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โครงการวิจัยนี้ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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บทคัดยอ
การวิ จั ย เรื่ อ ง เส น ทางสายบุ ญ ทางพระพุ ท ธศาสนาของชาวสยามในประเทศมาเลเซี ย :
การวิเคราะหมรดกรวมทางวัฒนธรรมไทยและมาเลเซีย มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอัตลักษณและมรดกทาง
วัฒ นธรรมฐานพระพุทธศาสนาของชาวสยามในรัฐตอนเหนือประเทศมาเลเซี ย เพื่ อศึกษารูปแบบและ
แนวทางการสืบทอดอัตลักษณและมรดกทางวัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนาของชาวสยามในรัฐตอนเหนือ
ประเทศมาเลเซีย เพื่อศึกษาบทบาทภาครัฐของประเทศมาเลเซียและประเทศไทยในการสงเสริมอัตลักษณ
และมรดกทางวัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนาของชาวสยามในรัฐตอนเหนือประเทศมาเลเซีย และเพื่อศึกษา
เสนทางความสัมพันธเชิงอัตลักษณและมรดกรว มทางวัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนาของชาวสยามในรัฐ
ตอนเหนือประเทศมาเลเซีย รวมถึงชาวมาเลเซียเชื้อสายอื่นที่นั บถือศาสนาพุทธ กับชาวไทยทองถิ่นใน
ภาคใตของประเทศไทย เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ
ผลการศึกษาพบวา ชุมชนสยามในรัฐตอนเหนือของประเทศมาเลเซียเปนชุมชนที่มีลักษณะเฉพาะ
แตกตางไปจากชุมชนอื่นๆ ของประเทศมาเลเซีย ไมวาจะเปนชุมชนคนมาเลเซียเชื้อสายมลายู หรือชุมชน
คนมาเลเซียเชื้อสายจีน โดยชุมชนสยามในรัฐตอนเหนือประเทศมาเลเซียมีอัตลักษณดา นตางๆ ที่สําคัญ
ไดแก ดานอาหาร ดานการแตงกาย ดานภาษา ดานที่อยูอาศัย ดานประเพณี วัฒนธรรม และความเชื่อ
และดานศาสนา สําหรับมรดกทางวัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนาของชาวสยามในรัฐตอนเหนือประเทศ
มาเลเซียที่ยังคงความเปนอัตลักษณอันโดดเดนมีอยูดวยกันหลายประการ ไดแก การปดทองฝงลูกนิมิต
การเวียนเทียนและการแหเทียน การบวช การทําบุญตักบาตร ประเพณีทําบุญเดือน ๑๐ ประเพณีลากพระ
ประเพณี ทอดผ า ป า สามั คคี และประเพณี ทอดกฐิ น โดยรูป แบบการสื บทอดอั ต ลั กษณ และมรดกทาง
วัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนาของชาวสยามในรัฐตอนเหนือประเทศมาเลเซีย สามารถแบงออกไดเปน
๒ รูปแบบ ไดแก ๑) การสืบทอดทางตรง โดยผานการอบรมสั่งสอนผานระบบครอบครัว การประพฤติ
และปฏิบัติใหเห็น และการเรียนนักธรรม และ ๒) การสืบทอดทางออม โดยผานการรับชมและรับฟงจาก
สื่อและการเรียนการสอนภาษาไทย สํา หรับบทบาทภาครัฐ ของประเทศมาเลเซีย และประเทศไทยใน
การสงเสริมอัตลักษณและมรดกทางวัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนาของชาวสยามในรัฐตอนเหนือประเทศ
มาเลเซีย พบวา บทบาทภาครัฐของประเทศมาเลเซียในการสงเสริมอัตลักษณและมรดกทางวัฒนธรรมฐาน
พระพุทธศาสนาของชาวสยามในรัฐตอนเหนือประเทศมาเลเซีย ไดแก การสงเสริมดานพระพุทธศาสนา
การสงเสริมดานประเพณีและวัฒนธรรม และการสงเสริมดานการศึกษา สวนบทบาทภาครัฐของประเทศ
ไทยในการสงเสริมอัตลักษณและมรดกทางวัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนาของชาวสยามในรัฐตอนเหนือ
ประเทศมาเลเซีย ได แ ก การส ง เสริ ม ด า นพระพุ ทธศาสนา การส ง เสริ ม ด า นประเพณี แ ละวั ฒ นธรรม
และการสงเสริมดานการศึกษา ซึ่งโดยภาพรวมบทบาทภาครัฐทั้งของประเทศมาเลเซียและประเทศไทยใน
การสงเสริมอัตลักษณและมรดกทางวัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนาของ ชาวสยามในรัฐตอนเหนือประเทศ
มาเลเซียจะมีลักษณะที่คลายๆ กัน แตจะแตกตางออกไปในรายละเอียด
สําหรับเสนทางความสัมพันธเชิงอัตลักษณและมรดกรวมทางวัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนาของ
ชาวสยามในรัฐตอนเหนือประเทศมาเลเซีย รวมถึงชาวมาเลเซียเชื้อสายอื่นที่นับถือศาสนาพุทธกับชาวไทย
ทองถิ่นในภาคใตของประเทศไทย พบวามีดวยกันหลายเสนทางแตกตางกันออกไปตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
โดยเงื่อนไขความสัมพันธเชิงอัตลักษณและมรดกรวมทางวัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนาของชาวสยามกับ
ชาวไทยทองถิ่นในภาคใตของประเทศไทย พบวามีอยูดวยกันหลายเงื่อนไข ไดแก การนับถือศาสนาเดียวกัน
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Abstract
The title of research was the Buddhism Merit Road of Siamese in Malaysia :
An Analysis of Thai and Malaysian Cultural Common Heritage. This study is aimed at
identifying the identity and cultural heritage based on Buddhism of Siamese, indicating the
pattern and method to inherit identity and cultural heritage based on Buddhism of
Siamese, discovering the role of public sector both Malaysia and Thailand to promote
identity and cultural heritage based on Buddhism of Siamese in Northern States of
Malaysia, and determining the relationship road of identity and cultural heritage based on
Buddhism of Siamese in Northern States of Malaysia, another race of Malaysian who
worship Buddhism and Thai local in Southern Provinces of Thailand. This study was
qualitative research method.
Based on the analyses of data, it was found that Siamese communities in Northern
States of Malaysia had specific characteristic which different from other communities in
Malaysia such as Malaysian-Melayu race or Malaysian-Chinese race. The Siamese
communities in Northern States of Malaysia had crucial identities in several dimension
compounding food dimension; attire dimension; language dimension; housing dimension;
custom, culture and believe dimension; and religion dimension. Additionally, the cultural
heritages based on Buddhism of Siamese in Northern States of Malaysia had several
eminent performances such as Embed Boundary Stones Blessing or Fang Luuk Nimit, triple
circumambulation, ordination, made merit and gave alms to the monks, the Tenth Lunar
Month, Chak Phra festival, Forest-robe presenting ceremony and Kathin ceremony or
annual robe-presenting ceremony. Moreover, the pattern and method to inherit identity
and cultural heritage based on Buddhism of Siamese in Northern States of Malaysia was
able to be divided into two pattern; 1) direct inheritance by family training, observing from
practice and performance, and being drama student, and 2) indirect inheritance by
watching and listening from media and educating Thai language. Accordingly, the role of
public sector both Malaysia and Thailand to promote identity and cultural heritage based
on Buddhism of Siamese in Northern States of Malaysia was found that Malaysia and
Thailand public sector always similarly promote the identity and cultural heritage based
on Buddhism of Siamese which the highlight roles were presented as Buddhism affairs
promotion, custom and cultural promotion, and educative promotion.
Furthermore, the relationship road of identity and cultural heritage based on
Buddhism of Siamese in Northern States of Malaysia, another race of Malaysian who
worship Buddhism, and Thai local in Southern Provinces of Thailand was found that there
were several different roads from past to present. The condition for relationship of identity
and cultural heritage based on Buddhism of Siamese and Thai local in Southern Provinces
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had various stipulations such as similar religion, common history, likeness social and
culture, relationship network, and leaning process provision.
Key Words : Identity, Culture, Common Heritage, Merit Road, The Buddhism Based
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กิตติกรรมประกาศ
รายงานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี คณะผูวิจัยตองขอขอบพระคุณกรมสงเสริมวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม ที่ใหทุนสนับสนุนในการทําวิจัยครั้งนี้ และขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารยจันทรา
ทองสมัคร และอาจารยสุรศักดิ์ จํานงคสาร ผูทรงคุณวุฒิที่คอยใหคําแนะนําตางๆ จนทําใหรายงานวิจัย
ฉบับนี้สําเร็จลุลวงและมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น
ขอบขอบพระคุณทานเอกจิต กรัยวิเชียร กงสุลใหญ ประจําสถานกงสุลใหญ ณ เมืองปนัง ประเทศ
มาเลเซีย คุณบุญสม สุวรรณมณีย สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ประเทศมาเลเซีย พระมหาสมปองฐานิสฺสโร
รองเจาอาวาส วัดหนาพระบรมธาตุ ตํา บลในเมือง อําเภอเมือง จั งหวัดนครศรีธรรมราช ประเทศไทย
และนายสุชาติ ขุนสุวรรณ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาซึ่งเปนชาวสยามบานปลายระไม ตําบล
ปาดังเกอรเบา อําเภอเปนดัง รัฐเคดาห ประเทศมาเลเซีย ที่ไดกรุณาใหขอมูลตางๆ อันเปนประโยชนยิ่งใน
การทําใหรายงานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี
สุดทายที่จะลืมขอบพระคุณไมได นั่นก็คือชาวสยามในรัฐตอนเหนือประเทศมาเลเซียทุกคน ที่ให
การตอนรับ ดูแล รวมถึงการใหขอมูลอยางดียิ่งแกคณะผูวิจัย โดยเฉพาะครอบครัวเต็มสิริ และครอบครัว
ศรีสุวรรณ คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ดวย
ผลประโยชนอันพึงมีจากรายงานวิจัยฉบับนี้ คณะผูวิจัยขอมอบใหแกคุณพอคุณแม ครูบาอาจารย
และผูมีพระคุณทุกทาน
ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ
ทวนธง ครุฑจอน
พรไทย ศิริสาธิตกิจ
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สารบัญ
สารบัญภาพ
สารบัญตาราง
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บทที่ ๑ บทนํา
- หลักการและความเปนมา
- วัตถุประสงคการวิจัย
- คําถามวิจัย
- กรอบแนวคิดการวิจัย
- นิยามศัพทเฉพาะ
- ขอบเขตการวิจัย
- ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
- ตัวชี้วัดความสําเร็จ
บทที่ ๒ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
- แนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณของชาติพันธุวิทยา
- แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม
- แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม
- แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการขัดเกลาทางสังคม
- แนวคิดเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
- งานวิจัยที่เกี่ยวของ
บทที่ ๓ ระเบียบวิธีวิจัย
- การออกแบบการวิจัย
- กิจกรรมการดําเนินงานวิจัย
- เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
- การวิเคราะหขอมูล
- ระยะเวลาทําการวิจัยและแผนการดําเนินงานตลอดโครงการ
- วิธีการวางแผนการดําเนินงานและผลผลิต
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- ขอมูลทั่วไปของรัฐตอนเหนือประเทศมาเลเซีย
- วัดไทยและสํานักสงฆในรัฐตอนเหนือประเทศมาเลเซีย
- คนสยามในรัฐตอนเหนือประเทศมาเลเซีย
- อัตลักษณของชุมชนสยามในรัฐตอนเหนือประเทศมาเลเซีย
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อัตลักษณและมรดกทางวัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนาของชาวสยาม
ในรัฐตอนเหนือประเทศมาเลเซีย
- เสนทางความสัมพันธเชิงอัตลักษณและมรดกรวมทางวัฒนธรรมฐาน
พระพุทธศาสนาของชาวสยามในรัฐตอนเหนือประเทศมาเลเซียกับ
ชาวไทยทองถิ่นในภาคใตของประเทศไทย
- เสนทางความสัมพันธเชิงอัตลักษณและมรดกรวมทางวัฒนธรรมฐาน
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พระพุทธศาสนาของชาวสยามกับชาวไทยทองถิ่นในภาคใตของประเทศไทย
บทที่ ๕ สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
- สรุปผลการวิจัย
- อภิปรายผลการวิจัย
- ขอเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ประวัตินักวิจัย

๔๖
๔๖
๔๙
๕๗
๖๐
๗๓
๑๐๐
๑๐๗
๑๑๓
๑๒๑
๑๒๕
๑๒๘
๑๓๑
๑๓๑
๑๓๔
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๕

๙
(๘)

สารบัญ ภาพ
หนา
ภาพที่
๑ แผนที่ประเทศมาเลเซีย
๒ วัดมัชฌิมาประสิทธิ์ (วัดยาหวี) บานยาหวี ตําบลอาเหรา
อําเภอกางาร รัฐเปอรลิส
๓ วัดพรหมพิจิตร บานโคก ตําบลอาเหรา อําเภอกางาร รัฐเปอรลิส
๔ วัดสุนทรประชาราม บานทุงพรุ ตําบลปาดังเกอรเบา อําเภอเปนดัง รัฐเคดาห
๕ วัดวิสุทธิประดิษฐาราม บานปลายละไม ตําบลปาดังเกอรเบา
อําเภอเปนดัง รัฐเคดาห
๖ สํานักสงฆพรุฆอ (พรุฆอ) อําเภอเปนดัง รัฐเคดาห
๗ แผนที่แสดงรัฐตางๆ ของประเทศมาเลเซียบนคาบสมุทรมลายู
๘ สวนหนึ่งของอาหารของคนสยาม
๙ “ลูกเนียง” และ “น้ําพริกกะป” ของคนสยาม
๑๐ “การนุงกระโจมอก” ของผูหญิงสูงอายุในชุมชนสยาม บานลําปา รัฐเคดาห
๑๑ การทรงเครื่องของคุณยายทองเงิน ศรีสุวรรณ อายุ ๙๑ ป
บานปลายละไม รัฐเคดาห
๑๒ บานไมเกาแกในชุมชนสยาม บานลําปา ตําบลรัมไบ อําเภอเปนดัง รัฐเคดาห
๑๓ บานปูนในชุมชนสยาม บานลําปา ตําบลรัมไบ อําเภอเปนดัง รัฐเคดาห
๑๔ บานครึ่งปูนครึ่งไมในชุมชนสยาม บานลําปา ตําบลรัมไบ อําเภอเปนดัง รัฐเคดาห
๑๕ การปลูกพืชผักของคนสยามในบริเวณพื้นที่วางเปลา
๑๖ “พืชกระทอม” ในชุมชนสยาม
๑๗ มโนราหวินัย
๑๘ สวนหนึ่งของเด็กและเยาวชนสยามแหงคณะมโนราหบานลําปา
ตําบลรัมไบอําเภอเปนดัง รัฐเคดาห
๑๙ สัญลักษณที่บงบอกถึงการรับโนราหโรงครู
๒๐ การแสดงรํามโนราหของคณะมโนราหบานลําปา ณ วัดถ้ําคีรีวงศ
เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
๒๑ เวทีอเนกประสงคของวัดถ้ําคีรีวงศ
๒๒ ปายประชาสัมพันธการจัดงานลอยกระทงประจําป ๒๕๕๘
ของวัดจินดาราม (วัดทานาหรา) บานปรายเตียว ตําบลรัมไบ อําเภอเปนดัง
๒๓ การนําเด็กมาใหพระผูกขอมือเพื่อความเปนสิริมงคล
๒๔ วัดศูนยรวมการพบปะพูดคุยของกลุมเด็กวัยรุนสยาม
๒๕ นิมิตลูกเอก
๒๖ สวนหนึ่งของนิมิตลูกบริวาร
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๑๐
(๙)

สารบัญ ภาพ (ตอ)
หนา
ภาพที่
๒๗ การนําเข็มที่รอยดายแลวมาปกไวบริเวณใกลๆ ลูกนิมิต
๒๘ ปายประชาสัมพันธงานปดทองฝงลูกนิมิต
๒๙ บรรยากาศการเวียนเทียน ณ วัดมัชฌิมาประสิทธิ์ (วัดยาหวี) บานยาหวี
ตําบลอาเหรา อําเภอกางาร รัฐเปอรลิส เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๓๐ บรรยากาศงานวัดภายในวัดนิโครธาราม บานตะโละวันยะห ตําบลตะโละวันยะห
อําเภอโกตาสตาร รัฐเคดาห เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๓๑ แมคาคนไทยและสินคาที่นําไปจําหนายในงานวัด วัดนิโครธาราม
บานตะโละวันยะห ตําบลตะโละวันยะห อําเภอโกตาสตาร รัฐเคดาห
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๓๒ การบวชรวมกันของคนสยาม ณ วัดถ้ําคีรีวงศ บานปาดังปูสิงค
ตําบลปาดังปูสิงคอําเภอเปนดัง รัฐเคดาห เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
๓๓ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
๓๔ วัดหนาพระบรมธาตุ
๓๕ วัดสระเรียง
๓๖ พิธีทําขวัญนาค ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
๓๗ พระใหมแหผาขึ้นธาตุ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
๓๘ พระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
๓๙ การทําบุญเรียงตอก ณ วัดลําปา ตําบลรัมไบ อําเภอเปนดัง รัฐเคดาห
๔๐ การทําบุญถวายตอก ณ วัดบุญญาราม ตําบลอะห อําเภอกูบังปาสู รัฐเคดาห
๔๑ ปนโตอาหารสําหรับถวายแดพระภิกษุสงฆ
๔๒ บรรยากาศงานบุญเดือน ๑๐ ณ วัดลําปา ตําบลรัมไบ
อําเภอเปนดัง รัฐเคดาห เมือ่ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๙
๔๓ สวนหนึ่งของขนมงานบุญเดือน ๑๐
๔๔ การทําขนมจูจุนของคนสยามสําหรับเลี้ยงผูที่มารวมงานบุญ
๔๕ รานเปรตบริเวณภายในวัด ณ วัดลําปา ตําบลรัมไบ อําเภอเปนดัง รัฐเคดาห
๔๖ รานเปรตบริเวณภายนอกวัด ณ วัดลําปา ตําบลรัมไบ อําเภอเปนดัง รัฐเคดาห
๔๗ การทําเรือพระของวัดลําปา บานลําปา ตําบลรัมไบ อําเภอเปนดัง รัฐเคดาห
๔๘ เรือพระที่ถูกเก็บรักษาไวเพื่อนํากลับมาใชในปถัดๆ ไป
ณ วัดมัชฌิมาประสิทธิ์ (วัดยาหวี) บานยาหวี ตําบลอาเหรา
อําเภอกางาร รัฐเปอรลิสที่
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สารบัญ ภาพ (ตอ)
หนา
ภาพที่
๔๙ บรรยากาศงานทอดผาปา ณ สํานักสงฆพรุฆอ อําเภอเปนดัง รัฐเคดาห
เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
๕๐ การเลี้ยงอาหารผูที่มารวมงานบุญทอดผาปา ณ สํานักสงฆพรุฆอ
อําเภอเปนดัง รัฐเคดาห เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
๕๑ พุมกฐิน
๕๒ บรรยากาศงานบุญทอดกฐิน
๕๓ การตักบาตรขาวและการตักบาตรเงิน
๕๔ โรงเลี้ยงอาหารวาง
๕๕ โรงเลี้ยงอาหารเที่ยง
๕๖ การแสดงของคณะกลองยาวบานลําปา
๕๗ กําพรึก
๕๘ ประเพณีสรงน้าํ พระมหาเถระชั้นผูใหญ ณ วัดเทพบัณฑิต (วัดไมสน)
๕๙ หนังสือแบบเรียนธรรมศึกษา ชั้นโท ตามหลักสูตรธรรมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
๖๐ โรงเรียนสอนภาษาไทยวัดวิสุทธิประดิษฐาราม บานปลายละไม
ตําบลปาดังเกอรเบา อําเภอเปนดัง รัฐเคดาห
๖๑ ศูนยอบรมพุทธศาสนาสุนทรประชานาถ (โรงเรียนสอนภาษาไทย)
ตําบลปาดังเกอรเบา อําเภอเปนดัง รัฐเคดาห
๖๒ บรรยากาศภายในหองเรียนของโรงเรียนสอนภาษาไทยวัดวิสุทธิประดิษฐาราม
บานปลายละไม ตําบลปาดังเกอรเบา อําเภอเปนดัง รัฐเคดาห
๖๓ สวนหนึ่งของหนังสือเรียนที่ใชเรียนในโรงเรียนสอนภาษาไทย
สําหรับเด็กและเยาวชนสยามในประเทศมาเลเซีย
๖๔ สวนหนึ่งของการหัดคัดลายมือของเด็กและเยาชนสยาม
๖๕ การเขามาสงเสริมและจัดกิจกรรมของสโมสรขาราชการมาเลเซียเชื้อสายไทย
๖๖ โครงการเยาวชนสยามเยือนถิ่นมาตุภูมิ
๖๗ แผนที่เสนทางสายบุญทางพระพุทธศาสนาของชาวสยาม : ทางสายอดีต
๖๘ แผนที่เสนทางสายบุญทางพระพุทธศาสนาของชาวสยาม : เสนทางสายปจจุบัน
๖๙ ชาวมาเลเซียเชื้อสายอื่นกําลังแหผาขึ้นธาตุ
๗๐ แผนที่เสนทางสายบุญทางพระพุทธศาสนาของชาวมาเลเซียเชื้อสายอื่น
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สารบัญ ตาราง
หนา
ตารางที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

ระยะเวลาทําการวิจัยและแผนการดําเนินงานตลอดโครงการ
วิธีการวางแผนการดําเนินงาน
รายชื่อรัฐและดินแดนสหพันธของประเทศมาเลเซีย
รายละเอียดขอมูลวัดไทยและสํานักสงฆในรัฐเปอรลิส
รายละเอียดขอมูลวัดไทยในรัฐเคดาห
รายละเอียดขอมูลสํานักสงฆในรัฐเคดาห

๔๓
๔๔
๔๗
๕๐
๕๒
๕๖

๑๓
(๑๒)

สารบัญ แผนภูมิ
หนา
แผนภูมิที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

กรอบแนวคิดการวิจัย
เสนทางที่ ๑ จากรัฐเปอรลิสสูวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
เสนทางที่ ๒ จากรัฐเปอรลิสสูวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
เสนทางจากรัฐเคดาหสูวดั พระมหาธาตุวรมหาวิหาร
เสนทางที่ ๑ จากรัฐเปอรลิสสูวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารในปจจุบัน
เสนทางที่ ๒ จากรัฐเปอรลิสสูวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารในปจจุบัน
เสนทางที่ ๑ จากรัฐเคดาหสูวัดพระมหาธาตุมหาธาตุวรมหาวิหารในปจจุบัน
เสนทางที่ ๒ จากรัฐเคดาหสูวัดพระมหาธาตุมหาธาตุวรมหาวิหารในปจจุบัน
เสนทางที่ ๑ การเดินทางของชาวมาเลเซียสายอื่นจากประเทศมาเลเซีย
สูวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
๑๐ เสนทางที่ ๒ การเดินทางของชาวมาเลเซียสายอื่นจากประเทศมาเลเซีย
สูวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
๑๑ เสนทางที่ ๓ การเดินทางของชาวมาเลเซียสายอื่นจากประเทศมาเลเซีย
สูวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
๑๒ เสนทางที่ ๔ การเดินทางของชาวมาเลเซียสายอื่นจากประเทศมาเลเซีย
สูว ัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
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บทที่ ๑
บทนํา
หลักการและความเปนมา
“ณ ผืนแผนดินแมที่ถือกํา เนิด จึงมิอาจทิ้งบานทิ้งเมืองได” คํากลา วที่ยืนยันการตั้งหลักปกฐาน
อยางแนวแนของบรรพบุรุษกลุมคนชาวสยามในดินแดนประเทศมาเลเซียที่ถูกเลาขานผานลูกหลานรุนตอรุน
จากคําบอกเลาของชาวสยามในรัฐตอนเหนือของประเทศมาเลเซียที่อางถึงความรูสึกของบรรพบุรุษตนเอง
เมื่ อครั้น พ.ศ.๒๔๕๒ ที่ รัฐ บาลสยามต องยกหั ว เมื องมลายู ที่ประกอบด ว ย เมื องกลัน ตัน เมื องตรัง กานู
เมืองไทรบุรี และเมื องเปอรลิส๑ ใหแกประเทศอังกฤษตามสนธิสัญ ญากรุงเทพฯ (Bangkok Treaty)
เพื่อแลกเปลี่ยนกับการยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตของคนในบังคับอังกฤษในประเทศไทย การทําสัญญา
ระหวางไทยกับอังกฤษในครั้งนั้นไดผนวกวาดวยการยกเลิกสัญญาลับที่ไทยทําไวกับอังกฤษ พ.ศ.๒๔๔๐ และ
วาดวยการสรางทางรถไฟสายใต โดยที่รัฐบาลอังกฤษใหเงินกูในการกอสรางภายใตเงื่อนไขวาการสรางทาง
สายใตต องอยูภายใตการควบคุมของอังกฤษ ทั้งนี้รัฐบาลไทยตองสูญเสียดินแดนในหัว เมืองมลายูใหแก
อังกฤษในครั้งนี้ ประมาณ ๑๕,๐๐๐ ตารางไมล ตองสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญทางเศรษฐกิจเปน
จํานวนมาก รวมถึงประชากรไมต่ํา วา ๕ แสนคน ถือวา เปนการสูญเสียเกียรติภูมิของชาติเปนอยางมาก
เนื่องจากรัฐบาลสยามไดผลประโยชนนอยกวาประเทศอังกฤษ (นิพ นธ ทิ พยศรีนิ มิต, ๒๕๕๔ข) แมว า
ประเทศไทยไดเสียดินแดนมลายูใหแกอังกฤษ แตคนสยามอีกจํานวนไมนอยก็ยังคงยืนหยัดปกฐานในถิ่นฐาน
หัวเมืองเดิม จึงเปนที่มาของความรูสึกผสมผสานกันหลากหลายทั้งการตัดพอตอวา ความนอยเนื้อต่ําใจ
ความเสียใจ รวมถึงความโกรธของกลุมคนชาวสยามตอเหตุการณที่เกิดขึ้นในชวงเวลานั้น บางคนถึงกับลั่น
วาจาไมขอกลับมาเหยียบผืนแผนดินแมอีกเลยตราบสิ้นลมหายใจ รวมถึงการสั่งสอนลูกหลานมิใหเขามา
เมืองไทยดวยเชนกัน
รองรอยความบอบช้ําทางประวัติศาสตรของชาวสยามที่ถูกบังคับใหแยกออกจากกลุมเชื้อสายหรือ
วงศตระกูลเดียวกันดวยอาณาเขตดินแดนที่แนนอนตามแนวคิดรัฐสมัยใหม (โกวิท วงศสุรวัฒน, ๒๕๕๓)
จนกลายเปนประชากรของประเทศมาเลเซียอยางสมบูรณที่ถูกเรียกขานวา ชาวมาเลเซียเชื้อสายสยาม
หรือเรียกสั้นๆ ในประเทศมาเลเซียวา คนสยาม หรือชาวสยาม ทั้งนี้ในหวงระยะเวลาที่ผานกวารอยปที่มี
การแบงแยกดินแดนออกจากประเทศไทย และการเปลี่ยนแปลงความเปนพลเมืองจากคนสยามเปนคน
มาเลเซียเชื้อสายสยามยอมสงผลตอปรากฏการณทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะอยางยิ่งในการดําเนินชีวิตทั้งใน
ด า นประเพณี ด า นพิ ธี ก รรม และด า นความเชื่ อ จากการศึ ก ษาข อมู ล เบื้ อ งต น ของคณะผู วิ จั ย พบว า
ปรากฏการณทางวัฒนธรรมดังกลาวของชาวสยามมีทั้งแบบการรักษารูปแบบดั้งเดิมของชาวสยาม รูปแบบ
ผสมผสานทางวัฒนธรรมกับชาวจีน ชาวมลายู และรูปแบบพลวัตทางวัฒ นธรรม โดยรูป แบบดั งกลา ว
ทั้งหมดยังผูกโยงกับสิ่งยึดเหนี่ ยวทางจิตใจที่สําคัญยิ่ง คือ พระพุทธศาสนา กลาวคือ ชาวสยามยังคงใช
พระพุทธศาสนาเปนเครื่องมือกํากับความเปนเอกลักษณของชาติพันธุผานทางการดําเนินชีวิตประจําวัน
อาทิ การทําบุญตักบาตร การสวดมนต และการไปฟงเทศนฟงธรรมที่วัด รวมถึงผานทางประเพณีความเชื่อ
อาทิ การทอดผาปา การทอดกฐิน การแตงงานแบบไทยถิ่นใตดั้งเดิม และการบวชพระ ซึ่งปรากฏการณ
ทางวัฒนธรรมตามรูปแบบดังที่กลาวมาแลวนี้ชาวสยามมิไดถือปฏิบัติใหงอกงามโดยการใชทรัพยากรเฉพาะ
๑
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๒

ภายในเขตประมาเลเซียเทานั้น แตการถือปฏิบัติของชาวสยามยังมีการใชทรัพยากรทางวัฒนธรรมรวมกับ
ราชอาณาจักรไทยอีกดวย และทรัพยากรทางวัฒนธรรมรวมที่สําคัญอาทิ พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช
ในฐานะที่เปนสัญลักษณรวมกันของพุทธศาสนิกชนในแหลมมลายู โดยชาวสยามสวนใหญมีความเชื่อวา
ครั้ ง หนึ่ ง ในชี วิ ต ต อ งเดิ น ทางไปสั ก การะองค พ ระบรมธาตุ เ จดี ย ร ว มทํ า บุ ญ และนํ า บุ ต รหลานไป
บวชเรียนตามประเพณีที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช นอกจากนี้ชาวสยามยัง
เดินทางเขามาในราชอาณาจักรไทยเพื่อทําบุญ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพระเกจิที่มีชื่อเสียงในพื้นที่ภาคใต
ของประเทศไทยเพื่อความเป นสิริมงคลแกชีวิตตามความเชื่ อและศรัทธา อาทิ หลวงปู ทวด วั ดพะโคะ
จังหวัดสงขลา และวัดชางใหราษฎรบูรณาราม จังหวัดปตตานี อนึ่งการเดินทางในลักษณะดังกลาวของชาว
สยามเป นวิถีปฏิบั ติที่เกิดขึ้นมาตั้งแตครั้นอดี ตจวบจนถึงป จจุบั นและในอนาคต ซึ่งเสนทางสายบุญทาง
พระพุทธศาสนาของชาวสยามในรัฐตอนเหนือของประเทศมาเลเซียถือเปนเสนทางที่มีความสําคัญและควร
ได รับการศึกษาวิ จั ยอย า งจริ งจั งกอนที่เ ส น ทางสายนี้จะเหลื อเพี ยงเรื่องเล า ของเยาวชนรุ นหลั ง ทั้ งของ
ชาวสยามและชาวไทยถิ่นใต เพราะการศึกษาของ นิพนธ ทิพยศรีนิมิต (๒๕๕๔ข) ไดชี้ใหเห็นวา คนสยาม
ในรัฐตอนเหนือของประเทศมาเลเซียแมจะมีประวัติศาสตรอันยาวนานและมีความสัมพันธกับราชอาณาจักร
ไทยมาโดยตลอด แตในแงของขอมูลทางประวัติศาสตรกลับพบวา มีเอกสารหรือหลักฐานที่กลาวถึงเรื่องราว
ของคนสยามเหลานี้อยูคอนขางนอยและดูเหมือนวาคนสยามเหลานี้กําลังจะถูกลืมไปจากความทรงจําของ
คนไทยส ว นใหญ ที่อาศัยอยู ในประเทศไทย ทั้งที่ ในความเปน จริงแลว คนสยามเหลา นี้ ยั งคงอาศัยอยู ใน
ดินแดนที่เคยเปนสวนหนึ่งของประเทศไทยมากอน ยังมีความสํานึกในความเปนไทย มีความภาคภูมิใจใน
ความเปนเชื้อชาติไทย และยังมีวิถีชีวิตที่คงไวซึ่งเอกลักษณของความเปนไทยอยางเหนียวแนน ซึ่งการศึกษา
ขางตนสอดคลองกับเหตุการณที่เกิดขึ้นเมื่อครั้นที่มีการจัดงานอนุรักษและสงเสริมวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๑
(The ๑th Thai Culture Night Event) เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยอูตารา
มาเลเซีย (Universiti Utara Malaysia หรือ Northern University of Malaysia) รัฐเคดาห๒ ประเทศ
มาเลเซี ย โดยองคกรนักศึกษาไทย มหาวิทยาลัยอูตารามาเลเซียรว มกับสถานกงสุลใหญ ณ เมืองปนั ง
ประเทศมาเลเซีย กลาวคือ ภายในงานดังกลาวชาวมาเลเซียเชื้อสายสยามตางใหความสําคัญกับการจัดงาน
ในครั้งนี้เปนอยางมากและแสดงออกถึงสํานึกความเปนไทย ความภาคภูมิใจในความเปนเชื้อชาติไทย และ
คงไวซึ่งเอกลักษณของความเปนไทยอยางชัดเจนผานการดําเนินชีวิต คือ การแตงกายดวยชุดไทยโบราณ
(นุงผาถุงและสวมเสื้อแขนกระบอก) การไหวตามหลักอาวุโส การพูดและสื่อสารดวยภาษาไทยถิ่นใต รวมถึง
การแสดงความรูสึกตื้นตันใจประทับใจที่ไดเห็นภาพสะทอนรากเหงาแหงศิลปะการแสดงและวัฒนธรรมไทย
หลากหลายสาขาจากแผนดินแมหรือประเทศไทยทีร่ วมจัดแสดงในงานดังกลาว
นอกจากขอมูลทางประวัติศาสตรที่มีเอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวคนสยามในประเทศมาเลเซียอยู
คอนขา งน อยแลว สถานภาพความเปนชนกลุม นอยที่อยูติดเขตชายแดนระหวางประเทศมาเลเซีย และ
ประเทศไทย การกลายเปนชนกลุมนอยจากสภาวะการลาอาณานิคมและการเมืองระหวางประเทศ จึงเปน
อีกประเด็นที่นาสนใจของชาวสยาม เพราะประเทศมาเลเซียเปนประเทศที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ
ซึ่งเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปวาประชากรกลุมใหญที่สุดในประเทศ คือ ผูสืบเชื้อสายมลายูดั้งเดิม นับถือศาสนา
อิ ส ลาม และพู ด ภาษามาเลเซี ย หรื อภาษามลายู รองลงมาคื อ ผู มี เ ชื้ อสายจี น และผู มี เ ชื้ อสายอิ น เดี ย
ตามลํา ดับ การเปนชนกลุมนอยจึงทําใหชาวสยามไมมีสิทธิเทาเทียมกับประชากรกลุมใหญของประเทศ
อยางไรก็ตามกลุมคนชาวสยามก็มีการรวมตัวกันตอสูและจัดตั้งสมาคมคนสยามในรัฐตางๆ แตยังขาดพลัง
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อํานาจการตอรองทางการเมืองกับทางรัฐบาลมาเลเซีย อยางไรก็ตามในแงมุมทางวัฒนธรรมรัฐบาลมาเลเซีย
ก็มีการอนุรักษและสงเสริมศิลปะ ขนบธรรมเนียม และประเพณีของชาวสยามในประเทศมาเลเซียอยาง
ตอเนื่องซึ่งลวนแตเปนมรดกวัฒนธรรมเชนเดียวกับราชอาณาจักรไทยและไดรับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนา
อาทิ ประเพณี ลอยกระทง ประเพณี งานบุญ เดือนสิบ และงานบุญ วั นวิส าขบูชา ที่ เปน วั นหยุดราชการ
นอกจากรั ฐ บาลมาเลเซี ย ที่ ดํ า เนิ น การแล ว ทางรั ฐ บาลไทยโดยสถานทู ต ไทยและสถานกงสุ ล ใหญ ก็ มี
การดําเนินนโยบายสนับสนุนเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมของชาวสยามและชาวไทยในประเทศมาเลเซีย
เพื่ อ สร า งความตระหนั ก ในคุ ณ ค า แห ง มรดกทางวั ฒ นธรรมของราชอาณาจั ก รไทยในฐานะที่ เ ป น
ราชอาณาจักรที่มีความเจริญรุงเรืองสืบสายประวัติศาสตรมาตั้งแตสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี และ
สมัยรัตนโกสินทร ซึ่งการสนับสนุนของรัฐบาลไทยมุงเนนยุทธศาสตรสําคัญ ๒ ประการ คือ ประการที่หนึ่ง
ยุทธศาสตรอนุ รักษ มรดกทางวัฒนธรรม กลา วคือ เป นยุท ธศาสตรส รางคนที่ เน นการกระตุ นและสร า ง
จิตสํา นึกของคนไทยที่พํานักอยูในประเทศมาเลเซียและผูมีเชื้อชาติไทยหรือชาวสยามมีสวนรวมอนุรักษ
มรดกไทยที่ดี ง ามไว ใหคงอยู คูชาติ พันธุ สื บทอดจากรุ นสูรุน รวมถึงสั ม พั นธภาพทางวั ฒ นธรรมระหว า ง
ชาวสยามในรัฐตอนเหนือประเทศมาเลเซียกับชาวไทยทองถิ่นในภาคใตของประเทศไทย และประการที่สอง
ยุทธศาสตรสงเสริมมรดกทางวัฒนธรรม กลาวคือ เปนยุทธศาสตรสรางชาติที่เนนการกระตุนและสรางแรง
ดึงดูดใจแกชาวมาเลเซียและชาวตางชาติที่พํานักอยูในประเทศมาเลเซียในอัตลักษณความเปนไทยที่งดงาม
และเปนการเปดโลกทัศนที่กวางขวางครอบคลุมและถูกตองเกี่ยวกับราชอาณาจักรไทย อีกทั้งเปนการสราง
ภาพลั ก ษณ ที่ ดี ของราชอาณาจั กรไทยในสายตาชาวต า งชาติ ที่ส ง ผลสื บเนื่ องโดยตรงต ออุ ต สาหกรรม
การท อ งเที่ ย วของไทย และส ง ผลโดยอ อมต อ ด า นอื่ น ๆ อาทิ ด า นการศึ ก ษา ด า นการพาณิ ช ย ธุ ร กิ จ
และการลงทุน และดานความสัมพันธระหวางประเทศ
ดวยความเปนมาและความสําคัญของประเด็นที่กลาวมาขางตนจึงทําใหคณะผูวิจัยมีความสนใจที่จะ
การวิเคราะหมรดกรวมทางวัฒนธรรมไทยและมาเลเซียเกี่ยวกับเสนทางสายบุญทางพระพุทธศาสนาของ
ชาวสยามในรั ฐ ตอนเหนือ ประเทศมาเลเซี ย ว า มี ลักษณะเช นไรและเป นอย า งไรบ า ง โดยมุ งเน นศึกษา
อัตลักษณและมรดกทางวัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนาของชาวสยามในรัฐตอนเหนือ ประเทศมาเลเซีย
เพื่อการเพิ่มพูนเอกสารทางวิชาการสําหรับการคนควาและอางอิงเรื่องราวเกี่ยวกับชาวสยามในรัฐตอนเหนือ
ประเทศมาเลเซี ย ศึ ก ษารู ป แบบและแนวทางการสื บ ทอดอั ต ลั ก ษณ แ ละมรดกทางวั ฒ นธรรมฐาน
พระพุทธศาสนาของชาวสยามในรัฐตอนเหนือ ประเทศมาเลเซีย โดยรูปแบบและแนวทางที่ศึกษามาจาก
การสื่อสารแบบสองทางคือการเสนอโดยชาวสยามตามองคความรูและประสบการณและการเสนอโดย
คณะผู วิ จั ยตามองคความรูบ นฐานแนวคิด และทฤษฏีต า งๆ เพื่อแสดงให เห็นถึงจุ ดร ว มและจุด ต า งของ
ประเด็นดังกลาวอยางชัดเจน ศึกษาบทบาทภาครัฐของประเทศมาเลเซียและประเทศไทยในการสงเสริม
อัตลักษณและมรดกทางวัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนาของชาวสยามในรัฐตอนเหนือ ประเทศมาเลเซียตาม
ความประสงคของทางสถานกงสุลใหญ ณ เมืองปนัง ประเทศมาเลเซีย ที่ตองการใหมีการเก็บรวบรวม
ขอมูลเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับชาวสยามในรัฐตอนเหนือ ประเทศมาเลเซีย และศึกษา
เสนทางความสัมพันธอัตลักษณและมรดกรวมทางวัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนาของชาวสยามในรัฐตอน
เหนือ ประเทศมาเลเซีย รวมถึงชาวมาเลเซียเชื้อสายอื่นที่นับถือศาสนาพุทธ กับชาวไทยทองถิ่นในภาคใต
ของประเทศไทย โดยขอมูลการวิจัยจะยังประโยชนเชิงวิชาการ การทองเที่ยว และการลงทุน รวมถึง
ความสัมพันธระหวางประเทศไทยและประเทศมาเลเซียตอไป

