพันธกับชาวเลกลุมอูรักลาโวยซึ่งอยูใกล ๆ  กัน 
มีบางคนที่ไปแตงงานกับชาวเลกลุมอูรักลาโวย สวนความสัมพันธกับกลุมคนภายนอกในปจจุบัน
ชาวเลมอแกนหาดราไวยติดตอสัมพันธกับคนภายนอกมากขึ้นกวาในอดีตทั้งนี้เนื่องจากการไดรับ
การศึกษา เด็ก ๆ ชาวเลมอแกนหาดราไวยไดเรียนหนังสือรวมกับเด็กชาวเลกลุมอูรักลาโวย และเด็ก
ทั่ว ๆ ไป ทําใหสามารถปรับตัวเขากับเด็กทั่ว ๆ ไปไดมากขึ้นกวาในอดีต สามารถใชภาษาไทยได
ชัดเจน และเน่ืองจากชุมชนชาวเลมอแกนหาดราไวยเปนชุมชนท่ีเดินทางไปมาสะดวก และหาดราไวย
เปนสถานที่ทองเที่ยว ที่มีชื่อเสียง มีนักทองเที่ยวเดินทางไปเที่ยวเปนจํานวนมากทําใหชาวเล       
มอแกนหาดราไวยมีโอกาสพบปะพูดคุยกับนักทองเที่ยวอยูเสมอ ๆ

จากการศึกษาวิถีชีวิต สังคม และความสัมพันธระหวางกลุมชาวเลมอแกนและ
กลุมชนอื่น ๆ ของชาวเลมอแกนหาดราไวย ตั้งแตในอดีตจนกระทั่งถึงปจจุบัน พบวาวิถีชีวิต สังคม 
และความสัมพันธระหวางกลุมชาวเลมอแกนและกลุมชนอื่น ๆ ของชาวเลมอแกนหาดราไวย มีการ
เปลี่ยนแปลงดังนี้

1. ดานวิถีชีวิต ชาวเลมอแกนหาดราไวย นับวาเปนชาวเลมอแกนที่ไดปรับเปลี่ยน
วิถีชีวิตไปจากในอดีตมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับชาวเลมอแกนกลุมอื่น ๆ ไมวาจะเปนที่อยูอาศัย 
อาหารการกิน การแตงกาย และรูปแบบการดําเนินชีวิต ยกเวนการประกอบอาชีพที่ยังคงยึดอาชีพ
การประมงเปนหลัก แตก็ไดปรับเปลี่ยนรูปแบบการประมงไปจากอดีตคอนขางมาก จากเคยใช
วิธีการ ดําหอย ดําปลิงทะเล แทงปลา เหมือนในอดีตมาเปนการวางอวนจับปลา จับกุงเหมือน
ชาวประมงพื้นบานของจังหวัดภูเก็ต มีบางคนที่หันไปประกอบอาชีพคาขายสัตวน้ําที่จับมาได และ
ขายของชํา อาหาร และเครื่องดื่มในหมูบาน มีบางคนที่ทํางานรับจางทั่วไป เชน ทําความสะอาด
บานเรือน หรือแบกหามส่ิงของ ตลอดจนงมหาเศษเหล็กขาย 

2. ดานสังคมและความสัมพันธภายในกลุมชาวเลมอแกนและกลุมชนอื่น ๆ           
ดานสังคมและความสัมพันธภายในกลุมชาวเลมอแกนและกลุมชนอื่น ๆ นับวาไดเปลี่ยนแปลง
ไปจากในอดีตคอนขางมาก โดยเฉพาะการติดตอสัมพันธกับคนภายนอก กลาพูดคุยสื่อสารกับคน
ภายนอกไดดีกวาในอดีต สวนหนึ่งอาจเนื่องมาจากการไดรับการศึกษา ทําใหสามารถพูดสื่อสาร
ดวยภาษาไทยไดถูกตอง การอยูรวมกันกับเด็กทั่ว ๆ ไป ชวยใหสามารถปรับตัวไดดีกวาในอดีต 
และการปลูกสรางบานเรือนอยูเปนชุมชนถาวรและอยูในพื้นที่ที่เปนแหลงทองเที่ยวมีผูคนมากหนา
หลายตาแวะเวียนมาเยี่ยมชมอยูเสมอ ๆ ทําใหไดมีโอกาสพบปะพูดคุยกับคนภายนอกไดมากขึ้น 
สวนการติดตอสัมพันธกับกลุมชาวเลมอแกนที่อ่ืน ๆ พบวา ชาวเลมอแกนหาดราไวยเดินทางไป
เยี่ยมเยือนญาติพี่นอง ลูก ๆ หลาน ๆ ชาวเลมอแกนที่อาศัยอยูที่อื่น ๆ อยูบอย ๆ เชนกัน โดยเฉพาะ
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เมื่อคราวเจ็บไขไมสบาย และการเดินทางไปมาในปจจุบันมีความสะดวกและรวดเร็วกวาในอดีต ทํา
ใหชาวเลมอแกนหาดราไวยเดินทางไปเยี่ยมญาติพี่นอง ลูก ๆ หลาน ๆ ที่อื่น ๆ อยูเสมอ ๆ เชนที่หมู
เกาะสุรินทร บานนํ้าเค็ม จังหวัดพังงา มีหลายคนท่ีแตงงานกับคนไทย หรือกับชาวเลกลุมอูรักลาโวย 
ทําใหความสัมพันธระหวางชาวเลมอแกนหาดราไวยกับชาวเลกลุมอูรักลาโวยมีความใกลชิด
กันมากขึ้น       

โดยสรุปอัตลักษณดานวิถีชีวิต สังคม และความสัมพันธระหวางกลุมชาวเล  
มอแกนและกลุมชนอื่น ๆ กอนเหตุการณธรณีพิบัติภัยคลื่นยักษสึนามิ วิถีชีวิตของชาวเลมอแกน
แตละที่ยังคงยึดอาชีพประมงเปนหลัก รูปแบบของเครื่องมือประมงยังคงใชวิธีการตกปลา แทงดวย
ชูม แทงดวยแลม และดําน้ําหาปลิงทะเล หาหอยมุกโขง โดยจะใชเรืองามเปนพาหนะเดินทางกันไป
ดําน้ําหาปลิงทะเล หาหอย  มุกโขงกันบริเวณเกาะสิมิลัน หรือในเขตนานน้ําประเทศพมา สวนหลัง
เหตุการณธรณีพิบัติภัย คลื่นยักษสึนามิ วิถีชีวิตของชาวเลมอแกนแตละที่ก็ยังคงยึดอาชีพประมง
เปนหลักเชนกัน แตจะทําประมงตามแบบอยางคนบนฝงกันมากขึ้น โดยใชเรือหัวโทงเปนพาหนะ
ในการเดินทาง ใชวิธีการวางอวนจับปลา วางลอบจับหมึก จับปู เปนตน นอกจากนี้ยังมีบางคนที่หัน
ไปเปดแผงหรือบานขายของชํา ขายอาหาร และเคร่ืองด่ืม บางคนหันไปทํางานรับจางทั่วไป เชน ทํา
ความสะอาดบานเรือน หรือแบกหามสิ่งของ ตลอดจนงมหาเศษเหล็กขาย เชน ชาวเลมอแกนหาดราไวย 
นอกจากนี้ในชวงฤดูกาลทองเที่ยวฝงอันดามันชาวเลมอแกนอาวบอนใหญสวนใหญจะหันไป
ประกอบอาชีพเปนลูกจางกับทางอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร โดยกลุมผูหญิงจะทํางานในครัว 
ทําความสะอาดพื้นที่พักนักทองเที่ยว เปนแมบานทําความสะอาดหองพัก สวนผูชายจะทํางานขับ
เรือรับสงนักทองเที่ยว แบกหามสิ่งของ นําขยะไปทิ้ง เปนเด็กประจําเรือ ซึ่งสงผลใหวิถีชีวิตของ
ชาวเลมอแกนเปลี่ยนแปลงไปคอนขางมาก สวนดานสังคม และความสัมพันธระหวางกลุมชาวเล 
มอแกนและกลุมชนอื่น ๆ กอนเหตุการณธรณีพิบัติภัยคลื่นยักษสึนามิ ชาวเลมอแกนแตละที่ยัง
ติดตอถึงกันบาง เชน บางครั้งเดินทางไปดําหอยมุกโขง ดําปลิง แลวแวะเยี่ยมญาติพี่นองกัน หรือ
เมื่อมีพิธีฉลองเสาวิญญาณบรรพบุรุษยังที่แหงใดก็จะเดินทางไปรวมพิธีกัน ทําใหไดพบปะพูดคุย 
รองรําทําเพลงกัน สวนความสัมพันธกับคนทั่ว ๆ ไป ในชวงแรก ๆ ยังไมคอยดีนักเพราะยังมีการ
โยกยายถิ่นฐานกันอยูบาง หนวยงานตาง ๆ ยังเขาไปใหความชวยเหลือคอนขางนอยอยู แตหลัง
เหตุการณธรณีพิบัติภัยคลื่นยักษสึนามิ ความสัมพันธระหวางกลุมชาวเลมอแกนดวยกัน ยังคงติดตอ
ถึงกันบางนาน ๆ ครั้ง สวนใหญจะเปนการเดินทางเพื่อเยี่ยมญาติพี่นอง สวนความสัมพันธกับกลุม
คนภายนอกคอนขางดีขึ้น ทั้งนี้เพราะหลังเหตุการณธรณีพิบัติภัยคลื่นยักษสึนามิ ไดมีกลุมบุคคล 
เชน นักทองเที่ยว  เจาหนาที่องคกรตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เชน มูลนิธิกระจกเงา ที่เขาไปเก็บ
รวบรวมขอมูลใหความชวยเหลือชาวเลมอแกนเกี่ยวกับการจัดทําทะเบียนราษฎร และการรับรอง
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สถานะทางกฎหมาย มีการจัดตั้งศูนยการเรียนรูชุมชน ศูนยสาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.) และศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในแตละที่ รวมทั้งเปดโอกาสใหเด็กชาวเลมอแกนไดรับการศึกษาจากโรงเรียนใน
พื้นที่มากขึ้น 

4. ดานวัฒนธรรม  (ภาษา การแตงกาย อาหาร ศิลปะ  ความเชื่อ พิธีกรรม  และระเบียบ
ประเพณี) 

4.1  ชุมชนชาวเลมอแกนอาวบอนใหญ  
จากการศึกษาวัฒนธรรม  (ภาษา การแตงกาย อาหาร ศิลปะ ความเชื่อ พิธีกรรม 

และระเบียบประเพณี) ของชาวเลมอแกนอาวบอนใหญในอดีต มีดังน้ี
1. วัฒนธรรมดานภาษา ในอดีตชาวเลมอแกนอาวบอนใหญทุกคนพูดสื่อสารกัน

ดวยภาษามอแกน ซึ่งเปนภาษาในตระกูลออสโตรนีเชียน มีเพียงไมกี่คนเทานั้นที่สามารถพูด
ภาษาไทยได ทั้งน้ีเน่ืองจากในอดีตน้ันชาวเลมอแกนอาวบอนใหญใชวิถีชีวิตแบบเรรอนไปมา
ระหวางหมูเกาะสุรินทรและเกาะยานเชือก ประเทศพมา การติดตอพูดคุยกับบุคคลภายนอกมีนอยมาก 
ตอมาเมื่อสรางบานเรือนอยูเปนชุมชนถาวรบนหมูเกาะสุรินทรมากขึ้น ก็เริ่มติดตอสื่อสารกับ
เจาหนาท่ีของอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทรบาง เจาหนาท่ีหนวยรักษาพันธุสัตวน้ําหมูเกาะสุรินทร 
กรมประมงบาง กับชาวประมงพื้นบานบาง ทําใหชาวเลมอแกนบางสวนหันมาใชภาษาไทยถิ่นใต
ในการพูดคุยกับคนภายนอกมากขึ้น ในอดีตชาวเลมอแกนบางคนสามารถพูดภาษาพมาไดดวยทั้งนี้
เนื่องจากการใชวิถีชีวิตแบบเรรอนขามไปมาระหวางหมูเกาะมะริด ในประเทศพมากับเกาะสุรินทร

2. วัฒนธรรมดานการแตงกาย ในอดีตชาวเลมอแกนอาวบอนใหญแตงกายโดย
ขณะอยูที่บานนั้นผูหญิงจะนุงผาโสรงสูงขึ้นมาถึงบริเวณหนาอก ไมสวมเสื้อ สวนผูชายนุงผาโสรง
ที่มีลวดลายคลายโสรงของชาวพมา โดยนุงแบบเตี่ยว (คลายนุงโจงกระเบนเพียงแตนุงสูงขึ้นมาถึง
บริเวณตนขา) ซึ่งการนุงผาแบบเตี่ยวนั้นชวยใหสะดวกตอการขึ้นลงเรือ

3. วัฒนธรรมดานอาหารการกิน ในอดีตอาหารที่สําคัญของชาวเลมอแกนอาว
บอนใหญ คือ อาหารที่หามาไดจากทะเล และพืชผักจากปาใกล ๆ หมูบาน โดยเฉพาะหอยที่เกาะอยู
ตามโขดหินตาง ๆ ซึ่งชาวเลมอแกนจะใชเวลาในตอนเชาและตอนบายชวงเวลาน้ําลงออกไปเจาะ
หอยกันครั้งละหลาย ๆ คน โดยใชแปะตอกเจาะหอยตามโขดหินตาง ๆ แลวนํามาตมหรือผัดน้ํามัน
กินกับขาว บางครั้งก็ชวนกันเขาไปในปาไปเก็บยอดผักหวานปา ยอดหวาย มาปรุงอาหาร และขุด
เผือก กลอย และมันมาเผากินกัน

4. วัฒนธรรมดานศิลปะ ความเชื่อ พิธีกรรมและระเบียบประเพณีของชาวเล           
มอแกนอาวบอนใหญในอดีตที่คอนขางเดนชัด คือ ศิลปะดานงานจักสาน โดยในอดีตนั้นผูหญิง
มอแกนอาวบอนใหญสวนใหญจะใชเวลาในชวงกลางวันเขาไปตัดเตยในปาใกล ๆ หมูบาน แลว
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นํามากรีดเอาหนามทั้ง 2 ขางออก ผาเปนเสนตอก นําไปตมกับสี แลวจึงนําไปผึ่งแดดจนแหง 
จากนั้นจึงนํามาสานเปนแตะกัน (เสื่อ) หลูโทง (กลองมีฝาปดสําหรับใสเสื้อผา) ชอมาก (กลองไมมี
ฝาปดสําหรับใสหมากพลู) และกอแปะ (กระเปามีฝาปดสําหรับใสใบจากและยาเสน) สําหรับใชใน
บานและขายใหนักทองเท่ียว ดานความเช่ือและพิธีกรรม พบวาความเช่ือของชาวเลมอแกนกลุมตาง ๆ 
ที่เคยเชื่อและนับถือในเรื่องผี  บรรพบุรุษมานับถือศาสนาพุทธ และคริสตกันมากขึ้น สวนดาน
พิธีกรรม พบวาพิธีกรรมที่สําคัญของชาวเลมอแกนทุกกลุม คือ พิธีฉลองเสาวิญญาณบรรพบุรุษ 
และการลอยเรือสะเดาะเคราะห โดยพิธีกรรมดังกลาวยังปรากฏใหเห็นอยูที่อาวบอนใหญ อุทยาน
แหงชาติหมูเกาะสริุนทร สวนชุมชนชาวเลมอแกนทีอ่ื่น ๆ แทบจะไมมีใหเห็นอีกเลย แตถึงอยางไรก็ตาม
พิธีกรรมดังกลาวที่ยังปรากฏอยูก็ไดปรับเปลี่ยนรายละเอียดของพิธีกรรมไปจากอดีตคอนขางมาก 

สวนในปจจุบันวัฒนธรรม  (ภาษา การแตงกาย อาหาร ศิลปะ ความเชื่อ พิธีกรรม 
และระเบียบประเพณี) ของชาวเลมอแกนอาวบอนใหญ มีดังน้ี

1. วัฒนธรรมดานภาษา ในปจจุบันชาวเลมอแกนอาวบอนใหญทุกคนยังคงพูด
สื่อสารกันดวยภาษามอแกน และนอกจากนี้ยังสามารถใชภาษาไทยในการติดตอ สื่อสารกับ
บุคคลภายนอกไดมากขึ้นดวย เชน การติดตอกับเจาหนาที่รัฐ การพูดคุยกับตัวแทนองคกรและ
มูลนิธิตาง ๆ นักทองเที่ยว ชาวประมงพื้นบาน พอคาบนชายฝง เปนตน ยกเวนกลุมคนชราเทานั้นที่
สามารถ พูดภาษาไทยไดเพียงเล็กนอย สวนกลุมผูใหญน้ันมักจะส่ือสารกับบุคคลภายนอกดวยภาษาใต 
สวนกลุมที่มีอายุต่ํากวา 16 ป นั้นสามารถพูดสื่อสารกับบุคคลภายนอกไดดวยภาษาไทยกลาง และ
ภาษาไทยถิ่นใต  อยางคลองแคลว ทั้งนี้เนื่องจากตั้งแตปการศึกษา 2539-2547 สํานักงานการ
ประถมศึกษาพังงา ไดจัดใหมีโครงการมอแกนศึกษา โดยไดจัดตั้งหนวยสอนเคลื่อนที่สําหรับจัด
การศึกษาใหแกเด็กชาวเลมอแกน ที่หมูเกาะสุรินทร โดยใชสถานที่ของหนวยรักษาพันธุสัตวน้ําหมู
เกาะสุรินทร กรมประมง บริเวณอาวไทรเอน ซึ่งอยูตอนบนของหมูเกาะสุรินทร เปนสถานที่จัดการ
เรียนการสอน โดยใชชื่อวา “โรงเรียนสุรัสวดี” จัดการเรียนการสอนใหแกเด็กชาวเลมอแกนหมูเกาะ
สุรินทร โดยมุงเนนการใชภาษาไทย ในการติดตอสื่อสาร การคิดเลขเปน การดูแลรักษาสุขภาพ
รางกาย การดูแลสิ่งแวดลอม และจิตสํานึก ในการเปนคนไทยผนวกกับในชวงเวลาดังกลาวน้ัน
ชาวเลมอแกนหมูเกาะสุรินทรไดหันมาสรางบานเรือนอยูกันเปนชุมชนถาวรกันมากขึ้นดวย จนเกิด
เหตุการณธรณีพิบัติภัยคลื่นยักษสึนามิ เมื่อป พ.ศ. 2547 จึงไดยายมาจัดการเรียนการสอนใหมอีก
ครั้งบริเวณอาวบอนใหญซึ่งเปนที่ตั้งชุมชนชาวเลมอแกนในปจจุบันนี้โดยตั้งชื่อใหมวา “ศูนยการ
เรียนรูชุมชนชาวเลมอแกนหมูเกาะสุรินทร” ซึ่งอยูภายใต การดูแลของสํานักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดพังงา และขณะที่อยูในชุมชนเด็ก ๆ ก็ไดมีโอกาสพูด
สื่อสารถึงกันดวยภาษามอแกน
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2. วัฒนธรรมดานการแตงกาย ในปจจุบันชาวเลมอแกนอาวบอนใหญ ไดหันมา
แตงกายแบบคนท่ัว ๆ ไปกันมากข้ึน โดยเฉพาะเด็กรุนใหม ๆ ทั้งน้ีเน่ืองจากในปจจุบันเด็กรุนใหม ๆ 
ไดหันไปทํางานกับทางอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร การแตงกายจึงตองสะอาด เรียบรอย โดย
เด็กผูหญิงนั้นจะชอบนุงกางเกง แตงหนา และประดับกายดวยเครื่องประดับตกแตงตาง ๆ เชน 
สรอยคอ ตางหู กิ๊บติดผมสีสันสวยงามฉูดฉาด สวนเด็กผูชายจะชอบนุงกางเกงขาสั้น ประเภท
กางเกงกีฬา และสวมเสื้อยืด สวนกลุมผูใหญและคนชราที่เปนผูหญิงนั้นขณะอยูที่บานมักจะสวมแต
ผาโสรง ผูชายสวมแตกางเกงขาสั้น หรือผาโสรงแบบเตี่ยว ไมชอบสวมเสื้อ และสวนหนึ่งคือการที่
นักทองเทีย่วมักจะนําเส้ือผามาบริจาคใหแกชาวเลมอแกนอาวบอนใหญเม่ือมาเท่ียวยังอุทยานแหงชาติ
หมูเกาะสุรินทร 

3. วัฒนธรรมดานอาหารการกินของชาวเลมอแกนในปจจุบันนับวาไดเปลี่ยนแปลง
ไปจากในอดีตคอนขางมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากชาวเลมอแกนอาวบอนใหญสวนใหญทํางานกับทาง
อุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร หลังเลิกงานก็จะซ้ืออาหารมาจากรานคาของอุทยานประเภทเนื้อสัตว 
เชน หมู ไก เปนตน รวมทั้งผักตาง ๆ นอกจากน้ีการสรางบานเรือนอยูเปนชุมชนทําให บาง
ครอบครัวหันมาเปดรานคาขายอาหารแหงและเครื่องปรุงรสตาง ๆ ในชุมชน เชน ไข ปลากระปอง 
น้ํามันพืช พริก หอม กระเทียม รวมทั้งบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป บางครอบครัวหันมาปลูกผักสวนครัว  ไว
บริโภค เชน ฟกทอง ถั่วฝกยาว บวบ มันสําปะหลัง เปนตน รวมทั้งมีการปลูกกลวย มะละกอ 
มะพราว อีกดวย  

4. วัฒนธรรมดานศิลปะ ความเชื่อ  พิธีกรรมและระเบียบประเพณีของชาวเล              
มอแกนอาวบอนใหญที่สําคัญ ไดแก งานจักสาน งานแกะสลัก ดนตรีและการแสดง โดยงานจักสาน
ของชาวเลมอแกนอาวบอนใหญที่พบเห็นโดยทั่ว ๆ ไป และยังคงปรากฏใหเห็นอยู จนถึงปจจุบัน 
ไดแก งานจักสานแตะกัน (เสื่อ) หลูโทง (กลองมีฝาปดสําหรับใสเสื้อผา) ชอมาก (กลองไมมีฝาปด
สําหรับใสหมากพลู) และกอแปะ (กระเปามีฝาปดสําหรับใสใบจากและยาเสน) โดยผูหญิงชาวเลมอ
แกนอาวบอนใหญจะขึ้นไปตัดเตยปาแลวนํามาผาใหเปนเสนตอก นําไปตมและยอมสีใหสวยงาม 
กอนนํามาจักสาน เชนที่ นางอาเลียะ กลาทะเล ชาวเลมอแกนอาวบอนใหญ วัย 65 ป เลาใหผูวิจัยฟง
วา “มอแกนอาวบอนใหญหลายคนยังสานสาดไหรได แมมันสอน เหมือนเราน้ีแมสอน มอแกน
ปานนี้มันไมจํา เหมือนมูกิ กอยัง ไหรน้ีแมมันสอน   มันจํา” จากการพูดคุยกับนางอาเลียะ กลาทะเล 
จะเห็นไดวาในปจจุบันนั้นชาวเลมอแกนอาวบอนใหญ  หลายคนยังสานเสื่อ (สานสาด หมายถึง 
สานเสื่อ) และงานจักสานอื่น ๆ ได เพราะแมเปนผูสอนให เพียงแตกลุมคนที่ยังจักสานไดนั้นเปน
กลุมผูใหญ และคนชราเทานั้น เด็กรุนใหม ๆ ไมสนใจที่จะเรียนรู (ซึ่งไมสนใจที่จะเรียนรูนั้นชาวเล
มอแกนอาวบอนใหญใชวา “ไมจํา”) ซึ่งจากการสํารวจของผูวิจัยพบวาในปจจุบัน มีผูหญิงชาวเล
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มอแกนอาวบอนใหญ จํานวน 24 คน ที่ยังสามารถสานเสื่อและงานจักสานอื่น ๆ ได สวนใหญจะ
เปนกลุมคนชราและผูใหญ งานแกะสลักไมที่พบเห็นในปจจุบัน คือ การแกะสลักเสาวิญญาณ
บรรพบุรุษ (เสาหลอโบง) ซึ่งใชในพิธีฉลองเสาวิญญาณบรรพบุรุษที่ไดลวงลับไปแลว โดย
พิธีกรรมดังกลาวนี้จะจัดใหมีขึ้นทุกป ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ําเดือน 5 โดยผูชายชาวเลมอแกนจะนําไม
ทั้งตนมาแกะสลักเปนรูปผูชายแทนบรรพบุรุษผูชาย ซึ่งชาวเลมอแกนเรียกวา “เอบาบ” และรูป
ผูหญิงซึ่งแทนบรรพบุรุษผูหญิง ซึ่งชาวเลมอแกนเรียกวา “อีบูม” พรอมชวยกันระบายสี และใชผา
สีมาตกแตงใหสวยงาม ซึ่งในพิธีกรรมดังกลาวไมแกะสลักดังกลาวถือเปนตัวแทนบรรพบุรุษที่
ลวงลับไปแลว ซึ่งชาวเลมอแกนจะใหความเคารพโดยเชื่อวาผี บรรพบุรุษที่ลวงลับไปแลวจะชวย
ปกปองภัยอันตรายตาง ๆ และชวยใหสามารถทํางานตาง ๆ ไดสําเร็จราบร่ืน ไมเจ็บไมไข ใน
พิธีกรรมนี้จะมีผูนําพิธีกรรมซึ่งเรียกวา “โตะหมอ” ทําหนาที่เปนผูติดตอผี บรรพบุรุษใหมารับของ
เซนไหวตาง ๆ แตจากการพูดคุยกับนางอาเลียะ กลาทะเล ชาวเลมอแกนอาว  บอนใหญ วัย 65 ป 
ผูเปนโตะหมอในพิธีฉลองเสาหลอโบง เลาใหผูวิจัยฟงวา “ถาตอไปไมมีฉัน ไมมี พี่ซาลามา ไมมี
กอยัง หลอโบงก็ไมมี เด็กปานนี้มันไมจํา มันไมทํามันวาเสาหลอโบงไมใชผี มันเปนแคไม” จะเห็น
ไดวาจากคําบอกเลาของนางอาเลียะ กลาทะเล ผูเปนโตะหมอในพิธีฉลองเสาหลอโบงที่ไดเลาให
ผูวิจัยฟงวา พิธีฉลองเสาวิญญาณบรรพบุรุษนั้นมีแนวโนมวาจะสูญหายไปถาขาดผูนําในพิธีกรรม
ดังกลาว เชน นางอาเลียะ กลาทะเล  ลุงซาลามา กลาทะเล นางกอยัง กลาทะเล ทั้งนี้เนื่องจากเด็กรุน
ใหม ๆ ไมสนใจ ที่จะเรียนรูเกี่ยวกับพิธีกรรม ซึ่งชาวเลมอแกนอาวบอนใหญใชคําวา “ไมจํา”  
ไมเชื่อถือและไมเขารวมในพิธีกรรมดังกลาว ปจจุบันชาวเลมอแกนอาวบอนใหญโดยเฉพาะครอบครัว
กลุมคนรุนใหมหันมาใชเครื่องอํานวยความสะดวกเชนคนบนฝงมากขึ้น เชน การใชหมอแบตเตอรี่
สําหรับใหแสงสวางในยามค่ําคืน บานเรือนแตละหลังตางมีจานรับสัญญาณดาวเทียม โทรทัศน 
เครื่องเสียง พรอมทั้งแผนซีดี วีซีดีเพลงและภาพยนตรทั้งไทยและฝรั่ง สําหรับใหความบันเทิง จน
ชาวเลมอแกนอาวบอนใหญวัยหนุมสาวในปจจุบันแทบจะไมมีใครรองเพลง (ยีแน) หรือรายรํา 
(แมะยะ) ตามแบบอยางของชาวเลมอแกนในอดีตอีกเลย สวนใหญจะเปนกลุมคนชราและกลุม
ผูใหญที่ยังคงรองเพลงและรายรําตามแบบอยางของชาวเลมอแกนในอดีต ซึ่งจากการสํารวจของ
ผูวิจัยพบวายังคงมีชาวเลมอแกนเหลือเพียง 12 คนเทานั้นที่สามารถรายรําและรองเพลงมอแกนได
สวนเครื่องดนตรีพื้นบานของชาวเลมอแกนที่เรียกวา “กาติ๊ง” (ซอ) นั้นเหลือผูที่สามารถประดิษฐ
และเลนไดเพียงคนเดียวเทาน้ัน คือ นายดูนุง กลาทะเล ชาวเลมอแกนอาวบอนใหญ สวนเคร่ือง
ดนตรีอีกชนิดหนึ่งซึ่งเรียกวา “บานา” (รํามะนา) น้ันก็เชนเดียวกันที่ยังคงเหลือเพียงอีกไมกี่คน
เทานั้น ที่สามารถเลนได 
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การเปลี่ยนแปลงดานวัฒนธรรมดานภาษา  การแตงกาย อาหาร ศิลปะ ความเชื่อ 
พิธีกรรม และระเบียบประเพณีของชาวเลมอแกนอาวบอนใหญที่สําคัญ ไดแก

1. การพูดสื่อสารถึงกันกับบุคคลภายนอกดวยภาษาไทยไดอยางคลองแคลวมากขึ้น 
ไมอายหรือกลัวบุคคลภายนอกเหมือนในอดีต โดยเด็กชาวเลมอแกนที่มีอายุต่ํากวา 16 ป สามารถ
ฟง พูด อาน และเขียนภาษาไทยไดมากขึ้น ทั้งน้ีเน่ืองจากการที่มีหนวยงานตาง ๆ ไดเขาไปจัด
การศึกษาใหอยางตอเนื่องเรื่อยมาตั้งแตป พ.ศ. 2539 จนกระทั่งถึงปจจุบันมีศูนยการเรียนรูชุมชน
ชาวเลมอแกน หมูเกาะสุรินทร ซึ่งเปนหนวยงานที่อยูภายใตการดูแลของสํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดพังงาทําหนาที่จัดการเรียนรูใหแกชาวเล
มอแกนอาวบอนใหญ

2. ชาวเลมอแกนอาวบอนใหญ ไดปรับเปลี่ยนการแตงกายของตนเองไปจากเดิม
มากโดยหันมาแตงกายแบบคนทั่ว ๆ ไปกันหมดแลว โดยเฉพาะเด็กรุนใหม ๆ ที่ผูหญิงหันมานุง
กางเกงแทนการนุงผาโสรง สวมเสื้อยืด บางคนแตงหนา และประดับกายดวยเครื่องประดับที่มีคา 
เชน ตางหู สรอยคอ แหวนทองคํา เปนตน สวนผูชายหันมานุงกางเกงขาสั้น เชน กางเกงกีฬา 
กางเกงขากวย แทนการนุงโสรงแบบเตี่ยว 

3. การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมดานอาหารการกินของชาวเลมอแกน  อาวบอนใหญ 
พบวาปจจุบันชาวเลมอแกนหันมาบริโภคอาหารเหมือน ๆ กับคนทั่ว ๆ ไปมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจาก
สามารถซื้อหาไดจากรานคาของอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร และจากรานคาของชาวเล มอแกน
ในชุมชน และตอนที่ขึ้นมาขายสัตวน้ําบนชายฝงก็จะซื้ออาหารตาง ๆ กลับไปเก็บไวบริโภค รวมทั้ง
การท่ีชาวเลมอแกนอาวบอนใหญหันไปทํางานเปนลูกจางกับทางอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทรนั้น
ทําใหสะดวกตอการหาซื้ออาหารสําหรับบริโภคมากขึ้นอีกดวย รวมทั้งการสรางบานเรือนอยูเปน
ชุมชนทําใหบางครอบครัวหันมาปลูกผักสวนครัวและผลไมตาง ๆ ไวบริโภคกันมากขึ้น   

4. การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมดานศิลปะ ความเชื่อ พิธีกรรมและระเบียบ
ประเพณีของชาวเลมอแกนอาวบอนใหญ เชน ดานงานจักสานที่ยังจํากัดความรูอยูแตกลุมคนชรา
และผูใหญ เด็กรุนใหมไมมีใครสนใจที่จะเรียนรูและฝกหัด เชนเดียวกับพิธีฉลองเสาวิญญาณ
บรรพบรุุษ (พิธีหลอโบง) ที่มีเฉพาะกลุมคนชราและกลุมผูใหญท่ีเขารวมในพิธีดังกลาว เด็กรุนใหม ๆ 
ไมสนใจที่จะเขารวมหรือ สืบทอดพิธีกรรมดังกลาว ไมเหมือนกับในอดีตที่ชาวเลมอแกนจะ
เดินทางโดยเรือเพื่อเขารวมพิธีดังกลาวอยางพรอมเพรียงกันไมวาจะจัดขึ้นที่ใดก็ตาม ทําใหชาวเล
มอแกนไดมีโอกาสพบปะและไปมาหาสูกันทุก  ๆ ป ในปจจุบันชาวเลมอแกนอาวบอนใหญเกือบ
ทุกหลังโดยเฉพาะบานเรือนของชาวเลมอแกนวัยหนุมสาวที่มีเครื่องบันเทิงครบครัน ไมวาจะเปน
การใชหมอแบตเตอรี่ เครื่องปนไฟฟา จานรับสัญญาณดาวเทียม โทรทัศน เคร่ืองเสียง พรอมทั้ง
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แผนซีดี แผนวีซีดีเพลงและภาพยนตรทั้งไทยและฝรั่ง โดยชาวเลมอแกน อาวบอนใหญรุนใหมตาง
ใหความสนใจในบทเพลง (ยีแน) และการรายรํา (แมะยะ) ตามแบบอยางของคนบนฝงมากขึ้น 
นอกจากน้ีในปจจุบันยังพบวา ภูมิปญญาดานการใชสมุนไพรในการรักษาโรคภัยและความเจ็บปวย
ของชาวเลมอแกนอาวบอนใหญไดเปลี่ยนแปลงไปมาก โดยหันมารักษาโรคภัยไขเจ็บจากศูนย
สาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.) หมูเกาะสุรินทร ที่มีเจาหนาที่จากสํานักงานสาธารณสุขอําเภอคุระบุรี            
มาคอยใหความดูแลรักษาสุขภาพ สงผลใหชาวเลมอแกนมีความรู ความเขาใจในการดูแลรักษา
สุขภาพอนามัยไดดีขึ้นไมกลับไปพึ่งพาสมุนไพรตาง ๆ อีกแลว

4.2  ชุมชนชาวเลมอแกนหาดราไวย 
จากการศึกษาวัฒนธรรม  (ภาษา การแตงกาย อาหาร ศิลปะ ความเชื่อ พิธีกรรม 

และระเบียบประเพณี) ของชาวเลมอแกนหาดราไวยในอดีต มีดังน้ี
1. วัฒนธรรมดานภาษา ในอดีตมีชาวเลมอแกนหาดราไวยจํานวนหลายคน              

ที่พูดภาษามอแกนกัน โดยสวนหนึ่งเปนชาวเลมอแกนที่อพยพมาจากประเทศพมาบาง จากหมูเกาะ
สุรินทรบาง แตเน่ืองจากชุมชนชาวเลมอแกนหาดราไวยเปนชุมชนที่อยูอาศัยสามารถติดตอกับ
บุคคลภายนอกไดสะดวกกวาชุมชนอ่ืน ๆ ทําใหชาวเลมอแกนหาดราไวยมีโอกาสพูดคุยกับคน
ภายนอกบอย ๆ นอกจากนี้แลวเด็ก ๆ ชาวเลมอแกนหาดราไวยไดรับการศึกษาจากโรงเรียนวัดสวาง
อารมณ มานานกวาเด็ก ๆ ชาวเลมอแกนกลุมอื่น ๆ สงผลใหชาวเลมอแกนหาดราไวยพูดภาษาไทย
มานานหลายปแลว แมแตกลุมคนชราก็ยังสามารถพูดภาษาไทยไดชัดเจนกวาชาวเลกลุมอื่น ๆ                 

2. วัฒนธรรมดานการแตงกาย การแตงกายของชาวเลมอแกนหาดราไวยในอดีต
ไมไดแตกตางจากในปจจุบันมากนัก โดยผูหญิงจะใชผาโสรงปาเตะนุงกระโจมอก สวมเสื้อเฉพาะ
เมื่อออกจากบาน ผูชายที่อยูในกลุมผูสูงอายุจะนิยมนุงผาโสรง ไมคอยสวมเสื้อ สวนเด็กวัยรุนและ
ผูใหญทั่ว ๆ ไป จะนุงกางเกงขาสั้น สวมเสื้อยืด   

3. วัฒนธรรมดานอาหารการกิน อาหารหลักของชาวเลมอแกนหาดราไวยในอดีต 
คือ ขาว สวนกับขาวนั้นจะเปนอาหารที่ไดจากทองทะเลเปนสวนใหญ ไมวาจะเปนหอยชนิดตาง ๆ 
โดยเฉพาะหอยติบ และปลา วิธีการปรุงสวนใหญจะนํามาปรุงดวยวิธีการแกง ผัด ดวยเครื่องปรุงรส
เพียงไมกี่อยาง ไดแก พริกแหง เกลือ น้ํามัน หอม ผงชูรส สวนอาหารอื่น ๆ นั้น นาน ๆ จะซื้อมา
รับประทานบาง เชน เนื้อหมู ไข ผักและผลไมชนิดตาง ๆ    

4. วัฒนธรรมดานศิลปะ ความเชื่อ  พิธีกรรม และระเบียบประเพณีของชาวเล            
มอแกนหาดราไวยในอดีตไมไดแตกตางไปจากในปจจุบันมากนัก ท่ียังคงมีใหเห็นอยูไดแก พิธีกรรม
เกี่ยวกับการตาย พิธีลอยเรือสะเดาะเคราะห เปนตน สวนวัฒนธรรมดานอื่น ๆ ของชาวเลมอแกน
หาดราไวยแทบจะหาดูไดคอนขางยาก
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สวนในปจจุบันวัฒนธรรม  (ภาษา การแตงกาย อาหาร ศิลปะ ความเชื่อ พิธีกรรม 
และระเบียบประเพณี) ของชาวเลมอแกนหาดราไวย มีดังนี้

1. วัฒนธรรมดานภาษา ปจจุบันยังคงเหลือชาวเลมอแกนหาดราไวย เพียง                
10 กวาคนเทานั้นที่ยังคงพูดภาษามอแกนได และชาวเลมอแกนเหลานี้ก็ยังสามารถพูดภาษาไทยได
อยางคลองแคลวเชนกัน สวนใหญจะเปนผูใหญและคนชรา เด็กนักเรียนที่อยูในวัยเรียนและเด็ก
วัยรุนไมมีใคร ที่สามารถพูดภาษามอแกนได ทั้งนี้เนื่องจากเด็กมอแกนหาดราไวยไดรับการศึกษา
ในระบบโรงเรียน จากโรงเรียนวัดสวางอารมณซึ่งตั้งอยูดานขางชุมชนชาวเลมอแกนหาดราไวยมา
เปนระยะเวลานานแลว  จากการพูดคุยกับปาบล กลาทะเล ชาวเลมอแกนบานราไวย ถึงการใชภาษา
มอแกนของชาวเลมอแกน  หาดราไวยวา “ปานนี้เด็ก ๆ พูดมอแกนไมไดแลว พูดไทยกันหมด  
เหลือไมกี่คนแลว โดยมากเปนคนใหญกับคนแก ๆ เหมือนคนที่เขามาจากเกาะยานเชือก ฝงพมานั้น
เขาพูดได  เวลาพูดถาเราพูดมอแกนกัน มันฟงไมรูเรื่อง” ตามที่ปาบล กลาทะเล เลาใหฟงถึงการใช
ภาษามอแกนของชาวเลมอแกนหาดราไวย จะเห็นไดวาในปจจุบันเด็ก ๆ ชาวเลมอแกนหาดราไวย
ไมมีใครพูดภาษามอแกนไดแลว สวนใหญจะเปนผูใหญ คนชรา และชาวเลมอแกนที่เพิ่งยายมาจาก
ฝงประเทศพมาเทานั้นที่ยังคงพูดกัน 

2. วัฒนธรรมดานการแตงกาย  การแตงกายของชาวเลมอแกนหาดราไวย               
ในปจจุบันนับวาเปลี่ยน แปลงไปจากในอดีตมาก โดยทุกคนหันมาแตงกายแบบคนทั่ว ๆ ไปกัน
หมด  ไมวาจะเปนคนชรา ผูใหญ วัยรุนหนุมสาว รวมทั้งวัยเด็ก จนแทบจะมองไมออกวาเปนชาวเล
มอแกน โดยเฉพาะกลุมวัยรุนหนุมสาวที่หันมาแตงหนา แตงกายดวยเสื้อผาตามแบบอยางวัยรุน
ทั่ว ๆ ไปแตงกัน 

3. วัฒนธรรมดานอาหารการกินของชาวเลมอแกนหาดราไวยในปจจุบันนับวาได
เปลี่ยนแปลงไปมากเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีต ทั้งนี้เนื่องจากการมีรานขายอาหารแหง อาหารสด 
ขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มทุกประเภทอยูในหมูบาน แตอยางไรก็ตามอาหารหลักที่สําคัญของชาวเล            
มอแกนหาดราไวยก็ยังคงเปนหอยติบ ปลา และอาหารทะเลอื่น ๆ ที่นํามาตม ผัด หรือยางอยางงาย ๆ 
ขั้นตอนการปรุงที่ไมยุงยากมากนัก รวมทั้งเครื่องปรุงรสชาติตาง ๆ ก็มีเพียงไมกี่อยาง  

4. วัฒนธรรมดานศิลปะ ความเชื่อ  พิธีกรรมและระเบียบประเพณีของชาวเล            
มอแกนหาดราไวยในปจจุบันแทบจะไมมีอะไรใหเห็นเดนชัด เชน งานจักสานตาง ๆ ก็มีเพียง 1-2  
คนเทานั้นที่ยังคงจักสานเสื่ออยูบาง สวนงานจักสานอื่น ๆ แทบจะไมมีใหเห็นเลย ซึ่งจากการพูดคุย
กับปาบล กลาทะเล ชาวเลมอแกนบานราไวย เลาใหผูวิจัยฟงวา “แตกอนไมไดหัดสาน สวนใหญ
รอนแรแถวน้ําเค็ม มอแกนแถวราไวยไมมีเตยใหตัดเหมือนที่เกาะสุรินทร” จะเห็นไดวาในอดีตนั้น
ชาวเลมอแกนบางคนนั้นมีอาชีพรอนแรที่บานน้ําเค็ม (อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา) ทําใหไมได
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ฝกหัดจักสานเสื่อ และชาวเลมอแกนหาดราไวยนั้นไมมีเตยปาใหตัด จึงไมมีผูที่สานเสื่อใหเห็น
เหมือนที่หมูเกาะสุรินทร สวนดานพิธีกรรม เชน พิธีฉลองเสาวิญญาณบรรพบุรุษนั้นชาวเลมอแกน
หาดราไวยยังคงจัดขึ้นเปนประจําทุกป เพียงแตเปนพิธีกรรมที่จัดขึ้นเฉพาะกลุมคนชราและกลุม
ผูใหญ ที่ยังคงพูดภาษามอแกนและไดรับการปลูกฝงพิธีกรรมดังกลาวมาตั้งแตในอดีต สวนเด็กรุน
ใหม ๆ เปนเพียงผูสังเกตการณ สวนดานศิลปะดานการบันเทิงตาง ๆ เชน บทเพลงมอแกน หรือการ
รายรําตามแบบอยางของชาวเลมอแกนนั้นแทบจะไมปรากฏใหเห็นอีกเลย

การเปลี่ยนแปลงดานวัฒนธรรมดานภาษา  การแตงกาย อาหาร ศิลปะ ความเชื่อ 
พิธีกรรม และระเบียบประเพณีของชาวเลมอแกนหาดราไวยที่สําคัญ ไดแก

