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	 ๑
	 บทความวิจัยน้ีปรบัปรงุจากงานวิจัยเรือ่ง	“พลวัตทางพหสัุงคมและพหวัุฒนธรรมของ

ผู้คนในเกาะลันตา	 จังหวัดกระบี่	 ยุคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	 พ.ศ.	 ๒๕๒๒	 –	ปัจจุบัน	 (๒๕๕๓)”

โดยการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม	กระทรวงวัฒนธรรม	เมื่อปีงบประมาณ	๒๕๕๓	

 
๒
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ�าหลักสูตร	ศศ.บ.	(ประวัติศาสตร์)	คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยทักษิณ	วิทยาเขตสงขลา

 
๓	

อาจารย์ประจ�าหลักสูตร	ศศ.บ.	(ประวัตศิาสตร์)	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	

มหาวิทยาลัยทักษิณ	วิทยาเขตสงขลา,	ปัจจุบันก�าลังศึกษาระดับปริญญาเอก	หลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต	สาขาวิชาสหวิทยาการ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พลวัตทางพหุสังคมและพหุวัฒนธรรมของผู้คน

ในเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (พ.ศ. ๒๕๒๒–๒๕๕๓)
๑

พรชัย นาคสีทอง
๒
 และ อนินทร์ พุฒิโชติ

๓

บทคัดย่อ

	 บทความวิจัยฉบับน้ี	 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์	

เศรษฐกิจ	 สังคม	 โดยเฉพาะในแง่พลวัตทางพหุสังคมและพหุวัฒนธรรมในยุคการ

ขยายตวัของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว	(พ.ศ.	๒๕๒๒-ปัจจุบัน)	โดยศกึษาภายใต้กรอบ

การวิจัยเชิงคุณภาพตามระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์	

	 ผลการศึกษาพบว่าเกาะลันตาเป็นแหล่งอาศัยของผู้คนหลากหลายกลุ่ม

ชาติพันธ์ุมายาวนานทั้งชาวเล	 (อุรักลาโว้ย	 มอเก็น)	 ไทยมุสลิม	 ไทยเชื้อสายจีน	 และ

ไทยพุทธ	 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงและเกษตรกรรม	 แต่ละกลุ่มด�ารงวิถีชีวิต

ตามความเชื่อและวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นอัตลักษณ์ของตน	 อย่างไรก็ตาม	 สภาพ

เศรษฐกจิ	สังคม	วัฒนธรรมและวิถชีีวิตของผู้คนในเกาะลันตาเริม่มคีวามเปล่ียนแปลง	

เมื่อรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	 นับตั้งแต่	 พ.ศ.	 ๒๕๒๒	

เกาะลนัตาซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของพืน้ทีช่ายทะเลฝ่ังตะวันตก	ได้กลายเป็นพืน้ทีส่�าคญัของ

การพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยว	 โดยเฉพาะภายหลังจากการประกาศให้เกาะลันตา



วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ - มกราคม ๒๕๕๘118

เป็นอุทยานแห่งชาติใน	 พ.ศ.	 ๒๕๓๓	 เกาะลันตาเป็นที่รู ้จักของนักท่องเที่ยวทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศอย่างกว้างขวาง	 ในฐานะแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มี

สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่สวยงาม	 และความโดดเด่นจากความหลากหลายทาง

พหุสังคมวัฒนธรรมของผู้คน	 การเติบโตของธุรกิจการท่องเที่ยวส่งผลให้เกาะลันตา

เปล่ียนสภาพจาก	 “เกาะปิด”	 สู่เกาะที่เปิดรับการหลั่งไหลเข้ามาของนักท่องเที่ยว

คนพืน้ถิน่ในเกาะลันตาจ�านวนไม่น้อยปรบัเปล่ียนวิถชีวิีตจากชาวประมงเข้าสู่ธรุกจิการ

ท่องเที่ยว	 ปรับตัวให้เข้ากับการแข่งขันของธุรกิจการท่องเที่ยวและคนต่างท้องถิ่น

ทีเ่ข้ามาลงทนุและประกอบอาชพี	รวมถงึการเปิดรบัวัฒนธรรม	ค่านิยมและเทคโนโลยี

ต่างๆ	 ของความเป็นสังคมเมือง	 กระน้ันก็ตาม	 โดยภาพรวมกลุ่มชาติพันธ์ุต่าง	 ๆ	

ยังคงรักษาอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุ	 ศาสนา	 วัฒนธรรมประเพณี	 และการอยู่ร่วมกัน

และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างปกติสุข	 ท่ามกลางการขยายตัวอย่างรวดเร็วของ

การท่องเที่ยว
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The Dynamics of the Pluralist Society and Diverse 

Cultures of the People in Koh Lanta, 

Krabi Province (1979- 2010)*

Pornchai Nakseethong** & Anin Puttichot**

Abstract

 The objective of this article is to study the developmental history of

Koh Lanta, both economically and socially. This article will focus on the 

dynamics of the pluralist society and diverse cultures of the people in Koh 

Lanta, Krabi Province during the period of the official development of the 

tourism industry, beginning in 1979. This qualitative research has been 

conducted using the historical research method.

 This study discovered that Koh Lanta is home to numerous ethnic 

groups, such as Sea Gypsies (Urak Lawoi and Morgan in particular),

Thai-Muslim and Thai-Chinese. Each group has unique religious and cultural 

identities. Most of the indigenous population is fishermen and farmers. 

Considerable economic changes in Koh Lanta were initiated in the age of 
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tourism	development	following	the	Thai	government’s	promotion	of	the	national	

tourism	industry	in	1979.	

	 By	the	time	the	island	was	registered	as	Koh	Lanta	National	Park	

in	1990,	Koh	Lanta	was	well-known	for	its	richness	in	natural	resources	and	

the	uniqueness	of	its	multiculturalism.	As	expected,	the	island	became	one	

of the centers of marine tourism in the area of the Andaman coastal areas of 

Thailand.	 Tourism	has	 changed	Koh	Lanta	 considerably.	Once	 an	 isolated

self-sufficient	 community,	 it	 is	 now	 an	 open	 community.	 The	 substantial

number	 of	 tourists	 and	 immigrants	 over	 this	 time	has	 had	 a	 tremendous

impact	on	the	community	in	Koh	Lanta.	

	 One	important	example	of	change	in	the	island’s	economy	is	that	

the	economy	went	from	being	agrarian	and	marine	based,	to	one	based	on	

tourism	and	services.	The	 increasing	 rate	of	 investment	 fuelled	 the	 tourist	

industry’s	 expansion	 and	 also	 affected	 the	 community’s	 culture.	 Despite

living	 in	a	multicultural	 society	amid	 the	 rapid	expansion	of	 tourism,	 the	

people	in	Koh	Lanta	presently	have	been	able	to	sustain	their	unique	ethnic,	

religious,	and	cultural	 identity.	They	are	still	 capable	of	 living	 together	 in	

peace	and	harmony.
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บทน�า

	 การศึกษาประเด็นเรื่องราวของท้องถิ่นภาคใต้เป็นหัวข้อทางวิชาการที่ได้รับ

ความสนใจอย่างกว้างขวางจากนักวิชาการหลายสาขามาอย่างต่อเน่ืองมาจนกระทั่ง

ปัจจุบนั	เหตผุลส่วนหน่ึงเน่ืองจากบรเิวณพืน้ทีภ่าคใต้หรอืคาบสมทุรสยาม	(Peninsular	

Siam)	หรอืคาบสมทุรไทย	(Peninsular	Thailand)	เป็นดนิแดนทีม่คีวามส�าคญัมาตัง้แต่

อดีตในฐานะประตูเชื่อม	 (Land	 Bridge)	 ระหว่างตะวันตกและตะวันออกส่งผลให้

ดนิแดนแถบน้ีมคีวามส�าคญัในฐานะของเมอืงท่า	เครอืข่ายการค้าทางทะเลและยงัเป็น

เมอืงหน้าด่านของการป้องกนัศตัร	ูด้วยเหตน้ีุ	จึงส่งผลให้ดนิแดนบรเิวณน้ีมคีวามส�าคญั

ทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการเมือง	 สังคมและวัฒนธรรม
๔
	 เป็นความสัมพันธ์ของระบบ

โครงสร้างทางการเมือง	การปกครอง	เศรษฐกิจ	สังคม	วัฒนธรรม	และความสัมพันธ์

ในเชิงเครือญาติและชาติพันธุ์ที่มีระหว่างกันเรื่อยมา
๕
	ด้วยเงื่อนไขบางประการเหล่านี้

จึงมีผลให้กลุ่มคนที่อาศัยและตั้งถิ่นฐานอยู่ในดินแดนคาบสมุทรไทย-มลายู	 ประกอบ

ด้วยชนหลายกลุ่ม	 ทั้งชนพื้นเมืองดังเดิมอย่างพวกฮาซิ	 ซาไก	 เซมัง	 โอรังราโล

มอเก็น	 หรือกลุ่มที่เข้ามาในภายหลังอย่าง	 มลายู	 อินเดีย	 จีน	 มอญ	 สยาม/ไทย

รวมถึงชาติตะวันตก

	 ส�าหรับพื้นที่ชายทะเลฝั่งตะวันตกของปะเทศไทย	 เกาะลันตาเป็นพื้นที่หน่ึง

ที่มีผู้คนหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์	ทั้งชาวเลอุรักลาโว้ย	มอเก็น	มลายู	อินเดีย	จีน	และ

ไทยอาศยัอยูร่วมกนัภายใต้พหสัุงคมและวัฒนธรรมทีแ่ต่ละชาตพินัธุส์ามารถแสดงออก

ถึง	 “อัตลักษณ์”	 และสามารถอยู่รวมกันได้ในท่ามกลางความแตกต่างทางวัฒนธรรม

ในแง่ของพหุสังคมและพหุวัฒนธรรมกับความเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนของผู้คนใน

เกาะลันตา	นอกจากความเปล่ียนแปลงทีเ่กดิข้ึนจากปัจจัยทรพัยากรภายในท้องถิน่แล้ว	

 
๔
	 Ian	Morson.	The connection Phuket Penang and Adelaide.	(Bangkok:	The	

Siam	Society,	1993).

 
๕
	 ดังที่ปรากฏในพงศาวดารเมืองถลางที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ของกลุ่มซ่ึงมีสิทธิธรรม

ในหัวเมืองแถบน้ี	 โดยเริ่มต้นด้วย	 “จอมร้างเจ้าเมืองซ่ึงมีเมียช่ือหม่าเส้ียลูกมะหุมเมืองไทร”

สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับพงศาวดารเมืองถลางใน	 ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก 

เล่ม ๖.	(กรุงเทพฯ	:	กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์	กรมศิลปากร,	๒๕๔๕)
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ความเปล่ียนแปลงที่มีผลมาจากปัจจัยภายนอก	 โดยเฉพาะในแง่ของกระบวนการ

การพัฒนา	 ทั้งการพัฒนาระบบการคมนาคมและการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

รวมถึงนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐ	 ความช่วยเหลือจากองค์กร

จากภายนอก	ล้วนส่งผลและมผีลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรมของผู้คนในเกาะลันตา	

จังหวัดกระบี่อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้	 จากประเด็นที่กล่าวมาจึงน�ามาสู่ความต้องการ

ที่จะศึกษาเรื่องพลวัตทางพหุสังคมและพหุวัฒนธรรมของผู้คนในเกาะลันตา	 จังหวัด

กระบี	่พ.ศ.	๒๕๒๒-๒๕๕๓	เพราะแม้ทีผ่่านมาอาจมผู้ีศกึษาเรือ่งเกาะลันตา	จังหวัดกระบี่

	แต่ยงัไม่มงีานทางวิชาการใดทีศ่กึษาพลวัตทางพหสัุงคมและพหวัุฒนธรรมของผู้คนใน

เกาะลันตาโดยตรง	 การศึกษาครั้งน้ีจึงอาจช่วยให้เข้าใจพัฒนาการทางประวัติศาสตร์	

เศรษฐกิจ	 สังคมและวัฒนธรรม	 รวมถึงการท่องเที่ยวในเกาะลันตา	 จังหวัดกระบ่ี	 ที่

ส่งผลให้เกิดความเปล่ียนแปลงทางพหุสังคมและพหุวัฒนธรรมของผู้คนในท้องถิ่น

เกาะลันตา	จังหวัดกระบี่	พ.ศ.	๒๕๒๒	–	๒๕๕๓

เอกสารและหลักฐานข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา

	 การศึกษาข้อมูลด้านเอกสารและการสังเคราะห์วรรณกรรม/งานวิจัยที่

เกี่ยวข้องเพื่อท�าความเข้าใจในประเด็นต่างๆ	 ซ่ึงมีส่วนสัมพันธ์กับเรื่องที่ศึกษาเรื่อง

พลวัตทางพหสัุงคมและพหวัุฒนธรรมของผู้คนในเกาะลันตา	จังหวัดกระบ่ี	พ.ศ.	๒๕๒๒	

–	๒๕๕๓	มผีลงานทางวิชาการหลายช้ินทีส่ามารถน�ามาใช้เป็นพืน้ฐานส�าหรบัตอบค�าถาม

ในประเด็นต่างๆ	 สามารถแบ่งออกเป็น	 ๓	 กลุ่มหลัก	 เอกสาร/หลักฐานช้ินส�าคัญๆ

ได้แก่

	 ๑.	 เอกสารที่ที่ว ่าด้วยภาพรวมและบริบทพัฒนาการทางประวัติศาสตร	์

การเมืองการปกครอง	 เศรษฐกิจและความเปล่ียนแปลงทางสังคมอันเป็นผลมาจาก

ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของเกาะลันตา	เช่น	งานของ	ประพันธ์		สีด�า	เรื่อง	