๔

วัตถุประสงคการวิจัย
๑. เพื่อศึกษาอัตลักษณและมรดกทางวัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนาของชาวสยามในรัฐตอนเหนือ
ประเทศมาเลเซีย
๒. เพื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบและแนวทางการสื บ ทอดอั ต ลั ก ษณ แ ละมรดกทางวั ฒ นธรรมฐาน
พระพุทธศาสนาของชาวสยามในรัฐตอนเหนือประเทศมาเลเซีย
๓. เพื่อศึกษาบทบาทภาครัฐของประเทศมาเลเซียและประเทศไทยในการสงเสริมอัตลักษณและ
มรดกทางวัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนาของชาวสยามในรัฐตอนเหนือประเทศมาเลเซีย
๔. เพื่อศึกษาเสนทางความสัมพันธเชิงอัตลักษณและมรดกรวมทางวัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนา
ของชาวสยามในรั ฐ ตอนเหนื อ ประเทศมาเลเซี ย รวมถึง ชาวมาเลเซี ย เชื้อ สายอื่ น ที่ นั บ ถื อศาสนาพุ ท ธ
กับชาวไทยทองถิ่นในภาคใตของประเทศไทย
คําถามวิจัย
๑. ชาวสยามในรัฐตอนเหนือ ประเทศมาเลเซีย ยังคงมีอัตลั กษณและมรดกทางวัฒนธรรมฐาน
พระพุทธศาสนาอะไรบาง และมีคุณลักษณะเปนอยางไร
๒. การสื บ ทอดอั ตลั กษณแ ละมรดกทางวัฒ นธรรมฐานพระพุ ทธศาสนาของชาวสยามในรั ฐ
ตอนเหนือประเทศมาเลเซีย มีรูปแบบเชนไรและมีแนวทางเปนอยางไร
๓. บทบาทภาครัฐของประเทศมาเลเซียและประเทศไทยในการสงเสริมอัตลักษณและมรดกทาง
วัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนาของชาวสยามในรัฐตอนเหนือประเทศมาเลเซียเปนอยางไร
๔. เส นทางความสั ม พั นธ เชิ งอั ต ลักษณ และมรดกรว มทางวั ฒ นธรรมฐานพระพุ ทธศาสนาของ
ชาวสยามในรัฐตอนเหนือประเทศมาเลเซีย รวมถึงชาวมาเลเซียเชื้อสายอื่นที่นับถือศาสนาพุทธกับชาวไทย
ทองถิ่นในภาคใตของประเทศไทยเปนอยางไร

๕

กรอบแนวคิดการวิจัย
ปจจัยหลัก
อัตลักษณและมรดกทาง
วัฒนธรรม
ฐานพระพุทธศาสนา
- ประเพณี
- พิธีกรรม
- ความเชื่อ



กระบวนการ

ผลผลิต

การสืบทอดอัตลักษณและมรดก
ทางวัฒนธรรม
ฐานพระพุทธศาสนา
- รูปแบบ
- แนวทาง/วิธีการ

เสนทางสายบุญ ทาง
พระพุทธศาสนาของชาวสยาม
- เสนทางความสัมพันธเชิง
อัตลักษณและมรดกรวมทาง
วัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนา
ของชาวสยามในประเทศ
มาเลเซีย รวมถึงชาวมาเลเซีย
เชื้อสายอื่นที่นับถือศาสนาพุทธ
กับชาวไทยทองถิ่นในภาคใต
ของประเทศไทย
- เงื่อนไขความสัมพันธเชิง
อัตลักษณและมรดกรวมทาง
วัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนา
ของชาวสยามกับชาวไทย
ทองถิ่นในภาคใตของประเทศ
ไทย


บทบาทภาครัฐ ในการสงเสริม
อัตลักษณและมรดกทางวัฒนธรรม
ฐานพระพุทธศาสนา
- บทบาทภาครัฐของประเทศ
มาเลเซียในการสงเสริมอัตลักษณ
และมรดกทางวัฒนธรรมฐาน
พระพุทธศาสนาของชาวสยาม
- บทบาทภาครัฐของประเทศไทยใน
การสงเสริมอัตลักษณและมรดกทาง
วัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนาของ
ชาวสยาม



แผนภูมิที่ ๑ กรอบแนวคิดการวิจัย
นิยามศัพ ทเฉพาะ
๑. อัตลักษณและมรดกรวมทางวัฒนธรรม หมายถึง การสรางความหมายเชิงวัฒนธรรมใหแก
ตั ว ตนในป จ เจกหรื อ กลุ ม ชนของชาวชาวสยาม ประเทศมาเลเซี ย และชาวไทยถิ่ น ใต ประเทศไทย
เพื่อตระหนักในคุณคาชีวิตของตนตามความหมายที่กลุมตนเองไดนิยามไวในดานดานประเพณี พิธีกรรม
และความเชื่อ
๒. ประเพณี พิธีกรรม และความเชื่อ หมายถึง กิจกรรมและกลวิธีที่มีการปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเปน
เอกลักษณและมีความสําคัญโดยอาศัยฐานพระพุทธศาสนาของชาวสยามในรัฐตอนเหนือ ประเทศมาเลเซีย
๓. การสื่อสารทางวัฒนธรรม หมายถึง การถายโยงความคิดหรือความรูสึกใหเห็นพองตองกันของ
ชาวสยามบุ คคลหนึ่ งไปยัง อีกบุคคลหนึ่ง โดยผ านชองทางตา งๆ เพื่ อจุ ดมุงหมายในการแสดงความเป น
เอกลักษณ หรือตัวตนในความเปนชาติของตนเอง ทั้งที่เปนนามธรรมและรูปธรรม ซึ่งจะประพฤติปฏิบัติ
สืบตอกันมาจากรุนหนึ่งมายังอีกรุนหนึ่ง
๔. ชาวสยาม หมายถึง ประชาชนประเทศมาเลเซียที่มีเชื้อสายสยาม หรือชาวมาเลเซียเชื้อสาย
สยามที่เปนชนชาวสยามดั้งเดิมและนับถือศาสนาพุทธที่อาศัยอยูในรัฐทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย

๖

๕. รัฐตอนเหนือ ประเทศมาเลเซีย หมายถึง รัฐที่ตั้งอยูทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย ซึ่งใน
ที่นปี้ ระกอบดวย รัฐเคดาห และรัฐเปอรลิส
๖. ชาวมาเลเซียเชื้อสายอื่นที่นับถือศาสนาพุทธ หมายถึง ประชาชนประเทศมาเลเซียที่มีเชื้อสาย
อื่นๆ นอกเหนือจากเชื้อสายสยามที่นับถือศาสนาพุทธและอาศัยอยูในประเทศมาเลเซีย
ขอบเขตการวิจัย
๑. ขอบเขตดานเนื้อหา
๑.๑ ศึ ก ษาอั ต ลั กษณ แ ละมรดกทางวั ฒ นธรรมฐานพระพุ ท ธศาสนาของชาวสยามในรั ฐ
ตอนเหนือประเทศมาเลเซียที่เกี่ยวของกับประเพณี พิธีกรรม และความเชื่อ
๑.๒ ศึ ก ษารู ป แบบและแนวทางการสื บ ทอดอั ต ลั ก ษณ แ ละมรดกทางวั ฒ นธรรมฐาน
พระพุทธศาสนาของชาวสยามในรัฐตอนเหนือประเทศมาเลเซีย
๑.๓ ศึกษาบทบาทภาครัฐของประเทศมาเลเซียและประเทศไทยในการสงเสริมอัตลักษณและ
มรดกทางวัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนาของชาวสยามในรัฐตอนเหนือประเทศมาเลเซีย
๑.๔ ศึ ก ษาเส น ทางความสั ม พั น ธ เ ชิ ง อั ต ลั ก ษณ แ ละมรดกร ว มทางวั ฒ นธรรมฐาน
พระพุทธศาสนาของชาวสยามในรัฐตอนเหนือประเทศมาเลเซีย รวมถึงชาวมาเลเซียเชื้อสายอื่นที่นับถือ
ศาสนาพุทธกับชาวไทยทองถิ่นในภาคใตของประเทศไทย รวมทั้งการวิเคราะหเงื่อนไขความสัมพันธเชิง
อัตลักษณและมรดกรวมทางวัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนาของชาวสยามกับชาวไทยทองถิ่นในภาคใตของ
ประเทศไทย
๒. ขอบเขตดานพื้นที่
การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ มุ ง เน น พื้ น ที่ ศึก ษาเฉพาะในรั ฐ ที่ ตั้ ง อยู ท างตอนเหนื อ ของประเทศมาเลเซี ย
ซึ่งประกอบดวย รัฐเคดาห และรัฐเปอรลิส และพื้นที่บางสวนในภาคใตของประเทศไทย อาทิ จังหวัดสงขลา
จังหวัดพัทลุง และจังหวัดนครศรีธรรมราช
๓. ขอบเขตดานเวลา
การวิจัยในครั้งนี้ใชระยะเวลา ๑ ป
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
๑. ทําใหทราบบริบทของอัตลักษณและมรดกทางวัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนาของชาวสยามใน
รัฐตอนเหนือ ประเทศมาเลเซีย
๒. ทํ า ให ท ราบรู ป แบบและแนวทางการสื บ ทอดอั ต ลั ก ษณ แ ละมรดกทางวั ฒ นธรรมฐาน
พระพุทธศาสนาของชาวสยามในรัฐตอนเหนือ ประเทศมาเลเซีย
๓. ทําใหทราบบทบาทภาครัฐของประเทศมาเลเซียและประเทศไทยในการสงเสริมอัตลักษณและ
มรดกทางวัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนาของชาวสยามในรัฐตอนเหนือ ประเทศมาเลเซีย
๔. ทําใหทราบเสนทางความสัมพันธเชิงอัตลักษณและมรดกรวมทางวัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนา
ของชาวสยามในรัฐตอนเหนือ ประเทศมาเลเซีย รวมถึงชาวมาเลเซียเชื้อสายอื่นที่นับถือศาสนาพุทธกับ
ชาวไทยทองถิ่นในภาคใตของประเทศไทย ตลอดจนทราบเงื่อนไขความสัมพันธเชิงอัตลักษณและมรดกรวม
ทางวัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนาของชาวสยามกับชาวไทยทองถิ่นในภาคใตของประเทศไทย
๕. เปนขอมูลและสารสนเทศสําหรับสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานและสถาบันตางๆ
ที่เกี่ยวของทั้งในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย โดยนําองคความรูที่ไดจากการวิจัยไปปรับประยุกตใชให

๗

เกิด ประโยชน ต อ การส ง เสริ ม และอนุ รักษ อัต ลั กษณ และมรดกทางวั ฒนธรรมของชาวสยาม ตลอดจน
การสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางสองประเทศ
ตัว ชี้ว ัดความสําเร็จ
๑. ไดทราบบริบทที่เปนอัตลักษณและมรดกทางวัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนาของชาวสยามในรัฐ
ตอนเหนือ ประเทศมาเลเซียอันจะนําไปสูการจัดทําเอกสารสรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับอัตลักษณและมรดก
ชาวสยามที่ธํารงอยูในประเทศมาเลเซีย
๒. ได ท ราบรู ป แบบและแนวทางการสื บ ทอดอั ต ลั ก ษณ แ ละมรดกทางวั ฒ นธรรมฐาน
พระพุทธศาสนาของชาวสยามในรัฐตอนเหนือ ประเทศมาเลเซีย ตลอดจนทราบเงื่อนไขความสัมพันธเชิง
อัตลักษณและมรดกรวมทางวัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนาของชาวสยามกับชาวไทยทองถิ่นในภาคใตของ
ประเทศไทย ที่สามารถนํามาเปนขอมูลพื้นฐานการเชื่อมโยงกับชาวไทยทองถิ่นในภาคใตของประเทศไทย
๓. ไดเอกสารสรุปเกี่ยวกับบทบาทภาครัฐของประเทศมาเลเซียและประเทศไทยในการสงเสริม
อัตลักษณและมรดกทางวัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนาของชาวสยามในรัฐตอนเหนือประเทศมาเลเซีย
๔. ไดเอกสารทางวิชาการเผยแพรเกี่ยวกับเสนทางความสัมพันธเชิงอัตลักษณและมรดกรวมทาง
วัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนาของชาวสยามในรัฐตอนเหนือประเทศมาเลเซีย รวมถึงชาวมาเลเซียเชื้อสาย
อื่นที่นับถือศาสนาพุทธกับชาวไทยทองถิ่นในภาคใตของประเทศไทย
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บทที่ ๒
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาวิจัยเรื่อง เสนทางสายบุญทางพระพุทธศาสนาของชาวสยามในประเทศมาเลเซีย :
การวิเคราะหมรดกรวมทางวัฒนธรรมไทยและมาเลเซีย คณะผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
(Review Literature) ในประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้
๑. แนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณของชาติพันธุวิทยา
๒. แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม
๓. แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม
๔. แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการขัดเกลาทางสังคม
๕. แนวคิดเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
๖. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
๑. แนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณของชาติพ ันธุว ิทยา
อัตลักษณ เปนคําที่มีรากศัพทมาจากภาษาลาตินที่วา Identitas และเดิมใชคําวา Idem ซึ่งมี
ความหมายวา “เหมือนกัน” (The Same) อัตลักษณเปนคําที่ใชกันโดยทั่วไปในศตวรรษที่ ๒๐ เปนตนมา
โดยมีจุดเริ่มตนและพัฒนาขึ้นในสํานักปฏิสัมพันธเชิงสัญลักษณ (Symbolic Interactionism) โดยจอรจ
เฮอรเบิรท มี๊ด (George Herbert Mead) ที่กลาวถึง ตัวตน (The Self) วาเปนสมรรถนะอันเปนของ
มนุษยโดยเฉพาะในการที่จะคิดคํานึงถึงธรรมชาติและสังคมรอบตัวผานการสื่อสารและภาษา โดยตัวตนนั้น
เกิ ด จากการได รั บ อิ ท ธิ พ ลมาจากสองแนวทาง คื อ อิ ท ธิ พ ลจากสั ง คมโดยตรงและอิ ท ธิ พ ลของตั ว เอง
(ณฐพงศ จิตรนิรัตน, ๒๕๕๐)
อัตลักษณเปน แนวคิดที่มีการศึกษาอยา งกวางขวางโดยเฉพาะในกลุมวัฒนธรรมศึกษา ดัง ที่
กาญจนา แกวเทพ (๒๕๔๙) กลาววา แนวคิด “อัตลักษณ” เปนแนวคิดหนึ่งที่สํานักวัฒนธรรมศึกษาให
ความสนใจอยางมาก และแนวคิดอัตลักษณมีความเชื่อมโยงกับแนวคิดอื่นๆ ซึ่งนักวิชาการสาขาตางๆ
ใหความสนใจศึกษาเรื่องอัตลักษณ เริ่มตั้งแตการใหคํานิยาม กระบวนการกอตัว และการคลี่คลาย หรือ
ศึกษาหนาที่ของอัตลักษณ เปนตน โดยอัตลักษณเปนกระบวนการแบบเหรียญ ๒ ดาน ดานหนึ่งก็คือ
การรูสึกวาเปนพวกเดียวกัน และอีกดานหนึ่งคือคนอื่นก็ตองรูสึกเชนนั้นดวย อัตลักษณจึงเปนความพยายาม
สรางขอบเขตของบุคคล คือการตอบคําถามใหไดวาเราเปนใคร แตกตางจากคนอื่นอยางไร ตรงไหน สัมพันธ
กับใคร และคนอื่นสัมพันธกับเราอยางไร
ความหมายของอัตลั กษณ โ ดยพื้นฐานนั้น จะเกี่ยวของกับความหมายที่ซ อนทั บคาบเกี่ยวกัน อยู
ระหวา งตั ว ตนหรือ อั ต ลั กษณ ที่สั ม พั นธ กับ สั ง คม ซึ่ งหมายถึ งโครงสรา งทางสั ง คมที่ กํ า หนดพฤติ กรรม
การแสดงออกที่เกี่ยวของกับบทบาท หนาที่ ความสัมพันธทางสังคมของปจเจกบุคคลตอคนอื่นๆ ในสังคม
กับอัตลักษณที่เกี่ยวของกับความคิดและการตีความของปจเจกบุคคลในการนิยามและใหความหมายของ
ตัวเองเมื่อสัมพันธกับสังคมและสิ่งแวดลอมรอบตัว อัตลักษณจึงมีมิติที่ซอนทับระหวางโครงสรางสังคมที่
กําหนดปจเจกกับการนิยามของปจเจกในฐานะผูกระทําการ (รัตนา บุญมัธยะ, ๒๕๔๖)
ประสิทธิ์ ลีปรีชา (๒๕๔๗) กลาววา อัตลักษณ เปนการกอรปขึ้นและดํารงอยูในการรับรูเกี่ยวกับ
ตัวเองและคนอื่นรับรูเรา โดยมีกระบวนการทางสังคมในการสรางและสืบทอดอัตลักษณ ซึ่งขึ้นอยูกับบริบท
ของความสัมพันธทางสังคมที่มีตอคนและกลุมอื่นๆ ในสังคม โดยอัตลักษณมีไดทั้งในระดับปจเจกบุคคล
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(Individual Identity) และอัตลักษณรวมของกลุม (Collective Identity) ในระดับปจเจกบุคคล บุคคล
หนึ่ งอาจมี หลายอั ต ลั กษณ อยู ใ นตั ว เอง ส ว นอั ตลั กษณร ว มของกลุม นั้ น ถูกสร า งขึ้น บนพื้ น ฐานของ
ความเหมือนกันของกลุม ยอมมีความแตกตางกับกลุมอื่น โดยความแตกตางจากกลุมอื่นจะเปนตัวกําหนด
ความเปนอัตลักษณเฉพาะกลุมของตน ซึ่งสอดคลองกับนิลิณี หนูพินิจ (๒๕๕๑) ที่กลาววาอัตลักษณแบงเปน
๒ ระดับ คือ อัตลักษณปจเจกชนที่เปนการมองตนเองในแงมุมตางๆ ในฐานะสมาชิกหนวยหนึ่งของสังคม
และอั ต ลัก ษณ รว ม อย า งไรก็ดี อัตลั กษณ ไ ม ได มีลั กษณะที่ เป น เอกภาพและเป นหนึ่ ง เดี ย ว แต เกิด จาก
การเชื่อมรอยขององคประกอบตางๆ ของวาทกรรม (ณฐพงศ จิตรนิรัตน, ๒๕๕๐)
อภิญญา เฟองฟูสกุล (๒๕๔๓) กลาวถึง ตัวตนหรืออัตลักษณสรุปไดวา ปจจุบันมโนทัศน “ตัวตน”
หรือ “อัตลักษณ” มักจะถูกกลาวถึงควบคูไปกับมโนทัศนของอํานาจ โดยเฉพาะอยางยิ่งในการนิยาม
ความหมายหรือการสรางภาพแทนความจริง (Representation) เมื่อสัมพันธกับมโนทัศนเหลานั้น ตัวตน
หรืออัตลักษณ ดูจะมีความหมายที่แตกตางไปจากความหมายที่เขาใจกันโดยสามัญสํานึก โดยทั่วไปเรามักจะ
เขาใจวา อัตลักษณของใครหรือของอะไรบางอยางก็นาจะหมายถึงคุณสมบัติที่เปนลักษณะเฉพาะของบุคคล
หรือสิ่งนั้น
บารเกอร (Barker, ๒๐๐๐) กลาวถึงอัตลักษณวา อัตลักษณไมใชเรื่องที่ติดตัวมากับธรรมชาติ
หากแตเปนสิ่งที่ถูกประกอบสรางขึ้นมา และอัตลักษณนี้เกิดขึ้นไดจากปฏิสัมพันธกับผูอื่น ซึ่งสอดคลองกับ
วูดวารด (Woodward, ๑๙๙๗) ที่กลาววา อัตลักษณเปนสิ่งชี้วาเราเปนใคร สัมพันธกับคนอื่นอยางไร
สัมพันธกับโลกที่เราอยูอยางไร อัตลักษณจึงเปนหนทางในการบงบอกวาเรามีความเหมือนหรืออยูในสถานะ
รวมกันกับคนอื่น หรือหนทางที่บอกวาเราแตกตางไปจากคนอื่นอยางไร ซึ่งเปนการแบงแยกโดยการใชความ
แตกตางเปนเกณฑ โดยอัตลักษณเปนสิ่งที่สรางความเขาใจความสัมพันธทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม อัตลักษณเสนอหนทางความคิดที่จะเชื่อมโยงระหวางความเปนบุคคลและสังคมอันเปนการพบกัน
ระหวางจิตใจและสังคม เปนการกอรูปและเปนที่ ตั้งของจิตใจและสังคม (Psycho-social) โดยที่
ความแตกตางทางชวงเวลาและสถานที่สงผลสําคัญไมวาจะมากหรือนอยในการอธิบายเกี่ยวกับความเปน
สวนหนึ่งของบุคคลหรือสังคม ดังนั้นชวงเวลาทางประวัติศาสตรเปนสิ่งสะทอนที่สําคัญมากกวาสิ่งอื่นและ
นําไปสูจุดรวมของความหมายของอัตลักษณ (Woodward, ๒๐๐๒) โดยหนทางการสรางอัตลักษณ คือ
ผานการชี้ความแตกตา งซึ่งมีทั้งทางสังคมและทางสัญลักษณ อัตลักษณถูกนํามาใชโดยการกอรูปผาน
กระบวนการแบงแยกและการครอบงําทางจิตใจ โดยอัตลักษณเปนตําแหนงแหงที่ทางสังคมที่เชื่อมโยงกัน
ระหวางความเปนบุคคลกับสังคม (Personal and Social) สัมพันธที่ถูกสรางขึ้นผานความสัมพันธกันของ
ความแตกตา งระหว างเราและเขา มีลั กษณะการปรองดองรว มกันและการจั ดการกับความแตกต า ง
การกอรูปและการสรางอัตลักษณนั้นเกี่ยวของกับทั้งการจัดวางและการละเมิดหรือฝาฝนขอบเขตที่มีอยู
ซึ่งพยายามสรา งขอบเขตขึ้นใหมซึ่งบางครั้งไมใชขอบเขตที่ปลอดภัย สามารถเลื่อนไหล ไมแนนอน
และเปลี่ยนแปลงไดทุกเวลา ความไมแนนอนของอัตลักษณนําไปสูการทําใหคนเกิดความเชื่อมั่นในสาระ
ความจริงในสิ่งที่เขาคนพบเพื่อสรางความปลอดภัยและมั่นคง อัตลักษณยังเกี่ยวของกับสัญลักษณและไดรับ
การสรางใหมผานระบบในการนําเสนอภาพตัวแทน (Representational System) โดยมีปจจัยพื้นฐานที่
เกี่ยวของกับสังคม เศรษฐกิจ และฐานทางการเมือง (Woodward, ๒๐๐๒)
อัตลักษณ (Identity) คือ ความเปนตัวตนของมนุษย อันเกิดจากกระบวนการขัดเกลาทางสังคม
และวั ฒ นธรรม ซึ่ ง จุ ฑ าพรรธ ผดุ ง ชี วิ ต (๒๕๕๐) ได อ ธิ บ ายว า “อั ต ลั ก ษณ นั้ น แท จ ริ ง คื อ เรื่ อ งของ
ภาพลักษณของตัวตนของมนุษยเรา (Images of Oneself) ที่ไดจากการมีปฏิสัมพันธในสังคม (Social

