
 
ข้อเสนอแนะแนวทางการสร้างความมั่นคงด้านทีอ่ยู่อาศัยให้ชาวมอแกน 

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์  
ต าบลเกาะพระทอง อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 

โครงการน าร่องอันดามัน สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
ภูมิหลังชาวมอแกนหมู่เกาะสุรินทร ์

 
หมู่เกาะสุรินทร์เป็นบ้านและแหล่งอาหารของมอแกนมากว่าศตวรรษ    มอแกนสูงอายุเล่าว่ามีสถานที่

อย่างน้อย 10 แห่งในหมู่เกาะสุรินทร์ที่ชาวมอแกนเคยตั้งบ้านเรือน  โดยเป็นสถานที่ทีเ่คยพักอาศัยโดยมอแกน
ในรุ่นที่ยังมีชีวิตอยู่  ซึ่งยังไม่ได้นับรวมชายหาดและอ่าวต่าง ๆ ทีม่อแกนไปทอดสมอเรือหรือสร้างกระท่อม
ชั่วคราวมุงหลังคาด้วยใบเตยหนาม  หากจะนับสถานที่ที่มอแกนเคยทอดสมอหรือใช้ประโยชน์แล้ว อาจจะกล่าว
ได้ว่าบริเวณรอบเกาะสุรินทร์ล้วนเป็นที่ที่มอแกนคุ้นเคยเปน็อย่างดี 
 

ภาพแสดงการตั้งหลักแหล่งของมอแกนบนเกาะสุรินทร์เหนือ และบนเกาะสุรินทร์ใต ้
(ภาพถา่ยทางอากาศจาก Google Earth) 

   

บูฮูน้ เอบูม บุงะ ท่ีตั้ง   
หมู่บา้นมอแกนในอดีต 
ซ่ึงปัจจุบนักลายเป็นท่ีท า
การและท่ีพกัของอุทยาน
ฯ 



 
การประกาศพื้นที่หมู่เกาะสุรนิทร์เป็นอุทยานแห่งชาต ิ

ในเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2514 กรมป่าไม้ได้ประกาศให้พื้นที่นี้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ  หลังจากนั้นมีการ
เสนอให้มีการประกาศหมู่เกาะสุรินทร์เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  แต่ก็ต้องระงับไปเพราะกรมทรัพยากรธรณีแย้ง
ว่าพื้นที่หมู่เกาะสุรินทร์อยู่ในเขตสัมปทานปิโตรเลียมของบริษัท Weeks Petroleum   ต่อมา มีการเสนอให้หมู่
เกาะสุรินทร์เป็นค่ายผู้ลี้ภัยจากสงครามอินโดจีน แต่กรมป่าไม้เห็นว่าสภาพเกาะนั้นยังอุดมสมบูรณ์และมีทิวทัศน์
ธรรมชาติทางทะเลที่งดงาม จึงได้คัดค้านและให้กองอุทยานแห่งชาติเข้ามาส ารวจพื้นที่  ต่อมาจึงได้ประกาศให้
หมู่เกาะสุรินทร์เป็นอุทยานแห่งชาติล าดับที่ 29 ของประเทศไทย โดยลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 98 
ตอนที่ 112  ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2524  

ช่วงการบุกเบกิอุทยานฯ     

ช่วงแรกๆ ที่เจ้าหน้าทีจ่ากกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ ลงมาส ารวจพ้ืนที่ มีการท าความรู้จัก
และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบัมอแกน น าอาหารมาเลี้ยงมอแกน โดยที่มอแกนเป็นผู้ใหข้อ้มูลแก่เจ้าหนา้ที่
เกี่ยวกับพื้นที่ต่างๆ บนเกาะ เช่น แหล่งน้ าจดื และที่ตั้งที่เหมาะสมส าหรบัส านักงานอุทยานฯ   มอแกนผู้หนึ่งเล่า
ว่าเดิมมอแกนกลุ่มหนึ่งต้ังหมู่บ้านเล็กๆ อยูบ่ริเวณที่ตั้งส านักงานอุทยานฯ ปัจจุบัน  ซึ่งเป็นสถานที่ที่มอแกน
เรียกขานกันว่า   “บูฮู้น  เอบูม  บุงะ” แต่หลังจากที่เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ลงมาส ารวจพ้ืนที่ มอแกนได้แนะน า
ว่าสถานที่นั้นเป็นจุดที่เหมาะสมที่จะตั้งส านกังานอุทยานฯ เพราะเป็นหัวแหลมที่มีชายหาดและมีทัศนียภาพที่
งดงามของช่องขาด และต่อมามอแกนก็ย้ายออกไปจากจุดนั้นเพื่อเปิดโอกาสให้อุทยานฯ สร้างส านักงานและสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่างๆ    ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2528  มีพิธีเปิดอุทยานฯ อย่างเป็นทางการ โดย
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร. เถลิง ธ ารงนาวาสวัสดิ์) เป็นประธานเปิดป้าย    
 

