
ชนเผ่าพื้นเมือง

มอแกน

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย
Development of community knowledge-based database system for empowering the most

marginalized and vulnerable indigenous groups in Thailand.

สนับสนุนโดย:จัดทำโดย:



ชนเผ่าพ้ืนเมืองมอแกน | 1 
 

สารบัญ 
                หน้า 
ประวัติศาสตร์                2 
ถิ่นก าเนิด                4 
การกระจายตัวของชุมชน               2 
วิถีชีวิต/วัฒนธรรม               5 
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ชนเผ่าพื้นเมืองมอแกน 
1. ประวัติศาสตร์ 

ในสมัยก่อนชาวเลมอแกนมีจ านวนประชากรไม่มากและการเดินทางไม่ได้ถูกจ ากัดด้วยพรมแดนรัฐ
ชาติ ช่วงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (ฤดูแล้ง) คือ ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน ชาวมอแกนจะใช้
เรือก่าบางเดินทางไปตามเกาะต่างๆ เพื่อท ามาหากิน ส่วนในฤดูฝนช่วงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ หรือในช่วง
เดือนพฤษภาคมไปถึงเดือนพฤศจิกายน มอแกนจะสร้างบ้านเรือนในบริเวณอ่าวท่ีเป็นจุดหลบลม (โครงการน า
ร่องอันดามัน สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2549) 

การเลือกสถานท่ีพักพิงหรือการสร้างกระท่อมช่ัวคราวในช่วงฤดูฝน สะท้อนให้เห็นถึงความรู้และ
ประสบการณ์ของมอแกนท่ีสืบทอดกันมาด้านความปลอดภัย โดยจะพิจารณาพื้นท่ีท่ีมีลักษณะเป็นชายหาดใน
อ่าวที่สามารถหลบคล่ืนลมได้ อ่าวส่วนใหญ่จะอยู่ทางด้านตะวันออกของเกาะ  เป็นบริเวณท่ีมีแหล่งน้ าจืด เป็น
ธารน้ าจากป่า น้ าซับ น้ าซึมหรือน้ าผุดบริเวณไม่ไกลจากชายหาด และเป็นบริเวณท่ีมีความลาดชันพอเหมาะ 
สามารถจอดเรือและแล่นเรือเข้า-ออกได้สะดวก (นฤมล อรุโณทัย , สุพิณ วงษ์บุษราคัม และดิเรก อีไลอัส, 
2549) 

ชุมชนชาวมอแกนในประเทศไทยมี 5 แห่ง และมีมอแกนกระจายตัวไปอยู่ตามชุมชนชาวเลอื่นๆ แต่
ไม่ได้อยู่เป็นกลุ่มใหญ่เหมือน 5 ชุมชนท่ีเกาะเหลา เกาะพยาม และเกาะช้าง จังหวัดระนอง หมู่เกาะสุรินทร์ 
จังหวัดพังงา และหาดราไวย์ จังหวัดภูเก็ต 
  
2. ถ่ินก าเนิด 
 เดิมมีค าท่ีใช้เรียกช่ือผู้คนกลุ่มนี้ว่า “ชาวเล” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปี พ.ศ.2542 ให้ค า
นิยาม “ชาวเล” ว่าเป็น “ช่ือชนชาติเดิมพวกหนึ่งอยู่ทางทะเลด้านตะวันตกของแหลมมลายู ฉลางหรือชาวเลก็
เรียก”  ชาวเลหลายถือว่าค าว่าชาวน้ าเป็นค าดูถูกดูแคลน  ท าให้รู้สึกแปลกแยกจากกลุ่มอื่น  ค านี้จึงไม่นิยมใช้
ในปัจจุบัน (นฤมล อรุโณทัย และคณะ , 2557) ค าว่า “ชาวเล” ก็เป็นค าท่ีแสดงถึงทัศนะคติเชิงลบในหลาย
พื้นท่ี  ท าให้กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลรู้สึกถึงความเป็นตัวตนท่ีด้อยกว่าจนบางคนไม่อยากให้ใครรับรู้ว่าตนเองคือ
ชาวเล ด้วยเหตุนี้ จึงเกิดค าว่า “ไทยใหม่” หมายถึงว่าชาวเลได้รับการยอมรับและยกระดับเป็นคนไทย ได้รับ
สัญชาติไทย พูดส่ือสารด้วยภาษาไทยและได้รับการศึกษาในระบบของไทย 

ในปัจจุบัน เราเรียกช่ือชาวเลตามท่ีกลุ่มเรียกตนเอง คือ มอแกน  ตามต านานท่ีเล่าสืบต่อกันมา  ค าว่า 
“มอแกน” มาจากค าว่า “ละมอ” (ในภาษามอแกน แปลว่า จมน้ า) และ “แกน” ซึ่งมาจากช่ือของน้องสาว
ของราชินีซิเปียน ซึ่งถูกราชินีสาบให้มีชีวิตเร่ร่อนอยู่ในทะเล  (Ivanoff 2001:229-230) ชีวิตของชาวมอแกน
เดินทางไปตามเกาะต่างๆ จึงถูกกล่าวขานว่ามีชีวิตคล้ายกลุ่มยิปซีท่ีพักอาศัยอยู่ไม่เป็นหลักแหล่งแน่นอน  และ
เรียกกันว่า “Sea gypsy” หรือ “ยิปซีทะเล” 
 
