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ตอการปรับเปล่ียนอัตลักษณของกลุมชาติพันธุมอแกนบานเกาะเหลาหนานอก จังหวัดระนอง.  
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  : ผศ.ดร.มณีวรรณ  ผิวนิ่ม. 216 หนา. 
 
 วิทยานิพนธฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความเปนมาของกลุมชาติพันธุมอแกนบาน
เกาะเหลาหนานอกตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน (พ.ศ. 2554) และศึกษาแนวทางการพัฒนาและ
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากหนวยงานภาครัฐและองคกรภาคเอกชนภายหลังเหตุการณสึนามิ ป พ.ศ. 
2547 ท่ีสงผลตอการปรับเปล่ียนอัตลักษณของกลุมชาติพันธุมอแกน โดยใชระเบียบวิธีวิจัยทาง
มานุษยวิทยาในการศึกษา ซ่ึงมีแนวคิดวาทกรรมการพัฒนาและความเปนชาติพันธุเปนกรอบในการ
วิเคราะห โดยเก็บขอมูลจาก 4 กลุมดวยกันคือ กลุมมอแกนบานเกาะเหลาหนานอก หนวยงาน
ภาครัฐในจังหวัดระนอง องคกรภาคเอกชนท่ีทํางานในพ้ืนท่ีเกาะเหลา และคนไทยในเมืองระนอง 
 ผลการศึกษาวิเคราะหพบวา การปฏิบัติงานเพ่ือชวยเหลือและพัฒนากลุมชาวมอแกน
ของหนวยงานภาครัฐและองคกรพัฒนาเอกชนมีท้ังท่ีคลายคลึงกันและแตกตางกัน ขึ้นอยูกับภาระ
งานรับผิดชอบของแตละหนวยงานองคกร ซ่ึงไดสรางชุดวาทกรรมการพัฒนาขึ้นมาในลักษณะของ 
“วาทกรรมในการพยายามควบคุมชีวิตชาวมอแกน” แบบครบวงจร โดยกอนสึนามิภาครัฐได
ชวยเหลือเพ่ือหลักมนุษยธรรมเปนหลัก ตอมาหลังเหตุการณสึนามิไดมีแรงผลักทางนโยบายมากขึ้น 
ก็พยายามสรางความเปนพวกเดียวกันดวยนโยบายฟนฟูวิถีชีวิตชาวเล สวนองคกรพัฒนาเอกชนได
สรางความชอบธรรมใน “ความเปนอ่ืน” ตอชาวมอแกน มีการเนนย้ําอัตลักษณความเปนมอแกน
ดวยภาพลักษณของชนดอยพัฒนา ขาดโอกาสทางสังคม ซ่ึงชาวมอแกนไดสวมอัตลักษณนี้มาตั้งแต
อดีตกาล และยิ่งยอมรบัและรูสึกดอยกวาในระบบความสัมพันธเชิงอํานาจกับบุคคลคนภายนอก 
 อยางไรก็ตาม ประสบการณหลังสึนามิทําใหชาวมอแกนกลับรูสึกมีสิทธิมีเสียงและกลา
แสดงออกมากขึ้น โดยมีสิทธิท่ีจะเลือกรับหรือไมรับชุดวาทกรรมการพัฒนาเหลานั้น ขึ้นอยูกับวา
ส่ิงใหมท่ีเขามามีความหมายกับตนเองมากนอยเพียงใด ซ่ึงสงผลตอการปรับเปล่ียนอัตลักษณของ
ชาวมอแกนในแตละชวงวัย อันมีผลตอระบบคิดและสํานึกในการมองตนเองของชาวมอแกนดวย 
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 This thesis aims to study history of the Mokens and impacts of development after 
Tsunami 2004 from governmental and private organizations on change of the Mokens identity at 
Ban Kawlao-Nanok, Ranong province. Research methodology is an anthropological approach. This 
study also applied theories, Discourse of Development and Ethnicity, as concept for analysis in four 
aspects of social relations: the Mokens at Ban Kawlao-Nanok, the governmental organizations in 
Ranong province, the private organizations to practice at Ban Kawlao-Nanok, and Thais in Ranong 
town.  
 This study found that the development of governmental and private organizations had 
similarity and difference in some aspects depending on their responsibilities. These organizations 
constructed totally discourse of development to control the Mokens life. Before Tsunami 2004, the 
governmental organizations implemented the Mokens on the human right, and then after the 
Tsunami 2004, they implemented on socio-cultural revitalization of the Mokens and assimilation 
them into Thai state. In the same ways, the private organizations tried to label the Mokens as the 
otherness by considering them as under-developing people and lack of social opportunities. 