อุทยานฯ และชาวมอแกน 
  ภารกิจหลักของอุทยานฯ คือการปกปอ้งคุ้มครองพ้ืนที่อนุรักษแ์ละการบรกิารนักทอ่งเที่ยว ดังนั้น อุทยาน
ฯ   จึงไม่ไดร้ับการสนับสนนุจากกรมและกระทรวงในเรื่องงบประมาณและก าลังคนทีท่ างานกับชุมชนท้องถิ่น  ใน
กรณีของหมู่เกาะสุรินทร ์ แผนแม่บทอทุยานแหง่ชาติหมูเ่กาะสุรินทร์ฉบับป ี พ.ศ. 2543-2547 ก็ไมไ่ดเ้น้นเรื่อง
เกี่ยวกับมอแกนมากนัก      ในส่วนของ “ประวัติการใช้พื้นที่ของเกาะสุรินทร์ก่อนการประกาศเปน็อุทยาน
แห่งชาติ” ไม่มีการพูดถึงการที่เกาะเคยเป็นแหล่งพักพิงของมอแกนมาแต่ดั้งเดิมขอ้มูล “ชาวเล”         ที่ปรากฎ
อยูเ่พียง 2 หน้านั้นถูกจัดใหอ้ยูใ่นส่วนของบทที่ 4 “การทอ่งเที่ยวนันทนาการ และสื่อความหมายธรรมชาติ” 
ภายใต้หัวขอ้ “แหล่งทอ่งเทีย่วในอุทยานแห่งชาติหมูเ่กาะสุรินทร์” ดังนี้ “เนื่องจากวิถีชีวิตของชาวเล 



ยังชีพโดยการจับสัตว์ทะเล เก็บหอยมาขายเป็นของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งขัดกับพระราชบัญญัติอุทยาน
แห่งชาติ จึงจ าเป็นต้องมีการด าเนินการหรือจัดรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้การพักพิงของชาวเลดังกล่าวท าลาย
สภาพแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์” (แผนแม่บทอทุยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร ์ ปี พ.ศ. 2543-
2547) 

แม้ไม่มีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างอุทยานฯ กับชาวมอแกน แต่ก็เป็นที่เข้าใจกันว่ามอแกนเป็น
ชนพื้นเมืองที่คุ้นเคยและพึ่งพิงทรัพยากรในพื้นที่มานานก่อนที่จะมีการจัดตั้งอุทยานฯ ท าให้ยอมรับว่า     มอแกน
เป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะและสามารถด ารงชีวิตในรูปแบบเดิมได้  พื้นที่ชาวมอแกนอยู่อาศัยได้รับการก าหนดให้
เป็นเขตกิจกรรมพิเศษ (Special Use Zone) คือเป็น “บริเวณที่มีกิจกรรมไม่สอดคล้องกับหลักการจัดการอุทยาน
แห่งชาติ หรือเป็นพื้นที่ที่ส่วนราชการอื่นขอใช้ประโยชน์ ได้แก่ บริเวณที่ตั้งชุมชนชาวเลบริเวณอ่าวไทรเอน เกาะ
สุรินทร์เหนือ...และบริเวณที่ตั้งของชุมชนชาวเล บริเวณอ่าวบอน เกาะสุรินทร์ใต้”   

ในระหว่างปี พ.ศ. 2529-2539 หลังจากที่อุทยานแหงชาติหมูเกาะสุรินทรไดกลายเปนแหลงทองเที่ยว
ทางทะเลที่ส าคัญ มอแกนไดรับอนุญาตใหน าเปลือกหอยสวยงามมาขายใหนักทองเที่ยว เปลือกหอยเหลานี้มีทั้ง
ที่งมมาจากนานน้ าบริเวณหมูเกาะสุรินทร และบริเวณเกาะตางๆ ในประเทศพม่า  การคาขายเปลือกหอยด าเนิน
ติดตอกันมาประมาณ 10 ป และท ารายไดใหแกมอแกนประมาณครัวเรือนละ 200 – 2,000 บาทตอเดือนในชวง
ฤดูกาลทองเที่ยว   