1. วัฒนธรรมดานภาษา ในปจจุบันชาวเลมอแกนหาดราไวยพูดคุยสื่อสารกันดวย
ภาษาไทยถิ่นใต ยกเวนกลุมผูใหญและกลุมคนชราประมาณ 10 คน เทานั้นที่ยังคงพูดคุยกันเปน
ภาษามอแกน เชนที่ ปาบล กลาทะเล ชาวเลมอแกนหาดราไวยพูดถึงการใชภาษามอแกนของเด็ก
ชาวเล  มอแกนหาดราไวยวาในปจจุบันไมมีใครพูดภาษามอแกนไดแลว เหลือเพียง 10 กวาคน
เทานั้น สวนใหญ จะเปนผูใหญ คนชรา และชาวเลมอแกนที่เพิ่งยายมาจากฝงประเทศพมาเทานั้นที่
ยังคงพูดกัน ทั้งนี้เนื่องจากการไดรับการศึกษาจากโรงเรียนวัดสวางอารมณ และการติดตอสัมพันธ
กับคนภายนอก 

2. วฒันธรรมดานการแตงกาย การแตงกายของชาวเลมอแกนหาดราไวย   ใน
ปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตคอนขางมาก ไมวาจะเปนการแตงกายของเด็ก ผูใหญ หรือ
คนชรา ซึ่งแทบจะไมแตกตางกับคนทั่ว ๆ ไป โดยผูหญิงจะชอบนุงผาโสรง สวนผูชายมักแตงกาย
ดวยกางเกง ขาสั้น เสื้อยืด ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต 

3. วัฒนธรรมดานอาหารการกินของชาวเลมอแกนหาดราไวย อาหารการกินของ
ชาวเลมอแกนหาดราไวยในปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตมาก  อาหารสวนใหญเหมือน ๆ              
กับที่คนทั่ว ๆ ไปรับประทานกัน ในบางวันกลุมผูหญิงจะออกไปเจาะหอยติบตามโขดหิน และเกาะ
แกง ตาง ๆ ใกลหาดราไวย เพื่อนํามาปรุงเปนอาหาร สวนใหญจะนํามาปรุงเปนแกง ผัด และยํา ดวย
เครื่องปรุงรส 2-3 อยาง ประกอบดวย พริกแหง ผงชูรส และหอม ซึ่งถือเปนอาหารหลักของชาวเล   
มอแกนหาดราไวย 

4. วัฒนธรรมดานศิลปะ ความเชื่อ  พิธีกรรมและระเบียบประเพณีของชาวเล            
มอแกนหาดราไวยในปจจุบันนับวาไดเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตคอนขางมาก โดยเฉพาะศิลปะ
ดานการจักสานที่แทบจะไมมีใครจักสานกันอีกเลย ทั้ง ๆ ที่ยังมีกลุมผูใหญ และคนชราที่ยังสามารถ
สานได แตก็ไมมีการถายทอดใหคนรุนหลัง ๆ แตอยางใด สวนศิลปะดานการทําเรือ และสรางบาน 
รวมทั้งภูมิปญญาดานการใชสมุนไพรในการรักษาโรคภัยตาง ๆ ก็แทบจะไมมีใหเห็นอีกเลย ขาด
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การถายทอดจากคนรุนเกา ๆ สวนใหญเมื่อเจ็บไขไมสบายก็จะไปรักษาตัวยังโรงพยาบาลวชิระ 
จังหวัดภูเก็ต รวมทั้งเวลาคลอดบุตรดวย ทําใหไมตองพึ่งพาหมอตําแยเหมือนในอดีต ดานความเชื่อ
เกี่ยวกับพิธีกรรม เชน พิธีกรรมเกี่ยวกับการฉลองเสาวิญญาณบรรพบุรุษ และการลอยเรือสะเดาะ
เคราะห นับวันจะเลือนลางและสูญหายไปเรื่อย ๆ รูปแบบและรายละเอียดของพิธีกรรมก็แตกตาง
ไปจากในอดีต รวมทั้งขาดความเชื่อถือและศรัทธาจากคนรุนใหม ๆ ทําใหพิธีกรรมดังกลาวจําเพาะ
เจาะจงอยูแตกลุมผูสูงอายุในชุมชนเทานั้น 

4.3  ชุมชนชาวเลมอแกนเกาะเหลา เกาะชาง และเกาะพยาม จังหวัดระนอง
จากการศึกษาวัฒนธรรม  (ภาษา การแตงกาย อาหาร ศิลปะ ความเชื่อ พิธีกรรม 

และระเบียบประเพณี) ของชาวเลมอแกนเกาะเหลา เกาะชาง และเกาะพยาม จังหวัดระนองในอดีต 
มีดังนี้

1. วัฒนธรรมดานภาษา ในอดีตชาวเลมอแกนเกาะเหลา เกาะชาง และเกาะพยาม 
จังหวัดระนอง พูดคุยสื่อสารกันดวยภาษามอแกน ไมคอยไดมีโอกาสพบปะกับคนภายนอกมากนัก  
สวนใหญพบปะแตเฉพาะกลุมนายทุน พอคา แมคา บนฝงระนองที่มารับซื้อสัตวทะเลที่จับมาได
เทาน้ัน บางคนสามารถพูดภาษาพมาไดบาง เพราะขามไปมาระหวางเกาะเหลา เกาะชาง และเกาะพยาม 
จังหวัดระนองกับหมูเกาะมะริด ในประเทศพมาอยูบอยครั้ง บางคนแตงงานกับชาวเลมอแกนใน
พมา เรรอนไปมา อยูเสมอ ๆ และยังไมไดเรียนหนังสือจากโรงเรียน ทําใหพูดภาษาไทยไดไมดีนัก  

2. วัฒนธรรมดานการแตงกาย การแตงกายของชาวเลมอแกนเกาะเหลา เกาะชาง 
และเกาะพยามในอดีตไมคอยแตกตางจากปจจุบันมากนัก โดยขณะอยูบานผูหญิงมักจะใชผาโสรง
ปาเตะนุงกระโจมอก ไมสวมเสื้อ ยกเวนเมื่อเดินทางออกจากบานหรือเดินทางไปไหนมาไหน ก็จะ
สวมเสือ้เหมือนคนท่ัว ๆ ไป สวนผูชายท่ีเปนกลุมผูใหญ มักจะนุงผาโสรงเหมือนกับท่ีชาวพมานุงกัน 
แตมักจะนุงแบบเต่ียว (ลักษณะคลายกับนุงโจงกระเบน แตร้ังขึ้นมาสูงประมาณตนขา) เพื่อให
สามารถข้ึนลงเรือไดสะดวก สวนเด็กผูชายวัยรุน มักจะนุงกางเกงขาสั้น สวมเสื้อยืดเหมือนคนทั่ว ๆ ไป        

3. วัฒนธรรมดานอาหารการกินของชาวเลมอแกนเกาะเหลา เกาะชาง และเกาะ
พยาม ในอดตีชาวเลมอแกนเกาะเหลา เกาะชาง และเกาะพยาม รับประทานขาวเปนอาหารหลัก โดย
นําสัตวทะเลที่จับมาไดไปขายใหนายทุน หรือพอคาแมคาบนฝงจังหวัดระนอง แลวซื้อเปนขาวสาร 
เครื่องปรุงตาง ๆ มา สวนกับขาวหลัก ๆ ก็มีหอยชนิดตาง ๆ โดยเฉพาะหอยติบ (หอยที่ติดอยูตาม
โขดหินเมื่อน้ําลดชาวเลมอแกนจะใชเหล็กที่เรียกวา “แปะตอก” ตอยแลวเขี่ยเนื้อออกมา) นํามาแกง 
ผัด ยํา อยางงาย ๆ โดยปรุงรสดวยพริกแหง ผงชูรส หอม รับประทานกับขาวสวย

4. วัฒนธรรมดานศิลปะ ความเชื ่อ พิธีกรรมและระเบียบประเพณีของชาวเล            
มอแกนเกาะเหลา เกาะชาง และเกาะพยามในอดีตที่สําคัญ ๆ เชน ศิลปะเกี่ยวกับการสรางเรือไม
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ระกาํ  (กาบางกอมัน) และบาน (ออมาก) สวนความเช่ือและพิธีกรรมท่ีสําคัญในอดีต คือ พิธีฉลองเสา
วิญญาณบรรพบุรุษ (เหนียะเอนหลอโบง) และพิธีลอยเรือสะเดาะเคราะห ซึ่งจะจัดขึ้นเปนประจํา
ทุกปในวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 5 โดยในอดีตชาวเลมอแกนเกาะเหลา  เกาะชาง และเกาะพยามจะ
ประกอบพิธีฉลองเสาวิญญาณบรรพบุรุษ และพิธีลอยเรือสะเดาะเคราะห บริเวณชุมชนชาวเล 
มอแกนเกาะเหลาเพราะมีผูนําพิธีกรรมหรือ “โตะหมอ” อยู  

สวนในปจจุบันวัฒนธรรม  (ภาษา การแตงกาย อาหาร ศิลปะ ความเชื่อ พิธีกรรม 
และระเบียบประเพณี) ของชาวเลมอแกนเกาะเหลา เกาะชาง และเกาะพยาม จังหวัดระนอง มีดังนี้

1. วัฒนธรรมดานภาษา ปจจุบันชาวเลมอแกนเกาะเหลา เกาะชาง และ เกาะพยาม
ทุกคนไมวาจะเปนกลุมเด็ก ผูใหญ และคนชรา พูดจาสื่อสารกันดวยภาษามอแกน และทุกคน ยัง
สามารถพูดจาสื่อสารกับคนภายนอกดวยภาษาไทยถิ่นใตไดอีกดวย โดยเฉพาะเด็กรุนใหม ๆ ที่
สามารถพูดและเขียนภาษาไทยได ทั้งนี้เนื่องจากการไดรับการศึกษาจากโรงเรียนบานเกาะเหลา 
โรงเรียนบานเกาะชาง และโรงเรียนบานเกาะพยาม ตลอดจนการไดมีโอกาสพบปะพูดคุยกับคน
ภายนอกมากขึ้นกวาในอดีต โดยเฉพาะการเขาไปพัฒนาขององคกรคริสเตียนหลังเหตุการณธรณี         
พิบัติภัยคลื่นยักษสึนามิ 

2. วัฒนธรรมดานการแตงกาย การแตงกายของชาวเลมอแกนเกาะเหลา เกาะชาง 
และเกาะพยามในปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตคอนขางมาก ไมวาจะเปนการแตงกายของเด็ก 
ผูใหญ หรือคนชรา โดยผูหญิงนั้นสวนใหญจะแตงกายดวยการนุงโสรงสวมเสื้อเหมือนคนทั่ว ๆ ไป 
สวนผูชายชอบแตงกายโดยนุงกางเกงขาส้ัน สวมเสื้อยืด หรือบางครั้งจะไมนิยมสวมเสื้อ

3. วัฒนธรรมดานอาหารการกินของชาวเลมอแกนเกาะเหลา เกาะชาง และเกาะพยาม
ในปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตมาก ทั้งนี้เนื่องจากมีรานจําหนายอาหารแหง อาหารสด 
ขนมขบเคีย้วและเคร่ืองด่ืมเปดจําหนายมากข้ึน ตลอดจนการเดินทางไปมาระหวางเกาะเหลา  เกาะชาง 
และเกาะพยามกับชายฝงจังหวัดระนองก็สามารถเดินทางไดสะดวกมากข้ึนทําใหมีโอกาสซ้ือหา
อาหารการกินไดงายขึ้นดวย แตอยางไรก็ตามอาหารหลักที่สําคัญของชาวเลมอแกนเกาะเหลา เกาะ
ชาง และเกาพยาม ก็ยังคงเปนหอยติบ ปลา และอาหารทะเลอื่น ๆ ที่นํามาแกง ตม ผัด หรือยางอยาง
งาย ๆ ขั้นตอนการปรุงที่ไมยุงยากมากนัก รวมทั้งเครื่องปรุงรสชาติตาง ๆ ก็มีเพียงไมกี่อยาง เชน  
พริกแหง เกลือ ผงชูรส หัวหอม เปนตน         

4. วัฒนธรรมดานศิลปะ ความเชื ่อ พิธีกรรมและระเบียบประเพณีของชาวเล            
มอแกนเกาะเหลา เกาะชาง และเกาะพยามในปจจุบัน แทบจะไมมีอะไรใหเห็นเดนชัดนัก ไมวาจะ
เปนงานจักสาน ความเชื่อ และประเพณีตาง ๆ โดยเฉพาะพิธีฉลองเสาวิญญาณบรรพบุรุษ และการ
ลอยเรือ  สะเดาะเคราะห ที่ขาดผูนําพิธีกรรมหรือที่เรียกวา “โตะหมอ” ผูทําหนาที่เปนผูติดตอผี
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บรรพบุรุษใหมารับของเซนไหวตาง ๆ ทําใหพิธีฉลองเสาวิญญาณบรรพบุรุษและการลอยเรือ
สะเดาะเคราะหของชาวเลมอแกนเกาะเหลา เกาะชาง และเกาะพยามไมไดจัดขึ้นอีกเลย ยกเวน
พิธีกรรมที่เกี่ยวกับการตายเทานั้นที่ยังคงปรากฏใหเห็นอยูในปจจุบัน ผนวกกับหลังเหตุการณธรณี
พิบัติภัยคลื่นยักษสึนามิไดมีองคกรคริสเตียน เขาไปใหความชวยเหลือชาวเลมอแกนเกาะเหลา 
เกาะชาง และเกาะพยาม ทั้งจัดซื้อที่ดินสําหรับปลูกสรางบานเรือนใหชาวเลมอแกนเกาะชาง สราง
บานเรือนใหชาวเลมอแกนเกาะเหลา และเกาะพยาม สนับสนุนเรือหางยาว และอุปกรณทําประมง
ให รวมทั้งจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหทั้ง 3 ชุมชน แตอยางไรก็ตามองคกรคริสเตียนที่เขาไปให
ความชวยเหลือชาวเลมอแกนไดทํางานตามแนวทางของหนวยงานตนเองเปนหลัก ขาดการดูแล 
หรือสงเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ วิถีชีวิตของชาวเลมอแกน เชนที่นางมยุรา สอนชัด 
ชาวเลมอแกนเกาะพยามเลาใหผูวิจัยฟงเกี่ยวกับพิธีฉลองเสาวิญญาณบรรพบุรุษ หรือพิธีหลอโบงวา 
“ปานนี้มอแกนที่นี่ทําหลอโบงไมไดแลว อาจารยไมใหทํา ถาจะทําก็ตองแอบทํากัน” จะเห็นไดวา
ตามที่นางมยุรา สอนชัด เลาใหฟงน้ันองคกรคริสเตียนท่ีเขาไปใหความชวยเหลือชาวเลมอแกนเกาะ
เหลา เกาะชาง และเกาะพยาม ขาดการสงเสริม หรือสนับสนุนวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ วิถี
ชีวิตดั้งเดิมของชาวเลมอแกน มุงทํางานตามเปาหมายและแนวทางขององคกรของตนเปนหลัก จึง
ทําใหพิธีฉลองเสาวิญญาณบรรพบุรุษ หรือพิธีหลอโบง และพิธีลอยเรือสะเดาะเคราะหของชาวเล
มอแกนเกาะเหลา เกาะชาง และเกาะพยามคอย ๆ สูญหายไป  

วัฒนธรรมดานตาง ๆ ของชาวเลมอแกนเกาะเหลา เกาะชาง และเกาะพยาม 
จังหวัดระนอง ในปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตคอนขางมาก โดยเฉพาะวัฒนธรรมดานการ
แตงกาย อาหารการกิน ศิลปะ ความเชื่อ พิธีกรรมและระเบียบประเพณี เชน ศิลปะการสรางเรือ 
สรางบานของชาวเลมอแกนที่ภายหลังเหตุการณธรณีพิบัติภัยคลื่นยักษสึนามิไมไดพบเห็นอีกเลย 
เชนเดียวกับพิธีฉลอง เสาวิญญาณบรรพบุรุษและการลอยเรือสะเดาะเคราะห ที่ขาดผูนําพิธีกรรม
หรือ “โตะหมอ” ผูทําหนาที่เปนผูติดตอผีบรรพบุรุษใหมารับของเซนไหวตาง ๆ ทําใหพิธีฉลองเสา
วิญญาณบรรพบุรุษและการลอยเรือสะเดาะเคราะหของชาวเลมอแกนเกาะเหลา เกาะชาง และเกาะพยาม
ไมไดจัดขึ้นอีกเลย นอกจากพิธีกรรมที่เกี่ยวกับความตาย หรือการเกิดที่ยังคงใชหมอตําแยเปนผูทํา
คลอด เชนที่ ลุงสิดิษ ประมงกิจ ชาวเล  มอแกนเกาะเหลา อายุ 64 ป เลาใหผูวิจัยฟงวา “ชาวเลมอ
แกนเกาะเหลายังเกิดกับหมอตําแย ตอนนี้มี 2 คน แมมันก็เปนหมอตําแย” จะเห็นไดวาความเชื่อ
และพิธีกรรมของชาวเลมอแกนเกาะเหลา เกาะชาง และเกาะพยาม ที่ยังคงมีใหเห็นอยูจนถึงปจจุบัน 
คือ พิธีกรรมเกี่ยวกับการเกิดและการตาย สวนวัฒนธรรมดานภาษา พบวาชาวเลมอแกน เกาะเหลา 
เกาะชาง และเกาะพยาม ทุกคนยังคงพูดจาสื่อสารกันดวยภาษามอแกน 
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โดยสรุปวัฒนธรรมทางดานภาษา การแตงกาย อาหาร ศิลปะ ความเชื่อ พิธีกรรม 
และระเบียบประเพณี ของชาวเลมอแกนอาวบอนใหญ หมูเกาะสุรินทร จังหวัดพังงา เกาะเหลา เกาะ
ชาง เกาะพยาม จังหวัดระนอง และหาดราไวย จังหวัดภูเก็ต กอนเหตุการณธรณีพิบัติภัยคลื่นยักษ   
สึนามิ ยังปรากฏใหเห็นอยูมาก โดยเฉพาะวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับศิลปะ ความเชื่อ และพิธีกรรม เชน 
ศิลปเกี่ยวกับการสรางเรืองาม การสรางบาน การจักสาน การแกะเสาหลอโบง (เสาวิญญาณ
บรรพบุรุษเพื่อใชในพิธีฉลองเสาวิญญาณบรรพบุรุษ) การขับรอง การรายรํา ดานความเชื่อและ
พิธีกรรม เชน พิธีฉลองเสาวิญญาณบรรพบุรุษ รวมทั้งประเพณีลอยเรือสะเดาะเคราะห แตหลัง
เหตุการณธรณีพิบัติภัยคลื่นยักษสึนามิ วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับศิลปะ ความเชื่อ และพิธีกรรมตาง ๆ ก็
เริ่มสูญหายไป เชน ศิลปะการสรางเรืองาม และการสรางบานตามภูมิปญญาและความเชื่อของชาวเล
มอแกนที่ใกลจะสูญหายไป ยังคงเหลือผูที่สามารถสรางเรืองาม และสรางบานตามภูมิปญญาและ
ความเชื ่อของชาวเลมอแกนอีกไมกี ่คน สวนใหญอยูที ่อาวบอนใหญ และที่เกาะชาง โดยหลัง
เหตุการณธรณีพิบัติภัยคลื่นยักษสึนามิ เรือหัวโทง และบานที่ไดรับบริจาคจากองคกรตาง ๆ เขามา
แทนที่เรืองาม และบานของชาวเลมอแกนที่เรียกวา “ออมาก” อยางรวดเร็ว เชนเดียวกับศิลปะดาน
การจักสาน และการเลนดนตรีที่เรียกวา “กาติ๊ง” ที่ในปจจุบันยังคงหลงเหลือใหเห็นแตเฉพาะที่อาว
บอนใหญ หมูเกาะสุรินทรเทานั้น สวนดานความเชื่อและประเพณี ซึ่งความเชื่อที่นับวาสําคัญตอ
ความเปนความตายของชาวเลมอแกน คือ ความเช่ือในเร่ืองผี ซึ่งชาวเลมอแกนเรียกวา “กาตอย” น้ัน 
นับวาเปนสิ่งที่มีความสําคัญตอความเปนอยูของกลุมชนตน โดยเฉพาะผีบรรพบุรุษ ดังนั้นทุก ๆ ป 
ชาวเลมอแกนทุก ๆ ที่จะตองจัดพิธี “ เหนียะเอนหลอโบง” หรือ พิธีฉลองเสาวิญญาณบรรพบุรุษ 
โดยในพิธีจะตองมีผูนําพิธีกรรมทําหนาที่เขาทรงเพื่อเชิญผีบรรพบุรุษทั้งปวงใหมารับของเซนไหว 
แตในปจจุบันพิธีดังกลาวยังคงปรากฏใหเห็นอยูที่อาวบอนใหญ หมูเกาะสุรินทร และกําลังอยูใน
สภาวะที่ใกลจะสูญหายเต็มที เพราะขาดผูสืบทอดผูนําพิธีกรรมดังกลาว 

จากการศึกษาอัตลักษณดานการตั้งถิ่นฐานและลักษณะที่อยู อาศัย ดานการ
ประกอบอาชีพและการทํามาหากิน ดานวิถีชีวิต สังคม และความสัมพันธระหวางกลุมชาวเล   
มอแกนและกลุมชนอื่น ๆ และดานวัฒนธรรม (ภาษา การแตงกาย อาหาร ศิลปะ ความเชื่อ พิธีกรรม 
และระเบียบประเพณี) ของชาวเล มอแกนอาวบอนใหญ หมูเกาะสุรินทร จังหวัดพังงา เกาะเหลา 
เกาะชาง และเกาะพยาม จังหวัดระนอง และหาดราไวย จังหวัดภูเก็ต กอนและหลังเหตุการณธรณี
พิบัติภัยคลื่นยักษสึนามิ พอที่จะสรุปการดํารงอยูของอัตลักษณชาวเลมอแกนในปจจุบันไดดังน้ี

1. อัตลักษณดานการตั้งถิ่นฐานและลักษณะที่อยูอาศัย ในปจจุบันพบวาอัตลักษณ          
ดานการตั้งถ่ินฐานและลักษณะที่อยูอาศัยของชาวเลมอแกนทุกกลุมเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมาก        
จากการใชเรืองามเปนที่อยูอาศัย โดยหลังคาเรืองามของชาวเลมอแกนนั้นจะมุงดวยใบเตยปา นํามา
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เย็บติดกันดวยหวายเหลาใหเปนเสนตอก เรียกวา “แชง” สามารถมวนเก็บได กั้นดวยไมไผขัดแตะ 
ขนาดเรืองามของชาวเลมอแกนนั้นจะมีขนาดความยาวตั้งแต 5 – 9 วา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับจํานวนสมาชิก
ภายในครอบครัว เรือที่มีขนาดความยาว 9 วา น้ันจะอยูกันประมาณ 7 คน ใชการกรรเชียงแทน
เครื่องยนต จํานวนกรรเชียงขึ้นอยูกับขนาดของลําเรือ ภายในเรือจะมุงหลังคาและปูพื้นเรือเฉพาะ
สวนกลางลําเรือ จะเวนสวนหัวไวสําหรับการกรรเชียงและวางเครื่องมือประมง และสวนทายเรือไว
สําหรับการถือหางเสือ และสําหรับทําครัว ภายในเรือจะเปนที่หลับนอนเก็บเสื้อผาและของใชตาง ๆ 
และขึ้นมาสรางเพิงพักชั่วคราวหลบลมในหนามรสุมตามเวิ้งอาวและชายหาดตามเกาะแกงตาง ๆ 
ในทะเลอันดามันเหมือนในอดีต มาปลูกสรางบานเรือนอยูรวมกันเปนชุมชนถาวรโดยที่ตั้งชุมชน
ของชาวเลมอแกนบางกลุมกําลัง มีปญหากับนายทุนเจาของพื้นที่ จนนําไปสูการเรียกรองสิทธิใน
ที่ดินอยูอาศัยอยางถาวร เชน ชาวเล มอแกนหาดราไวย สวนชาวเลมอแกนเกาะพยามไมสามารถที่
จะขยายชุมชนเขาไปในพื้นที่ของนายทุนไดจึงตองขยายชุมชนลงไปในทะเล ยกเวนชุมชนชาวเล
มอแกนอาวบอนใหญที่อาศัยอยูในพื้นที่ของอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร สวนชุมชนชาวเลมอแกน
เกาะพยาม และเกาะชางนั้นที่ตั้งชุมชนในปจจุบันเปนชุมชนที่ทางองคกรคริสตเตียนจัดซื้อและ
สรางบานเรือนใหแตก็ไมคอยสะดวกตอการอยูอาศัยมากนัก เชน ชุมชนมอแกนเกาะพยามที่มี
ปญหาเรื่องน้ําดื่มน้ําใช โดยสวนใหญเปนน้ํากรอย อับลม และเรือเขา-ออกไมสะดวก ในปจจุบัน
ชาวเลมอแกนทุกกลุมไมมีการโยกยายถ่ินฐานท่ีอยูอาศัยไดตามภูมิปญญาของกลุมสงผลใหอัตลักษณ
ดานการเลือกท่ีตัง้ถิ่นฐานและลักษณะที่อยูอาศัยของชาวเลมอแกนคอย ๆ สูญหายไป  

2. อัตลักษณดานการประกอบอาชีพและการทํามาหากิน ในปจจุบันชาวเลมอแกน 
ทุกกลุมยังคงทํามาหากินและประกอบอาชีพดวยการประมง เพียงแตไดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
และเคร่ืองมือการประมงจากการแทงปลา ดํานํ้างมหอยมุกโขง มาเปนการวางอวนปลา อวนกุง 
ทําลอบ ทําไซ ดักปูแทน โดยเฉพาะหลังเหตุการณธรณีพิบัติภัยคลื่นยักษสึนามิ ป พ.ศ. 2547 มี
หนวยงานรัฐและเอกชนไดเขาไปใหความชวยเหลือ ไดมอบเรือและเคร่ืองมือประมงใหชาวเลมอแกน 
นอกจากนี้ยังมีชาวเลมอแกนบางกลุมที่หันไปประกอบอาชีพอื่น ๆ บาง เชน ชาวเลมอแกนหาด
ราไวยบางคน  ที่ประกอบอาชีพดวยการคาขายสัตวทะเลที่จับมาได คาขายของชํา ขนม ขบเคี้ยว 
เครื่องดื่มในหมูบาน หรือประกอบอาชีพรับจางทั่ว ๆ ไป เชน รับจางทําความสะอาดบานเรือน หรือ
เก็บเศษเหล็กในทะเล มาขาย สวนชาวเลมอแกนอาวบอนใหญ จะปรับเปลี่ยนมาประกอบอาชีพเปน
ลูกจางอุทยานแหงชาติหมูเกาสุรินทร โดยผูหญิงจะถูกจางใหทํางานในครัว เชน ทําความสะอาด
ปลา หั่นผัก ปอกหอม-กระเทียม เก็บภาชนะและลางทําความสะอาด เปนแมบานทําความสะอาด
หองพัก กวาดทําความสะอาดบริเวณพื้นที่พักของนักทองเที่ยว สวนผูชายจะทํางานเกี่ยวกับการขับ
เรือรับสงนักทองเท่ียวไปดําน้ําดูปะการัง ขนสิ่งของ นําขยะไปท้ิง เปนเด็กประจําเรือ สวนคนที่มีเรือ
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เปนของตนเองจะรับนักทองเที่ยวจากอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทรไปวายน้ําดูปะการัง ซึ่งทําให
ชาวเลมอแกนมีรายไดเสริมในชวงฤดู การทองเที่ยว 

3. อัตลักษณดานวิถีชีวิต สังคม และความสัมพันธระหวางกลุมชาวเลมอแกนและ
กลุมชนอ่ืน ๆ ในปจจุบันชาวเลมอแกนทุกกลุมไดเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตแบบเรรอนมาปลูกสราง
บานเรือนอยูเปนชุมชนถาวร มีการปลูกผัก ผลไมไวบริโภคกันมากขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
ดังกลาวสงผลใหชาวเลมอแกนแตละกลุมไมมีการรวมกลุมกันทํากิจกรรมเหมือนในอดีต 
ความสัมพันธระหวางชาวเลมอแกนแตละกลุมจึงคอย ๆ หางกันไป ที่ยังไปมาหาสูกันบางก็เฉพาะ
กลุมผูใหญที่ยังคงไปมาหาสูเยี่ยมญาติพี่นองกันบาง ดานความสัมพันธภายในกลุมชาวเลมอแกนแต
ละกลุม พบวายังมีความสัมพันธที่ดีตอกัน มีการชวยเหลือและแบงปนกันในกลุมญาติพี่นอง และ
กลุมเพื่อนบาน สวนความสัมพันธกับคนภายนอกไมวาจะเปนเจาหนาที่หนวยงานรัฐ องคกรเอกชน 
และนักทองเที่ยว พบวา ชาวเลมอแกนสามารถปรับตัวเขากับคนภายนอกไดดีกวาในอดีต ทั้งน้ี
เนื่องจากในปจจุบันมีหนวยงานรัฐ และเอกชนไดเขาไปใหความชวยเหลือดานการพัฒนาชาวเลมอ
แกนอยางสม่ําเสมอ ไมวาจะเปนหนวยงานการศึกษา สาธารณสุข หนวยงานดานการปกครอง 
รวมท้ังองคกรพัฒนาเอกชน มลูนิธิตาง ๆ 

4. อัตลักษณดานวัฒนธรรม (ภาษา การแตงกาย อาหาร ศิลปะ ความเชื่อ พิธีกรรม 
และระเบียบประเพณี) ในปจจุบันวัฒนธรรมของชาวเลมอแกนแตละกลุมไดมีการเปลี่ยนแปลงไป
คอนขางมาก ดังนี้

4.1 วัฒนธรรมดานภาษา จากการสํารวจพบวา ชาวเลมอแกนอาวบอนใหญ 
ชาวเลมอแกนเกาะเหลา เกาะชาง และเกาะพยาม ยังคงพูดจาสื่อสารกันดวยภาษามอแกน ทําให
ภาษามอแกนยังคงอยู ยกเวนชาวเลมอแกนหาดราไวย ที่ในปจจุบันยังเหลือเฉพาะกลุมผูใหญและ
คนชรา ประมาณ 10 คน เทานั้นที่ยังคงพูดจากันดวยภาษามอแกน สวนเด็กรุนหลัง ๆ ไมสามารถพูด
ภาษามอแกนไดเลย ทั้งน้ีเน่ืองจากชาวเลมอแกนหาดราไวยเปนกลุมที่ไดรับการศึกษาในระบบ
โรงเรียนซึ่งตองเรียนรวมกับเด็กท่ัวไปมาเปนเวลานานกวา 30 ปแลว ที่ตั้งชุมชนอยูในพื้นที่ที่มีผูคน
เดินทางเขาออกอยูตลอดเวลาโดยเฉพาะกลุมนักทองเที่ยว รวมทั้งการเปดรับสื่อจากภายนอกทําให
ภาษาของชาวเล มอแกนหาดราไวยคอย ๆ สูญหายไป สวนชาวเลมอแกนอาวบอนใหญ เกาะเหลา 
เกาะชาง และเกาะพยาม เปนชุมชนปดที่ไมคอยมีคนภายนอกไปมาหาสูบอยมากนัก โดยเฉพาะ
ในชวงฤดูมรสุม เด็ก ๆ สนทนาพูดคุยกับคนอื่น ๆ ในชุมชนดวยภาษามอแกนตลอดเวลา บทเพลง 
นิทาน เร่ืองราว เหตุการณ ที่เกิดขึ้นถูกผูใหญถายทอดดวยการบอกเลาเปนภาษามอแกน 
  4.2 ดานวัฒนธรรมการแตงกาย ชาวเลมอแกนทุกกลุมในปจจุบันไดมีการ
เปลี่ยนแปลงการแตงกายไปจากอดีตคอนขางมาก โดยเฉพาะชาวเลมอแกนหาดราไวย จากเดิมที่
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ผูหญิงเคยใชผาโสรงปาเตะนุงกระโจมอก ไมสวมเสื้อ มาเปนการสวมกางเกงขาสั้น กางเกงขายาว 
กระโปรง และสวมเสื้อสีสันสวยงาม สวนผูชายจากที่เคยใชผาโสรงนุงแบบเตี่ยว (คลายกับการนุง
โจงกระเบนแตร้ังข้ึนมาบริเวณตนขา) ไมสวมเสื้อ มาเปนการสวมกางเกงกีฬา สวมเสื้อยืด ซึ่งเสื้อผา
ที่ชาวเลมอแกนสวมใสกันอยูสวนใหญไดมาจากการบริจาคของนักทองเที่ยว

4.3 วัฒนธรรมดานอาหารการกิน ชาวเลมอแกนทุกกลุมในปจจุบันโดยเฉพาะ
ชาวเลมอแกนหาดราไวย ไดมีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมดานอาหารการกินของตนเองไปคอนขางมาก 
จากการหาหอย หาปลา และพืชผักในปามาปรุงดวยพริกแหง หอม ผงชูรส และเกลือ ดวยกรรมวิธี
การปรุงแบบงาย ๆ เชน ผัด ตม ปง มาเปนการซื้อหาอาหารประเภทเน้ือหมู ไก ไข บะหมี่กึ่ง
สําเร็จรูป รวมทั้งผักตาง ๆ มาปรุงดวยเคร่ืองแกงหลากหลายประเภทมากข้ึน ทั้งน้ีเน่ืองจากใน
ชุมชนชาวเลมอแกนทุกกลุมมีรานคาขายของชําที่นําอาหารหลากหลายชนิดมาจําหนายมากขึ้น 
บางครั้งนําสัตวทะเลที่จับมาไดขึ้นมาขายใหกับพอคาบนฝงแลวซื้อหาอาหารจากบนฝงกลับไป  

4.4 วัฒนธรรมดานศิลปะ ความเชื่อ พิธีกรรม และประเพณีของชาวเลมอแกน 
พบวาไดเปลี่ยนแปลงไปคอนขางมากเชนกันโดยเฉพาะศิลปะดานการสรางเรือไมระกํา (กาบางกอมัน) 
ที่แทบจะไมมีใหเห็นอีกเลยรวมทั้งศิลปะดานการจักสานที่ยังเหลือใหเห็นอยูเฉพาะที่อาวบอนใหญ
เทานั้น สวนที่อื่น ๆ แทบจะไมมีใหเห็นเลยไมวาจะเปนการจักสานเสื่อ (แตะกัน) กระเปา (กอแปะ) 
กลองใสของไมมีฝาปด (ชอมาก) กลองใสของมีฝาปด (หลูโทง) เชนเดียวกับศิลปะการประดิษฐ
และเลนดนตรีที่เรียกวา “กาติ๊ง” หรือ ซอ นั้นในปจจุบันยังเหลือผูที่สามารถประดิษฐและเลนได
เพียงคนเดียวเทานั้นเชนเดียวกับเครื่องดนตรีทีเ่รียกวา “บานา” หรือ รํามะนา ที่ยังคงเหลือเพียงไมกี่
คนเทานั้นที่สามารถเลนได โดยสวนใหญจะเปนชาวเลมอแกนอาวบอนใหญ สวนศิลปะการรอง
เพลง (ยีแน) หรือรายรํา (แมะยะ)  ตามแบบอยางของชาวเลมอแกนในอดีต ก็เหลือเพียง 10 กวาคน
เทานั้นที่สามารถรองและรําได สวนใหญจะเปนชาวเลมอแกนอาวบอนใหญแทบทั้งสิ้น สวน
พิธีกรรมที่สําคัญของชาวเลมอแกน คือ พิธีฉลองเสาวิญญาณบรรพบุรุษ (เหนียะเอนหลอโบง) และ
พิธีลอยเรือสะเดาะเคราะหนั้นยังคงปรากฏใหเห็นอยูเฉพาะที่อาวบอนใหญเทานั้น แตก็กําลังอยูใน
ภาวะที่ใกลจะสูญหายเพราะกําลังขาดผูนําพิธีกรรมหรือที่เรียกวา  “โตะหมอ” ผูที่มีความรูตาง ๆ 
เหลานี้สวนใหญก็จะเปนผูสูงอายุ รวมท้ังขาดการสนใจเรียนรูจากชาวเลมอแกนรุนใหม ๆ พิธีกรรม
ของชาวเลมอแกนทุกกลุมที่ยังคงมีใหเห็นอยูบางในปจจุบันก็จะเปนพิธีกรรมที่เกี่ยวกับการเกิดและ
การตาย 

จากการศึกษาอัตลักษณสําคัญ ๆ ของชาวเลมอแกนท่ีอาศัยอยูบริเวณอาวบอนใหญ 
หมูเกาะสุรินทร จังหวัดพังงา เกาะเหลา เกาะชาง และเกาะพยาม จังหวัดระนอง และหาดราไวย 
จังหวัดภูเก็ต ในดานการต้ังถ่ินฐานและลักษณะท่ีอยูอาศัย ดานการประกอบอาชีพและการทํามาหากิน 
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ดานวิถีชีวิต สังคม และความสัมพันธระหวางกลุมชาวเลมอแกนและกลุมชนอื่น ๆ และดาน
วัฒนธรรม (ภาษาการแตงกาย อาหาร ศิลปะ ความเชื่อ พิธีกรรม และระเบียบประเพณี) พบวา 
อัตลักษณสําคัญ ๆ ของชาวเลมอแกนในปจจุบันไดเปลี ่ยนแปลงไปจากในอดีตคอนขางมาก  
อัตลักษณบางอยางไดสูญหายไปแลว อัตลักษณบางอยางกําลังตกอยูในสภาพที่ใกลจะสูญหายไป 
ดังรายละเอียดตอไปน้ี

ตารางท่ี 5 สภาพอัตลักษณของชาวเลมอแกน

อัตลักษณ สภาพของอัตลักษณ
ดานการตั้งถิ่นฐานและลักษณะ
ที่อยูอาศัย

          ในอดีตชาวเลมอแกนใชเรือเปนทั้งพาหนะทํามาหากิน 
และเปนบานเรรอนทํามาหากินอยูในทองทะเลอันดามัน ตอมา
ไดป ร ับ เ ป ลี ่ย น ว ิถ ีช ีว ิต แ บ บ เ ร ร อ น ม า ป ล ูก ส ร า ง
บานเรือนอยูรวมกันเปนชุมชนตามที่ตาง ๆ บานของชาวเล
มอแกนในชวงแรก  ๆ  นั้นสรางขึ ้นตามความเชื ่อและภูมิ
ปญญาที่ไดรับการถายทอดมา จนหลังเหตุการณธรณีพิบัติภัย
คลื่นยักษสึนามิ พ.ศ. 2547 บานเรือนของชาวเลมอแกนแต
ละชุมชนไดมีบุคคล กลุมบุคคล องคกรรัฐและเอกชนได
เขาไปใหความชวยเหลือในการกอสรางให ทําใหบานของ
ชาวเลมอแกนที่สรางขึ้นตามแบบอยางความเชื่อและภูมิปญญา
ของกลุมชนของตนอยูในสภาพที่สูญหายไปจนแทบจะไมมี
ใหเห็นอีกเลย

ดานการประกอบอาชีพและ
การทํามาหากิน

          ปจจุบันชาวเลมอแกนทุกชุมชนยังคงประกอบอาชีพ
และทํ ามาหากินด วยการทํ าประมง  เพี ยงแต ไดมี ก าร
ปรับเปลี่ยนในดานรูปแบบของเครื่องมือและวิธ ีการทํา
ประมงไปจากอดีต เชน การใชเรือหางยาวที่มีเครื่องยนตแทน
การใชเรืองามที่ใชการกรรเชียง การใชอวน ลอบ แทนการใช
ชูม ใชแลม จับปลา ผูหญิงชาวเลมอแกนในปจจุบันยังคงหา
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ตารางท่ี 5 (ตอ)

อัตลักษณ สภาพของอัตลักษณ
กับขาวดวยการเจาะหอยติบ หาหอยตามโขดหินตาง ๆ สงผล
ใหอัตลักษณดานการประกอบอาชีพและการทํามา หากินของ
ชาวเลมอแกนอยูในสภาพที่ยังคงดํารงอยูจนถึงปจจุบัน 

ดานวิถีชีวิต สังคม และ
ความสัมพันธระหวางกลุม
ชาวเลมอแกนและกลุมชนอื่น ๆ

          จากการที่ชาวเลมอแกนแตละชุมชนไดปรับเปลี่ยนวิถี
ชีวิตแบบเรรอนมาสรางบานอยูรวมกันเปนชุมชนถาวรเชนใน
ปจจุบันสงผลใหวิถีชีวิต สังคม และความสัมพันธระหวาง
กลุมชาวเล มอแกนดวยกันคอย ๆ ลดลง ในขณะเดียวกัน
ชาวเลมอแกนแตละชุมชนก็ไดหันมาสรางความสัมพันธกับ
คนภายนอกมากขึ้น สงผลใหอัตลักษณดานวิถีชีวิต สังคม และ
ความสมัพันธระหวางกลุมชาวเลมอแกนและกลุมชนอื่น ๆ อยู
ในสภาพที่ใกลจะ สูญหายไป 

ดานวัฒนธรรม (ภาษา การ
แตงกาย อาหาร ศลิปะ ความเชือ่
พิธีกรรม และระเบียบประเพณี)

          ปจจุบันอัตลักษณดานวัฒนธรรมของชาวเลมอแกนที่
ยังคงดํารงอยูใหเห็น ไดแก อัตลักษณดานภาษา ศิลปะการจัก
สาน สวนอัตลักษณดานวัฒนธรรมของชาวเลมอแกนที่อยูใน
สภาพที่ใกลจะสูญหายไป ไดแก อัตลักษณดานความเชื่อ
พิธีกรรม และระเบียบประเพณี เชน พิธีฉลองเสาวิญญาณ
บรรพบุรุษ “เหนียะเอนหลอโบง” ศิลปะการเลนดนตรี การ
รายรํา และการขับรอง สวน อัตลักษณที่ไดสูญหายไป ไดแก 
อัตลักษณดานการแตงกาย และอาหารการกิน 

โดยสรุปอัตลักษณตาง ๆ ของชาวเลมอแกนในปจจุบันนั้นไดมีการเปลี่ยนแปลง
ไปจากอดีตคอนขางมาก โดยอัตลักษณดานการตั้งถิ่นฐานและลักษณะที่อยูอาศัย การแตงกาย และ
อาหารการกิน ที่อยูในสภาพสูญหายไปแลว  อัตลักษณที่อยูในสภาพที่ยังคงอยู ไดแก การประกอบ
อาชีพ การทํามาหากิน ภาษา และศิลปะการจักสาน สวนอัตลักษณที่อยูในสภาพใกลจะสูญหาย 
ไดแก ดานวิถีชีวิต สังคม และความสัมพันธระหวางกลุมชาวเลมอแกนและกลุมชนอ่ืน ๆ ดานความเชื่อ
พิธีกรรม และระเบียบประเพณี เชน พิธีฉลองเสาวิญญาณบรรพบุรุษ “เหนียะเอนหลอโบง” ศิลปะ
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การเลนดนตรี การรายรํา และการขับรอง นอกจากนี้แลวในปจจุบันยังพบวาความรูเกี่ยวกับการใช
สมุนไพร การดูทิศทางลม และฤดูกาลตาง ๆ ของชาวเลก็อยูในสภาพใกลจะสูญหายเชนกัน โดย
กลุมชาวเลมอแกนท่ีอาศัยอยูบริเวณอาวบอนใหญ หมูเกาะสุรินทร อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ยังคง
รักษาอัตลักษณดานตาง ๆ ไวไดคอนขางมาก สวนชาวเลมอแกนที่อาศัยอยูบริเวณหาดราไวย อําเภอ
เมือง จังหวัดภูเก็ต นั้นสามารถรักษาอัตลักษณดานตาง ๆ ไวไดคอนขางนอย 

ตอนท่ี 2 การสืบทอดอัตลักษณของชาวเลมอแกน
จากการศึกษา สังเกต พูดคุย และสนทนากลุมกับชาวเลมอแกนอาวบอนใหญ หมูเกาะ