“ย้อนรอย	 ๔๐๐	 ปี	 พิพิธภัณฑ์ชุมชนคนเกาะลันตา”
๖
,	 งานของ	 Ian	Morson	 เรื่อง

 
๖	

ประพนัธ์		สีด�า	เรือ่งย้อนรอย	๔๐๐	ปี	พิพิธภัณฑ์ชุมชนคนเกาะลันตา	ใน	http://

www2.codi.or.th/index.php?option=com_content&task=view&id=1734&Itemid=2	สืบค้นเมื่อ

วันที่	๑๐	กันยายน	๒๕๕๔.
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“The	 connection	 Phuket	 Penang	 and	 Adelaide”
๗
,	 สุรชัย	 วงศ์ศุภลักษณ์	 เรื่อง

“อ�าเภอเกาะลันตา”
๘
,	ตลอดจน	“พระราชหตัถเลขาในพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยูห่วั”	กบั	“เอกสารเก่าและเอกสารทางราชการทีพ่บ	ณ	ทีว่่าการอ�าเภอเกาะลันตา”	

เมื่อครั้งซ่อมแซมส�าหรับใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชนเกาะลันตา	 ซ่ึงเอกสารทั้งหมดเป็น

เอกสารทางราชการของอ�าเภอเกาะลันตาที่จัดเก็บไว้บนที่ว่าการอ�าเภอเกาะลันตา

มีข้อมูลและเรื่องราวประเภทต่างๆ	 เช่น	 ยอดจ�านวนประชากรแต่ละเช้ือชาติ	 การ

จัดเก็บภาษี	 จดหมายเหตุฯ	 การประชุมก�านันผู้ใหญ่บ้าน	 แฟ้มคดีความประเภทต่างๆ

บาญชีส่ิงของ	 สัตว์เล้ียง	 ยานพาหนะ	 เป็นต้น	 รวมถึงข้อมูลประเภทรูปภาพซ่ึงชี้

ให้เห็นถึงพลวัตและพหุสังคม-วัฒนธรรมของเกาะลันตาในมิติเวลาต่างๆ

	 ๒.	เอกสารที่ที่ว ่าด้วยภาพรวมบทบาท	 วิถีชีวิตและความเป็นพหุสังคม	

วัฒนธรรมของคาบสมทุรไทย-มลาย	ูโดยเฉพาะคนพืน้เมอืง	/	ชาวเล	คนไทยเชือ้สายจีน	

คนไทยมุสลิม	 โดยเฉพาะในหัวเมืองชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของประเทศไทย	 เช่น

ผลการศึกษาของนฤมล	 อรุโณทัย	 เรื่อง	 “ความรู้และมายาคติเกี่ยวกับชาติพันธุ์

ชาวเล”
๙
	 และเรื่อง	 “คนพื้นเมืองกับพื้นที่อนุรักษ์	 โครงการน�าร่องอันดามันหมู่เกาะ

สุรินทร์”
๑๐
	 กับบทความเรื่อง	 “ความรู้พื้นบ้านของมอแกน	 :	 รูปแบบการจัดการและ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ”
๑๑
,,	 งานของแม้นวาด	 กุญชร	ณ	 อยุธยา	 เรื่อง	 “แลเล

 
๗	

Ian	Morson.	 The connection Phuket Penang and Adelaide.	 (Bangkok:

The	Siam	Society,	1993).

 
๘
	 สุรชัย	วงศ์ศุภลักษณ์.	“เกาะลันตา,	อ�าเภอ,”	ใน	สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต้ 

เล่ม ๑.	(กรุงเทพฯ	:	มูลนิธิฯ,	๒๕๒๙).	หน้า	๒๔๙	-	๒๕๐.

 
๙	

นฤมล	 อรุโณทัย.	 “ความรู้และมายาคติเก่ียวกับชาติพันธุ์ชาวเล,”	 ในรายงานการ

น�าเสนอในการเสวนาระดมความคิดเรื่อง	 “ความรู้และมายาคติเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์”	 โครงการ

เวทีวิชาการวัฒนธรรม	จัดโดยส�านักงานคณะกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ	๒๕	มกราคม	๒๕๔๕.

 
๑๐	

นฤมล	อรุโณทัย	และคณะ.	คนพื้นเมืองกับพื้นที่อนุรักษ์ โครงการน�าร่องอันดามัน 

หมู่เกาะสุรินทร์.	(กรุงเทพฯ	:	สถาบันวิจัยสังคม	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	๒๕๔๖).

 
๑๑	

นฤมล	 อรุโณทัย.	 “ความรู้พื้นบ้านของมอแกน	 :	 รูปแบบการจัดการและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ,”	 ใน	 วารสารวิจัยสภาวะแวดล้อม.	 ฉบับที่	 ๒๗	 (มกราคม-มิถุนายน,	 ๒๕๔๘):	

๘๐-๙๗
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ลันตา	 :	 จาก	สึนามิสู่ชีวิตที่ทระนง”
๑๒
,	ผลงานของเยาวลักษณ์	ศรีสุกใส	 เรื่อง	 “การ

เปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวเล	 กรณีศึกษาเกาะลันตา	 กระบี่”
๑๓
,	

งานของอาภรณ์	อุกฤษณ์	เรื่อง	“พิธีลอยเรือ	:	ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมของ

ชาวเล	กรณีศึกษาชุมชนบ้านหัวแหลม	เกาะลันตา	จังหวัดกระบี่”
๑๔
,	และเรื่อง	“พลวัต

การปฏิสัมพันธ์และชาติพันธุ์ธ�ารงของชาวเกาะลันตา	 จังหวัดกระบี่”
๑๕
,	 ผลงานของ

ภูวดล	 ทรงประเสริฐเรื่อง	 “ชาวจีนโพ้นทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่”
๑๖
,	

ผลงานของสุธิวงศ์	 พงศ์ไพบูลย์	 เรื่อง	 “จีนทักษิณ	 วิถีและพลัง”
๑๗
,	 ขณะที่งานของ

ฟารีดาห์	 ยงกิจ
๑๘
	 เรื่อง	 “วิธีการปลูกฝังความศรัทธาในการอบรมเล้ียงดูบุตรของ

ครอบครัวไทยมุสลิมในอ�าเภอเกาะลันตา	จังหวัดกระบี่”	ตลอดจนงานของนันทวรรณ	

ภู่สว่าง
๑๙
	 เรื่อง	 “ภาคใต้ในระบบวัฒนธรรมแบบผสมผสาน:	 ไทย	จีน	มลายู”	ผลงาน

 
๑๒	

แม้นวาด	กุญชร	ณ	อยุธยา.	แลเลลันตา : จากสึนามิสู่ชีวิตที่ทระนง.	(กรุงเทพฯ	 :

ทางช้างเผือก,	๒๕๕๐).

 
๑๓	

เยาวลักษณ์	ศรีสุกใส.	การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวเล กรณี

ศึกษาเกาะลันตา กระบี่.	(กรุงเทพฯ	:	ส�านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ,	๒๕๔๔).

 
๑๔	

อาภรณ์	อุกฤษณ์. พิธีลอยเรือ : ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมของชาวเล กรณี

ศึกษาชมุชนบ้านหัวแหลม เกาะลนัตา จังหวดักระบี.่	(วิทยานิพนธ์	ศศ.ม.	(มานุษยวิทยา)	มหาวิทยาลยั

ศิลปากร,	๒๕๓๒).

 
๑๕	

อาภรณ์	 อุกฤษณ์.	 พลวัตการปฏิสัมพันธ์และชาติพันธุ์ธ�ารงของชาวเกาะลันตา

จังหวัดกระบี่.	(วิทยานิพนธ์ดุษฏีบัณฑิต	สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา	มหาวิทยาลัยทักษิณ,	๒๕๕๔).

 
๑๖	

ภูวดล	 ทรงประเสริฐ.	 ชาวจีนโพ้นทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่. 

(กรุงเทพฯ:	ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,	๒๕๔๖).

 
๑๗	

สุธิวงศ์	พงศ์ไพบูลย์.	จีนทักษิณ วิถีและพลัง.	(กรุงเทพฯ:	ส�านักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย,	๒๕๔๔).

 
๑๘	

ฟารีดาห์	ยงกิจ.	วิธีการปลูกฝังความศรัทธาในการอบรมเลี้ยงดูบุตรของครอบครัว

ไทยมุสลิมในอ�าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่.	(ปริญญานิพนธ์	ศศ.ม.	(อิสลามศึกษา)	มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์,	๒๕๕๑).	

 
๑๙	

นันทวรรณ	ภู่สว่าง.	“ภาคใต้ในระบบวัฒนธรรมแบบผสมผสาน	:	ไทย	จีน	มลายู,”	ใน	

ภูมิศาสตร์กับวิถีชีวิตไทย.	 เอกสารประกอบการสัมมนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ

สยามบรมราชกมุาร	ีเน่ืองในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ	(๒	เมษายน	๒๕๔๓)	ณ	ศนูย์มานุษยวิทยา

สิรินธร	๑๒	–	๑๔	กันยายน	๒๕๔๓.
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เหล่านี้	สามารถน�ามาใช้ส�าหรับการท�าความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมา	วิถีชีวิต	ความ

เป็นอยู	่ลักษณะทางสังคม	ประเพณี	วัฒนธรรม	ตลอดจนสามารถใช้ส�าหรบัการเปรยีบ

เทียบถึงพลวัตทางสังคมและวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ต่างๆ	 ที่อาศัยอยู่ในเกาะลันตา

	 ๓.	 เอกสารที่ที่ว ่าด้วยภาพรวมด้วยข้อมูล	 ภาพรวมและบริบทของการ

ท่องเที่ยวในชายฝั่งทะเลอันดามัน	 โดยเฉพาะจังหวัดกระบ่ีและเกาะลันตา	 เช่น	 งาน

ของกฤชฏิมา	สุขมะโน
๒๐
	 เรื่อง	“แนวทางการพัฒนาเกาะลันตาใหญ่	อุทยานแห่งชาติ

หมู่เกาะลันตาจังหวัดกระบ่ีเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์”,	 งานของกิตติ	 วิชัยดิษฐ์
๒๑

 

เรื่อง	 “ศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหมู่เกาะลันตา	 อ�าเภอเกาะลันตา	

จังหวัดกระบี่”,	 งานของสุทัศน์	 ละงู
๒๒
	 เรื่อง	 “วิถีชีวิตและศักยภาพที่เอ้ือต่อการ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โฮมสเตย์	:	กรณีศึกษาชุมชนชาวเลบ้านสังกาอู้	อ�าเภอเกาะลันตา	

จังหวัดกระบ่ี”,	ผลการศกึษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๓
 

รายงานฉบับสมบูรณ์การศึกษาเชิงปฏิบัติการเรื่อง	 “แผนแม่บทเพื่อการพัฒนา

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเกาะลันตาใหญ่	 จังหวัดกระบ่ี”	 และผลการศึกษาสถาบัน

วิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาชนบท	มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๔
	เรื่อง	“การศึกษา

	 ๒๐	
กฤชฏมิา	สุขมะโน.	แนวทางการพฒันาเกาะลนัตาใหญ่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลนัตา

จังหวัดกระบี่เพื่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์.	 (ปริญญา	 ค.ม.	 (สถาปัตยกรรม)	 สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,	๒๕๕๐).	

 
๒๑	

กิตติ	 วิชัยดิษฐ์.	ศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวหมู่เกาะลันตา อ�าเภอ

เกาะลันตา จังหวัดกระบี่.	(ปริญญานิพนธ์	ศศ.ม.	(ไทยคดีศึกษา)	มหาวิทยาลัยทักษิณ,	๒๕๔๐).

 
๒๒	

สุทัศน์	 ละงู.	 วิถีชีวิตและศักยภาพท่ีเอื้อต่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์โฮมสเตย์ :

กรณีศึกษาชุมชนชาวเลบ้านสังกาอู้ อ�าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่.	(ปริญญา	ศศ.ม.	(ยุทธศาสตร์

การพัฒนา)	มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต,	๒๕๕๑).

 
๒๓	

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.	รายงานฉบบัสมบรูณ์การศกึษา

เชิงปฏบิตักิารเรือ่งแผนแม่บทเพือ่การพฒันา	การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืในเกาะลันตาใหญ่	จังหวัดกระบ่ี	

=	A	master	plan	for	sustainable	tourism	development	in	Lanta	Yai	Island,	Krabi	province.	

(กรุงเทพฯ	:	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	๒๕๕๐).

 
๒๔	

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาชนบท	 มหาวิทยาลัยมหิดล.

