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 This research attempts to study the way of life of the Urak Lawoi’s community on Lipe 

Island, its development, adaptation and factors which influenced changes within the community 

between 1950-2006 A.D.  

 The finding of this research shows that before 1950, the Urak Lawoi maintained a 

simple, traditional, mostly subsistant way of life. Such pattern began to change from 1950 onward 

due to the passing of the community’s well – respected traditional leaders, together with the 

infiltration of middle men and state bureaucracy into the community. These factors affected the life of 

the Urak Lawoi in this transitional period, resulting in the shift toward commercial economy, changes 

in settlement patterns and acceptance of Buddhism. However, during this Transitional period, some 

continuity in the way of life of the Urak Lawoi were still maintained. 

 After 1984, another change namely tourism, affected the Urak Lawoi. The community 

under went distinct transformation and adaptation. They adopted new kinds of jobs and became 

wage – earners or labor for hire. Other changes occurred in patterns of settlement and the 

characteristic of housing social relationship, cultural trait and belief system. The changes and 

adaptations that occurred reflect the way in which a traditional community embraced a process of 

modernization and modern culture.   
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 การวิจัยคร้ังนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาของ รองศาสตราจารย ยงยุทธ ชูแวน 
อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ ท่ีกรุณาช้ีแนะแนวทางการทํางานวิจัย ตั้งคําถามตางๆ และ
ขอคิดเห็นท่ีเปนประโยชนตอการศึกษา อดทนในการตรวจทาน เพ่ือใหคําแนะนําและแกไข
ขอบกพรอง เกลาสํานวนภาษา ตลอดจนถึงการเปนตนแบบของความมานะพากเพียร และความรัก
ในประวัติศาสตรทองถ่ิน ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณไว ณ ท่ีนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดร. ชุลีพร วิรุณหะ คณะกรรมการตรวจสอบ
การคนควาอิสระ ท่ีไดใหคําแนะนําและขอวิจารณตางๆ เพื่อปรับปรุงแกไขงานวิจัยนี้ใหสมบูรณ
ยิ่งข้ึน รวมถึงความกรุณาในการแปลบทคัดยอภาษาอังกฤษ  
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยภาควิชาประวัติศาสตร คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากรทุกทานท่ีไดใหการอบรมส่ังสอนความรูทางประวัติศาสตรแกผูวิจัยตลอดมา 
 ขอขอบคุณชาวอูรักลาโวยเกาะหลีเปะทุกครอบครัว โดยเฉพาะนองกรมและคุณแม
สะอะ หาญทะเล ผูใหขอมูลสัมภาษณอันมีคายิ่ง และการเอ้ือเฟอในการเปนลามแปลภาษา ทําให
ผูวิจัยสามารถเขาถึงขอมูลตางๆ ท่ีเปนประโยชนตองานวิจัยมาก ขอกราบขอบพระคุณคุณยายดารา 
อังโชติพันธุ คุณทิพวรรณ มอญแกว คุณลัดดาวัลย อังโชติพันธุ ผูใหญบานกิจชัย หอพิสุทธิสาร 
ดาบตํารวจสุเมธและคุณเยาวเรศ สมทรง ตลอดจนคณาจารยโรงเรียนบานเกาะอาดังทุกทาน 
โดยเฉพาะผอ. มนตรี นาคประคอง อาจารยภิรมย ไพชํานาญ และอาจารยนาถวดี เจยจู รวมถึง
ชาวบานเกาะหลีเปะทุกคนท่ีใหความรวมมือเปนอยางดี มิตรภาพท่ีนาประทับใจ และความเมตตา
เอ้ือเฟอท่ีผูวิจัยไดรับคือความซาบซ้ึงท่ีจะจดจําไวไมลืมเลือน   
 ขอบคุณออ กันต พี่ตุก ปุก พี่เจน พี่บ๋ิม วิ รวมถึงเพื่อนๆ และรุนพี่รุนนองปริญญาโท 
ภาควิชาประวัติศาสตรทุกทานท่ีเปนกําลังใจท่ีดีตลอดมา โดยเฉพาะพี่หนุย ขอบคุณมากในความ
หวงใย กําลังใจและความชวยเหลือในทุกๆ เร่ือง  
 ทายท่ีสุดขอขอบพระคุณความรัก ความเขาใจและความชวยเหลือท่ียิ่งใหญจากคุณพอ
นิคม จรูญทอง และคุณแมภัคนันท จรูญทอง ซ่ึงเปนท้ังผูใหทุนอุดหนุนการวิจัยและเปนผูชวยวิจัย
จําเปน ขอบคุณคุณกวิน จรูญทอง นองชายท่ีคอยหวงใยและใหกําลังใจพี่สาวเสมอมา ขอบคุณทุกคน
ในครอบครัวท่ีอดทนรอจนผูวิจัยสําเร็จการศึกษาและใหการสนับสนุนในทุกดาน โดยเฉพาะการ
รับฟงปญหาเม่ือผูวิจัยรูสึกทอแทและส้ินหวัง บุญคุณท้ังหมดนี้หาท่ีเปรียบมิได ผูวิจัยจะเก็บไวใน
ความทรงจําตลอดไป   
 ขอบกพรองใดๆ ท่ีเกิดข้ึนในงานวจิัยนี้ถือเปนความรับผิดชอบของผูวิจัยแตเพียงผูเดยีว 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา (Statements and Significance of the problem)  
 เกาะหลีเปะและเกาะตางๆ ในหมูเกาะอาดัง-ราวี เขตอุทยานแหงชาติตะรุเตา เปน
แหลงทองเท่ียวทางทะเลที่มีช่ือเสียงของจังหวัดสตูล เพราะนอกเหนือจากความสวยงามของหาด
หิน หาดทราย ปะการังและน้ําทะเลที่ใสราวมรกตแลว  ยังมีชาวเลกลุมอูรักลาโวย กวา 900 ชีวิต ซ่ึง
อาศัยอยูบนเกาะหลีเปะและบางสวนของเกาะอาดัง นับเปนจุดขายอยางหนึ่งท่ีดึงดูดใจนักทองเท่ียว
ใหเขามาสัมผัสกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนชาวเลแหงนี้ ภาพแรกท่ีนักทองเท่ียวมักไดพบ
เห็นเม่ือมาเยือนเกาะหลีเปะคือ  ภาพของเหลาชายฉกรรจขับเรือหางยาวรับจางรับสงนักทองเท่ียว 
ที่มาช่ืนชมธรรมชาติท่ีสวยงามภายในหมูเกาะแหงนี้  แตหากไดศึกษาถึงประวัติความเปนมาของ
ชุมชนอูรักลาโวยเกาะหลีเปะแลว ก็จะไดพบกับประวัติศาสตรชุมชนของคนธรรมดาท่ีนาคนหา
มากชุมชนหนึ่ง เนื่องจากภาพวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของผูคนในชุมชน ซ่ึงเปนภาพท่ีเคล่ือนไหวอยู
ในแตละชวงเวลาในประวัติศาสตรนั้น มีความนาสนใจมากกวาจะมองแคเพียงภาพของคนขับเรือ
รับจางในปจจุบัน 
 ชาวเลกลุมอูรักลาโวยกลุมแรก อพยพเขามาอาศัยอยูในพ้ืนท่ีเกาะหลีเปะในราว
ทศวรรษ 2440 และต้ังแตป พ.ศ. 2452 ในสมัยรัชกาลที่ 5 ดวยเหตุผลทางการเมือง เร่ืองการปกปน
เขตแดนใหม จึงไดมีการอพยพชาวเลกลุมอูรักลาโวยสวนหน่ึงจากเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ีและ
เกาะสิเหร จังหวัดภูเก็ตไปตั้งถ่ินฐานบริเวณเกาะหลีเปะและเกาะอ่ืนๆ ในหมูเกาะอาดัง-ราวี เพื่อ
ผลประโยชนของสยาม ในการอางสิทธ์ิเหนือดินแดนท่ีมีราษฎรชาวสยามอาศัยอยู1 เดิมชาวเลกลุม
อูรักลาโวยมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเปนเอกลักษณเฉพาะกลุม ซ่ึงมีความแตกตางกับวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมของชนพ้ืนเมืองหรือชนกลุมใหญในภาคใต อูรักลาโวยมีภาษาพูดเปนของตนเองแตไมมี
ภาษาเขียน ในภาษาอูรักลาโวย คําวา “อูรัก” หมายถึง “คน” สวนคําวา “ลาโวย” หมายถึง “ทะเล” 
อูรักลาโวยจึงมีวิถีชีวิตผูกพันอยูกับทะเล ไมวาจะเปนบานเรือนท่ีอยูอาศัย ซ่ึงจะปลูกสรางไว
บริเวณชายหาด ดวยวัสดุท่ีหาไดในทองถ่ิน ดํารงชีพดวยการทําประมง มีเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี

                                                 
 1 สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสตูล, รวมเร่ืองเมืองสตูล ท่ีระลึกครบรอบ 150 ป 
(สตูล: สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสตูล, 2533), 116.  
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ประดิษฐข้ึนเอง มีความสามารถในการดําน้ํา ซ่ึงเปนเอกลักษณของอูรักลาโวย สวนในฤดูมรสุมก็
ดํารงชีวิตดวยการเก็บของปาใกลๆ ชายฝงเปนอาหาร มีพิธีกรรมท่ีสําคัญ ซ่ึงผูกพันอยูกับทะเลคือ 
พิธีลอยเรือ วิถีชีวิตของอูรักลาโวยจึงเปนวิถีชีวิตแบบเรียบงาย ในระบบเศรษฐกิจแบบพอยังชีพ แต
อยางไรก็ตามวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของอูรักลาโวยเกาะหลีเปะ เร่ิมเปล่ียนแปลงไปอยางเห็นไดชัด
ตั้งแตป พ.ศ. 2493 ซ่ึงเปนชวงเวลาท่ีมีปจจัยตางๆ เกิดข้ึน และสงผลกระทบตอรูปแบบวิถีชีวิตแบบ
ดั้งเดิมของอูรักลาโวย เชน การเสียชีวิตของผูนําในยุคดั้งเดิม การเขามาของพอคาคนกลางและการ
ขยายตัวของอํานาจรัฐ อันไดแก การกอตั้งโรงเรียน สถานีอนามัย รวมถึงการประกาศจัดต้ังอุทยาน
แหงชาติตะรุเตา ดังนั้นหลังป พ.ศ. 2493 เปนตนมา จึงเปนยุคท่ีเกิดความสืบเนื่องและความ
เปล่ียนแปลงข้ึนกับวิถีชีวิตของชาวอูรักลาโวยเกาะหลีเปะ  จนกระท่ังในป พ.ศ. 2527 เปนตนมา 
ชุมชนอูรักลาโวยเกาะหลีเปะไดเกิดความเปล่ียนแปลงไปในอีกระดับหนึ่ง อันเกิดจากนโยบาย
สงเสริมการทองเท่ียวเปนหลักสําคัญ ชาวอูรักลาโวยในชุมชนจึงไดปรับเปล่ียนวิถีชีวิตของตนให
สอดรับกับสภาพชุมชนท่ีพัฒนาข้ึนเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ เพ่ือความอยูรอดในกระแสความ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
 ดังนั้นดวยความนาสนใจในรูปแบบวิถีชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิมของอูรักลาโวยและ
ความเปล่ียนแปลงตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมของพวกเขาจึงทําใหนักวิชาการในหลายๆ สาขาใหความ
สนใจและทําการศึกษาวิจัยกันอยูอยางพอสมควร โดยเฉพาะการศึกษาในสาขามานุษยวิทยา แต
เปนท่ีนาสังเกตวาแทบจะไมมีการศึกษาในกลุมสาขาประวัติศาสตรเลย ซ่ึงอาจจะเกิดจากการสราง
ผลงานวิจัยในสาขาประวัติศาสตรแตเดิมนั้นใหความสําคัญกับประวัติศาสตรกระแสหลักหรือ
ประวัติศาสตรชาติอันเปนประวัติศาสตรท่ีเกี่ยวของกับศูนยกลางการปกครองมากจนเกินไป จน
หลงลืมความมีตัวตนของชุมชนทองถ่ิน  ปจจุบันกระแสประวัติศาสตรทองถ่ินไดรับความนิยมมาก
ข้ึน จึงเปนทางเลือกท่ีนาสนใจสําหรับการอาศัยวิธีการทางประวัติศาสตรลงไปศึกษาชุมชนทองถ่ิน  
เพ่ือเปนขอมูลทางประวัติศาสตร ท่ีสามารถนําไปใชประโยชนไดตอไป  ดังนั้นโครงการวิจัยนี้จึง
ไดใหความสําคัญกับการศึกษาประวัติศาสตรชุมชนอูรักลาโวยเกาะหลีเปะ จังหวัดสตูล ระหวางป 
พ.ศ. 2493-2549 ซ่ึงเปนชวงท่ีสามารถมองเห็นความเปล่ียนแปลงและการปรับตัวของอูรักลาโวย
ในชุมชนนี้ไดอยางชัดเจน  โดยจะศึกษาผานประเด็น ประวัติความเปนมา พัฒนาการของวิถีชีวิต
ความเปนอยูของชุมชนอูรักลาโวยเกาะหลีเปะ และปจจัยท่ีทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงตางๆ กับ
ชุมชน รวมถึงการปรับตัวของอูรักลาโวยเกาะหลีเปะในสภาวการณปจจุบัน 
 ท้ังนี้จะนําวิธีการทางประวัติศาสตร โดยเฉพาะวิธีวิจัยประวัติศาสตรทองถ่ินไปศึกษา
ชุมชนอูรักลาโวยเกาะหลีเปะ โดยอาศัยขอมูลหลักฐานจากคําบอกเลา เอกสารช้ันตนและเอกสาร
ช้ันรอง ซ่ึงในสวนของเอกสารชั้นรองนั้น แมจะพบวามีการศึกษาอยูพอสมควร แตก็ยังไมพบ
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ผลงานวิจัยในสาขาประวัติศาสตร และไดเห็นขอจํากัดบางประการอันจะกลาวตอไปในสวนของ
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ ดังนั้นหากไดศึกษาชุมชนอูรักลาโวยในมิติประวัติศาสตรแลว ก็นาจะเปน
การสรางองคความรูใหมๆ เกี่ยวกับชาวเลกลุมอูรักลาโวยข้ึนมา และกอใหเกิดความเขาใจในเพื่อน
มนุษย เพื่อการอยูรวมกันในสังคมปจจุบัน 
 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ (Review of related literature) 
 จากการศึกษาสถานภาพเอกสารและงานวิจัย หรือวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา
ประวัติศาสตรชุมชนชาวเลกลุมอูรักลาโวยเกาะหลีเปะ จังหวัดสตูล พบวา ท่ีผานมาไดมีการศึกษา
อยูพอสมควร ซ่ึงสามารถแบงการสํารวจออกเปนสองกลุม ท่ีจะเปนประโยชนตอการศึกษาในคร้ัง
นี้ โดยผลงานในกลุมแรก เปนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาชุมชนชาวเลในประเทศไทย 
และผลงานกลุมท่ีสอง เปนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับอูรักลาโวยเกาะหลีเปะในจังหวัดสตูล 
 
 วรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับการศึกษาชุมชนชาวเลในประเทศไทย  จากการสํารวจ
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับชาวเลบริเวณชายฝงทะเลอันดามันของประเทศไทย พบวามี
เอกสารและงานวิจัยอยูในปริมาณพอสมควร ซ่ึงปรากฏเปนผลงานในสาขาตางๆ เชน ผลงานใน
สาขามานุษยวิทยา สาขาภาษาศาสตร สาขาโบราณคดี และสาขาศึกษาศาสตร เปนตน และปรากฏ
เปนผลงานประเภทตางๆ เชน วิทยานิพนธ สารนิพนธ รายงานการวิจัย หนังสือ เอกสาร
ประกอบการประชุมสัมมนา บทความทางวิชาการและบทความทั่วไป ท้ังนี้พบวาเอกสารและ
งานวิจัยชุมชนชาวเล ปรากฏอยูในสาขามานุษยวิทยามากท่ีสุด และผลงานสวนหนึ่งท่ีนาสนใจและ
จะเปนประโยชนตอการศึกษาประวัติศาสตรชุมชนชาวเลตอไป มีดังตอไปนี้ 
 ผลงานของ พิมพิไล ตั้งเมธากุล2 เร่ือง “การผสมกลมกลืนทางสังคมและวัฒนธรรม 
ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนชาวเล เกาะสิเหร ตําบลรัษฎา อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต” ใหความสําคัญกับ
ประเด็นทางดานสังคมและวัฒนธรรมเปนหลัก และศึกษาถึงความเปล่ียนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมท่ีเกิดข้ึนกับชาวเลกลุมอูรักลาโวยที่เกาะสิเหร เพ่ือใหมองเห็นถึงการผสมกลมกลืนทาง
สังคมและวัฒนธรรมท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีนี้ โดยไดศึกษาในเร่ืองสภาพโดยท่ัวไปของชุมชนชาวเลเกาะ
สิเหร และสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวเลเกาะสิเหร ผูศึกษาไดใหความสําคัญกับ

                                                 
 2 พิมพิไล ตั้งเมธากุล, “การผสมกลมกลืนทางสังคมและวัฒนธรรม ศึกษาเฉพาะกรณี
ชุมชนชาวเลเกาะสิเหร ตําบลรัษฎา อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต” (สารนิพนธ สาขามานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2529). 
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ประเด็นการติดตอกับสังคมภายนอก ท้ังในรูปแบบของการคาขาย การออกไปรับจางทํางาน 
การศึกษาในระดับสูงและการติดตอในเชิงศาสนา โดยผูศึกษามองวาการติดตอกับสังคมภายนอก
ในรูปแบบตางๆ ดังกลาว เปนปจจัยที่สงเสริมใหเกิดการผสมกลมกลืนทางสังคมและวัฒนธรรม 
ผูศึกษาไดวิเคราะหใหเห็นวาชาวเลเกาะสิเหรในปจจุบันไดผานข้ันตอนการผสมกลมกลืนข้ันตอน
ตางๆ มา คือ ข้ันท่ีหนึ่ง ชาวเลไดเปล่ียนแบบแผนวัฒนธรรมเดิมไปเปนแบบวัฒนธรรมของคนไทย
ในทองถ่ินใกลเคียง ข้ันตอนท่ีสอง ชาวเลไดรับการยอมรับใหเขาเปนสมาชิกในกลุมสมาคมและ
สถาบันตางๆ ในระดับทองถ่ินแถบนั้น ข้ันท่ีสาม ชาวเลไดเกิดการแตงงานกับคนภายนอกหมูบาน
มากข้ึน และข้ันท่ีส่ี ชาวเลไดพัฒนาความรูสึกในดานการเปนประชากรไทยอยางเต็มท่ี 
 ผลงานของ อาภรณ อุกฤษณ3 เร่ือง “พิธีลอยเรือ : ภาพสะทอนสังคมและวัฒนธรรม
ของชาวเล กรณีศึกษาชุมชนบานหัวแหลม เกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี” ใหความสําคัญกับประเด็น
ทางดานสังคมและวัฒนธรรม โดยอาศัยพิธีกรรม คือพิธีลอยเรือของชาวเล เปนส่ือสะทอนภาพทาง
สังคมและวัฒนธรรมของชาวเลท่ีบานหัวแหลม เกาะลันตา จ.กระบ่ี โดยไดศึกษาถึงตํานานความ
เปนมาของชาวเลในประเทศไทยและชาวเลท่ีบานหัวแหลม เกาะลันตา และกลาวถึงสภาพทาง
ภูมิศาสตร สภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และจะใหความสําคัญกับประเด็นความเช่ือและพิธีกรรม
ตางๆ ของชาวเล โดยเฉพาะในสวนของพิธีลอยเรือ ผูศึกษาไดวิเคราะหใหเห็นถึงศิลปะการตอเรือ
พิธี กระบวนการตอเรือและพิธีลอยเรือ เคร่ืองเซนในพิธีกรรม บทบาทและสถานภาพของชาวเลที่มี
สวนเกี่ยวของกับพิธีลอยเรือ เชน ชางตอเรือ นักรองนักดนตรี เปนตน รวมถึงพิธีกรรมอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวของกับพิธีลอยเรือ เชน พิธีปกไมกันผี พิธีสาดนํ้า พิธีทําน้ํามนต เปนตน ผลงานการศึกษาของ
อาภรณ นับเปนผลงานท่ีใหขอมูลท่ีเกี่ยวของกับพิธีลอยเรือไดอยางละเอียดชัดเจน ช้ีใหเห็น
โครงสรางของพิธีลอยเรือ ซ่ึงสัมพันธกับโครงสรางของชุมชนชาวเลในพ้ืนท่ีท่ีศึกษาดวย  
 ผลงานของเยาวลักษณ ศรีสุกใส4 เร่ือง “การเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรม : ศึกษากรณีชาวเลสังกาอู อําเภอลันตา จังหวัดกระบ่ี”  ไดกลาวถึงการขยายตัวของ
เศรษฐกิจเชิงพาณิชย การขยายตัวของอํานาจรัฐ และธุรกิจทองเที่ยว เปนผลมาสูความทันสมัย 

                                                 
 3 อาภรณ อุกฤษณ, “พิธีลอยเรือ: ภาพสะทอนสังคมและวัฒนธรรมของชาวเล 
กรณีศึกษาชุมชนบานหัวแหลม เกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขา
มานุษยวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2532). 
 4 เยาวลักษณ ศรีสุกใส, “การเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม: ศึกษา
กรณีชาวเลสังกาอู อําเภอลันตา จังหวัดกระบ่ี” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
มานุษยวิทยา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545).  
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ทําใหระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพภายในชุมชนเปล่ียนแปลงไปเปนระบบการผลิตเพื่อการคามากข้ึน  
สงผลทําใหแบบแผนชีวิตทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมเปล่ียนแปลงไปหลายประการ เชน      
เงินตราเขามามีความสําคัญกับชาวอูรักลาโวยมากขึ้น เกิดอาชีพท่ีหลากหลายในชุมชน เชน อาชีพ
รับจางทํางานในรีสอรท อาชีพนายหนา ดานการเมืองการปกครองทําใหชาวเลมีสวนรวมในการ
พัฒนาหมูบานมากข้ึน หนาท่ีของผูนําชุมชนในอดีตคือ โตะหมอ ถูกลดบทบาทลง มีการติดตอกับ
บุคคลภายนอก เกิดการปะทะสังสรรคทางวัฒนธรรมและรับเอาวัฒนธรรมภายนอกเขามาปฏิบัติ 
คนในชุมชนมีคานิยมดานวัตถุ วัฒนธรรมประเพณีบางอยางคนในชุมชนเขารวมนอยลง  
  ผลงานของเขมชาติ เทพไชยและคณะ5 เร่ือง ชาวเล : รายงานการศึกษาเบื้องตนดาน
มานุษยวิทยาวัฒนธรรม  เปนการศึกษาถึงประวัติความเปนมา  ลักษณะของชุมชนและ
สภาพแวดลอม ระบบความเช่ือ พิธีกรรม การติดตอกับสังคมภายนอก สภาพทางเศรษฐกิจ สภาพ
ทางดานสังคมและการเมือง โดยกําหนดพื้นท่ีในการศึกษาคือชุมชนชาวเลในจังหวัดภูเก็ต แมวา
ผลงานที่ออกมาจะมีลักษณะเปนการนําเสนอขอมูลเบ้ืองตนทางดานมานุษยวิทยา แตท้ังนี้ก็ไดมี
การวิเคราะหใหเห็นความเปล่ียนแปลงในลักษณะการดําเนินชีวิตของชาวเลโดยกลาวไววา ลักษณะ
การดําเนินชีวิตของชาวเลตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันมีรูปแบบท่ีเปล่ียนแปลงมาเปนข้ันตอนโดยลําดับ 
เร่ิมตนจากการเปล่ียนสภาพการดํารงชีวิตท่ีรอนเรอยูในทะเลมาต้ังบานเรือนอยูตามริมหาดทราย
ชายทะเล อยูในเขตประเทศใดก็มีความสัมพันธกับคนในทองถ่ินและกลายเปนประชากรของ
ประเทศนั้นไปทีละนอยๆ ชาวเลที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ตก็ไดอพยพมาต้ังหลักแหลงนาน
ราว 150-200 ป แตเดิมไมไดมีความสัมพันธกับคนในทองถ่ินมากนัก การดําเนินชีวิตก็เปนไปแบบ
วิถีชีวิตของชาวเลโดยท่ัวไป ตอมาเม่ือชาวเลมีความสัมพันธกับคนในทองถ่ินมากข้ึนในหลายๆ 
ดาน มีผลทําใหเกิดความเปล่ียนแปลงข้ึนในวิถีชีวิตของชาวเล เชน เกิดวัฒนธรรมการด่ืมสุราใน
กลุมชาวเล การลดบทบาทลงของโตะ (ผูนําชาวเล) เหลือเพียงบทบาททางดานพิธีกรรม  
 ผลงานของประเทือง เครือหงส6 เร่ือง ชาวน้ํา (ชาวทะเล) ในเมืองไทย  เปนการศึกษา
ถึงประวัติความเปนมา สภาพความเปนอยู ประเพณี ภาษาและลักษณะโครงสรางทางสังคม โดยเขา
เก็บขอมูลในชุมชนชาวเลหลากหลายพ้ืนท่ีในบริเวณชายฝงทะเลอันดามัน คือ หมูเกาะอาดัง 
จังหวัดสตูล บานหัวแหลม (สังกาอู) และบานศาลาดาน อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี เกาะพีพี 
และเกาะปู (เกาะจํา) จังหวัดกระบ่ี เกาะสิเหร จังหวัดภูเก็ต และบานไทยใหม (ปาไตบาครี) อําเภอ

                                                 
 5เขมชาติ เทพไชยและคณะ, ชาวเล : รายงานการศึกษาเบ้ืองตนดานมานุษยวิทยา
วัฒนธรรม (กรุงเทพ ฯ: โครงการโบราณคดีประเทศไทย (ภาคใต) กรมศิลปากร, 2526). 
 6 ประเทือง เครือหงส, ชาวนํ้า (ชาวทะเล) ในเมืองไทย (กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2519). 
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ทายเหมือง จังหวัดพังงา เปนผลงานท่ีใหขอมูลเบ้ืองตนไวอยางครบถวน นอกจากนี้ยังไดกลาวถึง
การเปล่ียนแปลงทางขนบธรรมเนียมประเพณี โดยกลาวไววา แบบแผนประเพณีของชาวเล
เปล่ียนแปลงไปจากเดิมมาก เนื่องจากไดรับอิทธิพลจากคนพ้ืนเมือง เชน ประเพณีการแตงงาน ตัด
ตอนใหส้ันเขาผสมกับแบบไทยบาง แบบอิสลามบาง สวนประเพณีท่ียังยึดถืออยูแบบดั้งเดิมและ
รักษามาจนถึงปจจุบัน แมวิธีการจะเปล่ียนแปลงและดัดแปลงไปบาง แตก็ยังสามารถรักษาไวไดคือ 
ประเพณีลอยเรือ ในดานการประกอบอาชีพไดเปล่ียนแปลงไปจากเดิม เชนกัน จากท่ีเดิมเก็บเกี่ยว
ผลผลิตจากธรรมชาติมาบริโภค ใชสอย ใชวิธีงายๆ กลับใชเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตรเขาชวย 
เนื่องจากคนพื้นเมืองและนายทุนสรางเคร่ืองมือท่ีทันสมัย หากตนยังใชเคร่ืองมือแบบดั้งเดิมยอม
ไมสามารถทํามาหากินได 
 จะเห็นไดวาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาชุมชนชาวเลในประเทศไทย สวน
ใหญเปนผลงานในสาขามานุษยวิทยา แตก็สามารถนําผลงานการศึกษาดังกลาวมาใชใหเกิด
ประโยชนตอการศึกษาในคร้ังนี้ได เนื่องจากผลงานสวนใหญใหภาพรวมกวางๆ และเปนขอมูล
พื้นฐานหรือขอมูลเบ้ืองตนท่ีเกี่ยวของกับชาวเล ตัวอยางเชน ประเด็นสภาพทั่วไปของชาวเล เชน 
ประวัติความเปนมาและการอพยพของชาวเลในประเทศไทย การกระจายตัวของชาวเลในประเทศ
ไทย และการแบงกลุมชาวเลในประเทศไทย สภาพทางเศรษฐกิจ สภาพทางดานสังคมและ
วัฒนธรรม ท้ังนี้งานวิจัยแตละช้ินจะเนนประเด็นหลักของการศึกษาที่แตกตางกัน แตก็สามารถ
มองเห็นปญหาท่ีปรากฏอยูในผลงานที่ผานมา กลาวคือ ผลงานสวนใหญมีลักษณะเปนภาพนิ่ง 
เนื่องจากไมไดศึกษาในมิติประวัติศาสตร ผลงานเหลานั้นจึงยังขาดความชัดเจนของพัฒนาการ ทํา
ใหไมอาจมองเห็นและเขาใจความเปล่ียนแปลงและการคล่ีคลายท่ีเกิดข้ึนกับชุมชนนั้นๆ ไดอยาง
ลึกซ้ึง 
 แมผลงานบางชิ้นที่ผานมานั้น มีความนาสนใจ เชน วิทยานิพนธของเยาวลักษณ 
ศรีสุกใส เร่ือง “การเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม: ศึกษากรณีชาวเลสังกาอู 
อําเภอลันตา จังหวัดกระบ่ี” ซ่ึงเปนการศึกษาถึงความเปล่ียนแปลงท้ังทางสังคม เศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรมของชุมชนชาวเล แตก็ยังเปนความเปล่ียนแปลงท่ีขาดความชัดเจนของพัฒนาการ 
กลาวคือ มักถายทอดใหเห็นเพียงวาอดีตเปนอยางไร และปจจุบันเปนอยางไร แตไมไดช้ีใหเห็นถึง
ชวงเปล่ียนผาน ซ่ึงมีความสําคัญท่ีจะกอใหเกิดความคล่ีคลายในปจจุบัน ผลงานจึงยังคงมีลักษณะ
เปนภาพนิ่ง ท้ังนี้หากไดศึกษาในสวนของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชุมชนชาวเลใหลึกซึ้ง 
และเปนระบบมากขึ้น ก็จะชวยเพิ่มความเขาใจและมองเห็นพัฒนาการทางประวัติศาสตรของ
ชาวเลในชุมชนนั้นๆ ไดดียิ่งข้ึน 
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 วรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับอูรักลาโวยเกาะหลีเปะในจังหวัดสตูล  สําหรับการสํารวจ
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับอูรักลาโวยเกาะหลีเปะโดยตรงนั้น พบวามีปริมาณผลงานอยูจํานวนหนึ่ง 
ซ่ึงประกอบไปดวยผลงานประเภทวิทยานิพนธ รายงานการวิจัย หนังสือและบทความ ตัวอยางเชน 
วิทยานิพนธของจรัส งะสมัน7 เร่ือง “การศึกษานิทานชาวเลจังหวัดสตูล” เปนการศึกษาสภาพ
ท่ัวไปเกี่ยวกับชุมชนชาวเลจังหวัดสตูล เก็บรวบรวมขอมูลนิทานชาวเลจังหวัดสตูล และศึกษาภาพ
สะทอนทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีปรากฏในนิทานชาวเลจังหวัดสตูล ซ่ึงพบวา นิทานสามารถ
สะทอนภาพทางสังคมและวัฒนธรรมชาวเลไดสอดคลองกับขอมูลสภาพท่ัวไปเกี่ยวกับชุมชน
ชาวเลท่ีศึกษา กลาวคือ ในดานความเปนมาของกลุมชนชาวเล มีการติดตอสัมพันธกับประเทศ
สหพันธรัฐมาเลเซีย แสดงถึงความเปนมาของกลุมชนท่ีสัมพันธกับชาวมาเลเซีย ในดานครอบครัว
และประชากร ครอบครัวชาวเลเปนครอบครัวขยาย มีสมาชิกเฉล่ียครอบครัวละประมาณ 7 คน 
ผูชายเปนหัวหนาครอบครัว สรางบานอยูอาศัยกันแบบงายๆ ตามชายทะเล ในดานการปกครอง 
ชาวเลยอมรับและเช่ือฟงผูนํา ในดานเศรษฐกิจ (การทํามาหากิน) ชาวเลประกอบอาชีพประมงโดย
วิธีประมงพ้ืนบาน  ไดแก การตกเบ็ด ดักไซ ทอดแห ใชระเบิด เปนตน ชาวเลสวนใหญฐานะ
ยากจน ในดานการคมนาคม ชาวเลใชเรือขนาดเล็กเปนพาหนะ ใชเคร่ืองยนตในการขับเคล่ือนเรือ  
 ดานการศึกษา ชาวเลบางสวนมีโอกาสไดศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา ชาวเลได
ศึกษาดานอาชีพและจริยธรรมจากครอบครัว ดานภาษาชาวเลใชภาษาได 2 ภาษา คือภาษาชาวเล
และภาษาไทย ดานการอนามัยและสาธารณสุข ชาวเลยังไมพัฒนาในดานความเปนอยู อาหารและ
ความสะอาด ยังนิยมรักษาโรคโดยวิธีทางไสยศาสตร ดานศาสนาและความเช่ือ ชาวเลรับเอาศาสนา
พุทธมาผสมผสานกัน มีความเช่ือเกี่ยวกับวิญญาณทวด (วิญญาณบรรพบุรุษ) มีการจัดพิธีลอยเรือ
บวงสรวงวิญญาณทวดในวันเพ็ญเดือน 6 และ เดือน 11 ทุกป ดานประเพณี ชาวเลมีการแตงกาย
แบบงายๆ ผูชายนุงผาโสรงหรือกางเกงขากวาง ไมนิยมสวมเส้ือ ผูหญิงนุงผากระโจมอก ไมนิยม
สวมเส้ือเชนกัน ชาวเลนิยมแตงงานในหมูชาวเลดวยกัน ดานศิลปะและนันทนาการ ชาวเลสรางท่ี
อยูอาศัยเอง มีการนําวัสดุในทองถ่ินมาเย็บ สาน ทําท่ีอยูอาศัย มีการละเลน รองเพลง การเตน
รองเง็ง และเลานิทาน  

                                                 
 7 จรัส งะสมัน, “การศึกษานิทานชาวเลจังหวัดสตูล” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 
วิชาเอกไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา, 2534).  
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 รายงานการวิจัยเร่ือง การฟนฟูบริเวณประวัติศาสตรเกาะตะรุเตา อุทยานแหงชาติตะรุเตา8 
โดยคณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาลัยครูสงขลา มีประเด็นการศึกษาท่ีเกี่ยวของกับ
ชีวิตและความเปนอยูของชาวเล บนเกาะอาดังและเกาะหลีเปะประกอบอยูดวย โดยไดใหภาพ
เกี่ยวกับการตั้งถ่ินฐานและชีวิตความเปนอยูของชาวเลเกาะหลีเปะและเกาะอาดัง สําหรับการต้ังถ่ินฐาน
ของชาวเลเกาะหลีเปะและเกาะอาดังนั้น คณะผูวิจัยไดกลาวถึงกลุมคนท่ีเขามาอยูอาศัยในพื้นท่ีนี้ 
โดยแบงออกเปนสองกลุม คือ กลุมแรกเปนกลุมผูท่ีเขามาบุกเบิกจับจองพื้นท่ีบนเกาะกอน คือ 
โตะฆีรีหรือฮีหลี เดินทางมาจากนานน้ํามาเลเซียหรืออาจจะถึงอินโดนีเซีย ภายหลังเมื่อไดตั้งถิ่น
ฐานแลวก็ไดชักชวนชาวเลอื่นๆ เขามาอยูรวมกัน แลวกระจายไปตามเกาะตางๆ เชน เกาะอาดัง 
เกาะราวี ชาวเลกลุมท่ีสองเขามาตั้งหลักแหลงท่ีเกาะหลีเปะและเกาะอาดัง ในป พ.ศ. 2452  สมัย
พระยาภูมินารถภักดีเปนเจาเมืองสตูล ไดชักชวนชาวเลเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี ใหมาต้ังถ่ินฐาน
ท่ีนี่ เพื่อแสดงหลักฐานวาเกาะท้ังสองเปนของไทย เนื่องจากขณะน้ันอังกฤษกําลังมีอิทธิพลใน
แหลมมลายู และกําลังดําเนินการปกปนเขตแดนระหวางมลายูกับไทยอยู  สวนประเด็นชีวิตความ
เปนอยูนั้น เปนการใหขอมูลท่ีเกี่ยวกับจํานวนประชากร  ลักษณะครอบครัว สถานภาพของบุคคล
ในครอบครัว การสืบสกุล ท่ีอยูอาศัย การอนามัยและสาธารณสุข การคมนาคมและการส่ือสาร การ
ปกครอง การศึกษา เศรษฐกิจ ภาษา ความเช่ือและศาสนา คติธรรม ประเพณี ศิลปะและดนตรี กีฬา
และนันทนาการ ซ่ึงมีลักษณะเปนขอมูลเบ้ืองตน  
  ผลงานของเยาวนิตย ศรีละมุล9 เร่ือง “ศึกษาวัฒนธรรมเกี่ยวกับปจจัยพื้นฐานในการ
ดํารงชีวิตของชาวเลเกาะหลีเปะ ตําบลเกาะสาหราย อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล” เปนการศึกษา
วัฒนธรรมเกี่ยวกับปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตของชาวเลกลุมอูรักลาโวยเกาะหลีเปะ ซ่ึง
ประกอบไปดวยวัฒนธรรมดานอาหาร ดานท่ีอยูอาศัย ดานเคร่ืองนุงหม และดานการรักษาโรค โดย
ไดกลาววาชาวอูรักลาโวยเกาะหลีเปะมีวัฒนธรรมปจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต ดังน้ี 
 วัฒนธรรมดานอาหาร ไดแก การหาอาหาร ชนิดของอาหารและการประกอบอาหาร 
การบริโภคอาหาร การเก็บรักษาอาหารและการถนอมอาหาร อาชีพของชาวเลเกาะหลีเปะสวนใหญ

                                                 
 8 วิทยาลัยครูสงขลา, รายงานการวิจัย เร่ือง การฟนฟูบริเวณประวัติศาสตรเกาะตะรุเตา 
อุทยานแหงชาติตะรุเตา (สงขลา: คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาลัยครูสงขลา, 
2535).  
 9 เยาวนิตย ศรีละมุล, “ศึกษาวัฒนธรรมเกี่ยวกับปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตของ
ชาวเลเกาะหลีเปะ ตําบลเกาะสาหราย อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล” (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต วิชาเอกไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2541). 
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ยังคงดํารงอาชีพหลักตามบรรพบุรุษ คือ การทําประมง ดังนั้นอาหารหลักของชาวเล คือ อาหาร
ทะเล ในการรับประทานอาหาร ชาวเลเกาะหลีเปะนิยมเปบดวยมือ อาหารที่รับประทานชอบรสจัด 
การรับประทานอาหารของชาวเลจะมี 3 ม้ือ การถนอมอาหารสวนใหญจะทําปลาเค็มตากแหง  
สวนวัฒนธรรมดานท่ีอยูอาศัย ไดแก การสรางท่ีอยูอาศัย ลักษณะรูปแบบของท่ีอยูอาศัย  การจัด
และตกแตงบานเรือนที่อยูอาศัย และการอยูอาศัย ที่อยูอาศัยของชาวเลเกาะหลีเปะจะสรางแบบ
ยกพื้นสูงเปนสวนใหญ ไมท่ีใชจะใชไมท่ีหาไดจากบนเกาะ หองจะปลอยใหโลงมีหองครัวอยูใน
บาน สวนนอยท่ีมีครัวอยูนอกบาน หองสวมจะอยูนอกบานเปนสวนใหญ หลังคาบานมุงดวยจาก 
สังกะสี กระเบ้ือง ตามฐานะ  สําหรับวัฒนธรรมดานเคร่ืองนุงหม ไดแก ชนิดและลักษณะของ
เคร่ืองนุงหม การแตงกาย และการดูแลรักษาเคร่ืองนุงหม เคร่ืองนุงหมในชีวิตประจําวันผูชายจะนุง
กางเกงชาวเล ผูหญิงจะนุงโสรง ไมนิยมสวมเส้ือ หญิงสาวจะนุงกางเกงหรือโสรงแลวแตสะดวก 
สวมเส้ือ สวมรองเทาแตะ เด็กๆ จะนุงกางเกงสวมเส้ือ ไมนิยมสวมรองเทาแตะ การแตงการใน
โอกาสพิเศษจะพิถีพิถันกวาปกติ  และวัฒนธรรมดานการรักษาโรค ไดแก การรักษาโรคดวยการใช
ยา และการรักษาโรคดวยวิธีไสยศาสตรหรือใชตัวยาควบคูกับการใชไสยศาสตร ในการรักษาโรค
ชาวเลสมัยกอนนิยมรักษาโรคดวยสมุนไพร โดยโตะหมอเปนผูรักษา ปจจุบันรูจักรักษาโรคดวยยา
แผนปจจุบัน และยังรูจักระวังรักษาสุขภาพตัวเองมากข้ึน  
 จะเห็นไดวาลักษณะของผลงานยังคงเปนการเก็บรวบรวมขอมูลเบื้องตน ซ่ึงจะมี
ประโยชนตอการศึกษาตอไปเม่ือไดนํามาประมวลวิเคราะห และศึกษาถึงความเปล่ียนแปลงท่ีเกิด
ข้ึนกับวัฒนธรรมเกี่ยวกับปจจัยพื้นฐานดังกลาว ท่ีไดเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัยอันจะทําใหเขาใจ
ถึงความเปล่ียนแปลงและการปรับตัวของชาวเลในชุมชนท่ีศึกษานี้ไดดียิ่งข้ึน  
 วิทยานิพนธของ พัชรี สุเมโธกุล10 เร่ือง “การรับขาวของชาวเลเกาะหลีเปะ จังหวัด
สตูล” เปนการศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวจากส่ือมวลชนของชาวเลอูรักลาโวยเกาะหลีเปะ โดย
เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ผลการศึกษาพบวาวิทยุโทรทัศนเปนส่ือท่ีชาวเลเกาะหลีเปะ เปดรับขาว
มากท่ีสุด หากไดศึกษาใหลึกซ้ึงถึงชวงเวลาท่ีส่ือประเภทตางๆไดเขามาสูชุมชน และวิเคราะหถึง
ผลกระทบหรือความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับอูรักลาโวยเกาะหลีเปะหลังการรับส่ือจากภายนอก 
อยางโทรทัศน วิทยุและหนังสือพิมพ ก็จะสามารถเขาใจความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับชุมชนไดดี
ยิ่งข้ึน 
                                                 
 10 พัชรี สุเมโธกุล, “การรับขาวของชาวเลเกาะหลีเปะ จังหวัดสตูล” (วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
ปตตานี, 2545). 
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 จากวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาชุมชนชาวเลในประเทศไทย และวรรณกรรม
ท่ีเกี่ยวของกับอูรักลาโวยเกาะหลีเปะในจังหวัดสตูลท่ีคนพบ สวนใหญจะเปนผลงานในสาขา
มานุษยวิทยาและไทยคดีศึกษา ซ่ึงวัตถุประสงคและวิธีการศึกษาจะแตกตางจากการวิจัยในสาขา
ประวัติศาสตร แตอยางไรก็ตาม ผลงานเหลานี้ก็จะเปนประโยชนตอการศึกษาเร่ืองราวของชาวเล
กลุมอูรักลาโวยตอไป เนื่องจากผลงานสวนใหญจะใหภาพรวมกวางๆ และขอมูลเบ้ืองตนท่ี
เกี่ยวของกับชาวเลกลุมอูรักลาโวย และเนื่องจากผลงานแตละเร่ืองจะใหความสําคัญกับประเด็นท่ี
ศึกษาแตกตางกันออกไป  ดังนั้นหากไดพิจารณาผลงานท่ีผานมาเหลานี้ประกอบการศึกษา ก็จะได
แนวคิดและเห็นวิธีการศึกษาท่ีสามารถนํามาประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอการศึกษาตอไปได  
 แตท้ังนี้ก็จะพบขอจํากัดบางประการของผลงานในชวงเวลาท่ีผานมา ซ่ึงโดยภาพรวม
อาจกลาวไดวาเอกสารและงานวิจัยสวนใหญยังไมไดใหความสําคัญกับการศึกษาชุมชนอูรักลาโวย
ในมิติประวัติศาสตรท่ีคํานึงถึงความเปล่ียนแปลงของชุมชนชาวเลกลุมอูรักลาโวยในแตละยุคสมัย 
ผลงานการศึกษาท่ีผานมาจะใหภาพของชุมชนอูรักลาโวยเปนภาพนิ่ง ขาดความเคล่ือนไหว เพราะ
จะเนนการศึกษาชุมชนอูรักลาโวยในปจจุบัน มองเพียงภาพท่ีเปนอยูในปจจุบัน หรือมักถายทอดให
เห็นเพียงวาอดีตเปนอยางไร และปจจุบันเปนอยางไร แตไมไดช้ีใหเห็นถึงชวงเปล่ียนผาน ซ่ึงมี
ความสําคัญท่ีจะกอใหเกิดความคล่ีคลายในปจจุบัน ทําใหไมสามารถเขาใจความเปนมา และการ
คล่ีคลายของชุมชนอูรักลาโวยในปจจุบันไดอยางลุมลึก ขาดการศึกษาที่จะทําใหเห็นถึงพัฒนาการ
ทางประวัติศาสตรท่ีตอเนื่องชัดเจน  นอกจากนี้ผลงานการศึกษาชุมชนอูรักลาโวยท่ีผานมานั้น ได
ใหความสําคัญกับประเด็นทางดานสังคมและวัฒนธรรมมากจนเกินไป ทําใหมองไมเห็นภาพของ
ชุมชนอูรักลาโวยในมิติอ่ืนๆ ท่ีมีความสําคัญเชนกัน เชน มิติทางดานการเมือง การปกครองหรือ
เศรษฐกิจ (วิถีการทํามาหากิน)  กลาวคือ ขาดการศึกษาอยางรอบดานหรือการศึกษาอยางเปน
องครวมท่ีเช่ือมโยงใหเห็นความสําคัญในมิติอ่ืนๆ ดวย  
 ดังนั้นเม่ือไดเห็นขอจํากัดของผลงานท่ีไดศึกษามากอนแลวนี้ จึงเห็นวาการศึกษาใน
มิติประวัติศาสตร ดวยวิธีการทางประวัติศาสตร นาจะชวยใหเห็นพลวัตของชุมชนท่ีศึกษาได
ชัดเจนยิ่งข้ึน และหากไดศึกษาอยางเปนองครวม โดยตั้งประเด็นพัฒนาการของวิถีชีวิต ความ
เปนอยูของชาวอูรักลาโวยเกาะหลีเปะข้ึนมาเปนประเด็นสําคัญของการศึกษา และจะศึกษาถึง
ประวัติความเปนมาของชุมชนอูรักลาโวยเกาะหลีเปะ ความเปล่ียนแปลงและการปรับตัวในแตละ
ชวงเวลา และปจจัยท่ีกอใหเกิดความเปล่ียนแปลงและการปรับตัวของอูรักลาโวยเกาะหลีเปะ ก็
นาจะเปนการสรางองคความรูใหมๆ เกี่ยวกับชาวเลกลุมอูรักลาโวยข้ึนมาได เนื่องจากสามารถ
มองเห็นและเขาใจพัฒนาการของวิถีชีวิตอูรักลาโวยเกาะหลีเปะไดอยางตอเนื่องและรอบดาน  
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ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา (Goal and Objective)  
 1. เพื่อศึกษาประวัติความเปนมาของชุมชนอูรักลาโวยเกาะหลีเปะ ตําบลเกาะสาหราย 
อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล  
 2. เพื่อศึกษาปจจัยท้ังภายในและภายนอกชุมชนท่ีมีผลกอใหเกิดความเปล่ียนแปลงข้ึน
ในชุมชน 

3. เพื่อศึกษาพัฒนาการของวิถีชีวิต ความเปนอยูของชุมชนอูรักลาโวยเกาะหลีเปะ  
4. เพื่อศึกษาการปรับตัวของอูรักลาโวยเกาะหลีเปะในสภาวการณปจจุบัน 

 
ขอบเขตของการศึกษา (Scope or Delimitation of the study) 
 1. ศึกษาโดยกําหนดกรอบของพ้ืนท่ี คือ บริเวณชุมชนอูรักลาโวยเกาะหลีเปะจะเปน
ศูนยกลางของการศึกษา โดยเกาะหลีเปะ มีขนาดพื้นท่ี 4 ตารางกิโลเมตร แมจะเปนเกาะขนาดเล็ก 
แตมีความสําคัญ คือ เปนแหลงชุมชนอูรักลาโวยขนาดใหญแหงหนึ่งในบริเวณทะเลฝงตะวันตก
ของภาคใต เนื่องจากเปนเกาะท่ีมีสภาพภูมิประเทศเปนท่ีราบเกือบท้ังเกาะ เหมาะแกการตั้งถ่ินฐาน 
แตท้ังนี้ก็มีเกาะอื่นท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาดวย คือเกาะอาดัง ซ่ึงต้ังอยูหางจากเกาะหลีเปะประมาณ 
1 กิโลเมตร มีอูรักลาโวยสวนหนึ่งอาศัยอยูที่นี่ดวย แตนอยกวาท่ีเกาะหลีเปะ จากการสํารวจในป 
พ.ศ. 2547 พบวามีจํานวนประชากรบนเกาะหลีเปะท้ังหมด 773 คน 138 หลังคาเรือน และอาศัยอยู
บนเกาะอาดัง จํานวน 107 คน 17 หลังคาเรือน  
 เกาะท้ังสองต้ังอยูในหมูเกาะอาดัง-ราวี เขตทองท่ี หมูท่ี 7 บานเกาะหลีเปะ ตําบลเกาะ
สาหราย อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ตั้งอยูในเขตทะเลฝงตะวันตกทางภาคใตของประเทศไทย 
เกาะหลีเปะและเกาะอาดังตั้งอยูในพื้นท่ีของอุทยานแหงชาติตะรุเตา กลาวคือ หางออกไปทางทิศ
ตะวันออกของเกาะหลีเปะประมาณ 40 กิโลเมตร จะติดตอกับเกาะตะรุเตา ซ่ึงเปนเกาะท่ีมี
ความสําคัญในประวัติศาสตร คือเปนเกาะที่เคยใชกักกันนักโทษในชวงป พ.ศ. 2482-2491 สวน
ทางทิศใตเปนแนวพรมแดนระหวางไทยกับมาเลเซีย และอยูหางจากเกาะลังกาวีของมาเลเซีย
ประมาณ 4 กิโลเมตร ดวยลักษณะของพ้ืนท่ีซ่ึงอยูในแนวพรมแดนนี้จึงทําใหชาวเลกลุมอูรักลาโวย
ท่ีอาศัยอยูในพื้นท่ีนี้เคยมีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร คร้ังมีการปกปนเขตแดน สมัยรัชกาลท่ี 5 11  

                                                 
 11 วิทยาลัยครูสงขลา, รายงานการวิจัย เร่ือง การฟนฟูบริเวณประวัติศาสตรเกาะตะรุ
เตา อุทยานแหงชาติตะรุเตา (สงขลา: คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาลัยครูสงขลา, 
2535), 19-26.  
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 2. ศึกษาโดยใชกรอบของเนื้อหา คือ ประวัติความเปนมา พัฒนาการของวิถีชีวิตความ
เปนอยูของชุมชนอูรักลาโวยเกาะหลีเปะ และปจจัยท่ีทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงตางๆ กับชุมชน 
รวมถึงการปรับตัวของอูรักลาโวยเกาะหลีเปะในสภาวการณปจจุบัน 
 3.  ศึกษาโดยใชกรอบของเวลา คือ ตั้งแตป พ.ศ. 2493-2549 ซ่ึงเปนชวงเวลาท่ีอูรักลาโวย
เกาะหลีเปะเร่ิมปรับตัวเขาสูยุคเปล่ียนผาน ซ่ึงเปนชวงเวลาท่ีมีปจจัยตางๆ เกิดข้ึนและสงผลกระทบ
ตอรูปแบบวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของอูรักลาโวย เชน การเสียชีวิตของโตะฆีรี ผูนําในยุคดั้งเดิม ในป 
2492 การเขามาของพอคาคนกลางในราวทศวรรษ 2490 เปนตนมา และการขยายตัวของอํานาจรัฐ 
เชน การกอตั้งโรงเรียนบานเกาะอาดังป 2501 การจัดต้ังสถานีอนามัยเกาะอาดังป 2510 รวมถึงการ
ประกาศจัดต้ังอุทยานแหงชาติตะรุเตาป 2517 จนกระท่ังพัฒนาเขาสูยุคธุรกิจการทองเท่ียว ซ่ึงเร่ิม
กอสรางรีสอรทแหงแรกข้ึนในป พ.ศ. 2527 และขยายตัวอยางมากในปจจุบัน ซ่ึงจะทําใหเห็นการ
ปรับตัวอยางชัดเจนของชาวเลกลุมอูรักลาโวยเกาะหลีเปะ จังหวัดสตูล 
 
วิธีการศึกษา (Method of study) 
 1. การศึกษาคนควาภาคเอกสาร เปนการศึกษาโดยสํารวจขอมูลจากเอกสารช้ันรอง
ประเภทวิทยานิพนธ รายงานการวิจัย หนังสือและบทความ ท่ีเกี่ยวของกับวัตถุประสงคของการ
วิจัย ซ่ึงมีผูศึกษาไวแลวท้ังท่ีบันทึกเปนภาษาไทยและภาษาตางประเทศ และรวบรวมขอมูลจาก
เอกสารช้ันตน เชน เอกสารของหอจดหมายเหตุแหงชาติ ประกาศของทางราชการ เปนตน เพ่ือใช
เปนขอมูลสําคัญในการอธิบายประวัติศาสตรของชุมชนและบริบทท่ีเกี่ยวของ 
 2. การศึกษาภาคสนาม ผูวิจัยอาศัยการสังเกตการณวิถีชีวิต ความเปนอยูของอูรักลาโวย
ในพื้นท่ีศึกษา และอาศัยการสัมภาษณแบบเจาะลึก โดยต้ังเปาหมายบุคคลผูใหขอมูลได 2 กลุม คือ 
กลุมอูรักลาโวยในพื้นท่ีศึกษากับกลุมเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีศึกษา รวมถึงผูชํานาญการดาน
นี้โดยเฉพาะ เชน ผูใหญบานหมูท่ี 7 ตําบลเกาะสาหราย อําเภอเมือง จังหวัดสตูล ผูอํานวยการและ
คณาจารยโรงเรียนบานเกาะอาดัง เจาหนาท่ีสถานีอนามัยเกาะอาดัง เจาหนาท่ีอุทยานแหงชาติเกาะ
ตะรุเตา และเจาหนาท่ีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สตูล (คฤหาสนกูเด็น) รวมถึงกลุมผูประกอบการ
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เชน ธุรกิจเดินเรือโดยสาร รีสอรท บริษัทนําเท่ียว รานคา รานอาหาร เปนตน 
 
ขอจํากัดของการศึกษา (Limitation of the study) 
 การศึกษานี้ใชวิธีวิจัยประวัติศาสตรทองถ่ิน ซ่ึงอาศัยการคนควาภาคเอกสารและ
การศึกษาภาคสนาม สําหรับการคนควาเอกสารน้ัน พบวาเอกสารช้ันตนท่ีเกี่ยวของกับชุมชนน้ันมี
นอยมาก เนื่องจากชาวอูรักลาโวยมีเพียงภาษาพูดแตไมมีภาษาเขียน จึงพบเพียงเอกสารจาก
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หนวยงานราชการท่ีกลาวถึงชุมชนไวบางเพียงเล็กนอย ท่ีสําคัญคือ เอกสารของโรงเรียนบานเกาะ
อาดังซ่ึงเปนโรงเรียนในชุมชน แตเอกสารบางสวนก็ชํารุดสูญหาย เนื่องจากขาดการใหความสําคัญ
ในการเก็บรักษามาตั้งแตตน ดั้งนั้นขอมูลหลักท่ีสําคัญในการศึกษาในคร้ังนี้จึงมาจากการศึกษา
ภาคสนาม โดยอาศัยการสัมภาษณและนําขอมูลมาใช แตในงานวิจัยนี้ก็มีขอจํากัดในแงความเขาใจ
ทางดานภาษา เนื่องจากชุมชนท่ีศึกษาเปนชุมชนอูรักลาโวย ซ่ึงมีการใชภาษาอูรักลาโวยเปนภาษา
หลักในการส่ือสาร แมวาปจจุบันชาวอูรักลาโวยสวนใหญในชุมชมจะสามารถใชภาษาไทยถ่ินใต
และภาษาไทยภาคกลางในการส่ือสารได จึงไมมีปญญาสําหรับผูวิจัย แตการสัมภาษณเร่ืองราวใน
อดีตซ่ึงตองอาศัยขอมูลจากผูสูงอายุในชุมชนนั้น นับวาเปนปญหาในระดับหนึ่ง เนื่องจากผูสูงอายุ
ในชุมชนเคยชินกับการใชภาษาอูรักลาโวย บางรายพูดภาษาอ่ืนๆ ไมได และบางรายพูดภาษาไทย
ถ่ินใตและภาษาไทยภาคกลางไดบางเล็กนอย ผูวิจัยจึงจําเปนตองใชลาม ซ่ึงเปนชาวอูรักลาโวยรุน
ใหมในชุมชนท่ีสามารถใชภาษาอูรักลาโวยและภาษาไทยไดดี เพื่อเขาถึงขอมูลท่ีสําคัญเหลานั้น 
 นอกจากนี้ดวยการศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาถึงประวัติศาสตรของชุมชน ท่ีไดช้ีใหเหน็
ถึงพัฒนาการของชุมชนในชวงเวลาตางๆ ซ่ึงแบงออกไดเปนสามยุค คือยุคดั้งเดิม ชวงกอนป พ.ศ. 
2493 ยุคเปล่ียนผาน ระหวางป พ.ศ. 2493-2526 และยุคธุรกิจการทองเท่ียว ระหวางป พ.ศ. 2527-
2549 ดังนั้นการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณจึงตองมีความละเอียดออนในการตรวจสอบความ
ถูกตองและความนาเช่ือถือของขอมูลหรือการวิพากษหลักฐาน เชนผูวิจัยจะตองสอบถามถึงอายุ
ของผูใหสัมภาษณ และชวงอายุท่ีจดจําเหตุการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนได รวมถึงผูวิจัยจะตองตรวจสอบ
เหตุการณสําคัญตางๆ และชวงเวลาที่เกิดข้ึน เชน การเสียชีวิตของโตะฆีรี ผูนําดั้งเดิมในป พ.ศ. 
2492 การเขามาของพอคาคนกลางในป พ.ศ. 2493 การสรางโรงเรียนในป พ.ศ. 2501 การสราง
สถานีอนามัยในป พ.ศ. 2510 การจัดต้ังอุทยานแหงชาติตะรุเตาในป พ.ศ. 2517 การเสียชีวิตของ
กํานันจง ผูนําคนสําคัญในยุคเปล่ียนผานในป พ.ศ. 2526 เปนตน ท้ังนี้เหตุการณสําคัญตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนในชุมชนจะชวยย้ําเตือนความทรงจําของผูใหสัมภาษณได และเปนการตรวจสอบไดวา
ขอมูลท่ีไดนั้นเกิดข้ึนในชวงเวลาใด แตท้ังนี้การใชขอมูลจากการสัมภาษณก็เปนเพียงขอมูลท่ีได
จากความทรงจําของผูใหสัมภาษณแตละคน ซ่ึงจดจําเร่ืองราวตางๆ ไดไมครอบคลุมทุกเร่ือง ผูวิจัย
จึงตองอาศัยการสัมภาษณผูรูหลายๆ ทาน ท้ังท่ีเปนชาวบานในชุมชน และบุคคลภายนอกท่ี
เกี่ยวของ เชน ครูท่ีเขาไปสอนในชวงเวลาตางๆ เปนตน ผูวิจัยจึงตองใชเวลาและงบประมาณอยาง
มากในการเดินทางไปสัมภาษณ  
 ขอจํากัดอีกประการหน่ึงในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ระยะเวลาท่ีใชในการเก็บขอมูล
ภาคสนาม ผูวิจัยใชเวลาในการเก็บขอมูลภาคสนามต้ังแตเดือนมีนาคม พ.ศ. 2548 ถึงเดือนมีนาคม 
พ.ศ. 2551 แตเนื่องจากสภาพชุมชนเปนเกาะที่ตั้งอยูกลางทะเลฝงอันดามัน ดังนั้นการเดินทางไป
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เก็บขอมูลในชวงฤดูมรสุมคือ ประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายนจึงทําไดยากลําบาก 
เพราะเรือโดยสารจะงดใหบริการ ผูวิจัยจึงสามารถเดินทางไปเก็บขอมูลไดในชวงนอกเหนือฤดู
มรสุมเพียงเทานั้น 
     
แหลงขอมูล  
   1. หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังทาพระและวิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร 
 2. หอสมุดกลางสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 3. หอสมุดคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 4. หอสมุดคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 5. หองขอมูลภาคใตและส่ิงพิมพ ม.อ. หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตหาดใหญ 
 6. หอสมุดจอหนเอฟ. เคนเนดี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปตตานี 
 7. สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 8. สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
 9. หองเอกสาร พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สตูล (คฤหาสนกูเด็น) 
 10. หองสมุดอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
  11. หองสมุดโรงเรียนบานเกาะอาดัง 
 12. หอจดหมายเหตุแหงชาติและหอสมุดแหงชาติ 
 13. หองสมุดศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ไดความรูเร่ืองประวัติความเปนมาของชุมชนอูรักลาโวยเกาะหลีเปะ ตําบลเกาะ
สาหราย อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล  
 2. ทําใหเขาใจถึงปจจัยท้ังภายในและภายนอกชุมชนท่ีมีผลกอใหเกิดการเปล่ียนแปลง
ตางๆ ข้ึนในชุมชน 
 3. ทําใหเขาใจถึงพัฒนาการของวิถีชีวิต ความเปนอยูของชุมชนอูรักลาโวยเกาะหลีเปะ 
 4. ทําใหเขาใจถึงการปรับตัวของชาวอูรักลาโวยเกาะหลีเปะในปจจุบัน 
 5. เปนประโยชนสําหรับหนวยงานของรัฐและเอกชน หรือผูท่ีสนใจศึกษาเร่ืองราว
ของอูรักลาโวยในโอกาสตอไป 
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บทท่ี 2 

สภาพท่ัวไปและภูมิหลังทางประวัติศาสตรของชุมชนอูรักลาโวยเกาะหลีเปะกอนป พ.ศ. 2493 
 

 ปจจุบันชุมชนอูรักลาโวยเกาะหลีเปะมีช่ือเสียง เปนท่ีรูจักในฐานะของการเปนแหลง
ทองเท่ียวทางทะเลที่สําคัญของจังหวัดสตูล แตชุมชนแหงนี้ก็มีประวัติความเปนมาท่ีสืบสาวไปได
ถึงในสมัยรัชกาลท่ี 5 ซ่ึงเปนชวงเร่ิมแรกท่ีชุมชนไดกอตัวข้ึน เม่ือชาวเลกลุมอูรักลาโวยกลุมแรก 
จากเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ีไดอพยพเขามาอยูอาศัยท่ีเกาะหลีเปะ โดยมองเห็นวาสภาพทาง
ภูมิศาสตรของเกาะหลีเปะเหมาะตอการตั้งถ่ินฐาน ประกอบกับความอุดมสมบูรณของทรัพยากร
ทางทะเลที่สําคัญตอการดํารงชีพดวยการทําประมงในขณะน้ัน จนกระท่ังชุมชนเติบโตข้ึนเปน
ชุมชนประมงและพัฒนาข้ึนเปนชุมชนทองเท่ียวอยางในปจจุบัน ท้ังนี้แมวาการศึกษาประวัติศาสตร
ชุมชนอูรักลาโวยเกาะหลีเปะ จังหวัดสตูล จะมุงศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตรของชุมชน
ในชวงท่ีเกิดความสืบเนื่องและความเปล่ียนแปลงข้ึนกับชุมชนตั้งแตป พ.ศ. 2493-2526 และความ
เปล่ียนแปลงและการปรับตัวของอูรักลาโวยในยุคท่ีธุรกิจการทองเท่ียวขยายตัวเขาสูชุมชนต้ังแตป 
พ.ศ. 2527- ปจจุบัน แตอยางไรก็ตาม การศึกษาสภาพท่ัวไปและภูมิหลังทางประวัติศาสตรของ
ชุมชนก็เปนส่ิงสําคัญท่ีจะตองกลาวถึง เนื่องจากเปนขอมูลพื้นฐานท่ีจะเช่ือมโยงใหเกิดความเขาใจใน
พัฒนาการทางประวัติศาสตรของชุมชนอูรักลาโวยเกาะหลีเปะไดดียิ่งข้ึน เพราะอิทธิพลทาง
ภูมิศาสตร  นิเวศทองถ่ินและภูมิหลังทางประวัติศาสตร จะเปนตัวกําหนดพัฒนาการการต้ังถ่ินฐาน 
รูปแบบการทํามาหากิน รวมไปถึงสภาพความเปนอยู วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนในชุมชนใหมี
ลักษณะเฉพาะตัว  ดังนั้นเนื้อหาในบทนี้จึงแบงออกเปน 2 สวนคือ สวนที่กลาวถึงสภาพทั่วไป 
และสวนท่ีกลาวถึงภูมิหลังทางประวัติศาสตรของชุมชนอูรักลาโวยเกาะหลีเปะกอนป พ.ศ. 2493 
 

สภาพท่ัวไป 
 

 การศึกษาประวัติศาสตรชุมชนอูรักลาโวยเกาะหลีเปะนั้น มีความจําเปนท่ีจะตองศึกษา
ถึงสภาพท่ัวไปของหมูเกาะอาดัง-ราวี เนื่องจากเกาะหลีเปะต้ังอยูในหมูเกาะอาดัง-ราวี และวิถีชีวิต
ของชาวอูรักลาโวยเกาะหลีเปะมีความเกี่ยวของสัมพันธอยูกับพื้นท่ีนี้ เนื่องจากเปนแหลงท่ีอยูอาศัย
และแหลงทํามาหากินมาต้ังแตในยุคดั้งเดิมคือกอนป 2493 เร่ือยมากระท่ังถึงปจจุบัน ดังนั้นในสวน
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นี้จึงจะกลาวถึงสภาพท่ัวไปในประเด็น สภาพทางภูมิศาสตร ทรัพยากร ประชากร และการคมนาคม 
เพื่อเปนพื้นฐานในการทําความเขาใจพัฒนาการของชุมชนอูรักลาโวยเกาะหลีเปะในบทถัดไป 
 
สภาพทางภูมิศาสตรของหมูเกาะอาดัง-ราวี 
 ท่ีตั้งและอาณาเขต  หมูเกาะอาดัง-ราวี เปนหมูเกาะท่ีสําคัญแหงหนึ่งของจังหวัดสตูล 
ซ่ึงอยูในทะเลฝงตะวันตกทางภาคใตของประเทศไทย ปจจุบันหมูเกาะอาดัง-ราวี ตั้งอยูในทองท่ีหมู
ท่ี 7 บานเกาะหลีเปะ ตําบลเกาะสาหราย อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ภายในหมูเกาะอาดัง-ราวีมี
ประชากรอาศัยอยูบริเวณเกาะหลีเปะ และบางสวนของเกาะอาดัง ดังนั้นหนวยงานรัฐจึงต้ังช่ือ
หมูบานท่ี 7 ของตําบลเกาะสาหราย ซ่ึงมีอาณาเขตครอบคลุมท้ังหมูเกาะอาดัง-ราวีวา บานเกาะหลีเปะ 
เนื่องจากมีประชากรอาศัยอยูมากบนเกาะหลีเปะ หมูเกาะอาดัง-ราวีหางจากทาเรือปากบารา อําเภอ
ละงู เปนระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร และหมูเกาะอาดัง-ราวี จะอยูในเขตอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
โดยต้ังอยูระหวางละติจูดท่ี 6 องศา 28 ลิปดา 10 พิลิปดาเหนือ ถึงละติจูดที่ 6 องศา 43 ลิปดา 21 
พิลิปดาเหนือ และระหวางลองจิจูดที่ 99 องศา 8 ลิปดา 7 พิลิปดาตะวันออก ถึงลองจิจูดท่ี 99 องศา 
43 ลิปดา 21 พิลิปดาตะวันออก1  โดยหางออกไปทางทิศตะวันออกประมาณ 40 กิโลเมตร จะติดตอ
กับเกาะตะรุเตา และหางออกไปทางใตของเกาะตะรุเตาประมาณ 4.8 กิโลเมตร จะเปนเกาะลังกาวี
ของมาเลเซีย2  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
 1 โครงการศึกษาและวจิัยส่ิงแวดลอม, รายงานการสํารวจอุทยานทางทะเลแหงชาติตะรุ
เตา คร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล, 2520), 2.  
 2 วิทยาลัยครูสงขลา, รายงานการวิจัย เร่ือง การฟนฟูบริเวณประวัติศาสตรเกาะตะรุเตา 
อุทยานแหงชาติตะรุเตา (สงขลา: คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาลัยครูสงขลา, 
2535), 19.  
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ภาพท่ี 1 แผนที่ประเทศไทยแสดงเขตจังหวัดสตูล 
ท่ีมา : วิกิพเีดยี สารานุกรมเสรี, จังหวดัสตูล, [ออนไลน], เขาถึงเม่ือ 9 ตุลาคม 2550. เขาถึงไดจาก  
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E:Thailand_Satun.png 
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ภาพท่ี 2 แผนท่ีจังหวดัสตูล 
ท่ีมา : ท่ีทําการปกครองจังหวัดสตูล, แผนที่จังหวดัสตูล [ออนไลน], เขาถึงเม่ือ 9 ตุลาคม 2550. 
เขาถึงไดจาก http://www.dopasatun.go.th/index.php?option=com_content&task=view&id=15 
&Itemid=44  
 

 
 

ภาพท่ี 3 แผนที่จังหวดัสตูล เนนเขตอําเภอเมือง 
ท่ีมา : วิกิพเีดยี สารานุกรมเสรี, อําเภอเมืองสตูล, [ออนไลน], เขาถึงเม่ือ 3 เมษายน 2551. เขาถึงได
จาก http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E:Amphoe_9101.png  
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ภาพท่ี 4 แผนที่แสดงท่ีตั้งตําบลเกาะสาหราย อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 
ท่ีมา : เยาวนติย ศรีละมุล, “ศึกษาวัฒนธรรมเก่ียวกับปจจัยพืน้ฐานในการดํารงชีวิตของชาวเลเกาะ
หลีเปะ ตําบลเกาะสาหราย อําเภอเมืองสตูล จังหวดัสตูล” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต วิชาเอก
ไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2541), 92.   
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 ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะทางธรณีวิทยา  หมูเกาะอาดัง-ราวี ประกอบดวยเกาะ
ตางๆ ไมนอยกวา 27 เกาะ3 มีเกาะขนาดใหญ 2 เกาะ คือ เกาะอาดังและเกาะราวี  มีเกาะขนาดกลาง 3 
เกาะ คือ เกาะตง เกาะหลีเปะ และเกาะบิสสี4  ท่ีเหลือเปนเกาะเล็กๆ  ท้ังนี้เกาะท่ีมีความสําคัญอยาง
โดดเดนในหมูเกาะอาดัง-ราวี ไดแก 
 เกาะหลีเปะ เปนเกาะขนาดกลาง มีพื้นท่ีประมาณ 4 ตารางกิโลเมตร อยูทางทิศใตของ
เกาะอาดัง ประมาณ 1 กิโลเมตร5 เดิมชื่อ เกาะนีปส เปนภาษาอูรักลาโวย แปลวา บาง เนื่องจากเปน
เกาะท่ีมีลักษณะภูมิประเทศเปนท่ีราบเกือบท้ังเกาะ เหมาะตอการต้ังถ่ินฐาน โดยทางทิศเหนือและ
ทิศใตมีท่ีราบบริเวณกวางติดกับทะเลเปนหาดทรายสีขาวท้ัง 2 ดาน ทางทิศตะวันออกและทิศ
ตะวันตกเปนเนินสูงข้ึนเล็กนอย แลวลาดลงเปนแนวโขดหินติดกับทะเล6  ชายหาดดานตะวันออก
ของเกาะหลีเปะ เปนท่ีตั้งของหมูบาน เกาะหลีเปะเคยมีหนองน้ําเล็กๆ ตรงกลางเกาะ โดยครอบครัว
ของผูนําอูรักลาโวยในยุคแรกจะใชเปนบริเวณสําหรับปลูกขาว แตตอนน้ีเหลือเพียงน้ําบาดาล
เทานั้น7 จุดเดนของเกาะหลีเปะคือ ธรรมชาติท่ีมีปาปะการังรอบๆ เกาะ โดยเฉพาะทางดานหนาของ
เกาะจะเห็นปะการังสวยงามหลากสี ซ่ึงจะมีเอกลักษณเฉพาะตัวอยูตรงท่ีเวลาน้ําลดจะปรากฏลาน
กวางใหญของหมูปะการังโผลมาใหเห็น8   
 

                                                 
 3 สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสตูล, รวมเร่ืองเมืองสตูล ท่ีระลึกครบรอบ 150 ป 
(สตูล : สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสตูล, 2533), 4.   
 4 โรงเรียนบานเกาะอาดัง, หลักสูตรความรูทองถ่ินของชาวอูรักลาโวยหมูเกาะอาดัง-
ราวี (ม.ป.ท., 2548), 82.   
 5 วิทยาลัยครูสงขลา, รายงานการวิจัย เร่ือง การฟนฟูบริเวณประวัติศาสตรเกาะตะรุเตา 
อุทยานแหงชาติตะรุเตา, 26.   
 6จรัส งะสมัน,  “การศึกษานิทานชาวเลจังหวัดสตูล” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 
วิชาเอกไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา, 2534), 23.   
 7 โรงเรียนบานเกาะอาดัง, หลักสูตรความรูทองถ่ินของชาวอูรักลาโวยหมูเกาะอาดัง-
ราวี, 83-84. 
 8 เพ็ญศรี บิสนุม, “สภาพและแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวทางทะเลของจังหวัด
สตูล”   (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต วิชาเอกไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2542), 51.  
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ภาพท่ี 5 แผนที่แสดงลักษณะเกาะหลีเปะ 
ท่ีมา : Andaman Island Hopping, Koh Lipe Island [online], accessed 11 January 2007. Available 
from http://andaman-island-hopping.com/islands/lipe.htm  
  

 เกาะอาดัง เปนเกาะท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในหมูเกาะอาดังราวี โดยมีขนาดพ้ืนท่ี 29.8 
ตารางกิโลเมตร9 มีลักษณะเปนเกาะภูเขา ปกคลุมไปดวยปาดิบช้ืน บริเวณตอนกลางเกาะเปนภูเขา
สูงมาก โดยมียอดเขาสูงสุดถึง 703 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง เปนยอดเขาสูงสุดในหมูเกาะ
อาดัง-ราวี พบแองน้ําขนาดใหญหลายแหงบนภูเขา รวมถึงน้ําตกและลําธารท่ีมีน้ําไหลตลอดป 
น้ําตกท่ีสําคัญอยูทางดานตะวันออกของเกาะ 3 แหง คือ น้ําตกรัตนา น้ําตกดาเระและนํ้าตกทะเล
มอญ10 ลักษณะของชายฝงรอบเกาะบางแหงเปนหนาผาสูง มีพื้นท่ีเปนท่ีราบนอยมาก แนวชายฝง
เปนอาวเล็กอาวนอยอยูเรียงราย ไดแก อาวตะโละและ อยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะ อาว
ตะโละลันจา อยูทางเหนือ อาวตะโละรีบาอยูทางตะวันตก อาวตะโละอาเยียงอยูทางทิศใตตรงขาม
เกาะหลีเปะ และอาวตะโละโปะยะอยูทางตะวันออกของเกาะ11   
                                                 
 9 โรงเรียนบานเกาะอาดัง, หลักสูตรความรูทองถ่ินของชาวอูรักลาโวยหมูเกาะอาดัง-
ราวี, 83. 
 10 เพ็ญศรี บิสนุม, “สภาพและแนวทางการพัฒนาการทองเท่ียวทางทะเลของจังหวัด
สตูล”, 51.     
 11 วิทยาลัยครูสงขลา, รายงานการวิจัย เร่ือง การฟนฟูบริเวณประวัติศาสตรเกาะตะรุเตา 
อุทยานแหงชาติตะรุเตา , 25.  
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 เกาะราวี เปนเกาะท่ีอยูทางตะวันตกของเกาะอาดังและเกาะหลีเปะ เปนเกาะขนาดใหญ
ใกลเคียงกับเกาะอาดัง โดยมีขนาดพ้ืนท่ี 28 ตารางกิโลเมตร และเปนเกาะภูเขาเชนเดียวกับเกาะอาดัง  
สภาพพื้นท่ีเปนเทือกเขาสลับซับซอน มีภูเขาอยูหลายแนวความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง
ระหวาง 300-460 เมตร พื้นท่ีมีความลาดชันสูง มีท่ีราบนอย บนเกาะราวีมีแหลงน้ําจืดเปนลําธาร
สายส้ันๆ ซ่ึงไหลมาจากท่ีสูงตอนกลางเกาะเฉพาะในฤดูฝนเทานั้น12 
 หมูเกาะตงหรือหมูเกาะบาตองหรือหมูเกาะดง อยูใกลเคียงกับหมูเกาะอาดัง-ราวี เปน
เกาะสุดทายในทะเลลึก หมูเกาะตง เปนหมูเกาะท่ีประกอบไปดวยเกาะเล็กๆ ท่ีอยูใกลเคียงกัน
ประมาณ 6 เกาะ คือ เกาะลอกวย เกาะซาไก เกาะบุโร เกาะซามัว เกาะซารัง และเกาะตง เกาะตงเปน
เกาะท่ีใหญท่ีสุดในหมูเกาะนี้ บนเกาะไมมีท่ีราบ ลักษณะเปนภูเขาลวนๆ เทลาดลงสูทะเล บนเขา
เปนปาโปรง รอบๆ เกาะมีโขดหินขนาดใหญ ลักษณะเกล้ียงๆ ตั้งอยูเปนหยอมๆ13 
 ลักษณะภูมิประเทศท่ีเดนของหมูเกาะอาดัง-ราวีคือ เขตบริเวณทะเลตื้นรอบเกาะ เปน
อาณาจักรของปะการังท่ียิ่งใหญและสวยงาม ประกอบไปดวยปะการังนานาชนิด เกาะท้ังหมดของ
หมูเกาะอาดัง-ราวีถูกลอมไปดวยน้ําใสราวมรกตในฤดูแลง ทะเลรอบๆ เกาะมีสีสันตั้งแตเขียว
อมน้ําเงินไปจนกระทั่งน้ําเงินเขมในแนวปะการัง จากการศึกษาลักษณะภูมิประเทศของหมูเกาะ
อาดัง-ราวี จึงทําใหเขาใจไดวา ลักษณะภูมิประเทศมีผลตอการต้ังถ่ินฐานของอูรักลาโวย โดยจะเห็น
ไดวา ดวยลักษณะภูมิประเทศท่ีเอ้ือตอการต้ังถ่ินฐาน จึงทําใหเกาะหลีเปะกลายเปนศูนยรวมอูรักลาโวย 
และมีการตั้งถ่ินฐานอยูอาศัยกันมาจนถึงปจจุบัน 
 สวนลักษณะทางธรณีวิทยาของหมูเกาะอาดัง-ราวี พบวา พื้นท่ีสวนใหญประกอบดวย
หินอัคนีประเภทหินแกรนิต (Granite) และมีหินควอรตไซต (Quartzite) และหินดินดาน (Shale) 
ปะปนอยูประปราย ลักษณะทางธรณีของหมูเกาะอาดัง-ราวีนี้จะแตกตางไปจากเกาะตะรุเตาโดย
ส้ินเชิง ซ่ึงจะเปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหมีลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะดิน และลักษณะของปาไม
แตกตางกันดวย เชน การท่ีเกาะตะรุเตามีภูเขาหินทรายเปนสวนใหญ เปนสาเหตุสําคัญทําใหมีแหลง
ปะการังนอยกวาหมูเกาะอาดัง-ราวี14 ดังนั้นจะเห็นไดวา ดวยลักษณะทางธรณีเชนนี้ สงผลใหหมู
เกาะอาดัง-ราวี เปนแหลงท่ีอุดมไปดวยปะการังนานาชนิด ซ่ึงเปนท่ีอยูอาศัย แหลงอาหารและแหลง

                                                 
 12 เร่ืองเดยีวกัน, 26. 
 13 เพ็ญศรี บิสนุม, “สภาพและแนวทางการพัฒนาการทองเท่ียวทางทะเลของจังหวัด
สตูล”, 57.  
 14 วิทยาลัยครูสงขลา, รายงานการวิจัย เร่ือง การฟนฟูบริเวณประวัติศาสตรเกาะตะรุเตา 
อุทยานแหงชาติตะรุเตา, 23. 
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เพาะพันธุของสัตวน้ําหลากหลายชนิด จึงเอ้ือตอการทําประมงของอูรักลาโวยในชุมชนนี้ และสงผล
ใหเกิดธุรกิจการทองเที่ยว ดําน้ําชมปะการังในหมูเกาะอาดัง-ราวีตามมา ซ่ึงไดพัฒนาและขยายตัว
ไปมากในปจจุบัน 

 
 
ภาพท่ี 6 แผนที่แสดงเกาะตางๆ ในหมูเกาะอาดัง-ราว ี
ท่ีมา : Andaman Island Hopping, Koh Adang, Koh Rawi and Koh Lipe Islands [online], accessed 
11 January 2007. Available from http://andaman-island-hopping.com/islands/adang.htm 
 
 ลักษณะภูมิอากาศ  หมูเกาะอาดัง-ราวี ซ่ึงอยูในเขตอุทยานแหงชาติตะรุเตา และต้ังอยู
ในทะเลฝงตะวันตกของภาคใต ลักษณะภูมิอากาศท่ัวๆ ไป จึงมีอากาศรอนช้ืน อุณหภูมิคอนขางสูง 
เกือบสมํ่าเสมอตลอดท้ังป หมูเกาะอาดัง-ราวี อยูในเขตอิทธิพลของลมมรสุม 2 ฤดู คือ ลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต พัดจากมหาสมุทรเขาสูฝงทางทิศตะวันตกเฉียงใตของเกาะ ซ่ึงจะเร่ิมพัดประมาณ
เดือนพฤษภาคมถึงปลายเดือนตุลาคมหรือตนเดือนพฤศจิกายน อูรักลาโวยเรียกลมนี้วา ลมพรัด ลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใตทําใหเกิดพายุแรง คล่ืนจัด มีฝนฟาคะนอง อูรักลาโวยไมคอยออกทํางานไกล 
จากฝงในฤดูนี้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ลมนี้พัดจากทะเลจีนและอาวไทยเขาสูฝงภาค
ตะวันออก ผานภาคใตลงสูทะเลฝงตะวันตก พัดเขาสูดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะ ชาว
อูรักลาโวยเรียกลมนี้วา ลมออก ซ่ึงเร่ิมพัดต้ังแตเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน ระยะนี้มีฝนตก
นอย คล่ืนลมไมคอยจัด เปนฤดูท่ีเหมาะสําหรับการทองเท่ียว 
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 นอกจากนี้ยังมีลมท่ีพัดเปนชวงส้ันๆ เปนคร้ังคราวอีก 12 ชนิด อูรักลาโวยเรียกวา ลม 
12 ตา ซึ่งไดแก ลมตารา ลมตาราติมอกปาดัง ลมติมอกปาดัง ลมออกหรือลมติมอก ลมติมอก
บุหลัน ลมติมอกตารี ลมหัวนอนหรือลมบัดดายา ลมสลาตัน ลมปานะ ลมบาดโลด ลมพรัดหรือ
ลมเล และลมตาราบาโลด ลมเหลานี้เปนช่ือเรียกในภาษาอูรักลาโวยตามทิศท่ีลมน้ันพัดมา15 
 

 
แผนผังท่ี 1 แสดงลม 12 ชนิด 
ท่ีมา : จรัส งะสมัน. “การศึกษานิทานชาวเลจังหวัดสตูล” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต วิชาเอก
ไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา, 2534), 25.    
 
