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ชนเผ่าพ้ืนเมืองมอแกลน 
 
1. ประวัติศาสตร์ 

ชาวเล ในที่นี้คือ กลุ่มชาติพันธุ์สามกลุ่มท่ีต้ังถิ่นฐานอยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทย เฉพาะในประเทศ
ไทยจะเรียกรวม ๆ อย่างไม่จ าแนกว่า ชาวเล เดิมเรียกว่า ชาวน้้า ส่วนในพม่าจะเรียกรวมกับมอแกนว่า ซลัง 
เซลัง หรือซโลน (Selung, Salon, Salone, Chalome)  คล้ายกับค าว่า “ฉลาง” หรือ “ถลาง” ซึ่งเป็นเมือง
โบราณของภูเก็ต (Junk Selon) ท่ีมีชาวเลชุมนุมกันอยู่มากในสมัยก่อน  และในมาเลเซียจะเรียกชาวเลว่า โอ
รังลาอุต (Orang Laut) แปลว่า "คนทะเล”1   

ชาวเลท้ังสามกลุ่มชาติพันธุ์นี้ พูดภาษาตระกูลออสโตรนีเชียน ในอดีตอาศัยอยู่ตามชายฝ่ังหรือเดินทาง
เร่ร่อนตามเกาะในทะเลอันดามัน จึงรู้จักกันในนาม “ยิปซีทะเล ชาวเลมอแกนอยู่อาศัยต้ังแต่หมู่เกาะมะริดของ
เมียนมาจนถึงภูเก็ต  ท่ีหมู่เกาะมะริดมีชาวมอแกนนับพันคน  ส่วนโอรังลาอุตนั้นอยู่ในไทย ไล่ลงไปทางใต้ตาม
ชายฝ่ังของมาเลเชีย อินโดนีเซีย และตะวันออกในหมู่เกาะซูลูของฟิลิปปินส์   

กลุ่มชาติพันธุ์ท้ังสามกลุ่มนี้นี้มีความแตกต่างกันด้านภาษาพูดและความเช่ือเกี่ยวกับวิญญาณบรรพบุรุษ 
ชาวมอแกนมีการท าพิธี “ฉลองวิญญาณบรรพบุรุษ” ส่วนชาวมอแกลนมีศาลพ่อตาท่ีท าสัญลักษณ์เป็นศาล
ขนาดย่อมเรียกว่า “หลาทวด”  และชาวอูรักลาโว้ย จะเน้นการลอยเรือ “ปลาจ๊ัก” เพื่อก าจัดเคราะห์ร้าย
ออกไปจากชุมชน  ในปัจจุบัน กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลต้ังถิ่นฐานอย่างถาวร หันมาประกอบอาชีพประมงชายฝ่ัง 
รับจ้างท าสวนและอาชีพอื่นๆ รับอิทธิพลจากโลกภายนอกเข้ามา ได้ซึมซับวัฒนธรรมไทยแล้วเรียกตัวเองว่า  
“ไทยใหม่”  

ชาวมอแกลนใช้ภาษาใกล้เคียงกับมอแกนและสามารถส่ือสารกันได้ แต่มอแกลนจะได้รับอิทธิพลจาก
ภาษาไทยมากกว่ามอแกน ในขณะท่ีภาษาอูรักลาโว้ยจะต่างออกไปค่อนข้างมาก[11][10]  ท้ังสามภาษาไม่มี
ตัวอักษรและปัจจุบันชาวเลท้ังสามกลุ่มก าลังเผชิญวิกฤตทางภาษาและวัฒนธรรมท่ีก าลังถูกกลืน2  

 
ตัวอย่างค้า 

มอแกน มอแกลน อูรักลาโว้ย ค าแปล 

ญ าจอน ญ าจอน มากั๊ดหน่าซี่ กินข้าว 

หล่าเกาปิต๊ะ เกาต าไล้ ปีดีฮา จะไปไหน 

 

ชาวมอแกลนแต่ด้ังเดิมนับถือผีบรรพบุรุษ เน้นการบนบานต่อส่ิงศักด์ิสิทธิ์ มีการต้ังศาลหรือศาลาขนาด
ย่อมเรียกว่า "หลาทวด" และในบางชุมชนมีพิธีกรรมลอยเคราะห์ด้วยเรือเช่นเดียวกับชาวอูรักลาโว้ยต่างกัน
เพียงวัสดุและรูปแบบเรือรวมท้ังมีการแสดงรองเง็งในโอกาสส าคัญ แต่ในปัจจุบันชาวมอแกลนมีการปรับตัวเข้า