การศึกษาความเป็นไปได้ในการพฒันาและปรบัปรงุสิง่อ�านวยความสะดวกเกาะลนัตา จังหวดักระบี.่ 

(กรุงเทพฯ	:	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,	๒๕๓๕).
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ความเป็นไปได้ในการพัฒนาและปรับปรุงส่ิงอ�านวยความสะดวกเกาะลันตา	 จังหวัด

กระบี่”	 เป็นต้น	 ผลงานเหล่านี้ท�าให้เข้าใจภาพและความเคลื่อนไหวของการท่องเที่ยว

ในเกาะลันตา	จังหวัดกระบี่

ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไปอ�าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

	 ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์	อ�าเภอเกาะลันตา	จังหวัดกระบี่	ซึ่งประกอบ

ด้วยต�าบลเกาะลันตาใหญ่	เกาะลันตาน้อย	เกาะกลาง	คลองยาง	และศาลาด่าน	ตัง้อยู่

ทางทิศใต้ของจังหวัดกระบี่	ห่างจากตัวจังหวัด	ประมาณ	๑๑๐	กิโลเมตร	มีอาณาเขต

ติดต่อกับพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงดังนี้

	 ทิศเหนือ	 ติดต่อกับ	 อ�าเภอเหนือคลองและอ�าเภอคลองพน

	 	 	 	 จังหวัดกระบี่

	 ทิศใต้		 ติดต่อกับ	 ทะเลอันดามัน

	 ทิศตะวันออก	 ติดต่อกับ	 อ�าเภอคลองท่อม	จังหวัดกระบ่ีและอ�าเภอสิเกา	

	 	 	 	 จังหวัดตรัง

	 ทิศตะวันตก	 ติดต่อกับ	 ทะเลอันดามัน
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	 สภาพภมูปิระเทศของเกาะลันตา	ประกอบด้วยเกาะขนาดต่างๆ	รวม	๕๓	เกาะ	

มพีืน้ทีป่ระมาณ	๓๓๙,๘๔๓	ตารางกโิลเมตร	หรอืคดิเป็นเน้ือทีป่ระมาณ	๒๑๒,๔๐๑.๕	ไร่	

ข้อมลูจากทีท่�าการปกครองอ�าเภอเกาะลันตาเมือ่	พ.ศ.	๒๕๔๔	กล่าวถงึสภาพภมูปิระเทศ

ส่วนใหญ่เป็นเนินควน	เขา	และภเูขาหนิ	มทีีร่าบเฉพาะชายฝ่ังรอบเกาะบางเกาะเท่าน้ัน	

บนเกาะมีไม้เบญจพรรณข้ึนอยู่ทั่วไป	 มีพื้นที่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ	 ๑๘๑,๕๖๕	 ไร	่

และป่าชายเลน	 ๕๐,๓๗๓.๖๗	 ไร่	 รอบเกาะต่างๆ	 ที่น�้าทะเลท่วมถึงอุดมไปด้วยป่าไม้

ชายเลน	 คือ	 ไม้โกงกาง	 ไม้แสม	 ปาด	 ล�า	 แพน	 ลักษณะดินทั่วๆ	 ไป	 เป็นดินร่วน

ปนทรายเหมาะแก่การปลูกพืชบางชนิด	 เช่น	 ยางพารา	 ข้าว	 ปาล์มน�้ามัน	 มะพร้าว	

มะม่วงหินพานต์	 เป็นต้น	 มีเนื้อที่ท�าการเกษตร	๙๒,๕๙๕	 ไร่	 คิดเป็นร้อยละ	๒๗.๒๕	

ของพื้นที่ทั้งหมด
๒๕

	 สภาพลักษณะภมูอิากาศของเกาะลันตา	ได้รบัอิทธพิลของลมมรสุมตะวันตก

เฉียงเหนือพัดผ่านตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม	 และลมมรสุมตะวันออก

เฉียงใต้พัดผ่านตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน	 ท�าให้เกาะลันตามีลักษณะ

ของภมูอิากาศเพยีง	๒	ฤด	ูคอื	ฤดรู้อนนับตัง้แต่เดอืนมกราคมถงึเดอืนพฤษภาคม	และ

ฤดูฝนนบัตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนธนัวาคมซึ่งมีปริมาณฝนตกชกุในราว	๔-๕	เดือน	

ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม	 เดือนที่ฝนตกเฉล่ียสูงสุดในรอบปีคือเดือน

กันยายน	 และเดือนที่มีฝนตกน้อยที่ สุดคือ	 เดือนกุมภาพันธ์	 มีอุณหภูมิเฉล่ีย

ทั้งปี	 ๒๘.๐	 องศาเซลเซียส	 เดือนที่มีอุณหภูมิในรอบปีเฉล่ียสูงสุดคือเดือนมีนาคม	

อุณหภมู	ิ๓๔.๑	องศาเซลเซียส	เดอืนทีม่อุีณหภมูใินรอบปีเฉล่ียต�า่สุดคอื	เดอืนธนัวาคม	

อุณหภูมิ	 ๒๓.๕	 องศาเซลเซียส	 ค่าความแตกต่างของส่วนอุณหภูมิเฉล่ียสูงสุดและ

ต�่าสุดในรอบปีต่างกัน	 ๖.๖	 องศาเซลเซียส	 จึงกล่าวได้ว่าเกาะลันตามีอากาศอยู่ใน

เกณฑ์ก�าลังสบายมีอุณหภูมิค่อนข้างสม�่าเสมอตลอดปี
๒๖

 โครงสร้างทางการปกครอง	 ข้อมูลกรมการปกครอง	 กระทรวงมหาดไทย

ให้ข้อมลูพืน้ฐานและสภาพทัว่ไปอ�าเภอเกาะลันตา	จังหวัดกระบ่ีไว้ว่า	อ�าเภอเกาะลันตา

 
๒๕	

ที่ท�าการปกครองอ�าเภอเกาะลันตา.	 เอกสารบรรยายสรุปอ�าเภอเกาะลันตาจังหวัด

กระบี่.	(กระบี่:	งานปกครองอ�าเภอเกาะลันตา,	๒๕๔๔).

 
๒๖	

เรื่องเดียวกัน.
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ขึ้นอยู่กับการปกครองของจังหวัดกระบี่	ประกอบด้วยเขตการปกครองท้องถิ่น	๖	แห่ง	

กล่าวคือ	องค์การบริหารส่วนต�าบลเกาะลันตาใหญ่	เกาะลันตาน้อย	เกาะกลาง	คลอง

ยาง	ศาลาด่าน	และเทศบาลเกาะลันตาใหญ่	ส�าหรับกรณีของพื้นที่ศึกษา	ได้แก่

	 ๑.	ต�าบลเกาะลันตาใหญ่	 ประกอบด้วย	 เขตการปกครอง	 ๘	 หมู่บ้าน	 คือ

บ้านหัวแหลม	 บ้านศรีรายา	 บ้านเจ๊ะหลี	 บ้านเกาะปอ	 บ้านคลองหิน	 บ้านคลองนิน

บ้านสังกาอู้	บ้านคลองโตบ

	 ๒.	ต�าบลเกาะลันตาน้อย	 ประกอบด้วย	 เขตการปกครอง	 ๖	 หมู่บ้าน	 คือ

บ้านหลังสอด	บ้านคลองหมาก	บ้านทุ่ง	บ้านโล๊ะใหญ่	บ้านคลองโตนด	บ้านทอนลิบง

	 ๓.	ต�าบลศาลาด่าน	ประกอบด้วย	เขตการปกครอง	๕	หมู่บ้าน	คือ	บ้านศาลา

ด่าน	บ้านพระแอะ	บ้านโล๊ะบาหรา	บ้านทุ่งหยีเพ็ง	บ้านโล๊ะดุหยง

 โครงสร้างทางเศรษฐกิจและทรัพยากรทางธรรมชาติ ข้อมูลจากรายงาน

สรุปของที่ท�าการปกครองอ�าเภอเกาะลันตา	 พ.ศ.	 ๒๕๔๔	 สรุปว่า	 รายได้เฉล่ียของ

ประชากรอ�าเภอเกาะลันตา	๒๐,๐๐๐	บาท	:	คน	:	ปี	รายได้เฉลี่ยของอ�าเภอเกาะลันตา	

ประมาณ	๒,๔๔๗,๘๒๑.๖๑	บาท
๒๗

 

	 ข้อมูลจากส�านักผังเมืองกล่าวถึงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของผู้คนที่อาศัย

ในอ�าเภอเกาะลันตาว่าประกอบด้วย	 การเกษตร/กสิกรรม	 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการ

ท�าสวนยางพารา	สวนมะพร้าว	สวนผลไม้	ตลอดจนการเพาะปลูกพืชผักและการท�านา

เพื่อบริโภคในครัวเรือน,	 การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า	 ซึ่งมีทั้งประมงชายฝั่ง

และประมงน�้าลึก,	 การบริการและการท่องเที่ยว	 ซึ่งเป็นสาขาการผลิตสาขาใหม่ที่เข้า

มามีอิทธิพลต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจของเกาะลันตาและเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ,	 การค้า-

พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม	ซ่ึงเกดิจากการประกอบอาชีพธรุกจิการท่องเทีย่ว	เช่น	

ร้านอาหาร	 ร้านขายวัสดุการก่อสร้างและไฟฟ้า	 สถานที่จ�าหน่ายน�้ามันเชื้อเพลิง	

ร้านบริการด้านการเสริมสวย	 ร้านขายเส้ือผ้าส�าเร็จรูป	 ตลอดจนร้านค้าของช�าเล็กๆ	

ปรากฏอยู่ทั่วบริเวณทั้งเกาะ
๒๘

 
๒๗	

เรื่องเดียวกัน.

	 ๒๘	
คณิต	ค้าของ.	รูปแบบการใช้ประโยชน์พืน้ท่ีเพือ่การพฒันาการท่องเท่ียวเกาะลนัตา 

จังหวัดกระบี่. หน้า	๒๙	–	๕๒.
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	 ขณะที่กฤชฏิมา	 สุขมะโน
๒๙
	 และคณิต	 ค้าของ

๓๐
	 ซ่ึงศึกษาด้านทรัพยากร

ทางธรรมชาติและศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของเกาะลันตาช้ีให้เห็นถึงทรัพยากร

ทางธรรมชาติที่ส�าคัญของเกาะลันตา	 ซ่ึงเป็นปัจจัยส�าคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยว	

เป็นต้นว่า	หาดพระแอะหรือหาดลองบีช	หาดคลองโขง	หาดคลองนิน	หาดคลองหิน	

หาดบากันเตียง	หาดคลองจากหรืออ่าวคลองจาก	อ่าวไม้ไผ่	แหลมโตนด	ถ�้าเขาไม้แก้ว

 โครงสร้างสาธารณูปโภคและสิ่งอ�านวยความสะดวกพื้นฐาน	 เน่ืองจาก

เกาะลนัตามีสภาพเป็นเกาะที่ไม่มีสะพานเชื่อมหรือถนนที่เชือ่มต่อกับแผ่นดินใหญ่	และ

ไม่มสีนามบินอยูบ่นเกาะ	ด้วยเหตน้ีุโครงสร้างสาธารณปูโภคและส่ิงอ�านวยความสะดวก

พื้นฐานของอ�าเภอเกาะลันตา	 จังหวัดกระบี่	 โดยเฉพาะระบบคมนาคมและการขนส่ง	

อาศัยการเดินทางทางน�้าเป็นหลัก	 ระบบคมนาคมที่ส�าคัญของเกาะลันตาคือ

ท่าเทียบเรือและแพขนานยนต์	 (ปัจจุบันบริษัท	 ส่งเสริมทรานเซอร์วิสเป็นผู้ได้รับ

สัมปทานเช่าท่าแพขนานยนต์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบ่ี	 ได้รับสัมปทาน

ตั้งแต่	 ๒๐	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๕–๑๙	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๐)	 ถนนหนทาง	 ภายใน

เกาะเป็นทางหลวงแผ่นดนิและทางหลวงชนบทระยะทางรวมกนัประมาณ	๗๖	กโิลเมตร	

ขณะที่การติดต่อระหว่างหมู่บ้านในพื้นที่ชายฝั่งทะเลนิยมใช้เรือหางยาว	 (เรือหัวโทง)	

การคมนาคมติดต่อระหว่างอ�าเภอเกาะลันตากับอ�าเภอใกล้เคียง	 มีเรือยนต์โดยสาร

ที่เรียกว่า	 “เรือทัวร์”	ส�าหรับสิ่งอ�านวยความสะดวกประเภทโรงแรมที่พัก	ร้านอาหาร

และภัตตาคาร	 ข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	 ส�านักงานภาคใต้	 เขต	 ๔	

(ภเูกต็	พงังา	กระบี)่
๓๑
	ช้ีให้เหน็การขยายตวัอย่างรวดเรว็ของสถานประกอบการประเภท

โรงแรมที่พัก	 ร้านอาหารและภัตตาคาร	 ดังตัวอย่างกรณีข้อมูลจ�านวนโรงแรมเมื่อ

พ.ศ.	 ๒๕๔๔	 กล่าวถึงเกาะลันตาว่ามีสถานประกอบการจ�านวน	 ๔๖	 แห่ง	 และต่อมา

 
๒๙	

กฤชฏิมา	สุขมะโน.	แนวทางการพฒันาเกาะลนัตาใหญ่อทุยานแห่งชาติหมู่เกาะลนัตา

จังหวัดกระบี่เพื่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์.	 (ปริญญา	 ค.ม.	 (สถาปัตยกรรม)	 สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,	๒๕๕๐).	

 
๓๐	

คณิต	ค้าของ.	รูปแบบการใช้ประโยชน์พืน้ท่ีเพือ่การพฒันาการท่องเท่ียวเกาะลนัตา 

จังหวัดกระบี่.	(ปริญญา	ว.ม.	(การจัดการสิ่งแวดล้อม),	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,	๒๕๕๐).