3. การกระจายตัว 
 ปัจจุบันมีชุมชนชาวมอแกนกระจายตัวอยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ชุมชนมอแกนจังหวัดพังงา 
ชาวมอแกนในจังหวัดพังงา เดิมอาศัยอยู่ในหมู่เกาะสุรินทร์ พวกเขาเรียกเกาะสุรินทร์ว่า “ปอลาว 

หล่าต้ะ”   ซึ่งเป็นสถานท่ีท่ีชาวมอแกนอยู่อาศัยและท ามาหากินมานับร้อยกว่าปี  ในสมัยก่อนท่ีชาวมอแกน
เดินทางเคล่ือนย้ายบ่อย  ในหน้าแล้งก็เดินทางไปตามเกาะต่างๆ เมื่อถึงหน้าฝนก็ขึ้นมาต้ังชุมชนบริเวณอ่าวท่ี
หลบคล่ืนลม  ซึ่งบริเวณหมู่เกาะสุรินทร์ มีพื้นท่ีอย่างน้อย 11 แห่งท่ีชาวมอแกนเคยต้ังชุมชนหรือกลุ่มบ้าน/
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กระท่อม  เช่น 1.จีมัด (อ่าวจาก)  2. บิลุ (อ่าวไทรเอน)  3. ป่านาด ปะอ้อก หล่าวี (หาดมะม่วงหล่าวี )  4. ป่า
นาด หยู่หุ้น (หาดหยู่หุ้น)  5. ดายะ เอบูม (อ่าวแม่ยาย) ฯลฯ (โครงการน าร่องอันดามัน สถาบันวิจัยสังคม 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549)  

ก่อนเกิดเหตุการณ์สึนามิ ชาวมอแกนอยู่อาศัยท่ีหมู่เกาะสุรินทร์ใน 2 ชุมชน คือ ชุมชนอ่าวบอนเล็ก
บนเกาะสุรินทร์ใต้ และชุมชนอ่าวไทรเอนบนเกาะสุรินทร์เหนือ  บางครอบครัวยังคงเคล่ือนย้ายไปมาระหว่าง
หมู่เกาะสุรินทร์และเกาะอื่นๆ ในน่านน้ าพม่า หรือระหว่างเกาะสุรินทร์และเกาะพระทองหรือชายฝ่ังใน
ประเทศไทย หรือบางทีก็ย้ายไปมาระหว่าง 2 ชุมชนในหมู่เกาะสุรินทร์ภายหลังเหตุการณ์สึนามิ ชาวมอแกน
หมู่เกาะสุรินทร์อพยพย้ายไปพักช่ัวคราวท่ีวัดสามัคคีธรรมในอ าเภอคุระบุรีเพราะบ้านเรือนของมอแกนท้ังสอง
ชุมชนพังเสียหายจนหมด  และผลกระทบจากคล่ืนท าให้ลักษณะของหาดทรายแคบลงไม่เหมาะต่อการสร้าง
บ้านเรือน  ภายหลังจากนั้นท่ีมีผู้บริจาคเข้ามาช่วยสร้างบ้านพักให้มอแกนท่ีอ่าวบอนใหญ่  ท่ีแห่งนี้จึงเป็นพื้นท่ี
ท่ีรวมมอแกน 2 ชุมชนไว้ด้วยกัน อาศัยอยู่รวมกันเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ ท าให้มอแกนมีแนวโน้มเกิดความ
ขัดแย้งบ่อยครั้ง ขณะท่ีปัญหาส่ิงแวดล้อม ขยะมูลฝอยและการก าจัดส่ิงปฏิกูล น้ าอุป โภคบริโภคก็ส่งผลต่อ
ความเป็นอยู่ โดยเฉพาะหน้าแล้งและหน้าฤดูกาลท่องเท่ียว 

 
2. ชุมชนมอแกนจังหวัดระนอง 
หมู่เกาะในเขตจังหวัดระนองเดิมเป็นท่ีอยู่อาศัยซึ่งชาวมอแกนเดินทางไปมาและรู้จักมักคุ้นกันเป็น

อย่างดี   ชาวมอแกนบริเวณนี้อาศัย เดินทาง และท ามาหากินทางทะเลระหว่าง เกาะเหลา เกาะสินไห เกาะ
ช้าง และเกาะพยาม   ในสมัยก่อนเกาะเหลาเป็นเพียงท่ีจอดเรือหรือท่ีต้ังเพิงพักช่ัวคราวของชาวมอแกนเพื่อ
หลบคล่ืนลม และเป็นสถานท่ีท่ีน าสัตว์ทะเลท่ีเก็บหาได้มาแลกเปล่ียนกับข้าว กะปิ พริก ฯลฯ กับคนไทยตาม
เกาะ  หรือน าไปขายให้กับเถ้าแก่บนฝ่ัง เนื่องจากท่ีต้ังของเกาะเหลาอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองระนอง  การต้ังถิ่น
ฐานถาวรบนเกาะเหลาเริ่มมาประมาณ 40-50 ปีมาแล้ว   โดยมีอดีตต ารวจน้ าชักชวนให้ชาวมอแกนกลุ่มหนึ่ง
เข้ามาอาศัยบริเวณนี้ กลุ่มแรกท่ีเข้ามาอาศัยท่ีเกาะเหลามีไม่เกิน 10 ครัวเรือน ต่อมามีชาวมอแกนเข้ามาต้ัง
หลักแหล่งมากขึ้น มีการขยายชุมชนออกไปเรื่อยๆ  หลังเหตุการณ์สึนามิ มีหลายองค์กรลงมาให้ความ
ช่วยเหลือชุมชนชาวมอแกนเกาะเหลา  และมีคริสตจักรมาช่วยเหลือและสร้างบ้านให้ชาวมอแกนท่ีเกาะช้าง 
และเกาะพยาม  