                                                             
1https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%9
9 
2อ้างแล้ว 
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กับสังคมสมัยใหม่ มีการรับวัฒนธรรมและภาษาจากไทยเข้าผสมกับวัฒนธรรมเดิม ปัจจุบันส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ มีจ านวนน้อยท่ีเข้ารีตศาสนาคริสต์3 

ชาวมอแกลนอพยพโยกย้ายชุมชนเนื่องจากโรคระบาด มีผู้คนล้มตาย มีส้ตว์ร้าย โจรผู้ร้าย ฯลฯ และ
ในช่วงสงครามโลก ก็มีความจ าเป็นท่ีจะต้องย้ายถิ่นฐาน บ้างก็เข้าไปอยู่ตามป่า บนไร่เพื่อหลบหนีจากภัย
สงครามและการสู้รบ4 ภายหลังเหตุการณ์สึนามิ  ชาวมอแกลนในหลายชุมชนท่ีอาศัยอยู่ริมฝ่ังทะเลได้รับความ
เสียหายจากภัยพิบัตินี้  บ้างก็สูญเสียบ้านเรือน เรือ เครื่องมือประมง ทรัพย์สินต่างๆ หรือแม้แต่สูญเสียสมาชิก
ในครัวเรือน   หลายครอบครัวต้องอพยพไปอยู่บ้านพักช่ัวคราว และบ้างก็ต้องย้ายไปอยู่ในบ้านถาวรท่ีสร้างขึ้น
ใหม ่

2. การเคลื่อนย้ายและกระจายตัวของชุมชน 

ชาวมอแกลนต้ังถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยมายาวนานต้ังแต่สมัยบรรพบุรุษ  หมู่บ้านของชาวมอแกลน
อยู่ชายฝ่ังทะเลหรือด้านในแผ่นดิน  หลายชุมชนมีต านานเรื่องวีรบุรุษท่ีเป็นต้นก าเนิดของชาวมอแกลน ช่ือว่า 
“พ่อตาสามพัน” และในปัจจุบันเป็นท่ีเคารพนับถือกัน มีศาลอยู่ท่ีชายหาดบางสัก จังหวัดพังงา   

พื้นท่ีริมฝ่ังทะเลของจังหวัดพังงามีชุมชนของชาวมอแกลนท่ีต้ังถิ่นฐานมาแต่ด้ังเดิม เช่น ท่ีริมทะเลบาง
สัก เป็นท่ีต้ังถิ่นฐานของชาวมอแกลนมายาวนานก่อนท่ีอุตสาหกรรมเหมืองแร่จะเข้ามาใช้ประโ ยชน์พื้นท่ี 
ส าหรับท่ีบางสักนี้ บรรพบุรุษของชาวมอแกลนเล่าสืบต่อกันมาว่า ชาวมอแกลนน่าจะอพยพมาจากบ้านในหยง 
อ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา แล้วค่อยๆ เริ่มต้ังถิ่นฐานท่ีบ้านล าปี  บ้านเกาะนก  บ้านทับปลา   

บางส่วนท่ีมาถึงบริเวณบางสักนี้ก็เริ่มตั้งถิ่นฐานท่ี “นากก” บุกเบิกพื้นท่ีท าสวน ท าข้าวไร่ พร้อมท้ังท า
ประมง หาปลา ปู กุ้ง หอย และสัตว์ทะเลอื่นๆ รวมท้ังเก็บผักผลไม้ป่า ต่อมาก็ย้ายมาท่ีทุ่งทุ ทุ่งเค็ด นายาว 
และพื้นท่ีอื่นๆ ในบริเวณนี้   แม้ว่าจะมีชุมชนมอแกลนกระจายตัวอยู่เพียง 2 จังหวัดคือพังงาและภูเก็ต  แต่ก็มี
จ านวนชุมชนกว่า 20 แห่ง ซึ่งนับว่ามีจ านวนชุมชนมากท่ีสุดในกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลด้วยกัน 