สุรินทร อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ชาวเลมอแกนบานเกาะเหลา เกาะชาง และเกาะพยาม อําเภอ
เมือง จังหวัดระนอง และชาวเลมอแกนหาดราไวย อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อรวบรวมขอมูลดาน
การสืบทอดอัตลักษณของชาวเลมอแกน ดานการต้ังถ่ินฐานและลักษณะท่ีอยูอาศัย ดานการประกอบ
อาชีพและการทํามาหากิน ดานวิถีชีวิต สังคม และความสัมพันธระหวางกลุมชาวเลมอแกนและกลุม
ชนอื่น ๆ  และดานวัฒนธรรม (ภาษา การแตงกาย อาหาร ศิลปะ ความเชื่อ พิธีกรรม และระเบียบ
ประเพณี) ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูลมีดังนี้

1. ดานการตั้งถิ่นฐานและลักษณะที่อยูอาศัย  
ชาวเลมอแกนในปจจุบันไดปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตแบบเรรอนมาปลูกสรางบานเรือน

อาศัยอยู เปนชุมชนถาวร โดยลักษณะที่ตั้งของชุมชนนั้นจะอยูติดกับทะเล เพื่อสะดวกตอการเขา-
ออกทะเลโดยบานเรือนของชาวเลมอแกนในปจจุบันน้ันทางองคกรตาง ๆ ไดเขามาใหความชวยเหลือ 
เชน บานของชาวเลมอแกนเกาะเหลา เกาะชาง และเกาะพยาม ที่ทางองคกรคริสเตียนไดเขามาให
ความชวยเหลือในการจัดซื้อที่ดินและปลูกสรางบานใหใหมหลังเหตุการณธรณีพิบัติภัยคลื่นยักษ 
สึนามิ พ.ศ. 2547การสรางบาน หรือที่ชาวเลมอแกนเรียกวา “ออมาก” นั้น เปนสิ่งที่ชาวเลมอแกน
ผูชายในอดีตทุกคนจะตองทําใหได ทั้งนี้เพื ่อแสดงใหเห็นวาผูชายคนนั้น ๆ เติบโตเปนผูใหญ 
สามารถสรางบานและเรือได พรอมที่จะมีครอบครัวแลว โดยเด็ก ๆ จะเรียนรูวิธีการสรางบานจาก
การสังเกตผูใหญในชุมชนทํากัน เมื่อโตขึ้นพอจะสอนใหสรางบานโดยฝกใหเย็บแชง (การนํา
ใบเตยปามาเรียงติดกันแลวใชหวายเหลาเปนเสนตอกเย็บใหติดกันสําหรับใชกั้นฝาบานและกั้นหอง
ภายในบาน) พาไปชวยขนใบคอ (พืชตระกูลปาลม ลําตนคลายกับตนมะพราว ขึ้นทั่วไปตามไหล
เขา และบนเกาะแกงตาง ๆ ทางภาคใตนําใบมาพับกับไมไผเหลาเปนตับใชมุงหลังคา) ทําใหไดเห็น
ลักษณะของใบคอที่จะนํามามุงหลังคา ตลอดจนชวยหยิบสงวัสดุในการสรางบานใหกับพอ ซึ่ง
เกี่ยวกับการสรางบานของชาวเลมอแกนนั้นนางมูแนง กลาทะเล ชาวเลมอแกนหาดราไวย วัย 54 ป 
เลาใหผูวิจัยฟงวา “เด็กชาย ๆ ถาจะมีเมียตองสรางบานได สรางเรือ หากินได ไมพันน้ันเอาเมีย

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



162

ไมได” (โดยทั่ว ๆ ไปชาวเลมอแกนจะมีครอบครัวเมื่ออายุประมาณ 13-14 ป) จากคําบอกเลาของ
นางมูแนง กลาทะเล พบวา ผูชายชาวเลมอแกนกอนที่จะแตงงานไดนั้นจะตองสรางบาน สรางเรือ 
และทํามาหากินไดกอน มิฉะน้ันจะแตงงานไมได โดยลักษณะบานของชาวเล  มอแกนน้ัน ลงุซาลามา 
กลาทะเล เลาใหฟงวา “บานมอแกนเราที่อยูน้ีไมเหมือนกับตอนที่เรายกกันเอง บานน้ีเขายกให
หลังสึนามิ ถาบานมอแกนเหมือนเมื่อกอนตองมุงดวยใบคอ กั้นฝาดวยใบเตย หรือใบคอ ไมไดมุง
จาก กั้นจาก พันนี้” จะเห็นไดวาบานของชาวเลมอแกนในปจจุบันเปนบานที่ทางองคกร การกุศล
ตาง ๆ ไดเขามาสรางใหหลังเหตุการณธรณีพิบัติภัยคลื่นยักษสึนามิ ซึ่งจะไมเหมือนกับในอดีต โดย
ในอดีตบานของชาวเลมอแกนนั้นจะมุงหลังคาบานดวยใบคอ ซึ่งลักษณะของบาน หรือ ออมาก 
ของชาวเลมอแกนนั้นลุงซาลามา กลาทะเล เลาใหฟงวา พอของเขาซึ่งชื่อวา ลุงมะดะห กลาทะเล 
หัวหนาเผามอแกนไดนําแบบอยางมาจากบานของชาวเลมอแกนบนเกาะยานเชือก ในประเทศพมา 
โดยไดดัดแปลงจากการมุงและกั้นหลังคาดวยใบมะพราวมาใชใบคอและใบเตยปาแทน ทั้งน้ี
เนื่องจากพื้นที่ตั้งของชุมชนชาวเลมอแกนไมมีตนมะพราว แตมีตนคอและตนเตยปาขึ้นอยูทั่วไป 
และนอกจากนี้ใบเตยปา และใบคอยังทนตอสภาพดินฟาอากาศ เชน ฝนตกน้ําไมรั่วไหล เปนตน 
จากการศึกษาวิจัย ผูวิจัยไดมีโอกาสเห็นชาวเลมอแกนกําลังสรางบานชื่อวานายเหง กลาทะเล ไดเลา
ใหฟง “ผมกําลังยกบานใหมมันแคบอยูกันหลายคน นี่กําลังมุงหลังคาใชใบคอมาเย็บแชงแลวเอามา
มุงหลังคา ทําเอง เมื่อตอนเด็ก ๆ เห็นเขาทํากันพันนี้ จําเอาไว แล ๆ วาเขาทํากันพันพรือ คนใหญ ๆ 
เขาไมใหเด็กชวยทํา เหมือนทําเรือ มันทํายาก บอกใหเด็กแลเอาไว แตถาเด็กใหญ ๆ หัดใหมันเย็บ
แชง ทําใหมันแล บอกมันวาทําพันนี้” จะเห็นไดวาการเรียนรูวิธีการสรางบาน หรือ ออมาก และการ
สรางเรือของชาวเลมอแกนนั้นจะเรียนรูดวยการสังเกต  เด็ก ๆ ไดเห็นผูใหญสรางบาน สรางเรือ
บอย ๆ เมื่อโตขึ้นเปนวัยรุน พอและญาติ ๆ จะใหชวยโดยเริ่มจากงานงาย ๆ เชน ใหเย็บแชง จะเห็น
ไดวาการเรียนรูวิธีการสรางบาน และเรือมอแกนตามคําบอกเลาของนายเหง กลาทะเล นั้นจะเรียนรู
ดวยการสังเกต เมื่อเด็กผูชายมีอายุมากขึ้นพอหรือญาติ ๆ จะใหชวยทําบาน ทําเรือ โดยเริ่มจากงานที่
งาย ๆ กอน เชน เย็บแชงมุงหลังคาเรือ หรือนําไปกั้นฝาบาน วิธีการสอนนั้นผูใหญจะทําใหดูแลวให
ทําตาม นอกจากนี้แลวการสรางบานนั้นชาวเลมอแกนจะมีความเชื่ออยูหลายประการดวยกัน
เกี่ยวกับความเชื่อตาง ๆ เชน บานที่อาศัยจะตองเลือกทําเลที่เหมาะสม ไมมีหลุมมีบอ เพราะจะเปนที่
อยูอาศัยของผีทะเล บานทุกหลังจะตองสรางใหตัวบานหันหนาไปในแนวออก-ตก แนวเหนือ-ใต
ไมได หลังคาซอนกันไมได บันไดบานจะตองสรางเปนจํานวนขั้นคี่ เชน 3 ขั้น 5 ขั้น 7 ขั้น เปนตน 
ไมเชนนั้นจะเปนบานผี สมาชิกที่อยูอาศัยภายในบานอาจเจ็บไขไมสบายได จึงจะเห็นไดวาบนขอบ
ประตูดานบนของบานชาวเลมอแกนทุกหลังจะแขวนกะลามะพราว ซึ่งชาวเลมอแกนเรียกวา                 
“กันกาตอย” เปนการปองกันผีรายไมใหเขาไปในบาน สวนการถายทอดวิธีการสรางเรือใหเด็ก
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ชาวเล  มอแกนนั้น นายดูนุง กลาทะเล ชาวเลมอแกนอาวบอนใหญพูดถึงวิธีการถายทอดการสราง
เรือใหเด็กชาวเลมอแกนวา “ชาวเลมอแกนคนชาย ๆ เหมือนพอเปนคนสอนใหทํา ตองหัดใหทําเรือ
ใหเปน ถาทําเรือไมเปนมีเมียมีลูกแลวลําบาก ไมมีเรืองมหอย แทงปลาเหมือนคนอื่น ๆ เขาหัดใหทํา
เรือตอนมันใหญแลว เรือมันทํายาก เหมือนเด็กเล็ก ๆ มันจับกะปะ(ขวาน) จับแมะ (เครื่องมือขุด
เรือ) ไมชับ แตบอกใหมันแลเอาไว เหมือนแรก ๆ เวลาเขาเลอืกไมทําเรือก็ตองแนะใหมันรูไววาตอง
เลือกไมใหตนมันโคง ๆ เรือมันถึงสวย พอฟนลงมาแลวมอแกนทุกคนตองชวยกันดึงลงมาจากเขา 
เด็ก ๆ ก็ชวยดวยเหมือนกัน เวลาเขาขุดเรือมันเห็นทุกวันเพราะเขาขุดกันแค ๆ” จากคําบอกเลาของ
นายดูนุงถึงวิธีการสอนใหเด็กชาวเลมอแกนฝกหัดการทําเรือนั้นถือเปนสิ่งสําคัญที่พอจะตองฝกให
ลูกชายทําเรือใหเปน เพราะเรือเปนเครื่องมือในการประกอบอาชีพที่สําคัญ โดยการทําเรือนั้นชาวเล
มอแกนถือวาเปนสิ่งที่ยากที่สุด โดยจะสอนใหเมื่อลูกเติบโตพอที่จับเครื่องมือทําเรือไดแลว เพราะ
เด็ก ๆ ยังจับเครื่องมือทําเรือไมถนัด (ไมชับ หมายถึง ไมถนัด) จะสอนตั้งแตขั้นตอนการเลือกไม    
ที่จะนํามาทําเรือ ขั้นตอนการตัดไม วิธีการเคลื่อนยายไมมายังชุมชน รวมทั้งขั้นตอนการทําเรือ ซึ่ง
ทุกขั้นตอนในการสรางเรือของชาวเลมอแกนนั้น เด็ก ๆ ในหมูบานไดเห็นผูใหญทํา เมื่อโตขึ้นไดมี
สวนชวยครอบครัว ญาติ พี่นอง และเพื่อนบานสรางเรือ ทําใหสามารถสรางเรือได ในปจจุบันพบวา
เหลือชาวเลมอแกนอีกไมกี่คนที่ยังทําเรือมอแกนได โดยผูที่มีบทบาทสําคัญในการถายทอดความ
เชื่อและภูมิปญญาเหลานี้ใหกับสมาชิกรุนหลัง ๆ คือ ผูเฒา ผูแกในหมูบาน เพราะชาวเลมอแกนนั้น
จะใหความเคารพและเชื่อฟงคําสั่งสอนของผูอาวุโสในชุมชนของตนอยางเครงครัด แตหลังจาก
เหตุการณธรณีพิบัติภัยคลื่นยักษสึนามิ บานและเรือของชาวเลมอแกน รวมถึงอุปกรณและเครื่องมือ
ประมงตาง ๆ ถูกองคกรตาง ๆ จัดสรางและจัดหาให โดยเฉพาะบานของชาวเล มอแกนเกาะเหลา 
เกาะชาง และเกาะพยาม ที่สรางตามแบบอยางบานของคนทั่ว ๆ ไป รวมทั้งเรือ ที่ปรับเปลี่ยนมาเปน
เรือหางยาวพรอมเครื่องยนตแทน ทําใหภูมิปญญาดานการสรางบาน สรางเรือ และเครื่องมือประมง
ของชาวเลมอแกน ไมไดนํามาใช สงผลใหภูมิปญญาดานการสรางบาน สรางเรือ และเคร่ืองมือ
ประมงคอย ๆ สูญหายไปเรื่อย ๆ    

2. ดานการประกอบอาชีพและการทํามาหากิน  
ชาวเลมอแกนในปจจุบันสวนใหญทํามาหากินและประกอบอาชีพประมง และ

ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ บาง เชน เปนลูกจางอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร โดยทํางานในครัว ทํา
ความสะอาดบริเวณบานพัก พื้นที่พักนักทองเที่ยว ขับเรือหางยาวนํานักทองเที่ยวไปดูปะการัง เปน
เด็กประจําเรือ รับจางทําความสะอาดบานเรือน เปดรานขายของชําในหมูบาน  และคาขายสัตวทะเล
ที่จับมาได โดยวิธีการประมงของชาวเลมอแกนในปจจุบันนั้นไดปรับเปลี่ยนจากการแทงปลา ดําน้ํา
งมหอยมุกโขง งมปลิงทะเล มาเปนการวางอวนปลา อวนกุง และวางลอบดักปู ดักหมึก สวนกลุม
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ผูหญิงจะหาหอยติบ หอยเมน ตามโขดหินใกล ๆ ชุมชนเพื่อนํามาทํากับขาว  โดยชาวเลมอแกนนั้น
จะถายทอดวิธีการทํามาหากินใหกับลูกของตนตั้งแตเล็ก ๆ เชน การสอนใหลูกรูจักวิธีการทํา และ
วิธีการใชเคร่ืองมือจับปลา เชนที่ลุงสิดิษ ประมงกิจ ชาวเลมอแกนเกาะเหลา เลาใหผูวิจัยฟงวา 
“ตอนผมเด็ก ๆ ผมเห็นพอผมแทงปลาดวยชูม ตอนนั้นอยูในเรือกัน วาง ๆ ผมหัดแทงเองบาง บางที
พอสอนใหบาง ผมเห็นพอทําชูม ทําแลม พอสอนวาตองผูกเชือกใหแนน พอผมโตขึ้นผมทําเองได” 
จะเห็นไดวาวิธีการเรียนรูวิธีการทํา และวิธีการใชเครื่องมือจับปลา ประเภทชูม หรือแลมนั้น ชาวเล
มอแกนเรียนรูดวยการปฏิบัติจริง ไดใชเครื่องมือที่เปนของจริง ไดเห็นวิธีการทําเครื่องมือจากพอ 
เมื ่อโตขึ้นสามารถทําไดดวยตนเอง ในครอบครัวชาวเลมอแกน ผูชายมีหนาที่ในการหาเลี้ยง
ครอบครัว เชนที่ลุงซาลามา กลาทะเล เลาใหฟงวา “ในครอบครัวมอแกนคนชายเปนคนหาอาหาร
มาเลี้ยงลูก ๆ คนชายกอนแตงงานนั้นพอตองหัดใหทําเรือใหเปน ทําพวกเครื่องมือแทง ปลา พวก 
ชูม แลม ใหเปน ไมพันนั้นเอาเมียไมได เด็กชาย ๆ พอวายน้ําไดชับแลวพอจะพาติดเรือไปหากิน
ดวย เหมือนเราพอพาไปตั้งแตเล็ก ๆ เวลาไปหากิน เหมือนไปดําหอยไปทีหนึ่งหลาย ๆ คน เปนพี่
นองกันบาง เปนเพื่อนกันบาง 10 คน ได คนไหนมีลูกชายก็มักจะเอาไปกัน ไปทีหนึ่ง 10 กวาวันได 
ไปแถวเกาะเกาบาง (เกาะเกา หมายถึง หมูเกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา) แถว ๆ พมาบาง ไปกับเรือมอ
แกน เด็ก ๆ พอไดจําไปดวย แรก ๆ ก็มันทําไหรไมไดก็บอกใหมันจํา ๆ ไวกอน ชี้ใหมันแลวาแถว ๆ 
นี้มีน้ําเชี่ยว ปลามาก ปลามันขึ้นมาเลนน้ํา บางทีในอาวแมยาย (อาวแมยาย คือ อาวขนาดใหญที่สุด
ของหมูเกาะสุรินทร มีปลา และปะการังชุกชุม) เวลาคลื่นเงียบ ๆ ตอนหัวค่ํากับตอนหัวรุง ปลามัน
ชอบกินเบ็ด” จากการบอกเลาของลุงซาลามา กลาทะเล ถึงการถายทอดการทํามาหากินของชาวเล           
มอแกน พบวา ผูทําหนาที่ถายทอดการทํามาหากินใหกับสมาชิกในครอบครัว คือ พอแม โดยพอนั้น
จะถายทอดวิธีการจับปลา การดูทิศดูทางลม และการดูแหลงอาหารในทะเลใหกับลูกชาย โดยพอจะ
นําลูก ๆ ไปเรียนรูการจับปลาเมื่อลูก ๆ สามารถวายน้ํา และดําน้ําไดแลว เด็ก ๆ จะถูกฝกหัดใหใช
เครื่องมือจับปลา  ดูทิศดูทางลม ดูแหลงอาหารในทะเล และการบังคับเรือ ฝกใหดําน้ําแทงปลา ดํา
น้ํางมหอย และปลิงทะเล ไดเห็นพอและญาติ ๆ แทงปลา ดําปลิงทะเล ดําหอย เมื่อโตขึ้นเปนหนุมก็
สามารถทําไดเอง ไดฝกหัดบอย ๆ เรียนรูวาลักษณะพื้นที่อยางไรที่มีอาหารชุกชุม สวนลูก ๆ ที่เปน
ผูหญิง แมจะเปนผูฝกใหรูจักทํากับขาว หาอาหารใกล ๆ หมูบานขณะที่พอและคนอื่น ๆ ออกทะเล
ไปหลาย ๆ วัน สวนใหญผูหญิงชาวเลมอแกนจะหาอาหารใกล ๆ บาน เชน หาหอยตามโขดหิน 
และชายหาดเวลาน้ําลด ขุดเผือก มัน กลอย และหาผักในปาใกล ๆ เชน ผักหวานปา เปนตน โดย
เวลาออกไปหาหอยตามโขดหินตาง ๆ เชน การเจาะหอยติบน้ันผูหญิงจะไปกันเปนกลุมรวมท้ังเด็ก ๆ 
ดวย ไดเห็นวิธีการเจาะหอยติบจากผูใหญ เมื่อโตขึ้นสามารถทําไดเอง ปจจุบันวิถีชีวิตของชาวเล  
มอแกนกลุมตาง ๆ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากขึ้น ชาวเลมอแกนหันมาประกอบอาชีพอื่น ๆ ที่
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หลากหลายข้ึน อาหารการกินก็เปล่ียนแปลงไปจากเดิมมากข้ึน วิธีการหาอาหารแบบเกา ๆ สวนใหญ
ยังมีใหเห็นแตเฉพาะกลุมผูใหญเทานั้น เชน การเจาะหอยติบ การหาของปา เปนตน ทําใหรูปแบบ
การทํามาหากินเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากขึ้น เด็กรุนใหม ๆ เรียนรูวิธีการประกอบอาชีพและการ
ทํามาหากินจากคนภายนอก เชน การวางอวนปลา การทําลอบดักปู ดักหมึก การรับจางทั่ว ๆ ไป 
เปนตน  
  3. ดานวัฒนธรรม (ภาษา การแตงกาย อาหาร ศิลปะ ความเชื่อ พิธีกรรม และระเบียบ
ประเพณี)

วัฒนธรรมที่สําคัญของชาวเลมอแกน ไดแก วัฒนธรรมทางดานภาษา โดยภาษาที่
ชาวเล มอแกนทุกกลุมพูดกันอยูในปจจุบันนี้เปนภาษาในตระกูลออสโตรนีเชยีน ภาษามอแกนนั้นมี
เพียงภาษาพูด ไมมีภาษาเขียน ขาดการบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร ทําใหวัฒนธรรมประเภท 
นิทาน (ตะกา)  เพลง (ยีแน) ของชาวเลมอแกนสูญหายไปมากแลว การถายทอดภาษามอแกนใหกับ
เด็กรุนหลัง ๆ นั้น จะใชวิธีพูดสื่อสารกันดวยภาษามอแกน เด็ก ๆ สามารถพูดภาษามอแกนไดอยาง
คลองแคลว ถึงแมจะไดรับการศึกษาจากโรงเรียนก็ตาม ทําใหเด็ก ๆ ชาวเลมอแกนรุนหลัง ๆ 
สามารถใชภาษาไทยไดถูกตองมากข้ึนในขณะเดียวกันก็ไมลืมภาษามอแกนของตัวเอง ดานวัฒนธรรม
การแตงกาย ในปจจุบันการแตงกายของชาวเลมอแกนทุกกลุมไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก 
โดยเฉพาะเด็กรุนใหม ๆ เชน การแตงกายของเด็กวัยรุนชาวเลมอแกนหาดราไวย จังหวัดภูเก็ต สวน
ผูใหญนั้นผูหญิงมักจะแตงกายโดยนุงโสรงปาเตะ สวมเสื้อเหมือนกับคนทั่ว ๆ ไป ผูชายมักสวม
กางเกงขาสั้นกับสวมเสื้อยืด สิ่งสําคัญที่ทําใหชาวเลมอแกนปรับเปลี่ยนการแตงกายไปจากเดิมมาก 
เพราะไดมีการติดตอสัมพันธกับกลุมคนภายนอกมากขึ้น รวมทั้งการไดรับการศึกษา และการ
เปดรับสื่อมวลชนตาง ๆ ดวย เชนเดียวกับการเปลี่ยนแปลวัฒนธรรมดานอาหารการกิน ที่พบวาใน
ปจจุบันอาหารการกินของชาวเลมอแกนไดปรับเปลี่ยนไปจากเดิมคอนขางมาก ทั้งนี้เนื่องจากใน
ปจจุบันชาวเลมอแกนทุกกลุมสามารถเดินทางไปไหนมาไหนไดสะดวกมากขึ้น มีรานคาขายของชํา
ในหมูบานเกิดขึ้น มีการนําสัตวทะเลที่จับมาไดมาขายตอใหกับพอคาแมคาบนชายฝงและซื้ออาหาร
ตาง ๆ กลับไปบริโภค สวนหนึ่งเกิดจากการไดรับการศึกษา การเปดรับสื่อมวลชนมากขึ้นรวมทั้ง
การปรับเปลี่ยนอาชีพ เชนตัวอยางชาวเลมอแกนอาวบอนใหญ ที่หันไปประกอบอาชีพรับจางกับ
อุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร หลังเสร็จภาระงานในแตละวันจะซื้อหาอาหารประเภท เนื้อหมู ไข 
ปลากระปอง ผักตาง ๆ จากรานคาของอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร กลับมาปรุงเปนอาหารแทน
การออกไปเจาะหอยติบตามโขดหินเชนที่ผานมา วัฒนธรรมดานศิลปะที่สําคัญของชาวเลมอแกนที่
ยังพบเห็นอยูจนกระทั่งถึงปจจุบัน ไดแก งานจักสานเสื่อ (แตะกัน) กระเปา (กอแปะ) กลองใสของ
ไมมีฝาปด (ชอมาก) กลองใสของมีฝาปด (หลูโทง) โดยในปจจุบันยังมีชาวเลมอแกนที่ยังสามารถ
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จักสานไดหลายคนดวยกัน  สวนที่อื ่น  ๆ  ไมคอยมีใหเห็นมากนัก  โดยจากคําบอกเลาของ                   
นางอาเลียะ กลาทะเล ชาวเลมอแกนอาวบอนใหญ ถึงวิธีการเรียนรูการจักสานของตนเองวา “เมื่อกอน
คนหญิงมอแกนทําไดทุกคน โดยมากเขาทําแตะกันเอาไวปูนอน แมเปนคนหัดให บางทีก็เปน
คนแก ๆ เขาหัดให เหมือนยังเด็ก ๆ เขาสอนใหขูดใบเตยกอน แตพอเปนสาวเขาพาไปตัดเตย 
ผาใบเตย หัดใหสาน แรก ๆ แลเขาทํากอน หลัง ๆ ทําเองได” จะเห็นไดวาผูที่ทําหนาที่สอนให
เด็กหญิงชาวเลมอแกนสานเส่ือน้ันคือแมโดยจะเร่ิมสอนตั้งแตเล็ก ๆ เร่ิมตนจากฝกใหขูดใบเตยกอน 
เมื่อเติบโตขึ้นจะพาเขาปาไปตัดใบเตย อธิบายใหดูลักษณะของใบเตย ผาใบเตย ขูดใบเตย และฝก
ใหสานเสื่อ โดยทําใหดูกอนแลวใหทําตาม บางคนจะสานเริ่มตนใหกอนแลวใหสานตอจนสามารถ
ทําเองได สวนการถายทอดวัฒนธรรมดานความเชื่อและพิธีกรรม เชน พิธีฉลองเสาวิญญาณ
บรรพบุรุษและลอยเรือสะเดาะเคราะห หรือที่ชาวเลมอแกนเรียกวา “เหนียะเอนหลอโบง” นั้น เปน
พิธีกรรมที่ไดรับการสืบทอดกันมาเรื่อย ๆ โดยมีจุดประสงคเพื่อ  เซนไหววิญญาณบรรพบุรุษ ซึ่ง
เปนผูชวยคุมครองใหชาวเลมอแกนอยูเย็นเปนสุข โดยพิธีดังกลาวจะจัดพรอมกับพิธีลอยเรือสะเดาะ
เคราะห ในวันข้ึน 15 คํ่า เดือน 5 ของทุกป ในพิธีดังกลาวจะตองมีผูนําพิธีกรรม หรือที่เรียกวา “โตะ
หมอ” เปนผูอัญเชิญผีบรรพบุรุษใหมารับของเซนไหว โดยขณะนี้เหลือผูที่สามารถเปนโตะหมอได
ไมกี่คน สวนใหญเปนชาวเลมอแกนอาวบอนใหญ ไดแก นางอาเลียะ กลาทะเล (ลูกสาว ลุงมะดะห 
กลาทะเล อดีตหัวหนาเผามอแกน เสียชีวิตไปหลายปแลว) ลุงซาลามา กลาทะเล (หัวหนามอแกน
อาวบอนใหญคนปจจุบัน ลูกชายลุงมะดะห กลาทะเล) และนางกอยัง กลาทะเล (อดีตภรรยาลุงดาเก 
กลาทะเล หัวหนาเผามอแกนที่เสียชีวิตไปแลว) การขาดผูนําพิธีฉลองเสาวิญญาณบรรพบุรุษและ
ลอยเรือสะเดาะเคราะหของชาวเลมอแกนบางกลุม เชนที่เกาะเหลา เกาะชาง เกาะพยาม และหาดรา
ไวย ทําใหพิธีฉลองเสาวิญญาณบรรพบุรุษและลอยเรือสะเดาะเคราะหของชาวเลมอแกน ไมไดจัด
ขึ้นมาเปนเวลาหลายปแลว จนพิธีดงักลาวคอย ๆ สูญหายไป ยังคงเหลือแตที่อาวบอนใหญ โดยนาง
อาเลียะ กลาทะเล เลาถึงการถายทอดผูนําพิธีกรรมหรือโตะหมอของชาวเลมอแกนวา “คนนําพิธี
หลอโบงตอไปไมมีใครแลว ถาฉัน พี่ซามา กอยัง ไหรตายหมด คนทําหลอโบงก็ไมมีใคร เด็ก ๆ มัน
ไมเชื่อ มันวาหลอโบงเปนแคทอนไม ถามันพูดแบบนี้ พิธีหลอโบง ก็สูญแลว เหมือนฉัน เหมือนพี่
ซามา พอหัดใหเขาทรง ตอนน้ัน 12 ปได” จากคําบอกเลาของนางอาเลียะ กลาทะเล จะเห็นไดวาใน
อนาคต ถาขาดผูที่ทําหนาที่เปนผูนําพิธีกรรมหรือโตะหมอ พิธีฉลองเสาวิญญาณบรรพบุรุษและ
ลอยเรือสะเดาะเคราะหของชาวเลมอแกนอาจสูญหายไปเหมือน ๆ กับที่อื่น ๆ เพราะในปจจุบันเด็ก
ชาวเลมอแกนรุนหลังตางไมใหความสนใจในพิธีกรรมดังกลาวเพราะเชื่อวาเสาหลอโบง (เสาไม
แกะสลักเปนรูปผูชายและผูหญิงแทนบรรพบุรุษที่ลวงลับไปแลว) เปนเพียงทอนไม เด็กรุนใหม ๆ 
ตางหันไปสนใจเพลงไทยกันมากขึ้น บานของชาวเลมอแกนแตละหลังจะมีเครื่องใหความบันเทิง
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ครบครันทั้งโทรทัศน เคร่ืองเสียง และจานรับสัญญาณดาวเทียม นอกจากนี้แลวนางอาเลียะ กลา
ทะเล ยังเลาใหฟงวา ผูที่จะเปนผูนําพิธีกรรม หรือโตะหมอไดจะตองไดรับการถายทอดมาจาก
บรรพบุรุษ เชน ปู พอ เปนตน สืบตอกันมาเรื่อย ๆ เหมือนนางอาเลียะ กลาทะเล และลุงซาลามา 
กลาทะเล ที่ไดรับการถายทอดมาจากพอซึ่งเคยเปนผูนําพิธีและเปนหัวหนาเผามอแกนคนกอน ๆ 

จากผลการศกึษาการสืบทอดอัตลักษณของชาวเลมอแกน ซ่ึงประกอบดวย การสืบทอด          
อัตลักษณดานการตั้งถิ่นฐานและลักษณะที่อยูอาศัย การสืบทอดอัตลักษณดานการประกอบอาชีพ
และการทํามาหากิน และการสืบทอดอัตลักษณดานวัฒนธรรม (ภาษา การแตงกาย อาหาร ศิลปะ 
ความเชื่อ พิธีกรรม และระเบียบประเพณี) สามารถสรุปผลไดดังนี้

1. การสืบทอดอัตลักษณดานการตั้งถิ่นฐานและลักษณะที่อยูอาศัย ชาวเลมอแกนจะ        
ถายทอดความรูเกี่ยวกับการเลือกสถานที่ปลูกสรางบานเรือนใหกับคนรุนหลัง ๆ โดยการบอกสืบ
ตอ ๆ กันมาจากผูทีเ่ปนหัวหนาเผาและผูอาวุโสในชุมชน ซึ่งถือวาเปนผูที่มคีวามรูและประสบการณ 
ซึ่งเปนที่ เคารพนับถือของชาวเลมอแกนทุกคน สวนการสืบทอดอัตลักษณดานการสรางที่อยูอาศัย 
ซึ่งไดแกบานและเรือ โดยผูที่มีหนาที่ในการถายทอดความรูและวิธีในการสรางบานและเรือใหกับ
ชาวเลมอแกน คือ พอ ผูชายชาวเลมอแกนทุกคนจะแตงงานไดก็ตอเมื่อสามารถสรางบาน สรางเรือ 
และทํามาหากินไดจึงจะแตงงานได การสอนใหลูกผูชายสรางบาน สรางเรือนั้น จะเริ่มฝกจากการ
ใหชวยทํางานงาย ๆ และเบา ๆ  กอน เชน การเย็บใบเตยใหเปนแชงติดกันสําหรับมุงหลังคาเรือ 
หรือกั้นฝาบาน ชวยตัดใบคอมามุงหลังคาบาน เปนตน เด็ก ๆ ไดเห็นพอและคนอื่น ๆ ในหมูบาน
สรางบาน สรางเรือทุกขั้นตอน เมื่อเติบโตมีอายุไดประมาณ 9-10 ป จะไดชวยทํางานที่ยากขึ้น จน
สามารถทํางานตาง ๆ ไดดวยตนเอง     

2. การสืบทอดอัตลักษณดานการประกอบอาชีพและการทํามาหากิน ชาวเลมอแกน 
ถายทอดความรูดานการประกอบอาชีพและการทํามาหากิน โดยเฉพาะการสรางเครื่องมือในการจับ
ปลา เชน ชูม แลม และการถายทอดความรูเกี่ยวกับการจับปลา การดูทิศทางลม และการดูแหลง
อาหารในทะเล โดยพอจะเปนผูถายทอดวามรูในการสรางเครื่องมือในการจับปลาดวยการทําใหดู 
ฝกใหทดลองทํา เด็ก ๆ ไดฝกใชเครื่องมือที่เปนของจริง ไดฝกถอเรือ แจวเรือที่เปนของจริง เรียนรู
จากสถานที่จริง ไดเห็นคนอื่น ๆ ในชุมชนเขาทํากัน สวนเด็กผูหญิงแมจะฝกใหรูจักการหาอาหาร 
เชน ฝกใหเจาะหอยติบตาม โขดหินใกล ๆ บาน เชนที่ปาบล กลาทะเล ชาวเลมอแกนหาดราไวย นํา
หลาน ๆ ผูหญิงไปฝกเจาะ หอยติบตามโขดหินใกล ๆ หาดราไวย และนํามาลางทําความสะอาดใส
ถุงวางจําหนายถุงละ 50 บาท บางสวนนําไปปรุงเปนกับขาว นอกจากนั้นแลวเด็กผูหญิงยังไดรับการ
ฝกใหดําปลิงในทะเลท่ีไมคอยลึกมากนักอีกดวย ซึ่งการติดตอสัมพันธกับสังคมภายนอกมากขึ้นนั้น 
ทําใหชาวเลมอแกนรุนหลัง ๆ ไดเห็นวิธีการทําประมงตามแบบอยางของชาวประมงบนฝง เกิดการ
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เรียนรู และปรับเปลี่ยนวิธีการจับปลาตามแบบอยางดั้งเดิมของชาวเลมอแกนที่เคยใชชูม ใชแลม 
แทงปลา มาเปนการวางอวน วางลอบ แทน

3. การสืบทอดอัตลักษณดานวัฒนธรรม (ภาษา การแตงกาย อาหาร ศิลปะ ความเชื่อ           
พิธีกรรม และระเบียบประเพณี) ชาวเลมอแกนถายทอดวัฒนธรรมดานภาษาใหกับคนรุนหลัง ๆ 
ดวยการพูดคุยกันเปนภาษามอแกน เรื่องเลา เหตุการณตาง ๆ รวมทั้งนิทาน และบทเพลง ไดถูก
ถายทอดใหแกเด็กรุนหลังดวยวิธีการเลาเปนภาษามอแกน ไมมีการบันทึกเหตุการณหรือเรื่องราวที่
เกิดขึ้นเปนลายลักษณอักษร ในขณะเดียวกันการที่ชาวเลมอแกนมีโอกาสติดตอสัมพันธกับสังคม
ภายนอกมากขึ้น รวมทั้งการไดรับการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน รวมทั้งการเปดรับสื่อตาง 
ๆ มากขึ้น ทําใหชาวเลมอแกนรุนหลัง ๆ ใชภาษาไทยไดมากขึ้นทั้งทักษะการฟง พูด อาน และเขียน 
สวนการถายทอดวัฒนธรรมดานศิลปะ เชน การถายทอดความรูดานการจักสาน ทั้งเสื่อ (แตะกัน) 
กระเปา (กอแปะ) กลองใสของไมมีฝาปด (ชอมาก) และกลองใสของมีฝาปด (หลูโทง) นั้นสวน
ใหญแลวไดรับการถายทอดมาจากแม โดยไดรับการถายทอดใหตั้งแตยังเปนเด็ก โดยเริ่มตนจากฝก
ใหขูดใบเตยปา เมื่อโตขึ้นจะนําไปตัดเตยในปา ฝกใหผาใบเตย ฝกใหสานเสื่อกอน โดยเริ่มตนจัก
สานใหดู จากนั้นใหสานตอจนเสร็จ หลังจากที่สานเสื่อเปนแลวจะสามารถสานงานอื่น ๆ ได ดาน
การถายทอดศิลปะการทําเครื่องดนตรีที่เรียกวา “กาติ๊ง” หรือ ซอ นั้น ปจจุบันเหลือเพียงนายดูนุง 
กลาทะเล ชาวเลมอแกนอาวบอนใหญ เทานั้นที่ยังคงเลนและประดิษฐเครื่องดนตรีดังกลาวได ซึ่ง
ไดเห็นพอเลนและประดิษฐเครื่องดนตรีดังกลาวมาตั้งแตชวงที่ตนเองเปนเด็ก และเมื่อยางเขาชวง
วัยรุนพอก็ไดสอนใหเลน สอนใหทํา จนสามารถเลนและประดิษฐเครื่องดนตรีดังกลาวไดดวย
ตนเอง สวนการถายทอดดานความเชื่อและพิธีกรรม เชน พิธีฉลองเสาวิญญาณบรรพบุรุษและลอย
เรือสะเดาะเคราะห หรือท่ีชาวเลมอแกนเรียกวา “เหนียะเอนหลอโบง” นั้นจะถายทอดผานพิธีกรรม 
เด็ก ๆ ไดเห็นผูใหญและผูอาวุโสในชุมชนประกอบพิธีกรรมตาง ๆ  เปนประจําทุกป โดยในพิธี
ดังกลาวจะมีผูนําพิธีกรรม หรือที่เรียกวา “โตะหมอ” ที่ไดรับการสืบทอดมาจากหัวหนาเผามอแกน
ท่ีเสียชีวิตไปแลว โดยในปจจุบันเหลือผูท่ีจะเปนผูนําพิธีกรรมดังกลาว 2-3 คน เทาน้ัน ชุมชนมอแกน
บางแหงขาดผูนําพิธีกรรมดังกลาว จนไมมีการจัดพิธีฉลองเสาวิญญาณบรรพบุรุษและลอยเรือ
สะเดาะเคราะหอีกเลย เด็กชาวเลมอแกนรุนหลัง ๆ มาก็ไมไดใหความสนใจในพิธีกรรมดังกลาว 
ไมมีใครสนใจที่จะเรียนรู ผูที่เขารวมพิธีกรรมดังกลาวสวนใหญจึงเปนกลุมผูใหญและคนชราใน
ชุมชนเทานั้น โดยผูที่จะทําหนาที่เปนผูนําพิธีกรรม หรือ โตะหมอ นั้นจะไดรับการถายทอดมาจาก 
ผูที่เปนผูนําพิธีกรรม หรือ โตะหมอ โดยตรง เชนที่นางอาเลียะ กลาทะเล ไดรับการถายทอดมาจาก 
ลุงมะดะห กลาทะเล ผูเปนพอและเปนอดีตหัวหนาเผามอแกน เมื่อครั้งที่ตนมีอายุประมาณ 12 ป 
หลังจากน้ันก็เปนโตะหมอมาโดยตลอด ความรูของชาวเลมอแกนบางอยางถายทอดใหกันเฉพาะผูที่
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มีความใกลชิดภายในครอบครัวหรือเครือญาติเทาน้ัน เชน การถายทอดการเปนหมอตําแยของปาออน 
ทะเลลึก วัย 71 ป ชาวเลมอแกนเกาะพยาม ใหกับนางเขียด ทะเลลึก วัย 25 ป ผูเปนลูกสาว โดยจะ
เริ่มฝกหัดใหเมื่อลูกสาวมีอายุประมาณ 13-15 ป เริ่มตนจากการเปนลูกมือคอยชวยงานเบา ๆ กอน 
หลังจากนั้นจะเริ่มใหทําคลอดบาง เมื่อไดฝกหัดบอย ๆ ก็สามารถทําคลอดเองได ปจจุบันนางเขียด 
ทะเลลึก ทําหนาที่เปนหมอตําแยประจําชุมชนชาวเลมอแกนเกาะพยาม  

โดยสรุปการสืบทอดอัตลักษณของชาวเลมอแกน ผูเปนพอทําหนาที่ในการถายทอด
วิธีการสรางบาน สรางเรือ เครื่องมือทํามาหากิน การจับปลา การดําหอย ดําปลิง รวมถึงการดูทิศทาง
ลม และแหลงอาหารในทะเลใหลูกผูชาย สวนผูเปนแมทําหนาที่ถายทอดความรูเกี่ยวกับการหุงหา
อาหาร การหากับขาวดวยการเจาะหอยติบ หาเพรียงทราย การหาผักปา การดูแลรักษาความสะอาด
บาน รวมทั้งการจักสานใหลูกผูหญิง โดยใชวิธีการทําใหดู ฝกใหทําตาม ชี้แนะ เด็ก ๆ เรียนรูดวย
การสังเกตจากบุคคลรอบขาง จากสื่อและอุปกรณที่เปนของจริง ชาวเลมอแกนสืบทอดวัฒนธรรม
ดานภาษาใหกับคนรุนหลังดวยการพูดคุยสื่อสารกันเปนภาษามอแกน เรื่องเลา เหตุการณ นิทาน 
และบทเพลงถูกถายทอดใหแกเด็กรุนหลังดวยวิธีการเลาเปนภาษามอแกน ไมมีการบันทึกเหตุการณ
หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเปนลายลักษณอักษร สวนการสืบทอดอัตลักษณดานความเชื่อและพิธีกรรม
นั้นจะถายทอดผานผูนําพิธีกรรม หรือ โตะหมอ และผูอาวุโสในชุมชนเปนผูถายทอด

ตอนที่ 3 การศึกษาความคิดเห็นของกลุมผูมีสวนเกี่ยวของ (Stakeholder) กับชาวเลมอแกนและ
กลุมผูนํากลุมชาวเลมอแกนเก่ียวกับแนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพือ่รักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน

จากการสัมภาษณกลุมผูที่มีสวนเกี่ยวของ (Stakeholder) กับชาวเลมอแกน จํานวน 21 คน 
ซึ่งประกอบดวย เจาหนาที ่หนวยงานราชการที่มีหนาที่ดูแลพื้นที่ที่ชาวเลมอแกนตั้งถิ่นฐานอยู 
เจาหนาท่ีซ่ึงเปนตัวแทนหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของกับการสงเสริมวัฒนธรรมทองถ่ิน ประกอบดวย 
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต พังงา และระนอง เจาหนาที่ซึ่งเปนตัวแทนหนวยงานราชการที่
เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาในพื้นที่ ทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน และ
การศึกษาตามอัธยาศัย และเจาหนาที่มูลนิธิตาง ๆ ที่ทํางานในพื้นที่ และจัดสนทนากลุมผูนําและ  
ภูมิปญญาชาวเลมอแกนเกาะเหลา จํานวน 3 คน เกาะพยาม จํานวน 5 คน อาวบอนใหญ หมูเกาะ
สุรินทร จํานวน 5 คน และหาดราไวย จํานวน 5 คน เพื่อรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการ
สงเสริมการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน ในดานการตั้งถิ่นฐานลักษณะที่อยูอาศัย  การ
ประกอบอาชีพ และการทํามาหากิน ดานวิถีชีวิต สังคม และความสัมพันธระหวางกลุมชาวเล  
มอแกนและกลุมชนอื่น ๆ และดานวัฒนธรรม (ภาษา การแตงกาย อาหาร ศิลปะ ความเชื่อ พิธีกรรม 
และระเบียบประเพณี) มีดังน้ี
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1. แนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน ดานการตั้งถิ่นฐาน
ลักษณะที่อยูอาศัย การประกอบอาชีพ และการทํามาหากิน  

“อาชีพประมง เปนอาชีพที่บงบอกถึงความเปนตัวตนของชาวเลมอแกนมากที่สุด 
แสดงถึงความเปนยิปซีทะเล (Sea gypsies) ควรไดรับการสงเสริมใหคงอยู แตอาจจะตองปลูกฝงให
รูจักการอนุรักษควบคูกันไปดวย เพราะที่ผาน ๆ มาชาวเลมอแกนบางกลุมยังทําการประมงที่ไม
ถูกตอง เชน การระเบิดปลา เปนตน นอกจากนี้แลวในปจจุบันรูปแบบและวิธีการประมงของชาวเล           
มอแกนเปลี่ยนไปคอนขางมาก ชาวเลมอแกนไมสามารถเดินทางขามไปมาระหวางประเทศไทย
และประเทศพมาไดเหมือนเมื่อกอน รวมทั้งพื้นที่หลายแหง เชน รอบ ๆ หมูเกาะสุรินทร หมูเกาะ
สิมิลัน กก็ลายเปนพ้ืนท่ีอนุรักษหมดแลว บางท่ีก็กลายเปนทาเรือไปแลว ทําใหพ้ืนท่ีในการทําประมง 
ของชาวเลมอแกนแคบลงไปดวย”  