ทรัพยากรในหมูเกาะอาดัง-ราวี 
 ปาไมและพืชพรรณ เนื่องจากหมูเกาะอาดัง-ราวี อยูในเขตภูมิอากาศรอนช้ืน มีฝนตก
ชุกและกระจายตลอดท้ังป จึงมีผลทําใหพืชพรรณธรรมชาตินานาชนิดข้ึนเจริญงอกงามกลายเปนปา
ดิบช้ืนเปนสวนใหญ เชนเดียวกับพื้นท่ีอ่ืนๆ ทางภาคใตของประเทศไทย สําหรับหมูเกาะอาดัง-ราวี 
ซ่ึงปจจุบันอยูในเขตอุทยานแหงชาติตะรุเตานั้น พบวา มีปาไมท่ีมีความอุดมสมบูรณมากกวารอยละ 90 
                                                 
 15 จรัส งะสมัน, “การศึกษานิทานชาวเลจังหวัดสตูล”, 24-25.     
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ของพ้ืนท่ีเกาะรวมกัน ยกเวนเกาะหลีเปะ ซ่ึงในสวนของเกาะหลีเปะมีการรายงานวาปาถูกถางให
ราบ เพื่อปลูกพืชเกษตรและทํานา ปาไมท่ีสมบูรณจะมีความสําคัญมาก เนื่องจากเปนแหลงตนน้ําลํา
ธาร ทําใหมีน้ําจืดไวใชในกิจกรรมตางๆ โดยเฉพาะเปนประโยชนตอการดํารงชีวิตของอูรักลาโวยใน
หมูเกาะอาดัง-ราวี เปนท่ีอยูอาศัยของสัตวปา เปนแหลงศึกษาหาความรูทางธรรมชาติ และใช
ประโยชนในกิจกรรมการทองเท่ียว ในรายงานของวิทยาลัยครูสงขลา ไดกลาวถึง ปาท่ีสําคัญในหมู
เกาะอาดัง-ราวี ซ่ึงจําแนกประเภทที่สําคัญได 5 ประเภท คือ ปาดิบช้ืน ปาดิบแลง ปาเบญจพรรณ ปา
ชายเลน และปาชายหาด 16  
 ทรัพยากรประเภทปาไมและพืชพรรณชนิดตางๆ ภายในหมูเกาะอาดัง-ราวี นับวามี
ความสําคัญกับอูรักลาโวยในพื้นท่ีนี้มาก โดยเฉพาะในอดีต ปาตนน้ํา เปนท่ีมาของน้ําจืด ท่ีอูรักลาโวย
และชาวเรือท่ีผานไปมาในนานน้ํานี้ใชอุปโภคและบริโภค ผลผลิตจากพืชพรรณในหมูเกาะลวน
ผูกพันอยูกับวิถีชีวิตของอูรักลาโวย ดวยภูมิปญญาท่ีส่ังสมมาต้ังแตรุนบรรพบุรุษ เชน การนํามาเปน
อาหาร ยารักษาโรค ใชในการสรางบานและเครื่องมือเครื่องใช เปนตน แตในปจจุบัน หมูเกาะ
อาดัง-ราวี ไดถูกประกาศใหเปนพื้นท่ีหนึ่งของอุทยานแหงชาติตะรุเตา พื้นท่ีปาไดรับการสงวนไว 
จึงเกิดกฎขอหามตางๆ ตามมา โดยเฉพาะการตัดไม ซ่ึงเปนผลกระทบท่ีเกิดข้ึนโดยตรงตอวิถีชีวิต
ของอูรักลาโวย ท่ีไมสามารถเขาถึงทรัพยากรปาไมและพืชพรรณไดเชนเดิม ดังนั้น การศึกษาถึงการ
ปรับตัวของอูรักลาโวยในเร่ืองนี้จึงเปนประเด็นท่ีจะศึกษาในบทตอๆ ไป 
 
 สัตวบกและสัตวทะเล สัตวบกท่ีสามารถพบไดท่ัวไปไดแก หมูปา กระจง ลิง คางและ
ตะกวด มีนกมากกวา 100 ชนิด ท่ีอาศัยอยูประจําและอพยพมาอยูช่ัวคราว สวนสัตวน้ํามีหลากหลาย
ชนิด โดยศูนยชีววิทยาทางทะเลภูเก็ตทําการสํารวจในเดือนกุมภาพันธ 2541 พบวามีปลา 288 สปชีส 
จาก 54 ตระกูล และพบวาปะการังกวา 200 สปชีสท่ีพบในประเทศไทย 137 สปชีส จาก 47 จีนัส 
สามารถพบในหมูเกาะอาดัง-ราวี ปะการังสามารถพบไดท่ัวตามฝงทะเลท่ีไมไดรับมรสุมตะวันตก
เฉียงใตโดยตรง โดยทั่วไปจะพบปะการังไดในบริเวณ 50-300 เมตร จากฝง ในความลึก 3-12 เมตร 
Ponites lutea ซ่ึงมีลักษณะเปนโขด เปนสปชีสท่ีพบมาก การจัดอันดับสภาพปะการังท่ีอุทยาน
แหงชาติตะรุเตาอยูในระดับกลาง เส่ือมโทรม และเส่ือมโทรมมาก ในอดีตปรากฏการณธรรมชาติ 
เชน ลมมรสุมรุนแรงในป 2529 และการระบาดของปลาดาวหนามทําใหปะการังเส่ือมโทรม ขณะท่ี
ในปจจุบัน วิธีการประมงมีผลกระทบตอปะการังสูง เชน อวนลากและอวนลอมหินเปนปญหา

                                                 
 16 วิทยาลัยครูสงขลา, รายงานการวิจัย เร่ือง การฟนฟูบริเวณประวัติศาสตรเกาะตะรุเตา 
อุทยานแหงชาติตะรุเตา, 31-33.  
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สําคัญ แหลงอนุบาลสัตวน้ําและส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ ในบริเวณนั้นพลอยลดลงดวย ปะการังที่จัดวาเปน
ปะการังท่ีสมบูรณคือปะการังออนในน้ําลึกระหวางเกาะอาดังกับเกาะหินงามเทานั้น  
 นอกจากปลาและปะการังแลว ยังมีหอยประเภทตางๆ ท่ีกินแพลงตอนเปนอาหาร หมู
เกาะอาดัง-ราวี มีแพลงตอนจํานวนมาก เพราะกระแสน้ําและการไหลเวียนเปล่ียนถายของน้ํา
ตลอดเวลา หอยเหลานี้ ไดแก หอยมุกปาง หอยมุกโขงและหอยมือเสือ 3 ประเภท ท่ีสามารถพบที่หมู
เกาะอาดัง-ราวี สวนสัตวทะเลเล้ียงลูกดวยนมท่ีพบจะมีพะยูน ปลาโลมา ปลาวาฬ และเตาทะเล เชน 
เตามะเฟอง เตาตะนุ เตากระและเตาหญา เตาระวางไขที่เกาะอาดัง-ราวี ในชวงเดือนกันยายน-
ธันวาคม ปจจุบันปลาโลมา เตาทะเล หอยมือเสือและกุงมังกรเปนสัตวหามลาตามประกาศโดย
อุทยานแหงชาติตะรุเตา17 
 จะเห็นไดวาภายในหมู เกาะอาดัง-ราวีนั้น มีความอุดมสมบูรณของทรัพยากรที่
หลากหลาย ทั้งปาไมและพืชพรรณ สัตวบกและสัตวทะเล ซึ่งก็ลวนแตมีความสําคัญตอวิถีชีวิต
ของอูรักลาโวยในหมูเกาะอาดัง-ราวีแทบท้ังส้ิน สําหรับสัตวบกบางชนิดนั้น นอกจากจะใชเปน
อาหารแลว สัตวบางชนิด เชน นก จะมีความสําคัญตออูรักลาโวยมาก เนื่องจากเปนเครื่องหมาย
หรือสัญลักษณที่บงบอกแหลงท่ีอยูอาศัยของปลาได ซ่ึงเกิดจากการเรียนรูหรือภูมิปญญาอีกอยางหน่ึง
ของอูรักลาโวย สวนสัตวทะเลหลายๆ ชนิดนั้น นับวาเปนทรัพยากรท่ีมีคามากสําหรับอูรักลาโวย 
เนื่องจากมีวิถีการทํามาหากินท่ีผูกติดอยูกับทะเลอยางอาชีพประมง แมในปจจุบัน กระแสการ
พัฒนาดานการทองเท่ียวท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชนจะทําใหอูรักลาโวยไมไดยืดอาชีพประมงเพียงอยาง
เดียว การเกิดขึ้นของอาชีพใหมๆ ภายในชุมชนเชน การขับเรือรับจางนําเที่ยว หรือการเปน
แรงงานรับจางในรีสอรทและรานอาหาร  ลวนตางสามารถอยูไดดวยการมีทรัพยากรที่ยังคงความ
อุดมสมบูรณ เปนส่ิงดึงดูดความสนใจของนักทองเท่ียว  
 
ประชากร 
 ภายในหมูเกาะอาดัง-ราวี ซ่ึงอยูในเขตทองท่ีหมูท่ี 7 บานเกาะหลีเปะ ตําบลเกาะ
สาหรายนั้น ในอดีตกอนการประกาศจัดต้ังอุทยานแหงชาติตะรุเตาในป พ.ศ. 2517 พบวามี
ประชากรอาศัยอยูบนเกาะตางๆ ในหมูเกาะอาดัง-ราวี เชน เกาะหลีเปะ เกาะอาดัง และเกาะราวี เปนตน 
โดยเฉพาะท่ีเกาะหลีเปะจะมีประชากรอาศัยอยูมากกวาเกาะอ่ืนๆ เนื่องจากสภาพทางภูมิศาสตรซ่ึง
เปนท่ีราบ จึงเอ้ือตอการต้ังถ่ินฐาน แตภายหลังการประกาศจัดต้ังอุทยานแหงชาติตะรุเตา ตามกฎ

                                                 
 17 โรงเรียนบานเกาะอาดัง, หลักสูตรความรูทองถ่ินของชาวอูรักลาโวยหมูเกาะอาดัง-
ราวี.  
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ของทางอุทยานฯ สงผลใหประชากรจากเกาะตางๆ ในหมูเกาะอาดัง-ราวี ตองอพยพมาอยูอาศัยท่ี
เกาะหลีเปะ และบางสวนของเกาะอาดังเพียงเทานั้น จากการสํารวจจํานวนประชากรในชวงของการ
ประกาศจัดตั้งอุทยานแหงชาติตะรุเตาในป พ.ศ. 2517 นั้น พบวาประชากรทั้งหมดของหมูเกาะ
อาดัง-ราวี มี 329 คน เปนอูรักลาโวยท่ีอาศัยอยูท่ีเกาะหลีเปะ จํานวน 271 คน และอีก 58 คน อาศัย
อยูท่ีเกาะอาดังและเกาะราวี สถิติป 2518 มีประชากรจํานวน 49 ครอบครัว นับได 575 คน18  
 จากการสํารวจจํานวนประชากรและบานเรือนของ หมูท่ี 7 บานเกาะหลีเปะจาก
ฐานขอมูลของสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ซ่ึงไดตรวจสอบจํานวนประชากรจาก
ทะเบียนบาน และตรวจสอบจํานวนบานจากทะเบียนบานในปจจุบันคือ เดือนมกราคม พ.ศ. 2551 
พบวา มีประชากรจํานวน 952 คน เปนชาย 475 คน และหญิง 477 คน มีบานเรือน 160 หลังคา
เรือน19 และจากฐานขอมูลของสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครองนี้ สามารถตรวจสอบ
จํานวนประชากรและบานเรือนของ หมูท่ี 7 บานเกาะหลีเปะ ยอนหลังจากปปจจุบันไปได 5 ป ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1 จํานวนประชากรจากทะเบียนบานของหมูท่ี 7 ตําบลเกาะสาหราย อําเภอเมืองสตูล ตั้งแต
 ป พ.ศ. 2547-2551 

 
ป พ.ศ.  ชาย  หญิง  รวม 
2547 450 451 901 
2548 459 461 920 
2549 465 465 930 
2550 476 475 951 
2551 475 477 952 

 
ท่ีมา : ท่ีวาการอําเภอเมืองสตลู, จํานวนประชากรจากทะเบียนบาน ม. 7 ต. เกาะสาหราย อ. เมือง
สตูล จ. สตูล, ฐานขอมูลสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, 26 กุมภาพนัธ 2551. 

                                                 
 18 บุญเสริม ฤทธาภิรมย, จดหมายจากตะรุเตา , 138. 
 19  ท่ีวาการอําเภอเมืองสตูล, จํานวนประชากรและบานจากทะเบียนบาน ม. 7 ต. เกาะ
สาหราย อ. เมืองสตูล จ. สตูล, ฐานขอมูลสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, 26 
กุมภาพันธ 2551. 
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ตารางที่ 2 จํานวนบานจากทะเบียนบานของหมูที่ 7 ตําบลเกาะสาหราย อําเภอเมืองสตูล ตั้งแตป 
 พ.ศ. 2547-2551 

 
ป พ.ศ.  จํานวนหลัง 
2547 157 
2548 159 
2549 160 
2550 160 
2551 160 

 
ท่ีมา : ท่ีวาการอําเภอเมืองสตลู, จํานวนบานจากทะเบียนบาน ม. 7 ต. เกาะสาหราย อ. เมืองสตูล จ. 
สตูล, ฐานขอมูลสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, 26 กุมภาพันธ 2551.  
 
การคมนาคม 
 การเดินทางสูหมูเกาะอาดัง-ราวี ในจังหวัดสตูลนั้น มีรูปแบบการเดินทางหลายรูปแบบ 
ซ่ึงทางจังหวัดสตูลไดจัดบริการพาหนะในการเดินทางไว ท้ังการเดินทางจากภายนอกเขาสูตัวหมู
เกาะอาดัง-ราวี และการเดินทางภายในหมูเกาะอาดัง-ราวี  การเดินทางสูหมูเกาะอาดัง-ราวี สามารถ
เดินทางจากกรุงเทพฯ มายังจังหวัดสตูลโดยตรง หรือจากอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลามาจังหวัด
สตูล หรือจากหาดใหญมายังทาเรือปากบารา อําเภอละงู โดยสามารถใชพาหนะในการเดินทางได
หลายประเภท เชน รถยนต รถตูปรับอากาศ รถโดยสารประจําทาง รถแท็กซ่ี เปนตน ตอจากนั้นจะ
เดินทางโดยทางเรือสูหมูเกาะอาดัง-ราวี โดยมีเรือโดยสารใหบริการท่ีทาเทียบเรือปากบารา อ. ละงู 
ซ่ึงระยะทางจากทาเรือปากบาราถึงหมูเกาะอาดัง-ราวี เปนระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร ปจจุบัน
สามารถใชบริการเรือโดยสารแบบตางๆ ได เชน เรือธรรมดา เรือเร็ว (เรือเฟอรร่ี) เรือเร็วพิเศษ 
(เรือสปดโบท) และเรือประมงท่ีใหบริการเชาเหมาเพื่อเดินทางไปสูหมูเกาะอาดัง-ราวี  
 สําหรับการเดินทางภายในหมูเกาะอาดัง-ราวี จะมีเรือหางยาวของรีสอรทและของอูรักลา
โวยบนเกาะหลีเปะคอยใหบริการ สวนการคมนาคมภายในเกาะจะมีเพียงเสนทางเดินเทาเทานั้น ไม
มีถนนมาตรฐาน บนเกาะหลีเปะจะมีถนนขนาดกวางพอท่ีจะใชขับขี่รถจักรยานยนตและจักรยาน
และใชเปนเสนทางเดินเทา มีถนนเสนหลักเพียงเสนเดียวท่ีใชเดินทางระหวางฝงหนาเกาะ ซ่ึงเปน
ท่ีตั้งของสถานท่ีราชการท่ีสําคัญ เชน โรงเรียนบานเกาะอาดัง สถานีอนามัยบานเกาะอาดัง สายตรวจ
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ตํารวจชุมชน รวมไปถึงหมูบานอูรักลาโวยสวนใหญ ศาลบรรพบุรุษ สุสานและรีสอรท กับฝงหลัง
เกาะซ่ึงเปนท่ีตั้งของท่ีทําการผูใหญบานและรีสอรทสวนใหญในชุมชน 
 

 
 

ภาพท่ี 7 แผนที่แสดงเสนทางการคมนาคมจากทาเรือปากบาราสูเกาะหลีเปะ 
ท่ีมา : SABYE SPORTS CO. LTD, Lipe's First and Finest Scuba Diving and Water Sports Center 
[online], accessed 11 January 2007. Available from http://www.sabye-sports.com/maps.html 

 
ภูมิหลังทางประวัติศาสตรของชุมชนอูรักลาโวยเกาะหลีเปะกอนป พ.ศ. 2493 

 
 การศึกษาภูมิหลังทางประวัติศาสตรของชุมชนอูรักลาโวยเกาะหลีเปะกอนป พ.ศ. 
2493 จะใหความสําคัญกับภูมิหลังหรือประวัติความเปนมาที่เกี่ยวของกับชุมชนอูรักลาโวยเกาะ
หลีเปะ 3 ประเด็น คือ ประวัติความเปนมาของชาวเลในประเทศไทย การตั้งถ่ินฐานและพัฒนาการ
ของชุมชนอูรักลาโวยเกาะหลีเปะในจังหวัดสตูล และวิถีชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชน
อูรักลาโวยเกาะหลีเปะกอนป พ.ศ. 2493 ท้ังนี้การไดทําความเขาใจกับภูมิหลังดานชาติพันธุ ภมิูหลัง
ดานสถานท่ีหรือพัฒนาการของทองถ่ินท่ีศึกษา และภูมิหลังดานวิถีชีวิตความเปนอยูในยุคดั้งเดิม
นั้น จะชวยใหมองเห็นชุมชนในชวงเวลาตอมาไดอยางมีพลวัต 
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ประวัติความเปนมาของกลุมชาตพิันธุชาวเลในประเทศไทย 
 ชื่อและตนกําเนิดของชาติพันธุชาวเล  คําวา “ชาวเล” เปนภาษาปกษใตท่ียนยอมาจาก
คําวา “ชาวทะเล” ในท่ีนี้หมายถึงกลุมชาติพันธุหนึ่งในประเทศไทย พบเฉพาะบริเวณชายฝงทะเล
และเกาะแถบทะเลอันดามันหรือชายฝงทะเลดานตะวันตกของภาคใตเทานั้น คําวา “ชาวนํ้า” เปน
ช่ืออีกช่ือหนึ่งท่ีคนภายนอกใชเรียกกลุมชาติพันธุนี้ ในปจจุบันช่ือนี้ไมนิยมอีกตอไป เนื่องจากเปน
คําดูหม่ินดูแคลนท่ีทําใหชาวเลกลายเปนกลุมท่ีแปลกแยกไปจากกลุมชนอ่ืนๆ ชาวเลสวนใหญจะ
แสดงความไมพอใจออกมาทันทีเม่ือถูกเรียกช่ือนี้ อาจเนื่องดวยความเชื่อของชาวเลที่วาทุกคนเกิด
มาจากนํ้า (น้ําอสุจิ) ซ่ึงไมสะอาดบริสุทธ์ิ20 
 ฉันทัส ทองชวย ไดศึกษาและรวบรวมช่ือท่ีใชเรียกชนกลุมนี้ของแตละประเทศไว คือ 
ชาวพมา จะเรียกชนกลุมนี้วา เซลัง (Selang) เชลอง (Selong) หรือเชลอน (Selon) ยะโฮร หรือ ฉลาง
สิงคโปร เรียกวา โอรังเลาต (Orang Laut) หรือรายัตเลาต (Rayat Laut) อินโดนีเซีย เรียกวา บาโจ 
(Badjo) บาโรก (Barok) เชกะฮ (Sekah) รายัต (Rayat) หรือ ณูรู (Juru) ฝงตะวันออกของสุมาตรา
เรียกวา รายัต (Rayat) หรือกัวลา (Kuala) ชาวมลายูเรียกชาวเลวา โอรังละอุต (Orang Laut) แปลวา 
คนทะเล (โอรัง-คน, ละอุต-ทะเล) 21 อังกฤษเรียกวา Sea Gypsy หรือ ยิปซีทะเล สวนประเทศอ่ืนๆ 
เรียกตามสากลวา Sea Gypsy หรือ Sea Dyaks หรือ Orang Selat (ชนผูอาศัยอยูตามชองแคบ)
 นอกจากนี้ยังมีคําท่ีทางราชการกําหนดใหเรียกชนกลุมนี้วา “ชาวไทยใหม” แทนคําวา 
“ชาวเล” หรือ “ชาวน้ํา” หรือแทนคําอ่ืนๆ ท้ังนี้เพ่ือตองการลดชองวางดานความรูสึกท่ีไมดีระหวาง
ชนกลุมนี้กับประชาชนท่ัวไปออกไป สําหรับความเปนมาของคําวา “ชาวไทยใหม” นั้น เนื่องมาจาก
เม่ือคร้ังท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเคยเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเย่ียมเยียนแจกวัตถุปจจัยท่ี
จําเปนตางๆ แกชาวเลและโปรดใหเรียกชาวเลวา “ไทยใหม” ซ่ึงบรรดาชาวเลปล้ืมปติพอใจมาก 
ตองการใหคนท่ัวไปเรียกพวกเขาตามนามพระราชทาน22 
 

                                                 
 20 นฤมล หิญชีระนันท, “เพื่อความเขาใจในมอแกน ความรูและมายาคติเกี่ยวกับกลุม
ชาติพันธุชาวเล” ใน ชาติพันธุและมายาคติ (กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ 
กระทรวงวัฒนธรรม, 2546), 106. 
 21 เยาวลักษณ ศรีสุกใส, “การเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม: ศึกษา
กรณีชาวเลสังกาอู อําเภอลันตา จังหวัดกระบ่ี” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
มานุษยวิทยา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545), 23. 
 22 เร่ืองเดียวกัน, 3. 
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ตารางท่ี 3 ช่ือท่ัวไปและชื่อเฉพาะของกลุมชาติพันธุชาวเล 
 

ช่ือท่ีเรียกกนัโดยท่ัวไป 
ภาษาไทย : ชาวเล, ชาวนํ้า 
ภาษาอังกฤษ : ชนเผาเรรอนทางทะเล (Sea Nomads), ยิปซีทะเล (Sea Gypsies) 
ภาษาพมา : ซาโลวน, ซาโลน (Selung, Selon) 
ภาษามลายู : โอรังเลาต (Orang Laut) 

อางถึง 
อางโดย 

มอแกน มอแกลน อูรักลาโวย 

 
 

มอแกน 

มอแกน(Carrapiett 1909, 
White 1922) 
บะซิง (Hogan 1972 : 206) 
มาซิง (ประพนธ 2517 : 32) 
สิง (ประเทือง 2515 : 4) 

มอแกนตามับ (อาภรณ 
2531 : 70) 
ออลังตามับ 
ไทยใหม 

ออรังหลอตา 
(BernartZik 1958ซ41) 

 
 

มอแกลน 

มอแกนปูเลา (อาภรณ 2531 : 
70) หรือมอแกนปอลาวชาว
เกาะ (Hogan 1972 : 207) 
มอแกนเล 

มอแกลน (Hogan 1972 
: 206) 
 ชาวบก (Hogan 1972 : 
207) 
ไทยใหม 

ออลังลาโวย 

 
อูรักลาโวย 

มอแกน 
สิง (วิศิษฐ 2527 : 1) 

สิงบก 
มอแกนบก 

อูรักลาโวย (Hogan 
1972 : 207) 
ลาโวย 
ไทยใหม 

 
ท่ีมา : นฤมล หิญชีระนันท, “เพื่อความเขาใจในมอแกน ความรูและมายาคติเกี่ยวกับกลุมชาติพันธุ
ชาวเล” ใน ชาติพันธุและมายาคติ (กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ กระทรวง
วัฒนธรรม, 2546), 113.  
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 แมวาลักษณะพ้ืนฐานการดํารงชีวิตของชาวเลแตเดิมนั้นจะมีการอพยพยายถ่ินอยูเสมอ 
และเปนกลุมชนที่ไมรูจักการบันทึกเร่ืองของตนเอง ซ่ึงจะทําใหยากตอการสืบสาวไปถึงรากเหงาท่ี
แทจริงได แตจากการศึกษาสถานภาพเอกสารและการวิจัยชุมชนชาวเล พบวามีผูใหความสนใจศึกษา
ถึงประวัติความเปนมาของชาวเลในประเทศไทยอยูหลายทาน มีตัวอยางดังตอไปนี้  
 อุทัย หิรัญโต ตั้งขอสันนิษฐานวาชาวเลนาจะอพยพมาจากลุมน้ําแยงซีเกียง โดยเขียนไว
วา เดิมชาวเล (ชาวน้ํา) อาศัยอยูตามลุมแมน้ําแยงซีเกียงในประเทศจีน แลวไดอพยพหลบหนีภัย
เรรอนลงมาทางตอนใตเปนพวกๆ โดยอาศัยลําแมน้ําโขง ลองเรือเร่ือยลงมาตลอดแหลมอินโดจีน 
เม่ือออกทะเลก็อาศัยเรือเรรอนอยูตามเกาะตางๆ ตลอดลงไปถึงพมาและมลายู23 

 เจน จรจัด ตั้งขอสันนิษฐานวาชาวเลนาจะอพยพมาจากบริเวณอินโดนีเซีย โดยกลาวถึง
การคนควาทางดานประวัติความเปนมาของชาวเลวา มีประวัติศาสตรตอนหนึ่ง เร่ิมตนเม่ือชนเผาอินโดนี
เซ่ียน พวกหนึ่งอพยพสูเกาะบอรเนียว ในคร้ังแรกเปนการอพยพจากแผนดินไปสูทะเล นับเปนการ
เร่ิมตนวิถีชีวิตแบบชาวเกาะข้ึนท่ีนี่ และไดเกิดเผาพันธุดยัค (Dyak) ข้ึน ดยัคพวกหนึ่งปกหลักอาศัย
อยูบนฝงจนกลายเปนบรรพบุรุษของคนพ้ืนเมืองแหงเกาะบอรเนียว แตดยัคอีกพวกหนึ่งกลับชอบใช
ชีวิตเรรอนทํามาหากินอยูในทองทะเล เรียกกันวา “ดยัคทะเล” (Sea Dyak)  เคล่ือนยายอพยพตามแนว
หมูเกาะเร่ือยมาจนถึงแหลมมลายู บางพวกข้ึนฝงท่ีแหลมมลายูและกลายเปนบรรพบุรุษดั้งเดิมของ
ชาวมลายู แตยังมีบางพวกที่ไมไดหยุดยั้งการเดินทางแสวงหา พวกเขาแลนเรือรอนเรมาทางชอง
แคบมะละกาออกสูบริเวณทะเลอันดามัน ทองมาตามแนวหมูเกาะฝงตะวันตกของไทย และข้ึนไป
ทางหมูเกาะตอนใตของสหภาพพมา อยางไรก็ตามชนเผาผูทองทะเลเหลานี้ไดแบงออกเปนพวก
ยอยๆ คือพวกอูรักลาโวย (Urak Lawai) เขามาอยูอาศัยบริเวณหมูเกาะลันตา และพวกมอแกน 
(Moklen) อยูถัดสูงข้ึนไปแถวเกาะภูเก็ต เขาสูบริเวณหมูเกาะทางตอนใตของประเทศสหภาพพมาแลว
ก็กลายเปนพลเมืองชาวเกาะพวกแรกบนหมูเกาะภาคใตฝงตะวันตกของประเทศไทย24 

 David W. Hogan ตั้งขอสันนิษฐานวาชาวเลนาจะอพยพมาจากบริเวณประเทศมาเลเซีย 
โดยกลาวถึงประวัติความเปนมาของชาวเลวาเปนเผาพันธุท่ีปรากฏขึ้นมาราวๆ ศตวรรษท่ี 17 (พุทธ
ศตวรรษท่ี 23) มีช่ือเรียกวา “Orang Selat” (ชนผูอาศัยอยูตามชองแคบ) เปนพวกเดียวกับพวกมอแกน 

                                                 
 23 พิมพิไล ตั้งเมธากุล, “การผสมกลมกลืนทางสังคมและวัฒนธรรม ศึกษาเฉพาะกรณี
ชุมชนชาวเล เกาะสิเหร ตําบลรัษฎา อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต” (สารนิพนธ สาขามานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2529), 17.    
 24 เจน จรจัด, “อูรักลาโวย วิญญาณอิสระแหงทองทะเล” อนุสาร อ.ส.ท. 22, 8 (มีนาคม, 
2525),  47-53. 
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(Moken) ในปจจุบันเปนชนเผาเรรอนอยูในทะเลตามเกาะตางๆ ไมมีรัฐบาล ชอบทองเท่ียวเปนโจร
สลัด ตอมากลุมคนพวกนี้ไดตกเปนเคร่ืองมือของกษัตริยปรเมศวร ซ่ึงถือกันวาเปนกษัตริยองคแรก
ของมะละกา โดยท่ีพวกชาวเลจะตองเขารวมกลุมกันเปนโจรสลัดปลนเรือในทะเล ทรัพยสินทีไ่ดมาก็
แบงใหกับกษัตริยปรเมศวร25  

 จากการศึกษาถึงประวัติความเปนมาของชาวเลของ อาภรณ อุกฤษณ26 ซ่ึงอาศัยวิธีการ
ทางดานคติชนวิทยา โดยเก็บรวบรวมขอมูลในรูปแบบของตํานานและคําบอกเลาท่ัวไป ก็ไดกลาวถึง
ตํานานเร่ืองตางๆ ของชาวเล เชน ตํานานชาวเลกับโจรสลัด ตํานานการกําเนิดมนุษยของชาวเล และ
ตํานานเทือกเขา “ฆูนุงฌึรัย” เปนการต้ังขอสันนิษฐานวาชาวเลนาจะอพยพมาจากแถบประเทศ
มาเลเซียเชนกัน (ดูตํานานเหลานี้ไดจากภาคผนวก ก) 
 สําหรับการศึกษาประวัติความเปนมาของชาวเลโดยอาศัยหลักการเปรียบเทียบรูปราง
ลักษณะทางกายภาพ เพื่อตั้งขอสันนิษฐานเกี่ยวกับเชื้อชาติชาวเลนั้น ก็ไดมีผูสนใจศึกษาดังเชน 
ประสิทธิ์ เอื้อตระกูลวิทย กลาววา “ชาวเล” ไดถูกจัดใหอยูใน “กลุมมาลาโย-โปลีนีเซียน” (Malayo-
Polynesian) และเช่ือวาเม่ือประมาณ 4,000 ปมาแลว พวกมาเลยรุนแรกหรือโปรโตมาเลย (Proto-
Malays) จากผืนแผนดินใหญเขาสูแหลมอินโดจีนและลงมาสูทางภาคใต อพยพตอไปยังบริเวณหมู
เกาะในมหาสมุทรแปซิฟค เปนบรรพบุรุษของพวกโปลีนีเซียน (หรือจัดอยูในกลุม มาลาโย-โปลีนีเซียน) 
เปนการสืบเช้ือสายระหวางพวกโปรโตมาเลยกับออสราลอยด (นิกริโต ซามัง ซาไก ท่ีเขามายัง
ดินแดนทางภาคใตของไทย ในสมัยไพลสโตซีนมีอายุไมนอยวา 10,000 ป)  
 หลังการเคล่ือนยายของพวกโปรโตมาเลย เปนการเคล่ือนยายเขามาตั้งถ่ินฐานของพวก
มองโกลอยดฝายใต (Southern Mongolid) หลายคร้ัง โดยไดเขามาจากผืนแผนดินใหญลงมาสูแหลม
อินโดจีน ไดเขามาต้ังถ่ินฐานในภาคใตและมีการสืบเช้ือสายของพวกมาเลเซียกับออสตาลอยด และ
พวกโปรโต-มาเลย ไดกลายเปนชนพื้นเมืองสมัยแรกเริ่มกอนประวัติศาสตรของภาคใต สวน
พวกโปรโต-มาเลย ท่ีมีถ่ินฐานในดินแดนแถบประเทศมาเลเซีย ก็ไดอพยพเขามาต้ังถ่ินฐานริมฝง

                                                 
 25 พิมพิไล ตั้งเมธากุล, “การผสมกลมกลืนทางสังคมและวัฒนธรรม ศึกษาเฉพาะกรณี
ชุมชนชาวเล เกาะสิเหร ตําบลรัษฎา อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต”, 17-18.   
 26 อาภรณ อุกฤษณ, “พิธีลอยเรือ: ภาพสะทอนสังคมและวัฒนธรรมของชาวเล 
กรณีศึกษาชุมชนบานหัวแหลม เกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี”, 8-13.   
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ทะเลของภาคใต โดยคนพวกนี้อพยพมาทางเรือ เปนชนชาวน้ํา หรือชาวเลท่ีเรียกกันวามอแกนหรือ
โอรังลาโอด27 
 ประเทือง เครือหงส ไดกลาวถึงรูปรางลักษณะทางกายภาพของกลุมชาติพันธุชาวเลไววา  
ชาวนํ้ามีลักษณะคลายชาวมองโกล แตไมเดนนัก สูงราวคนไทย ผิวกรานดําและเปนโรคผิวหนังกัน
มาก เม่ือพิจารณารูปรางและลักษณะและหนาตาของชาวนํ้า จะเห็นไดชัดเจนวาละมายคลายคลึงกับ
ชาวมลายูเปนอยางยิ่ง ผูชายผิวคอนขางคลํ้าไมสูงไมต่ํานัก หนาอกกวาง หนาตาผูชายคอนขางหลอ 
และทรวดทรงสวยกวาผูหญิง สวนผูหญิงนั้นรูปรางสูงโปรง ผิวพรรณหนาตาไมคอยสวย... จากการ
สังเกตและศึกษาเกี่ยวกับเช้ือชาติของมนุษย ไดแก สีของผิวหนัง สีและลักษณะของผมและขน 
ลักษณะสีของดวงตา สวนสูง ขนาดรูปรางและลักษณะโดยท่ัวๆ ไป หนาผาก จมูก ริมฝปาก ฟนและ
คาง ฯลฯ สันนิษฐานวาชาวน้ําเปนพวกเช้ือชาติมองโกล (Mongoloid) เชนเดียวกับพวกอินเดียนแดง 
จีน พมา ไทย มลายู อินโดนีเซีย และนิกริโต ฯลฯ เปนตน28 
 ประทีป ชุมพล ไดอธิบายถึงเผาพันธุชาวเลทางชาติพันธุวิทยาวา ชาวเลจัดเขาอยูในกลุม
ชนพวกเมลานีเซียน (Melamesian) ซ่ึงมีถ่ินฐานอยูแถบหมูเกาะทะเลใตของมหาสมุทรแปรซิฟก หรือ
หมูเกาะเมลานีเซีย (เกาะของคนผิวดํา) ตอมาไดโยกยายถ่ินฐานกระจายไปในหมูเกาะทะเลใต พวกนี้
มีรูปรางลักษณะตัวคอนขางเล็ก ผิวดํา ตาดํา ผมหยิกหยอยเปนกระจุก มีภาษา และวัฒนธรรมเปนของ
ตนเอง แตปจจุบันมักจะถูกกลืนจากประเทศท่ีตนอาศัยอยู29 
 จากผลการศึกษาของนักวิชาการดังกลาวมานี้ ไมอาจท่ีจะสรุปไดอยางชัดเจนวาชาวเล
บริเวณชายฝงทะเลอันดามันหรือชาวเลในประเทศไทยมีเช้ือชาติอะไรไดอยางแนนอน แตไมไดเปน
ชนพื้นเมืองเดิมของเกาะตางๆ ทางภาคใตฝงตะวันตกมาแตดั่งเดิม แตเปนพวกท่ีอพยพเรรอนมาจากท่ี
อ่ืน สวนจะมาจากลุมน้ําแยงซีเกียงในประเทศจีน  บริเวณประเทศอินโดนีเซีย หรือประเทศมาเลเซีย
นั้นยังไมสามารถสรุปไดแนชัด แตจากการศึกษาสถานภาพเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับชาวเลที่ผาน
มา ทําใหเห็นวาขอสันนิษฐานสวนใหญโนมเอียงไปในทางท่ีสันนิษฐานวาชาวเลอาจจะเปนกลุม

                                                 
 27 ประสิทธ์ิ เอ้ือตระกูลวิทย, “พิธีกรรมและความเช่ือถือของชาวเล : ศึกษาจาก
ภาพเขียนสีสมัยกอนประวัติศาสตรในภาคใตของประเทศไทย” (สารนิพนธ สาขาโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534), 19. 
 28 ประเทือง เครือหงส, ชาวน้ํา (ชาวทะเล) ในเมืองไทย (กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2524), 20-
21. 
 29 พิมพิไล ตั้งเมธากุล, “การผสมกลมกลืนทางสังคมและวัฒนธรรม ศึกษาเฉพาะกรณี
ชุมชนชาวเล เกาะสิเหร ตําบลรัษฎา อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต”, 18.   
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มาลาโย-โปลีนีเซียน และมีความเกี่ยวพันกับดินแดนแถบประเทศมาเลเซีย ซ่ึงอาจจะเปนถ่ินกําเนิด
ของบรรพบุรุษชาวเลหรือเปนดินแดนสวนหนึ่งของเสนทางอพยพของชาวเลก็เปนได 
 
 การแบงกลุมชาวเลในประเทศไทย  แมชาวเลกลุมตางๆ จะมีความคลายคลึงกันในแง
ของการดํารงชีวิตท่ีผูกพันอยูกับทะเล แตทวาชาวเลกลุมตางๆ นั้นก็ยังมีความแตกตางกันใน
รายละเอียดทางดานชาติพันธุ ภาษา และวัฒนธรรม เปนเอกลักษณเฉพาะกลุม และจากการศึกษา
สถานภาพเอกสารและงานวิจัยชุมชนชาวเลก็พบวานักวิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับชาวเลไดพยายาม
แบงกลุมชาวเลในประเทศไทย โดยอาศัยหลักเกณฑในดานตางๆ เชน ทางดานภาษาศาสตร ทางดาน
การตั้งถ่ินฐานและการอพยพ และทางดานชาติพันธุวรรณา เปนตน ดังตอไปนี้ 
 David W. Hogan นักภาษาศาสตร แบงชาวเลออกเปน 3 กลุม คือ กลุมมอแกน (Moken) 
กลุมมอแกลน (Moklen) และกลุมอูรักลาโวย (Uraklawoi)  
 Chistopheicourt แบงชาวเลออกเปนกลุมชาวเกาะแท (Chaokoh Thae) และกลุมไทย
ใหม (Thaimai) 
 ประพันธ เครือณรงค ไดทําการศึกษาชาวเล ท่ีอาศัยอยูในประเทศไทย โดยไดแบง
ออกเปนกลุมยอยๆ 3 พวก คือ 
  1) พวกมะละกา (Moken) สันนิษฐานวาพวกนี้เดิมอาศัยอยูแถบชองแคบ
มะละกา 
  2) พวกลิงคา (Lingga) สันนิษฐานวาพวกนี้เดิมอาศัยอยูแถบหมูเกาะลังกา  
  3) พวกมาซิง หรือพวกสิงห สวนใหญอาศัยอยูแถบเมืองมะริด ทวายและ
หมูเกาะตางๆ ในเขตสหภาพพมา30 

 อาภรณ อุกฤษณ ไดแบงกลุมชาวเลในประเทศไทยออกเปน 2 กลุมใหญๆ ตามแนวคติ
ชนวิทยา โดยอาศัยตํานานและคําบอกเลาของชาวเลเปนหลัก คือ 
  1) ชาวเลกลุมมอแกน (Moken) แบงเปน 2 กลุมยอย คือ 
   - มอแกนปูเลา (Moken Pulau) หมายถึงมอแกนเกาะ หรือท่ี
เรียกกันวาสิงหทะเล 
   - มอแกนตามับ (Moken tamub) หมายถึงมอแกนบกหรือท่ี
เรียกกันวามอแกนขละ หรือสิงหบก   

                                                 
 30 ประสิทธ์ิ เอ้ือตระกูลวิทย, “พิธีกรรมและความเช่ือถือของชาวเล: ศึกษาจากภาพเขียน
สีสมัยกอนประวัติศาสตรในภาคใตของประเทศไทย”, 24.     
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 มอแกนท้ังสองกลุมนี้ ใชภาษามอแกนเปนภาษาพูด โดยมีภาษามอแกนปูเลาเปน
ภาษากลาง สวนภาษามอแกนตามับเปนภาษาทองถ่ิน 
  2) ชาวเลกลุมอูรักลาโวย (Uraklawoi) ชาวเลกลุมนี้ใชภาษาอูรักลาโวยเปน
ภาษาพูด31 
 โดยสรุปแลว ผูวิจัยสวนใหญ โดยเฉพาะผูท่ีผลิตผลงานในระยะหลังๆ จะใหความสําคัญ
กับการแบงกลุมชาวเลตามแบบอยางของอาภรณ อุกฤษณ คือ แบงชาวเลออกเปน 2 กลุม คือชาวเล
กลุมมอแกนและชาวเลกลุมอูรักลาโวย 
 
 การกระจายตัวของชาวเลในประเทศไทย  ชาวเลท้ังหมดท่ีพบอยูในประเทศไทยนั้น ได
ตั้งถ่ินฐานกระจายกันอยูตามชายฝงทะเลอันดามันรวมไปถึงบริเวณเกาะตางๆ ตั้งแตภาคใตตอนบน
จนไปถึงภาคใตตอนลาง แบงตามจังหวัดไดดังนี้ 
 1) จังหวัดระนอง พวกกลุมมอแกน  กลุมหนึ่ง ตั้งถ่ินฐานอยูบนเกาะสินไหและเกาะลูก
หลัด ในเขตจังหวัดระนอง  
 2) จังหวัดพังงา พวกกลุมมอแกน  กลุมหนึ่ง อาศัยอยูบนเกาะพระทอง เกาะยานเชือก
และหมูเกาะสุรินทร ในเขตอําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา และกระจัดกระจายลงมาตามชายฝงทะเล
ตั้งแตบานทุงน้ําดํา อําเภอตะกั่วปา มาจนถึงหาดบางคลี ตําบลบางคลี และบานจําป อําเภอทายเหมือง 
จังหวัดพังงา  
 3) จังหวัดภูเก็ต พบวามีการกระจายตัวของกลุมชาวเลอยูบริเวณหาดราไวย มีอยู 2 พวก
คือ พวกไทยใหม และพวกมอแกนหรือมาซิงหรือสิงห อยูในพื้นท่ีหมูท่ี 2 ตําบลราไวย อําเภอเมือง ท่ี
แหลมหลาและบานเหนือเปนพวกมอแกนอยูในพื้นท่ีหมูท่ี 5 ตําบลไมขาว อําเภอถลาง ท่ีเกาะสิเหร 
หรือแหลมตุกแกเปนพวกอูรักลาโวยอยูในพ้ืนท่ีหมูท่ี 4 ตําบลรัษฎา อําเภอเมือง ท่ีหาดสะปาเปนพวก
อูรักลาโวยอยูในพื้นท่ีหมูท่ี 3 ตําบลเกาะแกว อําเภอเมือง  
 4) จังหวัดกระบ่ี พบการกระจายตัวของชาวเลในบริเวณตางๆ ไดแก ท่ีเกาะพีพี มีชุมชน
ชาวเลต้ังอยูในเขตบานแหลมตง หมูท่ี 7 อําเภออาวพระนาง อําเภอเมืองกระบ่ี และท่ีเกาะลันตา มี
ชุมชนชาวเลกระจัดกระจายอยูตามบริเวณ บานศาลาและดานบานคลองดาว ตั้งอยูในเขตหมูท่ี 4 

                                                 
 31อาภรณ อุกฤษณ, “พิธีลอยเรือ: ภาพสะทอนสังคมและวัฒนธรรมของชาวเล 
กรณีศึกษาชุมชนบานหัวแหลม เกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี”, 15-16.     
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ตําบลเกาะลันตาใหญ อําเภอเกาะลันตา บานหัวแหลมและบานสังกะอู ตั้งอยูหมูท่ี 1 ตําบลเกาะลันตา
ใหญ อําเภอเกาะลันตา32 
 5) จังหวัดสตูล เปนชาวเลกลุมอูรักลาโวย อาศัยอยูในหมูเกาะอาดัง-ราวี ตําบลเกาะ
สาหราย อําเภอเมือง บริเวณเกาะหลีเปะและบางสวนของเกาะอาดัง33  

 แผนผังตอไปนี้แสดงใหเห็นถึงการแบงกลุมยอยๆ และการกระจายตัวของชาวเล
กลุมมอแกน มอแกลน และอูรักลาโวย ซ่ึงการแบงนี้มีพื้นฐานบนชุมชนซ่ึงมีพื้นท่ีทางภูมิศาสตรเปนหลัก 

ชาวเล 
 

   มอแกน/มอแกลน              อูรักลาโวย 
     - ลันตา, จํา, พพีี  
     - ภูเก็ต   
               - สิเหร 
               - ราไว 
               - สะปา 
     - หลีเปะ, บุโบลน 
                 มอแกน            มอแกลน 

- ยานเชือก - ยายเชา             - ปากจก - ลําป  
- ยายลํ้า - ดุง                                    - บางสัก - แหลมหลา 
- ญวิ - ลําป, มุก                              - ฯลฯ 
       - ฯลฯ   

 
แผนผังท่ี 2 แสดงการแบงกลุมยอยๆ และการกระจายตัวของชาวเลกลุมมอแกน มอแกลนและ 
  อูรักลาโวย  
ท่ีมา : นฤมล หิญชีระนันท, “เพื่อความเขาใจในมอแกน ความรูและมายาคติเกี่ยวกับกลุมชาติพันธุ
ชาวเล” ใน ชาติพันธุและมายาคติ. (กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ 
กระทรวงวัฒนธรรม, 2546), 114.  

                                                 
 32 ประสิทธ เอ้ือตระกูลวิทย, “พิธีกรรมและความเช่ือถือของชาวเล: ศึกษาจากภาพเขียน
สีสมัยกอนประวัติศาสตรในภาคใตของประเทศไทย”, 26-29. 
 33 เขมชาติ เทพไชยและคณะ, “ชาวเล” สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต, 203. 
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 จากประวัติความเปนมาของกลุมชาติพันธุชาวเลในประเทศไทยที่ไดกลาวมาขางตน
นั้น ทําใหสามารถมองเห็นภาพรวมของชาวเลในประเทศไทย ซ่ึงมีชุมชนชาวเลท่ีผูวิจัยสนใจศึกษา
รวมอยูดวย และทําใหเขาใจไดวา ชุมชนท่ีผูวิจัยสนใจศึกษานั้น เปนชุมชนชาวเลกลุมอูรักลาโวย 
ซึ่งอาศัยอยูในเขตหมูเกาะอาดัง-ราวี บริเวณเกาะหลีเปะและบางสวนของเกาะอาดัง จังหวัดสตูล 
และผูวิจัยจะไดกลาวถึงการต้ังถ่ินฐานและพัฒนาการของชุมชนชาวเลแหงนี้ตอไป   
 
การตั้งถ่ินฐานและพัฒนาการของชุมชนอูรักลาโวยเกาะหลีเปะ จังหวัดสตูล 
 ประวัติการตั้งถ่ินฐานของอูรักลาโวยเกาะหลีเปะ  ผูคนท่ีอาศัยอยูบนเกาะหลีเปะและ
เกาะอ่ืนๆ ในหมูเกาะอาดัง-ราวี นั้น มีอยูดวยกันสองกลุม ท้ังสองกลุมเปนชาวเลกลุมอูรักลาโวย 
โดยอูรักลาโวยกลุมแรกไดอพยพมาจากเกาะลันตา ตั้งแตประมาณทศวรรษ 2440  ชาวอูรักลาโวย
กลุมนี้ไดเขามาตั้งถิ่นฐานบริเวณเกาะหลีเปะ ซ่ึงเปนเกาะท่ีเอ้ือตอการต้ังถ่ินฐานมากท่ีสุดเม่ือ
เปรียบเทียบกับเกาะอื่นๆ ในหมูเกาะอาดัง-ราวี ทั้งนี้เนื่องจากสภาพทางภูมิศาสตรซึ่งเปนเกาะที่มี
ท่ีราบ สามารถต้ังบานเรือนและทําการเกษตรได รวมถึงความอุดมสมบูรณของทรัพยากรทั้งทางบก
และทางทะเลภายในหมูเกาะอาดัง-ราวี ท่ีเอ้ือตอการทํามาหากินของชาวอูรักลาโวยในยุคดั้งเดิมนี้
ดวย ผูเขามาบุกเบิกและเปนผูนําของอูรักลาโวยในยุคนี้คือ โตะฆีรี ลูกหลานของโตะฆีรี ไดเลาสืบ
ตอกันมาวา  
 

โตะฆีรีเปนชาวมุสลิมจากอินโดนีเซีย แจวเรือมาจากอาเจะหเมื่อประมาณ 100 ปมาแลว 
ระหวางทางไดหยุดแวะพักท่ีฆูนุงฌึรัย มาเลเซีย และไดชวนเพื่อนรวมจํานวน 4 คน ไดแก
โตะเอิม โตะบือโดยและแจบิแนะ ออกเดินทางหาหลักแหลงท่ีทํากินตอไป โดยไดแวะพักท่ี
เกาะลีดีและเกาะบุโหลนใหญ ตอมาเพ่ือนโตะฆีรีท้ัง 3 คน ไดแตงงานและตั้งถิ่นฐานท่ีเกาะ
ลันตา แตโตะฆีรียังคงมีความต้ังใจจะเดินทางแสวงหาท่ีทํากินตอไป หลังจากแตงงานกับ
ภรรยาคนแรกซึ่งเปนอูรักลาโวยที่เกาะลันตาและมีลูกดวยกัน 1 คน คือ โตะเตะ แลว 
โตะฆีรีกับแจบิแนะ ไดออกเดินทางตอจนถึงเกาะหลีเปะ จึงไดตัดสินใจตั้งถิ่นฐานท่ีเกาะ
หลีเปะ เนื่องจากเกาะมีความอุดมสมบูรณ มีบึงขนาดใหญกลางเกาะ ใชเปนพื้นท่ีเพาะปลูก 
รวมท้ังมีแหลงทํามาหากินทางทะเลท่ีสะดวก หลังจากน้ันโตะฆีรีไดชักชวนครอบครัวและ
เครือญาติยายมาอยูท่ีเกาะหลีเปะ ตอมาเม่ือภรรยาคนแรกของโตะฆีรีเสียชีวิต โตะฆีรีได
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แตงงานกับภรรยาคนท่ีสอง ช่ือนางมีอะ มีลูกสองคน คือ นายชาบูและนางดารา และมี
ภรรยาคนท่ีสาม ช่ือโตะต่ิง ไมมีลูกดวยกัน34   

 
 ตอมาในป พ.ศ. 2452 อูรักลาโวยอีกกลุมหนึ่งไดอพยพเขามาตั้งถิ่นฐานอยูบริเวณ
เกาะหลีเปะและเกาะอ่ืนๆ ในหมูเกาะอาดัง-ราวี ดวยเหตุผลทางการเมืองเร่ืองการปกปนเขตแดน 
เม่ือเกิดการรางเสนแบงเขตแดนไทย-มาเลเซีย เจาเมืองสตูล (พระยาภูมินารถภักดี)35 จึงให โตะฆีรี 
ชาวมุสลิมท่ีอูรักลาโวยใหความเคารพนับถือ เดินทางมาชักชวนชาวเลจากเกาะสิเหร จังหวัดภูเก็ต 
และเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี ซ่ึงเปนชาวเลกลุมอูรักลาโวย ใหไปต้ังถ่ินฐานบริเวณหมูเกาะอาดัง-
ราวี36 เพื่อเปนหลักฐานบงช้ีวาแผนดินสวนนี้เปนของสยาม เพราะมีครอบครัวชาวสยามอาศัยอยู 
ชาวอูรักลาโวยกลุมท่ีสองน้ี ไดเขามาตั้งถ่ินฐานบนเกาะหลีเปะ และกระจายไปยังเกาะอ่ืนๆ ในเขต
หมูเกาะอาดัง-ราวี เชน เกาะอาดังและเกาะราวี37 จึงกลาวไดวาการต้ังถ่ินฐานแตเดิม คือต้ังแต
ทศวรรษ 2440 นั้น ชาวอูรักลาโวยจะต้ังถ่ินฐานอยูท่ีเกาะหลีเปะเพียงแหงเดียว จนกระท้ังในป พ.ศ. 
2452 เปนตนมา การตั้งถิ่นฐานของชาวอูรักลาโวยจึงไดกระจายออกไปยังเกาะอื่นๆ ในหมูเกาะ
อาดัง-ราวี 
 การตั้งถ่ินฐานของชาวอูรักลาโวยในหมูเกาะอาดัง-ราวี ไดเปล่ียนแปลงไปอีกคร้ังหนึ่ง 
เม่ือมีการประกาศจัดต้ังอุทยานแหงชาติตะรุเตาข้ึนในป พ.ศ. 2517  ดวยกฎของทางอุทยานฯ ทําให
ชาวอูรักลาโวยท่ีเคยต้ังถ่ินฐานกระจายอยูตามเกาะตางๆ ในหมูเกาะอาดัง-ราวี ตองยายมาอยูใน
บริเวณท่ีทางอุทยานฯ อนุญาต คือบนเกาะหลีเปะและบางสวนของเกาะอาดังเพียงเทานั้น ดังนั้น
ตั้งแตป พ.ศ. 2517 เปนตนมา ชาวอูรักลาโวยจึงอาศัยอยูในพ้ืนท่ีเกาะหลีเปะและบางสวนของเกาะ
อาดังเทานั้น โดยหนวยงานภาครัฐไดกําหนดใหพื้นท่ีนี้เปนหมูบานท่ี 7 ของตําบลเกาะสาหราย 
อําเภอเมือง จังหวัดสตูล ซ่ึงเรียกหมูบานท่ี 7 นี้วา บานเกาะหลีเปะ  
 

                                                 
 34 โรงเรียนบานเกาะอาดัง, หลักสูตรความรูทองถ่ินของชาวอูรักลาโวยหมูเกาะอาดัง-ราวี,  
13.   
 35 จรัส งะสมัน. “การศึกษานิทานชาวเลจังหวัดสตูล”, 27.   
 36 อาภรณ อุกฤษณ, “พิธีลอยเรือ: ภาพสะทอนสังคมและวัฒนธรรมของชาวเล 
กรณีศึกษาชุมชนบานหัวแหลม เกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี”, 24. 
 37 เพ็ญศรี บิสนุม, “สภาพและแนวทางการพัฒนาการทองเท่ียวทางทะเลของจังหวัด
สตูล”, 54. 
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 พัฒนาการของชุมชนอูรักลาโวยเกาะหลีเปะ จังหวัดสตูล  ชุมชนอูรักลาโวยเกาะ
หลีเปะปจจุบัน ตั้งอยูในทองท่ีหมูท่ี 7 บานเกาะหลีเปะ ตําบลเกาะสาหราย อําเภอเมืองสตูล จังหวัด
สตูล เปนเกาะหนึ่งในหมูเกาะอาดัง-ราวี อยูในเขตของอุทยานแหงชาติตะรุเตา สําหรับจังหวัดสตูล
นั้นเปนจังหวัดเล็กๆ ตั้งอยูทางตอนใตสุดของประเทศไทย ทางดานฝงทะเลอันดามัน การไดศึกษา
ถึงประวัติศาสตรเมืองสตูล โดยเฉพาะในทองท่ีซ่ึงเปนท่ีตั้งของชุมชนอูรักลาโวยเกาะหลีเปะดวยแลว
นั้น จะเปนการเพิ่มความเขาใจในพัฒนาการของชุมชนที่ศึกษาไดดียิ่งขึ้น เนื่องจากพัฒนาการของ
ชุมชนอูรักลาโวยเกาะหลีเปะจะผันแปรไปตามความเปล่ียนแปลงของจังหวัดสตูล อันเปนท่ีตั้งของ
ชุมชนดวย ซ่ึงไดนํามากลาวไวโดยสังเขป ดังน้ี 
 คําวา “สตูล” เปนภาษาทองถ่ินพื้นเมืองท่ีเพี้ยนมาจากคําวา “สโตย” ซ่ึงแปลวาตน
กระทอน เพราะพ้ืนท่ีของสตูลมีตนกระทอนข้ึนอยูตามธรรมชาติเปนจํานวนมาก38 ประมาณป พ.ศ. 
2356 สตูลมีฐานะเปนเพียงตําบลหนึ่งของเมืองไทรบุรี เรียกวา “มูเก็มสโตย” หมายถึงตําบล
กระทอน39  ตอมาในป พ.ศ. 2382 ไดมีการแบงเมืองไทรบุรีออกเปนสามเมือง ไดแก เมืองไทรบุรี 
เมืองปะลิส และยกฐานะของมูเก็มสโตยข้ึนเปนเมืองสตูล ในยุคนั้นเมืองสตูลมีความเจริญรุงเรือง
มากทางดานการคา เมืองสตูลมีอํานาจครอบครองหมูเกาะรังนกนางแอน ตั้งแตหนาปากน้ําปะลิส 
จนถึงหนาเมืองพังงา สตูลจึงไดรับขนานนามวา “นครีสโตยมําบังสังคารา” แปลวา “เมืองสตูล
เทวดาแหงทะเล” 40  สมัยแรกเร่ิมท่ีเมืองสตูลไดแยกออกมาจากเมืองไทรบุรีไดข้ึนกับเมืองสงขลา
เปนเวลา 5 ป ตั้งแต พ.ศ. 2382-2387 จากนั้นเมืองสตูลก็ข้ึนกับเมืองนครศรีธรรมราชจนถึงป พ.ศ. 
2439 และมาในป พ.ศ. 2440 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
ใหรวมเมืองไทรบุรี เมืองปะลิส เมืองสตูล เปนมณฑลเทศาภิบาล เรียกวา “มณฑลไทรบุรี” ในสมัย
นี้เมืองสตูลไดผูกขาดการเก็บภาษีจากรัฐบาลกรุงสยาม มีภาษีฝน สุรา โรงรับจํานํา รังนก ไขเตา 
ปลิงทะเล เปลือกหอย เปนตน41  
 จากพัฒนาการทางประวัติศาสตรของเมืองสตูลในชวงเร่ิมแรกนี้ จะเห็นไดวา ทะเลมี
ความสําคัญกับเมืองสตูลมาแตอดีต เมืองสตูลไดรับการขนานนามวา “นครีสโตยมําบังสังคารา” ซ่ึง

                                                 
 38บุญเสริม ฤทธาภิรมย, บรรณาธิการ บันทึกจดหมายเหตุพระยาภมิูนารถภักดี พ.ศ. 
2439-2443 (สตูล : สภาวัฒนธรรมจังหวัดสตูล, 2550), 28-29.   
 39 สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสตูล, รวมเร่ืองเมืองสตูล ท่ีระลึกครบรอบ 150 ป, 
17-18.  
 40เร่ืองเดียวกัน, 18-20. 
 41 เร่ืองเดยีวกัน, 20-24.  
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แปลวา “เมืองสตูลเทวดาแหงทะเล” ดวยการมีอํานาจครอบครองหมูเกาะรังนก ตั้งแตปากน้ําปะลิส 
ถึงหนาเมืองพังงา และมีอํานาจผูกขาดการเก็บภาษี โดยเฉพาะภาษีรังนก ไขเตา ปลิงทะเลและ
เปลือกหอย แสดงใหเห็นถึงความอุดมสมบูรณของทรัพยากรทางทะเลในนานน้ําเมืองสตูลและ
ทะเลฝงอันดามันในอดีต ซ่ึงความอุดมสมบูรณของทรัพยากรทางทะเลเชนนี้จะสงผลตอการอพยพ
เขามาต้ังถ่ินฐานของอูรักลาโวยในชวงประมาณป พ.ศ. 2440-2450 เนื่องจากอูรักลาโวยมีวิถีชีวิต 
และการทํามาหากินท่ีผูกติดอยูกับทองทะเล ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรทางทะเลจึงเปน
ปจจัยพื้นฐานเบื้องตน ท่ีดึงดูดใหอูรักลาโวยเขามาต้ังถ่ินฐานถาวรในทองท่ีนี้   
 ในตอนปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดเกิดกรณีพิพาท
ระหวางรัฐบาลสยามกับรัฐบาลอังกฤษ จึงไดตกลงทําหนังสือสัญญากันท่ีกรุงเทพมหานคร เม่ือ
วันท่ี 10 มีนาคม 2452 โดยมอบเมืองกะลันตัน เมืองตรังกานู เมืองไทรบุรี และเมืองปะลิส ใหแก
รัฐบาลอังกฤษ ทําใหเมืองสตูลแยกจากเมืองไทรบุรีโดยเด็ดขาด ตามหนังสือสัญญาวาดวยเขตแดน
ซ่ึงติดทายสัญญานั้น กําหนดเสนเขตแดนโดยถือสันเขาปนน้ําท่ีตกระหวางลําน้ําปะลิสและลําน้ําปูยู
ในเขตเมืองสตูลเปนเขตแดน เมืองสตูลจึงยังคงอยูในราชอาณาจักรสยาม ในสมัยของการปกปนเขต
แดนนี้  ซ่ึงตรงกับสมัยท่ีพระยาภูมินารถภักดีเปนเจาเมืองสตูล ไดมีอูรักลาโวยกลุมหนึ่งเขาไปต้ังถ่ิน
ฐานภายในเกาะหลีเปะแลว ตั้งแตประมาณชวงป พ.ศ. 2440-245042  และเม่ืออังกฤษตองการ
ดินแดนฝงตะวันตกของไทย  โดยเฉพาะเกาะหลีเปะและเกาะอาดัง พระยาภูมินารถภักดีเจาเมือง
สตูลขณะน้ัน จึงไดนําอูรักลาโวยจากเกาะสิเหร จังหวัดภูเก็ต และจากเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี ให
มาอยูท่ีเกาะทั้งสองนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเกาะหลีเปะและเกาะอาดังเปนสวนหนึ่งของไทย43  
 เม่ือเมืองสตูลซ่ึงเคยตกอยูในบังคับบัญชาของขาหลวงเทศาภิบาลมณฑลไทรบุรี 
คงเหลืออยูเพียงเมืองเดียว จึงมีพระบรมราชโองการประกาศใหเมืองสตูลเปนเมืองจัตวา รวมอยูใน
มณฑลภูเก็ต เมืองสตูลข้ึนอยูกับมณฑลภูเก็ตประมาณ 16 ป จนกระท่ังถึงป พ.ศ. 2468 เมืองสตูลจึง
ไดข้ึนตอมณฑลนครศรีธรรมราช44 จนกระท่ังป พ.ศ. 2475 ประเทศไทยเปล่ียนแปลงการปกครอง
เปนระบอบประชาธิปไตย เมืองสตูลจึงมีฐานะเปนจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย ปจจุบันจังหวัด
สตูลแบงการปกครองออกเปน 6 อําเภอ กับ 1 กิ่งอําเภอ และชุมชนอูรักลาโวยเกาะหลีเปะก็ไดข้ึนอยู
กับเขตการปกครองในทองท่ี หมูท่ี 7 บานเกาะหลีเปะ ตําบลเกาะสาหราย อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล  

                                                 
 42 เร่ืองเดยีวกัน, 116. 
 43 จรัส งะสมัน, “การศึกษานิทานชาวเลจังหวัดสตูล”, 27.   
 44 มนูญ หนูแกว และคณะ, ท่ีระลึกงานวัฒนธรรมสัมพันธจังหวัดชายแดนภาคใต 4-6 
สิงหาคม 2531 จังหวัดสตูล, 77-79.  
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 ในป พ.ศ. 2479 รัฐบาลไดประกาศพระราชบัญญัติกักกันผูมีสันดานเปนผูราย 
พุทธศักราช 2479 ข้ึน เพื่อมอบหมายใหกรมราชทัณฑแสวงหาสถานท่ีจัดต้ังเปนทัณฑนิคม จึงไดมี
การเสนอใหใชเกาะตะรุเตา ในทองท่ีจังหวัดสตูลเปนสถานกักกันข้ึน หลังจากไดดําเนินการสํารวจ
พื้นท่ีแลว กรมราชทัณฑและกระทรวงมหาดไทยตกลงกําหนดใหใชเกาะตะรุเตา เกาะอาดัง เกาะ
ราวีและเกาะนิเปะหรือหลีเปะเปนทัณฑสถานในรูปแบบนิคมฝกอาชีพ และในป พ.ศ. 2482 รัฐบาล
ไดประกาศพระราชกฤษฎีกาสงวนหมูเกาะดังกลาวเปนทัณฑสถาน45 โดยการดําเนินการสรางสถาน
กักกันนักโทษแลวเสร็จในป 248146 ในปเดียวกันนี้จึงไดมีการสงนักโทษรุนแรกไปยังเกาะตะรุเตา 
ประมาณ 1,000 คน47 และในป พ.ศ. 2482 กรมราชทัณฑจัดสงนักโทษการเมืองจํานวน 70 คน มา
กักกันท่ีเกาะตะรุเตาดวย ซ่ึงประกอบดวยนักโทษกลุมกบฏบวรเดช พ.ศ. 2476 และกลุมกบฏนายสิบ 
พ.ศ. 247848   
 ในชวงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ไดเกิดความแรนแคนแพรกระจายไปท่ัว รวมท้ังท่ีนิคมฝก
อาชีพตะรุเตา รัฐบาลไมอาจสนับสนุนงบประมาณไดเต็มท่ี เกิดความอดอยากหิวโหยและโรคภัย 
เหลาผูคุมและนักโทษบางสวนจึงหาทางออกโดยการผันตัวเองเปนโจรสลัด ออกปลนสะดมเรือ
สินคาที่แลนผานนานน้ําแหงนี้ จนในที่สุดรัฐบาลไทยไดรวมมือกับทหารอังกฤษจากมาเลเซีย 
ยกพลข้ึนบกท่ีเกาะตะรุเตา เพื่อทําการปราบปรามบรรดาโจรสลัด เม่ือวันท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2489 
และเม่ือรัฐบาลไดกวาดลางเหลาโจรสลัดไดหมดส้ินแลว จึงไดประกาศยกเลิกนิคมฝกอาชีพตะรุเตา 
ในป พ.ศ. 2491 

 

                                                 
 45หอจอหมายเหตุแหงชาติ, เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี, (2) สร. 0201.83/24 เร่ือง 
กําหนดเขตตสําหรับดําเนินการกักกัน. 
 46 หอจอหมายเหตุแหงชาติ, เอกสารสํานักนายกรัฐมนตรี, (2) สร.0201.83/24 เร่ือง การ
ตั้งนิคมฝกอาชีพสําหรับกักกันผูมีสันดานเปนผูรายท่ีเกาะตะรุเตา จังหวัดสตูล. 
 47ธํารงศักดิ์ อายุวัฒนะ, เม่ือผมถูกปลอยเกาะตะรุเตา (กรุงเทพฯ : รวมสาสน, 2522), 99.  
 48 บุญเสริม ฤทธาภิรมย, ประวัติศาสตรเมืองสตูล (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร, 2546), 70. 
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ภาพท่ี 8 แผนที่แสดงบริเวณโจรสลัดเกาะตะรุเตาปลนสะดม 
ท่ีมา : แสวง ตงุคะบรรหาร, โจรสลัดเกาะตะรุเตา (กรุงเทพฯ: ประพันธสาสน, 2544), ก. 
 