 ข้อมูลจากการส ารวจชาวเลมอแกลน เมื่อปี พ.ศ. 2559 ถึง 2560 พบมีชุมชนชาวมอแกลนกระจายตัว
ตามชุมชน 17 ชุมชนในพื้นท่ีจังหวัดพังงา 15 ชุมชน และภูเก็ต 2 ชุมชน ดังต่อไปนี้ 

  

                                                             
3อ้างแล้ว 
4จาก “ประวัติชุมชนและเส้นทางเรียนรู้วัฒนธรรมบ้านบางสัก ต าบลบางม่วง อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา” (2558) จัดท า
โดยชุมชนบางสัก ร่วมกับโครงการน าร่องอันดามันและหน่วยวิจัยชนพ้ืนเมืองและทางเลือกการพัฒนา  สถาบันวิจัยสังคม 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ตาราง 1 จ านวนครอบครัวและประชากรชาวมอแกนจ าแนกเป็นรายชุมชน 

ชุมชนมอแกลน 
 

ประชากรมอแกลน 
ครัวเรือน/ครอบครัว ประชากร 

เกาะนก 80 189 
ขนิม 32 73 
คลองญวนใต้ 20 48 
ล าแก่น 43 112 
ล าปี 49 130 
หินลาด 50 108 
ทับปลา 112 201 
บางสัก-ทับตะวัน 60 134 
บนไร ่ 38 89 
บ้านน้ าเค็ม 12 38 
ท่าปากแหว่ง 39 81 
บางขยะ 56 126 
ท่าแป๊ะโย้ย 36 80 
ทุ่งดาบ 25 33 
เทพประทาน 18 32 
ท่าฉัตรชัย 149 303 
หินลูกเดียว 40 90 

รวม 859 1867 

ท่ีมา จากการส ารวจโครงการ kpemic ระหว่างปี พ.ศ. 2559 - 2560 

 

3. วิถีชีวิตและวัฒนธรรม 

ชาวมอแกลนส่วนใหญ่ท าประมงหาสัตว์ทะเลตามชายฝ่ัง ชายหาดและตามป่าชายเลน ชุมชนท่ีอาศัย
อยู่ริมฝ่ังทะเลท่ีมีหาดทรายและแนวปะการัง มักจะหาปลา กุ้ง หอยชนิดต่างๆ และปลาหมึกสาย นอกจาก
อาชีพประมงแล้วชาวมอแกลนยังท าไร่ท านา  บางชุมชนเล้ียงสัตว์ เช่น ไก่และหมูซึ่งมักจะเป็นหมูขี้พร้า   การ
เล้ียงเป็นแบบกึ่งอิสระคือให้หากินเองตามธรรมชาติควบคู่ไปกับการให้อาหาร การเล้ียงหมูขี้พร้าแบบปล่อยให้
หากินเองท่ัวหมู่บ้านนั้นจึงเป็นอัตลักษณ์ของชาวมอแกลนในหลายชุมชน5  การท าไร่ท านาท าให้เกิดวัฒนธรรม
การช่วยเหลือลงแรงคล้ายกับสังคมเกษตรกรรม   

หลังจากท่ีเริ่มมีการท าสวนมะพร้าว สวนยางพารา อุตสาหกรรมเหมืองแร่ดีบุก ชาวมอแกลนก็หันมา
ท างานรับจ้างเพื่อแลกกับข้าวและของจ าเป็นอื่นๆ ในระยะหลัง เมื่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว การค้า และ
การบริการเติบโตขึ้นอย่างมากในพื้นท่ีริมฝ่ังทะเลอันดามัน ชาวมอแกลนในชุมชนท่ีไม่ห่างจากแหล่งท่องเท่ียว
และพื้นท่ีเมืองหรือกึ่งเมืองเข้ามาท างานรับจ้างมากขึ้น 
                                                             
5
 อ้างแล้ว 
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ภาพเรือมาดแบบด้ังเดิม เป็นเรือขุดที่เสริมกราบด้วยไม้กระดาน (ภาพจากหนังสือทักษะวัฒนธรรมชาวเล, 2557) 

ครอบครัวและระบบเครือญาติ  

ชาวมอแกลนส่วนใหญ่ถือว่า “พ่อตาสามพัน” เป็นบรรพบุรุษร่วม และหลายชุมชนยังมีต านานเรื่อง
พ่อตาสามพันซึ่งเล่าขานสืบต่อกันมาเกี่ยวกับบรรพบุรุษท่ีผ่านการผจญภัยอันยิ่งใหญ่และเดินทางกลับมาขึ้นฝ่ัง
ท่ีชายหาดบางสัก ต านานนี้มีรายละเอียดท่ีหลากหลายแต่เนื้อหาหลักคล้ายคลึงกัน 

