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ชนเผ่าพ้ืนเมืองอูรักลาโว้ย 
 
1. ประวัติศาสตร์ 

อูรักลาโว้ย เป็นชนเผ่าพื้นเมืองท่ีต้ังถิ่นฐานอยู่ในราชอาณาจักรไทยมายาวนาน ก่อนท่ีประเทศไทยจะ
รวบรวมแผ่นดินและประชากรเป็นรัฐชาติ เพื่อคงความเป็นเอกราชจากการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตก 
พวกเขาเข้ามาต้ังถิ่นฐานด้ังเดิมอยู่บริเวณหมู่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่  และกระจายตัวออกไปตามหมู่เกาะ
ต่างๆ ในแถบทะเลอันดามันท่ีเป็นอาณาเขตของประเทศไทย  

ตามประวัติศาสตร์ท่ีสืบค้นได้ในหลายๆ ภาคส่วนสรุปได้ว่า “ซาต๊ัก” หรือเกาะลันตา เป็นแผ่นดิน
แห่งแรกท่ีชาวอูรักลาโว้ยลงหลักปักฐาน ก่อนท่ีจะแยกย้ายขยายถิ่นฐานไปยังพื้นท่ีอื่นๆ เกาะลันตาจึง
เปรียบเสมือนเมืองศูนย์กลางของชาวอูรักลาโว้ย โดยการศึกษาถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาวอูรักลาโว้ยใน
ปัจจุบันสามารถค้นคว้าได้โดยท่ัวไป เพราะมีการจัดท าเอกสารประวัติความเป็นมาถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ชาวอูรักลาโว้ยไว้จ านวนหนึ่งท้ังในระบบออนไลน์และเอกสารวิชาการท่ีอธิบายและวิเคราะห์ถึงประวัติศาสตร์
ชาวอูรักลาโว้ย 

2. ถ่ินก าเนิด 
ชาวพื้นเมืองอูรักลาโว้ยซึ่งเป็นชนเผ่าท่ีด ารงชีพด้วยการประมงชายฝ่ังแบบพื้นบ้านในแถบทะเลอันดา

มัน มีประวัติศาสตร์บอกเล่าผ่านบันทึกของนักประวัติศาสตร์ตะวันตก และนิทานประจ าถิ่นระบุว่า ชาวอูรัก
ลาโว้ยมีถิ่นฐานอยู่แถบเกาะมะละกา เกาะลังกาวี อูรักลาโว้ยมีความผูกพันอยู่กับทะเล มีเรือเป็นเสมือนเพื่อน
รู้ใจ เรือจึงมีความส าคัญกับชาวอูรักลาโว้ยในอดีตซึ่งเปรียบเสมือนได้กับเป็นบ้านหลังแรกท่ีอยู่อาศัยต้ังแต่ยุค
ด้ังเดิมท่ีพวกเขาน าเรือท่องไปตามหมู่เกาะต่างๆ  

มีการตั้งข้อสันนิษฐานหลายประการเกี่ยวกับถ่ินก าเนิดของชาวอูรักลาโว้ย ท้ังท่ีสันนิษฐานว่าเป็นชน
พื้นเมืองท่ีอพยพมาจากลุ่มน้ าแยงซีเกียงในประเทศจีน โดยอพยพลงมาทางตอนใต้ล่องตามแม่น้ าโขงเรื่อยมา
จนถึงแหลมอินโดจีน และมีการสันนิษฐานอีกว่าอูรักลาโว้ยอาจอพยพมาจากบริเวณประเทศมาเลเซีย และ
จากการศึกษาประวัติความเป็นมาของชาวอูรักลาโว้ยโดยอาศัยเปรียบเทียบรูปร่าง ลักษณะทางกายภาพ เพื่อ
ต้ังข้อสันนิษฐาน อูรักลาโว้ยได้ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มมาลาโย-โปลีนีเซียน แต่ก็ยังไม่มีการสรุปได้อย่างแน่นอนว่า
เป็นชนพื้นเมืองเดิมของหมู่เกาะต่างๆ ตามฝ่ังทะเลตะวันตกท่ีมีเช้ือชาติอะไร หรือเคยอยู่ในบริเวณใดอย่างแน่
ชัด แต่พวกเขาเป็นพวกท่ีล่องเรือไปตามท่ีต่างๆ  

ชาวอูรักลาโว้ยบางกลุ่มยังมีต านานเทือกเขา “ฆูนุงฌึรัย” (อาภรณ์  อุกฤษณ์, 2532) ท่ีเช่ือกันว่าเมื่อ
ประมาณ 500 – 600 ปีก่อน เคยเป็นถิ่นฐานของบรรพบุรุษอูรักลาโว้ย ก่อนอพยพเข้าสู่น่านน้ าไทยใน
ปัจจุบัน และเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ในต านานท่ีพวกเขาจะต้องท าพิธีลอยเรือไปเซ่นสรวงทุกครั้งท่ีลมมรสุมพัด
เปล่ียนทิศทาง 

3. เส้นทางการเคลื่อนย้าย 

จากร่องรอยหลักฐานท่ีปรากฏ อาจเรียบเรียงได้ว่าชาวอูรักลาโว้ยนั้น ได้ล่องเรือมาพบเกาะท่ีมีหาด
ทรายขาวเป็นแนวยาวจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้เหมาะเป็นท่ีหลบมรสุม พวกเขาเรียกเกาะแห่งนี้ว่า “ปาตัย
ซาต๊ัก” และบุกเบิกเกาะแห่งนี้ต้ังรกรากแปรรูปผลผลิตจากทะเลตามแถบชายหาดของเกาะ และเคล่ือนย้าย
ไปมาตามแหล่งประมงต่างๆ แล้วกลับมา ณ เกาะแห่งนี้ในช่วงเวลาเดิมๆ จนมีพื้นท่ีพิธีกรรมตามประเพณีบน
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เกาะแห่งนี้ท่ีเรียกว่า “ศาลโต๊ะบาหลิว” ซึ่งเป็นศาลบรรพบุรุษของชาวอูรักลาโว้ย ณ ปัจจุบันอยู่บริเวณบ้าน
บ่อแหนบนเกาะลันตาใหญ่ ท่ีชาวอูรักลาโว้ยจะใช้พื้นท่ีดังกล่าวประกอบพิธีลอยเรือทุกๆ ปี  