 หลังจากประกาศยกเลิกนิคมฝกอาชีพ ตะรุเตาเปนเวลา  26  ป  จนกระทั่งเม่ือวันท่ี 19 
เมษายน พ.ศ. 2517 คณะกรรมการอุทยานแหงชาติ ไดประกาศใหเกาะตะรุเตาและหมูเกาะอาดัง-
ราวีเปนอุทยานแหงชาติทางทะเล ซ่ึงมีขอบเขตการปกครองท่ีข้ึนอยูกับ หมูท่ี 7 ตําบลเกาะสาหราย 
อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยมีนายบุญเรือง สายศร เปนหัวหนาอุทยานคนแรก เม่ือพื้นท่ี
ดังกลาวไดถูกประกาศจัดต้ังใหเปนอุทยานแหงชาติ ในกรณีของเกาะหลีเปะ ทางอุทยานฯ ตัดสินใจ
ท่ีจะใหชาวอูรักลาโวยอยูบนเกาะตอไปไมตองยายออก เนื่องจากเหตุผลสามประการ ประการแรก
คือ ประชาชนตอนนั้นมีจํานวนมากแลว การอพยพโยกยายจะเปนเร่ืองลําบาก ประการท่ีสองคือ 
ทรัพยากรที่เกาะหลีเปะเองก็เส่ือมโทรมไปมาก นาจะใหคนท่ีอพยพจากเกาะตะรุเตาและเกาะตางๆ 
ในหมูเกาะอาดัง-ราวี มาอยูท่ีนี่แทน และประการที่สามคือ เพื่อใหบริการแกนักทองเท่ียวและให
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นักทองเท่ียวไดเห็นประเพณีและวัฒนธรรมชาวเลท่ีหาดูไดยากแลว49 จึงทําใหเหลือชุมชนอูรักลาโวย
อยูบนเกาะหลีเปะและบางสวนของเกาะอาดังมาจนถึงทุกวันนี้ 
 

 
 
ภาพท่ี 9 แผนท่ีแสดงท่ีตั้งอุทยานแหงชาติตะรุเตา 
ที่มา : เกิดศิริ เจริญวิศาลและคณะ, รายงานการวิจัยแนวทางพัฒนาการทองเที่ยวอุทยานแหงชาติ
ตะรุเตา (สงขลา: ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2542), 
11. 
 

                                                 
 49 โรงเรียนบานเกาะอาดัง, หลักสูตรความรูทองถ่ินของชาวอูรักลาโวยหมูเกาะอาดัง-ราวี,  
22. 
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วิถีชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนอูรักลาโวยเกาะหลีเปะ จังหวัดสตูลกอนป พ.ศ. 2493 
 การกลาวถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิมของอูรักลาโวยเกาะหลีเปะกอนป พ.ศ. 2493 
นี้ เปนการใหความสําคัญกับพัฒนาการทางประวัติศาสตรของชุมชนอูรักลาโวยในยุคแรกเร่ิมเขามา
ตั้งถ่ินฐาน โดยจะกลาวถึงสภาพชุมชนและบานเรือนในระยะเร่ิมแรก การทํามาหากิน โครงสราง
และความสัมพันธทางสังคม ท้ังความสัมพันธภายในครอบครัวและชุมชน ผูนํากับการควบคุมทาง
สังคมและความสัมพันธกับคนภายนอก รวมถึงสภาพความเปนอยูและลักษณะทางวัฒนธรรม ซ่ึง
หมายถึงวงจรชีวิตประจําวัน วัฒนธรรมพ้ืนฐาน และการแสดงออกทางความเช่ือ ประเพณีและ
พิธีกรรม เพื่อเช่ือมโยงใหเห็นความสืบเนื่องและความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับชุมชนอูรักลาโวย
เกาะหลีเปะในชวงเวลาตอมา 
 
  สภาพชุมชนและบานเรือนในระยะเริ่มแรก  สภาพชุมชนในยุคดั้งเดิมนี้ ยังเปนชุมชน
ขนาดเล็ก ตั้งบานเรือนกระจายตัวอยูตามอาวและชายหาดตางๆ ในหมูเกาะอาดัง-ราวี นอกเหนอืจาก
เกาะหลีเปะ ซ่ึงท้ังหมดเปนหมูบานตามชายฝงแลว ยังพบวามีหมูบานเกาต้ังอยูท่ีชายหาด 8 แหงบน
เกาะอาดัง และ 3 แหงบนเกาะราวี ซ่ึงเปนหาดท่ีมีน้ําจืดและหลบลมแรงได50 สวนลักษณะบานเรือน
นิยมสรางบานยกพื้นสูงพอประมาณ ตัวเรือนเดี่ยว เปนบานท่ีสรางแบบงายๆ ดวยวัสดุท่ีหาได
ภายในทองถ่ิน เชน ไมไผและไมชนิดตางๆ ชาวอูรักลาโวยจะใชจาก ซ่ึงทําดวยใบมะพราวมาเย็บ
ตอกันเพื่อใชมุงหลังคาบาน51 ท่ีเกาะหลีเปะจะเปนศูนยกลางของอูรักลาโวยในหมูเกาะอาดัง-ราวี 
เนื่องจากอูรักลาโวยต้ังบานเรือนอยูมากในเกาะนี้ รวมถึงผูนําของชุมชน คือโตะฆีรี ซึ่งเปนผูนํา
ตามประเพณีในยุคนี้ จะมีอํานาจทั้งทางการปกครองอูรักลาโวยในชุมชนและเปนผูนําในการ
ประกอบพิธีกรรมของชุมชน ชุมชนในยุคดั้งเดิมมีลักษณะของการเปนชุมชนอูรักลาโวยท่ีเหนียว
แนน ผูคนภายในชุมชนยังคงมีเฉพาะกลุมชาวอูรักลาโวยเพียงเทานั้น  
 
 การทํามาหากินในระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพ   
 1. การทําประมงแบบยังชีพ    
 เนื่องจากทําเลที่ตั้งของชุมชน ซึ่งมีลักษณะเปนเกาะ และภูมิหลังทางดานชาติพันธุ 
ซ่ึงมีความผูกพันอยูกับทองทะเล การทํามาหากินท่ีสําคัญของอูรักลาโวยเกาะหลีเปะจึงเปนการทํา

                                                 
 50 โรงเรียนบานเกาะอาดัง, หลักสูตรความรูทองถ่ินของชาวอูรักลาโวยหมูเกาะอาดัง-ราวี, 
14. 
 51 บุญเสริม ฤทธาภิรมย, รวมเร่ืองเมืองสตูล, 290. 
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ประมง ในยุคนี้ยังเปนลักษณะเศรษฐกิจแบบยังชีพ อูรักลาโวยยึดการทําประมงแบบพื้นบาน 
ลักษณะของเคร่ืองมือประมงและวิธีการจับสัตวน้ําของอูรักลาโวยในยุคดั้งเดิมจึงเปนการใช
เครื่องมือประมงที่ทําขึ้นเองดวยเทคโนโลยีงายๆ  ใชแรงงานเปนหลัก  ตลอดจนอาศัยภูมิ
ปญญาทองถ่ินเปนความรูสําคัญในการทํามาหากิน  
  1.1 เคร่ืองมือประมงและวิธีการจับสัตวน้ํา 
 เรือ เปนศูนยกลางชีวิตของอูรักลาโวย และเปนสวนสําคัญท่ีสุดในวัฒนธรรมดานวัตถุ 
กลาวกันในหมูอูรักลาโวยวา “ใครก็ตามหากไมมีเรือก็เหมือนไมมีแขนไมมีขา” ถาไมมีเรืออูรักลาโวยก็
ไมสามารถใชทรัพยากรในหมูเกาะได ในสมัยนี้ชาวอูรักลาโวยยังคงใชเรือแจวในการเดินทางและ
เปนเครื่องมือในการทํามาหากิน โดยเรือพายหรือเรือแจวท่ีใชในการจับปลามักจะบรรจุคนได 2-3 
คน และมักจะมีการติดใบเรือเม่ือมีลม ชาวอูรักลาโวยในยุคนี้สามารถสรางและซอมแซมเรือพาย
หรือเรือแจวเองได52 
 ฉมวกหรือชนัก เปนเคร่ืองมือท่ีนิยมใชในการจับเตาทะเลและปลา ฉมวกสําหรับจับ
เตาจะมีหวงเหล็กและเชือกติดอยูดวย ในขณะท่ีชนักหรือหอกจับปลาและปลาหมึกจะมี 3 งามแตไม
มีเชือก ฉมวกจะใชในกรณีท่ีตองการจับสัตวน้ําจากเรือหรือบริเวณน้ําต้ืนริมฝง หรือใชในกรณีท่ี
จะตองดําน้ําและใชฉมวกเปนเคร่ืองมือแทงปลา ฉมวกหรือชนักนับวาเปนเคร่ืองมือที่ชาวอูรักลาโวย
เกาะหลีเปะใชในการทํามาหากินมาต้ังแตกอนป พ.ศ. 2493  
 การตกเบ็ดเปนวิธีเกาแกท่ีชาวอูรักลาโวยใชกันมาตั้งแตกอนป พ.ศ. 2493 เบ็ดมีหลาย
ขนาดและใชเหยื่อหลายประเภท เชน ขนเปด ปลาทูท่ียังมีชีวิตอยู เนื้อปลาสดท่ีแลเปนช้ินและ
ตะไครน้ํา เปนตน เหยื่อแตละประเภทจะใชตกปลาชนิดตางๆ กัน เชน ขนเปด ใชตกปลาอินทรี
ดอก ปลาสีเสียด เปนตน ชาวอูรักลาโวยจะเก็บเหยื่อไวแบบเปนๆ ในภาชนะท่ีใสน้ําทะเล ระหวาง
ตกปลา ก็จะคอยตรวจดูเชือกท่ีผูกกับตะขอวาปลาท่ีเปนเหยื่อยังมีชีวิตอยูหรือไม เหยื่อท่ีตายแลวจะ
ถูกแทนท่ีดวยเหยื่อใหมทันที การจับปลาอินทรีดวยวิธีตกเบ็ดในชวงท่ีมีปลามาก เปนกิจกรรมท่ี
นิยมมากในหมูชาวประมงอูรักลาโวย เบ็ดสามารถใชไดท้ังเวลากลางวันและกลางคืน สวนกลางคืน
มักใชในระหวางข้ึน 5 คํ่า ถึงแรม 7-8 คํ่า ในคืนท่ีพระจันทรสวาง อูรักลาโวยอาจจะออกไปในเวลา
ตางๆ กัน แตเม่ือถึงคืนเดือนมืด การออกไปจับปลามักเปนชวงหัวคํ่า ชาวประมงมักออกวางเบ็ด
ตามลําพัง ในฤดูมรสุมอูรักลาโวยจะใชการตกเบ็ดกันมาก แมวาคล่ืนลมจะแรง53   

                                                 
 52 สัมภาษณนายสมชาย เอ่ียวเหล็ก, เถาแก, 2 พฤษภาคม 2550. 

 53 โรงเรียนบานเกาะอาดัง, หลักสูตรความรูทองถ่ินของชาวอูรักลาโวยหมูเกาะอาดัง-
ราวี,  50-51. 
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 วิธีการดําน้ําจับสัตวน้ําของชาวอูรักลาโวยนับวาเปนความสามารถพิเศษท่ีเปน
เอกลักษณของชนกลุมนี้ ท้ังนี้เนื่องจากสามารถดําน้ําไดคร้ังละนานๆ โดยไมใชเคร่ืองมือชวยหายใจ
หรืออุปกรณดําน้ํา จากความสามารถพิเศษดังกลาวทําใหอูรักลาโวยรูจักดําน้ําเพื่อจับสัตวน้ําใน
ทะเล ซ่ึงเปนวิธีการงายๆ ท่ีใชกันมานาน วิถีชีวิตของอูรักลาโวยในอดีตซ่ึงอาศัยเรือเปนพาหนะ 
และฉมวกเปนเครื่องมือประจําตัวในการพาตัวเองไปยังแหลงที่มีสัตวน้ําชุกชุม เชน กุง หอย ปู 
ปลา เปนตน อูรักลาโวยจะจับปลาในทะเลดวยมือเปลาหรือใชฉมวกตามความเหมาะสม ปลาหรือ
อาหารทะเลอยางอ่ืนจะไดมากหรือนอยก็ข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมหลายอยาง เชน ลมฟาอากาศ 
แหลงท่ีอยูอาศัยของปลาหรือสัตวทะเล เปนตน ผลผลิตจากทองทะเลท่ีชาวอูรักลาโวยหามาไดจะ
ถูกนําไปเปนอาหารประจําวัน ท่ีเหลือจากการบริโภคในครัวเรือน ก็จะนํามาแปรรูปเปนปลาเค็มเกบ็
ไวแลกเปล่ียนเปนของใชบางอยางกับชุมชนบนฝงในตัวเมือง 
 อูรักลาโวยจํานวนมากมักจะอธิบายพฤติกรรมของตัวเองในอดีตวา “ดําหอยหนาแลง 
ตกเบ็ดหนามรสุม” ระหวางฤดูแลงอูรักลาโวยเก็บหาหอยตางๆ เชน หอยมือเสือ หอยมุก หอย
นมสาว รวมถึงกุงมังกรเจ็ดสีและกุงมังกรเขียว อูรักลาโวยสูงอายุเลาใหฟงถึงการเก็บหอยมุกโขงวา 
“หอยจะมีมากมายแถบเกาะราวีและเกาะตง ชาวอูรักลาโวยออกไปเก็บตอนกลางคืน ใชไตซ่ึงทํามา
จากน้ํามันยาง ผูกติดไวดานหนึ่งของเรือหรือถือไว ถาน้ําไมลึกมากก็จะถือไวในมือ ผูชายคนหนึ่ง
จะพายเรือ อีก 2-3 คน จะวายน้ําไปขางๆ เรือ หอยมุกจะอยูบนหิน ถาไปถูกท่ีจะพบหอยเปนกลุม
จํานวนมาก ตองทอดสมอเรือไวและเก็บหอยจนกวาจะเต็มเรือ”54 
 วิธีการโละปลาหรือการสองไฟหาปลาในเวลากลางคืนเปนวิธีการหาปลาของชาวอูรัก
ลาโวยต้ังแตกอนป 2493 โดยใชแสงไฟจากไตเปนอุปกรณในการสองหาปลา และใชไมปลาย
แหลมหรือฉมวกเปนเคร่ืองมือในการแทงปลา วิธีการจับปลาลักษณะนี้ชาวอูรกลาโวยจะทํากัน
ในชวงคืนเดือนมืด ในชวงเวลาดังกลาวจะเปนชวงท่ีน้ําทะเลใส สามารถมองเห็นตัวปลาไดงาย 
วิธีการจับปลาลักษณะนี้จะปรากฏใหเห็นกับชนกลุมอ่ืนดวยท่ีใชจับปลาตามริมทะเลตามหนองน้ํา 
และแหลงท่ีมีน้ําขังท่ัว ๆ  ไป55  
 กอนทศวรรษ 2490 อูรักลาโวยเกาะหลีเปะจะมีวิธีการหาอาหารรูปแบบหนึ่ง ซ่ึงเรียก
เปนภาษาอูรักลาโวยวา “บากัด” หมายถึงการออกไปเก็บหาอาหารในที่ไกลๆ ชาวอูรักลาโวยจะ

                                                 
 54 เร่ืองเดยีวกัน,  54. 
 55 เยาวนิตย ศรีละมุล, “ศึกษาวัฒนธรรมเก่ียวกับปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตของ
ชาวเลเกาะหลีเปะ ตําบลเกาะสาหราย อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล” (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต วิชาเอกไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2541), 42-43.  
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ไปบากัดกันท้ังครอบครัวและมักทํากันในฤดูแลง ชวงเวลาการบากัดจะยาวประมาณ 2-3 วัน ไป
จนถึงหลายเดือน ข้ึนอยูกับระยะทางจากบาน สภาพอากาศและอาหารท่ีหาได บากัดเปนหนทาง
หนึ่งท่ีแสดงถึงการใชทรัพยากรที่หลากหลายอยางเต็มท่ีของชาวอูรักลาโวย นอกจากการเดินทางไป
ในหมูเกาะเพื่อหาอาหารบริโภคในครัวเรือนและนําไปแลกเปล่ียนกับชุมชนบนฝงแลว อูรักลาโวย
เกาะหลีเปะยังหาไมจากเกาะตางๆ ในหมูเกาะราดัง-ราวีมาทําถาน ทําลอบจับปลาและสรางบาน 
สรางเรือดวย ในขณะท่ีผูชายออกหาผลิตผลจากทองทะเล ผูหญิงจะชวยตกเบ็ด เก็บหาสัตวน้ําใกลๆ 
ชายฝง และมีสวนรวมในการดูแลอาหารที่หามาได ตัวอยางเชน หอยมือเสือจะถูกตม ยาง หรือตาก
แหง ระหวางบากัด มีการสรางกระทอมช่ัวคราว สวนใหญผูชายจะเปนผูสรางกระทอม การนอนก็
จะอาศัยการปูเส่ือนอนตามพ้ืนทราย สวนครัวก็จะทําแยกจากตัวกระทอม โดยจะทําเปนแคร ยกพ้ืน
ข้ึนใชสําหรับทําอาหาร ในฤดูมรสุมมักเดินทางกลับมายังบานถาวรท่ีฝง ระหวางนี้ชาวอูรักลาโวย
มักหาอาหารดวยการจับปลาใกลชายฝงและหาอาหารอื่นๆ ตามชายฝงท่ีน้ําทวมถึง56  
  1.2 ภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเกี่ยวของกับการทําประมง 
   การทํามาหากินโดยการทําประมงแบบยังชีพของอูรักลาโวยเกาะหลีเปะจะตองอาศัย
ภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเกี่ยวของกับการทําประมงซ่ึงเรียนรูและสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เชน ความรู
ในเร่ืองปฏิทินจันทรคติท่ีเกี่ยวของกับการข้ึนลงของน้ํา หรือการสังเกตแหลงปลาชุกชุม การรูจัก
ชนิดของสัตวน้ําและธรรมชาติของทะเล เปนตน 
 สําหรับอูรักลาโวยแลว วันเวลาข้ึนอยูกับพระจันทร หนึ่งเดือนจะมี 2 น้ํา แตละน้ําจะมี 
15 วัน ครอบคลุมถึงขางข้ึนและขางแรมของพระจันทร วงจรพระจันทรและการเปล่ียนแปลง
กระแสน้ําเกี่ยวของกันอยางใกลชิด หลังจากพระจันทรเต็มดวงจะเปนเวลา 15 วันท่ีพระจันทรจะ
คอยๆ เวาแหวง เรียกวาเดือน (หรือขาง) แรม เชน วันแรกหลังจากพระจันทรเต็มดวง จะเรียกแรม
หนึ่งคํ่า และหลังจากนั้นจะนับถึงแรมสิบหาค่ํา ก็จะเห็นพระจันทรท่ีมืดสนิท หลังจากนั้นจึงเรียก
ขางข้ึนซ่ึงจะดําเนินไปจนถึงวันพระจันทรเต็มดวงอีกคร้ัง  ปฏิทินจันทรคติของชาวอูรักลาโวย
เกี่ยวของกับการขึ้นลงของนํ้า สองวันกอนและหลังพระจันทรเต็มดวงจะเรียกวา ชวงน้ําใหญ 
ระหวางนี้ระดับน้ําข้ึนและน้ําลงจะมีความแตกตางกันมาก คล่ืนจะแรงและการจับปลาจะทําไดงาย
ข้ึน ชวงน้ําลดลง วันท่ี 7-8-9 จะดีท่ีสุดในการจับปลา เพราะความแตกตางของระดับน้ําจะนอยท่ีสุด 
ชวงน้ําตาย คืนวันท่ี 10-11 ระดับน้ําข้ึนและน้ําลงจะตางกันมากข้ึนอีกคร้ัง เรียกน้ําข้ึน คือวันท่ี 15 

                                                 
 56 เสาวลักษณ รุงตะวันเรืองศรี และคนอ่ืนๆ, รายงานฉบับสมบูรณ โครงการพัฒนา

หลักสูตรความรูทองถ่ินของชาวอูรักลาโวยในหมูเกาะอาดัง-ราวี (ม.ป.ท., 2549), 40.   
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จะเปนขางข้ึน หรือขางแรมก็ตาม น้ําจะแรงอีกคร้ังเปนชวงท่ีเรียกวาน้ําใหญ ในรอบ 15 วัน จะมี 11 
วันท่ีจะดีสําหรับการออกหาปลา ซ่ึงวันท่ี 7-8-9 จะดีท่ีสุด 
 อูรักลาโวยมีภูมิปญญาท่ีเกี่ยวของกับการทําประมง โดยการสังเกตแหลงปลาชุกชุมจาก
ฝูงนกนางแอนท่ีบินโฉบเหนือผิวน้ํา การดูเกล็ดปลาท่ีลอยอยูบริเวณผิวน้ํา และบริเวณท่ีมีฝูงปลา
แมวและปลากระตักเปนจํานวนมาก รวมท้ังสังเกตจากอุณหภูมิของน้ํา บริเวณท่ีน้ําอุนมักมีปลามาก 
ตางจากบริเวณนํ้าเย็นซ่ึงมักมีปลานอย57 เนื่องจากอูรักลาโวยมีความรูลึกซ้ึงในเร่ืองสภาพภูมิศาสตร 
ธรรมชาติของพ้ืนท่ี เชน การข้ึนลงของน้ํา วงจรพระจันทร สภาพคล่ืนลม และการเปล่ียนแปลงตาม
ฤดูกาลและเวลาในแตละวัน รวมถึงธรรมชาติของสัตว จึงสามารถเปนชาวประมงท่ีเกงกาจได  
 สวนผลผลิตหรือสัตวน้ําท่ีจับไดเม่ือเก็บไวบริโภคในครัวเรือนแลว ผลผลิตท่ีเหลือก็
นําไปแลกเปล่ียนกับส่ิงของอ่ืนๆ ท่ีจําเปน โดยมีแหลงแลกเปล่ียนผลผลิตสวนเกินคือชุมชนในหมู
เกาะใกลเคียง เชน เกาะสาหราย และชุมชนบนฝง เชนที่อําเภอเมืองสตูล อําเภอกันตังและที่เมือง
ปะลิส ซ่ึงการเดินทางไปคาขายหรือแลกเปล่ียนผลผลิตในสมัยนี้ตองใชเวลาถึง 1 สัปดาห เนื่องจาก
ตองเดินทางดวยเรือแจวหรือเรือพาย หากอากาศดี มีลมพอเหมาะก็จะติดใบเรือ58 
 
 2. เกษตรกรรมแบบยังชีพ  
 นอกจากอูรักลาโวยจะทํามาหากินโดยการทําประมงเปนหลักแลว  ในยุคนี้ยัง
พบวาอูรักลาโวยไดทําการเกษตรคือการปลูกขาวและมะพราวไวบริโภคในครัวเรือนดวย เนื่องจาก
พื้นที่บนเกาะในหมูเกาะอาดัง-ราวีมีความอุดมสมบูรณ โดยเฉพาะท่ีเกาะหลีเปะซ่ึงเปนเกาะท่ีมีพืน้ท่ี
ราบ  มีบึงขนาดใหญกลางเกาะ ใชเปนพื้นท่ีเพาะปลูกได อูรักลาโวยสูงอายุและหลานของโตะฆีรี
คนหนึ่งเลาวา ครอบครัวโตะฆีรีปลูกขาวท่ีบริเวณบึงกลางเกาะ สวนครอบครัวอ่ืนๆ ไปเพราะปลูก
บริเวณเขา ดังนั้นในยุคนี้จึงพบวามีการทํานาบนเกาะหลีเปะ 2 ลักษณะดวยกัน ลักษณะแรกคือการ
ทํานาแบบนาดํา มีการปกดําตนกลา อาศัยเพียงแรงงานของสมาชิกภายในครัวเรือน การทํานาใน

                                                 
 57 โรงเรียนบานเกาะอาดัง, หลักสูตรความรูทองถ่ินของชาวอูรักลาโวยหมูเกาะอาดัง-
ราวี,  48-50. 
 58 (1) สัมภาษณนางดารา อังโชติพันธุ, บุตรสาวของโตะฆีรี ผูบุกเบิกเกาะหลีเปะและ
เปนภรรยาของนายบรรจง อังโชติพันธุ อดีตผูใหญบานเกาะหลีเปะและอดีตกํานันตําบลเกาะ
สาหราย จังหวัดสตูล, 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2550.  (2) สัมภาษณนางสะอะ หาญทะเล, ชาวบานเกาะ
หลีเปะ, 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2550.  (3) สัมภาษณนางแซะหนา หาญทะเล, ชาวบานเกาะหลีเปะ, 19 
มีนาคม 2549. 
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ลักษณะน้ี เปนการทํานาของครอบครัวของผูนําชุมชน คือครอบครัวของโตะฆีรี เนื่องจากการได
ครอบครองพื้นท่ีซ่ึงมีลักษณะเปนบึงกลางเกาะ จึงมีความเหมาะสมท่ีจะทํานาในลักษณะนี้ สวนการ
ทํานาอีกลักษณะหนึ่งคือ การทําไรขาว ซ่ึงชาวบานจะทําการเพาะปลูกกันบริเวณเขา โดยการขุด
หลุมเล็กๆ เพื่อหยอดเมล็ดพันธุลงไป ซ่ึงเมล็ดพันธุขาวท่ีนํามาใชปลูกบนเกาะหลีเปะในยุคนี้ ไดมา
จากการแลกเปล่ียนกับผลผลิตท่ีชาวอูรักลาโวยไดจากการทําประมง ซ่ึงเปนการแลกเปล่ียนกับ
ชุมชนบนฝง ท่ีเมืองสตูลและกันตัง ในยุคท่ีมีการทํานานี้ ชาวอูรักลาโวยจะสรางกระทอมเล็กๆ ไว
ในพื้นท่ีไรนาของตน เพื่อเฝาขาวในชวงใกลเก็บเกี่ยว สวนการปลูกมะพราวในยุคนี้ เปนการนํา
มะพราวจากชุมชนบนฝงใกลเคียง เชน จากเกาะสาหราย เมืองสตูลและกันตัง มาปลูกไวใกลบาน
และบริเวณชายหาด โดยการปลูกขาวและมะพราวในระยะนี้เปนเพียงการปลูกเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือนเทานั้น นอกจากขาวและมะพราวแลว ยังมีการปลูกพริกและขาวโพดไวบริโภคใน
ครัวเรือนดวย59  
 
 โครงสรางและความสัมพันธทางสังคม   
 1. ความสัมพันธภายในครอบครัวและชุมชน 
 ภาพโครงสรางและความสัมพันธทางสังคมชวงกอนป พ.ศ. 2493 ในสวนของ
ความสัมพันธภายในครอบครัวนั้น ครอบครัวของอูรักลาโวยเกาะหลีเปะมีลักษณะเปนครอบครัว
ขยายขนาดปานกลาง ถือฝายมารดาและภรรยาเปนใหญในครอบครัว เพราะอูรักลาโวยถือวาการท่ี
ใครมีบุตรสาวจะมีคาเหมือนกับไดทอง สวนใครท่ีมีบุตรชายมีความรูสึกวาจะตกท่ีนั่งลําบาก เม่ือมี
ครอบครัวจะตองไปอาสาชวยทํางานในบานของฝายหญิงตลอดชีวิต ตองคอยเล้ียงดูสมาชิกทุกคน
ในครอบครัว60 หนาท่ีตางๆ ภายในครอบครัว ฝายชายจะมีหนาท่ีทํามาหากินโดยการทําประมงเปน

                                                 
 59 (1) สัมภาษณนางดารา อังโชติพันธุ, บุตรสาวของโตะฆีรี ผูบุกเบิกเกาะหลีเปะและ
เปนภรรยาของนายบรรจง อังโชติพันธุ อดีตผูใหญบานเกาะหลีเปะและอดีตกํานันตําบลเกาะ
สาหราย จังหวัดสตูล, 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2550.  (2) สัมภาษณนางสะอะ หาญทะเล, ชาวบานเกาะ
หลีเปะ, 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2550.  (3) สัมภาษณนางแซะหนา หาญทะเล,ชาวบานเกาะหลีเปะ, 19 
มีนาคม 2549.  (4) สัมภาษณนางรอเบ๊ียะ หาญทะเล, ผดุงครรภโบราณ, 1 พฤษภาคม 2550. 
 60 ไพโรจน พรพันธุอนุวงศ, “การศึกษาสภาพปญหาและความตองการของชาวเล” 
(วิทยานิพนธ สาขาวิชาการศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่อง ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2527), 23.    
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หลัก รับผิดชอบในการสรางและซอมแซมเคร่ืองมือทําประมง สวนฝายหญิงมีหนาท่ีดูแลรับผิดชอบ
งานบานตางๆ และการเล้ียงดูลูกเปนหลัก  
  สวนความสัมพันธภายในชุมชน พบวาความสัมพันธระหวางอูรักลาโวยเกาะหลีเปะ
ดวยกันเองนั้นเปนความสัมพันธแบบเครือญาติ เพราะท้ังหมูบานเปนญาติกัน ไมวาจะเปนญาติทาง
สายโลหิตหรือญาติโดยการแตงงาน อูรักลาโวยนิยมแตงงานในกลุมเดียวกันเอง ความสัมพันธจึงมี
ความสนิทสนมกันระหวางเครือญาติ ดวยความสัมพันธในลักษณะนี้ ชาวอูรักลาโวยในชุมชนจึงมี
การชวยเหลือเกื้อกูลกัน เวลาขายแคลนอาหารก็จะแบงสันปนสวนอาหารใหแกกัน 
 
 2. ผูนํากับการควบคุมทางสังคม  
 ผูนําชุมชนอูรักลาโวยเกาะหลีเปะในยุคดั้งเดิมหรือชวงกอนป พ.ศ. 2493 คือ โตะฆีรี 
เนื่องจากเปนผูเขามาบุกเบิกสรางบานเรือนบนเกาะหลีเปะและทํามาหากินในเขตนานน้ําหมู
เกาะอาดัง-ราวีเปนกลุมแรก ตั้งแตราวทศวรรษ 2440 และไดชักชวนอูรักลาโวยจากเกาะลันตา 
จังหวัดกระบ่ีและเกาะสิเหร จังหวัดภูเก็ต เขามาอยูอาศัยในระยะตอมา โตะฆีรีจึงเปนผูนําตาม
ประเพณี มีอํานาจในการปกครองหรือควบคุมอูรักลาโวยภายในชุมชนและมีบทบาทสําคัญในการ
เปนผูนําทางจิตวิญญาณหรือเปนผูนําในการประกอบพิธีกรรมตางๆ ภายในชุมชน ในสมัยนี้
อูรักลาโวยจะใหความเคารพนับถือในตัวของโตะหมอ (หมอผี) ผูประกอบพิธีกรรมตางๆ ของ
อูรักลาโวยมาก และโตะฆีรีก็มีบทบาทสําคัญนี้ดวยความสามารถในการใชเวทมนตถาคา เพื่อ
ชวยเหลือและเปนท่ีพึ่งใหแกอูรักลาโวยเกาะหลีเปะ   
 กลาวกันวา โตะฆีรี มีบทบาทสําคัญในการปองกันภัยอันตรายจากผูบุกรุกจาก
ภายนอก เชน โจรสลัดหรือทหารญ่ีปุนในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 โตะฆีรีมีชื่อเสียงเรื่องความ
เปนผูนําและเวทมนต มีเร่ืองเลาเกี่ยวกับโตะฆีรีมากมาย เชน คร้ังหนึ่งมีโจรสลัดแลนเรือตรงมาท่ี
เกาะ โตะฆีรีไดใชเวทมนตพรางตาไมใหโจรสลัดเห็นเกาะ หรือแมแตปกปองอูรักลาโวยจาก
ผลกระทบของสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ในสมัยท่ีเคร่ืองบินญ่ีปุนยิงกระสุนกราดใสเกาะ โตะฆีรีไดใช
เวทมนตเอาชายเส้ือรับกระสุนไวท้ังหมด และเก็บโลหะจากกระสุนไวใชประโยชน หรือในกรณีท่ี
เรือจากภายนอกแวะพักท่ีเกาะโดยไมมีเจตนาราย โตะฆีรีก็อนุญาตใหข้ึนพักได แตไมยินยอมให
อาศัยอยูท่ีเกาะถาวร61   

                                                 
 61 โรงเรียนบานเกาะอาดัง, หลักสูตรความรูทองถ่ินของชาวอูรักลาโวยหมูเกาะอาดัง-
ราวี, (2548), 13-14. 
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 สอดคลองกับที่ชาวบานเกาะหลีเปะเลาใหผูวิจัยฟงวา โตะฆีรีเปนผูนําที่ชาวบาน
เกรงขามมาก โตะฆีรีจะไมยอมใหคนนอกเขามาอยูอาศัยบนเกาะ62 อูรักลาโวยสูงอายุคนหนึ่งเลา
ใหผูวิจัยฟงถึงบทบาทสําคัญอีกอยางหน่ึงของโตะฆีรีวา “โตะฆีรี จะมีบทบาทสําคัญในการเลือก
คูครองใหกับอูรักลาโวยภายในชุมชนดวย แมฝายหญิงจะพอใจฝายชายหรือไมก็ตาม ก็จะตอง
แตงงานดวย เนื่องจากเกรงกลัวในอํานาจของโตะฆีรี และรวมถึงในยุคนี้ผูชายบนเกาะมีนอย เม่ือ
ถูกจับคูใหแตงงานแลวก็ตองแตง” 63 

 โตะฆีรีไดเสียชีวิตลงประมาณป พ.ศ. 2492 เนื่องจากถูกงูพิษกัด เลากันวางูพิษดังกลาว
ถูกสงมาจากศัตรูของทาน หลังจากโตะฆีรีเสียชีวิตไปแลว ชาวบานก็ไดชวยกันสรางศาลไวท่ี
เกาะหลีเปะ และทําพิธีไหวทวดหรือบูชาบรรพบุรุษโดยนับถือโตะฆีรีเปนบรรพบุรุษคนสําคัญ
ท่ีสุดบนเกาะ  

 

 
 

ภาพท่ี 10 ศาลบรรพบุรุษของชาวอูรักลาโวยเกาะหลีเปะ  
   ภาพถายจากการสํารวจชุมชน, 18 มีนาคม 2549. 

                                                 
 62 (1) สัมภาษณนางดารา อังโชติพันธุ. บุตรสาวของโตะฆีรี ผูบุกเบิกเกาะหลีเปะ และ

เปนภรรยาของนายบรรจง อังโชติพันธุ อดีตผูใหญบานเกาะหลีเปะ และอดีตกํานันตําบลเกาะ
สาหราย จังหวัดสตูล, 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2550. (2) สัมภาษณนางสะอะ หาญทะเล, ชาวบานเกาะ
หลีเปะ, 1พฤษภาคม พ.ศ. 2550. (3)สัมภาษณนางแซะหนา หาญทะเล,ชาวบานเกาะหลีเปะ, 19 
มีนาคม 2549. (4)นางแมะยี หาญทะเล, ชาวบานเกาะหลีเปะ, 19 มีนาคม 2549. (5) สัมภาษณ
นางรอเบ๊ียะ หาญทะเล, ผดุงครรภโบราณ, 1 พฤษภาคม 2550.  
 63 สัมภาษณนางแซะหนา หาญทะเล, ชาวบานเกาะหลีเปะ, 19 มีนาคม 2549.    
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 3. ความสัมพันธกับคนภายนอก 
 กอนป พ.ศ. 2493 อูรักลาโวยเกาะหลีเปะมีความสัมพันธกับคนภายนอกชุมชนท่ี

ชัดเจนคือการเดินทางไปพบญาติ ซึ่งเปนชาวเลอูรักลาโวยท่ีเกาะลันตาและเกาะสิเหร และการ
เดินทางไปแลกเปล่ียนผลผลิตกับชุมชนบนฝง เชน เมืองสตูล กันตัง และปะลิส ซ่ึงเปนการเดินทาง
โดยอาศัยเรือแจวหรือเรือกรรเชียง สวนความสัมพันธกับภาครัฐนั้น พบหลักฐานคือการติดตอ
ระหวางผูนําชุมชนในขณะนั้น คือ โตะฆีรีกับพระยาภูมินารถภักดีเจาเมืองสตูล ในสมัยท่ีมีการ
ปกปนเขตแดน ป พ.ศ. 2452 จึงไดมอบหมายใหโตะฆีรี ซ่ึงเปนชาวมุสลิมท่ีชาวอูรักลาโวยเคารพ
นับถือ ชักชวนอูรักลาโวยจากเกาะสิเหร จังหวัดภูเก็ต และจากเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี ใหอพยพ
มาอยูในหมูเกาะอาดัง-ราวี เพื่อเปนหลักฐานวาเกาะหลีเปะและเกาะอาดัง เปนสวนหนึ่งของไทย64 
 
 สภาพความเปนอยูและลักษณะทางวัฒนธรรม 
 1. วงจรชีวิตประจําวัน  
 สภาพความเปนอยูและลักษณะวัฒนธรรมในยุคดั้งเดิมชวงกอนป พ.ศ. 2493 นี้ 
สามารถมองเห็นไดจากภาพความทรงจําคร้ังวัยเยาวของอูรักลาโวยสูงอายุในชุมชน และการจดจํา
คําบอกเลาท่ีถายทอดสืบตอกันมา โดยอูรักลาโวยสูงวัยในชุมชนเลาใหผูวิจัยฟงวา เม่ือตอนเด็กๆ 
แมจะมีบานถาวรอยูท่ีเกาะ แตในชวงหนาแลง ก็มักจะตองติดตามพอแมออกไปบากัด ซ่ึงหมายถึง
การออกเรือเดินทางไปภายในหมูเกาะอาดัง-ราวี หรือในทะเลแถบอันดามันนี้ เพื่อหาอาหารและ
วัสดุจากธรรมชาติตางๆ ท่ีจะนํามาทําเปนเคร่ืองมือเคร่ืองใชในชีวิตประจําวัน โดยการไปบากัดคร้ัง
หนึ่งๆ อาจใชเวลาราว 2-3 วัน หรือนานหลายเดือน ข้ึนอยูกับจํานวนอาหารหรือวัสดุท่ีหาได รวมถึง
สภาพภูมิอากาศวาจะเอ้ืออํานวยมากนอยเพียงได โดยในระหวางท่ีผูชายกําลังจับปลาหรือสัตวน้ํา
อ่ืนๆ ในทะเล ผูหญิงก็จะเล้ียงดูลูกๆ หุงหาอาหาร ประดิษฐเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ีจําเปน เชน การสาน
ตะกราหรือกระดงจากไมไผและหวายไวสําหรับเก็บหอย หรือสานเส่ือจากใบเตย เปนตน 
นอกจากนี้ก็มักจะออกไปเก็บหอยหรือตกเบ็ดอยูแถบริมฝง  
 เด็กๆ ชาวอูรักลาโวยมีโอกาสไดเรียนรูเกี่ยวกับสภาพแวดลอมทางทะเล สัตวน้ําและ
พืชพรรณตางๆ รวมถึงภูมิปญญาทองถ่ิน โดยเด็กผูชายจะไดเรียนรูในการใชเคร่ืองมือและวิธีการทํา
ประมงจากบิดา เม่ือชํานาญแลวก็จะกลายเปนแรงงานสําคัญของครอบครัว สวนเด็กผูหญิงจะได
เรียนรูในการหุงหาอาหาร การแปรรูปอาหาร รวมถึงการประดิษฐงานหัตถกรรมตางๆ เชน การสานเส่ือ 

                                                 
 64 จรัส งะสมัน. “การศึกษานิทานชาวเลจังหวัดสตูล”, 27.   
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ตะกรา กระดง จากมารดา และบอยคร้ังในระหวางทํางานบิดา มารดามักจะเลานิทานใหลูกๆ ฟงไป
ดวย   
 ดังนั้นเม่ือผูชายไดปลาและสัตวน้ําอ่ืนๆ มาแลว ผูหญิงก็จะมีหนาท่ีในการนํามา
ประกอบอาหารและแปรรูปผลผลิตท่ีไดจากทะเลเหลานั้น เชน นํามาทําปลาเค็มหรือยางเก็บไว ปลา
เค็มบางสวนจะถูกนําไปแลกเปล่ียนกับสินคาอ่ืนๆ ท่ีจําเปนจากตลาดในชุมชนบนฝง เชน ชุมชนบน
เกาะสาหราย เมืองสตูลหรือเมืองปะลิส เปนตน ในฤดูฝนหรือหนามรสุมจะไมนิยมไปบากัด โดยจะ
ตกปลาอยูแถบชายฝง ผูชายมักจะออกไปลาสัตวปา สวนผูหญิงก็มักจะเก็บพืชผักและผลไมจากปา
มาเปนอาหาร นอกจากนี้แลวท้ังชายและหญิงจะชวยกันทํานา ซ่ึงมักจะสรางกระทอมเล็กๆ เพื่อเฝา
ขาวชวงใกลเก็บเกี่ยว เม่ือการเก็บเกี่ยวเสร็จส้ินลง ชาวอูรักลาโวยแตละครอบครัวจะแปรรูป
ขาวเปลือกเปนขาวสารโดยอาศัยครกตําขาวท่ีผลิตข้ึนเอง65  
 
 2. วัฒนธรรมพื้นฐาน 
 ภาษาที่อูรักลาโวยเกาะหลีเปะและเกาะตางๆ ในหมูเกาะอาดัง-ราวี ใชสื่อสารกัน
ในชุมชนชวงกอนป 2493  คือ ภาษาอูรักลาโวย ซึ่งเปนภาษาพูดแตไมมีภาษาเขียน นอกจาก
ภาษาอูรักลาโวยแลว อูรักลาโวยท่ีเกาะหลีเปะบางคนสามารถใชภาษามาเลยและภาษาไทยถ่ินใตได
บาง เพ่ือการติดตอแลกเปล่ียนผลผลิตกับคนตางถ่ิน สวนลักษณะการแตงกายของอูรักลาโวยก็เปน
การแตงกายอยางเรียบงายและเปนการแตงกายท่ีรับกับสภาพภูมิอากาศของทองถ่ิน คือผูชายมักนุง
โสรงหรือกางเกงขายาว ไมนิยมสวมเส้ือ ผูหญิงจะนิยมนุงผากระโจมอกผืนเดียว ไมสวมเส้ือ 
สําหรับการทําความสะอาดเครื ่องนุ งหมในสมัยนี ้ย ังไมมีผงซักฟอกใชทําความสะอาด
เครื่องนุงหม แตชาวอูรักลาโวยก็มีภูมิปญญาทองถ่ินในการทําความสะอาดเครื่องนุงหม โดยจะ
ใชตนไมชนิดหนึ่งคือ ตนสะบา ชาวอูรักลาโวยจะนําลําตนเล็กๆ มาทุบใหเปนฝอย แลวนําไปแชใน
น้ําเพื่อใหเกิดฟอง แลวจึงนําน้ําท่ีเปนฟองนั้นมาสักผา ก็จะทําใหผาท่ีซักสะอาดข้ึน66  

                                                 
 65 (1) สัมภาษณนางดารา อังโชติพันธุ, บุตรสาวของโตะฆีรี ผูบุกเบิกเกาะหลีเปะและ

เปนภรรยาของนายบรรจง อังโชติพันธุ อดีตผูใหญบานเกาะหลีเปะและอดีตกํานันตําบลเกาะ
สาหราย จังหวัดสตูล, 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2550.  (2) สัมภาษณนางสะอะ หาญทะเล, ชาวบาน
เกาะหลีเปะ, 1พฤษภาคม พ.ศ. 2550.  (3) สัมภาษณนางแซะหนา หาญทะเล, ชาวบานเกาะหลีเปะ, 
19 มีนาคม 2549.  (4) สัมภาษณนางรอเบ๊ียะ หาญทะเล, ผดุงครรภโบราณ, 1 พฤษภาคม 2550.  
 66 เยาวนิตย ศรีละมุล, “ศึกษาวัฒนธรรมเก่ียวกับปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตของ
ชาวเลเกาะหลีเปะ ตําบลเกาะสาหราย อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล”,  59-65.    
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 อูรักลาโวยจะรับประทานขาวเปนอาหารหลัก หรืออาจทดแทนดวยอาหารประเภท
เผือก มันท่ีหาไดในทองถ่ิน ซ่ึงจะนํามาตมหรือเผา นอกจากนี้ยังมีกลวยตมคลุกกับมะพราว ซ่ึง
มักจะรับประทานเปนอาหารม้ือเชา สําหรับม้ือเท่ียงและเย็นจะรับประทานขาวสวยกินกับกับขาวที่
หาไดในทองถ่ิน เชน สัตวน้ําจําพวก กุง หอย ปู ปลา เตาทะเล สัตวปาจําพวก หมูปา กระจง ตะกวด 
แย และพืชผักตางๆ การบริโภคอาหารในชีวิตประจําวันโดยท่ัวไปจะรับประทานวันละ 2-3 ม้ือ และ
ในสมัยนี้จะเปนการรับประทานดวยวิธีการใชมือเปบ อาหารที่ชาวอูรักลาโวยเกาะหลีเปะนิยม
รับประทานจะเปนอาหารท่ีมีรสจัด เชน แกงเผ็ด แกงกะทิ เปนตน สวนอาหารหวาน มักจะทํา
ตอเม่ือมีโอกาสพิเศษตางๆ เชน ใชในประเพณีพิธีกรรมตางๆ สวนการถนอมอาหารของอูรักลาโวย
เกาะหลีเปะก็เปนการถนอมอาหารแบบพื้นๆ ไมมีวิธีการที่ยุงยากซับซอน ท่ีปรากฏเดนชัดคือการ
ถนอมอาหารโดยวิธีตากแหงและการยาง67 อูรักลาโวยสูงอายุคนหน่ึงในชุมชนและครูคนแรกๆ ของ
โรงเรียนบานเกาะอาดังเลาตรงกันวา “ในชวงสงครามโลกคร้ังท่ีสอง เปนชวงท่ีอูรักลาโวยในชุมชน
ขาดแคลนอาหารมาก เนื่องจากไมสามารถเดินทางไปแลกเปล่ียนอาหารและขาวของท่ีจําเปน เชน
ขาวและเส้ือผาบนฝงได จึงตองขุดหาเผือกและหัวมันมารับประทาน”68    
 ในดานสุขลักษณะอนามัยและการรักษาโรค อูรักลาโวยจะพ่ึงพาธรรมชาติเปนสําคัญ 
เชน ใชน้ําจากบอน้ําบาดาล น้ําตกและลําธารในการอุปโภคบริโภค อาศัยชายหาดเปนสถานท่ี
ขับถาย เม่ือเจ็บปวยก็อาศัยสมุนไพรจากธรรมชาติรอบๆ ตัว ท้ังจากทองทะเลและพืชสมุนไพรบน
เกาะ สมุนไพรจากทะเล เชน หอยปะการัง (เห็ดหลบ) แกพิษเห็ดตางๆ ซ่ึงมีอาการมึนเมาหรือ
อาเจียน แกนิ่ว แกไข ปสสาวะสีเหลือง หอยนมสาว ใชแกพิษ เชน อาหารผิดสําแดง ปลิงทะเล แก
ปวดกระดูก ขอ แกปวดแผลอักเสบ แกปวดทอง แกหอบ รักษาหญิงลูกออนและเปนยาบํารุงรางกาย 
หอยมือเสือ แกพิษไข หรือไขท่ีเกิดจากพิษอาหาร เปนตน สวนพืชสมุนไพร เชน ใบผักบุงทะเล ค้ัน
เอาน้ําใชหยอดหู แกหูอักเสบ หูเปนน้ําหนอง ผักหวานทะเลเอามาขยํา นําน้ํามาทาแผล เพื่อแกปวด 
เปนตน นอกจากการรักษาโรคดวยสมุนไพรแลว ในยุคนี้ยังพบวามีการรักษาดวยวิธีไสยศาสตรหรือ
ใชตัวยาควบคูกับไสยศาสตรดวย69 (ดูรายช่ือสมุนไพรและสรรพคุณในการรักษาโรคของชาว
อูรักลาโวยเกาะหลีเปะเพ่ิมเติมไดจากภาคผนวก ข) 

                                                 
 67 เร่ืองเดียวกัน, 53-54.  
 68 สัมภาษณนางแซะหนา หาญทะเล,ชาวบานเกาะหลีเปะ, 1 พฤษภาคม 2550. และ
สัมภาษณนายวินัย รุงรักษา, อดีตครูใหญโรงเรียนบานเกาะอาดัง, 11 มิถุนายน 2550.  
 69 เร่ืองเดียวกัน, 65-70.  
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 ดานการศึกษาอบรมและการสรางบุคลิกภาพใหแกสมาชิกในกลุม เปนหนาท่ีของ
หัวหนาครอบครัว อันไดแก บิดา มารดา ผูปกครอง และผูนําชุมชนเปนผูใหการถายทอดวัฒนธรรม 
ซ่ึงเปนไปโดยไมมีพิธีรีตอง ครอบครัวเปนสถาบันท่ีสําคัญและมีอิทธิพลตอชีวิตความเปนอยูของ
เด็กและคนหนุมสาว เพื่อรักษาประเพณีแบบแผนด้ังเดิมตางๆ โดยไมมีอิทธิพลภายนอกเขามา
ปะปนเลย เร่ืองราวท่ีอบรมใหสมาชิกเรียนรูเปนเร่ืองราวท่ีเกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน เชน การทํามา
หากิน การสรางท่ีอยูอาศัย การรักษาพยาบาลผูปวย ระเบียบประเพณีของชุมชน หนาท่ีของสามี
ภรรยาในครอบครัว ความประพฤติโดยท่ัวไป ความเช่ือ ตลอดจนความมุงหมายของชีวิต ฯลฯ 
ตามท่ีสืบตอมาจากบรรพบุรุษ วิธีการใหการศึกษาอบรมใชวิธีการบอกเลา เลียนแบบ บางอยางก็
ถายถอดใหกันเปนการเฉพาะตัว การถายทอดมักจะทํากันในวงแคบๆ ผูอาวุโสมักจะเปนผูให
การศึกษาอบรมคนรุนหลัง ปฏิบัติตอเนื่องกันมาโดยไมมีขอโตแยงแตอยางใด 
 สวนศิลปะท่ีปรากฏในสมัยนี้ก็จะเปนงานฝมือในการประดิษฐส่ิงของเคร่ืองใชตางๆ ท่ี
จําเปนในวิถีการดํารงชีวิตของอูรักลาโวยยุคนี้ เชน การประดิษฐเคร่ืองมือทําการประมง ของใชใน
บาน เชน เส่ือ ไมกวาด กระดง ครกตําขาว เปนตน รวมไปถึงการสานฝาบาน การเย็บจากมุงหลังคา
บาน โดยใชวัสดุท่ีหาไดภายในทองถ่ิน การแสดงออกดานดนตรีและนันทนาการนั้น อูรักลาโวยจะ
มีการเลนรํามะนาและรองเง็ง เปนกิจกรรมท่ีสรางความบันเทิงข้ึนในชุมชน นอกจากน้ีการเลน
รํามะนา อูรักลาโวยเช่ือวาเปนการบูชาส่ิงศักดิ์สิทธ์ิประจําเกาะและเพ่ือใหหายจากโรคภัยไขเจ็บ จึง
มีการเลนรํามะนาในคืนขางข้ึนทุกเดือนๆ ละ 3 คืน ผูตีรํามะนา เรียกวา โตะคิม ใชรํามะนาลูกเดียว
เลนคืนละประมาณ 7-10 เพลง หญิงชายอูรักลาโวยก็ออกมาเตนรําสนุกสนาน สถานท่ีหมุนเวียนไป
จัดทุกบาน บานละ 1 คืน เม่ือเลนท่ีบานใด เจาบานก็จะเตรียมอาหารคาว-หวาน ใหเพื่อนบานท่ีมา
เลน หรือไมก็เลนในงานร่ืนเริง งานลอยเรือและการแกบน สวนรองเง็งใชแสดงในงานร่ืนเริง แกบน 
คณะรองเง็งประกอบดวยนักดนตรี 2 คน มือกลองรํามะนา 2 คน ผูรอง 2 คน และผูรํา 8 คน70 (ดู
รายช่ือเพลงรองเง็ง คํารองและความหมายของเพลงไดจากภาคผนวก ค) 
  นอกจากนี้กิจกรรมนันทนาการอ่ืนๆ ของอูรักลาโวยในยุคนี้ยังมีการรองเพลงกลอมเดก็ 
และการเลานิทาน โดยการเลานิทานของอูรักลาโวยเกาะหลีเปะนั้น จะเลาสูกันฟงเม่ือมีเวลาวาง 
โดยผูเลาสวนใหญเปนผูชายและมักเปนชายวัยสูงอายุ เลาใหเด็กๆ ฟง หรือหากเลาใหผูใหญฟงก็จะ
เลาในขณะทํางาน โดยสวนมากจะใชภาษาชาวเลหรือภาษาอูรักลาโวย71  

                                                 
 70 สัมภาษณนางแซะหนา หาญทะเลและนางแมะยี หาญทะเล, ชาวบานเกาะหลีเปะ, 19 
มีนาคม 2549. 
 71 จรัส งะสมัน, “การศึกษานิทานชาวเลจังหวัดสตูล”, 54.    
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 3. การแสดงออกทางความเช่ือ ประเพณีและพิธีกรรม 
 ในชวงเวลานี้ อูรักลาโวยยังไมมีศาสนา แตจะนับถือภูตผีและวิญญาณบรรพบุรุษ ความ
เช่ือเหลานี้แสดงออกในรูปแบบของประเพณีและพิธีกรรมตางๆ ท่ีสําคัญ เชน ประเพณีลอยเรือ ซ่ึง
จัดข้ึนสองคร้ังตอป ในวันจันทรเต็มดวงของเดือน 6 และเดือน 11 ตามปฏิทินจันทรคติ อูรักลาโวย
จะใชโอกาสนี้ในการแสดงความเคารพบรรพบุรุษและปลอยเคราะหรายไปกับการลอยเรือ เรือ
ดังกลาวทําจากไมระกําท่ีสรางข้ึนสําหรับพิธีนี้โดยเฉพาะ (ดูข้ันตอนการประกอบพิธีลอยเรือไดจาก
ภาคผนวก ง) นอกจากพิธีลอยเรือแลวยังมีพิธีกรรมอ่ืนๆ คือ 
 - พิธียาปนยู เปนการบูชาเตาทะเลซ่ึงชาวอูรักลาโวยจะทําพิธีนี้ในชวงข้ึน 15 คํ่า เดือน 
5 หรือ 11 อูรักลาโวยจะทําพิธีนี้เพื่อใหเตาทะเลข้ึนมาวางไขและเพื่อใหเตาทะเลมีอยูเปนจํานวน
มาก เพราะไมอยากใหเตาทะเลสูญพันธุ   
 - พิธีปูยาลาโวย หมายถึง การบูชาทางทะเลซึ่งอูรักลาโวยจะทําพิธีนี้ชวง 15 คํ่าเดือน 
11 อูรักลาโวยจะทําพิธีนี้เพื่อใหสัตวน้ําท่ีสามารถนํามาทําเปนอาหารได เขามารวมกันแถบๆ ชายฝง
และวางไข เพื่ออูรักลาโวยจะไดมีอาหารอุดมสมบูรณ 
 - พิธีตูลาบาลา หมายถึง พิธีการสะเดาะเคราะห พิธีนี้จะทําข้ึนก็ตอเม่ืออูรักลาโวยมี
โรคภัยไขเจ็บเปนจํานวนมาก 
 นอกจากอูรักลาโวยท่ีเกาะหลีเปะจะมีความเช่ือเกี่ยวกับภูตผีและวิญญาณบรรพบุรุษ
แลว ก็ยังมีความเช่ือท่ัวไปในชีวิต ความเช่ือเหลานี้ก็คือ  
 - ความเช่ือทางดานไสยศาสตร เชน การทํายาเสนห โดยใชน้ําตาปลาดุหยงหรือปลา
พะยูน นอกจากนี้ยังมีการใชเวทมนต คาถาอาคมในการรักษาพยาบาล การประกอบอาชีพ การดู
ฤกษยาม  
 - ความเช่ือเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและการทํามาหากิน เชน มีการเซนไหวหัว
เรือทุกคร้ังกอนออกไปหาปลา นอกจากนี้ยังมีขอหามตางๆ เชน หามออกจากครัวในขณะหุงขาว 
เพราะผีตายายจะลงโทษ หามเด็กๆ เลนริมหาดโดยเฉพาะวันข้ึน 11-12 คํ่า เพราะผีตายายจะติดตัว
กลับมาบาน เปนตน  
 - ความเช่ือเกี่ยวกับการใชวัตถุเปนสัญลักษณของเคร่ืองรางของขลัง เชน การโปรย
ขาวสารท่ีผานการทําพิธีโดยโตะหมอมาแลวไวบริเวณบาน เปนการสกัดกั้นไมใหส่ิงช่ัวรายเขาไป
ภายในบาน หรือชายชาวเลที่ออกทะเลจะมีเชือกสีขาวผูกรัดอยูกับตนแขน โดยมีความเช่ือวาเชือก
นั้นเปนของศักดิ์สิทธ์ิในการคุมครองใหรอดพนจากภัยอันตรายกลางทะเลและผีสางตางๆ  
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 - ความเช่ือเกี่ยวกับความสามารถของ “โตะ” (หมอผี) จะมีความสามารถในการ
รักษาพยาบาลคนปวยในหมูบานโดยการนั่งทางใน การขจัดปดเปาส่ิงอัปมงคล72 
 จะเห็นไดวาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนอูรักลาโวยเกาะหลีเปะกอนป พ.ศ. 
2493 นี้ นอกเหนือจากการตั้งถ่ินฐานและยึดแหลงทํามาหากินอยางถาวรในหมูเกาะอาดัง-ราวี
แลว อูรักลาโวยเกาะหลีเปะในยุคดั้งเดิมนี้ จะยังคงมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะ
ของกลุมชาติพันธุชาวเลอยางเหนียวแนน โดยจะมีวิถีชีวิตแบบเรียบงาย พึ่งพิงอยูกับธรรมชาติมาก 
และสามารถเขาถึงทรัพยากรภายในชุมชนไดดวยภูมิปญญาท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ 
 
 โดยสรุปแลวจากการศึกษาสภาพท่ัวไป อันไดแก สภาพทางภูมิศาสตร ทรัพยากร 
ประชากร และการคมนาคม ทําใหมองเห็นภาพของชุมชนอูรักลาโวย ซ่ึงต้ังอยูในหมูเกาะอาดัง-ราวี 
จังหวัดสตูล และเปนหมูเกาะท่ีตั้งอยูทางใตสุดของทะเลฝงอันดามันของประเทศไทย จึงมีอาณาเขต
ติดตอกับประเทศเพื่อนบานอยางมาเลเซีย ดวยลักษณะภูมิประเทศซ่ึงเปนท่ีราบเกือบท้ังเกาะ และ
ความอุดมสมบูรณของทรัพยากร ท้ังท่ีเปนทรัพยากรบนเกาะและในทะเล จึงทําใหเกาะหลีเปะเปน
เกาะแหงแรกท่ีชาวอูรักลาโวยอพยพเขามาอยูอาศัยและอาศัยอยูสืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน  

 การไดศึกษาถึงภูมิหลังทางประวัติศาสตรของชุมชนอูรักลาโวยเกาะหลีเปะ ใน
ประเด็นท่ีเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของชาวเลในประเทศไทย ทําใหเขาใจในลักษณะเฉพาะของ
ชาวเลมากขึ ้น  โดยชาวเลที่อาศัยอยู ในเกาะหลีเปะนั ้นเปนชาวเลกลุมอูรักลาโวย และอาจ
สันนิษฐานไดวาเปนกลุมมาลาโย-โปลีนีเซียน ท่ีมีความเกี่ยวพันกับดินแดนแถบประเทศมาเลเซีย 
ซ่ึงอาจเปนถ่ินกําเนิดหรือเสนทางอพยพ  สวนการศึกษาถึงการต้ังถ่ินฐานและพัฒนาการของชุมชน
อูรักลาโวยเกาะหลีเปะ จังหวัดสตูล ทําใหมองเห็นความเปลี่ยนแปลงในการตั้งถิ่นฐานของชาว
อูรักลาโวย ซ่ึงปรากฏใหเห็นถึงการอพยพ 3 คร้ังสําคัญ คือในทศวรรษ 2440 ป พ.ศ. 2452 และหลัง
ป พ.ศ. 2517  โดยชาวเลกลุมอูรักลาโวยไดอพยพเขามาอยูอาศัยบนเกาะหลีเปะมาตั้งแตประมาณ
ทศวรรษ 2440 โดยผูท่ีเขามาบุกเบิกและเปนผูนําคนสําคัญคือโตะฆีรี ตอมาในป 2452 ชาวอูรักลาโวย
อีกกลุมหนึ่งจากเกาะสิเหร จังหวัดภูเก็ตและเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ีไดอพยพเขามาอยูอาศัยในเกาะ
หลีเปะและเกาะอ่ืนๆ ในหมูเกาะอาดัง-ราวี จนกระท่ังหลังการประการจัดตั้งอุทยานแหงชาติตะรุเตา
ในป พ.ศ. 2517 ชาวอูรักลาโวยก็ตองอพยพจากเกาะตางๆ ในหมูเกาะอาดัง-ราวี มาอยูในพื้นท่ีท่ีทาง
อุทยานฯ อนุญาต คือบริเวณเกาะหลีเปะและบางสวนของเกาะอาดัง ดานพัฒนาการของชุมชนนั้นก็
ไดผันแปรไปตามความเปล่ียนแปลงของจังหวัดสตูล ซ่ึงเปนท่ีตั้งของชุมชนอูรักลาโวยเกาะหลีเปะ 

                                                 
 72 สัมภาษณนายสวัสดิ์ หาญทะเล,โตะหมอ, 11 พฤษภาคม 2549. 
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สวนการศึกษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนอูรักลาโวยเกาะหลีเปะกอน ป พ.ศ. 2493  
นั้น โดยพบวาสภาพชุมชนและบานเรือนในระยะแรกเปนชุมชนขนาดเล็ก ตั้งหมูบานตามชายฝง 
กระจายตัวอยูในหมูเกาะอาดัง-ราวี มีการสรางบานแบบงายๆ ดวยวัสดุในทองถ่ิน ผูนําชุมชนมี
บทบาทสําคัญในดานการปกครองและการประกอบพิธีกรรม ชุมชนมีความเชื่อในภูตผีและวิญญาณ
บรรพบุรุษ การทํามาหากินยังคงเปนการทําประมงแบบพอยังชีพ อาศัยเครื่องมือแบบงายๆ และ
ภูมิปญญาทองถ่ิน มีการปลูกขาวและมะพราวไวบริโภคในครัวเรือน ดานความเปนอยูและลักษณะ
วัฒนธรรมนั้น จะส่ือสารกันดวยภาษาอูรักลาโวยเปนสําคัญ แตงกายแบบเรียบงาย เชน ชายนุงโสรง 
หญิงนุงผากระโจมอก รับประทานขาวและอาหารจากทะเลเปนหลัก รักษาโรคดวยสมุนไพรและ
พิธีกรรมทางไสยศาสตร การศึกษาเปนหนาท่ีของคนในครอบครัวท่ีจะเปนการถายทอดความรูดาน
การทํามาหากินและวัฒนธรรมของชุมชน โดยมีพิธีกรรมที่สําคัญของชุมชนคือ พิธีลอยเรือ และ
พิธีกรรมอ่ืนท่ีเปนการบูชาทะเล สวนการแสดงออกดานศิลปะจะเปนการประดิษฐส่ิงของเคร่ืองใช
ตางๆ ในการดํารงชีวิตของอูรักลาโวย มีการเลนรํามะนาและรองเง็งเปนกิจกรรมสรางความบันเทิง 
และพบวามีการรองเพลงกลอมเด็กและการเลานิทาน จะเห็นไดวาประเด็นตางๆ ท่ีไดศึกษาในบทนี้ 
ลวนเปนประเด็นความรู เ บ้ืองตนท่ีสําคัญ  ซ่ึงจะเปนพื้นฐานของความเขาใจในการศึกษา
ประวัติศาสตรชุมชนอูรักลาโวยเกาะหลีเปะ ท่ีมีความเปล่ียนแปลงในชวงเวลาตางๆ ตอไปไดดี
ยิ่งข้ึน  
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บทท่ี 3 

ชุมชนอูรักลาโวยเกาะหลีเปะกับความสืบเนือ่งและความเปล่ียนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรม 
ในยุคเปล่ียนผาน ระหวางป พ.ศ. 2493-2526 

 
 ชุมชนอูรักลาโวยเกาะหลีเปะกอนป พ.ศ. 2493 เปนชุมชนของกลุมชาติพันธุชาวเลท่ี
ดํารงชีพดวยการประกอบอาชีพประมงเปนหลัก มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมผูกพันอยูกับทองทะเล 
ชุมชนในยุคดั้งเดิม เปนชุมชนท่ีอยูกันอยางเรียบงายดวยเศรษฐกิจแบบพอยังชีพ และมีความเขมแข็ง
ในการแสดงออกทางวัฒนธรรมซ่ึงเปนเอกลักษณเฉพาะกลุม จนกระท่ังหลังป 2493 เปนตนมา ก็
เร่ิมมีความเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนภายในชุมชน จากชุมชนด้ังเดิมท่ีผลิตเพื่อยังชีพ หันมาผลิตเพื่อ
การคา จากชุมชนท่ีมีวิถีชีวิตแบบเรียบงายก็เร่ิมมีความซับซอนมากข้ึน และเปนจุดเร่ิมตนของความ
ออนแอทางวัฒนธรรมของชุมชน จึงเปนท่ีนาสนใจในการศึกษาวามีปจจัยใดบางท่ีสงผลกระทบให
เกิดการเปล่ียนแปลงข้ึนในชุมชน และชุมชนในยุคนี้มีความสืบเนื่องและความเปล่ียนแปลงไป
อยางไร ดังนั้นในบทนี้จึงจะเปนการศึกษาถึงพัฒนาการทางประวัติศาสตรของชุมชนอูรักลาโวย
เกาะหลีเปะ ในชวงท่ีเกิดความสืบเนื่องและความเปล่ียนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในระหวาง
ป พ.ศ. 2493-2526 ซ่ึงอาจเรียกชวงเวลานี้วา ยุคเปล่ียนผาน โดยไดแบงการศึกษาออกเปน 2 สวน 
ในสวนแรกจะศึกษาถึงปจจัยของการเปล่ียนแปลงท่ีสงผลกระทบตอชุมชน และสวนท่ีสองจะศึกษา
ถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของอูรักลาโวยเกาะหลีเปะ 
 

ปจจัยของการเปล่ียนแปลงท่ีสงผลกระทบตอชุมชน 
 

 การศึกษาถึงปจจัยของการเปล่ียนแปลงท่ีสงผลกระทบตอชุมชนอูรักลาโวยเกาะหลี
เปะใน ระหวางป พ.ศ. 2493-2526 นั้น พบวามีปจจัยสําคัญ สามประการคือ การเสียชีวิตของโตะฆีรี 
ในป พ.ศ. 2492 การเขามาของพอคาคนกลาง ตั้งแตทศวรรษ 2490 เปนตนมา และการขยายตัวของ
อํานาจรัฐ เชน การกอต้ังโรงเรียนบานเกาะอาดัง ป พ.ศ. 2501 การกอต้ังสถานีอนามัยเกาะอาดัง ป 
พ.ศ. 2510 และการประกาศจัดต้ังอุทยานแหงชาติตะรุเตา ป พ.ศ. 2517 ปจจัยตางๆ เหลานี้จะเปน
ตัวกําหนดความสืบเนื่องจะความเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวอูรักลาโวย
เกาะหลีเปะในยุคนี้ 
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การเสียชีวิตของโตะฆีรี ในป พ.ศ. 2492 
ในยุคดั้งเดิมชวงกอนป พ.ศ. 2493 นั้น มีผูนําคนสําคัญคือ โตะฆีรี ซ่ึงเปนผูนําตาม

ประเพณีของชุมชน อูรักลาโวยภายในชุมชนจะใหความเคารพนับถือในตัวของโตะหมอ (หมอผี) 
ผูประกอบพิธีกรรมตางๆ ของอูรักลาโวยมาก และโตะฆีรีก็มีบทบาทสําคัญนี้ ดวยความสามารถ
ในการใชเวทมนตถาคา เพื่อชวยเหลือและเปนท่ีพึ่งใหแกอูรักลาโวยเกาะหลีเปะ ดังท่ีไดกลาว
มาแลว ดังนั้นเม่ือกรอบท่ีทําใหชุมชนอยูไดในลักษณะดั้งเดิมเปล่ียนไป จึงสงผลตอการแสดงออก
ดานประเพณี พิธีกรรมท่ีคอยๆ เปล่ียนแปลงตามไปดวย จึงกลาวไดวาการเสียชีวิตลงของโตะฆีรี 
ซ่ึงเปนผูนําในยุคดั้งเดิมนี้ นับวาเปนปจจัยท่ีสําคัญประการหนึ่ง ท่ีสงผลตอความเปล่ียนแปลงท่ีเกิด
ข้ึนกับชุมชนอูรักลาโวยเกาะหลีเปะ  เนื่องจากหลังโตะฆีรีเสียชีวิตลงแลว  ก็จะเห็นความ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับชุมชนไดชัดเจน เชน คนนอกเขามาอยูอาศัยภายในชุมชนเพิ่มข้ึน การเขา
มาของคนนอกก็จะนํามาสูความเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ดาน เชน ความเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ชุมชนที่เกิดการขยายตัวขึ้น การลอกเลียนวัฒนธรรมการสรางท่ีอยูอาศัยจากคนนอกเหลานั้น 
และความเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญคือ ความเปล่ียนแปลงในดานการทํามาหากิน สภาพความเปนอยูและ
วัฒนธรรมของอูรักลาโวยในชุมชน รวมถึงความเปล่ียนแปลงของโครงสรางและความสัมพันธทาง
สังคม เพราะหลังจากโตะฆีรีเสียชีวิตลงแลว ผูนําท่ีมีบทบาทตอชุมชนมากตั้งแตป พ.ศ. 2493-2526 
ก็คือผูนําท่ีเปนคนนอก คือนายบรรจง อังโชติพันธุ ซ่ึงไดเขามาอยูในชุมชน และแตงงานกับนาง
ดารา บุตรสาวของโตะฆีรี1  
 
การเขามาของพอคาคนกลาง  
 กอนท่ีจะมีพอคาคนกลางหรือนายทุนเขามาอาศัยอยูในชุมชน ชาวอูรักลาโวยประกอบ
อาชีพประมงกันทุกครัวเรือน ส่ิงท่ีหามาไดนอกจากใชบริโภคในครัวเรือนแลว ก็จะนําไป
แลกเปล่ียนกับส่ิงของอ่ืนๆ ท่ีจําเปนกับชุมชนใกลเคียง ในกลุมคนนอกท้ังหมด พอคาคนกลางหรือ
เถาแกเปนผูท่ีมีความสัมพันธยาวนาน ใกลชิด และสําคัญท่ีสุดกับชาวอูรักลาโวย กอนที่จะมี
อุทยานแหงชาติ เถาแกเปนผูมีอิทธิพลเร่ืองการใชทรัพยากรชายฝงและทะเลของชาวอูรักลาโวย 
เนื่องจากหมูเกาะอาดัง-ราวีเปนพื้นท่ีหางไกล การคมนาคมไปมาระหวางแผนดินใหญมีความจํากัด 
คนนอกท่ีติดตอกับชาวอูรักลาโวยจึงจํากัดอยูแคเถาแกท่ีเปนพอคาคนกลาง 

                                                 
 1 สัมภาษณนางดารา อังโชติพันธุ, บุตรสาวของโตะฆีรี ผูบุกเบิกเกาะหลีเปะและเปน

ภรรยาของนายบรรจง อังโชติพันธุ อดีตผูใหญบานเกาะหลีเปะและอดีตกํานันตําบลเกาะสาหราย 
จังหวัดสตูล, 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2550.  
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 ชวงกอนทศวรรษ 2490 เถาแกเรือประมงและเรือสินคาตางๆ เดินทางผานเกาะหลีเปะ 
จนรับรูไดวาเกาะหลีเปะเปนชุมชนประมงแหงหนึ่งในแถบนานนํ้าสตูล จึงไดแวะเวียนมาซ้ือขาย 
แลกเปล่ียนสินคากันบางเปนคร้ังคราว แตก็ยังไมไดเขามาต้ังบานเรือนอยูในชุมชนอยางชัดเจน 
จนกระท่ังประมาณป พ.ศ. 2493 เถาแกคนแรกก็ไดเขามาต้ังบานเรือนอยูในชุมชนอูรักลาโวยแหงนี้ 
นายบรรจง แซอ้ัง (นายบรรจง อังโชติพันธุ) และบรรดาญาติๆ นับเปนเถาแกกลุมแรกและกลุมเดียว
ท่ีเขามาตั้งบานเรือนและทํามาหากินดวยอาชีพทําประมงในชุมชนอูรักลาโวยเกาะหลีเปะในยุคนี้ 
กลาวคือ นายบรรจง เปนเถาแกคนแรกท่ีเขามาอาศัยอยูในชุมชนและไดชักชวนบรรดาญาติๆ ใหเขา
มาต้ังบานเรือนอยูในชุมชนและทําอาชีพประมง ตอมาจึงคอยๆ ปรับบทบาทจนกลายเปนเถาแกใน
ชุมชน ซ่ึงการเขามาตั้งบานเรือนในระยะนี้ ปรากฏหลักฐานอยางเปนทางการจากการสํารวจ
ทะเบียนบาน ซ่ึงเปนทะเบียนบานในรูปแบบเร่ิมแรกของการสํารวจและจัดทําทะเบียนบานต้ังแตป 
พ.ศ. 2499 พบวา นายบรรจง แซอ้ัง (นายบรรจง อังโชติพันธุ) แจงยายเขามาอยูท่ีเกาะหลีเปะต้ังแตป 
พ.ศ. 2502 และบรรดาญาติๆ ของนายบรรจง ก็แจงยายเขามาอยูท่ีเกาะหลีเปะกันมากในชวงปลาย
ทศวรรษ 2500 เปนตนมา ซ่ึงสวนใหญจะยายมาจากเกาะสาหราย จังหวัดสตูล2 
 เถาแกท่ีเขามาอาศัยอยูท่ีเกาะหลีเปะในยุคนี้ แรกเร่ิมเดิมทีเปนคนเช้ือสายจีนท่ีมาจาก
เกาะสาหราย อําเภอเมืองสตูล เถาแกคนหนึ่งเลาวาชาวอูรักลาโวยตื่นเตนกับการที่มีเถาแกมาอยู
เกาะหลีเปะ พวกเขาเช่ือวาถามีเถาแกแลวจะทําใหเขาสบายข้ึน มีการกลาวกันวา ชาวอูรักลาโวย
หวาดกลัวคนนอกและไมชอบติดตอกับคนนอก เถาแกจึงเปนตัวกลางระหวางชาวอูรักลาโวยและ
คนนอกอื่นๆ เถาแกเปนคนอํานวยความสะดวกในการแลกเปล่ียนสินคาระหวางหมูเกาะอาดัง-ราวี
กับแผนดินใหญ มีการแลกเปล่ียนขาว เส้ือผา เหลา กับผลิตภัณฑจากทะเลที่ชาวอูรักลาโวยหามาได 
เชน ปลา หอย ปลิงทะเล และไขเตา ส่ิงของเหลานี้นําไปขายในตลาดไทยและมาเลเซีย นอกจากนี้ชาว
อูรักลาโวยยังรูวิธีการจับปลาหลายๆ แบบจากเถาแก และยังขามไปจับปลาในเขตนานน้ําอ่ืนๆ เชน 
มาเลเซีย อินเดีย การติดตอกับเถาแกทําใหเกิดเศรษฐกิจแบบการคาและการผนวกชุมชนเขาสู
เศรษฐกิจภายนอก แทนท่ีเศรษฐกิจแบบพออยูรอด ชาวอูรักลาโวยกลายเปนแรงงานสําคัญในธุรกิจ
ประมงการคา ปลาสวนนอยนิดที่จับไดนํามาบริโภคในครัวเรือนในขณะท่ีสวนใหญจะนําไปขาย 
 นายสมชาย เอ่ียวเหล็ก ทายาทเถาแกคนแรกๆ ท่ีเขามาอยูอาศัยบนเกาะหลีเปะ และ
ปจจุบันยังคงเปนเถาแกคนสําคัญบนเกาะ เลาวา  
 