 

 
ภาพแสดงผังเครือญาติของมอแกลน (ภาพจากหนังสือ “มารู้จักเรา –เด็กเล”, 2559) 
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ในระยะหลัง ส่ิงท่ีพอจะบ่งบอกถึงสายตระกูลของชาวมอแกลนได้ คือ นามสกุล  เพราะแสดงถึงท่ีมา
ของบุคคลและครอบครัว-เครือญาติ  อีกท้ังนามสกุลท่ีต้ังขึ้นนั้นยังมีความหมายท่ีมีลักษณะจ าเพาะเจาะจง
ส าหรับ “ชาวเล”  คือ บ่งบอกถึงถิ่นท่ีอยู่อาศัย เอกลักษณ์ท่ีสะท้อนความถนัดเช่ียวชาญและความผูกพันกับ
ทะเล การท ามาหากินทางทะเล นามสกุลของชาวเลมอแกลนท่ีใช้ในปัจจุบัน อาทิ   

1) นะทะเล เป็นนามสกุลของชาวมอแกลนในจังหวัดพังงา เป็นนามสกุลท่ีช้ีให้เห็นถึงแหล่งท่ี
อยู่อาศัยและท่ีท ามาหากินบริเวณชายฝ่ังทะเล 

2) นาวารักษ์ เป็นนามสกุลท่ีใช้กันมากในกลุ่มมอแกลน อ าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 
ช้ีให้เห็นว่าชาวมอแกลนเช่ียวชาญในการสร้างและดูแลรักษาเรือ 

3) หาญทะเล เป็นนามสกุลท่ีใช้กันในกลุ่มชาวเลมอแกลนและอูรักลาโว้ย ท้ังในอ าเภอคุระบุรี
และอ าเภอตะกั่วป่า จ.พังงา ในเกาะอาดังและเกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล นามสกุลนี้สะท้อนให้เห็น
ถึงความเช่ียวชาญและความกล้าหาญในเรื่องเกี่ยวกับทะเลเช่นกัน 

ส้าหรับการนับญาติและการเรียกชื่อแล้ว ชาวมอแกลนมีระบบค าเรียกเครือญาติคล้ายคลึงกับคนไทย 
คือ พ่อ แม่ ปู่-ตา ย่า-ยาย ลุง ป้า น้า-อา พี่ น้อง ลูก หลาน เหลน  และจะใช้ค าเรียกญาตินี้ควบคู่ไปกับ
เรียกช่ือ  หรือบางทีใช้ค าเรียกญาติแทนช่ือคล้ายภาษาไทย   ค าเรียกญาติ “แสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
โดยไม่จ าเป็นต้องขึ้นอยู่กับอายุเสมอไปแต่จะขึ้นอยู่กับล าดับในเครือญาติ   ค าน าหน้าท่ีใช้เรียกกันท าให้เรา
เข้าใจสถานภาพของแต่ละคนในหมู่บ้านและกลายเป็นค าท่ีใช้ประจ าจนแทบจะกลายส่วนหนึ่งของช่ือ
จริง  ท้ังนี้คนภายนอกจะเข้าใจว่าค าน าหน้าช่ือท่ีบอกสถานภาพความเป็นพี่ -น้องเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของช่ือ
จริง”6  

 

การแต่งกาย  

ชาวเลทุกกลุ่มไม่มีเครื่องแต่งกายท่ีเป็นอัตลักษณ์ประจ าเผ่าหรือชาติพันธุ์   เพราะในสภาพอากาศร้อน
ช้ืนและวิถีชีวิตท่ีต้องสมบุกสมบัน ขึ้นลงทะเล ส่ิงท่ีสวมได้ง่ายและสบายท่ีสุดคือ ผ้าขาวม้าส าหรับผู้ชาย และ
เส้ือคอกระเช้า-ผ้าถุงส าหรับผู้หญิง   ชาวมอแกลนต้องซื้อหาเส้ือผ้าจากภายนอก    และการท่ีชาวมอแกลนมี
การปฏิสัมพันธ์กับคนหลายกลุ่มมาต้ังแต่อดีต การหยิบยืมและยอมรับวัฒนธรรมอื่น  ท าให้เกิดการผสมผสาน
ทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะการแต่งกายท่ีเห็นได้ชัดเจน 