 After the Tsunami 2004, however, the Mokens have concerned on their right and 
dignity. Besides, they have right to decision set of discourses of development depending on 
their meanings. This situation brings about adaptation of the Mokens identities of each age, 
relating to thinking system and self-awareness. 
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 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาของ ผศ.ดร.มณีวรรณ ผิวนิ่ม อาจารยท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ และ อ.พุฒ วีระประเสริฐ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ (ในทางปฏิบัติ) ผูซ่ึงให
คําปรึกษา ตรวจสอบงานวิทยานิพนธดวยความละเอียดถ่ีถวนเปนอยางมาก และใหขอเสนอแนะท่ี
เปนประโยชนตอการวิเคราะหขอมูล จนกระท่ังสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ถึงแมวาทาน อ.พุฒ จะไมมี
ช่ือปรากฎอยูในฐานะของอาจารยท่ีปรึกษาหรือกรรมการสอบวิทยานิพนธดวยกฎระเบียบของ
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาก็ตาม ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงยิ่งมา ณ ท่ีนี ้
 ขอกราบขอบพระคุณ อ.ดร.ประสิทธ์ิ เอ้ือตระกูลวิทย ประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ และกรรมการสอบวิทยานิพนธ อ.ดร.นฤมล อรุโณทัย ท่ีใหความกรุณาในการแกไข
ขอบกพรองตางๆ เพ่ือเติมเต็มขอมูลของงานวิทยานิพนธใหมีความละเอียดสมบูรณมากท่ีสุด 
 กราบขอบพระคุณ ศ.ปรานี วงษเทศ อ.พุฒ วีระประเสริฐ ผศ.ดร.มณีวรรณ ผิวนิ่ม        
อ.ธัญธีรา ยิ้มอํานวย และผศ.ดร.เอกรินทร พ่ึงประชา ผูซ่ึงบมเพาะความรูทางมานุษยวิทยาใหกับ
ผูวิจัยจนสามารถนํามาเปนแนวทางในการศึกษาวิจัย และเปดโลกทัศนเพ่ือการทําความเขาใจตนเอง
และชีวิตทางสังคมใหมีความลุมลึกและรอบดานมากยิ่งขึ้น รวมถึงคณาจารยภาควิชามานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยศิลปากรดวยเชนกัน  
 ขอขอบพระคุณผูใหขอมูลท้ังในสวนของหนวยงานภาครัฐและองคกรพัฒนาเอกชนทุก
ทาน ท่ีเสียสละเวลาอันมีคาและใหขอมูลท่ีเปนประโยชนอยางมากตอการศึกษา และกลุมบุคคล
สําคัญท่ีขาดไมไดคือ กลุมพ่ีนองชาวมอแกนบานเกาะเหลาหนานอกทุกทาน ซ่ึงเปนกลุมกรณีศึกษา
ในครั้งนี้ ท่ีใหขอมูลทุกอยางท่ีผูวิจัยสอบถาม แมจะมีปญหาในเรื่องการส่ือสารกันบางก็ตาม 
 ขอขอบพระคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ผูสนับสนุนทุนวิจัยครั้งนี ้
 ขอขอบคุณพ่ีๆ รวมหองเรียนมานุษยวิทยา พ่ีโยง พ่ีออม และพ่ีเมย รวมถึงพ่ีๆ ท่ีจบ
การศึกษาไปกอนหนานี้ท่ีใหคําแนะนําและกําลังใจในการเรียนและทําวิทยานิพนธดวยดีโดยตลอด 
 ขอขอบใจเพ่ือนๆ สมัยเรียนปริญญาตรีทุกคนท่ีเกี่ยวของกับผูวิจัย โดยเฉพาะคุณจันทนา 
ไชยนาเคนทร ซ่ึงผลักดันใหผูวิจัยเขาเรียนตอในระดับปริญญาโท พรอมชวยเหลือจนทําใหผูวิจัยมี
วันนี้ได คุณปยะราช เทพสุภา ท่ีคอยใหคําแนะนําท่ีเปนประโยชน และคุณฉัตรธิดา หยูคง ผูให
กําลังใจในการปรับแกเลมวิทยานิพนธพรอมขอเสนอแนะอันเปนประโยชนจนสําเร็จลุลวงดวยดี 
 สุดทายนี้ ขอกราบขอบพระคุณอยางสูงยิ่ง คุณพอโกมลและคุณแมเสาวจิต บุพการี และ
ขอบใจนองโบว ผูเปนนองสาว ซ่ึงท้ังสามคนเปนทุกส่ิงทุกอยางทําใหผูวิจัยมีทุกวันนี้ได 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