                                                 
 2 ขอมูลจากการสํารวจเอกสารทะเบียนบานป พ.ศ. 2499 ของหมูท่ี 7 ตําบลเกาะ
สาหราย อําเภอเมืองสตูล, เอกสารของท่ีวาการอําเภอเมืองสตูล.   
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เต่ียและญาติๆ ยายเขามาอยูท่ีเกาะหลีเปะดวยคําชักชวนของนา คือกํานันจง จากเดิมซ่ึงเปนคน
ฝงสตูล ระยะแรกๆ ท่ีเขามาอยูท่ีเกาะหลีเปะ เต่ียยังไมไดเปนเถาแกเต็มตัว แตมาอยูและทํา
ประมงเชนเดียวกับชาวอูรักลาโวยท่ีนี่ จนตอมามองเห็นชองทางท่ีจะขยับขยายอาชีพประมง
ใหมีชองทางสรางรายไดมากข้ึน จึงเริ่มจางชาวอูรักลาโวยบนเกาะมาเปนลูกนอง โดยแรกๆ 
เปนการจางทําเครื่องมือประมง เชน ทําลอบ ทําไซ แลวจึงคอยๆ จางมาเปนลูกนองออกเรือหา
ปลาดวยกัน จนกระท่ังขยายกิจการเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้3   
 

 เม่ือมีเถาแกเกิดข้ึนในชุมชน ชายชาวอูรักลาโวยจํานวนมากก็จะเขามาเปนลูกนองของเถา
แก เถาแกเปนคนท่ีมีบทบาทสําคัญในชุมชน ท้ังในโครงสรางความสัมพันธทางการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคม กลาวคือ เถาแกมีอํานาจในการควบคุมลูกนอง การกําหนดราคาสินคาจากทะเลที่ชาว
อูรักลาโวยนํามาขายให รวมถึงการชวยเหลือและเปนท่ีพึ่งในดานตางๆ กับชาวอูรักลาโวยท่ีเปน
ลูกนอง ความสัมพันธนี้มีหลายแงมุม ในแงมุมหนึ่งความสัมพันธดังกลาวอยูบนพื้นฐานของความ
ยินยอมตกลงกันและไดผลประโยชนทั้งสองฝาย เถาแกจัดหาเรือ อุปกรณจับปลาและของจําเปน 
ในขณะที่ชาวอูรักลาโวยลงแรง ทักษะและความรูดานการจับปลา ทํางานตอบแทนโดยไมตองจาย
คาดูแลรักษาเรือและอุปกรณ หรือชวยเหลือเถาแกในเร่ืองท่ีเถาแกขอรอง เถาแกจะใหราคาปลา
ตามท่ีไดตั้งไว  ในเวลาเดียวกัน ชาวอูรักลาโวยก็จะไดรับเงินแนนอนจากการจับปลาซ่ึงเปนสินคาท่ี
เนาเสียงายโดยไมตองจัดการขนสงสินคาไปที่ตลาดเอง ชาวอูรักลาโวยสวนใหญพอใจท่ีจะทํางาน
กับเถาแกมากกวาหาปลาเองโดยอิสระ หรือแมวาบางสวนจะยังคงหาปลาเอง แตก็มักจะนําปลาท่ี
ไดมาขายใหกับเถาแกในชุมชน เพราะมีเหตุผลดานความม่ันคงและความสะดวก ทํางานกับเถาแก
หมายถึงมีคนซ่ึงเขาพึ่งพาได เถาแกจะใหบริการทางเศรษฐกิจซ่ึงบนเกาะไมมี เชน ใหเงินกู การ
ประกันทางเศรษฐกิจ การคุมครองจากความไมแนนอนและการชวยเหลือเม่ือขาดแคลน ยิ่งชาว
อูรักลาโวยไมมีความสามารถจะทําอยางอื่นนอกจากการจับปลา ก็ยิ่งมีความเส่ียงสูงมากในรายไดท่ี
ไมแนนอนจากการประมง การมีเถาแกเหมือนมีผูท่ีชวยลดความเส่ียง ในทางตรงกันขาม การทํางาน
ใหเถาแกทําใหพวกเขาเคยชินกับการพึ่งพาทุกอยางและยากท่ีจะหลุดพนจากระบบหนี้สิน4 
 การเขามาของพอคาคนกลางประมาณทศวรรษ 2490 เปนตนมานี้ นับเปนปจจัยสําคัญ
ท่ีจะนําไปสูความเปลี่ยนแปลงของชุมชน โดยเฉพาะความเปลี่ยนแปลงในดานการทํามาหากิน
                                                 

 3 สัมภาษณนายสมชาย เอ่ียวเหล็ก, เถาแก, 2 พฤษภาคม 2550. 
 4 เสาวลักษณ รุงตะวันเรืองศรี และคนอ่ืนๆ, รายงานฉบับสมบูรณ โครงการพัฒนา

หลักสูตรความรูทองถ่ินของชาวอูรักลาโวยในหมูเกาะอาดัง-ราวี (ม.ป.ท., 2549), 27-28.  และ
สัมภาษณนางเยาวเรศ สมทรง, ทายาทเถาแกประมงเกาะหลีเปะ, 2 พฤษภาคม 2550.   
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ของชาวอูรักลาโวย จากเคยประกอบอาชีพประมงแบบพอยังชีพ เม่ือเถาแกเขามาสูชุมชน การ
ประกอบอาชีพประมงของชาวอูรักลาโวยก็จะมีความซับซอนมากข้ึน เกิดระบบเถาแกและลูกนอง 
เศรษฐกิจในยุคนี้ เร่ิมเปล่ียนจากเศรษฐกิจแบบพอยังชีพ กลายเปนระบบเศรษฐกิจเพื่อการคา ชุมชน
จึงถูกผนวกเขาสูเศรษฐกิจภายนอก  
 
การขยายตัวของอํานาจรัฐ 

 การกอตั้งโรงเรียนบานเกาะอาดัง ป พ.ศ. 2501 โรงเรียนบานเกาะอาดังไดรับการจัดต้ัง
ข้ึนในป พ.ศ. 2501 ในสมัยท่ีนายวิเวก จันโรจนวงศ เปนผูวาราชการจังหวัดสตูล การตั้งโรงเรียน
ริเร่ิมโดยพระยาสมันรัฐบุรินทร ซ่ึงเคยเปนผูวาราชการจังหวัดสตูลมากอน โรงเรียนบานเกาะอาดัง
อยูในทองท่ีบานเกาะอาดัง หมูท่ี 7 ตําบลเกาะสาหราย อําเภอเมืองสตูล เปนทองท่ีกันดาร เพราะเปน
เกาะอยูกลางทะเลลึก เปนเกาะใหญมีพลเมืองพอสมควรโดยเฉพาะเด็กอายุ 8-15 ป จํานวน 58 คน 
ซ่ึงเขาเกณฑตองเรียนในโรงเรียนแตยังไมเคยไดเขาเรียนในโรงเรียนเลยเพราะไมมีโรงเรียน 
ประกอบกับทองท่ีบานเกาะอาดังเปนพื้นท่ีท่ีมีความสมบูรณไปดวยทรัพยากรหลายชนิดโดยเฉพาะ
ปาไม  และสัตวน้ํ า  หากประชาชนได รับการศึกษาพอสมควรจะสงผลใหทองถ่ินมีความ
เจริญกาวหนาเกิดผลิตผลเพ่ิมพูนรายไดใหแกประเทศชาติไมนอย 
 เม่ือวันท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2501 ไดมีการชวยกันปลูกสรางโรงเรียนช่ัวคราวขึ้น โดย
สภาพของอาคารแบบช่ัวคราว มีความกวาง 6.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร เสาไมกลม หลังคามุงจาก  
ซึ่งคิดเปนพื้นที่ทั้งหมด 60 ตารางเมตร5  จัดใหเปนสถานที่ทําการสอนชั่วคราว โรงเรียนบาน
เกาะอาดังจัดต้ังข้ึนอยางเปนทางการเม่ือวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2501 ตามรายงานของนายอําเภอเมือง
สตูล ซ่ึงรายงานตอผูวารายการจังหวัดสตูล ผูเปนประธานในพิธีเปดปายโรงเรียนบานเกาะอาดัง 
เม่ือวันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 25016 โรงเรียนบานเกาะอาดังเปนโรงเรียนประเภทนายอําเภอจัดต้ัง 
พรอมดวยความรวมมือจากประชาชนชาวเกาะอาดัง ซ่ึงเร่ิมทําการเรียนการสอนเมื่อวันท่ี 10 
กรกฎาคม 2501 มีนายชัยพงษ วงศกระพันธุ รักษาการในตําแหนงครูใหญ ทําการสอนเพียงคนเดียว 
มีอาคารเรียนช่ัวคราวเปนกระทอม ตอมาในป 2503 ไดมีการสรางอาคารเรียนอยางถาวรข้ึนเปนหลัง
แรก และมีการสรางอาคารและบานพักครูอีกดังนี้  

                                                 
 5 โรงเรียนบานเกาะอาดัง, สมุดหมายเหตุรายวัน โรงเรียนบานเกาะอาดัง ตําบลเกาะ

สาหราย อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล, (2504).    

 6 โรงเรียนบานเกาะอาดัง, สมุดหมายเหตุรายวัน โรงเรียนบานเกาะอาดัง ตําบลเกาะ
สาหราย อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล, (2509).   
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1. พ.ศ. 2503 สรางบานพักครู 1 หลัง  
2. พ.ศ. 2507 สรางบานพักครู 1 หลัง 
3. พ.ศ. 2509 สรางบานพักครู 1 หลัง 
4. พ.ศ. 2512 สรางอาคารเรียนถาวรหลังท่ี 2  
 

 
 
ภาพท่ี 11 โรงเรียนบานเกาะอาดัง และนายวินัย รุงรักษา ครูใหญ (คนท่ี 2 จากซายมือ) 
ท่ีมา : ประพนธ เรืองณรงค, “ชาวนํ้าท่ีเกาะอาดัง” วิทยาสาร 25, 13 (เมษายน, 2517): 37. 
 
 โรงเรียนบานเกาะอาดังเร่ิมทําการเรียนการสอนคร้ังแรกโดยเปดสอนในระดับช้ัน ป.1 – 
ป. 4 และขยายสู ป.6 ในป พ.ศ. 2521 ชาวอูรักลาโวยไมคอยเห็นความสําคัญของการศึกษาเพราะ
หมายถึงการถวงเวลาที่เด็กผูชายจะออกหาปลาและหาเงินไดดวยตัวเอง ดังนั้นจึงปรากฏวาผูหญิง
บนเกาะมีการเขาเรียนเปนจํานวนท่ีนับวามากกวาผูชาย แตอยางไรก็ตามโรงเรียนบานเกาะอาดัง เคย
ไดรับรางวัลท่ี 1 ประเภทโรงเรียนประถมศึกษาตอนตน จากองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล เม่ือ 
พ.ศ. 2516 7  การขยายตัวของอํานาจรัฐ โดยการกอต้ังโรงเรียนบานเกาะอาดัง ป พ.ศ. 2501 นี้ เปน
ปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่ง ที่จะเชื่อมโยงไปถึงความเปลี่ยนแปลงของชุมชนอูรักลาโวยเกาะ
หลีเปะ เนื่องจากระบบการศึกษาอยางเปนทางการ จะนํามาซ่ึงความเปล่ียนแปลงในวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมของอูรักลาโวยภายในชุมชน โดยเฉพาะกับกลุมท่ีไดรับการศึกษาในรูปแบบใหมซ่ึง
แตกตางจากการเรียนรูของอูรักลาโวยในยุคดั้งเดิม 

                                                 
 7 เสาวลักษณ รุงตะวันเรืองศรี และคนอื่นๆ, รายงานฉบับสมบูรณ โครงการพัฒนา

หลักสูตรความรูทองถ่ินของชาวอูรักลาโวยในหมูเกาะอาดัง-ราวี, 28-29.  
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ภาพท่ี 12 นกัเรียนชาวอูรักลาโวยท่ีเกาะหลีเปะ  
ท่ีมา : ประเทือง เครือหงส, ชาวนํ้า (ชาวทะเล) ในเมืองไทย (กรุงเทพฯ: บรรณกิจ, 2519).   

 

 
 

ภาพท่ี 13 นกัเรียนบนเกาะหลีเปะเขาแถวเคารพธงชาติ  
                ภาพถายสวนบุคคลของโรงเรียนบานเกาะอาดัง 
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การกอตั้งสถานีอนามัยเกาะอาดัง ป พ.ศ. 2510 ในป พ.ศ. 2510 กระทรวงสาธารณสุข
ไดจัดสรรงบประมาณเพ่ือกอสรางสถานีอนามัยเกาะอาดัง ตั้งอยูหมูท่ี 7 บานหลีเปะ ตําบลเกาะ
สาหราย อําเภอเมือง จังหวัดสตูล จํานวน 1 หลัง และไดทําการเปดใหบริการผูปวยในป พ.ศ. 2511 
จนถึงปจจุบัน รวมเปนระยะเวลา 39 ป พรอมสรางบานพักระดับ 1-2 จํานวน 1 หลัง ในป พ.ศ. 2512 
รับผิดชอบจํานวน 1 หมูบาน มีหลังคาเรือนท้ังส้ิน 157 หลังคาเรือน8 โดยการเปดใหบริการแก
ชาวบานบนเกาะคร้ังแรกมีเจาหนาท่ีสถานีอนามัย 1 คน คือนางจินดา หอพิสุทธิสาร ซ่ึงเปน
ชาวบานเกาะหลีเปะโดยกําเนิด และเปนบุตรสาวของนายบรรจง อังโชติพันธ ผูใหญบานเกาะ
หลีเปะและกํานันตําบลเกาะสาหราย ตอมาไดสมรสกับนายกิจชัย หอพิสุทธิสาร ผูใหญบานเกาะ
หลีเปะคนปจจุบัน9 ทางสํานักงานสาธารณะสุขจังหวัดสตูลไดจัดสรรเจาหนาท่ีมาประจําอยูท่ีสถานี
อนามัยเกาะอาดังเร่ือยมา จนในปจจุบันมีเจาหนาท่ีประจํา 3 คน คือ นายอนุสรณ อุไรกุล หัวหนา
สถานีอนามัยเกาะอาดัง นายยงยุทธ ชูวงศ และนางวิภาพร ดิษฐสระ เจาหนาที่สถานีอนามัยเกาะ
อาดัง10 การขยายตัวของอํานาจรัฐ โดยการกอต้ังสถานีอนามัยบานเกาะอาดังป พ.ศ. 2510 ก็เปน
ปจจัยหนึ่งท่ีจะนําไปสูความเปล่ียนแปลงในดานวิถีชีวิต ความเปนอยูของชาวอูรักลาโวยเกาะหลีเปะ 

 

 
 
ภาพท่ี 14 สถานีอนามัยเกาะอาดัง  
                  ภาพถายจากการสํารวจชุมชน, 18 มีนาคม 2549. 
                                                 
 8 ฐานขอมูลสถานีอนามัยเกาะอาดัง, 13 กุมภาพันธ 2550. 
 9 สัมภาษณนายกิจชัย หอพิสุทธิสาร, ผูใหญบานหมูท่ี 7 บานเกาะหลีเปะ, 18 มีนาคม 
2549. 
 10 สัมภาษณนางวิภาพร ดิษฐสระ, เจาหนาท่ีสถานีอนามัยเกาะอาดัง, 11 มีนาคม 2551. 
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การประกาศจัดตั้งอุทยานแหงชาติตะรุเตา ป พ.ศ. 2517 จากเอกสารอุทยานแหงชาติ
ทางทะเลในจังหวัดสตูล กลาววา ป 2515 กรมปาไมไดสง นายเต็ม สมิตินันท ผูเช่ียวชาญทาง
พฤกษศาสตรปาไม นายไพโรจน สุวรรณกร หัวหนากองอุทยานแหงชาติสมัยนั้น และคณะเดินทาง
ไปสํารวจความเหมาะสมของเกาะตะรุเตา เพื่อประกาศจัดตั้งใหเปนพื้นท่ีอนุรักษ เพื่อการ
นันทนาการ หรือท่ีเรียกวา อุทยานแหงชาติ คณะสํารวจเห็นวามีความเหมาะสม จึงนําเสนอ
คณะกรรมการอุทยานแหงชาติ เพื่อประกาศใหเกาะตะรุเตาและหมูเกาะอาดัง รวมท้ังส้ิน 51 เกาะ 
เปนอุทยานแหงชาติ เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2516 ถัดมาอีกเดือนกวาๆ นายบุญเรือง สายศร ขาราชการ
กองอุทยานแหงชาติ ผูเคยบุกเบิกพัฒนาและเปนหัวหนาอุทยานแหงชาติเขาใหญมากอน ก็ไดรับ
การแตงต้ังใหเปนหัวหนาอุทยานแหงชาติตะรุเตา เพื่อทําการบุกเบิกและพัฒนาเกาะเหลานี้ตามหลัก
วิชาการจัดการอุทยานแหงชาติตอไป 
  กอนการประกาศอุทยานแหงชาติตะรุเตา กรมปาไมไดขอถอนสภาพการเปนเขตหวง
หามเพื่อการราชทัณฑบนเกาะออก แลวจึงประกาศใหเกาะเหลานี้เปนอุทยานแหงชาติตะรุเตา
ในราชกิจจานุเบกษา เลม 91 ตอนท่ี 68 ลงวันท่ี 19 เมษายน 2517 ซ่ึงเปนอุทยานแหงชาติลําดับท่ี 8 
ของไทย รวมเนื้อท่ีประมาณ 931,250 ไร หรือ 1,490 ตารางกิโลเมตร เปนพื้นน้ําประมาณ 1,230 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 82 เปอรเซ็นต ของพื้นท่ีท้ังหมด ชาวบานท่ีอยูบนเกาะตะรุเตาไดรับ
คาชดเชยที่จะยายออก มีบางครอบครัวถูกจางงานโดยอุทยานฯ เกาะตะรุเตาเปนท่ีตั้งหลักของท่ีทําการ
อุทยานแหงชาติตะรุเตา มีสาขาท่ีเกาะอาดังบริเวณแหลมสน และที่ตะโละบรียัดและหาดทรายขาว
บนเกาะราวี11  
 ภายหลังการประกาศจัดต้ังอุทยานแหงชาติตะรุเตาในป พ.ศ. 2517 ไดมีการสํารวจ
พบวา มีประชากรมากกวา 300 คน ท่ีอาศัยอยูในหมูเกาะอาดัง-ราวี หลังจากมีการประกาศจัดต้ัง
อุทยานแหงชาติตะรุเตาข้ึนในป 2517 แลว ทางอุทยานฯ จึงมีนโยบายท่ีจะยายประชาชนออกจาก
พื้นท่ีเพื่อการอนุรักษทรัพยากร แตอุทยานฯ ก็ตระหนักในความยากลําบากท่ีจะยายคนกวา 300 คน
ท่ีอาศัยอยูในพื้นท่ีดังกลาว ดังนั้น ชาวอูรักลาโวยจึงไดรับอนุญาตใหอาศัยอยูภายใตกฎเกณฑของ
อุทยาน ชาวอูรักลาโวยบนเกาะอาดังและราวี ไดรับความกดดันจากอุทยานฯ มากจนยายไปอยูท่ี
เกาะหลีเปะเกือบหมด เหลือแตชาวอูรักลาโวยท่ีอยูท่ีอาวตือโละจืองันและตือโละปูยะทางดาน
ตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะอาดังท่ีไมยอมยายไปดวย เพราะอยูท่ีนั่นมานานจนไมอยากไปต้ัง

                                                 
 11 เสาวลักษณ รุงตะวนัเรืองศรี และคนอ่ืนๆ, รายงานฉบับสมบูรณ โครงการพัฒนา
หลักสูตรความรูทองถ่ินของชาวอูรักลาโวยในหมูเกาะอาดัง-ราวี, 29-31.  
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หลักแหลงท่ีอ่ืน ในท่ีสุดอุทยานฯ ก็ยอมรับใหชาวอูรักลาโวยอาศัยท่ีหาดทั้งสองไดแตหามสราง
บานเพิ่มอีก12 
 อุทยานฯ ตัดสินใจท่ีจะใหชาวอูรักลาโวยอาศัยอยูบนเกาะหลีเปะตอไป ดวยเหตุผล
ดังนี้ 
 1) ประชาชนในขณะนั้นมีมากแลว (329 คน 42 ครอบครัว ในป 2517) การอพยพออก
จะเปนการลําบากและยากท่ีจะหาท่ีดินใหพวกเขาอยู เพราะพวกเขาไมไดทําการเกษตร แตทําการ
ประมง 
 2) เกาะหลีเปะเปนเกาะเล็กๆ ที่ทรัพยากรถูกทําลายเส่ือมโทรมเกือบจะหมดแลวและ
ยากท่ีจะฟนฟู จึงนาจะเหมาะท่ีจะใหคนท่ีอพยพจากเกาะอาดังและตะรุเตาไปอาศัยอยู 
 3) เม่ือจํานวนนักทองเท่ียวเพิ่มข้ึน การบริการตองการคนในพ้ืนท่ี การอนุญาตให
ชาวเลอาศัยบนเกาะหลีเปะจะชวยในการเพิ่มการบริการใหผูมาเยือน เชน ทําใหเกิดการคาขาย
ผลิตภัณฑในทองถ่ิน นักทองเท่ียวก็จะไดเห็นวัฒนธรรมและประเพณีชาวเลท่ีหาดูไดยากแลวใน
ปจจุบัน 
 4) คนบนเกาะหลีเปะมีความสัมพันธใกลชิดกับคนมาเลเซีย ถาพวกเขายายท่ีอยูก็คงจะ
ยายไปมาเลเซีย ซ่ึงอาจจะกอใหเกิดปญหาระหวางไทยกับมาเลเซียได13  
 
 ดังท่ีกลาวมาขางตนนี้ จะเห็นไดวาการขยายตัวของอํานาจรัฐ โดยการประกาศจัดต้ัง
อุทยานแหงชาติตะรุเตา ป พ.ศ. 2517 และนโยบายในการยายประชาชนออกจากพื้นท่ีบางสวนใน
หมูเกาะอาดัง-ราวี เพื่อการอนุรักษทรัพยากรนั้น นับเปนปจจัยหนึ่งท่ีจะนําไปสูความเปล่ียนแปลง
ในดานการตั้งถ่ินฐาน การทํามาหากิน วิถีชีวิตความเปนอยูและวัฒนธรรมของชาวอูรักลาโวยเกาะ
หลีเปะ 
 
 

                                                 
 12 เสาวลักษณ รุงตะวันเรืองศรี และคนอ่ืนๆ, รายงานฉบับสมบูรณ โครงการพัฒนา
หลักสูตรความรูทองถ่ินของชาวอูรักลาโวยในหมูเกาะอาดัง-ราวี, 14.  
 13 เร่ืองเดยีวกัน, 30.  
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ภาพท่ี 15 อุทยานแหงชาติตะรุเตา 
ท่ีมา : ประทุม ชุมเพ็งพันธุ, ประวัติศาสตรอารยธรรมภาคใต แหลงประวัติศาสตรและโบราณคดีท่ี
สําคัญในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: สุวีริยสาสน, 2544), 297. 
 

วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของอูรักลาโวยเกาะหลีเปะ ในยุคเปล่ียนผาน 
 

 ดวยปจจัยสําคัญอยางการเสียชีวิตของโตะฆีรี การเขามาของพอคาคนกลางและการ
ขยายตัวของอํานาจรัฐ  ปจจัยตางๆ เหลานี้ไดสงผลใหเกิดความสืบเนื่องจะความเปลี่ยนแปลงใน
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวอูรักลาโวยเกาะหลีเปะ เชน ความสืบเนื่องและความเปล่ียนแปลง
ของการต้ังถ่ินฐาน สภาพชุมชนและบานเรือน การทํามาหากินในระบบเศรษฐกิจเพื่อการคา ความ
สืบเนื่องและความเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางและความสัมพันธทางสังคมและความสืบเนื่องและ
ความเปล่ียนแปลงทางสภาพความเปนอยูและลักษณะวัฒนธรรม 
  
ความสืบเนื่องและความเปล่ียนแปลงของการตั้งถ่ินฐาน สภาพชุมชนและบานเรือน 
 ความสืบเนื่องและความเปล่ียนแปลงของการตั้งถ่ินฐานและสภาพชุมชน  จากประวัติ
การตั้งถ่ินฐานและสภาพชุมชนของอูรักลาโวยเกาะหลีเปะในระยะเร่ิมแรกชวงกอนป พ.ศ. 2493 
นั้น จะเห็นไดวา ชาวเลกลุมอูรักลาโวยจากเกาะลันตา จังหวัดกระบี่และเกาะสิเหร จังหวัดภูเก็ต
ไดอพยพเขามาตั้งถิ่นฐานกระจายตัวอยูตามอาวและชายหาดตางๆ ในหมูเกาะอาดัง-ราวี สภาพ
ชุมชนในระยะเร่ิมแรกนั้นยังเปนชุมชนขนาดเล็กและมีเพียงชาวอูรักลาโวยอาศัยอยูเพียงกลุมเดียว 
ตอมาในราวป พ.ศ. 2493- 2526 แมวาลักษณะการตั้งถิ่นฐานและสภาพชุมชนอูรักลาโวยเกาะหลี
เปะในระยะนี้ จะยังคงมีความสืบเนื่องมาแตยุคดั้งเดิมมาก แตอยางไรก็ตาม หลังป 2493 เปนตนมา 
ไดเริ่มเกิดความเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวของกับการตั้งถิ่นฐานและสภาพชุมชนของอูรักลาโวยเกาะ
หลีเปะข้ึนบางประการ เชน การขยายตัวของชุมชน การเกิดสมาชิกกลุมใหมข้ึนในชุมชน และความ
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เปล่ียนแปลงของสถานท่ีตั้งบานเรือนภายหลังการประกาศจัดต้ังอุทยานแหงชาติตะรุเตาในป พ.ศ. 
2517 
 1. การขยายตัวของชุมชน 
 ชุมชนอูรักลาโวยในหมูเกาะอาดัง-ราวี ชวงหลังป พ.ศ. 2493 มีการขยายตัวข้ึนท้ังใน
ดานจํานวนประชากรและจํานวนครัวเรือนท่ีเพิ่มข้ึน โดยจํานวนประชากรและครัวเรือนที่เพ่ิมข้ึนมี
ท้ังท่ีเปนกลุมอูรักลาโวยและการเพิ่มข้ึนจากการเขามาของคนภายนอก ท้ังนี้เปนผลสืบเนื่องมาจาก
ปจจัยสําคัญท้ังสามประการท่ีกลาวถึงไวขางตน คือ การเสียชีวิตลงของโตะฆีรี การเขามาของพอคา
คนกลางและการขยายตัวของอํานาจรัฐ กลาวคือ เม่ือโตะฆีรีเสียชีวิตลง ก็เร่ิมมีบุคคลภายนอกเขามา
อยูอาศัยภายในชุมชนเพ่ิมข้ึน ท้ังท่ีเปนเถาแกหรือพอคาคนกลางซ่ึงเร่ิมเขามาต้ังบานเรือนอยูใน
ชุมชน รวมถึงกลุมขาราชการท่ีเขาไปปฏิบัติงานในชุมชน เชน กลุมครู เจาหนาที่สถานีอนามัย และ
เจาหนาท่ีของอุทยานแหงชาติตะรุเตา  ชุมชนจึงเร่ิมขยายตัว โดยเถาแกหรือพอคาคนกลางคนแรกๆ 
ท่ีมาอยูบนเกาะหลีเปะกลาววา สมัยนี้มีบานประมาณ 40-50 หลัง ในป พ.ศ. 249314 และจากการท่ี
ภาครัฐไดเขาไปสํารวจและจัดทําทะเบียนบานใหกับชุมชนเกาะหลีเปะเปนคร้ังแรก ในป พ.ศ. 
249915 จากเอกสารทะเบียนบานท่ีจัดทําในคร้ังนั้น คือตั้งแตป พ.ศ. 2499-2514 พบวามีบานท้ังหมด 
44 หลัง และเม่ือมีการปรับปรุงรูปแบบของทะเบียนบานในป 2515-2525 ก็พบวามีบานบนเกาะหลี
เปะท่ีมีบานเลขที่ท้ังหมด 63 หลัง และจากเอกสารเหลานี้ทําใหพบวากลุมคนไทยเช้ือสายจีนจาก
เกาะสาหราย เมืองสตูลมีการแจงยายเขามาอยูอาศัยในเกาะหลีเปะกันมาก โดยเฉพาะในชวงปลาย
ทศวรรษ 2500 เปนตนมา16 ดังนั้นชุมชนอูรักลาโวยเกาะหลีเปะในชวงเวลานี้ จึงเร่ิมขยายตัวข้ึน ท้ัง
ในดานจํานวนประชากรและบานเรือน  นอกจากการขยายตัวของชุมชนอันเนื่องมาจากการเขามา
ของคนภายนอกเหลานี้แลว ดวยปจจัยจากการขยายตัวของอํานาจรัฐอีกประการหนึ่ง คือการกอต้ัง
สถานีอนามัยเกาะอาดัง ท่ีเกาะหลีเปะในป พ.ศ. 2510 นับวาเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีสงผลใหชุมชนชาว
อูรักลาโวยเกาะหลีเปะเร่ิมขยายตัวข้ึน เนื่องจากการรักษาในแบบแผนปจจุบันท่ีทันสมัยและ
กาวหนามากข้ึนกวาวิธีการรักษาโรคแบบเดิมของชุมชน การมีผดุงครรภชุมชนจะชวยลดอัตราการ
ตายภายในชุมชนลง ทําใหจํานวนประชากรเพิ่มข้ึน ชุมชนจึงขยายตัว 
 

                                                 
 14 เร่ืองเดยีวกัน, 13-14. 
 15 สัมภาษณสุกญัญา เปมิกาพงศ, ปลัดอําเภอเมืองสตูล, 26 กุมภาพนัธ 2551. 
 16 ขอมูลจากการสํารวจเอกสารทะเบียนบานป พ.ศ. 2499 ของหมูท่ี 7 ตําบลเกาะ
สาหราย อําเภอเมืองสตูล, เอกสารของท่ีวาการอําเภอเมืองสตูล.   
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 2. การเกิดสมาชิกกลุมใหมข้ึนในชุมชน 
 ในชวงหลังป 2493 แมวาประชากรสวนใหญในชุมชนจะยังคงเปนชาวอูรักลาโวย แต
ในยุคนี้ก็เร่ิมมองเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงอยางหน่ึงท่ีเกิดข้ึนกับชุมชน นั่นคือการเกิดสมาชิกกลุม
ใหมข้ึนในชุมชน จากเดิมซ่ึงมีเพียงชาวเลกลุมอูรักลาโวยอาศัยอยูเพียงกลุมเดียว แตหลังป 2493 
เปนตนมา พบวามีการเขามาอยูอาศัยของบุคคลภายนอก คือกลุมเถาแกหรือพอคาคนกลาง ซ่ึงเปน
ชาวไทยเช้ือสายจีนจากเมืองสตูล รวมถึงกลุมขาราชการท่ีเขาไปปฏิบัติงานในชุมชน เชน กลุมครู 
เจาหนาท่ีสถานีอนามัย และเจาหนาท่ีของอุทยานแหงชาติตะรุเตา ซ่ึงมีท้ังกลุมคนไทยพุทธและ
มุสลิมเขามาเปนสวนหน่ึงของชุมชนดวย ซ่ึงกลุมคนเหลานี้จะมีบทบาทสําคัญท่ีจะกอใหเกิดความ
เปล่ียนแปลงข้ึนกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของอูรักลาโวยในชุมชนเกาะหลีเปะตอไป 
  
 3. ความเปล่ียนแปลงของสถานท่ีตั้งบานเรือน 
 ความเปล่ียนแปลงของสถานท่ีตั้งบานเรือนของชาวอูรักลาโวยในหมูเกาะอาดัง-ราวี 
ภายหลังการประกาศจัดต้ังอุทยานแหงชาติตะรุเตาในป พ.ศ. 2517 นับเปนความเปล่ียนแปลงของ
การตั้งถ่ินฐานและสภาพชุมชนท่ีเห็นไดชัดเจนท่ีสุด ท้ังนี้สืบเนื่องมาจากนโยบายของทางอุทยานท่ี
ตองการยายประชาชนออกจากพ้ืนที่บางสวนในหมูเกาะอาดัง-ราวี เพื่อการอนุรักษทรัพยากร ซ่ึง
พบวาประชากรท่ีเคยกระจายตัวอยูตามเกาะตางๆ ในหมูเกาะอาดังราวี เชน เกาะหลีเปะ เกาะอาดัง 
และเกาะราวีนั้น มาในชวงหลังป พ.ศ. 2517 ดวยนโยบายดังกลาวของทางอุทยานฯ ทําใหชาวอูรัก
ลาโวยตองอพยพมาต้ังบานเรือนอยูในบริเวณเกาะหลีเปะและบางสวนของเกาะอาดัง คือบริเวณ
อาวตือโละจืองันและตือโละปูยะเพียงเทานั้น ท่ีทางอุทยานฯ อนุญาตใหตั้งบานเรือนได หมูบานเกา
ตามหาดอ่ืนๆ จึงถูกท้ิงและเต็มไปดวยพืชข้ึนปกคลุม บริเวณท่ีตั้งหมูบานเกาเหลานี้ยังสามารถ
สังเกตเห็นไดในปจจุบันจากตนไมใหญท่ีชาวบานเคยปลูกไว โดยเฉพาะตนมะพราว17 
 
 ความสืบเนื่องและความเปลี่ยนแปลงของลักษณะบานเรือน  สําหรับลักษณะบานเรือน
ชาวอูรักลาโวยในยุคนี้นับวามีความสืบเนื่องจากยุคดั้งเดิมชวงกอนป 2493 อยูมาก ดังท่ีปราโมทย 
ทัศนาสุวรรณ ไดกลาวถึงลักษณะบานเรือนเอาไววา  
 

มีหมูมะพราวสีเขียวออนปรากฏเปนแนวอยูเหนือหาดสีขาว ท่ีริมหาดมีกระทอมทับใตรม
มะพราวหนาแนน ชาวบานจอดเรือท้ิงสมอไวหางฝงประมาณ 50 เมตร...จากริมหาดข้ึนไปสู

                                                 
 17 เสาวลักษณ รุงตะวันเรืองศรี และคนอ่ืนๆ, รายงานฉบับสมบูรณ โครงการพัฒนา
หลักสูตรความรูทองถ่ินของชาวอูรักลาโวยในหมูเกาะอาดัง-ราวี, 14.  
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หมูบานหางกันแคไมถึง 10 เมตร... สวนลักษณะบานเปนบานใตถุนสูงราว เมตรครึ่ง มีเพียง 4 
เสา ฝาขัดแตะดวยไมไผสานเปนลวดลายสลับสี เหมือนเสื่อรําแพนผืนใหญ หลังคาเปนรูป
หนาจั่วสามเหลี่ยมมุงดวยหญาคา18 
 

 สอดคลองกับท่ี ประพนธ เรืองณรงค กลาวไววา “...เกาะอาดังเปนช่ือหมูเกาะ 
ประกอบดวยเกาะใหญนอยจํานวน 24 เกาะ...เกาะท่ีชาวนํ้าอาศัยอยูมาก คือ เกาะหลีเปะ ซ่ึงมีจํานวน
ไมต่ํากวา 50 ครอบครัว เขาสรางบานแบบงายๆ หลังคาเดียว ยกพ้ืน ไมมีระเบียง แตมีชานตรงหนา
บันไดบาน นอกจากนั้นมีโรงเรียน สถานีอนามัยและผดุงครรภ ตั้งอยูริมหาดทราย รมร่ืนดวยทิวสน”19 
 

 
 

ภาพท่ี 16 หมูบานชาวอูรักลาโวย บนเกาะหลีเปะ 
ท่ีมา : ประเทือง เครือหงส, ชาวนํ้า (ชาวทะเล) ในเมืองไทย (กรุงเทพฯ: บรรณกิจ, 2519).   

 
 แมวาลักษณะบานเรือนสวนใหญภายในชุมชนอูรักลาโวยเกาะหลีเปะในยุคนี้ จะยังคง
มีความสืบเนื่องมาจากลักษณะบานเรือนในยุคดั้งเดิม แตจากการเขามาของกลุมเถาแกหรือพอคาคน
กลาง จึงทําใหบานเรือนสวนหนึ่งในชุมชน ซ่ึงหมายถึงบานของเถาแกหรือพอคาคนกลางเปน
บานเรือนท่ีสรางแตกตางไปจากบานของชาวอูรักลาโวยในชุมชน เนื่องจากสรางดวยวัสดุท่ีหาซ้ือ
                                                 
 18 ปราโมทย ทัศนาสุวรรณ, ส่ีจังหวัดภาคใต (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2517), 240-
242.  
 19 ประพนธ เรืองณรงค, “ชาวน้ําท่ีเกาะอาดัง” วิทยาสาร 25, 13 (เมษายน, 2517): 32.   
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มาจากตลาดในเมืองสตูล เชน บานท่ีสรางดวยแผนไมกระดาน สังกะสี และปูนซีเมนท เปนตน 
ตอมาดวยผลกระทบจากการประกาศจัดต้ังอุทยานแหงชาติตะรุเตา ชาวบานจึงวิตกกังวลในการตัด
ไม หรือเก็บหาวัสดุจากธรรมชาติภายในหมูเกาะมาสรางบานเรือน ซ่ึงตางเกรงกลัววาจะเปน
ความผิด จึงไดหันมาใชวัสดุเลียนแบบบานของเถาแกกันบางแลวในยุคนี้ โดยเฉพาะในชวง
ทศวรรษ 2520 เปนตนมา20 
 

 
 
ภาพท่ี 17 บานเกาของเถาแกรายหนึ่งบนเกาะหลีเปะ เปนบานท่ีสรางดวยไมกระดาน  
                ภาพถายจากการสํารวจชุมชน, 13 กุมภาพนัธ, 2550. 
 

 
   
ภาพท่ี 18 บานของกํานันบรรจง อังโชติพันธุ  
                ภาพถายจากการสํารวจชุมชน, 13 กุมภาพนัธ, 2550. 
 
                                                 
 20 สัมภาษณนายจิตติชัย สุวรรณขาว, ประธานชมรมเรือหางเกาะหลีเปะ, 10 มีนาคม 
2551. 
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 ดังนั้นจึงกลาวไดวา การต้ังถ่ินฐาน สภาพชุมชนและบานเรือนของชุมชนอูรักลาโวย
เกาะหลีเปะในยุคนี้ แมจะยังคงมีลักษณะท่ีสืบเนื่องจากชุมชนในยุคดั้งเดิมอยูมาก โดยเฉพาะในชวง
แรกๆ ของยุค ซ่ึงจะพบเห็นความเรียบงายของบานเรือนท่ีอยูอาศัยไดอยางชัดเจน แตอยางไรก็ตาม
ชุมชนอูรักลาโวยในยุคนี้ก็ไดกาวเขาสูยุคเปล่ียนผาน เนื่องจากความเปล่ียนแปลงในดานการ
ขยายตัวของชุมชนท้ังในดานจํานวนประชากรและบานเรือน การเกิดสมาชิกกลุมใหมข้ึนในชุมชน 
และความเปล่ียนแปลงของสถานท่ีตั้งบานเรือนภายหลังการประกาศจัดต้ังอุทยานแหงชาติตะรุเตา
ในป พ.ศ. 2517 และดวยปจจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของจึงทําใหลักษณะบานเรือนของชาวอูรักลาโวย
โดยเฉพาะในปลายของยุคนี้ คือราวทศวรรษ 2520 เปนตนมา จึงเร่ิมเกิดการเปล่ียนแปลงรูปแบบ
และวัสดุท่ีตองพึ่งพิงวัสดุภายนอกชุมชนมากข้ึน  
 
การทํามาหากินในระบบเศรษฐกิจเพื่อการคา 
 การทําประมงเชิงพาณิชย 
 1. ความสืบเนื่องของการทําประมงแบบด้ังเดิมในระบบเศรษฐกิจเพื่อการคา 
 การทําประมงนับเปนอาชีพหลักท่ีสําคัญของอูรักลาโวยเกาะหลีเปะมาแตยุคดั้งเดิม ซ่ึง
เปนวิธีการทํามาหากินท่ีเรียนรูและถายทอดประสบการณมาจากบรรพบุรุษ เชนการสรางเคร่ืองมือ 
วิธีการใชเคร่ืองมือและภูมิปญญาท่ีเกี่ยวของกับการทําประมง ในยุคดั้งเดิมนั้นอูรักลาโวยจะทําการ
ประมงแบบพ้ืนบาน ใชทุนต่ําและใชเทคโนโยลีงายๆ ท่ีเหมาะสม ใชแรงงานเปนหลัก การกระจัด
กระจายในเร่ืองถ่ินท่ีอยู และชาวประมงแตละคนก็จับปลาจํานวนนอยๆ โดยจะมีบริเวณออกหาปลา
ท่ีใกลฝงและไมไกลจากบาน ปลาท่ีจับไดจะไวกินเองหรือสงไปท่ีตลาดทองถ่ิน ซ่ึงอูรักลาโวยอาจ
ตองพายเรือไปกลับฝงโดยใชเวลานานถึงหนึ่งอาทิตย 
 หลังป 2493 เปนตนมา การทําประมงก็ยังคงเปนอาชีพหลักท่ีสําคัญของอูรักลาโวย
เกาะหลีเปะอยู แตดวยปจจัยสําคัญคือการเขามาของเถาแกหรือพอคาคนกลาง จึงสงผลใหการทํา
ประมงเพื่อยังชีพแบบในยุคดั้งเดิม ไดพัฒนาข้ึนมาเปนการทําประมงเชิงพาณิชย ชาวอูรักลาโวยหัน
มาใหความสําคัญกับการผลิตเพื่อการคามากข้ึน แตอยางไรก็ตามยังคงสามารถมองเห็นความ
สืบเนื่องของการทําประมงแบบดั้งเดิมอยูในยุคนี้ ซ่ึงชาวอูรักลาโวยบางสวนยังคงเลือกท่ีจะหาปลา
หรือผลผลิตจากทะเลอื่นๆ อยางอิสระ โดยยังคงใชเคร่ืองมือและวิธีการจับสัตวน้ําแบบดั้งเดิม 
ตลอดจนการรักษาภูมิปญญาท่ีเกี่ยวของกับการทําประมงท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เชน ยังคงใช
เรือแจวหรือเรือกรรเชียงในการทํามาหากินคือการจับปลาแถบชายฝง โดยเรือแจวหรือเรือกรรเชียง
ท่ีใชในการจับปลามักจะมีอยูสองขนาด คือ เรือแจวท่ีสามารถบรรจุคนได 2-3 คน และเรือกรรเชียง
ท่ีสามารถบรรจุคนได 7-8 คน  ในสมัยนี้ชาวอูรักลาโวยยังสามารถสรางและซอมแซมเรือแจวหรือ
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เรือกรรเชียงเองได จนกระท่ังรัฐบาลประกาศจัดต้ังอุทยานแตงชาติตะรุเตาข้ึนในป พ.ศ. 2517 การ
ตัดไมภายในหมูเกาะอาดัง-ราวีเพื่อมาสรางเรือทําไดลําบากข้ึน เนื่องจากชาวบานเกรงวาจะเปนการ
ฝาฝนกฎขอหามของทางอุทยานฯ ดังนั้นการสรางเรือแจวหรือเรือกรรเชียงจึงลดนอยลงไปเร่ือยๆ 
หลังการจัดต้ังอุทยานแหงชาติตะรุเตาในป พ.ศ. 251721 
 

 
 

ภาพท่ี 19 เรือแจวที่ชาวอูรักลาโวยใชเปนพาหนะ กอนท่ีจะเปล่ียนมาใชเรือติดเคร่ืองยนต 
ท่ีมา : เจน จรจัด, “อูรักลาโวย วิญญาณอิสระแหงทองทะเล” อนุสาร อ.ส.ท. 22, 8 (มีนาคม 2525), 50. 
 

 
 
ภาพท่ี 20 เรือกรรเชียง แบบกรรเชียงคูของชาวอูรักลาโวยเกาะหลีเปะ 
ท่ีมา : ปฏิยุทธ วิเศษสาธร, “ลิเปะ-สวรรคสีครามกลางอันดามัน” สารคดี 3, 29 (กรกฎาคม, 2530), 136.   
 

                                                 
 21  สัมภาษณนายจิตติชัย สุวรรณขาว, ประธานชมรมเรือหางเกาะหลีเปะ, 10 มีนาคม 
2551. 
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 นอกจากนี้ยังสามารถพบเห็นการใชเคร่ืองมือประมงและวิธีการจับสัตวน้ําท่ีสืบทอดมา
แตยุคดั้งเดิม เชน การใชฉมวกหรือชนัก การตกเบ็ด วิธีการดําน้ําจับสัตวน้ํา เชน กุง หอย ปู ปลา 
เปนตน ซ่ึงเปนความสามารถพิเศษท่ีเปนเอกลักษณของชาวอูรักลาโวย22 ระหวางฤดูแลงอูรักลาโวย
จะเก็บหาหอยตางๆ เชน หอยมือเสือ หอยมุก หอยนมสาว กุงมังกรเจ็ดสี กุงมังกรเขียว และ
ปลิงทะเล เนื้อสดจะบริโภคในทองถ่ิน ขณะท่ีเนื้อแหงและเปลือกหอยจะถูกนําไปขาย23 สําหรับ
ปลิงทะเลนั้น หลังจากโตะคีรีซ่ึงเปนผูหามการเก็บปลิงทะเลเสียชีวิตลง ชาวอูรักลาโวยเร่ิมเก็บปลิง
ตั้งแตป พ.ศ. 2493 ในชวงป 2513-2533 ปลิงกามาดเปนท่ีนิยมมาก จะถูกสงไปขายท่ีเกาะลังกาวี
ของมาเลเซีย24 ครูใหญคนแรกๆ ท่ีไปอยูท่ีเกาะหลีเปะต้ังแตป พ.ศ. 2504 เลาวา  
 
        สมัยนั้นชาวบานทําอาชีพประมงเปนหลัก หาปลา หาหอย เชน หอยมุก หอยมือเสือ ขายใหกับ

เถาแกในหมูบาน ซึ่งขณะนั้นมีเถาแกอยูประมาณ 3 ราย นอกจากน้ีในสมัยนี้จะมีนายอากรไขเตา
จากทางจังหวัดเขามารับซื้อไขเตาภายในชุมชน โดยชาวบานท่ีหาไขเตาไดจะตองขายใหกับนาย
อากรไขเตาเพียงเทาน้ัน แตก็พบวามีการลักลอบขายใหกับเถาแกดวยเชนกัน ซึ่งในสมัยนี้ราคา
ไขเตาซ้ือขายกันในราคา รอยละ 20 บาท25 

 
 ดานภูมิปญญาที่เกี่ยวของกับการทําประมงของชาวอูรักลาโวยเกาะหลีเปะนั้น แม
ชุมชนจะกาวเขาสูยุคเปล่ียนผาน ซ่ึงชาวอูรักลาโวยในชุมชนจะเปล่ียนจากการทําประมงแบบยังชีพ 
มาทําประมงเชิงพาณิชย แตในระยะนี้อูรักลาโวยเกาะหลีเปะก็ยังคงสืบทอดภูมิปญญาท่ีเกี่ยวของกับ
การทําประมงจากบรรพบุรุษในอดีตเร่ือยมาดวยเชนกัน ไมวาจะเปนความรูเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมและ
ทรัพยากรชายฝงและทะเลในพื้นท่ี ปฏิทินจันทรคติของชาวอูรักลาโวย การสังเกตแหลงปลาชุกชุม 
การมีความรูลึกซ้ึงในเร่ืองสภาพภูมิศาสตร ธรรมชาติของพ้ืนท่ี เชน การข้ึนลงของนํ้า วงจร
พระจันทร สภาพคล่ืนลม และการเปล่ียนแปลงตามฤดูกาลและเวลาในแตละวัน รวมถึงธรรมชาติ
ของสัตว และทักษะในการหาและแปรรูปอาหาร ซ่ึงคุณสมบัติเหลานี้จะเปนปจจัยอยางหน่ึงในการ

                                                 
 22 โรงเรียนบานเกาะอาดัง, หลักสูตรความรูทองถ่ินของชาวอูรักลาโวยหมูเกาะอาดัง-ราวี
,  50-51. 
 23 เร่ืองเดียวกัน,  54. 

 24 เสาวลักษณ รุงตะวนัเรืองศรี และคนอ่ืนๆ, รายงานฉบับสมบูรณ โครงการพัฒนา
หลักสูตรความรูทองถ่ินของชาวอูรักลาโวยในหมูเกาะอาดัง-ราวี, 54. 
 25 สัมภาษณนายวินัย รุงรักษา, อดีตครูใหญโรงเรียนบานเกาะอาดัง, 11 มิถุนายน 2550. 
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กําหนดรายไดใหกับชาวอูรักลาโวย เนื่องจากการเขาถึงทรัพยากรประมงไดมากก็จะเปนท่ีมาของ
รายไดท่ีมากข้ึนตามไปดวย 
 ท้ังนี้แมวาจะเห็นภาพของความสืบเนื่องของการทําประมงแบบด้ังเดิม ในชวงหลังป 
2493 แตเนื่องจากยุคนี้เปนยุคของการทํามาหากินในระบบเศรษฐกิจเพื่อการคา ดังนั้นผลผลิตทาง
ทะเลที่หามาไดเพียงสวนนอยเทานั้นท่ีจะเก็บไวบริโภคในครัวเรือน ผลผลิตสวนใหญชาวอูรักลา
โวยเกาะหลีเปะจะขายใหกับเถาแกในชุมชน ตามแตเถาแกจะกําหนดราคา และมักพบวามีการ
ผูกขาดในการซ้ือขายสินคา กลาวคือ ชาวอูรักลาโวยเคยขายสินคาใหกับเถาแกรายใดในชุมชนก็
จะขายใหกับเถาแกรายน้ันตลอด ท้ังนี้เพื่อความสะดวกและการหวังพึ่งพาความชวยเหลือจากเถา
แก เชน การกูยืมเงินหรือการเช่ือสินคาอุปโภคบริโภค เปนตน  
  
 2. ความเปล่ียนแปลงรูปแบบการทําประมง   
 หลังป 2493 เปนตนมา นอกจากชาวอูรักลาโวยเกาะหลีเปะจะอาศัยวิธีการทําประมง
แบบพื้นบานอยางในยุคดั้งเดิมแลว ยังพบวาไดเกิดความเปล่ียนแปลงในรูปแบบการทําประมงท่ี
แตกตางไปจากเดิม ดวยปจจัยสําคัญคือการเขามาของเถาแกหรือพอคาคนกลาง เกิดการพัฒนาการ
ทําประมงเชิงพาณิชยข้ึนภายในชุมชน กลาวคือ แมวาในระยะแรกๆ ของยุคนี้ โดยเฉพาะราวหนึ่ง
ทศวรรษแรก คือชวงทศวรรษ 2490 การทําประมงในชวงนี้จะยังคงมีความสืบเนื่องมาจากยุคดั้งเดิม
มาก แมคนภายนอกหรือกลุมพอคาคนกลางจะเร่ิมเขามาต้ังถ่ินฐานรวมกับชาวอูรักลาโวยในชุมชน
แลว จนกระท่ังราวทศวรรษ 2500 เปนตนมา จึงเร่ิมเกิดความเปล่ียนแปลงในดานการทําประมงท่ี
ชัดเจนข้ึนของชาวอูรักลาโวยเกาะหลีเปะ เถาแกไดนําเคร่ืองมือและวิธีการทําประมงในรูปแบบ
ใหมๆ มาสูชุมชน เกิดระบบเถาแกและลูกนองข้ึน เม่ือชาวอูรักลาโวยสวนใหญในชุมชนเร่ิมผันตัว
มาเปนลูกนองของเถาแกในชุมชนกันมาก เถาแกจึงเร่ิมใหชาวอูรักลาโวยที่เปนลูกนองของตนใช
เรือติดเคร่ืองยนตในการออกหาปลาและจับสัตวน้ําตางๆ โดยเถาแกจะเปนผูลงทุนเคร่ืองมือและ
อุปกรณตางๆ ใหกับลูกนอง ตั้งแตเรือ น้ํามัน และเคร่ืองมือประมงชนิดตางๆ นอกจากนี้ลูกนองยัง
สามารถเบิกเคร่ืองอุปโภค บริโภคตางๆ ท่ีใชในชีวิตประจําวันได โดยเถาแกจะจัดทําบัญชีการ
เบิกจายสินคาของลูกนองแตละคนไว เม่ือถึงกําหนดเบิกจายเงินในแตละงวด เถาแกก็จะหัก
คาใชจายท่ีคงคางอยูในบัญชีดวย26  
 ชาวอูรักลาโวยท่ีเปนลูกนองของเถาแกมักจะมีการเบิกจายเงินกันตามปฏิทินจันทรคติ
ของชาวอูรักลาโวย คือในชวงน้ําใหญและชวงน้ําตาย ซ่ึงสวนใหญรายไดจากการหาปลาใหกับเถา

                                                 
 26 สัมภาษณนายสมชาย เอ่ียวเหล็ก, เถาแก, 2 พฤษภาคม 2550. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 79 

แก ยังคงไมเพียงพอในการชําระหนี้สินท่ีติดคางกันอยู ดังนั้นชาวอูรักลาโวยคนไหนเปนลูกนอง
ของเถาแกรายใดในชุมชนก็มักจะเปนลูกนองของเถาแกรายนั้นเร่ือยมา จนอาจเรียกไดวาเปน
ลูกนองตลอดชีวิต27 ทายาทของเถาแกรายแรกๆ คนหนึ่งเลาวา “เคยเปดดูบัญชีเกาๆ สมัยพอ ซ่ึงเปน
การเบิกจายสินคาของลูกนอง พบวาสินคาท่ีลูกนองเบิกไปมากเปนสินคาพวกเคร่ืองอุปโภค บริโภค 
เชน ขาวสาร กะป น้ําปลา เกลือ หอม กระเทียม สบู ผงซักฟอก เส้ือผา และเหลา ซ่ึงจําไดวา เหลา
แมโขงตอนนั้น ราคาขวดละ 12 บาท”28  
 เนื่องจากในยุคนี้ มีปจจัยสําคัญคือการเขามาของพอคาคนกลางต้ังแตชวงทศวรรษ 
2490 เปนตนมา การทําประมงของชาวอูรักลาโวยในยุคนี้จึงเปนการทําประมงเชิงพาณิชย ดังนั้น
นอกจากเคร่ืองมือประมงและวิธีการจับสัตวน้ําท่ีสืบทอดมาแตยุคดั้งเดิมแลว ในยุคนี้เคร่ืองมือ
ประมงและวิธีการจับสัตวน้ําของชาวอูรักลาโวยก็ไดมีความเปล่ียนแปลงไปดวย เชน การใชลอบ
หรือไซขนาดใหญ การระเบิดปลา และการจับปลาดวยอวน 
 1) ลอบ (ไซ) ภาษาอูรักลาโวยเรียกลอบหรือไซวา บูบู ไซเปนเครื่องมือประมงท่ีนิยม
ใชกันในชวง 30-40 ปนี้ ในอดีต ลอบขนาดเล็กประมาณหนึ่งเมตรทําจากไมไผ ในขณะท่ีไซใหญๆ 
จะทําจากหวาย ไม และลวดเหล็ก ไซใหญๆ จะมีความยาว 12 เมตร กวาง 7 เมตร และสูง 2.5-3 
เมตร ไมไผช้ินที่ลอยนํ้าไดจะใชเปนทุน การใชไซขนาดใหญสามารถจับปลาไดเปนพันกิโลกรัมตอ
คร้ัง กลาวกันวา น้ําหนักของปลาท่ีจับมากท่ีสุดคือ 4,000 กิโลกรัม การดึงไซขึ้นมาจะตองใชเคร่ือง
ยก ไมเชนนั้นชาวประมงจะตองดําลงไปตอนปลาท่ีติดเขาลอบขนาดธรรมดาและนําลอบน้ันข้ึนมา
เทออกหลายคร้ัง การใชไซใหญเปนส่ิงท่ีตองลงทุนสูงและเส่ียงตอความสูญหาย29 เถาแกจึงมักตอง
จางชาวอูรักลาโวยทําลอบหรือไซอยูบอยครั้ง30 ตรงกับคําบอกเลาของครูใหญคนแรกๆ ท่ีมาอยูท่ี
เกาะหลีเปะ ซ่ึงเลาวา “ในชวงท่ีวางจากการออกเรือหาปลา ชาวบานก็จะตัดหวายมาทําลอบ ทําไซ 
ขายใหกับเถาแกดวย”31 

                                                 
 27 สัมภาษณนายจิตติชัย สุวรรณขาว, ประธานชมรมเรือหางเกาะหลีเปะ, 10 มีนาคม 
2551. 
 28 สัมภาษณนางเยาวเรศ สมทรง, ทายาทเถาแกรายแรกๆ ของเกาะหลีเปะ, 2 พฤษภาคม 
2550. 

 29 เสาวลักษณ รุงตะวันเรืองศรี และคนอ่ืนๆ, รายงานฉบับสมบูรณ โครงการพัฒนา
หลักสูตรความรูทองถ่ินของชาวอูรักลาโวยในหมูเกาะอาดัง-ราวี, 51. 

 30  สัมภาษณนายสมชาย เอ่ียวเหล็ก, เถาแกประมงบนเกาะหลีเปะ, 2 พฤษภาคม 2550. 
 31  สัมภาษณนายวินัย รุงรักษา, อดีตครูใหญโรงเรียนบานเกาะอาดัง, 11 มิถุนายน 2550. 
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 แมวาไซไมไผขนาดเล็ก จะดึงดูดปลาไดดีกวาไซหวายแตมีอายุการใชงานส้ันกวา 
หวายจึงเปนวัสดุท่ีไดรับความนิยมท่ีสุดในการทําไซ ในหมูเกาะอาดัง-ราวี มีหวายจํานวนมาก หวาย
มีความแข็งแรงและยืดหยุนไดดี สามารถนํามาใชในการสรางไซแบบคร่ึงวงกลมได ตนไมเล็กๆ 
หรือกิ่งไมคือวัสดุท่ีใชทํากนไซ สวนหวายใชประกอบสวนอ่ืนๆ ท่ีเหลือ ขนาดปกติของไซหวายจะ
สูง 38 นิ้ว กวาง และยาว 100 นิ้ว ในขณะท่ีไซขนาดใหญอาจสูงถึง 50 นิ้ว กวาง 90 นิ้ว และยาว 120 
นิ้ว ไซสามารถทําใหเสร็จไดใน 1-3 วัน โดยใชแรงคน 2-3 คน การทําไซเปนหนาท่ีของผูชาย บาง
โอกาสที่จะมีผูหญิงและเด็กชวยถักเชือกทําตาขาย 
 ชาวอูรักลาโวยจะนําไซไปวางบนพ้ืนทราย บนปะการังหรือกองหินรอบหมูเกาะ 
บริเวณที่วางไซสามารถแยกไดเปนไซน้ําต้ืนและไซน้ําลึก ไซใหญจะวางในที่น้ําลึกกวา โดย
สวนมากจะวางไซในระดับความลึก 5-20 เมตร ชาวอูรักลาโวยอาจจะผูกไซไวกับหินหรือเอาหิน
ทับไวบนบางจุดเพื่อถวงไมใหเคล่ือนไหว แลวจึงจะมาเอาปลาออกจากไซในทุกๆ 4-5 วัน 
จนกระท่ังไซพังทลายไป เถาแกคนหน่ึงเลาวา หากลูกนองทํางานอยางจริงจังก็สามารถเก็บปลาออก
จากไซไดถึง 40 ลูกตอวัน เม่ือมีปลามากก็อาจดักปลาไดราว 600 กิโลกรัม แตเม่ือปลานอยอาจดัก
ไดเพียง 50-60 กิโลกรัม เทานั้น ปกติคนจับปลาจะใชเรือลําเดียวในการวางและเก็บไซน้ําตื้น การ
วางและชักไซในท่ีลึกมักใชเรือหลายลําชวยกัน การดําน้ําลึกจะใชเวลาและมีความเส่ียงสูง มีผูชายอู
รักลาโวยจํานวนไมนอยท่ีไดรับอันตรายจากอุบัติเหตุในการดําน้ํา ขนาดของปลาในนํ้าลึกจะใหญ
ขึ้น มีปลาประเภทเดียวกันมากข้ึนและมีปลาท่ีราคาสูง ปลาท่ีจับไดดวยการใชไซจะมีปลาขางเหลือง 
ปลานกแกว ปลาสลิดหินทะเล ปลาตะมะ ปลากะพงและปลาเกา ปลาท่ีจับไดจะถูกเก็บไวท่ีทองเรือ
ใตเส่ือไมไผจนกระท่ังชาวอูรักลาโวยกลับมาถึงฝง หลังจากนั้นจะขนข้ึนฝงเพื่อการจําแนกชนิดปลา
และช่ังน้ําหนัก แลวแชน้ําแข็งเพื่อสงไปขายบนฝง 32 
 

                                                 
 32 เสาวลักษณ รุงตะวันเรืองศรี และคนอ่ืนๆ, รายงานฉบับสมบูรณ โครงการพัฒนา

หลักสูตรความรูทองถ่ินของชาวอูรักลาโวยในหมูเกาะอาดัง-ราวี, 51-52. 
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ภาพท่ี 21 การทําลอบของชาวประมง  
ท่ีมา: “พิพิธฑสถานแหงชาติ สตูล (คฤหาสนกูเดน็),” (ม.ป.ท., ม.ป.ป.). (แผนพับ) 
 
 2) การระเบิดปลา เปนวิธีจับปลาอีกอยางหนึ่งท่ีพบในชวงเวลานี้ โดยชาวเกาะหลีเปะ
รูจักวิธีนี้ผานเถาแกจากสตูลและมาเลเซียและกลายเปนวิธีท่ีนิยมกันอยางรวดเร็ว ในตอนแรกการ
ระเบิดปลาจะทําบนเรือใหญและออกไปทําไกลๆ เชน แนวชายแดนประเทศไทย มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย ในตอนนั้นไมมีเรือขนปลา มีแตเรือใหญท่ีกลับฝงเม่ือหองแชปลาเต็ม มีการระเบิดปลา
บริเวณระหวางเกาะตะรุเตาและเกาะกลาง หลังจากมีการประกาศเปนอุทยานแหงชาติ เรือหางยาว
เขามาแทนท่ีเรือใหญ ถังออกซิเจนดําน้ําถูกแทนท่ีโดยเคร่ืองอัดอากาศผานทอสายยาง และมีการ
ระเบิดปลาบริเวณแนวปะการังใกลๆ เกาะหลีเปะ ระหวาง ป 2523-2533 และจากคําบอกเลาของ
นายดวง บางพงศ อดีตครูโรงเรียนบานเกาะอาดัง ซ่ึงเคยไปอยูท่ีเกาะหลีเปะ ตั้งแต ป พ.ศ. 2520-
2526 เลาวา “ในชวงท่ีครูไปสอนอยูท่ีเกาะหลีเปะ ชาวบานนิยมใชระเบิดปลากันมาก”33 
 การใชระเบิดปลาเปนท่ีนิยมเพราะเปนวิธีท่ีสะดวก รวดเร็ว ไดผลผลิตมาก เงินท่ีได
จากการระเบิดปลาทําใหชาวอูรักลาโวยสนใจที่จะทํางานกับเถาแกขางนอกและไปจับปลาใน
นานน้ําอ่ืนๆ เชน ทางตอนเหนือของทะเลอันดามัน อาวไทย และนานน้ําของพมาและอินเดีย 
ในชวง พ.ศ. 2523-2533 ชาวอูรักลาโวยราว 100 คน ไปทํางานกับเถาแกใน จังหวัดระนอง เถาแก
สรางบานบนแพใหพวกเขาและครอบครัว งานท่ีพวกเขาทํามีความเสี่ยงสูง ท้ังจากการระเบิดปลา 
การดําน้ําลึก และอันตรายจากปลาฉลาม เนื่องจากกล่ินของเลือดปลาท่ีถูกระเบิด และอาจถูกจับ 
หรือถูกยิงโดยตํารวจของประเทศท่ีพวกเขาลักลอบเขาไประเบิดปลา 
                                                 
 33 สัมภาษณนายดวง บางพงศ, อดีตครูโรงเรียนบานเกาะอาดัง, 10 มีนาคม 2551. 
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 3) การจับปลาดวยอวน เปนวิธีการจับปลาท่ีแพรหลายอีกวิธีหนึ่ง วิธีนี้ทํากันในชวงน้ํา
ลง วิธีจับปลาดวยอวนแบบงายๆ เร่ิมใชในระหวางป พ.ศ. 2493-2513 วิธีการก็คือจะตองเดินตาม
ชวงต้ืนๆ ของปะการัง ลากเชือกท่ีผูกทางมะพราวและส่ิงอ่ืนๆ ท่ีจะทําใหปลากลัวและวายหนีเขา
อวนท่ีรออยู หินใตน้ําจะถูกพลิกใหเกิดเสียงดัง วิธีนี้ทําลายปะการังอยางมากและปจจุบันไมทําอีก
แลว ในป 2520 การทําอวนลอมหิน หรืออวนลอมญ่ีปุนเร่ิมข้ึน ซ่ึงตอมาเปนท่ีนิยมหลังจากหามการ
ระเบิดปลา โดยปกติการทําอวนลอมหินตองใชคน 9-12 คน หรืออยางนอย 5 คนตอเรือ 1 ลํา 
ชาวประมงจะไลปลาออกมาจากกองหินหรือปะการังไปทางอวนโดยตีผิวน้ําหรือใชพวงวงแหวน
เหล็กและกอนหินกระทบกันทําใหเกิดเสียงดังใตน้ํา การทําอวนลอมหินจะทําในท่ีลึก 20 เมตรข้ึน
ไป ขนาดของอวนอาจจะยาว 40-120 เมตร กวาง 15-20 เมตร มีความหางของตาอวนราว 1 นิ้ว การ
ทําอวนลอมหินทําไดในเวลาส้ันๆ 1-2 ช่ัวโมงใตน้ํา และจับปลาไดทีละ 50-1,000 กิโลกรัม หรือ
ประมาณ 200-500 กิโลกรัมตอคร้ัง การจับปลาดวยอวนอีกประเภทคืออวนถวง โดยมักออกเรือไป
ตอนพลบคํ่า จะมีการวางอวนตอนกลางคืนในชวงน้ําตายระหวางข้ึนหรือแรม 5-12 คํ่า เม่ือน้ําสงบ
และความตางระดับของน้ําขึ้นและลงมีนอยที่สุด สังเกตไดวาอวนจะยาวราว 300 เมตร และตา
ขายจะมีขนาด 3 นิ้ว34 
 ดังนั้นการใชไซขนาดใหญ การระเบิดปลา และการจับปลาดวยอวนจึงเปนวิธีการจับ
ปลาแบบใหมท่ีชาวอูรักลาโวยนํามาใช เพื่อใหไดผลผลิตมากๆ จํานวนผลผลิตท่ีไดหมายถึงจํานวน
รายไดซ่ึงเปนเงินตราท่ีชาวอูรักลาโวยจะไดรับ เงินตราจึงเร่ิมเขามามีความสําคัญกับวิถีชีวิตของชาว
อูรักลาโวยเกาะหลีเปะ พรอมๆ กันนั้นวิธีการจับปลาแบบใหมก็เปนส่ิงท่ีทําลายทรัพยากรตาม
ธรรมชาติของหมูเกาะ แทนท่ีการใชทรัพยากรอยางยั่งยืนตามรูปแบบการทําประมงในยุคดั้งเดิม  
  

 เกษตรกรรมเชิงพาณิชย  
 1. การส้ินสุดลงของการปลูกขาวเพื่อยังชีพ  
 อูรักลาโวยเกาะหลีเปะในยุคดั้งเดิมมีการปลูกขาวเพ่ือยังชีพ กลาวคือ ครอบครัวของ

ผูนําคือ โตะฆีรีจะปลูกขาวท่ีบริเวณบึงกลางเกาะ สวนครอบครัวอ่ืนๆ ไปเพราะปลูกบริเวณเขา โดย
การปลูกขาวในระยะน้ีเปนเพียงการปลูกขาวเพื่อบริโภคในครัวเรือน และมักจะประสบกบัภาวะขาว
ขาดแคลน จําเปนตองนําผลผลิตท่ีไดจากทะเลไปแลกเปล่ียนหรือขายเพ่ือซ้ือขาวสารมาบริโภค 
หรือบางคร้ังอาจตองบริโภคเผือก มันแทนขาว  

                                                 
 34 เสาวลักษณ รุงตะวันเรืองศรี และคนอ่ืนๆ, รายงานฉบับสมบูรณ โครงการพัฒนา

หลักสูตรความรูทองถ่ินของชาวอูรักลาโวยในหมูเกาะอาดัง-ราวี, 52-53. 
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 แตมาในยุคเปล่ียนผานการปลูกขาวไดลดนอยลงไปเร่ือยๆ จะยุติการปลูกขาวลงใน
ท่ีสุด ยายดารา อังโชติพันธุ เลาวา หลังจากโตะฆีรีเสียชีวิตลงในป พ.ศ. 2492 การปลูกขาวก็ลด
นอยลงไปเร่ือยๆ ในครอบครัวของยายยุติการทํานาลงต้ังแตโตะฆีรีเสียชีวิต สวนครอบครัวอ่ืนๆ ซ่ึง
เคยทําไรขาว แมจะปลูกขาวตอเนื่องมาบาง แตไมนานก็เลิกไป35 ท้ังนี้อาจสืบเนื่องมาจาก การให
ความสําคัญกับการทําประมงเชิงพาณิชย ซ่ึงสามารถใหผลประโยชนตอบแทนไดมาก สามารถนํา
เงินท่ีไดมาซ้ือขาวได และในชวงนี้การซ้ือขาวก็สะดวกมากข้ึน เนื่องจากมีรานคาเกิดข้ึนภายใน
ชุมชนแลว ตั้งแตตนทศวรรษ 2500 นอกจากนี้ การที่ชาวอูรักลาโวยสวนใหญในชุมชนหันมาทํา
อาชีพประมงโดยมีสถานภาพเปนลูกนองของเถาแก ซ่ึงความสัมพันธในระบบเถาแกและลูกนองนี้ ทํา
ใหชาวอูรักลาโวยสามารถเบิกหรือเช่ือขาวสารและสินคาอ่ืนๆ มาใชกอนได แมยังไมมีเงินไปชําระ 
ชาวอูรักลาโวยสวนใหญจึงเห็นวาไมมีความจําเปนท่ีจะทํานาหรือทําไรขาวอีกตอไป 
 

 2. การปลูกมะพราว  
 โตะฆีรี ซ่ึงเปนผูนําอูรักลาโวยในยุคดั้งเดิม เปนผูท่ีนํามะพราวมาปลูกบนเกาะ โดยตน

มะพราวจะมีอยูมากบนเกาะหลีเปะ เกาะอาดังและเกาะราวี โดยการปลูกมะพราวในระยะแรกเปน
เพียงการปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือน จนกระท่ังหลังป 2493 มะพราวกลายเปนผลผลิตอีกอยางหนึ่ง
ท่ีสรางรายไดใหกับอูรักลาโวยบางครอบครัวบนเกาะหลีเปะ โดยเจาของสวนมะพราวรายใหญบน
เกาะจะมีเพียงแค 2 ราย คือสวนของนายบรรจงและนางดารา อังโชติพันธุ และสวนในเครือญาติ
ของนายจิตติชัย สุวรรณขาว36 โดยยายดารา เลาวาจะแปรรูปเปนมะพราวตากแหง มีพอคาคนกลาง
จากสตูลมารับซ้ือถึงสวน โดยจะขายในราคา 4 ลูก 1 บาท37  
 สวนนายจิตติชัย เลาวา มะพราวท่ีสวนของตนเดิมเคยขายในลักษณะทําเปนมะพราว
ตากแหงเชนกัน ซ่ึงจะตองผาและตากแดดใหแหง แลวสับใสกระสอบ แตจะนําไปขายท่ีฝงสตูล 

                                                 
 35 สัมภาษณนางดารา อังโชติพันธุ, บุตรสาวของโตะฆีรี ผูบุกเบิกเกาะหลีเปะและเปน

ภรรยาของนายบรรจง อังโชติพันธุ อดีตผูใหญบานเกาะหลีเปะและอดีตกํานันตําบลเกาะสาหราย 
จังหวัดสตูล, 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2550.  
 36  สัมภาษณนายจิตติชัย สุวรรณขาว, ประธานชมรมเรือหางเกาะหลีเปะ, 10 มีนาคม 
2551. 