 

บ้าน  

สมัยก่อนชาวมอแกลนสร้างบ้านเองโดยอาศัยแรงของครอบครัวและเครือญาติ  บ้านแบบด้ังเดิมของ
ชาวมอแกลนนั้นนิยมสร้างเป็นเรือนไม้ไผ่ หลังคามุงด้วยใบจาก ใบค้อ หรือใบไม้ท่ีหาได้ง่ายในท้องถิ่น บ้านเป็น
ทรงสูงมีใต้ถุน มีบันไดไม้ไผ่พาดขึ้นบ้านและสามารถจะยกตัวบันไดออกได้เพื่อป้องกันสัตว์ร้ายหรือสัตว์
ป่า   พื้นท่ีภายในบ้านชาวมอแกลนสมัยก่อนมักจะท าเป็นโถงโล่งไม่ได้กั้นแบ่งเป็นห้อง ยกเว้นบริเวณครั วซึ่ง
                                                             
6 จาก “คลื่นแห่งความยุ่งยากบนเกาะพระทอง”  โดยโอลิเวียร์ แฟร์รารี และคณะ (2549)   
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มักจะต้ังอยู่ด้านหลังของตัวบ้าน  ต่อมาก็มีการกั้นห้องแบ่งพื้นท่ีใช้สอยภายในบ้านอย่างเป็นสัดส่วนมากขึ้น 
และมีห้องน้ าแยกจากตัวบ้าน    

ชาวมอแกลนรุ่นใหม่นิยมปลูกบ้านเรือนคอนกรีตเป็นบ้านช้ันเดียว หลังคามุงกระเบื้องหรือสังกะสี 
เนื่องจากไม่ต้องกลัวสัตว์ร้ายแบบสมัยก่อนเลยไม่ต้องยกบ้านให้สูง   แต่ส่วนใหญ่ก็ยังอาศัยรวมกันเป็น
ครอบครัวใหญ่ 

  

 
ภาพบ้านด้ังเดิมของมอแกลนท่ีทุ่งดาบ (ภาพจากหนังสือ “คล่ืนแห่งความยุ่งยากบนเกาะพระทอง”        โดย

โอลิเวียร์ แฟร์รารี และคณะ (2549) 

ประเพณีและเทศกาลส้าคัญ  

ประเพณีและพิธีกรรมของชาวมอแกลนมีส่วนท่ีเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของชาวมอแกลน   และมีส่วนท่ี
ผสมผสานกับวัฒนธรรมมอแกน  ไทย และมลายู      พ่อหมอท่ีเป็นส่ือกลางระหว่างโลกจิตวิญญาณและโลก
มนุษย์จะคาดผ้ารอบศีรษะระหว่างประกอบพิธีกรรมในบางพิธี ซึ่งคาดว่าอาจจะได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรม
มลายู   

ประเพณี  

ประเพณีนอนหาด เป็นงานประเพณีประจ าปีของชาวมอแกลนบ้านแหลมหลาหรือบ้านท่าฉัตรไชย
และบ้านหินลูกเดียว จังหวัดภูเก็ต จัดขึ้นในช่วงวันขึ้น 13-15 ค่ าเดือน 3  เป็นเวลา  3 วัน 3 คืน  งานนี้ปฏิบัติ
สืบทอดกันมาเพื่อแสดงความเคารพต่อส่ิงศักดิ์สิทธิ์ในพื้นท่ี คือ พ่อตาหินลูกเดียว และเกี่ยวข้องกับการบูชาส่ิง
ศักดิ์สิทธิ์ทางทะเล มีการแก้บนสะเดาะเคราะห์ด้วย 
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ภาพประเพณีนอนหาด 