ผูใหสัมภาษณคนที่ 1

“การใหความชวยเหลือแกชาวเลมอแกน อยางเชนตอนที่เกิดธรณีพิบัติภัยคลื่นยักษ  
สึนามิทางฝงอันดามัน เมื่อป พ.ศ. 2547 ไมวาจะเปนการสรางบาน สรางเรือ หรือเครื่องมือประมง
ตาง ๆ รวมท้ังการบริจาคเสื้อผา อาหาร ยารักษาโรค เปนตน ควรคํานึงถึงวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเชื่อ
และประเพณี ตลอดจนภูมิปญญาของชาวเลมอแกนเปนสําคัญ ทั้งนี้เพื่อไมใหการชวยเหลือนั้น ๆ มี
ผลทําใหวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเชื่อ ประเพณีและภูมิปญญาของชาวเลมอแกนคอย ๆ หายไปเร่ือย ๆ”  

ผูใหสัมภาษณคนที่ 2

2. แนวทางสงเสริมการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน ดานวิถีชีวิต สังคม และ
ความสัมพันธระหวางกลุมชาวเลมอแกนและกลุมชนอื่น ๆ 

 “การจัดการศึกษาในโรงเรียนท่ีมีนักเรียนชาวเลมอแกนเรียนรวมกับนักเรียนทั่ว ๆ ไป
นั้น ทางโรงเรียนควรจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใหนักเรียนทั่ว ๆ ไป ไดมีโอกาสเรียนรูวัฒนธรรมดาน
ตาง ๆ ของชาวเลมอแกนดวย โดยอาจทําเปนหลักสูตรทองถิ่น เพื่อใหนักเรียนทั่ว ๆ ไปไดเขาใจใน
วัฒนธรรมของชาวเลมอแกน ซึ่งจะกอใหเกิดความสัมพันธที่ดีตอกันระหวางกลุมชาวเลมอแกน
และกลุมคนภายนอก”  

ผูใหสัมภาษณคนที่ 1

“หนวยงานรัฐ เชน องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดท่ีมีชาวเลมอแกนอาศัยอยู ควรไดมีการเขาไปจัดกิจกรรมเพ่ืออนุรักษวิถีชีวิตเดิม ๆ 
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ของชาวเลมอแกนรวมกับชาวเลมอแกน โดยประสานความรวมมือไปยังหนวยงานตาง ๆ                  
ที่เกี่ยวของ” 

ผูใหสัมภาษณคนที่ 2

“โรงเรียน หรือศูนยการเรียนรูชุมชนที่จัดการศึกษาใหกับเด็กชาวเลมอแกน ควร
จัดการเรียนรูโดยนําภูมิปญญาทองถิ่นของชาวเลมอแกนไปถายทอดความรูดานตาง ๆ ไมวาจะเปน
งานจักสาน การสรางเรือ การขับรอง การรายรํา การใชสมุนไพร เปนตน ใหกับเด็กชาวเลมอแกน
อยางตอเน่ือง” 

ผูใหสัมภาษณคนที่ 3

“การอนุรักษวิถีชีวิตของชาวเลมอแกนนั้นรัฐจะตองจัดตั้งหนวยงานขึ้นมารับผิดชอบ
โดยตรง อาจเปนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด แลวดึงหนวยงานอื่น ๆ เขามารวมทํางานในลักษณะ
บรูณาการ ทั้งหนวยงานการปกครอง หนวยงานการศึกษา หนวยงานสาธารณสุข เปนตน นอกจากนี้
แลวยังตองทํางานรวมกับมูลนิธิ องคกรเอกชนตาง ๆ และตองใหชาวเลมอแกนเขามามีสวนรวมให
มาก”  

ผูใหสัมภาษณคนที่ 4

3. แนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกนดานวัฒนธรรม (ภาษา 
การแตงกาย อาหาร ศิลปะ ความเชื่อ พิธีกรรม และระเบียบประเพณี) 

“การรักษาวัฒนธรรมของชาวเลมอแกนใหคงอยู โดยเฉพาะวัฒนธรรมดานภาษานั้น
หนวยงานที่เกี่ยวของจะตองสงเสริมใหชาวเลมอแกนใชภาษามอแกนในการพูดคุยติดตอสื่อสารกัน
โดยเฉพาะภายในครอบครัว ภายในชุมชน และกับกลุมชาวเลมอแกนท่ีอื่น ๆ” 

ผูใหสัมภาษณคนที่ 1

“ปลูกฝงใหชุมชนโดยเฉพาะเด็กรุนใหม ๆ เห็นความสําคัญของวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษ
สั่งสมและถายทอดใหมาและเขารวมในพิธีตาง ๆ อยางสนใจ เชน พิธีลอยเรือ โดยหนวยงานที่
เกี่ยวของอาจเขาไปจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมวิถีชีวิต และประเพณีรวมกับชุมชนอยางตอเนื่อง พรอม
ประชาสัมพันธใหนักทองเที่ยวไดทราบ” 

ผูใหสัมภาษณคนที่ 2
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“โรงเรียนที่จัดการศึกษาใหกับเด็กชาวเลมอแกน ควรนําวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต 
และความเชื่อไปจัดทําหลักสูตรทองถิ่นในแตละกลุมสาระ ทั้งภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม เพ่ือนําไปจัดการเรียนรูใหกับนักเรียนชาวเลมอแกน และนักเรียนคนอ่ืน ๆ”  

ผูใหสัมภาษณคนที่ 3

“หนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาทัง้การศึกษาในระบบและนอกระบบโรงเรียน
ควรสงเสริมใหเด็กชาวเลมอแกนรุนใหม ๆ ไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง และตอเนื่อง เห็นคุณคา และ
วัฒนธรรมของตนเอง สามารถพูดภาษามอแกนได นอกจากน้ีแลวยังสามารถใชภาษาไทยเพื่อจด
บันทึกเรื่องราวของกลุมไวใหชาวเลมอแกนรุนตอ ๆ ไปไดศึกษา”

ผูใหสัมภาษณคนที่ 4

“รัฐควรจัดตั้งหนวยงานหลักหรือเจาภาพหลักเพื่อทําหนาที่เปนผูรับผิดชอบและดูแล
ความเปนอยู ของชาวเลมอแกนโดยเฉพาะ โดยประสานขอความรวมมือจากหนวยงานอื่น ๆ             
ที่เกี่ยวของ”   

ผูใหสัมภาษณคนที่ 5

“องคกรปกครองสวนทองถิ่น และองคกรรัฐที่ทํางานดานวัฒนธรรม ควรไดเขาไปมี
บทบาทในการสงเสริมวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเชื่อ และประเพณีของชาวเลมอแกนอยางจริงจังเพื่อ
ปองกันองคกรภายนอกอื่น ๆ ที่มุงแสวงหาผลประโยชนมาทําลาย และครอบงําวัฒนธรรม วิถีชีวิต 
ความเชื่อ และประเพณีของชาวเลมอแกน”  

ผูใหสัมภาษณคนที่ 6

“หนวยงานที่เกี่ยวของกับการสงเสริมวิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเชื่อ และประเพณีของ
ชาวเลมอแกน ควรไดมีการศึกษาขอมูลของชุมชนชาวเลมอแกนอยางถูกตองโดยทํางานรวมกับ
องคกรปกครองทองถิ่น เพื่อนํามาจัดทําฐานขอมูลดานวัฒนธรรมชุมชน ซึ่งจะทําใหทราบสถานะ
ของวัฒนธรรมดานตาง ๆ ของชาวเลมอแกน เพื่อนําไปสูการประสานของบประมาณสนับสนุนใน
การดําเนินงานอยางเปนระบบ”   

ผูใหสัมภาษณคนที่ 7
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“หนวยงานภาครัฐระดับทองถิ่น เชน องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวน
จังหวัด หรือเทศบาล ควรรวมมือกับสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดที่มีชาวเลมอแกนอาศัยอยู จัดตั้ง
พิพิธภัณฑหรืออาคารแสดงประวัติความเปนมา หรือชาติพันธุของชาวเลมอแกน รวมทั้งใหความรู
ดานวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ภูมิปญญาดานตาง ๆ รวมทั้งจัดแสดงขาวของเครื่องใช
ตาง ๆ ไมวาจะเปน เรือ อุปกรณประมง ตลอดจนจัดใหมีเวทีการแสดงวัฒนธรรมของชาวเลมอแกน 
ประเภทการแสดงตนตรี การขับรอง และการรายรําตาง ๆ” 

ผูใหสัมภาษณคนที่ 8

“การจัดการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณของชาวเลมอแกนใหคงอยูตอไปไดนั้น จําเปน
อยางยิ่งที่จะตองดึงคนรุนใหม ๆ เขามามีสวนรวมในการทํากิจกรรมตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ” 

ผูใหสัมภาษณคนที่ 9

ซึ่งความคิดเห็นที่ไดจากการสัมภาษณกลุมผูที่มีสวนเกี่ยวของ (Stakeholder) กับ
ชาวเลมอแกน และกลุมผูนําและภูมิปญญาชาวเลมอแกน เกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมการเรียนรู
เพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน ในดานการตั้งถิ่นฐานลักษณะที่อยูอาศัย การประกอบอาชีพ และ
การทํามาหากิน ดานวิถีชีวิต สังคม และความสัมพันธระหวางกลุมชาวเลมอแกนและกลุมชนอื่น ๆ 
และดานวัฒนธรรม (ภาษา การแตงกาย อาหาร ศิลปะ ความเชื่อ พิธีกรรม และระเบียบประเพณี) 
พอที่จะสรุปไดดังนี้

1. องคการบริหารสวนจังหวัด/ องคการบริหารสวนตําบล/เทศบาล ที่มีชาวเลมอแกน
อาศัยอยู ควรจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสงเสริม ประชาสัมพันธ และฟนฟูวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี
ของชาวเลมอแกนอยางตอเนื่อง เชน การจัดงานประเพณี การจัดต้ังพิพิธภัณฑทองถิ่น เพื่อเปน
สถานที่ใหความรู เกี่ยวกับประวัติความเปนมา หรือชาติพันธุของชาวเลมอแกน รวมทั้งใหความรู
ดานวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ และภูมิปญญาดานตาง ๆ ของชาวเลมอแกน ตลอดจน
เปนสถานที่จัดแสดงขาวของเคร่ืองใชตาง ๆ ของชาวเลมอแกน เพื่อเปนแหลงเรียนรูและศึกษา
คนควาสําหรับคนรุนหลัง 

2. การจัดต้ังพิพิธภัณฑ หรืออาคารแสดงประวัติความเปนมา วิถีชีวิต ประเพณี ความเชื่อ 
และเปนสถานท่ีเก็บรวบรวมเคร่ืองมือในการทํามาหากิน เคร่ืองใชในชีวิตประจําวัน เปนตน 

3. โรงเรียนหรือศูนยการเรียนรูชุมชน ที่จัดการเรียนรูใหกับชาวเลมอแกนควรไดมี
การนําประวัติความเปนมา หรือชาติพันธุของชาวเลมอแกน รวมทั้งวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปญญาดานตาง ๆ ไปจัดทําหลักสูตรทองถ่ินเพ่ือนําไปใชจัดการเรียนรูใหกับเด็กชาวเลมอแกน
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และเด็กทั่ว ๆ ไป เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจในวัฒนธรรมที่หลากหลาย อันจะนําไปสูความ
เขาใจอันดีตอกัน

4. สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดที่มีชาวเลมอแกนอาศัยอยู ควรศึกษา สํารวจสภาพ              
วัฒนธรรมของชาวเลมอแกนกลุมตาง ๆ วาเปลี่ยนแปลงมากนอยเพียงใด มีวัฒนธรรมใดบางที่ยังคง
เหลืออยู วัฒนธรรมใดที่อยูในสภาวะที่ใกลจะสูญหาย มีการจัดทําทะเบียนภูมิปญญาทองถิ่นชาวเล
มอแกนอยางเปนระบบเพ่ือสามารถนําไปใชเปนขอมูลในการวางแผนหรือหาแนวทางในการอนุรักษ 
และฟนฟูวัฒนธรรมชาวเลมอแกนไดอยางเหมาะสม 

5. สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดท่ีมีชาวเลมอแกนอาศัยอยู ควรเขาไปสงเสริม สนับสนุน
ใหชาวเลมอแกนเห็นความสําคัญของวัฒนธรรมของตนเอง โดยเฉพาะกลุมเด็กชาวเลมอแกนรุน
หลัง ๆ เชน การสงเสริมใหชาวเลมอแกนพูดภาษามอแกน เปนตน 

6. รัฐควรจัดตั้งหนวยงานเฉพาะ หรือเปนเจาภาพขึ้นมาทํางานดานการจัดการศึกษา
ใหกับชาวเลมอแกนโดยเฉพาะ แลวดึงหนวยงานรัฐและเอกชนรวมทั้งกลุมชาวเลมอแกนเขามา
ทํางานเชิงบูรณาการรวมกันอยางเปนระบบ   

ตอนท่ี 4 รางแนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน
จากการศึกษาสภาพของอัตลักษณชาวเลมอแกนในปจจุบัน การศึกษาการสืบทอด              

อัตลักษณของชาวเลมอแกน การสัมภาษณกลุมผูที่มีสวนเกี่ยวของ (Stakeholder) กับชาวเลมอแกน 
และการจัดสนทนากลุมผูนําชุมชน และกลุมภูมิปญญาชาวเลมอแกน รวมท้ังการรวบรวมความคิดเห็น
เกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดมา
รางเปนแนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน โดยนํากรอบแนวคิดจาก
งานวิจัยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมในการจัดสวัสดิการสังคมโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สําหรับผูสูงอายุของ คีรีบูน จงวุฒิเวศย (2553 : 156 - 158) ที่มีขั้นตอนการทํางาน คือ ศึกษาขอมูล
พื้นฐาน รวมงานกันหลายฝาย หลากหลายกิจกรรม ทําเชิงบูรณาการ ประสานอยางตอเนื่อง มาเปน
กรอบในการรางแนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน ดังน้ี
 รางแนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน

การดํารงอยูของอัตลักษณชาวเลมอแกนในปจจุบัน
1. อัตลักษณดานการตั้งถิ่นฐาน และลักษณะที่อยูอาศัย
ปจจุบันอัตลักษณดานการต้ังถ่ินฐาน และลักษณะท่ีอยูอาศัยของชาวเลมอแกนทุกกลุม 

ไดเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตคอนขางมาก จากการใชเรืองามเปนที่อยูอาศัย และเปนพาหนะเรรอน 
ทํามาหากินในทองทะเล และขึ้นมาสรางเพิงพักชั่วคราวหลบลมหลบฝนในหนามรสุมตามเวิ้งอาว 
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และตามเกาะแกงตาง ๆ ในทะเลอันดามันมาปลูกสรางบานเรือนอยูรวมกันเปนชุมชนถาวร ลักษณะ
บานเรือนของชาวเลมอแกนนั้นในอดีตปลูกสรางตามภูมิปญญา และความเชื่อที่ไดรับการสืบทอด
ตอ ๆ กันมา และไดมีการปรับเปลี่ยนลักษณะของบานเรือนเรื่อยมาโดยเฉพาะบานเรือนของชาวเล
มอแกนหาดราไวย จังหวัดภูเก็ต และไดปรับเปลี่ยนลักษณะของบานเรือนอยางเดนชัดที่สุดหลัง
เหตุการณธรณีพิบัติภัยคลื่นยักษสึนามิ ป พ.ศ. 2547 โดยเฉพาะบานเรือนของชาวเลมอแกนบาน
เกาะเหลา เกาะชาง และเกาะพยาม จังหวัดระนอง สวนบานเรือนของชาวเลมอแกนอาวบอนใหญ 
หมูเกาะสุรินทร จังหวัดพังงา แมจะสรางคลายคลึงกับบานเรือนในอดีตแตก็ไมถูกตองตามภูมิปญญา 
และความเชื่อของชาวเลมอแกน เชน บานแตละหลังสรางวางเรียงเปนแถวซอนกัน 3 แถว ขนานไป
กับชายหาด ซึ่งชาวเลมอแกนเชื่อวาบานแตละหลังจะตองสรางไมใหจั่วของบานซอนกัน เพราะทํา
ใหบานที่อยูดานหลังอับลม ผูอยูอาศัยรูสึกไมสบาย เปนตน นอกจากนี้แลวในปจจุบันยังพบวาภูมิ
ปญญา และความเชื่อของชาวเลมอแกนเกี่ยวกับการเลือกทําเลที่ต้ังชุมชนที่ตองเลือกชายหาดที่
สามารถมองเห็นไดชัดเจน เรือสามารถเขา-ออก ไดโดยสะดวกทั้งในเวลาน้ําขึ้นและน้ําลง สามารถ
หลบลมไดดี มีแหลงน้ําจืดอยูใกลชุมชน ก็ได สูญหายไปจนหมดสิ้น ทั้งนี้เนื่องจากชาวเลมอแกน
ทุกกลุมไมสามารถโยกยายถิ่นฐานไปยังที่ตาง ๆ ไดเหมือนในอดีต ซ้ําที่อยูอาศัยในปจจุบันก็ยัง
ขัดแยงกับเจาของท่ีดินในพื้นที่ เชน ชุมชนชาวเลมอแกน   หาดราไวย จังหวัดภูเก็ต 

2. อัตลักษณดานการประกอบอาชีพ และการทํามาหากิน
ชาวเลมอแกนทุกกลุมในปจจุบันยังคงประกอบอาชีพประมงเปนหลัก ทั้งการทํา

ประมงแบบดั้งเดิม คือ การดําน้ําแทงปลา หาหอยมุกโขง หอยนมสาว ปลิงทะเล การเจาะหอยติบ
ตามโขดหินตาง ๆ และการทําประมงตามแบบอยางของชาวประมงพื้นบาน ไดแก การออกอวนจับ
ปลา จับกุง การทําไซ ทําลอบดักปู ดักหมึก โดยสัตวน้ําที่จับมาไดจะนํามาขายตอใหพอคาคนกลาง 
หรือขายใหกับนายทุนบนฝง บางคนนํามาตั้งแผงขายตอใหคนท่ัวไป เชนชาวเลมอแกนที่หาดราไวย 
จังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้แลวยังพบวาในปจจุบันชาวเลมอแกนบางคนยังประกอบอาชีพอื่น ๆ เพื่อหา
รายไดเลี้ยงชีพ เชน การเปดรานหรือแผงเล็ก ๆ ขายของชํา ขนม เครื่องดื่ม ในชุมชน การเก็บเศษ
เหล็กในทะเล และของเกาขาย การเปนลูกจางทํางานกับทางอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร ในชวง
ฤดูทองเที่ยว (พฤศจิกายน-เมษายน) ของชาวเลมอแกนอาวบอนใหญ หมูเกาะสุรินทร ตลอดจนการ
ประกอบอาชีพรับจางทั่วไป เชน การทําความสะอาดบาน การตกแตงสวน เปนตน ซึ่งจะเห็นไดวา
อาชีพของชาวเลมอแกน  ในปจจุบันยังคงประกอบอาชีพประมงเปนหลัก เพียงแตไดปรับเปลี่ยน
รูปแบบของเคร่ืองมือ และวิธีการประมงตามแบบอยางที่เคยไดรับการถายทอดมาจากบรรพบุรุษมา
เปนการทําประมงตามแบบอยางของชาวประมงพื้นบานมากขึ้น เชน การใชเรือหางยาว การวางอวน 
วางไซ วางลอบจับสัตวน้ํา เปนตน 
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3. อัตลักษณดานวิถีชีวิต สังคม และความสัมพันธระหวางกลุมชาวเลมอแกนและกลุม
ชนอื่น ๆ

ปจจุบันชาวเลมอแกนทุกกลุมไดเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตแบบเรรอนมาปลูกสรางบานเรือน
อยูเปนชุมชนถาวร บางชุมชนมีการปลูกผัก ผลไม ไวบริโภค เชน ชาวเลมอแกนอาวบอนใหญ 
อุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร และชาวเลมอแกนเกาะพยาม มีวิถีชีวิตเหมือนคนทั่ว ๆ ไปมากขึ้น 
ดานสังคมมีการติดตอกับคนภายนอกมากขึ้น สามารถปรับตัวเขากับคนภายนอกไดดีกวาในอดีต 
สวนความสัมพันธกับชาวเลมอแกนดวยกันเอง พบวา ชาวเลมอแกนแตละกลุมยังคงติดตอสัมพันธ
ไปมาหาสูเยี่ยมเยือนกันบางนาน ๆ ครั้ง  

4. อัตลักษณดานวัฒนธรรม (ภาษา การแตงกาย อาหาร ศิลปะ ความเชื่อ พิธีกรรม และ       
ระเบียบประเพณี) 

จากการศึกษาการดํารงอยูของอัตลักษณดานวัฒนธรรม (ภาษา การแตงกาย อาหาร 
ศิลปะ ความเชื่อ พิธีกรรม และระเบียบประเพณี) ของชาวเลมอแกน พบวา อัตลักษณดาน
วัฒนธรรมไดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตคอนขางมาก ดังนี้

4.1 วัฒนธรรมดานภาษา พบวาในปจจุบันชาวเลมอแกนอาวบอนใหญ หมูเกาะสุรินทร 
เกาะเหลา เกาะชาง และเกาะพยาม จังหวัดระนอง ทุกคนยังคงพูดสื่อสารกันดวยภาษามอแกน ทําให
ภาษามอแกนยังคงอยู ยกเวนชาวเลมอแกนหาดราไวย จังหวัดภูเก็ต ที่ในปจจุบันยังเหลือเฉพาะกลุม
ผูใหญและคนชรา ประมาณ 10 คนเทานั้นที่ยังคงพูดจากันดวยภาษามอแกน สวนเด็กรุน             
หลัง ๆ ไมสามารถพูดภาษามอแกนไดเลย เด็กรุนใหม ๆ สามารถใชภาษาไทยไดดีขึ้นทั้งการฟง พูด 
อาน และเขียน 

4.2 วัฒนธรรมดานการแตงกายของชาวเลมอแกนทุกกลุมในปจจุบันไดเปลี่ยนแปลง
ไปจากในอดีตอยางเห็นไดเดนชัดที่สุด โดยเฉพาะกลุมเด็กวัยรุนที่หันมาแตงกายเหมือน ๆ กับเด็ก
ทั่ว ๆ ไป ประดับรางกายดวยเครื่องประดับตาง ๆ อยางสวยงาม พรอมกับมีการแตงหนาแตงตาดู
เหมือน ๆ กับเด็กทั่ว ๆ ไป 

4.3 วัฒนธรรมดานอาหารการกินของชาวเลมอแกนในปจจุบัน พบวาชาวเลมอแกน
ทุกกลุมหันมาบริโภคอาหารตามแบบอยางคนท่ัวไปมากข้ึน ภายในชุมชนทุกแหงมีรานคาขายของชํา 
ขนม และเครื่องดื่ม สงผลใหวัฒนธรรมดานอาหารการกินของชาวเลมอแกนเปลี่ยนไปมากขึ้น
เชนกัน

4.4 วัฒนธรรมดานศิลปะ ความเชื่อ พิธีกรรม และประเพณีของชาวเลมอแกน พบวา
ในปจจุบันชาวเลมอแกนอาวบอนใหญ หมูเกาะสุรินทร ยังเปนกลุมชาวเลมอแกนที่ยังคงรักษา
วัฒนธรรมดานศิลปะ ความเชื่อ พิธีกรรม และประเพณี ไวไดมากที่สุด ไมวาจะเปนศิลปะเกี่ยวกับ
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การสรางบาน สรางเรือ งานจักสาน เครื่องมือทํามาหากิน งานแกะสลักเสาวิญญาณบรรพบุรุษ การ
รายรํา การรองเพลง และการเลนดนตรี โดยประเพณี และพิธีกรรมที่ชาวเลมอแกนอาวบอนใหญ 
ยังคงรักษามาไดจนกระทั่งถึงในปจจุบัน คือ พิธีกรรมเกี่ยวกับการตาย พิธีฉลองเสาวิญญาณ
บรรพบุรุษ และพิธีลอยเรือสะเดาะเคราะห สวนชาวเลมอแกนเกาะเหลา เกาะชาง และเกาะพยาม 
จังหวัดระนอง นั้นยังสามารถรักษาอัตลักษณดานวัฒนธรรมบางอยางเอาไวไดบาง เชน การสราง
บาน สรางเรือ เครื่องมือทํามาหากิน งานจักสาน การรายรํา การรองเพลง แตความรูเหลานี้ยังจํากัด
อยูเฉพาะกลุมคนชรา นับวันจะคอย ๆ สูญหายไป สวนพิธีฉลองเสาวิญญาณบรรพบุรุษ และพิธีลอย
เรือสะเดาะเคราะห นั้นในปจจุบันไมมีผูสืบทอด ทําใหไมมีพิธีฉลองเสาวิญญาณบรรพบุรุษ และพิธี
ลอยเรือสะเดาะเคราะหในชุมชนชาวเล มอแกนเกาะเหลา เกาะชาง และเกาะพยาม จังหวัดระนอง 
อีกเลย เชนเดียวกับชุมชนชาวเลมอแกน หาดราไวยที่ชุมชนเปดรับวัฒนธรรมจากภายนอกมากกวา
ชุมชนชาวเลมอแกนที่อื่น ๆ จนเหลือวัฒนธรรมของกลุมใหเห็นนอยมาก 

สภาพอัตลักษณของชาวเลมอแกนในปจจุบัน
อัตลักษณตาง ๆ ของชาวเลมอแกนในปจจุบันนั้นไดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต

คอนขางมาก โดยอัตลักษณดานการตั้งถิ่นฐานและลักษณะที่อยูอาศัย การแตงกาย และอาหารการ
กิน ที่อยูในสภาพสูญหายไปแลว  อัตลักษณที่อยูในสภาพที่ยังคงอยู ไดแก การประกอบอาชีพ การ
ทํามาหากิน ภาษา และศิลปะการจักสาน สวนอัตลักษณที่อยูในสภาพใกลจะสูญหาย ไดแก อัตลักษณ
ดานวิถีชีวิต สังคม และความสัมพันธระหวางกลุมชาวเลมอแกนและกลุมชนอื่น ๆ ดานความเชื่อ
พิธีกรรม และระเบียบประเพณี เชน พิธีฉลองเสาวิญญาณบรรพบุรุษ “เหนียะเอนหลอโบง” ศิลปะ
การเลนดนตรี การรายรํา และการขับรอง นอกจากนี้แลวในปจจุบันยังพบวาความรูเกี่ยวกับการใช
สมุนไพร การดูทิศทางลม และฤดูกาลตาง ๆ ของชาวเลก็อยูในสภาพใกลจะสูญหายเชนกัน โดย
กลุมชาวเลมอแกนที่อาศัยอยูบริเวณอาวบอนใหญ หมูเกาะสุรินทร อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ยังคง
รักษาอัตลักษณดานตาง ๆ ไวไดคอนขางมาก สวนชาวเลมอแกนที่อาศัยอยูบริเวณหาดราไวย อําเภอ
เมือง จังหวัดภูเก็ต นั้นสามารถรักษาอัตลักษณดานตาง ๆ ไวไดคอนขางนอย 

การสืบทอดอัตลักษณของชาวเลมอแกน
1. การสืบทอดอัตลักษณดานการตั้งถิ่นฐานและลักษณะที่อยูอาศัย
ชาวเลมอแกนจะถายทอดความรูเกี่ยวกับการเลือกสถานที่ปลูกสรางบานเรือนใหกับ

คนรุนหลัง ๆ โดยการบอกสืบตอ ๆ กันมาจากผูที่เปนหัวหนาเผาและผูอาวุโสในชุมชน ซึ่งถือวา
เปนผูที่มีความรูและประสบการณ ซึ่งเปนที่เคารพนับถือของชาวเลมอแกนทุกคน สวนการสืบทอด 
อัตลักษณ  ดานการสรางที่อยูอาศัย ซึ่งไดแกบานและเรือนั้นจะมีพอทําหนาที่เปนผูการถายทอด
ความรูและวิธีในการสรางบานและเรือใหกับลูกชาย  ผูชายชาวเลมอแกนทุกคนจะแตงงานไดก็ตอเมื่อ
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สามารถสรางบาน  สรางเรือ และทํามาหากินไดจึงจะแตงงานได การสอนใหลูกสรางบาน สรางเรือน้ัน 
จะใชวิธีการฝกใหเด็กชวยทํา จากงานงาย ๆ กอน เชน การเย็บใบเตยใหเปนแชงติดกันสําหรับ
มุงหลังคาเรือ หรือกั้นฝาบาน ชวยตัดใบคอมามุงหลังคาบาน เปนตน เด็ก ๆ ไดเห็นพอและคนอื่น ๆ 
ในหมูบานสรางบาน สรางเรือทุกขั้นตอน เมื่อเติบโตขึ้นไดชวยงานที่ยากขึ้น จนสามารถทําไดดวย
ตนเอง    

2. การสืบทอดอัตลักษณดานการประกอบอาชีพและการทํามาหากิน 
ชาวเลมอแกนถายทอดความรูดานการประกอบอาชีพและการทํามาหากิน โดยเฉพาะ

การสรางเครื่องมือในการจับปลา เชน ชูม แลม และการถายทอดความรูเกี่ยวกับการจับปลา การดู
ทิศทางลม และการดูแหลงอาหารในทะเล โดยพอจะเปนผูถายทอดวามรูในการสรางเครื่องมือใน
การจับปลาใหกับลูกผูชายดวยการทําใหดู ฝกใหทดลองทํา เด็ก ๆ ไดฝกใชเครื่องมือที่เปนของจริง 
ไดฝกถอเรือ  แจวเรือที่เปนของจริง เรียนรูจากสถานที่จริง ไดเห็นคนอื่น ๆ ในชุมชนเขาทํากัน สวน
เด็กผูหญิงแมจะฝกใหรูจักการหากับขาว เชน ฝกใหเจาะหอยติบตามโขดหินใกล ๆ บาน ฝกให
ทํางาน เชน ฝกใหดําปลิงทะเล นอกจากน้ีแลวจากการติดตอสัมพันธกับสังคมภายนอกมากข้ึน ทําให
ชาวเลมอแกนรุนหลัง ๆ ไดเห็นวิธีการทําประมงตามแบบอยางของชาวประมงบนฝง เกิดการเรียนรู 
และปรับเปลี่ยนวิธีการจับปลาตามแบบอยางดั้งเดิมของชาวเลมอแกนที่ใชชูม ใชแลม แทงปลา มา
เปนการวางอวน วางลอบ แทน

3. การสืบทอดอัตลักษณดานวัฒนธรรม (ภาษา การแตงกาย อาหาร ศิลปะ ความเชื่อ           
พิธีกรรม และระเบียบประเพณี)

ชาวเลมอแกนถายทอดวัฒนธรรมดานภาษาใหกับคนรุนหลัง ๆ ดวยการพูดคุยกันเปน
ภาษามอแกน เรื่องเลา เหตุการณตาง ๆ รวมทั้งนิทาน และบทเพลง ไดถูกถายทอดใหแกเด็กรุนหลัง
ดวยวิธีการเลาเปนภาษามอแกน ไมมีการบันทึกเหตุการณหรือเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนเปนลายลักษณอักษร
ในขณะเดียวกันการที่ชาวเลมอแกนมีโอกาสติดตอสัมพันธกับสังคมภายนอกมากขึ้น รวมทั้งการ
ไดรับการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน รวมทั้งการเปดรับสื่อตาง ๆ มากขึ้น ทําใหชาวเลมอ
แกนรุน หลัง ๆ ใชภาษาไทยไดมากขึ้นทั้งทักษะการฟง พูด อาน และเขียน สวนการถายทอด
วัฒนธรรมดานศิลปะ เชน การถายทอดความรูดานการจักสาน ทั้งเสื่อ (แตะกัน) กระเปา (กอแปะ) 
กลองใสของไมมีฝาปด (ชอมาก) และกลองใสของมีฝาปด (หลูโทง) น้ันสวนใหญแลวไดรับการ
ถายทอดมาจากแม โดยไดรับการถายทอดใหตั้งแตยังเปนเด็ก โดยเริ่มตนจากฝกใหขูดใบเตยปา เมื่อ
โตขึ้นจะนําไปตัดเตยในปา ฝกใหผาใบเตย ฝกใหสานเสื่อกอน โดยเริ่มตนจักสานใหดู จากนั้นให
สานตอจนเสร็จ หลังจากที่สานเสื่อเปนแลวจะสามารถสานงานอ่ืน ๆ ได สวนการถายทอดดาน
ความเชื่อและพิธีกรรม เชน พิธีฉลองเสาวิญญาณบรรพบุรุษและลอยเรือสะเดาะเคราะห หรือที่
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ชาวเลมอแกนเรียกวา “เหนียะเอนหลอโบง” นั้นจะถายทอดผานพิธีกรรม เด็ก ๆ ไดเห็นผูใหญ
และผูอาวุโสในชุมชนประกอบพิธีกรรมตาง ๆ เปนประจําทุกป โดยในพิธีดังกลาวจะมีผูนําพิธีกรรม 
หรือที่เรียกวา “โตะหมอ” ที่ไดรับการสืบทอดมาจากหัวหนาเผามอแกนที่เสียชีวิตไปแลว โดยใน
ปจจุบันเหลือผูที่จะเปนผูนําพิธีกรรมดังกลาว 2-3 คน เทาน้ัน ชุมชนมอแกนบางแหงขาดผูนํา
พิธีกรรมดังกลาว จนไมมีการจัดพิธีฉลองเสาวิญญาณบรรพบุรุษและลอยเรือสะเดาะเคราะหอีกเลย 
เด็กชาวเลมอแกนรุนหลัง ๆ มาก็ไมไดใหความสนใจในพิธีกรรมดังกลาว ไมมีใครสนใจที่จะเรียนรู 
ผูที่เขารวมพิธีกรรมดังกลาวสวนใหญจึงเปนกลุมผูใหญและคนชราในชุมชนเทานั้น 

หลักคิด
1. อัตลักษณชาวเลมอแกนเปนสิ่งที่มีคุณคา บงบอกถึงความเปนชาติพันธุของชาวเล              

มอแกนท่ีไดรับการสืบทอดมาจากรุนสูรุน ถือเปนหนาท่ีโดยตรงของชาวเลมอแกนทุกคน โดยเฉพาะ
เยาวชนรุนใหมที่จะตองศึกษาเรียนรูใหเกิดความเขาใจ และชวยกันสืบทอดตอ ๆ กันไป    

2. การจัดการเรียนรูเพ่ือรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกนใหคงอยูตอไปไดนั้นจะตองอาศัย 
การทํางานรวมกันแบบบูรณาการ (integrated management) ระหวางกลุมชาวเลมอแกน หนวยงาน
รัฐโดยเฉพาะหนวยงานดานการจัดการศึกษา  และหนวยงานเอกชนที่ทํางานในพื้นที่อยางสม่ําเสมอ 
และตอเน่ือง 

3. ชาวเลมอแกนเปนกลุมชาติพันธุที่อาศัยอยูในพื้นแผนดินไทยมาเปนเวลาชานาน 
การศึกษาเรียนรูอัตลักษณของชาวเลมอแกนใหเขาใจจะนําไปสูความเขาใจที่ดีตอกัน และยอมรับ
ในวัฒนธรรมท่ีแตกตางระหวางชาวเลมอแกนกับกลุมชนภายนอก 

เงื่อนไขการจัดการเรียนรู
1. การจัดการเรียนรูเพ่ือรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกนจะตองอาศัยการทํางานรวมกัน

แบบบูรณาการ (integrated management) ระหวางชาวเลมอแกนทุกเพศ ทุกวัย หนวยงานรัฐ
โดยเฉพาะหนวยงานดานการจัดการศึกษา และหนวยงานเอกชนที่ทํางานในพื้นที่ ทํางานรวมกัน
แบบบูรณาการ (integrated management) อยางสม่ําเสมอ และตอเน่ือง 

2. การจัดการเรียนรูเพ่ือรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน จะตองสรางความตระหนักใน
คุณคา และความสําคัญของอัตลักษณที่เปนสิ่งบงบอกถึงความเปนชาติพันธุใหเกิดขึ้นกับชาวเล 
มอแกนทุกคนโดยเฉพาะคนรุนหนุมสาว 

3. การจัดการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกนจะตองมีหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง
ที่ทําหนาที่เปนเจาภาพ หรือเปนหนวยงานหลักในการดูแล และประสานความรวมมือกับหนวยงานอื่น ๆ 

4. กิจกรรมที่จดัขึ้นจะตองสอดคลองกับสภาพ บริบทของชุมชนชาวเลมอแกนแตละ
ชุมชน และจะตองมีความตอเนื่อง ครอบคลุมอัตลักษณดานตาง ๆ ของชาวเลมอแกน 
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5. กิจกรรมท่ีจัดข้ึนจะตองเปดโอกาสใหชาวเลมอแกนทุกคนเขามามีสวนรวมใหมาก       
ทั้งรวมคิด รวมทํา และรวมกันปรับปรุงแกไข 

แนวคิดการสงเสริมการเรียนรู
1. การจัดการเรียนรูเพ่ือรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกนจะตองอาศัยฐานขอมูลดานสภาพ

ทั่วไป บริบทชุมชนชาวเลมอแกนแตละชุมชน และสภาพอัตลักษณดานตาง ๆ ที่ไดจากการศึกษา 
รวบรวมอยางเปนระบบ

2. การจัดการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกนจะตองคํานึงถึงสภาพ และบริบท
ของแตละชุมชน 

3. การจัดการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกนจะตองอาศัยการมีสวนรวมจากทุกฝาย 
โดยเฉพาะกลุมชาวเลมอแกนรุนใหม ๆ หนวยงานรัฐโดยเฉพาะหนวยงานดานการจัดการศึกษา 
และหนวยงานเอกชนที่ทํางานในพื้นที่ ทํางานรวมกันแบบบูรณาการ (integrated management)

4. การจัดการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกนจะตองมีหนวยงานหลักท่ีทําหนาที่
ดูแล และประสานความรวมมือกับหนวยงานอื่น ๆ 

5. การจัดการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกนจะตองอาศัยการทํางานอยาง
ตอเน่ือง สม่ําเสมอ  

แนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน 
แนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกนในครั้งนี้เปนแนวทาง

และวิธีการทํางานในลักษณะการบูรณาการรวมกัน (integrated management) ระหวางกลุมชาวเล
มอแกน หนวยงานรัฐ และหนวยงานเอกชน โดยมีหนวยงานหลักคอยทําหนาที่ดูแล และประสาน
ความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดการทํางานรวมกนัอยางตอเนื่อง โดยมีแนวทางการ
สงเสริมการเรียนรูดังน้ี

1. ศึกษาเรียนรูขอมูลพื้นฐาน 
ศึกษา รวบรวมขอมูลดานตาง ๆ ดังนี้
1. ขอมูลดานสภาพทั่วไป และบริบทชุมชนชาวเลมอแกนแตละชุมชน
2. ขอมูลดานวัฒนธรรม (ภาษา การแตงกาย อาหาร ศิลปะ ความเชื่อ พิธีกรรม และ

ระเบียบประเพณี) ของชาวเลมอแกนแตละชุมชน
3. ขอมูลสภาพวัฒนธรรมดานตาง ๆ ของชาวเลมอแกนในแตละชุมชน มีวัฒนธรรม

ใดบางที่สูญหายไปแลว อยูในสภาวะวิกฤติ หรือยังคงอยู  
4. ขอมูลหนวยงานภาครัฐ และเอกชน/องคกร/กลุมบุคคลตาง ๆ ที่คอยดูแล ใหความ

ชวยเหลือชาวเลมอแกนแตละชุมชน
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5. ขอมูลดานการสืบทอดอัตลักษณดานตาง ๆ ของชาวเลมอแกน
6. ขอมูลตัวอยางกลุมชาติพันธุที่ประสบความสาํเร็จในการสืบทอด อัตลักษณของตนเอง 
วิธีการ  ศึกษาเอกสาร  สํารวจชุมชน  สังเกต  พูดคุย  สรุปและจัดทําฐานขอมูล

ดานอัตลักษณชุมชนชาวเลมอแกนแตละชุมชนอยางเปนระบบ เพ่ือนําไปใชเปนขอมูลในการวางแผน                       
จัดกิจกรรม  

2. รวมงานกันหลากหลายฝาย
รวมคิด รวมทํา และรวมปรับปรุงแกไข
1. ศึกษาเรียนรูขอมูลดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดกรอบแนวทางการทํางาน

รวมกันหลาย ๆ ฝาย
2. รวมกันเสนอแนะรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพและบริบทของ

ชุมชนชาวเลมอแกนแตละชุมชน
วิธีการ จัดประชุม ระดมความคิดจากผูทีเ่ปนตัวแทนหนวยงานรัฐ และเอกชน รวมทั้ง

กลุมชาวเลมอแกน เพื่อชี้แจงทําความเขาใจ และรวมกันเสนอแนะรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูที่
เหมาะสม 

3. มากมายดวยกิจกรรม
กิจกรรมตาง ๆ ที่จัดขึ้นคํานึงถึงสภาพทั่วไป และบริบทชุมชนชาวเลมอแกนแตละ

ชุมชน ตลอดจนครอบคลุมวัฒนธรรมดานตาง ๆ   
1. กิจกรรมการใชภาษามอแกนในการพูดคุย สื่อสารกัน
2. การจัดงานประเพณี และพิธีกรรมที่สําคัญ ๆ เชน พิธีฉลอง เสาวิญญาณบรรพบุรุษ 

และพิธีลอยเรือสะเดาะเคราะห เปนประจําทุกป
3. การจัดตั้งพิพิธภัณฑชุมชน/อาคารแสดงเร่ืองราวเก่ียวกับชาวเล มอแกน
4. จัดทําหลักสูตรทองถิ่นเพื่อนําไปใชในการจัดการเรียนรูใหแกเด็กชาวเลมอแกน 
5. จัดทําหนังสือสงเสริมการอานเพื่อถายทอดประวัติความเปนมา วัฒนธรรม วิถีชีวิต 

ประเพณี ความเช่ือของชาวเลมอแกน ใหแกเด็กชาวเลมอแกนไดเรียนรู
6. การจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูในชุมชนชาวเลมอแกน และภูมิปญญาทองถ่ิน
7. จัดกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมโดยชาวเลมอแกน
วิธีการ ประสานการทํางานรวมกับหนวยงานตาง ๆ ในการจดักิจกรรม

4.  ทําเชิงบูรณาการ
หลอมรวมกิจกรรมตาง ๆ โดยใหชาวเลมอแกนทุกคน หนวยงานรัฐ และเอกชน เขามามี

สวนรวมในการจัดกิจกรรมตาง ๆ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



182

1. รวมคิดวางแผน ดําเนินการกับทุกภาคสวน ทั้งกลุมชาวเลมอแกน หนวยงานรัฐ/
เอกชน /องคกร/กลุมบุคคลตาง ๆ

2. กิจกรรมตาง ๆ สอดคลองกับสภาพทั่วไป บริบทชุมชนชาวเล มอแกนแตละชุมชน 
โดยนําขอมูลดานวัฒนธรรมของชาวเลมอแกนแตละชุมชนมาประกอบการทํางาน

3. หลักคิดสําคัญของการจัดกิจกรรม คือ มองชุมชนเปนองครวมแลวบูรณาการงาน
ตาง ๆ เขาดวยกัน 

วิธีการ ทํางานเชิงบูรณาการ สรางความรับผิดชอบรวมกัน 
5. ประสานอยางตอเนื่อง
การจัดการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกนอยางยั่งยืน
1. สรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกนในแตละชุมชน

แลวนําผลมาพัฒนาตอ
2. กําหนดภาระงาน/ปฏิทินการดําเนินงานใหแกหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อ