หมูเ่กาะลันตา หรือ “ปาตัยซาต๊ัก” ตามภาษาอูรักลาโว้ย มีเกาะน้อยใหญ่ห้อมล้อมถึง 53 เกาะ แต่
เป็นพื้นท่ีอยู่อาศัยของผู้คนในปัจจุบันเพียง 9 เกาะ มีเกาะลันตาใหญ่เป็นศูนย์กลางการอยู่อาศัย ด้วยสภาพ
ภูมิประเทศและทรัพยากรธรรมชาติท่ีประกอบด้วยพื้นท่ีภูเขาท่ีเป็นป่าไม้ และแหล่งน้ าจืดจากยอดเขา
ตอนกลางของเกาะลงสู่ท่ีราบและชายทะเลแบ่งพื้นท่ีเกาะออกเป็นสองส่วนคือฝ่ังตะวันออก ชาวบ้านเรียก 
“หน้าเกาะ” ชาวอูรักลาโว้ยในอดีตอาศัยพื้นท่ีชายฝ่ังต้ังถิ่นฐานเป็นชุมชนเริ่มแรก และฝ่ังตะวันตก ชาวบ้าน
เรียก “หลังเกาะ” ซึ่งอดีตไม่มีผู้คนอาศัยเพราะเผชิญหน้ากับมรสุม แต่ปัจจุบันเป็นท าเลทองท่ีใครใคร่จับจอง
เป็นเจ้าของ ส่วนพื้นท่ีภูเขาและผืนป่าธรรมชาติปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา
เป็นส่วนใหญ่ วิถีชีวิตและผู้คนหลังจากการบุกเบิกของชาวอูรักลาโว้ย มีท้ังชาวจีนและชาวมลายูมุสลิมเข้ามา
ต้ังถิน่ฐานอยู่ร่วมกัน โดยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์บริเวณศรีรายา จนกระท่ังทางการไทยเห็นว่าเกาะลัน
ตาเป็นแหล่งค้าขายจึงมาต้ังด่านภาษี ท าให้เกาะแห่งนี้ได้รับการพัฒนาเจริญรุ่งเรืองมาตามล าดับจนถึง
ปัจจุบัน 

ชาวอูรักลาโว้ยมีวิถีชีวิตออกเรือประมงไปตามช่วงเวลามรสุม ประกอบกับไม่นิยมอยู่ร่วมกับกลุ่มคนท่ี
มีวัฒนธรรมแตกต่าง จากเดิมชาวอูรักลาโว้ยบนเกาะลันตาท่ีได้รับการส ามะโนประชากรเป็นคนไทยในช่วงปี 
พ.ศ. 2500 ได้มีการเคล่ือนย้ายกระจายตัวชุมชนออกไปยังเกาะต่างๆ ในแถบทะเลอันดามัน  

4. การกระจายตัวของชุมชน 

 ชาวอูรักลาโว้ยมีการต้ังถิ่นฐานกระจายไปยังพื้นท่ีต่างๆ ท้ังบนฝ่ังตามชายหาดและบนเกาะกลาง
ทะเล จากการส ารวจเมื่อปี 2560 พบว่ามีชุมชนชาวอูรักลาโว้ยท้ังส้ิน 15 ชุมชน 1,047 ครัวเรือน และ
ประชากร 4,986 คน 

ตาราง 1 จ านวนครัวเรือนและประชากรชาวอูรักลาโว้ย จ าแนกตามชุมชน 

ชุมชนอูรักลาโว้ย ครัวเรือน ประชากร 
เกาะกลาโหม 9 34 
เกาะจ า 48 308 
ชาวเลแหลมตง 47 182 
ติงไหร 6 33 
มูตู 23 103 
ศาลาด่าน (ชุมชนโต๊ะบาหลิว และชุมชนในไร่) 32 179 
สังกาอู้ 22 350 
หัวแหลม Na Na 
ไทยใหม่ 82 476 
สะป า 53 296 
แหลมตุ๊กแก 295 1257 
หลีเป๊ะ 219 1117 
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ชุมชนอูรักลาโว้ย ครัวเรือน ประชากร 
เกาะอาดัง 33 143 
เกาะบุโหลน 98 508 
ผลรวม 1,047 4,986 
 

 

ภาพ 1 กราฟวงกลมแสดงจ านวนประชากรอูรักลาโว้ยจ าแนกตามชุมชน 

 

เกาะลันตา  จังหวัดกระบี่ 

ลักษณะทางกายภาพของเกาะลันตาเป็นภูเขาตามแนวยาวอยู่กลางเกาะ ท าให้พื้นท่ีเกาะแบ่ง
ออกเป็นสองส่วนตามธรรมชาติ ด้านตะวันออกเรียกว่า “หน้าเกาะ” มีลักษณะเป็นเวิ้งชาวฝ่ังท่ีเป็นหาดเลน
ตลอดแนวภูเขาและสามารถบังลมคล่ืนมรสุมได้ จึงเป็นท่ีปักหลักต้ังถิ่นฐานของชาวอูรักลาโว้ ยต้ังแต่อดีตมา 
และเป็นท่ีต้ังบ้านเรือนเป็นชุมชนต้ังแต่บ้านทุ่งหยีเพ็ง มาจนถึงบ้านสังกาอู้    