๑๐

Interaction) และเปนความเขาใจทั้งในระดับที่เรามีตอตัวเอง และในลักษณะที่เกี่ยวของสัมพันธกับบุคคล
อื่นๆ ในสังคมตลอดชั่วชีวิตของเรา”
จอรจ เฮอรเบิรท มี๊ด (George Herbert Mead) ไดกลาวถึง อัตลักษณ ในความเปนตัวตนของ
มนุษยไววา มนุษยโดยทั่วไปไมมีความเปนตนตั้งแตเกิด แตที่มีขึ้นไดเพราะผานพอ แม ผูปกครอง และกลุม
เพื่อน ที ชว ยสร างความเปนตนเอง และการกระทํ าระหวา งกันในสังคม ทํา ใหรูวาบุ คคลอื่นตา งจากตน
อยางไร ดังนั้นการที่จะรูวาเราเปนใครและมีเอกลักษณของตัว (Self-identity) อยางไรนั้น ทราบไดจาก
การใชภาษาและสัญลักษณตา งๆ ในสังคม สิ่งเหลานี้เปนสิ่งสําคัญตอการสรา งสรรคตัวตนของตนเองใน
สังคม (สุพัตรา สุภาพ, ๒๕๔๔)
นิพนธ ทิพยศรีนิมิต (๒๕๕๔ข) ไดสรุปเกี่ยวกับตัวตนหรืออัตลักษณไววา ตัวตนหรืออัตลักษณ
คือสิ่งที่ทําใหเรารับรูวาเราคือใคร มีความสัมพันธกับคนอื่น ๆ และสัมพันธกับโลกที่แวดลอมตัวเราอยางไร
มี ใ ครบ า งที่ เ ป น พวกเดี ย วกั บ เราและมี ใ ครบ า งที่ แ ตกต า งไปจากเรา อย า งไรก็ ต ามหากพิ จ ารณาถึ ง
ความหมายของตัวตนในแวดวงวิชาการในปจ จุบันแลว จะเห็นไดวา การใหคํานิ ยามดัง กลาวมักจะมี
ความหมายที่เลื่อนไหลไปตามบริบท โดยเฉพาะในแวดวงวัฒนธรรมศึกษา การใหความหมายไดแปร
เปลี่ยนไปจากความหมายเดิมคอนขางมาก ทั้งนี้เพราะแนวโนมของแนวคิดยุคหลังสมัยใหม (PostModernity) ไดรื้อถอนความเชื่อเกี่ยวกับคุณสมบัติที่เปนแกนแทของปจเจกภาพ ทําใหความเปนปจเจก
กลายเปนเรื่องของการนิยามความหมายที่สามารถเลื่อนไหล แปรเปลี่ยนไปตามบริบท ซึ่งสวนใหญแลว
มักจะมองวา ตัวตนหรืออัตลักษณจะถูกกําหนดโดยความแตกตางที่สามารถมองเห็นไดจากลักษณะที่ตรงกัน
ขามและการแบงแยกออกจากกัน เชน ความแตกตางระหวางชนชาติ คนผิวดํากับคนผิวขาว ผูหญิงและ
ผูชาย ความขัดแยงหรือความเชื่อเปนตน การนิยา มความหมายที่เลื่อนไหลแปรเปลี่ยนไปตามบริบทดังกลาว
ทําให Identity ในความหมายของเอกลักษณเดิมถูกเปลี่ยนมาใชคําวา “ตัวตน” หรือ “อัตลักษณ” แทน
และทําใหเกิดแนวคิด ที่เกี่ยวกับตัว ตนหรืออั ตลักษณในหลายกระแส ไมว าจะเปน การมองตัวตนหรือ
อัตลักษณวาเปนเรื่องที่ตองกลาวควบคูไปกับมโนทัศนของอํานาจ หรือการมองวา อัตลักษณของใครหรือ
ของอะไรก็ตามนาจะหมายถึงคุณสมบัติที่เปนลักษณะเฉพาะของบุคคลหรือสิ่งนั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุม
ทฤษฎี ยุคหลังสมัยใหมที่มองวา ตัว ตนหรืออัต ลักษณ มิไดหมายถึงคุณสมบั ติเฉพาะเทานั้ น แตยัง มี
ความหมายครอบคลุมไปถึงความสัมพันธกับคนอื่น ๆ ตลอดจนโลกที่แวดลอมตัวเรา รวมถึงตองมองวาใคร
เปนพวกเดียวกับเราและใครที่แตกตางจากเราอีกดวย
ฉลาดชาย รมิตานนท (๒๕๕๕) อธิบายวา อัตลักษณ หรือ Identity นั้นไมใชสิ่งที่เกิดขึ้นลอยๆ
ตามธรรมชาติ แตเปนสิ่งที่เกิดจากการสรางของวัฒนธรรมในชวงเวลาหนึ่ง และวัฒนธรรมก็เปนสิ่งกอสราง
ทางสังคม (Social Construct) นอกจากนี้วัฒนธรรมก็ไมใชสิ่งที่หยุดนิ่งหรือตายตัว หากแตมีรูปแบบเปน
วงจรที่เรียกวา “วงจรแหงวัฒนธรรม” (Circuit of Culture) ดังนั้น อัตลักษณทั้งหลายจึงมีกระบวนการถูก
ผลิต (Produced) ใหเกิดขึ้นและถูกบริโภค (Consumed) และถูกควบคุมจัดการ (Regulated) อยูใน
วัฒนธรรมเหลานั้น พรอมกันนี้ก็มีการสรางความหมายตางๆ (Creating Meanings) ผานทางระบบตางๆ
ของการสรางภาพตัวแทน (Symbolic Systems of Representation) ที่เกี่ยวกับตําแหนงแหงที่ตางๆ
ทางอัตลักษณอันหลากหลายที่เราเลือกใช หรือนําเอามาสรางเปนอัตลักษณของเรา
อัตลักษณจึงเกิดจากการที่มนุษยมีปฏิสังสรรคตอกันภายในสังคม กระบวนการขัดเกลาทางสังคมทํา
ให ม นุ ษ ย มี อัต ลั ก ษณ ๒ ระดั บ คือ อั ต ลั ก ษณร ะดั บ ป จ เจกบุ คคล (Individual) และอั ต ลั ก ษณร ว ม
(Collective identity) ซึ่ง อภิญญา เฟองฟูสกุล (๒๕๔๖) ไดอธิบายไวสรุปไดวา อัตลักษณเปนการเชื่อมตอ
ระหวางความเปนปจเจกบุคคลกับโครงสรางสังคม (Social Aspect) อันมาจากสัญญะตางๆ ในสังคม เชน
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ภาษา ศาสนา เครื่องแตงกาย หรือการบริโภค อัตลักษณจึงอาจถูกกํา หนดไดทั้งจากบุคคลเปนผูกํา หนด
ตนเองหรือถูกกําหนดตําแหนงของบุคคลในสังคมก็ได สิ่งดังกลาวทําใหเกิดจิตสํานึกสวนตัว และจิตสํานึก
รวมในระดับสังคม ที่สามารถทําใหอัตลักษณกลายเปนสิ่งที่แปรเปลี่ยนไปตามบริบท และเปนคุณสมบัติที่
สรางขึ้นตามสถานการณเฉพาะหนา
การสรางและการผลิตซ้ําของอัตลักษณ ทําได ๒ วิธี ไดแก
๑. การนิยามอัตลักษณในทางบวก (Positive Identification) เปนการนิยามอัตลักษณ หรือให
ความหมายเกี่ยวกับประวัติศาสตร ชาติพันธุ และสังคมวัฒนธรรมของตนเองหรือคนภายในสังคม โดยเฉพาะ
ปญญาชน สื่อมวลชน และหนวยงานรัฐ
๒. การนิยามอัตลักษณในทางลบ (Negative Identification) เปนการนิยามหรือเปนการสราง
อัตลักษณ โดยคนอื่นหรือกลุมอื่น ซึ่งเปนคนภายนอกชุมชน ทั้งที่เปนศัตรู และพันธมิตร อัตลักษณนี้เปน
การพิจารณาจากมุมมองคนภายนอก
กระบวนการสรางอัตลักษณ (Process of Identity Construction) จึงเปนการความพยายามของ
มนุษ ยที่ ตองการสร างตนเองโดยอาศัยพื้นที่ทางสั งคมวัฒ นธรรมมาเปนตัว กํา หนดตํา แหน งตนเอง และ
กําหนดตําแหนงในทางสังคม เพื่อใหดํารงอยูอยางแตกตางจากกลุมชนอื่น แตความเสมอภาคการดําเนินชีวิต
ยอมมีความเทาเทียมกับสังคมอื่นๆ
ดังนั้นอัตลักษณ จึงเปนการสรางตัวตนเฉพาะในกลุมชนของตนที่มาจากสังคมวัฒนธรรมของตนเอง
ซึ่งกลุมชนที่มีวัฒนธรรมอันเดียวกันนี้ เรียกวา กลุมชาติพันธุ ซึ่ง อมรา พงศาพิชญ (๒๕๓๘) ไดอธิบาย
ความหมายและความสํ า คั ญ ของ “ชาติ พั น ธุ ” (Ethnic Group) ไว ส รุ ป คื อ กลุ ม คนที่ มี วั ฒ นธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษาพูดเดียวกัน และเชื้อวาสืบเชื้อสายจากบรรพบุรุษกลุมเดียวกัน เชน คนไทย
คนพมา คนกะเหรี่ยง คนจีน คนลาว เปนตน ซึ่งกลุมคนที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษเดียวกันนี้ หมายถึง
บรรพบุรุษทางสายเลือด บรรพบุรุษทางวัฒนธรรม ผูที่อยูในกลุมชาติพันธุเดียวกันจะมีความรูสึกผูกพันทาง
สายเลือด และทางวัฒนธรรม ซึ่งในความผูกพันดังกลาว ชวยเสริมสรางเอกลักษณ ที่เปนลักษณะตัวตนของ
บุคคล และของชาติพันธุ และในขณะเดียวกันสามารถเราอารมณความรูสึกใหเกิดความเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันได โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูที่อยูในกลุมชาติพันธุนับถือศาสนาเดียวกัน
ดวยเหตุนี้อัตลักษณ ของกลุมชาติพันธุ จึงหมายถึง กลุม คนที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษเดียวกัน
มีขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่เหมือนกัน ซึ่งสิ่งดังกลาวไดหลอหลอมบุคคลใหมีความ
เปนตัวตนในดานอัตลักษณ ทั้งในระดับปจเจกบุคคล และระดับสังคม ที่แตกตางจากกลุมชนอื่น อีกทั้ ง
การดํารงอยูของวัฒนธรรม ประเพณี ที่โดดเดนนั้นยังเปนการแสดงออกถึงความเปนปจเจกชนของกลุมที่
แตกตางจากกลุมชาติพันธุอื่นอยางมีความหมายที่นาสนใจ
นอกจากนี้ยศ สันตสมบัติ และคณะ (๒๕๔๘) ไดกลาวถึง อัตลักษณทางชาติพันธุวา อัตลักษณทาง
ชาติพันธุมิไดมีรูปแบบแนนอนตายตัว หากแตเปน “ยุทธวิธี” ใน การนําเสนอตนเองที่เลื่อนไหลและ
ปรับเปลี่ยนไปตามเงื่อนไข สถานการณ และผลประโยชนที่เปลี่ยนแปลงไป อัตลักษณทางชาติพันธุยังเปน
เรื่องของการเจรจาตอรองและการตอสู ดวยการรื้อรั้วหรือขอบเขตทางชาติพันธุ (Ethnic Boundaries)
ซึ่งตนเองสรางไวเพื่อแบงแยก หรือชนกลุมอื่นๆ และรัฐลอมไวเพื่อกีดกัน และการปรับเปลี่ยนจุดเผชิญหนา
ระหวางคนกลุมตางๆ กระบวนการรื้อรั้วและสรางใหมอยางตอเนื่องนี้เอง ที่ทําใหโครงสรางของอํานาจใน
พื้นที่ชายแดนนั้นมีการกอรูป ผลิตใหม และนิยามความหมายในลักษณะที่เลื่อนไหลไปมา ตามบริบทและ
เงื่อนไขของการเจรจาตอรองที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ซึ่งสอดคลองกับทัศนาวดี แกวสนิท (๒๕๕๙)
ที่กลาววา เมื่ออัตลักษณเปนสิ่งที่ถูกประกอบสรางขึ้น ยอมถูกรื้อสรางขึ้นมาใหมได ดวยเหตุนี้อัตลักษณจึงมี
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ลักษณะเลื่อนไหลไปมาตามแตสถานการณหรือแลวแตบริบท กลาวคือ อัตลักษณสามารถเปลี่ยนแปลงได
โดยอาจเกิดขึ้นจากแรงขับภายนอก เพราะฉะนั้นอัตลักษณของแตละบุคคลอาจจะคงที่ในแงมุมใดแงมุมหนึ่ง
ในขณะที่อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณเพื่อตอบสนองตอสถานการณใดสถานการณหนึ่งไปพรอมๆ
กัน และในทางสังคมวัฒนธรรม อัตลักษณถือเปนลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมของคนและชุมชน ซึ่งสืบทอด
กันมาจากบรรพบุรุษ ถูกครอบงําโดยวัฒนธรรมกระแสหลักและของผูมีอํานาจมากกวา
๒. แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม
วัฒนธรรมเปนปจจัยที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอสังคมมนุษย เพราะเปนสิ่งที่จะทําใหชีวิตของมนุษย
สามารถดํารงอยูได และยังเปนสิ่งที่สําคัญที่จะชวยใหการดําเนินชีวิตของมนุษยในสังคมสามารถดําเนินไปได
ดวยความเปนระเบียบเรียบรอย เจริญรุงเรือง และมีความมั่นคงสืบตอไป ทั้งนี้เนื่องมาจากการมีชีวิตของ
มนุ ษ ย การแสดงพฤติ กรรมของมนุ ษ ย ตลอดจนความสั ม พั น ธ ต อ กัน ของมนุ ษ ยมิ ไ ดกํ า หนดขึ้น มา
โดยธรรมชาติทางรางกายหรือโดยสัญชาตญาณ ดังนั้นมนุษยจึงตองมีการเรียนรู และพัฒนาวัฒนธรรมขึ้นมา
เพื่อการดํารงชีวิต และการดําเนินชีวิตของตนเอง (สุรพงษ ลือทองจักร, ๒๕๕๒)
คําวา “วัฒนธรรม” ตรงกับคําภาษาอังกฤษวา “Culture” และ “Cultural” มีรากศัพทมาจากคํา
ภาษาฝรั่งเศส ซึ่งดัดแปลงมาจากภาษาละตินวา “Cultura” แปลวา การ เพาะปลูกและบํารุงใหเจริญ
งอกงาม ซึ่งกลุมเกษตรกรในทวีปยุโรปชามาแตเดิม ตอมาได เปลี่ยนเปนความเจริญทางดานตางๆ ของ
มนุษย (กรมศิลปากร, ๒๕๔๒) คําวา “วัฒนธรรม” เปนคําที่ พลตรี พระเจาวรวงศเธอ กรมหมื่นนราธิป
พงศประพันธ ทรงบัญญัติขึ้น โดยนําคําภาษาบาลีมารวมกับคําภาษาสันสกฤต คือ “วัฒน” มา จากคําวา
“วฑฺฒน” ในภาษาบาลี แปลวา ความเจริญงอกงาม และ “ธรรม” มาจากคําวา “ธรฺม” ในภาษาสันสกฤต
แปลวา สภาพที่เปนอยูจ ริง รวมความแลวหมายถึง สภาพที่แสดงถึงความเจริญงอกงามหรือความมีระเบียบ
วินัย และนํามาใชในทางราชการครั้งแรกใน พระราชบัญญัติบํารุงวัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ.๒๔๘๓ และนิยม
ใชสืบตอมาจนถึงทุกวันนี้ (คณะกรรมการจัดทําหนังสือวิถีไทย สถาบันราชภัฏเชียงใหม, ๒๕๔๓)
๑. ความหมายของวัฒนธรรม
คําวา “วัฒนธรรม” มาจากคําวา วัฒนะ และ ธรรม ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒
(ราชบัณ ฑิ ต ยสถาน, ๒๕๔๖) ได ให ความหมายว า “วั ฒ นะ น.ความเจริญ ความงอกงาม (ป.วฑฺ ฒ น)
วัฒนธรรม น.สิ่งที่ทําความเจริญงอกงามใหแกหมูคณะ เชน วัฒนธรรมในการแตงกาย วิถีของหมูคณะ”
นิยพรรณ วรรณศิริ (๒๕๔๐) ใหความหมายของคําวา “วัฒนธรรม” ใหกินความเต็มที่ทุกแขนง
วิชาการ ขอใหพิจารณาความหมายของปราชญจากสํานักฝรั่งเศส ซึ่งทางสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แหงชาติ (ไทย) ไดนํามาใชใหความหมายของคําวาวัฒนธรรมอยูในขณะนี้ ปราชญจากสํานักฝรั่งเศสไดให
คําจํากัดความของวัฒนธรรมวา “Le bien”, “Le beau” และ “Levrai” ซึ่งทางคณะกรมการวัฒนธรรม
แหงชาติใชคําวา “ความดี ความงาม ความจริง” (สัจธรรม) ความหมายธรรมนองนี้ผูเขียนเห็นวาจะใชเปน
ขอยุติ ของการตี ความหมายของคําวา “วัฒนธรรม” ไดดี และสมบูรณ อยู ในตัว ของมันนั่นเอง เพราะ
ความหมายนี้ครอบคลุมความหมายทั้งหมด ทั้งในแง มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
สาขาวิชาการทาง มานุษยวิทยา
ส.ศิวลักษณ (จุฑาพรรธ ผดุงชีวิต, ๒๕๕๐) ไดใหคําจํากัดความคําวาวัฒนธรรม ไววา หมายถึง ชีวิต
ทั้งหมด ซึ่งกลุมชนหนึ่งใดไดประพฤติปฏิบัติกันมาจนเปนวิวัฒนาการสืบตอกันไปเปนชั่วคน ๆ และหัวใจของ
วัฒนธรรมคือภาษาอันเปนพาหะที่สําคัญทางวัฒนธรรม
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ยศ สันตสมบัติ (๒๕๔๐) ใหความหมายของวัฒนธรรมสรุปไดวาวัฒนธรรมคือผลรวมของระบบ
ความรู ความเชื่อ ศิลปะ จริยธรรม จารีต ประเพณี ตลอดจนความสามารถและอุปนิสัยตาง ๆ ซึ่งเปนผลรวม
มาจากการเปนสมาชิกของสังคม
สุพัตรา สุภาพ (๒๕๔๒) ไดใหความหมายไววา “วัฒนธรรม” มีความหมาย ครอบคลุมถึงทุกสิ่ง
ทุก อย า งที่ แ สดงออกถึง วิ ถีชี วิ ต ของมนุ ษ ยใ นสั ง คมของกลุ ม ใดกลุ ม หนึ่ ง หรื อ สั งคมใดสั ง คมหนึ่ ง ที่
ประกอบดวยความรู ความเชื่อ ศิลปะ ศีลธรรม กฎหมาย ประเพณี วิทยาการ และทุกสิ่งทุกอยางที่คิดและ
ทําในฐานะเปนสมาชิกของสังคม
เอ็ดเวิรด บี ไทเลอร (Edward B.Tylor, ๑๙๘๕) กลาวถึง วัฒนธรรมไววา ในทัศนะของนักสังคม
วิทยาและนักมานุษยวิทยา วัฒนธรรม หมายถึง องครวมที่ซับซอน ซึ่งรวมถึงความรู ความเชื่อ ศิลปะ
จริยธรรม กฎหมาย ประเพณีและความสามารถหรืออุปนิสัยอื่น ๆ ที่มนุษยไดมาโดยการเปนสมาชิกของ
สังคม
นอกจากนี้ ในความหมายและลั กษณะวั ฒนธรรมนั้ น อมรา พงศาพิ ชญ (๒๕๓๘) ไดอธิ บายไว
ซึ่งสรุปไดวา วัฒนธรรมคือระบบสัญลักษณในสังคมมนุษยที่มนุษยสรางขึ้น มิใชระบบที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ
ตามสัญชาตญาณ ดังนั้น เมื่อสรางขึ้นมาแลว จึงสอนใหคนรุนหลังเรียนรูหรือนําไปปฏิบัติ วัฒนธรรมจึงตอง
มีการเรียนรู และมีการถายทอด ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรม และพฤติกรรมของมนุษยในสังคมจึงเปน
ความสัมพันธที่ใกลชิดกันมาก ซึ่งวัฒนธรรมในสังคมมี ๒ ลักษณะ คือ วัฒนธรรมในลักษณะที่เปนสัญลักษณ
และจับ ตองไมไ ด เชน ภาษาพู ด ความเชื่อ โลกทัศน เป นต น และวัฒนธรรมทางดานวัต ถุ เช น อาคาร
บานเรือน วัด ประติมากรรมตาง ๆ เปนตน
๒. ลักษณะของวัฒนธรรม
วัฒนธรรมมีลักษณะสําคัญหลายประการ ดังตอไปนี้ (สุรพงษ ลือทองจักร, ๒๕๕๒)
๑. เปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น ไมใชเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเพื่อตอบสนองความตองการของมนุษย
และสังคม
๒. เปนผลรวมของแบบแผนในการดํารงชีวิต หรือวิถีชีวิตหลายๆ ประการของมนุษย
๓. เปนของสังคมสวนรวม ไมใชของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเทานั้น
๔. เปนสิ่งจําเปนของมนุษยและสังคม ซึ่งตองมีในทุกๆ สังคมมนุษยและสังคมไมสามารถดํารงอยูได
ถาปราศจากวัฒนธรรม
๕. เปนสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู โดยการขัดเกลาทางสังคมและการถายทอดดว ยภาษาและ
สัญลักษณตา งๆ ดวยคุณภาพของมันสมองที่เหนือกวาสัตวโลกชนิดอื่นๆ
๖. เปนมรดกทางสังคมที่คนรุน หนึ่งถายทอดไปสูคนอีกรุน หนึ่ง
๗. เปนรูปแบบพฤติกรรมในอุดมคติและบรรทัดฐานทางสังคม ซึ่งบุคคลตองปฏิบัติตาม
๘. เปนสิ่งที่อยูเ หนืออินทรีย (Superorganic) คือ สามารถเรียนรูจากสิ่งแวดลอม และเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล อมให เหมาะสมกับ ตัว เองได ดว ยการสรา งสรรคสิ่ ง ต า งๆ ขึ้น ซึ่ง จะมี เพีย งในมนุ ษ ย เท า นั้ น
ส ว นสั ต ว อื่น จะมี ลั ก ษณะอยู ใ ต อิน ทรี ย คื อ จะอาศั ย การถ า ยทอดทางสายโลหิ ต หรื อ กรรมพั น ธุ  แ ละ
สั ญชาตญาณ ไม ส ามารถปรับ เปลี่ ยนสิ่ งแวดล อมให เหมาะสมกั บตั ว เองได แตจ ะปรั บตั ว เองให เขา กั บ
สิ่งแวดลอมเทานั้น ลักษณะเชนนี้ทําใหมนุษยรูจักการเรียนรูและทําใหชีวิตอยูรอดไดทั้งทางกายภาพและ
สังคม
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๙. ในแตละสังคมจะมีวัฒนธรรมทั้งสวนที่เหมือนกันและแตกตางกันออกไป ไมใชมีสวนใดสวนหนึ่ง
เพียงสวนเดียวเทานั้น
๑๐. เปนสิ่งที่ไมคงที่แตเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ คือเปนสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงไดโดย
มนุษยเอง เพื่อใหเหมาะสมกับแบบแผนในการดํารงชีวิตของมนุษย ซึ่งเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
๓. ปจจัยที่มอี ิทธิพ ลตอวัฒนธรรม
ปจ จั ย ที่ มี อิท ธิ พ ลต อ การเกิด และลั กษณะของวั ฒนธรรมในสั ง คมต า งๆ โดยทั่ ว ไปมี ดั งต อไปนี้
(สุรพงษ ลือทองจักร, ๒๕๕๒)
๑. ปจจัยทางสภาวะแวดลอมทางภูมิศาสตร อันไดแก ลักษณะภูมิประเทศและ ลักษณะภูมิอากาศ
ที่สังคมนั้นตั้งอยู ซึ่งมีผลทําใหผคู นในสังคมมีความคิด คานิยม บุคลิกภาพ อาชีพที่แตกตางกันออกไป
๒. ปจจัยทางชีวภาพของมนุษ ย อันไดแก มนุษยมีสมองที่มีคุณภาพเปนเลิศ มีดวงตาที่ใชไดดี
มีอวัยวะที่ประกอบกันในการพูดและสื่อความหมาย ความเขาใจตอกัน มีแขน และมือที่มีความคลองตัวใน
การใชกระทําสิ่งตางๆ สิ่งเหลานี้จะเปนสวนชวยใหมนุษยสามารถคิดและสรางสรรควัฒนธรรมตางๆ ขึ้นมา
ได
๓. ปจจัยทางวัฏจักรแหงชีวิตของมนุษย ตลอดชวงชีวิตของมนุษยนับตั้งแตเกิด ขึ้นมา เจริญเติบโต
เปนผูใหญจนกระทัง่ ตายไป จะตองอาศัยปจจัยและแนวทางในการปฏิบัติมากมาย จึงเปนปจจัยอยางหนึ่งที่
ชวยผลักดันใหมนุษยคิดสรางวัฒนธรรมตางๆ ขึ้นมาเพื่อใชประโยชนในการดําเนินชีวิตในชวงตางๆ เหลานั้น
๔. ปจจัยทางจิตใจของมนุษย เนื่องจากมนุษยมีความตองการอันสืบเนื่องมาจากลักษณะทาง
กายภาพ เชน ความหิวกระหาย ความตองการทางเพศ ความตองการพักผอน ความตองการขจัดสิ่งที่
รางกายไมตองการ ตลอดจนการที่มนุษยมีอารมณเกิดขึ้นในลักษณะตางๆ สิ่งเหลานี้ลวนเปนปจจัยผลักดัน
ใหมนุษยคิดสรางสรรควัฒนธรรมขึ้น
๕. ปจจัยทางสังคม มนุษยที่อยูรวมกันในสังคมจะตองมีการเกี่ยวของสัมพันธและปฏิบัติตอกัน
จึงทําใหมนุษยคิดสรางสิ่งตางๆ ที่จะมาชวยใหเกิดความสะดวกในการติดตอเกี่ยวของสัมพันธกัน เชน ภาษา
การคมนาคมขนสง การสื่อสาร สัญลักษณ และสัญญาณตางๆ
๓. องคประกอบของวัฒนธรรม
องคประกอบของวัฒนธรรมโดยทั่วไปวัฒนธรรมมีองคประกอบ ๔ ประการ ไดแก (สุรพงษ
ลือทองจักร, ๒๕๕๒)
๑. องควัตถุ (Material) ทั้งที่เปนเครื่องมือและสัญลักษณ (Instrumental and Symbolic
Objects) หมายถึง วัฒนธรรมในดานวัตถุที่มีรูปรางสามารถจับตองได เชน เครื่องมือเครื่องใชตางๆ
ภาพเขี ย น สิ่ ง ก อ สร า งต า งๆ และการสร า งสั ญ ลั ก ษณ หรื อ เครื่ อ งหมายต า งๆ เช น ภาษาและการสื่ อ
ความหมายตางๆ เปนตน
๒. องคการหรือสมาคม (Organization หรือ Association) หมายถึง วัฒนธรรม ในสวนของ
การจัดระเบียบเปนองคการหรือสมาคม มีโครงสรา งซึ่งสามารถมองเห็นได มี ระเบียบแบบแผนหรือ
กฎเกณฑขอ บังคับ รวมทั้งระเบียบวิธีประพฤติปฏิบัติขององคการหรือ สมาคมนั้นๆ เชน สถาบันทางสังคม
ตางๆ กลุมหรือองคกรตางๆ เชน สหภาพ สมาคม ชมรม บริษัท เปนตน
๓. องคพิธีหรือพิธีการ (Usage หรือ Ceremony) หมายถึง วัฒนธรรมในสวน ของพิธีหรือพิธีการ
ตางๆ ที่มนุษยสรางขึ้นนับตั้งแตการเริ่มตนของชีวิต คือ การเกิดจนกระทั่งตาย เชน พิธีรับขวัญเด็ก พิธี
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โกนจุก หรือพิธีบวชนาค พิธีแตงงาน พิธีงานศพ การแตงกาย มารยาททางสังคมตางๆ เปนตน ซึ่งพิธีเหลานี้
ไดจัดกระทําขึ้นเปนขนบธรรมเนียมประเพณี รวมทั้งพิธีการตางๆ ที่สังคมกําหนดขึ้น
๔. องคมติหรือมโนทัศน (Concepts) หมายถึง วัฒนธรรมในดานความคิด ความเชื่อ และ
อุดมการณตางๆ ซึ่งสวนใหญไดรับมาจากคําสอนทางศาสนา เชน ความเชื่อ ในเรื่องบาปบุญ ความเชื่อใน
เรื่องกฎแหงกรรม ความเชื่อในพระเจา รวมทั้งการมีอุดมการณทางการเมือง เปนตน
๕. ประเภทของวัฒนธรรม
การแบงประเภทของวัฒนธรรมสามารถแบงไดมากมายหลายประเภททั้งนี้ขึ้นอยูกับเกณฑและ
วิธีการที่นํามาใชในการจัดแบงประเภท เชน
๕.๑ การแบงของนักประวัติศาสตรและนักโบราณคดี
นักประวัติศาสตรและนักโบราณคดีแบงวัฒนธรรมตามหลักฐานทางประวัติศาสตรและ
โบราณคดี ที่คน พบออกเปน ๓ ประเภท ไดแก (กรมศิลปากร, ๒๕๔๒)
๑) วัฒนธรรมกอนประวัติศาสตร (Prehistory) เปนวัฒนธรรมของมนุษยที่ตั้ง ถิ่นฐาน
เปนครั้งแรก สืบตอมาจนกระทั่งมีการบันทึกเรื่องราวตางๆ ไวเปนลายลักษณอักษร ซึ่งไดแก วัฒนธรรมใน
ยุคหิน ยุคโลหะ และยุคเหล็ก
๒) วัฒนธรรมกึ่งประวัติศาสตร (Protohistory) เปนวัฒนธรรมของคนในสังคมใด สังคม
หนึง่ ที่คนอื่นเดินทางผาน หรือไดบันทึกเรื่องราวเอาไวทั้งโดยตรงหรือโดยการกลาวถึงคน เหลานั้น แตคนใน
สังคมนั้นยังไมสามารถบันทึกเรื่องราวของตนเอง
๓) วัฒนธรรมยุคประวัติศาสตร (History) เปนวัฒนธรรมที่คนในสังคมไดบันทึก ไวเปน
ลายลักษณอักษรทัง้ เรื่องราวเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวิถี ชีวิตตางๆ ซึ่งแบงออก
เปนวัฒนธรรมยุคโบราณ ยุคกลาง และยุคใหม ตามยุคสมัยของ ประวัติศาสตร
๕.๒ การแบงของนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยา
นั กสั ง คมวิ ท ยาและนั ก มานุ ษ ยวิ ท ยา แบ ง วั ฒ นธรรมตามพฤติ ก รรมของคนในสั ง คม
ออกเปน ๔ ประเภท ไดแก (กรมศิลปากร, ๒๕๔๒)
๑) วัฒนธรรมยุคดิ้นรนชีวิตหรือสังคมโบราณ (Savaging) เปนวัฒนธรรมแบบ ดิ้นรน
เร ร อ นหาอาหารและที่ อ ยู อ าศัย เพื่ อ การดํ า รงชี วิ ต ของมนุ ษ ย ใ ห มี ชี วิ ต อยู ร อดเช น เดี ย วกับ สั ต ว อื่น ๆ
โดยอพยพเปนกลุมไปตามทําเลที่มีอาหาร อากาศอบอุน ปลอดภัยจากอันตราย ตางๆ ซึ่งสวนใหญจะเรรอน
ไปตามหุบเขาลําเนาไพร ไมไดตั้งถิ่นฐานอยางถาวร
๒) วัฒนธรรมยุคปฏิวัติการเกษตรกรรม (Agricultural Revolution) เปนวัฒนธรรมที่
มนุษยรูจักประดิษฐเครื่องมือทางการเกษตรและเครื่องมือเครื่องใชตางๆ ดวยเหล็ก สามารถตั้งถิ่นฐานเปน
หลักแหงในบริเวณที่อุดมสมบูรณ การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตวเปนอาชีพ ที่สําคัญ นับวาเปนการพัฒนาวิถี
ชีวิตครั้งยิ่งใหญทั้งศาสนาและความเชื่อตางๆ ตลอดจนการ จัดระบบสังคมใหเปนระเบียบแบบแผน
๓) วัฒนธรรมยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial Revolution) เปนวัฒนธรรมทีเ่ กิดจาก
ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เริ่มดวยการนําพลังไอน้ํามาใชกับเครื่องจักรกลตางๆ
แลวพัฒนาเปนเครื่องกลที่ใชพลังงานจากน้ํามันที่มีอยูตามธรรมชาติ การ คิดคนตางๆ ทางวิทยาศาสตรเพื่อ
นํามาผลิตสิ่งของเครื่ององมือเครื่องใชตางๆ ในทวีปยุโรป โดยเฉพาะประเทศอังกฤษเปนผูนําในการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมมาตั้งแตคริสตศตวรรษที่ ๑๘ การผลิตในระบบอุตสาหกรรมตองใชที่ดิน วัตถุดิบ แรงงาน และ
ตลาดเปนจํานวนมากตองใชการ คมนาคมขนสงที่ทันสมัย กลไกการบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
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ผลของการปฏิ วั ติ อุ ต สาหกรรมทํ า ให เกิ ดการเปลี่ย นแปลงทางวั ฒ นธรรมของมนุ ษ ย ครั้ งใหญ เช น
การผูกขาด ทางการคา การลาอาณานิคม การเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ การเกิดสงครามเย็น
การเกิดและการขยายตัวของเมืองและวัฒนธรรมแบบเมือง เปนตน
๔) วัฒนธรรมในยุคสารสนเทศ (Information) หรือ ยุคโลกาภิวัตน (Globalization)
เปนวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในปลายทศวรรษที่ ๑๙๗๐ เปนตนมา โดยสหรัฐอเมริกาและรัสเซียได พัฒนาการ
คมนาคมสื่อสารทางอวกาศ จนสามารถพัฒนากระบวนการสื่อสารไดทันสมัยและทั่วโลก ทําใหประเทศที่
เจริญกาวหนา ทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจะผลักดันใหวัฒนธรรมของ โลกไหลไปตามกระแสของ
เครื่องมือสื่อสาร และนําไปสูสังคมวัฒนธรรมของการชวงชิง ผลประโยชนในทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมแบบใหม
๕.๓ การแบงตามลักษณะหนาที่
เปนการแบงตามลักษณะการทําหนาที่ของวัฒนธรรม แบง ออกเปน ๕ ประเภท ไดแก
(ณรงค เส็งประชา, ๒๕๔๑)
๑) วัฒนธรรมเพื่อตอบสนองความตองการพื้นฐานของมนุษย ไดแก ปจจัย สําคัญใน
การดํารงชีวิตของมนุษย เชน อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย และยารักษาโรค เปนตน
๒) วัฒนธรรมเพื่อความสงบเรียบรอยของสังคม เชน การเมือง การปกครอง และ
กฎหมาย เปนตน
๓) วัฒนธรรมเพื่อผลทางจิตใจ เชน ศาสนา จริยธรรม และคานิยม เปนตน
๔) วัฒนธรรมเพื่อความเบิกบานแจมใสของชีวิต เชน สุนทรียภาพตางๆ เปนตน
๕) วัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารความรู เชน การศึกษา เปนตน
๕.๔ การแบงตามปรัชญาและแนวคิดเกีย่ วกับวัฒนธรรมแตละทองถิน่ และชาติ
เปนการแบงวัฒนธรรมตามปรัชญาและแนวคิดที่จะใหวัฒนธรรมแตละทองถิ่นและชาติ
ดํารงอยู รวมกันได แบงออกเปน ๓ ประเภท ไดแก (กรมศิลปากร, ๒๕๔๒)
๑) วัฒนธรรมเอกนิยม (Cultural Monism) คือ การที่วัฒนธรรมหลายๆ วัฒนธรรม
ซึ่งมีความแตกตางกัน รวมกันเปนวัฒนธรรมเดียว มีการดํารงชีวิต สังคม ศาสนา จริยธรรม ศิลปะ และ
ภาษาเดียวกัน อันเปนแนวทางสําคัญของการเกิดวัฒนธรรมประจําชาติ
๒) วัฒนธรรมพหุนิยม (Cultural Pluralism) คือ การที่วัฒนธรรมยอยในแตละ กลุมคน
ประสานแนวคิดและวิธีปฏิบัติตางๆ อยางประสานกลมกลืน เอกภาพ แนวคิดและวิธีการปฏิบัติของแตละ
วัฒนธรรม โดยยึดถือประโยชนสวนรวมของประเทศเปนหลัก ประชาชน สามารถยูรว มกันไดอยางสันติสุข
๓) วัฒนธรรมแบบสัมพันธนิยม (Cultural Relativism) คือ การที่บุคคลตางเผาพันธุ
หรือตางวัฒนธรรม มีจุดรวมกันในการประพฤติปฏิบัติกิจกรรมที่สําคัญของชุมชนไม แตกแยกแนวความคิด
และความเชื่อของแตละวัฒนธรรม แตสามารถอยูรวมกันและรับผิดชอบ ในกิจกรรมตามประเพณีและ
ความเชื่อของแตละวัฒนธรรม
๕.๕ การแบงตามเนือ้ หาของวัฒนธรรม
เปนการแบงตามเนื้อหาสาระของวัฒนธรรม ซึ่งไดมีการแบงไวดังตอไปนี้ (สุรพงษ
ลือทองจักร, ๒๕๕๒)
๑) วัฒนธรรมอุปนัย (Inductive Cultural) เปนวัฒนธรรมเกี่ยวกับความรู ความสามารถ
และสิ่งประดิษฐตางๆ ตรรกวิทยา เปนตน ซึ่งไดมาดวยการคนควา ทดลอง ตามวิธีการหาความรูความจริง
แบบอุปนัย คือ การคนหาความรูจากสวนยอยไปหาสวนใหญ แลวกําหนดเปนกฎหรือทฤษฎีขึ้น
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๒) วัฒนธรรมสุนทรียะ (Aesthetic) เปนวัฒนธรรมในดานประณีตงดงาม ซึ่ง ไดแก
ศิลปกรรมตางๆ เครื่องมือเครื่องใชในการประกอบพิธีกรรม การพักผอนหยอนใจ ระเบียบ การติดตอทาง
สังคม เปนตน
๓) วัฒนธรรมบริรักษ (Control) เปนทุกสิ่งทุกอยางที่ใชในการควบคุมกลุมคน เชน
เครือ่ งหมายทางราชการ ตราราชการ ธงชาติและสิ่งที่ไมใชวัตถุ เชน กฎหมาย ขอบังคับ ศีลธรรม เปนตน
๕.๖ การแบงตามฐานันดรของสังคมไทย
เปนการแบงวัฒนธรรมตามการแบงชั้นทางสังคมในประเทศไทย แบงออกเปน ๒ ประเภท
ไดแก (กรมศิลปากร, ๒๕๔๒)
๑) วัฒนธรรมชั้นสูง (Classic) เปนวัฒนธรรมที่ใชในกลุมคนที่ยกยองวาเปนชนชั้นสูงของ
ไทย คือ วัฒนธรรมในสถาบันพระมหากษัตริยแ ละวัฒนธรรมทางศาสนาพุทธ
๒) วัฒนธรรมทั่วไป (Primitive) เปนวัฒนธรรมที่ใชกันโดยทั่วไปในสังคม จัดเปน
วัฒนธรรมที่ดอ ยกวาวัฒนธรรมในขอแรก เชน วัฒนธรรมเมือง วัฒนธรรมพื้นบาน หรือ วัฒนธรรมทางชาติ
พันธุ เปนตน
๕.๗ การแบงตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ.๒๔๕๙ ของประเทศไทย
พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ.๒๔๕๙ ไดแบงวัฒนธรรม ออกเปน ๔ ประเภท
ไดแก (กรมศิลปากร, ๒๕๔๒)
๑) คติธรรม คือ ความรูสึกนึกคิด แบบแผนชีวิต สังคมและประเพณี
๒) เนติธรรม คือ กฎหมาย ระเบียบแบบแผน จารีต ประเพณี ศีลธรรม จริยธรรม
๓) วัตถุธรรม คือ สิ่งประดิษฐรูปตางๆ รวมทั้งบานเรือน ศิลปกรรม เครื่องมือ เครื่องใช
ตางๆ
๔) สหธรรม ไดแก พิธีกรรม ประเพณี และวิธีการปฏิบัติตา งๆ
๕.๘ การแบงตามอุดมคติ
กรมศิลปากร (๒๕๔๒) ไดแบงวัฒนธรรมตามอุดมคติ ออกเปน ๒ ประเภท ไดแก
๑) วัฒนธรรมทางจิตใจ (Intangible หรือ Non-material Cultural) ไดแก เรื่องราว
ความรูสึกนึกคิดและรสนิยมที่จับตองไมได
๒) วัฒนธรรมทางวัตถุ (Tangible หรือ Material Cultural) ไดแก ผลิตผลที่มนุษยผลิต
ออกมาใช เชน บานเรือน ที่อยูอาศัย เครื่องใชไมสอย ศิลปวัตถุประเภทตางๆ
การแบงวัฒนธรรมตามอุดมคติดังกลาวสอดคลองกับนิยพรรณ วรรณศิริ (๒๕๕๐) ที่กลาว
วา วัฒนธรรมจัดแบงออกไดเปนหมวดใหญๆ ๒ หมวด คือ วัฒนธรรมที่เปนรูปรางตัวตน เรียกวา วัฒนธรรม
ทางวั ต ถุ และวัฒ นธรรมที่ ไ ม เป น รู ป รา งตั ว ตนและเป น นามธรรม เรี ย กว า วั ฒนธรรมที่ ไ ม ใ ช วั ต ถุหรื อ
วัฒนธรรมทางจิตใจ
โดยสรุป วัฒ นธรรมแบง ได หลายประเภททั้ งนี้ ขึ้น อยู กับ เกณฑแ ละวิ ธี การที่ นํ า มาใช ใ น
การจัดแบง แตอยางไรก็ตามในปจจุบันการแบงตามลักษณะของวัฒนธรรม คือ วัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับ
วัตถุ กับวัฒนธรรมที่ไมเกี่ยวของกับวั ตถุ ไดรับความนิ ยมกันโดยทั่ว ไป เพราะเขาใจงายและครอบคลุ ม
ความหมายของวัฒนธรรมทั้งหมด แมวาการแบงแบบอื่นจะแยกยอยหรือละเอียดมากกวาก็ตาม (สุรพงษ
ลือทองจักร, ๒๕๕๒)
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๖. หนาที่ข องวัฒนธรรม
วั ฒ นธรรมมี ห น า ที่ ห ลายประการ ซึ่ ง หน า ที่ สํ า คั ญ ๆ ของวั ฒ นธรรมมี ดั ง ต อ ไปนี้ (สุ ร พงษ
ลือทองจักร, ๒๕๕๒)
๖.๑ เปนตัวกําหนดรูปแบบของสถาบัน มนุษ ยสามารถแกปญหาตางๆ โดยอาศัยการกอตั้ง
สถาบันตางๆ ขึ้นมา สถาบันตางๆ เหลานี้จะชวยใหมนุษยจัดระเบียบพฤติกรรมของตนเอง และการแสดง
พฤติ ก รรมที่ เ หมาะสม โดยมี วั ฒ นธรรมเป นตั ว กํา หนดรู ปแบบของสถาบั น ตั ว อย า งเชน รู ป แบบของ
ครอบครัวของสถาบันครอบครัว เปนตน
๖.๒ เปนตัวกําหนดบทบาทความสัมพันธหรือพฤติกรรมของมนุษย ทั้งนี้โดยผานกระบวนการ
อบรมใหรูระเบียบสั งคม ซึ่งกลุมสังคมต างๆ โดยเฉพาะอย างยิ่งกลุมครอบครัว ซึ่งไดทําหนาที่ในการ
ถา ยทอดวั ฒ นธรรมเกี่ย วกั บ บทบาทตามฐานะตํ า แหน ง ของความสั ม พั น ธ ท างสั ง คม อาทิ แบบการมี
ครอบครัว แบบของการเลี้ยงดูบุตรหลาน และแบบของการแตงงาน วัฒนธรรมอันเปนตัวกําหนดแบบของ
ความสัมพันธพฤติกรรมของมนุษยนี้จะเปนเครื่องชี้ทางและแนะแนว รวมทั้งกําหนดบทลงโทษและใหรางวัล
แกสมาชิกดวย
๖.๓ ทําหนาที่ควบคุมสังคม การควบคุมทางสังคมเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่เฉพาะเจาะจง
เกี่ยวกับการใชชีวิตการแสดงออกของบุคคล และสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากไมปฏิบัติหรือประพฤติตามมาตรฐาน
ที่ตั้งเอาไวโดยสังคมหรือกลุมของคน การควบคุมทางสังคมนี้อาจอยูในรูปที่เปนทางการ โดยอาศัยกฎเกณฑ
ระเบียบขอบังคับที่วางไว หรือตรากฎหมาย สามารถอางอิงและยึดถือเปนหลักฐานยืนยันไดทุกเวลา และ
การควบคุมที่ไมเปนทางการ อันไดแก ขนบธรรมเนียมและกฎศีลธรรม เปนตน
๖.๔ ทําหนาทีเ่ ปนเครื่องหมายหรือสัญลักษณที่แสดงวา สังคมหนึ่งแตกตางไปจากอีกสังคมหนึ่ง
วัฒนธรรมเปนสัญลักษณของสังคมเชนเดียวกันกับบุคลิกภาพของบุคคลแตละคน สวนที่เปนนามธรรมของ
บุคลิกภาพก็คือ ความเชื่อ ความสนใจ ทัศนคติความรูความสามารถ ความคิดสรางสรรค ซึ่งเปรียบไดกับ
วัฒนธรรมแบบไมใชวัตถุของสังคม สวนที่มองเห็นไดของบุคลิกภาพ เชน รูปลักษณ การนุงหมสวมใสเสื้อผา
ตลอดจนทาทางการเดิน การพูด เปนเสมือนวัฒนธรรมประเภทวัตถุธรรมของสังคม
๖.๕ ทําใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคม เกิดความเปนปกแผน ความจงรักภักดี
และอุทิศตนใหกับสังคม ทําใหสังคมอยูรอด ทั้งนี้เพราะการมีลักษณะวัฒนธรรมเดียวกันของกลุมคนในสังคม
ยอมทํา ใหบุคคลเกิดความรูสึกเปนกลุมเดี ยวกัน มีจิตสํา นึกของความเปนเจาของ จึ งกอให เกิดความรัก
ความหวงแหน และพรอมที่จะปกปองเพื่อใหวัฒนธรรมอันเปนสวนรวมของตนยังคงอยูต ลอดไป
๖.๖ เปนปจจัยที่สําคัญในการสรางหลอหลอม (Moulding) บุคลิกภาพทางสังคมใหกับสมาชิก
บุคลิกภาพเปนผลรวมความสัมพันธระหวางรางกาย สภาพและการแสดงออกของจิตใจ และประสบการณ
ทางวัฒนธรรม กลาวคือ บุคลิกภาพของบุคคลสวนหนึ่งเปนผลเนื่องมาจากลักษณะทางชีวภาพ อันเปนสวน
ของกรรมพันธุที่ไดจากยีนส (Genes) ของบิดามารดา อีกสวนหนึ่งเปนผลเนื่องมาจากการอยูรวมติดตอ
สัมพันธกับผูอื่น เพราะทําใหบุคคลไดรับการอบรมขัดเกลาทางสังคมจากกลุม และตัวแทนในการขัดเกลาที่
ถายทอดวัฒนธรรม สิ่งที่ถายทอดก็คือแบบแผนหรือวิธีการและกฎเกณฑในการดําเนินชีวิต ทําใหบุคคลมี
บุคลิกภาพทีแ่ ตกตางกันไปในแตละสังคม
๖.๗ ทํ า ให ส มาชิ กแตล ะสั งคม ตระหนั กถึง ความหมายและวั ตถุประสงค การมี ชี วิ ตของตน
อันเปนความหมายของสถานการณและที่เกี่ยวกับทัศนคติ คานิยม และจุดหมายปลายทาง การเรียนรู
ความหมายของสถานการณดังเชน การยิ้ม การหัวเราะ แสดงความหมายถึงความเปนมิตรไมตรีตอกัน หรือ
การชูกําปน หนาบึ้ง แสดงความหมายในทางตรงกันขาม คือความไมพอใจ ไมเปนมิตร เหลานี้เปนผลของ
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วัฒนธรรม วัฒนธรรมแตละอยางมีวิธีการที่ละเอียดลออแตกตางกัน ซึ่งชวยอธิบายความหมายของแตละ
สถานการณที่แตกต างกันดว ย วั ฒนธรรมอธิบายความหมายเกี่ยวกับ ทัศนคติ คานิ ยม และจุดหมาย
ปลายทางของคน กลาวคือ บุคคลยอมอยูในภาวะที่มีแนวโนมที่จะรูสึกและปฏิบัติดวยวิ ธีการบางอยา ง
(ทัศนคติ) โดยมีวัฒนธรรมเปนตัวแบบที่กําหนดวาสิ่งใดเปนสิ่งที่ดีงาม เปนสิ่งที่นาปรารถนา (คานิยม)
ซึ่งกลายมาเปนจุดหมายหรือสิ่งที่บุคคลพึงจะบรรลุถึง และเปนสิ่งที่เหมาะสมในการดําเนินชีวิต
๖.๘ สรางหรือจัดแบบความประพฤติ เพื่อวาบุคคลจะไดปฏิบัติตาม โดยไมจําเปนจะตองคิดหา
วิธีการประพฤติปฏิบัติโดยไมจําเปน ทั้งนี้โดยผานกระบวนการถายทอดหรืออบรม ใหรูระเบียบทางสังคม
เกีย่ วกับบทบาท ความคาดหวัง และบรรทัดฐานทางสังคมตางๆ เปนตน
๗. การผสมผสานทางวัฒนธรรม (Cultural Integration)
หลังจากวัฒนธรรมที่ตางกันสองวัฒนธรรมมาพบกัน สัมผัสกัน และเกิดการหยิบยืมแลกเปลี่ยนกัน
ใชในระยะเวลาที่สม่ําเสมอและยาวนานพอสมควร วัฒนธรรมทั้งสองจะผสมผสานกัน ปะปนกันกันหมด
แตก็ยังรูวาเปนวัฒนธรรมของใครไมถึงกับปะปนกันจนแยกไมออก เมื่อผูหยิบยืมวัฒนธรรมของผูอื่นกลับเขา
สูกลุมชนเดิมของตน วัฒนธรรมเดิมนั้นก็จะดํารงรูปแบบเดิมไดดีอยู บุคคลผูนั้นก็ยังประพฤติปฏิบัติตาม
วัฒนธรรมเดิมของตนไปตามเดิม แตเมื่ออกมาพบปะหรือเผชิญกับคนจากวัฒนธรรมอื่นอีก เขาจะผสมผสาน
วัฒนธรรมของเขาเขากับวัฒนธรรมใหมที่มาสัมผัสกันอีก
การผสมผสานทางวัฒนธรรมอยูในขบวนการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่อยูคอนขางมาขางทาย
ของขบวนการมากแล ว เป น ปรากฏการณ ท างวั ฒ นธรรมที่ จ ะนํ า ไปสู ก ารกลื น กลายทางวั ฒ นธรรม
(Assimilation) และบางครั้งในบางสังคมเรามักจะแยกปรากฏการณของการผสมผสานกับการกลืนกลาย
ทางวัฒนธรรมไมออก ปราชญทางสังคมของไทยหลายๆ คนไดเรียกชื่อปรากฏการณทางวัฒนธรรมทั้งสอง
รวมเขาดวยกันเปนชื่อเดียวกัน เชน บุญสนอง บุญโยทยาน ผูลวงลับไปแลว เปนตน ไดใชคําวา “การผสม
กลมกลืนทางวัฒนธรรม” ที่จริงแลวทั้งสองปรากฏการณไมใชสิ่งเดียวกันแตอยูในขบวนการที่ใกลเคียงกัน
มาก
ในเรื่องของวัฒนธรรมสัมพันธ (Ethnic Relations) แลวปรากฏการณของระดับการปติสังสรรค
ระหวางคนจากสองวัฒนธรรมสวนใหญจะเนนหนักอยูที่การผสมผสานมากกวาการกลืนกลายทางวัฒนธรรม
และสั งคม “หลากวั ฒนธรรม” หรือ “สัง คมพหุ (Plural Societies)” ก็คือ สัง คมที่ มีคนจากหลายๆ