ความตอเนื่องและยั่งยืน
3. ประสานใหเกิดความรวมมือกันระหวางกลุมชนชาวเลมอแกนจากที่อื ่น ๆ และ

กลุมคนภายนอก
วิธีการ ประเมินสรุปผลการจัดการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน กําหนด

ภาระงานใหแกหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ประสานขอความรวมมือไปยังกลุมชาวเลมอแกนจากที่
อื่น ๆ และกลุมคนภายนอก

ตอนท่ี 5 ผลการตรวจสอบแนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน
จากการนํารางแนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกนไปให

ผูเชี่ยวชาญ ซึ่งประกอบดวย นักมานุษยวิทยาในพื้นที่ นักวิชาการ นักวิจัย และนักพัฒนาผูมี
ประสบการณดานการพัฒนาชาวเลมอแกน จํานวน 5 ทาน พิจารณาตรวจสอบความเปนไปไดและ
ความเหมาะสมของรางแนวทางสงเสริมการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน โดยผูเชี่ยวชาญ          
ทั้ง 5 ทาน ไดใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการนําไปพัฒนารางแนวทางการสงเสริมการ
เรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน เพื่อความเหมาะสม ดังนี้

“แนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพ่ือรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกนที่รางขึ้น เปนแนวทาง
ที่สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนการศึกษาเรียนรูขอมูลพื้นฐาน 
รวมงานกันหลากหลายฝาย มากมายดวยกิจกรรม ทําเชิงบูรณาการ และประสานอยางตอเนื่อง เปน
แนวทางการสงเสริมการเรียนรูที่เหมาะสม ทั้งนี้เนื่องจากในการทํางานเพื่อพัฒนาการเรียนรูของ
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ชาวเลมอแกนเพื่อใหสามารถรักษาอัตลักษณไวใหคงอยูนั้น จําเปนที่จะตองอาศัยการมีสวนรวมจาก
หลาย ๆ ฝาย ทํางานแบบบูรณาการรวมกันตามความถนัด และภาระขอบขายงานของแตละ
หนวยงาน โดยมีขอเสนอแนะที่นาจะเปนประโยชนตอการนําไปปรับปรุงแนวทางการสงเสริมการ
เรียนรูเพ่ือรักษา อัตลักษณชาวเลมอแกนในครั้งนี้ใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ดังน้ี 

1. การจัดการเรียนรูเพ่ือรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกนควรใหครอบคลุมทั้งดานความรู 
ทักษะ และเจตคติ รวมไปถงึการวัดและประเมินผลการเรียนรูจะตองครอบคลมุท้ัง 3 ดานดังกลาวดวย

2. การจัดการเรียนรูถาพิจารณาตามองคประกอบของการรับสาร-สงสาร ผูสงสาร                 
ซึ่งประกอบดวย กลุมชาวเลมอแกนเอง หรือหนวยงาน/องคกรคนอื่น ๆ ผูทําหนาที่สงสาร (เนื้อหา
สาระ) ไปยังผูรับสารซึ่งเปนชาวเลมอแกน โดยผานชองทางการรับรู ซึ่งประกอบดวย หู ตา จมูก ลิ้น 
กาย ใจ ดังนั้นในขั้นหลากหลายกิจกรรม ควรมีกิจกรรมที่หลากหลายที่ใหชาวเลมอแกนไดเรียนรู
ดวยชองทางการรับรูตาง ๆ นอกจากนี้แลวสื่อที่ใชในการจัดการเรียนรู เชน หนังสือสงเสริมการ
อาน พิพิธภัณฑ/อาคารนิทรรศการ เปนตน ควรบอกสาระการเรียนรู (อัตลักษณดานตาง ๆ) ไวดวย” 

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 1

“แนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกนที่รางขึ้นถาไดรับ
การปรับปรุงใหเหมาะสมยิ่งขึ้นนาจะเปนประโยชนตอสังคมเปนอยางมาก โดยประเด็นที่ควรจะ
ปรับปรุง ไดแก

1. กิจกรรมการจัดการเรียนรูควรคํานึงถึงเร่ืองของการอนุรักษธรรมชาติใหมาก ซึ่ง
เปนสาระสําคัญในการจัดการเรียนรูในสวนของวิถีชีวิตที่จะดํารงไวสืบไป

2. สื่อตาง ๆ ไดเขามามีบทบาทสําคัญตอการเรียนรูของชาวเลมอแกนในปจจุบันเปน
อยางมาก ซึ่งจะทําใหชาวเลมอแกนบริโภคสื่อตาง ๆ มากจนเกินไปจนทําใหอัตลักษณดานภาษา 
รวมทั้งอัตลักษณที่เกี่ยวของกับภาษา เชน เพลง นิทาน ของชาวเลคอย ๆ สูญหายไป 

3. องคกรการเมือง (อบจ. อบต. เทศบาล) เปนองคกรการเมืองที่สําคัญที่สงผลเปน
อยางมากตอการจัดการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน เชน สนับสนุนงบประมาณ 
ประชาสัมพันธการจัดงาน เปนตน”  

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 2 

“ชุมชนชาวเลมอแกนแตละชุมชนเปนชุมชนขนาดเล็กอาจมีปญหาดานพื้นที่และ
งบประมาณ การจัดการเรียนรูจึงควรนําแนวคิดดานการบูรณาการดานพื้นที่มาใชโดยการจัดสราง
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ศูนยวัฒนธรรมชาวเลมอแกน หรือศาลามอแกน ซึ่งเปนศาลาหรือศูนยรวมอัตลักษณชาวเลมอแกน             
ในลักษณะบูรณาการเชิงสถานที่ดวยบริเวณดังกลาว ประกอบดวย

1. ศาลาที่ปลูกสรางดวยวัสดุพืน้บานและศิลปกรรมแบบมอแกน
2. ปลูกตนไมที่เปนวัตถุดิบสําหรับใชสอยในวิถีชีวิตชาวเลมอแกน
3. มีพื้นที่เกบ็เคร่ืองดนตรี เคร่ืองมือตอเรือ เคร่ืองมือแกะสลัก เคร่ืองมือจักสาน เปนตน 
4. มีพืน้ที่ฝกซอมและถายทอดศิลปะการรองรําทําเพลงและเลนดนตรี
5. มีพื้นที่สําหรับตอเรือ แกะสลัก และจักสาน
6. มีพืน้ที่จดัแสดงอัตลักษณทางวัฒนธรรมของชาวเลมอแกน
7. มีพื้นที่จัดพิธีกรรม
8. มีพืน้ที่สาํหรับนักทองเที่ยวที่สนใจเขารวม
9. มีศนูยภาษามอแกนสําหรับคนควา ศึกษา เรียนรู
10. จัดทําหลักสูตรทองถิ่น ซึ่งใหเด็กมอแกนเรียนรู (เนนสาระความรูดานทองถิ่น

มากกวาความรูจากสวนกลาง)”   
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 3

โดยสรุปจากการนํารางแนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน
ไปใหผูเช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบความเปนไปไดและความเหมาะสม ผูเชี่ยวชาญไดใหขอเสนอแนะ
ที่เปนประโยชนเพื่อการปรับปรุงรางแนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพ่ือรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน
เพื่อใหมีความเหมาะสมย่ิงขึ้น ดังน้ี

1. การจัดการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกนน้ันจําเปนที่จะตองจัดใหครอบคลุม
ทั้งดานความรู ทักษะและเจตคติ โดยจะตองมีวิธีการหรือกิจกรรมที่หลากหลาย ตลอดจนตองมีการ
วัดและประเมินผลการเรียนรูดวย

2. สื่อตาง ๆ ที่ใชในการจัดการเรียนรูควรชี้ชัดใหละเอียดวานําไปใชจัดการเรียนรูเพื่อ
รักษาอัตลักษณในดานใดบาง  

3. การจัดการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกนที่สําคัญและจําเปนอยางยิ่งคือ
การจัดการเรียนรูใหชาวเลมอแกนตระหนักถึงเร่ืองของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ใหมาก 

4. การจัดการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณของชาวเลมอแกนใหมีความตอเนื่องและ
ยั่งยืนน้ันจะตองไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล ต้ังแตการกําหนดนโยบายท่ีเก่ียวของกับกลุมชาติพันธุ               
การสนับสนุนดานงบประมาณ รวมทั้งการประชาสัมพันธ เปนตน  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



185

5. ควรไดมีการจัดสรางศูนยวัฒนธรรมชาวเลมอแกน หรือศาลามอแกนเพื่อเปนแหลง
รวบรวมอัตลักษณของชาวเลมอแกนไวดวยกัน โดยบูรณาการดานวัฒนธรรมตาง ๆ เขาดวยกัน 

 
ตอนท่ี 6 แนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน

จากขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญท้ัง 5 ทาน ผูวิจัยไดนําไปปรับปรุงแนวทางการสงเสริม
การเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกนใหมีความเหมาะสม ดังน้ี 

1. อัตลักษณดานการตั้งถิ่นฐาน และลักษณะที่อยูอาศัย
ปจจุบันอัตลักษณดานการต้ังถ่ินฐาน และลักษณะท่ีอยูอาศัยของชาวเลมอแกนทุกกลุม 

ไดเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตคอนขางมาก จากการใชเรืองามเปนที่อยูอาศัย และเปนพาหนะเรรอน 
ทํามาหากินในทองทะเล และขึ้นมาสรางเพิงพักชั่วคราวหลบลมหลบฝนในหนามรสุมตามเวิ้งอาว 
และตามเกาะแกงตาง ๆ ในทะเลอันดามันมาปลูกสรางบานเรือนอยูรวมกันเปนชุมชนถาวร ลักษณะ
บานเรือนของชาวเลมอแกนนั้นในอดีตปลูกสรางตามภูมิปญญา และความเชื่อที่ไดรับการสืบทอด
ตอ ๆ กันมา และไดมีการปรับเปลี่ยนลักษณะของบานเรือนเรื่อยมาโดยเฉพาะบานเรือนของชาวเล
มอแกนหาดราไวย จังหวัดภูเก็ต และไดปรับเปลี่ยนลักษณะของบานเรือนอยางเดนชัดที่สุดหลัง
เหตุการณธรณีพิบัติภัยคลื่นยักษสึนามิ ป พ.ศ. 2547 โดยเฉพาะบานเรือนของชาวเลมอแกนบาน
เกาะเหลา เกาะชาง และเกาะพยาม จังหวัดระนอง สวนบานเรือนของชาวเลมอแกนอาวบอนใหญ 
หมูเกาะสุรินทร จังหวัดพังงา แมจะสรางคลายคลึงกับบานเรือนในอดีตแตก็ไมถูกตองตามภูมิปญญา 
และความเชื่อของชาวเลมอแกน เชน บานแตละหลังสรางวางเรียงเปนแถวซอนกัน 3 แถว ขนานไป
กับชายหาด ซึ่งชาวเลมอแกนเชื่อวาบานแตละหลังจะตองสรางไมใหจั่วของบานซอนกัน เพราะทํา
ใหบานที่อยูดานหลังอับลม ผูอยูอาศัยรูสึกไมสบาย เปนตน นอกจากนี้แลวในปจจุบันยังพบวา
ภูมิปญญา และความเชื่อของชาวเลมอแกนเกี่ยวกับการเลือกทําเลที่ตั้งชุมชนที่ตองเลือกชายหาดที่
สามารถมองเห็นไดชัดเจน เรือสามารถเขา-ออก ไดโดยสะดวกทั้งในเวลาน้ําขึ้นและน้ําลง สามารถ
หลบลมไดดี มแีหลงนํ้าจืดอยูใกลชุมชน ก็ไดสูญหายไปจนหมดสิ้น ทั้งน้ีเน่ืองจากชาวเลมอแกนทุกกลุม
ไมสามารถโยกยายถิ่นฐานไปยังที่ตาง ๆ ไดเหมือนในอดีต ซ้ําที่อยูอาศัยในปจจุบันก็ยังขัดแยงกับ
เจาของท่ีดินในพื้นที่ เชน ชุมชนชาวเลมอแกนหาดราไวย จังหวัดภูเก็ต 

2. อัตลักษณดานการประกอบอาชีพ และการทํามาหากิน
ชาวเลมอแกนทุกกลุมในปจจุบันยังคงประกอบอาชีพประมงเปนหลัก ท้ังการทําประมง

แบบดั้งเดิม คือ การดําน้ําแทงปลา หาหอยมุกโขง หอยนมสาว ปลิงทะเล การเจาะหอยติบตาม
โขดหินตาง ๆ และการทําประมงตามแบบอยางของชาวประมงพื้นบาน ไดแก การออกอวนจับปลา 
จับกุง การทําไซ ทําลอบดักปู ดักหมึก โดยสัตวน้ําที่จับมาไดจะนํามาขายตอใหพอคาคนกลาง หรือ
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ขายใหกับนายทุนบนฝง บางคนนํามาตั้งแผงขายตอใหคนทั่วไป เชนชาวเลมอแกนที่หาดราไวย 
จังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้แลวยังพบวาในปจจุบันชาวเลมอแกนบางคนยังประกอบอาชีพอื่น ๆ เพื่อหา
รายไดเลี้ยงชีพ เชน การเปดรานหรือแผงเล็ก ๆ ขายของชํา ขนม เครื่องดื่ม ในชุมชน การเก็บเศษ
เหล็กในทะเล และของเกาขาย การเปนลูกจางทํางานกับทางอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร ในชวง
ฤดูทองเที่ยว (พฤศจิกายน-เมษายน) ของชาวเลมอแกนอาวบอนใหญ หมูเกาะสุรินทร ตลอดจนการ
ประกอบอาชีพรับจางทั่วไป เชน การทําความสะอาดบาน การตกแตงสวน เปนตน ซึ่งจะเห็นไดวา
อาชีพของชาวเลมอแกน  ในปจจุบันยังคงประกอบอาชีพประมงเปนหลัก เพียงแตไดปรับเปลี่ยน
รูปแบบของเครื่องมือ และวิธีการประมงตามแบบอยางที่เคยไดรับการถายทอดมาจากบรรพบุรุษมา
เปนการทําประมงตามแบบอยางของชาวประมงพื้นบานมากขึ้น เชน การใชเรือหางยาว การวางอวน 
วางไซ วางลอบจับสัตวน้ํา เปนตน 

3. อัตลักษณดานวิถีชีวิต สังคม และความสัมพันธระหวางกลุมชาวเลมอแกนและ
กลุมชนอื่น ๆ

ปจจุบันชาวเลมอแกนทกุกลุมไดเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตแบบเรรอนมาปลูกสรางบานเรือน
อยูเปนชุมชนถาวร บางชุมชนมีการปลูกผัก ผลไม ไวบริโภค เชน ชาวเลมอแกนอาวบอนใหญ 
อุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร และชาวเลมอแกนเกาะพยาม มีวิถีชีวิตเหมือนคนทั่ว ๆ ไปมากขึ้น 
ดานสังคมมีการติดตอกับคนภายนอกมากขึ้น สามารถปรับตัวเขากับคนภายนอกไดดีกวาในอดีต 
สวนความสัมพันธกับชาวเลมอแกนดวยกันเอง พบวา ชาวเลมอแกนแตละกลุมยังคงติดตอสัมพันธ
ไปมาหาสูเยี่ยมเยือนกันบางนาน ๆ ครั้ง

4.  อัตลักษณดานวัฒนธรรม (ภาษา การแตงกาย อาหาร ศิลปะ ความเชื่อ พิธีกรรม และ       
ระเบียบประเพณี) 

จากการศึกษาการดํารงอยูของอัตลักษณดานวัฒนธรรม (ภาษา การแตงกาย อาหาร 
ศิลปะ ความเชื่อ พิธีกรรม และระเบียบประเพณี) ของชาวเลมอแกน พบวา อัตลักษณดาน
วัฒนธรรมไดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตคอนขางมาก ดังนี้

4.1 วัฒนธรรมดานภาษา พบวาในปจจุบันชาวเลมอแกนอาวบอนใหญ หมูเกาะ
สุรินทร เกาะเหลา เกาะชาง และเกาะพยาม จังหวัดระนอง ทุกคนยังคงพูดส่ือสารกันดวยภาษามอแกน 
ทําใหภาษามอแกนยังคงอยู ยกเวนชาวเลมอแกนหาดราไวย จังหวัดภูเก็ต ที่ในปจจุบันยังเหลือ
เฉพาะกลุมผูใหญและคนชรา ประมาณ 10 คนเทานั้นที่ยังคงพูดจากันดวยภาษามอแกน สวนเด็กรุน             
หลัง ๆ ไมสามารถพูดภาษามอแกนไดเลย เด็กรุนใหม ๆ สามารถใชภาษาไทยไดดีขึ้นทั้งการฟง พูด 
อาน และเขียน 
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4.2 วัฒนธรรมดานการแตงกายของชาวเลมอแกนทุกกลุมในปจจุบันไดเปลี่ยนแปลง
ไปจากในอดีตอยางเห็นไดเดนชัดที่สุด โดยเฉพาะกลุมเด็กวัยรุนที่หันมาแตงกายเหมือน ๆ กับเด็ก
ทั่ว ๆ ไป ประดับรางกายดวยเครื่องประดับตาง ๆ อยางสวยงาม พรอมกับมีการแตงหนาแตงตาดู
เหมือน ๆ กับเด็กทั่ว ๆ ไป 

4.3 วัฒนธรรมดานอาหารการกินของชาวเลมอแกนในปจจุบัน พบวา ชาวเลมอแกน
ทุกกลุมหันมาบริโภคอาหารตามแบบอยางคนท่ัวไปมากข้ึน ภายในชุมชนทุกแหงมีรานคาขายของชํา 
ขนม และเครื่องดื่ม สงผลใหวัฒนธรรมดานอาหารการกินของชาวเลมอแกนเปลี่ยนไปมากขึ้น
เชนกัน

4.4 วัฒนธรรมดานศิลปะ ความเชื่อ พิธีกรรม และประเพณีของชาวเลมอแกน พบวา
ในปจจุบันชาวเลมอแกนอาวบอนใหญ หมูเกาะสุรินทร ยังเปนกลุมชาวเลมอแกนที่ยังคงรักษา
วัฒนธรรมดานศิลปะ ความเชื่อ พิธีกรรม และประเพณี ไวไดมากที่สุด ไมวาจะเปนศิลปะเกี่ยวกับ
การสรางบาน สรางเรือ งานจักสาน เครื่องมือทํามาหากิน งานแกะสลักเสาวิญญาณบรรพบุรุษ การ
รายรํา การรองเพลง และการเลนดนตรี โดยประเพณี และพิธีกรรมที่ชาวเลมอแกนอาวบอนใหญ 
ยังคงรักษามาไดจนกระทั่งถึงในปจจุบัน คือ พิธีกรรมเกี่ยวกับการตาย พิธีฉลองเสาวิญญาณบรรพ
บุรุษ และพิธี ลอยเรือสะเดาะเคราะห สวนชาวเลมอแกนเกาะเหลา เกาะชาง และเกาะพยาม จังหวัด
ระนอง น้ันยังสามารถรักษาอัตลักษณดานวัฒนธรรมบางอยางเอาไวไดบาง เชน การสรางบาน 
สรางเรือ เคร่ืองมือทํามาหากิน งานจักสาน การรายรํา การรองเพลง แตความรูเหลานี้ยังจํากัดอยู
เฉพาะกลุมคนชรา นับวันจะคอย ๆ สูญหายไป สวนพิธีฉลองเสาวิญญาณบรรพบุรุษ และพิธีลอย
เรือสะเดาะเคราะห นั้นในปจจุบันไมมีผูสืบทอด ทําใหไมมีพิธีฉลองเสาวิญญาณบรรพบุรุษ และพิธี
ลอยเรือสะเดาะเคราะหในชุมชนชาวเล มอแกนเกาะเหลา เกาะชาง และเกาะพยาม จังหวัดระนอง 
อีกเลย เชนเดียวกับชุมชนชาวเลมอแกน หาดราไวยที่ชุมชนเปดรับวัฒนธรรมจากภายนอกมากกวา
ชุมชนชาวเลมอแกนท่ีอื่น ๆ จนเหลือวัฒนธรรมของกลุมใหเห็นนอยมาก 

สภาพอัตลักษณของชาวเลมอแกนในปจจุบัน
อัตลักษณตาง ๆ ของชาวเลมอแกนในปจจุบันนั้นไดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต

คอนขางมาก โดยอัตลักษณดานการต้ังถ่ินฐานและลักษณะท่ีอยูอาศัย การแตงกาย และอาหารการกิน 
ที่อยูในสภาพสูญหายไปแลว  อัตลักษณที่อยูในสภาพที่ยังคงอยู ไดแก การประกอบอาชีพ การ
ทํามาหากิน ภาษา และศิลปะการจักสาน สวนอัตลักษณที่อยูในสภาพใกลจะสูญหาย ไดแก อัตลักษณ
ดานวิถีชีวิต สังคม และความสัมพันธระหวางกลุมชาวเลมอแกนและกลุมชนอื่น ๆ ดานความเชื่อ
พิธีกรรม และระเบียบประเพณี เชน พิธีฉลองเสาวิญญาณบรรพบุรุษ “เหนียะเอนหลอโบง” ศิลปะ
การเลนดนตรี การรายรํา และการขับรอง นอกจากนี้แลวในปจจุบันยังพบวาความรูเกี่ยวกับการใช
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สมุนไพร การดูทิศทางลม และฤดูกาลตาง ๆ ของชาวเลก็อยูในสภาพใกลจะสูญหายเชนกัน โดย
กลุมชาวเลมอแกนที่อาศัยอยูบริเวณอาวบอนใหญ หมูเกาะสุรินทร อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ยังคง
รักษาอัตลักษณดานตาง ๆ ไวไดคอนขางมาก สวนชาวเลมอแกนที่อาศัยอยูบริเวณหาดราไวย อําเภอ
เมือง จังหวัดภูเก็ต นั้นสามารถรักษาอัตลักษณดานตาง ๆ ไวไดคอนขางนอย 

การสืบทอดอัตลักษณของชาวเลมอแกน
1. การสืบทอดอัตลักษณดานการตั้งถิ่นฐานและลักษณะที่อยูอาศัย
ชาวเลมอแกนจะถายทอดความรูเกี่ยวกับการเลือกสถานที่ปลูกสรางบานเรือน

ใหกับคนรุนหลัง ๆ โดยการบอกสืบตอ ๆ กันมาจากผูที่เปนหัวหนาเผาและผูอาวุโสในชุมชน ซึ่งถือ
วาเปนผูที่มีความรูและประสบการณ ซึ่งเปนที่เคารพนับถือของชาวเลมอแกนทุกคน สวนการสืบ
ทอดอัตลักษณ ดานการสรางที่อยูอาศัย ซึ่งไดแกบานและเรือนั้นจะมีพอทําหนาที่เปนผูการถายทอด
ความรูและวิธีในการสรางบานและเรือใหกับลูกชาย ผูชายชาวเลมอแกนทุกคนจะแตงงานไดก็ตอเมื่อ
สามารถสรางบาน  สรางเรือ และทํามาหากินไดจึงจะแตงงานได การสอนใหลูกสรางบาน สรางเรือ
นั้น จะใชวิธีการฝกใหเด็กชวยทํา จากงานงาย ๆ กอน เชน การเย็บใบเตยใหเปนแชงติดกันสําหรับ
มุงหลังคาเรือ หรือกั้นฝาบาน ชวยตัดใบคอมามุงหลังคาบาน เปนตน เด็ก ๆ ไดเห็นพอและคนอื่น ๆ 
ในหมูบานสรางบาน สรางเรือทุกขั้นตอน เมื่อเติบโตขึ้นไดชวยงานที่ยากขึ้น จนสามารถทําไดดวย
ตนเอง    

2. การสืบทอดอัตลักษณดานการประกอบอาชีพและการทํามาหากิน 
ชาวเลมอแกนถายทอดความรูดานการประกอบอาชีพและการทํามาหากิน โดยเฉพาะ

การสรางเครื่องมือในการจับปลา เชน ชูม แลม และการถายทอดความรูเกี่ยวกับการจับปลา การดู
ทิศทางลม และการดูแหลงอาหารในทะเล โดยพอจะเปนผูถายทอดวามรูในการสรางเครื่องมือใน
การจับปลาใหกับลูกผูชายดวยการทําใหดู ฝกใหทดลองทํา เด็ก ๆ ไดฝกใชเครื่องมือที่เปนของจริง 
ไดฝกถอเรือ  แจวเรือที่เปนของจริง เรียนรูจากสถานที่จริง ไดเห็นคนอื่น ๆ ในชุมชนเขาทํากัน สวน
เด็กผูหญิงแมจะฝกใหรูจักการหากับขาว เชน ฝกใหเจาะหอยติบตามโขดหินใกล ๆ บาน ฝกให
ทํางาน เชน ฝกใหดําปลิงทะเล นอกจากนี้แลวจากการติดตอสัมพันธกับสังคมภายนอกมากขึ้น ทํา
ใหชาวเลมอแกนรุนหลัง ๆ ไดเห็นวิธีการทําประมงตามแบบอยางของชาวประมงบนฝง เกิดการ
เรียนรู และปรับเปลี่ยนวิธีการจับปลาตามแบบอยางดั้งเดิมของชาวเลมอแกนที่ใชชูม ใชแลม แทง
ปลา มาเปนการวางอวน วางลอบ แทน
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3. การสืบทอดอัตลักษณดานวัฒนธรรม (ภาษา การแตงกาย อาหาร ศิลปะ ความเชื่อ           
พิธีกรรม และระเบียบประเพณี)

ชาวเลมอแกนถายทอดวัฒนธรรมดานภาษาใหกับคนรุนหลัง ๆ ดวยการพูดคุยกัน
เปนภาษามอแกน เรื่องเลา เหตุการณตาง ๆ รวมทั้งนิทาน และบทเพลง ไดถูกถายทอดใหแกเด็กรุน
หลังดวยวิธีการเลาเปนภาษามอแกน ไมมีการบันทึกเหตุการณหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเปนลายลักษณ
อักษร ในขณะเดียวกันการที่ชาวเลมอแกนมีโอกาสติดตอสัมพันธกับสังคมภายนอกมากขึ้น รวมทั้ง
การไดรับการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน รวมทั้งการเปดรับสื่อตาง ๆ มากขึ้น ทําใหชาวเล
มอแกนรุน หลัง ๆ ใชภาษาไทยไดมากขึ้นทั้งทักษะการฟง พูด อาน และเขียน สวนการถายทอด
วัฒนธรรมดานศิลปะ เชน การถายทอดความรูดานการจักสาน ทั้งเสื่อ (แตะกัน) กระเปา (กอแปะ) 
กลองใสของไมมีฝาปด (ชอมาก) และกลองใสของมีฝาปด (หลูโทง) น้ันสวนใหญแลวไดรับการ
ถายทอดมาจากแม โดยไดรับการถายทอดใหตั้งแตยังเปนเด็ก โดยเริ่มตนจากฝกใหขูดใบเตยปา เมื่อ
โตขึ้นจะนําไปตัดเตยในปา ฝกใหผาใบเตย ฝกใหสานเสื่อกอน โดยเริ่มตนจักสานใหดู จากนั้นให
สานตอจนเสร็จ หลังจากที่สานเสื่อเปนแลวจะสามารถสานงานอื่น ๆ ได สวนการถายทอดดาน
ความเชื่อและพิธีกรรม เชน พิธีฉลองเสาวิญญาณบรรพบุรุษและลอยเรือสะเดาะเคราะห หรือที่
ชาวเลมอแกนเรียกวา “เหนียะเอนหลอโบง” นั้นจะถายทอดผานพิธีกรรม เด็ก ๆ ไดเห็นผูใหญและ  
ผูอาวุโสในชุมชนประกอบพิธีกรรมตาง ๆ เปนประจําทุกป โดยในพิธีดังกลาวจะมีผูนําพิธีกรรม 
หรือที่เรียกวา “โตะหมอ” ที่ไดรับการสืบทอดมาจากหัวหนาเผามอแกนที่เสียชีวิตไปแลว โดยใน
ปจจุบันเหลือผูที่จะเปนผูนําพิธีกรรมดังกลาว 2-3 คน เทานั้น ชุมชนมอแกนบางแหงขาดผูนํา
พิธีกรรมดังกลาว จนไมมีการจัดพิธีฉลองเสาวิญญาณบรรพบุรุษและลอยเรือสะเดาะเคราะหอีกเลย 
เด็กชาวเลมอแกนรุนหลัง ๆ มาก็ไมไดใหความสนใจในพิธีกรรมดังกลาว ไมมีใครสนใจที่จะเรียนรู 
ผูที่เขารวมพิธีกรรมดังกลาวสวนใหญจึงเปนกลุมผูใหญและคนชราในชุมชนเทานั้น 

หลักคิด
1. อัตลักษณชาวเลมอแกนเปนสิ่งที่มีคุณคา บงบอกถึงความเปนชาติพันธุของชาวเล

มอแกนท่ีไดรับการสืบทอดมาจากรุนสูรุน ถือเปนหนาท่ีโดยตรงของชาวเลมอแกนทุกคน โดยเฉพาะ
เยาวชนรุนใหมที่จะตองศึกษาเรียนรูใหเกิดความเขาใจ และชวยกันสืบทอดตอ ๆ กันไป    

2. การจัดการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกนใหคงอยูตอไปไดน้ันจะตองอาศัย 
การทํางานรวมกันแบบบูรณาการ (integrated management) ระหวางกลุมชาวเลมอแกน หนวยงาน
รัฐโดยเฉพาะหนวยงานดานการจัดการศึกษา  และหนวยงานเอกชนที่ทํางานในพื้นที่อยางสม่ําเสมอ 
และตอเน่ือง 
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3. ชาวเลมอแกนเปนกลุมชาติพันธุที่อาศัยอยูในพื้นแผนดินไทยมาเปนเวลาชานาน 
การศึกษาเรียนรูอัตลักษณของชาวเลมอแกนใหเขาใจจะนําไปสูความเขาใจที่ดีตอกัน และยอมรับ
ในวัฒนธรรมที่แตกตางระหวางชาวเลมอแกนกับกลุมชนภายนอก 

เงื่อนไขการจัดการเรียนรู
1. การจัดการเรียนรูเพ่ือรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกนจะตองอาศัยการทํางานรวมกัน

แบบบูรณาการ (integrated management) ระหวางชาวเลมอแกนทุกเพศ ทุกวัย หนวยงานรัฐ
โดยเฉพาะหนวยงานดานการจัดการศึกษา และหนวยงานเอกชนที่ทํางานในพื้นที่ ทํางานรวมกัน
แบบบูรณาการ (integrated management) อยางสม่ําเสมอ และตอเนื่อง 

2. การจัดการเรียนรูเพ่ือรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน จะตองสรางความตระหนักใน
คุณคา และความสําคัญของอัตลักษณที่เปนสิ่งบงบอกถึงความเปนชาติพันธุใหเกิดขึ้นกับชาวเล 
มอแกนทุกคนโดยเฉพาะคนรุนหนุมสาว 

3. การจัดการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกนจะตองมีหนวยงานใดหนวยงาน
หนึ่งที่ทําหนาที่เปนเจาภาพ หรือเปนหนวยงานหลักในการดูแล และประสานความรวมมือกับ
หนวยงานอื่น ๆ 

4. กิจกรรมที่จัดขึ้นจะตองสอดคลองกับสภาพ บริบทของชุมชนชาวเลมอแกนแตละ
ชุมชน และจะตองมีความตอเนื่อง ครอบคลุมอัตลักษณดานตาง ๆ ของชาวเลมอแกน 

5. กิจกรรมท่ีจัดข้ึนจะตองเปดโอกาสใหชาวเลมอแกนทุกคนเขามามีสวนรวมใหมาก       
ทั้งรวมคิด รวมทํา และรวมกันปรับปรุงแกไข 

แนวคิดการสงเสริมการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน
1. การจัดการเรียนรูเพ่ือรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกนจะตองอาศัยฐานขอมูลดาน

สภาพทั่วไป บริบทชุมชนชาวเลมอแกนแตละชุมชน และสภาพอัตลักษณดานตาง ๆ ที่ไดจาก
การศึกษา รวบรวมอยางเปนระบบ

2. การจัดการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกนจะตองคํานึงถึงสภาพ และ
บริบทของแตละชุมชน 

3. การจัดการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกนจะตองอาศัยการมีสวนรวมจาก
ทุกฝาย โดยเฉพาะกลุมชาวเลมอแกนรุนใหม ๆ หนวยงานรัฐโดยเฉพาะหนวยงานดานการจัด
การศึกษา และหนวยงานเอกชนที่ทํางานในพื้นที่ ทํางานรวมกันแบบบูรณาการ (integrated
management)

4. การจัดการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกนจะตองมีหนวยงานหลักที่ทํา
หนาที่ดูแล และประสานความรวมมือกับหนวยงานอื่น ๆ 
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5. การจัดการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกนจะตองอาศัยการทํางานอยาง
ตอเน่ือง สมํ่าเสมอ  

แนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน 
แนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพ่ือรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกนในคร้ังน้ีเปนแนวทาง

และวิธีการทํางานในลักษณะการบูรณาการรวมกัน (integrated management) ระหวางกลุมชาวเลมอ
แกน หนวยงานรัฐ และหนวยงานเอกชน โดยมีหนวยงานหลักคอยทําหนาที่ดูแล และประสาน
ความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดการทํางานรวมกันอยางตอเนื่อง โดยมีแนวทางการ
สงเสริมการเรียนรูดังน้ี

1. ศึกษาเรียนรูขอมูลพื้นฐาน 
ศึกษา รวบรวมขอมูลดานตาง ๆ ดังนี้
1. ขอมูลจํานวนชาวเลมอแกนแตละชุมชน 
2. ขอมูลดานสภาพทั่วไป และบริบทชุมชนชาวเลมอแกนแตละชุมชน
3. ขอมูลดานอัตลักษณ (ภาษา การแตงกาย อาหาร ศิลปะ ความเชื่อ พิธีกรรม และ

ระเบียบประเพณี) ของชาวเลมอแกนแตละชุมชน
4. ขอมูลสภาพอัตลักษณดานตาง ๆ ของชาวเลมอแกนในแตละชุมชน มีอัตลักษณ

ใดบางที่สูญหายไปแลว อยูในสภาวะวิกฤติ หรือยังคงอยู  
5. ขอมูลหนวยงานภาครัฐ และเอกชน/องคกร/กลุมบุคคลตาง ๆ ที่คอยดูแลให

ความชวยเหลือชาวเลมอแกนแตละชุมชน
6. ขอมูลดานการสืบทอดอัตลักษณดานตาง ๆ ของชาวเลมอแกน
7. ขอมูลตัวอยางกลุมชาติพันธุที่ประสบความสําเร็จในการสืบทอด อัตลักษณของ

ตนเอง 
วิธีการ ศึกษาเอกสาร สํารวจชุมชน สังเกต พูดคุย สรุปและจัดทําฐานขอมูล

ดานอัตลักษณชุมชนชาวเลมอแกนแตละชุมชนอยางเปนระบบ เพ่ือนําไปใชเปนขอมูลในการวางแผน          
จัดกิจกรรม  

2. รวมงานกันหลากหลายฝาย
รวมคิด รวมทํา และรวมปรับปรุงแกไข
1. ศึกษาเรียนรูขอมูลดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดกรอบแนวทางการทํางาน

รวมกันหลาย ๆ ฝาย
2. รวมกันเสนอแนะรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับสภาพและบริบทและ

ครอบคลุมอัตลักษณแตละดานของชาวเลมอแกนแตละชุมชน
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วิธีการ จัดประชุม ระดมความคิดจากผูที่เปนตัวแทนหนวยงานรัฐ และเอกชน 
รวมทั้งกลุมชาวเลมอแกน เพื่อชี้แจงทําความเขาใจ และรวมกันเสนอแนะรูปแบบกิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกนที่เหมาะสม 

3. มากมายดวยกิจกรรม
กิจกรรมตาง ๆ ที่จัดขึ้นคํานึงถึงสภาพทั่วไป และบริบทชุมชนชาวเลมอแกนแตละ

ชุมชน ตลอดจนครอบคลุมอัตลักษณดานตาง ๆ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูควรสงเสริมใหชาวเล
มอแกนมีความรู ทักษะ และเจตคติตออัตลักษณดานตาง ๆ     

1. กิจกรรมสงเสริมการใชภาษามอแกนเพื่อการสื่อสาร 
2. การจัดงานประเพณี และพิธีกรรมที่สําคัญ  ๆ  เชน  พิธีฉลอง  เสาวิญญาณ

บรรพบุรุษ และพิธีลอยเรือสะเดาะเคราะห เปนประจําทุกป
3. การจัดตั้งศูนยวัฒนธรรมชาวเลมอแกน/ศาลามอแกน เพื่อเปนศูนยรวบรวม  

อัตลักษณชาวเลมอแกนในลักษณะบูรณาการเชิงสถานที่ทั้งนี้เนื่องจากชุมชนชาวเลมอแกน แตละ
ชุมชนเปนชุมชนขนาดเล็กอาจมีปญหาดานพื้นที่และงบประมาณ โดยเนนการปลูกสรางดวยวัสดุ
ทองถิ่น และศิลปกรรมแบบมอแกนเพื ่อเก็บรวบรวมเครื่องดนตรี เครื่องมือตอเรือ เครื่องมือ
แกะสลัก เครื่องมือจักสาน เปนตน มีพื้นที่ฝกซอมและถายทอดศิลปะการรองรําทําเพลงและเลน
ดนตรี มีพื ้นที ่สําหรับตอเรือ แกะสลัก  และจักสาน มีพื ้นที ่จัดพิธีกรรม และมีพื ้นที ่สําหรับ
นักทองเที่ยวที่สนใจเขารวมดวย

4. จัดทําหลักสูตรทองถิ่นในกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ เพื่อนําไปใชในการจัดการ
เรียนรูใหแกเด็กชาวเลมอแกน โดยเนนสาระความรูดานทองถิ่นมากกวาความรูจากสวนกลาง  

5. จัดทําหนังสือสงเสริมการอานเพื่อถายทอดอัตลักษณของชาวเลมอแกน ดาน
ตาง ๆ เพื่อนําไปใชจัดการเรียนรูใหเด็กชาวเลมอแกน

6. การจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูในชุมชนชาวเลมอแกน เชน นํานักเรียน 
ไปศึกษา เรียนรูชุมชนชาวเลมอแกน หรือพิธีกรรมตาง ๆ ที่ชุมชนจัดขึ้นอยางสม่ําเสมอ 

7. การจัดการเรียนรูโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นชาวเลมอแกน เชน ภูมิปญญาดานการ
สรางบาน สรางเรือ เคร่ืองมือทํามาหากิน งานจักสาน การรายรํา การรองเพลง การใชสมุนไพร เปนตน

8. จัดกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชาวเลมอแกน เชน กิจกรรมมอแกน
นําเที่ยว 

9. จัดกิจกรรมสงเสริมความรู ทักษะการทําประมงที่ถูกตองใหแกชาวเลมอแกน
โดยปลูกฝงใหชาวเลมอแกนเห็นความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ และชวยกันอนุรักษ 
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วิธีการ ประสานการทํางานรวมกับหนวยงานตาง ๆ ในการจัดกิจกรรม โดยเฉพาะ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้ง อบต. อบจ. เทศบาล ในการใหการสนับสนุนดานงบประมาณใน
การดําเนินงาน และใหความชวยเหลือในดานการประชาสัมพันธ

4. ทําเชิงบูรณาการ
หลอมรวมกิจกรรมตาง ๆ โดยใหชาวเลมอแกนทุกคน หนวยงานรัฐ และเอกชน 

เขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตาง ๆ 
1. รวมคิดวางแผน ดําเนินการกับทุกภาคสวนทั้งกลุมชาวเลมอแกน หนวยงานรัฐ/

เอกชน /องคกร/กลุมบุคคลตาง ๆ
2. กิจกรรมตาง ๆ สอดคลองกับสภาพท่ัวไป บริบทชุมชนชาวเลมอแกนแตละชุมชน 

โดยนําขอมูลดานอัตลักษณของชาวเลมอแกนแตละชุมชนมาประกอบการทํางาน
3. หลักคิดสําคัญของการจัดกิจกรรม คือ มองชุมชนเปนองครวมแลวบูรณาการ

งานตาง ๆ เขาดวยกัน 
วิธีการ ทํางานเชิงบูรณาการ สรางความรับผิดชอบรวมกัน 

5. ประสานอยางตอเนื่อง
การจัดการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกนอยางยั่งยืน
1. สรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกนในแตละชุมชน

แลวนําผลมาพัฒนาตอ
2. กําหนดภาระงาน/ปฏิทินการดําเนินงานใหแกหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อ

ความตอเนื่องและยั่งยืน
3. ประสานใหเกิดความรวมมือกันระหวางกลุมชนชาวเลมอแกนจากที่อื่น ๆ และ

กลุมคนภายนอก
วิธีการ ประเมินสรุปผลการจัดการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน กําหนด

ภาระงานใหแกหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ประสานขอความรวมมือไปยังกลุมชาวเลมอแกนจากท่ี
อื่น ๆ และกลุมคนภายนอก โดยการสรุปผลการจัดการเรียนรูควรประเมินท้ังดานความรู ทักษะ และ
เจตคติตออัตลักษณดานตาง ๆ ของชาวเลมอแกน      
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บทท่ี 5

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

การวิจัยเรื่อง “แนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพ่ือรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน” ในครั้งนี้ 
เปนรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวัตถุประสงค เพื่อศึกษาอัตลักษณและ 
การดํารงอยูของอัตลักษณชาวเลมอแกนในปจจุบัน เพื่อศึกษาการสืบทอดอัตลักษณของชาวเลมอ
แกน และเพื่อศึกษาแนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน ประชากรที่ใช
ในการวิจัย ประกอบดวย กลุมชาวเลมอแกน ซึ่งเปนผูใหขอมูลในการศึกษาอัตลักษณของชาวเลมอ
แกน การดํารงอยูของอัตลักษณชาวเลมอแกนในปจจุบัน และการสืบทอดอัตลักษณของชาวเลมอ
แกน ประกอบดวย ชาวเลมอแกนเกาะเหลา เกาะชาง และเกาะพยาม จังหวัดระนอง ชาวเลมอแกน
อาวบอนใหญ หมูเกาะสุรินทร จังหวัดพังงา และชาวเลมอแกนหาดราไวย จังหวัดภูเก็ต จํานวน
ทั้งสิ้น 595 คน กลุมผูมีสวนเกี่ยวของ (Stakeholder) กับชาวเลมอแกน ซึ่งเปนกลุมผูใหขอมูล
เกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน จํานวนทั้งสิ้น 39 คน และ
กลุมผูเชี่ยวชาญที่รวมกันพิจารณา และตรวจสอบความถูกตอง ความเหมาะสม และความเปนไปได
ของแนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน จํานวนทั้งสิ้น 5 ทาน โดยมี
ขั้นตอนในการวิจัยดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของและการศึกษาบริบทชุมชนชาวเล
มอแกน ข้ันตอนท่ี 2 การศึกษาความคิดเห็นของกลุมผูมีสวนเกี่ยวของ (Stakeholder) กับชาวเลมอแกน
เกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน ขั้นตอนที่ 3 รางแนวทาง
การสงเสริมการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน โดยนําผลการวิจัยที่ไดจากขั้นตอนที่ 1
และ 2 ไปเปนขอมูลในการราง แนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน 
ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบความเปนไปได และความเหมาะสมของแนวทางการสงเสริมการเรียนรู
เพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน และ ขั้นตอนที่ 5 เขียนรายงานการศึกษาวิจัยและจัดพิมพรูปเลม 
ซึ่งจากผลการวิเคราะหขอมูลสามารถสรุปผลไดดังนี้
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สรุปผลการวิจัย
1. อัตลักษณของชาวเลมอแกนในปจจุบัน