ชาวอูรักลาโว้ยถือเป็นกลุ่มคนแรกเริ่มที่บุกเบิกเกาะลันตา ท าให้เป็นแหล่งต้ังชุมชนเริ่มแรก ต่อมาผู้ท่ี
เข้ามาต้ังหลักแหล่งในช่วงหลังมีบทบาททางประวัติศาสตร์ การเมือง และการปกครอง รวมถึงเศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน   
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ภาพ 2 แผนท่ีแสดงท่ีต้งชุมชนชาวอูรักลาโว้ยบนเกาะลันตา 

 
สถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจของพื้นท่ีได้รับการพัฒนาขึ้นตามล าดับ พื้นท่ีด้ังเดิมบนเกาะ

ลันตาจึงถูกถือครองโดยกลุ่มคนท่ีอยู่ประจ าท่ีมากขึ้น ชาวอูรักลาโว้ยบ้านหัวแหลม-ศรีรายาเดิมจึงถูกผลักดัน
ให้มาอยู่ในพื้นท่ีท้ายเกาะ และด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ท่ีทรงเสด็จเย่ียมเกาะลันตาในช่วงปี พ.ศ. 2512 และ 2516 จึงท าให้ชาวอู
รักลาโว้ยได้เป็นประชากรไทยท่ีมีนามสกุลพระราชทานและมีท่ีดินท ากินครัวเรือนละ 5 ไร่ ในบริเวณบ้าน
สังกาอู้ ปัจจุบัน 

บ้านสังกาอู้ มีความหมายถึงเหงือกปลากระเบนราหู ตามความเช่ือด้ังเดิมของชาวอูรักลาโว้ยถือเป็น
เจ้าแห่งทะเลท่ีน าพาพวกเขามายังเกาะลันตาแห่งนี้ โดยกองหินเหงือกปลากระเบนราหูท่ีมีธงสีแดงปักบริเวณ
อ่าวมาเละ เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงท่ีสถิตของกระเบนราหูตัวนั้น เรียกกว่า “โต๊ะอีสักกาอู้” ปัจจุบันเป็น
หมู่บ้านของชาวอูรักลาโว้ยบนเกาะลันตาเกือบท้ังหมด   มีเพียง 1 ครัวเรือนท่ีเป็นชนพื้นเมืองภาคใต้ท่ีเข้ามา
อาศัยอยู่ร่วมด้วย หมู่บ้านนี้ยังคงด ารงวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวอูรักลาโว้ยไว้อย่างเข้มแข็ง ด้วยการท าประมง
ชายฝ่ังตามภูมิปัญญาและองค์ความรู้ท่ีปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงจากรุ่นสู่รุ่น เผชิญกับสถานการณ์วิกฤติทาง
ธรรมชาติ  สังคม และเศรษฐกิจ เช่น สึนามิ  การพัฒนาพื้นท่ีตามนโยบายรัฐบาล และการท่องเท่ียว  แต่จะ
ยังคงยืนหยัดต่อส่ิงรุกเร้าและอ านาจเงินตราอยู่ต่อไปในอนาคตได้หรือไม่ เป็นส่ิงท่ีท้าทายชนพื้นเมืองชาวอูรัก
ลาโว้ยในวันข้างหน้า 

 ชุมชนชาวอูรักลาโว้ยบนเกาะลันตา 
 อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ มีชุมชนของชาวอูรักลาโว้ยตั้งถิ่นฐานอยู่ 5 ชุมชน ประกอบด้วย 
ตาราง 2 เปรียบเทียบครัวเรือนชาวอูรักลาโว้ยกับครัวเรือนในชุมชนท้ังหมด 

ช่ือหมู่บ้านหลัก 
ชุมชน 

อูรักลาโว้ย ต าบล 
จ านวนบ้าน/ครัวเรือน 

ท้ังหมด อูรักลาโว้ย ร้อยละ 
ศาลาด่าน ม.1 บ้านในไร ่ ศาลาด่าน 843 34 4.03 
ศาลาด่าน ม.1 บ้านโต๊ะบาหลิว ศาลาด่าน 843 34 4.03 



ชนเผ่าพ้ืนเมืองอูรักลาโว้ย | 6 
 

โล๊ะบาหรา ม.3 บ้านคลองดาว ศาลาด่าน 1,455 50 3.44 
หัวแหลม ม.1 บ้านหัวแหลม เกาะลันตาใหญ่ 353 22 6.23 
สังกาอู้ ม.7 บ้านสังกาอู้ เกาะลันตาใหญ่ 180 85 47.22 

รวม 3,674 188 6.12 
 
 
 ชุมชนชาวอูรักลาโว้ยบนเกาะศรีบอยา 
 อ าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ มีชุมชนของชาวอูรักลาโว้ยตั้งถิ่นฐานอยู่ 5 ชุมชน ประกอบด้วย 
 
ตาราง 3 เปรียบเทียบครัวเรือนชาวอูรักลาโว้ยกับครัวเรือนในชุมชนบนเกาะศรีบอยาท้ังหมด 

ช่ือหมู่บ้านหลัก 
ชุมชน 

อูรักลาโว้ย ต าบล 
จ านวนบ้าน/ครัวเรือน 

ท้ังหมด อูรักลาโว้ย ร้อยละ 
บ้านเกาะปู ม.2 กลาโหม เกาะศรีบอยา 363 10 2.75 
บ้านเกาะจ า ม.3 เกาะจ า เกาะศรีบอยา 414 48 11.59 
บ้านติงไหร ม.5 เกาะมูตู เกาะศรีบอยา 305 23 7.54 
บ้านติงไหร ม.5 ติงไหร เกาะศรีบอยา 305 6 1.97 

รวม 1,387 103 2.95 
 
 ชุมชนชาวอูรักลาโว้ยบนเกาะพีพ ี
 อ าเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี ่มีชุมชนของชาวอูรักลาโว้ยตั้งถิ่นฐานอยู่ 1 ชุมชน บนเกาะพีพี 
ต าบลอ่าวนาง  คือ บ้านแหลมตง  
 