 
3. ชุมชนมอแกนจังหวัดภูเก็ต 
ชาวมอแกนจังหวัดภูเก็ต ต้ังบ้านเรือนอยู่ในหมู่บ้านชาวเลบริเวณหาดราไวย์ทางทิศใต้ของเกาะภูเก็ต  

ชุมชนชาวเลหาดราไวย์นี้มีมาอย่างน้อยกว่าร้อยปีมาแล้ว ประชากรส่วนใหญ่ในหมู่บ้านนี้เป็นชาวอูรักลาโว้ย 
แต่ชาวมอแกนก็เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนี้มานาน และมีการแต่งงานข้ามกลุ่มกันมานานเช่นเดียวกัน  เนื่องจาก
ชาวมอแกนเดินทางไปมาโดยเรือก่าบาง ลงไปถึงหาดราไวย์ จังหวัดภูเก็ต เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ และเกาะ
หลีเป๊ะ จังหวัดสตูล  และพบปะปฏิสัมพันธ์กับชาวอูรักลาโว้ยในชุมชนต่างๆ ด้วย 
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ประชากรชาวมอแกนจากการส ารวจตามโครงการ KPEMIC เมื่อปี พ.ศ. 2559 – 2561 ยังไม่สามารถ
ทราบจ านวนประชากรชาวมอแกนท่ีแน่นอนได้ เนื่องจากมีการเคล่ือนย้ายของประชากรอยู่ตลอดเวลาตาม
พื้นท่ีเกาะต่างๆ ท่ีชาวมอแกนอยู่อาศัย ในเบ้ืองต้นคาดการณ์ว่ามีประชากรชาวมอแกนในพื้นท่ีต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 
ตาราง 1 จ านวนประชากรและครัวเรือนของชาวมอแกนจ าแนกตามชุมชน 

ชุมชนมอแกน 
 

ประชากรมอแกน 
ครัวเรือน ประชากร 

เกาะช้าง 46 227 
เกาะพยาม 30 128 
เกาะสุรินทร์ 68 252 
เกาะเหลา 37 172 
น้ าเค็ม 25 174 

รวม 206 953 
 

 
ภาพ 1 แผนท่ีต้ังชุมชนชาวมอแกน 
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4. วิถีชีวิตและวัฒนธรรม 
 ชาวมอแกนตกปลา งมหอย ปลิงทะเล และสัตว์ทะเลอื่นๆ เพื่อเล้ียงชีพและเพื่อค้าขายแลกเปล่ียน
กับข้าวสารและข้าวของจ าเป็นมาช้านาน  เครื่องมือท่ีใช้เป็นเครื่องมือง่ายๆ ท่ีมักจะท าขึ้นเอง เช่น ฉมวก 
แว่นตาด าน้ า เหล็กเกี่ยวปู เหล็กเจาะหอย ฯลฯ  ในการออกทะเลไปในระยะใกล้ๆ  ชายชาวมอแกนแจวเรือ
ขนาดเล็กท่ีเรียกว่า “ฉ่าพัน” ไปตกปลา งมหอย ปลิงทะเล จับปูและสัตว์ทะเลต่างๆผู้หญิงมอแกนจะชักชวน
กันไปหาอาหารยามท่ีน้ าทะเลลดลง โดยการเดินลัดเลาะไปตามโขดหิน หาดทราย แนวปะการัง ป่าชายเลนไป
หาสัตว์ทะเลมาท าเป็นอาหารส าหรับคนในครอบครัว 
 
ครอบครัวและระบบเครือญาติ 

ชาวเลมอแกนมีสายสัมพันธ์แห่งความเป็นเครือญาติอย่างแยกไม่ออก เนื่องจากสืบเช้ือสายโดยตรงมา
จากการแต่งงาน จึงไม่สามารถมองจากนามสกุลได้เพียงอย่างเดียว ค าเรียกญาติในล าดับช้ันต่างๆ ของมอแกน
มีลักษณะคล้ายคนไทย คือ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา พี่ น้อง ซึ่งท าให้เห็นระบบความสัมพันธ์ท่ีมี
ความเคารพและสนิทสนมกันเป็นอย่างดี ไม่ท าให้รู้สึกห่างเหิน 

 
ภาพ 2 ผังเครือญาติชาวมอแกน (ภาพจากหนังสือ “มารู้จักเรา –เด็กเล”, 2559) 

 
การนับญาติ การเรียกชื่อ : 
ต้นตระกูลของชาวมอแกนอาจสืบได้จากตระกูลภาษาออสโตรนีเชียนท่ีชาวมอแกนใช้ และจากการสืบ