1.1  อัตลักษณดานการตั้งถิ่นฐานและลักษณะที่อยูอาศัยในปจจุบันพบวา อัตลักษณ
ดานการต้ังถ่ินฐานและลักษณะที่อยูอาศัยของชาวเลมอแกนทุกกลุมเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมาก
จากการใชเรืองามเปนที่อยูอาศัย โดยหลังคาเรืองามของชาวเลมอแกนนั้นจะมุงดวยใบเตยปา นํามา
เย็บติดกันดวยหวายเหลาใหเปนเสนตอก เรียกวา “แชง” สามารถมวนเก็บได กั้นดวยไมไผขัดแตะ 
ขนาดเรืองามของชาวเลมอแกนนั้นจะมีขนาดความยาวตั้งแต 5 – 9 วา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับจํานวนสมาชิก
ภายในครอบครัว เรือที่มีขนาดความยาว 9 วา น้ันจะอยูกันประมาณ 7 คน ใชการกรรเชียงแทน
เครื่องยนต จํานวนกรรเชียงขึ้นอยูกับขนาดของลําเรือ ภายในเรือจะมุงหลังคาและปูพื้นเรือเฉพาะ
สวนกลางลําเรือ จะเวนสวนหัวไวสําหรับการกรรเชียงและวางเครื่องมือประมง และสวนทายเรือไว
สําหรับการถือหางเสือ และสําหรับทําครัว ภายในเรือจะเปนที่หลับนอนเก็บเสือ้ผาและของใชตาง ๆ 
และขึ้นมาสรางเพิงพักชั่วคราวหลบลมในหนามรสุมตามเว้ิงอาวและชายหาดตามเกาะแกงตาง ๆ 
ในทะเลอันดามันเหมือนในอดีต มาปลูกสรางบานเรือนอยูรวมกันเปนชุมชนถาวรโดยที่ตั้งชุมชน
ของชาวเลมอแกนบางกลุมกําลังมีปญหากับนายทุนเจาของพื้นที่ จนนําไปสูการเรียกรองสิทธิใน
ที่ดินอยูอาศัยอยางถาวร เชน ชาวเล  มอแกนหาดราไวย สวนชาวเลมอแกนเกาะพยามไมสามารถที่
จะขยายชุมชนเขาไปในพื้นที่ของนายทุนไดจึงตองขยายชุมชนลงไปในทะเล ยกเวนชุมชนชาวเล
มอแกนอาวบอนใหญที่อาศัยอยูในพื้นที่ของอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร สวนชมุชนชาวเลมอแกน 
เกาะพยาม และเกาะชางนั้นที่ตั้งชุมชนในปจจุบันเปนชุมชนที่ทางองคกรคริสตเตียนจัดซื้อและ
สรางบานเรือนใหแตก็ไมคอยสะดวกตอการอยูอาศัยมากนัก เชน ชุมชนมอแกนเกาะพยามที่มี
ปญหาเรื่องน้ําดื่มน้ําใช โดยสวนใหญเปนน้ํากรอย อับลม และเรือเขา-ออกไมสะดวก ในปจจุบัน
ชาวเลมอแกนทุกกลุมไมมีการโยกยายถ่ินฐานท่ีอยูอาศัยไดตามภูมิปญญาของกลุมสงผลใหอัตลักษณ
ดานการเลือกที่ตั้งถิ่นฐานและลักษณะที่อยูอาศัยของชาวเลมอแกนคอย ๆ สูญหายไป  

1.2  อัตลักษณดานการประกอบอาชีพและการทํามาหากิน ในปจจุบันชาวเลมอแกน     
ทุกกลุมยังคงทํามาหากินและประกอบอาชีพดวยการประมง เพียงแตไดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
และเคร่ืองมือการประมงจากการแทงปลา ดํานํ้างมหอยมุกโขง มาเปนการวางอวนปลา อวนกุง ทําลอบ 
ทําไซ ดักปูแทน โดยเฉพาะหลังเหตุการณธรณีพิบัติภัยคลื่นยักษสึนามิ ป พ.ศ. 2547 มีหนวยงานรัฐ
และเอกชนไดเขาไปใหความชวยเหลือ ไดมอบเรือและเครื่องมือประมงใหชาวเลมอแกน นอกจากน้ี    
ยังมีชาวเลมอแกนบางกลุมที่หันไปประกอบอาชีพอื่น ๆ บาง เชน ชาวเลมอแกนหาดราไวยบางคนที่
ประกอบอาชีพดวยการคาขายสัตวทะเลที่จับมาได คาขายของชํา ขนม ขบเคี้ยว เครื่องดื่มในหมูบาน 
หรือประกอบอาชีพรับจางทั่ว ๆ ไป เชน รับจางทําความสะอาดบานเรือน หรือเก็บเศษเหล็กในทะเล
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มาขาย สวนชาวเลมอแกนอาวบอนใหญ จะปรับเปลี ่ยนมาประกอบอาชีพเปนลูกจางอุทยาน
แหงชาติหมูเกาสุรินทร โดยผูหญิงจะถูกจางใหทํางานในครัว เชน ทําความสะอาดปลา หั่นผัก 
ปอกหอม-กระเทียม เก็บภาชนะและลางทําความสะอาด เปนแมบานทําความสะอาดหองพัก กวาด
ทําความสะอาดบริเวณพื้นที่พักของนักทองเที่ยว สวนผูชายจะทํางานเกี่ยวกับการขับเรือรับสง
นักทองเที่ยวไปดําน้ําดูปะการัง ขนสิ่งของ นําขยะไปทิ้ง เปนเด็กประจําเรือ สวนคนที่มีเรือเปนของ
ตนเองจะรับนักทองเท่ียวจากอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทรไปวายน้ําดูปะการัง ซึ่งทําใหชาวเล 
มอแกนมีรายไดเสริมในชวงฤดู การทองเที่ยว 

1.3 อัตลักษณดานวิถีชีวิต สังคม และความสัมพันธระหวางกลุมชาวเลมอแกนและ
กลุมชนอ่ืน ๆ ในปจจุบันชาวเลมอแกนทุกกลุมไดเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตแบบเรรอนมาปลูกสราง
บานเรือนอยูเปนชุมชนถาวร มีการปลูกผัก ผลไมไวบริโภคกันมากขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
ดังกลาวสงผลใหชาวเลมอแกนแตละกลุมไมมีการรวมกลุมกันทํากิจกรรมเหมือนในอดีต 
ความสัมพันธระหวางชาวเล มอแกนแตละกลุมจึงคอย ๆ หางกันไป ที่ยังไปมาหาสูกันบางก็เฉพาะ
กลุมผูใหญที่ยังคงไปมาหาสูเยี่ยมญาติพี่นองกันบาง ดานความสัมพันธภายในกลุมชาวเลมอแกน
แตละกลุม พบวายังมีความสัมพันธที่ดีตอกัน มีการชวยเหลือและแบงปนกันในกลุมญาติพี่นอง และ
กลุมเพื่อนบาน สวนความสัมพันธกับคนภายนอกไมวาจะเปนเจาหนาที่หนวยงานรัฐ องคกรเอกชน 
และนักทองเที่ยว พบวา ชาวเลมอแกนสามารถปรับตัวเขากับคนภายนอกไดดีกวาในอดีต ทั้งน้ี
เนื่องจากในปจจุบันมีหนวยงานรัฐ และเอกชนไดเขาไปใหความชวยเหลือดานการพัฒนาชาวเล
มอแกนอยางสม่ําเสมอ ไมวาจะเปนหนวยงานการศึกษา สาธารณสุข หนวยงานดานการปกครอง 
รวมทั้งองคกรพัฒนาเอกชน มูลนิธิตาง ๆ 

1.4  อัตลักษณดานวัฒนธรรม (ภาษา การแตงกาย อาหาร ศิลปะ ความเชื่อ พิธีกรรม 
และระเบียบประเพณี) ในปจจุบันวัฒนธรรมของชาวเลมอแกนแตละกลุมไดมีการเปลี่ยนแปลงไป
คอนขางมาก ดังนี้

1.4.1  วัฒนธรรมดานภาษา จากการสํารวจพบวา ชาวเลมอแกนอาวบอนใหญ 
ชาวเลมอแกนเกาะเหลา เกาะชาง และเกาะพยาม ยังคงพูดจาสื่อสารกันดวยภาษามอแกน ทําให
ภาษามอแกนยังคงอยู ยกเวนชาวเลมอแกนหาดราไวย ที่ในปจจุบันยังเหลือเฉพาะกลุมผูใหญและ
คนชรา ประมาณ 10 คน เทานั้นที่ยังคงพูดจากันดวยภาษามอแกน สวนเด็กรุนหลัง ๆ ไมสามารถพูด
ภาษามอแกนไดเลย ทั้งนี้เนื่องจากชาวเลมอแกนหาดราไวยเปนกลุมที่ไดรับการศึกษาในระบบ
โรงเรียนซ่ึงตองเรียนรวมกับเด็กท่ัวไปมาเปนเวลานานกวา 30 ปแลว ที่ตั้งชุมชนอยูในพื้นที่ที่มีผูคน
เดินทางเขาออกอยูตลอดเวลาโดยเฉพาะกลุมนักทองเที่ยว รวมทั้งการเปดรับสื่อจากภายนอกทําให
ภาษาของชาวเลมอแกนหาดราไวยคอย ๆ สูญหายไป สวนชาวเลมอแกนอาวบอนใหญ เกาะเหลา 
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เกาะชาง และเกาะพยาม เปนชุมชนปดที่ไมคอยมีคนภายนอกไปมาหาสูบอยมากนัก โดยเฉพาะ
ในชวงฤดูมรสุม เด็ก ๆ สนทนาพูดคุยกับคนอื่น ๆ ในชุมชนดวยภาษามอแกนตลอดเวลา บทเพลง 
นิทาน เร่ืองราว เหตุการณที่เกิดขึ้นถูกผูใหญถายทอดดวยการบอกเลาเปนภาษามอแกน 

1.4.2  ดานวัฒนธรรมการแตงกาย ชาวเลมอแกนทุกกลุมในปจจุบันไดมีการ
เปลี่ยนแปลงการแตงกายไปจากอดีตคอนขางมาก โดยเฉพาะชาวเลมอแกนหาดราไวย จากเดิมที่
ผูหญิงเคยใชผาโสรงปาเตะนุงกระโจมอก ไมสวมเสื้อ มาเปนการสวมกางเกงขาสั้น กางเกงขายาว 
กระโปรง และสวมเสื้อสีสันสวยงาม สวนผูชายจากที่เคยใชผาโสรงนุงแบบเตี่ยว (คลายกับการนุง
โจงกระเบนแตร้ังข้ึนมาบริเวณตนขา) ไมสวมเสื้อ มาเปนการสวมกางเกงกีฬา สวมเสื้อยืด ซึ่งเสื้อผา
ที่ชาวเลมอแกนสวมใสกันอยูสวนใหญไดมาจากการบริจาคของนักทองเที่ยว

1.4.3 วัฒนธรรมดานอาหารการกิน ชาวเลมอแกนทุกกลุมในปจจุบันโดยเฉพาะ
ชาวเลมอแกนหาดราไวย ไดมีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมดานอาหารการกินของตนเองไป
คอนขางมาก จากการหาหอย หาปลา และพืชผักในปามาปรุงดวยพริกแหง หอม ผงชูรส และเกลือ 
ดวยกรรมวิธีการปรุงแบบงาย ๆ เชน ผัด ตม ปง มาเปนการซื้อหาอาหารประเภทเนื้อหมู ไก ไข 
บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป รวมทั้งผักตาง ๆ มาปรุงดวยเครื่องแกงหลากหลายประเภทมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจาก
ในชุมชนชาวเลมอแกนทุกกลุมมีรานคาขายของชําที่นําอาหารหลากหลายชนิดมาจําหนายมากขึ้น 
บางครั้งนําสัตวทะเลที่จับมาไดขึ้นมาขายใหกับพอคาบนฝงแลวซื้อหาอาหารจากบนฝงกลับไป  

1.4.4  วัฒนธรรมดานศิลปะ ความเชื่อ พิธีกรรม และประเพณีของชาวเลมอแกน 
พบวาไดเปลี่ยนแปลงไปคอนขางมากเชนกันโดยเฉพาะศิลปะดานการสรางเรือไมระกํา (กาบางกอมัน) 
ที่แทบจะไมมีใหเห็นอีกเลยรวมทั้งศิลปะดานการจักสานที่ยังเหลือใหเห็นอยูเฉพาะที่อาวบอนใหญ
เทานั้น สวนที่อื่น ๆ แทบจะไมมีใหเห็นเลยไมวาจะเปนการจักสานเสื่อ (แตะกัน) กระเปา (กอแปะ) 
กลองใสของไมมีฝาปด (ชอมาก) กลองใสของมีฝาปด (หลูโทง) เชนเดียวกับศิลปะการประดิษฐ
และเลนดนตรีที่เรียกวา “กาติ๊ง” หรือ ซอ นั้นในปจจุบันยังเหลือผูที่สามารถประดิษฐและเลนได
เพียงคนเดียวเทาน้ันเชนเดียวกับเคร่ืองดนตรีท่ีเรียกวา “บานา” หรือ รํามะนา ท่ียังคงเหลือเพียงไมก่ีคน
เทานั้นที่สามารถเลนได โดยสวนใหญจะเปนชาวเลมอแกนอาวบอนใหญ สวนศิลปะการรองเพลง 
(ยีแน) หรือรายรํา (แมะยะ) ตามแบบอยางของชาวเลมอแกนในอดีต ก็เหลือเพียง 10 กวาคนเทานั้น
ที่สามารถรองและรําได สวนใหญจะเปนชาวเลมอแกนอาวบอนใหญแทบทั้งสิ้น สวนพิธีกรรมที่
สําคัญของชาวเลมอแกน คือ พิธีฉลองเสาวิญญาณบรรพบุรุษ (เหนียะเอนหลอโบง) และพิธีลอยเรือ
สะเดาะเคราะหนั้นยังคงปรากฏใหเห็นอยูเฉพาะที่อาวบอนใหญเทานั้น แตก็กําลังอยูในภาวะที่ใกล
จะสูญหายเพราะกําลังขาดผูนําพิธีกรรมหรือทีเ่รียกวา  “โตะหมอ” ผูที่มีความรูตาง ๆ เหลานี้สวนใหญ  
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ก็จะเปนผูสูงอายุ รวมท้ังขาดการสนใจเรียนรูจากชาวเลมอแกนรุนใหม ๆ พิธีกรรมของชาวเลมอแกน
ทุกกลุมที่ยังคงมีใหเห็นอยูบางในปจจุบันก็จะเปนพิธีกรรมที่เกี่ยวกับการเกิดและการตาย 

2. สภาพอัตลักษณของชาวเลมอแกนในปจจุบัน
อัตลักษณตาง ๆ ของชาวเลมอแกนในปจจุบันนั้นไดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต

คอนขางมาก โดยอัตลักษณดานการต้ังถ่ินฐานและลักษณะท่ีอยูอาศัย การแตงกาย และอาหารการกิน       
ที่อยูในสภาพสูญหายไปแลว  อัตลักษณที่อยูในสภาพที่ยังคงอยู ไดแก การประกอบอาชีพ การ
ทํามาหากิน ภาษา และศิลปะการจักสาน สวนอัตลักษณที่อยูในสภาพใกลจะสูญหาย ไดแก อัตลักษณ
ดานวิถีชีวิต สังคม และความสัมพันธระหวางกลุมชาวเลมอแกนและกลุมชนอื่น ๆ ดานความเชื่อ
พิธีกรรม และระเบียบประเพณี เชน พิธีฉลองเสาวิญญาณบรรพบุรุษ “เหนียะเอนหลอโบง” ศิลปะ
การเลนดนตรี การรายรํา และการขับรอง นอกจากนี้แลวในปจจุบันยังพบวาความรูเกี่ยวกับการใช
สมุนไพร การดูทิศทางลม และฤดูกาลตาง ๆ ของชาวเลก็อยูในสภาพใกลจะสูญหายเชนกัน โดย
กลุมชาวเลมอแกนที่อาศัยอยูบริเวณอาวบอนใหญ หมูเกาะสุรินทร อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ยังคง
รักษาอัตลักษณดานตาง ๆ ไวไดคอนขางมาก สวนชาวเลมอแกนที่อาศัยอยูบริเวณหาดราไวย 
อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นั้นสามารถรักษาอัตลักษณดาน ตาง ๆ ไวไดคอนขางนอย 

3. การสืบทอดอัตลักษณของชาวเลมอแกน       
3.1 การสืบทอดอัตลักษณดานการตั้งถิ่นฐานและลักษณะที่อยูอาศัย

ชาวเลมอแกนจะถายทอดความรูเกี่ยวกับการเลือกสถานที่ปลูกสรางบานเรือน
ใหกับคนรุนหลัง ๆ โดยการบอกสืบตอ ๆ กันมาจากผูท่ีเปนหัวหนาเผาและผูอาวุโสในชุมชน ซ่ึงถือวา
เปนผูที่มีความรูและประสบการณ ซึ่งเปนที่เคารพนับถือของชาวเลมอแกนทุกคน สวนการสืบทอด 
อัตลักษณ ดานการสรางที่อยูอาศัย ซึ่งไดแกบานและเรือนั้นจะมีพอทําหนาที่เปนผูการถายทอดความรู
และวิธีในการสรางบานและเรือใหกับลูกชาย ผูชายชาวเลมอแกนทุกคนจะแตงงานไดก็ตอเมื่อ
สามารถสรางบาน  สรางเรือ และทํามาหากินไดจึงจะแตงงานได การสอนใหลูกสรางบาน สรางเรือน้ัน 
จะใชวิธีการฝกใหเด็กชวยทํา  จากงานงาย ๆ กอน เชน การเย็บใบเตยใหเปนแชงติดกันสําหรับ
มุงหลังคาเรือ หรือกั้นฝาบาน ชวยตัดใบคอมามุงหลังคาบาน เปนตน เด็ก ๆ ไดเห็นพอและคนอื่น ๆ 
ในหมูบานสรางบาน สรางเรือทุกขั้นตอน เมื่อเติบโตขึ้นไดชวยงานที่ยากขึ้น จนสามารถทําไดดวย
ตนเอง    

3.2 การสืบทอดอัตลักษณดานการประกอบอาชีพและการทํามาหากิน 
ชาวเลมอแกนถายทอดความรูดานการประกอบอาชีพและการทํามาหากินโดยเฉพาะ

การสรางเครื่องมือในการจับปลา เชน ชูม แลม และการถายทอดความรูเกี่ยวกับการจับปลา การดู
ทิศทางลม และการดูแหลงอาหารในทะเล โดยพอจะเปนผูถายทอดวามรูในการสรางเครื่องมือใน
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การจับปลาใหกับลูกผูชายดวยการทําใหดู ฝกใหทดลองทํา เด็ก ๆ ไดฝกใชเครื่องมือที่เปนของจริง 
ไดฝกถอเรือ  แจวเรือที่เปนของจริง เรียนรูจากสถานที่จริง ไดเห็นคนอื่น ๆ ในชุมชนเขาทํากัน 
สวนเด็กผูหญิงแมจะฝกใหรูจักการหากับขาว เชน ฝกใหเจาะหอยติบตามโขดหินใกล ๆ บาน ฝกให
ทํางาน เชน ฝกใหดําปลิงทะเล นอกจากน้ีแลวจากการติดตอสัมพันธกับสังคมภายนอกมากข้ึน ทําให
ชาวเลมอแกนรุนหลัง ๆ ไดเห็นวิธีการทําประมงตามแบบอยางของชาวประมงบนฝง เกิดการเรียนรู 
และปรับเปลี่ยนวิธีการจับปลาตามแบบอยางดั้งเดิมของชาวเลมอแกนที่ใชชูม ใชแลม แทงปลา 
มาเปนการวางอวน วางลอบ แทน

3.3 การสืบทอดอัตลักษณดานวัฒนธรรม (ภาษา การแตงกาย อาหาร ศิลปะ ความเชื่อ 
พิธีกรรม และระเบียบประเพณี)

ชาวเลมอแกนถายทอดวัฒนธรรมดานภาษาใหกับคนรุนหลัง ๆ ดวยการพูดคุย
กันเปนภาษามอแกน เรื่องเลา เหตุการณตาง ๆ รวมทั้งนิทาน และบทเพลง ไดถูกถายทอดใหแก
เด็กรุนหลังดวยวิธีการเลาเปนภาษามอแกน ไมมีการบันทึกเหตุการณหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเปน
ลายลักษณอักษร  ในขณะเดียวกันการที่ชาวเลมอแกนมีโอกาสติดตอสัมพันธกับสังคมภายนอกมากขึ้น 
รวมทั้งการไดรับการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน รวมทั้งการเปดรับสื่อตาง ๆ มากขึ้น ทําให
ชาวเลมอแกนรุน หลัง ๆ ใชภาษาไทยไดมากขึ้นทั้งทักษะการฟง พูด อาน และเขียน สวนการ
ถายทอดวัฒนธรรม ดานศิลปะ เชน การถายทอดความรูดานการจักสาน ทั้งเสื่อ (แตะกัน) กระเปา 
(กอแปะ) กลองใสของ ไมมีฝาปด (ชอมาก) และกลองใสของมีฝาปด (หลูโทง) น้ันสวนใหญแลว
ไดรับการถายทอดมาจากแม โดยไดรับการถายทอดใหตั้งแตยังเปนเด็ก โดยเริ่มตนจากฝกใหขูด
ใบเตยปา เม่ือโตข้ึนจะนําไปตัดเตยในปา ฝกใหผาใบเตย ฝกใหสานเส่ือกอน โดยเร่ิมตนจักสานใหดู 
จากน้ันใหสานตอจนเสร็จ หลังจากท่ีสานเส่ือเปนแลวจะสามารถสานงานอ่ืน ๆ ได สวนการถายทอด
ดานความเชื่อและพิธีกรรม เชน พิธีฉลองเสาวิญญาณบรรพบุรุษและลอยเรือสะเดาะเคราะห หรือที่
ชาวเลมอแกนเรียกวา “เหนียะเอนหลอโบง” นั้นจะถายทอดผานพิธีกรรม เด็ก ๆ ไดเห็นผูใหญและ 
ผูอาวุโสในชุมชนประกอบพิธีกรรมตาง ๆ เปนประจําทุกป โดยในพิธีดังกลาวจะมีผูนําพิธีกรรม 
หรือที่เรียกวา “โตะหมอ” ที่ไดรับการสืบทอดมาจากหัวหนาเผามอแกนที่เสียชีวิตไปแลว โดยใน
ปจจุบันเหลือผูที่จะเปนผูนําพิธีกรรมดังกลาว 2-3 คน เทาน้ัน ชุมชนมอแกนบางแหงขาดผูนํา
พิธีกรรมดังกลาว จนไมมีการจัดพิธีฉลองเสาวิญญาณบรรพบุรุษและลอยเรือสะเดาะเคราะหอีกเลย 
เด็กชาวเลมอแกนรุนหลัง ๆ มาก็ไมไดใหความสนใจในพิธีกรรมดังกลาว ไมมีใครสนใจที่จะเรียนรู 
ผูที่เขารวมพิธีกรรมดังกลาวสวนใหญจึงเปนกลุมผูใหญและคนชราในชุมชนเทานั้น 

โดยสรุปการสืบทอดอัตลักษณของชาวเลมอแกน ผูเปนพอทําหนาที ่ในการ
ถายทอดวิธีการสรางบาน สรางเรือ เครื่องมือทํามาหากิน การจับปลา การดําหอย ดําปลิง รวมถึงการ
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ดูทิศทางลม และแหลงอาหารในทะเลใหลูกผูชาย สวนผูเปนแมทําหนาที่ถายทอดความรูเกี่ยวกับ
การหุงหาอาหาร การหากับขาวดวยการเจาะหอยติบ หาเพรียงทราย การหาผักปา การดูแลรักษา
ความสะอาดบาน รวมทั้งการจักสานใหลูกผูหญิง โดยใชวิธีการทําใหดู ฝกใหทําตาม ชี้แนะ เด็ก ๆ 
เรียนรูดวยการสังเกตจากบุคคลรอบขาง จากสื่อและอุปกรณที่เปนของจริง ชาวเลมอแกนสืบทอด
วัฒนธรรมดานภาษาใหกับคนรุนหลังดวยการพูดคุยสื่อสารกันเปนภาษามอแกน เรื่องเลา เหตุการณ 
นิทาน และบทเพลงถูกถายทอดใหแกเด็กรุนหลังดวยวิธีการเลาเปนภาษามอแกน ไมมีการบันทึก
เหตุการณหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเปนลายลักษณอักษร สวนการสืบทอดอัตลักษณดานความเชื่อและ
พิธีกรรมน้ันจะถายทอดผานผูนําพิธีกรรม หรือ โตะหมอ และผูอาวุโสในชุมชนเปนผูถายทอด

4. แนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน 
แนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกนที่เหมาะสม มีดังนี ้
4.1 หลักคิด

4.1.1 อัตลักษณชาวเลมอแกนเปนสิ่งที่มีคุณคา บงบอกถึงความเปนชาติพันธุของ
ชาวเลมอแกนที่ไดรับการสืบทอดมาจากรุนสูรุน ถือเปนหนาที่โดยตรงของชาวเลมอแกนทุกคน 
โดยเฉพาะเยาวชนรุนใหมที่จะตองศึกษาเรียนรูใหเกิดความเขาใจ และชวยกันสืบทอดตอ ๆ กันไป    

4.1.2 การจัดการเรียนรูเพ่ือรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกนใหคงอยูตอไปไดนั้น
จะตองอาศัย การทํางานรวมกันแบบบูรณาการ (integrated management) ระหวางกลุมชาวเลมอแกน 
หนวยงานรัฐโดยเฉพาะหนวยงานดานการจัดการศึกษา  และหนวยงานเอกชนที่ทํางานในพื้นที่
อยางสม่ําเสมอ และตอเนื่อง 

4.1.3 ชาวเลมอแกนเปนกลุมชาติพันธุที่อาศัยอยูในพื้นแผนดินไทยมาเปนเวลา
ชานาน การศึกษาเรียนรูอัตลักษณของชาวเลมอแกนใหเขาใจจะนําไปสูความเขาใจที่ดีตอกัน และ
ยอมรับในวัฒนธรรมที่แตกตางระหวางชาวเลมอแกนกับกลุมชนภายนอก 

4.2  เงื่อนไขการจัดการเรียนรู
4.2.1 การจัดการเรียนรูเพ่ือรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกนจะตองอาศัยการทํางาน

รวมกันแบบบูรณาการ (integrated management) ระหวางชาวเลมอแกนทุกเพศ ทุกวัย หนวยงานรัฐ
โดยเฉพาะหนวยงานดานการจัดการศึกษา และหนวยงานเอกชนที่ทํางานในพื้นที่ ทํางานรวมกัน
แบบบูรณาการ (integrated management) อยางสม่ําเสมอ และตอเนื่อง 

4.2.2 การจัดการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน จะตองสรางความตระหนกั
ในคุณคา และความสําคัญของอัตลักษณที่เปนสิ่งบงบอกถึงความเปนชาติพันธุใหเกิดขึ้นกับชาวเล
มอแกนทุกคนโดยเฉพาะคนรุนหนุมสาว 
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4.2.3 การจัดการเรียนรูเพ่ือรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกนจะตองมีหนวยงานใด
หนวยงานหน่ึงที่ทําหนาที่เปนเจาภาพ หรือเปนหนวยงานหลักในการดูแล และประสานความ
รวมมือกับหนวยงานอื่น ๆ 

4.2.4 กิจกรรมที่จัดข้ึนจะตองสอดคลองกับสภาพ บริบทของชุมชนชาวเลมอแกน
แตละชุมชน และจะตองมีความตอเนื่อง ครอบคลุมอัตลักษณดานตาง ๆ ของชาวเลมอแกน 

4.2.5 กิจกรรมที่จัดขึ้นจะตองเปดโอกาสใหชาวเลมอแกนทุกคนเขามามีสวนรวม
ใหมาก ทั้งรวมคิด รวมทํา และรวมกันปรับปรุงแกไข 

4.3 แนวคิดการสงเสริมการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน
4.3.1 การจัดการเรียนรูเพ่ือรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกนจะตองอาศัยฐานขอมูล

ดานสภาพทั่วไป บริบทชุมชนชาวเลมอแกนแตละชุมชน และสภาพอัตลักษณดานตาง ๆ ที่ไดจาก
การศึกษา รวบรวมอยางเปนระบบ

4.3.2 การจัดการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกนจะตองคํานึงถึงสภาพ และ
บริบทของแตละชุมชน 

4.3.3 การจัดการเรียนรูเพ่ือรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกนจะตองอาศัยการมีสวนรวม
จากทุกฝาย โดยเฉพาะกลุมชาวเลมอแกนรุนใหม ๆ หนวยงานรัฐโดยเฉพาะหนวยงานดานการจัด
การศึกษา และหนวยงานเอกชนที่ทํางานในพื้นที่ ทํางานรวมกันแบบบูรณาการ (integrated
management)

4.3.4 การจัดการเรียนรูเพ่ือรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกนจะตองมีหนวยงานหลัก
ที่ทําหนาที่ดูแล และประสานความรวมมือกับหนวยงานอื่น ๆ 

4.3.5 การจัดการเรียนรูเพ่ือรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกนจะตองอาศัยการทํางาน
อยางตอเน่ือง สมํ่าเสมอ  

4.4 แนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน
แนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกนในครั้งนี้เปน

แนวทางและวิธีการทํางานในลักษณะการบูรณาการรวมกัน (integrated management) ระหวางกลุม
ชาวเลมอแกน หนวยงานรัฐ และหนวยงานเอกชน โดยมีหนวยงานหลักคอยทําหนาที่ดูแล และ
ประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดการทํางานรวมกันอยางตอเนื่อง โดยมี
แนวทางการสงเสริมการเรียนรูดังน้ี

4.4.1  ศึกษาเรียนรูขอมูลพื้นฐาน 
ศึกษา รวบรวมขอมูลดานตาง ๆ ดังนี้
1. ขอมูลดานสภาพทั่วไป และบริบทชุมชนชาวเลมอแกนแตละชุมชน
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2. ขอมูลดานวัฒนธรรม (ภาษา การแตงกาย อาหาร ศิลปะ ความเชื่อ
พิธีกรรม และระเบียบประเพณี) ของชาวเลมอแกนแตละชุมชน

3. ขอมูลสภาพวัฒนธรรมดานตาง ๆ ของชาวเลมอแกนในแตละชุมชน             
มีวัฒนธรรมใดบางที่สูญหายไปแลว อยูในสภาวะวิกฤติ หรือยังคงอยู  

4. ขอมูลหนวยงานภาครัฐ และเอกชน/องคกร/กลุมบุคคลตาง ๆ ที่คอย
ดูแลใหความชวยเหลือชาวเลมอแกนแตละชุมชน

5. ขอมูลดานการสืบทอดอัตลักษณดานตาง ๆ ของชาวเลมอแกน
6. ขอมูลตัวอยางกลุมชาติพันธุที่ประสบความสําเร็จในการสืบทอดอัตลักษณ

ของตนเอง 
วิธีการ ศึกษาเอกสาร สํารวจชุมชน สังเกต พูดคุย สรุปและจัดทําฐานขอมูล

ดานอัตลักษณชุมชนชาวเลมอแกนแตละชุมชนอยางเปนระบบ เพ่ือนําไปใชเปนขอมูลในการวางแผน
จัดกิจกรรม  

4.4.2 รวมงานกันหลากหลายฝาย
รวมคิด รวมทํา และรวมปรับปรุงแกไข
1. ศึกษาเรียนรูขอมูลดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดกรอบแนวทางการ

ทํางานรวมกันหลาย ๆ ฝาย
2. รวมกันเสนอแนะรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพและ

บริบทของชุมชนชาวเลมอแกนแตละชุมชน
วิธีการ จัดประชุม ระดมความคิดจากผูที่เปนตัวแทนหนวยงานรัฐ และ

เอกชน รวมทั้งกลุมชาวเลมอแกน เพื่อชี้แจงทําความเขาใจ และรวมกันเสนอแนะรูปแบบกิจกรรม
การเรียนรูที่เหมาะสม 

4.4.3  มากมายดวยกิจกรรม
กิจกรรมตาง ๆ ท่ีจัดขึ้นคํานึงถึงสภาพท่ัวไป และบริบทชุมชนชาวเลมอแกน

แตละชุมชน ตลอดจนครอบคลุมอัตลักษณดานตาง ๆ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูควรสงเสริมให
ชาวเลมอแกนมีความรู ทักษะ และเจตคติตออัตลักษณดานตาง ๆ     

1. กิจกรรมสงเสริมการใชภาษามอแกนเพื่อการสื่อสาร 
2. การจัดงานประเพณี และพิธีกรรมที่สําคัญ ๆ เชน พิธีฉลองเสาวิญญาณ

บรรพบุรุษ และพิธีลอยเรือสะเดาะเคราะห เปนประจําทุกป
3. การจัดต้ังศูนยวัฒนธรรมชาวเลมอแกน/ศาลามอแกน เพื่อเปนศูนย

รวบรวมอัตลักษณชาวเลมอแกนในลักษณะบูรณาการเชิงสถานที่ทั้งนี้เนื่องจากชุมชนชาวเลมอแกน            
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แตละชุมชนเปนชุมชนขนาดเล็กอาจมีปญหาดานพื้นที่และงบประมาณ โดยเนนการปลูกสรางดวย
วัสดุทองถิ่น และศิลปกรรมแบบมอแกนเพื่อเก็บรวบรวมเครื่องมือทํามาหากิน เครื่องดนตรี 
เคร่ืองมือตอเรือ เคร่ืองมือแกะสลัก เครื่องมือจักสาน เปนตน มีพื้นที่ฝกซอมและถายทอดศิลปะการ
รองรําทําเพลงและเลนดนตรี มีพื้นที่สําหรับตอเรือ แกะสลัก และจักสาน มีพื้นที่จัดพิธีกรรม และมี
พื้นที่สําหรับนักทองเที่ยวที่สนใจเขารวมดวย

4. จัดทําหลักสูตรทองถิ่นในกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ เพื่อนําไปใชใน
การจัดการเรียนรูใหแกเด็กชาวเลมอแกน โดยเนนสาระความรูดานทองถิ ่นมากกวาความรูจาก
สวนกลาง  

5. จัดทําหนังสือสงเสริมการอานเพ่ือถายทอดอัตลักษณของชาวเลมอแกน
ดานตาง ๆ เพื่อนําไปใชจัดการเรียนรูใหเด็กชาวเลมอแกน

6. การจัดการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูในชุมชนชาวเลมอแกน เชน  
นํานักเรียนไปศึกษา เรียนรูชุมชนชาวเลมอแกน หรือพิธีกรรมตาง ๆ ที่ชุมชนจัดขึ้นอยางสม่ําเสมอ 

7. การจัดการเรียนรูโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นชาวเลมอแกน เชน  ภูมิปญญา
ดานการสรางบาน สรางเรือ เคร่ืองมือทํามาหากิน งานจักสาน การรายรํา การรองเพลง การใช
สมุนไพร เปนตน

8. จัดกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชาวเลมอแกน เชน กิจกรรม
มอแกนนําเที่ยว 

9. จัดกิจกรรมสงเสริมความรู ทักษะการทําประมงที่ถูกตองใหแกชาวเล
มอแกนโดยปลูกฝงใหชาวเลมอแกนเห็นความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ และชวยกันอนุรักษ 

วิธีการ ประสานการทํางานรวมกับหนวยงานตาง ๆ ในการจัดกิจกรรม 
โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้ง อบต. อบจ. เทศบาล ในการใหการสนับสนุน               
ดานงบประมาณในการดําเนินงาน และใหความชวยเหลือในดานการประชาสัมพันธ

4.4.4  ทําเชิงบูรณาการ
หลอมรวมกิจกรรมตาง ๆ โดยใหชาวเลมอแกนทุกคน หนวยงานรัฐ และ

เอกชน เขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตาง ๆ 
1. รวมคิดวางแผน ดําเนินการกับทุกภาคสวน ทั้งกลุมชาวเลมอแกน 

หนวยงานรัฐ/เอกชน /องคกร/กลุมบุคคลตาง ๆ
2. กิจกรรมตาง ๆ สอดคลองกับสภาพทั่วไป บริบทชุมชนชาวเลมอแกน

แตละชุมชน โดยนําขอมูลดานวัฒนธรรมของชาวเลมอแกนแตละชุมชนมาประกอบการทํางาน
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3. หลักคิดสําคัญของการจัดกิจกรรม คือ มองชุมชนเปนองครวมแลว
บูรณาการงานตาง ๆ เขาดวยกัน 

วิธีการ ทํางานเชิงบูรณาการ สรางความรับผิดชอบรวมกัน 
4.4.5  ประสานอยางตอเนื่อง

การจัดการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกนอยางยั่งยืน
1. สรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน

ในแตละชุมชนแลวนําผลมาพัฒนาตอ
2. กําหนดภาระงาน/ปฏิทินการดําเนินงานใหแกหนวยงานตาง  ๆ             

ที่เกี่ยวของ เพื่อความตอเนื่องและยั่งยืน
3. ประสานใหเกิดความรวมมือกันระหวางกลุมชนชาวเลมอแกนจากที่อื่น ๆ 

และกลุมคนภายนอก
วิธีการ ประเมินสรุปผลการจัดการเรียนรูเพ่ือรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน 

กําหนดภาระงานใหแกหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ประสานขอความรวมมือไปยังกลุมชาวเลมอแกน
จากที่อื่น ๆ และกลุมคนภายนอก

อภิปรายผล
จากสรุปผลการวิจัยที่ได พบวามีประเด็นขอคนพบที่นาสนใจที่ควรนํามาอภิปราย ดังนี้
1. อัตลักษณของชาวเลมอแกนในปจจุบันไดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตคอนขางมาก 

โดยเฉพาะอัตลักษณดานวัฒนธรรมทั้งดานภาษา การแตงกาย และอาหารการกิน โดยเฉพาะชาวเล            
มอแกนหาดราไวย จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้เนื่องจากชาวเลมอแกนหาดราไวย จังหวัดภูเก็ต เปนชาวเล
มอแกนกลุมแรกที่ไดปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตแบบเรรอนมาสรางเปนชุมชนถาวรอยูรวมกันบริเวณหาด
ราไวย กวา   30 ปมาแลวที่เด็กชาวเลมอแกนหาดราไวยไดรับการศึกษาจากโรงเรียนวัดสวางอารมณ
ซึ่งตั้งอยู ใกล ๆ ชุมชนชาวเลหาดราไวย สงผลใหเด็กชาวเลมอแกนรุนหลัง ๆ มา สามารถใช
ภาษาไทยสื่อสารกับบุคคลภายนอกไดดีขึ้น มีการติดตอกับคนภายนอกมากขึ้นกวาในอดีต สวน
ชาวเลมอแกนหมูเกาะสุรินทร จังหวัดพังงา และชาวเลมอแกนเกาะพยาม และเกาะเหลา จังหวัด
ระนองน้ันไดหันมาสรางบานอยูรวมกันเปนชุมชนหลังชาวเลมอแกนหาดราไวย เด็ก ๆ ชาวเลมอแกน
หมูเกาะสุรินทร จังหวัดพังงา และชาวเลมอแกนเกาะพยาม และเกาะเหลา จังหวัดระนอง เพิ่งไดรับ
การศึกษาเม่ือ 10 กวาปที่ผานมา และสวนใหญยังเปนการศึกษาที่หนวยงานตาง ๆ จัดขึ้นเพื่อมุงหวัง
เพื่อใหเด็กชาวเลมอแกนสามารถใชภาษาไทยสื่อสารกับบุคคลภายนอกได และมีความรูพื้นฐาน
เกี่ยวกับจํานวน และตัวเลขเทานั้น เชน การจัดการศึกษาของโรงเรียนสุรัสวดีใหกับเด็กชาวเล 
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มอแกนหมูเกาะสุรินทร ของกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนตน ซึ่งการที่เด็กชาวเล
มอแกนรุนหลังไดรับการศึกษามากข้ึน สงผลใหสามารถใชภาษาไทยในการเรียนรูทั้งการพูดสื่อสาร
กับคนภายนอก การเขียนบันทึกขอมูล เรื่องราวตาง ๆ ใหบุคคลภายนอกไดเขาใจมากขึ้น ผลจาก
การเปดรับสื่อและการติดตอกับสังคมภายนอกมากขึ้นกวาในอดีตสงผลใหชาวเลมอแกนได
ปรับเปลี่ยนอัตลักษณดานภาษา การแตงกาย และอาหารการกินของตนเองมากขึ้น ซึ่งผลการวิจัย
ดังกลาวสอดคลองกับผลการวิจัยของ จักรพันธ เพียรพนัสสัก (2543) ที่ไดศึกษาภูมิปญญาชาวบาน
ในพิธีกรรมของชุมชนกะเหร่ียง โดยผลการวิจัยพบวา วัฒนธรรมดานการแตงกายของชาวเขา
โดยเฉพาะคนรุนใหม ผูชายจะแตงกายดวยกางเกงยีนสและเสื้อผาสําเร็จรูปมากขึ้นสวนผูหญิงก็มี
บางโดยเฉพาะผูที่มฐีานะทางเศรษฐกิจดี สวนคนที่มฐีานะทางเศรษฐกิจระดับกลางและระดับลางจะ
พบนอยท่ีสุด เด็กรุนใหมไดเรียนภาษาไทย และหาซื้อหนังสือเพลงไดงาย บทลํานําหรือบทเพลง 
ปกาเกอะญอเปนบทเพลงที่ตองจําจากผูอาวุโส จึงไมไดรับความสนใจจากคนรุนใหม ปจจุบัน
รูปแบบของพิธีกรรมบางอยางเปลี่ยนแปลงไปภายใตเงื ่อนไขปจจุบันที่เกิดขึ้นภายในชุมชน เชน 
ระบบการปกครองทองถิ่นของรัฐ การแตงงานขามเผาพันธุ ความเชื่อ ความทันสมัยและการไดรับ
การศึกษาแบบใหม สวนปจจัยภายนอก ไดแก การแทรกแซงของรัฐที่มาในรูปแบบของการพัฒนา       
การปกครองและการศึกษา การเขามาของวัฒนธรรมภายนอก และการทองเที่ยว เปนตน นอกจากนี้
แลวผลการวิจัยดังกลาวยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ ศิริรัตน แอดสกุล (2542) ที่ไดวิจัยเรื่อง การ
ดํารงเอกลักษณทางวัฒนธรรมของชาวมอญ : กรณีศึกษาชุมชนมอญบานมวง ตําบลบานมวง อําเภอ
บานโปง จังหวัดราชบุรี โดยผลการวิจัยพบวา ชาวมอญบานมวงยังคงรักษาเอกลักษณทาง
วัฒนธรรมบางอยางไวไดจนถึงปจจุบัน เอกลักษณทางวัฒนธรรมที่แสดงใหเห็นถึงความเปนกลุม
ชาติพันธุมอญ ไดแก ภาษา ศาสนา พิธีกรรม ความเชื่อ และขนบธรรมเนียมประเพณีตาง ๆ แต
อยางไรก็ตามเอกลักษณทางวัฒนธรรมเหลานี้ก็มีบางสวนที่ถูกผสมกลมกลืนใหเขากับสังคมไทยดวย 
อยางไรก็ตามจากการวิจัยพบวา ชาวมอญบานมวงก็ไดมีการผสมกลมกลืนเอกลักษณใหเขากับ
สังคมไทย ซึ่งเปนชนกลุมใหญไดเปนอยางดี ทั้งนี้เพราะคนมอญและคนไทยมีความสัมพันธแบบ
เชิงบวก ยอมรับกัน โดยไมมีอคติใด ๆ ตอกัน ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ปจจัยที่ทําใหชาวมอญเกิด
การผสมผสานกลมกลืนทางวัฒนธรรมนั้น ไดแก นโยบายของรัฐ การศึกษา อาชีพ การแตงงาน การ
ตั้งถิ่นฐาน และการอพยพยายถิ่น  