 
๓๑	

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	ส�านักงานภาคใต้	เขต	๔	(ภูเก็ต	พังงา	กระบี่)	รายชื่อ

ที่พักในจังหวัดกระบี่.	(ภูเก็ต	:	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,	ม.ป.ป.).
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เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๖	 เพิ่มข้ึนเป็น	 ๙๕	 แห่ง	 ปัจจุบันพบว่ายังขยายตัวอย่างกว้างขวาง

ตลอดจนระบบไฟฟ้า	ประปา	โทรศัพท์	และไปรษณีย์

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมเกาะลันตา จังหวัด

กระบี่

	 พัฒนาการทางการปกครองของเกาะลันตา	 เดิมมีฐานะเป็นแขวงขึ้นต่อ

อ�าเภอคลองพน	 เมืองปกาสัย	 หรือกระบี่	 จนกระทั่งสมัยพระยารัษฏานุประดิษฐ์

มหศิรภกัด	ี(คอซิมบ๊ิ	ณ	ระนอง)	ด�ารงต�าแหน่งข้าหลวงเทศาภบิาลจึงได้ยกฐานะขึน้เป็น

อ�าเภอใน	 พ.ศ.	 ๒๔๔๔
๓๒
	 กระทั่งเมื่อประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๔๖๐	 ได้เปล่ียนชื่ออ�าเภอจาก

อ�าเภอเกาะลันตามาเป็น	 “อ�าเภอเกาะลานตา”	 เพราะเหตุว่าค�าว่า	 “ลันตา”	 ไม่มี

ความหมายในภาษาไทย	 ประกอบกับหมู่เกาะลันตามองดูยาวเหยียดเป็นพืดดูลานตา	

เพื่อให้อ�าเภอมีช่ือซ่ึงมีความหมายในภาษาไทยและไม่ทิ้งชื่อเดิมจึงเปล่ียนช่ือเป็น

อ�าเภอเกาะลานตา	 ต่อมาใน	 พ.ศ.	 ๒๔๘๐	 กลับมาเรียกว่า	 “อ�าเภอเกาะลันตา”

เรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน

	 ด้วยเงื่อนไขด้านปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์กับการเป็นศูนย์กลางการเดินเรือ

ส่งผลให้เกาะลันตามีความส�าคัญในฐานะของศูนย์กลางของการเดินเรือ	เนื่องจากอยู่

ระหว่างแหล่งการค้าที่ส�าคัญอย่างภูเก็ต	 กันตังและปีนัง	 ขณะเดียวกันน้ันยัง

มีความส�าคัญในฐานะเมืองท่าที่เช่ือมต่อกับดินแดนต่างๆ	 กล่าวคือ	 ดินแดนทาง

ตอนเหนือสามารถเชื่อมต่อกับพม่า	 อินเดีย	 และลังกาเป็นต้น	 ในขณะที่ทางส่วน

ตอนใต้เชื่อมต่อกับไทรบุรี	ปีนัง	มะละกา	และสุมาตรา	 เป็นต้น	ด้วยเหตุนี้	 จึงมีผู้คน

ผ่านไปผ่านมาและแวะพกัหลบมรสุมตามฤดกูาลและด้วยเงือ่นไขของความอุดมสมบูรณ์

ของทรัพยากรทางธรรมชาติ	 ดังเอกสาร	 “สารบบความอาญา”	 เกี่ยวกับภาษีอากรช้ี

ให้เห็นว่าพื้นที่แถบน้ีมีความอุดมสมบูรณ์จนกลายเป็นแหล่งจับสัตว์น�้าที่ส�าคัญและ

 
๓๒	

ดรุณี	ม่วงแก้ว.	พระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบิ๊ ณ ระนอง) : ผู้น�าการ

ปกครองหัวเมืองไทยฝั่งตะวันตก พ.ศ. ๒๔๔๔ – ๒๔๕๖.	 (ปริญญานิพนธ์	 (กศ.ม.ประวัติศาสตร์).	

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,	 ๒๕๒๖).	 และ	 สุรชัย	 วงศ์ศุภลักษณ์.	 “เกาะลันตา,	 อ�าเภอ,”	 ใน	

สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต้ เล่ม ๑.	หน้า	๒๔๙	-	๒๕๐.	
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เป็นแหล่งที่มาของรายได้ที่ส�าคัญของรัฐในรูปแบบ	“ภาษี”
๓๓
	ขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิด

การตัง้ถิน่ฐานเป็นชุมชน	ประกอบกบัมผู้ีคนหลายเชือ้ชาตจึิงน�าไปสู่การอยูก่นับนความ

หลากหลายกลุ่มหลากหลายวัฒนธรรม	 ดังกรณีเพลง	 Koh	 lanta	 ของศิลปิน

นุ	เร็กเก้แมน	ที่สะท้อนให้วิถีชีวิตของผู้คนในเกาะลันตาไว้ว่า	

...Well come to Laanta lanta...ไปเที่ยวเกาะลันตา ลานตา

ลันลาๆ ไทยใหม่ ไทย จีน มุสลิม เร่ร่อนอพยพมา สามัคคีแน่หนา 

ร่วมปัญญาสู่บ้านสังกาฮู ไม่มีแบ่งชนชั้น ส่ีชาติพันธุ์ลันตาต่างรู้ 

วัฒนธรรมคงอยู่ คู่อันดามันลันตา...Go to Koh laanta lanta...

ดนตรีบันตนแว่วมา คือเสียงเพลงรอเง็ง ร�าฟารีหาดยาวซินาโดม

ญางองคอืสาวงามลันตาร�ารอเงง็ตนัหยง บทเพลงแห่งชาวประมง

ยังคงอยู่คู่เกาะลันตา...
๓๔

	 เหตุการณ์ส�าคัญกับความเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนนับตั้งแต่มีผู ้คนอพยพ

เข้ามาตั้งถิ่นฐานมีประวัติอันยาวนานกว่า	 ๔๐๐	 ปี
๓๕
	 เรื่อยมาในยุคของการปกครอง

ระบอบมณฑลเทศาภิบาลเกาะลันตามีฐานะเป็นแขวงข้ึนต่ออ�าเภอคลองพบเมือง

ปกาสัยดังกล่าวข้างต้น	 ส่วนในยุคของการปกครองระบอบมณฑลเทศาภิบาล

ภายใต้การน�าของพระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี	(คอซิมบิ๊	ณ	ระนอง)	เกาะลันตา

ถือว่ามีความส�าคัญมากเกาะหน่ึงดังข้อมูลจากการเสด็จประพาสรอบแหลมมลายู

ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จแวะชมเกาะลันตา
๓๖
	 หรือใน

สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวด�ารงต�าแหน่งพระบรมโอรสาธิราชที่

เสด็จประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้	ร.ศ.	๑๒๘	ดังพระราชนิพนธ์กล่าวไว้ว่า	“...เกาะลันตานี้

 
๓๓	

“สารบบความอาญา	อ�าเภอเกาะลันตา	เมืองกระบี่”	เอกสารทางราชการที่พบ	ณ	ที่

ว่าการอ�าเภอเกาะลันตา

 
๓๔	

เนื้อเพลง	Koh lanta	โดยศิลปิน	นุ	เร็กเก้แมน

 
๓๕	

ประพนัธ์ สดี�า เรือ่ง “ย้อนรอย ๔๐๐ ปี พพิธิภณัฑ์ชมุชนคนเกาะลนัตา,”	ใน	http://

www2.codi.or.th/index.php?option=com_content&task=view&id=1734&Itemid=2

 
๓๖	

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.	 เสด็จประพาสรอบแหลมมลายู เล่ม ๑. 

(กรุงเทพฯ	:	องค์การค้าคุรุสภา,	๒๕๐๗).	หน้า	๑๗๔	–	๑๗๕.
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เป็นเกาะใหญ่...บนเกาะลันตามีคนอยู่ถึง ๔,๐๐๐ เศษ มีไร่น่าอยู่มาก จึงต้องตั้งขึ้นเป็น

อ�าเภออันหน่ึง...”
๓๗
	 ต่อมาภายหลังการท�าสนธิสัญญาระหว่างสยามกับอังกฤษเรื่อง

ยกการอ้างสิทธิเหนือดินแดนหัวเมืองมลายู	 ใน	 พ.ศ.	 ๒๔๕๒	 ผลจากเหตุการณ์ครั้งนี้

ท�าให้ชาวมลายูที่อาศัยในเกาะลันตาบางส่วนอพยพออกไปตั้งถิ่นฐานในบริเวณ

เกาะอาดัง

	 ข้อมูลจากการส�ารวจส�ามะโนประชากรของเกาะลันตาในอดีตช้ีให้เห็น

ถึงความเปล่ียนแปลงของผู้คนที่อาศัยอยู ่ในเกาะลันตาในแต่ละช่วงเวลาดังการ

ส�ารวจส�ามะโนครัว	ช่วง	พ.ศ.	๒๔๕๐	ถึง	๒๔๗๒	ดังรายละเอียดตาราง	

ตาราง	 แสดงจ�านวนประชากรของเกาะลันตาโดยจ�าแนกออกตามกลุ่มชาติพันธุ	์

	 ช่วง	พ.ศ.	๒๔๕๐	–	๒๔๗๒

พ.ศ.	๒๔๕๐ พ.ศ.	๒๔๖๑ พ.ศ.	๒๔๖๒ พ.ศ.	๒๔๗๒

เชื้อชาติไทย ๓๖๒ ๒๖๒ ๒๖๑ ๔๓๘

เชื้อชาติจีน ๒๔๘ ๑๔๘ ๑๕๗ ๑๔๔

เชื้อชาติแขก ๓,๔๑๕ ๔,๑๒๔ ๔,๑๔๘ ๔,๘๒๕

รวม ๔,๐๒๕ ๔,๕๓๔ ๔,๕๖๖ ๕,๔๐๗

ที่มา	ยอดส�ามะโนครัว	อ�าเภอเกาะลันตา	เมืองกระบี่	พ.ศ.	๒๔๕๐	–	๒๔๗๒,	เอกสาร

	 ทางราชการที่พบ	ณ	ที่ว่าการอ�าเภอเกาะลันตา

	 ต่อมาในสมัยจอมพล	ป.	พิบูลสงคราม	 ได้ออกพระราชบัญญัติ	 “รัฐนิยม”
๓๘

ก�าหนดให้ผู้คนในสังคมมีลักษณะร่วมของความเป็นไทยที่เหมือนกัน	 ทั้งน้ีรัฐนิยมที่มี

ผลต่อสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่น	เป็นต้นว่า	รัฐนิยม	ฉบับที่	๓	ที่ก�าหนดให้เรียก

 
๓๗	

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. จดหมายเหตุประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้

ร.ศ. ๑๒๘.	(กรุงเทพฯ	:	องค์การค้าคุรุสภา,	๒๕๐๖).	หน้า	๑๔๕	–	๑๔๖.

 
๓๘	

ดูรายละเอียดใน	 เปรมา	 สัตยาวุฒิพงศ์.	 “รัฐนิยม	 :	 เอกสารสมัยจอมพล	 ป.	 พิบูล

สงคราม,”	ใน ๑๐๐ เอกสารส�าคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย. (กรุงเทพฯ:	ส�านักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย,	๒๕๕๔).	หน้า	๒๓๙	–	๓๐๔.
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คนในประเทศว่า	 “คนไทย”	 แม้มีเชื้อสายอ่ืนก็ให้ถือว่ามีสัญชาติไทย	 ดังข้อความที่ว่า

“...ก�าหนดให้เลิกเรียกช่ือชาวไทยโดยใช้ช่ือไม่ต้องตามเชื้อชาติ และนิยมของผู้เรียก

แต่ให้ใช้ค�าว่า “ไทย” แก่ชาวไทยทั้งมวลโดยไม่แบ่งแยก...”	รัฐนยิม	ฉบับที่	๙	เรื่องภาษา

และหนังสือไทยก�าหนดให้ชนชาติไทย	ถือเป็นพลเมืองดีที่จะต้องศึกษาให้รู้หนังสือไทย

อันเป็นภาษาของชาติอย่างน้อยต้องให้อ่านออก	 เขียนได้	 และถือเป็นหน้าที่ที่ส�าคัญ

ในการช่วยเหลือสนับสนุนแนะน�าชักจูงให้พลเมอืงทีย่งัไม่รูภ้าษาไทยหรอืยงัไม่รูห้นังสอื

ไทยให้รู้ภาษาไทยหรือหนังสือไทยจนอ่านออกเขียน	 และรัฐนิยม	 ฉบับที่	 ๑๐	 เรื่อง

การแต่งกายของประชาชนชาวไทย	โดยก�าหนดให้คนไทยต้องแต่งกายตามที่รัฐบาล

ก�าหนดไว้ว่าเป็นสุภาพชน	 เช่น	 ผู ้ชายสวมหมวกใส่เส้ือช้ันนอกคอเปิดหรือปิด

สวมกางเกงขายาวแบบสากล	สวมรองเท้าหุม้ส้นและหรอืหุม้ข้อ	และถงุเท้า	ส่วนผู้หญงิ

ก็ต้องสวมหมวก	 ใส่เสื้อนอกคลุมไหล่	 สวมผ้าถุง	 ใส่รองเท้าหรือหุ้มส้นและถุงเท้า	

เป็นต้น	พระราชบัญญัติดังกล่าวส่งผลให้เกิดการอพยพไปยังพื้นที่อื่นๆ	 โดยเฉพาะกับ

กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล	 และความเปล่ียนแปลงได้เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อมีการคัดเลือกการ

เกณฑ์ทหารและต�ารวจในช่วงสงครามโลกครั้งที่	 ๒	 ซึ่งก่อให้เกิดการอพยพและหนีไป

ยังพื้นที่อื่นเช่นเดียวกัน

	 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ที่มีผลกับความเปล่ียนแปลงทางสังคมปรากฏ

เด่นชัดขึ้นเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา	 ภาครัฐมีนโยบายให้เด็ก