 37 สัมภาษณนางดารา อังโชติพันธุ, บุตรสาวของโตะฆีรี ผูบุกเบิกเกาะหลีเปะและเปน
ภรรยาของนายบรรจง อังโชติพันธุ อดีตผูใหญบานเกาะหลีเปะและอดีตกํานันตําบลเกาะสาหราย 
จังหวัดสตูล, 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2550.  
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โดยอาศัยเรือประมงท่ีผานไปมาแถบนานน้ํานี้38 สวนชาวบานรายอ่ืนๆ บนเกาะอาจจะทํามะพราว
ตากแหงขายบาง แตก็ไมไดทําเปนอาชีพหลักหรือทําเปนธุรกิจอยางเต็มรูปแบบ กลาวคือหากมี
พอคาคนกลางจากสตูลมารับซ้ือถึงเกาะ จึงจะขายให 
 

 
 

ภาพท่ี 22 การปลูกมะพราวบนเกาะหลีเปะ 
ท่ีมา : ปราโมทย ทัศนาสุวรรณ, จังหวัดของเรา 14 จังหวัดภาคใต (กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิชย
จํากัด, 2534), 168. 
 

 
 

ภาพท่ี 23 ชาวเกาะกําลังปอกมะพราวเพื่อจะนําไปทํามะพราวแหง 
ท่ีมา : ปฏิยุทธ วิเศษสาธร, “ลิเปะ-สวรรคสีครามกลางอันดามัน” สารคด ี3, 29 (กรกฎาคม, 2530), 136.  

                                                 
 38 สัมภาษณนายจิตติชัย สุวรรณขาว, ประธานชมรมเรือหางเกาะหลีเปะ, 10 มีนาคม 
2551. 
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ภาพท่ี 24 ลักษณะการตากมะพราวแหงขาย 
ท่ีมา : ปราโมทย ทัศนาสุวรรณ, จังหวัดของเรา 14 จังหวัดภาคใต (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิชย
จํากัด, 2534), 171.   
 

 จะเห็นไดวาการทํามากินของชาวอูรักลาโวยในชุมชนเกาะหลีเปะไดเปล่ียนแปลงไป
จากยุคดั้งเดิม ทําใหชุมชนกาวเขาสูยุคเปล่ียนผาน เนื่องจากรูปแบบหรือลักษณะของการทํามาหา
กินของชาวอูรักลาโวยในยุคนี้ ไดเปล่ียนแปลงไปจากชุมชนท่ีทําประมงเพ่ือยังชีพ เปล่ียนมาทํา
ประมงเพื่อการคา โดยมีปจจัยสําคัญท่ีนํามาสูความเปล่ียนแปลงนี้คือ การเขามาของพอคาคนกลาง 
ประมาณทศวรรษ 2490 เปนตนมา สวนดานเกษตรกรรมนั้น นับเปนยุคของการส้ินสุดลงของการ
ปลูกขาวเพื่อยังชีพ และพัฒนาเกษตรกรรมเชิงพาณิชยข้ึนแทนท่ี โดยการปลูกมะพราว เพื่อทํา
มะพราวแหงขาย ซึ่งถือเปนความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในดานการทํามาหากิน ที่สงผลใหชุมชน
อูรักลาโวยเกาะหลีเปะเปล่ียนแปลงไปในอีกระดับหนึ่ง 
 
ความสืบเนื่องและความเปล่ียนแปลงทางโครงสรางและความสัมพันธทางสังคม 
 โครงสรางและความสัมพันธภายในครอบครัวและชุมชน โครงสรางและความสัมพันธ
ทางสังคมของชุมชนชาวอูรักลาโวยเกาะหลีเปะในยุคนี้ยังคงมีลักษณะเชนเดียวกับชุมชนชาวเล
โดยท่ัวไป ในสวนของความสัมพันธภายในครอบครัวนั้น ครอบครัวของอูรักลาโวยเกาะหลีเปะ จะ
มีลักษณะเปนครอบครัวขยายขนาดปานกลาง ถือฝายมารดาและภรรยาเปนใหญในครอบครัว39 โดย
                                                 
 39 ไพโรจน พรพันธุอนุวงศ, “การศึกษาสภาพปญหาและความตองการของชาวเล” 
(วิทยานิพนธ สาขาวิชาการศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่อง ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2527), 23.    
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ฝายชายจะเปนเร่ียวแรงสําคัญของครอบครัว มีหนาท่ีหาเล้ียงครอบครัวโดยการทําประมงเปนหลัก 
สวนฝายหญิงมีหนาท่ีดูแลรับผิดชอบงานบานตางๆ และการเล้ียงดูลูก40 จะเห็นไดวาในชวงยุค
เปล่ียนผานนี้ ลักษณะของความสัมพันธภายในครอบครัวยังคงสืบเนื่องมาแตยุคด้ังเดิม  
 สวนความสัมพันธภายในชุมชนแตเดิม พบวาความสัมพันธระหวางอูรักลาโวย
เกาะหลีเปะดวยกันเองนั้นเปนความสัมพันธแบบเครือญาติ เพราะท้ังหมูบานเปนญาติกัน ไมวาจะ
เปนญาติทางสายโลหิตหรือญาติโดยการแตงงาน เพราะสวนใหญอูรักลาโวยนิยมแตงงานในกลุม
เดียวกันเอง ความสัมพันธจึงมีความสนิทสนมกันระหวางเครือญาติ มีการชวยเหลือเกื้อกูลกัน
ภายในกลุม เวลาขายแคลนอาหารก็จะแบงสันปนสวนอาหารใหแกกัน ซ่ึงลักษณะความสัมพันธ
ภายในชุมชนเชนนี้ ยังคงสืบเนื่องมาจนถึงยุคเปล่ียนผานเชนกัน แตอยางไรก็ตาม ไดเร่ิมเกิดความ
เปล่ียนแปลงบางประการขึ้น เชน เร่ิมมีอูรักลาโวยแตงงานกับคนนอก เชน หญิงสาวอูรักลาโวย
แตงงานกับกลุมพอคาคนกลางหรือเถาแกท่ีเขามาอาศัยอยูในชุมชน แมจะมีเพียงจํานวนนอย แตก็
นับเปนจุดเร่ิมตนของความเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญ เชน การแตงงานระหวางลูกสาวของโตะฆีรี คือ
นางสาวดารา หาญทะเล กับ นายจง แซอัง (กํานันบรรจง อังโชติพันธุ) ซ่ึงนับเปนพอคาคนกลาง 
หรือเถาแกคนสําคัญของชุมชนในยุคเปล่ียนผาน และยังถือเปนผูมีอิทธิพลในนานน้าํทะเลอัน
ดามัน41 
 
 ผูนํากับการควบคุมทางสังคม  ในสวนของความเปล่ียนแปลงท่ีเกี่ยวของกับผูนํา
ชุมชนนั้นจะเห็นไดชัดเจนระหวางยุคดั้งเดิมกับยุคเปล่ียนผาน ในยุคดั้งเดิมนั้นมีผูนําคนสําคัญคือ 
โตะฆีรี ซ่ึงเปนผูนําตามประเพณี มีหนาท่ีท้ังในดานการปกครองคนในชุมชนและเปนผูนําในการ
ประกอบพิธีกรรมตางๆ ภายในชุมชน ในยุคดั้งเดิมนั้นอูรักลาโวยจะใหความเคารพนับถือในตัว
ของโตะหมอ (หมอผี) ผูประกอบพิธีกรรมตางๆ ของอูรักลาโวยมาก และโตะฆีรีก็มีบทบาทสําคัญ
นี้ ดวยความสามารถในการใชเวทมนตถาคา เพ่ือชวยเหลือและเปนท่ีพึ่งใหแกอูรักลาโวยเกาะหลี
เปะ และเม่ือโตะฆีรีไดเสียชีวิตลงในป พ.ศ. 2492 ชาวบานก็ไดชวยกันสรางศาลไวท่ีเกาะหลีเปะ 
และทําพิธีไหวทวด หรือบูชาบรรพบุรุษโดยนับถือโตะฆีรีเปนบรรพบุรุษคนสําคัญท่ีสุดบนเกาะ 

                                                 
 40 (1) สัมภาษณนางเยาวเรศ สมทรง, ชาวบานเกาะหลีเปะ, 2 พฤษภาคม 2550.  (2) นาย
ดวง บางพงศ, อดีตครูโรงเรียนบานเกาะอาดัง, 10 มีนาคม 2551.  (3) สัมภาษณนางแซะหนา หาญ
ทะเล, ชาวบานเกาะหลีเปะ, 1 พฤษภาคม 2550.  (4) สัมภาษณนายวินัย รุงรักษา, อดีตครูใหญ
โรงเรียนบานเกาะอาดัง, 11 มิถุนายน 2550.     

 41 สัมภาษณนางเยาวเรศ สมทรง, ชาวบานเกาะหลีเปะ, 2 พฤษภาคม 2550. 
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 มาในยุคเปลี่ยนผาน หลังจากที่โตะฆีรีเสียชีวิตลง ผูนําชุมชนคนตอมาคือ นาย
บรรจง อังโชติพันธุ ซ่ึงมีความสัมพันธกับผูนําคนเกาในฐานะบุตรเขย ไดสืบทอดความเปนผูนํา
ชุมชนตอ ในฐานะผูใหญบานหมูท่ี 7 บานเกาะหลีเปะ และตอมาก็ดํารงตําแหนงเปนกํานันตําบล
เกาะสาหรายตอมา42 ลักษณะของผูนําชุมชนในยุคนี้เร่ิมเปล่ียนแปลงจากภาวะผูนําตามประเพณี
อยางในยุคดั้งเดิม ท่ีจะตองมีบทบาทของการเปนผูนําในการประกอบพิธีกรรมของอูรักลาโวยรวม
อยูดวยนั้น ไดเปล่ียนแปลงไปอยางส้ินเชิง กลาวคือ ผูนําในยุคเปล่ียนผานนี้ จะมีลักษณะเปนผูนํา
เชิงอํานาจทางการปกครอง ซ่ึงจะข้ึนกับหนวยงานภาครัฐบาลอยางชัดเจน และจะเปนผูนําทาง
เศรษฐกิจ อูรักลาโวยภายในชุมชนจะใหความเคารพนับถือและเกรงกลัวมาก เนื่องจากกํานันจง
เกี่ยวของกับกิจกรรมผิดกฎหมายหลายอยางในทะเลอันดามัน มีอิทธิพลนาเกรงขามไปถึงเจาหนาท่ี
ราชการจนไดรับการเรียกขานวาเปนเจาพออันดามัน แมวากํานันจง (บรรจง อังโชติพันธุ) จะ
ขึ ้น ช่ือในเร่ืองการทําผิดกฎหมายและการหาผลประโยชนจากชาวอูรักลาโวย  รวมไปถึง
ทรัพยากรธรรมชาติในหมูเกาะอาดัง-ราวี แตเขาก็ไดรับการยกยองจากอูรักลาโวยจํานวนมาก 
เพราะอํานาจของกํานันจงชวยปกปองพวกเขาจากการมีปญหากับคนภายนอก รวมถึงการจัดสรร
ท่ีดินใหกับหนวยงานภาครัฐเพื่อสรางโรงเรียนและสถานีอนามัยภายในชุมชน43 กํานันจงถูกลอบ
ฆาท่ีหาดใหญในป 2526 คาดวาปมสังหารมาจากความขัดแยงเร่ืองผลประโยชนจากการทําธุรกิจ
หอยมุก44  สวนผูนําในการประกอบพิธีกรรมของอูรักลาโวยนั้น ในยุคนี้ ไดมีผูสืบทอดภาวะผูนํา
เชิงพิธีกรรมตอจากโตะฆีรี คือ โตะมายม เปนผูนําในการประกอบพิธีกรรมสืบตอมา อูรักลาโวย
ยังคงใหความเคารพนับถือและศรัทธาผูนําเชิงพิธีกรรมอยูมากในยุคนี้45 
 
 
 
 

                                                 
 42 สัมภาษณนายกิจชัย หอพิสุทธิสาร, ผูใหญบานหมูท่ี 7 บานเกาะหลีเปะ, 18 มีนาคม 

2549. 
 43  สัมภาษณนายดวง บางพงศ, อดีตครูโรงเรียนบานเกาะอาดัง, 10 มีนาคม 2551. 

 44 เสาวลักษณ รุงตะวันเรืองศรี และคนอ่ืนๆ, รายงานฉบับสมบูรณ โครงการพัฒนา
หลักสูตรความรูทองถ่ินของชาวอูรักลาโวยในหมูเกาะอาดัง-ราวี, 29.  

 45 สัมภาษณนางแซะหนา หาญทะเล, ชาวบานเกาะหลีเปะ, 1 พฤษภาคม 2550.  และ
นายสวัสดิ์ หาญทะเล, โตะหมอ, 1 พฤษภาคม 2550.   
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 ความสัมพันธกับคนภายนอก  
 1. ความสัมพันธกับเถาแกหรือพอคาคนกลาง 
 ดานความสัมพันธกับคนภายนอกชุมชน อูรักลาโวยแตเดิมจะไมผูกพันตัวเองกับคน
อ่ืน คลายกับชาวเลกลุมอ่ืนๆ ในประเทศไทย อูรักลาโวยกลัวคนจากภายนอกและไมสนใจท่ีจะ
ติดตอสัมพันธดวย อูรักลาโวยรักสันติ ข้ีอาย ขาดความกระตือรือรน และหลีกเล่ียงท่ีจะมีปญหา 46 
นับต้ังแตเถาแกหรือพอคาคนกลางเขามาอาศัยอยูในชุมชน ในราวทศวรรษ 2490 เปนตนมา ชาว
อูรักลาโวยเกาะหลีเปะก็เร่ิมความสัมพันธกับคนกลุมนี้ โดยนับเปนสมาชิกกลุมหนึ่งในชุมชน และ
พัฒนาความสัมพันธมาอยูในระดับเถาแกกับลูกนองอยางชัดเจนในราวทศวรรษ 2500 เปนตนมา 
เถาแกจะมีบทบาทสําคัญในชุมชน โดยจะมีบทบาทสําคัญในโครงสรางความสัมพันธทางการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคม กลาวคือ เถาแกสามารถปกครองหรือควบคุมลูกนอง ใหลูกนองมีความเคารพ
ยําเกรงในตัวเถาแก คอยชวยเหลือเถาแกในเรื่องท่ีเถาแกขอรอง เถาแกจะเปนท่ีมาของรายไดและ
ส่ิงของท่ีจําเปนในการดํารงชีวิต ลูกนองสามารถพึ่งพิงเถาแกได เชนการกูหนี้ยืมสิน ซ่ึงมักพบวา
สวนใหญเปนการกูเพื่อซ้ือเรือหางยาวติดเคร่ืองยนตมาเปนของตนเอง จึงตองทํางานเปนลูกนอง
ของเถาแกจนกวาจะหักหนี้สินกันหมดไป ซ่ึงลูกนองสวนใหญแมวาจะหมดหนี้สินแลวก็ยังคง
ทํางานกับเถาแกรายนั้นตลอดไป47 
 นอกจากความสัมพันธกับเถาแกภายในชุมชนแลว ในยุคนี้ชาวอูรักลาโวยยังคงมี
ความสัมพันธกับเถาแกซ่ึงเปนคนนอกชุมชนอีกดวย เชน ความสัมพันธกับเถาแกจากเมืองสตูลท่ีเขา
มารับซ้ือมะพราวแหงในชุมชน ซ่ึงชาวบานบางรายตองนํามะพราวแหงไปขายใหกับเถาแกในเมือง
สตูลเอง หรือความสัมพันธกับนายอากรจากสตูลท่ีมารับซ้ือไขเตา ลักษณะของความสัมพันธ
ระหวางชาวอูรักลาโวยกับเถาแกหรือพอคาจากภายนอกเชนนี้ เปนเพียงความสัมพันธในระดับคูคา 
ซ่ึงไมไดมีพันธะผูกพันเหมือนกับเถาแกหรือพอคาคนกลางภายในชุมชน     
 
 2. ความสัมพันธกับรัฐ 
 ชาวอูรักลาโวยเกาะหลีเปะในยุคนี้เร่ิมมีความสัมพันธกับรัฐอยางชัดเจนข้ึน เนื่องจาก
เปนยุคท่ีมีการขยายตัวของอํานาจรัฐ เพื่อผนวกชุมชนเขาเปนสวนหน่ึงของรัฐ โดยเร่ิมต้ังแตป พ.ศ. 

                                                 
 46 โรงเรียนบานเกาะอาดัง, หลักสูตรความรูทองถ่ินของชาวอูรักลาโวยหมูเกาะอาดัง-
ราวี, (2548), 13-14. 
 47 สัมภาษณนายจิตติชัย สุวรรณขาว, ประธานชมรมเรือหางเกาะหลีเปะ, 10 มีนาคม 
2551. 
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2499 หนวยงานภาครัฐไดเขาสํารวจและจัดทําทะเบียนบานและบัตรประจําตัวประชาชนใหกับ
ชาวบานในชุมชนเกาะหลีเปะเปนคร้ังแรก ซ่ึงหมายรวมถึงการระบุใหชาวอูรักลาโวยมีเช้ือชาติและ
สัญชาติไทย48  
 ในยุคนี้ผูนําหลักของชุมชน ไดปรับตัวเขาอยูภาวะผูนําอยางเปนทางการ โดยมีบทบาท
ของการเปนตัวแทนภาครัฐเขาปกครองคนในชุมชน เกาะหลีเปะในยุคนี้มีฐานะเปนหมูบานหน่ึง 
คือหมูที่ 7 บานเกาะหลีเปะ ตําบลเกาะสาหราย อําเภอเมือง จังหวัดสตูล มีผูใหญบานคือ นาย
บรรจง อังโชติพันธ ซ่ึงตอมาดํารงตําแหนงเปนกํานันตําบลเกาะสาหรายดวย โดยในยุคนี้เม่ือมีการ
เกิดและการตายข้ึนในหมูบาน ลูกบานก็จะมาแจงกับทางผูใหญบานหรือกํานัน และผูใหญบานหรือ
กํานันก็จะแจงตอไปยังอําเภออีกทีหนึ่ง49 และจากบันทึกของโรงเรียนบานเกาะอาดัง ไดกลาวถึงการ
ประชุมลูกบานเพื่อแจงขาวจากภาครัฐ50 ซ่ึงสะทอนใหเห็นการกระชับความสัมพันธระหวางอู
รักลาโวยเกาะหลีเปะกับหนวยงานภาครัฐ 
 โรงเรียนบานเกาะอาดังซ่ึงกอต้ังในป พ.ศ. 2501 นับเปนส่ือกลางท่ีสะทอนใหเห็น
ความสัมพันธระหวางรัฐกับชาวอูรักลาโวยไดเปนอยางดี ดังเชนในชวงแรกๆ ของยุคนี้ ภาครัฐได
ออกหมายเกณฑใหผูปกครองในชุมชนสงเด็กท่ีอายุถึงเกณฑเขารับการศึกษาในโรงเรียน51 สะทอน
ใหเห็นถึงความมุงหวังของรัฐบาลท่ีตองการพัฒนาคุณภาพทางดานการศึกษาของประชากร
ภายในประเทศนั้น ไดหมายรวมถึงประชากรซ่ึงเปนชาวอูรักลาโวยในเกาะหลีเปะดวย โรงเรียน
กลายเปนแหลงขยายขอบเขตการเรียนรูท่ีนอกเหนือจากความรูในทองถ่ิน เชน การพัฒนา
ความสามารถในการใชภาษาไทย แทนภาษาอูรักลาโวย เพ่ือการติดตอส่ือสารกับคนภายนอก การ
ไดรับรูในเร่ืองราวและขาวสารของบานเมืองในยุคนั้น เชนเหตุการณสําคัญ วันหยุดราชการตางๆ 
การสงเสริมความเปนไทยในกับอูรักลาโวย เชน การรองเพลงชาติ เขาแถวเคารพธงชาติ เปนตน  

                                                 
 48 สัมภาษณสุกญัญา เปมิกาพงศ, ปลัดอําเภอ, 26 กุมภาพนัธ 2551. 
 49 (1) สัมภาษณนางแซะหนา หาญทะเล, ชาวบานเกาะหลีเปะ, 1 พฤษภาคม 2550.   (2) 
สัมภาษณนางดารา อังโชติพันธุ, บุตรสาวของโตะฆีรี ผูบุกเบิกเกาะหลีเปะและเปนภรรยาของนาย
บรรจง อังโชติพันธุ อดีตผูใหญบานเกาะหลีเปะและอดีตกํานันตําบลเกาะสาหราย จังหวัดสตูล, 1 
พฤษภาคม พ.ศ. 2550.  (3) สัมภาษณนายวินัย รุงรักษา, อดีตครูใหญโรงเรียนบานเกาะอาดัง, 11 
มิถุนายน 2550. 
 50 โรงเรียนบานเกาะอาดัง, สมุดหมายเหตุรายวันโรงเรียนบานเกาะอาดัง, (2504). 
 51  เร่ืองเดยีวกัน. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 90 

 นอกจากนี้ การมีโรงเรียนขึ้นในชุมชน ทําใหคนในสังคมภายนอกไดเขามารูจัก
ชุมชนอูรักลาโวยเกาะหลีเปะมากข้ึน เพราะมีการเขามาตรวจราชการที่โรงเรียนอยูสมํ่าเสมอ และ
คนเหลานั้นก็ไดนําเอาวัฒนธรรมจากภายนอกเขามาเผยแพรในชุมชน เชน การนําหนังกลางแปลง
มาฉายใหราษฎรชม เปนตน นอกจากน้ียังพบวาทางโรงเรียนไดเปดโอกาสใหชาวอูรักลาโวยเขามา
มีสวนรวมกับโรงเรียน โดยการคัดเลือกตัวแทนชาวบานเขามาเปนกรรมการศึกษา 52    
 สวนการกอต้ังสถานีอนามัยเกาะอาดัง ในป พ.ศ. 2510 ก็นับเปนหนวยงานหนึ่งของ
ภาครัฐ ท่ีเขามาดูแลดานสุขภาพอนามัยของคนในชุมชน ซ่ึงก็พบวามีหนวยงานที่เกี่ยวของเขามา
ใหบริการกับเด็ก และชาวบานเกาะหลีเปะ เชน เม่ือวันท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2515 หนวยแพทย
เคล่ือนท่ี (พอ.สว. สตูล) มาตรวจโรคใหกับชาวบาน เด็กๆ และครูในเกาะหลีเปะ และเม่ือวันท่ี 16 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2515 หนวยพัฒนาการเคล่ือนท่ีไดเขามาแลกเส้ือผา และรักษาโรค 53 เปนตน 
 ความสัมพันธระหวางชาวอูรักลาโวยกับหนวยงานตางๆ ของรัฐท่ีกลาวมาขางตน มัก
เปนความสัมพันธในแงดี เนื่องจากตั้งอยูบนพื้นฐานของการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ชาวอูรักลาโวยโดยไมมีผลกระทบใดๆ ท่ีรุนแรงตอชาวอูรักลาโวย จนกระท่ังเม่ือรัฐบาลประกาศ
จัดต้ังอุทยานแหงชาติตะรุเตาข้ึน เม่ือป พ.ศ. 2517 นับแตนั้นมาจึงเร่ิมปรากฏภาพของความขัดแยง
ระหวางเจาหนาท่ีอุทยานซ่ึงเปนตัวแทนภาครัฐกับชาวบานในชุมชนเกาะหลีเปะ เนื่องจากการจัดต้ัง
อุทยานฯ ไดสงผลตอวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวอูรักลาโวยมาก และการกระทําบางอยาง เชน การ
ใชระเบิดปลา ก็เปนเร่ืองท่ีทางอุทยานฯ ไมอาจเพิกเฉยได ความขัดแยงข้ันรุนแรงจึงเกิดข้ึน คือเกิด
การยิงตอสูกันระหวางเจาหนาท่ีอุทยานฯ กับชาวบาน ซ่ึงเปนลูกนองของเถาแกในชุมชน สงผลให
เจาหนาท่ีเสียชีวิต 1 นาย นับจากนั้นเปนตนมา ชาวบานจึงเกิดความรูสึกถึงความสัมพันธในแงลบ 
หรือความสัมพันธในเชิงขัดแยงตอเจาหนาท่ีของอุทยานฯ เสมอมา 54     
 
 3. ความสัมพันธกับชาวอูรักลาโวยตางถ่ิน 
 เนื่องจากชาวอูรักลาโวยเกาะหลีเปะในยุคดั้งเดิมเปนชาวเลท่ีอพยพมาจากเกาะลันตา 
จังหวัดกระบ่ี และเกาะสิเหร จังหวัดภูเก็ต ปจจุบันจึงยังคงเหลือเครือญาติอยูท่ีนั้น ดังนั้นจึงพบวา
ชาวอูรักลาโวยเกาะหลีเปะจะมีความสัมพันธกับคนภายนอกชุมชนในลักษณะของการเดินทางไป

                                                 
 52 เร่ืองเดยีวกัน.  
 53 โรงเรียนบานเกาะอาดัง, สมุดหมายเหตุรายวันโรงเรียนบานเกาะอาดัง, (2515). 
 54  สัมภาษณนายจิตติชัย สุวรรณขาว, ประธานชมรมเรือหางเกาะหลีเปะ, 10 มีนาคม 
2551. 
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พบญาติท่ีเกาะลันตา เกาะสิเหร และขยายไปถึงท่ีเกาะพีพีและเกาะลังกาวีดวย โดยในสมัยนี้มักจะ
ขออาศัยเรือประมงของเถาแก หรือเรือประมงท่ีผานไปมาในนานน้ํานี้ เพ่ือเดินทางไปเยี่ยมญาติซ่ึง
อยูตางถ่ิน นอกจากนี้แมอูรักลาโวยเกาะหลีเปะจะนิยมแตงงานกันภายในกลุม แตอูรักลาโวยบางคน
ก็เลือกท่ีจะแตงงานกับอูรักลาโวยดวยกัน แตเปนอูรักลาโวยท่ีอยูตางถ่ิน ซ่ึงสวนใหญเม่ือแตงงาน
แลวก็จะยายมาอยูท่ีเกาะหลีเปะ ดังนั้นจึงยังคงเดินทางเพื่อไปเยี่ยมญาติตางถ่ินดวยเชนกัน 
  
ความสืบเนื่องและความเปล่ียนแปลงของสภาพความเปนอยูและลักษณะวัฒนธรรม 
 วงจรชีวิตประจําวัน จากคําบอกเลาของชาวบานในชุมชนเกาะหลีเปะ ทําใหมองเห็น
ภาพของชุมชนในยุคนี้ ซ่ึงมีความเปนอยูท่ีเรียบงาย ท้ังหญิง ชาย เด็กๆ และคนชรา ตางมีหนาท่ีของ
ตนเองต้ังแตตื่นข้ึนมาในตอนเชา โดยผูชายจะออกไปทํามาหากิน คือการออกทะเล เพื่อทําประมง 
สวนหญิงชาวอูรักลาโวยจะอยูบานคอยหุงหาอาหาร ซักผา เล้ียงดูลูก โดยบางครอบครัวอาจมี
คนชราซ่ึงเปนปูยาตายาย คอยชวยเหลือ สวนเด็กๆ ในชวงอายุ 8-15 ป จะตองเขาเรียนหนังสือใน
ระบบโรงเรียนอยางเปนทางการ ตามหมายเกณฑเขาเรียนท่ีทางหนวยงานราชการออกให ในกลุม
ผูหญิงเม่ือเสร็จส้ินจากการประกอบกิจวัตรประจําวันแลว ก็จะพักผอนหรือจับกลุมคุยกันรอเวลาท่ี
สามีกลับมาจากทะเล เม่ือเรือกลับเขามายังเกาะ คนในครอบครัวจะมาชวยในการคัดแยกผลผลิตท่ี
ไดจากทองทะเล เชน ปลาชนิดตางๆ กุง หอย ปู หมึก หรือแมงกะพรุน เพ่ือนําไปขายตอกับเถาแก
ในชุมชน ชายชาวอูรักลาโวยบนเกาะหลีเปะหลายๆ ครอบครัว เปนลูกนอง ออกเรือกับเถาแก ไปใน
เขตทะเลลึก นอกนานน้ําไทย บางครอบครัวกูยืมเงินจากเถาแกมาซ้ือเรือติดเคร่ืองยนต โดยมี
ขอตกลงที่จะขายปลาท่ีหามาไดใหกับเถาแกผูใหกูยืม และเถาแกสามารถต้ังราคาปลาไดเองตาม
ความพอใจ สําหรับปลาบางสวนเชนปลาท่ีขายไมได ชาวอูรักลาโวยก็จะนํามาประกอบอาหารใน
ครอบครัว ทําปลาเค็มหรือปลายางไวกิน บางสวนท่ีเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนก็จะแบงปน
ใหเพื่อนบานบาง  
 เม่ือเสร็จส้ินจากงานแลวก็จะรับประทานอาหาร หลังจากนั้นผูหญิงชาวอูรักลาโวย
มักจะนอนพักผอนหรือจับกลุมพูดคุยกัน  ตามบริเวณลานดินหนาบานหรือใตตนไมใหญ 
ผูชายชาวอูรักลาโวย จะนําอุปกรณ หรือเคร่ืองมือประมงท่ีชํารุดเสียหายมาซอมแซมหรือทําข้ึน
ใหม เชน ซอมอวน ซอมไซปลา ซอมเรือ ผูกอวน เปนตน สวนหญิงชายวัยรุนมักจะรวมตัวกันอยูท่ี
บานเพ่ือน พูดคุยกัน ในยุคนี้เหลาและการเลนไพเขามาสูชุมชนอูรักลาโวยแลว ชายชาวอูรักลาโวย
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สวนใหญจะติดเหลา สวนการเลนไพเปนกิจกรรมท่ีช่ืนชอบของท้ังชายและหญิง55 กิจกรรมเพ่ือ
ความบันเทิงอ่ืนๆ เชนการฟงเพลง และดูโทรทัศนนั้น ยังไมแพรหลายในยุคนี้ วิทยุและโทรทัศนใน
ชุมชนมีนอยมาก สวนใหญเด็กนักเรียนและชาวบานจะไดรับฟงรายการพิเศษทางวิทยุจากวิทยุของ
ครูในโรงเรียนบานเกาะอาดัง เชน โอกาสวันข้ึนปใหม วันเด็ก เปนตน และนานๆ คร้ังจะมีหนัง
กลางแปลงจากหนวยงานราชการมาฉายในชุมชน56 สวนโทรทัศนในชุมชนมีเพียงไมกี่เคร่ือง 
ท้ังหมดจะเปนโทรทัศนขาวดําของเถาแกในหมูบาน เนื่องจากไฟฟายังเขาไมถึงชุมชน นอกจากใน
กลุมเถาแกท่ีใชไฟฟาจากเคร่ืองปนไฟ และแบตเตอรี่ การทํากิจกรรมในชวงกลางคืนของชาวบาน
จึงตองอาศัยแสงไฟจากไต เทียนไข หรือตะเกียง57 
 
 วัฒนธรรมพื้นฐาน อูรักลาโวยในหมูเกาะอาดัง-ราวี ในยุคนี้จะใชภาษาอูรักลาโวยเปน
ภาษาพูดประจํากลุม ซ่ึงเปนภาษาท่ีมีความคลายคลึงกับภาษามาเลย เชนเดียวกับภาษาพ้ืนเมืองของ
ชาวไทยมุสลิมทางภาคใตของประเทศไทย58 นอกจากจะส่ือสารกันดวยภาษาอูรักลาโวยแลว ในยุค
นี้อูรักลาโวยสามารถใชภาษามาเลย ภาษาไทยถ่ินใตและภาษาไทยกลางได สวนลักษณะการแตง
กายของอูรักลาโวยเกาะหลีเปะยังคงสืบเนืองมาจากยุคดั้งเดิมคือ มักจะเปนการแตงกายท่ีเรียบงาย 
เหมาะสมกับสภาพดินฟาอากาศ การแตงกายในโอกาสปกติ ผูชายอูรักลาโวยเกาะหลีเปะจะนิยมนุง
กางกาง ซ่ึงมักจะเปนกางเกงขายาว สีกางเกงท่ีใชสวนใหญจะเปนสีหมนๆ เชน สีดํา สีน้ําตาล หรือ

                                                 
 55 (1) สัมภาษณนายกิจชัย หอพิสุทธิสาร, ผูใหญบานเกาะหลีเปะ, 18 มีนาคม 

2549.  (2) สัมภาษณนายสมชาย เอ่ียวเหล็ก, เถาแกธุรกิจประมง, 1 พฤษภาคม 2550.  (3) สัมภาษณ
นางดารา อังโชติพันธุ, บุตรสาวของโตะฆีรี ผูบุกเบิกเกาะหลีเปะและเปนภรรยาของนายบรรจง อังโชติ
พันธุ อดีตผูใหญบานเกาะหลีเปะและอดีตกํานันตําบลเกาะสาหราย จังหวัดสตูล, 1 พฤษภาคม พ.ศ. 
2550.   (4) สัมภาษณนางแซะหนา หาญทะเล,ชาวบานเกาะหลีเปะ, 19 มีนาคม 2549.  (5) สัมภาษณ
นางแมะยี หาญทะเล, ชาวบานเกาะหลีเปะ, 19 มีนาคม 2549.  (6) สัมภาษณนายวินัย รุงรักษา, อดีต
ครูใหญโรงเรียนบานเกาะอาดัง, 11 มิถุนายน 2550.  (7) สัมภาษณนางสะอะ หาญทะเล, ชาวบานเกาะ
หลีเปะ, 1 พฤษภาคม 2550.  (8) สัมภาษณนางเยวเรศ สมทรง, เจาของรานเยาวเรศช็อปและบุตรสาว
ของเถาแกคนแรกๆในยุคเปล่ียนผาน, 2 พฤษภาคม 2550.   

 56โรงเรียนบานเกาะอาดัง, สมุดหมายเหตุรายวันโรงเรียนบานเกาะอาดัง, (2504). 
 57  สัมภาษณนายดวง บางพงศ, อดีตครูโรงเรียนบานเกาะอาดัง, 10 มีนาคม 2551. 
 58 โรงเรียนบานเกาะอาดัง, หลักสูตรความรูทองถ่ินของชาวอูรักลาโวยหมูเกาะอาดัง-ราวี,  
61. 
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สีเทา เปนตน ท้ังนี้เพื่อปองกันไมใหเห็นความสกปรกมากนัก เพราะสวนใหญจะนุงทํางานออก
ทะเลหาปลา ตากแดด ตากฝน ตากลม จึงตองใชเส้ือผาสีหมนๆ ผูชายอูรักลาโวยเกาะหลีเปะจะไม
นิยมสวมเส้ือในชีวิตประจําวัน ไมใชเคร่ืองประทินโฉม  สวนผูหญิงท่ีแตงงานแลวจะนิยมนุงผาถุง
กระโจมอกผืนเดียวไมสวมเส้ือ ผาถุงท่ีสวมใสจะมีลักษณะคลายกับผาปาเตะเหมือนของชาวไทย
มุสลิม สําหรับหญิงสาวที่ยังไมแตงงานจะแตงกายมิดชิดกวา คือนุงผาถุงและสวมเส้ือผาฝาย
ธรรมดา นิยมใชเคร่ืองประทินโฉมและมีเคร่ืองประดับบางเล็กนอย สวนการแตงการในโอกาส
พิเศษ เชน งานประเพณีประจําป อยางพิธีลอยเรือ งานแตงงาน อูรักลาโวยจะพิถีพิถันในการ
แตงตัวเปนพิเศษ สําหรับการทําความสะอาดเคร่ืองนุงหมในยุคนี้ยังคงใชตนสะบามาสักผา 
จนกระท่ังเม่ือมีรานคาในชุมชนชาวบานก็จะหาซ้ือผงซักฟอกมาใช59   
 วัฒนธรรมในเร่ืองอาหารการกินของอูรักลาโวยเกาะหลีเปะในยุคนี้ อูรักลาโวยยังคง
รับประทานขาวเปนอาหารหลัก นอกจากอาหารที่หาไดในทองถ่ิน เชนอาหารทะเล และอาหารจาก
ปาแลว ในยุคนี้อูรักลาโวยยังไดทําการเพาะปลูกอยูบางเชน ผักสวนครัวบางชนิด แตก็ไมเปนท่ีนิยม
นัก นอกจากมะพราวท่ีปลูกกันอยางเปนลํ่าเปนสัน ท้ังนี้เพราะหากขาดแคลนก็สามารถเดินทางไป
หาซ้ือจากชุมชนบนแผนดินใหญในเมืองสตูล หรือปะลิสได และท่ีสําคัญคือภายในชุมชนเองก็เร่ิม
มีรานคาเกิดข้ึนแลว ซ่ึงเปนรานคาของครูทิพย ครูคนแรกท่ีเขามาสอนในเกาะหลีเปะ ชาวบาน
สามารถซ้ือขาวสาร อาหารแหง ไดจากรานคานี้ไดเชนกัน ซ่ึงตอมาครอบครัวของเถาแกรายหนึง่บน
เกาะไดซ้ือกิจการไวเพ่ือดําเนินการตอ หลังจากท่ีครูทิพยยายไปสอนท่ีโรงเรียนอ่ืน นอกจากนี้ดวย
ความสัมพันธในระบบเถาแกกับลูกนอง ทําใหชาวอูรักลาโวยสามารถเบิกสินคาบางชนิด ซ่ึงรวมถึง
อาหารจากเถาแกของตนได60  

 การบริโภคอาหารในชีวิตประจําวันโดยท่ัวไปจะรับประทานวันละ 3 ม้ือคือ ม้ือเชา ม้ือ
เท่ียงและม้ือเย็น หรือบางคนอาจรับประทานวันละ 2 ม้ือ เพราะตองเรงรีบออกไปทํางานต้ังแต
เชาตรู การบริโภคอาหารของอูรักลาโวยเกาะหลีเปะในแตละครัวเรือนจะไมคอยเครงครัดในหลายๆ 
เร่ือง เชน สมาชิกทุกคนในครอบครัวไมจําเปนจะตองรับประทานพรอมกัน ใครสะดวกรับประทาน
ในเวลาใดก็ได มีบางคร้ังท่ีรับประทานพรอมหนากัน ซ่ึงโดยสวนใหญมักจะเปนการรับประทานใน
ม้ือเย็น ชวงหลังป 2493 เปนตนมานี้ นอกจากจะเปนการรับประทานอาหารดวยวิธีการใชมือเปบ

                                                 
 59  เยาวนิตย ศรีละมุล, “ศึกษาวัฒนธรรมเก่ียวกับปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตของ
ชาวเลเกาะหลีเปะ ตําบลเกาะสาหราย อําเภอเมืองสตูล จังหวดัสตูล”, 59-65.  

 60 สัมภาษณนางเยาวเรศ สมทรง, เจาของรานเยาวเรศช็อปและบุตรสาวของเถาแกคน
แรกๆในยุคเปลี่ยนผาน, 2 พฤษภาคม 2550. 
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แลว ครอบครัวของชาวอูรักลาโวยบางครอบครัวเร่ิมรูจักการใชชอนตักอาหาร61 สวนการถนอม
อาหารของอูรักลาโวยเกาะหลีเปะก็เปนการถนอมอาหารแบบพื้นๆ ไมมีวิธีการท่ียุงยากซับซอน ท่ี
ปรากฏเดนชัดคือการถนอมอาหารโดยวิธีตากแหง ท่ีปฏิบัติกันมากคือการทําปลาแหงซ่ึงสวนใหญ
จะผาและหมักเกลือกอนท่ีจะนําไปตากแหง โดยอูรักลาโวยจะนําปลาตากไวจัดเรียงในตะแกรง 
แลวนําไปตากไวบนหลังคาบานหรือบนรานท่ีสูงๆ ขางบริเวณบาน นอกจากนี้ก็จะนํามายาง62 
 ดานสุขลักษณะอนามัยและการรักษาโรคในชวงยุคนี้ แมจะมีการจัดต้ังสถานีอนามัย
และโรงเรียนข้ึนบนเกาะ ซ่ึงเปนแหลงใหขอมูลความรูดานสุขลักษณะอนามัยและการรักษาโรคแก
ชาวอูรักลาโวยเกาะหลีเปะ แตอูรักลาโวยสวนใหญยังเคยชินกับการปฏิบัติตนในการดูแลรักษา
สุขอนามัยและการรักษาโรคในแบบดั้งเดิมอยู อูรักลาโวยจะใชบริเวณชายหาดท่ีน้ําทวมถึงและปา
เปนหองน้ํา ถายอุจจาระ อูรักลาโวยรักษาบานและบริเวณโดยรอบอยางสะอาด ชายหาดและทะเล
เปนท่ีท้ิงขยะท่ีไดรับการทําความสะอาดเม่ือน้ําข้ึน และพัดพาขยะตางๆออกไป อูรักลาโวยจะใชน้ํา
จากบอบาดาลในการทําความสะอาด ซักลาง สวนน้ําจืดสําหรับดื่มมักจะเปนน้ําจากลําธารหรือ
น้ําตกบนเกาะอาดังและเกาะราวี 
 การรักษาโรคแบบด้ังเดิมของอูรักลาโวยเกาะหลีเปะ ลวนเปนผลมาจากการสั่งสม
ประสบการณเดิมในการแกปญหาสุขภาพ การเรียนรูและทําความเขาใจชีวิตและสุขภาพเปน
กระบวนการที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและไมอาจแยกออกจากความเชื่อหรือระบบวัฒนธรรม
ของอูรักลาโวยได โดยเฉพาะอยางยิ่งคืออูรักลาโวยเปนกลุมชนท่ีอยูหางไกลความเจริญ การไปมา
ระหวางแผนดินใหญกับเกาะหลีเปะไมสะดวกเหมือนในปจจุบัน การรักษาหรือบําบัดโรคของ
อูรักลาโวยเกาะหลีเปะกอนป 2527 จึงไมสามารถแยกออกจากความเช่ือหรือวัฒนธรรมได และ
เนื่องจากชุมชนอูรักลาโวยเกาะหลีเปะต้ังอยูในหมูเกาะอาดัง-ราวี จึงมีความหลากหลายของพันธุพืช
สมุนไพร การรักษาโรคแบบดั้งเดิมของอูรักลาโวยเกาะหลีเปะจึงเปนการรักษาโรคดวยการใชยา
พื้นบานหรือสมุนไพร ซ่ึงมีท้ังสมุนไพรจากทะเลและการรักษาดวยพืชสมุนไพร (ดูรายช่ือสมุนไพร
และสรรพคุณในการรักษาโรคของสมุนไพรแตละชนิดท่ีชาวอูรักลาโวยเกาะหลีเปะนํามาใชในการ
รักษาโรคไดจากภาคผนวก ข) รวมถึงการรักษาโรคดวยวิธีไสยศาสตรหรือใชตัวยาควบคูกับ
ไสยศาสตร และแมวาในยุคนี้ไดมีการจัดต้ังสถานีอนามัยข้ึนในชุมชนแลว แตการรักษาโรคแบบ
ดั้งเดิมก็ยังถูกใชควบคูกันไปกับการรักษาดวยแบบแผนปจจุบัน  
                                                 
 61 เยาวนิตย ศรีละมุล, “ศึกษาวฒันธรรมเก่ียวกับปจจยัพื้นฐานในการดํารงชีวิตของ
ชาวเลเกาะหลีเปะ ตําบลเกาะสาหราย อําเภอเมืองสตูล จังหวดัสตูล”, 46-52.  
 62เร่ืองเดียวกัน, 53-54.  
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 สําหรับสภาพทางการศึกษาของอูรักลาโวยในยุคนี้ ดวยรัฐบาลมีนโยบายท่ีจะขยาย
การศึกษาภาคบังคับคือ โรงเรียนประถมศึกษา ใหแพรหลายข้ึนทุกทองท่ีท่ีเห็นสมควร จึงไดมีการ
สํารวจและจัดตั้งโรงเรียนบานเกาะอาดังข้ึนในป 2501 แตในระยะแรกๆ ท่ีโรงเรียนจัดตั้งข้ึน
ผูปกครองชาวอูรักลาโวยยังไมใหความสําคัญกับการสงบุตรหลานเขารับการศึกษาในโรงเรียน 
โดยเฉพาะบุตรชาย เพราะเปนแรงงานสําคัญในการประกอบอาชีพประมง ดังนั้นในระยะแรกๆ นี้ 
นักเรียนสวนใหญจึงเปนผูหญิงมากกวา แตการศึกษาในระบบโรงเรียนท่ีเปนแบบแผนนี้ นับวาเปน
ความเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาท่ีชัดเจนของอูรักลาโวยเกาะหลีเปะ และนับเปนปจจัยสําคัญ
ประการหนึ่ง ท่ีกอใหเกิดความเปล่ียนแปลงข้ึนในชุมชนอูรักลาโวยเกาะหลีเปะ เพราะนอกจากจะ
ใหความรูทางวิชาการแลว ส่ิงสําคัญอีกประการหนึ่งคือ การสรางความเปนไทยใหกับอูรักลาโวย 
 ดานศิลปะ ดนตรีและนันทนาการ กอนป 2493 ปรากฏผลงานหัตถกรรมของชาว
อูรักลาโวยเกาะหลีเปะคือ ครกตําขาว ไมกวาด เส่ือ ตะกรา กระดง การเย็บจาก การสานฝาบาน 
และการทําเคร่ืองมือจับสัตวน้ํา ผลงานเหลานี้สวนใหญยังคงพบเห็นไดในยุคนี้ เพียงแตปริมาณการ
ผลิตลดนอยลง เนื่องจากสามารถหาซ้ือไดจากรานคาในชุมชนและจากชุมชนบนฝงในตัวเมือง และ
ในยุคนี้ผลงานบางอยางเชน ครกตําขาว เลิกการผลิตไปแลว เนื่องจากชาวอูรักลาโวยยุติการทํานา
หรือไร หันมาซ้ือขาวสารแทน ครกตําขาวจึงไมมีความสําคัญอีกตอไป  สวนดนตรีและนันทนาการ
นั้นมีการเลนรํามะนาและการรํารองเง็ง ซ่ึงสืบเนื่องมาต้ังแตกอนป 2493 ทั้งการเลนรํามะนาและ
การรํารองเง็งนั้นนับเปนนันทนาการอยางหน่ึงของอูรักลาโวยเกาะหลีเปะในยุคนี้ ซ่ึงรวมไปถึงการ
รองเพลงกลอมเด็ก และการเลานิทาน63 นอกจากนี้ก็จะมีบางบานท่ีมีวิทยุ และโทรทัศน แตก็นับวา
มีเพียงสวนนอยมาก และนานๆ คร้ังจึงจะมีหนังกลางแปลงมาฉายในชุมชน  แตชาวอูรักลาโวยใน
ยุคน้ีช่ืนชอบการเลนไพ สวนเด็กท่ีเขาโรงเรียนในยุคนี้ ก็จะไดเลนกีฬาภายในโรงเรียน64   
  
 การแสดงออกทางดานความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรม  ชาวอูรักลาโวยเกาะหลีเปะใน
ยุคด้ังเดิมกอนป 2493 ยังไมมีการนับถือศาสนาอยางชัดเจน ความเช่ือหลักคือความเช่ือเกี่ยวกับภูตผี
และวิญญาณบรรพบุรุษ ซ่ึงความเช่ือนี้ชาวอูรักลาโวยเกาะหลีเปะสามารถแสดงออกใหเห็นเปน
รูปธรรมผานประเพณีและพิธีกรรมตางๆ ของชุมชน และในชวงหลังป 2493 เปนตนมา แมวาความ
เช่ือหลักเกี่ยวกับภูตผีและวิญญาณบรรพบุรุษรวมถึงประเพณี พิธีกรรมบางอยางจะยังคงมีความ
สืบเนื่องอยูในชุมชน แตท้ังนี้ก็เร่ิมมีความเปล่ียนแปลงบางอยางเกิดข้ึน เชน การนับถือศาสนาพุทธ 

                                                 
 63 จรัส งะสมัน. “การศึกษานิทานชาวเลจังหวัดสตูล”,  54.  

 64 โรงเรียนบานเกาะอาดัง, สมุดหมายเหตุรายวันโรงเรียนบานเกาะอาดัง, (2504).  
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การหันมาสนใจประเพณีของรัฐและการลดทอนความสําคัญของพิธีกรรมบางอยางในชุมชนลง ซ่ึง
เปนผลสืบเนื่องมาจากปจจัยตางๆ โดยเฉพาะการขยายตัวของอํานาจรัฐ  
 
 1. การนับถือศาสนาพุทธ 
 ชาวอูรักลาโวยเกาะหลีเปะไดรับการระบุใหเปนผูนับถือศาสนาพุทธจากหนวยงาน
ภาครัฐ กลาวคือ เม่ือคร้ังท่ีหนวยงานรัฐไดเขามาสํารวจเพื่อจัดทําทะเบียนบานและบัตรประจําตัว
ประชาชนใหแกชาวอูรักลาโวยเกาะหลีเปะในป พ.ศ. 2499 ในคร้ังนั้นเจาหนาท่ีของรัฐไดระบุใหชาวอู
รักลาโวยเกาะหลีเปะนับถือศาสนาพุทธ65 แมวาความเช่ือหลักของชาวอูรักลาโวยเกาะหลีเปะจะ
ยังคงเปนชาวเช่ือในเร่ืองภูตผีและวิญญาณบรรพบุรุษ ยังไมมีการเรียนรูและปฏิบัติตนเปน
พุทธศาสนิกชนท่ีชัดเจน จนกระท่ังเม่ือมีการจัดตั้งโรงเรียนบานเกาะอาดังข้ึนในป 2501 ทาง
โรงเรียนไดสงเสริมใหเด็กนักเรียนชาวอูรักลาโวยเรียนรูและปฏิบัติตนเปนพุทธศาสนิกชนท่ีดี เชน 
การสวดมนตไหวพระ และบําเพ็ญประโยชนในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา66 เชน เม่ือวันท่ี 16 
กรกฎาคม 2505 เปนวันอาสาฬหบูชาและวันท่ี 17 กรกฎาคม 2505 เปนวันเขาพรรษา ทางโรงเรียน
ไดใหนักเรียนบําเพ็ญประโยชนเพื่อตนเองและโรงเรียนพอสมควร67  นอกจากน้ีอดีตครูใหญคน
หนึ่งซ่ึงไดเขาไปสอนท่ีโรงเรียนบานเกาะอาดังต้ังแตป 2504 ไดเลาไววา 
   

ชวงแรกท่ีเขามาสอนหนังสือท่ีเกาะยังไมมีวัด ตอมาไดมีชีพราหมณรูปหนึ่งเขามาในหมูบาน 
และมีความคิดท่ีจะสรางวัดข้ึน แตในขณะน้ันก็มีแคการสรางศาลาและหลอพระพุทธรูปข้ึน
องคหนึ่ง ชีพราหมณรูปนั้นอาศัยอยูในหมูบานไดไมนานก็ยายออกไป ตอมาก็มีพระสงฆแวะ
เวียนมาธุดงคบางเปนครั้งคราว แตก็ไมไดมีการกอสรางวัดหรือสํานักสงฆข้ึนเปนการถาวร68  

 
 ท้ังนี้หลักฐานท่ีเกี่ยวของกับการสรางวัดข้ึนบนเกาะหลีเปะนั้น ปรากฏอยูในสมุดหมาย
เหตุรายวันของโรงเรียนบานเกาะอาดัง ซ่ึงบันทึกไววา “เม่ือวันท่ี 7 พฤษภาคม 2505 เปนวันปด
                                                 
 65  ขอมูลจากการสํารวจเอกสารทะเบียนบานป พ.ศ. 2499 ของหมูท่ี 7 ตําบลเกาะ
สาหราย อําเภอเมืองสตูล, เอกสารของท่ีวาการอําเภอเมืองสตูล.    
 66  สัมภาษณนายวินัย รุงรักษา, อดีตครูใหญโรงเรียนบานเกาะอาดัง, 11 มิถุนายน 2550.  
และสัมภาษณนายดวง บางพงศ, อดีตครูโรงเรียนบานเกาะอาดัง, 10 มีนาคม 2551. 

 67 โรงเรียนบานเกาะอาดัง, สมุดหมายเหตุรายวัน โรงเรียนบานเกาะอาดัง ตําบลเกาะ
สาหราย อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล, (2505).    

 68  สัมภาษณนายวินยั รุงรักษา, อดีตครูใหญโรงเรียนบานเกาะอาดัง, 11 มิถุนายน 2550.   
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เรียนเนื่องในวันพืชมงคล แตครูใหญและครูประจําช้ันไดนําเด็กนักเรียนท้ังหมดไปบําเพ็ญ
ประโยชน  โดยจัดการถากถางพื้นท่ี ท่ีจะจัดต้ังวัด ข้ึนในหมูบานนี้” นับเปนการสงเสริม
พระพุทธศาสนาข้ึนในชุมชน  
 นอกจากคณะครูจากโรงเรียนบานเกาะอาดังแลว บุคคลภายนอกโดยเฉพาะหนวยงาน
ภาครัฐก็มีสวนในการสงเสริมพระพุทธศาสนาข้ึนในชุมชนอูรักลาโวยเกาะหลีเปะ เชน เม่ือวันท่ี 23 
ธันวาคม 2509 หนวยพัฒนาการเคล่ือนท่ีจังหวัดสตูลไดมาเยี่ยมโรงเรียนบานเกาะอาดัง นอกจากจะ
เขามาตรวจรักษาโรคใหกับนักเรียนแลว ยังมอบส่ิงของตางๆ ใหกับโรงเรียน ซ่ึงรวมถึงภาพถาย
พระแกวมรกต เพื่อเปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจแกพุทธศาสนิกชนในชุมชนดวย69 หรือเมื่อคร้ังท่ีสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จเยี่ยมราษฎรในพ้ืนท่ีเกาะหลีเปะ เม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2510 
ทรงประทานพระพุทธรูปใหโรงเรียน 1 องค และหนังสือธรรมะสําหรับเด็ก 5 เลม70   
 ดังนั้นในยุคนี้จึงนับไดวาเปนชวงเวลาท่ีพระพุทธศาสนาเร่ิมหยั่งรากลงในชุมชนอูรักลา
โวยเกาะหลีเปะแลว ซ่ึงจากบันทึกของโรงเรียนบานเกาะอาดังในชวงเวลาตอมาก็ทําใหมองเห็นวา 
การนับถือศาสนาพุทธไดเร่ิมตนข้ึนแลวในชุมชนอูรักลาโวยเกาะหลีเปะ ดังขอความเหลานี้  

 
วันท่ี 7 กรกฎาคม 2514 เปนวันปดพิเศษวันอาสาฬหบูชา และตอนกลางคืนไดนํานักเรียนฟง
เทศนและเวียนเทียนท่ีวัด...วันท่ี 8 กรกฎาคม 2514 วันนี้ปดพิเศษวันเขาพรรษา ตอนเชาไดพา
นักเรียนไปตักบาตรท่ีวัดและตอนบายเวลา 16.30 น. ไดนํานักเรียนแหเทียนพรรษา ตอน
กลางคืนก็มีการเวียนเทียน71 ...และเมื่อวันท่ี 26 กรกฎาคม 2515 วันนี้เวลา 15.00 น. ทาง
โรงเรียนรวมดวยชาวบาน ชาวเรือ ไดหาเทียนพรรษา พรอมดวยปจจัยตางๆ ไปรอบหมูบาน
เขาสํานักสงฆเกาะอาดัง แลวถวายเทียนพรรษา เปนเสร็จพิธี ในตอนกลางคืน นักเรียน ครู 
ชาวบาน ชาวเรือไดรวมกันฟงเทศน 1 กัณฑและเวียนเทียนท่ีโรงเรียนเสร็จประมาณ 21.30  น. 72  

 
                                                 

 69 โรงเรียนบานเกาะอาดัง, สมุดหมายเหตุรายวัน โรงเรียนบานเกาะอาดัง ตําบลเกาะ
สาหราย อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล, (2509).    

 70 โรงเรียนบานเกาะอาดัง, สมุดหมายเหตุรายวัน โรงเรียนบานเกาะอาดัง ตําบลเกาะ
สาหราย อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล, (2510).     

 71  โรงเรียนบานเกาะอาดัง, สมุดหมายเหตุรายวัน โรงเรียนบานเกาะอาดัง ตําบลเกาะ
สาหราย อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล, (2514).     

 72  โรงเรียนบานเกาะอาดัง, สมุดหมายเหตุรายวัน โรงเรียนบานเกาะอาดัง ตําบลเกาะ
สาหราย อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล, (2515). 
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 2. การใหความสนใจตอประเพณีของรัฐและการลดทอนความสําคัญของพิธีกรรม
บางอยางในชุมชนลง 
 หลังจากการจัดต้ังโรงเรียนบานเกาะอาดังข้ึนในป 2501 โรงเรียนไดกลายเปนแหลง
เผยแพรวัฒนธรรมใหม ท่ีแตกตางไปจากวัฒนธรรมของชาวอูรักลาโวยเกาะหลีเปะ โดยเฉพาะ
วัฒนธรรมไทยหรือวัฒนธรรมของรัฐ ซ่ึงเปนส่ิงใหมท่ีชาวอูรักลาโวยไดเรียนรูและใหความสนใจ 
เชน การจัดงานวันสงทายปเกา ตอนรับปใหม การจัดงานวันเด็กแหงชาติ หรือการจัดประเพณีลอย
กระทงข้ึนในชุมชน เปนตน ดังปรากฏหลักฐานอยูในบันทึกของโรงเรียนบานเกาะอาดัง เชน 
 

1 พฤษภาคม 2506  
บายวันนี้ครูและนักเรียนชวยกันทํากระทง ในคืนวันนี้เวลา 2 ทุมตรง นักเรียนทุกคนไดมา
รวมกันหนาโรงเรียน แลวนํากระทงไปลอยท่ีชายทะเลหนาโรงเรียน ปรากฏวามีชาวบานท่ี
สนใจมาดูเปนจํานวนมาก งานไดสิ้นสุดลงดวยความเรียบรอยทุกประการ และสมความมุง
หมายท่ีต้ังใจไวคือ อยากจะใหชาวบานเขาใจประเพณีไทยวามีอะไรบาง 73   

 
 นอกจากชาวอูรักลาโวยเกาะหลีเปะจะเร่ิมใหความสนใจตอประเพณีของรัฐแลว ในยุค
นี้ยังพบวาพิธีกรรมบางอยางของชุมชนไดเร่ิมตัดทอนหรือลดความสําคัญลงไปบางแลว ท้ังนี้อาจ
เปนผลสืบเนื่องมาจากการเสียชีวิตลงของโตะฆีรี ผูนําในยุคดั้งเดิมชวงกอนป พ.ศ. 2493 ซ่ึงจะมี
บทบาทสําคัญในการเปนผูนําทางจิตวิญญาณ ทําหนาที่ในการประกอบพิธีกรรมตางๆ ของ
ชาวอูรักลาโวยเกาะหลีเปะ เม่ือโตะฆีรีเสียชีวิตลง พิธีกรรมบางอยางจึงไดเลิกปฏิบัติกันไป เชน พิธี
ยาปนยู ซ่ึงหมายถึง การบูชาเตาทะเลซ่ึงชาวอูรักลาโวยเคยทําพิธีนี้ในชวงข้ึน 15 คํ่า เดือน 5 หรือ 11 
หรือในอีกลักษณะหนึ่งคือ พิธีกรรมบางอยางไดถูกผนวกเขากับพิธีกรรมอ่ืน เชน พิธีปูยาลาโวย ซ่ึง
หมายถึง การบูชาทางทะเลซึ่งอูรักลาโวยจะทําพิธีนี้ชวง 15 คํ่าเดือน 11 ไดถูกผนวกเขากับพิธี
ลอยเรือ เปนตน ดวยลักษณะดังกลาวนี้จึงนับเปนความเปล่ียนแปลงดานความเชื่อ ประเพณี และ
พิธีกรรมไปอีกระดับหนึ่งของชาวอูรักลาโวยเกาะหลีเปะ 
 
 
   

                                                 
 73 โรงเรียนบานเกาะอาดัง, สมุดหมายเหตุรายวัน โรงเรียนบานเกาะอาดัง ตําบลเกาะ
สาหราย อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล, (2506). 
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 โดยสรุปแลว การศึกษาถึงพัฒนาการทางประวัติศาสตรของชุมชนอูรักลาโวยเกาะ
หลีเปะ ในชวงท่ีเกิดความสืบเนื่องและความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในระหวางป 
พ.ศ. 2493-2526 พบวา ปจจัยท่ีสงผลใหเกิดความเปล่ียนแปลงในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของอูรักลา
โวยเกาะหลีเปะในยุคนี้ ไดแก การเสียชีวิตของโตะฆีรี ในป 2492 การเขามาของพอคาคนกลาง 
ประมาณทศวรรษ 2490 เปนตนมา และการขยายตัวของอํานาจรัฐ เชน การกอตั้งโรงเรียนบานเกาะ
อาดัง ป พ.ศ. 2501 การกอต้ังสถานีอนามัยบานเกาะอาดัง ป พ.ศ. 2510 การประกาศจัดตั้งอุทยาน
แหงชาติตะรุเตา ป พ.ศ. 2517 และนโยบายในการยายชาวอูรักลาโวยออกจากพ้ืนท่ีบางสวนในหมู
เกาะอาดัง-ราวี ปจจัยตางๆ เหลานี้เปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอความเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมของอูรักลาโวยเกาะหลีเปะท้ังในดาน การตั้งถ่ินฐาน สภาพชุมชนและบานเรือน การทํา
มาหากินในระบบเศรษฐกิจเพื่อการคา ความเปล่ียนแปลงทางโครงสรางและความสัมพันธทาง
สังคม และความเปล่ียนแปลงทางสภาพความเปนอยูและลักษณะวัฒนธรรม 

 การศึกษาถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของอูรักลาโวยเกาะหลีเปะในยุคนี้ จากประเด็น
ความสืบเนื่องและความเปล่ียนแปลงของการตั้งถ่ินฐาน สภาพชุมชนและบานเรือน พบวาในชวง
เวลานี้ แมการตั้งถ่ินฐาน สภาพชุมชนและบานเรือนของอูรักลาโวยในชุมชนจะมีความสืบเนื่องมา
แตยุคดั้งเดิมมาก แตอยางไรก็ตามก็นับวาเปนชวงเริ่มตนของความเปล่ียนแปลงบางประการท่ี
เกิดข้ึนในชุมชน เชนการขยายตัวของจํานวนประชากรและครัวเรือน การมีสมาชิกภายในชุมชนซ่ึง
เปนคนตางกลุมหรือคนนอก เชน กลุมพอคาคนกลางและขาราชการหรือเจาหนาท่ีของหนวยงาน
รัฐบาล จนกระทั่งมองเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับชุมชนอูรักลาโวยเกาะหลีเปะไดอยาง
ชัดเจนเม่ือมีการจัดต้ังอุทยานแหงชาติตะรุเตาข้ึนในป พ.ศ. 2517 นโยบายของทางอุทยานทําใหชาว
อูรักลาโวยภายในหมูเกาะอาดัง-ราวี ตองอพยพมาอยูในพ้ืนท่ีท่ีทางอุทยานอนุญาต คือบริเวณเกาะ
หลีเปะและบางสวนของเกาะอาดัง นับเปนความเปลี่ยนแปลงของสถานที่ตั้งบานเรือนของชาว
อูรักลาโวยเกาะหลีเปะคร้ังสําคัญ 

 ดานการทํามาหากินในยุคนี้ นับเปนความเปล่ียนแปลงที่สําคัญซ่ึงเกิดข้ึนกับชุมชน คือ
การเปล่ียนจากชุมชนที่ยังชีพดวยการทําประมงแบบพ้ืนบาน อยูในระบบเศรษฐกิจแบบพอยังชีพ 
ไดเปล่ียนมาเปนการทํามาหากินในระบบเศรษฐกิจเพื่อการคา เกิดระบบเถาแกและลูกนองข้ึน
ภายในชุมชน เร่ิมมีการพัฒนาเคร่ืองมือและวิธีการจับปลาแบบใหมเพื่อใหไดผลผลิตมากๆ ในยุคนี้
นอกจากจะเปนการเร่ิมตนทําการประมงเชิงพาณิชยแลว พบวายังมีการทําเกษตรกรรมเชิงพาณิชย ท่ี
สําคัญคือ การปลูกมะพราวและเปนยุคของการส้ินสุดการปลูกขาวเพื่อยังชีพ  
 สวนความสืบเนื่องและความเปล่ียนแปลงทางโครงสรางและความสัมพันธทางสังคม
นั้น พบวาโครงสรางและความสัมพันธภายในครอบครัวและชุมชนมีความสืบเนื่องมาจากยุคดั้งเดิม
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คือ ความสัมพันธแบบเครือญาติ  สวนผูนํากับการควบคุมทางสังคมนั้น ผูนําในยุคนี้จะแตกตางจาก
ผูนําในยุคดังเดิม เนื่องจากมีการแบงแยกหนาที่ดานการปกครองและดานพิธีกรรมออกจากกัน
อยางสิ้นเชิง โดยนายบรรจง อังโชติพันธุ เปนผูนําอยางเปนทางการ เนื่องจากดํารงตําแหนง
ผูใหญบานหมูที่ 7 บานเกาะหลีเปะ และเปนกํานันตําบลเกาะสาหราย ซึ่งนอกเหนือจากการเปน
ผูนําทางการปกครองแลว นายบรรจงยังมีบทบาทของการเปนผูนําทางเศรษฐกิจในชุมชนดวย 
สวนผูนําทางจิตวิญญาณในยุคนี้คือ โตะมายม เปนผูนําในการประกอบพิธีกรรมท่ีชาวอูรักลาโวยให
ความเคารพศรัทธา  สวนความสัมพันธกับคนภายนอก พบวาชาวอูรักลาโวยเกาะหลีเปะมี
ความสัมพันธกับเถาแกหรือพอคาคนกลาง ความสัมพันธกับรัฐ และความสัมพันธกับชาวอูรักลาโวย
ตางกลุม 

 ดวยปจจัยตางๆ ขางตน ในยุคนี้จึงไดเกิดความสืบเนื่องและความเปล่ียนแปลงทาง
สภาพความเปนอยูและลักษณะวัฒนธรรม ท้ังในสวนของวงจรชีวิต วัฒนธรรมพื้นฐานเชน ภาษา 
การแตงกาย อาหารการกิน สุขลักษณะอนามัยและการรักษาโรค การศึกษา ศิลปะ ดนตรีและ
นันทนาการ และการแสดงออกทางความเช่ือ ประเพณีและพิธีกรรม ส่ิงเหลานี้ไดสืบเนื่องและ
เปล่ียนแปลงไปในอีกระดับหนึ่ง และดวยสภาพของชุมชนอูรักลาโวยเกาะหลีเปะในลักษณะนี้ จึง
อาจเรียกไดวาชุมชนอยูในยุคเปล่ียนผาน และปจจัยตางๆ เหลานี้จะยังคงสงผลตอชุมชนอูรักลาโวย
เกาะหลีเปะเร่ือยมา จนกระท่ังชุมชนไปเกิดความเปล่ียนแปลงไปอีกในระดับหนึ่ง ซ่ึงเปนความ
เปล่ียนแปลงเกือบจะส้ินเชิง ท่ีจะไดศึกษาในบทตอไป  
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บทท่ี 4 

ชุมชนอูรักลาโวยเกาะหลีเปะ ยุคธุรกิจการทองเที่ยว ระหวางป พ.ศ. 2527-2549 
 
 ชุมชนอูรักลาโวยเกาะหลีเปะระหวางป พ.ศ. 2493-2526 ซ่ึงอาจเรียกไดวาอยูในยุคเปล่ียน
ผานนั้น เปนยุคท่ีเกิดความสืบเนื่องและความเปล่ียนแปลงกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในชุมชนอูรักลาโวย 
หากมองดานการทํามาหากินของชาวอูรักลาโวยในยุคนี้แลว จะพบวาเปนการทํามาหากินในระบบ
เศรษฐกิจเพื่อการคา ซ่ึงมีอาชีพหลักคือการทําประมง แตหลังป พ.ศ. 2527 เปนตนมา ชุมชนอูรักลาโวย
เกาะหลีเปะไดเปล่ียนแปลงไปในอีกระดับหนึ่ง ซ่ึงอาจเรียกวา ยุคธุรกิจการทองเท่ียว อันเกิดจาก
นโยบายสงเสริมการทองเที่ยวเปนหลักสําคัญ การปรับภาพลักษณจากชุมชนประมงมาเปนชุมชน
ทองเท่ียว เปนความเปล่ียนแปลงที่เห็นไดอยางชัดเจน ชาวอูรักลาโวยไดปรับเปล่ียนวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมใหเหมาะสมไปตามสภาวการณท่ีเปล่ียนแปลงไป  เพื่อใหดํารงอยูไดทามกลางกระแส
ความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมท่ีเกิดข้ึน ในดานการทํามาหากินนั้น ไดเกิด
อาชีพใหมข้ึนในชุมชน โดยเฉพาะอาชีพท่ีเกี่ยวของกับการใหบริการดานการทองเท่ียว สวนอาชีพ
ประมงน้ันถูกลดทอนความสําคัญลง โดยชาวอูรักลาโวยไดปรับเปล่ียนเวลาในการทําประมง ให
เหลือเพียงชวงหลังฤดูการทองเท่ียวเทานั้น จากความเปล่ียนแปลงและการปรับตัวของชาวอูรักลาโวย
ในยุคนี้ จึงมีความนาสนใจท่ีจะศึกษาถึงปจจัยของความเปล่ียนแปลงตางๆ และการปรับตัวของชาว
อูรักลาโวยเกาะหลีเปะในชวงเวลานี้  ดังนั้นในบทนี้จึงไดแบงการศึกษาออกเปน 2 สวน โดยสวน
แรกเปนการศึกษาถึงปจจัยของการเปล่ียนแปลงท่ีสงผลกระทบตอชุมชน และสวนท่ีสองคือ วิถีชีวิต
และวัฒนธรรมของชาวอูรักลาโวยเกาะหลีเปะในยุคธุรกิจการทองเท่ียว  
 

ปจจัยของการเปล่ียนแปลงท่ีสงผลกระทบตอชุมชน 
 

 ปจจัยของการเปล่ียนแปลงท่ีสงผลกระทบตอชุมชนอูรักลาโวยเกาะหลีเปะนั้น มีอยู
ดวยกันสามประการ ประการแรกคือ นโยบายสงเสริมการทองเท่ียวจากหนวยงานและตัวแทน
ภาครัฐ ประการท่ีสองคือ ศักยภาพภายในชุมชน อันไดแกการมีทรัพยากรทองเท่ียว และการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานภายในชุมชน และประการท่ีสามคือ การขยายตัวของธุรกิจตางๆ ท่ีสงเสริมการ
ทองเท่ียว ปจจัยเหลานี้เปนส่ิงสําคัญท่ีทําใหชุมชนอูรักลาโวยเกาะหลีเปะพัฒนาข้ึนเปนชุมชน
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ทองเท่ียว และเม่ือชุมชนกลายเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญแลว จึงไมอาจหลีกเล่ียงในผลกระทบท่ี
จะเกิดข้ึนตอวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของอูรักลาโวยในชุมชนเกาะหลีเปะได 
 
นโยบายสงเสริมการทองเที่ยวจากหนวยงานและตัวแทนภาครัฐ 
 อุตสาหกรรมการทองเที่ยวไดรับการสนับสนุนอยางชัดเจนจากรัฐบาล เม่ือไดมีการ
จัดต้ังองคการสงเสริมการทองเท่ียวข้ึนในป พ.ศ. 2503 และเติบโตตอเนื่องมาอยางรวดเร็ว จน
รัฐบาลใหความสําคัญมากข้ึน กระท่ังไดมีการบรรจุแผนพัฒนาการทองเท่ียวไวในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2520-2524) เปนคร้ังแรกและปฏิบัติตอเนื่องมาจน
ปจจุบัน ในระยะเร่ิมตนการจัดการเก่ียวกับการทองเท่ียวยังมุงเนนเฉพาะเร่ืองของการตลาดการ
สงเสริมเผยแพรและการประชาสัมพันธเปนหลัก หลังป พ.ศ. 2522 จึงเร่ิมมีนโยบายพัฒนาแหลง
ทองเท่ียว การบริการ และการลงทุนมากยิ่งข้ึน ทําใหการเขามาของนักทองเท่ียวตางชาติมี
อัตราขยายตัวสูงข้ึน โดยเฉพาะในป พ.ศ. 2530 ซ่ึงรัฐบาลมีนโบบายใหเปน “ปทองเท่ียวไทย” และ
ป พ.ศ. 2541-2542 เปนป Amazing Thailand จึงทําใหปริมาณนักทองเท่ียวตางประเทศท่ีเขามาเยือน
ประเทศไทยเพิ่มข้ึนตลอดมา1 
 เม่ือพิจารณาถึงนโยบายในการพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวของการทองเท่ียวแหง
ประเทศไทย (ททท.) ในชวงป 2540-25462 และนโยบายสงเสริมการทองเท่ียวในชวงป 2546-25493 
พบวา ททท. มีนโยบายหลักในการดําเนินงาน โดยเนนการสงเสริมชักจูงใหนักทองเท่ียวท้ังชาวไทย
และชาวตางประเทศเดินทางเขาสูแหลงทองเท่ียวในประเทศไทยใหมากท่ีสุด พรอมๆ กับการขยาย
แหลงทองเท่ียวใหกระจายไปในทองถ่ินเพ่ือสรางงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน มุง
พัฒนาส่ิงอํานวยความสะดวกและการบริการดานการทองเท่ียวใหมีมาตรฐานมากข้ึน นโยบาย
ดังกลาวสงผลใหมีการพัฒนาทองถ่ินท่ีมีศักยภาพดานธรรมชาติส่ิงแวดลอม วัฒนธรรม และ
ทรัพยากรกันอยางขนานใหญ  

                                                 
 1 พิทยา บุษรารัตน, เกาะปนหยี : เวทีธุรกรรมกลางน้ํา (กรุงเทพฯ : สํานักงาน

กองทุนสบับสนุนการวิจัย, 2544), 128-130. 
 2 รัชฎา คชแสงสันต, “การศึกษาแนวทางพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศของแหลง

ทองเท่ียวประเภทเกาะ กรณีศึกษา เกาะลิเปะ จังหวัดสตูล” (วิทยานิพนธสาขาวิชาเทคโนโลยีการ
วางแผนส่ิงแวดลอมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543), 21-23. 
 3  การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, รายงานประจําป 2547 การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, 
38. 
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 การกําหนดนโยบายดานการทองเท่ียวดังกลาวเปนสวนชวยกระตุนและสงเสริมการ
ทองเท่ียวภายในประเทศ ซ่ึงรวมถึง เกาะหลีเปะ ในหมูเกาะอาดัง-ราวี ก็เปนแหลงทองเทีย่วอีกแหลง
หนึ่งท่ีกําลังต่ืนตัวในการพัฒนาการทองเท่ียวในชวงเวลานี้ สงผลใหธุรกิจการทองเท่ียวเริ่มขยายตัวเขา
สูชุมชนอูรักลาโวยเกาะหลีเปะ ซ่ึงจะสงผลตอการปรับตัวในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของอูรักลาโวยเกาะ
หลีเปะดวยเชนกัน  

 การพัฒนาการทองเท่ียวในหมูเกาะอาดัง-ราวี เร่ิมตนเม่ือมีการตั้งอุทยานแหงชาติในป 
2517 ซ่ึงคนกลุมแรกๆ ท่ีมาเท่ียวคือเจาหนาท่ีของรัฐและครอบครัว พวกเขารูจักพ้ืนท่ีจากการทํางาน
และสามารถเขาถึงพื้นท่ีไดโดยเรือของราชการ เชน ตํารวจน้ํา แตการพัฒนาการทองเท่ียวภายใน
ชุมชนอูรักลาโวยเกาะหลีเปะ เริ่มตนธุรกิจการทองเที่ยวอยางจริงจัง เมื่อหัวหนาอุทยานแหงชาติ
ตะรุเตาคนแรก คือนายบุญเรือง สายศรไดชักชวนใหครอบครัวของผูใหญบานในขณะนั้น คือนาย
กิจชัย หอพิสุทธิสาร สรางท่ีพักนักทองเท่ียวข้ึน รีสอรทแหงแรกจึงเกิดข้ึนในป 2527 โดยมีบานพัก 
7 หลัง และหองน้ํารวม4 ในปเดียวกันมีเรือของนักทองเที่ยวจากสตูลเขามาจากทาเรือเจะบิลัง
มายังเกาะหลีเปะ  
 ในระยะแรกๆ นี้ปรากฏนโยบายของทางอุทยานแหงชาติตะรุเตา ท่ีเปนการสงเสริม
การทองเที่ยวภายในอุทยานฯ คือนโยบายที่ทางอุทยานฯ ไดตัดสินใจใหชาวอูรักลาโวยในหมู
เกาะอาดัง-ราวี อาศัยอยูบนเกาะหลีเปะตอไปภายหลังประกาศจัดต้ังอุทยานแหงชาติตะรุเตาข้ึนในป 
พ.ศ. 2517 อันมีเหตุผลขอหนึ่งท่ีนับวาเปนนโยบายที่สงเสริมการทองเท่ียว กลาวคือ อุทยานฯ ให
เหตุผลวา เม่ือจํานวนนักทองเท่ียวเพิ่มข้ึน การบริการตองการคนในพ้ืนท่ี การอนุญาตใหชาวเลอาศยั
บนเกาะหลีเปะจะเปนการชวยในการเพิ่มการบริการใหผูมาเยือน เชน ทําใหเกิดการคาขาย
ผลิตภัณฑในทองถ่ิน นักทองเท่ียวก็จะไดเห็นวัฒนธรรมและประเพณีชาวเลท่ีหาดูไดยากแลวใน
ปจจุบัน5 นอกจากนี้อุทยานแหงชาติตะรุเตา ยังมีนโยบายสงเสริมการทองเท่ียวภายในอุทยานฯ โดย
การจัดสรางท่ีพักและรานคาสวัสดิการใหบริการแกนักทองเท่ียว 2 แหง คือท่ีเกาะตะรุเตา และท่ี
เกาะอาดัง6 โดยในระยะแรกๆ จะเปนท่ีพักแบบเรือนแถวกั้นดวยไมไผขัดแตะ หลังคามุงจาก เปน
เรือนพักรับรองสําหรับนักทองเท่ียว ซ่ึงพักไดคร้ังละหลายสิบคน ถาเปนนักทองเท่ียวกลุมเล็กๆ ไม

                                                 
 4  สัมภาษณนายกิจชัย หอพิสุทธิสาร, ผูใหญบานหมูที่ 7 บานเกาะหลีปะ และ
เจาของหลีเปะรีสอรท, 18 มีนาคม 2549. 