  ประเพณีรับบุญสารทเดือนสิบ   บุญสารทเดือนสิบเป็นประเพณีท่ีส าคัญของคนไทยปักษ์ใต้ เพื่อ
ร าลึกถึงบรรพบุรุษท่ีล่วงลับไปแล้วหรือบุคคลในครอบครัว จัดขึ้นช่วงวันแรม 1 ค่ า ถึงวันแรม 15 ค่ า
เดือน 10 ทางจันทรคติ ชาวไทยปักษ์ใต้จะไปท าบุญที่วัดและอุทิศส่วนกุศลส่งดวงวิญญาณให้กับบรรพ
บุรุษผู้ล่วงลับ และจะน าอาหารคาวหวาน ผลไม้ ขนม ใส่ส ารับหรือหมฺรับเพื่อน าไปต้ังให้เหล่าวิญญาณ
ท่ีเช่ือว่าจะกลับข้ึนมาจากยมโลกเพื่อมาเยี่ยมญาติหรือครอบครัว หรือท่ีเรียกว่า “ต้ังเปรต” หรือ “ชิง
เปรต”  ส่วนชาวมอแกลนจะไปเป็นผู้รับบุญ ข้าวสาร ขนม และเงิน  ในสมัยก่อนมีการน าส่ิงของจาก
ทะเลไปแลกเปล่ียนกันด้วย 

  

 
ภาพ การต้ังหมรับในพิธีชิงเปรต (ภาพโดยพลาเดช ณ ป้อมเพชร) 
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ภาพ ชาวมอแกลนจากบ้านทับปลามาร่วมรับบุญท่ีวัดช่วงสารทเดือนสิบ (ภาพโดยพลาเดช ณ ป้อมเพชร) 

ศาสนาและความเชื่อ  

ชาวมอแกลนด้ังเดิมมีความเช่ือเกี่ยวกับส่ิงศักด์ิสิทธิ์ท่ีเป็น “วิญญาณบรรพบุรุษ” และ “วิญญาณใน
ธรรมชาติ”  วิญญาณบรรพบุรุษและบุคคลส าคัญของกลุ่มหรือชุมชนของชาวมอแกลน มีอาทิ  

“พ่อตาสามพัน” ซึ่งมีศาลต้ังอยู่บริเวณหน้าชายหาดบางสัก ชาวมอแกลนจะมาประกอบพิธีกรรมท่ี
หน้าศาลเป็นประจ าปีในเดือนส่ีทางจันทรคติ มีเสาไม้ไผ่สูงท่ีมียอดเป็นรูปนกและประดับธงผ้าสีขาวยาวอยู่
ด้านหน้าศาล ปัจจุบันถูกค่ันด้วยถนน 

 

 

 

 

 

 

  

 

ภาพศาลพ่อตาสามพัน บริเวณหน้าหาดบางสัก 
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 “พ่อตาหลวงจักร” ซึ่งชาวมอแกลนท่ีล าปี ให้ความเคารพนับถือสืบทอดกันมาต้ังแต่บรรพบุรุษ เช่ือ
ว่าเป็นวิญญาณท่ีมีอ านาจ สามารถดูแลและปกป้องให้พ้นจากอันตรายต่างๆ โดยวิญญาณพ่อตาหลวง
จักรสถิตอยู่ในจอมปลวกต้ังอยู่ท่ีบ้านล าปี อ าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ชาวบ้านจะสร้างศาลาไม้
คร่อมไว้บนจอมปลวก ถือเป็นสถานท่ีเคารพนับถือของผู้คนท้ังในและนอกหมู่บ้าน มีการจัดงาน
ประเพณีไหว้พ่อตาหลวงจักรเป็นประจ าทุกปีในเดือนห้าทางจันทรคติ7  

  

 
ภาพศาลพ่อตาหลวงจักร (ภาพจากหนังสือทักษะวัฒนธรรมชาวเล, 2557) 

ปัจจุบัน ชาวมอแกลนส่วนใหญ่ได้ผสมผสานเอาศาสนาพุทธเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและประเพณี 
เช่น เมื่อมีงานศพ ก็จะมีการนิมนต์พระมาสวด แต่หลังจากนั้น ก็จัดการกับศพโดยการฝังท่ีสุสานตาม
ขนบประเพณีเดิม ไม่ได้เผาศพตามธรรมเนียมของพุทธศาสนา     