วัฒนธรรมมาอยูรวมกัน และตางคนตางปฏิบัติตามวัฒนธรรมเดิมของตนไป ไมสนใจกัน อาทิ สังคมอเมริกัน
เปนตน การผสมผสานทางวัฒนธรรมยอมเกิดแนนอนในเวลาที่ยาวนานผานไป แตก็ไมถึงกับมีการกลืนกลาย
มากนัก แมชนผิวดํา (นิโกร) ซึ่งอยูกับคนผิวขาวมานานนับรอยปขึ้นไปก็ยังดํารงวัฒนธรรมของคนผิวดําได
อยางดี (วันจรัตน เดชวิลัย และทวนธง ครุฑจอน, ๒๕๕๖)
โดยการผสมผสานทางวัฒนธรรมมักเปนปรากฏการณทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นเสมอในสภาพสังคม
ปจจุบัน อาจจะเกิดจากการแพรระบาดของวัฒนธรรมอื่นๆ เขามาในสังคม ทําใหสมาชิกในสังคมนั้นได
ทดลองปฏิบัติเมื่อเห็นวาดีมีประโยชนก็ยอมรับ แลวปฏิบัติตามเปนแบบวิธีปฏิบัติที่ถาวรในสังคมนั้นสืบ
ตอไป หรืออาจะเกิดจากการที่สมาชิกของสังคมนั้นไดไปอยูอีกสังคมหนึ่ง และไดปฏิบัติตามวัฒนธรรม
บางอยางของสังคมนั้นจนกลายเปนนิสัย เมื่อกลับมาอยูในสังคมเดิมจึงไดนําเอาวัฒนธรรมนั้นๆ มาปฏิบัติ
กลายเปนสวนหนึ่งของพฤติกรรมตามปกติ (สุรพงษ ลือทองจักร, ๒๕๕๒)
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๘. การสืบทอด (Descent)
การสืบทอดเปนการนับญาติในวงศตระกูล ดูการสืบทอดของบุคคลในตระกูล ปกติการนับญาติจะ
มองไปไดสองทิดทาง คือ มองขึ้นไปขางบน เปนการนับหาตนตระกูล (บรรพบุรุษ) และระยะถี่หางกี่ชั่วคน
จากบุคคลถึงตนตระกูลนั้น (เทากับมองหา Generations) มองลงลาง เปนการมองหาสานโลหิตและผูที่จะ
สืบทอดในทุกๆ ทาง การมองลงขางลางนี้เองเรียกวาการสืบทอด (Descent) การสืบทอดเปนการนับญาติใน
สายดิง่ และตรง (Direct Line) ลงไป เชน พอกับลูก สวนการนับญาติระหวางลูกพี่-ลูกนอง เปนการนับญาติ
ในแนวนอน หรือการนับญาติทางออม (Non- direct Line) (วันจรัตน เดชวิลัย และทวนธง ครุฑจอน,
๒๕๕๖)
กฎเกณฑในการสืบทอด มีกฎเกณฑกําหนดไวหลายวิธีดวยกัน ไดแก
๑. การนับญาติสืบทอดฝายเดี่ยว (Unilineal Descent) ไดแก การสืบสกุลหรือสืบทายาท จากขาง
ใดขา งหนึ่ งไดเพียงขางเดี่ย ว จะสืบทอดจากทางขางบิดาหรือมารดาก็ได การสืบทอดขา งเดี่ย วนี้จะเป น
การนับญาติสายดิ่งและผูสืบทอดจะเปนญาติสายโลหิตซึ่งกันและกัน สังคมที่ยึดถือการสืบทอดฝายเดี่ยวเปน
สังคมบังคับและไมอิสระ การสืบทอดขางเดี่ยวนี้แบงออกเปน ๒ แบบ คือ
แบบที่ ๑ การสืบทอดจากฝายพอ (Patrilineal Descent) การสืบทอดจากฝายชายนั้น เด็กๆ
ใน ทุกๆ Generation จะใชนามสกุล (สัญลักษณ หรือตราของตระกูล) ของบิดาเทานั้น และญาติสายเลือด
เพศชายเทานั้นที่จะเปนผูสืบสกุลตอๆ กัน
แบบที่ ๒ การสืบทอดจากฝายแม (Matrilineal Descent) คือ การนับญาติโดยการสืบทอดจาก
ขางแมโดยตรง เปนการสืบสกุลหรือทายะสมบัติจากฝายมารดาเทานั้น และญาติเพศหญิงเทานั้นจะเปนผูสืบ
สกุล วิธสี ืบทอดแบบนี้นิยมมากในสมัยโบราณ หรือยุคแรกสุดของวัฒนธรรมหรือยุคปา (Savagery)
๒. การนับญาติและการเลือกสืบทอดจากสองฝาย (Bilineal Descent) ในแบบการนับญาติสืบทอด
ฝายเดี่ยวนั้น สังคมไดวางกฎตายตัวใหบุคคลเลือกสืบสายตระกูลไดขางเดี่ยวจะเปนขางใดก็ได แตในสังคมที่
มีการสืบทอดจากสองฝายนั้น การสืบสายโลหิตหรือการนับญาติไมบังคับวาจะตองเลือกขางหนึ่งขางใด
โดยเฉพาะบุคคลหรือสมาชิกในเผา สามารถจะเลือกการสืบสายโลหิตจากฝายใดๆ ก็ได แตตองเลือกฝาย
เดี่ยวเพราะไมมีฝายใดมีสิทธิ์เหนือกวาฝายใด ทั้งฝายบิดา และฝายมารดามีสิทธิ์และศักดิ์ศรีเสมอกัน ทายาท
ที่เกิดมาก็มีอิสระพอที่จะเลือกสืบสายฝายใดก็ได และการนับญาติก็จะนับรวมกันทั้งสองฝาย ดังนั้นสังคมที่
ยึดกฎนี้จะไมมีการบังคับ จะเปนสังคมอิสระและเปดโอกาสมากขึ้นกวาสังคมแบบสืบทอดฝายเดียว
๓. การสืบทอดจากทั้งสองฝายพรอมๆ กันในขณะเดี่ยวกัน (Double Descent) ระบบนี้เปนการ
สืบทอดและการนับญาติจากฝายบิดาและมารดาในขณะเดี่ยวกัน แตแยกวัตถุประสงคเมื่อจะใชประโยชน
เชน บุคคลจะอางการสืบทอดจากฝายบิดาเนื่องจากเหตุผลและวัตถุประสงคทางการปกครอง และจะอาง
การสืบทอดจากฝายมารดาก็เพื่อผลประโยชนทางเศรษฐกิจ หรือเพื่อผลประโยชนมนการรับมรดก เปนตน
การที่สังคมใชกฎการสืบทอดจากทั้งสองฝายพรอมๆ กันได แสดงวา สังคมนั้นตองการใหอิสระแกสมาชิก
มากกวาสังคมที่ถือกฎการเลือกสืบทอดไดจากสองฝาย (Bilineal Descent) แตสืบทอดที่ละฝาย
๔. การนับญาติและการสืบทอดแบบหางๆ (Ambilineal Descent) ที่เรียกวานับญาติแบบหางๆ
ก็เพราะไมไดเปนญาติใกลชิดกันโดยตรง เพียงแตรูวาบุคคลเปนญาติกัน เพราะมีบรรพบุรุษรวมกัน หรือ
เพราะพอแมเปนญาติกัน ญาติหางๆ แบบนี้เรียกวา “ญาติรับรู (Cognatic Kins)” เชนญาติๆ ในสกุล
“แซล”ี้ ของจีน ที่ไมไดรูจักกันหมดทุกคน แตรูวาแซลี้ ทุกคนเปนญาติกัน เปนตน
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๙. การกลืนกลายทางวัฒนธรรม (cultural assimilation)
การกลื น กลายทางวั ฒ นธรรม หรื อ การผสมกลมกลื น ทางวั ฒ นธรรม (Assimilation) อมรา
พงศาพิชญ (๒๕๔๙) ไดอธิบายวา เกิดจากวัฒนธรรม ๒ ชุด ถูกผสมรวมกันเปนชุดเดียวกัน เนื่องจากสังคม
วัฒนธรรมที่มีปฏิสัมพันธกันมีพลังไมเทากัน คนกลุมหนึ่งจะมีแนวโนมยอมรับวัฒนธรรมอีกกลุมหนึ่ง กลุมที่
วัฒนธรรมมีพลังนอยจะถูกผสมกลมกลืนเขาเปนสวนหนึ่งของกลุมที่มีวัฒนธรรมมากกวา ในขณะเดียวกัน
วัฒ นธรรมทั้ง สองชุด อาจมี การแลกเปลี่ ยนกันได สุ ด ท า ยถา วั ฒนธรรม ๒ ชุ ด ไม ว า จะมีส ว นของชุ ด ใด
มากกวากันก็จะเปนการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม ที่เกิดการยอมรับ ซึ่งกันและกัน ซึ่งการผสมกลมกลืน
ทางวัฒนธรรมนี้อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือเกิดขึน้ ดวยความตั้งใจของฝายที่มีอํานาจก็ได
การกลืนกลายทางวัฒนธรรม (cultural assimilation) นับเปนกระบวนการการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมขั้นสุดทาย ซึ่ง Foster (นิยพรรณ วรรณศิร,ิ ๒๕๔๐) อธิบายวา การกลืนกลายทางวัฒนธรรม คือ
ปรากฏการณที่วัฒนธรรมที่แตกตางกันสองวัฒนธรรมมาพบและสัมพันธกันอยา งสม่ําเสมอในระยะเวลา
อันยาวนาน และตอเนื่ อง และได มีการหยิบยืม แลกเปลี่ ยนวัฒ นธรรมกัน ใชในที่ สุด ตา งฝา ยต า งรับเอา
วัฒนธรรมของอีกฝายหนึ่งมาเปนของตนยางแยกไมออกจนเกิดเปนวัฒนธรรมใหมขึ้นมา ซึ่งไมมีรองรอยของ
วัฒนธรรมเดิมหลงเหลืออยูเลย
การกลืนกลายทางวัฒนธรรม เกิดขึ้นได ๒ ระดับ ระดับแรกเปนการกลืนกลายทางสังคม (Social
Assimilation) ไดแก การที่คนจากสองวัฒนธรรมรับเอาวัฒนธรรมของฝายตรงขามไปเปนของตนหมดสิ้น
แตเปนเพียงการประพฤติปฏิบัติกันภายนอกเทานั้น ยังไมถึงขั้นถึงเนื้อถึงตัวเทาใด ระดับสองเปนการกลืน
กลายทางชีวภาพ (Biological Assimilation) เปนการกลืนกลายทางวัฒนธรรมของสองวัฒนธรรมอยา ง
สมบูรณ เพราะจะมีสมาชิกรุนใหมเกิดขึ้นมาแสดงตนเปนคนในวัฒนธรรมใหม อันเกิดจากวัฒนธรรมเดิมสอง
วัฒนธรรมมารวมกัน การกลืนกลายทางชีวภาพจะเกิดไดยาก และเกิดไดในอัตราที่นอยกวาการกลืนกลาย
ทางสังคม
ดังนั้น การกลืนกลายทางวัฒนธรรมจึงอาจสง ผลใหวัฒนธรรมของชนกลุมนอยเกิดการสูญหาย
และจะรับเอาวัฒนธรรมของชนกลุมใหญมาปฏิบัติแทน ซึ่งผลของการกลืนกลายทางวัฒนธรรม อาจทําให
เกิดความลาหลังทางวัฒนธรรม ที่ปรากฏในวัฒนธรรมของชนกลุมใหญ เกิดวัฒนธรรมใหมขึ้นในวัฒนธรรม
ของชนกลุมนอย รวมถึงอาจเกิดความขัดแยงทางวัฒนธรรม ถาสมาชิกในกลุมไมยอมรับซึ่งกันและกัน และ
สุดทายก็จะเกิดการปรับปรนทางวัฒนธรรม
๓. แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม
การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม (Intercultural Communication) Lusting และ Koester (เมตตา
วิวัฒนากูล, ๒๕๔๘) ไดนิยามความหมายวา “กระบวนการแลกเปลี่ยนและตีความสัญลักษณและปริบท
หนึ่งๆ โดยบุคคลในกระบวนการสื่อสารนั้นมีความแตกตางทางวัฒนธรรมมากในระดับที่มีการตีความ และมี
ความคาดหวังเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เหมาะสมแตกตางกัน นําไปสูความหมายที่ไมเหมือนกัน”
ศุ ภ รั ศ มิ์ ฐิ ติ กุ ล เจริ ญ (๒๕๔๐) กล า วถึ ง การสื่ อ สารระหว า งวั ฒ นธรรม (Intercultural
Communication) ไววา การสื่อสารประเภทนี้เปนการสื่อสารระหวางผูสงสารกับผูรับสารที่มีความแตกตาง
กันทางวัฒนธรรม การสื่อสารระหวางวัฒนธรรมนี้เกิดขึ้นไดทั้งในระหวางคนที่อยูในประเทศเดียวกัน แตมี
วัฒนธรรมที่แตกตางกัน เชน คนภาคเหนือ คนภาคกลาง คนภาคใต และคนภาคอีสาน ยอมมีวัฒนธรรมของ
คนแต ละภาคแตกต า งกันไป นอกจากนั้ น การสื่อสารระหว า งวัฒ นธรรมยั งเกิด ขึ้นได ระหวา งคนที่เ ป น
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ประชาชนของประเทศตางกันไดดวย เชน การสื่อสารระหวางคนไทยกับคนอเมริกัน การสื่อสารระหวางคน
ไทยกับคนซาอุดิอาระเบีย เปนตน ซึ่งทั้งสองฝายมีวัฒนธรรมที่แตกตางกัน
การสื่อสารระหวางวัฒนธรรมมีผลตอการสื่อสารหลายระดับ ซึ่งเมตตา วิวัฒนานุกุล (๒๕๔๘)
ไดอธิบายไวสรุปไดวา
๑. ระดับบุคคล (Individual level) เปนการสื่อสารเบื้องตน อันไดแก การฟง การพูด การอาน
การเขีย น ความเขาใจ เปนตน ซึงเปน การสื่อสารระดั บนี้สามารถเกิด ขึ้นในสถานการณของการสื่อสาร
ระหวางวัฒนธรรมไดตลอดเวลา
๒. ระดับระหวางบุคคล (Interpersonal Level) เปนการสื่อสารระหวางคน ๒ คน และรวมถึง
การสื่อสารในระหวางกลุมเล็ก ๆ เชน การสัมภาษณ การสนทนา การประชุมหารือ ซึ่งเราตองใหความสําคัญ
ดานการดึงดูดใจ (Attraction) ความนาเชื่อถือของแหลงสาร (Source Credibility) การตอบสนองโดย
ทันที (Immediate Feedback) ความไวเนื้อเชื่อใจ (Interpersonal Trust) และความสัมพันธของบทบาท
สถานภาพ (Status Relationship)
๓. ระดับองคกร (Organization Level) เปนการสื่อสารที่ใหญและกวาง เปนการสื่อสารระดับ
องคกรตาง ๆ ที่ การสื่อสารระหวางวัฒนธรรมไดมีสวนเกี่ยวของ ดังนั้น องคกรเหลานี้จะพบกับปญหาของ
การติดตอกับชาวตางชาติ ซึ่งอยูทั้งในและนอกองคกร
๔. ระดั บมวลชน (Mass Level) การสื่ อสารนี้ เปน การติ ดต อไปยั งกลุม ชนใหญ ๆ โดยผ า น
สื่อมวลชน (Mass Communication) การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม จึงตองคํานึงถึงดานเครื่องมือที่ใช
สื่อสาร เชน วิทยุ โทรทัศน และการใชภาษาในการสื่อสาร
ในกระบวนการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม คิม (Young Kim) (เอมอร ชลพิไลพงศ, ๒๕๔๕) ไดศึกษา
รูปแบบการสื่อสารที่มีผลตอการเปดรับวัฒนธรรมของชาวเกาหลีที่อาศัยอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา โดย
งานวิจัยของคิม ตองการที่จะศึกษาถึงการผสมกลมกลืนไปกับวัฒนธรรมใหม กลาวคือ เมื่อชาวเกาหลีไดเขา
ไปอาศัยอยูในประเทศสหรัฐอเมริกาแลว คือ การไดเขาไปอาศัยอยูในสังคมใหม ทําใหตองเกิดการปรับตัวให
เขากับสังคมวัฒนธรรมใหม จนในที่สุดก็จะสามารถผสมกลมกลืน และเกิดการรับรูในสังคมใหมขึ้น ซึ่งผล
จากการศึกษาของคิม มีดังนี้
๑. ขีดความสามารถของการมีปฏิสัมพันธ ความคลองแคลวในการใชภาษาอังกฤษ แรงจูงใจใน
การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม และชองทางที่สื่อมวลชนสามารถเขา ถึงได เปนสว นสําคัญที่กอใหเกิด
พฤติกรรมการสื่อสารระหวางบุคคล
๒. ประสบการณในการสื่อสารระหวางบุคคล และการเปดรับสื่อมวลชนในสังคมของประเทศ
เจาบาน มีผลตอความรูเกี่ยวกับสิงที่ซับซอนในสังคมนั้นของชาวตางชาติ
๓. สื่อบุคคลจะมีอิทธิพลสูงกวาสื่อมวลชนในขั้นพัฒนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับความซับซอนของ
สังคมใหม
นงนภัส ศรีสงคราม (๒๕๔๗) ศึกษาเรื่อง “การสื่อสารทางวัฒนธรรมดานอัตลักษณ และสัญญะ
วิทยาของชาวไทยโซง ในหมูบานดอนเตาอิฐ จังหวัดกาญจนบุรี” พบวา การสื่อสารมีบทบาททางดาน
การสร า งอั ต ลั ก ษณ และสั ญ ญะของชาวไทยโซ ง เป น อย า งมาก กล า วคื อ วั ฒ นธรรมจะดํ า รงอยู หรื อ
เปลี่ยนแปลงไปสังคมและวัฒนธรรมรอบขางการสื่อสารมีสวนในการสืบทอด โดยการสื่อสารดวยวิธีการสอน
ใหรูปฏิบัติใหดู เพื่อใหเกิดการซึมซับในวัฒนธรรมของตนเอง และการสรางอัตลักษณพบวา ใชวิธีการสื่อสาร
ดวยการบอกถึงคุณคาเพื่อรักษาวัฒ นธรรมอันเกา แกไวใหคงอยูในความเปนอัตลักษณตอไป นอกจากนี้
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การสื่อสารยังมี บทบาทในความเป นสั ญญะของชาวไทยโซง โดยสื่ อให เห็น ความหมายและประโยชน ใน
การใชสอย
๔. แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการขัดเกลาทางสัง คม
การขัดเกลาทางสังคม (Socialization) เปนกระบวนการทางสังคมกับทางจิตวิทยา ซึ่งมีผลทําให
บุคคลมีบุคลิกภาพตามแนวทางที่สังคมตองการ คนที่เกิดมาจะตองไดรับการอบรมสั่งสอนใหเปนสมาชิกที่
สมบูรณของสังคม สามารถอยูรวมและมีความสัมพันธกับคนอื่นไดอยางราบรื่น นอกจากนี้การขัดเกลาทาง
สังคมทําใหมนุษยเปลี่ยนแปลงสภาพตามธรรมชาติเปนมนุษยมีวัฒนธรรม มีสภาพแตกตางจากสัตวรวมโลก
ชนิดอื่น การขัดเกลาทางสังคมจึงเปนสิ่งที่มนุษยจะตองประสบตลอดชีวิต เพราะมนุษยจําเปนตอการอยูรอด
เชน การดํารงชีวิต การมีความสัมพันธกบั ผูอื่น ดวยเหตุนี้มนุษยจึงจําตองผานกระบวนการขัดเกลาทางสังคม
เพื่อความเปนมนุษยอยางแทจริง การขัดเกลาทางสังคมจึงมีกระบวนการที่คอนขางซับซอน และสิ่งที่เรียนรู
นี้อาจจะแสดงออกในรูปของสัญลักษณ โดยบุคคลจะตองผูกพันกับโครงสรางของสังคมที่มีอยู ความผูกพันนี้
แสดงออกมาในรูปที่บุคคลจะตองปฏิบัติตามหนาที่และบทบาทในเรื่องตางๆ เชน การงาน การปกครอง
การศึกษา การศาสนา การมีครอบครัว และการนันทนาการ เปนตน (สุรพงษ ลือทองจักร, ๒๕๕๒)
พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยา อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๔๙) ไดใหความหมายของ
การขัดเกลาทางสังคม (Socialization) วา หมายถึง กระบวนการที่คนเรียนรูการเปนสมาชิกของกลุมหรือ
ของสังคม โดยการซึมซับเอาบรรทัดฐานและคานิยมทางสังคมมาเปนของตนและเรียนรูในการปฏิบัติตนตาม
บทบาทและภาระหนาที่ทางสังคม
ปฬาณี ฐิติวัฒนา (๒๕๔๔) ไดอธิบายไววา การขัดเกลาทางสังคม คือ กระบวนการ (Process)
ที่สังคม หรือกลุมสั่งสอนโดยตรงหรือโดยออมใหผูที่จะเปนสมาชิกของกลุมไดเรียนรูและรับเอาระเบียบวิธี
กฎเกณฑ ความประพฤติ และคา นิ ย มต า งๆ ที่ กลุ ม ได กํา หนดไว เป นระเบี ย บของความประพฤติ และ
ความสัมพัน ธของสมาชิกของสังคม ซึ่ งมีองคกรที่เปน ตัวแทนในการขัดเกลา ไดแก ครอบครัว เพื่อน
โรงเรียน กลุมอาชีพ สื่อมวลชน
ในขณะที่จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์ (๒๕๔๐) กลาววา การขัดเกลาทางสังคม มีความหมาย ๒ นัย
ไดแก
๑. การขัดเกลาทางสังคม หมายถึง การถายทอดวัฒนธรรม โดยเนนที่มนุษยทุกคนไมมีความรูเรื่อง
วัฒนธรรมติดตัวมาตัง้ แตกําเนิด เชน การใชภาษาพูด การอานเขียนหนังสือ มารยาททางสังคมหรือระเบียบ
ประเพณีตางๆ การขัดเกลาทางสังคมจึงเปนการถายทอดวัฒนธรรม ทําใหมนุษยไดเรียนรูวัฒนธรรมดังกลาว
และสามารถปฏิบัติตัวใหเขากับสังคมไดถูกตอง เชน การไดรับการแนะนําสั่งสอนเรื่องภาษา ทําใหมนุษย
สามารถพู ดภาษาตื ดต อกัน ได การเรี ย นรู มารยาทในการรั บ ประทานอาหารได ถูก ตอ ง เช น ควรนั่ งลง
รับประทานอาหารใหเรียบรอยหรือไมเดินขณะรับประทานอาหาร
๒. การขัดเกลาทางสังคม หมายถึง การพัฒนาบุคลิกภาพ สังคมแตละแหงมีวัฒนธรรมไมเหมือนกัน
มนุษยในแตละสังคมจึงมีบุคลิกภาพแตกตางกัน เชน คนไทยมี บุคลิกภาพยิ้มงาย ออนโยน และเคารพ
ออนนอมตอผูใหญ สวนชาวตะวันตกมีบุคลิกแข็งกระดาง ไมออนโยนและนิยมการแสดงออกตามอารมณ
ของตนไมวา จะอยู ต อหน า ผู สู งอายุ หรื อวัย เดี ย วกัน ก็ต าม กระบวนการขัด เกลาทางสั ง คมมี อิท ธิ พ ลต อ
การพัฒนาบุคลิกภาพมากกวาสภาพทางธรรมชาติ ยกตัวอยางเชน เด็กไทยโดยทั่วไปจะมีลักษณะรูปราง
หนาตาคลายกัน แตการแสดงออกไมเหมือนกันทุกคน เด็กที่มาจากครอบครัวที่มีผูใหญเอาใจใสอบรม
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สั่งสอนอยู เสมอจะมีกิริยามารยาทเรียบรอย และพูดจาไพเราะกวาเด็กที่ถูกปลอยละเลยไมมีใครเอาใจใส
ดูแล เปนตน
นอกจากนี้สุพัตรา สุภาพ (๒๕๔๔) ไดอธิบายไวสรุปไดวา การขัดเกลามีกระบวนการขัดเกลาทั้ง
ทางตรงและทางออม โดยมีจุดมุงหมาย ดังตอไปนี้
๑. ปลูกฝงระเบียบวินัย (Basic Discipline) เปนการฝกใหมีความอดกลั้นที่จะทําตามความพอใจ
ของตนเองเพื่อประโยชนในวันขางหนา
๒. ปลูกฝงความมุงหวัง (Aspiration) ในสิ่งที่สังคมยกยอง หรือถือวาดีงาม
๓. สอนใหรูจักบทบาทและทัศนคติตาง ๆ (Social Roles and Supporting Attitudes)
เปนการรูจักแสดงบทบาทอยางเหมาะสมตามวาระและโอกาสตาง ๆ
๔. สอนใหมีทักษะ (Skill) เปนการเตรียมบุคคลใหมีความเฉพาะอยาง เพื่อสังคมจะไดรับประโยชน
จากสมาชิกในหลาย ๆ ดาน
สถาบันที่เปนตัวแทนของการขัดเกลาทางสังคม มี ๖ กลุม คือ
๑. ครอบครัว เปนสถาบันพื้นฐานที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาบุคลิกภาพ มีอิทธิพลตออารมณ ทัศนคติ
และความประพฤติของเด็กเปนอยางยิ่ง สวนการอบรมทําไดทั้งทางตรงและทางออม
๒. กลุมเพื่อน เปนกลุมทีมีอายุระดับใกลเคียงกัน โดยอาจจะรวมกันเปนกลุมเพื่อนธรรมดา จนถึง
ชมรม สมาคมทีตนสนใจ ซึงมีอิทธิพลตอการถายทอดคุณคา ระเบียบกฎเกณฑตาง ๆ เปนอยางยิ่ง
๓. โรงเรียน เปนสถาบันที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาบุคลิกภาพ และทัศนคติ ทําใหเด็กไดรับคุณคา
และความรูบางอยางทั้งแบบรูตัว และไมรูตัว
๔. กลุมอาชีพ ความเปนสมาชิกของกลุมอาชีพตาง ๆ ซึ่งแตละกลุมอาชีพจะมีคุณคา หรือระเบียบ
กฎเกณฑที่ตางกันไปตามแตอาชีพของตน ดังนั้น การอบรมในกลุมนี้จึงเปนไปคอนขางยาก เพราะแตละคน
ลวนแตมีความคิดเปนของตนเอง
๕. ตัวแทนศาสนา เปนตัวแทนที่ขัดเกลาคน หรือแนะแนวทางใหคนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อเปน
เป า หมายในการกระทํ า ศาสนาจึ ง มี ส ว นสร า งเจตคติ ที ดี จิ ต ใจที่ ดี ง าม ให มี ค วามประพฤติ ก รรมที
ประกอบดวยคุณธรรม จริยธรรม ความสุจริต ทีแสดงออกไปตามขนบธรรมเนียมประเพณี มารยาท ทีตอง
ปฏิบัติจารีตของสังคม
๖. สื่อมวลชน สื่อมวลชนมีหลายประเภท เชน วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ ภาพยนตร นวนิยาย
วรรณคดี เปนต น ซึ่ งสื่ อมวลชน เป นสถาบั น ที่ มี อิทธิ พ ลต อความคิด ความเชื่ อ ทั ศนคติ และแบบแผน
ความประพฤติของคนในสังคม ดังนั้น ขาวสารทีไดรับจากสื่อมวลชนตาง ๆ นั้น จึงมีผลตอการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของคนในสังคมใหเปนไปตามการนําเสนอของสื่อตาง ๆ ไดเปนอยางดี
๕. แนวคิดเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
“อาเซียน” คือ “สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต” ตัวยอภาษาอังกฤษ คือ
“ASEAN” ซึ่งยอมาจาก “Association of Southeast Asian Nations” เริ่มกอตั้งเมื่อป พ.ศ.๒๕๑๐
สว นคําว า “ประชาคม” ถูกใชเรียกกระบวนการสรางสั มพันธ ในอาเซีย นมาแตแรกเริ่ ม (สุ ริย นต
หลาบหนองแสง, ๒๕๕๕) การจัดตั้งประชาคมอาเซียนเกิดจากปจจัยภายในคือ การที่อาเซียนไมสามารถ
แกไ ขปญ หาต า งๆ ที่ เกิดขึ้นได อย า งมีป ระสิท ธิ ภาพ และป จ จั ย ภายนอกคือ กระแสโลกาภิ วั ต น ที่ทํ า ให
ประเทศต างๆ ตองพึ่งพากันและมีการแขงขันกันสูงขึ้น ประเทศสมาชิกอาเซียนจึงเห็นความสําคัญของ
การรวมมือกันเพื่อสรางความเขมแข็งและอํานาจตอรองใหกับรัฐสมาชิกในการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียน
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ครั้งที่ ๙ ในเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๖ ที่บาหลี เมื่อผูนําอาเซียนไดลงนามในปฏิญญาวาดวยความรวมมือ
อาเซียน (Declaration of ASEAN Concord II หรือ Bali Concord) เห็นชอบใหมีการจัดตั้งประชาคม
อาเซียน (ASEAN Community) ภายในป ค.ศ. ๒๐๒๐ ตอมาในการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียนครั้งที่ ๑๒
ในเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๐ ที่เมืองเซบู (Cebu) ประเทศฟลิปปนส ไดมีการตกลงใหจัดตั้งประชาคมให
แลวเสร็จเร็วขึ้นเปนภายในป ค.ศ. ๒๐๑๕
ประชาคมอาเซียนประกอบดวยความรวมมือ ๓ เสาหลัก ไดแก ๑) ประชาคมความมั่นคงอาเซียน
(ASEAN Security Community : ASC) ๒) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic
Community : AEC) และ ๓) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural
Community : ASCC) โดยเสาหลักแตละดานมีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้
๑. ประชาคมความมั่นคงอาเซียน มีวัตถุประสงคที่จะทําใหประเทศในภูมิภาคอยูอยางสันติสุขโดย
การแกไขปญหาในภูมิภาคโดยสันติวิธี และยึดมั่นในหลักความมั่นคงรอบดาน
๑.๑ ใชขอตกลงและกลไกของอาเซียนที่มีอยูแลวในการเพิ่มศักยภาพในการแกไขปญหา
ขอพิพาทภายในภูมิภาค รวมทั้งการเผชิญหนากันภัยคุกความรูปแบบใหม เชน การกอการราย การลักลอบ
คายาเสพติด การคามนุษย อาชญากรรมขามชาติอื่นๆ และการขจัดอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง
๑.๒ ริเริ่มกลไกใหมๆ ในการเสริมสรางความมั่นคงและกําหนดรูปแบบใหมสําหรับความรวมมือ
ดานนี้ ซึ่งรวมถึงการกําหนดมาตรฐาน การปองกันการเกิดขอพิพาท การแกไขขอพิพาท และการสรางเสริม
สันติภาพภายหลังการยุติขอพิพาท
๑.๓ สงเสริมความรวมมือทางทะเล ทั้งนี้ความรวมมือขางตนจะไมกระทบตอความเปนอิสระ
ของประเทศสมาชิกในการดําเนินนโยบายการตางประเทศ และความรวมมือทางทหารกับประเทศนอก
ภูมิภาค และไมนําไปสูการสรางพันธมิตรทางการทหาร
๒. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีวัตถุประสงคเพื่อทําใหภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง และสามารถแขงขันกับภูมิภาคอื่นๆ ได โดย
๒.๑ มุงใหเกิดการไหลเวียนอยา งเสรีของสินคา บริการ การลงทุน เงินทุ น การพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ และการลดปญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ําทางสังคมภายในป ค.ศ. ๒๐๒๐
๒.๒ ทําใหอาเซียนเปนตลาดและฐานการผลิตเดียว (Single Market and Production Base)
โดยจะริเริ่มกลไกและมาตรการใหมๆ ในการปฏิบัติตามขอริเริ่มทางเศรษฐกิจทีม่ ีอยูแลว
๒.๓ ใหความชวยเหลือแกประเทศสมาชิกใหมของอาเซียนเพื่อลดชองวางการพัฒนาและชวย
ใหประเทศเหลานี้เขารวมกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน
๒.๔ สงเสริมความรวมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาคตลาดการเงินและตลาดทุน
การปะกั นภัย และภาษี อากร การพัฒ นาโครงสรา งพื้ น ฐานและการคมนาคม พัฒ นาความรว มมือด า น
กฎหมาย การเกษตร พลังงาน การทองเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยการยกระดับการศึกษาและ
การพัฒนาฝมือแรงงานในการนี้ ผูนํ าอาเซียนไดเห็นชอบใหเรงรัดการรวมกลุม สินคา และบริการสําคัญ
จํานวน ๑๑ สาขา ใหเปนสาขานํารอง ไดแก สินคาเกษตร สินคาประมง ผลิตภัณฑไม ผลิตภัณฑยาง
สิ่งทอ ยานยนต อิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีสารสนเทศ (E-ASEAN) การบริการดานสุขภาพ การทองเที่ยว
และการขนสงทางอากาศ (การบิน)
๓. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน มีจุดมุงหมายที่จะทําใหภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
อยูรวมกันในสังคมที่เอื้ออาทร โดยเนนความรวมมือในดานตางๆ เชน
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๓.๑ การพัฒ นาสั ง คม โดยการยกระดับ ความเปน อยูของผู ด อยโอกาสและผู ที่ อาศัย ในถิ่ น
ทุรกันดาร และสงเสริมการมีสวนรวมอยางแข็งขันของกลุมตางๆ ในสังคม
๓.๒ การพัฒนาการฝกอบรม การศึกษาขั้นพื้นฐานและสูงกวา การพัฒนาทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี การสรางงาน และการคุมครองทางสังคม
๓.๓ การสง เสริมความรวมมือดานสาธารณสุข โดยเฉพาะอยา งยิ่ งการปองกันและควบคุม
โรคติดตอ เชน โรคเอดส โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง
๓.๔ การจัดการปญหาดานสิ่งแวดลอม
๓.๕ การสงเสริมปฏิสัมพันธระหวางนักเขียน นักคิดและศิลปนในภูมิภาคประเทศไทยกับ
ประชาคมอาเซียน
โดยในที่นี้จะขอขยายความในดานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเทานั้น ซึ่งมีรายละเอียด
ที่นาสนใจดังตอไปนี้
จุ ด มุ ง หมายของประชาคมสั ง คมและวั ฒ นธรรมอาเซี ย น คื อ การยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชน สงเสริมการใชท รัพยากรธรรมชาติอย า งยั่ง ยื น และเสริ มสรา งอัต ลักษณท างวัฒ นธรรมของ
อาเซียน โดยมีแผนปฏิบัติการประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งครอบคลุมความรวมมือในหลายสาขา
เชน ความรวมมือดานการปราบปรามยาเสพติด การพัฒนาชนบท การขจัดความยากจน ดานสิ่งแวดลอม
การศึกษา วัฒนธรรม สตรี สาธารณสุข โรคเอดส และเยาวชน เปนตน แผนปฏิบัติการที่เปนกลไกสําคัญเพื่อ
การบรรลุจุดมุงหมายของประชาคมนี้ มุงใหเกิดผลใน ๔ ประเด็นหลัก คือ
๑. การสรางประชาคมแหงสังคมที่เอื้ออาทร โดยเนนการแกไขปญหาความยากจน เสริมสราง
ความเสมอภาค และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยใชมาตรการระดับภูมิภาค เพื่อสงเสริมการดําเนินการ
ภายในประเทศ ในดานตางๆ ไดแก
๑.๑ ยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุมผูไรโอกาสและผูดอยโอกาส โดยเสริมสรางศักยภาพของ
เจ า หน า ที่ที่ดู แลด านการพั ฒนาชนบทและขจั ดความยากจน และส งเสริ มวิธีการที่ จะใหคนเหล านี้ มามี
สวนรวมในสังคม
๑.๒ สงเสริมการเขาถึงการศึกษาอยางเทาเทียมและการพัฒนาใหการศึกษามีมาตรฐานสูงโดย
ใชการสรางเครือขายและการประสานความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษา
๑.๓ ลดความเสี่ยงทางสังคมของ เด็ก สตรี ผูสูงอายุ และคนพิการ โดยสนับสนุนโครงการซึ่ง
สอดคลองกับอนุสัญญาระหวางประเทศ และสงเสริมการบริการที่เกี่ยวของ เชน การใหการดูแลผูสูงอายุ
การบริการดานสาธารณสุข และการศึกษา
๑.๔ สงเสริมใหครอบครัว ประชาสังคม และภาคเอกชนมีสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในการแกไขความยากจนและปญหาดานสวัสดิการสังคม ดวยการจัดตั้งเครือขายและโครงการแลกเปลี่ยน
รวมทั้งสงเสริมอาชีพตางๆที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหาความยากจนและสวัสดิการสังคม
๑.๕ สงเสริมใหสตรีและเยาวชนมีสวนรวมในกลุมกําลังแรงงานที่สามารถทํางานไดดีขึ้นดวย
การจัดการฝกอบรมทักษะ และสามารถเขาถึงสินเชื่อขนาดยอมและระบบขอมูลไดมากขึ้น
๑.๖ แกไขปญหาดานการพัฒนาระบบการสาธารณสุข
๑.๗ ปองกันการแพรกระจาย และลดอันตรายของโรคภูมิคุมกันบกพรอง (โรคเอดส) และ
โรคติดตออื่นๆ
๑.๘ เสริมสรางความมั่นคงดานอาหาร โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางระบบฐานขอมูลความมั่นคง
ดานอาหาร
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๑.๙ ทําใหอาเซียนเปนภูมิภาคที่ประเทศสมาชิกสามารถฟนตัวจากภัยพิบัติไดรวดเร็ว โดยลด
ผลกระทบทางลบของภัยพิบัติเพื่อมุงสูการเปนชุมชนที่ปลอดภัยขึ้นและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน
๑.๑๐ ทํา ให อาเซี ยนเป น ภู มิ ภาคที่ ป ลอดยาเสพติ ด ภายในป พ.ศ.๒๕๕๘ (ค.ศ.๒๐๑๕)
โดยการปองกัน บําบัดและใชชุมชนเปนพื้นฐานในการควบคุมการใชสารเสพติดในทางที่ผิด ควบคูไปกับ
การสงเสริมการพัฒนาทางเลือก และการขจัดการลักลอบคายาเสพติด
๑.๑๑ การสง เสริมวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ในอาเซี ยน เพื่อพั ฒนาทรัพ ยากรมนุ ษยใน
ภูมิภาค ดวยการสงเสริมการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งการสงเสริมการนําวิทยาศาสตร
ประยุกตและเทคโนโลยีไปใชในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมมากยิ่งขึ้น
๒. การแก ไ ขผลกระทบต อ สั ง คมอั น เนื่ อ งมาจากการรวมตั ว ทางเศรษฐกิ จ การมุ ง สร า งการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงดานเดียวโดยมิไดคํานึงถึงผลกระทบที่ตามมา อาจทําใหเกิดปญหาความไม
เสมอภาคทางสังคม ซึ่งสามารถสั่นคลอนเสถียรภาพทางการเมืองได แผนการปฏิบัติการดา นสังคมและ
วัฒนธรรมจึงเนนการสรางฐานทรัพยากรมนุษยที่มีความสามารถในการแขงขัน และสรางระบบการปองกัน
ทางสังคมเพื่อเปนหลักประกันความมั่นคงของมนุษย โดยใหความสําคัญกับการศึกษาและฝกอบรม การ
พัฒนาฝมอื แรงงาน และเสริมสรางความรวมมือดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน สวัสดิการสังคม วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี สาธารณสุ ข โดยเน น ป ญ หาที่ ม ากั บ กระแสโลกาภิ วั ต น เช น โรคระบาด ไขหวั ด นก SARS
มาลาเรีย และวัณโรค เปนตน
๓. สงเสริมความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอมและการจัดการดูแลสิ่งแวดลอมที่ถูกตอง โดยมีกลไกเพื่อ
จัดการการดูแลสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม ตลอดจนการปองกันและขจัดภัยพิบัติดานสิ่งแวดลอม การปองกัน
มลพิ ษ จากหมอกควั น ที่ ข า มแดน การบริ หารจั ด การสิ่ ง แวดล อ มชายฝ ง และทะเล การอนุ รั ก ษ ค วาม
หลากหลายทางชีวภาพ การจัดการและสงเสริมความยัง่ ยืนของทรัพยากรดิน น้ํา ปาไม แรธาตุ
๔. การสรางเสริมอัตลักษณของอาเซียน (ASEAN Identity) ซึ่งเปนรากฐานสําคัญของการสราง
ประชาคมอาเซียน โดยการใหการศึกษาแกประชาชน สงเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและปฏิสัมพันธ
ในหมูประชาชนเพื่อใหประชาชนไดตระหนักวา ทามกลางความหลากหลายทางประสบการณและมรดกทาง
วัฒนธรรม ประชาชนอาเซียนยังมีความเชื่อมโยงกันดานประวัติศาสตร แหลงที่อยูอาศัยในเขตที่ตั้งทาง
ภูมิ ศาสตร และมุ ง หวั งที่ จ ะเห็ น สั น ติ ภาพและความรุง เรื องของภูมิ ภาคที่ จ ะเป น พื้ น ฐานของการสร า ง
อัตลักษณรวมกันของอาเซียนได (กรมอาเซียน, ๒๐๐๙)
๖. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
คํานวณ นวลสนอง (๒๕๔๖) ศึกษาเรื่อง พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมของชนชาติไทในรัฐ
ตอนเหนือของมาเลเซีย มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตรของชนชาติไทในรัฐตอนเหนือ
ของมาเลเซียและความตอเนื่องของพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวมาเลเซียเชื้อสายไทในรัฐ
ตอนเหนือของมาเลเซีย โดยรวบรวมขอมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ และสังเกตจากปรากฏการณที่
เกิดขึ้นจริงทางสังคม เปนขอมูลประกอบการวิเคราะห
ผลการศึกษาพบวาพัฒนาการทางประวัติศาสตรของชนชาติไทในรัฐตอนเหนือของมาเลเซียไดแบง
ชวงของประวัติศาสตรออกเปน ๕ ชวง ไดแก ๑) ชนชาติไทยยุคเริ่มแรกในมาเลเซียจนถึงสมัยกรุงธนบุรี
๒)สมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตนถึงรัชกาลที่ ๕ ๓) ไทยเสียดินแดนในรัฐตอนเหนือของมาเลเซียใหแกอังกฤษ
๔) ชนชาติไทในรัฐตอนเหนือของมาเลเซียภายใตการปกครองของอังกฤษ และ ๕) ชาวมาเลเซียเชื้อสายไท
กับการเปนพลเมืองของมาเลเซีย
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ความตอเนื่องของพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวมาเลเซียเชื้อสายไทในรัฐตอนเหนือ
มีประเด็นที่สําคัญ ไดแก ๑) การตั้งถิ่นฐานของชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยในรักตอนเหนือของมาเลเซีย
ชาวมาเลเซียเชื้อสายไทในประเทศมาเลเซียไดเขาไปตั้งถิ่นฐานอยูในรัฐตางๆ ทั่วประเทศ สวนใหญอาศัยอยู
ในรั ฐ ตอนเหนื อ บริ เวณรั ฐ เกดะห (ไทรบุ รี ) ปะลิ ส เประ ๓ กลั น ตั น และตรั ง กานู ๒) การทํ า นุ บํ า รุ ง
พระพุทธศาสนา ชาวมาเลเซียเชื้อสายไทในรัฐตอนเหนือของมาเลเซียสวนใหญเกือบทั้งหมดนับถือศาสนา
พุทธ ซึ่งมีวิถีชีวิตที่สัมพันธกับหลักธรรมในพุทธศาสนา ทั้งดานประเพณี พิธีกรรม และแนวปฏิบัติที่มีใน
สังคม เปนตน ๓) การจัดตั้งองคกรชุมชนใหเขมแข็ง ชาวมาเลเซียเชื้อสายไทในประเทศมาเลเซียไดรวมกัน
จัดตั้งองคกรชุมชนเพื่อที่จะไดพบปะสังสรรค มีกิจกรรมรวมกัน และทําหนาที่ประสานงานระหวางสมาชิก
ของชุมชน หรือบางกลุมที่ อยู หา งไกลออกไป หรือเปนตัว แทนของกลุม ในการติดตอกับหนว ยงานหรือ
องคกรอื่น ๔) การสืบทอดวัฒนธรรมไทย การใชชื่อและนามสกุลที่เปนภาษาไทย ชาวมาเลเซียเชื้อสายไท
ในรัฐ ตอนเหนื อของมาเลเซี ย มี ค วามเลื่อ มใสในพุ ท ธศาสนาอย า งแรงกล า และมีก ารยึ ด ถือปฏิ บั ติ ตาม
ขนบธรรมเนี ย มประเพณีแบบไทยอย า งเคร งครัด และมีการใช ชื่ อและนามสกุล ที่ เป นภาษาไทย และ
๕) การผสมผสานระหวางชาติพันธุ ชาวมาเลเซียเชื้อสายไทเปนชนกลุมนอยของประเทศมาเลเซียที่อยู
ทามกลางกลุมชนที่เปนชาติพันธุมาลายู จีน อินเดีย และอื่นๆ โดยทั่วไปชาวมาเลเซียเชื้อสายไทจะแตงงาน
กับกลุมคนไทซึ่งเปนชาติพันธุเดียวกัน แตในปจจุบันพบวากลุมชนที่มีชาติพันธุเปนคนไทแตงงานกับกลุมชน
ที่มีชาติพันธุเปนคนจีนมากขึ้น โดยเฉพาะกลุมชาติพันธุไทที่ตั้งบานเรือนอยูในเขตชุมชนเมือง
คํานวณ นวลสนอง (๒๕๕๐) ศึกษาเรื่อง ประวัติศาสตรทองถิ่นของชาวมาเลเซียเชื้อสายไทในรัฐ
เกดะห ปะลิส และเประ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพัฒนาการดานประวัติศาตของชุมชนชาวมาเลเซียเชื้อ
สายไทในรัฐเกดะห ปะลิส และเประ และเพื่อศึกษาการปฏิสัมพันธของคนในชุมชน ระหวางชุมชน และ
กับชุมชนในประเทศไทยของชาวมาเลเซียเชื้อสายไทในรัฐเกดะห ปะลิส และเประ รวบรวมขอมูลจาก
เอกสาร การสัมภาษณ และสังเกตปรากฏการณที่เกิดขึ้นจริงทางสังคม เปนขอมูลประกอบการวิเคราะห
ผลการศึกษาพบวา พัฒนาการดา นประวัติศาตของชุมชนชาวมาเลเซียเชื้อสายไทในรัฐเกดะห
ปะลิส และเประ แบงไดเปน ๓ ชวง ไดแก ชุมชนดั้งเดิมตั้งแตอดีตจนถึง พ.ศ.๒๔๕๑ ๒) ชุมชนที่เกิดขึ้น
เมื่อครั้งอยูภายใตการปกครองของอังกฤษตั้งแต พ.ศ.๒๔๕๒ ถึง ๒๔๙๙ และ ๓) ชุมชนที่เกิดหลังมาเลเซีย
ไดรับเอกราช ตั้งแต พ.ศ.๒๕๐๐ จนถึงปจจุบัน
การปฏิสัมพันธของชาวมาเลเซียเชื้อสายไทในรัฐเกดะห ปะลิส และเประ มีลักษณะที่สําคัญ คือ
๑) ความสัมพันธภายในชุมชน เปนความสัมพันธที่มีอยูในชุมชนของตนเอง กลาวคือ มีความสัมพันธเปน
แบบครอบครัว ขยาย การสื บ เชื้ อสายของวงศต ระกู ล เป น แบบสายเดี่ ย ว ความสั ม พั น ธ กั บเพื่อ นบ า น
ความสัมพันธกับวัดซึ่งเปนสถาบันของชุมชน และจัดกิจกรรมสวัสดิการรวมกันในชุมชน ๒) ความสัมพันธ
ระหวางชุมชน เปนรูปแบบของความสัมพันธที่สมาชิกในชุมชนมีการติดตอไปมาหาสู หรือกระทํากิจกรรม
อันใดอันหนึ่งรวมกันกับบุคคลอื่นภายนอกชุมชน กิจกรรมที่ทํารวมกันและมีลักษณะเดนอยางมากคือ เชน
การจัดตั้งสมาคมมาเลเซีย - ไทย การทอดกฐิน และกิจกรรมในวันฉลองเอกราชของมาเลเซีย ซึ่งตรงกับ
วันที่ ๓๐ สิงหาคมของทุกป เปนตน และ ๓) ความสัมพันธกับชุมชนในประเทศไทย กลาวคือแตละชุมชน
ของชาวมาเลเซียเชื้อสายไทในรัฐเกดะห ปะลิส และเประ จะมีความสัมพันธกับชุมชนในประเทศไทย
โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ชุ ม ชนที่ อ ยู ติ ด กั บ ชายแดนของประเทศไทย ซึ่ ง มี ลั ก ษณะของความสั ม พั น ธ
คือ ความสัมพันธอันเนื่องมาจากพรหมแดนไทยและมาเลเซียติดตอกัน ความสัมพันธฉันทเครือญาติที่มีมา
๓