 5 เร่ืองเดียวกัน, 30. 
 6 เพ็ญศรี บิสนุม, “สภาพและแนวทางการพัฒนาการทองเท่ียวทางทะเลของจังหวัด

สตูล”  (วิทยานิพนธสาขาไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2542), 74. 
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เกิน 10-15 คนจะตองนําอาหารไปทํากันเอง แตถาเปนกลุมใหญ เกิน 20 คน ทางอุทยานฯจะรับ
บริการทําให7  ซ่ึงปจจุบัน ลักษณะที่พักของทางอุทยานฯ จะมีท้ังแบบบานเด่ียว เรือนแถว และ
เต็นท มีรานคาสวัสดิการและรานอาหารคอยใหบริการนักทองเท่ียว  
 นอกจากอุทยานแหงชาติตะรุเตาแลวยังมีหนวยงานของรัฐท่ีสําคัญคือ สํานักงาน
จังหวัดสตูล ซ่ึงจะเปนหนวยงานหลักท่ีสําคัญในการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวในบริเวณ
เกาะหลีเปะ เนื่องจากทางจังหวัดสตูลมีวิสัยทัศนท่ีวา “เปนเมืองทองเท่ียวเชิงนิเวศ การเกษตรและ
เมืองทาฝงอันดามัน บนพื้นฐานการศึกษา การพัฒนาอยางมีดุลยภาพ” ทางจังหวัดจึงไดให
ความสําคัญกับการทองเท่ียว โดยมุงหวังเสนหของแหลงทองเท่ียวท่ีเปนธรรมชาติบริสุทธ์ิ นํามาซ่ึง
จํานวนนักทองเท่ียวท่ีเพิ่มข้ึน สงผลใหรายไดจากการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึนดวย โดยจังหวัดมีความ
ประสงคใหภาคเอกชนเปนแกนนําในการจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียวใหมากข้ึน ซ่ึงจะมีผลตอ
การกระตุนการทองเท่ียวในจังหวัด8  
 จังหวัดสตูลจึงมักรวมกับหนวยงานตางๆ เชน การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
หอการคาจังหวัดสตูล ประชาสัมพันธจังหวัดสตูล สํานักงานพาณิชยจังหวัดสตูล ศูนยการทองเท่ียว
กีฬา และนันทนาการจังหวัดสตูล สมาคมธุรกิจการทองเท่ียวจังหวัดสตูล ชมรมมัคคุเทศก จังหวัด
สตูล และองคการบริหารสวนตําบลเกาะสาหราย เปนตน ดําเนินนโยบายในการบริการดานขอมูล
ขาวสารและการประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวในเขตอุทยานแหงชาติตะรุเตา ซึ่ง
รวมถึงเกาะหลีเปะดวย เชน มีการจัดทําเอกสาร ขอมูล สถิติเกี่ยวกับการทองเท่ียวและแผนท่ีแหลง
ทองเท่ียว เปนตน  รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อโฆษณา ประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียว เชน งานเปด
ฤดูกาลการทองเท่ียวทางทะเลของจังหวัดสตูล9 งานเทศกาลรักษเล รักษปา รักษาส่ิงแวดลอม10 
เทศกาลแขงขันตกปลาตะรุเตา-อาดัง ฟชช่ิงคัพ11 งานวิ่งรอยประวัติศาสตรตะรุเตา12 การแขงขัน

                                                 
 7 สุพล สินนที, “สุดขอบฟาท่ีอาดัง-ราวี”, อนุสาร อ.ส.ท. 22, 8 (มีนาคม 2525), 37. 
 8 ศูนยการทองเท่ียว กีฬาและนันทนาการจังหวัดสตูล, “รักษเล รักษปา รักษา
ส่ิงแวดลอมสตูล คร้ังท่ี 5 คืนหลีเปะสูอันดามัน” คํากลาวพิธีเปดโครงการการเก็บขยะบริเวณเกาะท่ี
เปนแหลงทองเท่ียว ประจําปการทองเท่ียว 2548. 11 พฤศจิกายน 2548. (อัดสําเนา) 
 9 การทองเท่ียวแหงประเทศไทย สํานักงานภาคใตเขต 1, ปฏิทินทองเท่ียวประจําป 
2550 จังหวัดสงขลา หาดใหญ สตูล, (ม.ป.ท., 2550), 28. 
 10 เร่ืองเดยีวกัน, 27. 
 11 เร่ืองเดยีวกัน, 24. 
 12 เร่ืองเดยีวกัน, 30. 
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วิ่งผลัดมหาสมุทรสูมหาสมุทร13 การจัดโครงการฟนฟูทรัพยากรแหลงทองเท่ียวทางทะเลหลังเกิด
ภัยพิบัติ14 การจัดงานลอยเรือเกาะหลีเปะ15 เปนตน 
 การจัดกิจกรรมดังกลาวขางตน ตางลวนเปนการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการทองเท่ียว
ในจังหวัดสตูล ซ่ึงรวมถึงพื้นท่ีบริเวณชุมชนอูรักลาโวยเกาะหลีเปะ กิจกรรมตางๆ ดังกลาวนับเปน
การประชาสัมพันธใหชาวไทยและชาวตางประเทศไดรูจักกับชุมชนอูรักลาโวยเกาะหลีเปะ ใน
ฐานะของแหลงทองเที่ยวทางทะเลที่สําคัญของจังหวัดสตูล สงผลใหนักทองเท่ียวท้ังในประเทศ
และตางประเทศหล่ังไหลเขาสูชุมชนอูรักลาโวยเกาะหลีเปะ ซ่ึงปรากฏการณดังกลาว นับเปนปจจัย
สําคัญท่ีสงผลกระทบตอความเปล่ียนแปลงในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของอูรักลาโวยเกาะหลีเปะ 
   
ศักยภาพภายในชุมชน 
 นอกจากนโยบายสงเสริมการทองเที่ยวจากหนวยงานและตัวแทนภาครัฐ ซ่ึงนับเปน
ปจจัยภายนอกท่ีสงผลกระทบตอความเปล่ียนแปลงของชุมชนอูรักลาโวยเกาะหลีเปะแลว ศักยภาพ
ภายในชุมชนอันหมายถึง การมีทรัพยากรทองเท่ียวซ่ึงเปนท่ีดึงดูดใจของนักทองเท่ียวใหหล่ังไหล
เขาสูแหลงทองเท่ียว และการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานภายในชุมชนเพ่ืออํานวยความสะดวกแก
นักทองเท่ียว นับเปนปจจัยภายในท่ีสงผลใหชุมชนอูรักลาโวยเกาะหลีเปะพัฒนาข้ึนเปนแหลง
ทองเที่ยวท่ีสําคัญ เม่ือชุมชนไดปรับภาพลักษณจากชุมชนประมงมาเปนชุมชนทองเท่ียว จึงสงผล
กระทบตอการปรับตัวในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของอูรักลาโวยเกาะหลีเปะตอมา 
 
 ทรัพยากรทองเท่ียว  เกาะหลีเปะ ซ่ึงต้ังอยูในหมูเกาะอาดัง-ราวี เปนหมูเกาะในเขต
อุทยานแหงชาติตะรุเตา ท้ังภาครัฐและเอกชนไดใหความสนใจและสงเสริมการทองเท่ียวทางทะเล 
ในเขตหมูเกาะอาดัง-ราวี โดยเฉพาะประมาณชวงหลังทศวรรษ 2530 เปนตนมา ท้ังนี้เนื่องจาก
ภายในหมูเกาะอาดัง-ราวีนี้ มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสวยงาม ท้ังท่ีเปนมรดกทางธรรมชาติ และมรดก

                                                 
 13 การทองเท่ียวแหงประเทศไทย สํานักงานภาคไตเขต 1, การแขงขันวิ่งผลัดมหาสมุทร
สูมหาสมุทร คร้ังท่ี 4 , (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 18. 
 14 สมาคมธุรกิจการทองเท่ียวจังหวัดสตูล, “โครงการฟนฟูทรัพยากรแหลงทองเท่ียว
ทางทะเลหลังเกิดภัยพิบัติ” คํากลาวรายงาน นายกสมาคมธุรกิจการทองเท่ียวจังหวัดสตูลโครงการ
ฟนฟูทรัพยากรแหลงทองเท่ียวทางทะเลหลังเกิดภัยพิบัติ, 7 ตุลาคม 2548. (อัดสําเนา) 
 15  ศูนยการทองเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัดสตูล, “งานประเพณีลอยเรือเกาะ
หลีเปะ” คํากลาวรายงาน งานประเพณีลอยเรือเกาะหลีเปะ, 17 ตุลาคม 2548. (อัดสําเนา) 
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ทางวัฒนธรรม จนกลายเปนแหลงทองเท่ียวท่ีดึงดูดใจนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศ
ไดมาก แหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญในเขตหมูเกาะอาดัง-ราวี ไดแก 
 1) เกาะหลีเปะ เปนเกาะท่ีมีธรรมชาติสวยงาม มีน้ําทะเลใส มีปะการังมากมาย จุดเดน
ของเกาะหลีเปะ คือ ธรรมชาติท่ีมีปาปะการังรอบๆ เกาะ โดยเฉพาะทางดานหนาของเกาะจะเห็น
ปะการังสวยงามหลากหลายสีอยูใตผิวน้ําใสมองเห็นชัดเจน แมกระท่ังชีวิตความเปนอยูของเหลากุง
ปลาใตทะเล นักทองเท่ียวสามารถลงเลนน้ํา และดําน้ําชมความงามของทัศนียภาพใตน้ําซ่ึงหาได
ยากจากท่ีอ่ืน นอกจากน้ี วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของอูรักลาโวยท่ีอาศัยอยูบนเกาะหลีเปะ ถือเปน
มรดกทางวัฒนธรรมท่ีนาสนใจศึกษา จะเห็นไดวามีนักทองเท่ียวบางกลุมเลือกท่ีจะเดินทางมา
ทองเที่ยวในชวงที่มีประเพณีลอยเรือ เพื่อมารวมชมพิธีกรรมตางๆ ซึ่งเปนประเพณีที่สําคัญ
ของอูรักลาโวย และปจจุบันวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของอูรักลาโวยเกาะหลีเปะไดเปล่ียนแปลงไป
มาก การทองเที่ยวก็เปนปจจัยหนึ่ง ที่สงผลใหเกิดความเปลี่ยนแปลงตางๆ ขึ้น ปจจุบันจะเห็นได
วาอูรักลาโวยในชุมชนมีสวนรวมอยูกับกิจกรรมการทองเท่ียวเปนอยางมาก เชน การขับเรือรับจาง 
เพื่อรับ-สง และนําเท่ียวในบริเวณหมูเกาะอาดัง-ราวี หรือเปนแรงงานรับจางในธุรกิจรานอาหาร 
และรีสอรท ภายในชุมชน เปนตน  
 

 
 
ภาพท่ี 25 ภาพเกาะหลีเปะ ถายจากผาชะโด จุดชมทิวทัศนท่ีเกาะอาดัง 
ท่ีมา : ภาพกจิกรรม 2-2008-Trip ตะรุเตา หลีเปะ [ออนไลน], เขาถึงเม่ือ 28 กุมภาพนัธ 2551. เขาถึง
ไดจาก http://www.bwthai.org/forum/index.php?topic=1931.msg%25msg_id%25 
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 2) เกาะอาดัง เปนเกาะท่ีมีแหลงทองเท่ียวสวยงามหลายประเภท ไดแก น้ําทะเล 
ปะการัง ชายหาด น้ําตกและสภาพปาธรรมชาติบนเกาะ ซ่ึงเกาะอาดังจะมีลักษณะเดนในดานความ
เรียบของนํ้าทะเล ปาปะการังและสัตวน้ําใตทะเล นอกจากนี้จุดเดนของเกาะอาดัง คือ การมีน้ําตก
สวย 3 แหง คือ น้ําตกรัตนา น้ําตกดาเระและนํ้าตกทะเลมอญ16 และยังมีจุดชมทิวทัศน คือ ผาชะโด 
ซ่ึงกลาวกันวาในอดีตเปนท่ีสังเกตการณของกลุมโจรสลัด เพื่อเขาโจมตีเรือสินคา ปจจุบันใชชม
ทิวทัศนสวยงามของทองทะเล17 
 3) เกาะหินงาม เปนเกาะที่อยูทางทิศตะวันตกของเกาะอาดัง เกาะหินงามมีบริเวณ
ชายหาดท่ีแตกตางไปจากชายหาดในแหลงทองเท่ียวอ่ืนๆ คือ เปนหาดหินตลอดแนว และมีลักษณะ
สวยงามมาก เกาะหินงาม เรียกอีกช่ือหนึ่งวา “เกาะปูเลาะ” ซ่ึงเปนภาษาชาวเล แปลวา “งามเพราะ
หิน” หินบริเวณเกาะหินงามเกิดจากการขัดเกลาของธรรมชาติ ทําใหหินทุกกอนเกล้ียงเกลา มี
ลักษณะผิวเรียบล่ืนเปนมัน ขนาดลดหล่ันไลเล่ียกัน มีท้ังสีดํา สีฟา สีน้ําตาล สีแดงหรือผสมผสานสี
กันเปนร้ิวเปนลาย มีสัณฐานท้ังรูปกลม รูปรี ในลักษณะตางๆ18 ดวยความงามของหาดหินงาม จึงมี
กวีทานหนึ่งไดพรรณนาถึงหาดหินงามไวอยางไพเราะ พรอมกับแฟงคติธรรมเอาไวดวย ดังน้ี 
 

     “เมื่อยามไรไพลินจินดารัตน พรางประภัสรแพรวเพริดงามเฉิดฉาย 
       จงพอใจในหินกรวดดินทราย               ท่ีเรียงรายพิลาสหาดหินงาม”19 
 
 4) เกาะราวี สภาพพื้นท่ีสวนใหญเปนภูเขา ทางดานทิศตะวันตกมีชายหาดช่ือวา หาด
ทรายขาว มีลักษณะสวยงาม เงียบสงบ หาดทรายขาวเปนหาดสีขาวท่ีมีความกวางและความยาวมาก 
ดานหนึ่งของหาดเปนปาโกงกางท่ีมีรากเปนสีน้ําตาลปนดํา เหนือชายหาดข้ึนไปเปนดงมะพราว
และดงไมนานาพันธุ เดิมเคยเปนหมูบานอูรักลาโวย20 

                                                 
 16 เร่ืองเดยีวกัน, 51. 
 17 เกิดศิริ เจริญวิศาล และคณะ. รายงานการวิจัยแนวทางพัฒนาการทองเท่ียวอุทยาน
แหงชาติตะรุเตา. (ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2542), 15. 
 18 เร่ืองเดยีวกัน, 55. 
 19 สุพล สินนที, “สุดขอบฟาท่ีอาดัง-ราวี,” อนุสาร อ.ส.ท. 22, 8 (มีนาคม 2525) : 41. 
 20 เร่ืองเดยีวกัน.  
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ภาพท่ี 26 หาดทรายขาว เกาะราวี  
ท่ีมา : Satun, Thailand [Online], accessed 28 February 2008. Available from  
http://www.sophiaportal.com/gallery2/main.php?g2_itemId=1329&g2_page=5 

    

  
 
ภาพท่ี 27 กิจกรรมดําน้ําเลนกับปลาท่ีเกาะราวี 
ท่ีมา : นีโมทัวร, ภาพทองทะเลตะรุเตา [ออนไลน], เขาถึงเม่ือ 28 กุมภาพันธ 2551. เขาถึงไดจาก  
http://www.nemotour.com/trip_gallery/tarutao/2006/feb11-13/gallery1/index.htm 
 
 5) เกาะยาง เปนเกาะเล็กๆ อยูในชองแคบระหวางเกาะอาดังกับเกาะราวี เกาะยางเรียก
อีกช่ือหนึ่งวา “เกาะกาตา” เปนเกาะท่ีอุดมสมบูรณไปดวยแนวปะการังและทรัพยากรธรรมชาติใต
ทะเลปะการังท่ีเกาะยางสวยงามมาก เนื่องจากมีปะการังออน 7 สี ท่ีมีความสวยงามอยูในระดับ 1-7 
ของโลก นอกจากนี้ในบริเวณเกาะยางยังมีน้ําใสสามารถมองเห็นปลาสวยงามในแนวปะการัง จึง
เหมาะสําหรับการดําน้ําดูปะการัง 
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ภาพท่ี 28 ปะการังและปลาสวยงามท่ีพบในหมูเกาะอาดงั-ราว ี
ท่ีมา : Lotus Dive. Photo Gallery [Online], accessed 28 February 2008. Available from 
http://www.lotusdive.com/en/gallery.php 
 
 6) หมูเกาะตง หรือหมูเกาะบาตอง หรือหมูเกาะดง ซ่ึงเปนเกาะสุดทายในทะเลลึก เปน
หมูเกาะท่ีประกอบไปดวยเกาะท่ีอยูใกลเคียงกันประมาณ 6 เกาะ คือ เกาะลอกวย เกาะซาไก เกาะบุ
โร เกาะซามัว เกาะซารัง และเกาะตง เกาะตงเปนเกาะท่ีใหญท่ีสุดในหมูเกาะนี้ ท่ีเกาะบุโรซ่ึงเปน
สวนหนึ่งของหมูเกาะตงนั้น มีกระโจมไฟติดต้ังไว เพื่อเปนท่ีสังเกตแกชาวเรือท่ีแลนไปมาใน
นานน้ําบริเวณนี้ หลังดวงไฟมีเกาะเล็กๆ อยูเกาะหน่ึงมีลักษณะเหมือนหินโสโครกขนาดใหญอยู
เหนือน้ํา บางคนบอกวามีลักษณะคลายเรือรบ เนื่องจากสวนกลางของเกาะมีกอนหินส่ีเหล่ียมกอน
ใหญวางอยูบนหินอีกกอนหนึ่งมองเห็นคลายลําเรือ21  
 

 
 
ภาพท่ี 29 เกาะตงหรือเกาะดง 
ท่ีมา : Satun, Thailand [Online], accessed 28 February 2008. Available from 
http://www.sophiaportal.com/gallery2/main.php?g2_view=core%3AShowItem&g2_itemId=1329
&g2_page=5 
                                                 
 21 เร่ืองเดยีวกัน, 56. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 110 

 ดวยลักษณะทางกายภาพ ไมวาจะเปนลักษณะภูมิประเทศของเกาะหลีเปะและเกาะ
ใกลเคียงท่ีดึงดูดใจนักทองเท่ียวแตกตางกันไป การมีทรัพยากรหาดทราย ซ่ึงมีความสะอาด มีขนาด
และสีของเม็ดทรายท่ีขาวละเอียด จนไดรับการกลาวขานจากนักทองเท่ียววาทรายจากท่ีนี่ขาว
ละเอียดราวแปง หรือบางก็วาเปรียบเหมือนครีมเทียม ตราคอฟฟเมต โขดหินท่ีมีรูปทรง และการ
กระจายตัวท่ีโดดเดน เชน บริเวณเกาะไข และเกาะตง ลักษณะของชายฝงทะเลท่ีมีความต้ืนลึกของ
ระดับน้ําทะเล ความใสสะอาดของน้ําทะเล ระบบนิเวศซึ่งมีท้ัง ปาดิบแลง ปาชายหาด และแนว
ปะการัง ส่ิงเหลานี้ลวนเปนทรัพยากรทองเท่ียวท่ีกอใหเกิดกิจกรรมการทองเท่ียวภายในชุมชน
หลากหลายรูปแบบ เชน การเลนน้ํา อาบแดด เดินชมทัศนียภาพของเกาะ ดูพระอาทิตยข้ึน/ตก นั่ง
เรือชมธรรมชาติรอบเกาะ พายเรือคายัค ดําน้ําดูปะการังแบบน้ําต้ืนและน้ําลึก การเดินปา ปนเขา ดู
นก และศึกษาประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตอูรักลาโวยเกาะหลีเปะ เปนตน ดวยความพรอมใน
ศักยภาพดานทรัพยากรทองเท่ียวภายในชุมชนเชนนี้ จึงสามารถดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยว
ท้ังชาวไทยและตางประเทศไดดียิ่งข้ึน 
 นอกจากนี้การท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตาไดรับการยกยองใหเปน ASEAN Heritage 
Parks and Reserves หรืออุทยานมรดกของอาเซียนในป พ.ศ. 2525 และตอมาในป 2533 อุทยาน
แหงชาติตะรุเตาไดรับการเสนอชื่อเปนมรดกโลก แมวาในท่ีสุดตะรุเตาจะไมผานการคัดเลือกของ
คณะกรรมการมรดกโลก22 แตอยางไรก็ตามการท่ีอุทยานแหงชาติตะรุเตาไดรับการยกยองใหเปน 
อุทยานมรดกของอาเซียน และไดรับการเสนอช่ือเปนมรดกโลก ก็นับวาเปนปจจัยหนึ่งท่ีดึงดูดความ
สนใจของนักทองเที่ยวไดมาก ดังนั้นเม่ือชุมชนกลายเปนแหลงทองเที่ยวท่ีไดรับความสนใจจาก
ผูคนภายนอก จึงทําใหผูคนภายในชุมชนตองปรับตัวไปพรอมๆ กับความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน เชน 
การปรับตัวในดานการทํามาหากิน วิถีชีวิตและวัฒนธรรม เปนตน 
 
 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานภายในชุมชน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ หรือท่ี
เรียกวา “โครงสรางพื้นฐาน” ของชุมชนนั้น นอกจากจะเปนตัวบงช้ีคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
แลว สําหรับชุมชนอูรักลาโวยเกาะหลีเปะ ซ่ึงพัฒนาชุมชนข้ึนเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญของ
จังหวัด โครงสรางพื้นฐานอันไดแก ไฟฟา ประปา ถนน โทรศัพท ปายส่ือความหมาย การกําจัดขยะ
มูลฝอย และงานดานการรักษาความปลอดภัยภายในชุมชน นับวาเปนส่ิงสําคัญท่ีจะสรางความ
ม่ันใจใหกับนักทองเท่ียวท่ีมาเยือนถึงส่ิงอํานวยความสะดวกพ้ืนฐานในแหลงทองเที่ยว และการ

                                                 
 22  เสาวลักษณ รุงตะวันเรืองศรี และคนอ่ืนๆ, รายงานฉบับสมบูรณ โครงการพัฒนา

หลักสูตรความรูทองถ่ินของชาวอูรักลาโวยในหมูเกาะอาดัง-ราวี, 31-32.  
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พัฒนาโครงสรางพื้นฐานภายในชุมชนเกาะหลีเปะนั้น ก็ไดมีการพัฒนาเร่ือยมา แตสามารถเห็นภาพ
ท่ีชัดเจนไดในราวหนึ่งทศวรรษท่ีผานมา  
 ไฟฟาจัดเปนความจําเปนพื้นฐานอยางหน่ึงของคนในชุมชนท่ีพัฒนาเขาสูยุคสมัยใหม 
จากเดิมในยุคเปล่ียนผาน ชาวบานสวนใหญยังคงใชแสงไฟจากไต เทียนไข และตะเกียง นอกจาก
บานของเถาแกหรือพอคาคนกลางจึงจะมีเคร่ืองปนไฟใช จนกระทั่งในราวทศวรรษ 2530 ชาวบาน
จึงเร่ิมรวมตัวกันในหมูเครือญาติหรือเพื่อนบานใกลเคียง หาซ้ือเครื่องปนไฟมาใชรวมกัน23  รีสอรท 
บนเกาะหลีเปะทุกแหง จะใชไฟฟาจากเคร่ืองปนไฟ24 สวนท่ีโรงเรียนบานเกาะอาดังจะใชไฟฟาจาก
แผงพลังงานแสงอาทิตยซ่ึงหนวยงานราชการเขามาติดต้ังในชวงป พ.ศ. 253925 และต้ังแตป 2547 
เปนตนมา ชาวบานเกาะหลีเปะท่ีมีบานเลขที่ถูกตองอยางเปนทางการ ก็จะไดรับการติดต้ังแผง
พลังงานแสงอาทิตย26 บานเรือนบนเกาะหลีเปะสวนหน่ึงซ่ึงไมไดรับการติดต้ังแผงพลังงาน
แสงอาทิตย เนื่องจากสรางบานโดยไมมีเอกสารสิทธ์ิ จึงไมสามารถขอเลขที่บานจากทางอําเภอได 
ดังนั้นบานเรือนเหลานี้จึงตองใชไฟฟาจากการพวงสายไฟจากบานญาติ เพื่อนบาน หรือซ้ือ
กระแสไฟฟาจากทางรีสอรท ซ่ึงมีราคาสูง  
 ดานแหลงน้ําอุปโภคบริโภค ในพื้นท่ีเกาะหลีเปะมีบอน้ําตื้นท้ังหมดจํานวน 22 บอ 
สามารถใชไดตลอดป 12 บอ และมีบอน้ําต้ืนสาธารณะจํานวน 3 บอ27 ชาวบานจะใชน้ําบอ สวนใน
รีสอรทมักสูบน้ําบาดาลข้ึนมาใช และในทศวรรษ 2530 เร่ิมมีการตอทอประปาบริเวณหมูบานดาน
ตะวันออกของเกาะหลีเปะ เนื่องจากขาดความรวมมือในเร่ืองการกระจายน้ําและการละเลยถึง
ประโยชนของการใชน้ําประปา รวมถึงการไมรวมมือและจายคาดูแลรักษา ระบบน้ําประปาจึงไมมี
การใชโดยชาวบาน แตกลายเปนแหลงน้ําของรีสอรทสําหรับนักทองเท่ียว ในป 2545 มีการติดต้ัง

                                                 
 23 สัมภาษณนางทิพวรรณ มอญแกว, สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลเกาะสาหราย, 

10 มีนาคม 2551. 
 24 รัชดา คชแสงสันต, “การศึกษาแนวทางพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศของแหลง

ทองเท่ียวประเภทเกาะ กรณีศึกษา เกาะลิเปะ จังหวัดสตูล”, 177. 
 25 เสาวลักษณ รุงตะวันเรืองศรี และคนอ่ืนๆ, รายงานฉบับสมบูรณ โครงการพัฒนา

หลักสูตรความรูทองถ่ินของชาวอูรักลาโวยในหมูเกาะอาดัง-ราวี, 41-42.  
 26 สัมภาษณนายวันชัย สิริฮั่น, สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลเกาะสาหราย และ

นายสมเดช หาญทะเล, ผูชวยผูใหญบาน ฝายปกครอง, 11 พ.ค. 2549. 
 27 รัชดา คชแสงสันต, “การศึกษาแนวทางพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศของแหลง

ทองเท่ียวประเภทเกาะ กรณศึีกษา เกาะลิเปะ จังหวัดสตูล”, 172.   
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ทอประปาน้ําจืดจากเกาะอาดังมายังเกาะหลีเปะ แตทอน้ําก็แตกกอนเร่ิมใช28 จนกระท่ังในป 2549 
เปนตนมา องคการบริการสวนตําบลเกาะสาหรายไดเขามาดูแล ทําใหชาวชุมชนเกาะหลีเปะไดมี
น้ําประปาใช แตก็ยังมีปญหาการขาดแคลนน้ําบางในบางชวงเวลา ดังนั้นทางองคการบริหารสวน
ตําบลเกาะสาหรายจึงไดประสานงานกับหนวยงานราชการ ขอถังน้ําขนาด 1,000 ลิตร ใหกับทุก
บานไดใชรองรับน้ําฝนและเก็บกักน้ําไวใชในยามขาดแคลน29 
 

 
        
ภาพท่ี 30 แผงพลังงานแสงอาทิตยในบริเวณโรงเรียนบานเกาะอาดัง  
                ภาพถายจากการสํารวจชุมชน, 1 พฤษภาคม 2550. 
 

 
        
ภาพท่ี 31 การตรวจสอบและซอมบํารุงระบบประปากอนถึงฤดูการทองเท่ียว 
ท่ีมา : เกาะหลีเปะ [ออนไลน], เขาถึงเม่ือ 28 กุมภาพนัธ 2551. เขาถึงไดจาก www.travelsatun.com 
                                                 

 28 เสาวลักษณ รุงตะวันเรืองศรี และคนอ่ืนๆ, รายงานฉบับสมบูรณ โครงการพัฒนา
หลักสูตรความรูทองถ่ินของชาวอูรักลาโวยในหมูเกาะอาดัง-ราวี, 42.  

 29 (1) สัมภาษณนายวันชัย สิริฮั่น, สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลเกาะสาหราย, 11 
พฤษภาคม 2549.  (2) สัมภาษณนายสมเดช หาญทะเล, ผูชวยผูใหญบาน ฝายปกครอง, 11
พฤษภาคม 2549.  (3) สัมภาษณนางทิพวรรณ มอญแกว, สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลเกาะ
สาหราย, 10 มีนาคม 2551. 
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 ดานการส่ือสารในชวงแรกๆ ของยุคนี้ สวนใหญมีการใชวิทยุส่ือสารซ่ึงมีเกือบทุกรีสอรท 
และมีบริการตูโทรศัพทสาธารณะแบบหยอดเหรียญท่ี ชาวเลรีสอรท และโทรศัพทบาน (จับเวลา) ท่ี
อันดามันรีสอรทและหลีเปะรีสอรท30  ปจจุบันสามารถใชโทรศัพทมือถือได 2 ระบบ คือ DTAC ซ่ึง
ทางบริษัทเขามาติดต้ังเสาสัญญาณ เม่ือป 2548 และระบบ GSM ซ่ึงทางบริษัทเขามาติดต้ังเสา
สัญญาณ ในป 2550  
 

 
 
ภาพท่ี 32 เสาสัญญาณโทรศัพทเคล่ือนท่ีระบบ DTEC ภายในชุมชน  
    ภาพถายจากการสํารวจชุมชน, 18 มีนาคม 2549.                
    
 ในอดีตชุมชนอูรักลาโวยเกาะหลีเปะยังไมมีถนนแบบมาตรฐาน ชาวอูรักลาโวยยังคง
ใชทางเดินเล็กๆ ท่ีเช่ือมตอแตละสวนของเกาะ จนกระท่ังในราวหนึ่งทศวรรษท่ีผานมา เม่ือสมาชิก
ในชุมชนไดเขารวมเปนสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลเกาะสาหราย จึงไดเร่ิมมีการปรับปรุงเปน
ถนนคันดินข้ึนในหมูบาน คือถนนบริเวณหนาเกาะ หลังเกาะและเสนท่ีจะเดินทางไปอาวประมง ทํา
ใหสามารถใชยานพาหนะประเภท รถจักรยานและจักรยานยนตจากเสนทางเหลานี้ได 
 

                                                 
 30 รัชดา คชแสงสันต, “การศึกษาแนวทางพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศของแหลง

ทองเท่ียวประเภทเกาะ กรณีศึกษา เกาะลิเปะ จังหวัดสตูล”, 182.    
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ภาพท่ี 33 ถนนภายในชุมชน  
                ภาพถายจากการสํารวจชุมชน, 14 กุมภาพนัธ 2550. 
 
 ปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลเกาะสาหรายไดมองเห็นถึงความสําคัญของชุมชนใน
การเปนแหลงทองเท่ียวที่สําคัญของจังหวัดสตูล จึงไดเสนอของบประมาณในการจัดสรางปายสื่อ
ความหมายเพื่อเปนการบริการแกนักทองเที่ยว31 และจากการที่ 6 จังหวัดของภาคใตฝงอันดามัน
ตองประสบกับภัยคล่ืนยักษสึนามิข้ึนเม่ือปลายป 2547 ทางชุมชนก็ไดมีการเตรียมพรอมในการ
ปองกันภัย และจัดสรางปายบอกเสนทางอพยพ เพื่อหนีคล่ืนยักษไปยังจุดท่ีปลอดภัย เปนการสราง
ความไววางใจใหกับนักทองเท่ียว 

    
 
ภาพท่ี 34 ภาพปายตอนรับนกัทองเท่ียวซ่ึงต้ังอยูบริเวณหนาเกาะหลีเปะ 
ท่ีมา : Satun, Thailand [Online], accessed 28 February 2008. Available from http://www. 
sophiaportal.com/gallery2/main.php?g2_view=core%3AShowItem&g2_itemId=1329&g2_page=1 

                                                 
 31 สัมภาษณนางทิพวรรณ มอญแกว, สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลเกาะสาหราย, 1 

พฤษภาคม 2550. 
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ภาพท่ี 35 ภาพปายบอกทางภายในชุมชน  
                ภาพถายจากการสํารวจชุมชน, 1 พฤษภาคม 2550. 
 

 
 
ภาพท่ี 36 ปายบอกเสนทางหนีคล่ืนยักษและจุดปลอดภัยจากคล่ืนยักษ 
    ภาพถายจากการสํารวจชุมชน, 1 พฤษภาคม 2550. 
 
 ดานการกําจัดขยะมูลฝอยของชุมชนอูรักลาโวยเกาะหลีเปะเปนงานท่ีทางองคการ
บริหารสวนตําบลดูแลอยู โดยนายวันชัย สิริฮั่น สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลเกาะสาหราย ซ่ึง
เปนชาวเกาะหลีเปะเลาวา การกําจัดขยะมูลฝอยของชุมชนอาศัยการขุดหลุดฝงกลบ และกําลังเสนอ
ขอเตาเผาขยะจากสวนราชการ ขณะเดียวกันก็ไดสงเสริมใหทุกบานมีถังขยะ และชวยกันดูแลรักษา
ความสะอาด ซ่ึงจะสงผลใหชุมชนนาอยู และสรางความประทับใจในความสะอาดของชุมชนใหกับ
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นักทองเท่ียวท่ีมาเยือน32 สวนการดูแลดานการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือขยะมูลฝอยของทางอุทยาน
แหงชาติตะรุเตานั้น ทางอุทยานจะขนขยะข้ึนมากําจัดทุกๆ 6 เดือน33 

 ดานความปลอดภัยภายในชุมชน นอกจากจะมีตํารวจนํ้าคอยตรวจตราแลว ยังมีตํารวจ
สายตรวจประจําอยูภายในชุมชนดวย โดยดาบตํารวจสุเมธ สมทรง ซ่ึงเปนตํารวจสายตรวจประจํา
อยูในพื้นท่ีเกาะหลีเปะกลาววา “มาอยูประจําท่ีเกาะหลีเปะต้ังแต วันท่ี 6 ตุลาคม 2530 และอยู
ประจํามาจนถึงปจจุบัน โดยตํารวจชุดแรกท่ีเขามาอยูท่ีเกาะมาอยูตั้งแตกอนกํานันจงจะเสียชีวิตราว 
2 ป”34 นั่นก็แสดงวามีตํารวจเขามาอยูประจําท่ีเกาะหลีเปะในราว ป พ.ศ. 2524 จนกระทั่งมาถึงใน
ปจจุบัน 
 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดังท่ีกลาวมาขางตน นับเปนศักยภาพภายในชุมชนซ่ึงเปน
ปจจัยหนึ่งท่ีกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงข้ึนในชุมชนอูรักลาโวยเกาะหลีเปะ เนื่องจากความเจริญท่ี
เกิดข้ึนหมายถึงการมีส่ิงอํานวยความสะดวกพ้ืนฐานเพ่ือรองรับในการใหบริการแกนักทองเท่ียว ซ่ึง
เปนส่ิงท่ีชวยในการตัดสินใจใหกลุมผูประกอบการเขามาลงทุนขยายธุรกิจตางๆ ท่ีสงเสริมการ
ทองเท่ียวเพิ่มข้ึน และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดังกลาวยังสงผลกอความเปล่ียนแปลงในวิถีชีวิต
ของชาวอูรักลาโวยเกาะหลีเปะโดยตรงอีกดวย 
 
การขยายตัวของธุรกิจตางๆ ท่ีสงเสริมการทองเที่ยว 
 ท่ีพักประเภทรีสอรทและบังกะโล การสรางท่ีพักสําหรับนักทองเท่ียวบนเกาะหลีเปะ 
เกิดข้ึนต้ังแต ป 2527 เปนตนมา โดยรีสอรทแหงแรกซ่ึงเกิดข้ึนเม่ือป 2527 มีเจาของกิจการคือ นาย
กิจชัย หอพิสุทธิสาร ผูใหญบานบานเกาะหลีเปะ หมูท่ี 7 ตําบลเกาะสาหราย นายกิจชัยไดใหขอมูล
กับผูวิจัยวา ความคิดในตอนนั้นคือ ตองการทําธุรกิจท่ีสรางรายไดข้ึนภายในเกาะหลีเปะ และดวย
ความสนิทสนมกับหัวหนาอุทยานฯ ในขณะน้ัน จึงไดรับการชักชวนใหสรางรีสอรทข้ึนภายในเกาะ
หลีเปะ เพื่อรองรับเจาหนาท่ีจากหนวยงานราชการเขาพัก  ดังนั้นในป 2527 นายกิจชัยจึงไดเร่ิม
สรางรีสอรทแหงแรกข้ึนบริเวณทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะหลีเปะ ซ่ึงปจจุบันคือ บริเวณ

                                                 
 32 สัมภาษณนายวันชัย สิริฮั่น, สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลเกาะสาหราย, 11 

พฤษภาคม 2549. 
 33 เพ็ญศรี บิสนุม, “สภาพและแนวทางการพัฒนาการทองเท่ียวทางทะเลของจังหวดัสตูล”, 
87. 

 34 สัมภาษณดาบตํารวจสุเมธ สมทรง, ตํารวจสายตรวจประจําเกาะหลีเปะ, 2 พฤษภาคม 
2550. 
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อันดามันรีสอรท สรางในลักษณะหองแถว 7 หอง มีหองน้ํารวม และคอยๆ ขยายบานพักมาเร่ือยๆ 
และในท่ีสุดก็ยายไปสรางรีสอรทแหงใหมบริเวณหลังเกาะ หรือทางทิศใตของเกาะหลีเปะ เนื่องจาก
ความขัดแยงในกลุมเครือญาติ นับเปนการบุกเบิกพื้นท่ีภายในเกาะ ซ่ึงเปนท่ีรกราง ไมมีบานเรือน
ผูคนในชุมชนอยูอาศัย สรางเปนรีสอรทหลังใหม ช่ือวา หลีเปะรีสอรท สวนรีสอรทเดิมนั้นมีการ
ดําเนินกิจการตอโดยนางลัดดาวัลย อังโชติพันธุ ภรรยาของนายดิเรก อังโชติพันธุ ซ่ึงเปนบุตรชาย
คนโตของนายบรรจง อังโชติพันธ อดีตผูใหญบานเกาะหลีเปะ และกํานันตําบลเกาะสาหราย นับ
จากน้ันมา ไดมีการสรางรีสอรทและบังกะโลเพิ่มข้ึนอีกเปนจํานวนมาก โดยนายกิจชัย กลาววา ใน
ป พ.ศ. 2549 นั้น มีรีสอรทและบังกะโลเกิดข้ึนบนเกาะหลีเปะประมาณ 28 แหง ท่ีเปนเจาของ
กิจการขนาดใหญมีประมาณ 8 เจา35 ผูประกอบการดานท่ีพักประเภทรีสอรทและบังกะโลบนเกาะ
หลีเปะ สวนใหญจะเปนกลุมเถาแกดั้งเดิมในชุมชนและกลุมผูประกอบการจากภายนอก 

 

 
 
ภาพท่ี 37 การสรางรีสอรทบนเกาะหลีเปะ 
ท่ีมา : เกาะหลีเปะ [ออนไลน], เขาถึงเม่ือ 28 กุมภาพนัธ 2551. เขาถึงไดจาก www.travelsatun.com  

 
 รานอาหารและเครื่องดื่ม  บนเกาะหลีเปะมีรานอาหารและเครื่องดื่ม ซ่ึงดําเนินกิจการ
โดยคนในชุมชนและคนภายนอก รีสอรททุกแหงบนเกาะหลีเปะจะมีรานอาหารใหบริการแก
นักทองเท่ียว ซ่ึงราคาจะคอยขางสูง ใหบริการท้ังอาหารไทยและอาหารตางชาติ สวนรานเคร่ืองดื่ม
ประเภทบาร ก็เกิดข้ึนมากมายบนเกาะหลีเปะ เชน ปูบาร แมงโกบาร มารินบาร เรกเกบาร ดังบาร บารา
คูดารบาร มังกี้บาร มูลไลทบาร บารหลีเปะ แจ็ค จังเกลบาร คามารบาร เปนตน สวนรานอาหาร
ขนาดกลางและแผงลอยน้ัน เกิดข้ึนมากต้ังแต ป 2548 เปนตนมา สวนใหญจะเปนชาวไทยมุสลิม
จากเมืองสตูล เขามาเชาท่ีของคนในชุมชนตั้งเปนรานอาหารขนาดเล็กและแผงลอยข้ึนเกือบตลอด

                                                 
 35 สัมภาษณนายกิจชัย หอพิสุทธิสาร, ผูใหญบานเกาะหลีเปะ, 18 มีนาคม 2549. 
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ถนนเสนท่ีเช่ือมระหวางหนาเกาะและหลังเกาะ สวนใหญจะขายอาหารตามส่ัง กวยเต๋ียวและราน
กาแฟ 
 ขอมูลดานสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอมจากสถานีอนามัยเกาะอาดัง พบวาในป พ.ศ. 2548 
มีรานอาหาร จํานวน 13 ราน ทั้งหมดไดสมัครเขารวมโครงการอาหารสะอาดรสชาตอรอย 
(CLEAN FOOD GOOD TASTE ) ผลการดําเนินงานพบวามีรานอาหารที่ผานเกณฑท้ังหมด 9 ราน 
คิดเปนรอยละ 69.2336 มาในป พ.ศ. 2549 ยังคงมีรานอาหาร จํานวน 13 ราน มีรานอาหารที่ยังคงไม
ผานเกณฑ 4 ราน มีจํานวนแผงลอยที่จําหนายอาหาร 2 ราน และมีรานจําหนายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 
5 ราน ท้ังหมดเปนรานอาหารที่ยังไมมีระบบปรับอากาศ37 และในป พ.ศ. 2550 มีจํานวนรานอาหาร
เพิ่มข้ึนเปน 15 ราน แตในจํานวนนั้นยังเปนรานอาหารที่ยังไมผานเกณฑ 7 ราน38  

 

     
 
ภาพท่ี 38 กิจกรรมท่ีมีบริการแกนักทองเท่ียวของรานอาหารประเภทบาร 
ท่ีมา : Pictures/Events [Online], accessed 28 February 2008. Available from http://www.poohlipe. 
com/pictures_events.html  
 
 รานคา รานคาบนเกาะหลีเปะในยุคนี้ มีท้ังรานขายของชําหรือสินคาอุปโภค บริโภคท่ี
จําเปน ตลอดไปจนถึงรานขายเส้ือผาและของท่ีระลึก เชน รานเยาวเรศช็อป เปนรานคาท่ีเกาแกท่ีสุด
บนเกาะ ดําเนินกิจการจากรุนแมมาถึงรุนลูก โดยนางเยาวเรศ สมทรง เจาของราน เลาวา รานขาย
ของชําท่ีดําเนินกิจการมาจนถึงทุกวันนี้ เดิมเคยซ้ือกิจการตอจากครูใหญคนแรกที่มาสอนบนเกาะ 
คือ ครูทิพย หรือนายชัยพงษ วงศกระพันธุ ซ่ึงมาเปดรานขายของชําอยูกอน ประมาณชวงตน

                                                 
 36  ขอมูลท่ัวไปสถานีอนามัยเกาะอาดัง ป พ.ศ. 2548. 
 37  ขอมูลท่ัวไปสถานีอนามัยเกาะอาดัง ป พ.ศ. 2549. 
 38  ขอมูลท่ัวไปสถานีอนามัยเกาะอาดัง ป พ.ศ. 2550. 
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ทศวรรษ 2500 หลังจากยายไปสอนท่ีอ่ืน แมของคุณเยาวเรศจึงดําเนินกิจการตอ และสงตอใหกับ
คุณเยาวเรศและสามี คือ ดาบตํารวจสุเมธดําเนินกิจการตอ39 หลังจากนั้นก็มีรานคาอ่ืนๆ เกิดข้ึน
ภายในชุมชน เชน รานทวีทรัพย รานกระทิมชอป รานอรุณชอป รานบิวต้ีชอป รานปูชอป รานแทด
ทูชอป หลีเปะมินิมารท เปนตน สวนรานขายของท่ีระลึกสวนใหญจะเปนรานผาบาติก และ
เคร่ืองประดับตางๆ  ขอมูลดานสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอมจากสถานีอนามัยเกาะอาดัง พบวาในป 
พ.ศ. 2548 มีรานขายของชํา จํานวน 5 ราน40 จากการสํารวจในป พ.ศ. 2549 พบวามีจํานวนรานชําท่ี
จําหนายอาหารสด จํานวน 2 ราน41 และเพิ่มข้ึนในป พ.ศ. 2550 เปน 3 ราน42 
 

 รานอินเตอรเน็ต เนื่องจากนักทองเท่ียวชาวตางชาติ เร่ิมเดินทางเขามาทองเท่ียวเกาะ
หลีเปะประมาณในชวงปลายทศวรรษ 2530 และเพิ่มจํานวนข้ึนมาในปจจุบัน รานอินเตอรเน็ตซ่ึง
เปนทางเลือกหน่ึงในการรับและสงขาวสาร จึงไดเกิดกิจการรานอินเตอรเน็ตขึ้นบนเกาะหลีเปะ ซ่ึง
จะมีใหบริการในหลายๆ รีสอรท โดยคิดอัตราคาบริการท่ีคอยขางสูง 
 
 รานนวดแผนไทยและนวดแผนโบราณ เนื่องดวยจํานวนนักทองเท่ียวท่ีเพิ่มมากข้ึน ใน
การมาทํากิจกรรมทองเท่ียวและพักผอนบนเกาะหลีเปะ รานนวดจึงเปนกิจการอีกอยางหนึ่งท่ี
เกิดข้ึน และสรางรายไดใหกับเจาของกิจการ ซ่ึงเปนคนจากภายนอกเขามาดําเนินกิจการ เปนการ
นวดแบบแผนไทยและแผนโบราณ จากการสํารวจเมื ่อเดือนมีนาคม 2549 พบวามีรานนวด
เกิดข้ึนบนเกาะหลีเปะ จํานวน 4 ราน ซ่ึงต้ังอยูบริเวณเสนทางระหวางหนาเกาะกับหลังเกาะ จาํนวน 
2 ราน และต้ังอยูหลังเกาะ ใกลๆ หลีเปะรีสอรท อีก 2 ราน ซ่ึงเปนท่ีนิยมของนักทองเท่ียว
ชาวตางชาติมาก 
 
          รานดําน้ํา กิจกรรมการดําน้ําชมปะการังเปนกิจกรรมท่ีเปนท่ีนิยมอยางมากของ
นักทองเท่ียวท่ีมาเยือนเกาะหลีเปะ ดังนั้นรานดําน้ํา ซ่ึงบริการใหเชาอุปกรณท่ีเกี่ยวของกับการดําน้ํา 
ท้ังแบบดําน้ําต้ืนและดําน้ําลึก จึงเกิดข้ึนภายในเกาะหลีเปะมากเชนกัน เชน รานดําน้ําสบายสปอรต 
รานสตูล เซาท ซี ไดฟ ชอป รานชาวเลไดรวิ่ง รานฟอราไดรวิ่ง รานโลตัส ไดรวิ่ง เปนตน 

                                                 
 39 สัมภาษณนางเยวเรศ สมทรง. เจาของรานเยาวเรศช็อป. วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2550. 

 40  ขอมูลท่ัวไปสถานีอนามัยเกาะอาดัง ป พ.ศ. 2548. 
 41  ขอมูลท่ัวไปสถานีอนามัยเกาะอาดัง ป พ.ศ. 2549. 
 42  ขอมูลท่ัวไปสถานีอนามัยเกาะอาดัง ป พ.ศ. 2550.  
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 บริษัทเดินเรือโดยสาร การเดินทางสูเกาะหลีเปะแตเดิมอาศัยเรือประมง หรือเรือหาง
ยาวของชาวประมงเปนพาหนะในการเดินทาง ตอมาเม่ือเกาะหลีเปะเร่ิมเปนท่ีรูจัก ก็เ ร่ิมมี
นักทองเท่ียวเดินทางเขามาทองเท่ียวภายในชุมชน โดยอาศัยการเชาเหมาเรือชาวประมงทองถ่ิน 
หรือในระยะแรกๆ ซ่ึงนักทองเท่ียวมักจะเปนกลุมขาราชการท่ีทํางานอยูในพ้ืนท่ี ก็จะอาศัยเรือของ
ทางราชการ เชน เรือของทางอุทยานแหงชาติตะรุเตา หรือเรือตํารวจน้ํา เดินทางเขาสูเกาะหลีเปะ  
 สวนเรือโดยสารที่เดินทางจากทาเทียบเรือปากบารา มาถึงเกาะหลีเปะนั้น มีข้ึนราว 12 
ปท่ีผานมา โดยในระยะแรกๆ จะเปนเรือไมท่ีบรรจุผูโดยสารไดประมาณ 20-30 คน และวิ่งสลับวัน 
เชน จันทร พุธ ศุกร เปนตน เรือในระยะน้ีจะใชเวลาวิ่งราว 4-5 ช่ัวโมง ตอมาเม่ือประมาณ 8 ปท่ี
ผานมาจึงเร่ิมมีเรือโดยสารซ่ึงบรรจุผูโดยสารได ประมาณ 200 ท่ีนั่งเปนคร้ังแรก โดยเรือใชเวลา 2 
ช่ัวโมงเศษๆ จนกระท่ังเม่ือป พ.ศ. 2549 จึงเร่ิมมีเรือสปด โบท วิ่งเปนเรือโดยสาร ซ่ึงใชเวลา
เดินทางเพียง 1 ช่ัวโมง เศษๆ 43 
 ธุรกิจเดินเรือโดยสารสูเกาะหลีเปะไดขยายตัวข้ึนเร่ือยๆ จนกระท่ังในปจจุบันมีบริษัท
เดินเรือโดยสารเปดใหบริการอยูหลายบริษัท มีการแขงขันกันสูง บริษัทใหญๆ ท่ีสําคัญเชน บริษัท
ไทเกอรไลน ทราเวล จํากัด (Tigerline Travel Co., Ltd) บริษัทสตูลปากบารา สปดโบท คลับ จํากัด 
(Satun Pakbara Speed Boat Club Co., Ltd) และบริษัทหลีเปะเฟอรร่ี แอนด สปดโบท จํากัด (Lipeh 
ferry and speed boad Co. Ltd)44 
 
 
 

                                                 
 43 (1) สัมภาษณนางทิพวรรณ มอญแกว, สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลเกาะ

สาหราย, 1 พฤษภาคม 2550.  (2) สัมภาษณนายจิตติชัย สุวรรณขาว, ประธานชมรมเรือหางเกาะ
หลีเปะ, 10 มีนาคม 2551. 
 44  กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย, ฐานขอมูลทะเบียนนิติบุคคล จังหวัดสตูล
, 2551.   
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ภาพท่ี 39 เรือโดยสารจากทาเรือปากบารา-หลีเปะ  
ท่ีมา : เร่ืองเลาจากหลีเปะ [ออนไลน], เขาถึงเม่ือ 6 ตุลาคม 2550. เขาถึงไดจาก 
http://munasunma.diaryclub.com/20071006/0/0/blog.html?เร่ืองเลาจากหลีเปะ 
 

 
 
ภาพท่ี 40 ภายในเร่ือโดยสารปรับอากาศท่ีบรรจุผูโดยสารได 200 ท่ีนั่ง 
ท่ีมา : นีโมทัวร, ภาพทองทะเลตะรุเตา [ออนไลน], เขาถึงเม่ือ 28 กุมภาพันธ 2551. เขาถึงไดจาก  
http://www.nemotour.com/trip_gallery/tarutao/2006/feb11-13/gallery1/pages/003.htm 
 
 บริษัทนําเท่ียว การบริการนําเท่ียวในแหลงทองเท่ียวทางทะเลของจังหวัดสตูล รวมท้ัง
ท่ีเกาะหลีเปะ และหมูเกาะอาดัง-ราวี มีบริษัทนําเท่ียวหลายบริษัทไวคอยบริการแกนักทองเท่ียว 
บริษัทนําเท่ียวเหลานั้นต้ังอยูใกลแหลงทองเท่ียว ท้ังในอําเภอเมืองสตูล และอําเภอละงู ซ่ึงเปนท่ีตั้ง
ของทาเทียบเรือปากบารา บางบริษัทมีสํานักงานยอยตั้งอยูภายในเกาะหลีเปะเชนกัน 
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 ขอมูลจากการทองเท่ียวแหงประเทศไทย ในป พ.ศ. 2541 ระบุวามีบริษัทนําเท่ียวท่ีเปด
บริการดานการนําเท่ียวในแหลงทองเท่ียวทางทะเลของจังหวัดสตูล จํานวน 12 บริษัท ซ่ึงบริษัทนํา
เท่ียวตางๆ ท่ีดําเนินการอยูไดรับอนุญาตใหดําเนินกิจการนําเท่ียวไดตามกฎหมาย มีมาตรฐานและมี
ความรับผิดชอบตอนักทองเท่ียว  สวนรูปแบบการจัดบริการนําเท่ียวมีหลายรูปแบบ  โดย
นักทองเท่ียวสามารถเลือกใชบริการไดตามความสมัครใจ โดยบริษัทนําเท่ียวท้ังหมด 12 บริษัท ใน
ป 2541 เปนบริษัทนําเท่ียวในอําเภอเมือง จํานวน 10 บริษัทและเปนบริษัทนําเท่ียวในอําเภอละงู 
จํานวน 2 บริษัท45 มาในปจจุบันบริษัทนําเท่ียวในแหลงทองเท่ียวทางทะเลจังหวัดสตูล ไดเพิ่ม
จํานวนข้ึนจากเดิมมาก โดยเพิ่มจํานวนข้ึนมากกวา 20 บริษัท 
 สวนรูปแบบการจัดบริการนําเท่ียวในแหลงทองเท่ียวทางทะเลของจังหวัดสตูลนั้น 
อุดม โตะหมีน เจาของบริษัทนําเท่ียวอุดมทัวร จังหวัดสตูล ไดกลาวถึงไว สรุปไดวา รูปแบบการ
จัดบริการนําเท่ียวท่ีทําอยูมี 3 แบบ คือ  แบบเรือเมยปกติ แบบแพกเก็จทัวร และแบบเชาเหมาลํา 
แบบเรือเมยปกตินักทองเท่ียวจะซ้ือต๋ัวเพื่อเดินทางไป/กลับ เพียงอยางเดียว นักทองเท่ียวมีอิสระท่ี
จะเลือกเท่ียวตรงไหนก็ได สวนแบบแพกเก็จทัวร เปนการทองเท่ียวแบบหมูคณะ บริษัทจะเปน
ผูดําเนินการเร่ืองอาหาร ท่ีพักและมัคคุเทศกใหแกนักทองเท่ียวและท่ีสําคัญอยางยิ่งบริษัทจะตองมี
โปรแกรมนําเท่ียวไวให นักทองเท่ียวเลือกใชบริการโปรแกรมนําเท่ียวจะมีท้ังแบบไปเชา-เย็นกลับ 
หรือพัก 1 คืน 2 วัน และ 2 คืน 3 วัน สวนแบบเชาเหมาลํานั้นข้ึนอยูกับนักทองเท่ียวทุกอยางวา
ตองการเรือขนาดใด ไปเท่ียวท่ีไหนและจํานวนกี่วัน โดยการเชาเหมาลําจะกําหนดราคาการเชาตอวัน 

 นอกจากนี้ เดชา ดํากระบ่ี เจาของบริษัทนําเท่ียวอาดังซีทัวร จังหวัดสตูล ไดกลาวถึง
ความนาเช่ือถือของบริษัทนําเท่ียวไวสรุปไดวา บริษัทนําเท่ียวทุกบริษัทจะตองผานการจดทะเบียน
จากกรมเจาทา พนักงานทุกคนบนเรือจะตองมีใบอนุญาตจากกรมเจาทา มัคคุเทศกจะตองผานการ
อบรมมัคคุเทศกเฉพาะทางทะเลชายฝง จึงจะดําเนินการนําเท่ียวได ในดานความปลอดภัย เรือทุกลํา
จะมีพระราชบัญญัติคุมกันผูประสบภัยทุกคน นอกจากน้ีทางเจาหนาท่ีของการทองเท่ียวแหง
ประเทศไทย ไดมาตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทนําเท่ียวอยูทุกระยะ46  
 ดวยปจจัยตาง ๆ ท่ีกลาวมาขางตน คือ นโยบายสงเสริมการทองเท่ียวจากหนวยงาน
และตัวแทนภาครัฐ ศักยภาพภายในชุมชน ซ่ึงหมายถึงการเปนแหลงท่ีมีความพรอมดานทรัพยากร
ทองเท่ียว และผลจากงานพัฒนาโครงสรางพื้นฐานภายในชุมชน ไมวาจะเปนไฟฟา ประปา ระบบ

                                                 
 45 เพ็ญศรี บิสนุม,  “สภาพและแนวทางการพัฒนาการทองเท่ียวทางทะเลของจังหวัดสตูล”, 

81.   
 46 เร่ืองเดียวกนั, 82.   
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การส่ือสาร ถนนภายในชุมชน ปายส่ือความหมาย การกําจัดขยะมูลฝอย ตลอดจนถึงงานดานความ
ปลอดภัยภายในชุมชน และปจจัยดานการขยายตัวของธุรกิจตางๆ ท่ีสงเสริมการทองเท่ียว เชน 
ธุรกิจท่ีพัก ประเภทรีสอรทและบังกะโล รานอาหาร รานคาภายในชุมชน รานอินเตอรเน็ต รานนวด
แผนไทยและนวดแผนโบราณ บริษัทเดินเรือโดยสารและบริษัทนําเท่ียว ปจจัยตางๆ เหลานี้ได
สงผลใหเกิดความเปล่ียนแปลงข้ึนกับชุมชนอูรักลาโวยเกาะหลีเปะ และสงผลกระทบตอวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมของผูคนในชุมชนท่ีจะตองการปรับเปล่ียนไปตามสภาวการณท่ีเกิดขึ้น 

  
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของอูรักลาโวยเกาะหลีเปะ ยุคธุรกิจการทองเที่ยว 

 
 เม่ือชุมชนอูรักลาโวยเกาะหลีเปะพัฒนาเขาสูยุคธุรกิจการทองเท่ียว ดวยปจจัยตาง ๆ ท่ี

สําคัญคือ นโยบายสงเสริมการทองเท่ียวจากหนวยงานและตัวแทนภาครัฐ ศักยภาพภายในชุมชน 
และปจจัยดานการขยายตัวของธุรกิจตางๆ ท่ีสงเสริมการทองเท่ียว ปจจัยเหลานี้ไดกอใหเกิดความ
เปล่ียนแปลงข้ึนภายในชุมชนอูรักลาโวยเกาะหลีเปะ ท้ังในดานการตั้งถ่ินฐาน สภาพชุมชนและ
บานเรือน การปรับตัวในดานการทํามาหากิน การปรับตัวทางโครงสรางและความสัมพันธทาง
สังคม และการปรับตัวในทางสภาพความเปนอยูและลักษณะวัฒนธรรม ซ่ึงนับเปนความ
เปล่ียนแปลงท่ีทําใหมองเห็นการปรับตัวของผูคนในชุมชนไดอยางชัดเจน 
 
ความเปล่ียนแปลงของการตั้งถ่ินฐาน สภาพชุมชนและบานเรือน   
   ชุมชนอูรักลาโวยเกาะหลีเปะในยุคดั้งเดิมชวงกอนป 2493 ยังเปนชุมชนขนาดเล็ก ตั้ง
บานเรือนกระจายตัวอยูตามอาวและริมชายหาดตางๆ ในหมูเกาะอาดัง-ราวี ลักษณะบานเรือนก็เปน
บานเรือนท่ีสรางข้ึนแบบงายๆ ดวยวัสดุท่ีหาไดภายในทองถ่ิน มาในป 2493- 2526 การตั้งถ่ินฐาน 
สภาพชุมชนและบานเรือนของอูรักลาโวยเกาะหลีเปะก็เร่ิมปรากฏใหเห็นท้ังความสืบเนื่องและ
ความเปล่ียนแปลงบางประการ เชน การขยายตัวของชุมชน ท้ังในดานจํานวนประชากรและจํานวน
ครัวเรือน การเกิดสมาชิกกลุมใหมข้ึนในชุมชนและการเปล่ียนแปลงของสถานท่ีตั้งบานเรือนใน
ชุมชนอยางชัดเจน สวนลักษณะบานเรือนแมจะยังคงสืบเนื่องมาจากลักษณะของบานเรือนในยุค
ดั้งเดิมอยูมาก แตก็เร่ิมปรากฏใหเห็นถึงความเปล่ียนแปลงบางประการ ซ่ึงเกิดข้ึนจากการรับ
วัฒนธรรมจากคนนอกที่เขามาอยูในชุมชน เชน การสรางบานแบบไมยกพื้น ใชวัสดุท่ีหาซ้ือจาก
ตลาดในตัวเมืองสตูล เชน ไมกระดาน สังกะสี เปนตน 
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 ความเปล่ียนแปลงของสถานท่ีตั้งบานเรือนภายในชุมชน  ในชวงป พ.ศ. 2527 – 
ปจจุบัน จะเห็นไดวาชุมชนอูรักลาโวยเกาะหลีเปะมีความเปล่ียนแปลงไปอยางมาก แมวาจะยังตั้ง
บานเรือนอยูบนเกาะหลีเปะและเกาะอาดัง แตก็เห็นไดวาชุมชนขยายตัวข้ึนมาก และความ
เปล่ียนแปลงท่ีสําคัญคือ ความเปล่ียนแปลงในเรื่องท่ีตั้งบานเรือนของชาวอูรักลาโวย จากเดิมท่ีเคย
ตั้งบานเรือนอยูริมชายหาด ก็เร่ิมขยายชุมชนเขาสูตอนในของเกาะมากข้ึน บานเรือนหลายหลังต้ังอยู
หางจากชายหาดมาก ท้ังนี้สืบเนื่องจาก การขยายตัวของชุมชนท้ังในดานการเพิ่มข้ึนของประชากร 
และจํานวนครัวเรือน ซ่ึงอัตราการเพ่ิมข้ึนของประชากรและจํานวนครัวเรือนนั้น อาจสังเกตไดจาก
เอกสารทะเบียนบานในรูปแบบเกาของหมูท่ี 7 บานเกาะหลีเปะ ซ่ึงทางอําเภอเมืองสตูลเก็บรวบรวมไว 
ปรากฏวาในป พ.ศ. 2525 มีบานเรือนท่ีมีบานเลขท่ีท้ังหมด 63 หลัง ตอมาในป พ.ศ. 2534 ปรากฏวา
มีบานเรือนท่ีมีบานเลขถึง 140 หลัง47 
 นอกจากอัตราการเพิ่มข้ึนของประชากรและจํานวนครัวเรือนจะสงผลตอการ
เปล่ียนแปลงในเร่ืองท่ีตั้งบานเรือนของอูรักลาโวยในชุมชนแลว ท้ังนี้ยังรวมถึงประเด็นสําคัญคือ 
พื้นท่ีบริเวณชายหาด ซึ่งเปนทําเลที่เหมาะสมในการสรางที่พักนักทองเที่ยว ประเภทรีสอรทและ
บังกะโล ชาวอูรักลาโวยหลายครอบครัวไดขายท่ีใหกับนายทุนกลุมนี้ เพื่อสรางเปนรีสอรทและ
บังกะโล รองรับนักทองเท่ียว48 นอกจากนี้ก็ยังเกิดจาก สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ กลาวคือ ความ
กวางของหาดทรายนอยลง เนื่องจากน้ําทะเลหนุนเขามามากข้ึน ชาวบานจึงตองยายบานเรือนเขาไป
อาศัยอยูทางตอนในของเกาะมากข้ึน49 และจากคําบอกเลาของชาวอูรักลาโวยคนหนึ่งเลาวา หาด
ทรายรอบๆ เกาะหลีเปะนี้มีการเคลื่อนยายตัวโดยทิศทางลมประมาณทุกๆ 10 ป จากจุดหนึ่งไปยัง
อีกจุดหนึ่ง โดยรอบบริเวณจะเห็นความเปล่ียนแปลงทุก 2 ป เชน บริเวณทางทิศตะวันตกของเกาะ 
คร้ังหนึ่งเคยมีโขดหินมากมาย แต 2 ปตอมา กระแสลมเปล่ียนทิศทางและกระแสน้ําก็ผันแปรไป 
พัดพาเอาเม็ดทรายไปถมยังอีกท่ี ทําใหชายหาดบริเวณนั้นมีพื้นทรายบางและหนาไมเสมอกันตลอด

                                                 
 47 ขอมูลจากการสํารวจเอกสารทะเบียนบานป พ.ศ. 2525-2534 ของหมูท่ี 7 ต.เกาะ
สาหราย อ.เมืองสตูล, เอกสารของท่ีวาการอําเภอเมืองสตูล.   

 48 สัมภาษณนายกิจชัย หอพิสุทธิสาร, ผูใหญบานหมูท่ี 7 บานเกาะหลีเปะ, 18 มีนาคม 
พ.ศ. 2549.  