ตาราง 4 เปรียบเทียบครัวเรือนชาวอูรักลาโว้ยกับครัวเรือนในชุมชนบ้านแหลมตงท้ังหมด 

ช่ือหมู่บ้านหลัก 
ชุมชน 

อูรักลาโว้ย ต าบล 
จ านวนบ้าน/ครัวเรือน 

ท้ังหมด อูรักลาโว้ย ร้อยละ 
บ้านแหลมตง ม.8 แหลมตง อ่าวนาง 320 47 14.69 

รวม 320 47 14.69 
 

เกาะหลีเป๊ะ เกาะอาดัง และเกาะบุโหลน จังหวัดสตูล 

เป็นหมู่เกาะท่ีส าคัญทางฝ่ังทะเลอันดามัน หรือภาคใต้ฝ่ังตะวันตกของไทย เป็นเกาะท่ีมีลักษณะภูมิ
ประเทศเป็นท่ีราบเกือบท้ังเกาะ เหมาะแก่การต้ังถิ่นฐาน ในอดีตชาวอูรักลาโว้ยใช้เป็นพื้นท่ีเพาะปลูกข้าว  

ชาวอูรักลาโว้ยกลุ่มแรกจากเกาะลันตาได้อพยพเข้ามาอยู่อาศัยท่ีเกาะหลีเป๊ะ ต้ังแต่สมัยรัชกาลท่ี 5 
หรือราวๆ พ.ศ. 2440 เนื่องจากสภาพภูมิประเทศและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรท่ีเหมาะแก่การด ารง
ชีพ ผู้ท่ีเข้ามาบุกเบิกและเป็นผู้น าในยุคแรกคือ โต๊ะฆีรี ท่ีชักชวนญาติให้ย้ายจากเกาะลันตามาอยู่ท่ีเกาะหลี
เป๊ะ ต่อมาในปี พ.ศ. 2452 มีชาวอูรักลาโว้ยท่ีมีปัญหาทางการเมืองและการปักปันเขตแดนระหว่างไทย -
มาเลเซีย ชาวอูรักลาโว้ยจากเกาะสิเหร่ และเกาะลันตาได้เข้ามาต้ังถิ่นฐานในหมู่เกาะอาดัง -ราวีเพื่อเป็น
หลักฐานบ่งช้ีว่าแผ่นดินส่วนนี้เป็นของสยามหรือประเทศไทย  
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ปัจจุบันมีชุมชนชาวอูรักลาโว้ยต้ังถิ่นฐานเป็นชุมชนอยู่ในเขตจังหวัดสตูลตามเกาะต่างๆ 3 ชุมชน 
ประกอบไปด้วย 

ตาราง 5 เปรียบเทียบครัวเรือนชาวอูรักลาโว้ยกับครัวเรือนในชุมชนบนเกาะหลีเป๊ะท้ังหมด 

ช่ือหมู่บ้านหลัก ชุมชนอูรักลาโว้ย ต าบล อ าเภอ 
ครัวเรือน 

ท้ังหมด อูรักลาโว้ย ร้อยละ 
บ้านเกาะอาดัง-หลีเป๊ะ ม.7 หลีเป๊ะ เกาะสาหร่าย เมืองสตูล 514 223 43.39 
บ้านเกาะอาดัง-หลีเป๊ะ ม.7 เกาะอาดัง เกาะสาหร่าย เมืองสตูล 514 33 6.42 
เกาะบุโหลน ม.3 บุโหลนดอน-เล ปากน้ า ละงู 163 99 60.74 

รวม 1,191 355 29.81 
 

 

ภาพ 3 แผนท่ีต้ังชุมชนชาวอูรักลาโว้ยในเขตจังหวัดสตูล 
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 ชุมชนชาวอูรักลาโว้ยในจังหวัดภูเก็ต 

 ปัจจุบันมีชุมชนชาวอูรักลาโว้ยตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนอยู่ในเขตจังหวัดภูเก็ตในเขตอ าเภอเมือง
ภูเก็ต 3 ชุมชน ประกอบไปด้วย 

ตาราง 6 เปรียบเทียบครัวเรือนชาวอูรักลาโว้ยกับครัวเรือนในชุมชนบนเกาะภูเก็ตท้ังหมด 

ช่ือหมู่บ้านหลัก ชุมชนอูรักลาโว้ย ต าบล อ าเภอ 
ครัวเรือน 

ท้ังหมด อูรักลาโว้ย ร้อยละ 
บ้านสะป า ม.1 บ้านสะป า เกาะแก้ว เมืองภูเก็ต 1,045 53 5.07 
บ้านแหลมตุ๊กแก ม.4 บ้านแหลมตุ๊กแก ทต.รัษฎา เมืองภูเก็ต 285 300 105.26 
บ้านหาดราไวย์ ม.2 บ้านราไวย ์ ทต.ราไวย์ เมืองภูเก็ต 2,489 82 3.29 

รวม 3,819 435 11.39 
 

5. วิถีชีวิตและวัฒนธรรม   

การท ามาหากินแบบด้ังเดิมของชาวอูรักลาโว้ย คือการตกเบ็ด ด าน้ าแทงปลา หาหอย และล่าสัตว์
ทะเลเป็นอาหาร ในช่วงมรสุมออกทะเลไม่ได้ต้องหลบลมหลบฝนตามชายฝ่ัง หรือขึ้นฝ่ังมาหาน้ าจืดก็จะหุงหา
อาหารโดยเก็บมะพร้าว เก็บยอดผัก ล่าสัตว์เล็กตามชายฝ่ังส าหรับปรุงอาหาร  หลังจากท่ีอูรักลาโว้ยบางกลุ่ม
เริ่มขึ้นมาต้ังหลักแหล่งบนฝ่ัง เพราะแหล่งท่ีเคยเร่ร่อนพักอาศัยถูกยึดครองโดยกลุ่มชนอื่นแล้ว ก็เริ่มเรียนรู้
การท าไร่ปลูกข้าว ปลูกผัก ผลไม้ ท าสวนยางพารา ฯลฯ แต่บางกลุ่มท่ีอาศัยในเขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติไม่
สามารถปลูกพืชได้ก็ยังยึดทะเลเป็นแหล่งเสบียงอาหาร  