การเปลี่ยนแปลงอัตลักษณบางอยางของชาวเลมอแกนนั้นเปนการปรับเปลี่ยนเพื่อการ
ดํารงชาติพันธุของตนใหสอดคลองกับสภาวการณและบริบทรอบขางที่เปลี่ยนไปนั่นเอง เชน การ
ปรับเปลี่ยนอัตลักษณดานวิถีชีวิตความเปนอยูจากการใชเรืองามเปนพาหนะเรรอนไปในทะเลอันดา
มันและบางครั้งก็จะขึ้นมาสรางเพิงพักชั่วคราวหลบลม หลบฝนตามชายหาดและเวิ้งอาวตาง ๆ มา
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เปนการสรางบานอยูรวมกันเปนชุมชนถาวร ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่ที่เคยทํามาหากินไดโดยสะดวก
อยางในอดีตกลับถูกนายทุนนําไปสรางเปนโรงแรม รีสอรท ทาเรือ เกาะแกงตาง ๆ เชน หมูเกาะ
สุรินทร หมูเกาะสิมิลัน ไดถูกรัฐบาลประกาศจัดตั้งใหเปนอุทยานแหงชาติทางทะเลรวมทั้งพื้นที่
โดยรอบของเกาะ  ที่ถูกสงวนไวเปนพื้นที่อนุรักษไมสามารถที่จะทําประมงไดอยางในอดีต รวมถึง
การเดินทางขามไปทํามาหากินในบริเวณหมูเกาะมะริดในประเทศพมาก็ไมสามารถที่จะกระทําได
อีกเพราะเหตุผลทางดานความมั่นคง เมื่อพื้นที่ทํามาหากินถูกจํากัดลงชาวเลมอแกนจึงตองหันมา
ปลูกสรางบานอยูรวมกันเปนชุมชน บทบาทของเรืองามจึงลดลงทั้งนี้เนื่องจากไมเหมาะสมตอการ
นํามาประกอบอาชีพประมง ขนาดใหญ เขาออกตามเวิ้งอาวและชายหาดตาง ๆ ไมสะดวก ทํายาก 
ผูที่สามารถทําไดเหลือไมกี่คน จากเหตุผลดังกลาวเรือหัวโทงจึงเขามาแทนที่เรืองามอยางรวดเร็ว 
ทั้งนี้เน่ืองจากเรือหัวโทงน้ันเหมาะสําหรับประกอบอาชีพประมง เดินทางไดรวดเร็วเพราะใชเครื่องยนต 
สามารถเขาออกตามชายหาดและเวิ้งอาวตาง ๆ ไดโดยสะดวกไมวาชวงน้ําขึ้นหรือลง เหมาะกับการ
ใชวางอวน วางลอบจับปลา จับหมึก เมื่อจับสัตวทะเลไดแลวสามารถนําขึ้นมาขายตอใหกับพอคา
คนกลางบนฝงไดอยางรวดเร็ว เมื่อถึงฤดูการทองเที่ยวชาวเลมอแกนสามารถใชเรือหัวโทงรับจาง
รับสงนักทองเที่ยวไปทองเที่ยว ดําน้ําดูปะการังตามเกาะแกงตาง ๆ ไดอีกดวย ซึ่งจะเห็นไดจากการ
ที่ชาวเลมอแกนเกาะสุรินทรนําใบเตยปามาเย็บเปนแชงมุงหลังคาเรือหัวโทงเพื่อใชเปนที่กันแดด
ใหกับนักทองเที่ยว ซึ่งผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับผลการวิจัยของ ประสิทธิ์ ลีปรีชาและคณะ 
(2547) ที่ไดศึกษาวิจัยการปรับเปลี่ยนอัตลักษณของชาวมง โดยผลการวิจัยพบวา ความเจริญของ
โลกาภิวัตน ความจําเปนจากการประกอบอาชีพ และความตองการไดรับการศึกษา มีผลทําให 
อัตลักษณของชาวมงเปลี่ยนแปลงไป

2. การสืบทอดอัตลักษณของชาวเลมอแกน ผูเปนพอทําหนาที่ในการถายทอดวิธีการสราง
บาน สรางเรือ เครื่องมือทํามาหากิน การจับปลา การดําหอย ดําปลิง รวมถึงการดูทิศทางลม และ
แหลงอาหารในทะเลใหลูกผูชาย สวนผูเปนแมทําหนาที่ถายทอดความรูเกี่ยวกับการหุงหาอาหาร การ
หากับขาวดวยการเจาะหอยติบ หาเพรียงทราย การหาผักปา การดูแลรักษาความสะอาดบาน รวมทั้ง
การจักสาน ใหลูกผูหญิง การถายทอดวิธีการสรางบาน สรางเรือ การทําเครื่องมือทํามาหากิน และการ
ทํามาหากินในทะเลน้ันจะไดรับการถายทอดใหเมื่อเด็กชายชาวเลมอแกนมีอายุประมาณ 6-7 ขวบ 
โดยจะเริ่มตนจากการฝกใหทํางานที่งาย ๆ กอน ในชวงอายุดังกลาวพอจะเริ่มพาออกไปในทะเล สวน
เด็กผูหญิงแมจะฝกใหชวยเลี้ยงนอง ชวยงานบาน เชน ลางจาน หรือไมก็พาไปหาอาหารใกล ๆ 
หมูบาน เชน เจาะหอยติบ เก็บผักปา เปนตน การถายทอดวิธีการสรางบาน สรางเรือ ทําเคร่ืองมือหากิน 
หรือการจักสานนั้นจะใชวิธีการทําใหดู ฝกใหทําตาม และชี้แนะ เด็ก ๆ เรียนรูดวยการสังเกตจาก
บุคคลรอบขาง จากสื่อและอุปกรณที่เปนของจริง ชาวเลมอแกนสืบทอดวัฒนธรรมดานภาษาใหกับ
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คนรุนหลังดวยการพูดคุยสื่อสารกันเปนภาษามอแกน เร่ืองเลา เหตุการณ นิทาน และบทเพลงถูก
ถายทอดใหแกเด็กรุนหลังดวยวิธีการบอกเลาเปนภาษามอแกน หรือทีเ่รียกวา การถายทอดแบบมุขปาฐะ 
ไมมีการบันทึกเหตุการณหรือเร่ืองราวตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเปนลายลักษณอักษรท้ังน้ีเน่ืองจากภาษามอแกน 
มีแตเฉพาะภาษาพูดไมมีภาษาเขียน โดยเฉพาะบทเพลง (ยีแน) และนิทาน (ตะกา) ของชาวเลมอแกน
ที่ไดสูญหายไปเปนจํานวนมาก ทั้งนี้เพราะไมมีการเขียนเปนลายลักษณอักษร เมื่อคนที่มีความรู 
ความสามารถตายไปบทเพลงและนิทานเหลานั้นจึงไดสูญหายไปดวย บทเพลงหรือนิทานที่ยังเหลือ  
อยูบางในปจจุบันก็มีสวนที่ผิดเพี้ยนไปจากเดิมบางเชนกัน สวนการสืบทอดอัตลักษณดานความเชื่อ
และพิธีกรรมนั้นจะถายทอดผานผูนําพิธีกรรม หรือ โตะหมอ และผูอาวุโสในชุมชน ซึ่งการเรียนรู
ของชาวเลมอแกนแบบดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของ เอกวิทย ณ ถลาง (2540 : 40-49) ที่ไดกลาววา 
การเรียนรูของมนุษยที่มีลักษณะครูพักลักจําเปนกระบวนการเรียนรูตามธรรมชาติ เปนการเรียนรูใน
ทํานองแอบเรียนแอบเอาอยาง แอบลองทําตามแบบอยางที่เฝาสังเกตอยูอยางเงียบและรับเอามาเปน
ของตน นอกจากนี้แลวผลการวิจัยดังกลาวยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ อาภรณ อุกฤษณ (2532) ที่
ไดศึกษาวิจัย เรื่อง ระบบการศึกษาของชาวเลอูรักลาโวยในอดีต โดยผลการวิจัยพบวา เด็กชาวเลใน
ระยะแรกเกิดจนถึง 3 ขวบ จะไดรับการเลี้ยงดูจากพอแม หรือญาติผูใหญอยางใกลชิด เมื่ออายุ
ประมาณ 3-4 ขวบ ก็เริ่มเรียนรูธรรมชาติสิ่งแวดลอมใกล ๆ ตัวและรูจักเลนกับเพื่อนวัยเดียวกันโดยมี
พอแม พ่ีสาว หรือญาติผูใหญคอยดูแลความปลอดภัยและอบรมเล้ียงดูจนกระท่ังอายุประมาณ 5-6 ขวบ
เด็กผูชายจะติดตามพอหรือพี่ชายออกทะเล ขณะท่ีเด็กผูหญิงเริ่มชวยแมหุงขาวและเลี้ยงนอง ใน
ระยะแรกอาจจะเปนเพียงการเฝาดหูรือเปนลูกมือคอยชวยเหลือและเรียนรูวิธีการไปจนอายุประมาณ 
7-9 ขวบ เด็กผูชายสามารถทํางานรวมกับผูใหญได และเด็กผูหญิงสามารถหุงขาว ทํากับขาวและ
เล้ียงนองได จนกระท่ังเม่ืออายุเขาสูวัยรุน สามารถทํามาหาเล้ียงครอบครัวและเล้ียงดูเด็กได จึงพรอมที่
จะเปลี่ยนสถานภาพเปนพอเปนแม และเปนปูยา ตายายในที่สุด การเรียนรูดังกลาวเปนการศึกษา
นอกระบบซึ่งตองใชเวลาตลอดชีวิต

3. แนวทางและวิธกีารจัดการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกนที่เหมาะสมควร
เปนแนวทางและวิธีการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการการทํางานของหนวยงานดานการพัฒนาชาวเลมอแกน 
เขาดวยกันไมวาจะเปน องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด/อําเภอ/ศูนยสาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.) โรงเรียน ศูนยการเรียนรูชุมชน 
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด อุทยานแหงชาติ หนวยรักษาพันธุสัตวน้ํา องคกรพัฒนาเอกชน รวมทั้ง
มูลนิธิตาง ๆ โดยยึดชุมชนชาวเลมอแกนเปนพื้นฐาน (Community-Based Education) ในการจัดการ
เรียนรู โดยอาจกําหนดใหมีหนวยงานหลักคอยทําหนาที่ประสานใหเกิดการทํางานรวมกันระหวาง
หนวยงานตาง ๆ อยางตอเนื่อง ซึ่งอาจเปนหนวยงานที่ทําหนาที่ดูแลดานความเปนอยูของชาวเลมอแกน
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อยางเชนองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) หรือเทศบาล ซึ่งการจัดการเรียนรูที่ยึดชุมชนชาวเล
มอแกนเปนพื้นฐานในการจัดการเรียนรูนั้นเปนการจัดการเรียนรูที่เปดโอกาสใหชาวเลมอแกนได
เขามามีสวนรวมในขั้นตอนตาง ๆ ในการจัดการเรียนรู ตั้งแตขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐาน 
ซึ่งเปนขอมูลที่เกี่ยวของกับบริบท สภาพปญหา ความตองการดานการจัดการเรียนรูของชาวเลมอ
แกนเพ่ือนําไปใชในการวางแผน ในการจัดการเรียนรู ขั้นตอนจัดการเรียนรูควรเปดโอกาสใหชาวเล
มอแกนทุกคนไดเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนรูโดยเฉพาะการใชภูมิปญญาทองถิ่น และ
แหลงเรียนรูในชุมชน ขั ้นตอนการติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการจัดการเรียนรู ซึ่งหาก
หนวยงานตาง ๆ ไดเขามาทํางานรวมกันแบบ บูรณาการตามความถนัดและตามแนวทางที่ได
วางแผนรวมกันไวแลว การจัดการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกนยอมประสบผลสําเร็จ
ตามเปาหมายที่วางไว อยางเชนรูปแบบของการจัดการศึกษาใหแกชาวเขาที่ใชรูปแบบการจัด
การศึกษาแบบผสมผสานระหวางการศึกษาในระบบโรงเรียนและการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
รวมทั้งใหโอกาสชาวเขาเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาและมองอนาคตของตนโดยตนเอง ทั้ง
ยังจะตองมีรูปแบบการใหบริการการศึกษาที่มีวิธีการและเนื้อหาที่ยืดหยุนเหมาะสมกับสภาพสังคม
และวัฒนธรรม โดยไมทําลายเอกลักษณทางวัฒนธรรมที่มีอยู รวมทั้งใหสอดคลองกับความตองการ
ของชาวเขาดวยโดยจะตองยึดในหลักการที่วา การศึกษาและการพัฒนาเปนสิ่งที่แยกจากกันไมได 
และเปนสิ่งท่ีชุมชนจะตองเขามามีสวนรวมดําเนินการต้ังแตการเร่ิมวางแผนการดําเนินการ การบริหาร 
ประเมินผล รวมทั้งการแกไขปรับปรุงเพื่อใหสอดคลองกับชุมชนและ  ยังเปนไปในทิศทางที่
สามารถตอบสนองความตองการของชุมชนโดยไมขัดตอวิถีการดําเนินชีวิตของชาวบาน (กรมการศึกษา
นอกโรงเรียน, ศูนยเทคโนโลยี 2530) นอกจากนี้แลวการจัดการศึกษาสําหรับชาวเขายังตองเปนการ
แกปญหาของชาวเขาเปนหลัก ไมวาจะเปนปญหาการเพิ่มประชากรของชาวเขา  ดานเศรษฐกิจ 
การทําลายทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพอนามัย การศึกษา และปญหาความมั่นคง (มูลนิธิสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 2538) นอกจากนี้แลวในการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ (integrated
management) จะตองนําหลักคิดดานการจัดการเรียนรูแบบองครวม (holistic management) มาใช
เปนแนวทางในการจัดการเรียนรู โดยพิจารณาถึงความเชื่อมโยงระหวางกิจกรรมการเรียนรูเพื่อ
รักษาอัตลักษณชาวเลมอแกนกับเรื่องตาง ๆ ที่สัมพันธกัน เชน อัตลักษณกับความสัมพันธทางดาน
สังคม กับความสัมพันธทางดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม กับความสัมพันธทางดานการเมืองกับ
ความสัมพันธทางดานการทองเท่ียว เปนตน 
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ขอเสนอแนะจากการวิจัย
1. ขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย

1.1  สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวง 
ศึกษาธิการ ซึ่งมีหนาที่ในการจัดตั้งศูนยการเรียนรูชุมชน (ศรช.) ควรนําแนวทางการสงเสริมการ
เรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกนที่ไดจากการวิจัยในครั้งนี้ไปใชเปนแนวทางในการจัดการ
เรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณของชาวเลมอแกนใหคงอยูตอไป โดยประสานความรวมมือกับบุคคล 
กลุมบุคคล หนวยงานรัฐ และเอกชนทั้งในและนอกพื้นที่เพื่อนําไปสูการปฏิบัตใิหเกิดความตอเนื่อง  

1.2  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีหนาที่ดูแลความเปนอยู
ของชาวเลมอแกน ควรเปดโอกาสใหชาวเลมอแกนไดเขาไปมีสวนในการเสนอแนะนโยบายหรือ
แนวทางดานการพัฒนาชีวิตความเปนอยูของตน

1.3  กระทรวงวัฒนธรรมควรไดมีการสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่นโดยเฉพาะวัฒนธรรม
ของกลุมชาติพันธุที่ไดรับการสั่งสมมาตั้งแตอดีตและถายทอดสืบตอ ๆ กันมาจากรุนสูรุนนําไป
ประยุกตและเผยแพรไปสูสาธารณะชน เปนการสงเสริมวัฒนธรรมยอยใหเปนที่รูจักใหมากขึ้น

1.4  กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ควรกําหนดนโยบายดานการจัด
สวัสดิการและการเอาใจใสดูแลความเปนอยูที่เหมาะสมใหกับชาวเลมอแกนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ใหดีขึ้น

2. ขอเสนอแนะในเชิงปฏิบัติการ
2.1  ชาวเลมอแกนแตละชุมชนควรรวมกลุมกันเพ่ือรวมกันอนุรักษหรือฟนฟูอัตลักษณ

ที่กําลังอยูในสภาพที่ใกลจะสูญหาย หรือที่ไดสูญหายไปแลว โดยอาศัยความรวมมือจากทุกคนใน
ชุมชน ซึ่งจะชวยใหชุมชนเกิดความเขมแข็ง มีความรูสึกหวงแหนวัฒนธรรมของตนเอง โดยเสาะ
แสวงหาผูที่มีความรูในชุมชนมาเปนตนแบบในการศึกษา มีการจัดสรางศูนยการเรียนรูในชุมชนซึ่ง
เปนสถานที่ใหความรูแกชุมชนและบุคคลภายนอก โดยมีผูแทนของชุมชนเปนผูประสานความ
รวมมือระหวางหนวยงานที่อยูในพื้นที่และประสานกับหนวยงานภายนอกอื่น ๆ โดยเนนการทํางาน
แบบบูรณาการรวมกัน

2.2  โรงเรียนบานเกาะชาง โรงเรียนบานเกาะเหลา โรงเรียนบานเกาะพยาม โรงเรียน
วัดสวางอารมณ และศูนยการเรียนรูชุมชนชาวเลหมูเกาะสุรินทร ซึ่งทําหนาที่ในการจัดการเรียนรู
ใหกับเด็กชาวเลมอแกนควรไดมีการนาํอัตลักษณดานตาง ๆ ของชาวเลมอแกนไปจัดทําหลักสูตร
ทองถิ่นเพื่อนําไปใชในการจัดการเรียนรูใหกับเด็กชาวเลมอแกนควบคูกับหลักสูตรแกนกลาง เพื่อให
เด็กชาวเลมอแกนไดเรียนรูอัตลักษณดานตาง ๆ ของกลุมชนของตน โดยนําแนวคิดการจัดการเรียนรู
แบบมีสวนรวมมาใชเปนแนวทาง
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2.3  การจัดการเรียนรูเพ่ือรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกนครูผูสอนควรนํานักเรียนไป
ศึกษาเรียนรูจากแหลงเรียนรูในชุมชนเพื่อใหนักเรียนไดสัมผัสสิ่งของตาง ๆ ที่เปนของจริง หรือนํา             
ภูมิปญญาทองถิ่นชาวเลมอแกนมาใหความรู หรือฝกใหนักเรียนไดเรียนรูดวยการปฏิบัติจริง เชน          
การสรางบาน สรางเรือ งานจักสาน รองเพลง เลนดนตรี รายรํา ทาํเคร่ืองดนตรี เปนตน 

2.4  หนวยงานดานสาธารณสุข เชน ศูนยสาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.) ควรไดมีการ
จัดทําฐานขอมูลภูมิปญญาดานการใชสมุนไพรและวิธีการปฐมพยาบาลของชาวเลมอแกน ตลอดจน
สงเสริมใหชาวเลมอแกนใชภูมิปญญาดานการใชสมุนไพรและวิธีการปฐมพยาบาลของตนเอง
ควบคูกับการรักษาตามแพทยแผนปจจุบัน 

2.5 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดควรไดมีการศึกษาอัตลักษณของชาวเลมอแกนแตละ
ชุมชนอยางจริงจังเพื่อนําไปใชในการจัดทําฐานขอมูลอยางเปนระบบ นําขอมูลที่ไดไปจัดทําเปน
เอกสาร อาคารแสดงนิทรรศการ ลานวัฒนธรรม ศาลามอแกน เพื่อเปนแหลงศึกษาคนควาและ
แหลงเรียนรูสําหรับชาวเลมอแกนและคนภายนอกเพื่อสรางความเขาใจท่ีดีตอกัน   

2.6  องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล ที่มีชาวเลมอแกน
อาศัยอยูควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานสืบสานวิถีชีวิตและประเพณีของชาวเลมอแกน 
เชน พิธีฉลองเสาวิญญาณบรรพบุรุษ พิธีลอยเรือสะเดาะเคราะห ตลอดจนมีการประชาสัมพันธ
เพ่ือใหคนภายนอกไดรับรู 

2.7 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และกรมประมง ควรจัดกิจกรรมให
ความรูเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหกับชาวเลมอแกน โดยเฉพาะดาน
การตัดไมทําลายปา และการทําประมงผิดกฎหมาย เชน การทําประมงในเขตพื้นที่อนุรักษ การวาง
ระเบิด การจับสัตวทะเลคุมครอง การจับปลาในฤดูวางไข เปนตน ควรเปดโอกาสใหชาวเลมอแกน
ไดเขาไปมีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 

2.8  เจาหนาที่มูลนิธิที่ทํางานในพื้นที่ควรจัดกิจกรรมใหความรู ความเขาใจดานสิทธิ
มนุษยชนแกชาวเลมอแกน เพื่อสรางความรู ความเขาใจดานสิทธิมนุษยชนใหแกชาวเลมอแกน 
รวมทั้งสิทธิชุมชนในการอนุรักษหรือฟนฟูจารีต ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีงาม
ของกลุม   

2.9  เจาหนาที่ฝายทะเบียนราษฎร กรมการปกครองของแตละอําเภอที่มีชาวเลมอแกน
อาศัยอยูควรไดมีการจัดทําทะเบียนประวัติชาวเลมอแกนแตละชุมชนอยางเปนระบบเพื่อความ
สะดวกในการนําไปใชในการรับรองสถานะบุคคลของชาวเลมอแกน
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2.10 กระทรวงวัฒนธรรมควรสนับสนุนงบประมาณในการศึกษาวิจัยดานวิถีชีวิต 
สังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ และประเพณีของชนกลุมนอยในประเทศไทยอยางตอเนื่องและเพียงพอ 

2.11 องคการบริหารสวนจังหวัดท่ีมีชาวเลมอแกนอาศยัอยู ควรเขาไปใหความชวยเหลือ
กรณีมีเจาของที่ดินอางกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ที่ปลูกบานอยูอาศัยในปจจุบัน รวมทั้งปญหาเรื่องน้ําดื่ม
น้ําใช หองนํ้าหองสวม และปญหาขยะ ซ่ึงสงผลตอคุณภาพชีวิตโดยรวมของชาวเลมอแกนเปนอยางยิ่ง 
โดยเฉพาะชาวเลมอแกนหาดราไวย จังหวัดภูเก็ต   

2.12 องคกรรัฐและเอกชนที่รวมเปนภาคีเครือขายในการพัฒนาชาวเลมอแกนควรจัด
กิจกรรมตาง ๆ เพื่อสงเสริมการเรียนรูอัตลักษณของชาวเลมอแกนอยางตอเนื่อง และสอดคลองกับ
สภาพอัตลักษณของชาวเลมอแกนแตละกลุม 

        
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป

1. ชาวเลมอแกนแตละกลุมไดมีการปรับเปล่ียนอัตลักษณชาติพันธุของตนแตกตางกันไป 
ควรไดมีการศึกษาดูวามีการปรับเปลี่ยนอัตลักษณอะไรบาง ปรับเปลี่ยนอยางไรเพื่อใหสามารถดํารง
ชาติพันธุของตนเองไดมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ 

2. ควรไดมกีารศึกษาดูวาชาวเลมอแกนกลุมตาง ๆ ไดมีการการนําความรูที่ไดรับจาก
โรงเรียน หรือจากศูนยการเรียนรูชุมชนไปใชในชีวิตประจําวันอยางไรบาง เชน การนําภาษาไทยไป
ใชในการจดบันทึกเรื่องราวตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน การจัดทําขอมูลที่เกี่ยวกับชุมชนของ
ตนเอง การนําความรูดานการดูแลรักษาส่ิงแวดลอมไปใชในการดูแลรักษาสภาพแวดลอมภายในบาน 
ภายในชุมชน การนําความรูดานการดูแลรักษาสุขภาพไปใชดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและ
สมาชิกในครอบครัว เชน การไมสูบบุหรี่ การดูแลความสะอาดรางกาย เปนตน 

3. ควรไดมีการศึกษาดูวานอกจาการเรียนรูจากโรงเรียน หรือศูนยการเรียนรูชุมชนแลว
ชาวเลมอแกนเรียนรูเร่ืองตาง ๆ จากส่ือใดอีกบาง รวมทั้งเนื้อหาหรือเรื่องราวตาง ๆ ที่เรียนรูนั้นเปน
เน้ือหาหรือเร่ืองราวเก่ียวกับเร่ืองใดบาง
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... ~ ... I Jl ~I ..! ..::1 Ql Ql ... i ' w ~ 
fl1WT!fl'tl1116~ t!J4"ll1t.llufJ~Hll1~ vllf16116~Um ~~tl1fll'llfJ~ HlJ." 111II'llff~f)lJfi1II'ij1 

15, 1 (2545): 219-221. 
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""' AI I J! ~ ~ cv ~ ~ -4 -
U1111111 ul:::'il111!'1UJ1:::. 111'11flii\J1'1'1Hfillnillll'l!liii'Yt\Jl. ill ~l'l'l'Yt"' : t:JllfllJl'ljllfl1'1'lfllrll\Jii 1, 

2547. 

~a~ cv 1 ""' I 1 """ riA jl 
fi\J'I'lrl '1'16~'1f1fl "'lfl11fUU'IZtlllll'lfl1UUilJ:::rl1111." ill~l'fi'Yt"' : H'l'tlJ'Yti16\JIIIl1, 2528. 

, u 'll rr'll trfJfl. "m11i JH'IfJ9ii'IJ-(un:::m1NtrlJilttlJila\J'Ilfl~'lfnlJ6'1! : iiilliJIUYIJ:::mtii'ltlJ'II''IllJtJ'I! 

m~'li'llMlJlil i'~M11'1ft'Yt'l{i." i'l'lfllUYI'Illi'tllqjtyllJMlUIII<fiill rll'llllJl'ljllfli'l'lllllllfli'lfl 

n ~fllJi'l'luJutt:::lJ'I!llv1'1'!v1 flw:::i' Jl'lltri'\{ ,mn~mmllm1'1'lvJao, 254!. 

~ .,(1 .... ~ Jf1 I Q,l Ql' """ ....... .... IU 

'lf!lq'l'lli 'Ytlit{111111. mmill!lQ!'IIf,JI : lll'l!!,Jilill:::1uillilllfl;:mnl&Jllill. ilpln'Yt"' : lJ'tl111'1111ftfl 

' lill!ill11'11ft'ill1' 2544. 

Q ' ~ ,) Q ~ .. t ijj ' 'lfi'l'lf~fl fl. \J\J'I'l\Jli\Ji111.16ilff11 l;:il6'1JO)'Uf6\Jl1V1'l!1469402 'tll!ilillm!l\J Ul!:::ill1ff6\J Mf,JI 

.I Q <!! A ~ ' 
(Adult Learnin11 and Teachinll). \Jfl1uJlJ : 11lfl1'1f1011"flll11'1't6il11'YtiiiU1lJ'Ijllflllft::: 

ff~fllJ lJM11'1'lv1aviintl1m, 2548. 

.... <II .., • I 1 I " " I AI I 0 '-'-' 
1'11'11!!111 1:::1~flfl. "lflltJ~IIill~illfJ'If111'1111N161'111lll\JIIffUt{'llllft:::lll\JIIlJri:::UftuftH 611fltJUlJn1 

Htt1~ i'~H-ii'IL~vmv." 1'1'lmii'Yt'lli'iintl1'11rrillllJH1uw<Ji" <iintl:::,'l'lu) ff1'1111'11'1iintl:::,'l'lv 

f!IU:::1il'llffftiJlJ't111VItJ1afJI~!l~ iHJi, 2541. 

... 0 !1 .... .., , .... '1. cv Ql J Ql ~ ..... .... ,.., Q 

fl1ft \J1uty'il'Ytft. ''fl11:::1Uqj'Yt'll1!'116~ffill1'1f111ft !\JII~t11i'lill:::'IJ 'Yt~~lllft:::!Jiilill." 1'1'l!Jl\J'Yt\Jiif!'~fllJ1'1'l!l1 

lJ'ti1U 111<Ji111 ff1'1111'1f1ff ~fllJ1'1'lmutt:::lJ1'1jl!fl1'1'lm uw<Ji ill1'1'lmti t1 1 Wlft~illm lJ m1'1'ltnriu, 

2526. 

...... Ql Ql r/ : !It , :: , 'i I fV Q,l r/ I CV ..; Ql ,., ~ ' 

\Jill fl1flll'f\J1j. "ll1~fiHIU'\!f!U 'l'lfl lll~f!H lJ 'If : 6illftill!IIIUM~ill1iii\J'I'JN\JIItll 1'1." 1Jf!1f!'illlff11 

5 (2541): 227-228, 234-239 . 

... ~ QQI Ql ... cv " 
\JfJ'W11111 111111"1. lJ1ij'l!!fl1'1'lfl1ff~fi1JIIfi:::111!\Jii11lJ. ill ~l'l'll'f"' : lJt111'1'l!Jlflfllill!i'llf!1ffi111, 2545. 

... ~ -1 ~ J! d ~ Q ' •<!! ' 
UqlJfl tll !IIIVIfJ. '=m:::'l!1ff~fi1JIID;:11J'I!UMJII'Ilf' !'\llllll'l'l'lltH!HllJ'Iflfl'!Jtl'U : il1tllnil'l:!1illj)J'I!l11fl 

illtlnaMhw. ill~l'fi"W"' : thum1\Jilti~'Jllrlliurr'4\Jil111i'v, 2549. 

----· "1ii~1illlJtlllil\J i '\.\ t2'1'lfl1U II ,j ~'lf1fi t1 ~lil1:::t{l '\.\ '1'1 f." 11 f)~ 1\J lJ11 ri\J tJ i \J illl Ul:::'ltlJIY~ 

tlij,milm~tl~ Wise Coastal Practice for Asia and the Pacific i'l'l11'11l Environment and 

Development in Coastal Regions and Small Islands (CSI), UNESCO Ill fj1:::1j1il1ll111 

t/o 4QICVQI ..... 

fftll'l'l fl11tltlfJ2:::1j1 'il~t111'1Yf~~1, 25-28 ytqf!'ilill!JU 2545. 

QAIIA""' I .,'I _'IJ , ~ ' 
____ . "lltlllil\J 1(l'lf1illllt1~u111fl:::n6~'1'l:::lfl" \J tb;:'ll1fllllft:::ml'lfJ1fl1'1!1!JN~'I'l;:!f!, 25- 78. 

""' "" &I t1 fl ""' cv ill ~l'l'll'l"' : 1'1'lfl1fi!Jul:::'lf1illf!1rli'll 'Wlft~illllllJM111'1!11fltJ, 2545. 

A ~ i i t Q~ ' Q ~ ' i Q ~ ' ____ . "IYitJfl11lJI'Il1 11 \JlJtJUil\J fl11lJ ,un:::lJJ!l1flillil'Uil!Jll'll'lill'l't'll1j "'11111fl" \J 'l!1illl'll!l 

Ufl:::lJ1!J1flfi, 115-117. ill~IVIYf"' : tiJUil~1\Jfllll:::il11lJfl111iii'IJ1111lJLL'Ii~'lllfi, 2546. 
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I'""""" 'J! ~~~, ~ " ____ . "OlJll'lfl91"1'tU1j"l'll~"I'I::Ln'lfliJUMUU"(I::'Ifl!J'Uflll- 011ffll~fi111J1JU 'ilU"(I::f1111JlJUfl~. 

moffllUl::OnllomfllllUl>::fi'll'lfl9i 1~n~ 'Lil::l"l'll'l,"l'l!lflllfl1llJ~Ufl~'llfl~lJ'4liO 1111fiu 

U"(I::A'n9in ,u1M!Jnl::"l'l11~01l'lifiiUlff~fllJUa::mllJ~Ufl~'Ufl~lJ'4li01HU11JUlU'Ji' 

"l'tlln'lf 01~1"1'1"1'1"1 8-9 "l't{jllfllfllJ 2549, 2549. 

01 """ - _I ""' a.o , .._ 4 "t .a "t ; 
ll\11"1'1~ "l'tl"l't'il!lll. ul:i!"l'tOI'lfiiUlllllJ "I'll! U"(l::fl!llfl111JI'Iffl. 01~1"1'1"1'1"'1 : !VIA!JUff !!111, 2546. 

mty111nw ~ty'll'liui. miofJ91>0umlVAom1!Juf. 01~1"11"1'1"1 : 'lUo'I!IT~finll'l111"1'1vln!ln'lffitJ 

ff1Ufjfflll, 2551. 

m>IH 'l!ff!J'Il'lflM. Vm11Ml>flfllll. Ol~l"l'l"l't"' : 1f11Ul"l'tl'U'If, 2527. 

,:, p .. • _A ~ ~ ' Q~ ' ... ' Q 

uuurn l'l!"(lfl~Vnllnl. fl91"(10ll01 'I091"1't'Yli un::fl'lllJill'Y'l!lfl'Uflll. 01~1"1'1"1'1"1: UUillJ1'4llfl1"1'1fll 

- ' ff11..1111 (V~flnlllJ'I!l'IIU), 2546. 

u;ditl 'Jtll"l't"(l. 1lllllmllltnf1M. 01~1"1'1"1'1"1: lawll'li'flmnifllliuli', 2524 . 

..,. • " : • , Q .: 

'L11::mn~ 1ma'11~ff. 'lfl1Ul 1'1111"1'1::m> luiJJV~ "I'll!. 01~1"11"1'1"1 : m;wo'ili"I'I1AA~, 2519. 

-1 " • " : ..; Q,l ... 

ul::"l't\111 116~01Hfl. "'lfl1Ul"I'I101::61A~" 1Ylfllffl1 8 (2511JlllfJU 2517): 32-38,2517. 

-~ Q fl ..:1_1'!! 'J! ~ Q.t Q,l t/ I .... Ql ,/'JI t/ .... 
u1::ff"1'111 aual. Ollffn~ua::nUY!t!AtJ!II"(!Oli!II'Utl~OQJJ'I!l91"1'tUlj1N. 01 ~1"1'1"1'1"1 : U\J!llll'4llfl1"1'11Jl 

mun,2547. 

"l't1::1"1'1"1'111fi (U.t!.U~~ 1111). mlflOlll~fflOallUJl'IJLnhl,liiilQIQilhlll. 01~1"1'1"1'1"1 : fl!ll::flOllll'llffllll 

Q ~ ' 

lJ'I111"1'1fll"(IIJIOll91l!'llff!lll, 2532. 

~ "'l -Q~ ____ .'IIMOJlnOlll U"l'tl::'ll"l'llll'llff'IJl. 01~1"1'1"1'1"1 : 1Wla~mWlJ'I111"1'1fllao, 2533. 

"l'taliA'If !II ~61JI"I't'lf1. "1an'U6~'1!111JflUOU lJ6~1110fl111ll;f'IJUlUI~!J1flll"l'l::laua::~u~'lflflN~." 
1 "1'1 !J l'U"I't u 1i' Ul ty ty llJ '111 u 01 cfi A ffl'U 11'111 if ~fill 1 "1'1 !Jl II a;: lJ 1 '4ll fl1"1'1 Ill f1 !II:: r J ffl ff 91 { 

' Q ~ 
1Wla~mwll'I111"1'11Jl"(lfl, 2546. 

fi"l'llll filllff11. '1UUUllomti~IJ'IJutla~1fllu11Hll'll6~'JtllW'If111'111."1"1'1!JlU"I'tuli'mtytylll'I11Uillcfit~~ 

ffl'll11'1flmlflol! 1u vm::uu flw::flollll'llffAl ll'l111"1'1!llnol;i!J~ l mJ, 2543. 

d41o<IQI .... , ...... Qll ~ .... Ql 0 

l"l'tty"l'l"l't!J 'IIIJ"I'tfiiU. 'il911"1'1!Jl11JlUII"(I;:OJlnOl!l. 01~1"1'1"1'1"1 : lJ'I111"1'11Jl"(IIJ'S11JfllU'I1~, 2521. 

1fltym ih::IA'Ifl!Jn. "nllflOlll'UV~'Ifnl'lll l '1Ju1::1 "l'lff, "I'll!." moffn 11111 m ~ou1ivtl;:aiiu 
' 11" • 4Q • ~ , 

ff(l]Ufll"l'tV~flfl'lllJ 4 llfl~ ff(ll'IJfll"l'tUa::m>AlH'If191'UV~'l!111'UlUa::'!fUOlJllUV!J U 

Ul::I"I'II'I,"I'I!J, 2542. 
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.... ~ d ...,P- Q ... 14 o A """ , , ..., 

l,ja'IJ1ifllJift'il'l'll::n1'1JflHI'I'Il1ll1lJH!I'If'IJ'IJ. QlJ6f11lft11lJ'IJf11llrll;:m'll1l f1Hf111 :flHflWI'!IIII\11 

~Q tl "~ i ~ i Q ~ Q ~ f!Wfll'l'l'lf"l91 l::'lf1'1!'1Jf:lt16!J 6fllfi&'IJI'Il911JI'Il1. fll~l'l'l'l'l"' : H'l'llJ'I'IlJ'II1"l'l'ltJ1atJ 

~ 

1illlJfllfl91l' 2538. 

4 ~ i .... """ ... ~ """"' ~ lJ H 11'11 m avf! '11'11 V1i lllJ 111 n'lf. lf!flfl11 f111 D'f!'IJ 'Jlfl "l'lf1fll1 nfl'tl 191 a a ft'lf"lflllf!:: fill nfllll'IJ fl m:: 1J1J 

'lnhv~ 1·8. fll~l'l'l'l'l"' : lanuntifllll1'11v, mmmti'Rtill\11, 2532. 

.... Clot.... .... .. ' .... ... • ~· .... 
Vff D''IJfiD'lJ1Jfl. 'l'ta"lflllf!Zfl"lllJ VA 'II ~\I 'llfl~D' ~fllJ'l!l'l'IJ 1 : lffl ll! fl 'il'lllJfllflllllJ6Uf!1!flll um 

~ ~' ~ 1 .I 'I ~ 4 i ' 4 4 , ~ 
m::m'IJ'I'IfllJ"l1Yl1V'l!lJ'l!'IJ yul;:mff &f!fl'l'l'i'l1lJ. l'!frJ~ 'IIIJ : "l'l'lfl'IJ 'Iff!, 2546. 

i' fi'IJ 1'1'11 Ifill! J fjf! II a:: flWZ. "i m ~flll ff'l'li 'lflJ'If'IJ '!fl'JI'Il 1 i 'IJ fllfll'll U 6'11 6~V1 Zl 'l'lff, 'I'I!Jf!~fllla:: 

il 'il,oU'IJ." 16fl'i'l11'1fR it~Hflll ff'l'li'lflJ'If'IJ"'f!~~'IJ ll1fl'lll; fltlm'l'lw ~'i'ltn'IJfll1Willl,oU'IJ: 

flll ffflllll ~ fJ II D'"l~'lllll 'IJ 1'11 H'IJ iV1Jl!Jff'l'l i 'lflJ'If'IJ "'fJ ~ ~ 'IJ i 'IJ V1:: I 'l'lff, '11 rJ, thil' fl~l'IJ 

flf!~'IJ'I.IfiU1lD'l.j'IJfll1iiv fll~ID'I'I"', 2544. . """ .... -cv 1 ""' .., 1 .:1 
1l'lffl'illl11.ji1Jfl'tl1. '"1'11::1l'lf1ltjj'IJ9111111'1J1i111JII'II~'Ifl91 'l'l.ff. 2553." 1l'lfflllll1'14!1Jf!l!1 lalJ 127 flf!\1'11 

69. (12 'l'lqffiflltJ'IJ 2553). 

"-'l..fO J 41111(111 A Ql ii~ ~ 
1Jl'IJUllll flllf)fJ1JfJIOl'l6 Ul!"lfl'Yl'Y. fll~l'l'l'l'l"' :lJH11'11tJ1f!tJI'r!fl 'IJ atJ'I'I1::1lfllJIOnl 

1i'IJ1.jl, IJ.tl.tl. 

llf!~l'I'IU 'IJ'IJ'I'IIll.lf!flD'1lf111flfl'IJI'r!flL'IJ iaQflllfffllll.l;jv~illli: lllfll'lf11Dfl i1.1 iao'l'll~f111fffllll 
4 ~ 4 i . 

lJl!l"l'I'I!Jlf!!JI'IftJ~ HIJ, 2541. 

w w w .. -" w Q !!! w i i 
11111'1J1i11lJIHl11flf.]IOfl, n1'1Jfl~l'IJ. l]V~l'Yf!ftO'ilfl111Jn1)D'1'1J"liii'Y1i111J'l!l"llf! 'IJ 5 'll!J'l!'IJ ( f1Hfll1 

~ ............. QIQid .... d .... 
n'IJ~10'If"lfl'lfl"llf! 'il~l!"lfl~lflfl) th;:lnil~mh;;lJlw yur. 2554. t.Jiflfl : ff1'1Jfl~l'IJ 
.... .... .... d 
'liiii'IJ1i111J'il~l!"lflf.]lf191, 2554. 

4 ~ .. .. ¥ Jl'l • 4 ~ 4 w ~ 

'lfl1 91W"ff1"ff IIIII. f11111tl'IJt'llfl~ov'llil!. fll~l'l'l'l'l"' : f!WZ'l'l'ltJ1ff1D'flllJl11'1'11tJla!Jiflllfllff1'i'lfl1, 

2528. 

- ":!!I " .... ~ " ...... 'l'ilfl1 an::Qn. fi11Hflf!1JUJ. fll~l'l'l'l'l'l : ~tJ'II\I~nf!,Wla~mWIJ'IIl'l'I'IV1f!U, 2540. 

ill a lJlf!U ff; f!'ll. "fill tli' 1J tl1 uiiHii91fl~lJ'!f1A liu ( tl:: 11rl a~ fl' 1\1 1\'1v'11 nu'lll"l Pi11Jf! 11J.iun1~ 

thlflf!ll:limu iml'R1;jv~ 1 11li." i'l'lv1ii'l'luli'Hatlffl'i'lflllJ'IIloUW ;;, D'l'llli'lflfiatlfllD'Rl 

lJ'IIll'I'I01atJ11'1ffi{)l;j(J~i'IIJ.i, 2545. 

...... " .... ~ .l , .... .... 
"lffl!J lJ::rJ::IlW"l ua::flw::. 'l!l'llf! flllnflli111Jf!~91'Y'I'IHIJ11lliV'llWl'lllll\11illlJ. np1'11'1'1'1: 

ff1UM1ulm1Wfl~ fl11Jftntl1m, 2526. 
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tni'l'nf ll!lflflfjll. "f111ii1HI!lflnfl'llof'rmi911Utl1111'U!l~'lf1111!lty : fllWflfl'll1'lj11'1fU11!lty~1Uih~ 

fl11Jli~1Uih~ thifl!l~l\J iih t~'lllflll'lf'!Jl." llll~1\Jflllli'II,Wlll~fllof11'111l"l'ltl1ntl, 
2542 . 

..s ~ <'! ' Q <'! ..,_ A .!!! , ~ .; 
t~1Ufl~1\JflWZfll111flllflllnfl'll111m'lf191. fll1nfl'll191ll6t!'l!1911'W!lMfl11 "l'lti!Uft'91111'1l"l121. fll~l"l'l'W"' : 

nmuumfl1u iatk~t~flllflfl'lll, 2544 . 

. ulii1J11lllll::nni'Mn ffmn d1'11 i'1J'l!l11'111 1 ull1::1nfl'hw. fll ~l"l'l'W"' : fin! nnu 

flw::m111fllmnffn'll111M~'If1R, 2527. 

~ A ~ .., t " 4 ..s ~ 11" 
----·· 111141\Jflllfl1111lJ1I'HH "fllZ1J1\JflllllliZQ"I'ltlfl1fl911fll11111\Ji-91ll!lfl'l!1fl<~1'1111JQ!J61~ 

I ~I Q.oitd """ 
u~m116 u. n1~m'W"' : 'W11'Wflfll1'W11'W, 2545. 

fll i 1 'If IN6flU1'U11. "m ::u 1Uf111 fflJ"I'l !lflflU ,.;1 uflim111'U6~'111'1fU'If11, "l'llh lu A11Jfi'IIU e~llH 
• j! 111 111 4 A I ""IV ~ I ( 

6111161'11111611 ~~~'111fii'W'If11J1." lfl1!l'!!l!J11111f29l11nflll1fl1flflliH91!llJliH 4, I 11fl11fl1J-

ijqu11l\J 2552): 25 -105. 

qum quu'l'i'iu. "nnffnli1U!lnlw111u." mnfl11nll~1u'!!e~nnffnli1U!lfl h~1111u, 2542. 

(tiflfi11\J1) 

Ill Ill Ql , , ~ Q 

'il'W9111 'ilfll'W. fl~fl1111liZ1911lJ1iU1J l'!tl. fll~l"l'l'W"' : "11111911\Jl'Wl\J'If, 2528. 