 49 (1) สัมภาษณนางเยวเรศ สมทรง, เจาของรานเยาวเรศช็อป, วันท่ี 2 พฤษภาคม 2550.  
(2) สัมภาษณนางแซะหนา หาญทะเล, ชาวบานเกาะหลีเปะ, 1 พฤษภาคม 2550.  (3) สัมภาษณนางลัดดา
วัลย อังโชติพันธุ, เจาของอันดามันรีสอรท, 1 พฤษภาคม 2549.  (4) สัมภาษณนางสะอะ หาญทะเล, 
ชาวบานเกาะหลีเปะ, 1พฤษภาคม พ.ศ. 2550.  
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ท่ัวทั้งหาด50  ดังนั้นสถานท่ีตั้งบานเรือนในชุมชนอูรักลาโวยเกาะหลีเปะในยุคนี้ จึงไดขยายตัวเขาสู
ตอนในของเกาะมากข้ึน แทนท่ีการตั้งบานเรือนอยูตามริมชายหาด ดวยเหตุผลของการเพ่ิมข้ึนของ
จํานวนประชากรและครัวเรือน การขายท่ีบริเวณชายหาดใหกับกลุมนายทุน และความเปล่ียนแปลง
ของสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ  
 
 ความเปล่ียนแปลงของลักษณะบานเรือน  ลักษณะบานเรือนในยุคนี้ จะเห็นไดชัดวา
บานเรือนสวนใหญเลือกใชวัสดุท่ีหาซ้ือไดตามทองตลาดบนฝงจังหวัดสตูล เชน ไมกระดาน 
สังกะสี อิฐ ปูนซีเมนตและกระเบ้ือง เปนตน วัสดุท่ีบานเรือนชาวอูรักลาโวยเกือบทุกหลังในชุมชน
ใชคือสังกะสี ซ่ึงนํามาใชประโยชนท้ังท่ีเปนสวนหลังคาและฝาบาน เนื่องจากมีความทนทานกวา
ไม จําพวกไมไผ จากและหญาคา อยางท่ีเคยใชกันในชวงกอนป 2527 และยังมีราคาถูกกวาไม
จําพวก ไมกระดาน นอกจากเหตุผลในเร่ืองของความทนทานและราคาถูกแลว ก็ยังเกี่ยวของกับกฎ
ขอหามในเร่ืองการตัดไมทําลายปา ซ่ึงเปนกฎของทางอุทยานฯ ดวย วัสดุในการสรางบานเรือนใน
ยุคน้ีจึงเปล่ียนแปลงไปอยางเห็นไดชัด  

 จะเห็นไดวาบานเรือนบางหลังภายในชุมชนสรางโดยวัสดุท่ีทันสมัย เชนเดียวกับบาน
ในตัวเมือง เชน ใชอิฐกอเปนผนังบานฉาบดวยปูนซีเมนต มุงหลังคาดวยกระเบ้ือง เปนตน ดังนั้น
ลักษณะรูปแบบของบานเรือน ซ่ึงเปนท่ีอยูอาศัยของชาวอูรักลาโวย จึงเปล่ียนแปลงไปจากเดิมมาก 
ลักษณะรูปแบบและขนาดจะมีความแตกตางกันไปตามฐานะและความตองการของเจาของบาน ซ่ึง
ปจจุบันจะเห็นลักษณะรูปแบบของบานเรือนชาวอูรักลาโวยเกาะหลีเปะ เปน 2 ลักษณะ คือ 
บานเรือนแบบยกพ้ืนและบานเรือนแบบไมยกพื้น ซ่ึงเปนการสรางบานเลียนแบบชาวเมือง รูปทรง
ของตัวบานแบบไมยกพื้นก็เปนรูปทรงสีเหล่ียมผืนผาเชนเดียวกัน มีท้ังท่ีสรางแบบกออิฐถือปูน
คร่ึงหนึ่ง อีกคร่ึงหนึ่งจะใชวัสดุประเภทไมไผสานหรือไมกระดาน และบานท่ีกออิฐถือปูนท้ังหลัง 
ปจจุบันบานบางหลังจะมีการกั้นหองเปนสัดสวน ท้ังหองนอน หองรับแขก หองครัว พื้นบานจะเท
คอนกรีตอยางดี นับเปนความเปล่ียนแปลงของลักษณะบานเรือนอยางชัดเจน 

 

                                                 
 50 ปฏิยุทธ วิเศษสาธร, “ลิเปะ-สวรรคสีครามกลางอันดามัน” สารคดี 3, 29 (กรกฎาคม, 
2530), 134-137.   
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ภาพท่ี 41 สภาพชุมชนและบานเรือนของชาวอูรักลาโวยเกาะหลีเปะในปจจุบัน 
ท่ีมา : Long Weeked @Lipe island [Online], accessed 21 October 2007. Available from 
http://www.pixpros.net/forums/showthread.php?t=9565  

 
การปรับตัวในดานการทํามาหากิน 
 การปรับตัวในดานการทํามาหากินของชาวอูรักลาโวยเกาะหลีเปะ ตั้งแตป พ.ศ.  2527 
ถึงปจจุบัน เปนการปรับตัวท่ีมองเห็นไดอยางชัดเจน ไมวาจะเปนการปรับตัวในการทําประมงเชิง
พาณิชย การสิ้นสุดลงของเกษตรกรรมเชิงพาณิชย การเกิดข้ึนของอาชีพใหม เชน อาชีพขับเรือหาง
ยาวรับจาง อาชีพแรงงานรับจาง อาชีพแมบาน พนักงานในครัวและพนักงานเสิรฟ และอาชีพคาขาย 
อันเนื่องมาจากปจจัยตางๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชน    
 
 การทําประมงเชิงพาณิชยและเกษตรกรรมเชิงพาณิชย 

 1. การปรับตัวในการทําประมงเชิงพาณิชย 
 การทําประมงเปนอาชีพท่ีสําคัญของชาวอูรักลาโวยเกาะหลีเปะ แตดวยปจจัยตางๆ ท่ี
เกิดขึ้นกับชุมชนอูรักลาโวยเกาะหลีเปะในแตละยุคสมัย สงผลใหลักษณะของการทําประมง
ของชาวอูรักลาโวยแตกตางกันไป กลาวคือ ในยุคดั้งเดิมคือกอนป พ.ศ. 2493 นั้น ชาวอูรักลาโวย
จะทําประมงแบบพ้ืนบานเพื่อยังชีพ อาศัยภูมิปญญาท่ีเกี่ยวของกับการประมงที่สืบทอดมาจาก
บรรพบุรุษเปนสําคัญ มาในชวงปพ.ศ. 2493-2526 การทําประมงของอูรักลาโวยเกาะหลีเปะพัฒนา
มาเปนการทําประมงเชิงพาณิชย ดวยปจจัยสําคัญคือการเขามาของเถาแกหรือพอคาคนกลาง ระบบ
เถาแกและลูกนองเร่ิมพัฒนาข้ึนต้ังแตในยุคนี้และสืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน 
 ตั้งแตป พ.ศ. 2527 ถึงปจจุบัน อาชีพประมงยังคงเปนอาชีพหนึ่งของอูรักลาโวยใน
ชุมชน ระบบเถาแกและลูกนองยังคงสืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน ชาวอูรักลาโวยกวา 90% เปนลูกนอง
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ของเถาแก แตในยุคท่ีชุมชนกลายเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญนี้ เถาแกหลายรายไดปรับตัวหันมาทํา
ธุรกิจดานการบริการทางการทองเท่ียวดวย เชน การสรางรีสอรทและบังกะโล เปดรานอาหาร และ
การใหเชาเรือหางยาวนําเท่ียว เปนตน ดังนั้นในหนาแลง ซ่ึงเปนชวงฤดูกาลทองเท่ียว ชาวอูรักลาโวยใน
ชุมชนจะเขาสูการเปนแรงงานเพื่อการบริการทางการทองเท่ียว ซ่ึงจะใหรายไดท่ีดีกวาการทําประมง 
แตเม่ือหมดชวงฤดูกาลทองเท่ียวแลวจึงจะกลับเขาสูการทําประมงอีกคร้ังหนึ่ง51  
 เคร่ืองมือและวิธีการจับสัตวน้ําของชาวอูรักลาโวยเกาะหลีเปะในยุคนี้เปล่ียนแปลงไป
จากเดิมมาก ท่ีเห็นไดชัดเจนคือ เรือ ในยุคนี้เรือแจวหรือเรือพาย หมดไปแลวจากชุมชน ชาวประมง
ตางหันมาใชเรือติดเครื่องยนต ซึ่งนับวามีราคาสูง ซึ่งตองอาศัยการกูยืมเงินจากเถาแก เรือติด
เครื่องยนตมีความสําคัญกับชาวอูรักลาโวยเกาะหลีเปะมาก เพราะเรือคือเครื่องมือสําคัญใน
การทํามาหากินดวยอาชีพขับเรือรับจางในฤดูกาลทองเที่ยวและการทําประมงหลังฤดูกาล
ทองเที่ยวหมดลง  ปจจุบันชาวอูรักลาโวยนอยมากท่ียังสรางเรือ อยางไรก็ตามพวกเขายังมี
ความสามารถในการซอมและดูแลรักษาเรือ เรือโดยมากจะส่ังซ้ือมาจากท่ีอ่ืน52 
 

   
 

ภาพท่ี 42 เรือหางยาวของชาวอูรักลาโวยเกาะหลีเปะ ปจจุบันมีอยูประมาณ 120 ลํา 
ท่ีมา : Long Weeked @Lipe island [Online], accessed 21 October 2007. Available from 

http://www.pixpros.net/forums/showthread.php?t=9565 
  

                                                 
 51 สัมภาษณนายจิตติชัย สุวรรณขาว, ประธานชมรมเรือหางเกาะหลีเปะ, 10 มีนาคม 

2551. 
 52 เร่ืองเดียวกนั, 50. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 128 

 
 

ภาพท่ี 43 เรือหางยาวท่ีชาวอูรักลาโวยใชในการบริการนักทองเท่ียวและการประมง 
ท่ีมา : เกาะหินงาม [ออนไลน], เขาถึงเม่ือ 18 ตุลาคม 2550. เขาถึงไดจาก 

http://munasunma.diaryclub.com/20071016/0/0/blog.html 
 

 สําหรับเคร่ืองมือจับสัตวน้ําประเภทอ่ืนๆ ท่ีเคยใชมาต้ังแตกอนป 2527 เชน ฉมวกหรือ
ชนัก ในปจจุบันนอกจากจะใชบางเปนคร้ังคราวเพื่อจับเตาจากเรือแลว ก็ไมมีการใชอีกตอไป สวน
การตกเบ็ดนั้น จัดเปนวิธีการจับปลาท่ียังนิยมมากในหมูอูรักลาโวยเกาะหลีเปะ เปนวิธีการท่ีสืบเนื่อง
มาจนถึงปจจุบัน แตลักษณะของคันเบ็ดท่ีใช จะแตกตางไปมาก เพราะเปนการซ้ือหาจากตลาดใน
เมือง แทนท่ีจะเปนเคร่ืองมือท่ีประดิษฐข้ึนใชเองอยางในอดีต แตในฤดูกาลทองเท่ียวชาวเกาะหลี
เปะไมนิยมออกไปตกเบ็ด เพราะมีรายไดหลักจากการพานักทองเท่ียวออกไปตามเกาะตางๆ หรือใน
บางคร้ังท่ีชาวอูรักลาโวยพานักทองเท่ียว ซ่ึงสวนใหญจะเปนนักทองเท่ียวชาวตางชาติ ซ่ึงเชาเรือ
ออกไปตกเบ็ดเพื่อการนันทนาการ ชาวอูรักลาโวยก็จะรวมตกปลาดวย และปลาท่ีไดนอยมากท่ีจะ
นํากลับไปประกอบอาหารท่ีบาน สวนใหญจะขายใหกับรานอาหารบนเกาะ บางคร้ังหากไดปลามา
นอยก็จะอาศัยการแลกเปล่ียนกับเบียรจํานวน 1 หรือ 2 กระปองแทน53  
 ในปจจุบันชาวอูรักลาโวยนิยมตกเบ็ดกันมากในฤดูมรสุม ผลิตผลจากทองทะเลท่ีชาวอู
รักลาโวยหาไดในฤดูมรสุมมักมีมากกวาในฤดูแลง54 การระเบิดปลาถูกหามเด็ดขาดในป 253355  
สวนการจับปลาดวยอวนนั้น พบขอมูลจากจดหมายของหนวยประมงถึงผูวาราชการจังหวัดสตูลใน

                                                 
 53 สัมภาษณนางลัดดาวัลย อังโชติพันธุ, เจาของอันดามันรีสอรท, 1 พฤษภาคม 2549. 
 54 เสาวลักษณ รุงตะวันเรืองศรี และคนอ่ืนๆ, รายงานฉบับสมบูรณ โครงการพัฒนา

หลักสูตรความรูทองถ่ินของชาวอูรักลาโวยในหมูเกาะอาดัง-ราวี, 48.  
 55 เร่ืองเดียวกัน, 52-53.  
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เดือนกรกฎาคม 2537 มีการสํารวจประเภทอาชีพขอชาวหมูเกาะอาดัง-ราวี และพบวามีผูจับปลาดวย
วิธีอวนลอมหินถึง 60 % แมวาจะเปนขอหามของกรมประมงต้ังแตป 2534 เพราะปะการังถูกทําลาย
จากการจับปลาวิธีนี้ เจาหนาท่ีของหนวยประมงมองวาการใชอวนลอมหินเปนอันตรายตอปะการัง
เพราะมีการใชอวนใกลกับปะการังมาก และมีผลกระทบจากวิธีการไลปลาออกมาจากปะการังและ
กองหิน ในป 2540 อุปกรณในการไลปลารวมท้ังอวนถูกริบ ปจจุบันชาวบานยังทําอวนลอมหินอยู
ในฤดูมรสุม56 และปจจุบันยังพบวาชาวอูรักลาโวยยังคงเก็บปลิงทะเลมาแปรรูป โดยการยางแลว
ขายใหกับเถาแกในชุมชน โดยปลิงทะเลนับวาเปนสินคาราคาแผง สงออกไปขายเกาะลังกาวี 
ประเทศมาเลเซีย ราคาประมาณกิโลกรัมละ 800 บาท  
 สําหรับแหลงซ้ือขายผลผลิตนั้น ชาวอูรักลาโวยสวนใหญในชุมชนจะขายปลาและ
ผลผลิตทางทะเลที่ตนหามาไดใหกับเถาแกในชุมชน โดยจะเปนการผูกขาด ชาวอูรักลาโวยเคยขาย
ใหกับเถาแกคนใดก็จะขายใหกับเถาแกคนนั้นตลอด หญิงสาวคนหน่ึงบนเกาะหลีเปะเลาวา 
หลังจากหมดชวงฤดูกาลทองเท่ียวแลว สามีของเธอจะออกหาปลาในชวงมรสุม เพ่ือหาปลามาขาย
ใหกับเถาแกในชุมชน โดยขายปลาไดในราคาประมาณกิโลกรัมละ 60-80 บาท ถาเปนกุงจะไดใน
ราคาประมาณกิโลกรัมละ 100-200 บาท57 เถาแกจะทําหนาที่พอคาคนกลางและจะสงสินคาไป
ขายที่สตูลบาง ปะลิสบาง โดยจะตองตรวจสอบราคาวาชวงไหน ตลาดใดใหราคามากกวา58 แต
ปจจุบันก็มีชาวอูรักลาโวยบางสวนท่ีพยายามหลีกเล่ียงการขายผลผลิตผานพอคาคนกลางในชุมชน 
จึงไดนําผลผลิตท่ีไดไปสงขายเองท่ีทาเรือปากบารา เนื่องจากจะไดราคาดีกวาเกือบเทาตัว59 
 
 

                                                 
 56 เร่ืองเดียวกัน, 53.  

 57 สัมภาษณนางชมพู หาญทะเล, ชาวบานเกาะหลีเปะ, 11 พฤษภาคม 2549. 
 58 สัมภาษณนายสมชาย เอ่ียวเหล็ก, เถาแกประมงบนเกาะหลีเปะ, 2 พฤษภาคม 2550. 

 59 สัมภาษณนายจิตติชัย สุวรรณขาว, ประธานชมรมเรือหางเกาะหลีเปะ, 10 มีนาคม 
2551. 
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ภาพท่ี 44 ปลิงทะเลยาง 
ท่ีมา : เร่ือง เลาจากเกาะหลีเปะ (ภาคสาม) [ออนไลน], เขาถึงเม่ือ 10 ตุลาคม 2550. เขาถึงไดจาก 

http://munasunma.diaryclub.com/20071010/0/0/blog.html  
 
 หลังจากการทองเท่ียวเขามามีบทบาทในชุมชน จึงพบวาชาวอูรักลาโวยไดปรับภูมิ
ปญญาเพ่ือการบริการทางการทองเท่ียว กลาวคือ ภูมิปญญาท่ีชาวอูรักลาโวยเกาะหลีเปะมองเห็น
ความสําคัญและสืบทอดภูมิปญญาดังกลาวมาต้ังแตคร้ังบรรพบุรุษเร่ือยมาจนถึงปจจุบัน คือภูมิ
ปญญาท่ีเกี่ยวของกับการทําประมง และความรอบรูเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมและทรัพยากรทางทะเล 
เพราะถึงแมวาในปจจุบันชาวอูรักลาโวยจะไมไดทําประมงตลอดท้ังป เนื่องจากตองเปนแรงงานใน
ภาคการบริการทางการทองเท่ียว โดยเฉพาะการขับเรือเพื่อพานักทองเท่ียวเขาชมและทํากิจกรรม
ตางๆ ในแหลงทองเท่ียวภายในหมูเกาะอาดัง-ราวี แตความรอบรูเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมและทรัพยากร
ทางทะเลในพื้นท่ีก็เปนส่ิงสําคัญท่ีจะสรางความประทับใจใหกับนักทองเท่ียว และเม่ือหมดฤดูกาล
ทองเที่ยว ซ่ึงจะเขาสูฤดูมรสุม ชาวอูรักลาโวยจะเร่ิมทําประมงในชวงนี้ ดังนั้นภูมิปญญาท่ีเกี่ยวของ
กับการทําประมง และความรอบรูเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมและทรัพยากรทางทะเลจึงยังคงมีความสําคัญ
อยูกับชาวอูรักลาโวยเกาะหลีเปะ  
 แมวาภูมิปญญาท่ีเกี่ยวของกับการทําประมง และความรอบรูเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมและ
ทรัพยากรทางทะเลจะยังคงสืบเนื่องมาถึงชาวอูรักลาโวยในปจจุบัน แตสวนใหญก็จํากัดอยูแคใน
กลุมของชายชาวอูรักลาโวยซ่ึงอยูในวัยท่ีตองทํามาหากินเล้ียงดูครอบครัวเทานั้น แตในสวนของ
สตรี และเด็กๆ เร่ิมจะเขาถึงภูมิปญญาเหลานี้ไดนอยลง เนื่องจากการเลิกบากัด อยางชัดเจนชวงหลัง
การประกาศจัดต้ังอุทยานแหงชาติตะรุเตา ป 2517 การบากัดหรือการออกไปหาอาหารตามหมูเกาะ
ตางๆ กันท้ังครอบครัว ซ่ึงจะใชระยะเวลานานพอสมควรจึงจะกลับมายังบานถาวรบนเกาะ จะทําให
สมาชิกในครอบครัวไดรับรูถึงภูมิปญญาท่ีเกี่ยวของกับการทําประมง และความรอบรูเกี่ยวกับ
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ส่ิงแวดลอมและทรัพยากรทางทะเลไปดวย แตปจจุบันผูหญิงและเด็กๆ ผูกพันอยูกับทะเลนอยลง 
จึงเขาถึงภูมิปญญาเหลานี้นอยลงไปดวย60   
  
 2. การส้ินสุดลงของเกษตรกรรมเชิงพาณิชย  
 ดานการประกอบอาชีพเกษตรกรรมนั้น จากยุคดั้งเดิมซ่ึงชาวอูรักลาโวยเคยปลูกขาวไว
บริโภคภายในครัวเรือน และเลิกการปลูกขาวไปต้ังแตกอนป 2527 เนื่องจากไดผลผลิตไมมากนัก 
และสามารถหาซ้ือขาวจากในทองตลาดได ประกอบกับชาวอูรักลาโวยหันมาปลูกมะพราวเพ่ือขาย
ใหกับพอคาคนกลางจากฝงเมืองสตูล โดยสงขายในลักษณะมะพราวตากแหง จนกระท่ังหลังป 
2527 เม่ือธุรกิจการทองเท่ียวเขามามีบทบาทในชุมชน อาชีพเกษตรกรรมเชิงพาณิชยของชาวอูรักลา
โวยก็ส้ินสุดลงประมาณชวงปลายทศวรรษ 2530 เนื่องจากชาวอูรักลาโวยมีรายไดหลักจากการทํา
ประมงเชิงพาณิชย และมีอาชีพใหมๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชน เชน เปนแรงงานรับจางในรีสอรท เปน
พนักงานเสิรฟ แมบาน หรือเปนแมครัว ทําอาหารใหรานอาหารท่ีเกิดข้ึนในชุมชน หรือเปดรานคา
เปนของตัวเองภายในชุมชน ซ่ึงเปนทางเลือกท่ีเพิ่มรายไดท่ีดีมากกวาการทําการเกษตร61  
 
 การเกิดขึ้นของอาชีพใหม 

1. อาชีพขับเรือหางยาวรับจาง  
 ในชวงฤดูกาลทองเท่ียว ประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนพฤษภาคม ชาย
ชาวอูรักลาโวยจะมีรายไดหลักท่ีสําคัญจากการขับเรือหางยาวรับจาง ท้ังจากการคอยรับสง
นักทองเท่ียวจากเรือเฟอรร่ี หรือเรือสปด โบท ท่ีวิ่งรับสงนักทองเท่ียวจากทาเรือตางๆ สูเกาะหลีเปะ 
เนื่องจากเรือโดยสารเหลานั้นไมสามารถเขามาจอดรับสงนักทองเท่ียวถึงเกาะได จึงตองมีเรือเล็ก
อยางเรือหางยาวของชาวอูรักลาโวยคอยใหบริการรับสงนักทองเท่ียวจากเรือสูฝง หรือจากบนฝงท่ี
เกาะหลีเปะ สูเรือโดยสารเหลานั้นอีกทีหนึ่ง โดยนักทองเท่ียวจะตองจายใหกับเรือรับจางเหลานี้ ใน

                                                 
 60 สัมภาษณนายมนตรี นาคประคอง, ผูอํานวยการโรงเรียนบานเกาะอาดังและนาย
ภิรมย ไพชํานาญ, อาจารยโรงเรียนบานเกาะอาดัง, 13 กุมภาพันธ 2550. 

 61 (1) สัมภาษณนางดารา อังโชติพันธุ, บุตรสาวของโตะฆีรี ผูบุกเบิกเกาะหลีเปะและ
เปนภรรยาของนายบรรจง อังโชติพันธุ อดีตผูใหญบานเกาะหลีเปะและอดีตกํานันตําบลเกาะ
สาหราย จังหวัดสตูล, 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2550.  (2) สัมภาษณนางสะอะ หาญทะเล, ชาวบานเกาะ
หลีเปะ, 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2550.  (3) สัมภาษณนายจิตติชัย สุวรรณขาว, ประธานชมรมเรือหางเกาะ
หลีเปะ, 10 มีนาคม 2551.  
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ราคาเท่ียวละ 50 บาท ซ่ึงเปนราคาท่ีปรับข้ึนมาต้ังแตป 2550 เรือหางยาวรับจางของชาวอูรักลาโวยท่ี
คอยรับสงนักทองเท่ียวเหลานี้มีท้ังท่ีเปนเรือของชาวอูรักลาโวยเกาะหลีเปะโดยตรง ซ่ึงรวมตัวกัน
จัดต้ังเปนชมรมเรือหางเกาะหลีเปะ โดยมีนายจิตติชัย สุวรรณขาว ชาวบานเกาะหลีเปะเปนประธาน
ชมรม ชมรมนี้จัดต้ังข้ึนเพื่อแบงปนรายไดใหแกชาวอูรักลาโวยท่ีทําอาชีพขับเรือรับจางกันอยางเทา
เทียม นอกจากน้ีจะมีชาวอูรักลาโวยบางสวนท่ีขับเรือรับจางโดยเปนลูกจางของทางรีสอรทอีกที
หนึ่ง ซ่ึงชาวอูรักลาโวยกลุมนี้มักจะไมมีเรือเปนของตัวเอง ตองอาศัยเรือของทางรีสอรท และ
นอกจากการขับเรือหางยาวเพื่อรับสงนักทองเที่ยวสูเรือโดยสารขนาดใหญแลว อาชีพขับเรือหาง
ยาวรับจางยังหมายถึงการขับเรือและบริการนําเท่ียวในเกาะตางๆ ภายในหมูเกาะอาดัง-ราวีดวย 
รายไดจากการขับเรือนําเท่ียวไปยังเกาะตางๆ นี้ นับวาเปนรายไดท่ีสูงมากของชาวอูรักลาโวย โดย
จะมีรายได ประมาณเท่ียวละ 700-1,200 บาท ตอคร้ัง62 
 

 
 
ภาพท่ี 45 เรือหางยาวรับจาง 
ท่ีมา : เกาะหลีเปะ [ออนไลน], เขาถึงเม่ือ 28 กุมภาพนัธ 2551. เขาถึงไดจาก 
http://www.travelsatun.com/island-lipeh/index.php  
 
 2. อาชีพแรงงานรับจาง 
 ในยุคท่ีชุมชนเกาะหลีเปะพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ จึงเกิดการลงทุนใน
กิจการตางๆ ท่ีสงเสริมการทองเที่ยว และกอใหเกิดรายไดข้ึนแกผูประกอบการและชาวอูรักลาโวย
ภายในชุมชน กิจการตางๆ เชน รีสอรท รานอาหาร เปนตน เม่ือเร่ิมกอสรางหรือเม่ือมีการขยายตอ
เติม หรือซอมแซม ตางก็ตองอาศัยแรงงานรับจาง ซ่ึงก็คือกลุมชาวอูรักลาโวยในชุมชน เชนงาน
ประเภทกอสรางหรือแบกหามก็จะอาศัยแรงงานชายชาวอูรักลาโวย มาทํางานรับจางในชวงเวลา

                                                 
 62 สัมภาษณนายสมานมิตร หาญทะเล, ชาวบานเกาะหลีเปะ, 1 พฤษภาคม 2550.  
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ท่ีวางจากการออกเรือหาปลา กระท่ังบางคนกลายเปนคนงานประจําภายในรีสอรทนั้นๆ ซ่ึงสวน
ใหญมักจะไดประมาณวันละ 150-300 บาท ข้ึนอยูกับภาระงาน 
 

 
 

ภาพท่ี 46 ชาวอูรักลาโวยเปนแรงงานรับจางในการสรางรีสอรท 
ท่ีมา : เกาะหลีเปะ [ออนไลน], เขาถึงเม่ือ 28 กุมภาพนัธ 2551. เขาถึงไดจาก www.travelsatun.com 
 
 3. อาชีพแมบาน พนักงานในครัวและพนักงานเสิรฟ 
 กอนป พ.ศ. 2527 จะเห็นไดชัดวาผูชายชาวอูรักลาโวย จะมีหนาท่ีหลักในการทํามาหา
กิน หาเล้ียงครอบครัว สวนผูหญิงมักจะเปนแมบาน ดูแลเร่ืองอาหารการกิน และการเล้ียงดูลูก สวน
การทํางานเพ่ือเพ่ิมพูนรายไดใหกับครอบครัวนั้น มักเห็นเพียงการชวยแปรรูปผลผลิตท่ีไดจากทะเล 
เชน การทําปลาเค็ม การทําปลิงหากแหง เปนตน และในยุคท่ีมีการทําเกษตรกรรมเชิงพาณิชย 
ผูหญิงชาวอูรักลาโวยจะมีบทบาทในการแปรรูปผลผลิตท่ีสําคัญคือ การทํามะพราวตากแหง 
บทบาทท่ีเกี่ยวของกับการชวยเหลือครอบครัวในดานการทํางานนอกบานน้ันเห็นไดนอยมากเม่ือ
เปรียบเทียบกับในปจจุบัน  
 ปจจุบันชุมชนเกาะหลีเปะกลายเปนแหลงทองเท่ียว มีกิจการหลายๆ ประเภทเกิดข้ึน
ภายในเกาะ โดยเฉพาะธุรกิจประเภทรีสอรทและรานอาหาร ในยุคนี้บทบาทของผูหญิงชาวอูรักลา
โวยจะมีเพิ่มข้ึน เนื่องจากหลายคนนิยมออกไปทํางานนอกบาน โดยเลือกทํางานเปนแมบาน 
พนักงานในครัว หรือพนักงานเสิรฟ ในรีสอรทหรือรานอาหารภายในเกาะ โดยอาชีพแมบานนั้น
จะตองคอยดูแลทําความสะอาดหองพักของรีสอรทและซักผาใหกับทางรีสอรท ผู ที ่ทํางาน
ประเภทนี้มักจะเปนผูหญิงชาวอูรักลาโวยวัยกลางคน สวนพนักงานในครัว ก็จะดูแลเร่ืองการปรุง
อาหารของรานอาหาร โดยจะตองฝกการทําอาหารใหมๆ ท่ีแตกตางไปจากอาหารประจําวันของชาว
อูรักลาโวย เชน อาหารไทยและอาหารตางชาติ เปนตน สวนวัยรุนท้ังชายและหญิงนิยมท่ีจะเขา
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ทํางานเปนพนักงานเสิรฟในรานอาหาร ซ่ึงจะตองเรียนรู และฝกการพูดภาษาอังกฤษใหสามารถ
ส่ือสารกับนักทองเท่ียวท่ีเปนชาวตางประเทศได โดยอาชีพเหลานี้จะมีรายไดประมาณเดือนละ 
3,000 บาท ตอเดือน63 
 
 4. อาชีพคาขาย 
 เนื่องจากชุมชนขยายตัวข้ึน ท้ังจากการเพ่ิมข้ึนของชาวอูรักลาโวยในชุมชนเอง และ
การเพ่ิมข้ึนของคนนอกท่ีเขาสูชุมชน เชน กลุมขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่งคือ 
กลุมนักทองเท่ียวท่ีหล่ังไหลเขาสูชุมชนมากข้ึนในชวงฤดูกาลทองเท่ียว ทําใหชาวอูรักลาโวยบาง
ครอบครัวท่ีพอจะมีเงินลงทุน ไดเปดกิจการคาขายเปนของตัวเองข้ึน เชน เปดรานขายอาหารเล็กๆ 
ประเภทอาหารตามส่ังข้ึนในชุมชน บางก็เปดเปนรานขายของชําเล็กๆ แตเม่ือสํารวจแลว จะพบวา
รานคาภายในชุมชนจะมีท้ังท่ีเปนของนายทุนหรือเถาแกผูมีบทบาทเดิมบนเกาะหลีเปะ และเปน
รานคาของบุคคลภายนอกเขามาลงทุน แตก็นับวาในยุคนี้ชาวอูรักลาโวยสวนหน่ึงก็ไดเร่ิมอาชีพ
ใหมๆ อยางอาชีพคาขายข้ึนแลวในยุคนี้ 
 

 
 
ภาพท่ี 47 รานขายของท่ีระลึกภายในชุมชน 
ท่ีมา : เกาะหินงาม (2) [ออนไลน], เขาถึงเม่ือ 10 ตุลาคม 2550. เขาถึงไดจาก 
http://munasunma.diaryclub.com/20071018/0/0/blog.html 
 
 
 

                                                 
 63 สัมภาษณนางชมพู หาญทะเล. แมบานของดาหยารีสอรท, 11 พฤษภาคม 2549. 
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 5. อาชีพอ่ืนๆ 
 ในยุคนี้ความเจริญไดหล่ังไหลเขาสูชุมชนอูรักลาโวยเกาะหลีเปะในเกือบทุกๆ ดาน 
เชน ผลจากงานพัฒนาโครงสรางพื้นฐานภายในชุมชน ทําใหมีการปรับปรุงถนนคันดินภายใน
ชุมชน ตั้งแตชวงทศวรรษ 2540 การมีถนนคันดินนี้ สงผลใหชาวบานเร่ิมหาซ้ือรถจักรยานและ
รถจักรยานยนตเขามาเปนพาหนะในการเดินทางภายในชุมชน และเม่ือมีพาหนะประเภท
รถจักรยานและรถจักรยานยนตข้ึนในชุมชนแลว อาชีพชางซอมรถจักรยานและจักรยายยนตจึง
เกิดข้ึนภายในชุมชน โดยชางซอมรถจักรยานและจักรยายยนตคนหนึ่งในชุมชน กลาววา ตนเปน
ชางซอมรถจักรยานและจักรยายยนตภายในหมูบานมาไดประมาณ 4 ป และปจจุบันก็มีชางซอม
รถจักรยานและจักรยายยนตบนเกาะประมาณ 4 ราย รถจักรยายยนตบนเกาะมีมากข้ึนเร่ือย จน
ปจจุบันมีประมาณ 30-40 คัน64   
 นอกจากนี้ อาชีพอยางหนึ่งท่ีเกิดข้ึนในยุคนี้ คือชางตัดผม ชางตัดผม รายหนึ่งในชุมชน
กลาววา ทําอาชีพตัดผมมาราว 10 ป แลว โดยไดอาศัยเก็บเกี่ยวความรูจากบนฝงเมืองสตูล แลวจึงมา
ตัดผมใหกับชายชาวอูรักลาโวยบนเกาะหลีเปะ จากเดิมซ่ึงเคยใชเคร่ืองมือแบบงายๆ เชน กรรไกร
และปตตาเล่ียนแบบธรรมดา แตปจจุบันเปล่ียนมาใชปตตาเล่ียนไฟฟาบาง หรือหากวันไหนไฟฟา
ไมพอใชก็ใชปตตาเล่ียนแบบใชถาน ซ่ึงนักทองเท่ียวชาวตางชาติคนหนึ่งเคยใหมาเม่ือ 2-3 ป ท่ีแลว 
เดิมเคยคิดราคาอยูท่ีหัวละ 10-20 บาท ปจจุบัน เพิ่มราคาเปน 50 บาท65  
 

 
 
ภาพท่ี 48 พาหนะประเภทรถจักรยานและรถจักรยานยนตบนเกาะหลีเปะ  
                ภาพถายจากการสํารวจชุมชน, 14 กุมภาพนัธ 2550. 
                                                 
 64  สัมภาษณนายเอก หาญทะเล, ชางซอมรถจักรยานและจักรยายยนตบนเกาะหลีเปะ, 
11 พฤษภาคม 2550. 
 65 สัมภาษณนายอํานวย หาญทะเล, ชางตัดผมชายประจําเกาะหลีเปะ, 2 พฤษภาคม 
2550. 
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ภาพท่ี 49 ชางตัดผมชายในชุมชน  
                 ภาพถายจากการสํารวจชุมชน, 2 พฤษภาคม 2550. 
 
การปรับตัวทางโครงสรางและความสัมพันธทางสังคม  
  โครงสร างและความสัมพันธภายในครอบครัวและชุมชน  โครงสร างและ
ความสัมพันธทางสังคมของชุมชนอูรักลาโวยเกาะหลีเปะในสวนของความสัมพันธภายใน
ครอบครัวนั้น ครอบครัวของอูรักลาโวยเกาะหลีเปะในยุคนี้ จะมีลักษณะเปนครอบครัวเดี่ยวมาก
ข้ึน และสังเกตไดถึงการปรับตัวในหนาท่ีความรับผิดชอบตางๆ ภายในครอบครัว คือฝายชายจะมี
หนาท่ีทํามาหากินโดยแมจะมีการทําประมงเปนอาชีพหลักอยู แตในชวงฤดูกาลทองเท่ียว คือชวง
เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนพฤษภาคม ฝายชายจะทําอาชีพอ่ืนๆ โดยเฉพาะการขับเรือรับจางใหกับ
นักทองเท่ียวดวย สวนฝายหญิงนอกจากจะมีหนาท่ีดูแลรับผิดชอบงานบานตางๆ และการเล้ียงดูลูก
แลว มาในยุคนี้ฝายหญิงก็มักจะออกไปทํางานตามรีสอรทหรือรานอาหารตางๆ ในชุมชนดวย 
นับเปนการปรับบทบาทท่ีชัดเจนของผูหญิงชาวอูรักลาโวย  
 สวนโครงสรางและความสัมพันธภายในชุมชนแตเดิมคือชวงกอนป 2493 พบวา
ความสัมพันธระหวางอูรักลาโวยเกาะหลีเปะดวยกันเองนั้นเปนความสัมพันธแบบเครือญาติ เพราะ
ท้ังหมูบานเปนญาติกัน ไมวาจะเปนญาติทางสายโลหิตหรือญาติโดยการแตงงาน เพราะสวนใหญ
อูรักลาโวยนิยมแตงงานในกลุมเดียวกันเอง ความสัมพันธจึงมีความสนิทสนมกันระหวางเครือญาติ 
มีการชวยเหลือเกื้อกูลกันภายในกลุม ซ่ึงลักษณะความสัมพันธภายในชุมชนเชนนี้ ยังคงสืบเนื่องมา
จนถึงหลังป 2493 ตลอดมาจนถึงปจจุบัน แตอยางไรก็ตามนับต้ังแตในชวงหลังป 2493 เปนตนมา ก็
ไดเริ่มเกิดความเปลี่ยนแปลงบางประการขึ้น เชน เริ่มมีอูรักลาโวยแตงงานกับคนนอก เชน หญิง
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สาวอูรักลาโวยแตงงานกับกลุมพอคาคนกลางหรือเถาแกท่ีเขามาอาศัยอยูในชุมชน แมจะมีเพียง
จํานวนนอย แตก็นับเปนจุดเร่ิมตนของความเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญ ซ่ึงเม่ือมาถึงในยุคท่ีธุรกิจการ
ทองเท่ียวทองเท่ียวขยายตัวเขาสูชุมชน คือหลังป 2527 เปนตนมา ก็พบวาชาวอูรักลาโวยท้ังชายและ
หญิงเร่ิมมีความสัมพันธและแตงงานไปกับคนนอกชุมชนมากข้ึน ท้ังท่ีเปนชาวเลกลุมมอแกนและ
อูรักลาโวยตางถ่ิน คนไทยบนแผนดินใหญ รวมถึงการแตงงานกับคนอีกกลุมหนึ่ง คือ นักทองเท่ียว
ท่ีเปนชาวตางชาติ ซ่ึงในปจจุบันแมวายังพบเพียงจํานวนนอย แตก็ไดเร่ิมกลายเปนคานิยมใหมของ
ชาวอูรักลาโวยในปจจุบัน ดังปรากฏอยูในคําบอกเลาของพอของเด็กสาวชาวอูรักลาโวยคนหนึ่งเลา
วา “ลูกสาวของตนต้ังใจวาโตข้ึนไมอยากแตงงานกับชายชาวอูรักลาโวยดวยกัน เพราะชายชาว
อูรักลาโวยนั้นจน แตอยากแตงงานกับฝร่ัง พอแมจะไดสบาย”66 เม่ือเกิดการแตงงานกับคนตางกลุม
และยายเขามาอยูบนเกาะหลีเปะอยางชัดเจนในยุคนี้ ดังนั้นชุมชนจึงมีลักษณะของความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม 
 นอกจากการแตงงานกับคนตางกลุมซ่ึงทําใหชุมชนมีลักษณะของความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมแลว การเขามาของผูประกอบการ พนักงานของรีสอรทตางๆ นักทองเท่ียว และกลุม
ขาราชการที่เขามาปฏิบัติงานในพื้นท่ี ซ่ึงจะมีท้ังชาวไทยพุทธ ไทยมุสลิมและชาวตางชาติ เชน ใน
กลุมของผูประกอบการตางๆ  ก็จะมีท้ังเถาแกดั้ง เดิมบนเกาะ  ซ่ึงเปนชาวไทยเช้ือสายจีน 
ผูประกอบการจากนอกชุมชน ซ่ึงมักจะมีท้ังชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม กลุมนักทองเท่ียวท่ีเขา
มาในชุมชนก็จะมีท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ โดยเฉพาะนักทองเท่ียวชาวตางชาตินั้นมักจะเขามา
อาศัยอยูในชุมชนนานนับเดือนตอคร้ัง ในกลุมของขาราชการเชน ครู เจาหนาท่ีสถานีอนามัย 
เจาหนาท่ีตํารวจ เจาหนาท่ีของทางอุทยานแหงชาติตะรุเตา เปนตน เจาหนาท่ีเหลานี้มีท้ังท่ีเปนชาว
ไทยพุทธ ไทยมุสลิมและชาวตางชาติ และมักจะพบวามีพระมาธุดงคบางในบางชวงเวลา  ดังนั้นใน
ยุคน้ีชุมชนอูรักลาโวยเกาะหลีเปะจึงมีลักษณะของความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพราะแมวาจะมี
ชาวอูรักลาโวยอาศัยอยูภายในชุมชนเปนกลุมหลัก แตก็พบวามีคนกลุมอ่ืนในชุมชนดวย คือ ชาวเล
กลุมมอแกน ชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิม ชาวไทยเช้ือสายจีนและชาวตางชาติ ลักษณะของความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมท่ีเกิดข้ึนกับชุมชนอูรักลาโวยเชนนี้ จะนํามาซ่ึงการลดทอนความเขมแข็ง
ทางวัฒนธรรมของชาวอูรักลาโวยในชุมชนลง สงผลใหเกิดการปรับตัวทั้งในดานวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรม 
 นอกจากนี้ การที่ชุมชนเปล่ียนแปลงไปมาก เกิดสมาชิกกลุมใหมข้ึนในชุมชนหลาย
กลุม จนกระท่ังชุมชนมีลักษณะของความหลากหลายทางวัฒนธรรมเกิดข้ึน ดังนั้นภาพของผูคน

                                                 
 66 สัมภาษณนายเอกและนางชี หาญทะเล , ชาวบานเกาะหลีเปะ, 1 พฤษภาคม 2550. 
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ภายในชุมชน ซ่ึงจากเดิมเคยมีความเอ้ือเฟอ ชวยเหลือซ่ึงกันและกันอยางชวงกอนป 2527 เร่ิมมีให
เห็นลดนอยลง เงินตราเขามามีความสําคัญกับชาวอูรักลาโวยมากข้ึน ดังน้ันความสัมพันธของคนใน
ชุมชนจึงมักเปนความสัมพันธในเชิงผลประโยชน ความเอ้ือเฟอหรือการบริการตางๆ มักตองตอบ
แทนดวยเงินตรา  ทายที่สุดภาพของความสัมพันธในเชิงขัดแยงไดปรากฏข้ึนอยางชัดเจนในชุมชน 
โดยเฉพาะประเด็นปญหาสําคัญท่ีปรากฏอยูในปจจุบัน คือ ปญหาเร่ืองท่ีดิน ซ่ึงพบวาชาวบานไมมี
กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน บางรายทําประโยชนในท่ีดินแลวแตไมมีเอกสารสิทธ์ิ หรือปญหาของการ
ครอบครองท่ีดินท่ีทับซอนกัน และมักเปนปญหาท่ีเกิดระหวางชาวบานและกลุมนายทุน 
 เกาะหลีเปะเปนพื้นท่ีแหงเดียวในอุทยานท่ีมีกรรมสิทธ์ิเอกชน เนื่องจากมีการเขาไปจับ
จองพื้นท่ีตั้งแตกอนการจัดต้ังอุทยาน กรรมสิทธ์ิท่ีดินสวนมากเปนประเภท สค.1 หรือ นส.3 ซ่ึงถูก
อางสิทธ์ิกอน 1 ธันวาคม 2497 กรรมสิทธ์ิในท่ีดินเปนส่ิงใหมท่ีชาวอูรักลาโวยไมไดคํานึงถึงและ
สนใจมากอน ขอมูลจากสํานักงานท่ีดินจังหวัดสตูลแสดงวาจากพ้ืนท่ี 2,400 ไรบนเกาะหลีเปะ มี
กรรมสิทธ์ิเอกชนท้ังหมด 934 ไร เม่ือชวงป 2513-2523 เม่ือคนนอกเขามาลงทุนและเก็งกําไร มีการ
ซ้ือขายท่ีดินกับชาวอูรักลาโวยและตกลงกันวาจะใหชาวอูรักลาโวยอยูอาศัยตอไป ชาวอูรักลาโวย
กระตือรือรนท่ีจะขายท่ีดินแมวาจะไดในราคาถูก เพราะเช่ือวาอุทยานจะมายึดท่ีและพวกเขาจะ
ไมไดอะไรเลย ตอมาจึงพบวาไมตองคืนท่ีดินใหกับอุทยานฯ ในอดีตชาวอูรักลาโวยเกาะหลีเปะ
จํานองท่ีดินไวกับเถาแกหรือผูใหญบาน บางคนขายท่ีดินโดยปราศจากเอกสารสิทธ์ิ จากการสํารวจ
ครัวเรือนบนหมูเกาะอาดัง-ราวี มากกวา 90% ท่ีไมมีสิทธ์ิในท่ีดิน67  
 ปญหาเร่ืองท่ีดินทวีความรุนแรงมากข้ึน โดยเฉพาะในปจจุบันท่ีดินบนเกาะเปนส่ิงมีคา
มาก เนื่องจากเกาะหลีเปะกลายเปนแหลงทองเท่ียวที่สําคัญ จึงเกิดกรณีพิพาทแยงชิงผลประโยชน
จากท่ีดินระหวางกลุมนายทุนและชาวบาน ปญหาท่ีเกิดข้ึนสงผลใหชาวอูรักลาโวยกลุมหนึ่งใน
ชุมชน รวมตัวกันและมีแนวคิดท่ีจะยื่นถวายฎีกาตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และยื่นหนังสือ
ตอสํานักนายกรัฐมนตรี หลังจากท่ีไดรับความเดือดรอนจากการถูกนายทุนกวานซ้ือและยึดเอาท่ีดิน
ทํากินโดยมิชอบ ความขัดแยงดังกลาวสงผลใหเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2550 กลุมชาวอูรักลาโวย
เกาะหลีเปะราว 40 คน โดยการนําของนายจิตติชัย สุวรรณขาว ประธานชมรมเรือหางเกาะหลีเปะ 
รวมตัวกันเพื่อยื่นถวายฎีกาตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และยื่นหนังสือตอสํานักนายกรัฐมนตรี 
ท้ังนี้นายจิตติชัยไดกลาววา  
 

                                                 
 67 เสาวลักษณ รุงตะวันเรืองศรี และคนอ่ืนๆ, รายงานฉบับสมบูรณ โครงการพัฒนา

หลักสูตรความรูทองถ่ินของชาวอูรักลาโวยในหมูเกาะอาดัง-ราวี, 28.  
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ชาวอูรักลาโวยเกาะหลีเปะกําลังไดรับความเดือดรอนอยางหนัก เนื่องจากผูมีอิทธิพลท้ังใน
และนอกพื้นท่ีเขามาบุกรุกท่ีดินทํากินของชาวบานบนเกาะหลีเปะ เพราะเกาะหลีเปะเปน
สถานท่ีทองเท่ียวทางทะเลท่ีสวยงามของจังหวัดสตูลและกําลังเปนท่ีความนิยมของ
นักทองเท่ียว เหตุท่ีเปนเชนนี้เพราะชาวเลท้ังหมดไมไดรับการศึกษา เพราะความยากจน และ
ความรูเทาไมถึงการณวาท่ีดินบนเกาะมีประโยชนตอการครองชีพ จนกระท่ังชาวบานทุก
ครอบครัวมารูตัวอีกทีเมื่อมีนายทุนจากภายนอกและผูมีอิทธิพลในพ้ืนท่ีเขามาใชอํานาจโดย
มิชอบ ขับไลใหออกจากท่ีดินทํากิน และผูมีอิทธิพลเขามาปกหลักเขตบนท่ีดินของพวกเรา 
ท้ังๆ ท่ีท่ีดินทุกตารางนิ้วบนเกาะหลีเปะเปนของชาวเกาะ และมีหลักฐานการเหยียบย่ําทํากิน
ตามพระราชบัญญัติเมื่อป พ.ศ. 2497 และมีใบรับรองจากกรมท่ีดินโดยชอบธรรม ซึ่งใหไว
ประกอบการท่ีอยูอาศัยเปนหลักฐานการเสียภาษี68 

 
 ดานนายปยวัฒน กวีเวช ท่ีปรึกษาแกนนําชาวบานกลาววา  

 
ท่ีผานมาตนไดไปท่ีเกาะหลีเปะและทราบวาชาวบานกําลังไดรับความเดือดรอนจากการท่ีถูก
นายทุนมาขับไลท่ีดินทํากินโดยใหชาวบานเตรียมหาท่ีอยูใหม ท้ังท่ีในความเปนจริงนายทุน
เขาไปเชาท่ีดินของพวกเขาและทําสัญญาเชาพรอมการจายเงินและเซ็นสัญญาโดยเพ่ิม
ยอดเงินในสัญญาเกินความเปนจริง และจากการพูดคุยสอบถามกับกลุมนายทุนไดคําตอบวา 
พวกเขาเปนเจาของท่ีดินตรงน้ีท้ังหมด เพราะชาวเลไดขายเขาหมดแลว เขาจะทําอยางไรก็
ได69 

 
 ปจจุบันปญหากรรมสิทธ์ิท่ีดิน นับวาเปนปญหาความขัดแยงท่ีกําลังทวีความรุนแรง
มากข้ึนในชุมชนอูรักลาโวยเกาะหลีเปะ และเปนปญหาที่ชาวอูรักลาโวยในชุมชนกําลังรอคอยการ
แกไขปญหาน้ีอยางจริงจัง จึงไดเร่ิมเกิดแกนนําชาวบาน ซ่ึงเปนชาวอูรักลาโวยรุนใหมท่ีไดรับ
การศึกษาและประสบการณจากสังคมภายนอก ไดเร่ิมมองหาแนวทางแกไขปญหานี้อยูในปจจุบัน 
  

                                                 
 68 ผูจัดการออนไลน, ชาวเลเกาะหลีเปะยกพลข้ึนกรุงถวายฎีกาในหลวง-รองถูกนายทุน
ฮุบเกาะ,  [ออนไลน], เขาถึงเม่ือ 6 พฤษภาคม 2550. เขาถึงไดจาก http://www.manager.co.th/ 
Local/ ViewNews.aspx?NewsID=9500000051704 
 69 เร่ืองเดียวกัน. 
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 ผูนํากับการควบคุมทางสังคม ในสวนของความสัมพันธระหวางผูนําชุมชนกับคนใน
ชุมชนน้ัน จะเห็นไดอยางชัดเจนวามีความเปล่ียนแปลงมาตลอดเวลาจนมาถึงยุคปจจุบัน กลาวคือ 
ผูนําชุมชนในยุคดั้งเดิม คือโตะฆีรีนั้น จะเปนผูนําตามประเพณีท้ัง มีอํานาจทางการปกครอง และ
เปนผูนําเชิงพิธีกรรม ซ่ึงเปนท่ีเคารพมากของคนในชุมชน เม่ือมาถึงยุคเปล่ียนผาน ผูนําคนเดิม
เสียชีวิตลง ผูนําคนใหมซ่ึงเขามาปกครองชุมชนกลับเปนคนนอกท่ีเขามามีอิทธิพลในชุมชน คือ 
นายบรรจง อังโชติพันธุ มีลักษณะเปนผูนําทางการปกครอง และเปนผูนําทางเศรษฐกิจ อูรักลาโวย
ภายในชุมชนจะใหความเคารพนับถือและเกรงกลัวมาก เนื่องจากเปนผูมีอิทธิพลในทะเลแถบอันดามัน 
 มาในยุคปจจุบัน ผูนําชุมชนคือ นายกิจชัย หอพิสุทธิสาร เปนผูใหญบานหมูที่ 7 บาน
เกาะหลีเปะ มาต้ังแตป พ.ศ. 2528 และเปนผูใหญบานแบบเกษียณอายุราชการ ปจจุบันอายุ 52 ป 
เดิมนายกิจชัยเปนชาวเพชรบุรี เขามาทําอาชีพประมงในพื้นท่ีนี้ตั้งแตป พ.ศ. 2515 และไดแตงงาน
กับนางจินดา อังโชติพันธ บุตรสาวของนายบรรจง อังโชติพันธุ อดีตผูใหญบานเกาะหลีเปะ และ
กํานันตําบลเกาะสาหราย ผูใหญบานคนปจจุบันมีลักษณะเปนผูนําทางการปกครองอยางเปน
ทางการ และเปนผูนําทางเศรษฐกิจ เนื่องจากเปนเจาของรีสอรทแหงแรกบนเกาะหลีเปะ ปจจุบัน
หลีเปะรีสอรท ซ่ึงเปนรีสอรทของผูใหญบาน กลายเปนรีสอรทใหญแหงหนึ่งท่ีมีช่ือเสียงบนเกาะ
หลีเปะ แตบทบาทดานงานพัฒนาชุมชนในยุคนี้ กลับเปนบทบาทขององคการบริหารสวนตําบลเสีย
มากกวา เม่ือมีความเดือนรอนข้ึนในชุมชน ชาวบานจะเขารองเรียนตอสมาชิกองคการบริหารสวน
ตําบล ซ่ึงเปนคนในชุมชนเกาะหลีเปะ 2 คน ท้ังคูมีเช้ือสายอูรักลาโวย 
 สวนผูนําทางจิตวิญญาณหรือผูท่ีทําหนาท่ีเปนผูนําในการประกอบพิธีกรรมของอูรักลา
โวย ซ่ึงชาวบานเรียกวา “โตะหมอ” นั้น ในปจจุบัน คือ นายสวัสดิ์ หาญทะเล ซ่ึงสืบทอดความเปน
ผูนําทางจิตวิญญาณตอจาก โตะมายม ซ่ึงเปนผูนําทางจิตวิญญาณมาต้ังแตป 2493 โตะมายมเสียชีวิต
เม่ือป 2533 นายสวัสดิ์ จึงสืบทอดการเปนผูนําเชิงพิธีกรรมคนใหม เนื่องจากเปนบุตรบุญธรรมของ
โตะมาโยม70 แตชาวอูรักลาโวยในปจจุบันไดลดความศรัทธาในตัวผูนําทางจิตวิญญาณในยุคนี้ลงไป
มาก  
 
 ความสัมพันธกับภายนอก  ดานความสัมพันธกับคนภายนอกชุมชนนั้น ชาวอูรักลาโวย
ในยุคนี้ไดปรับตัวทางดานความสัมพันธกับคนภายนอกไปมาก ท้ังนี้สืบเนื่องจากสภาวการณใน
ปจจุบันของชุมชน ซ่ึงปรับเปล่ียนเปนชุมชนทองเท่ียว ชาวอูรักลาโวยจึงมีความสัมพันธกับคน
ภายนอกชุมชนมากกวาในอดีต ท้ังในสวนของความสัมพันธกับเถาแกหรือพอคาคนกลางซ่ึงเปนเถา

                                                 
 70 สัมภาษณนายสวัสดิ์ หาญทะเล,โตะหมอ, 11 พฤษภาคม 2549.  
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แกหรือพอคานอกชุมชน ความสัมพันธกับนักทองเท่ียวและกลุมผูประกอบการดานการทองเท่ียว 
ความสัมพันธกับรัฐ ความสัมพันธกับอูรักลาโวยและกลุมเครือญาติตางถ่ิน และความสัมพันธกับ
ชุมชนตลาดบนฝง 
 
 1. ความสัมพันธในเชิงธุรกิจ 
 ความสัมพันธกับเถาแกหรือพอคาคนกลาง นอกจากชาวอูรักลาโวยเกาะหลีเปะจะมี
ความสัมพันธกับเถาแกประมงในชุมชน มาตั้งแตราวทศวรรษ 2490 เปนตนมาแลว ความสัมพันธ
ในลักษณะเถาแกและลูกนองยังคงดําเนินอยูเร่ือยมาจนถึงปจจุบัน และจากการพัฒนาทางดานการ
ประมง ซ่ึงเร่ิมการทําประมงน้ําลึก ในเขตนานนํ้าสากล โดยเฉพาะชวงหลังจากการจัดต้ังอุทยานใน
ป 2517 เปนตนมา ทําใหกลุมชาวประมงอูรักลาโวยตองออกเรือไปหาปลาหางไกลจากชุมชน ในยุค
นี้ยังพบวาชาวอูรักลาโวยบางครอบครัวมีการเลือกไปทํางานกับเรือประมงตางถ่ินบาง นอกจากนี้ใน
ยุคนี้ยังพบวาชาวประมงอูรักลาโวยสวนหนึ่งเลือกท่ีจะเดินทางไปขายปลาใหกับเถาแกหรือพอคา
ภายนอกชุมชน ซ่ึงจะทําใหไดรายไดดีกวา 
 ความสัมพันธกับนักทองเท่ียวและกลุมผูประกอบการดานการทองเท่ียว นักทองเท่ียว
เร่ิมเขาสูเกาะหลีเปะต้ังแตหลังการสรางรีสอรทแหงแรกขึ้นในป 2527 มาในทศวรรษ 2530 เม่ือ
จํานวนนักทองเท่ียวเพิ่มข้ึน จึงเร่ิมเกิดการขยายตัวในการลงทุนทางการทองเท่ียวมากข้ึน จนกระท่ัง
ในทศวรรษ 2540 ไดเกิดกลุมผูประกอบการดานการทองเที่ยวข้ึนมากมาย ไมวาจะเปนกลุมท่ีพัก
ประเภทรีสอรทและบังกะโล รานอาหารและเคร่ืองดื่ม และรานคาประเภทตางๆ เปนตน ซ่ึงเปนการ
ลงทุนจากผูประกอบการจากภายนอกเปนสวนใหญ  จํานวนนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและ
ตางประเทศเพิ่มมากข้ึนทุกป ในชวงทศวรรษ 2540 เปนตนมา ความเติบโตของการทองเท่ียวบน
เกาะหลีเปะ สงผลใหเกิดการจางงาน นํารายไดมาสูชาวอูรักลาโวยในพื้นท่ี ชาวอูรักลาโวยได
ปรับเปล่ียนบทบาทของตนมาเปนผูใหบริการดานการทองเท่ียวแกนักทองเท่ียวท่ีเขาถึงแหลง
ทองเที่ยวภายในหมูเกาะอาดัง-ราวี เชน การขับเรือหางยาวรับจางและนําเท่ียว ตลอดจนการเปน
พนักงานทําความสะอาด ซักรีด ปรุงอาหาร และพนักงานเสิรฟอาหารตามรีสอรทและรานอาหารท่ี
เกิดข้ึนบนเกาะ  ดังนั้นชาวอูรักลาโวยในยุคนี้จึงมีความสัมพันธกับกลุมนักทองเท่ียว  และ
ผูประกอบการดานการทองเท่ียวในลักษณะของนายจางและลูกจาง หรือเปนแหลงท่ีมาของรายได
ของชาวอูรักลาโวยบนเกาะหลีเปะ 
 ความสัมพันธกับชุมชนตลาดบนฝง นับต้ังแตเร่ิมมีการใชเรือติดเครื่องยนตในชุมชน 
จนกระท่ังในปจจุบันมีเรือโดยสารวิ่งประจําทุกวันระหวางเกาะหลีเปะกับทาเรือปากบารา อําเภอ
ละงู ในชวงฤดูกาลทองเท่ียว เม่ือประมาณ ตนทศวรรษ 2540 ความสะดวกของการคมนาคม และ
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การมีรายไดท่ีดีจากการประกอบอาชีพการบริการดานการทองเที่ยว จึงทําใหชาวอูรักลาโวยเกาะ
หลีเปะสามารถเดินทางเพื่อไปจับจาย ซ้ือของในตัวเมืองไดสะดวกขึ้น รวมถึงการเดินทางเพื่อไป
รักษาโรคในโรงพยาบาลในตัวเมืองดวย    
 
 2. ความสัมพันธกับรัฐ 
 หนวยงานภาครัฐไดเขาสํารวจและจัดทําทะเบียนบานและบัตรประจําตัวประชาชน
ใหกับชาวบานในชุมชนเกาะหลีเปะเปนคร้ังแรก ตั้งแตป พ.ศ. 2499 ซ่ึงเปนเสมือนเคร่ืองมือผสม
กลมกลืนชาวอูรักลาโวยใหเขามายอมรับกับแบบแผนวัฒนธรรมของคนสวนใหญ เกิดผูนําทางการ
ข้ึนในชุมชน จนกระท่ังถึงปจจุบัน ในกรณีมีคนเกิด คนตาย หรือการยายถ่ินฐานจะตองแจงกับ
ผูใหญบานบนเกาะ หรืออาจเดินทางไปแจงยังอําเภอไดดวยตนเอง และในยุคท่ีชุมชนอูรักลาโวย
เกาะหลีเปะพัฒนาข้ึนเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญของจังหวัดสตูล ทางจังหวัดและหนวยงานตางๆ 
ท่ีเกี่ยวของจึงมีนโยบายชวยสงเสริมการทองเท่ียว และคุณภาพชีวิตของชาวบานในชุมชนอยาง
ชัดเจนมากข้ึน เชน การบริหารจัดการใหชาวบานมีไฟฟา ประปา ถนน โทรศัพท ใชงานในชุมชน มี
ปายส่ือความหมายตางๆ สัญญาณเตือนภัย การรักษาความสงบและความปลอดภัยภายในชุมชนโดย
มีเจาหนาท่ีตํารวจอยูประจํา รัฐกําหนดนโยบายดานการศึกษาผานทางโรงเรียนบานเกาะอาดัง ซ่ึง
ปจจุบันเปดสอนถึงระดับช้ันม. 3 และเร่ิมมีเด็กชาวอูรักลาโวยบางคนเขาไปศึกษาตอในตัวเมือง ซ่ึง
แมจะเปนเพียงสวนนอยมาก แตก็เปนจุดเร่ิมตนของความสัมพันธกับสังคมภายนอกในรูปแบบใหม
ท่ีเกิดข้ึนในยุคนี้ และนโยบายดานสาธารณะสุขผานสถานีอนามัยเกาะอาดัง มีการกําหนดนโยบาย
ทางดานการปกครองผานทางผูใหญบานและองคการบริหารการปกครองสวนทองถ่ิน ปจจุบัน
ชาวบานมีรายไดท่ีชัดเจนจึงตองจายภาษีใหกับหนวยงานภาครัฐ 
 
 3. ความสัมพันธกับอูรักลาโวยและกลุมเครือญาติตางถ่ิน 
 ในยุคดั้งเดิมและยุคเปล่ียนผานชาวอูรักลาโวยเกาะหลีเปะจะมีความสัมพันธกับคน
ภายนอกชุมชนในลักษณะของการเดินทางไปพบญาติ เชน ท่ีเกาะลันตา เกาะสิเหรและเกาะพีพี 
รวมท้ังท่ีเกาะลังกาวี เปนตน มาในปจจุบัน ความสัมพันธในลักษณะการแตงงานกับคนนอกชุมชน
ก็พบมากข้ึน ซ่ึงพบวานอกจากจะแตงงานกับชาวอูรักลาโวยตางถ่ินแลว ยังมีการแตงงานกบักลุมคน
ไทย และชาวตางชาตินอกชุมชนอีกดวย แตสวนใหญเม่ือแตงงานแลวก็จะกลับเขามาอยูในชุมชน
เหมือนเดิม ทําใหเกิดการเพ่ิมจํานวนประชากรข้ึนภายในชุมชน และกลายเปนชุมชนท่ีมีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม เพราะมีคนหลายกลุมเขามาอาศัยอยูในชุมชนมากข้ึน ดังไดกลาวแลว
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ขางตน ดังนั้นในยุคนี้จึงสามารถพบเห็นการเดินทางเพ่ือไปเยี่ยมญาติตางถ่ินท้ังท่ีเปนอูรักลาโวย และ
คนกลุมอ่ืนๆ นอกชุมชน   
 
การปรับตัวในทางสภาพความเปนอยูและลักษณะวัฒนธรรม 
  วงจรชีวิตประจําวัน เม่ือชุมชนอูรักลาโวยเกาะหลีเปะพัฒนาข้ึนเปนชุมชนทองเท่ียว 
วงจรชีวิตในแตละปของอูรักลาโวยเกาะหลีเปะจึงอาจแบงไดเปน 2 ชวงใหญๆ คือ ชวงฤดูกาล
ทองเท่ียว ตั้งแตประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน ถึงกลางเดือนพฤษภาคม และวงจรชีวิตในชวงหลัง
ฤดูกาลทองเท่ียว ซ่ึงเขาสูชวงฤดูมรสุม ประมาณปลายเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ซ่ึงรายได
หลักในชวงฤดูกาลทองเท่ียวก็จะมาจากการบริการทางการทองเท่ียว สวนรายไดหลักในชวงหลัง
ฤดูกาลทองเท่ียว ก็จะมาจากการทําประมง  
 โดยในชวงฤดูการทองเท่ียวนั้น ชาวอูรักลาโวยในแตละครอบครัวจะต่ืนข้ึนมาแต
เชาตรู ผูหญิงชาวอูรักลาโวยจะเร่ิมกิจวัตรประจําวันแตเชา ตั้งแตเล้ียงลูก หุงหาอาหาร ซักผา ปด
กวาดเช็ดถูบานเรือน ขณะท่ีผูชายหรือชาวอูรักลาโวยสูงวัยมักงวนอยูกับการกวาดบริเวณบาน เม่ือ
เด็กออกจากบานไปโรงเรียนแลว ผูหญิงจากหลายๆ บานก็จะตองออกไปทํางานกับรีสอรท หรือ
รานอาหารในชุมชน ซ่ึงพบวาบางคนไปเปนแมบานของรีสอรท คอยดูแลทําความสะอาดหองพัก
นักทองเท่ียวภายในบริเวณรีสอรท และซักผา บางก็ไปเปนแมครัว พนักงานในครัว และพนักงาน
เสิรฟ หากบานใดมีเด็กเล็กๆ ที่ยังไมเขาโรงเรียนก็มักจะฝากใหปูยา ตายาย หรือญาติๆ ชวย
เลี้ยงดู สวนชายชาวอูรักลาโวยก็มักจะออกไปตรวจสอบสภาพของเรือ เพ่ือเตรียมความพรอมใน
การเปนเรือหางยาวรับจาง เม่ือนักทองเท่ียวเดินทางมาถึงต้ังแตประมาณชวงเที่ยงของวัน ในชวง
ฤดูกาลทองเท่ียวนี้ ชายชาวอูรักลาโวยมักจะหยุดการทําประมงไวช่ัวคราว เพ่ือมาหารายไดจากการ
ใหบริการทางการทองเท่ียว เชน การขับเรือหางยาวรับจาง และการนําเท่ียวภายในหมูเกาะอาดงั-ราว ี
แตหลังจากหมดฤดูการทองเท่ียวแลว จึงจะกลับไปทําประมงอีกคร้ังหนึ่ง  
 สวนกลุมอูรักลาโวยสูงวัยนอกจากจะชวยดูแลหลานๆ อยูกับบานแลว ยังพบวาบางคน
ยังคงทํางานรับจางภายในชุมชน เชน รับจางดายหญาใหกับสถานท่ีตางๆ ภายในชุมชน แลวแตจะมี
ใครจางงาน บางคนก็ยังไปเก็บหาผักมาขาย พอเปนรายไดเล็กนอยนํามาจุนเจือครอบครัว หลังจาก
เสร็จส้ินจากภาระหนาท่ีการงานในแตละวัน ชายชาวอูรักลาโวยมักรวมกลุมกันดื่มสุรา สวนผูหญิง
ก็จะสนุกสนานอยูกับการต้ังวงเลนไพ แตในกลุมเด็กวัยรุนโดยเฉพาะผูชายจะรวมกลุมกันเลนกีฬา
เปนประจํา ในทุกๆ เย็นของแตละวัน เชน การเลนฟุตบอล วอลเลยบอล และตะกรอ สวนเด็กวัยรุน
ผูหญิงนอกจากรวมกลุมกันพูดคุยในบรรดาเพื่อนแลว ก็จะสนุกสนานกับการดูโทรทัศน ซ่ึงมี
รายการโปรดคือ ละคร 
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ภาพท่ี 50 การเล้ียงดูบุตรของสตรีแมลูกออนในชุมชน 
ท่ีมา : เร่ือง เลาจากเกาะหลีเปะ (ภาคสาม) [ออนไลน], เขาถึงเม่ือ 10 ตุลาคม 2550. เขาถึงไดจาก 

http://munasunma.diaryclub.com/20071010/0/0/blog.html  
 

  
 
ภาพท่ี 51 การเลนไพของสตรีอูรักลาโวยเกาะหลีเปะ 
ท่ีมา : เร่ือง เลาจากเกาะหลีเปะ (ภาคสาม) [ออนไลน], เขาถึงเม่ือ 10 ตุลาคม 2550. เขาถึงไดจาก 

http://munasunma.diaryclub.com/20071010/0/0/blog.html  
 
 วัฒนธรรมพื้นฐาน  ดานการใชภาษาชาวอูรักลาโวยเกาะหลีเปะ ในยุคนี้นอกจากจะใช
ภาษาอูรักลาโวยพูดคุยกันในกลุมอูรักลาโวยดวยกันแลว ดวยการเปนชุมชนเปดท่ีมีการติดตอ
สัมพันธกับชุมชนภายนอกมากข้ึน ชาวอูรักลาโวยในปจจุบันจึงสามารถส่ือสารดวยการใช
ภาษาไทยไดเปนอยางดี โดยเฉพาะในกลุมเด็ก วัยรุนและอูรักลาโวยวัยกลางคน ซ่ึงสามารถพูดได
ท้ังภาษาไทยกลางและภาษาถ่ินใต สวนในกลุมคนวัยชราอาจจะมีท่ีพูดไดบางและไมไดบาง 
เนื่องจากความเคยชินในการใชภาษาอูรักลาโวย ซ่ึงก็จะตรงกันขามกับเด็กชาวอูรักลาโวยใน
ปจจุบัน โดยเฉพาะในกลุมท่ีพอหรือแมซ่ึงเปนชาวอูรักลาโวยไปแตงงานกับคนนอก ทําใหเกิด
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คานิยมใหม ท่ีจะสอนในลูกของตนพูดเปนภาษาไทยกลาง และมักจะพบวาพูดภาษาอูรักลาโวยไม
คอยได71  

 นอกจากนี้ดวยภาวะท่ีชุมชนกลายเปนแหลงทองเท่ียวท่ีไดรับความสนใจมากข้ึนเร่ือยๆ 
ในปจจุบัน ทําใหมีจํานวนนักทองเท่ียวตางชาติเพิ่มมากข้ึนในชุมชน ดังนั้นในกลุมอูรักลาโวยวัยรุน
และวัยกลางคน ซ่ึงตองทํางานบริการนักทองเท่ียวเหลานี้ จึงมีความจําเปนท่ีจะตองสามารถใช
ภาษาอังกฤษเพื่อส่ือสารกับนักทองเท่ียวเหลานี้ ปจจุบันพบวา ไมวาจะเปนคนขับเรือรับจาง หรือ
พนักงานเสิรฟในรานอาหารตางก็สามารถพูดภาษาอังกฤษส่ือสารกับนักทองเท่ียวชาวตางชาติได 
ท้ังนี้นายกิจชัย หอพิสุทธิสาร ผูใหญบานเกาะหลีเปะเลาวา เคยมีเจาหนาท่ีจากมูลนิธิชัยพัฒนามา
สอนภาษาอังกฤษใหกับชาวอูรักลาโวย72 นอกจากนี้นายมนตรี นาคประคอง ผูอํานวยการโรงเรียน
บานเกาะอาดัง ยังกลาววาทางโรงเรียนมีนโยบายในการจางครูสอนภาษาอังกฤษ ซ่ึงเปนเจาของ
ภาษาหรือเปนครูชาวตางชาติมาสอนภาษาอังกฤษใหแกนักเรียนชาวอูรักลาโวยในโรงเรียน 
เนื่องจากมองเห็นวานักเรียนมีความจําเปนท่ีจะตองใช เพราะชุมชนไดพัฒนาไปเปนแหลงทองเท่ียว
ท่ีรองรับนักทองเท่ียวตางชาติจํานวนมากดวยเชนกัน73 นับเปนการปรับตัวทางดานการใชภาษาของ
ชาวอูรักลาโวยในปจจุบัน 

 สวนลักษณะการแตงกายชาวอูรักลาโวยในปจจุบันจะมีการแตงกายท่ีสืบเนื่องมาจาก
ในอดีตเฉพาะเวลาที่อยูบาน หญิงสูงวัยหรือท่ีแตงงานแลว มักจะแตงกายแบบเรียบงาย คือการนุงผา
กระโจมอก ไมสวมเส้ือ สวนชายมักนุงผาขาวมา โสรง กางเกงชาวเล หรือกางเกงขาส้ัน ไมสวมเส้ือ 
แตเม่ือจะออกจากบาน ก็มักแตงกายตามแบบสมัยนิยม เลียนแบบคนเมืองมากข้ึน โดยเฉพาะหญิง
สาววัยรุนจะแตงตัวตามสมัยนิยมกันมาก เชน การใสเส้ือยืด เส้ือกลาม หรือแมกระท่ังเส้ือสายเด่ียว 
และกางเกงยีนส และมักจะมีการทําสีผม แตงหนาและสวมเคร่ืองประดับตางๆ สวนผูชายเม่ือตอง
ออกจากบานก็มักจะแตงกายตามแบบสมัยนิยมเชนกัน    

 ดานอาหารการกินของชาวอูรักลาโวยในปจจุบัน รับประทานขาวเปนอาหารหลัก ซ่ึง
จะหาซ้ือไดจากรานคา ประเภทรานขายของชําในชุมชน สําหรับกับขาวนั้น นอกจากจะเปนอาหาร
ทะเล ซ่ึงไดมาจากการทําประมงแลว ชาวอูรักลาโวยในสมัยนี้มักจะซ้ือหากับขาวจากรานขายของ

                                                 
 71 สัมภาษณนายสมานมิตร หาญทะเล, ชาวบานเกาะหลีเปะ, 1 พฤษภาคม 2550. 
 72 สัมภาษณนายกิจชัย หอพิสุทธิสาร, ผูใหญบานหมูท่ี 7 บานเกาะหลีเปะ, 18 มีนาคม 

พ.ศ. 2549. 
 73 สัมภาษณนายมนตรี นาคประคอง, ผูอํานวยการโรงเรียนบานเกาะอาดัง, 14 

กุมภาพันธ 2550. 
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ชําในชุมชนเชนเดียวกัน ซ่ึงทางรานจะซ้ือสินคาประเภท หมู ไก และผักตางๆ จากในเมืองสตูลมา
ขายบนเกาะ นอกจากนี้ก็จะมีอาหารแหงหรืออาหารสําเร็จรูปบางชนิด เชน บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปยี่หอ
ตางๆ ปลากระปองและเคร่ืองปรุงตางๆ ท่ีจําเปนในการประกอบอาหาร รวมถึงขนมขบเค้ียวตางๆ 
เคร่ืองดื่มประเภทน้ําอัดลม ซ่ึงเปนท่ีโปรดปรานมากในหมูเด็กๆ ชาวอูรักลาโวยในปจจุบัน 
 นอกจากการหาซ้ืออาหารจากรานคามาปรุงเปนอาหารเองแลว ปจจุบันยังพบวา ชาวอูรักลา
โวยบางสวนนิยมเขาไปซ้ือหาอาหารจากรานอาหารเล็กๆ ท่ีชาวอูรักลาโวยบางครอบครัวหรือคน
นอกชุมชนเขามาเปดรานขายอาหาร เชน รานกวยเตี๋ยว รานอาหารตามส่ัง รานขาวหมูแดง ราน
สมตํา และรานกาแฟ เปนตน ซ่ึงลูกคาของรานอาหารเหลานี้นอกจากจะเปนกลุมนักทองเท่ียวแลว 
ยังรวมถึงกลุมชาวอูรักลาโวยดวย และโดยมากมักจะเปนกลุมวัยรุนชาวอูรักลาโวย 
 เจาหนาที่ของสถานีอนามัยเกาะหลีเปะ ใหขอมูลวา ในปจจุบันมีชาวหลีเปะนอยมากท่ี
จะเปนโรคขาดสารอาหาร แตโดยสวนใหญมักจะพบวาเปนโรคอวนแทนโดยเฉพาะในกลุมสตรี
วัยกลางคน74 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากอาหารที่ชาวอูรักลาโวยเกาะหลีเปะในปจจุบันนิยมบริโภคมักจะ
เปนอาหารที่มีไขมันสูง เชนหมูสามช้ัน เปนตน และนิยมนํามาประกอบอาหารประเภทผัด ทอด 
และแกงกะทิ เนื่องจากบนเกาะหลีเปะในปจจุบันแมจะไมไดปลูกมะพราวขายเหมือนในยุคเปลี่ยน
ผานแลว แตก็ยังมีมะพราวใหบริโภคอยูอีกมาก75 
 ดานสุขลักษณะอนามัยและการรักษาโรค ในปจจุบันบานเรือนของชาวอูรักลาโวยมี
การสรางสวมกันไวมากข้ึน ท้ังท่ีสรางไวในตัวบานและสรางแยกออกมานอกตัวบาน อูรักลาโวยใน
ยุคนี้รักษาบานและบริเวณโดยรอบอยางสะอาด สวนชายหาดและทะเลซ่ึงเดิมเคยเปนท่ีท้ิงขยะท่ี
ไดรับการทําความสะอาดเม่ือน้ําข้ึน และพัดพาขยะตางๆออกไปน้ัน มาในยุคนี้ชาวอูรักลาโวยไดรับ
การอบรมใหท้ิงขยะใหเปนท่ีเปนทางกันมากข้ึน มีถังขยะของแตละบาน และทางองคการบริหาร
สวนตําบลเกาะสาหรายเขามาชวยดูแลในการจัดเก็บขยะ รวมถึงเร่ืองการใชน้ําประปาภายใน
หมูบานดวย ดังนั้นชาวอูรักลาโวยในปจจุบันจึงอาศัยน้ําประปา และนํ้าจากบอบาดาลในการทํา
ความสะอาด ซักลาง 76  

                                                 
 74 สัมภาษณนายยงยุทธ ชูวงศ, หัวหนาสถานีอนามัยเกาะอาดัง, 18 มีนาคม 2549.  
 75 สัมภาษณนางสะอะ หาญทะเล และนายสมานมิตร หาญทะเล, ชาวบานเกาะหลีเปะ, 

1 พฤษภาคม 2550. 
 76 สัมภาษณนายวันชัย สิริฮั่น, สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลเกาะสาหรายและ

นายสมเดช หาญทะเล, ผูชวยผูใหญบาน ฝายปกครอง, 11 พ.ค. 2549.   
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 สวนดานการรักษาโรคนั้น ชาวอูรักลาโวยในยุคนี้เขารับการรักษาโรคจากทางสถานี
อนามัยกันมาก สวนในรายท่ีปวยหนัก สถานีอนามัยจะสงตัวไปรักษาในโรงพยาบาลในตัวเมือง
สตูล ในกรณีฉุกเฉินเจาหนาท่ีจากสถานีอนามัยสามารถติดตอประสานงานกับทางสาธารณะสุข
จังหวัด ติดตอขอเฮลิคอปเตอรมารับตัวผูปวยไปสงยังโรงพยาบาลในจังหวัดสตูลได ปจจุบันมี
ชาวบานบางรายเดินทางเขาไปรักษาโรคกับโรงพยาบาลใหญๆ ในตัวเมือง เชน โรงพยาบาลสงขลา
นครินทร จังหวัดสงขลาดวยเชนกัน แตในสวนของการคลอดบุตรนั้น มารดาชาวอูรักลาโวยยังคง
นิยมคลอดบุตรกับผดุงครรภโบราณ ของชุมชน ซ่ึงปจจุบันมีอยู 2 คน คือนางรอเบ๊ียะ หาญทะเล 
อายุ 72 ป และนางซุยซิน หาญทะเล อายุ 52 ป เดิมเปนหมอตําแยของชุมชน ตอมาภายหลังทาง
สถานีอนามัยไดสงตัวไปอบรมเปนผดุงครรภโบราณกับทางจังหวัด77 
 ดานการศึกษาในปจจุบัน เนื่องจากชุมชนอูรักลาโวยเกาะหลีเปะกลายเปนชุมชนเปด
มากข้ึน และเปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของจังหวัดสตูล ระบบการศึกษาภายในเกาะจึงพัฒนา
ตามไปดวย โดยชาวอูรักลาโวยจะไดรับการศึกษาสูงข้ึน ในป 2540 โรงเรียนบนเกาะไดขยาย
การศึกษาโดยจัดใหมีการเรียนการสอนจนถึงระดับช้ัน ม.378 ท้ังนี้กอนหนาท่ีจะมีการขยายการศึกษา
ข้ึนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตนนี้ ทางโรงเรียนไดเคยมีโครงการสงเสริมเด็กชาวอูรักลาโวยเรียนตอ
ระดับมัธยมศึกษาโดยความริเร่ิมของครูใหญโรงเรียนบานเกาะอาดัง และไดรับความรวมมือจาก
โรงเรียนทุงหวาวรวิทย อําเภอทุงหวา จังหวัดสตูล โครงการนี้เรียกกันทั่วไปในโรงเรียนบาน
เกาะอาดังวา “โครงการเจียระไนไขมุก” เร่ิมโครงการเม่ือปการศึกษา 2530 สงนักเรียนรุนแรกไป
เรียนท่ีโรงเรียนทุงหวาวรวิทย เม่ือปการศึกษา 2535 จํานวน 3 คน นักเรียนหนีกลับ 2 คน เนื่องจาก
ชาวอูรักลาโวยยังมองเห็นความสําคัญของการศึกษานอยอยู การลงทุนทางการศึกษาโครงการ
ดังกลาว เปนภาระท่ีครูตองจัดหาทุนเพื่อเปนคาอุปกรณการเรียน เคร่ืองแบบ โดยทางโรงเรียนทุง
หวาวรวิทย อนุเคราะหในเร่ืองท่ีพักและการเรียน79 
 ปจจุบันเม่ือขยายการศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตนข้ึนภายในชุมชน ก็พบวามีเด็ก
นักเรียนชาวอูรักลาโวย นิยมศึกษาตอกันมากข้ึน โดยในปจจุบัน เนื่องจากชุมชนหลายเปนแหลง

                                                 
 77 สัมภาษณนางวิภาพร ดิษฐสระ, เจาหนาท่ีสถานีอนามัยเกาะอาดัง, 13 กุมภาพันธ 

2550 และสัมภาษณนางรอเบ๊ียะ หาญทะเล, ผดุงครรภโบราณ, 1 พฤษภาคม 2550. 
 78 สัมภาษณนายมนตรี นาคประคอง, ผูอํานวยการโรงเรียนบานเกาะอาดัง, 14 

กุมภาพันธ 2550.  
 79 วิทยาลัยครูสงขลา, รายงานการวิจัย เร่ือง การฟนฟูบริเวณประวัติศาสตรเกาะตะรุเตา 

อุทยานแหงชาติตะรุเตา (2535), 234.   
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ทองเท่ียวท่ีสําคัญ ทางโรงเรียนจึงไดกระหนักถึงความสําคัญในการสงเสริมการใชภาษาอังกฤษซ่ึง
เปนภาษาสากลที่สําคัญ ปจจุบันจึงไดมีการจางครูชาวตางชาติมาสอนภาษาอังกฤษใหกับนักเรียนใน
โรงเรียนดวย เนื่องจากนักเรียนสวนใหญเม่ือจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตนแลว ก็มัก
เลือกทํางานบริการนักทองเท่ียวภายในชุมชน ปจจุบันยังพบวาชาวอูรักลาโวยเลือกไปศึกษาตอใน
ระดับท่ีสูงกวาช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ภายนอกชุมชนนอยมาก พบวามีชาวอูรักลาโวยเพียง 2 คน
เทานั้นท่ีจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี คือ นางสาวรัชดา หาญทะเล ศึกษาสําเร็จคณะบัญชีจาก
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร และนางสาวแสงโสม หาญทะเล จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฎ
สงขลา80  
 ดานศิลปะ ดนตรี และนันทนาการ งานหัตถกรรมซ่ึงถือเปนงานศิลปะของชาวอูรักลา
โวยเชน  ครกตําขาว ไมกวาด เส่ือ ตะกรา กระดง เปนตนนั้น ปจจุบันผลงานงานศิลปะเหลานี้ 
หายไปแลวจากชุมชน เนื่องจากชาวบานสามารถหาซ้ือเคร่ืองใชตางๆ ไปสะดวกข้ึน จึงเลิกผลิต
เคร่ืองใชเหลานั้นข้ึนใชเอง สวนการละเลน ดนตรีและนันทนาการของชาวอูรักลาโวยในปจจุบัน 
พบวาการเลนรํามะนาและการรํารองเง็งนั้น จะเลนกันเฉพาะในงานประเพณีลอยเรือเทานั ้น 
โดยเฉพาะการรํารองเง็งนั้นเหลือใหชมนอยมากแลว  จากเดิมซึ่งจะมีการรํารองเง็งของชาว
อูรักลาโวยเกาะหลีเปะในชวงคืนวันทําพิธีลอยเรือ ปจจุบันจะเห็นวาชาวอูรักลาโวยในชุมชน ท้ัง
หญิงชายหันมาเลนดนตรีสากล เชน ตีกลอง หรือเปดเคร่ืองเสียง เตนรําประกอบเพลงและดนตรี
สมัยใหมแทน สวนในชีวิตประจําวันโดยท่ัวไปนั้น ชาวอูรักลาโวยในปจจุบันมีกิจกรรมนนัทนาการ 
เชน การฟงเพลงจากวิทยุ มีเคร่ืองเลนVCD และDVD เพ่ือฟงเพลงและชมภาพยนตร ชาวอูรักลาโวย
เกาะหลีเปะเกือบทุกบานมีโทรทัศนดู แตกิจกรรมนันทนาการที่เปนท่ีนิยมของชาวอูรักลาโวยเกาะ
หลีเปะมาจนถึงปจจุบันคือการเลนไพ ซ่ึงสวนใหญจะเปนกิจกรรมของคนวัยกลางคน สวนเด็กสาว
วัยรุนนอกจากฟงเพลง ดูโทรทัศนแลว ก็จะรวมกลุมกันพูดคุย สวนเด็กชายวัยรุนจะช่ืนชอบการเลน
กีฬา เชน วอลเลยบอล ตะกรอ และฟุตบอล เปนตน81 
 
 
 

                                                 
 80 บุญเสริม ฤทธาภิรมณ, รวมเร่ืองเมืองสตูล. (สตูล: องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล 

โรงพิมพไทยวัฒนาการพิมพ, 2548), 294. 
 81 สัมภาษณนายสมานมิตร หาญทะเล, ชาวบานเกาะหลีเปะ, 1 พฤษภาคม 2550. 
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 การแสดงออกดานความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรม   ความเช่ือของชาวอูรักลาโวยเกาะ
หลีเปะในปจจุบัน แมวาตามทะเบียนบาน และบัตรประจําตัวประชาชนของชาวบานบนเกาะจะระบุ
เอาไววานับถือพุทธศาสนา แตศาสนาพุทธก็ไมไดเติบโตอยางเต็มท่ีนัก และอยางไรก็ตาม ชาวอูรัก
ลาโวยก็ยังคงมีความเช่ือเกี่ยวกับภูตผีและวิญญาณบรรพบุรุษ ซ่ึงถือเปนส่ิงศักดิ์สิทธ์ิของชาวอูรักลา
โวย ดังแสดงออกอยูในความคิดของชาวอูรักลาโวยสวนใหญของชุมชน หนึ่งในตัวอยางนี้ เชน ชาว
อูรักลาโวยเกาะหลีเปะเช่ือวา การท่ีเกาะหลีเปะไมโดนคล่ืนยักษสึนามิ ถลมเม่ือปลายป 2547 ก็เนื่อง
ดวยอํานาจศักดิ์สิทธ์ิของโตะผูเปนเจาเกาะชวยเหลือไว หรือในกรณีท่ีนักทองเท่ียวโดยเฉพาะ
นักทองเท่ียวตางชาติบางรายเกิดอาการปวดทอง ไมสบาย เปนไขหนาวส่ัน ชาวอูรักลาโวยก็เช่ือวาสืบ
เนื่องมาจากนักทองเท่ียวคนนั้นกระทําการไมเหมาะสมหรือไมเคารพเจาท่ี วิญญาณบรรพบุรุษของ
พวกเขา เชน การปสสาวะ ในท่ีใดบนเกาะโดยไมไดขออนุญาต ทําใหเจาท่ี หรือวิญญาณบรรพบุรุษ
ของพวกเขาลงโทษ เปนตน82  
 ปจจุบันแมชาวอูรักลาโวยเกาะหลีเปะจะยังคงมีความเช่ือเกี่ยวกับภูตผี วิญญาณ
บรรพบุรุษอยู แตการแสดงออกใหเห็นเปนรูปธรรมน้ันลดลงไปมาก จะเห็นไดจากประเพณีและ
พิธีกรรมตางๆ ที่เคยปฏิบัติสืบทอดกันมา ปจจุบันกลับคงเหลือพิธีกรรมตางๆ อยูนอยมาก พบวา
ชาวอูรักลาโวยเกาะหลีเปะยังคงใหความสําคัญกับประเพณีการลอยเรือเพียงเทานั้น สวนพิธีกรรม
อ่ืนๆ เชน พิธียาปนยู ซึ่งหมายถึง การบูชาเตาทะเล พิธีปูยาลาโวย หมายถึง การบูชาทะเล หรือพิธี
ตูลาบาลา หมายถึง พิธีการสะเดาะเคราะห พิธีกรรมเหลานี้ไดส้ินสุดลง คงเหลือแตการทําพิธีลอย
เรือ ซ่ึงโตะหมอผูประกอบพิธีกรรมคนปจจุบันเห็นวาเปนพิธีกรรมท่ีคลอบคลุมทุกเร่ืองอยูแลว83  
 พิธีลอยเรือท่ีเหลืออยูในปจจุบันก็มีความเปล่ียนแปลงไปบาง เชน เรือไลในพิธีแหไม
ระกําจากเดิมท่ีเคยใชเรือแจวหรือเรือกรรเชียงก็เปล่ียนมาเปนเรือหางยาวติดเคร่ืองยนตแทน84 
เคร่ืองมือท่ีใชในการทําเรือพิธีก็เปล่ียนมาใชเคร่ืองมือท่ีทันสมัยข้ึน เชน เล่ือยไฟฟา เปนตน และ
ความเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญคือ วัตถุประสงคของการจัดพิธีลอยเรือของชาวอูรักลาโวยเกาะหลีเปะใน
ยุคนี้ นอกจากจะจัดข้ึนตามความเช่ือดั้งเดิม คือ เพื่อลอยเคราะห ลอยบาป บูชาบรรพบุรุษ และเพื่อ
เส่ียงทายถึงความสําเร็จในอาชีพการงานแลว ปจจุบันพิธีลอยเรือถูกจัดข้ึนเพื่อดึงดูดใหนักทองเท่ียว
เขาสูเกาะหลีเปะมากข้ึน ทําใหพิธีลอยเรือในปจจุบัน นอกจากจะมีชาวอูรักลาโวยในชุมชนเขารวม
พิธีแลว ยังพบวามีนักทองเท่ียวและผูท่ีสนใจเขารวมในพิธีดวย เชนเขารวมเตนรําในพิธี หรือซ้ือหา

                                                 
 82 สัมภาษณนางแซะหนา หาญทะเล, ชาวบานเกาะหลีเปะ, 1 พฤษภาคม 2550. 
 83 สัมภาษณนายสวัสดิ์ หาญทะเล.โตะหมอ. 11 พฤษภาคม 2549.  