ที่มีอายุถึงเกณฑ์ที่ก�าหนดทุกกลุ่มเช้ือชาติต้องเข้ารับการศึกษาในระดับประถมศึกษา	

และ	 การออกพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร์	 พ.ศ.	 ๒๔๙๙	 กลุ่มคนที่อาศัยในเกาะ

ลันตาได้รับสิทธิตามกฎหมายและต้องเข้ารับการคัดเลือกทหาร	 ด้วยความเข้าใจที่

คลาดเคล่ือนว่าหากไม่เข้ารับการศึกษาจะถูกจับติดตะราง	 ความเข้าใจที่ผิดๆ	 จึงเกิด

การอพยพและหนีออกจากเกาะ	ดงักรณขีองพวกชาวเลพาลูกหลานของตนไปยงัพืน้ทีอ่ื่น

	 พ.ศ.	 ๒๕๑๒	 สมเด็จพระศรีนครินทรา	 บรมราชชนนีเสด็จยังเกาะลันตา

ก่อให้ความเปล่ียนแปลงครั้งส�าคัญเมื่อมีพระราชด�ารัสให้มีการจัดตั้งโรงเรียนส�าหรับ

กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลขึ้นโดยเฉพาะ	(ปัจจุบันคือโรงเรียนบ้านสังกาอู้)	

 พ.ศ.	๒๕๑๖	พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดลุยเดชเสดจ็เกาะลันตาอีกครัง้

พร้อมกับมีพระราชด�ารัสให้พระราชทานกรรมสิทธิ์ในที่ดินท�ากินแก่ชาติพันธุ์ต่างๆ
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โดยเฉพาะชาวเลพร้อมกับพระราชอนุญาตยกเลิกการเกณฑ์ทหารแก่กลุ่มชาติพันธุ์

ชาวเลที่อาศัยในเกาะลันตา

ที่มา	:	 โครงการฟื้นฟูวิถีชีวิตชุมชนดังเดิมและการจัดการระบบนิเวศที่ยั่งยืนของ

	 เกาะลันตา	กระบี่

	 ปัจจุบันในแง่ภูมิรัฐศาสตร์เกาะลันตามีความส�าคัญลดลงเน่ืองจากการ

ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข	๔	เชือ่มการคมนาคมทางบกส่งผลให้เกาะลันตา	ซ่ึง

อดตีเคยมบีทบาทในฐานะของจุดเช่ือมจึงเริม่ลดความส�าคญัลง	แต่ในแง่ของเศรษฐกจิ	

เกาะลันตายังคงมีความส�าคัญ	เช่นเดียวกับในอดีต	ที่ถือเป็นเมืองพระราชทรัพย์หลวง

ที่จัดเก็บภาษีและจัดส่งรายได้ให้กับราชส�านักสยาม	ดังรายละเอียดพระราชหัตถเลขา

ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่เสด็จประพาสรอบแหลมมลายู	 พ.ศ.	๒๔๓๓	

กล่าวไว้ว่า	 “...ราษฏรท�านาท�าไร่ได้ข้าวพอกินไม่ต้องซื้อ หาปลาท�าหอยมุก ตัดเปลือก

ปะโลงเป็นสินค้า มีเรือจีนมารับบรรทุกไปเสมอ มีจีนรับผูกภาษีมาแต่กระบี่ปีละ ๑๐๐๐ 

เหรียญ ขายฝิ่น สุรา ตั้งบ่อนเบ้ีย เก็บภาษีเปลือกปะโลง ร้อยมัดเก็บ ๑๐ เซนต์ 

ราคาซื้อขายก็น้อยมัดเป็นเงิน ๑ เหรียญกับ ๒๐ เซนต์...”	เพราะแม้กระทั่งในปัจจุบัน

ยังถือเป็นแหล่งรายได้ที่ส�าคัญของประเทศ	โดยเฉพาะรายได้จากการท่องเที่ยว

	 กระบวนการพัฒนาและนโยบายของรัฐเป็นอีกปัจจัยหน่ึงที่ก่อให้เกิดความ

เปล่ียนแปลงและถอืเป็นพฒันาการทีส่�าคญัของผู้คนและชุมชนในเกาะลันตา	เป็นต้นว่า	

การประกาศใช้พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	๒๕๒๒	สนับสนุน

นโยบายและส่งเสรมิการท่องเทีย่วหรอืการประกาศให้พืน้ทีบ่างส่วนของเกาะลันตาเป็น

อุทยานแห่งชาติใน	 พ.ศ.	 ๒๕๓๓	 รวมถึงความช่วยเหลือที่เกิดขึ้นภายหลังเหตุการณ์

สึนามิใน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๗	 ล้วนเป็นผลให้เกิดความเปล่ียนแปลงกับผู้คนในเกาะลันตา	

โดยเฉพาะประเด็นที่เกิดจากการขยายตัวของภาคธุรกิจการท่องเที่ยว
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ลักษณะทางพหุสังคมและวัฒนธรรมในเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

	 ข้อมลูของส�านักงานอ�าเภอเกาะลันตาและส�านักผังเมอืงชีใ้ห้เหน็ว่าโครงสร้าง

ทางสังคมของผู้คนทีต่ัง้ถิน่ฐานในเกาะลันตา	ประกอบด้วยชาวไทยมสุลิมถงึร้อยละ	๙๕	

ส่วนที่เหลือเป็นคนไทยพุทธ	คนไทยเชื้อสายจีนและชนพื้นเมือง	–	ชาวเล	(อูรักลาโว้ย	

มอเก็น)	และข้อมูลพื้นฐานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามีลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม

แบบสังคมเกษตรและประมงพืน้บ้าน	ด้วยเหตน้ีุ	จึงกล่าวได้ว่าเกาะลันตามลัีกษณะทาง

พหุสังคมและวัฒนธรรม	 ประกอบด้วยกลุ่มวัฒนธรรมส�าคัญๆ	 ได้แก่	 วัฒนธรรม

ชาวเล	 วัฒนธรรมแบบมุสลิม	 วัฒนธรรมแบบจีนและวัฒนธรรมพุทธ	 ตลอดจนคติ

ความเชื่ออิงกับธรรมชาติ	กล่าวคือ

 ชนพื้นเมือง – ชาวเล (อูรักลาโว้ย มอเก็น)	กลุ่มชนพื้นเมือง	–	ชาวเล	หรือ

ที่เรียกว่า	 อูรักลาโว้ย	 และ	 มอเก็น	 ถือเป็นชนกลุ่มน้อยกลุ่มหน่ึงที่อาศัยอยู่บริเวณ

ชายทะเล	 เกาะหรือตามแนวชายฝั ่งทะเล	 งานที่ศึกษาเกี่ยวกับชาติพันธุ ์ชาวเล

(อูรักลาโว้ย	 มอเก็น)	 อย่างนฤมล	 อรุโณทัย	 และ	 อาภรณ์	 อุกฤษณ์	 สันนิษฐานว่า

ชาวเลเป็นเผ่าพันธุ์ที่เกิดขึ้นราวศตวรรษที่	๑๗	ที่เรียกว่า	“Orang	Selat”	ซึ่งหมายถึง	

กลุ่มชนที่อาศัยอยู่ตามช่องแคบต่างๆ	 จึงมีผู้สันนิษฐานว่าชาวเลเป็นชนเผ่าอินโดนีเซีย

พวกหน่ึงทีอ่พยพจากแผ่นดนิใหญ่ลงสู่เกาะบอร์เนียว	เรยีกว่า	“ดยคัทะเล”	(Sea	Dyak)	

ชอบใช้ชีวิตเร่ร่อนหากินในท้องทะเล	 เคล่ือนย้ายอพยพตามหมู่เกาะเรื่อยมาจนมาถึง

แหลมมลายแูละกลายเป็นบรรพบรุษุดัง้เดมิของชาวมลาย	ูดงัทีส่ะท้อนในเพลงสังกะฮู

ของศิลปิน	จ๊อบ	บรรจบ	ที่ว่า	

...สังกะฮู สังกะเฮ เหมือนไม้ลอยเล ลอยมาลอยมาจากขอบฟ้า 

ติดเกาะลันตาเป็นชาวทะเล เป็นชาวเลเร่ร่อน ติดเกาะหนุนขอน

เมื่อตอนลมแรงโอ้ยาหยีแม่แก้มแดง ลมหยุดฝนแล้งจะรีบมา จะ

ได้ปลามากมาย จะเอาไปขายไปแต่งกานดา โอ้ยาหยีแม่ศรีลันตา 

แม่ดวงชีวา ชองสังกะอู้...
๓๙

 
๓๙	

เนื้อเพลงสังกะฮู	โดยศิลปิน	จ๊อบ	บรรจบ.
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	 ปัจจุบัน	กลุ่มชาวเลที่ตั้งถิ่นฐานบนเกาะลันตา	๓	ชุมชน	คือ	ชุมชนศาลาด่าน	

ชุมชนหัวแหลม	 และชุมชนสังกาอู้	 แต่ละชุมชนมีศาลดาโต๊ะที่เคารพนับถือแตกต่าง

กันออกไป	 แต่อย่างไรก็ตาม	 ในแง่ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมพบว่ากลุ่มชาวเล

เหล่านี้ยังคงรักษาเอกลักษณ์ทางประเพณีวัฒนธรรมอยู่ในแบบแผนจารีต	วิถีชีวิตและ

วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่มที่ส�าคัญได้แก่	 ประเพณีการเกิด	 ประเพณีการ

แต่งงาน	ประเพณีการท�าศพ	ประเพณีลอยเรือสะเดาะเคราะห์	การละเล่นโนรากาบง

หรือมโนราห์กาบง	และการละเล่นรองเง็งหรือหล้อแหง็ง

 ชาติพนัธ์ุไทยมุสลมิ เป็นกลุ่มชนส่วนใหญ่ของเกาะลันตา	การเข้ามาตัง้ถิน่ฐาน

ของกลุ่มชนเข้าใจว่าอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในแต่ละยุคสมัยที่แตกต่างกัน	 เป็นต้น

ว่า	 บางมาตั้งแต่สงครามขบถไทรบุรี
๔๐
	 บ้างเดินทางเพื่อการค้าและแวะพักตั้งถิ่นฐาน

อย่างถาวร	 ในแง่ลักษณะสังคมและวัฒนธรรมโดดเด่นในการรักษาอัตลักษณ์ของตน	

โดยการแสดงออกทางประเพณีในวันส�าคัญๆ
๔๑
	 เป็นต้นว่า	 วันเมาลิดหรือวันร�าลึกถึง

นบี.	หรือ	เมาลิดินบีซึ่งหมายถึงการเฉลิมฉลองหรือการระลึกถึงเดือนแห่งการประสูติ

ที่มา	:	 โครงการฟื้นฟูวิถีชีวิตชุมชนดังเดิมและการจัดการระบบนิเวศน์ที่ยั้งยืนของ

	 เกาะลันตา	กระบี่

 
๔๐	

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน	พรชัย	นาคสีทอง.	การศึกษาจดหมายเหตุหลวงอุดมสมบัติ

ในฐานะท่ีเป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์.	 (ปริญญานิพนธ์	 ศศ.ม.	 (ประวัติศาสตร์).	 มหาวิทยาลัย

ศรี	นครินทรวิโรฒ	ประสานมิตร,	๒๕๔๗).	

 
๔๑	

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน	มุนีร	 สมศักดิ์	 มูหะหมัด.	วันและเดือนที่ส�าคัญในอิสลาม. 

(กรุงเทพฯ:	สมาคมนักเรียนเก่าศาสนวิทยา,	๒๕๔๘).
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ของท่านศาสดามฮัูมมดั	(ซ.ล.)	บางพืน้ที	่(ภาษามลายถูิน่)	เรยีกว่า	“เมาะโละ”	ประเพณี

การถือศีลอด	วันอีด	หรือ	วันตรุษ	หรือ	ที่เรียกว่า	ฮารีรายอ	รวมทั้งประเพณีอื่นๆ	ใน

วิถีเป็นต้นว่า	พิธีการแต่งงาน	หรือ	นิกะห์	กับ	วาลีมะห์	การอากีเกาะห์	หรือ	พิธีเข้า

สุนัต	หรือ	สุนนะฮฺ	

ที่มา	:	 โครงการฟื้นฟูวิถีชีวิตชุมชนดังเดิมและการจัดการระบบนิเวศที่ยั่งยืนของ

	 เกาะลันตา	กระบี่

 ชาติพันธุ์/วัฒนธรรมไทยพุทธ	 กลุ่มไทยพุทธที่ตั้งถิ่นฐานในเกาะลันตาในยุค

แรกๆ	เข้าใจว่า	คือกลุ่มข้าราชการที่มาปฏิบัติราชการ	ตลอดจนผู้ที่เข้ามาท�าธุรกิจแล้ว

แต่งงานตั้งถิ่นฐานบนเกาะแห่งน้ีมีลูกหลานสืบสายตระกูลดังที่ปรากฏในปัจจุบัน

ขณะที่ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมพบว่ากลุ่มน้ีให้ความส�าคัญกับคติความเช่ือ

ของตน	ทั้งความเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับวันส�าคัญทางศาสนาพุทธ	และความเชื่อประเพณี

ท้องถิ่น	 เป็นต้นว่า	 วันส�าคัญทางศาสนาพุทธ	 เช่น	 วันมาฆบูชา	 วันวิสาขบูชา	

วันอาสาฬหบูชา	 วันเข้าพรรษา	 และวันออกพรรษา	 วันเหล่าน้ีพุทธศาสนิกชนนิยมไป

ท�าบุญที่วัด	 ความเช่ือและประเพณีท้องถิ่น	 เป็นประเพณีที่เกี่ยวเน่ืองกับวิถีชีวิตของ