สาวเรื่องราวเกี่ยวกับชนเผ่าท่ีเดินทางทางทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คาดกันว่ามอแกนสืบเช้ือสายมาจาก
กลุ่มโปโตรมาเลย์ (Proto Malay) ซึ่งเป็นคนพวกแรกๆ ท่ีอพยพมาอยู่ในบริเวณแหลมมลายู ต่อมาคนกลุ่มนี้
หันมาใช้ชีวิตทางทะเล  เดินทางร่อนเร่ท ามาหากินตามหมู่เกาะและชายฝ่ัง คนกลุ่มเหล่านี้ก็แยกย้ายกระจัด
กระจาย พัฒนาการของสังคมและภาษาก็ต่างกันออกไปจนแยกเป็นกลุ่มย่อยหลายกลุ่ม (นฤมล อรุโณทัย และ
คณะ, 2557) 
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นามสกุลเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงท่ีมาของบุคคล และสายตระกูลได้เป็นอย่างดี อีกท้ังยังมีความหมายท่ีมี
ลักษณะจ าเพาะเจาะจงส าหรับชาวเล  คือ บ่งบอกถึงถิ่นที่อยู่อาศัย เอกลักษณะ ความถนัดเช่ียวชาญและความ
ผูกพันกับทะเล ความถนัดในการท ามาหากินทางทะเล  ชาวมอแกนท่ีหมู่เกาะสุรินทร์มีนามสกุลร่วมกันคือ 
“กล้าทะเล” ซึ่งนามสกุลนี้ครอบคลุมเครือญาติหลายสาย  ท าให้สายสัมพันธ์และการสืบเช้ือสายรวมท้ังการ
เกี่ยวดองโดยการแต่งงานไม่สามารถจะพิจารณาหรือแยกแยะจากนามสกุลได้    ส่วนนามสกุลของชาวมอแกน
ส่วนใหญ่ท่ีเกาะเหลา เกาะพยาม และเกาะช้าง คือ “ประมงกิจ” ซึ่งเป็นนามสกุลเดียวกับชาวอูรักลาโว้ยท่ี
ภูเก็ต 
 
การแต่งกาย 

มอแกนไม่มีเครื่องแต่งกายหรือชุดประจ าเผ่าท่ีเป็นเอกลักษณ์ เส้ือผ้าเครื่องแต่งกายของมอแกนเป็น
แบบเรียบง่าย มีเพียงเส้ือ กางเกง หรือผ้านุ่ง ผ้าขาวม้าแบบคนในท้องถิ่นภาคใต้  หนุ่มสาวมอแกนสมัยนี้
แต่งตัวทันสมัยตามแฟช่ันเช่นคนเมืองมากขึ้น เช่น สวมกางเกงยีนส์เพราะได้รับอิทธิ พลจากภาพยนตร์ 
ละคร  แต่โดยท่ัวไปหากอยู่ในชุมชน ชายมอแกนจะนิยมสวมกางเกงผ้าขายาว กางเกงขาส้ัน ผ้าขาวม้าเพียงตัว
เดียวกับเส้ือยืดหรือเช้ิต เพื่อความสะดวกและคล่องตัวในการท างาน   รวมถึงความเหมาะสมกับสภาพ
อากาศ  ขณะท่ีหญิงมอแกนจะสวมผ้านุ่งกับเส้ือ  หรือผ้านุ่งเพียงอย่างเดียวแบบกระโจมอก หรือบางคนสวม
ผ้านุ่งและเปลือยท่อนบนหรือสวมเพียงเส้ือช้ันในส าหรับหญิงท่ีแต่งงานแล้ว   ส่วนเด็กเล็กๆ ก็จะสวมเส้ือผ้า
ท่ัวไป ขณะท่ีบางคนก็ไม่สวมใส่เส้ือผ้าเลย  
 
บ้าน 

สมัยก่อนชาวมอแกนอาศัยอยู่ในเรือก่าบาง เป็นเรือไม้ขุดเสริมกราบด้วยไม้ระก า มี หลังคาท าด้วย
ใบเตยหนาม ใช้ใบเรือและใช้แจว หากมีลม ชาวมอแกนจะกางใบเรือท่ีท าจากใบเตยหนาม แล่นไปตาม
ความเร็วลม ก่าบางเปรียบเสมือนบ้านท่ีมีส่ิงจ าเป็นต่างๆ ต้ังแต่เครื่องมือท ามาหากิน ข้าวของเครื่องใช้และ
เส้ือผ้า (โครงการน าร่องอันดามัน สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549) 

ปัจจุบัน ก่าบางท่ีเสริมกราบด้วยไม้ระก าหาไม่ได้อีกแล้ว มีเพียงเรือท่ีเสริมกราบเรือด้วยไม้กระดาน
เพราะมีอายุการใช้งานท่ียาวกว่า แต่ต้องติดเครื่องยนต์เพื่อให้เรือสามารถแล่นไปได้ ก่าบางท่ีมีรูปทรงแบบ
ด้ังเดิมของชาวมอแกนในประเทศไทยเหลือเพียงล าเดียว อยู่ท่ีอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา 
ข้อจ ากัดในเรื่องการตัดไม้มาท าเรือเป็นอุปสรรคใหญ่ ท่ีท าให้ชุมชนไม่สามารถรื้อฟื้นภูมิปัญญาในการท าเรือ
แบบด้ังเดิมได้อีก ความรู้ในการสร้างเรือเหล่านี้จึงสูญหายไป 