ต่อมามีการติดต่อกับผู้คนต่างวัฒนธรรม น าของทะเลท่ีเป็นส่วนเกินไปแลกเปล่ียนของใช้จ าเป็น บาง
กลุ่มรับจ้างแรงงานกับชาวจีน ได้ค่าตอบแทนเป็นเส้ือผ้าเก่า ข้าวสาร  ในช่วงหลังอูรักลาโว้ยบางกลุ่มตกอยู่
ภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งพา ด้วยการเช่าซื้ออวน เรือหางยาวพร้อมเครื่องเรือจากนายทุน โดยมีเงื่อนไข
ว่าจะต้องจับกุ้ง หรือปลาส่งขายให้กับนายทุนเท่านั้นเพื่อหักหนี้สิน หลังเหตุการณ์สึนามิ จึงได้รับบริจาคเรือ
และเครื่องมือหากินเป็นของตนเอง ประกอบกับธุรกิจการท่องเท่ียวเริ่มเป็นท่ีนิยมมากขึ้น อูรักลาโว้ยท่ีอยู่ใกล้
แหล่งท่องเท่ียว สามารถปรับตัวให้สามารถอยู่รอดในสังคมได้ด้วยการออกทะเลหาปลาไปขายร้านอาหารบ้าง 
รับจ้างแรงงานบ้าง  

 ครอบครัวและระบบเครือญาติ : 

ชายชาวเลอูรักลาโว้ยพร้อมท่ีจะมีครอบครัวได้ เมื่อสามารถออกทะเลเพื่อท ามาหากินเล้ียงครอบครัว
ได้ โดยเฉล่ียอายุประมาณ 19-20 ปี ส่วนผู้หญิงสามารถหุงหาอาหารเล้ียงดูทารกได้ โดยเฉล่ียอายุประมาณ 
14-18 ปี แต่ปัจจุบันเมื่อหนุ่มสาวตกลงปลงใจกันฝ่ายชายจะรอจนกว่าผู้หญิงอายุครบ 15 ปี และท าบัตร
ประชาชนก่อนจึงได้รับอนุญาตให้แต่งงานได้  

ลักษณะครอบครัวเป็นแบบครอบครัวเด่ียว โดยเริ่มจากฝ่ายชายไปอยู่บ้านฝ่ายหญิงก่อน จนกระท่ังมี
ลูกคนแรกหรือพร้อมจะสร้างบ้านใหม่จึงแยกไปต้ังครอบครัวเด่ียว แต่หากฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายเป็นลูกคน
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สุดท้องจ าเป็นต้องเล้ียงดูพ่อแม่ ก็จะต้องอยู่กับพ่อแม่ของฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชาย จนกระท่ังพ่อแม่ฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งท่ีอาศัยอยู่ด้วยเสียชีวิต ก็จะกลายเป็นครอบครัวเด่ียวที่มีพ่อหม้ายหรือแม่หม้ายอาศัยอยู่ด้วย 

ปัจจุบันชาวเลอูรักลาโว้ยกลุ่มเครือญาติท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกัน จะใช้นามสกุลพระราชทาน
เหมือนกันหมด เช่น ชาวเลอูรักลาโว้ยที่อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ กลุ่มบ้านหัวแหลมกลาง และสังกาอู้ 
ใช้นามสกุล “ทะเลลึก” กลุ่มบ้านไร่ คลองดาว และโต๊ะบาหลิว ใช้นามสกุล “ช้างน้ า” 

 การนับญาติ การเรียกชื่อ : 

แม้ชาวเลอูรักลาโว้ยจะยึดระบบการต้ังถิ่นฐานโดยฝ่ายชายไปอาศัยอยู่กับพ่อแม่ฝ่ายหญิง 
(matrilocal) และมีการสืบทอดอ านาจทางฝ่ายแม่ แต่จะมีการนับญาติท้ังสองฝ่าย (bilateral kinship) คือ
แต่ละคนจะมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติ ท้ังฝ่ายพ่อและฝ่ายแม่เท่าเทียมกัน ท้ังนี้สังเกตได้จากค าเรียกญาติ
ท้ังสองฝ่ายท่ีมีสถานภาพเดียวกัน ด้วยค าเรียกญาติค าเดียวกัน อาจจะเป็นเพราะชุมชนชาวเลอูรักลาโว้ย เป็น
ชุมชนเล็กๆ แม้จะแต่งงานแยกบ้านไปแล้วยังไปมาหาสู่กันได้สะดวก จึงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันท้ังสองฝ่าย 
สังคมชาวเลอูรักลาโว้ยมีศัพท์ท่ีซับซ้อน แสดงถึงความเป็นสังคมเครือญาติ คือทุกคนในชุมชนเดียวกันจะเป็น
ญาติกันหมด มีท้ังญาติท่ีสืบทอดทางสายโลหิต ญาติทางการแต่งงาน และยังมีการสร้างความสัมพันธ์โดยการ
สมมุติ เช่น ศัพท์ค าว่า “อะนะพีโด๊ะ” แปลว่า ลูกบุญธรรม และ“ซาบั๊ย” แปลว่า เกลอ เป็นการผูกญาติผูก
มิตรเพื่อขยายวงญาติให้กว้างขวางขึ้น โดย “ลูกบุญธรรม” และ “เกลอ” อาจจะเป็นกลุ่มอูรักลาโว้ยด้วยกัน 
หรือระหว่างอูรักลาโว้ยกับชาวไทยมุสลิม ชาวไทยเช้ือสายจีน หรือชาวไทยพุทธก็ได้  

 การแต่งกาย : 