ตอมาในป พ.ศ. 2539 ทางอุทยานฯ ไดยกเลิกการคาขายเปลือกหอยเพราะเกรงถึงผลกระทบตอระบบ
นิเวศ แตในขณะเดียวกันก็ไดตั้งกองทุนมอแกนขึ้นเพื่อรับบริจาคเงินจากนักทองเที่ยวและจากแหลงอื่นๆ เพื่อเป
นทุนซื้อขาวสารและสิ่งจ าเปนอื่นๆ ใหมอแกน เงินบางสวนจากรายไดรานคาสวัสดิการอุทยานฯ ก็น ามา     จ
างมอแกนเพื่อท างานในอุทยานฯ เชน ขับเรือ เก็บขยะ ล้างชาม ฯลฯ   การตั้งกองทุน การแจกขาวสาร และ
การจางงานนี้ ไมไดมีขอตกลงที่เปนทางการระหวางมอแกนและอุทยานฯ แตเปนความพยายามของอุทยานฯ ที่
จะชวยเหลือมอแกนที่ขาดรายไดเพราะการยกเลิกขายเปลือกหอย    

 
ชุมชนมอแกนหมู่เกาะสุรินทร์ภายหลังเหตกุารณ์สึนาม ิ

ก่อนจะเกิดเหตุการณ์สึนามิ ปี พ.ศ. 2547 มีชุมชนมอแกน 2 ชุมชนบนหมู่เกาะสุรินทร์    คืออยู่ที่อ่าว
บอนเล็กบนเกาะสุรินทร์ใต้ (30 หลังคาเรือน) และที่ อ่าวไทรเอนบนเกาะสุรินทร์เหนือ (16 หลังคาเรือน)       
จ านวนประชากรมอแกนบนเกาะสุรินทร์เปลี่ยนแปลงตามรอบฤดูกาลและรอบปี   บางครอบครัวยังคง
เคลื่อนย้ายไปมาระหว่างหมู่เกาะสุรินทร์และเกาะอื่น ๆ ในน่านน้ าพม่า หรือระหว่างเกาะสุรินทร์กับเกาะพระ
ทองหรือชายฝั่งในประเทศไทย หรือบางทีก็ย้ายไปมาระหว่าง 2 ชุมชนในหมู่เกาะสุรินทร์   

หมู่บ้านมอแกนทั้งที่อ่าวบอนเล็กและอ่าวไทรเอนถูกคลื่นสึนามิซัดเสียหายไปพร้อมกับมาดเรือก่าบาง 3 
ล า เรือหางยาว 6 ล า และเรือฉ่าพันหรือเรือแจวกว่า 20 ล าถูกคลื่นซัดจนหักพังหรือสูญหาย  เหตุการณ์นี้ท าให้



ชาวมอแกนกลายเป็นคนไร้บ้าน ไร้เรือ   ชาวมอแกนเกาะสุรินทร์ทั้งหมดอพยพไปอยู่บนฝั่ง ที่วัดสามัคคีธรรมใน
อ าเภอคุระบุรี แต่ทั้งหมดก็ย้ายกลับมายังเกาะสุรินทร์ภายในเวลาสองสัปดาห์   

มอแกนได้รับการสนับสนุนวัสดุก่อสร้างและเครื่องใช้จ าเป็นภายในบ้านรวมทั้งข้าวสารอาหารแห้ง และ
มีอาสาสมัครเข้ามาช่วยสร้างบ้านให้ที่อ่าวบอนใหญ่ (แนอ๊ะ อ่าด๊ะ)   หมู่บ้านใหม่มลีักษณะต่างจากเดิม บ้านที่
สร้างเรียงกันเป็นแถวขนานกันท าให้บ้านทีอ่ยู่ด้านหลังค่อนข้างจะอับลมและคนในบ้านไม่สามารถจะมองออกมา
เห็นทะเล หรือสังเกตเรือที่เข้ามาได้ นอกจากนั้นบ้านก็มีลกัษณะเหมือนกันและมีขนาดเดียวกัน  

 
 

                             
      ภาพการปลูกบ้านริมชายหาดของมอแกนในอดีต                 สภาพบ้านใหม่ที่สร้างเรียงกันเป็นแถวขนานกันด้านในชายหาด 
 