ในช่วงฤดูฝน ชาวมอแกนจะสร้างเพิงพัก กระท่อม หรือบ้านในบริเวณอ่าวที่หลบลม สะดวกต่อการท า
มาหากิน การเก็บหาสัตว์ทะเล การจอดเรือและใกล้แหล่งน้ าจืดบ้านสร้างจากวัสดุธรรมชาติท่ีหาได้ง่ายบนเกาะ 
เช่น ไม้ไผ่ ใบค้อ ใบเตยหนาม ฯลฯ ตัวบ้านและพื้นบ้านท าจากไม้และไม้ไผ่ มุงหลังคาและกั้นฝาบ้านด้วยใบค้อ
หรือใบเตยหนาม ฯลฯ ตัวบ้านและพื้นบ้านท าจากไม้และไม้ไผ่ มุงหลังคาและกั้นฝาบ้านด้วยใบค้อหรือใบเตย
หนามท่ีน ามาเย็บติดกัน เมื่อบ้านทรุดโทรมหรือผ่านช่วงมรสุมก็จะท าการซ่อมแซมหรือสร้างใหม่ 

บ้านหรือเพิงพักแบบด้ังเดิมของชาวมอแกนท่ีสร้างริมหาดจะมีเสาบ้านสูง ลดหล่ันกันตามลักษณะของ
ชายหาด การปลูกบ้านใต้ถุนสูงท าให้อากาศมีการถ่ายเท ลมพัดเย็น และการสร้างบ้านริมหาดท าให้สังเกตเห็น
เรือเข้า-ออก สังเกตคล่ืนลมได้ง่าย บ้านท่ีอยู่ถัดเข้ามาด้านในหาดจะมีใต้ถุนเต้ียลงมา บ้านบางหลังต่อเติมพื้นท่ี
เป็นชานหรือระเบียง การสร้างบ้านแบบนี้สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ความเข้าใจในลักษณะภูมิประเทศและ
ภูมิอากาศ เป็นการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ในขณะท่ีบ้านสมัยนี้มีลักษณะเป็นบ้านถาวรมากขึ้น เพราะ
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ชาวมอแกนปักหลักอยู่กับท่ี หลังจากเหตุการณ์สึนามิ ชาวมอแกนในหลายชุมชนได้รับความช่วยเหลือในการ
สร้างบ้านจากวัสดุท่ีได้รับการบริจาคมาจากภายนอก เช่น  บ้านชาวมอแกนเกาะเหลา เกาะช้าง และเกาะ
พยาม มีการสร้างบ้านเสาปูน ฝาไม้กระดาน และหลังคากระเบ้ือง 
 
อาหาร  

มีการแบ่งบทบาทหน้าท่ีระหว่างหญิงชายในครัวเรือน   ขณะท่ีผู้ชายแจวเรือฉ่าพันออกไปตก
ปลา  หญิงมอแกนจะชักชวนกันไปหากับข้าวยามท่ีน้ าทะเลลดลง เดินลัดเลาะไปตามโขดหินเพื่อหาหอยติบ ขุด
เพรียงทราย ฯลฯ มาท าเป็นอาหารส าหรับคนในครอบครัว ในช่วงฤดูฝน อาหาร พืชพรรณจากป่ามีความอุดม
สมบูรณ์ ชาวมอแกนก็ได้ใช้ประโยชน์จากป่า ขุดหัวเผือก หัวมัน หัวกลอย ผลไม้ป่า หน่อไม้ และพืชผักต่างๆ 
ได้อย่างมากมาย เป็นระบบท่ีพึ่งพากันระหว่างมอแกนกับธรรมชาติ ระบบท่ีคนช่วยดูและรักษาป่าและ
ธรรมชาติ ป่าก็ให้ประโยชน์ในด้านอาหาร  สมุนไพรกับมอแกนและใช้สอยอื่นๆ เช่น ท าเครื่องมือเครื่องใช้ใน
บ้าน  ไม้ฟืนหุงหาอาหาร ฯลฯ 
 
ศาสนาและความเชื่อ  

มอแกนมีความเช่ือเกี่ยวกับส่ิง ศักด์ิสิทธิ์ ท่ี เป็น “วิญญาณบรรพบุรุษ” และ “วิญญาณใน
ธรรมชาติ”  และความเช่ือเหล่านี้หลอมรวมและยึดโยงชาวมอแกนในชุมชนไว้ด้วยกัน โดยมี “ออลางปูตี” 
หรือ ผู้น าทางจิตวิญญาณท่ีเป็นคนเข้าทรงติดต่อส่ือสารกับวิญญาณเหล่านั้น และมีพิธีกรรมเพื่อให้ส่ิงศักด์ิสิทธิ์
ปกป้องคุ้มครองชุมชน  ในพิธีท่ีส าคัญคือการฉลองเสาวิญญาณบรรพบุรุษในเดือน 5 ทางจันทรคติ  มีการตัดไม้
มาแกะท าเสาเพื่อเป็นตัวแทนของวิญญาณบรรพบุรุษหญิง-ชาย หรือท่ีเรียกว่า “หล่อโบง”   