ผู้ชายนุ่งผ้าขาวม้าแบบชาวไทยพุทธ หรือนุ่งกางเกงแบบชาวจีน (กางเกงเล) ผ้าขาวม้าคาดเอว 
เปลือยท่อนบน ผู้หญิงนุ่งผ้าปาเต๊ะกระโจมอก ต่อมา เมื่อติดต่อสัมพันธ์และท างานกับชาวจีน จะได้รับเส้ือผ้า
ตอบแทนเป็นสินน้ าใจบ้าง ซื้อจากร้านค้าในตลาด บ้าง หากต้องเข้ามาในตลาดศรีรายา หรือออกนอกชุมชน
ผู้หญิงนิยม   สวมเส้ือและนุ่งผ้าปาเต๊ะแบบชาวจีนและชาวไทย ชอบสีสด ๆ แต่ไม่ให้ความส าคัญกับคุณภาพ
ของเนื้อผ้าและความกลมกลืนของสี ผู้ชายยังคงนิยมนุ่งกางเกงจีนหรือกางเกงเลผ้าขาวม้าคาดเอว   สวมเส้ือ
บ้างบางโอกาสแต่ไม่นิยมติดกระดุมเส้ือ (อาภรณ์ อุกฤษณ์. 2554: 203) 

ปัจจุบันการแต่งกายในชีวิตประจ าวันของชาวเลอูรักลาโว้ยกลุ่มผู้ใหญ่ในชุมชนจะไม่เปล่ียนไปมากนัก 
แต่เมื่อออกไปติดต่อสัมพันธ์กับภายนอกจะพิถีพิถันขึ้น ส่วนเด็กรุ่นใหม่โดยเฉพาะสมาชิกกลุ่มวัยรุ่นจะรับ
วัฒนธรรมการแต่งกายท่ีทันสมัยจากสังคมภายนอกได้อย่างรวดเร็ว  

 บ้าน : 

ส าหรับวิถีชีวิตชาวเลในอดีต เรือเป็นท้ังยานพาหนะส าหรับเดินทาง เป็นเครื่องมือท ามาหากิน เป็น
บ้านพักเรือนนอน และเป็นศูนย์รวมเครือญาติ เนื่องจากขบวนเรือของกลุ่มเดียวกันจะเคล่ือนย้ายไปพร้อม ๆ 
กัน ไปไหนไปด้วยกัน จะแวะขึ้นฝ่ังในช่วงฤดูฝน หรือมีพายุคล่ืนลมแรง หรือต้องการน้ าจืดเท่านั้น เรือจึง
เปรียบเสมือนเรือนตายด้วย 
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เรือแบบด้ังเดิมของชาวเลมี 2 แบบ แบบแรก เป็นเรือไม้ระก า จากบันทึกของ บรูเนอร์ สแตนตัน. 
(2550 : 314-316; อ้างถึงใน อาภรณ์  อุกฤษณ์. 2554: 203) เมื่อประมาณปี พ.ศ.2490-2493 (72-69 ปีท่ี
แล้ว) ได้เล่าถึงเรือของชาวเลเกาะลันตาว่า “เห็นเรือหน้าตาแปลก ๆ ท่ีท าด้วยไม้คอร์ก (ไม้ระก า) ล ายาว ๆ 
ล าหนึ่งมาจอดเกยตรงหน้าหาด เรือล านั้นหนักเพียบเสียจนกระท่ังมองออกไปแล้วดูเหมือน พวกยิปซีน้ าและ
หัวหน้าของเขาก าลังนั่งอยู่ในทะเลอย่างไรอย่างนั้น” ต่อมาเปล่ียนไปใช้เรือปูเลา (ปราฮู ปูเลา) หรือเรือ
เหลา ท าด้วยไม้กระดาน และแจวคู่ ปัจจุบันเปล่ียนมาใช้เรือปูเลา ซึ่งเปล่ียนรูปแบบเป็นเรือหัวโทงและใช้
เครื่องเรือหางยาวแทนกรรเชียงและแจวคู่  

เมื่อชาวเลขึ้นมาสร้างเพิงพักช่ัวคราวริมทะเล จะสร้างเป็นกลุ่มใกล้ ๆ กัน ด้วยเหตุปัจจัยหลาย
ประการ เช่นวัฒนธรรมด้ังเดิมท่ีผูกพันเป็นญาติพี่น้องกันหมด ต่อมาเมื่อเปล่ียนไปสร้างบ้านค่อนข้างถาวร 
เลียนแบบบ้านของชาวมุสลิม เป็นบ้านช้ันเดียวยกพื้นเต้ีย ๆ หลังเล็ก ๆ ใช้วัสดุท่ีหาได้ในท้องถิ่น ต่อมา เมื่อ
ไฟฟ้าและถนนเข้าถึงชุมชน รวมไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวัน บ้านท่ีอยู่บนเนิน
เปล่ียนไปก่ออิฐถือปูน หลังคามุงสังกะสี  หรือกระเบื้อง แต่ยังคงเป็นบ้านช้ันเดียว ส่วนบ้านท่ีต้ังอยู่บนพื้นท่ี
ริมฝ่ังทะเล ยังคงใช้ไม้หรือแผ่นกระเบื้องเรียบท าฝาบ้าน เสาบ้านยื่นลงไปในทะเลหลังภัยพิบัติสึนามิ เมื่อ
องค์กรเอกชน เข้ามาสร้างบ้านให้ใหม่บนเนินสูง ลึกขึ้นไปจากชายฝ่ังทะเล และใช้รูปแบบบ้านท่ีถูกก าหนดมา
จากภายนอก  ท าให้อัตลักษณ์ของรูปแบบบ้านและพื้นท่ีต้ังบ้านเรือนเปล่ียนไป ไม่สัมพันธ์กับประโยชน์ใช้
สอย (อาภรณ์ อุกฤษณ์. 2554:204) 

 อาหาร : 