บรรพบุรุษ	เช่น	ท�าบุญอุทิศส่วนบุญกุศลให้กับผู้ล่วงลับในช่วงสงกรานต์	หรือ	วันสารท

เดือนสิบ	 นอกจากน้ีในอดีตมีพิธีไหว้เจ้าที่ควาย	 ซ่ึงกระท�ากันปีละ	 ๒	 ครั้ง	 คือ

ตอนลงนาและตอนจากนา	 พิธีกรรมน้ีกระท�าสืบทอดต่อกันไปเรื่อยจากรุ่นบรรพบุรุษ

มาถึงลูกหลาน	 เล่ากันว่าหมอรุ่นก่อนที่ตายไปแล้ววิญญาณจะกลายเป็น	 “นายหมรูน	

หรอืนายหมนุ”	มหีน้าทีร่บัใช้เจ้าทีช้ั่นสูงขึน้ไป	(ภาษาท้องถิน่เรยีกเจ้าทีข้ั่นสูงว่า	“พ่อตา”)
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 ชาติพันธุ์ไทยเชื้อสายจีน	 กลุ่มชาติพันธุ์ไทยเชื้อสายจีน(ฮกเกี้ยน)	 เป็นอีก

กลุ่มหนึ่งที่ตั้งหลักปักฐานในเกาะลันตามาอย่างยาวนาน	ทั้งนี้	สันนิฐานว่ากลุ่มชาวจีน

ยุคแรกที่เดินทางเข้ามาติดต่อสัมพันธ์กับผู้ที่ตั้งถิ่นฐานในเกาะลันตา	 คือกลุ ่มที่

มีอาชีพประมงซ่ึงเข้ามาหาปลาเพื่อน�าไปขายยังปีนัง	 ต่อมาเริ่มสร้างโกดังและที่พัก

ช่ัวคราวเพื่อใช้ส�าหรับการแวะพักระหว่างการเดินทาง	 บ้างสร้างความสัมพันธ์กับ

กลุ่มชนในพื้นที่ด้วยการแต่งงานและตั้งหลักแหล่ง	 ต่อจากน้ันเข้ามามีบทบาทในฐานะ

พ่อค้าตัง้รกรากในเกาะลันตาจวบจนถงึปัจจุบัน	ในแง่ลกัษณะทางสังคมและวัฒนธรรม

พบว่ากลุ่มไทยเช้ือสายจีนเหล่าน้ีนับถือพุทธมหายาน	 ด้วยเหตุน้ี	 จึงปรากฏศาลเจ้า

หิ้งพระ	 และป้ายบรรพบุรุษดังที่ปรากฏในกรณีชุมชนศรีรายา	 ขณะเดียวกันยังคง

รักษาลักษณะทางวัฒนธรรมเฉกเช่นเดียวกับชาวจีนโพ้นทะเลทั่วไป	 โดยเฉพาะ

การแสดงออกซ่ึงพิธีกรรมความเชื่อตามประเพณีที่ถือปฏิบัติในรอบปี	 เป็นต้นว่า	

ประเพณีความเชื่อดั้งเดิมตามนักขัตฤกษ์	 (Festival)	 เช่น	 ประเพณีตรุษจีน	 ประเพณี

การเซ่นไหว้เทพเจ้าและส่ิงศักด์ิสิทธิ์	 ประเพณีเช็งเม้ง	 (ชิงหมิง)	 ประเพณีสารทจีน	

ประเพณีไหว้พระจันทร์	ประเพณีการถือศีลกินเจ	ประเพณีทิ้งกระจาด	ฯลฯ	ประเพณี

ความเชือ่ดัง้เดมิตามวัฏจักรชวิีต	(Rite	of	Passage)	เช่น	ประเพณกีารแต่งงาน	ประเพณี

แซยิด	ประเพณีงานศพ	ฯลฯ

ที่มา	:	โครงการฟื ้นฟูวิถีชีวิตชุมชนดังเดิมและการจัดการระบบนิเวศที่ยั่งยืนของ

	 เกาะลันตา	กระบี่
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	 การศกึษาเกีย่วกบัชาตพินัธุข์องผู้คนทีอ่าศยับนเกาะลันตาได้ช้ีให้เหน็ว่า	แม้แต่

ละกลุ่มจะมีอัตลักษณ์เป็นของตนเอง	 แต่ด้วยเงื่อนไขของปฏิสัมพันธ์ที่แต่ละกลุ่มมี

ระหว่างกันจึงก่อให้เกิดการหยิบยืมทางวัฒนธรรมเกิดขึ้น
๔๒
	 เป็นต้นว่า	 ชาวเลรับเอา

วัฒนธรรมการแต่งหลุมฝั่งศพหรือพิธีเช็งเม้ง	 การตั้งกระถางธูปบูชาบรรพบุรุษจาก

กลุ่มชาติพันธุ์จีน	 หรือ	 กลุ่มชาติพันธุ์จีนมีการต้ังหิ้งบูชาพระเช่นเดียวกับกลุ่มคนไทย	

ขณะเดียวกันน้ันทั้งส่ีกลุ่มชาติพันธุ์ต่างไปร่วมท�าบุญกันที่วัด	 หรือการร่วมแรงร่วมใจ

ดังที่ปรากฏในงาน	“เทศกาลลานตาลันตา”	เป็นประจ�าทุกปี

ที่มา	:	 โครงการฟื้นฟูวิถีชีวิตชุมชนดังเดิมและการจัดการระบบนิเวศที่ยั่งยืนของ

	 เกาะลันตา	กระบี่

ภาพ	แสดงป้ายโฆษณาเชิญร่วมงานประเพณี

ที่มา	:	ภาพถ่ายโดยคณะผู้วิจัย

 
๔๒	

อาภรณ์	 อุกฤษณ์.	 พลวัตการปฏิสัมพันธ์และชาติพันธุ์ธ�ารงของชาวเกาะลันตา

จังหวัดกระบี่.	 (วิทยานิพนธ์ดุษฏีบัณฑิต	 สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา	 มหาวิทยาลัยทักษิณ,	 ๒๕๕๔).	

หน้า	๑๒๔	–	๑๘๕.
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ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ในเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

	 สถานการณ์ของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและผลของการพฒันาเพือ่รองรบั

การท่องเที่ยวในเกาะลันตานับตั้งแต่	 ๒๕๒๒	 เป็นต้นมา	 และความช่วยเหลือของ

องค์กรจากภายนอกที่มีต่อผู้คนและชุมชนในเกาะลันตาภายหลังเหตุการณ์สึนาม	ิ

๒๕๔๗	คือปัจจัยส�าคัญที่มีผลต่อความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของผู้คน

ในเกาะลันตา

 ปัจจัยและเง่ือนไขท่ีก่อให้เกิดความเปลีย่นแปลงในเกาะลนัตา จังหวดักระบี่

	 ก.	การประกาศใช้พระราชบญัญตักิารท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	๒๕๒๒	

สนับสนุนนโยบายและส่งเสรมิการท่องเทีย่วจังหวัดในพืน้ทีช่ายทะเลฝ่ังตะวันตกส่งผล

ให้นักท่องเทีย่วเดนิทางเข้ามาในเกาะลันตา	ผู้คนในชุมชนจึงซึมซับรบัเอาวัฒนธรรม	ค่า

นิยมและเทคโนโลยีต่างๆ	ของความเป็นสังคมเมือง	

	 ข.	 การประกาศให้เกาะลันตาเป็นอุทยานแห่งชาติใน	 พ.ศ.	 ๒๕๓๓	 ข้อมูล

จากงานของกฤชฏิมา	 สุขมะโน
๔๓
	 ช้ีให้เห็นว่าครอบคลุมที่อยู่อาศัยของชาติพันธุ์ต่างๆ

ทั้งชาวเล	ไทยมุสลิม	ไทยพุทธ	และไทยเชื้อสายจีน	ขณะที่	กฎระเบียบ	ข้อก�าหนดของ

การเป็นอุทยานแห่งชาติได้ส่งผลให้วิถีชีวิตแบบด้ังเดิมที่เคยมีการพึ่งพาทรัพยากร

ธรรมชาติในพื้นที่ถูกจ�ากัด	ท�าให้วิถีชีวิตของประชาชนในเกาะเปลี่ยนแปลงไป	

	 ค.	การเข้ามาลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	 ส่งผลให้เกิดการ

พัฒนาด้านต่างๆ	 ภายในเกาะ	 โดยเฉพาะโครงสร้างสาธารณูปโภคและสิ่งอ�านวย

ความสะดวกพื้นฐาน	

	 ง.	การเข้ามาขององค์กรเอกชนภายหลังเหตุการณ์สึนามิ	๒๕๔๗	ได้มีหน่วย

งานต่างๆ	 ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุนฟื้นฟูวิถีชีวิตแก่ผู้คนที่

ได้รับความเสียหาย	เช่น	การสร้างที่อยู่อาศัยจากมูลนิธิศุภนิมิต,	การฟื้นฟูวิถีชีวิตของ

	 ๔๓	
กฤชฏิมา	สุขมะโน.	แนวทางการพฒันาเกาะลนัตาใหญ่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลนัตา

จังหวัดกระบี่เพื่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์.	 (ปริญญา	 ค.ม.	 (สถาปัตยกรรม)	 สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,	๒๕๕๐).	.
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มูลนิธิชุมชนไท	เป็นต้น	การเข้ามาขององค์กรเหล่านี้กระตุ้นให้เกิดส�านึกรักถิ่นและก่อ

ให้เกิดเครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง

	 ปัจจัยเหล่าน้ี	 ส่งผลก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจภายในชุมชน

เกาะลันตาอันเกิดจากการปฏิสัมพันธ์กับภายนอก	 ทั้งเปิดรับการลงทุนทางด้าน

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	การขยายตัวทางเศรษฐกิจส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลง

ทางด้านสังคมและวัฒนธรรม	ดังรายละเอียดจะกล่าวต่อไป

 สภาพการณ์, ผลและผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมของผู้คน ใน

เกาะลันตา จังหวัดกระบี่

	 กระบวนการการพฒันาและนโยบายส่งเสรมิการท่องเทีย่วภายในเกาะลันตา	

ท�าให้เกาะลันตามีความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ	 เกิดการลงทุนภาคธุรกิจการ

ท่องเที่ยวและภาคบริการ	การจ้างแรงงานที่ให้ค่าตอบแทนสูง	มีรายได้และความเป็น

อยู่ที่ดี	 แต่ในขณะเดียวกันเกิดการเคล่ือนย้ายแรงงานต่างถิ่นเข้ามามากข้ึน	 ส่งผล

ให้ความสัมพันธ์แบบเครือญาติและการพึ่งพาอาศัยกันของชาวบ้านเส่ือมลงไป

ความสัมพนัธ์แบบเก่าเริม่ถกูกลืนหายไป	กลายเป็นการพึง่พาบนพืน้ฐานของระบบธรุกจิ	

ดังเสียงสะท้อนของคุณทิพมาศ	 ชาวเกาะลันตาโดยก�าเนิดที่ก่อนหน้าน้ีเป็นพนักงาน

โรงแรมที่ภูเก็ตต่อมาเดินทางกลับมาเปิดร้านขายเสื้อผ้าแก่นักท่องเที่ยวว่า	

...ตอนกลับมาอยู่บ้านใหม่ๆ สักห้าปีหรือหกปีที่แล้ว คนที่ใช้แรงงาน

ส่วนใหญ่คือคนในพื้นที่ที่ว่างเว้นจากงานประจ�าทั้งประมง หรือ

สวน...แต่ทุกวันน้ี เห็นชัดว่าเป็นคนนอก เพราะคนในชุมชน

จริงๆ จะรู้จักกันเกือบหมด แต่น้ีเห็นทุกวันแต่ไม่รู ้ว่าเป็นญาติ

หรือพรรคพวกใคร...คงเป็นคนจากที่ อ่ืนที่ข ้ามาพร้อมกับการ

ท่องเที่ยว...
๔๔

	 การที่ภาครัฐเข้ามาส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวตั้งแต่	 พ.ศ.	 ๒๕๒๒

ตามพระราชบัญญัติการท่องเที่ยวในแง่หนึ่งแม้จะเป็นผลดี	แต่ในขณะเดียวกันได้มีผล

 
๔๔	

คุณทิพมาศ	 ไม่ทราบนามสกุล.	 ให้สัมภาษณ์คณะผู้วิจัยเมื่อวันที่	 ๑๐	มีนาคม	๒๕๕๔

ณ	บริเวณตลาดศรีรายา	เกาะลันตา	กระบี่
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กระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้	 โดยเฉพาะความเหล่ือมล�้าทาง

รายได้และมาตรฐานการครองชีพในท้องถิ่นสูงข้ึน	 ดังข้อมูลรายงานสรุปของจังหวัด

กระบี่ที่แสดงให้เห็นว่าการเดินทางของนักท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่	 ช่วง	พ.ศ.๒๕๔๔-

๒๕๔๗	มีระยะเวลาพ�านักเฉลี่ย	๓-๔	วัน	โดยมีค่าใช่จ่ายต่อคนต่อวันประมาณ	๒,๕๐๐	

บาท	 (คิดจากภาพรวมทั้งจังหวัดกระบี่)
๔๕
	 สถานการณ์ดังกล่าวในแง่เศรษฐกิจก่อให้

เกิดความเปล่ียนแปลงภายในชุมชนเกาะลันตาที่จากเดิมที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมและการประมงแบบดั้งเดิมเป็นหลักสู่การจ้างงานในภาคธุรกิจการท่อง