นอกจากความเช่ือท่ีเกี่ยวกับส่ิงศักด์ิสิทธิ์แล้ว ชาวมอแกนยังมีความเช่ืออีกหลายอย่างท่ีเกี่ยวกับการ
ด ารงชีวิตประจ าวัน  เช่น การเลือกท่ีต้ังของบ้านหรือเพิงพักเพื่อให้อาศัยอยู่ในท่ีปลอดภัย คนในบ้านไม่
เจ็บป่วย และอยู่ในบ้านอย่างมีความสุข เช่น มีความเช่ือว่าก่อนจะยกบ้านต้องมีการส ารวจบริเวณท่ีจะปลูก
บ้านเป็นอย่างดี ห้ามต้ังบ้านเรือนในบริเวณท่ีมีทางน้ าไหลหรือมีตาน้ าผุดขึ้นมา พื้นท่ีต้องไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ
เวลาฝนตก หรือเป็นท่ีน้ าไหลมารวมกันเป็นแอ่งน้ าขัง เพราะชาวมอแกนเช่ือว่าส่ิงอัปมงคลจะไหลเข้ามาอยู่ใต้
บ้าน 

ชาวมอแกนไม่นิยมหันหน้าบ้านทางทิศใต้ เพราะทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นทิศท่ีน าฝนและลม
พายุรุนแรงเข้าสู่บ้าน ส่วนบันไดบ้านก็ต้องเป็นจ านวนเลขค่ีเท่านั้น ถ้าใครยกบ้านมีบันไดเป็นเลขคู่ จะเรียกว่า 
บ้านผี และจะท าให้คนในบ้านไม่สบาย หาหอยหาปลาไม่ได้   ความเช่ือเช่นนี้คล้ายคลึงกับคนไทย และมีผู้
ตีความว่าบันไดเลขค่ี จะท าให้คนก้าวขึ้นด้วยเท้าข้างท่ีถนัด และจบท่ีเท้าข้างเดียวกันนั้น ท าให้ก้าวเดินได้ครบ
จังหวะและมีความมั่นคงมากกว่า (นฤมล อรุโณทัย และคณะ, 2557) 

นอกจากนั้น  ชาวมอแกนยังมีความเช่ือว่าต้องเว้นระยะห่างระหว่างบ้าน “พอให้ผีเดินผ่านได้ ถ้าผีเดิน
ผ่านไม่ได้ ผีจะเข้าไปในบ้าน ท าให้เด็กๆ ในบ้านเป็นไข้” ความเช่ือเช่นนี้ท าให้บ้านแต่ละหลังมีพื้นท่ีโปร่งโล่ง
รอบบริเวณบ้าน ท าให้หมู่บ้านไม่แออัดและหลังคาไม่เกยกัน (นฤมล อรุโณทัย และคณะ, 2557) 

การสร้างเรือก็เป็นไปตามความเช่ือด้ังเดิมเช่นกัน ในการเลือกไม้ท าเรือนั้น ชาวมอแกนต้องท าพิธีขอ
ไม้จากรุกขเทวดาหรือวิญญาณในธรรมชาติก่อน เพราะเช่ือกันว่าไม้ทุกต้นมีวิญญาณสิงสถิตอยู่ ความเช่ือนี้ท า
ให้มอแกนอ่อนน้อมและเคารพต่อธรรมชาติ และการน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์นั้นก็มีข้อปฏิบัติท่ี
ยึดถือสืบเนื่องต่อๆ กันมาควบคุมอยู่ 
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พิธีกรรมส าคัญ  
พิธีกรรมส าคัญประจ าปีของมอแกน คือ พิธีฉลองเสาวิญญาณบรรพบุรุษ หรือเรียกว่า “เหน่เอนหล่อ

โบง” จัดขึ้นในช่วงเดือน 5 หรือประมาณเดือนเมษายนของทุกปี เป็นพิธีกรรมท่ีสร้างเงื่อนไขในการรวมญาติ
พิธีหนึ่ง ชาวมอแกนจากเกาะต่างๆ ทยอยเดินทางมาร่วมงาน พบปะสังสรรค์กัน อีกท้ังยังสะท้อนความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับส่ิงเหนือธรรมชาติ 

กลุ่มผู้ชายมอแกนจะไปตัดไม้จากในป่า การเลือกไม้ศักดิ์สิทธิ์ท าพิธี ต้องอาศัยผู้น าท่ีเป็นคนทรงท าพิธี
ส่ือสารกับวิญญาณน าทางไปและก าหนดว่าไม้ต้นไหนท่ีสามารถตัดมาท าเสาวิญญาณบรรพบุรุษได้   ตัดไม้ 3 
ต้น  เมื่อได้ไม้ 3 ต้นส าหรับเสาหล่อโบงแล้วก็จะตัดและช่วยกันแบกกลับมาท่ีหมู่บ้าน ขณะท่ีผู้ชายช่วยกันท า
การแกะสลักไม้แต่ละต้น  ซึ่งเป็นตัวแทนปู่หรือตา ย่าหรือยาย และลูกหลาน  ระบายสี ผูกผ้าตกแต่งเสาจน
สวยงาม  ผู้หญิงมอแกนและเด็กๆ จะช่วยกันท าศาลบรรพบุรุษท่ีมีลักษณะคล้ายบ้านขนาดเล็กรอท่ีลาน
พิธี   เตรียมขนม 9 อย่าง และของเซ่นไหว้ในพิธีกรรมท่ีเปล่ียนแปลงตามยุคสมัย  เดิมของเซ่นไหว้จะมีเต่า
รวมอยู่ด้วย แต่ปัจจุบันใช้ไก่แทน เพราะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และการอนุรักษ์  บริเวณลานพิธีเต็มไปด้วย
ชาวมอแกนท้ังหมู่บ้าน เด็ก ผู้เฒ่าผู้อาวุโสท่ียึดมั่นในวัฒนธรรมประเพณี มาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน  