อาหารหลักของชาวเล คือ อาหารทะเล กินและปรุงอาหารด้วยวิธีง่าย ๆ นอกจากอาหารทะเลแล้ว
ข้าวได้กลายเป็นอาหารหลักของชาวอูลักลาโว้ยมาช้านานหลังจากท่ีติดต่อกับกลุ่มชาติพันธุ์อื่น ๆ  อูรักลาโว้ย
บนเกาะลันตา เคยเรียนรู้วิธีการปลูกข้าวไร่และท านา มาหลายช่ัวอายุคน แต่ปัจจุบันเลิกไปแล้วมีเพียง
หลักฐานยุ้งข้าวและท่ีนา มะพร้าว เป็นพืชหลักท่ีส าคัญในชีวิตประจ าวันอีกอย่างหนึ่ง อูรักลาโว้ยจะใช้
มะพร้าวเป็นส่วนประกอบหลักในการปรุงอาหารคาวหวาน ตลอดจนใช้ประโยชน์สารพัดจากส่วนต่างๆ    ใน
อดีตไม่มีการแบ่งมื้ออาหารจะหุงข้าวทิ้งไว้หิวเมื่อไหร่ก็กินเมื่อนั้น พวกเขาสามารถอดอาหารได้ท้ังวัน หรือกิน
อาหารได้ตลอดท้ังวัน เพราะออกทะเลเวลาไม่แน่นอน 
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6. สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลง 
 การเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ตามช่วงเวลา ก่อเกิดท้ังปัญหาและโอกาสในการปรับตัวของกลุ่มชน
เผ่าพื้นเมืองตลอดเวลา ชาวอูรักลาโว้ยจึงไม่แตกต่างจากชนเผ่าพื้นเมืองอื่นๆ ท่ียังคงต้องแสวงหาสิทธิขั้น
พื้นฐาน ถึงแม้ปัญหาเรื่องสถานะบุคคลและการเข้าถึงบริการของรัฐขั้นพื้นฐานจะมีโอกาสมากขึ้น แต่ยัง
ผูกพันอยู่กับสถานการณ์อยู่อาศัย เพราะความไม่มั่นคงด้านท่ีอยู่อาศัยได้กระทบต่อการเข้าถึงบริการของรัฐ
ขั้นพื้นฐานด้วย  ส่วนกิจกรรมการด ารงชีวิตและหาเล้ียงชีพได้ถูกผลักให้เป็นกิจกรรมท่ีผิดกฏหมายเนื่องจาก
การประกาศเขตอนุรักษ์และพื้นท่ีคุ้มครองทางทะเล การท ามาหากินจากทรัพยากรทางทะเลจึงยากล าบาก
มากขึ้น  
 ประเด็นที่เป็นข้อกังวลด้านความเปราะบางของอูรักลาโว้ย 

 ข้อกังวลด้านความเปราะบางของชนเผ่าพื้นเมืองอูรักลาโว้ย ท่ีเผชิญกับการเปล่ียนแปลง
ต่างๆ จ าแนกได้เป็นดังนี้ 

 ประเด็นความเปราะบางทางสังคม 
 เหตุการณ์สึนามิได้ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมของชาวอูรักลาโว้ย ชุมชนชาวอูรัก
ลาโว้ยเริ่มผสมและกลืนกลายไปกับชุมชนใหญ่  ดังจะเห็นได้ว่าบนเกาะอาดัง-หลีเป๊ะ เกาะภูเก็ต 
เกาะลันตา และเกาะพีพี  ชาวอูรักลาโว้ยเป็นประชากรกลุ่มน้อย  ท้ังๆ ท่ีเคยเป็นชนพื้นเมืองด้ังเดิม
ในพื้นท่ีดังกล่าว ข้อมูลร้อยละของประชากรชาวอูรักลาโว้ยบนเกาะท้ัง 4 เกาะมีดังนี้  

เกาะอาดัง-หลีเป๊ะ 29.81 
เกาะภูเก็ต 11.39 
เกาะลันตา 6.12 
เกาะพีพ ี 2.95 

 
 พื้นท่ีเกาะลันตาท่ีเป็นเมืองหลวงของชาวอูรักลาโว้ยในอดีต ปัจจุบันมีสัดส่วนของครัวเรือนชาวอูรัก
ลาโว้ยในพื้นท่ีเพียงร้อยละ 6.12 ในขณะท่ีพื้นท่ีอื่นๆ อีก 3 แห่ง มีสัดส่วนครัวเรือนชาวอูรักลาโว้ยไม่ถึงร้อย
ละ 50 ของครัวเรือนท้ังหมดในหมู่บ้าน  อูรักลาโว้ยบนเกาะอาดัง-หลีเป๊ะ มีเพียงร้อยละ 29.81  เกาะภูเก็ตมี
เพียงร้อยละ 11.39 และเกาะพีพีมีเพียงร้อยละ 2.95  การเป็นประชากรส่วนน้อยของหมู่บ้านในปัจจุบันได้
ก่อเกิดผลกระทบในการตัดสินใจเพื่อการด ารงชีวิตต่างๆ เป็นอย่างมาก ท่ีส าคัญได้บั่นทอนความเป็นชุมชนท่ี
จะสืบทอดจารีตประเพณีและจิตวิญญาณตามโบราณประเพณีท่ีดีงามลงไป จึงมีประเด็นว่า  

1) การเป็นประชากรส่วนน้อยในพื้นท่ีจะถูกผสมกลมกลืนให้กลายเป็นคนอื่นท่ีไม่ใช่อูรักลาโว้ย
หรือไม่ 

2) การเปล่ียนแปลงทางสังคมของชาวอูรักลาโว้ยท่ีเกิดขึ้น การสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท่ี
เป็นองค์ความรู้ทางสังคมของอูรักลาโว้ยจะถูกลืมหายไปจากชุมชนอูรักลาโว้ยหรือไม่ 

3) วัฒนธรรมด้านภาษาอูรักลาโว้ยเลือนรางลงไปหรือไม่ ค าศัพท์เฉพาะในภาษาสูญหายไปกับการ
เปล่ียนแปลงหรือไม่ 