 84  สัมภาษณนางเยวเรศ สมทรง, เจาของรานเยาวเรศช็อป, 2 พฤษภาคม 2550. 
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ขนมมารวมในพิธี เปนตน และความเปนแปลงท่ีเห็นไดชัดเจนคือ การรํารองเง็งในพิธีลอยเรือ เร่ิม
หาดูไดยากแลว ชาวอูรักลาโวยหันมาสนใจการเตนรําประกอบดนตรีสมัยใหม หรือการรองเพลง
ตามสมัยแทน  

  
 

ภาพท่ี 52 การใชเรือหางยาวเปนเรือไลแทนแจวหรือเรือกรรเชียงในพิธีลอยเรือเกาะหลีเปะ 
                  ภาพถายจากการเขารวมในพิธีลอยเรือเกาะหลีเปะ, 12 พฤษภาคม 2549. 
 

 
 
ภาพท่ี 53  พิธีแหไมระกํา 
                   ภาพถายจากการเขารวมในพิธีลอยเรือเกาะหลีเปะ, 12 พฤษภาคม 2549. 
 
 ปจจุบันพบวาชาวบานมีความศรัทธาในตัวโตะหมอ หรือผูนําทางจิตวิญญาณลด
นอยลงไปมาก สวนพิธีกรรมอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับชีวิต เชน พิธีการเกิด การแตงงาน หรือพิธีศพ มี
การปฏิบัติท่ีใกลเคียงกับคนบนแผนดินใหญมาก รวมถึงการใหความสําคัญกับประเพณีของรัฐหรือ
ประเพณีไทย เชน การเลนน้ําวันสงกรานต การฉลองในวันข้ึนปใหม เปนตน นับเปนวัฒนธรรม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 151 

จากภายนอกท่ีไหลเขาสูชุมชน จนมองเห็นภาพของการเปนกลุมชาติพันธุดั้งเดิมไดไมเดนชัดนักใน
ปจจุบัน  
  

 
 
ภาพท่ี 54 ประเพณีสงกรานตบนเกาะหลีเปะ 
ท่ีมา : Pictures/Pooh [Online], accessed 28 February 2008. Available from 
http://www.poohlipe.com  
 
 ในยุคท่ีธุรกิจการทองเท่ียวขยายตัวเขาสู ชุมชนนี้ ความเช่ือบางอยางในชุมชน 
กลายเปนส่ิงดึงดูดความสนใจของนักทองเท่ียวได เชน เช่ือกันในทองถ่ินวาเกาะแหงนี้เปนดินแดน
แหงคําสาปแชงของเจาพอตะรุเตา จึงหามนําหินเหลานี้ออกไปจากเกาะ85 โดยคําสาปแชงดัง
กลาวคือ “ผูใดบังอาจนําหินจากเกาะนี้ไป ผูนั้นจะพบซ่ึงความหายนะนานานัปการ จะกลับไมถึง
บาน จะประสบอุบัติเหตุ จะหลุดพนจากหนาท่ีการงาน จะพบภัยพิบัติไมมีท่ีสินสุด” ซ่ึงไมวาคํา
สาปแชงดังกลาวนี้จะเปนจริงหรือไม แตก็นับวาความเช่ือดังกลาวเปนส่ิงท่ีดวยอนุรักษหาดหินงาม
ใหยังคงเปนทรัพยากรทองเท่ียวท่ีมีคาของชุมชนมาจนถึงทุกวันนี้ นอกจากนี้ยังคงมีความเช่ืออีก
อยางหนึ่งวา หากนําหินจากหาดหินงามมาเรียงซอนตอกันได 12 ช้ันโดยไมลม ทําอะไรก็จะประสบ
ความสําเร็จ สมดังความปรารถนาโดยเฉพาะคูรัก ดังนั้นเม่ือเขามาเท่ียวในหาดหินงามก็จะพบกอง
หินท่ีบรรดานักทองเท่ียวตางเรียงซอนเปนช้ันๆ เอาไวหลายจุด 

     

                                                 
 85 เพ็ญศรี บิสนุม, “สภาพและแนวทางการพัฒนาการทองเท่ียวทางทะเลของจังหวดัสตูล”, 
55.  
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ภาพท่ี 56 ปายเกาะหินงาม บอกถึงคําสาปเจาพอตะรุเตา 
ท่ีมา :  Satun, Thailand [Online], accessed 28 February 2008. Available from 
http://www.sophiaportal.com/gallery2 
 

 
 
ภาพท่ี 57 กองหินท่ีนกัทองเที่ยวเรียงซอนกันไวตามความเช่ือ   
ท่ีมา : Satun, Thailand [Online], accessed 28 February 2008. Available from 
http://www.sophiaportal.com/gallery2 
 
 โดยสรุปแลวพัฒนาการทางประวัติศาสตรของชุมชนอูรักลาโวยเกาะหลีเปะ ตั้งแตป
พ.ศ. 2527- ปจจุบัน เปนยุคท่ีมีปจจัยหลายๆ ดานท่ีสงผลใหเกาะหลีเปะพัฒนาข้ึนเปนแหลง
ทองเท่ียวท่ีสําคัญของจังหวัดสตูล เชน นโยบายสงเสริมการทองเท่ียวจากหนวยงานและตัวแทน
ภาครัฐ ซ่ึงไดจัดกิจกรรมและส่ือประชาสัมพันธตางๆ ใหเกาะหลีเปะเปนท่ีรูจักของนักทองเท่ียว 
ศักยภาพภายในชุมชน ซ่ึงหมายถึงการเปนแหลงท่ีมีความพรอมดานทรัพยากรทองเท่ียว และผลจาก
งานพัฒนาโครงสรางพื้นฐานภายในชุมชน ไมวาจะเปนไฟฟา ประปา ระบบการส่ือสาร ถนน
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ภายในชุมชน ปายส่ือความหมาย และการกําจัดขยะมูลฝอย ตลอดจนถึงงานดานความปลอดภัย
ภายในชุมชน และปจจัยดานการขยายตัวของธุรกิจตางๆ ท่ีสงเสริมการทองเที่ยว เชน ธุรกิจท่ีพัก 
ประเภทรีสอรทและบังกะโล รานอาหาร รานอินเตอรเน็ต บริษัทนําเท่ียว บริษัทเดินเรือโดยสาร 
และรานคาภายในชุมชน ปจจัยตางๆ เหลานี้ไดสงผลใหเกิดการพัฒนาธุรกิจการทองเท่ียวในชุมชน
อูรักลาโวยเกาะหลีเปะ ใหมีความเขมขนในการเปนชุมชนทองเท่ียว จึงไมสามารถปฏิเสธถึง
ผลกระทบตางๆ ท่ีเกิดข้ึนกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของอูรักลาโวยเกาะหลีเปะท่ีจะตองปรับตัว และ
เปล่ียนแปลงไปจากวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของอูรักลาโวยในยุคดั้งเดิมและยุคเปล่ียนผานได ในยุคท่ี
มีความเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนเกือบส้ินเชิงนี้ จึงอาจเรียกวาเปนยุคธุรกิจการทองเท่ียว 

 วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของอูรักลาโวยเกาะหลีเปะ ยุคธุรกิจการทองเท่ียว ไดปรากฏให
เห็นถึงความเปล่ียนแปลงและการปรับตัวของคนในชุมชน เชน ความเปล่ียนแปลงของการต้ังถ่ิน
ฐาน สภาพชุมชนและบานเรือน  การปรับตัวในดานการทํามาหากิน ซ่ึงจะเห็นไดวาเปนยุคท่ีมีความ
เปล่ียนแปลงในการทําประมงเชิงพาณิชยและการส้ินสุดลงของเกษตรกรรมเชิงพาณิชย มีการ
เกิดข้ึนของอาชีพใหมๆ เชน อาชีพขับเรือหางยาวรับจาง อาชีพแรงงานรับจาง อาชีพแมบาน 
พนักงานในครัว พนักงานเสิรฟ และอาชีพคาขาย มีการปรับตัวทางโครงสรางและความสัมพันธ
ทางสังคม และการปรับตัวในทางสภาพความเปนอยูและลักษณะวัฒนธรรมของอูรักลาโวยเกาะ
หลีเปะ ในยุคธุรกิจการทองเท่ียวนี้ ท้ังวงจรชีวิต วัฒนธรรมพื้นฐานเชน การใชภาษา ลักษณะการ
แตงกาย อาหารการกิน สุขลักษณะอนามัยและการรักษาโรค การศึกษา ตลอดจนถึงศิลปะ ดนตรี 
และนันทนาการ การแสดงออกทางความเช่ือ ประเพณี และพิธีกรรม ซ่ึงจะเห็นไดวาเปนความ
เปล่ียนแปลงและการปรับตัว ท่ีสะทอนใหเห็นถึงการยอมรับ หรือคลอยตามไปกับกระแส
วัฒนธรรมใหมท่ีหล่ังไหลเขาสูชุมชน 
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บทท่ี 5 
บทสรุป 

 
 ประวัติศาสตรของชุมชนอูรักลาโวยเกาะหลีเปะ จังหวัดสตูล เร่ิมตนข้ึนเม่ือชาวอูรักลา
โวยกลุมแรกอพยพเขามาอยูอาศัยบนเกาะหลีเปะในราวทศวรรษ 2440 ดวยสภาพทางภูมิศาสตรท่ี
เอ้ือตอการตั้งถ่ินฐานและความอุดมสมบูรณของทรัพยากร ตอมาในป 2452 ดวยเหตุผลทาง
การเมืองเร่ืองการปกปนเขตแดนใหม จึงสงผลใหชาวอูรักลาโวยอีกกลุมหนึ่งจากเกาะลันตา จังหวัด
กระบ่ีและเกาะสิเหร จังหวัดภูเก็ตไดอพยพเขามาอยูอาศัยบนเกาะหลีเปะและเกาะอ่ืนๆ ในหมูเกาะ
อาดัง-ราวี สภาพชุมชนในระยะแรกเปนชุมชนขนาดเล็ก ตั้งบานเรือนอยูตามชายหาด กระจายตัวอยู
บนเกาะตางๆ ในหมูเกาะอาดัง-ราวี มีการสรางบานแบบงายๆ ดวยวัสดุท่ีหาไดในทองถ่ิน ทํามาหา
กินดวยการทําประมงแบบพอยังชีพ ซ่ึงใชเพียงแคเคร่ืองมือแบบงายๆ และภูมิปญญาทองถ่ิน 
รวมท้ังไดปลูกขาวไวบริโภคภายในครัวเรือนดวย ผูคนในชุมชนมีความสัมพันธแบบเครือญาติ 
สวนผูนําชุมชนชวงกอนป 2493 นี้คือโตะฆีรี เปนผูนําตามประเพณี มีบทบาทสําคัญในการปกครอง
และการเปนผูนําทางจิตวิญญาณ เนื่องดวยความเช่ือเร่ืองภูตผีและวิญญาณบรรพบุรุษคือความเช่ือ
หลักของชุมชน จึงมีการแสดงออกถึงความเช่ือดังกลาวผานประเพณีและพิธีกรรมท่ีสําคัญ เชน พิธี
ลอยเรือ และพิธีกรรมอ่ืนๆ ท่ีเปนการบูชาทะเล  แมวาชาวอูรักลาโวยในหมูเกาะอาดัง-ราวีในยุคนี้
จะมีสภาพความเปนอยูท่ีเรียบงาย เชน การแตงกายและการบริโภคอาหาร แตพวกเขาก็มีความโดด
เดนในการแสดงออกทางวัฒนธรรมซ่ึงเปนเอกลักษณและการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินของชุมชน 
เชน การใชภาษาอูรักลาโวย การทํามาหากิน การประดิษฐส่ิงของเคร่ืองใชตางๆ การรักษาโรค 
รวมถึงการละเลนรํามะนาและรองเง็ง ซ่ึงเปนกิจกรรมสรางความบันเทิงในชุมชน 
 พัฒนาการทางประวัติศาสตรของชุมชนอูรักลาโวยเกาะหลีเปะในชวงเวลาตอมา คือ
ระหวางป พ.ศ. 2493-2526 นับเปนชวงท่ีสามารถมองเห็นความสืบเนื่องและความเปล่ียนแปลงใน
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวอูรักลาโวยไดอยางชัดเจน พบวาปจจัยของความเปล่ียนแปลงท่ีสงผล
กระทบตอชุมชนในยุคนี้ ไดแก การเสียชีวิตของโตะฆีรี ในป 2492 การเขามาของพอคาคนกลาง
และการขยายตัวของอํานาจรัฐ เชน การกอตั้งโรงเรียนบานเกาะอาดัง ป พ.ศ. 2501 การกอตั้งสถานี
อนามัยบานเกาะอาดัง ป พ.ศ. 2510 และการประกาศจัดต้ังอุทยานแหงชาติตะรุเตา ป พ.ศ. 2517 
ปจจัยตางๆ เหลานี้ไดสงผลใหเกิดความเปล่ียนแปลงในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของอูรักลาโวยเกาะ
หลีเปะ เชน ความสืบเนื่องและความเปล่ียนแปลงของการต้ังถ่ินฐาน สภาพชุมชนและบานเรือน ซ่ึง
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พบวาในชวงป พ.ศ. 2493-2526 นี้ แมการการต้ังถ่ินฐาน สภาพชุมชนและบานเรือนของอูรักลาโวย
จะมีความสืบเนื่องมาแตยุคดั้งเดิมมาก แตอยางไรก็ตาม ยุคนี้ก็นับวาเปนชวงเร่ิมตนของความ
เปล่ียนแปลงบางประการท่ีเกิดข้ึนในชุมชน เชน การขยายตัวของชุมชน ท้ังในดานจํานวนประชากร
และครัวเรือน การเกิดสมาชิกกลุมใหมข้ึนในชุมชนซ่ึงเปนคนตางกลุมหรือคนนอก เชน กลุมพอคา
คนกลางและขาราชการหรือเจาหนาท่ีของรัฐ และการเปล่ียนแปลงสถานท่ีตั้งบานเรือนอยางชัดเจน
เม่ือมีการจัดต้ังอุทยานแหงชาติตะรุเตาข้ึนในป พ.ศ. 2517 นโยบายของทางอุทยานฯ ทําใหชาว
อูรักลาโวยภายในหมูเกาะอาดัง-ราวี ตองอพยพมาอยูในพื้นท่ีท่ีทางอุทยานฯ อนุญาต คือบริเวณ
เกาะหลีเปะและบางสวนของเกาะอาดัง แทนท่ีจะกระจายตัวอยูตามเกาะตางๆ ในหมูเกาะอาดัง-ราวี 
อยางในชวงกอนป 2493 สวนลักษณะของบานเรือนแมวาจะมีความสืบเนื่องมาจากยุคดั้งเดิมอยูมาก 
แตเนื่องจากการเขามาของคนภายนอก จึงพบวาเร่ิมมีการสรางบานในรูปแบบใหม มีการใชวัสดุท่ี
แตกตางไปจากบานเรือนของชาวอูรักลาโวยสวนใหญในชุมชนข้ึน 
 ดานการทํามาหากินในยุคนี้ นับเปนความเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญ คือการเปล่ียนจาก
ชุมชนท่ียังชีพดวยการทําประมงแบบพื้นบาน อยูในระบบเศรษฐกิจแบบพอยังชีพ ไดเปล่ียนมาเปน
การทํามาหากินในระบบเศรษฐกิจเพื่อการคา ชาวอูรักลาโวยสวนใหญในชุมชนหันมาทําประมงเชิง
พาณิชย เกิดระบบเถาแกและลูกนอง เร่ิมมีการพัฒนาเคร่ืองมือและวิธีการจับปลาแบบใหม เพ่ือให
ไดผลผลิตมากๆ และแมวาชาวอูรักลาโวยบางสวนจะยังคงทําประมงแบบด้ังเดิม แตทายท่ีสุดแลว
ผลผลิตท่ีไดก็จะนํามาขายใหกับเถาแกในชุมชน ชุมชนจึงถูกผนวกเขากับระบบเศรษฐกิจเพื่อการคา
อยางชัดเจน ท้ังนี้นอกจากจะเปนการเร่ิมตนของการทําประมงเชิงพาณิชยแลว ยังพบวามีการทํา
เกษตรกรรมเชิงพาณิชยท่ีสําคัญคือ การปลูกมะพราวและเปนยุคของการส้ินสุดการปลูกขาวเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน 
 สวนความสืบเนื่องและความเปล่ียนแปลงทางโครงสรางและความสัมพันธทางสังคม
นั้น พบวาผูคนสวนใหญในชุมชนยังคงมีความสัมพันธแบบเครือญาติ ซ่ึงเปนรูปแบบของ
ความสัมพันธท่ีสืบเนื่องมาแตยุคดั้งเดิม สวนผูนําหลักของชุมชนในยุคนี้ พบวามีความเปล่ียนแปลง
ไปจากยุคดั้งเดิมอยางเห็นไดชัด ในยุคนี้มีการแบงแยกหนาท่ีของผูนําทางการปกครองและผูนําทาง
จิตวิญญาณในชุมชนอยางชัดเจน โดยผูนําทางการปกครองคนสําคัญในยุคนี้คือ นายบรรจง อังโชติ
พันธุ นับเปนผูนําอยางเปนทางการ ดวยการดํารงตําแหนงผูใหญบานเกาะหลีเปะและกํานันตําบล
เกาะสาหราย มีบทบาทดานการปกครองและบทบาทของการเปนผูนําทางเศรษฐกิจ เปนผูนําท่ีชาวอู
รักลาโวยเคารพยําเกรง สวนผูนําทางจิตวิญญาณในยุคนี้คือ โตะมายม เปนผูนําท่ีชาวอูรักลาโวย
เคารพศรัทธา สวนความสัมพันธกับคนภายนอก พบวาชาวอูรักลาโวยเกาะหลีเปะมีความสัมพันธ
กับเถาแกหรือพอคาคนกลาง ซ่ึงนอกเหนือจากความสัมพันธในเชิงธุรกิจแลว เถาแกในชุมชนยัง
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เปนท่ีพึ่งในดานตางๆ ในเชิงสังคมใหกับชาวอูรักลาโวยดวย สวนความสัมพันธกับรัฐนั้น เปน
ความสัมพันธท่ีพัฒนาไปมากในระดับหนึ่ง ชาวอูรักลาโวยเกาะหลีเปะเร่ิมมีทะเบียนบานและบัตร
ประจําตัวประชาชน ตองแจงเกิด แจงตายผานผูใหญบานซ่ึงเปนตัวแทนของรัฐ เด็กๆ ชาวอูรักลา
โวยตองเขาเรียนหนังสือในโรงเรียนซ่ึงจัดต้ังข้ึนต้ังแตป 2501 การจัดต้ังสถานีอนามัยทําใหผูคนใน
ชุมชนมีทางเลือกในการรักษาสุขภาพอนามัยและโรคภัยตางๆ นอกเหนือจากการรักษาดวย
สมุนไพรและวิธีทางไสยศาสตร แตความสัมพันธระหวางชาวอูรักลาโวยกับทางอุทยานแหงชาติตะ
รุเตา ซ่ึงเปนหนวยงานหนึ่งของรัฐนั้น กลับพบวาเปนความสัมพันธในเชิงขัดแยง เนื่องจากกฎขอ
หามของอุทยานฯ กลายเปนขอจํากัดในวิถีชีวิตและการทํามาหากินในรูปแบบท่ีชาวอูรักลาโวย
ตองการ  

 ดวยปจจัยของความเปล่ียนแปลงตางๆ ท่ีเกิดข้ึนไดสงผลใหเกิดความสืบเนื่องและ
ความเปล่ียนแปลงของสภาพความเปนอยูและลักษณะวัฒนธรรมของชาวอูรักลาโวยเกาะหลีเปะ
ในชวงเปล่ียนผานนี้ ท้ังในสวนของวงจรชีวิตประจําวัน วัฒนธรรมพื้นฐาน และการแสดงออกทาง
ความเช่ือ ประเพณีและพิธีกรรม กลาวคือ การใชภาษาในการส่ือสารนอกจากจะใชภาษาอูรักลาโวย
แลว คนสวนใหญในชุมชนสามารถพูดภาษามาเลย ภาษาไทยถ่ินใตและภาษาไทยกลางได การแตง
กายของชาวอูรักลาโวย แมจะเรียบงายในวิถีชีวิตประจําวันปกติ แตก็จะพิถีพิถันมากข้ึนเม่ือตอง
ออกไปติดตอสัมพันธกับคนภายนอกหรือในโอกาสพิเศษ เชน งานพิธีตางๆ ของชุมชน สวนดาน
อาหารการกิน แมจะมีความสืบเนื่องมาจากยุคดั้งเดิมมาก แตในยุคนี้ ก็ไดเร่ิมมีรานคาข้ึนภายใน
ชุมชน ทําใหแหลงท่ีมาของอาหารของชาวอูรักลาโวยเกาะหลีเกาะในยุคนี้ ไมไดมาจากปาและทะเล 
หรือการเดินทางไปแลกเปล่ียนสินคากับแผนดินใหญเพียงอยางเดียว ชาวอูรักลาโวยสามารถเลือก
ซ้ือหาอาหารไดจากรานคาในชุมชน โดยเฉพาะขาวสารซ่ึงชุมชนเลิกการผลิตในยุคนี้ จึงจําเปนท่ี
จะตองหาซ้ือมาบริโภค  ดานสุขอนามัยและการรักษาโรค เนื่องจากในยุคนี้เร่ิมมีการสรางสถานี
อนามัยข้ึนภายในชุมชน ชาวอูรักลาโวยจึงเร่ิมไดรับการอบรบการดูแลรักษาสุขลักษณะอนามัยบาง
แลว แตสวนใหญก็ยังเคยชินกับการปฏิบัติตนในแบบเดิม แตท้ังนี้นอกจากจะมีการรักษาโรคดวย
สมุนไพรและวิธีการทางไสยศาสตรแลว ในยุคนี้ก็มีการยอมรับการรักษาโรคดวยยาแผนใหมแลว
ดวย สวนดานการศึกษานั้น โรงเรียนไดกลายเปนแหลงความรูใหม ท่ีกอใหเกิดความเปล่ียนแปลง
ข้ึนในชุมชนอูรักลาโวยเกาะหลีเปะ เพราะนอกจากความรูทางวิชาการแลว ส่ิงสําคัญอีกประการ
หนึ่งคือ การสรางความเปนไทยใหกับชาวอูรักลาโวย  สวนดานศิลปะ ดนตรี และนันทนาการ 
พบวาไดลดการผลิตงานหัตถกรรม จําพวกส่ิงของเคร่ืองใชในวิชีวิตประจําวันลง เพราะสามารถหา
ซ้ือไดจากรานคาในชุมชนหรือจากความชวยเหลือของเถาแก สวนดนตรีและนันทนาการนั้น 
นอกจากจะพบวามีการเลนรํามะนาและการรํารองเง็ง รวมถึงการรองเพลงกลอมเด็กและการเลา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 157 

นิทานชาวเล แลว ในสมัยนี้พบวาเร่ิมมีการเลนไพข้ึนแลวในชุมชน ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีชาวอูรักลาโวย
ชื่นชอบมาก สวนการแสดงออกดานความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรม แมชาวอูรักลาโวยเกาะ
หลีเปะจะยังคงนับถือภูตผีและวิญาณบรรพบุรุษเปนความเช่ือหลักของชุมชนอยู แตในยุคนี้ทาง
ราชการในระบุขอมูลดานการนับถือศาสนาใหกับชาวอูรักลาโวยเกาะหลีเปะเปนพุทธศาสนิกชน 
ชาวอูรักลาโวยเร่ิมใหความสนใจในประเพณีของรัฐและเร่ิมลดทอนความสําคัญสวนของพิธีกรรม
บางอยางในชุมชนลง แมพิธีกรรมบางอยางจะเริ่มเลือนหายไปบาง แตก็ยังคงไวซึ่งประเพณีที่ชาว
อูรักลาโวยมองเห็นวามีความสําคัญเชน พิธีลอยเรือและพิธีท่ีเกี่ยวของกับการบูชาทะเล เปนตน 

 ความสืบเนื่องและความเปล่ียนแปลงไดเกิดข้ึนกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวอูรัก
ลาโวยเกาะหลีเปะตลอดระยะเวลาตั้งแตป 2493-2526 จนกระท่ังหลังป พ.ศ. 2527 เปนตนมา ก็ได
เกิดความเปล่ียนแปลงข้ึนกับชุมชนอูรักลาโวยเกาะหลีเปะในอีกระดับหนึ่ง ดวยปจจัยสําคัญคือ 
นโยบายสงเสริมการทองเท่ียวจากหนวยงานและตัวแทนภาครัฐ ศักยภาพภายในชุมชน ซ่ึงหมายถึง
การเปนแหลงท่ีมีความพรอมดานทรัพยากรทองเท่ียวและผลจากการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
ภายในชุมชน และปจจัยดานการขยายตัวของธุรกิจตางๆ ท่ีสงเสริมการทองเที่ยว เชน ธุรกิจท่ีพัก 
ประเภทรีสอรทและบังกะโล ซ่ึงรีสอรทแหงแรกเร่ิมสรางข้ึนในป พ.ศ. 2527 หลังจากนั้นธุรกิจท่ี
พักและธุรกิจอ่ืนๆ ก็ขยายตัวเพิ่มข้ึนเร่ือยมา เชน รานอาหาร รานอินเตอรเน็ต บริษัทนําเท่ียว บริษัท
เดินเรือโดยสาร และรานคาภายในชุมชน ปจจัยตางๆ เหลานี้ทําใหชุมชนอูรักลาโวยเกาะหลีเปะเร่ิม
ปรับภาพลักษณจากชุมชนประมงสูชุมชนทองเท่ียว และเม่ือชุมชนอูรักลาโวยเกาะหลีเปะพัฒนาข้ึน
เปนแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญแลว  จึงไมอาจปฏิเสธถึงผลกระทบตางๆ ท่ีเกิดข้ึนกับวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมของชาวอูรักลาโวยเกาะหลีเปะท่ีจะตองปรับตัวและเปล่ียนแปลงไปจากเดิม  

 วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของอูรักลาโวยเกาะหลีเปะในยุคท่ีธุรกิจการทองเที่ยวขยายตัว
เขาสูชุมชนนี้ ไดปรากฏใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของคนในชุมชน เชน ความ
เปล่ียนแปลงของการต้ังถ่ินฐาน สภาพชุมชนและบานเรือน ตัวอยางเชน ความเปล่ียนแปลงของ
สถานท่ีตั้งบานเรือนในชุมชน จากเดิมท่ีเคยต้ังบานเรือนอยูริมชายหาด ก็เร่ิมขยายชุมชนเขาสูตอน
ในของเกาะมากข้ึน และพ้ืนท่ีบริเวณหาดชายก็เร่ิมกลายเปนท่ีตั้งของรีสอรทและบังกะโลท่ีนับวัน
จะเพิ่มจํานวนข้ึนเร่ือยๆ  สวนการปรับตัวในดานการทํามาหากิน ซ่ึงจะเห็นไดวาเปนยุคท่ีมีความ
เปล่ียนแปลงในการทําประมงเชิงพาณิชยและการส้ินสุดลงของเกษตรกรรมเชิงพาณิชย และยงัมีการ
เกิดข้ึนของอาชีพใหมๆ เชน อาชีพขับเรือหางยาวรับจาง อาชีพแรงงานรับจาง อาชีพแมบาน 
พนักงานในครัว พนักงานเสิรฟ อาชีพคาขาย และอาชีพอ่ืนๆ เชน ชางซอมรถจักรยานและ
รถจักรยานยนต ชางตัดผมในชุมชน เปนตน มีการปรับตัวทางโครงสรางและความสัมพันธทาง
สังคม โดยชุมชนเร่ิมปรากฏภาพของความหลากหลายทางวัฒนธรรมข้ึน ท้ังยังมีภาพของความ
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ขัดแยงข้ึนในชุมชน โดยเฉพาะปญหาเร่ืองกรรมสิทธ์ิท่ีดิน สวนผูนําชุมชนในยุคนี้ เปนยุคท่ีมีการ
กระจายบทบาทและหนาท่ีของผูนําในชุมชนออกเปนหลายๆ กลุม เชน ผูใหญบานเปนผูนําดานการ
ปกครอง สมาชิกองคการบริการสวนตําบล ซ่ึงเปนคนในหมูบาน มีบทบาทสําคัญในดานการพัฒนา
ชุมชน และในยุคนี้เปนยุคท่ีเร่ิมเกิดแกนนําชาวบานเพื่อเรียกรองผลประโยชนใหกับคนในชุมชน 
สวนผูนําทางจิตวิญญาณเร่ิมไดรับความศรัทธาจากชาวบานลดนอยลง และการปรับตัวในทางสภาพ
ความเปนอยูและลักษณะวัฒนธรรมของอูรักลาโวยเกาะหลีเปะในยุคนี้ ท้ังการใชภาษา ลักษณะการ
แตงกาย อาหารการกิน สุขลักษณะอนามัยและการรักษาโรค การศึกษา ศิลปะ ดนตรี และ
นันทนาการ ตลอดจนถึงการแสดงออกทางความเช่ือ ประเพณีและพิธีกรรม จะเห็นไดถึงความ
เปล่ียนแปลงและการปรับตัว ท่ีสะทอนใหเห็นถึงการยอมรับหรือคลอยตามไปกับกระแส
วัฒนธรรมใหมท่ีหล่ังไหลเขาสูชุมชน  
 จากการศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตรชุมชนอูรักลาโวยเกาะหลีเปะ ทําให
มองเห็นความสืบเนื่องและความเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนกับชุมชนแหงนี้เร่ือยมา ชาวอูรักลาโวยเกาะ
หลีเปะตองปรับตัวท้ังในดานการทํามาหากิน วิถีชีวิตและวัฒนธรรม เพื่อใหอยูรอดภายใตกระแส
สังคมท่ีเคล่ือนไหวเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เพราะไมเชนนั้นแลว ชาวอูรักลาโวยก็ไมอาจใชชีวิต
ใหอยูรอดภายในความสลับซับซอนของสังคมใหญท่ีแผขยายเขามาถึงชุมชนเล็กๆ แหงนี้ได 
โดยเฉพาะในสภาวการณปจจุบัน ซ่ึงสามารถมองเห็นไดชัดเจนถึงการขยายตัวของอํานาจรัฐและ
ทุนท่ีเขาสูชุมชน จนกอใหเกิดปญหาวิกฤตทางวัฒนธรรมข้ึน ภาพของความออนแอทางวัฒนธรรม
ชัดเจนข้ึนเร่ือยๆ เนื่องจากความรู ความเขาใจ และภูมิปญญาทองถ่ินดั้งเดิมกําลังจะสูญหายไปอยาง
รวดเร็ว ท้ังนี้เนื่องจากชาวอูรักลาโวย มีเพียงภาษาพูดและไมมีภาษาเขียนสําหรับจดบันทึกเพื่อ
ถายทอด ในขณะท่ีในอดีตการเรียนรูและการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินเกิดข้ึนโดยธรรมชาติจาก
การฟงคําบอกเลา สังเกตหรือปฏิบัติเองในกิจกรรมตางๆ ในปจจุบันผูเฒาซ่ึงสามารถบอกเลาได
กําลังจะจากไป กิจกรรมพื้นบานเร่ิมขาดการสืบตอในทางปฏิบัติ  
 ดังนั้นจึงนาจะถึงเวลาแลวที่ชาวอูรักลาโวยในชุมชน รวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของ 
จะตองรวมมือรวมใจกันแกปญหาวิกฤตทางวัฒนธรรมดังกลาว ทั้งนี้อาจเริ่มตนดวยการสงเสริม
ใหชาวอูรักลาโวยในชุมชนไดตระหนักถึงคุณคาในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของตน การสงเสริมดาน
การศึกษา โดยการบรรจุหลักสูตรความรูทองถ่ินของชาวอูรักลาโวยในหมูเกาะอาดัง-ราวี เพื่อใช
สําหรับนักเรียนในพื้นท่ี ถือเปนข้ันตอนหนึ่งท่ีสามารถพัฒนาความรู ความเขาใจ และจิตสํานึกตอ
คุณคาของภูมิปญญาทองถ่ิน ซ่ึงกําลังจะสูญหายไปได แมวาในกลุมชาวอูรักลาโวยรุนใหม ซ่ึง
หมายถึงเด็กนักเรียนชาวอูรักลาโวยท่ีกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนบานเกาะอาดัง จะเปนความหวัง
สําคัญของการเปนชาวอูรักลาโวยรุนใหมท่ีมีความตระหนักถึงคุณคาของการรักษาภูมิปญญาและ
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วัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนไว แตอยางไรก็ตามควรสรางความรู ความเขาใจ และสงเสริมการ
ตระหนักถึงคุณคาในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของอูรักลาโวยเกาะหลีเปะใหเกิดข้ึนกับคนทุกกลุมใน
ชุมชนซ่ึงมีความสัมพันธกันอยูในรูปแบบตางๆ กัน เชน กลุมเถาแกหรือพอคาคนกลาง กลุม
ผูประกอบการภายในชุมชน กลุมขาราชการที่เขาไปปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี รวมถึงกลุมนักทองเท่ียวที่
เขาสูชุมชน เปนตน ท้ังนี้การสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวอูรักลา
โวยเกาะหลีเปะใหสังคมในระดับกวางไดรับรูนั้น อาจกระทําไดโดยการผลิตส่ือส่ิงพิมพในรูปแบบ
ตางๆ การผลิตรายการวิทยุ และโทรทัศน หรือผลิตผลงานการคนควาวิจัยออกเผยแพร เพื่อเปน
แหลงขอมูลใหกับกลุมนักทองเท่ียวและผูสนใจ รวมถึงหนวยงานภาครัฐในการพัฒนาไปในทิศทาง
ท่ีถูกตองมากข้ึน 
 การศึกษาประวัติศาสตรชุมชนอูรักลาโวยเกาะหลีเปะ จังหวัดสตูล ตั้งแตป พ.ศ. 2493-
2549 นี้  เปนการศึกษาเร่ืองราวของชุมชนหมูบานและกลุมชาติพันธุในมิติประวัติศาสตรทองถ่ิน 
ซ่ึงจะทําใหชาวอูรักลาโวยกลุมนี้ไดมีพื้นท่ีในประวัติศาสตรเปนของตัวเอง และหวังเปนอยางยิ่งวา
จะชวยใหสังคมในระดับชาติไดเขาใจปญหาของชุมชนแหงนี้ไดอยางชัดเจนและลึกซ้ึง อันจะเปน
พื้นฐานสําคัญสําหรับการพัฒนาชุมชนแหงนี้ใหสอดคลองกับสภาพชีวิตของผูคนในชุมชนมากข้ึน 
ท้ังยังทําใหประวัติศาสตรของชุมชนหมูบานและกลุมชาติพันธุ อยางชุมชนอูรักลาโวยเกาะหลีเปะ
ไดเปนท่ีรับรูกันโดยท่ัวไปในสังคมระดับกวาง และยังเปนการสรางความรูใหเกิดแกชุมชน ซ่ึงเปน
พื้นฐานท่ีสําคัญยิ่งตอสํานึกในศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยท่ีมีความเปนมา มีบรรพบุรุษท่ีไดผาน
ปญหาและประสบการณตางๆ ตลอดจนถึงการปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติและกับ
มนุษยดวยกันจนสามารถสืบทอดความเปนชุมชนมายังลูกหลานในรุนปจจุบัน นอกจากนี้ยังชวยให
ชาวอูรักลาโวยเกาะหลีเปะเกิดความมั่นใจและมีอํานาจในการอางสิทธ์ิเพื่อใชทรัพยากรธรรมชาติท่ี
ถูกรุกรานและเอาเปรียบมากข้ึนจากรัฐและทุนในขณะน้ี 
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ตํานานการกําเนิดมนุษยของชาวเล 
 

 นานมาแลวไดเกิดไฟลางโลก เหลือไวแตผูหญิงคนหนึ่ง เม่ือผูหญิงคนน้ันหันสะโพก
ไปทางทิศตะวันออกไดใหกําเนิดคนผิวขาว หันสะโพกไปทางทิศเหนือก็กําเนิดพมา หันสะโพกไป
ทางทิศตะวันตกใหกําเนิดชาวอินเดีย หันสะโพกไปทางทิศใตใหกําเนิดชาวจีน หันสะโพกไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือใหกําเนิดชาวมาเลย หันสะโพกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือใหกําเนิด
พวกกาลา (INDIAN COOLIES) หันไปทางตะวันตกเฉียงใตใหกําเนิดออรัง ลอนตา หรือ ออรังลา
อุต (อูรักลาโวย) และเม่ือหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตก็ใหกําเนิดมอเก็น (MOKEN) ตอมาหญิง
สาวผูนี้ไดขอรองใหยักษใจดีตนหน่ึง สรางเกาะและสรางโลกใหมใหมนุษญโลกอาศัยอยูจนทุก
วันนี้1 
 

ตํานานเก่ียวกับฆูนุงฌึรัย : ท่ีมาของชาวเลอูรักลาโวย 
 

 ตํานานเกี่ยวกับ “ฆูนุงฌึรัย” เปนตํานานของชาวเลกลุมอูรักลาโวย ซ่ึงเช่ือวาเปนท่ีมาของ
บรรพบุรุษอูรักลาโวย โดย David W. Hogan ไดเก็บขอมูลจากชาวเลที่เกาะอาดัง กลาวไววา “พระเจาได
สง นะปโนะ มาชักชวนใหบรรพบุรุษของชาวเขานับถือพระเจา แตถูกปฏิเสธจึงสาปแชงไว จนพวกเขา
ตองเคล่ือนยายลงมายังชายฝง เชิงเขา “ฆูนุงฌึรัย” บางก็เขาปาเปนคนปา บางก็กลายเปนลิง บางก็เปน
กระรอก บางก็เปนอูรักลาโวย คนของทะเล หรือชาวเลไป” ชาวเลคนดังกลาวไดเลาตอวา ชาวเลกลุมแรก
อาศัยเรือ “JUKOK” หรือเรือเปด ไหลลอยข้ึนมา บางก็ตั้งถ่ินฐานในปาเคดาห บางก็ตั้งถ่ินฐานท่ีเกาะลัน
ตา จังหวัดกระบ่ี2  
 
                                                 
 1 Bernatzik, H.A., The Spirits of the Yellow Leaves, (London: Robert. Hale Ltd, 
1958), 40-41, อางถึงในอาภรณ อุกฤษณ, “พิธีลอยเรือ: ภาพสะทอนสังคมและวัฒนธรรมของชาวเล 
กรณีศึกษาชุมชนบานหัวแหลม เกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขามานุษยวิทยา ภาควิชามานุษยวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2532), 8-9.   
 2 David W. Hogan, “Man of the Sea : Coastal Tribs of South Thailand’s West 
Coast”, The Journal of The Siam Society, 60, 1 (January 1972), 128-129, อางถึงในอาภรณ 
อุกฤษณ, “พิธีลอยเรือ: ภาพสะทอนสังคมและวัฒนธรรมของชาวเล กรณีศึกษาชุมชนบานหัวแหลม 
เกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขามานุษยวิทยา ภาควิชา
มานุษยวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2532), 12-13.   
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ตํานานชาวเลกับโจรสลัด 
 

 ตํานานชาวเลกับโจรสลัด โดยตํานานเร่ืองนี้เปนตํานานของชาวเลกลุมมอแกนท่ีอาศัยอยู
แถบหมูเกาะสุรินทร เลาไววา “แตเดิมชาวเลกลุมมอแกนกับกลุมอูรักลาโวย เปนชาวเลกลุมเดียวกันแต
หนีโจรสลัดจนแตกแยกกันไป เนื่องจากสมัยหนึ่งดินแดนทางภาคใตแถบประเทศมาเลเซีย มีการสราง
เมืองใหม ตองการกําลังคน จึงใหโจรสลัดคอยดักจับคนท่ีทํามาหากินในทะเลไปขายใหเจาเมือง มอแกน
โดยจับไปดวย ผูชายจะถูกจับไปเปนทหาร สวนผูหญิงจะถูกจับไปผลิตลูก เพราะตองการขยายเผาพันธุให
มีพลเมืองมาก พวกมอแกนท่ีเหลือจึงหนีกระจัดกระจายข้ึนมา บางพวกถูกติดตามจับไดก็ทิ้งเรือกระโดด
น้ําหนีข้ึนไปอาศัยอยูบนบก ตอมาจึงสืบลูกหลานกลายเปนมอแกนตามับ (มอแกนบก) สวนพวกท่ีไมถูก
ยึดเรือก็อาศัยเรือหนีไปพักพิงตามเกาะตางๆ ในประเทศไทยและพมา สืบลูกหลานเปนมอแกนปูเลา (มอ
แกนเกาะ) มาจนถึงปจจุบัน”3 
 

                                                 
 3 อาภรณ อุกฤษณ, “พิธีลอยเรือ: ภาพสะทอนสังคมและวัฒนธรรมของชาวเล 
กรณีศึกษาชุมชนบานหัวแหลม เกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขามานุษยวิทยา ภาควิชามานุษยวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2532), 9.   
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
รายชื่อยาสมุนไพร สรรพคณุและวิธีใชในการรักษาโรคของชาวอูรักลาโวยเกาะหลีเปะ 
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สมุนไพรจากทะเล 
 หอยปะการัง (เห็ดหลบ) 
 สรรพคุณ แกพิษเห็ดตางๆ ซ่ึงมีอาการมึนเมาหรืออาเจียน แกนิ่ว แกไข ปสสาวะสี
เหลือง 
 วิธีการรักษา นําหอยปะการังมาฝนกับน้ํามะนาว หรือผสมกับน้ําซาวขาว 
  
 หอยนมสาว 
 สรรพคุณ ใชแกพิษ เชน อาหารผิดสําแดง 
  วิธีการรักษา นําเปลือกหอยนมสาวมาเผาแลวตําใหละเอียด ผสมน้ํามะนาวหรือน้ําซาว
ขาว 
 
 ปลิงทะเล 
 สรรพคุณ แกปวดกระดูก ขอ แกปวดแผลอักเสบ แกปวดทอง แกหอบ แกเย็นไขหวัด 
รักษาหญิงลูกออน และเปนยาบํารุงรางกาย 
 วิธีการรักษา นําปลิงทะเลมายาง แลวบด ผสมกับน้ํามะนาว น้ําตาลแดง แลวดื่มกิน ถา
กินสดๆ เอาไสออกลากินทันที 
 
 หอยโนรา 
 สรรพคุณ แกนิ่ว ขับปสสาวะ ขับถายโลหิตตกคางหลังคลอด หรือระดูมาไมปกติ 
 วิธีการรักษา ใชเปลือกหอยโนรามาเผาแลวตําใหละเอียด ผสมกับหัวเถาคัน ราก
ลําเจียก บานไมรูโรยท้ังหา บดใหละเอียด หอผาขาวตมน้ํากิน 
 
 หอยแครง 
 สรรพคุณ แกนิ่ว ขับปสสาวะ ขับถายโลหิตตกคางหลังคลอด หรือระดูมาไมปกติ 
 วิธีการรักษา ใชเปลือกหอยแครงมาเผาแลวตําใหละเอียด ผสมกับหัวเถาคัน ราก
ลําเจียก บานไมรูโรยท้ังหา บดใหละเอียด หอผาขาวตมน้ํากิน 
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 หอยมุกช้ิน 
 สรรพคุณ แกพิษไข แกนิ่ว และขับปสสาวะ 
 วิธีการรักษา ใชเปลือกหอยมุกช้ินมาเผา ตําใหละเอียดจนเปนแปง นํามาผสมกับน้ํา
มะนาว ปนเปนลูกกลอนขนาดเทาเม็ดถ่ัว รับประทาน อาการทุเลาจึงหยุดยา 
 
 หอยจุบแจง 
 สรรพคุณ แกนิ่ว แกไข ขับปสสาวะ บํารุงกระดูก ขับถายโลหิตตกคางหลังคลอด หรือ
ระดูมาไมปกติ 
 วิธีการรักษา ใชเปลือกหอยจุบแจง นํามาตําใหละเอียด ผสมกับกับหัวเถาคัน ราก
ลําเจียก บานไมรูโรยท้ังหา บดใหละเอียด หอผาขาวตมน้ํากิน 
 
 หอยเบ้ียตัวผู 
 สรรพคุณ แกไขเด็ก เนื่องจากตานซาง 
 วิธีการรักษา ใชเปลือกหอยเบ้ียตัวผู นํามาตําใหละเอียด ผสมกับกับหัวเถาคัน ราก
ลําเจียก บานไมรูโรยท้ังหา บดใหละเอียด หอผาขาวตมน้ํากิน 
 
 หอยแครงเลา 
 สรรพคุณ แกนิ่ว ขับปสสาวะ 
 วิธีการรักษา ใชเปลือกหอยแครงเลามาเผา ตําใหละเอียดจนเปนแปง นํามาผสมกับน้ํา
มะนาว ปนเปนลูกกลอนขนาดเทาเม็ดถ่ัว รับประทาน อาการทุเลาจึงหยุดยา 
 
 หอยมือเสือ 
 สรรพคุณ แกพิษไข หรือไขท่ีเกิดจากพิษอาหาร 
 วิธีการรักษา นําเปลือกหอยมือเสือมาฝนกับหิน แลวผสมกับน้ําสุก น้ําซาวขาวหรือน้ํา
ปูนใส แลวนํามาด่ืม 
 
 ล้ินทะเล (กระดองปลาหมึก) 
 สรรพคุณ แกผดผ่ืนคันตามตัว ผิวหนัง 
 วิธีการรักษา ใชบดหรือขูด ผสมกับดินสอพอง วานหางจระเข ทาหนาแกสิวใชล้ิน
ทะเล ผสมน้ํามะนาวหรือมะกรูด ลบรอยสิวหรือกัดสิว 
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พืชสมุนไพร 
 เด็กเปนหวัด ใชใบนอยหนา เอามาขยํานําน้ํามาปดหัว 
 เด็กปวดทอง ใชหมากพลูเค้ียว บด แลวนํามาปดหัว 
 หูอักเสบ ใชใบผักบุงทะเล ค้ันเอาน้ําใชหยอดหู แกหูอักเสบ หูเปนน้ําหนอง 
 ยาบํารุงเลือด ใชรากมัน รากพลู ยอดพลู และนํ้าตาลกรวดตมกินน้ําขณะท่ีน้ํากําลังอุน 
 ยาท่ีทําใหคลอดงาย ใชพริกไทยตําพอแหลก หัวหอมหั่น กระเทียมหั่น หัวใบพลูเค้ียว
กิน 
 ยาแกไข ตัวรอน ใชรากมะพราว รากหมาก รากมะนาว ตําใหละเอียดค้ันน้ํากิน และทา
ชะโลมตามตัว 
 การรักษาอาการเจ็บปวยท่ีโดนสัตวทะเลทําราย เชน หอยเมนตํา หอยเมนมีลักษณะตัว
กลมขนยาวเหมือนเมน สีดํา พิษจะอยูท่ีขน เวลาตําถูกอวัยวะสวนใดสวนหนึ่งของรางกายขนเมนจะ
หักฝงในเนื้อ ทําใหมีอาการเจ็บปวด บางรายถึงกับสลบ การรักษาคือ ใชมะนาวผาซีก นําปูนขาวทา
ท่ีเนื้อ มะนาวทาหรือถูบริเวณท่ีถูกหอยเมนตํา อาการเจ็บปวดจะคอยๆ หายไป การรักษาอีกวิธีหนึ่ง
คือ ใชเอาเทาไปแชในน้ําปสสาวะของคน หนามจะยุยและหลุดไปเอง  
 ปลากระเบนแทง ใชผักหวานทะเลเอามาขยํา นํานํ้ามาทาแผล จะแกปวด  
 โดนแมงกะพรุนไฟ ใชเปลือกตนยอตําละเอียด ค้ันเอาน้ําทาแกพิษแมงกะพรุนไฟ หรือ
ใชกลวยน้ําวาสุกขยําใหละเอียดแลวพอกบริเวณท่ีถูกแมงกะพรุนไฟ หรือใชใบผักบุงทะเลมาตําเอา
น้ํามาทาแผล1  
 

                                                 
 1 เยาวนิตย ศรีละมุล. “ศึกษาวฒันธรรมเก่ียวกับปจจยัพื้นฐานในการดํารงชีวิตของ
ชาวเลเกาะหลีเปะ ตําบลเกาะสาหราย อําเภอเมืองสตูล จังหวดัสตูล”, 65-70.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
เพลงรองเงง็ของชาวอูรักลาโวยเกาะหลีเปะ 
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เพลงรองเงง็ของชาวอูรักลาโวยเกาะหลีเปะ 
 

เพลงลากูดูวา 2 จังหวะ 
คําเกาะ : ตีงี ตีงี มาตาฮารี ตีงีซืดยึดกาย บราปายาโวะ บูรงตรือบังบาเละอารี 
คําแปล : สูงข้ึน พระอาทิตยสูงข้ึน 1 คืบ 2 นิ้ว เกาะลังกาวีไกลเทาไร นกบินไปกลับวัน 
 
เพลงตาปาอีตู (ใครคนนั้น) 
คําเกาะ : มานาดียาดีเดะอูตาดี ปาดีตูปะ บาจะตางา มานาดียา อาเดะอูตาดี ฮาติซูซูกรานายาดียา 
คําแปล : คนเม่ือกี้ไปไหนแลว ท่ีทําขาวเหลืองหลนท่ีบันได เด็กเมื่อกี้ไปไหนแลวใจหายถูกเขาทํา 
คําเกาะ : ซายาตูเตาปูเลามากาวี ซายาปงามัง มาลัมอีนีกีตาเบาะคูเรา ปาคีลาอีโสะงา บัวโดะตีวัย 
คําแปล : ฉันมาเท่ียวเกาะตะรุเตา และลังกาวี คืนนี้พวกเราสนุก เชาพรุงนี้พี่เอยเราจากกัน 
คําเกาะ : สึดคันตายาบาลิงปาโอะ ปูติมาจังรูโระซันดีรี ศึดคันซายาตานังยาโวะ งาติเต็ดซาโกด กรา
นายางูดี 
คําแปล : ไมอยากจะขวางมะมวงพันธุหนึ่งเพราะมันรวงเอง ไมอยากไปเก็บไกลๆ หัวใจติดคางคุณ
ความดีท่ีเขาทํา 
 
เพลงทะแล็ดแท็ดแท็ด 
คําเกาะ : บึลล่ียาเย็นบาเยะบาเยะ บาเยะเต็ดคึนนึง บาเตะยาว มูเละลาเยน มาเยะบาเยะ บา
เยะเต็ดคึนนัง มาจัมซายา 
คําแปล : ซ้ือผาดีๆ เลือกดีๆ จะถูก ผาราคาแพง บอกคนอ่ืนใหระวัง เลือกดีๆ เดี๋ยวจะถูกเหมือนกัน 
คําเกาะ : ลายุ ลายุ บังฮุลายุ ลายุสึกกาลี ซูงาปดตาย กาลูงาบังบารุ เจะงาเดะปนบารุ เจะงาเดะปนบารุ 
บารุสึกาลี แตเดาะซึบบาตาย 
คําแปล : เรือแลนเร็วๆ เร็วอีกคร้ังเขาคลองสตอ หากพ่ีชายเปนแฟนกันเปนคนหลอ นองก็สวย ท้ัง
สวยท้ังหลอทีเดียว ก็นอนหมอนเดียวกัน (เปนสามีภรรยากัน) 
คําเกาะ : กาโยะ กาโยะ ซาตายงลาคี มีตะสินลํา กาปายยา ปจจะ มีตะตา งงซาตาอันลาคี จารีบารัง 
จารามันนี  
คําแปล : พายเรือไปอีก 1 หัวแหลม ขอใหเรือลมแตกไป ขอให 1 ป หาของมาแตงงาน 
คําเกาะ : บูรงกากะ ตึบบังกะลาโวด ซีงะบรันตีปอเกาะปงาป งาบังกาตา สึบดับดีมูโลด งาเดะมาดัน
งักยาเกดฮาตี 
คําแปล : นกตอยติวิดปนไปกลางทะเล หยุดพักท่ีตนไมไฟ พี่บอกวากินนกอรอยนองฟงแลวเสียใจ 
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คําเกาะ : งานะงายัม ตูรนสับปูโละ มาติซาแงกอก ตีงัยซามีลัน งากัดตางัน ยารีสัปปูโลว งาเดะมาตี
ซากกกีตูวัน 
คําแปล : ลูกไกลง 10 ตัว ตาย 1 ตัว เหลือ 9 ตัว ยกมือ 10 นิ้ว ตัวนองลูกไกตายท่ีเทาของพระเจา 
  
เพลงเจะมีนังซายัง - เพลงรักของเจะมีนัง 
คําเกาะ : ตึบปงปนัง ตูมังกาบูเกด ตึบบังกาเนะ ตูมังกาปายู ปาวะตูนัง ดาปดซาดีเกด บวงกาเซะบา
ดันบานาซา 
คําแปล : ตัดตนหมากลมท่ีเขา ตัดตนกาเนะลมท่ีราบ พาคูหม้ันไปพบชูท่ีเคยเสียตัว 
คําเกาะ : ตียบอายีน ซีรอยมะซีรอย อากาดลายักกึมมูดีบึงโตย กาลูเจะงาบัง ฮาดีมึดซือรอย คูนุงอา
ดังตึงงึนลํา ยังตีโมย 
คําแปล : เปาลมไปเร่ือยๆ ชักใบแลวถือทายเรือไปตรงๆ ถาพี่ใจตรง เขาอาดังถึงจมแลวก็ผุดข้ึนมา 
คําเกาะ : งีนุมอายักดาลําคึนลัย มารีตึงงาตบ กาจาบูงา งาตีมานา งาบังโดะบาลัย กึนนาราจน ซากู
ตงบูงา 
คําแปล : ดื่มน้ําในแกว เห็นแลวแตกเปนดอกไมจะเอาหัวใจไหนมาแทนใจพี่ เม่ือถูกยาพิษของ
ดอกไม 
 
เพลงอีตาซายัง – เรารักกัน 
คําเกาะ : นียอกมูดายาโตะกะลาโวด ตาโระมากันบูลันปอซา จับเตะซูโงะ งีกันลาโวด ซีซิงึม มัยตู
ลังซูวาซา 
คําแปล : มะพราวออนตกลงที่ชายหาด เก็บไวกินเดือน 12 สวยจังปลาในทะเล เกล็ดสีทองกระดูก
เหมือนนาก  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ขั้นตอนในการประกอบพิธีลอยเรือของชาวอูรักลาโวยเกาะหลีเปะ 
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ประเพณีลอยเรือ 
 

 ประเพณีลอยเรือจัดวาเปนประเพณีท่ีสําคัญท่ีสุดของอูรักลาโวย เปนประเพณีท่ีมี
สืบเนื่องมาต้ังแตในยุคดั้งเดิม หรือสมัยแรกๆ ท่ีอูรักลาโวยไดอพยพเขามาตั้งถ่ินฐานท่ีเกาะหลีเปะ 
และเกาะอ่ืนๆ ในหมูเกาะอาดัง-ราวี โดยท่ีเกาะหลีเปะจะเปนศูนยกลางของการทําพิธีลอยเรือของอู
รักลาโวยในหมูเกาะอาดัง-ราวี  
 ไมมีหลักฐานวาพิธีกรรมดังกลาวนี้มีกําเนิดมาจากที่ใด แตกระนั้นก็เช่ือวามีการ
ประกอบพิธีคร้ังแรกท่ีบานหัวแหลม เกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี ซ่ึงเปนชุมชนเกาแกของอูรักลาโวย 
ตอนแรกชาวเลกลุมอูรักลาโวย ท่ีอยูตามที่ตางๆ ก็จะพากันไปรวมพิธีทุกป ภายหลังคงเพราะความ
ไมสะดวกในการเดินทาง จึงขยับขยายไปจัดทําตามท่ีอ่ืนๆ จนถึงหมูเกาะอาดัง-ราวี ซ่ึงจัดข้ึนท่ีเกาะ
หลีเปะ เกาะซ่ึงเปนท่ีตั้งของชุมชนอูรักลาโวย หรือเปนศูนยกลางของชุมชนอูรักลาโวยในหมูเกาะนี้ 
 ประเพณีลอยเรือจะจัดข้ึนสองคร้ังตอป ในวันจันทรเต็มดวงของเดือน 6 และเดือน 11 
ตามปฏิทินจันทรคติ อูรักลาโวยจะใชโอกาสนี้ในการแสดงความเคารพบรรพบุรุษ และปลอย
เคราะหรายไปกับการลอยเรือ เรือดังกลาวทําจากไมระกําท่ีสรางข้ึนสําหรับพิธีนี้โดยเฉพาะ 
 พิธีลอยเรือจะเร่ิมในวันข้ึน 14 คํ่า ในตอนบาย โตะหมอจะนําชาวบานทําพิธีเคารพ
บรรพบุรุษ แตละครอบครัวจะนําขาวเหนียวหวาน ขาวเหนียวเหลือง แกงไก ขนม (ขนมหัวลาน 
ขนมเจาะหู ขนมเทียน) ขาวตอก พลู หมาก น้ํา และเทียนข้ีผ้ึงไปดวย รวมถึงอาหารพิเศษคือ ขาว
เหนียว 7 สี (ขาวสลับดํา ขาว เหลือง และสีอ่ืนๆ ท่ีสําคัญ) และไกดิบ ชาวบานจะจุดยาสูบบูชา
วิญญาณเพื่อขออภัยหรือขอโชค โตะหมอจะเร่ิมพิธี โดยสงภาชนะใสถานและใบกํายานใหกับ
ชาวบานวน 3 รอบ กล่ินของกํายานจะหมายถึงการเร่ิมพิธีและเปนการเชิญบรรพบุรุษ และวิญญาณ
ศักดิ์สิทธ์ิเขารวมในพิธี ยอมรับส่ิงท่ีนํามาบูชาและใหโภค 
 หลังจากนั้นโตะหมอจะจุดเทียนนําทางไปสูการสนทนากับวิญญาณศักดิ์สิทธ์ิ ตัวแทน
แตละครอบครัวจะทยอยจุดเทียนและอธิษฐานดวยขาวตอกในมือ หลังจากนั้นจะโยนขาวตอกเขา
หาเทียน ขาวดอกเปนสัญลักษณของความบริสุทธ์ิและเช่ือกันวาสามารถซึมซับความโชครายได 
เม่ือขาวตอกถูกเปลวไฟหมายถึงความปรารถนาจะเปนจริงได ชาวบานจะใหโตะหมอทํานายโชค
จากนํ้าตาเทียน หลังจากนั้นโตะหมอจะปกธงสีขาว 4 อันไว พิธีการจบลงเม่ือ ชาวบานแบงปน
อาหารท่ีนํามาบูชาเพื่อนํากลับบาน หลังจากน้ันจะมีการแสดงรํามะนา มีการเลนเพลง 7 เพลง โดย
ชาวบานจะเตนตามจังหวะดนตรี 
 ในวันท่ีสองของพิธีซ่ึงเปนวันเพ็ญ เสาเอกไมระกําและไมตีนเปดสําหรับสรางเรือจะ
ถูกตัด โตะหมอจะใชขาวตอกขออนุญาตวิญญาณในการเคลื่อนยายไมเสาเอก ซ่ึงจะถูกนําไปปกท่ี
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ชายหาดตรงท่ีจะนําเรือไปลอย ตอนเชาตรูชาวบานกลุมหนึ่งจะออกจากเกาะหลีเปะไปเกาะอาดัง 
เพื่อหาไมระกํา การตัดไมระกํา ชาวบานจะปอกเปลือกไมออกและมัดรวบกันแลวนํากลับมายังเกาะ
หลีเปะ ระหวางทางชาวบานจะรองเพลงเตนรํากันในเรือท่ีแลนกลับเกาะหลีเปะ เรืออีกลําหนึ่งจะ
จอดรออยูบริเวณตะวันออกเฉียงใตของเกาะอาดังตรงชองแคบกั้นระหวางเกาะอาดังกับเกาะหลีเปะ 
เรือลํานี้เรียกวา เรือไล เรือไลบรรทุกชายหญิงท่ีแตงตัวเปนพิเศษ บางคนทาสีดําบนหนา นําดอกไม 
ใบไมมาประดับคอ ศีรษะ ขอเทา เปนตน ชาวบานกลุมนี้จะเตนรําอยูบนเรือเชนกัน เรือท้ังสองลําจะ
แลนไลไปมาหนาเกาะหลีเปะ 3 คร้ัง หลังจากนั้นเรือขนไมระกําจะเขาเทียบฝง ชาวบานจะขนไมลง
ใหโตะหมอเร่ิมทําพิธี เร่ิมสรางเรือ  
 ผูชายโดยเฉพาะผูท่ีชํานาญการทําเรือของหมูบานจะรวมกลุมกันสรางเรือไมระกํา โดย
ทองเรือทําดวยไมตีนเปด สวนประกอบอ่ืนๆ ทําดวยไทระกําท้ังลํา เม่ือโครงเรือเสร็จ ท้ังผูหญิงและ
ผูชายจะชวยกันตกแตงช้ินสวนของเรือใหเปนลายตางๆ คือ ลายฟนปลา ลานฟนเล่ือย และลายงู บน
เรือจะมีบานจําลอง 3-4 หลังสรางเพ่ือเปนท่ีอยูอาศัยของบรรพบุรุษ ดวยความเช่ือท่ีวาเรือนี้จะ
สามารถนําบรรพบุรุษกลับไปสูบานเกิด ท่ีหัวเรือจะมีรูปแกะสลักผูชายถือหอกแทงเตาทะเล 
เนื่องจากเตาทะเลเปนสัตวท่ีอูรักลาโวยบริโภค พิธีนี้จะชวยใหสัตวกลับไปหาผูเปนเจาของดั้งเดิม 
และอูรักลาโวยจะขอขมาท่ีไดบริโภคสัตวตางๆ ไปแลว ตุกตาไมแกะสลักรูปคนตัวเล็กๆ ถือเปน
ตัวแทนจะนําเคราะหรายออกไปจากชุมชน สวนตุกตาหัวใหญคือผูควบคุมเรือ เรือท่ีตอข้ึนมามี
ลักษณะมีเสาใบ ใบเรือทําการผาดิบสีขาว มีไมพาย บนเรือจะมีอุปกรณจําลองทําจากไม เชน ฉมวก 
และธง เรือท่ีเสร็จแลวจะมีความยาวประมาณ 2.5 เมตร กวางราว 1 เมตร พิธีทําเรือจะเสร็จส้ินใน
ตอนบาย 
 ในตอนเย็นชาวบานจะนําเรือไปไวบนชายหาด หันหนาเขาทางทะเล ตอนหัวคํ่า โตะ
หมอก็จะเร่ิมพิธีเชิญเจาเกาะเพื่อนําส่ิงช่ัวรายลงเรือดวยการสวดมนตเปนภาษาอาหรับและภาษา
มลายู มีการโรยกํายานเผาเปนระยะๆ ในตอนกลางคืนจะมีการแสดงรํามะนาใกลๆ กับเรือ และมี
การรองเพลงไปจนกระท้ังเชาของอีกวันหนึ่งท่ีจะลอยเรือ คืนนี้ชาวบานจะนําขนมหวาน 
อาหารแหง และนํ้า ซ่ึงเปนของจําเปนยามเดินทางบนเรือมาบูชาบรรพบุรุษและญาติท่ีลวงลับไป
แลว และยังตัดเล็บและผมใสลงไปในเรือเพื่อท่ีจะไดนําส่ิงโชครายออกไปกับเรือ ชาวบานจะจุด
เทียนแลวปกลงบนเรือ และใชขาวตอกลูบไปตามรางกายและศีรษะกอนท่ีจะโยนลงไปในเรือดวย 
เพื่อนําโชครายออกไปจากตัว 
 ในตอนเชามืดของวันถัดมา โตะหมอจะทําพิธีลอยเรือและสวดมนตใหเรือนําเคราะห
ออกไป เม่ือสวดจบ ผูชายกลุมหนึ่งจะแบกเรือพิธีออกไปปลอยในจุดท่ีจะลอยออกไปพนเกาะ 
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ชาวบานจะมองดูเรือจําลองเปนคร้ังสุดทาย เม่ือหันหลังกลับแลวจะไมหันไปมองอีก เคราะหท้ัง
ปวงจะติดไปกับเรือพิธีดังกลาว 
 ในเชาวันเดียวกัน ผูชายกลุมหนึ่งจะไปตัดไมสําหรับทําไมกันผี ไมท่ีใชจะตองปอก
เปลือกออกใหผิวเรียบและสะอาด นํามาประกอบเปนไมไขวลักษณะคลายไมกางเขนขนาดใหญ 7 
อัน แทนวันท้ัง 7 วัน ชาวบานจะใชใบกะพอและดอกไมตกแตงปลาย 3 ดานบน ใบไมหรือใบ
กะพอจะถูกฉีกเปนช้ินเล็กๆ ตามแนวยาว ไมในแนวนอนจะแสดงถึงแขน ขณะท่ีใบไมท่ีฉีกแลวจะ
เปนนิ้วท่ีโบกปดความโชกราย โรคภัยไขเจ็บ และวิญญาณช่ัวรายใหออกไปจากชุมชน ไมกันผีจะ
เสร็จสมบูรณตอนสาย ผูหญิงจะเร่ิมเขามารวมกลุม ชาวบานจะตีกลอง สีไวโอลิน รองเพลง ผูชาย
จะแหไมกันผีไปท่ีเสาเอกและปกเรียงเปนแถวตอไปบนพื้นทราย เพื่อปองกันภูตผีและโชครายท่ีไป
กับเรือจําลอง ไมใหกลับมาท่ีเกาะอีก หลังจากนั้นโตะหมอจะทําน้ํามนตแจกจายใหกับชาวบานไป
ลางหนา หรืออาบใหเด็ก หือประพรมบริเวณบานเพื่อเปนสิริมงคล และชาวบานจะนําขาวสารปน
ขม้ินไปใหโตะหมอทําพิธี ขาวจะถูกนําไปโปรยรอบๆ บานเพ่ือปองกันและนําส่ิงช่ัวรายออกไป ไม
กันผีท่ีชาวบานทําจะถูกแยกไปไวท่ีชายหาดอ่ืนๆ ของเกาะ เพื่อปองกันเคราะหราย 
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