โต๊ะหมอ หรือ “ออลางปูตี” คือ ผู้ท่ีติดต่อกับวิญญาณบรรพบุรุษ จะเริ่มเข้าทรง  กินของเซ่น
ไหว ้ และท าพิธีส่ือสารกับวิญญาณบรรพบุรุษและวิญญาณในธรรมชาติ  ระหว่างนั้นจะมกีารบรรเลงร ามะนา 
และการร้องร าตลอดท้ังวัน ในบางปีจะมีการท าเรือลอยเคราะห์ซึ่งจะน าออกไปลอยในทะเลช่วงรุ่งสางในวัน
สุดท้ายของงาน เพื่อปัดเป่าทุกข์โศกและส่ิงไม่ดีให้ออกไปจากครอบครัวมอแกนและชุมชน 

 
เคร่ืองดนตรีและเพลง  
เครื่องดนตรีพื้นบ้านท่ีส าคัญของชาวมอแกนมีเครื่องสาย (string instrument) และเครื่องตีกระทบ 
(percussion instruments) ส าหรับเครื่องตีกระทบ มีร ามะนา ฉิ่ง และฆ้อง  ท่ีชาวมอแกนใช้ตีก ากับจังหวะ
ของเพลง และประกอบการร่ายร าต่างๆ   ส่วนเครื่องสายประเภทใช้คันสีเรียกว่า “กาต๊ิง” เป็นเครื่องสายท่ีท า
ขึ้นจากจากปล้องไม้ไผ่  มีสายท่ีท าจากเส้นเอ็น 2 สาย หรือบางครั้งก็ท าจากไม้แกะสลัก มีรูปลักษณะคล้ายกับ
ไวโอลิน  นอกจากนั้นก็มีกาต๊ิงท่ีมีคอเป็นไม้แต่ใช้กระป๋องเปล่าเป็นตัวท าให้เกิดความก้องของเสียง ชาวมอแกน
ใช้กาต๊ิงบรรเลงเพลงในโอกาสต่างๆ  เรวดี อึ้งโพธิ์ ผู้ศึกษาดนตรีชาวมอแกนให้ความเห็นว่า 

“ดนตรีมอแกนจึงเป็นการแสดงออกซึ่งความรื่นเริง แสดงถึงความสุข สนุกสนาน นอกจากนี้ยังเป็น
การปลูกสามัคคี เป็นกิจกรรมร่วมกันระหว่างการจัดกิจกรรมในพิธีกรรมท่ียาวนาน ดนตรียังเป็นเครื่องผ่อน
คลายระหว่างการท าพิธีกรรมด้วย ท้ังนี้มิใช่เพื่อความสนุกสนาน แต่เพื่อเป็นการค่ันเวลาให้ผู้ท าพิธีได้พักหรือ
จัดหาของมาเซ่นไหว้ นอกจากนี้การร้องเพลงเพื่อให้เกิดความรื่นเริงยังมีจุดประสงค์แฝงเพื่อบูชาแก่ส่ิงศักดิ์สิทธิ์
หรือบรรพบุรุษท่ีล่วงลับไปแล้วหรือส่ิงท่ีชาวมอแกนนับถือด้วย” (เรวดี อึ้งโพธิ์ 2558:64) 
  

 เพลงส่วนใหญ่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสัตว์ ส่ิงมีชีวิต ธรรมชาติ วิถีชีวิต การท ามาหากิน การเดินทาง เช่น 
เพลง “ลูยู่” หรือล่องทะเล เพลง “บัก ปะญุ่ย” หรือล่าเต่า  เพลง “ดูยุ่ง”  หรือพะยูน  เป็นท่ีน่าเสียดายว่าคน
เก่าแก่ไม่กี่คนในหมู่บ้านเท่านั้นท่ีเล่นเครื่องดนตรีและขับร้องเพลงเหล่านี้ได้  
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ต านาน  