วิญญาณสิ่งศักด์ิสิทธิ์และพิธีกรรม  

ชาวมอแกลนมีถ้วยกระเบ้ือง หรือ “ถ้วยตายาย” ท่ีแขวนในบ้าน  เช่ือกันว่าเป็นที่สิงสถิตของวิญญาณ
บรรพบุรุษปู่ย่าตายาย  และมีพิธีไหว้ตายายถ้วย จัดเป็นพิธีส าคัญประจ าปีในเดือนส่ีทางจันทรคติ  ซึ่งจะมีพิธี
ในเวลากลางวันเพื่อไหว้เจ้าท่ีและวิญญาณท่ัวไป และมีพิธีในเวลากลางคืนของแต่ละครอบครัว-เครือญาติ ซึ่ง
พ่อหมอจะทยอยประกอบพิธีไปทีละบ้านจนครบท้ังหมู่บ้าน เพื่อให้สมาชิกในบ้านอยู่สบายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยพิธี
ไหว้ “ตายายถ้วย” จัดขึ้นในเดือนส่ีทางจันทรคติ เป็นพิธีประจ าปีท่ีส าคัญกับมอแกลน พิธีในช่วงกลางวันจัด
ขึ้นในป่าใกล้หมู่บ้าน มีพ่อหมอและผู้เฒ่ามอแกลนเป็นผู้ประกอบพิธี ช่วงเช้าเป็นพิธีกลางท่ีเกี่ยวกับการต้ังของ
เซ่นไหว้ตายาย ต้ังเครื่องเซ่นไหว้เจ้าท่ีและดวงวิญญาณท่ัวไป ส่วนพิธีช่วงกลางคืนเป็นพิธีกรรมของแต่ละ
ครอบครัว  

พิธีลอยเรือ พิธีลอยเรือเป็นพิธีท่ีจัดขึ้นเฉพาะท่ีบ้านแหลมหลาหรือท่าฉัตรไชย ในช่วงวันขึ้น 15 ค่ า
เดือน 6 และเดือน 11 เพื่อขอให้ส่ิงศักด์ิสิทธิ์ท่ีเคารพนับถือช่วยปกป้องคุ้มครองชาวบ้านในชุมชน สะเดาะ
เคราะห์ให้ลูกหลานหายจากโรคภัยไข้เจ็บ ส่วนในเรือลอยเคราะห์จะมีการตัดเล็บตัดผมใส่ไปในเรือ และเฉลิม
ฉลองด้วยเพลงและการร่ายร า  

                                                             
7 อ้างแล้ว 
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4. สถานการณ์ปัจจุบัน  
ด้วยสภาพเศรษฐกิจสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปชาวเลมอแกลนจึงต้องปรับตัวเปล่ียนมาท างานรับจ้างมาก

ขึ้น ในเรื่องของภาษาและวัฒนธรรมนั้น ต่อมาเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับหลายกลุ่มโดยเฉพาะไทยปักษ์ใต้   จึงมีการ
หยิบยืมค าจากภาษาไทยไปใช้เป็นจ านวนมาก ชุมชนมอแกลนบางแห่งไม่พูดภาษาด้ังเดิมเลยแต่หันมาพูด
ภาษาไทยปักษ์ใต้กันแทน  

เด็กรุ่นใหม่ท่ีได้รับการศึกษาในระบบโรงเรียนไทย มักใช้ภาษาไทยเป็นหลัก ในขณะเดียวกัน โรงเรียน
ส่วนใหญ่ขาดหลักสูตรท้องถิ่นท่ีเน้นเรื่องการเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมด้ังเดิม ส่ิงเหล่านี้ล้วนเป็น
ปัจจัยส าคัญท่ีเป็นตัวเร่งให้ภาษามอแกลนสูญหาย การส่งเสริมให้โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้ด้วยหลักสูตร
ท้องถิ่นหรือเรียนกับครูภูมิปัญญาในท้องถิ่น เป็นอีกทางเลือกหนึ่งท่ีจะช่วยอนุรักษ์ภาษาด้ังเดิมของมอแกลน
ไม่ให้สูญหาย นอกจากนั้น ยังมีการถ่ายทอดเพลง นิทาน ความรู้พื้นบ้านของผู้อาวุโสมอแกลนชุมชนบางสัก 
จังหวัดพังงา ผ่านกิจกรรมเรียนรู้ต่างๆ ท่ีจัดขึ้นในชุมชน 