เประ หรือ เปรัค
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แตเดิม ความสัมพันธของคณะสงฆมาเลเซีย - ไทย และความสัมพันธระหวางมูลนิธิ องคกร หรือสมาคม
ของทั้งสองประเทศ
ทัศนาวดี แกวสนิท (๒๕๕๒) ศึกษาเรื่อง การสื่อสารเพื่อธํารงรักษาอัตลักษณทางวัฒนธรรมของ
ชุมชนชาวมาเลเซียเชื้อชาติไทยในรัฐเคดาห ประเทศมาเลเซีย มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบการสื่อสาร
เพื่อธํารงรักษาอัตลักษณทางวัฒนธรรมของชุมชนชาวมาเลเซียเชื้อชาติไทยในรัฐเคดาห ประเทศมาเลเซีย
เพื่อศึกษาศักยภาพและบทบาทของสื่อบุคคลในการธํา รงรักษาอัตลักษณทางวัฒนธรรมของชุม ชนชาว
มาเลเซียเชื้อชาติไทยในรัฐเคดาห ประเทศมาเลเซีย และเพื่อศึกษาสถานภาพและบทบาทของสื่อพิธีกรรม
ในการสงเสริมอัตลักษณและศักดิ์ศรีของชุมชนชาวมาเลเซียเชื้อชาติไทยในรัฐเคดาห ประเทศมาเลเซีย
ตลอดจนปจจั ย ที่ มีผ ลต อการดํา รงอยู และเปลี่ยนแปลงสถานภาพของสื่อพิ ธีกรรม ซึ่ งเป นการวิจัย เชิ ง
คุณภาพ โดยใชระเบียบวิธีวิจัย คือ การสัมภาษณแบบเจาะลึก การสังเกตแบบมีสวนรวม และการวิเคราะห
เอกสารที่เกี่ยวของ ผลการศึกษาพบวา
๑. รูปแบบการสื่อสารเพื่อธํารงรักษาอัตลักษณทางวัฒนธรรมของชุมชน ประกอบดวย การสื่อสาร
เพื่ อ เรี ย นรู แ ละถ า ยทอดทางวั ฒ นธรรม ที่ เ ป น การสื่ อ สารแบบปากต อ ปาก ซึ่ ง สื่ อ สารผ า นสื่ อ บุ ค คล
สื่อพื้นบาน สื่อมวลชนและเครือขายการสื่อสาร การสื่อสารเพื่อสรางการมีสวนรวมของชุมชน ที่เปนการ
สื่อสารแบบเห็นหนาคา ตาในรูปแบบการเคาะประตูบานและการประชุมแบบปรึกษาหารือเพื่อสรางการมี
สวนรวม ซึ่งมีทิศทางการไหลของขาวสารแบบสองทางในแนวระนาบ โดยสื่อสารผานพื้นที่สาธารณะและสื่อ
เฉพาะกิจ และการสื่อสารเพื่อ เสริมสรางอัต ลักษณศักดิ์ศรีของชุ มชน ที่เปนการสื่อสารแบบวจนภาษา
และอวจนภาษา ซึ่งสื่อสารผานวัฒนธรรม ของกลุมชาติพันธุและสื่อสารผานสื่อประเภทตางๆ
๒. สื่อบุคคลในชุมชนใชการสื่อสารเชิงกลยุทธ ไดแก กลยุทธการสื่อสารเพื่อแจงขอมูลขาวสาร
กลยุทธการสื่อสารเพื่อบริหารจัดการ กลยุทธการสื่อสารเพื่อระดมพลังความคิด กลยุทธการสื่อสารเพื่อสราง
การมีสวนรวมกลยุทธการสื่อสารเพื่อสรางความศรัทธา กลยุทธการสื่อสารเพื่อเจรจาตอรอง โดยมีทักษะ
ทางการสื่อสารที่เดนชัด ๓ ลักษณะ คือ ทักษะการใหคําแนะนํา ทักษะการโนมนาวใจและทักษะการบริหาร
จัด การ รวมถึง มีบ ทบาทอั น หลากหลาย ไดแก บทบาทของครูผู ส อนและใหความรู บทบาทในการให
คําปรึกษา บทบาทในการบริหารจัดการ บทบาทในการจัดการความขัดแยง บทบาทในฐานะผูประสานงาน/
ตัวแทนชุมชน และบทบาทในการสรางผูนํารุน ใหม
๓. ชุมชนยังคงยึดถือในพิธีกรรมการบวชและบุญเดือนสิบ โดยมีพิธีกรรมที่เครงครัดเชนเดิม โดย
พบวาสื่อพิธีกรรมการบวชมีบทบาทระดับตัวบุคคล คือ อบรมบมเพาะคุณธรรม/จริยธรรม เปนเครื่องมือให
การศึกษา ระดับเครือญาติ คือ ยกระดับคุณคาทางจิตวิญญาณ สืบสานและสรางความเขมแข็งแกสถาบัน
สงฆ และระดับชุมชน คือ สรางปฏิสัมพันธและประสบการณทางวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุ สรางความ
สามั คคีเปน ป กแผ น ของชุ มชน ส ว นสื่ อพิ ธี กรรมบุ ญเดื อนสิ บมี บทบาทระดั บตั วบุ คคล คื อ สื บรากเหง า
การสืบตอความเชื่อดานวิญญาณ สะทอนภาพ ในจินตนาการ ระดับเครือญาติ คือ การเชื่อมโยงสายสัมพันธ
ระหวางกลุม เปนพื้นที่สังสรรคของเครือญาติ และ ระดับชุมชน คือ สืบทอดภูมิปญญาทองถิ่น ระดมพลัง
ชุมชน สรา งความทรงจํา รว มกัน สร า งอัต ลั กษณ ศักดิ์ ศรี แก ชุ มชน ซึ่ ง ปจ จั ยที่มีผ ลตอการดํ า รงอยูของ
สถานภาพของสื่อพิธีกรรม ไดแก ความเชื่อ ผูนําชุมชน ระบบเครือญาติ นโยบายของภาครัฐ และอิทธิพล
ของสื่อมวลชน สวนปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของสื่อพิธีกรรม ไดแก ความกาวหนาทาง
เทคโนโลยี/การสื่อสาร และการศึกษาในระบบ
นิพนธ ทิพยศรีนิมิต (๒๕๕๔ก) ศึกษาเรื่อง ชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยกับการธํารงไวซึ่งอัตลักษณ
ทางวัฒนธรรม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอัตลักษณทางวัฒนธรรม ปจจัย รูปแบบและวิธีการที่เกี่ยวของกับ
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การธํา รงอัต ลักษณทางวัฒ นธรรมของชาวมาเลเซี ยเชื้อสายไทย รวมทั้งผลกระทบและแนวโนมที่ มีตอ
การธํารงไวซึ่งอัตลักษณทางวัฒนธรรมของชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยในรัฐตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย
โดยใชแนวคิดประวัติศาสตรสังคมเศรษฐกิจของสํานักอันนาล และแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องชาติพันธุสัมพันธ
เปนตน
ผลการศึ กษาพบว า ชาวมาเลเซี ย เชื้ อ สายไทยในรั ฐ ตอนเหนื อ ของประเทศมาเลเซี ย ยั ง คงมี
อัตลักษณทางวัฒนธรรมที่เกิดจากระบบความเชื่อและพิธีกรรม คือ เชื่อและศรัทธาในพุทธศาสนา โดยมีวัด
ไทยเปนศูนยรวมวัฒนธรรมของหมูบาน มีพระสงฆเปนศูนยรวมจิตใจของชุมชน เชื่อในเรื่องผี การทํานาย
เคารพในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้งเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งที่อยูเหนือธรรมชาติ ดานระบบการผลิตสวนใหญ
ยังคงประกอบอาชีพการเกษตร ซึ่งเปนการผลิตเพื่อการเลี้ยงชีพ ดานระบบการอยูรวมเปนสังคม ยังเปน
ครอบครัวขยาย และอยูภายใตการดูแลของพอแม ใชภาษาไทยถิ่นภาคใตติดตอสื่อสารในชีวิตประจําวัน
นิยมใหบุตรหลานบวชเรียนเพราะถือเปนจารีตที่ตองปฏิบัติ ตองการใหบุตรหลานไดรับการศึกษาระดับสูง
และรับราชการเพราะถือวาเปนเกียรติแกครอบครัว นิยมถายทอดศิลปวัฒนธรรมที่โดดเดนในความเปนไทย
ใหแกลูกหลาน มีความภาคภูมิใจในการเปนคนสยามดั้งเดิม เพราะถือวาตนเองมีชาติซึ่งเปนอาณาจักร
ยิ่งใหญและเคยปกครองดินแดนแถบนี้มากอน ใชชี วิตที่เรีย บงาย รักความสงบ ไมช อบใชความรุนแรง
มีชีวิตบนพื้นฐานความคิดที่วา “คนกลุมนอยตองยอมรับวัฒนธรรมของคนกลุมใหญ ตองเรียนรูวัฒนธรรม
ของคนกลุมใหญ แตทั้งนี้จะตองไมลืมอัตลักษณของตนเอง” สวนปจจัยที่สงผลตอการธํารงอัตลักษณทาง
วัฒนธรรมเกิดจากปจจัยดานประวัติศาสตรทองถิ่น ปจจัยภายในชุมชนและภายนอกชุมชน ดานรูปแบบและ
วิธีการธํารงไวซึ่งอัตลักษณทางวัฒนธรรมจะใชวิธีการปรับตัวและสรางอัตลักษณทางวัฒนธรรมขึ้นใหมโดย
ผ า นระบบเครื อ ข า ยทางสั ง คม ส ว นด า นผลกระทบและแนวโน ม ที่ มี ต อการธํ า รงไว ซึ่ ง อั ต ลั ก ษณ ท าง
วัฒนธรรม คือ ผลกระทบดานการเรียนการสอนภาษาไทย ดานพระพุทธศาสนา ดานการประกอบอาชีพ
ด า นขนบธรรมเนี ย มประเพณี ด า นการถ า ยทอดภู มิปญ ญา และด า นนโยบายการพั ฒนาของประเทศ
มาเลเซีย
นิพนธ ทิพยศรีนิมิต (๒๕๕๔ข) ศึกษาเรื่อง ตัวตนทางวัฒนธรรมของคนไทยในรัฐตอนเหนือของ
ประเทศมาเลเซีย มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาตัวตนทางวัฒนธรรมของคนไทยในรัฐตอนเหนือของประเทศ
มาเลเซีย ทั้งในดานปจจัยที่บงบอกถึงคุณลักษณะที่เปนตัวตนทางวัฒนธรรม ลักษณะจําเพาะของตัวตนทาง
วัฒนธรรม การปรับตัวและการสรางตัวตนทางวัฒนธรรม รวมทั้งผลกระทบและแนวโนมดานตัวตนทาง
วัฒนธรรม ขอมูลสวนใหญไดจากการสังเกต การสัมภาษณ การสนทนาแบบมีประสบการณรวม และการเขา
รวมกิจ กรรมทางวัฒนธรรมกับผูนําชุ มชน ผูนํา ทางศาสนา ตลอดจนผูทรงคุ ณวุฒิในชุมชนที่ มีความรู
ความเข า ใจเกี่ ย วกับ พั ฒ นาการทางประวั ติ ศาสตร แ ละตั ว ตนทางวั ฒ นธรรมของคนไทยในท องที่ บ า น
ปลายระไม ตําบลปาดังเกอรเบา อําเภอเปนดัง รัฐเกดะห (ไทรบุร)ี และคนไทยในทองที่บานบอเสม็ด ตําบล
เตอเบาะ อําเภอตุมปต รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย จํานวน ๔๐ คน วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ แลวเสนอ
ผลการวิจัยดวยวิธีพรรณนาวิเคราะห
ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่บงบอกถึงคุณลักษณะที่เปนตัวตนทางวัฒนธรรมของคนไทยในรัฐตอน
เหนือของประเทศมาเลเซียนั้นขึ้นอยูกับเหตุปจจัยสามประการ ปจจัยแรก คือ ปจจัยดานประวัติศาสตร
ทองถิ่นที่คนไทยเหลานี้เคยตกอยูภายใตการปกครองของราชอาณาจักรสยาม ประเทศอังกฤษ ประเทศญี่ปนุ
และสหพันธมลายู จนถึงประเทศมาเลเซียในปจจุบัน ปจจัยดังกลาวทําใหคุณลักษณะที่เปนตัวตนทาง
วัฒนธรรมของคนไทยเหลานี้มีทั้งที่ยังดํารงอยู มีการปรับเปลี่ยน หรือสูญสลายไปกับชวงของกาลเวลา
ปจจัยที่สอง คือปจจัยภายในดานสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของชุมชนคนไทยเองที่ยังเปนภาพสะทอน
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ใหเห็นถึงคุณลักษณะที่เปนตัวตนทางวัฒนธรรมของคนไทยเหลานี้ และปจจัยสุดทาย คือ ปจจัยจาก
ภายนอกชุมชนที่มีสวนทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนตัวตนทางวัฒนธรรม การสูญสลาย หรือการสรางตัวตนทาง
วัฒนธรรมขึ้นใหม ไมวาจะเปนเรื่องนโยบายของรัฐบาลกลาง นโยบายของรัฐในแตละรัฐ ความสัมพันธ
ระหวางคนไทยดวยกันหรือคนไทยกับกลุมชาติพันธุอื่นๆ ลักษณะจําเพาะของตัวตนทางวัฒนธรรมของคน
ไทยในรัฐตอนเหนือของประเทศมาเลเซียมีอยูหลายลักษณะดังนี้ ลักษณะจําเพาะที่เกี่ยวกับความเชื่อและ
พิธีกรรม ยังมีความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เชื่อในเรื่องผี โชคลาง ครูหมอพิธี เชื่อในเรื่องของธาตุทั้ง ๔ อันไดแก
ดิน น้ํา ลม ไฟ และเรื่องของไสยศาสตร ลักษณะจําเพาะที่เกี่ยวกับระบบการผลิต ยังเปนระบบการผลิตเพื่อ
การเลี้ยงชีพ คือ มีอาชีพหลักในการทํานา ทําสวนผลไม ทําสวนยางพาราและการปลูกผักขาย ลักษณะ
จําเพาะที่เกี่ยวกับการอยูรวมกันในสังคม ยังเปนครอบครัวแบบขยาย มีวัดเปนจุดศูนยรวมทางวัฒนธรรม
ของหมูบาน รวมทั้งเปนสถานที่ประกอบศาสนกิจและพิธีกรรมตางๆ ดานการปรับตัวและการสรางตัวตน
ทางวัฒนธรรมขึ้นใหม ใชวิธีสรางความรวมมือในลักษณะของเครือขายทางสังคมรูปแบบตางๆ ทั้งในระดับ
หมูบาน ระดับรัฐ และระดับประเทศ โดยมีเปาหมายหลัก คือ การสรางความเปนเอกภาพของกลุมชาติพันธุ
การรวมพลังเพื่อความมั่นคง และเพื่อประโยชนในการตอรองกับกลุมที่มีอํานาจเหนือกวา บนพื้นฐาน
ความคิดที่วา “กลุมนอยตองเรียนรูเรื่องราวของคนกลุมใหญ แตตองไมลืมความเปนไทยของตัวเอง” ทั้งนี้
เพื่อใหเกิดความสมานฉันทบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม สวนผลกระทบและแนวโนมดานตัวตนทาง
วัฒนธรรมของคนไทยในรัฐตอนเหนือของประเทศมาเลเซียพบวามีผลกระทบอยูหลายดาน ไมวาจะเปน
ปญหาดานการขาดแคลนครูสอนภาษาไทย คานิยมเรื่องการบวชเรียนเริ่มลดนอยลง ความตองการประกอบ
อาชีพใหมๆ ในเมืองแทนอาชีพเกษตรกรรมแบบเกา รวมทั้งมีแนวโนมที่จะแตงงานกับคนเชื้อชาติอื่นมากขึ้น
โดยเฉพาะการแตงงานกับคนเชื้อชาติจีนหรือเชื้อชาติมลายู
ปรียารัตน เชาวลิตประพันธ (๒๕๕๘) ศึกษาเรื่อง วัฒนธรรมโนรา : การดํารงอยูและการสืบทอด
ในบริบทของบานปลายระไม อําเภอเปนดัง รัฐเคดาห (ไทรบุรี) ประเทศมาเลเซีย มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
การดํารงอยูของวัฒนธรรมโนราของชาวสยาม บานปลายระไม อําเภอเปนดัง รัฐเคดาห (ไทรบุรี) ประเทศ
มาเลเซีย และเพื่อวิเคราะหปจจัยในการสืบทอดและบทบาทของวัฒนธรรมโนราของชาวสยาม โดยเก็บ
รวบรวมขอมูลภาคสนามเกี่ยวกับพิธีโนราโรงครูในชวงป พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๗ และไดเก็บขอมูลภาคสนาม
การประกอบพิ ธี โ นราโรงครู ในจั ง หวั ด พั ทลุ ง เพิ่ มเติ มเพื่ อนํ า มาวิ เคราะห การดํ า รงอยู และการสื บ ทอด
วัฒนธรรมโนราที่ปลายระไมใหชัดเจนยิ่งขึ้น
ผลการศึกษาพบวา การดํารงอยูของวัฒนธรรมโนราของชาวสยามบานปลายระไม พบวา ดํารงอยู
ในรูปของวรรณกรรมทั้งวรรณกรรมมุขปาฐะ ไดแก ตํานานครูหมอโนราทองถิ่น นิทานเรื่องพระสุธนมโนหรา พระรถ-เมรี และวรรณกรรมลายลักษณ ไดแก บทโนราที่ใชในพิธีกรรมโนราโรงครูซึ่งคลายคลึงกับ
ที่พบในภาคใต สวนการดํารงอยูในรูปของพิธีกรรม พบวา พิธีกรรมโนราโรงครูที่นี่มีวัตถุประสงค ๒ ประการ
คือเพื่อแกบนและเพื่อตัดจุกโนราใหม ธรรมเนียมปฏิบัติและขั้นตอนการประกอบพิธีกรรมยังคงดําเนินตาม
แบบแผนที่เคยปฏิบัติมาตั้งแตอดีต พบวาที่บานปลายระไมมีโนรา ๒ คณะ มีทั้งโนราหญิงและโนราชาย
นิยมใหโนรารุนหลังเปนผูประกอบพิธีตัดเหมฺรฺย ชาวสยามที่ไทรบุรียังคงมีความเชื่อเกี่ยวกับครูหมอโนรา
นับถือครูหมอโนราทั้งที่เปนบรรพบุรุษและเปนครูหมอโนราในทองถิ่น และเชื่อวาครูหมอสวนใหญเดินทาง
มาจากประเทศไทย สวนรางทรงนั้น มาจากการเลือกของครูหมอ รางทรงคนหนึ่งอาจมีครูหมอมาลงได
หลายองค ปจจัยในการสืบทอดวัฒนธรรมโนราบานปลายระไม มีทั้งหมด ๔ ประการ ไดแก
๑. การยังคงมีผูสืบทอดการเปนโนรา โดยเฉพาะในชวง ๕-๖ ปที่ผานมามีคนรุนใหมที่มาฝกหัดโนรา
และเขาพิธีตัดจุกเปนโนราใหญหลายคนดวยความเต็มใจและความภาคภูมิใจ
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๒. การที่ชาวบานปลายระไมยังคงมีความเชื่อเรื่องครูหมอโนราอยางเหนียวแนน โดยเชื่อวาครูหมอ
ชวยคุมครองใหรอดพนจากอันตราย โรคภัยไขเจ็บตางๆ ตลอดจนบันดาลใหสมปรารถนา แลวจึงจัดโนรา
โรงครูตอบแทน
๓. พิธีกรรมโนราโรงครูจึงยังคงมีการจัดสืบเนื่องตอมาและในปจจุบันยิ่งมีมากขึ้นเนื่องจากชาวบาน
บนบานครูหมอกันมาก
๔. ชุมชนปลายระไมเองมีความพรอมในดานตางๆ ทั้งความพรอมดานเศรษฐกิจ การมีเครือขาย
ญาติพี่นองที่เหนียวแนน ความสามารถในการสื่อสารดวยภาษาไทย คานิยมเรื่องการบูชาครู ความกตัญู
กตเวที การรักษาสัจจะ รวมทั้งความภาคภูมิใจในการเปนคนสยาม นอกจากนี้วัฒนธรรมโนราที่บานปลาย
ระไมยังมีบทบาทในการชวยสืบทอดอัตลักษณความเปนชาวสยามและการสรางความทรงจํารวมใหกับคนใน
ชุมชน ใหความบันเทิงแกคนในชุมชน เปนที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจใหกับคนในชุมชน รวมทั้งสรางความเขมแข็ง
ใหกับชุมชนชาวสยามในบริบทตางแดน
พรชัย นาคสีทอง และอนินทร พุฒิโชติ (๒๕๕๒) ศึกษาเรื่อง คนไทยในรัฐเกดะห (ไทรบุรี) : ศึกษา
การดํ า รงอยู ใ นมิ ติ ป ระวั ติ ศ าสตร (พ.ศ.๒๔๕๒-๒๕๕๕๐) มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ สร า งองค ค วามรู แ ละ
ความเขาใจเกี่ยวกับสถานภาพและบทบาทของคนไทยในรัฐเกดะห ตั้งแต พ.ศ.๒๔๕๒ ถึงปจจุบัน ทั้งในดาน
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนการดํารงอยูคนไทยในรัฐเกดะหในฐานะที่
เปน “ชนกลุมนอย” ในสังคมพหุลักษณของมาเลเซีย วิธีและกระบวนการวิจัยใชการ “วิจัยเชิงคุณภาพ”
(Qualities Research) ตามระเบียบวิธี วิจัยทางประวัติศาสตร (Historical Approach) ซึ่งเนนขอมูลจาก
เอกสาร (Documentary Research) และใชขอมูลภาคสนาม (Field Research) ดวยการสัมภาษณบุคคล
ในพื้นที(่ Oral History) และ กลุมบุคคลอื่นๆ ที่มีความรูในประเด็นที่ศึกษามาประกอบ สวนการนําเสนอผล
รายงานการวิจัย (Report of Research) นําเสนอแบบพรรณนาวิเคราะห (Analytical Description)
ผลการศึ ก ษาพบว า รั ฐ เกดะห ตั้ งอยู ใ นภูมิ รั ฐ ศาสตร ที่เ ป น สะพานแผ น ดิ น (Land Bridge)
เชื่อมเครือขายการคานานาชาติสงผลใหเกิดการอพยพเขามาของกลุมชาติพันธุตางๆ รวมถึงคนไทย ซึ่งเปน
ชนกลุมหนึ่งที่เขาไปทํามาหากินตั้งรกรากในรัฐเกดะหมายาวนาน โดยสถานภาพและบทบาท ของคนไทยใน
เกดะหปรับเปลี่ยนไปตามบริบททางการเมืองการปกครอง และความเปลี่ยนแปลงแหง ยุคสมัยที่เกิดขึ้นใน
คาบสมุทรมลายู สถานภาพและบทบาทของคนไทยเริ่มปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร ในชวงที่สยาม
ขยายอํ า นาจเขา มามี อิท ธิ พ ลเหนื อ ดิ น แดนแถบนี้ ส ง ผลให รั ฐ เกดะห ต กอยู ใ นฐานะรั ฐ บรรณาการและ
เมืองประเทศราชราชสํานักสยาม สถานะบทบาทของคนไทยในรัฐเกดะหจึงมีฐานะผูปกครอง แตนับตั้งแต
พ.ศ.๒๔๕๒-๒๔๘๔ เมื่อรัฐเกดะหตกอยูภายใตอํานาจการปกครองของอังกฤษ สถานภาพของคนไทย
กลายเปนสวนหนึ่งของพลเมืองในรัฐ อารักขาของอังกฤษ ตอมาระหวาง พ.ศ.๒๔๘๕-๒๔๘๘ ระหวาง
สงครามโลกครั้งที่ ๒ ญี่ปุนซึ่งขยายอํานาจเขาในเอเชียตะวันออก เฉียงใตไดมอบอํานาจการปกครองเหนือ
รัฐเกดะหแกสยามในฐานะที่เปน พันธมิตรรว มสงครามคนไทยในรัฐเกดะหช วงเวลานี้ แม จะมีถือวา มี
สถานภาพและบทบาทดีขึ้นแตก็ตองประสบกับความแรนแคน ดวยสภาวการณของสงคราม ภายหลัง
สงครามโลก ครั้งที่ ๒ ยุติ รัฐเกดะหกลับมาอยูภายใตอิทธิพลและ อํานาจการปกครองของอังกฤษอีกครั้ง
คนไทยในรัฐเกดะหจึงประสบความลําบากมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงที่มีการประกาศภาวะฉุกเฉิน
(พ.ศ.๒๔๙๑-๒๕๐๓) อันเนื่องมาจากความไมสงบทางการเมือง คนไทยในเกดะหโดยเฉพาะตามแนวตะเข็บ
ชายแดนถู กจั บ ตามองด ว ยความไม ไ ว ว างใจว า อาจมี ส ว นร ว ม หรื อให ความช ว ยเหลื อแก ผู ก อการร า ย
คอมมิวนิสต หมูบานคนไทยหลายแหง ถูกอพยพโยกยาย บทบาทและกิจกรรมของคนไทยถูกควบคุมอยาง
ใกลชิด ภายหลังจากที่อังกฤษไดมอบเอกราชคืนใหแกสหพันธมาลายาใน พ.ศ.๒๕๐๐ คนไทยในรัฐเกดะหจึง
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กลายเปนพลเมืองและเปนสวนหนึ่งของสังคมมาเลเซีย ปจจุบันแมวา คนมาเลเซียเชื้อสายไทย ซึ่งอาศัยอยู
ในพื้นที่ของรัฐเกดะหจะเปน “ชนกลุมนอย” ที่มีสถานะและบทบาทไมเทาเทียมกับชนพื้นเมืองมลายู
(Orang Melayu) ซึ่งเปนภูมิบุตรา (Bumiputras) และไมไดเปนกลุมที่มีบทบาทนําทางเศรษฐกิจเหมือนชาว
จีน แตในฐานะที่เปนคนพื้นถิ่นที่อยูอาศัยอยูในรัฐเกดะหมายาวนานและมีจํานวนประชากร ประมาณ
๒๖,๐๐๐-๓๐,๐๐๐ คน ใน ๕๓ หมูบาน รัฐบาลทองถิ่นเกดะหจึงคอนขางใหความสําคัญตอคนไทย สิทธิ
และสวัสดิการตางๆ ที่รัฐบาลทองถิ่นรัฐเกดะหดําเนินการจัดใหแกคนไทยถือวาเปนรองแตเพียงกลุมมลายู
เทานั้น ในดานสังคมวัฒนธรรม คนไทยสามารถแสดงออกซึ่งอัตลักษณทางสังคมและวัฒนธรรมในรูปของ
ประเพณีการละเลน ความเชื่อของตนไดอยางเสรีภายใตบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ ปจจุบันมีการจัดตั้ง
สมาคมและการรวมกลุมทางสังคมของคนไทย อาทิ สมาคมไทย-เกดะห กลุมเยาวชนไทย-เกดะห สมาคม
วัฒนธรรมไทย-เกดะห พุทธสมาคมไทย-เกดะห ศูนยการศึกษาพุทธศาสนาและภาษาไทย การรวมกลุมทาง
สังคมของคนไทย ไมเพียงแตจะสนับสนุนการดํารงไวซึ่งอัตลักษณทางศาสนาและวัฒนธรรมของคนไทย
แตยังชวยยกสถานภาพและบทบาทในดานการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของคน
ไทยใหปรากฏในสังคมพหุลักษณของประเทศมาเลเซียมากขึ้นดวย
พระสมชาติ ศรีรักษา (๒๕๕๒) ศึกษาเรื่อง ลักษณะทางวัฒนธรรมของชาวสยามในรัฐตอนเหนือ
ของประเทศมาเลเซีย : กรณี ศึกษาหมู บานคลองใหม ตํ าบลจิต รา อํ าเภอกูบังปาสู รัฐเคดาห ประเทศ
มาเลเซีย มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะทางวัฒนธรรมของชาวสยาม ในรัฐเคดาห ประเทศมาเลเซีย และ
เพื่อศึกษาปญหาและผลกระทบทางวัฒนธรรมของชาวสยาม ในรัฐเคดาห ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเปนการวิจัย
เชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร (Documentary Research) และขอมูลภาคสนาม (Field
Research) โดยการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามใชการสังเกต ทั้งการสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวน
รวม และการสัมภาษณ ทั้งการสัมภาษณแบบเปนทางการและไมเปนทางการ มีกลุมเปาหมายเปนชาวสยาม
ในประเทศมาเลเซีย จํานวน ๘๐ ครัวเรือน ผลการศึกษาพบวา
๑. ลักษณะทางวัฒนธรรมของชาวสยามที่เห็นไดเดนชัด และคงความโดดเดน ทามกลางวัฒนธรรม
ที่แตกตางกันมี ๔ ประการ ดังตอไปนี้
๑.๑ มีความสํานึกในความเปนเชื้อชาติ ไดแก สํานึกในความเปนไทย รักความเปนไทย แสดง
ออกแบบไทย มีความรูสึกนึกคิดเหมือนคนไทย ยิ้มงาย รักสนุก อยู อยางเรียบงาย ไมดิ้นรน อยูอยางสงบ
และอยูรวมกันเปนกลุมชาติพันธุอยางเห็นไดชัด และแสดงออกให เห็นถึงการมีวัฒนธรรมเปนของตนเอง
ทามกลางวัฒนธรรมตางๆ อยางโดดเดน
๑.๒ มีความรักในภาษาของ ตนเอง ไดแก การเปดโรงเรียนศูนยการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม
ไทยเพื่อรักษาความเปนไทยใหคงไว ให ลูกหลานไดเรียน และผูกพันกับวัฒนธรรมทางภาษาของตนเอง
๑.๓ มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา แสดงออกรวมกันทางดานประเพณีพิธีกรรม ทําใหเห็น
ถึงความรักและความสามัคคีอันเปนหนึ่งเดียว
๑.๔ มีความเชื่อในดานไสยศาสตร ไดแก เชื่อในอํานาจเวทมนต คุณไสย ยาสั่ง เสกหนัง
เสกตะปูเขาทอง หรือ เรียกอีกอยางวา “มนตดํา” ความเชื่อเชนนี้ไดรับการปลูกฝงสืบตอกันมา ถึงแมไม
สามารถพิสูจนตามหลัก วิทยาการสมัยใหมได
๒. ผลการศึกษาปญหาและผลกระทบทางวัฒนธรรมของชาวสยาม ในรัฐเคดาห ประเทศมาเลเซีย
มี ๓ ประการ ดังตอไปนี้
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๒.๑ ชาวสยามมี ร ะบบการอยู ร ว มกัน เป น สั ง คม ระบบผลิ ต ภาษา ศาสนา ประเพณี
มีเอกลักษณเปน ของตนเอง จึ งทําใหเขมแข็ง การปรับตัวเขากับปญหาดา นสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม
จึงเปนเรื่องปกติของการดําเนินชีวิต
๒.๒ ความสัมพันธระหวางกลุมชาติพันธุสยามและกลุมชาติพันธุอื่นๆ ดํารงชีวิตอยางกลมกลืน
และเรียนรูวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน จึงไมทําใหเกิดปญหาและผลกระทบระหวางกัน
๒.๓ แนวโนมการปรับตัวในอนาคตของชาวสยาม มีความเปนเอกภาพในเรื่องเชื้อชาติ ภาษา
ศาสนา จะโดดเดนยิ่งขึ้นทามกลางวัฒนธรรมที่แตกตาง
พัชรี กลอมเมือง (๒๕๕๙) ศึกษาเรื่อง ศึกษาเปรียบเทียบนโยบายชนกลุมนอยของรัฐบาลไทยกับ
รัฐบาลมาเลเซีย มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบนโยบายชนกลุมนอยของรัฐบาลไทยที่มีตอชาวไทยเชื้อ
สายมลายู ใ นสามจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต แ ละนโยบายชนกลุ ม น อ ยของรั ฐ บาลมาเลเซี ย ที่ มี ต อ ชาว
มาเลเซียเชื้อสายไทยในรัฐลันตัน และเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหา ซึ่งเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใน
ลั กษณะวิ เ คราะห เนื้ อ หา (Content Analysis) ควบคู ไ ปกั บการสั ม ภาษณ แ บบเจาะลึ ก (In-depth
Interview) โดยนําขอมูลทั้งจากการสัมภาษณและจากเอกสารมาศึกษาวิเคราะหและตีความรวมกัน
ผลการศึ ก ษาพบว า ป ญ หาความขั ด แย ง ของชาวไทยเชื้ อ สายมลายู ใ นสามจั ง หวั ด ชายแดน
ภาคใต ดํ า รงอยู อ ย า งชอบธรรมภายใต แ นวนโยบายเชิ ง ปฏิบั ติ ข องรั ฐ สาเหตุ ที่ ม าของความรุ น แรงมี
รากเหง า มาจากการถู ก เลื อ กปฏิ บั ติ ถู ก ละเมิ ด สิ ท ธิ ไม ไ ด รั บ ความยุ ติ ธ รรม เป น พลเมื อ งชายขอบ
ทั้ ง หมดนี้ เ พี ย งเพราะเป น ชาวไทยเชื้ อ สายมลายู ที่ ศู น ย ก ลางอํ า นาจรั ฐ ไม เ คยไว ว างใจ และมอง
ประชาชนในพื้น ที่นี้อย างคลางแคลงใจตลอดมา เป นผลสะสมมาจากความรุน แรงเชิงนโยบายที่เ กิดขึ้น
หลังการกอตัวของรัฐชาติไทย ซึ่งแตกตางจากชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยในรัฐ กลันตัน ประเทศมาเลเซีย
ที่ มี ก ารแสดงออกซึ่ ง อั ต ลั ก ษณ เ ป น สิ่ ง ที่ ส ามารถกระทํ า ได อยู ภายใต เ งื่ อ นไขของกฎหมายและบริ บ ท
ทางการเมืองแบบศาสนานิยม หรือแนวทางกระแสอิสลามานุวัตรเขมขนมาบังคับใช แตชาวมาเลเซีย
เชื้ อสายไทยในรัฐ กลัน ตัน ประเทศมาเลเซี ย ก็ยังสามารถดํ ารงวิถีความเป นไทยไว ไ ดอย างเหนี ยวแน น
และตระหนั ก และเห็ น ความสํ า คัญ ต อการเป น พลเมื อ งของมาเลเซี ย มี ค วามรู ค วามเข า ใจในบทบาท
หนาที่ ตอการเปนพลเมื องที่ดี และจากประสบการณ ทางประวัติศาสตรของประเทศทํา ใหชาวมาเลเซีย
เชื้ อสายไทยในรั ฐ กลั นตั นแสดงออกซึ่ งพฤติ กรรมอั นบ งบอกถึงการเป นพลเมื องของมาเลเซี ย ไม วา จะ
เป น การหลี ก เลี่ ย งความขั ด แย ง กั บ ชาวมาเลเซี ย เชื้ อ สายมลายู ที่ เ ป น พลเมื อ งหลั ก ของประเทศและ
ขบวนการเคลื่ อนไหวนอกระบบหรือ วิ ธี การที่ รุน แรงอยา งที่ เ กิด ขึ้น ในสามจั งหวั ด ชายแดนภาคใต ของ
ประเทศไทย
พีรยุทธ โอรพันธ (๒๕๕๑) ศึกษาเรื่อง การสื่อสารระหวางวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายมลายูใน
พื้ น ที่ ช ายแดนภาคใต ข องประเทศไทยและชาวมาเลเซี ย เชื้ อ สายไทยในรั ฐ กลั น ตั น ประเทศมาเลเซี ย
มีวัตถุประสงคเพื่อจะคนหาพฤติกรรมการสื่อสารระหวางวัฒนธรรมและปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การสื่อสารระหวางวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายมลายูและชาวมาเลเซียเชื้อสายไทย โดยใชการศึกษาวิจัย
เชิงคุณภาพตามแนวทางปรากฏการณวิทยา เก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณเจาะลึก การสังเกตการณ
และการรวบรวมขอมูลเอกสารจากแหลงตางๆ
ผลการศึกษาพบวา ประวัติศาสตรชาติพันธุของชาวไทยเชื้อสายมลายูกับชาวมาเลเซียเชื้อสายไทย
มีความแตกตางกันใน ๓ ประเด็นหลักดวยกัน คือ การบันทึกประวัติศาสตร เนื้อหาของประวัติศาสตร และ
การนําประวัติศาสตรไปใช โดยแกนของความแตกตางที่สําคัญที่สุดก็คือขณะที่ในประเทศไทยประวัติศาสตร
ถูกบันทึกและใชเพื่อรองรับความขัดแยงและความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนภาคใต แตในประเทศ
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มาเลเซียประวัติศาสตรกลับถูกบันทึกและใชเพื่อการสรางความสามัคคีปรองดองระหวางกลุมชน สวนขอมูล
ที่ไดจากการศึกษาสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม สังคม และจิตวิทยาของชาวไทยเชื้อสายมลายูและชาว
มาเลเซียเชื้อสายไทยชี้ใหเห็นถึงแกนของความแตกตางที่สําคัญอยางหนึ่งก็คือสภาพแวดลอมในประเทศ
มาเลเซี ย มี ค วามเกี่ ย วข อ งกั บ พฤติ ก รรมการสื่ อ สารของชาวมาเลเซี ย เชื้ อ สายไทยในเชิ ง บวก
แตสภาพแวดลอมในพื้นที่ชายแดนภาคใตของประเทศไทยกลับมีความเกี่ยวของกับพฤติกรรมการสื่อสารของ
ชาวไทยเชื้อสายมลายูในเชิงลบ
ขอมูลที่ไดจากการศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารระหวางวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายมลายูและชาว
มาเลเซียเชื้อสายไทยแสดงภาพรวมที่เหมือนกัน คือ สามารถจําแนกตามเกณฑวิธีการสื่อสารได ๓ ลักษณะ
ไดแก การสื่อสารในลักษณะที่ไมแสดงออกใหเห็นอยางชัดเจน แสดงออกใหเห็นอยางชัดเจน และแสดงออก
ใหเห็นชัดเจนเปนอยางมาก ขณะเดียวกันก็คนพบวาชนทั้งสองกลุมมีผลที่ตองการจากการสื่อ ๔ ลักษณะ
เช น เดี ย วกั น ได แ ก การแยกตั ว ออกจากกัน การปรั บ ตั ว เขา หากั น การผสมกลมกลื น กับ ชนกลุ ม อื่ น
และการผสมกลมกลืนชนกลุมอื่นเขากับชนกลุมตน แมวาลักษณะของพฤติกรรมของชาวไทยเชื้อสายมลายู
กับชาวมาเลเซียเชื้อสายไทย เมื่อเปรียบเทียบตามตารางความโนมเอียงทางการสื่อสารแลวจะมีความ
คลายคลึงกัน แตเมื่อพิจารณารายละเอียดของลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออกจะพบวา มโนทัศนที่อธิบาย
พฤติกรรมการสื่อสารของชาวไทยเชื้อสายมลายูที่มี่ตอชาวไทยเชื้อสายไทยแสดงใหเห็นถึงบรรยากาศการ
สื่อสารในดานลบเปนสวนใหญ แตมโนทัศนที่อธิบายพฤติกรรมการสื่อสารของชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยกลับ
แสดงใหเห็นถึงบรรยากาศการสื่อสารในแงบวกมากกวา โดยเฉพาะอยางยิ่งในพฤติกรรมการสื่อสารที่มี
ลักษณะแยกตัวออกจากกันและปรับตัว เขาหากัน ความแตกตางดังกลาวสวนใหญเกิดจากบริบทของการ
สื่อสารที่แตกตางกัน เนื่องจากในพื้นที่ชายแดนภาคใตของไทยแวดลอมไปดวยบรรยากาศแหงความรุนแรง
หรือบรรยากาศแหงความขัดแยง แตในประเทศมาเลเซียนอกจากจะไมมีบรรยากาศแหงความรุนแรงเกิดขึ้น
แลว บรรยากาศแหงความขัดแยงก็ยังคงมีเพียงเล็กนอย ทั้งยังเต็มไปดวยบรรยากาศแหงความปรองดองกัน
ไพบูลย ดวงจันทร และคณะ (๒๕๕๑) ศึกษาเรื่อง กระบวนการทางสังคมเพื่อธํารงและสืบสาน
ความเปนไทยของคนไทที่อาศัยอยูในรัฐทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัย
ที่สงผลกระทบตอกระบวนการทางสังคมเพื่อการธํารงและสืบสานความเปนไทย และกระบวนการทางสังคม
ที่ปรากฏในลักษณะตางๆ เพื่อการธํารงและสืบสานความเปนไทยของคนไทที่อาศัยอยูในรัฐทางตอนเหนือ
ของประเทศมาเลเซีย โดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เนนการศึกษาขอมูลภาคสนาม การใชขอมูลเอกสาร
ประกอบ การสังเกต การสัมภาษณ และการประชุมกลุม เพื่อการวิเคราะหตีความ และขยายความดวย
แนวคิดทฤษฎีที่หลากหลาย ทั้งทฤษฎีทางสังคมวิทยา มานุษยวิทยา และจิตวิทยา เปนตน
ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่สงผลตอกระบวนการทางสังคมเพื่อการธํารงและสืบสานความเปนไทย
ของคนไทที่อาศัยอยูในรัฐทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย ไดแก ปจจัยดานประวัติศาสตร ปจจัยดาน
การศึกษา ปจจัยดานความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรม ปจจัยดานพุทธศาสนา และปจจัยดานครอบครัว
และระบบเครือญาติ ที่คนไทยังคงยึดถือปฏิบัติและสืบทอดกันมาอยางตอเนื่อง และสงผลตอกระบวนการ
ทางสังคมเพื่อการธํารงและสืบสานความเปนไทย อันไดแก การสรางสํานึกความเปนไทยทั้งที่ผานเรื่องราว
ทางประวัติศาสตร การขัดเกลาทางสังคม ระบบความเชื่อ ศาสนา ประเพณี และพิธีกรรม การศึกษา
ภาษาไทยและการใชภาษาไทยถิ่นใตในชีวิตประจําวัน รวมทั้งการรวมกลุมทางสังคมและการสรางอัตลักษณ
ทางชาติ พั น ธุ ในท า มกลางความหลากหลายทางชาติ พั น ธุ หลายเชื้ อ ชาติ ใ นประเทศมาเลเซี ย
เพื่อการประกอบกิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมตามประเพณีและพิธีกรรม การสรางอํานาจตอรองตามสิทธิ
ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง และประเด็นสําคัญคือการสรางความสัมพันธทางสังคม
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ระหวางคนไทกับคนไทในชุมชนเดียวกัน ตางชุมชน ตางรัฐ และ/หรือกับคนไทยในประเทศไทย ทั้งรูปแบบ
ของความเปนเครือญาติ ความเปนเพื่อนฝูง การทําธุรกิจ ในลักษณะการชวยเหลือเกื้อกูลและพึ่งพาอาศัย
กัน เนื่องจากความเปนหมูพวกเดียวกัน ปจจัยและกระบวนทางสังคมเหลานี้มีผลตอการธํารงและสืบสาน
ความเปนไทยของคนไทในรัฐทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย โดยเฉพาะการดํารงอยูของความเปน
สังคมเกษตรกรรม การมีชีวิตความเปนอยูที่เรียบงาย การรักความสงบและสันติ จนไดรับการยอมรับใน
สังคมมาเลเซียในฐานะคนมาเลเซียเชื้อสายไทยหรือที่มีนัยสําคัญ คือ การเปนเสมือนคนภูมิบุตรของแผนดิน
ประเทศมาเลเซียมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
ไพลดา ชัยศร และคณะ (๒๕๕๒) ศึกษาเรื่อง วัดไทยในกลันตัน : การปรับเปลี่ยนมิติทางสังคม
และเศรษฐกิจของชุมชนชาวพุทธในรัฐมุสลิม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบทบาทของวัดที่มีตอชุมชนไทยใน
รัฐกลันตัน ทั้งดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม โดยเก็บขอมูลภาคสนามในชุมชนที่เปนตัวอยางการศึกษา
ในอําเภอตุมปต รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย รวมทั้งรวบรวมขอมูลจากหนังสือ เอกสาร และสื่อสิ่งพิมพ
ตางๆ ทั้งที่อยูในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย
ผลการศึกษาพบวา วัดเปนทั้งสถาบันทางศาสนาและสถาบันทางสังคมที่มีบทบาทสําคัญในการ
ประดิษ ฐสราง ธํารงรักษา ปรับเปลี่ยน และถายทอดอัตลักษณของชุมชนไทยในรัฐกลันตัน วัดมีบทบาท
สําคัญในการสราง “พื้นที่” ทั้งในเชิงการเมืองและวัฒนธรรมตอชุมชนไทยในรัฐกลันตัน การบริหารจัดการ
และดําเนินกิจกรรมทางศาสนาของวัดและคณะสงฆไทยมีสวนสําคัญในการสรางและค้ําจุนความสัมพันธ
ระหว า งชุ ม ชนไทยในรั ฐ กลั น ตั น กั บ สถาบั น ต า งๆ ในสั ง คมไทย รวมทั้ ง มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการเชื่ อ ม
ความสัมพันธระหวางคนกลุมชาติพันธุตางๆ ที่อยูในรัฐกลันตัน ทั้งในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และประเพณีวัฒนธรรม
วันพิชิต ศรีสุข (๒๕๕๒) ศึกษาเรื่อง บทบาททางสังคมและการมีสวนรวมในการพัฒนาของคนไทย
ในรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิถีชีวิตและการปรับตัว จัดระเบียบทางสังคมและ
ดํารงอัตลักษณความเปนไทย สถานภาพ บทบาททางสังคม ตลอดจนการมีสวนรวมในการพัฒนาของคนไทย
ในรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย โดยใชวิธีการเชิงคุณภาพ ประกอบดวยการศึกษาเอกสาร การสังเกตแบบไม
มีสวนรว ม การสัมภาษณแบบเจาะลึก และการสนทนากลุมกับผูใหขอมูลหลักที่เปนคนไทยในรัฐกลันตัน
ประเทศมาเลเซีย
ผลการศึกษาพบวา คนไทยในรัฐกลันตันมีสถานะเปนพลเมืองของมาเลเซีย แตเพราะมีเชื้อสายไทย
จึงทําใหกลายเปนชนกลุมนอยในสังคมมาเลเซีย แตก็ไดพยายามแสดงอัตลักษณความเปนไทยผานทางภาษา
ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และมีการสืบทอดไปสูคนไทยรุนหลัง ในดานการปฏิสัมพันธกับรัฐและชาวมลายู
นั้น พบวาคนไทยมีสํานึกความเปนพลเมืองของมาเลเซียสูง ยําเกรงกฎหมาย สวนรัฐก็ใหสิทธิเสรีภาพอยาง
เต็มที่ตามกรอบของกฎหมาย และสนับสนุนกิจกรรมของคนไทยอยางสม่ําเสมอ สวนความสัมพันธกับชาว
มลายูนั้นเปนไปในลักษณะตางคนตางอยูเ พราะมีความตางทางวัฒนธรรมแตก็ไมมีความขัดแยงซึ่งกันและกัน
ความเปนชนกลุมนอยทําใหคนไทยมีบทบาททางสังคมจํากัด มีเพียงสมาคมชาวสยามกลันตันเทานั้นที่ตั้งขึ้น
เพื่อดําเนินกิจกรรมทางการเมืองและทางสังคมควบคูกันไป สวนการมีสวนรวมในการพัฒนาระดับรัฐหรือ
สถาบันทางสังคมอื่นๆ นั้นมีนอย ซึ่งตางจากการมีสวนรวมภายในสังคมไทยดวยกันเองที่ยังมีความเขมแข็ง
โดยเฉพาะการมีสวนรวมทางวัฒนธรรม สําหรับการรวมกลุมตางๆ เชน กลุมอาชีพ กลุมออมทรัพย ไมมี
ปรากฏแตอยางใด โดยผลการศึกษาครั้งนี้จะเปนประโยชนในการกําหนดนโยบายระหวางประเทศเพื่อดูแล
ชนกลุมนอย และเปนกรณีเปรียบเทียบในการดูแลคนไทยเชื้อสายมลายูที่มีภูมิลําเนาอยูในพื้นที่ชายแดน
ภาคใตของไทยตอไป
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สมพร ขุนเพชร (๒๕๕๘) ศึกษาเรื่อง การธํารงและพลวัตวัฒนธรรมพุทธศาสนาของชาวมาเลเซีย
เชื้อสายไทยในรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการธํารงและพลวัตวัฒนธรรมพุทธ
ศาสนาของชาวมาเลเซีย เชื้ อสายไทยในรั ฐ กลั นตั น ประเทศมาเลเซี ย โดยใชวิธีวิ จัย เชิ งคุณภาพ
ดวยการสังเกต การสนทนากลุม และการสัมภาษณแบบเจาะลึก กับผูใหขอมูลหลักที่เปนชาวมาเลเซียเชื้อ
สายไทยในรัฐกลันตัน จํานวน ๓๐ คน นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหตีความหาขอสรุป และนําเสนอขอมูลดวยวิธี
พรรณนาวิเคราะห
ผลการศึกษา พบวา พระเถรานุเถระในรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซยี มีบทบาท หนาที่และมีภารกิจ
หลักในการชวยธํารงพุทธศาสนาใหยั่งยืน ไมวาจะเปนเรื่องของการบริหารจัดการวัด การใหความสําคัญกับ
การศึกษาพระไตรปฎก ทั้งพระวินัย พระสูตร และพระอภิธรรม การบวชเรียนของพุทธศาสนิกชน
การจัดการเรียนการสอนภาษา ศาสนาและวัฒนธรรมไทย รวมทั้งการใหวัดเปนศูนยรวมจิตใจของผูใฝใน
ธรรม อยางไรก็ตามการเผยแผศาสนายังมีอุปสรรค เพราะปจจุบันพระสงฆสวนใหญมักจะบวชเรียนใน
ระยะเวลาสั้น ๆ จนทําใหบางวัด ไมมีพระจําพรรษาในบางป ขาดผูดูแลและเปนที่พึ่งของชุมชน นอกจากนี้
การเผยแผศาสนา ภาษา และวัฒนธรรมไทยผานสื่อมวลชนก็ยังมีขอจํากัด เพราะขาดผูรูผูเชี่ยวชาญ จึงทํา
ใหมีกิจกรรมดานนี้คอนขางนอยประกอบกับชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยสวนใหญมีฐานะคอนขางยากจน การที่
จะอนุรักษหรือธํารงวัฒนธรรมพุทธศาสนาดวยกลุมของตนเองจึงเปนไปไดยาก ตองอาศัยการชวยเหลือและ
สนับสนุนจากชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนเปนสวนใหญ เปนเหตุใหวัฒนธรรมพุทธศาสนาตองถูกปรับเปลี่ยน
เกิดพลวัตในรูปแบบใหม โดยเฉพาะรูปแบบของวัดไทยที่มีรูปแบบถึง ๓ ลักษณะ คือ วัดที่มีรูปแบบเดิม
เพราะไมไดรับการชวยเหลือจากกลุมชาติพันธุอื่น วัดที่ปรับเปลี่ยนแบบผสมผสาน เนื่องจากมีชาวมาเลเซีย
เชื้อสายจีนและเชื้อสายอินเดียใหความชว ยเหลือ รวมทั้งวัดที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบตางไปจากเดิม
(ลักษณะคลายมหายาน) เนื่องจากมีคนจีนเขามามีบทบาทสําคัญในการบริหารจัดการ
สุธานี เพ็ช รทอง (๒๕๔๗) ศึกษาเรื่อง ประเพณี ทํา บุญเดือนสิ บของชาวมาเลเซีย เชื้ อสายไทย
ในอํ า เภอตุ ม ป ต รั ฐ กลั น ตั น ประเทศมาเลเซีย มี วั ต ถุป ระสงค เ พื่ อ ศึก ษาประเพณี ทํ า บุ ญ เดื อนสิ บของ
ชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยในอําเภอตุมปต รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย โดยมุงศึกษาใน ๒ ประเด็น คือ
ขั้นตอนและการปฏิบัติ ในประเพณีทํ าบุ ญเดือนสิ บ และวัฒนธรรมที่ปรากฏในประเพณีทําบุญเดือนสิ บ
โดยการเก็บขอมูลรวบรวมขอมูลจากเอกสาร และขอมูลภาคสนามดวยวิธีการสัมภาษณ และการสังเกต และ
นําเสนอผลการศึกษาดวยวิธีพรรณนาวิเคราะห
ผลการศึ กษา พบว า ประเพณี ทํ า บุ ญ เดื อนสิ บ ของชาวมาเลเซี ย เชื้ อสายไทยในอํ า เภอตุ ม ป ต
รั ฐ กลั น ตั น ประเทศมาเลเซี ย พบว า ขั้น ตอนและการปฏิ บั ติ ในประเพณี ทํ า บุ ญ เดื อ นสิ บ มี ๒ ขั้น ตอน
คือ ขั้นตอนและการปฏิบัติกอนวันประเพณี ซึ่งมี ๒ สวน คือ การเตรียมการของทางวัดและการเตรียมการ
ของชาวบาน สวนขั้นตอนที่ ๒ คือ ขั้นตอนและการปฏิบัติในวันประเพณี ซึ่งมีขั้นตอนปฏิบัติตามลําดั บ
คือ การสระเปรต พิ ธีส งฆ และการตั้ง เปรต-ชิ งเปรต ส ว นวัฒนธรรมที่ ปรากฏในประเพณีเดื อนสิบนั้ น
วัฒนธรรมที่ปรากฏเดนชัด คือ วัฒนธรรมดานอาหาร ซึ่งมีอาหารหลักในประเพณีและอาหารประกอบใน
ประเพณี วัฒนธรรมดานสังคมสัมพันธ ซึ่งมีการชุมนุมญาติพี่นองและสังคมสัมพันธกับเพื่อนบานและคน
ต า งถิ่น วั ฒนธรรมด า นความเชื่ อ คือความเชื่อเรื่องวิ ญญาณ ความเชื่ อเรื่องกรรมและกฎแห ง กรรม
ความเชื่ อเรื่ องชาติ ภ พ ความเชื่ อ เรื่ อ งผลทาน และความเชื่ อ เรื่ อ งอานิ ส งส แ ห ง ความกตั ญ ู กตเวที
วัฒนธรรมดานศิลปกรรม โดยภาพรวมประเพณีทําบุญเดือนสิบของชาวมาเลเซียเชื้อสายไทย ในอําเภอ
ตุมป ต รั ฐกลั นตั น ประเทศมาเลเซีย ยัง ถือปฏิ บัติ กันอย างเครง ครัด และเปน แบบดั้ งเดิ ม ยังไมมีการ
เปลี่ยนแปลงหรือคลี่คลายแตอยางใด