ท้ังสามประเด็นจึงเป็นข้อกังวลทางสังคมและน าไปสู่ความเปราะบางด้านสังคมของชาวอูรักลาโว้ยท่ี
จะต้องหาวิธีการธ ารงและสร้างเสริมความเป็นปึกแผ่นให้กลับคืนมาได้เพื่ออนาคตของสังคมท่ีให้ความส าคัญ
กับความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
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ประเด็นความเปราะบางทางเศรษฐกิจ 
วิถีชีวิตของการล่องเรือออกทะเลของบรรพบุรุษท่ีไม่ยึดติดกับผืนแผ่นดินอยู่อาศัย ประกอบกับภูมิ

ปัญญาการท ากินในผืนทะเลกว้างได้ถ่ายทอดสู่รุ่นปัจจุบันที่ปรับเปล่ียนมาเป็นการท าประมงชายฝ่ังนั้น ได้รับ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของนโยบายและระบบกฎหมายกรรมสิทธิ์ ท่ีดินท ากินท่ียึดติดกับการลงหลัก
ปักฐานและระบบกรรมสิทธิ์ที่ดิน  รวมถึงการรุกคืบและหนักหน่วงของธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกับการท่องเท่ียวใน
หลากหลายรูปแบบและไร้ทิศทางได้ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิทธิในท่ีดินของชุมชนชาวอูรักลาโว้ยท่ีมีสืบเนื่อง
มาจนถึงปัจจุบัน จึงมีประเด็นว่า 

1) การสูญเสียกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของท่ีดินอยู่อาศัยและท ากิน เป็นปัญหาหลักของชาวอูรักลา
โว้ย ท้ังท่ีเป็นการสูญเสียกรรมสิทธิ์ท่ีดินให้กับนายทุน และการถูกลิดรอนสิทธิ์จากภาครัฐตาม
กฎหมายพื้นท่ีคุ้มครองและอนุรักษ์ ได้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของการอยู่อาศัยและท ากิน
ของชาวอูรักลาโว้ยหรือไม่ 

2) การพัฒนาพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตามเกาะต่างๆ ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวระดับโลก มีโรงแรม รีสอร์ท
ต่างๆ เกิดข้ึนในพื้นท่ีต้ังถิ่นฐานของชาวอูรักลาโว้ย การจ้างงานเป็นลูกจ้างเล้ียงชีพแทนการออก
เรือประมงหาปลาดังบรรพบุรุษได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ไว้ให้นั้น เป็นวิถีการหาเล้ียงชีพท่ีชาวอูรัก
ลาโว้ยรุ่นหลัง (ปัจจุบันและอนาคต) มั่นใจว่าจะท าให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนจริงหรือไม่  

ประเด็นดังกล่าวจึงมีข้อกังวลว่าการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นจะเป็นความเปราะบางทางวัฒนธรรมการ
ท ากินหาเล้ียงชีพและการสูญเสียองค์ความรู้ท่ีเป็นภูมิปัญญาการเอาตัวรอดในผืนท้องทะเล ซึ่งจะสามารถ
น ากลับมาสร้างเป็นสัมมาอาชีพหารายได้ในกระแสการเปล่ียนแปลงท่ีมีการท่องเท่ียวเป็นฐานส าคัญได้หรือไม่ 
และจะท าได้อย่างไร 
 ประเด็นความเปราะบางทางการเมือง 
 การเมืองในท่ีนี้ หมายถึง มุมมองท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดสรรทรัพยากรชุมชน หรือการเข้าถึงการ
ยอมรับและปฏิบัติตามของสมาชิกในชุมชนนั้นๆ ปัจจุบันชุมชนชาวอูรักลาโว้ยก าลังเป็นชุมชนส่วนน้อยใน
พื้นท่ีปกครองระดับหมู่บ้าน ท าให้ชาวอูรักลาโว้ยบางส่วนไม่สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานและการแบ่งปัน
ผลประโยชน์จากชุมชนหลักได้ จึงเป็นประเด็นว่า  

1) การปกป้องคุ้มครองผู้คนชาวอูรักลาโว้ยซึ่งรวมถึงวัฒนธรรมท่ีเปราะบางอยู่แล้ว ให้ด ารงอยู่
ต่อไป ชาวอูรักลาโว้ยทั้งหลายได้แสดงถึงความเข้มแข็งในการสร้างการยอมรับหรือพลังเพื่อการ
ต่อรองอย่างไร 

2) ผู้น าของชาวอูรักลาโว้ยท่ีสามารถเข้าถึงอ านาจการต่อรองมีมากพอหรือไม่ และหากไม่มาก
พอจะสร้างให้มีข้ึนได้อย่างไรในสถานการณ์ปัจจุบัน 

3) หากชาวอูรักลาโว้ยร่วมมือกับชาวมอแกน มอแกลน ท่ีเรียกร่วมกันว่า “ชาวเล” สามารถ
เรียกร้องให้ภาครัฐส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเอกลักษณ์ชาวเลขึ้นมาได้  ชาวเลสามารถ
ประกอบอาชีพประมงท ากินในพื้นท่ีอนุรักษ์ตามภูมิปัญญาด้ังเดิมได้หรือไม่   ชาวเลจะสามารถ
รื้อฟื้นวิถีชีวิตด้ังเดิมเหล่านั้นได้หรือไม่  อย่างไร เมื่อคนรุ่นหลังชาวเลได้ถูกผสมกลืนกลายให้เป็น
คนอื่นไปมากแล้ว และมีวิถีการท ากินอื่นท่ีพวกเขาคิดว่ามั่นคงส าหรับตัวเขาแล้ว 

ประเด็นเหล่านี้คือความเปราะบางทางการเมืองของชาวอูรักลาโว้ยและชาวเล ท่ีจะต้องมีการวางแผน
เพื่อการจัดการอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม  
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