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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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ชื่อปรากฎอยูใ นฐานะของอาจารยที่ปรึกษาหรือกรรมการสอบวิทยานิพนธดว ยกฎระเบียบของ
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