๓๘

อนุสรณ เมฆบุตร (๒๕๔๙) ศึกษาเรื่อง การบูรณาการกลุมชาติพันธุในรัฐพหุสังคม : กรณีศึกษา
กลุม ชาติ พั นธุ ส ยาม ในรัฐ เคดาห ประเทศมาเลเซี ย มี วั ต ถุประสงคเพื่ อศึกษากระบวนการบูร ณาการ
แหงชาติที่รัฐมาเลเซียใชเปนเครื่องมือสรางความเปนเอกภาพและความกลมเกลียวภายใตความแตกตางดาน
ชาติ พั นธุ และเพื่ อศึกษาผลกระทบของกระบวนการบู รณาการแห งชาติต อกลุ ม ชาติ พัน ธุ สยามในด น
เศรษฐกิจ ดานสังคม ดานการเมืองและความเปนตัวตน รวมถึงการปรับตัวเพื่อตอบโตกับนโยบายบูรณาการ
แหงชาติ โดยใชการวิจัยเชิงคุณภาพ
ผลการศึกษาพบวา รัฐบาลมาเลเซียใชกระบวนการบูรณาการหลักๆ เปนเครื่องมือนํามาซึ่งเอกภาพ
ภายใตความแตกตางดังนี้ ประการที่หนึ่ง โดยการสถาปนาและสัญลักษณรวม อาทิ การสถาปนาใหภาษา
มาลายูเปนภาษาประจําชาติและผานระบบการศึกษา ประการที่สอง โดยการสรางวาทกรรมหุนสวนทาง
เศรษฐกิจที่เนนถึงการสรางความเปนธรรมระหวางชาติพันธตางๆ และประการสุดทาย โดยการสรางนิยาม
พลเมืองที่เรียกวา ภูมิบุตร (ประกอบดวย ชาวมลายูและชาวพื้นเมืองกลุมตางๆ รวมทั้งชาวสยามดวย) และ
ให สิ ท ธิ พิ เ ศษต อ กลุ ม พลเมื องดั ง กล า วหลายด า น เพื่ อ ปู ท างให ช าวภู มิ บุ ต รเข า สู ภ าคธุ ร กิ จ สมั ย ใหม
และการศึกษาในระดับสูงมากขึ้น รวมถึงการชวยเหลือในการพัฒนาพื้นที่ทางการเกษตร
กระบวนการบูรณาการขางตนในดานหนึ่งสงผลใหชาวสยามมีสิทธิความเปนพลเมืองไมนอยกวา
กลุมชาติพันธอื่นๆ มากนัก แมวาจะเปนกลุมชนขนาดเล็ก แตอีกดานหนึ่งความเปนตัวตน โดยเฉพาะภาษา
ถูกลดทอนลง เนื่องจากเยาวชนชาวสยามเขาสูระบบการศึกษาของรัฐที่ใชภาษามลายูเพื่อการธํารงและสืบ
ทอดอัตลักษณ ชาวสยามไดเปดโรงเรียนภายในบริเวณวัดเพื่อเรียนรูภาษาไทยและใชโรงเรียนเปนพื้นที่การ
สืบทอดวัฒนธรรม เพื่อรักษาอัตลักษณความเปนชาวสยามไวอยางตอเนื่อง
อับดุรรอฮมาน จะปะกิยา, ดลวานะ ตาเยะ, จารุวัจน สองเมือง และ มาหามะรอสลี แมยู
(๒๕๕๒) ศึกษาเรื่องการอนุรักษความหลากหลายทางวัฒนธรรมในประเทศมาเลเซีย กรณีศึกษาประเพณี
และวัฒนธรรมของของคนสยามในเขตตูมปต รัฐกลันตัน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการอนุรักษประเพณี
วัฒนธรรมของคนสยามในรัฐกลันตัน และเพื่อศึกษานโยบายของรัฐกลันตันในการอนุรักษความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม การวิจัยนี้ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ สนทนากลุม และการสังเกต
ผลการศึกษา พบวา คนสยามเปนคนดั้งเดิมของพื้นที่นี้ นับถือศาสนาพุทธและใชชีวิตในวิถี
เกษตรกรรม มีภาษาไทยเปนภาษาที่ใชสื่อสารภายในชุมชน ศิลปวัฒนธรรมที่สําคัญของชุมชน ไดแก
การฟอนรํา กลองยาว งานสงกรานต และงานลอยกระทง เปนตน ถึงแมปจจุบันจะมีความเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม แตมีการอนุรักษประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนไวไดเปนอยางดี ทั้งนี้ดวยความรวมมือของคนใน
ชุมชน โดยมีวัดเปนศูนยกลาง นโยบายรัฐกลันตันภายใตการบริหารงานของพรรคอิสลามมาเลเซีย (PAS)๔
ตอความหลากหลายทางวัฒนธรรม คือ การใหอิสระในการปฏิบัติตามคานิยมและความเชื่อตนเองโดยไม
อนุญาตใหเกิดการปะปนกันในกิจกรรมทางศาสนาและสงเสริมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของทุกกลุม
ชาติพันธุ การดําเนินการที่ผานมาของรัฐบาลสรางความมั่นใจใหกับทุกกลุมชาติพันธุ และทําใหเกิดการ
นําเสนอประเพณีและวัฒนธรรมของกลุมสูสาธารณะ กลวิธีสําคัญที่ใชคือ การเขารวมกิจกรรมของกลุมชาติ
พันธุตางๆ โดยผูบริหารระดับสูงของรัฐ การสนับสนุนงบประมาณ การเปนสื่อกลางนําเสนอประเพณีและ
วัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุสูภายในรัฐในโอกาสตางๆ ผลที่ไดจากการวิจัยนี้สามารถนํามาสูการประยุกตใช
สําหรับการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใตไดเปน
อยางดี
๔