 

หมู่บ้านที่มีขนาดใหญ่และประกอบไปด้วยประชากรจ านวนมากเช่นนี้ (ประมาณ 60 หลังคาเรือน) 
อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบในระยะยาวในหลายด้าน อาทิเช่น  ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัย เนื่องจากมีความ
แออัดมากขึ้น มีขยะ ของเสีย น้ าทิ้งที่มีปริมาณมากขึ้น   จงึอาจจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสขุอนามัยของ
มอแกน   ด้านทรัพยากรธรรมชาติ  มอแกนมักจะหาอาหารบริเวณชายฝั่งที่ใกล้กับหมู่บ้าน เมื่อประชากรกระจุก
ตัวอยู่บริเวณเดียว การใช้ทรัพยากรก็จะเข้มข้นเน้นหนกัอยู่ในบริเวณเดียว และก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้ในอนาคต       ด้านสังคม  ในอดีต  การกระจายตัวของประชากรและความยืดหยุ่น
ของการโยกย้ายชุมชนเป็นกลไกทางสังคมที่ท าให้มอแกนสามารถจัดการกับความขัดแย้งในชุมชนได้ แต่ปัจจุบัน
เมื่อมีการรวมตัวกันเป็นชุมชนใหญ่  ความขัดแย้งก็มีแนวโน้มที่จะเกิดได้ง่ายขึ้น  ในขณะเดียวกัน  การอพยพ
โยกย้ายออกนอกชุมชนที่เคยเป็นกลไกที่จะช่วยบรรเทาความขัดแย้งและความบาดหมางในชุมชนก็ถูกจ ากัดลง   



                         
           เมื่อหมู่บ้านมีขนาดใหญ่ขึ้น ปริมาณขยะก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย                            บริเวณจุดจ่ายน้ าที่มอแกนจะมาใช้น้ าร่วมกัน 
 

ปัจจุบันมีการต่อน้ าประปาจากแหล่งน้ าและจ่ายน้ าเป็นจุดใหญ่ๆ เพื่อมอแกนไดใ้ช้น้ าร่วมกัน   
นอกจากนั้นยังมีการสร้างห้องน้ า 9  ห้องและห้องส้วม 9  ห้องเพื่อให้มอแกนได้ใช้   แต่เดิมมอแกนถ่ายบริเวณ
ชายหาด เมื่อมีห้องส้วม มอแกนรุ่นใหม่ๆ หันมาใช้ห้องส้วมกันบ้าง  ปัจจุบันห้องส้วมเต็มและใช้การไม่ได้ต้ังแต่
ต้นปี 2549   

เนื่องจากหมู่บ้านมีขนาดใหญ ่จึงเริ่มมีขยะสะสมมากขึ้น มอแกนก าจัดขยะโดยการเผาและฝังกลบ แต่
ในอนาคตควรจะมีการวางแผนการจัดการที่เป็นแก้ว เศษพลาสติก และขยะที่อาจจะมีสารพิษเช่น แบตเตอรี่ไฟ
ฉายและวิทยุ  แผนการจัดการขยะและของเสียในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ควรจะครอบคลุมไปถึง     
หมู่บ้านมอแกนด้วย ไม่ใช่จ ากัดแต่เพียงบริเวณที่บริการนักท่องเที่ยวเท่านั้น 

ก่อนเดือนมีนาคม พ.ศ. 2549 มีชาวมอแกนจ านวน 4 คนจากทั้งหมดที่อาศัยบนเกาะสุรินทร์ที่มีสัญชาติ
ไทยและได้รับบัตรประชาชน ส่วนที่เหลือยังคงเป็นคนไร้รัฐและไม่ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฏหมายไทย  หลั ง
เหตุการณ์สึนามิ มีการน าเสนอข่าวเกี่ยวกับชาวมอแกนตามสื่อต่าง ๆ จนท าให้กรมการปกครองหันความสนใจ
มายังชาวมอแกนที่อาศัยอยู่บนเกาะสุรินทร์  ภาครัฐจึงมีการด าเนินงานด้านนี้อย่างจริงจัง ท าให้ชาวมอแกน 32 
คนไดร้ับบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2549 
  

แนวทางการสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยให้ชาวมอแกน 
ในอดีต กลุ่มเรือและกลุ่มบ้านมอแกนมีขนาดเล็ก กระจายอยู่ในบริเวณต่างๆ และมีการโยกย้ายเป็นครั้ง

คราว   ในหมู่เกาะสุรินทร์ มชีายหาดที่มอแกนเคยตั้งถิ่นฐานในอดีตกว่า 10 แห่ง รวมทัง้ในบริเวณที่เป็นที่ท าการ
อุทยานแห่งชาติในปัจจุบันด้วย แม้ว่าปัจจุบันชาวมอแกนจะต้ังหลักแหล่งค่อนข้าวถาวร แต่การสร้างความมั่นคง
ด้านที่อยู่อาศัยให้ชาวมอแกนควรจะค านึงถึงรากฐานทางวัฒนธรรม ซึ่งทางโครงการน าร่องอันดามันน าขอเสนอ
แนวทางต่อไปนี้ 

1) ควรจะรับรองความมั่นคงในที่อยู่อาศัยของมอแกนในฐานะชนพื้นเมืองที่เข้ามาท ามาหา
กินและตั้งเพิงพักบริเวณนี้ก่อนที่จะมีการประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครอง   มิฉะนั้นมอแกนจะ



เป็นเช่นชุมชนชาวเลส่วนใหญ่ในประเทศไทยซึ่งไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดินและถูกไล่รื้อใน
อนาคตซึ่งจะเป็นการท าลายสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ุเหล่านี้โดยสิ้นเชิง 
เพราะวิถีของชาวเลผูกพันกับทะเลอย่างยิ่ง ทางหน่วยราชการควรมีการประสานงานเพื่อ
รับรองสิทธิในที่อาศัยและทีท่ ามาหากินของมอแกน  โดยเฉพาะกรมอุทยานฯ กรมประมง 
และกรมการปกครอง 

2) ควรจะให้สิทธมิอแกนในการเลือกสถานที่อยู่อาศัยและการตั้งหมู่บ้านได้โดยมีการสรา้ง
ข้อตกลงกันระหว่างชุมชน หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพราะการมีหมู่บ้าน
ขนาดใหญ่และแออัดน้ันไม่เป็นผลดีกับทั้งมอแกนและทรพัยากรธรรมชาติ และไม่เปน็ผลดี
ต่อความเป็นปึกแผ่นของชุมชนด้วย  กรมอุทยานฯ ควรจะอนุญาตให้มีการตั้งถิ่นฐาน
มากกว่า 1 ชุมชน และอนุโลมให้มีการอพยพโยกย้ายหากมีความจ าเป็นทั้งทางกายภาพ
และทางวัฒนธรรม และควรมีตั้งกติกาชุมชนเก่ียวกับการอพยพย้ายเข้าออกหรือการเป็น 
“สมาชิกชุมชน” 

 

               
      ในอดีต นอกจากอ่าวบอนแล้ว มอแกนยังตั้งบ้านเรือนอยู่ทีอ่่าวไทรเอน          วิถีชีวิตของมอแกนที่ผูกพันและหากินกับทะเล 
 

3) แผนการจัดการอุทยานฯ ควรจะพิจารณาถึงความต้องการและข้อจ ากัดของชุมชนด้วย 
เช่น  แต่เดิมนั้นอ่าวบอนใหญ่ (แนอ๊ะ อ่าด๊ะ) เคยเป็นหมู่บ้านมอแกน ต่อมาเมื่อชาวมอแกน
โยกย้ายไปที่อ่าวไทรเอน    อุทยานฯ ก็ใช้อ่าวบอนใหญ่เป็นแหล่งทิ้งขยะและของเสีย       ซึ่ง
ส่งผลกระทบตอ่ชุมชนมอแกนบริเวณใกล้เคียงคือที่อ่าวเล็ก (แนอ๊ะ เน็ก) ในทางตรงกันข้าม 
ขยะและของเสียของหมู่บ้านกลับไม่ได้อยู่ในแผนการจัดการของทางอุทยานฯ   

4) ควรจะมีการอนุรักษ์หรือ “สงวน” พื้นทีท่ี่เป็นแหล่งส าคัญหรือแหล่งศักดิ์สิทธิ์ของมอแกน 
เช่น หลุมศพ แหล่งที่ตั้งชุมชนเก่า ฯลฯ โดยมีกฎกติกาห้ามเข้าไปรบกวนหรือพัฒนาพ้ืนที่
ดังกล่าว     
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