พิบัติภัยสึนามิในปี พ.ศ. 2547 ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญต่อครอบครัวและชุมชนชาวมอ
แกลน    บางชุมชนได้รับผลกระทบอย่างหนักจนต้องย้ายบ้านเรือนไปอยู่ในหมู่บ้านถาวรท่ีสร้างขึ้นในสถานท่ี
แห่งใหม ่แต่วิกฤตสึนามิก็สร้างโอกาสให้สังคมภายนอกรู้จักชาวมอแกลนมากขึ้น รวมท้ังท าให้เกิดการรวมกลุ่ม
และเพิ่มความเข้มแข็งให้ชุมชนมอแกลน น าไปสู่การรื้อฟื้นวัฒนธรรมชุมชน เกิดการสร้างศูนย์วัฒนธรรมท่ีใน
ปัจจุบันยังเป็น "ศูนย์เรียนรู้การท่องเท่ียววิถีอัตลักษณ์ชาวเลมอแกน" อีกด้วย 

 

การเปลี่ยนแปลงและปัญหาที่ประสบอยู่  
1.ความม่ันคงด้านที่ดินที่อยู่อาศัย ที่ท้ากิน พื้นที่ทางจิตวิญญาณเป็นปัญหาหลักที่ส้าคัญของชาว

มอแกลน 
ปัญหาความมั่นคงด้านท่ีอยู่อาศัยมีมานาน  แต่เป็นท่ีรับรู้มากขึ้นหลังเหตุการณ์สึนามิเพราะมีองค์กร 

หน่วยงาน บุคคลภายนอกเข้าไปช่วยเหลือชุมชนท่ีได้รับผลกระทบจากสึนามิ   ในปัจจุบัน ปัญหาเรื่องท่ีดินเป็น
ปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาวมอแกลนหลายครอบครัว 

2.การจ้ากัดสิทธิในการเข้าถึงและใช้ทรัพยากร 
ทรัพยากรท่ีน้อยลง รวมท้ังการจับจองท่ีดินโดยเอกชนและธุรกิจ และการประกาศเขตอนุรักษ์ ส่งผล

ให้ชาวมอแกนเดินทางท ามาหากินล าบาก การขาดพื้นท่ีช่องทางท ามาหากินผลักดันให้ชาวมอแกลนมีความ
เป็นอยู่ยากล าบาก ต้องเปล่ียนวิถีชีวิตมาท างานรับจ้างรายวัน 

3.การสูญเสียวัฒนธรรมด้ังเดิม 
การอยู่อาศัยใกล้เคียงแหล่งเมืองและแหล่งท่องเท่ียว มีร้านค้า ร้านอาหาร รีสอร์ท แหล่งบันเทิง 

ฯลฯ  ท าให้คนรุ่นใหม่ในชุมชนเกิดการซึมซับวัฒนธรรมบริโภคนิยม-วัตถุนิยม หันมารับเทคโนโลยีและความ
ทันสมัย   
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การรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายในปัจจุบัน  
การรวมตัวเคล่ือนไหวในประเด็นทางสังคมของชาวมอแกลนนั้นเพิ่งเกิดขึ้นในบางชุมชนหลัง

เหตุการณ์สึนามิ  และเกิดจากการที่คนวัยกลางคนและเยาวชนหันมาเห็นว่าการมีส่วนร่วมในการเป็นปากเสียง
ให้กับชุมชนและสะท้อนปัญหาให้ผู้คนภายนอกรวมท้ังหน่วยงานรัฐรับรู้เป็นเรื่องส าคัญ  ต่อมาหลังจากท่ีมีมติ
คณะรัฐมนตรีเรื่องการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเลในปี พ.ศ. 2553  ก็มีการรวมตัวกันเคล่ือนไหวประเด็นปัญหาร่วม
ระหว่างชาวมอแกลน อูรักลาโว้ย และมอแกนเพิ่มขึ้น  จนขยับขยายกลายเป็นเครือข่ายชาวเล และมีการร่วม
เคล่ือนไหวกับเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองอื่น จนกระท่ังกลุ่มชาติพันธุ์มอแกลนเป็นหนึ่งในสมาชิกของสภาชาติ
พันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย  ส าหรับการรวมตัวเป็นเครือข่ายชาวเลนั้น ประเด็นส าคัญท่ีร่วมกัน
ผลักดันคือการแก้ไขปัญหาความมั่นคงด้านท่ีอยู่อาศัย พื้นท่ีท ามาหากินและพื้นท่ีทางจิตวิญญาณ รวมท้ังการ
เสนอพื้นท่ีน าร่องคุ้มครองทางวัฒนธรรม 
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