ต านานคลื่นเจ็ดชั้น “ละบูน” หรือคล่ืนเจ็ดช้ัน เป็นความรู้ของมอแกนสมัยก่อนท่ีถูกถ่ายทอดมาจน
กลายเป็นต านาน ท่ีช่วยชีวิตมอแกนให้รอดพ้นจากการถูกกลืนกินของคล่ืนยักษ์สึนามิ เป็นส่ิงเตือนใจเกี่ยวกับ
ภัยธรรมชาติท่ีอาจเกิดขึ้นได้อีกในอนาคต เมื่อมอแกนอาวุโสในชุมชนเห็นการลดลงของระดับน้ าทะเลผิดปกติ 
และเห็นคล่ืนขนาดใหญ่ก าลังมา จึงเตือนให้ลูกหลานและคนในชุมชนปีนขึ้นไปหลบบนพื้นท่ีสูง สัญชาตญาณ
ของคนท่ีอยู่ในทะเลก็รีบบังคับเรือให้ห่างจากฝ่ังเพื่อลดการกระแทกของคล่ืน คล่ืนยักษ์ท่ีถาโถมเข้ามา ท าให้
ชุมชนได้รับความเสียหาย บ้านเรือนพัง ข้าวของเสียหาย  ฯลฯ แต่ไม่มีมอแกนเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ 
กลับเป็นผู้ท่ีช่วยให้นักท่องเท่ียวและคนอื่นๆ รู้เท่าทันเหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นและหาท่ีหลบภัยได้ทัน 
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5. สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลง 

1. ปัญหาการไร้สัญชาติซ่ึงท าให้ขาดสิทธิขั้นพื้นฐานหลายอย่าง ชาวมอแกนส่วนน้อยได้บัตร
ประชาชนแล้ว แต่ส่วนใหญ่ถือบัตรเลขศูนย์หรือบัตรประจ าตัวบุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน ท าให้ได้รับสิทธิ
ขั้นพื้นฐานท่ีจ ากัด เช่น การรักษาพยาบาล การเดินทางออกนอกพื้นท่ี นอกจากนั้นยังอาจถูกตรวจจับใน
ระหว่างเดินทาง ฯลฯ   

2. ปัญหาการขาดความม่ันคงด้านที่อยู่อาศัย และพื้นที่ท ามาหากินจ ากัดลง  การขาดความมั่นคง
ด้านท่ีอยู่อาศัยเป็นปัญหาใหญ่ร่วมกันส าหรับชาวเลส่วนใหญ่   ส าหรับชาวมอแกน มีกลุ่มท่ีอาศัยในพื้นท่ีซึ่ง
ปัจจุบันกลายเป็นพื้นท่ีของเอกชน และบางแห่งก็เป็นอนุรักษ์ เช่น อุทยานแห่งชาติ ป่าชายเลน ฯลฯ  ส่วน
ทะเลและพื้นท่ีชายฝ่ังท่ีจะท ามาหากินและท าประมงได้ก็จ ากัดลงในท านองเดียวกัน  และทรัพยากรทางทะเล
ยังลดน้อยลงอีกด้วย  นอกจากนั้นยังมีปัจจัยต่างๆ ท่ีจ ากัดการเดินทางทางทะเลท าให้ชาวมอแกนไม่สามารถ
เดินทางได้อย่างอิสระหรือเยี่ยมเยียนญาติพี่น้องตามเกาะต่างๆ ได้เช่นอดีต  

3. ปัญหาความไม่เข้าใจ ไม่เห็นคุณค่าในวิถีวัฒนธรรมท าให้เกิดการถูกดูแคลน  เอารัดเอา
เปรียบ  หรือไม่ได้รับความใส่ใจ  ชาวมอแกนเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ชายขอบเช่นเดียวกับชาวเลอีก 2 กลุ่ม แต่เดิม
ชาวเลมักจะถูกดูถูกดูแคลนว่าเป็นคนล้าหลัง ไม่มีการศึกษา  ในด้านหนึ่งจึงถูกละเลย ไม่ได้รับความใส่ใจ  แต่
ในอีกด้านหนึ่งก็ถูกกระแสการ “พัฒนา” พยายามเปล่ียนให้เป็นกลุ่มท่ี “พัฒนา” มากขึ้น ต้ังถิ่นฐานถาวรมาก
ขึ้น เด็กๆ เข้าโรงเรียน ในขณะท่ีวิถีวัฒนธรรมเดิมๆ ไม่ได้รับการทะนุบ ารุงหรือสร้างเสริมให้เข้มแข็งชาวมอ
แกนจึงถูกกลืนกลายและค่อยๆ สูญเสียวิถีของตนไป 

4. ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมอย่างรวดเร็ว  สืบเนื่องจากการท่ีวัฒนธรรมไม่ได้รับความ
ใส่ใจจากท้ังภายในชุมชนเองและภายนอก  จึงเกิดการเปล่ียนแปลงของวัฒนธรรมอย่างรวดเร็ว   เกิดการ
ปรับเปล่ียนวิถีชีวิตจากการเดินทางอพยพโยกย้ายบ่อยครั้ง และจากการท ามาหากินทางทะเลและหาของป่ามา
เป็นวิถีท่ีต้ังหลักแหล่งอย่างกึ่งถาวรหรือถาวร วิถีการท างานรับจ้างรายวัน  เกิดการรับเอาวัฒนธรรมใหม่ๆ เข้า
มาอย่างรวดเร็วโดยไม่ได้กล่ันกรอง  วัฒนธรรมบริโภคนิยมได้เข้ามาแทนท่ีวัฒนธรรมด้ังเดิมไม่ว่าจะเป็นการกิน 
การแต่งกาย เครื่องใช้ ส่ิงอ านวยความสะดวก การติดอบายมุข  ฯลฯ  
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