เที่ยวและการบริการ	เช่น	โรงแรม	รีสอร์ต	บังกะโล	ร้านค้า	ร้านอาหาร	เป็นต้น	ท�าให้

ฐานะความเป็นอยู่ของชาวชุมชนเกาะลันตาดีขึ้นตามล�าดับ

	 ความเจริญที่หล่ังไหลเข้ามาสู่ผู้คนและชุมชนในเกาะลันตาส่งผลกระทบ

ต่อวัฒนธรรม	ประเพณี	เป็นต้นว่า

 ด้านภาษา	 พบว่า	 ชาวบ้านใช้ภาษาราชการและภาษาต่างประเทศมากขึ้น

เพื่อส่ือสารให้เข้าใจในการประกอบธุรกิจการค้าและให้บริการนักท่องเที่ยว	 ดังกรณี

ชาวเลที่ภาษาพื้นเมือง	 (ภาษาอูรักลาโว้ย)	 หรือภาษาถิ่น	 (ภาษาใต้)	 ลดระดับการใช้

ลง	 ดังค�ายืนยันของอะซัน	 ประมงกิจ	 ที่ว่า	 “...เดี๋ยวน้ีเราและเด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยได้ใช้

หรือแหลง (พูด-นักวิจัย) แล้วแหละ...เพราะต้องติดต่อกับคนข้างนอก...จะใช้แหลง

จริงๆ ก็กับคนเฒ่าคนแก่เท่านั้น...”
๔๖

 ด้านการแต่งกาย	 พบว่า	 ส่งผลให้มีการแต่งกายที่เปลี่ยนไป	มีการแต่งกาย

ที่มีเครื่องประดับ	และสีสันที่มากขึ้น	เห็นได้ชัด	ดังกรณี	การแต่งกายของชาวเลที่ปกติ

ไม่นิยมสวมเสื้อผ้าท่อนบน	 แต่เมื่อเริ่มประกอบอาชีพที่จะมีรายได้และเรียนรู้สังคม

ภายนอก	 ท�าให้ชาวเลแต่งกายโดยการใส่เส้ือผ้าที่มีสีสัน	 เช่น	 ผู้หญิงชาวเลจากเดิม

ที่เคยนุ่งผ้าถุงกระโจมอกเปล่ียนมาใช้เส้ือผ้าส�าเร็จรูป	 ส่วนผู้ชายส่วนใหญ่ยังสมถะ

กับการนุ่งกางเกงจีน	 ขณะที่ชาวเลวัยรุ ่นเริ่มสวมกางเกงยีนส์	 ส่วนกรณีคนไทย

 
๔๕	

รายงานสรุปจังหวัดกระบี่ พ.ศ. ๒๕๔๔–๒๕๔๗.	 (กระบี่	 :	 ส�านักงานจังหวัด).

หน้า	๒–๓.

 
๔๖	

อะซัน	 ประมงกิจ.	 ให้สัมภาษณ์คณะผู้วิจัยเมื่อ	 วันที่	 ๒๕	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๕

ณ	บ้านสังกาฮู้	เกาะลันตา	กระบี่
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ที่นับถือศาสนาอิสลาม	 แม้จะเคร่งครัดในพิธีกรรมและการแต่งกายแต่รูปแบบของ

ชุดจะเปล่ียนแปลงไปทั้งการที่มีสีสันและรูปทรงที่เข้ารูปมากข้ึน	 ดังที่คุณสุไหม

ได้สะท้อนถึงความเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในลักษณะน้ีว่า	 “...เพราะมีพ่อค้าแม่ขาย

น�าเส้ือผ้าเหล่าน้ีเข้ามาขายถึงที่ เด็กวัยรุ ่นจึงนิยม...การนุ่งยีนส์หรือแฟช่ันใหม่ๆ

ถือว่าทันสมัย...และที่ส�าคัญคือมันเข้ากับสถานการณ์ของเกาะลันตาขณะน้ี เพราะ

นักท่องเที่ยวเข้ามามาก...”
๔๗

 ในขณะที่คุณทิพมาศให้ความเห็นว่า “...ความเปลี่ยนแปลง

ด้านการแต่งกาย... ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากคนเหล่านี้ได้มีสัมพันธ์กับคนกลุ่มอื่นๆ เด็กๆ 

ก็ได้รับการศึกษา บางคนออกไปเรียนนอกเกาะ...”
๔๘

 ด้านความเชื่อ	 พบว่า	 ส่งผลกระทบน้อยเพราะความเชื่อของชาวบ้านจะถือ

ปฏิบัติจนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม	 ดังกรณี	 ความเชื่อของคนไทยพุทธและคนไทย

เชื้อสายจีน	 มีความเช่ือในพระภูมิเจ้าที่	 ความเช่ือในการเซ่นไหว้วิญญาณบรรพบุรุษ	

เป็นต้น	 กรณีชาวเลมีความเช่ือ/พิธีกรรมการลอยเรือสะเดาะเคราะห์ส่งวิญญาณ

บรรพบุรุษกลับบ้านเมือง	เป็นต้น	ดังความเห็นของคุณมนัส	กสิคุณที่ว่า	“...เป็นเพราะ

โดยพื้นฐาน คนเกาะลันตาจริงๆ ทั้งชาวเล ชาวจีน และแขก มักเคร่งครัดกับความเชื่อ

ของตน แม้ว่าจะมีคนจากที่อ่ืนหรือแม้แต่นักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้ามายังเก่าลันตา

ก็ตาม แต่คนพื้นถิ่นก็ยังเป็นคนถิ่นที่เข้าใจและเชื่อตามความเช่ือของกลุ่มตน...”
๔๙

ส่วนผลกระทบด้านขนบธรรมเนียมน้ัน	 เน่ืองจากกระแสวัฒนธรรมที่เข้ามาพร้อมกับ

การเข้ามาของนักท่องเทีย่วซ่ึงมแีบบอย่างของการปฏบัิตทิีแ่ตกต่างจากขนบธรรมเนียม

ของชาวชุมชนเกาะลันตา	 ได้ส่งผลกระทบต่อขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิม

เฉพาะในกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ในท้องถิ่นที่นิยมการลอกเลียนแบบ	 กรณีชาวเลที่ปรากฏ

ชัดคือด้านที่อยู่อาศัยและวิถีชีวิตประจ�าวัน	 จนท�าให้ขาดการยึดมั่นในขนบธรรมเนียม

ประเพณีดั้งเดิม	 ตลอดจนขาดความใส่ใจและไม่เห็นถึงความส�าคัญในการอนุรักษ์

 
๔๗	

คุณสุไหม	ไม่ทราบนามสกุล.	 ให้สัมภาษณ์คณะผู้วิจัยเมื่อวันที่	วันที่	๒๕	พฤศจิกายน	

๒๕๕๕	ณ	ร้านอาหาร	SEA	GYPSY	RESTAURANT	เกาะลันตา	กระบี่

 
๔๘	

คุณทิพมาศ	 ไม่ทราบนามสกุล.	 ให้สัมภาษณ์คณะผู้วิจัยเมื่อวันที่	 ๑๐	มีนาคม	๒๕๕๔

ณ	บริเวณตลาดศรีรายา	เกาะลันตา	กระบี่

 
๔๙	

มนัส	 กสิคุณ.	 ให้สัมภาษณ์คณะผู้วิจัย	 เมื่อวันที่	 ๑๐	 มีนาคม	 ๒๕๕๔	 ณ	 บริเวณ

ตลาดศรีรายา	เกาะลันตา	กระบี่
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ดังค�ากล่าวของทวี	ทะเลลึก	ที่ว่า	“...ตามกระแสนั้นแหละ คงไม่เฉพาะคนในเกาะลันตา 

ที่อ่ืนๆ ก็เป็น...ใครๆ ก็อยากอยู่ดีกินดี อยู่สบายกันทั้งน้ัน...ลองสังเกตบ้านที่เขา

(มูลนิธิศุภนิมิต-ผู้วิจัย) สร้างให้หลังสึนามิก็ดีกว่าเดิมทั้งน้ัน แม้จะไม่ได้อยู่ที่เดิม

ก็ตาม...”
๕๐

	 สภาพการณ์	 ความเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดข้ึนกับ

ผู้คนและชุมชนในเกาะลันตาเปล่ียนแปลงตามกาลเวลาและยุคสมัยมีผลต่อวิถีชีวิต

ความเป็นอยู่	 วัฒนธรรม	 ประเพณีและความเช่ือ	 ตลอดจนความสัมพันธ์ของผู้คนใน

ชุมชน	 และปัญหาด้านสังคม	 เช่น	 อาชญากรรม	 การค้ายาเสพติด	 และประทุษร้าย

ต่อร่างกาย	 และด้านวัฒนธรรมในแง่การบริโภค	 ภาษา	 การแต่งกาย	 ความเช่ือ

ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น	รวมถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

บทสรุป

	 พหุสังคมและพหุวัฒนธรรมของผู้คนในเกาะลันตา	 จังหวัดกระบี่	 สามารถ

พิจารณาได้จากกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ	 ได้แก่	 ชาวเล	 (อุรักลาโว้ย	 มอเก็น)	 ไทยมลายู	

ไทยเช้ือสายจีน	 และไทยวัฒนธรรมพุทธ	 ซ่ึงโดยทั่วไปนักวิชาการให้ความหมายของ

พหุสังคม	 (Plural	 Society)	 ว่าหมายถึงสังคมที่มีความหลากหลายในแง่เช้ือชาติ	

ศาสนา	ภาษา	วัฒนธรรม	วิถีชีวิต	ขณะที่พหุวัฒนธรรม	(Multiculturalism/	Cultural	

Pluralism)	 คือการอธิบายถึงการด�ารงอยู่ของวัฒนธรรมอันหลากหลายที่อยู ่ใน

ชุมชนเดียวกันโดยปราศจากการครอบง�าผูกขาดของวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหน่ึง

ทุกวัฒนธรรมสามารถเป็นที่ยอมรับของกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในบริบทสังคมเดียวกัน

โดยมีเป้าหมายเพื่อข้ามผ่านความแตกแยกขัดแย้งอันเน่ืองมาจากความแตกต่าง

ทางเชื้อชาติ	เพศ	ศาสนา	

	 พหุสังคมและวัฒนธรรมของเกาะลันตาเกิดขึ้นจากปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์

และบริบททางประวัติศาสตร์ในฐานะเมืองท่าสามารถเชื่อมโยงกับดินแดนส่วน

ต่างๆ	 ทั้งดินแดนทางตอนเหนือ	 (พม่า	 อินเดีย	 และลังกา)	 และดินแดนทางตอนใต	้

 
๕๐	

ทวี	ทะเลลึก.	 ให้สัมภาษณ์คณะผู้วิจัย	 เมื่อวันที่	๑๐	มีนาคม	๒๕๕๔	ณ	บริเวณบ้าน

สังกาฮู้	เกาะลันตา	กระบี่
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(ไทรบุรี	ปีนัง	มะละกาและสุมาตรา)	ปัจจัยดังกล่าวจึงมีผลต่อการตั้งถิ่นฐานของผู้คน

ที่เดินทางพื้นที่น้ีและมีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร	์ เมื่อพิจารณาจากหลักฐาน

ทั้งที่เป็นเอกสารชั้นต้น	 ดังกรณี	 เอกสารกระทรวงมหาดไทยที่ส�ารวจเกี่ยวกับกลุ่ม

ประชากรหรือส�ามะโนครัวของเกาะลันตา	 เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๖๑	 เป็นต้นมา	 ช้ีให้เห็นว่า

เกาะลันตามีกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ	ทั้ง	๔	กลุ่ม	ทั้งชาวเล	(อุรักลาโว้ย	มอเก็น)	ไทยมลายู	

ไทยเชื้อสายจีน	และไทยวัฒนธรรมพุทธ

	 พัฒนาการประวัติศาสตร์	 เศรษฐกิจ	 สังคมและวัฒนธรรมของเกาะลันตา

พบว่าเป็นพื้นที่หน่ึงที่มีผู้คนอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานมีประวัติอันยาวนานกว่า	 ๔๐๐	 ปี	

ในยุคของการปกครองระบอบมณฑลเทศาภิบาล	 เกาะลันตามีฐานะเป็นแขวงขึ้นต่อ

อ�าเภอคลองพบ	 เมืองปกาสัย	 ต่อมาใน	 พ.ศ.	 ๒๔๔๔	 พระยารัษฏานุประดิษฐ์

มหิศรภักดี	 (คอซิมบิ๊	 ณ	 ระนอง)	 ได้ยกฐานะเป็นอ�าเภอ	 และได้เปล่ียนช่ืออ�าเภอ

จากอ�าเภอเกาะลันตามาเป็น	“อ�าเภอเกาะลานตา”	ใน	พ.ศ.	๒๔๖๐	ต่อมา	พ.ศ.	๒๔๘๐	

กลับมาเรียกว่า	“อ�าเภอเกาะลันตา”	เรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน	

	 พัฒนาการและความเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของผู้คน

ในเกาะลันตาเกดิขึน้หลายครัง้ด้วยกนั	นับตัง้แต่การประกาศใช้พระราชบญัญตัปิระถม

ศึกษาก�าหนดให้เด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์ที่ก�าหนดทุกกลุ่มเช้ือชาติต้องเข้ารับการศึกษาใน

ระดับประถมศึกษา	 การออกพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร์	 การประกาศใช้นโยบาย	