Parti Islam Se-Malaysia : PAS (ﻣﻠﯾﺳﯾﺎ-)ﭬرﺗﻲ اﺳﻼم س
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อุทัย เอกสะพัง และคํานวณ นวลสนอง (๒๕๕๕) ศึกษาเรื่อง บทบาทพระสงฆชาวมาเลเซียเชื้อ
สายไทในรัฐทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาโครงสราง/ระเบียบ/ขอบังคับ/
บทบาทหน า ที่ การบริห ารคณะสงฆช าวมาเลเซี ย เชื้ อสายไทในรั ฐ ทางตอนเหนื อของประเทศมาเลเซี ย
เพื่อศึกษาภาวะความเปนผูนําทางสังคม/ความสัมพันธระหวางพระสงฆกับชุมชนทองถิ่นของชาวมาเลเซีย
เชื้ อ สายไทในรั ฐ ทางตอนเหนื อของประเทศมาเลเซี ย และเพื่ อศึ กษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งพระสงฆ
ชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยกับคณะสงฆไทยและกลุมบุคคล/องคกรในประเทศไทย การศึกษาครั้งนี้ใชระเบียบ
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ประสานกับการวิจัยเชิงประวัติศาสตร โดยเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามจากพระสงฆ
ชาวมาเลเซียเชื้อสายไทและพระสงฆไทยที่ไปปฏิบัติศาสนกิจยังประเทศมาเลเซีย
ผลการศึกษา พบวา โครงสราง/ระเบียบ/ขอบังคับ/บทบาทหนาที่การบริหารคณะสงฆชาวมาเลเซีย
เชื้อสายไทในรัฐทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซียนั้น ทําตามแบบอยางคณะสงฆในประเทศไทยทั้งนั้น
และภาวะความเปนผูนําทางสังคม/ความสัมพันธระหวางพระสงฆกับชุมชนทองถิ่นของชาวมาเลเซียเชื้อสาย
ไทในรัฐทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซียนั้นพระสงฆสวนมากเนนการสรางถาวรวัตถุทางพุทธสถาน เพื่อ
เปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและเปดโอกาสใหชาวพุทธมีศรัทธามาทําบุญ และการเปดสอนโรงเรียน
ภาษาไทย สําหรับความสัมพันธระหวางพระสงฆชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยกับคณะสงฆไทยและกลุมบุคคล/
องคกรในประเทศไทยนั้น คณะสงฆทั้งสองมีสัมพันธไมตรีดีมาก การเลื่อนสมณะศักดิ์ใดๆ ก็ขึ้นกับคณะสงฆ
ฝงไทย สําหรับคณะบุคคลทั้งสองฝงลวนนับถือเปนเสมือนเครือญาติพี่นองกัน

๔๐

บทที่ ๓
วิธดี ําเนินการวิจยั
การศึกษาวิจัยเรื่อง เสนทางสายบุญทางพระพุทธศาสนาของชาวสยามในประเทศมาเลเซีย :
การวิเคราะหมรดกรวมทางวัฒนธรรมไทยและมาเลเซีย คณะผูวิจัยไดกําหนดวิธีดําเนินการวิจัย ดังตอไปนี้
การออกแบบการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อง เส น ทางสายบุ ญ ทางพระพุ ท ธศาสนาของชาวสยามในประเทศมาเลเซี ย :
การวิเคราะหมรดกรวมทางวัฒนธรรมไทยและมาเลเซีย เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
โดยคณะผูวิจัยจะใชวิธีการศึกษาและเก็บขอมูลทั้งจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Source) และ
แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) สําหรับการศึกษาและเก็บขอมูลจากแหลงปฐมภูมิ คณะผูวิจัย
จะลงพื้ น ที่ ศึก ษาและเก็บ ข อ มู ล ภาคสนามในรัฐ ตอนเหนื อของประเทศมาเลเซี ย ซึ่ ง จะเก็ บ ขอ มูล โดย
การสัมภาษณ (Interview) การสังเกต (Observation) และการสนทนากลุม (Focus Group) สําหรับ
การเก็บขอมูลภาคสนาม คณะผูวิจัยเนนเก็บขอมูลจากชาวสยามในรัฐตอนเหนือประเทศมาเลเซีย รวมถึง
ชาวไทยทองถิ่นในภาคใตของประเทศไทยที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาวสยามในประเทศ
มาเลเซีย สํา หรับการเก็บขอมูลโดยการสังเกตคณะผูวิจั ยจะเนนการสั งเกตอยา งมีสวนรว มโดยเป ดเผย
บทบาทของคณะผูวิจัย (Observer as Participant) สวนการสัมภาษณจะใหความสําคัญกับการสัมภาษณ
เชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุม โดยคณะผูวิจัยจะสัมภาษณเชิงลึกและการสนทนา
แบบซึ่งหนากับผูมีสวนรวม (Participants) ทั้งเชิงเดี่ยวและเชิงกลุม กลาวคือ ผูมีสวนรวมเชิงเดี่ยวจะใช
การสัมภาษณเชิงลึก ขณะที่ผูมีสวนรวมเชิงกลุมจะใชการสนทนากลุม ซึ่งผูมีสวนรวม ประกอบดวย ผูนํา
ชุมชน พระภิ กษุ ส งฆ ชาวสยาม และชาวไทยทองถิ่นในภาคใต ของประเทศไทย ซึ่ งจะแตกตา งไปตาม
กิจกรรมการดําเนินงานวิจัย โดยการสนทนาจะใชคํา ถามปลายเปดและมีการบันทึกเสียงหลังจากไดรับ
อนุญาตจากผูมีสวนรวม
สํา หรับการศึกษาและเก็บ ขอมู ลจากแหลงทุ ติยภูมิ คณะผูวิ จั ยจะศึกษาโดยอาศัย แหล งขอมูล
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จากตํารา เอกสาร รายงานวิจัย วิทยานิพนธ รายงานประจําป
และสิ่งพิมพอื่นๆ เกี่ยวกับอัตลักษณและมรดกทางวัฒนธรรมของชาวสยามในประเทศมาเลเซีย
กิจกรรมการดําเนินงานวิจัย
คณะผูวิจัยกําหนดกิจกรรมดําเนินงานวิจัยโดยอาศัยวัตถุประสงคในการวิจัยเปนสําคัญ ซึ่งกิจกรรม
การดําเนินงานวิจัย สามารถอธิบายในลักษณะขั้นตอนการดําเนินงานไดดังตอไปนี้
๑. การศึกษาอัตลักษณและมรดกทางวัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนาของชาวสยามในประเทศ
มาเลเซียที่ เกี่ยวของกับ วัฒนธรรม ๓ ด าน ได แก ด านประเพณี ดา นพิธีกรรม และด านความเชื่ อ ทั้ง นี้
คณะผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลทั้งขอมูลปฐมภูมิและทุติยภู มิ โดยขอมูลปฐมภูมิไดจากการดําเนินงาน
ภาคสนามในพื้นทีร่ ัฐตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย ซึ่งใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ และ
การสังเกต กลาวคือ การสัมภาษณจะเปนการสัมภาษณเชิงลึกและพูดคุยกับบุคคลตางๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก
พระภิกษุชาวสยาม ชาวสยามในรัฐตอนเหนือประเทศมาเลเซีย และพระภิกษุชาวไทย โดยการนัดหมาย
พรอมบอกวัตถุประสงคในการสัมภาษณ ซึ่งบุคคลดังกลาวเปนผูมีองคความรู และความเชี่ยวชาญทางดาน
วัฒนธรรมตางๆ รวมถึงสัมภาษณครอบครัวชาวสยามเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตโดยมุงเนนดานประเพณี

๔๑

ด า นพิธี ก รรม และด า นความเชื่ อ นอกจากนี้ยั ง ใช ก ารสั งเกตอย า งมี สว นรว มโดยเป ด เผยบทบาทของ
คณะผูวิจัย อาทิ การรับประทานอาหารรวมกัน การเยี่ยมชมบานเรือนและเรือกสวนไรนา และการเขารวม
ในกิจกรรม พิธีกรรม และประเพณีสําคัญ เปนตน โดยไดทําการจดบันทึก บันทึกเสียง และการถายภาพ
เพื่อใหไดขอมูลขอเท็จจริงใหมากที่สุด สวนขอมูลทุติยภูมิไดจากการศึกษาขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับชาวสยามใน
ประเทศมาเลเซีย รวมถึงอัต ลักษณ และมรดกทางวัฒนธรรมของชาวสยามที่เกี่ยวของกับดา นประเพณี
พิธีกรรม ความเชื่อ รวมถึงเรื่องอื่ น ๆ ที่ เกี่ย วของ อาทิ ศิล ปะ จารีต ปฏิบัติ และภูมิ ปญ ญาท องถิ่นของ
ชาวสยาม ดวยการศึกษาคนควาเอกสาร การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ และศึกษาคนควาจากหนังสือ
บทความ วารสาร ขอมูลทางอินเทอรเน็ต วิทยานิพนธ รายงานการวิจัย เอกสารตางๆ ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศเพื่อนําขอมูลประกอบการศึกษาวิจัยใหสมบูรณ
๒. การศึ ก ษารู ป แบบและแนวทางการสื บ ทอดอั ต ลั ก ษณ แ ละมรดกทางวั ฒ นธรรมฐาน
พระพุทธศาสนาของชาวสยามจากบรรพบุรุษถึงอนุชนรุนหลังในประเทศมาเลเซีย คณะผูวิจัยจะเก็บรวบรวม
ขอมูลจากการดําเนินงานภาคสนามในพื้นที่รัฐตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย ประกอบดวยรัฐเคดาห และ
รัฐเปอรลิส ซึ่งใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ และการสังเกต กลาวคือ การสัมภาษณจะเปน
การสัมภาษณเชิงลึกและพูดคุยกับบุคคลตางๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก พระภิกษุชาวสยาม และชาวสยามในรัฐ
ตอนเหนือประเทศมาเลเซีย โดยการนัดหมายพรอมบอกวัตถุประสงคในการสัมภาษณ ซึ่งบุคคลดังกลาว
เป นผู มีองคความรู และความเชี่ ยวชาญทางด า นวัฒ นธรรมชาวสยาม รวมถึง การสัม ภาษณครอบครัว
ชาวสยามในเชิ ง วิ ถี ชี วิ ต ธรรมเนี ย มปฏิ บั ติ และลั ก ษณะการสื่ อ สารภายในครอบครั ว และชุ ม ชน
เพื่อการสืบทอดอัตลักษณทางวัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนาของชาวสยาม นอกจากนี้ยังใชการสังเกตแบบ
มีสวนรว มโดยเปดเผยบทบาทของคณะผูวิจัย อาทิ การเขารวมในกิจกรรม พิธีกรรม และประเพณีตางๆ
เปนตน โดยไดทําการจดบันทึก บันทึกเสียง และการถายภาพ เพื่อใหไดขอมูลในการกําหนดรูปแบบและ
แนวทางการสงเสริมและสืบทอดอัตลักษณทางวัฒนธรรมของชาวสยามไดอยางถูกตองมากที่สุด
๓. การศึกษาบทบาทภาครัฐของประเทศมาเลเซียและประเทศไทยในการสงเสริมอัตลักษณและ
มรดกทางวั ฒ นธรรมฐานพระพุ ทธศาสนาของชาวสยามในประเทศมาเลเซี ย คณะผูวิจั ย ไดดํ า เนิ นการ
ตรวจสอบและคัด กรองหน ว ยงานภาครั ฐ ของประเทศมาเลเซี ย ที่ มี ความเกี่ ยวของกั บการส งเสริม และ
สนับสนุนอัตลักษณทางวัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนาของชาวสยามในประเทศมาเลเซีย สวนหนวยงาน
ภาครัฐของประเทศไทยนั้ นไดใหความสําคัญกับหนว ยงานภาครัฐที่สงเสริม และสนับสนุนอัตลักษณทาง
วัฒนธรรมของชาวสยามในประเทศมาเลเซียเชนเดียวกัน ไดแก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร
(Royal Thai Embassy, Kuala Lumpur) สถานกงสุลใหญ ณ เมืองปนัง (Royal Thai ConsulateGeneral, Penang) และสถานกงสุลใหญ ณ เมืองโกตาบารู (Royal Thai Consulate-General, Kota
Bharu) ประเทศมาเลเซี ย จากนั้นได คัด เลื อกบุ คคลที่ มีประสบการณและมีความรูความเขา ใจเกี่ย วกับ
อั ต ลั ก ษณ แ ละมรดกทางวั ฒ นธรรมฐานพระพุ ท ธศาสนาของชาวสยามในประเทศมาเลเซี ย เช น
ทานกงสุลใหญ ประจําสถานกงสุลใหญ ณ เมืองปนัง รัฐปนัง ประเทศมาเลเซีย และทานสมาชิกวุฒิสภา
(ส.ว.) ชาวสยาม ประเทศมาเลเซีย เปนตน รวมทั้งพระภิกษุชาวไทย และชาวสยามในรัฐตอนเหนือประเทศ
มาเลเซีย มาเปนผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informant) ตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชการสัมภาษณ
เชิงลึกเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
๔. การศึกษาเสนทางความสัมพันธเชิงอัตลักษณและมรดกรวมทางวัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนา
ของชาวสยามในรัฐตอนเหนือประเทศมาเลเซีย รวมถึงชาวมาเลเซียเชื้อสายอื่นที่นับถือศาสนาพุทธกับ
ชาวไทยทองถิ่นในภาคใตของประเทศไทย รวมทั้งการวิเคราะหเงื่อนไขความสัมพันธเชิงอัตลักษณและมรดก
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รว มทางวั ฒ นธรรมฐานพระพุ ท ธศาสนาของชาวสยามกั บ ชาวไทยท อ งถิ่ น ในภาคใต ของประเทศไทย
คณะผู วิ จั ย ดํ า เนิ น การคั ด เลื อ กบุ ค คลที่ มี ค วามรู ค วามเข า ใจและประสบการณ เ ป น อย า งดี เ กี่ ย วกั บ
ความสัมพันธทางวัฒนธรรมรวมระหวางชาวสยามในรัฐตอนเหนือประเทศมาเลเซียกับชาวไทยทองถิ่นใน
ภาคใต ข องประเทศไทยมาเป น มาเป น ผู ใ ห ข อ มู ล สํ า คัญ ตามแนวทางการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ โดยการใช
การสัมภาษณ และการสนทนากลุม โดยผูใหขอมูลสําคัญประกอบดวย พระภิกษุ ชาวสยาม ชาวสยามใน
รัฐตอนเหนือประเทศมาเลเซีย พระภิกษุชาวไทย และชาวไทยทองถิ่นในภาคใตของประเทศไทย สําหรับ
การสนทนากลุมไดจัดขึ้น จํานวน ๒ ครั้ง ไดแก ทีว่ ัดบุญญาราม ตําบลอะห อําเภอกูบังปาสู รัฐเคดาห และ
ที่ชุมชนสยามบานลําปา ตําบลรัมไบ อําเภอเปน ดัง รัฐเคดาห ประเทศมาเลเซีย
๕. การวิ พ ากษและเสนอแนะเพื่ อสร า งเสริม เติ ม ต อผลการวิ จั ย โดยคณะผูวิจั ย ไดดํ า เนิ นการ
คั ด เลื อ กบุ ค คลที่ มี ค วามรู ค วามเข า ใจและประสบการณ เ ป น อย า งดี เ กี่ ย วกับ อั ต ลั ก ษณ แ ละมรดกทาง
วัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนาของชาวสยามในประเทศมาเลเซีย บทบาทภาครัฐของประเทศมาเลเซียและ
ประเทศไทยที่มีตอการสงเสริมอัตลักษณและมรดกทางวัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนาของชาวสยาม และ
เสนทางความสัมพันธเชิงอัตลักษณและมรดกรว มทางวัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนาของชาวสยามในรัฐ
ตอนเหนือประเทศมาเลเซีย รวมถึงชาวมาเลเซียเชื้อสายอื่นที่นั บถือศาสนาพุทธ กับชาวไทยทองถิ่นใน
ภาคใตของประเทศไทย มาเปนผูใหขอมูลสําคัญตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งประกอบดวย พระภิกษุ
ชาวสยาม ชาวสยามในรัฐตอนเหนือประเทศมาเลเซีย ชาวไทยทองถิ่นในภาคใตของประเทศไทย และ
คณะผูวิจัย ทําการสนทนากลุมเพื่อวิพ ากษและเสนอแนะผลการวิจัย ซึ่งจั ดขึ้นที่ชุม ชนสยามบานลํา ป า
ตําบลรัมไบ อําเภอเปน ดัง รัฐเคดาห ประเทศมาเลเซีย
๖. การเผยแพรผลการวิจัยและบทความทางวิชาการเกี่ยวกับเสนทางสายบุญทางพระพุทธศาสนา
ของชาวสยามในประเทศมาเลเซีย : การวิเคราะหมรดกรวมทางวัฒนธรรมไทยและมาเลเซีย คณะผูวิจัยจะ
ดําเนินการจัดพิมพเอกสารรายงานวิจัยฉบับสมบูรณเพื่อสงมอบใหกับกรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวง
วัฒนธรรมเพื่อเผยแพรตอไป นอกจากนี้คณะผูวิจัยจะจัดทําบทความทางวิชาการเกี่ยวกับเสนทางสายบุญ
ทางพระพุทธศาสนาของชาวสยามในประเทศมาเลเซีย : การวิเคราะหมรดกรวมทางวัฒนธรรมไทยและ
มาเลเซียเพื่อเผยแพรตอสาธารณะอีกดวย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
๑. ชนิดของเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ไดแก การสัมภาษณ การสังเกต และการสนทนา
กลุม โดยการสัมภาษณและการสนทนากลุม จะประกอบดวยแนวคําถามที่มีลักษณะเปนเคาโครง และเปน
แนวคํา ถามครา วๆ เพื่อใชเป นแนวทางในการสัมภาษณและการสนทนากลุมที่ครอบคลุ มวัต ถุประสงค
การวิจัยในครั้งนี้ รวมถึงการใชการสังเกตเพื่อใหไดขอมูลที่ครอบคลุมวัตถุประสงคการวิจัยมากยิ่งขึ้น
๒. วิธีการสรางเครื่องมือ
คณะผูวิจัยไดศึกษา คนควา เอกสาร ตํารา และผลงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อใหไดแนวทางใน
การสรา งขอคํ า ถามที่ ครอบคลุ มวัต ถุประสงค การวิ จั ย ที่ ต องการจะศึกษา เพื่อนํ า มาใช เปน แนวทางใน
การสัมภาษณและการสนทนากลุม

๔๓

การวิเคราะหข อมูล
เมื่อคณะผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลเสร็จเรียบรอยแลว ไดนําเทปบันทึกการสัมภาษณและการสนทนา
กลุ ม มาถอดข อ ความและทํ า การจดบั น ทึ ก เอกสารอย า งละเอี ย ด แล ว นํ า มาแยกตามหมวดหมู เ พื่ อ
การวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคการวิจัย รวมทั้งนําขอมูลที่ไดจากการสังเกตมาประกอบการวิเคราะห
ขอมูลเพื่อความสมบูรณและเพื่อใหตอบวัตถุประสงคการวิจัยไดอยางคลอบคลุมและชัดเจน
ระยะเวลาทําการวิจัยและแผนการดําเนินงานตลอดโครงการ
ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย ใชระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยมีแผนการดําเนินงานตลอดโครงการ
จําแนกตามกิจกรรมตางๆ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการวิจัยแตละขอดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ ๑ ระยะเวลาทําการวิจัยและแผนการดําเนินงานตลอดโครงการ
กิจ กรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน
๑. การศึกษาอัตลักษณและมรดกทางวัฒนธรรม
ฐานพระพุทธศาสนาของชาวสยามในรัฐตอนเหนือ
ประเทศมาเลเซีย
๒. การศึกษารูปแบบและแนวทางการสืบทอด
อัตลักษณและมรดกทางวัฒนธรรมฐาน
พระพุทธศาสนาของชาวสยามในรัฐตอนเหนือ
ประเทศมาเลเซีย
๓. การศึกษาบทบาทภาครัฐของประเทศมาเลเซีย
และประเทศไทยในการสงเสริมอัตลักษณและ
มรดกทางวัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนาของ
ชาวสยามในรัฐตอนเหนือประเทศมาเลเซีย
๔. การศึกษาเสนทางความสัมพันธเชิงอัตลักษณ
และมรดกรวมทางวัฒนธรรมระหวางชาวสยามใน
รัฐตอนเหนือประเทศมาเลเซีย รวมถึง
ชาวมาเลเซียเชือ้ สายอื่นที่นับถือศาสนาพุทธ
กับชาวไทยทองถิ่นในภาคใตของประเทศไทย
รวมทั้งการวิเคราะหเงื่อนไขความสัมพันธเชิง
อัตลักษณและมรดกรวมทางวัฒนธรรมฐาน
พระพุทธศาสนาของชาวสยามกับชาวไทยทองถิ่น
ในภาคใตของประเทศไทย
๕. การวิพากษและเสนอแนะเพื่อสรางเสริมเติมตอ
ผลการวิจัย
๖. การเผยแพรรายงานการวิจัยและบทความ
ทางวิชาการเกี่ยวกับเสนทางสายบุญทาง
พระพุทธศาสนาของชาวสยามในประเทศมาเลเซีย
: การวิเคราะหมรดกรวมทางวัฒนธรรมไทยและ
มาเลเซีย

ระยะเวลา (เดือนที)่
๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐

๑๑ ๑๒

๔๔

วิธีการวางแผนการดําเนินงานและผลผลิต
การวิจัยในครั้งนี้มีวิธีการวางแผนการดําเนินงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ ๒ วิธีการวางแผนการดําเนินงาน
กิจกรรม
๑. การศึกษาอัตลักษณและ
มรดกทางวัฒนธรรมฐาน
พระพุทธศาสนาของชาวสยาม
ในรัฐตอนเหนือประเทศ
มาเลเซีย

๒. การศึกษารูปแบบและ
แนวทางการสืบทอดอัตลักษณ
และมรดกทางวัฒนธรรมฐาน
พระพุทธศาสนาของชาวสยาม
ในรัฐตอนเหนือประเทศ
มาเลเซีย

เครื่องมือ/เอกสาร
ที่เกี่ยวของ
๑. ขอมูลอัตลักษณและ
- การสัมภาษณ
มรดกทางวัฒนธรรม ๓ ดาน - การสังเกต
คือ ดานประเพณี ดาน
- การศึกษาเอกสาร
พิธีกรรม และดานความเชื่อ
สิ่งที่ได/ผลผลิต

๑. ขอมูลรูปแบบ
การสืบทอดอัตลักษณและ
มรดกทางวัฒนธรรมฐาน
พระพุทธศาสนาของชาว
สยาม
๒. ขอมูลแนวทาง
การสืบทอดอัตลักษณและ
มรดกทางวัฒนธรรมฐาน
พระพุทธศาสนาของชาว
สยาม
๓. การศึกษาบทบาทภาครัฐของ ๑. ขอมูลบทบาทภาครัฐของ
ประเทศมาเลเซียและประเทศ ประเทศมาเลเซียในการ
ไทยในการสงเสริมอัตลักษณ
สงเสริมอัตลักษณและมรดก
และมรดกทางวัฒนธรรมฐาน
ทางวัฒนธรรมฐาน
พระพุทธศาสนาของชาวสยาม พระพุทธศาสนาของชาว
ในรัฐตอนเหนือประเทศ
สยาม
มาเลเซีย
๒. ขอมูลบทบาทภาครัฐของ
ประเทศไทยในการ
สงเสริมอัตลักษณและมรดก
ทางวัฒนธรรมฐาน
พระพุทธศาสนาของชาว
สยาม

ระยะเวลา
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เดือนที่ ๑-๓

- พระภิกษุ
ชาวสยาม
- ชาวสยามใน
รัฐตอนเหนือ
ประเทศ
มาเลเซีย
- พระภิกษุ
ชาวไทย
- คณะผูวิจยั
- พระภิกษุ
ชาวสยาม
- ชาวสยามใน
รัฐตอนเหนือ
ประเทศ
มาเลเซีย
- คณะผูวิจยั

- การสัมภาษณ
- การสังเกต

เดือนที่ ๒-๔

- การศึกษาเอกสาร
- การสัมภาษณ

เดือนที่ ๕-๗

- เจาหนาที่
ของรัฐ
ประเทศ
มาเลเซีย
- เจาหนาที่
ของรัฐ
ประเทศไทย
- ชาวสยามใน
รัฐตอนเหนือ
ประเทศ
มาเลเซีย
- พระภิกษุ
ชาวไทย
- คณะผูวิจยั

๔๕
กิจกรรม

ผลผลิต

๔. การศึกษาเสนทาง
ความสัมพันธเชิงอัตลักษณและ
มรดกรวมทางวัฒนธรรมฐาน
พระพุทธศาสนาของชาวสยาม
ในรัฐตอนเหนือประเทศ
มาเลเซีย รวมถึงชาวมาเลเซีย
เชื้อสายอื่นที่นับถือศาสนาพุทธ
กับชาวไทยทองถิ่นในภาคใตของ
ประเทศไทย รวมทั้ง
การวิเคราะหเงื่อนไข
ความสัมพันธเชิงอัตลักษณและ
มรดกรวมทางวัฒนธรรมฐาน
พระพุทธศาสนาของชาวสยาม
กับชาวไทยทองถิ่นในภาคใตของ
ประเทศไทย

เครื่องมือ/เอกสาร
ที่เกี่ยวของ
- การศึกษาเอกสาร
- การสัมภาษณ
- การสนทนากลุม

ระยะเวลา

ผูมีสว นรว ม

๑. ขอมูลเสนทาง
ความสัมพันธเชิงอัตลักษณ
และมรดกรวมทาง
วัฒนธรรมฐาน
พระพุทธศาสนาของ
ชาวสยามในรัฐตอนเหนือ
ประเทศมาเลเซีย รวมถึง
ชาวมาเลเซียเชือ้ สายอื่นที่
นับถือศาสนาพุทธ
กับชาวไทยทองถิ่นในภาคใต
ของประเทศไทย
๒. ขอมูลเงื่อนไข
ความสัมพันธเชิง
อัตลักษณและมรดกรวมทาง
วัฒนธรรมฐาน
พระพุทธศาสนาของชาว
สยามกับชาวไทยทองถิ่นใน
ภาคใตของประเทศไทย
๕. การวิพากษและเสนอแนะ
๑. ขอสรุปและขอเสนอแนะ การสนทนากลุม
เพื่อสรางเสริมเติมตอผลการวิจัย ตอโครงการวิจัยเพื่อ
ปรับปรุงและเพิ่มเติมใน
ผลการวิจัย

เดือนที่ ๗-๑๐ - พระภิกษุ
ชาวสยาม
- ชาวสยามใน
รัฐตอนเหนือ
ประเทศ
มาเลเซีย
- พระภิกษุ
ชาวไทย
- ชาวไทย
ทองถิ่นภาคใต
ของประเทศ
ไทย
- คณะผูวิจยั

๖. การเผยแพรรายงานการวิจัย ๑. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ
และบทความทางวิชาการ
๒. บทความวิชาการ
เกี่ยวกับเสนทางสายบุญทาง
พระพุทธศาสนาของชาวสยาม
ในประเทศมาเลเซีย :
การวิเคราะหมรดกรวมทาง
วัฒนธรรมไทยและมาเลเซีย

เดือนที่ ๑๒

-

เดือนที่ ๑๑

- พระภิกษุ
ชาวสยาม
- ชาวสยามใน
รัฐตอนเหนือ
ประเทศ
มาเลเซีย
- ชาวไทย
ทองถิ่นภาคใต
ของประเทศ
ไทย
- คณะผูวิจยั
- คณะผูวิจยั

๔๖

บทที่ ๔
ผลการศึกษา
ขอมูลทั่ว ไปของรัฐ ตอนเหนือประเทศมาเลเซีย
ประเทศมาเลเซี ย (Malaysia) มี ชื่ อเรีย กอย า งเป น ทางการว า “ประเทศสหพั น ธรั ฐ มาเลเซี ย ”
(Federation of Malaysia) เปนประเทศสหพันธรัฐราชาธิปไตยภายใตรัฐธรรมนูญ ตั้งอยูในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต มีเมืองหลวงคือ กรุงกัวลาลัมเปอร (Kuala Lumpur : KL) ประกอบดวยรัฐ ๑๓ แหง
และดินแดนสหพันธ ๓ แหง มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ ๓๒๙,๗๕๐ ตารางกิโลเมตร โดยมีทะเลจีนใตแบง
พื้นที่ออกเปน ๒ สวน คือ มาเลเซียตะวันตก (West Malaysia) (คาบสมุทรมลายู) และมาเลเซียตะวันออก
(East Malaysia) (เกาะบอรเนียวตอนเหนือ)

ภาพที่ ๑ แผนที่ประเทศมาเลเซีย
ที่มา : http://flash-mini.com/asian/data/general/map/6.jpg

๔๗

ตารางที่ ๓ รายชื่อรัฐและดินแดนสหพันธของประเทศมาเลเซีย
มาเลเซียตะวันตก
รัฐ
๑. กลันตัน
(Kelantan)
๒. เคดะห (ไทรบุร)ี
(Kedah)
๓. ตรังกานู
(Terengganu)
๔. รัฐเนกรีเซมบีลัน
(Negeri Sembilan)
๕. ปะหัง
(Pahang)
๖. เปอรลิส
(Perlis)
๗. ปนัง
(Penang)
๘. เประ
(Perak)
๙. รัฐมะละกา
(Malacca)
๑๐. รัฐยะโฮร
(Johore)
๑๑. สลังงอร
(Selangor)
๑. กัวลาลัมเปอร
(Kuala Lumpur)
๒. ปุตราจายา
(Putrajaya)

มาเลเซียตะวันออก

รัฐ ๑๓ แหง
เมืองหลวง
รัฐ
โกตาบารู
๑. ซาบาห
(Kota Baharu)
(Sabah)
อลอรสตาร
๒. ซาราวัค
(Alor Setar)
(Sarawak)
กัวลาตรังกานู
(Kuala Terengganu)
สเรมบัน
(Seremban)
กวนตัน
(Kuantan)
กังการ
(Kangar)
จอรจทาวน
(George Town)
อีโปห
(Ipoh)
มะละกา
(Malacca)
ยะโฮรบาหรู
(Johor Bahru)
ชาหอาลัม
(Shah Alam)
ดินแดนสหพันธ ๓ แหง
๑. ลาบวน (วิกตอเรีย)
(Labuan)

เมืองหลวง
โกตากินะบะลู
(Kota Kinabalu)
กูจิง
(Kuching)

ในอดีตประเทศมาเลเซียนับตั้งแตอังกฤษเขามาผนวกดินแดนแถบนี้เขาเปนอาณานิคมในชวงปลาย
คริสตศตวรรษที่ ๑๘ ดินแดนแหงนี้เปนที่รูจักในนามของมลายา (Malaya) โดยอาจมีชื่อเรียกที่ตางกันไปใน
บางยุค เชน “สหภาพมลายา” หรือ “สหพัน ธรัฐมลายา” และแมไ ดรับเอกราชในป พ.ศ.๒๕๐๐ (ค.ศ.
๑๙๕๗) ก็ยังคงใชชื่อวา “สหพันธรัฐมลายา” จนกระทั่งในป พ.ศ.๒๕๐๖ (ค.ศ.๑๙๖๓) เมื่อผนวกเอา

๔๘

สิงคโปรและซาราวักเขามาเปนสวนหนึ่งของประเทศแหงนี้ จึงเปลี่ยนชื่อเปน “สหพันธรัฐมาเลเซีย” และใช
ชื่อดังกลาวมาจนกระทั่งปจจุบัน (อภิเชษฐ กาญจนดิฐ, ๒๕๕๗)
ประเทศมาเลเซียหลังจากที่ประเทศอังกฤษไดเขามาปกครองในชวงป พ.ศ.๒๓๖๙ ไดมีกลุมชาว
อินเดียและชาวจีนจํานวนมากอพยพเขามาประกอบอาชีพคาขาย จึงทําใหประเทศมาเลเซียเปนประเทศที่มี
ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม (Multiculturalism) สงผลใหประเทศมาเลเซียเปนประเทศที่มี
ประชากรมีความหลากหลายทางเชื้อชาติและศาสนา แตอยางไรก็ตามทามกลางความหลากหลายดังกลาว
ประเทศมาเลเซียก็ยังจัดไดวาเปนประเทศหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญในเวทีการเมืองและเวทีเศรษฐกิจในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใตในปจจุบัน
สําหรับรัฐที่ตั้งอยูทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซียมีดวยกัน ๔ รัฐ ไดแก รัฐเปอรลิส รัฐเคดาห
รัฐปนัง และรัฐเประ ซึ่งในงานชิ้นนี้จะนําเสนอเฉพาะขอมูลของรัฐเปอรลิส และรัฐเคดาห ซึ่งเปนพื้นที่ใน
การศึกษาวิจัยเทานั้น
๑. รัฐ เปอรลิส
รั ฐ เปอร ลิ ส (อั ก ษรยาวี :  )ﻓﺮﻟﯿﺲมี ชื่ อ เต็ ม คื อ เปอร ลิ ส อิ น ดะรากายางั น (Perlis Indera
Kayangan) เปนรัฐที่เล็กที่สุดของประเทศมาเลเซีย ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศมาเลเซีย
มีพรมแดนทางทิศเหนือติดกับประเทศไทยดานจังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลา ทิศตะวันออกและทิศใตติด
กับรัฐเคดาห และมีชายฝงทะเลติดตอชองแคบมะละกา มีพื้นที่ประมาณ ๘๑๐ ตารางกิโลเมตร เมืองหลวง
ชื่ อ กัง การ (Kangar) เดิ ม รัฐ เปอรลิ ส เป นรัฐ เกษตรกรรมและต อมาได มีการเปลี่ ยนแปลงให พั ฒ นาเป น
ภาคอุตสาหกรรม
รัฐเปอรลิส ในอดีตเคยอยูภายใตอิทธิพลการเมืองของสยาม โดยรัฐบาลสยามกําหนดใหเคดาห
เปอรลิส และสตูล รวมกันเปนมณฑลเทศาภิบาลไทรบุรี โดยใหสุลตานอับดุล ฮามิด มีฐานะเปนเจาพระยา
ฤทธิสงครามรามภักดี เจาพระยาไทรบุรี ดํารงตําแหนงขาหลวงเทศาภิบาลประจํามณฑลดังกลาว ตั้งแต
ค.ศ.๑๘๙๗ (พ.ศ.๒๔๔๐) แตตอมาเมื่อสยามทําสัญญาเรื่องเขตแดนกับอังกฤษใน ค.ศ.๑๙๐๙ (พ.ศ.๒๔๕๒)
ทํ า ให ไ ทรบุ รี เปอร ลิ ส กลั น ตั น และตรั ง กานู พ น จากการปกครองของสยาม และเข า มาอยู ภ ายใต
การปกครองของอั ง กฤษ ก อนที่ รัฐ เปอร ลิ สจะกลายมาเปน สว นหนึ่ ง ของประเทศมาเลเซี ย ในป จ จุ บั น
(อภิเชษฐ กาญจนดิฐ, ๒๕๕๗)
๒. รัฐ เคดาห
รัฐเคดาห (อักษรยาวี :  )ﻗدحหรือไทรบุรี มีชื่อเฉลิมเมืองเปนภาษาอาหรับวา ดารุลอะมาน แปลวา
ถิ่นที่อยูแหงสันติภาพ รัฐเคดาหตั้งอยูทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย โดยทิศเหนือมีอาณาเขตติดกับ
ประเทศไทยดานจังหวัดสงขลาและจังหวัดยะลา มีพื้นที่ประมาณ ๙,๔๒๕ ตารางกิโลเมตร เมืองหลวงชื่อ
อลอรสตาร (Alor Setar) เมืองหลักอื่นๆ ไดแก ซูไงปตานี (Sungai Petani) และกูลิม (Kulim)
บนแผนดินใหญ รวมทัง้ กูวะห (Kuah) บนเกาะลังกาวี (Langkawi) รัฐเคดาหประกอบดวยพื้นที่ราบสําหรับ
ปลูกขาว รวมทั้งเกาะลังกาวี เดิมรัฐเคดาหเปนแหลงผลิตขาวที่ใหญที่สุดของมาเลเซีย เปนแหลงเพาะปลูกที่
สําคัญของประเทศ จนไดรับการขนานนามวาเปน “อูขาวอูน้ํา” ของประเทศมาเลเซีย ตอมารัฐบาลไดให
ความสํ า คัญ กับ การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมและมีน โยบายพั ฒ นารัฐ เคดาห ให เ ปน รัฐ อุต สาหกรรม โดยให
ความสําคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งรัฐบาลไดสงเสริมใหมีเขตอุตสาหกรรม
หลายแหง รัฐเคดะหแบงเขตการปกครองออกเปน ๑๑ เขต ไดแก