A !"'"" Ill f/ Ill 1 I Ill Ill ~~~ 
"111911 u91'W!II\J lll\Zifi1J6'1ftl '13ll'il1UW. l\11 'II~ : 'Wli1911'!!6UZ1Jll1il!lJtl'l1111lJ161Jfl6~ft'91111ll. 

fll~l"l'l'W"' : fi1'1im1uflw::m11lfll1illlutln11uM~'If1R, 2540. 

'illlla il91muu'l'i'. lfl1'1lJfllf1911ni''WfJJfl11J~'IlV: mlftfl'll1ua::mlflnemJJlu'lh::mn1l'!rJ. fll~l"l'l'W"' : 

1Hi1JJ.W~W1n~moi'JJ'II11"11111nll, 2539. 

""' a.r " .o=~ """"' ~ """"' A , 1 .; ~ 'illllll fi~'Ufl1. 11fNJ\Jf1111llllf111nflll191ll6fl'I!1911'1'W~~fi1J 'rlll Uft'9111"UI"I121. fll~l"l'l'W"': fi011JU 

mfl lu lavl~t~fll1ffflli111M~'If1R fi1'1im1uflw::m111f111flllflfl'll111M~'Infi, 2544. 
• • 

qi'n~ ne~q1noi'. "flllt~mJJ&all~~~~n'Ue~~llnme~'lf111n lu11~~1u~ ~fll~ i'~11iM1::ii : fll1fffl'll1 

'lflfi i u i .,, 011., 1"11mii 'Wu 1 "l ron91111 111u w cii91 fl1'!!11'1f1ll1::oJJfln'll1 u w.;; 91l"l1111n tJ 

~ Q ~ 

,Wlll~fl1W11'1111"11111llll, 2539. 

~ ~ ~ ~ ~ ... ~... ~ .';'! • 1 ... 1 ~ 
"11111\J 1111U1~fl. 11llflfll11111Yl"1'1111JovlUII· fll~l"l'l'W"' : t~lfliiUfl 911,2524. 

fl111flt11 ~ fflllll i' mi'. "fill fffl'll1f111 ae fill flll fffllll'!! !l~'lf111ll '11 ~Ifill: q1 u "11 {" 1"11 t11U 'WU 1f 111 tytyl 

11'111UWcii91 fl1'!!1l'lf1ifl91nft'Uflflll1 UWcii91l"l1111ntl ,W1MfllofJJ111l"l1111nll, 2539. 

QIQ .... Ill " ~ ........ ~ .. l 1 .... Ill " ...... " :: ..; 
f11J1Jfl 'il111W'W"I'lfl'll. fl11nfl'l!l191ll6fl'l!1fl : fl11nfl'll1'U!l~fllJ 1"1111 Ygfl flfl1fl1!11U. 'W11'WflH"I1 2. 

fll~l"l'l'W"' : fl111fl11flfl'l!I1Ut~fl h~1111u m::"l111~fffl'l!l1iiflll, 2538. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



217 

"""" rl " fl 'I! IJ 1 1.n 1 'll11 'IJ , vm:tn. ~ 1 'IJ 'IJ n y 11 'Uiff IJ 'ij 'l 111 'II fl ~ fl1 fl fl n 111 HJym:: 11 1 fl \jiJ 1 'IJ n 'I! 11 'Y : !11J 1 fl 

u ..Ia A .d. <~~ ~~~ ..::.. -1 " ~ 
'liii'IJ11U1JI'lfl~ 'l'liJI'lfl~lflll'lOlJ'lii!'IJ111'l1J. 01 ~1'11'1'1'1 : fl'l1Jffilu1m : fl~flfll'lfll'IJfl~fJlfllll 

~,~nu!tfiJII'l 1mfll'f-'IJ1f1::1l'l::ii1l, 2531. 

<11 Ql fl.l tJ I ._ I Q fl 0 .... 
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รายนามผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความเปนไปไดและความเหมาะสมของแนวทางการสงเสริมการเรียนรู

เพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน

1.ดร. นฤมล  อรุโณทัย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2.รศ. ประพนธ  เรืองณรงค ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
จังหวัดนครปฐม

3.ผศ. ดร. สาวิตร  พงศวัชร ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

4.ผศ. สมหมาย  ปนพุทธศิลป อดีตผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
และอดีตผูอาํนวยการพิพธิภัณฑเหมืองแรกะทู 
จังหวัดภูเก็ต

5.อาจารยอาภรณ  อุกฤษณ ครูชํานาญการพิเศษ คณะศิลปศาสตร 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ จังหวัดกระบี่
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รายนามผูใหสัมภาษณ
เพื่อรวบรวมขอมูลดานความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพื่อรักษาอัต

ลักษณชาวเลมอแกน

1.นายพุทธพจน  คูประสิทธิ์ หัวหนาอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทร
อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

2.นายศักดา  สุขเกษม หัวหนาหนวยอนุรักษพันธุสัตวน้ํา หมูเกาะสุรินทร
3.นายอํานวย  จุฑามาตย เจาหนาท่ีหนวยอนุรักษพันธุสัตวน้ํา หมูเกาะสุรินทร
4.นางวิยะดา  หาญสุราษฎร เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลปากน้ํา 

จังหวัดระนอง
5.นายธีรยุทธ  คงคลาย ปลัดอําเภอเมืองระนอง  จังหวัดระนอง
6.นางอําภา  แกวยาว นายกองคการบริหารสวนตําบลเกาะพยาม

จังหวัดระนอง
7.นายภัทรพล  ประทีป ณ ถลาง เจาหนาที่เทศบาลตําบลราไวย จังหวัดภูเก็ต
8.นายโกเมนทร  เพชรภู ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย อําเภอเมือง จังหวัดระนอง
9.นางลลินทิพย  ศุภพฤกษ ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
10.นายศักดิ์ดา  ประชุม ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
11.นายจํารัส สุขประเสริฐ รองผูอํานวยการสาํนักงานสงเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดพังงา
12.นายนิโอะ  นิมุ ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดภูเก็ต
13.นายเกรียงศักดิ์  นวลสุทธิ์ รองผูอํานวยการสาํนักงานสงเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดระนอง
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14.นางอวยพร  อราม ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

15.นางวรัญญา  ยอดระบํา ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

16.นางสุมนา  ศิริมังคลา ผูอํานวยการโรงเรียนบานเกาะเหลา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

17.นายชนะ  แกวกุดัง ครูอาสาศูนยการเรียนรูชุมชนหมูเกาะสุรินทร
18.นางสมศรี  รักนุย วัฒนธรรมจังหวัดพังงา
19.นางสาวปุณณสา  อาจทอง นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ 

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง
20.นายประยูร  หนูสุก วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต
21.นายยุทธชัย  จะจู เจาหนาที่มูลนิธิกระจกเงา
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รายนามชาวเลมอแกนท่ีจัดสนทนากลุม
เพื่อศึกษาอัตลักษณ สภาพของอัตลักษณ และการสืบทอดอัตลักษณของชาวเลมอแกน

ท่ี ชื่อ-สกุล ท่ีอยู
1. นายซาลามา       กลาทะเล

ชุมชนชาวเลมอแกนอาวบอนใหญ หมูเกาะ
สุรนิทร อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

2. นายดูนุง             กลาทะเล
3. นางอะเลียะ        กลาทะเล
4. นายตะวัน           กลาทะเล
5. นางยุพา              กลาทะเล
6. นางบล                กลาทะเล

ชุมชนชาวเลมอแกนบานราไวย ตําบลราไวย 
อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

7. นางมูแนง           กลาทะเล
8. นางกิ้มตัน          กลาทะเล
9. นายอาลี              บางจาก

10. นางสาว              รักเกาะ
11. นายสิดิษ             ประมงกิจ

ชุมชนชาวเลมอแกนบานเกาะเหลา ตําบล
ปากน้ํา อําเภอเมือง จังหวัดระนอง

12. นายบูดุด             ประมงกิจ
13. นางลิ                  ประมงกิจ
14. นางมยุรา             สอนชัด

ชุมชนชาวเลมอแกนบานอาวเขาควาย ตําบล
เกาะพยาม อําเภอเมือง จังหวัดระนอง

15. นางมิชิ                ทะเลลึก
16. นางออน             ทะเลลึก
17. นางยีนาบ           ทะเลลึก
18. นางมะเจ็ง           ทะเลลึก
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แบบสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ลําดับ
ท่ี สาระสําคัญ / เน้ือหา รายละเอียด          

ของเอกสาร
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ประเภทเอกสาร
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ขอมูลการพิมพ
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แบบสํารวจชุมชน

ชื่อชุมชน : ………………………………………………………………………………..…………
สถานที่ตัง้ชุมชน : ……………………………..………………….………….……………………
……………………………………………………………………………………………..………
ลักษณะชุมชน : ………………………………………………..………………..…………………
………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………......………
………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………......………
………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………......………
………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………......………
………………………………………………………………………………………………..……
จํานวนหลังคาเรือน : …………………หลัง  จํานวนประชากร: ………………………...……..คน
อาชีพของคนในชุมชน : ……………………………………………………………...……………
…………………………………………………………………………………………………..…
ผูนําชุมชน : ………………………………………………………………………………..………
ภูมิปญญาทองถิ่น : ……………………………………………………………………..………….
………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………......………
การเดินทาง : …………………………...…………………………………………….…………….
………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………......………
สถานที่สําคัญในชุมชน……………………………………………………...……………………..
………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………......………
………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………..……
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แผนที่ตั้งชุมชนชาวเลมอแกน……………………………………………

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบสังเกตเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลดานอัตลักษณ สภาพของอัตลักษณ 
และการสืบทอดอัตลักษณของชาวเลมอแกน

วัน/เดือน/
ป รายละเอียดของการสังเกต สถานท่ี
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แนวคําถามในการจัดสนทนากลุมเพ่ือศึกษาอัตลักษณ สภาพของอัตลักษณ และ
การ สืบทอดอัตลักษณของชาวเลมอแกน

1.  กอนท่ีจะมาอยูตรงบริเวณน้ีชาวเลมอแกนเคยอยูท่ีไหนมาบาง 
2.  ชาวเลมอแกนเลือกท่ีต้ังชุมชนหรือสถานท่ีสรางบานเรือนอาศัยหรือไม ถามีเลือกพื้นท่ี

อยางไร 
3.  ใครเปนผูบอกใหเลือกพื้นที่หรือบริเวณเชนน้ัน บอกอยางไร และถาไมเลือกจะเปน

อยางไร 
4.  สถานท่ีท่ีตั้งชุมชนทุกวันน้ีอยูสะดวกสบายดีหรือไม เพราะเหตุใด 
5.  สถานท่ีท่ีตั้งชุมชนของชาวเลมอแกนกลุมอ่ืน ๆ เชน เกาะเหลา เกาะชาง เปนอยางไรบาง
6.  เพราะเหตุใดชาวเลมอแกนจึงไมใชเรือเปนพาหนะเรรอนเหมือนเม่ือกอนแลว 
7.  การอยูบานเรือนเชนน้ีกับการอาศัยอยูในเรือแบบไหนดีกวากัน อยางไร 
8.  ลักษณะบานของชาวเลมอแกนตามความเชื่อดั้งเดิมตองเปนแบบใด 
9.  ปจจุบันมีชาวเลมอแกนกี่คนท่ียังสามารถสรางบานมอแกนไดบาง 
10.  ใครเปนคนสอนใหสรางบาน 
11.  บานของชาวมอแกนในปจจุบันแตกตางกับในอดีตหรือไม 
12.  บานแบบนี้ (บานท่ีมูลนิธิตาง ๆ สรางใหซึ่งเปนบานแบบเรือนแถว หลังคามุงกระเบ้ือง 

กั้นฝาดวยอิฐ) กับบานแบบเดิมของมอแกนแบบไหนอยูสบายดีกวากัน เพราะเหตุใด
13.  ปจจุบันชาวเลมอแกนประกอบอาชีพอะไรกันบาง 
14.  อาชีพในปจจุบันแตกตางจากอาชีพท่ีผาน ๆ มาหรือไม อยางไร 
15.  ใครเปนผูสอนใหรูจักวิธีการแทงปลาหรืองมหอย สอนอยางไร สอนเมื่ออายุประมาณก่ีป 

          16.  ชาวเลมอแกนรูไดอยางไรวาบริเวณไหนท่ีมีแหลงปลาหรือสัตวทะเลชุกชุม 
17.  ใครเปนคนบอกใหรู บอกอยางไร 
18.  ชาวเลมอแกนมีวิธีการดูทิศดูทางลม และทิศทางในการเดินเรืออยางไร ใครเปนคนบอก 

บอกอยางไร
19.  ใครสอนใหรูจักวิธีการทํากาบาง (เรือ) และเครื่องมือแทงปลา เชน ชูม แลม ไกววาด          

สอนอยางไร สอนเม่ืออายุประมาณก่ีป แลวจําไดหรือไม 
20.  เครื่องมือประมงของชาวเลในปจจุบันยังเหมือนกับในอดีตหรือเปลา 
21.  มีเครื่องมือชนิดใดบางที่ไมคอยไดใชงานแลว หรือแทบจะไมไดใชเลย 
22.  ปจจุบันชาวเลมอแกนใชเครื่องมือชนิดใดบาง ใครฝกหัดวิธีการใชเครื่องมือตาง ๆ 

เหลาน้ีให เอาแบบอยางมาจากไหน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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23.  ชาวเลมอแกนในปจจุบันมีการติดตอถึงกันกับชาวเลมอแกนกลุมอ่ืน ๆ หรือไม เชน 
ชาวเลมอแกนบานราไวย หมูเกาะสุรินทร เกาะชาง เกาะเหลา และชาวเลมอแกนตามเกาะแกงตาง ๆ ใน
ประเทศพมา ถาติดตอกันติดตอกันอยางไร 

24.  ในหมูบาน/ชุมชนมีใครเปนผูนํา
25.  ในแตละวันผูชายและผูหญิงชาวเลมอแกนทําอะไรบาง 
26.  ชาวเลมอแกนพูดส่ือสารกันดวยภาษาอะไร ทุกคนพูดภาษามอแกนไดหรือไม และ ทุก

คนสามารถพูดภาษาไทยไดหรือไม ฝกพูดภาษาไทยจากใคร พูดกันมานานแลวหรือไม  
27.  การแตงกายของชาวเลมอแกนในปจจุบันแตกตางจากในอดีตหรือไม และถาแตกตาง

กัน แตกตางอยางไรบาง ผูชายแตงกายอยางไร และผูหญิงแตงกายอยางไร 
28.  อาหารหลักของชาวเลมอแกนคืออาหารอะไรบาง อาหารท่ีกินกันในปจจุบันแตกตาง

จากในอดีตหรือไม อยางไร อาหารทะเลชนิดใดท่ีชาวเลมอแกนชอบกินมากท่ีสุด และนํามาปรุง
อยางไร 

29.  ในปจจุบันนี้ชาวเลมอแกนยังทําพิธีหลอโบง (พิธีฉลองเสาวิญญาณบรรพบุรุษ) กัน
หรือไม พิธีหลอโบงในปจจุบันแตกตางจากในอดีตหรือไม อยางไร 

30.  ใครเปนผูนําพิธีกรรม ใครถายทอดให แลวถาตอไปไมมีผูนําพิธีกรรมแลว จะทํา
อยางไร
          31.  ชาวเลมอแกนในปจจุบันยังสานแตะกัน (เสื่อ) สานกอแปะ (ซองมีฝาปดสําหรับใส
ยาสูบ) และลูทอง (ภาชนะทรงกลมสานดวยใบเตยมีขนาดตาง ๆ สาํหรับใสเสื้อผา ของใชในเรือ
ของชาวเลมอแกน) กันหรือไม ใครสอนให สอนเม่ืออายุกี่ป ไดสอนใหลูกหลานหรือไม 

32.  ชาวเลมอแกนในปจจุบันยังคงรองเพลงมอแกนกันหรือไม ไดรับการถายทอดมาจากใคร 
          33.  ชาวเลมอแกนในปจจุบันยังเลานิทานมอแกนกันหรือไม มีใครบาง ไดรับการถายทอด
มาจากใคร 

34.  ในปจจุบันมีชาวเลมอแกนก่ีคนท่ียังสามารถแกะสลักเสาหลอโบงได เสาหลอโบง
ปจจุบันกับในอดีตแตกตางกันหรือไม ใครเปนคนหัดให หรือถายทอดวิธีการทําเสาหลอโบงให

35.  ปจจุบันน้ีผูหญิงมอแกนคลอดลูกอยางไร คลอดกับใคร ใครเปนหมอตําแย แลวใคร
ฝกหัดให ฝกหัดอยางไร ต้ังแตอายุก่ีป 

36.  มีใครบางท่ีเปนหมอตําแย แลวแมหรือยายเคยเปนหมอตําแยมากอนหรือเปลา 
37.  ทําไมชาวเลมอแกนชอบสวมเครื่องประดับตาง ๆ เพ่ือความสวยงาม หรือเพ่ือเปนเครื่อง

ปองกันอะไรหรือเปลา 
38.  วัฒนธรรมใดของชาวเลมอแกนที่ชาวเลมอแกนหวงแหนท่ีสุด และเปนวัฒนธรรมท่ี

แสดงถึงความเปนเอกลักษณเฉพาะของชาวเลมอแกน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบสัมภาษณผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับชาวเลมอแกน
เพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน

________________________________________________________
ผูใหสัมภาษณ………………………………………ตําแหนง…………………………………
ผูสัมภาษณ…………………………………………วัน/เดือน/ป ที่สัมภาษณ……..…………...
สถานที่สัมภาษณ……………………………………….เวลาสัมภาษณ……………………….

1. ทานคิดวาวิถีชีวิต และวัฒนธรรมตาง ๆ ของชาวเลมอแกนในปจจุบันเปน
อยางไร เปลี่ยนแปลงไปบางหรือไม วิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมในดานใดบางที่สูญหายไปแลว 
กําลังจะสูญหาย และยังคงเหลืออยู

…………………..…………………………………………………………………
………………….………………………..…………………………………………………….
………………….………………………..…………………………………………………….
………………….………………………..…………………………………………………….
………………….………………………..…………………………………………………….

2. ทานคิดวาสาเหตุสาํคัญที่ทําใหวิถีชีวิต และวัฒนธรรมตาง ๆ ของชาวเลมอแกน
เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต เพราะเหตุใด

…………………..…………………………………………………………………
………………….………………………..…………………………………………………….
………………….………………………..…………………………………………………….
………………….………………………..…………………………………………………….
………………….………………………..…………………………………………………….

3. ทานคิดวาในอนาคตวิถีชีวิต และวัฒนธรรมตาง ๆ ของชาวเลมอแกนจะเปน
อยางไร

…………………..…………………………………………………………………
………………….………………………..…………………………………………………….
………………….………………………..…………………………………………………….
………………….………………………..…………………………………………………….
………………….………………………..…………………………………………………….

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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4. ทานคิดวาจะมีแนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพื่อรักษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรม      
ตาง ๆ ของชาวเลมอแกนใหคงอยูไดอยางไร

…………………..…………………………………………………………………
………………….………………………..…………………………………………………….
………………….………………………..…………………………………………………….
………………….………………………..…………………………………………………….
………………….………………………..…………………………………………………….

5. ทานคิดวาจะมีแนวทางการสงเสริมการเรียนรูเพื่อรักษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรม       
ของชาวเลมอแกนในดานการตั้งถิ่นฐาน ลักษณะที่อยูอาศัย  การประกอบอาชีพ และการทํามาหากิน
ใหคงอยูไดอยางไร

…………………..…………………………………………………………………
………………….………………………..…………………………………………………….
………………….………………………..…………………………………………………….
………………….………………………..…………………………………………………….
………………….………………………..…………………………………………………….

6. ทานคิดวาจะมีแนวทางและวิธีการจัดการเรียนรูเพื่อรักษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ของชาวเลมอแกนในดานวิถีชีวิต สังคมและความสัมพันธระหวางกลุมชาวเลมอแกนและกลุมชนอ่ืน ๆ 
ใหคงอยูไดอยางไร

…………………..…………………………………………………………………
………………….………………………..…………………………………………………….
………………….………………………..…………………………………………………….
………………….………………………..…………………………………………………….
………………….………………………..…………………………………………………….

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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7. ทานคิดวาจะมีแนวทางและวิธีการจัดการเรียนรูเพื่อรักษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ของชาวเลมอแกนในดานภาษา การแตงกาย อาหาร ศลิปะ ความเชื่อและพธีิกรรม และระเบยีบประเพณี 
ใหคงอยูไดอยางไร

…………………..…………………………………………………………………
………………….………………………..…………………………………………………….
………………….………………………..…………………………………………………….
………………….………………………..…………………………………………………….
………………….………………………..…………………………………………………….

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาคผนวก ง
แผนท่ีตั้งชุมชนชาวเลมอแกน
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ภาคผนวก จ
ภาพอัตลักษณชาวเลมอแกน
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อัตลักษณชาวเลมอแกน
1. ดานการตั้งถิ่นฐานและลักษณะที่อยูอาศัย

อดีต ปจจุบัน

          ในอดีตบานของชาวเลมอแกนหมูเกาะสุรินทร   
ท่ีเรียกวา “ฮอมาก” น้ันจะสรางดวยวัสดุในทองถ่ิน 
โดยสรางยกพ้ืนสูง หลังคามุงดวยใบคอ ซึ่งเปนไม
ประเภทปาลม ลําตนคลายกับตนตาลโตนด ขึ้นอยู
ท่ัวไปบนเกาะตาง ๆ ในเขตอุทยานแหงชาติหมูเกาะ
สุรินทร ฝาผนังบานกั้นดวยใบเตยปานํามาเย็บติดกัน
เปน “แชง” พื้นบานปูดวยไมไผสับเปนฟาก มีชอง
หนาตาง 1-2 ชอง ท้ังน้ีขึ้นอยูกับขนาดของบาน มี
ประตูดานหนาเพียงประตูเดียว บานแตละหลังจะปลูก
สรางหันหนาไปในแนวตะวันออก-ตก อยูระเกะระกะ
หาง ๆ กัน ขนาดของบานขึ้นอยูกับจํานวนสมาชิก
ภายในบาน ความสูงของบานนั้นจะขึ้นอยูกับลักษณะ
ของพื้นที่ เชน ถาน้ําทะเลขึ้นถึงเสาบานอาจจะตองสูง
โดยมีข้ันบันได 

         บานของชาวเลมอแกนในปจจุบัน เปนบานท่ี
บุคคล และองคกรตาง ๆ เขาไปใหความชวยเหลือ
ปลูกสร างให ใหมหลัง เหตุการณธรณีพิ บั ติภั ย   
คล่ืนยักษสึนามิ ในป พ.ศ.2547 โดยบานแตละหลังจะ
ปลูกหันหนาไปในแนวตะวันออก-ตก ปลูกสรางเปน
แถวขนานไปกับชายหาด 3 แถวซอนกัน บานแตละ
หลังมุงหลังคาและก้ันฝาผนังดวยจาก ซึ่งนํามาจาก
บนฝง ปูพื้นบานดวยไมกระดาน บานแตละหลังมี
ขนาดและความสูงเทา ๆ กัน โดยมีขนาดความสูงของ
บานประมาณ 3 ขั้นบันได ซึ่งการปลูกสรางบาน   
ในลักษณะดังกลาว คือ ปลูกสรางวางเปนแถวเปน
แนวซอนกันชาวเลมอแกนมีความเชื่อวาบานท่ีอยู
ดานหลังจะรับลมไดไมดี โดยทั่ว ๆ ไปชาวเลมอแกน
จะไมสรางบานในลักษณะเชนน้ี      
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อดีต ปจจุบัน
7-9 ขั้น สวนบานที่น้ําทะเลขึ้นไมถึงจะปลูกสรางเพียง   
3 ขั้น ซึ่งการสรางบานของชาวเลมอแกนนั้นจะแฝงไว
ดวยความเชื่อหลายประการดวยกัน ต้ังแตการเลือก
พื้นที่ปลูกบานตองไมเปนหลุม เปนบอ เพราะจะทําให
ผีเขาไปอยูใตบานได  ผู ท่ีอยูอาศัยจะไมสบาย ขั้น 
บันไดบานแตละหลังจะตองเปนขั้นคี่ 3 ขั้น 5 ขั้น 
แลวแตความสูงของบาน ถาสรางเปนขั้นคูเรียกวาเปน
บานผีเชนเดียวกัน

            ในปจจุบันเรือหัวโทงไดเขามาแทนท่ีเรืองาม 
(กาบาง) ของชาวเลมอแกนทุกกลุมจนหมดส้ิน ท้ังน้ี
เนื่องจากเรือหัวโทงน้ันสามารถทํางานไดสะดวกกวา
เรืองาม และชาวเลมอแกนทุกกลุมไดปรับเปล่ียนวิถี
ชีวิตมาตั้งชุมชนอยูอยางถาวรหมดแลว บทบาทของเรือ
ในปจจุบันจึงเปนเพียงเครื่องมือทําประมงของเรือใน
ปจจุบันจึงเปนเพียงเคร่ืองมือทําประมงของชาวเล
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อดีต ปจจุบัน
          กอนเหตุการณธรณีพิบัติภัยคลื่นยักษสึนามิ ใน
ป พ.ศ. 2547 มีชาวเลมอแกนหมูเกาะสุรินทร จังหวัด
พังงา 3-5 ครอบครัวอาศัยอยูในเรืองาม (กาบาง) 
เรรอนทํามาหากินดวยการดําปลิง ดําหอยมุกโขง อยู
ทางตอนบนของทะเลอันดามัน และจะกลับมาพัก
อาศัยเปนครั้งคราวเพื่อซอมแซมเคร่ืองยนต ซอมแซม
เครื่องมือทํามาหากิน เยี่ยมญาติพี่นอง หรือเพื่อหลบ
ลมฝนท่ีหมูเกาะสุรินทร โดยแตละครอบครัวจะมี
สมาชิกประมาณ 4-5 คน เรืองามของชาวเลมอแกน
น้ันเปนท้ังบานลอยน้ํา และพาหนะสําหรับเดินทาง
ไปทํามาหากินในทองทะเล เรืองามของชาวเลมอ
แกนแตละลําไดปรับเปลี่ยนมาใชเครื่องยนตแทน ทํา
ใหสามารถเดินทางไปไดไกลและรวดเร็วมากกวาใช
แรงลมอยางเชนในอดีต

มอแกนเทาน้ัน นอกจากน้ันแลวเรืองามของชาวเล   
มอแกนนั้นสรางยาก ผูที่มีความรู ความชํานาญในการ
สรางเรือก็ไดเสียชีวิตไปหลายคนแลว    
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อดีต

            ชุมชนชาวเลมอแกนบริเวณอาวชองขาด (เนินทรายพอเฒาแปนาง) ในเขตพื้นที่อุทยานแหงชาติ
หมูเกาะสุรินทร ชุมชนแหงนี้ตั้งอยูระหวางป พ.ศ. 2535 – 2542 โดยอยูทางทิศเหนือของเกาะสุรินทรใต 
ตรงกันขามกับชุมชนจะเปนที่ทําการอุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทรซึ่งตั้งอยูทางทิศใตของเกาะสรุินทร 
เหนือ เวลานํ้าลดเต็มท่ีสามารถเดินขามไปมาได ดานหลังชุมชนจะมีแหลงน้ําจืดตลอดท้ังป ชายหาดลาด 
ชันเล็กนอย สามารถมองเห็นชุมชนไดชัดเจน มีลานสําหรับทํากิจกรรมท่ีอยูใตรมเงาของตนไมใหญ
กลางชุมชน 

          จากชุมชนบริเวณอาวชองขาด (เนินทรายพอเฒาแปนาง) ชาวเลมอแกนไดแยกไปต้ังชุมชนใหม       
2 กลุมดวยกัน คือ กลุมท่ีอยูบริเวณอาวไทรเอน (ปานาดบิลุ) ใกลกับหนวยรักษาพันธุสัตวน้ําหมูเกาะ
สุรินทร  กรมประมง และโรงเรียนสุรัสวดี และกลุมที่อยูบริเวณอาวบอนเล็ก (ดังภาพ) ชุมชนแหง
นี้ตั้งอยูระหวาง  ป พ.ศ. 2542 – 2547 ซึ่งเปนปที่เกิดเหตุการณธรณีพิบัติภยัคลื่นยักษสึนามิ ทําให
ชุมชนชาวเลมอแกน ทั้ง 2 ชุมชนถูกคลื่นซัดทําลายจนหมดสิ้น     
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ปจจุบัน

     

                      หลังเหตุการณธรณีพิบัติภัยคล่ืนยักษสึนามิในป พ.ศ. 2547 องคกรตาง ๆ ไดเขาไปใหความ
ชวยเหลือในการกอสรางบานหลังใหมจํานวน 65 หลัง ใหชาวเลมอแกนซ่ึงตั้งอยูบริเวณอาวบอนใหญ
เปนที่ตั้งชุมชนแหงใหม ซึ่งในอดีตบริเวณอาวบอนใหญแหงนี้ชาวเลมอแกนเคยใชเปนที่ตั้งชุมชน
มาแลวหลายคร้ัง ทั้งนี้เนื่องจากเปนชายหาดท่ีอยูในเวิ้งอาวทางทิศตะวันออกของเกาะสุรินทรใต 
ดานหลังชุมชนเปนภูเขา และมีแหลงน้ําจืดเพียงพอตลอดป เรือสามารถเขา-ออกไดสะดวก และมองเห็น
ไดชัดเจน   
  

                     หลังเหตุการณธรณีพิบัติภัยคลื่นยักษสึนามิในป พ.ศ. 2547 มีชาวเลมอแกน 2-3 ครอบครัว
ไดยายครอบครัวจากหมูเกาะสุรินทรมาอยูยังบานที่ทางองคกรตาง ๆ จัดสรางใหทดแทนบานเรือนที่
ถูกคล่ืนสึนามิ ทําลายบริเวณบานปากจก ตําบลเกาะพระทอง อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยมาอยูรวม
กับผูประสบภัยคนอ่ืน ๆ  
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2.  ดานการประกอบอาชีพและการทํามาหากิน

          เรือหัวโทงในปจจุบันเปนพาหนะสําคัญ
ในการประกอบอาชีพของชาวเลมอแกน โดย
ไดเขามาแทนที่เรืองาม (กาบาง) อยางในอดีต   
ที่เปนทั้งบานลอยน้ํา และพาหนะสําหรับทํามา
หากิน ทั้งนี้เนื่องจากเรือหัวโทงใชเคร่ืองยนต
แทนการกรรเชียง ทําใหเดินทางไปไหนมา
ไหนไดสะดวกและรวดเร็วกวา ในปจจุบันบาง
ครอบครัวยังไดปรับเปล่ียนหลังคาเปนผาใบ
เพื่อใหสามารถใชเปนที่พักอาศัยใหแกสมาชิก
ในครอบครัวขณะออกไปทําประมงในทะเลได
ดวย 
          นอกจากรูปแบบของเรือที่เปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิมแลว เครื่องมือประมงและจับสัตวน้ํา
ของชาวเลก็เปลี่ยนแปลงไปดวย โดยหันมาใช
เครื่องมือประมงและจับสัตวน้ําแบบเดียวกับ
ของชาวประมงพ้ืนบาน เชน อวนชนิดตาง ๆ 
ลอบ และกัด เปนตน สงผลใหเครื่องมือประมง
และจับสัตวน้ําบางอยางตามภูมิปญญาของ
ชาวเลมอแกนคอย ๆ สูญหายไป 

          เค ร่ืองมือประมงและจับสัตวน้ํ าของ
ชาวเลมอแกนในปจจุบันไดปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ไปจากเดิม โดยหันมาใชเครื่องมือแบบอยางที่
ชาวประมงพ้ืนบานใชกันมากขึ้น เชน อวน
ชนิดตาง ๆ ลอบ กัด ฉมวก เปนตน
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3.  ดานวิถีชีวิต สังคมและความสัมพันธระหวางกลุมชาวเลมอแกน และกลุมชนอื่น ๆ 

         การปรับเปล่ียนวิถี ชี วิตจากใช เ รือเปน
พาหนะเรรอนมาตั้งชุมชนอยูรวมกันเปนหลัก
แหล งทํ า ให ช าว เลมอแกนหันมาป ลูกผั ก   
สวนครัว และผลไมชนิดตาง ๆ เพ่ือใชบริโภค
มากขึ้น  เชน  กลวย  มะพราว  มันสําปะหลัง   
เปนตน 

         การประกอบอาชีพของชาวเลมอแกน   
ในปจจุบันนั้นไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากขึ้น 
โดยเฉพาะชาวเลมอแกนบนหมูเกาะสุรินทร 
จั งหวัดพั งงา  ที่ ผู ช า ยหั น ไปขั บ เ รื อ รั บส ง
นักทองเที่ยวและผูหญิงเปนแมบาน และชวยงาน
ภายในครัวของอุทยานแหงชาติ หมูเกาะสุรินทร 

         การติดตอพูดคุยกับนักทองเที่ยวและกับ
บุคคลภายนอกมากขึ้นสงผลใหชาวเลมอแกน
สามารถใชภาษาไทยส่ือสารกับบุคคลภายนอกได
อยางคลองแคลวมากขึ้น ไมรูสึกอายหรือกลัว
บุคคลภายนอกเหมือนในอดีต 

         การทํามาหากินของกลุมผูหญิง  คนชรา 
และเด็ก ๆ ชาวเลมอแกน คือ การเจาะหอยติบ
ตามโขดหินในเวิ้งอาวตาง ๆสําหรับกลุมชาวเล
มอแกนหาดราไวยนั้นจะนํามาใสถุงวางขายหนา
ชายหาด ถุงละ 50 บาท บางสวนเจาะมาเพื่อนํามา
ทํากับขาว สวนชาวเลมอแกนกลุมอื่น ๆนั้นเจาะ
มาเพ่ือใชทํากับขาว
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          ในชวงระหวางป พ.ศ. 2536 – 2547  เด็ก
ชาวเลมอแกนหมู เกาะสุรินทร  จังหวัดพังงา 
ไดรับการศึกษาจากโรงเรียนสุรัสวดี  โดยมี
เจาหนาที่หนวยรักษาพันธุ สัตวน้ํ า  หมู เกาะ
สุรินทร กรมประมง ทําหนาที่เปนครูผูสอน โดย
มุงเนนการสอนใหเด็กชาวเลมอแกนสามารถใช
ภาษาไทยในการส่ือสารได  รูจักจํานวนและ
ตัวเลข ตลอดจนมีความรู ความเขาใจในการดูแล
รักษาความสะอาดของรางกาย ความสะอาดของ
ส่ิงแวดลอมบริเวณบานและชุมชน หลังจากนั้น
โรงเรียนสุรัสวดีไดถูกโอนมาเปนหนวยสอน
เคล่ือนที่ หมูเกาะสุรินทร สังกัด สปจ.พังงา จน
หลังเหตุการณสึนามิจึงไดโอนมาอยูในความดูแล
ของสํานักการศึกษานอกระบบและการศกึษาตาม
อัธยาศัย และไดเปลี่ยนชื่อมาเปนศูนยการเรียนรู
ชุมชนชาวเล หมูเกาะสุรินทร 
           ปจจุบันเด็กชาวเลมอแกนอาวบอนใหญ 
หมูเกาะสุรินทร ไดรับการศึกษาจากศูนยการ
เรียนรู ชุมชนชาวเลมอแกนหมูเกาะสุรินทร 
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดพังงา สงผลให
เด็กชาวเลมอแกนรุนใหม ๆ ไดรับการศึกษามาก
ขึ้น สามารถใชภาษาไทยในการส่ือสารไดดีย่ิงข้ึน

             บทบาทสําคัญของผูหญิงชาวเลนั้นนอก 
จากจะเล้ียงดูลูกแลว เม่ือลูกผูหญิงเติบโตขึ้น
จะตองฝกหัด อบรมสั่งสอนใหลูกผูหญิงทํางาน
ภายในบาน ดูแลนอง หากับขาวดวยการเจาะหอย 
ดําหอย หาเพรียงทราย หาผักปา รวมทั้งฝกหัดให
จักสานเส่ือ และงานจักสานอ่ืน ๆ
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4. ดานวัฒนธรรม (ภาษา การแตงกาย ศิลปะ ความเชื่อและพิธีกรรม และระเบียบ
ประเพณี) 

         พิธีหลอโบง หรือพิธีฉลองเสาวิญญาณ
บรรพบุรุษเปนพิธีกรรมที่จัดพรอมกับพิธี ลอย
เรือ ซึ่งในปจจุบันยังคงปรากฏใหเห็นแตที่หมู
เกาะสุรินทร ทั้งนี้เนื่องจากกลุมอื่น ๆ ขาดผูนํา
พิธีกรรมและขาดการสืบทอดไปยังเด็กรุนใหม 
ๆ  สงผลใหพิธีหลอโบงหรือพิธีฉลองเสา
วิญญาณบรรพบุรุษของชาวเลมอแกนกําลังตก
อยูในสภาวะท่ีใกลสูญหาย

         ทุก ๆ ปในวันแรม 15 ค่ํา เดือน 10 ซ่ึง
ตรงกับวันสารทเดือนสิบ ชาวเลทุกกลุมจะ
รวม กินบุญ เ พ่ือ อุทิศส วนบุญให กับดวง
วิญญาณของบรรพบุรุษที่ไดลวงลับไปแลว 
เชนเดียวกับจุดมุงหมายของคนบนฝงที่ไดจัด
พิธีดังกลาวก็เพื่ออุทิศสวนกุศลใหญาติมิตรที่
ลวงลับไปแลวเชนกัน

          ชาวเลมอแกนรุนเกา ๆ มีความรู และ
ทักษะในการจักสานเส่ือ (แตะกัน) กอแปะ 
(ซองใสใบจาก ยาเสน) และงานจักสานอื่น ๆ 
โดยเฉพาะชาวเลบนหมูเกาะสุรินทร แตใน
ปจจุบัน เด็กผูหญิง รุนใหม  ๆ  ไม มีใครที่
สามารถจักสานได และขาดการสืบทอด จน
งานจักสานคอย ๆ สูญหายไปจากกลุมชาวเล
มอแกนโดยเฉพาะชาวเลมอแกนเกาะพยาม 
เกาะเหลา หาดราไวย และเกาะชาง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



261

         งานจักสานของชาวเลมอแกนอาวบอน
ใหญ หมูเกาะสุรินทรในปจจุบันไดรับการ
สงเสริม พัฒนาฝมือใหมีความประณีต และ
สรางสรรครูปแบบตาง ๆ ใหมีความสวยงาม
มากยิ่งขึ้น แตอยางไรก็ตามความรูดานงาน จัก
ส านขอ งช า ว เ ลมอแกนอ า วบอนใหญ   
หมูเกาะสุรินทร ยังจํากัดอยูเฉพาะในกลุม
ผูใหญ และผูอาวุโสในชุมชนเทานั้น

         ปจจุบันชาวเลมอแกนทุกกลุมแตงกาย
เหมือนผูคนทั่ว ๆ ไป โดยผูหญิงนั้นจะนิยมนุง
โสรง และมีเครื่องประดับตกแตงประเภท
เครื่องเงิน และลูกปดสีสวยงามตาง ๆ ซึ่งเปน
ส่ิงที่บงบอกถึงฐานะ ความรํ่ารวย สวนผูชาย
นิยมสวมกางเกงขาส้ัน 

          เสาหลอโบงแกะสลักจากไมทั้ งตน   
แทนบรรพบุรุษที่ไดลวงลับไปแลว ซึ่งชาวเล
มอแกนอาวบอนใหญ หมูเกาะสุรินทรชวยกัน
ทําขึ้นเพ่ือใชในพิธีฉลองเสาวิญญาณบรรพ
บุรุษ โดยจะนํามาปกไวใกลศาลชาวเลกลาง
ลานพิธีฉลองเสาวิญญาณบรรพบุรุษ 

        “แชง” เปนการนําใบเตยปาซ่ึงขึ้นอยู
ทั่วไปในเขตพ้ืนที่อุทยานแหงชาติหมูเกาะ
สุรินทร มาวางเรียงกัน แลวใชหวายเหลาให
เปนเสนตอกเย็บติดกันเปนแผนใชนําไปมุง
หลังคาเรือ หลังคาบาน หรือทําเปนฝาผนัง กั้น
บาน ก้ันหอง โดยพอและผูใหญในชุมชนจะ
ชวยกันสอนใหเด็กวัยรุนชาวเลมอแกนเย็บ
แชงใหเปนกอนที่จะสอนใหสรางบาน สราง
เรือ ซึ่งเปนงานที่ยากขึ้น  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



262

แชงนั้นเม่ือนําไปมุงหลังคาเรือสามารถมวน
เก็บไดสะดวก บางคร้ังเมื่อทอดสมอเรือตาม
เว้ิงอาวหรือชายหาด  ชาวเลมอแกนจะนํา
หลังคาเรือนั้นมาทําเปนกระโจมสําหรับเปนที่
พักอาศัยใหสมาชิกภายในครอบครัวไดอีกดวย    

          ในวันข้ึน 15 ค่ําเดือน 5 ของทุกป ชาวเล   
มอแกนจะจัดพิธีพิธีฉลองเสาวิญญาณบรรพบุรุษ 
(เหนียะเอนหลอโบง) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ   
เซนไหวผีบรรพบุรุษท่ีไดลวงลับไปแลว ผูซ่ึงมี
อิทธิพลตอความเปนอยูของชาวเลมอแกน โดย
ในพิธีกรรมดังกลาว จะมีโตะหมอ ทําหนาที่เปน
ผูติดตอผีบรรพบุรุษใหมารับของเซนไหวตาง ๆ 
ซ่ึงในปจจุบันพิธีกรรมดังกลาวกําลังอยูใน
สภาวะที่ใกลจะสูญหายเพราะขาดผูสืบทอด
พิธีกรรมหรือผูที่จะทําหนาที่เปนโตะหมอ โดย
พิธีฉลองเสาวิญญาณบรรพบุรุษของชาวเลมอ
แกนนั้นจะจัดไปพรอมกับพิธีลอยเรือ เพื่อเปน
การลอยเคราะหลอยโศกที่เกิดขึ้นกับสมาชิก
ในชุมชนไปกับทะเล  โดยชาวเลมอแกนจะ
ชวยกันทําเปนเรืองามขนาดความยาวประมาณ 
1 เมตร ภายในเรือจะใสอาหาร ขนม และ
เสื้อผา หลังจากฉลองเสร็จสิ้นแลวในวันรุงขึ้น
จะชวยกันนําเรือดังกลาวไปลอยกลางทะเล 
พรอมทั้งชวยกันอธิษฐานขอใหเคราะหกรรม
ตาง ๆ ลอยไปพรอมกับเรือ
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ภาพประกอบที่ 15   ผูวิจัยสนทนาพูดคุยกับชาวเลมอแกนหาดราไวย เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล
ดานอัตลักษณชาวเลมอแกน

ภาพประกอบที่ 16    ผูวิจัยสนทนาพูดคุยกับชาวเลมอแกนเกาะพยาม เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลดาน 
อัตลักษณชาวเลมอแกน
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ภาพประกอบที่ 17   ผูวิจัยสนทนาพูดคุยกับชาวเลมอแกนอาวบอนใหญ เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลดาน 
อัตลักษณชาวเลมอแกน

ภาพประกอบที่ 18    ผูวิจยัสนทนากลุมกับชาวเลมอแกนเกาะพยามเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลดาน    
อัตลักษณชาวเลมอแกน และการสืบทอดอัตลักษณของชาวเลมอแกน
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ภาพประกอบที่ 19   ผูวิจยัสัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของกับชาวเลมอแกนเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริม
การเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน

ภาพประกอบที่ 20   ผูวิจยัสัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของกับชาวเลมอแกนเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริม
การเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน
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ภาพประกอบที่ 21   ผูวิจยัสัมภาษณครูอาสาศูนยการเรียนรูชุมชนหมูเกาะสุรินทรเกี่ยวกับแนวทาง 
การสงเสริมการเรียนรูเพื่อรักษาอัตลักษณชาวเลมอแกน
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