“รัฐนิยม”	 ในสมัยจอมพล	 ป.	 พิบูลสงคราม	 พระราชบัญญัติการคัดเลือกการเกณฑ์

ทหารและต�ารวจในช่วงสงครามโลกครั้งที่	 ๒	 การเสด็จพระราชด�าเนินยังเกาะลันตา

ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๕๑๒	 ก่อให้การจัดตั้งโรงเรียน

ส�าหรบักลุ่มชาตพินัธุช์าวเล	(ปัจจบุนัคอืโรงเรยีนบ้านสังกาอู้)	การเสดจ็พระราชด�าเนิน

เกาะลันตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัภูมิพลอดุลยเดชอีกครั้งเมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๕๑๖

น�ามาซ่ึงกรรมสิทธิ์ในที่ดินท�ากินแก่ชาติพันธุ์ต่างๆ	 โดยเฉพาะชาวเล	 ขณะเดียวกันก็

พระราชอนุญาตยกเลิกการเกณฑ์ทหารแก่กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลที่อาศัยในเกาะลันตา	

	 ขณะที่ข้อมูลพื้นฐานโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมของเกาะลันตาช้ีให้เห็น

ถึงลักษณะเฉพาะของการเกษตร/กสิกรรมมีช่วงเวลาหยุดพักระหว่างรอผลผลิต

ท�าให้ลูกจ้างในภาคเกษตรกรรมเข้าไปเป็นลูกจ้างในภาคธุรกิจการท่องเที่ยวในช่วง
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ฤดูกาลท่องเที่ยวด้วย	 และในช่วงที่มีนักท่องเที่ยวน้อยก็จะกลับมาท�าเกษตรกรรม

อีกครั้งหน่ึง	 ท�าให้เกิดความสมดุลของการใช้แรงงานในเกาะลันตาและลูกจ้างใน

ภาคธรุกจิการท่องเทีย่ว	ซ่ึงถอืเป็นอีกหน่ึงปัจจัยทีม่ผีลต่อความเปล่ียนแปลงทางสังคม

และวัฒนธรรม

	 ความเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของผู้คนในเกาะลันตาเกิดขึ้น

อีกครัง้เมือ่มกีารประกาศใช้พระราชบญัญตักิารท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	๒๕๒๒	

สนับสนุนนโยบายและส่งเสริมการท่องเที่ยว	 หรือการประกาศให้พื้นทีบางส่วนของ

เกาะลันตาเป็นอุทยานแห่งชาติใน	 พ.ศ.	 ๒๕๓๓	 แต่อย่างไรก็ตาม	 หากจะพิจารณา

พัฒนาการของลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของผู้คนในเกาะลันตา	 สามารถแบ่ง

ออกได้เป็น	๓	ช่วง	กล่าวคือ

	 ๑.	 ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของผู้คนในเกาะลันตาก่อน	พ.ศ.	๒๕๒๒	

ยคุทีอุ่ตสาหกรรมการท่องเทีย่วจะขยายตวัเข้ามาในพืน้ที	่ผู้คนทีอ่าศยัอยูใ่นเกาะลันตา

ทั้ง	๔	กลุ่มชาติพันธุ์	ทั้งชาวเล	ไทยมุสลิม	ไทยเชื้อสายจีน	และไทยพุทธ	ต่างแสดงออก

ซ่ึงอัตลักษณ์ของตนโดยเฉพาะในแง่ประเพณี	 ความเช่ือ	 และวัฒนธรรมปฏิบัติ	

เป็นต้นว่า	

	 	 กลุ่มอูรักลาโว้ย	รักษาอัตลักษณ์ของตนไว้บนพื้นฐานและคติความเชื่ออิง

อยูก่บัปรากฏการณ์ทางธรรมชาต	ิเช่ือในอ�านาจลึกลับ	ไสยศาสตร์	และเรือ่งผีวิญญาณ	

ขนบประเพณีความเชื่อซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของชนกลุ่มนี้	คือ	“พิธีลอยเรือ”	

	 	 กลุม่ชาวไทยมสุลมิ	รกัษาอัตลักษณ์ของตนไว้บนพืน้ฐานและคตคิวามเชือ่

ตามหลักการของอิสลามอย่างเคร่งครัด	ด้วยเหตุนี้	ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม

ที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ที่ส�าคัญเป็นต้นว่า	การถือศีล	ฮารีรายอ	งานเมาลิด	เป็นต้น

	 	 กลุ่มชาวไทยเช้ือสายจีน	 รักษาอัตลักษณ์ของตนไว้บนคติบนพื้นฐานและ

คติความเช่ือมหายาน	 แสดงออกถึงขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างชนเช้ือสายจีน

ทั่วๆ	ไป	การถือศีลกินเจและพิธีไหว้เจ้า

	 	 กลุ่มชาวไทยพุทธ	 เป็นกลุ่มที่มีประเพณีและการแสดงออกถึงอัตลักษณ์

เกี่ยวเน่ืองกับพระพุทธศาสนาและความเชื่อด้ังเดิมของชุมชน	 โดยเฉพาะวันส�าคัญ

ทางศาสนาและประเพณีของท้องถิ่น	เช่น	สงกรานต์	สารทเดือนสิบ	
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	 ๒.	ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของผู้คนในเกาะลันตาหลัง	พ.ศ.	๒๕๒๒	

ยุคที่เกาะลันตาเกิดความเปล่ียนแปลงทางพหุสังคมและวัฒนธรรมเมื่อรัฐมีนโยบาย

ส่งเสริมการท่องเที่ยว	 ก่อให้เกิดการพัฒนาการสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่ส�าคัญได้แก่	

การสร้างถนนหนทาง	 ระบบไฟฟ้า	 ระบบประปาและบริการแพขนานยนต์	 พร้อมกับ

การเกดิขึน้ของส่ิงอ�านวยความสะดวกอย่างโรงแรม	รสีอร์ท	ร้านอาหารและภตัตาคาร	

เพื่อรองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจและการท่องเที่ยว	 รวมถึงการประกาศให้

เกาะลันตาเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

	 	 การเติบโตของภาคการท่องเที่ยวและการประกาศให้เกาะลนัตาเป็นพื้นที่

อุทยานแห่งชาติดังกล่าว	 ส่งผลให้เกาะลันตาเปล่ียนสภาพจากเดิมที่มีลักษณะเป็น	

“เกาะปิด”	สู่	“เกาะเปิด”	เกิดการหลั่งไหลเข้ามาของผู้คนและวัฒนธรรมจากภายนอก	

และส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนในเกาะลันตาในด้านต่างๆ	 เช่น	 พฤติกรรมของ

วัฒนธรรมด้านการบริโภคจากเดิม	 พฤติกรรมการท�ามาหากินและการประกอบอาชีพ

ในฐานะเกษตรกรและชาวประมงแปลงเปล่ียนสู่ภาคธุรกิจและบริการ	 วัฒนธรรม

ภาษาจากเดิมภาษาพื้นเมืองและภาษาถิ่นสู่การใช้ภาษาราชการและภาษาต่างประเทศ	

	 ๓.	 ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของผู้คนในเกาะลันตาหลังเหตุการณ	์

สึนาม	ิพ.ศ.	๒๕๔๗	ยคุทีเ่กาะลันตาเกดิความเปล่ียนแปลงทางพหสัุงคมและวัฒนธรรม

เน่ืองจากความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากองค์การเอกชนภายนอก	 เช่น	 มูลนิธิ

ชุมชนไท	 มูลนิธิศุภนิมิต	 ก่อให้เกิดแนวคิดส�านึกรักถิ่น	 สร้างเครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง	

ตลอดจนการฟ้ืนฟวิูถชีวิีตและวัฒนธรรมดงัเดมิของแต่ละกลุ่มชาตพินัธุ	์ดงัสะท้อนออก

มาในนามพิพิธภัณฑ์ชาวเกาะ	งานลานเลลันตา	งานเปิดเลเขเรือ	เป็นต้น

	 	 อย่างไรก็ตาม	 แม้จะเกิดการหล่ังไหลเข้ามาของผู้คนและวัฒนธรรม

จากภายนอก	 แต่ในแง่ประเพณีวัฒนธรรมปฏิบัติและความเช่ือของกลุ่มชาติพันธุ์

ทั้งชาวเล	 (อูรักลาโว้ย	 มอเก็น)	 ไทยมุสลิม	 ไทยเชื้อสายจีน	 และไทยพุทธยังคงรักษา

อัตลักษณ์ของตนไว้ได้	 (แม้จะไม่เข้มแข็งอย่างในอดีตเน่ืองจากเงื่อนไขและข้อจ�ากัด

ของเวลาในชีวิตประจ�าวันและสถานที่ไม่เอื้ออ�านวย)

	 	 ปัจจุบันเกาะลันตาถือเป็นพื้นที่หน่ึงที่มีลักษณะทางพหุสังคมและพหุ

วัฒนธรรม	 ผู้คนหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งชาวเล	 (อุรักลาโว้ย	 มอเก็น)	 ไทยมุสลิม	
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ไทยเชื้อสายจีน	 และไทยพุทธ	 สามารถอาศัยอยู่รวมกันได้ในท่ามกลางความแตกต่าง

ทางวัฒนธรรม	 ซ่ึงหากพิจารณาถึงส่ิงที่ด�ารงอยู่และด�าเนินไปของผู้คนในเกาะลันตา

พบว่าสอดคล้องกับแนวคิดของ	 ธเนศ	 วงศ์ยานนาวา
๕๑
	 ที่ว่าหลักส�าคัญของกรอบคิด

เรื่องพหุวัฒนธรรมก็คือการที่ผู้คนต่างวัฒนธรรมต่างก็จะต้องยอมรับ	 ให้เกียรติและ

เคารพอีกฝ่ายหน่ึงว่ามีศักด์ิศรีและมีความเท่าเทียมกัน	 และมีการผสมผสาน

ทางวัฒนธรรมท่ามกลางความแตกต่างโดยไม่ปรากฏภาพความขัดแย้ง	 การด�ารงอยู่

ได้อย่างปกติสุข	 เป็นเพราะการพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจ	 การสร้างความสัมพันธ์

ทางเครือญาติ	 การปะทะสังสรรค์กันโดยผ่านกิจกรรมทางสังคมตลอดจนมีค่านิยม

บางประการร่วมกัน	ซึ่งสอดคล้องกับทัศนะของ	L.E.S.	Braithwaite
๕๒
	ที่แสดงทัศนะ

ว่าพหุสังคมจะด�ารงอยู่ได้ถ้าคนในสังคมน้ันมีค่านิยมบางประการร่วมกัน	 และแนวคิด

ของ	Edward	A.	 Shils
๕๓
	ที่อธิบายถึงค่านิยมพื้นฐานร่วมกัน	 (common	Values)	ที่

หล่อหลอมการด�ารงอยู่ของพหุสังคม	อาทิ	ส�านึกในความเป็นพี่น้องกันในหมู่ชนชั้นสูง	

การเคารพในกฎหมายและเช่ือในอ�านาจของกฎหมาย	 การมีส่วนร่วมทางการเมือง

ในระดับปานกลาง	การยอมรับในค่านิยมและกิจกรรมของกลุ่มอื่นๆ	 ในสังคม	 (แม้จะ

เป็นเพียงปฏิสัมพันธ์ในระดับปัจเจกบุคคลก็ตาม)

	 ขณะเดยีวกนัเกาะลันตา	จังหวัดกระบี	่จัดเป็นพืน้ทีท่างวัฒนธรรมทีส่ั่งสมมรดก

ทางสังคม	 วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	 เป็นต้นว่า	 ประเพณีความเช่ือเรื่องพิธี

ลอยเรือของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล	 คติความเช่ือตามหลักการของอิสลามอย่างการ

ถือศีล	 ฮารีรายอ	 หรืองานเมาลิดของกลุ่มไทยมุสลิม	 กิจกรรมประเพณีถือศีลกินเจ

และพิธีไหว้เจ้าของชนเชื้อสายจีน	รวมถึงประเพณีคติความเชื่อของวัฒนธรรมท้องถิ่น

อย่างกรณีงานสงกรานต์หรือประเพณีสารทเดือนสิบของกลุ่มไทยพุทธ	 ดังที่สะท้อน

ออกมาในงานประเพณีประจ�าปีของเกาะลันตา	ที่เรียกว่า	“เทศกาลลานตาลันตา”	

 
๕๑	

ธเนศ	 วงศ์ยานนาวา. ความไม่หลากหลายของความหลากหลายทางวัฒนธรรม. 

(กรุงเทพฯ	:	ส�านักพิมพ์สมมติ,	๒๕๕๒).	หน้า	๙	-	๑๖.

 
๕๒
	 Leo	Kuper.	 “Plural	 societies	 :	 perspective	 and	 problem,”	 in	Pluralism in 

Africa.	Leo	Kuper	and	M.G.	Smith,	eds.	Berkeley	and	Los	Angeles,	(California	:	University	

of	California	Press,	1969).	pp.	7-26.

 
๕๓	

เรื่องเดียวกัน.
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	 มรดกทางสังคมและวัฒนธรรมเหล่าน้ีจึงเป ็นอีกปัจจัยหน่ึงที่ดึงดูด

นักท่องเที่ยวสู่เกาะลันตาซ่ึงหาจากแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนมิได้	 ดังที่ปรากฏในปัจจุบันว่า

เกาะลันตา	 คือ	 พื้นที่เป้าหมายพื้นที่หน่ึงของนักท่องเที่ยวที่รักธรรมชาติและรัก

ความสงบ	พร้อมกับการซึมซับมรดกทางสังคม	วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
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