๔๙

๑. เขตบาลิง (Baling)
๒. เขตบันดารบาฮารู (Bandar Baharu)
๓. เขตโกตาสตาร (Kota Setar)
๔. เขตกัวลามุดา (Kuala Muda)
๕. เขตกุบังปาซู หรือกูบังปาสู (Kubang Pasu)
๖. เขตกูลิม (Kulim)
๗. เขตลังกาวี (Langkawi)
๘. เขตปาดังเตอรัป (Padang Terap)
๙. เขตเปนดัง (Pendang)
๑๐. เขตเซะก (Sik)
๑๑. เขตยัน (Yan)
ดั ง ที่ ไ ด ก ล า วมาแล ว ในตอนต น ว า ในอดี ต รั ฐ เคดาห เ คยอยู ภ ายใต อิท ธิ พ ลการเมื องของสยาม
โดยรัฐบาลสยามกําหนดใหเคดาห เปอรลิส และสตูล รวมกันเปนมณฑลเทศาภิบาลไทรบุรี แตตอมาเมื่อ
สยามทําสัญญาเรื่องเขตแดนกับอังกฤษใน ค.ศ.๑๙๐๙ (พ.ศ.๒๔๕๒) ทําใหไทรบุรี เปอรลิส กลันตัน และ
ตรังกานู พนจากการปกครองของสยาม และเขามาอยูภายใตการปกครองของอังกฤษ อยางไรก็ตาม
ถึงแมวา ในช วงเวลานั้นเคดาหจ ะมิไ ดอยูภายใตอํานาจการปกครองของสยามอีกตอไป แตสัม พันธภาพ
สวนตัวระหวางชนชั้นนําของเคดาหกับราชสํานักสยามยังใกลชิดตอกันพอสมควร เพราะยังมีเชื้อพระวงศ
บางสว นจากรัฐเคดาหเดิน ทางมาศึกษาเลา เรียนและรับราชการในกรุงเทพฯ เชน ตนกู ยูเซฟ (Tunku
Yusof) พี่ชายตนกู อับดุล ราหมาน๕ (Tunku Abdul Rahman) ที่ไดรับทุนเลาเรียนหลวงจากรัฐบาลสยาม
ไปศึกษา ณ สถาบันทหารวูลวิช ประเทศอังกฤษ (British Military Academy at Woolwich) และเมื่อ
สําเร็จการศึกษาก็กลับมารับราชการในกรุงเทพฯ สวนตนกู อับดุล ราหมาน เมื่ออายุประมาณ ๑๐ ขวบ ก็ได
เดินทางมาอาศัยกับพี่ชายคนนี้ เพื่อเรียนหนังสือที่โรงเรียนเทพศิรินทร เปน ตน (อภิเชษฐ กาญจนดิฐ ,
๒๕๕๗)
วัดไทยและสํานักสงฆในรัฐ ตอนเหนือประเทศมาเลเซีย
คนไทยที่อาศัยอยูในประเทศมาเลเซีย โดยทั่วไปมี ๒ กลุม กลุมที่หนึ่ง ไดแก กลุมคนไทยที่อพยพ
ยายถิ่นเขามาอาศัยอยูที่ประเทศมาเลเซีย และกลุมที่สอง ไดแก กลุมคนไทยที่อาศัยอยูที่นี่ดั้งเดิมกอนไทย
เสียดินแดนในรัฐตอนเหนือของมาเลเซียใหแกอังกฤษ (กลุมคนสยาม) โดยกลุมคนไทยในประเทศมาเลเซียมี
ทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม สํา หรับกลุมชาวไทยพุทธ วัดและสํานักสงฆจึงเปนศาสนสถานที่มี
ความสําคัญในวิถีการดําเนินชีวิตเปนอยางยิ่ง โดยวัดไทยและสํานักสงฆในประเทศมาเลเซียมีความสําคัญใน
ฐานะที่เปนศูนยกลางหรือศูนยรวมของชาวพุทธที่อาศัยอยูในประเทศมาเลเซีย วัดมีบทบาทมากกวาการเปน
เพี ย งแค ศาสนสถาน ซึ่ ง ผู ที่ นั บ ถือ ศาสนาพุ ท ธในประเทศมาเลเซี ย มี ทั้ ง หมด ประมาณร อ ยละ ๑๙.๘
(Central intelligence agency, ๒๐๑๐)
๕

ผูนําคนสําคัญในการเจรจาเรียกรองเอกราชจากอังกฤษและนายกรัฐมนตรีคนแรกของสหพันธรัฐมลายาหรือมาเลเซีย
ภายหลังจากไดรับเอกราชจากอังกฤษ

๕๐

ในมุมมองของคนสยาม การนับถือพุทธศาสนาแบบเถรวาทเปน องคประกอบสําคัญที่สุดของ
การเปนคนสยาม วัฒนธรรมและการมองโลกของคนสยามก็มีความผูกพันลึกซึ้งกับศาสนาพุทธนิกายเถรวาท
แนวคิด วิถีชีวิตที่ผูกพันกับศาสนาพุทธและวัด ทําใหคนสยามมีบทบาทอยางมากในการจัดการวัด เปนผูนํา
ในการประกอบศาสนพิธีแบบพุทธเถรวาท และในการเผยแผศาสนา คนสยามมีบทบาทมากกวาคนมาเลเซีย
เชื้อสายอื่นๆ ที่นับถือศาสนาพุทธ (สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ,์ ๒๕๕๖)
วัดไทยและสํานักสงฆในรัฐ เปอรลิส
รัฐเปอรลิสมีวัดไทยและสํานักสงฆจํานวนไมมากนัก เนื่องจากรัฐเปอรลิสเปนรัฐขนาดเล็ก สําหรับ
วัดไทยและสํานักสงฆในรัฐเคดาหมีรายละเอียดของขอมูลวัดและสํานักสงฆ ดังปรากฏในตาราง (มูลนิธิ
พระวิเชียรโมลี, ๒๕๕๙ และเอกสารรายชื่อวัดไทยในมาเลเซีย, ม.ป.ป)
ตารางที่ ๔ รายละเอียดขอมูลวัดไทยและสํานักสงฆในรัฐเปอรลิส
ที่
๑

ชื่อวัด
วัดมัชฌิมาประสิทธิ์ (วัดยาหวี)
(Wat Macchimaprasit)

๒

วัดพรหมวิจิตร
(Wat Promwicitr)

๓.

วัดควนขนุน

๔

วัดสุวรรณคีรี
(Wat Suwannakhiri)

๕

วัดกูบังตีกา
(Wat Kubang Tiga)

๖

สํานักสงฆบานทุงตง

ที่ตั้ง
บานยาหวี
ตําบลอาเหรา
อําเภอกางาร
บานโคก
ตําบลอาเหรา
อําเภอกางาร
บานควนขนุน
ตําบลอาเหรา
อําเภอกางาร
บานควนมูสัง
ตําบลจูปง
อําเภอกางาร
บานกูบังตีกา
ตําบลจูปง
อําเภอกางาร
บานทุงตง
ตําบลจูปง
อําเภอกางาร

เจาอาวาส / เจาสํานัก
พระครูโอภาสประสิทธิคุณ
พระอาจารยเชียง ปริสาสโภ
(อาจารยเชียง พรหมวิจิตร)
พระเจริญ วิริโย
พระปลัดสาโรจน ธมฺมสาโร
พระครูสิริธรรมวิเทศ
อาจารยณรงคชัย ภีปฺโญ

๕๑

ภาพที่ ๒ วัดมัชฌิมาประสิทธิ์ (วัดยาหวี) บานยาหวี ตําบลอาเหรา อําเภอกางาร รัฐเปอรลิส

ภาพที่ ๓ วัดพรหมพิจิตร บานโคก ตําบลอาเหรา อําเภอกางาร รัฐเปอรลิส
วัดไทยและสํานักสงฆในรัฐ เคดาห
รัฐเคดาหมีวัดไทยและสํานักสงฆจํานวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนวัดไทยและสํานักสงฆใน
รัฐเปอรลิส สําหรับวัดไทยและสํานักสงฆในรัฐเคดาหมีรายละเอียดของขอมูลวัดและสํานักสงฆ ดังปรากฏ
ในตาราง (มูลนิธิพระวิเชียรโมลี, ๒๕๕๙ และเอกสารรายชื่อวัดไทยในมาเลเซีย, ม.ป.ป)

๕๒

ตารางที่ ๕ รายละเอียดขอมูลวัดไทยในรัฐเคดาห
ที่
๑

ชื่อวัด
วัดสิรินิคมวนาราม
(Wat Sirinikhomvanaram)

๒

วัดบุญญาราม
(Wat Boonyaram)

๓

วัดพิกุลธาราราม (วัดประดู)
(Wat Phikulthararam)

๔

วัดดินแดง
(Wat Dindeng)

๕

วัดไทยประดิษฐาราม
(Wat Thaipradittharam)

๖

วัดเทพชุมนุม
(Wat Thepchumnum)

๗

วัดราษฎรประดิษฐ
(เจติยาราม)
(Wat Ratpradit)
วัดลําเด็น
(Wat Lamdin)

๘
๙

วัดพุทธาราชานุสรณ
(Wat Buddharachanusorn)

๑๐ วัดลําปา
(Wat Lampam)
๑๑ วัดจินดาราม (ทานาหรา)
(Wat Cindaram)

ที่ตั้ง
บานสิรินิคม
ตําบลกูบังปาสู
อําเภอกูบังปาสู
บานปาดังเซรา
ตําบลอะห
อําเภอกูบังปาสู
บานประดู
ตําบลประดู
อําเภอปาดังเตอรับ
บานดินแดง
ตําบลประดู
อําเภอปาดังเตอรับ
บานปาดังเซอไน
ตําบลปาดังเซอไน
อําเภอปาดังเตอรับ
บานนาขา
ตําบลเตอกายคีรี
อําเภอปาดังเตอรับ
บานบูกิต ปนัง
ตําบลเกอปาลาบาตัส
อําเภอโกตาสตาร
บานลําเด็น
ตําบลเตอกายคีรี
อําเภอปาดังเตอรับ
บานคลองกาบ
ตําบลเตอกายคีรี
อําเภอปาดังเตอรับ
บานลําปา
ตําบลรัมไบ
อําเภอเปน ดัง
บานปรายเตียว
ตําบลรัมไบ
อําเภอเปน ดัง

เจาอาวาส
พระครูใบฏีกาพัฒน สุภาจาโร
พระมหาสุรพงษ
พระจรูญ
พระอาจารยประเสริฐ
พระปลัดโรจนชัย ชยธมฺโม
พระครูสุเทพวรารักษ
พระธัมมรงค ธมฺมสโร
พระบุญชู สิริภัทโท (รก)
พระอธิการพรอง วสิโก
พระกลิน กตปฺุโญ
พระครูสังฆรักษเชียร ปสนฺนจิตโต

๕๓

ที่
ชื่อวัด
๑๒ วัดวนรัตนาราม
(Wat Wanakrattanaram)
๑๓ วัดโพธิเจติยาราม (วัดทุงควาย)
(Wat Phothichetiyaram)
๑๔ วัดเวฬุวัน (วัดนาใน)
(Wat Veluwan) (Wat Nanai)
๑๕ วัดสุนทรประชาราม (วัดทุงพรุ)
(Wat Sunthornpracaram)
(Wat Tong Phru)
๑๖ วัดวิสุทธิประดิษฐาราม
(Wat Visutthipradistharam)
๑๗ วัดเทพสุวรรณาราม
(Wat Thepsuwannaram)
๑๘ วัดรัชตคีรี
(Wat Ratchakhiri)
๑๙ วัดถ้ําคีรีวงศ
(Wat Thamkhiriwong)
๒๐ วัดเทพบัณฑิต
(Wat Thepbandit)
๒๑ วัดศรีมหาโพธิ์ (วัดบาลิงใน)
(Wat Srimahapho)
(Wat Baling Nai)
๒๒ วัดพระธาตุปา เลไลย
(Wat Phrathad Palelai)
๒๓ วัดวิบูลวราราม
(Wat Vibulvararam)
๒๔ วัดบานตัส
(Wat Barn Tas)

ที่ตั้ง
บานหลาด (ขนุน)
ตําบลรัมไบ
อําเภอเปน ดัง
บานทุงควาย
ตําบลปาดังเกอรเบา
อําเภอเปน ดัง
บานแสด
ตําบลปาดังเกอรเบา
อําเภอเปน ดัง
บานทุงพรุ
ตําบลปาดังเกอรเบา
อําเภอเปนดัง
บานปลายระไม
ตําบลปาดังเกอรเบา
อําเภอเปน ดัง
บานปาดังแปลง
ตําบลปาดังเปรียง
อําเภอเปน ดัง
บานหัวควนแป-ระ
ตําบลปาดังเปรียง
อําเภอเปน ดัง
บานปาดังปูสิงค
ตําบลปาดังปูสิงค
อําเภอเปน ดัง
บานไมสน
อําเภอเปน ดัง
บานบาลิงใน
อําเภอบาลิง

เจาอาวาส
พระครูปลัดประพัฒน ปวฒฺฑโน

บานบาลิงนอก
อําเภอบาลิง
บานศรีหราฆอ
ตําบลปูไหล
อําเภอบาลิง
บานตัส (กําปงตัส)
ตําบลปูไหล
อําเภอบาลิง

พระอาจารยสวาด

พระครูศรีโพธิวิเทศ
พระใบฎีกา บุญลือ อนุตฺตโร
พระครูใบฎีกาเฉี้ยง
พระวิสุทธิศีลคุณ
พระครูธรรมบาลเพิ่ม อริยวํโส
พระครูสิทธิคณารักษ
พระครูจิรปุญโญภาส
พระราชธรรมธาดา
พระครูสิทธิ์คณารักษ

พระครูใบฎีกาสมชาย เขมโก
พระอาจารยจักรพันธ ชุตินฺธโร

๕๔

ที่
ชื่อวัด
๒๕ วัดสังฆาราม (หลังกวย)
(Wat Sanggaram) (Lengkuas)
๒๖ วัดสระหลวง
(Wat Seluang)
๒๗ วัดชางแดง
(Wat Chang Deng)
๒๘ วัดไทยเจริญ
(Wat Thai Charern)
๒๙ วัดกาไหล
(Wat Kalai)
๓๐ วัดธรรมสิริวราราม
(Wat Thammasiriwararam)
๓๑ วัดจันทรหอม
(Wat Chanhom)
๓๒ วัดพระธาตุปุญญสุนทราราม
(Wat Phrathad Punya
Sunthararam)
๓๓ วัดจงเจริญ
(Wat Chong Charern)
๓๔ วัดตูโตย
(Wat Tutoi)
๓๕ วัดเตราะปาดัง
(Wat Trok Padang)
๓๖ วัดดํารงรัตนาราม
(Wat Damrongrattanaram)
๓๗ วัดพุทธยาปติฐาราม
(Wat Buddhayapatitharam)
๓๘ วัดสามัคคีรัตนาราม
(Wat Samakkhiratanaram)

ที่ตั้ง
บานหลังกวย
ตําบลเตอลุยกานัน
อําเภอบาลิง
บานสระหลวง
ตําบลเตอลุยกานัน
อําเภอบาลิง
บานชางแดง
อําเภอโกตาสตาร
บานเหยีย
ตําบลเตอลุยกีรี
อําเภอเซะก
บานกาไหล
ตําบลเยอเนียง
อําเภอเซะก
บานกอหรา/กูรา
ตําบลเยอเนอรี
อําเภอเซะก
บานจันทรหอม
อําเภอเซะก
บานกูลิม
อําเภอกูลิม

เจาอาวาส
พระปลัดฐานะ วิสารโท

บานจง
อําเภอเซะก
บานตูโตย
อําเภอเซะก
บานเตราะปาดัง
อําเภอเซะก
บานรายา
ตําบลซูไงปตานี
อําเภอกัวลามูดา
บานโอละมาดู
ตําบลซีดัมกีรี
อําเภอกัวลามูดา
บานคลองชาง
ตําบลเตอลุยกีรี
อําเภอกัวลามูดา

พระสมุหประยูร ปสนฺนจิตโต

พระมหาจริน
พระอาจารยประสิทธิ์
พระครูสมุหสังข สิริจนฺโท
พระอาจารยเชาวลิตร ชวนปฺโญ
พระครูจารุธรรมาภรณ
พระครูสมุหเซี้ยน สุเมธโส
พระครูปลัดปุญญพโล ปุญญพโล

พระแนบ
พระอาจารยเนื้อม อาวุธธมฺโม
พระครูพิพัฒนธรรมกิจ
พระมหาพรหมา
พระใบฏีกาเหงียน อภิชาโต

๕๕

ที่
ชื่อวัด
๓๙ วัดสโมสรราชานุประดิษฐ
(Wat Samosornrajanukpradis)
๔๐ วัดนิโครธาราม
(Wat Nikhodharam)

ที่ตั้ง
บานบาการบาตา
ตําบลบาการบาตา
อําเภอโกตาสตาร
บานตะโละวันยะห
ตําบลตะโละวันยะห
อําเภอโกตาสตาร

เจาอาวาส
พระอธิการผวน กมฺมพโล
พระครูสังขรัก ลาภ โอภาโส

ภาพที่ ๔ วัดสุนทรประชาราม บานทุงพรุ ตําบลปาดังเกอรเบา อําเภอเปนดัง รัฐเคดาห

ภาพที่ ๕ วัดวิสุทธิประดิษฐาราม บานปลายละไม ตําบลปาดังเกอรเบา อําเภอเปน ดัง รัฐเคดาห

๕๖

ตารางที่ ๖ รายละเอียดขอมูลสํานักสงฆในรัฐเคดาห
ที่
๑

ชื่อสํานักสงฆ
สํานักสงฆปลักคลา

๒

สํานักสงฆรัตนาราม (เปอรมัง)
(Samnaksong Rattanaram)

๓

สํานักสงฆบานมิยะ
(Samnaksong Barn Minyak)

๔

สํานักสงฆสามัคคีธรรม

๕
๖

สํานักสงฆเทวกุญชรบรรพต
สํานักสงฆเทพนิมิต
(Samnaksong Thepnimit)
สํานักสงฆพรุฆอ (พรุฆอ)
(Samnaksong Paya Sidang)

๗

ที่ตั้ง
บานปลักคลา
ตําบลเตอกายคีรี
อําเภอปาดังเตอรับ
บานกําปงปาดัง
ตําบลกัวลาเปอมัง
อําเภอบาลิง
บานมิยะ
ตําบลเยอเนียง
อําเภอเซะก
บานจังโหลน
ตําบลเตอบิน
อําเภอจิตรา
อําเภอโกตาสตาร
อําเภอโกตาสตาร
อําเภอเปน ดัง

เจาสํานัก
พระนิคม
พระวัตร สิริปญญโญ
ไมมีรายละเอียด
พระสมุหพรชัย
พระครูสมุหพาน สุชโิ ว
พระครูวินัยธรประมุกข
อยูภายใตการดูแลของวัดลําปา

ภาพที่ ๖ สํานักสงฆพรุฆ อ (พรุฆอ) อําเภอเปน ดัง รัฐเคดาห

๕๗

คนสยามในรัฐ ตอนเหนือประเทศมาเลเซีย
คนสยามของมาเลเซีย หรืออาจจะเรียกวาคนมาเลเซียเชื้อสายไทยนั้นเปนกลุมชาติพันธุหนึ่งใน
๗๐ กวากลุมที่ประกอบกันเขาเปนประเทศมาเลเซีย คนสยามเปนคนกลุมนอยของประเทศมาเลเซีย
ซึ่งประเทศมาเลเซียมีคนสยามทั่วทั้งประเทศอยูเพียง ประมาณ ๖๐,๐๐๐ คน หรือเทียบไดเทากับรอยละ
๐.๒๒ ของประชากรมาเลเซีย ที่มีประมาณ ๒๗ ลานคน ในป ค.ศ.๒๐๐๘ โดยจะพบคนสยามตั้งหลักแหลง
อยูในรัฐตอนเหนือของมาเลเซียที่มีชายแดนติดตอกับไทย เชน รัฐเคดาห (ไทรบุรี) รัฐกลันตัน รัฐเปอรลิส
รัฐเปรัค และรัฐตรังกานู โดยรัฐเคดาหมีคนสยามอยู ประมาณ ๓๐,๐๐๐ คน ในขณะที่รัฐกลันตัน เปรัค
และ เปอรลิส มีคนสยามอยูประมาณ ๑๓,๐๐๐ คน ๖,๐๐๐ คน และ ๒,๐๐๐ คน ตามลําดับ ถึงแมวา
กัมปงเสียม (Kampung Siam) หรือหมูบา นสยามจะมีอยูในรัฐดังกลาวของมาเลเซียเปนเวลาชานานนานถึง
ขนาดที่ วามีคนสยามที่ยัง มีชีวิ ตอยูน อยคนที่ สามารถระบุระยะเวลาที่บ รรพบุรุษของตนเขา มาพํ านั กใน
มาเลเซียไดอยางชัดเจน แตคนมาเลเซียสวนมากมักเขาใจผิดวา คนสยามคือประชาชนชาวไทย (Thai
nationals) ที่เพิ่งจะอพยพ เขามาตั้งถิ่นฐานในมาเลเซียเพื่อทํามาหากิน ความเขาใจผิดดังกลาวทําใหคน
สยามพยายามที่จะแยกตัวเองออกจากคนไทยโดยการเรียกตัวเองวา “คนสยาม” หรือ “โอรัง เสียม”
(Orang Siam) ในภาษามลายู เวลามีปฏิสัมพันธกับคนมาเลเซียเชื้อชาติอื่นหรือกับคนไทยจากประเทศไทย
หลีกเลี่ยงการใชคําวา “คนไทย” เสียเปนสวนมาก การเรียกตัวเองวา “คนสยาม” คือ การเลือกที่จะโยง
กลุมชาติพันธุของตนเขากับราชอาณาจักรสยาม และราชธานีของสยามในอดีต เชน สุโขทัย หรืออยุธยา
และเปนการพยายามที่จะไมโยงกลุมของตนเขากับประเทศไทย แตหากคนสยามอยูในหมูคนสยามกันเอง ก็
มีความผอนปรนเรื่อง การเรียกชื่อกลุมชาติพันธุของตน กลาวคือ คนสยามเรียกตัวเองวา “ไทย” หรือ
“สยาม” สลับกันไปได (สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ,์ ๒๕๕๖)

๕๘

ภาพที่ ๗ แผนที่แสดงรัฐตางๆ ของประเทศมาเลเซียบนคาบสมุทรมลายู
หมายเหตุ : รัฐที่มีเครือ่ งหมาย ✩ คือ รัฐที่มีขอมูลบอกวามีคนสยามอาศัยอยู
ที่มา : สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์, ๒๕๕๖
อยางไรก็ตามสํา หรับขอมูล ในปจจุบันเกี่ยวกับจํานวนคนสยาม จากการสัมภาษณ ดาโตะเชอรี่
บุญสม สุวรรณมณีย (Senator Datuk Seri Boon Som Inong) สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ของประเทศ
มาเลเซีย อายุ ๕๕ ป คนสยามที่ไดรับการแตงตั้งจากนายกรัฐมนตรีของประเทศมาเลเซียใหดํารงตําแหนง
สมาชิกวุฒิสภา ซึ่งเปน ๑ ในจํานวน ๖๓ คน ของสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดทั่วประเทศ เนื่องจากรัฐบาล
มาเลเซียกําหนดใหสมาชิกวุฒิสภา มาจากคนสยามได จํานวน ๑ คน (๑ ใน ๖๓) ซึ่งดาโตะเชอรี่ บุญสม
สุวรรณมณีย เปนคนสยามลําดับที่ ๓ ที่ดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาตั้งแตรัฐบาลมาเลเซียเปดโอกาสใหคน
สยามสามารถดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาได ซึ่งจากการสัมภาษณ พบวา คนสยามในประเทศมาเลเซียใน
ปจจุบัน (ป พ.ศ.๒๕๕๙) มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น โดยอาศัยกระจายอยูทั่วไปในรัฐตางๆ ของประเทศมาเลเซีย
ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากความเจริญกาวหนาและโอกาสการเขาถึงการศึกษา และการเขาถึงแหลงงานที่เพิ่ม
มากขึ้น เป น ต น จํ า นวนคนสยามที่อ าศั ย อยู ในรัฐ ต า งๆ ของประเทศมาเลเซี ย มี จํ า นวนโดยประมาณ
ดังตอไปนี้ เชน (สัมภาษณเมื่อ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙)
- รัฐเคดาห
มีคนสยามอาศัยอยูประมาณ
๔๒,๐๐๐ คน

๕๙

- รัฐกลันตัน
- รัฐเปอรลิส
- รัฐเประ
- รัฐปนัง
- รัฐยะโฮร
- กัวลาลัมเปอร

มีคนสยามอาศัยอยูประมาณ
มีคนสยามอาศัยอยูประมาณ
มีคนสยามอาศัยอยูประมาณ
มีคนสยามอาศัยอยูประมาณ
มีคนสยามอาศัยอยูประมาณ
มีคนสยามอาศัยอยูประมาณ

๒๘,๐๐๐
๘,๐๐๐
๓๒,๐๐๐
๔๘๐
๑,๐๐๐
๔๘๐

คน
คน
คน
คน
กวาคน
ครัวเรือน

จากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวาคนสยามอาศัยกระจายอยูทั่วไปในรัฐตางๆ ของประเทศมาเลเซีย
และมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในรัฐตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย
สําหรับในสวนของรัฐตอนเหนือของมาเลเซีย ซึ่งไดแก รัฐเคดาห (ไทรบุรี) รัฐกลันตัน รัฐเปอรลิส
และรัฐตรังกานู ในอดีตเคยเปนหัวเมืองที่อยูภายใตการปกครองของราชอาณาจักรสยามมากอน กอนที่
ประเทศสยามจะยกดิน แดนสว นนี้ ใหอยู ใ นการปกครองของประเทศอั งกฤษตามสนธิ สัญ ญากรุ งเทพฯ
(Bangkok Treaty) ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๔๕๒ ซึ่งผลจากการทําสนธิสัญญาในครั้งนั้น สงผลใหคนสยาม
เหลานี้ตองถูกแยกดินแดนดวยภาวะสงครามและภาวะทางการเมือง กลายเปนชนกลุมนอยที่อยูติดเขตแดน
ระหวางประเทศมาเลเซียกับประเทศไทย มีวิถีชีวิตทามกลางกระแสสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายตาง
กลุมตางชาติพันธุ รวมทั้งขาดความเทาเทียมในฐานะพลเมืองของประเทศ เนื่องจากถูกมองวาไมไดเปนผูสืบ
เชื้อสายมลายูดั้งเดิม ไมไดนับถือศาสนาอิสลาม และไมไดพูดภาษามลายูมาตั้งแตตน คนไทยเหลานี้จึงไมใช
ภูมิบุตรา๖ (Son of the Soil หรือ Bumiputera) ดังนั้นจึงไมมีสิทธิเทาเทียมกับคนเชื้อสายมลายูซึ่งเปน
สวนใหญของประเทศ ไมมีสิทธิเรียกรองหรือเขาไปมีสวนรวมในการปกครองประเทศเหมือนเจาของแผนดิน
โดยตรง ทั้งๆ ที่ คนสยามเหลานี้ตั้งถิ่นฐานอยูในดินแดนแหงนี้มาชานานและอยูสืบทอดกันมาหลายชั่วคน
รวมถึงยังมี คนสยามบางกลุ มบางชุมชนไดอพยพเขามาอาศัยอยูในรัฐตา งๆ ทางตอนเหนือของประเทศ
มาเลเซียกอนที่ประเทศสยามจะเสียดินแดนสวนนี้ใหแกประเทศอังกฤษ (นิพนธ ทิพยศรีนิมิต, ๒๕๕๔ก)
จากที่กลาวมาเปนขอมูลสถานการณกอนหนาปจจุบัน ซึ่งในปจจุบันคนสยามมีสถานะเปนภูมิบุตรา
แลว แตอยางไรก็ตามแมวาคนสยามจะมีสถานะเปนภูมิบุตราแลว แตในทางปฏิบัติก็ยังคงไดรับสิทธินอยกวา
คนเชื้อสายมลายูที่เปนภูมิบุตราและเปนคนสวนใหญของประเทศ แตหากเปรียบเทียบกับคนมาเลเซียเชื้อ
สายอื่นๆ คนสยามถือไดวาไดรับสิทธิเหนือเชื้อชาติอื่นๆ ทั้งในเรื่องของโอกาสทางการศึกษา การถือครอง
ที่ดิน รวมถึงการซื้อและขายที่ดิน เปนตน สําหรับสิทธิของคนสยามเริ่มมีมากขึ้นอยางเห็นไดชัด นับตั้งแต

๖

ภูมิบุตรา (มาเลย: Bumiputera, Bumiputra บูมีปุตรา; ยาวี:  ;ﺑوﻣﯾﭭوﺗراแปลวา “ลูกของแผนดิน”) เปนคําที่ใชเรียก
ชนพื้นเมืองมลายู (Orang Malayu) เปนคําที่สืบเนื่องมาจากการที่รัฐบาลประเทศมาเลเซียไดบัญญัติคําวา “มลายู” ไวใน
รัฐธรรมนูญอันเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศหลังจากที่ไดรับเอกราชอยางสมบูรณจากอังกฤษในวันที่ ๓๑
สิงหาคม ๒๕๐๐ “มลายู” ตามความหมายของรัฐธรรมนูญประเทศมาเลเซีย มาตรา ๑๖๐ หมายถึง มลายูเฉพาะที่เปนชาติ
มาเลเซียเทานั้น ซึ่งไดแก ผูที่นับถื อ ศาสนาอิสลาม ปกติแลวจะพูดภาษามลายูและถื อขนบธรรมเนียมประเพณีมลายู
และถือกําเนิดกอนวันเอกราชในสหพันธรัฐหรือในสิงคโปรหรือบิดามารดาผูนั้นถือกําเนิดในสหพันธรัฐหรือในสิงคโปรหรือใน
วันรับเอกราช บุคคลผูนั้นมีภูมิลําเนาอยูในสหพันธรัฐหรือ ในสิงคโปรหรือเปนผูสืบเชื้อสายจากบุคคลที่กลาวถึง (นิพนธ
ทิพยศรีนิมิต, ๒๕๕๔ก)

๖๐

รัฐบาลมาเลเซียเปดโอกาสใหคนสยามสามารถดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาได (สัมภาษณ ดาโตะเชอรี่
บุญสม สุวรรณมณีย, เมื่อ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙)
อัตลักษณข องชุมชนสยามในรัฐ ตอนเหนือประเทศมาเลเซีย
ชุมชนสยามในรัฐตอนเหนือของประเทศมาเลเซียเปนชุมชนที่มีลักษณะเฉพาะแตกตางไปจากชุมชน
อื่นๆ ของประเทศมาเลเซีย ไมวาจะเปนชุมชนคนมาเลเซียเชื้อสายมลายู หรือชุมชนคนมาเลเซียเชื้อสายจีน
โดยชุมชนสยามในรัฐตอนเหนือประเทศมาเลเซียมีอัตลักษณในดานตางๆ ดังตอไปนี้
๑. อัตลักษณดา นอาหาร ชาวสยามในรัฐตอนเหนือของประเทศมาเลเซียยังคงรักษาอัตลักษณ
ชุมชนเกี่ยวกับวัฒนธรรมดานอาหารไวไดเปนอยางดี โดยลักษณะอาหารของคนสยามในรัฐตอนเหนือของ
ประเทศมาเลเซียจะมีลักษณะเหมือนกับอาหารของคนภาคใตในประเทศไทยเปนอยางยิ่ง ทั้งในดานรสชาติ
รูปแบบ สวนผสม และชื่ออาหาร ไมวาจะเปนน้ําพริกกะป ปลาทอด แกงสม แกงคั่ว และผักสด เชน สะตอ
ลูกเนียง และแตงกวา เปนตน นอกจากนี้อีกสิ่งหนึ่งที่ยืนยันไดอยางชัดเจนถึงความเหมือนระหวางอาหาร
ของคนสยามกับคนไทยในภาคใต นั้นก็คือ วัฒนธรรมการกินสะตอ และลูกเนียง ซึ่งใชทานเปนผักสด หรือที่
คนภาคใต จะเรียกวารวมๆ วา “ผักเหนาะ๗” เชนเดียวกับคนสยามก็ใชคําวา “ผักเหนาะ” โดยเฉพาะใน
กลุมคนสยามที่สูงอายุ ซึ่งนี้ก็เปนอีกประเด็นหนึ่งที่ยืนยันถึงความคลายคลึงกันไดเปนอยางดีระหวางอาหาร
ของคนสยามกับอาหารของคนภาคใตในประเทศไทย ซึ่งคําวา “ผักเหนาะ” เปนคําเฉพาะถิ่นของภาคใตใน
ประเทศไทย ซึ่งทั้งสะตอและลูกเนียงนอกจากจะเปนผักเหนาะที่เปนนิยมของคนภาคใตแลว สะตอและ
ลูกเนียงยังทําหนาที่เปนสัญลักษณที่สื่อถึงการเปนคนใตอีกดวย
สําหรับอาหารของคนสยามที่รับประทานกันอยูในปจจุบันยังคงลักษณะความเปนอาหารดั้งเดิมของ
คนสยามที่รับประทานกันมาตั้งแตอดีต โดยไมไดมีการปรับประยุกตใหเขากับอาหารของคนเชื้อชาติอื่นๆ ใน
มาเลเซีย ซึ่งเปนชนสวนใหญ ไมวาจะเปนอาหารของชนมาลายู หรืออาหารจีน ซึ่งอาหารของคนสยามจะ
มีอัตลักษณเฉพาะที่แตกตางออกไปจากอาหารของชนชาติอื่นๆ ที่อาศัยอยูในมาเลเซียอยางเห็นไดชัดเจน

ภาพที่ ๘ สวนหนึ่งของอาหารของคนสยาม

๗

ผักเหนาะ หมายถึง ผักชนิดตางๆ ที่ใชรับประทานสดพรอมกับอาหาร โดยเฉพาะการรับประทานคูกับน้ําพริก

๖๑

ภาพที่ ๙ “ลูกเนียง” และ “น้ําพริกกะป” ของคนสยาม
๒. อัตลักษณดานการแตงกาย การแตงกายของของคนสยามจะมีลักษณะคลายกับการแตงกาย
ของคนไทยทั่วไป โดยเฉพาะคนไทยในภาคใต ผูชายสยามจะแตงกายคลายกับผูชายไทย กลาวคือ นิยมสวม
กางเกงและเสื้อ สวนผูหญิงจะนิยมนุงผาถุงและสวมเสื้อ แตอยางไรก็ตามสําหรับการแตงกายของผูหญิงที่
สูงอายุบางคนเมื่ออยูบานก็จะแตงตัวคลายกับผูหญิงไทยในชนบทภาคใต นั่นก็คือ การนุงกระโจมอก

ภาพที่ ๑๐ “การนุงกระโจมอก” ของผูหญิงสูงอายุในชุมชนสยาม บานลําปา รัฐเคดาห
อยางไรก็ตามสําหรับการแตงกายของคนสยามโดยเฉพาะผูหญิงสูงอายุในชุมชน จะใหความสําคัญ
กับการแตงกายไปวัดเปนอยางมาก เมื่อไปวัดทําบุญ ผูหญิงสูงอายุจะนิยมแตงกายเรียบรอย และหมผาสไบ
พรอมแตง เติมดวยเครื่องประดับ ไมวาจะเปนสรอยคอ สรอยขอมือ ตางหู และแหวน เปนตน โดยเน น
การแตงกายเรียบรอยและดูดี หรือที่เรียกวา “ทรงเครื่อง” หรือ “ทรงตัว” ซึ่งเปนสิ่งที่คนในชุมชนสยามให
ความสําคัญและยึดถือปฏิบัติสืบตอกันมา แมวาในรุนลูกรุนหลานจะมีแบบแผนที่เปลี่ยนไปบาง แตสําหรับ
ผูหญิงสูงอายุในชุมชนสยามยังคงยึดถือและปฏิบัติสืบตอกันมาตั้งแตอดีตจนกระทั่งปจจุบัน ดังคําบอกเลา

๖๒

ของคุณยายทองเงิน ศรีสุวรรณ อายุ ๙๑ ป ที่เลาวา “เมื่อกอนเวลาไปวัดตองแตงตัวสวย ตองใสสรอยคอ
ตา งหู สายมื อ และหม สไบ ไปวั ด ตองสมบู รณ เพราะวัด เปนที่ศักดิ์สิ ทธิ์ ไม งัน อายคน ตอนนี้ ก็ยั งต อง
ทรงเครื่องกอนไปวัด” (สัมภาษณเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙)

ภาพที่ ๑๑ การทรงเครื่องของคุณยายทองเงิน ศรีสุวรรณ อายุ ๙๑ ป บานปลายละไม รัฐเคดาห
๓. อัตลักษณดานภาษา คนสยามมีภาษาที่เปนเอกลักษณของตัวเองซึ่งแตกตางจากเชื้อชาติอื่นๆ
ที่อาศัยอยูใ นประเทศมาเลเซีย คนสยามจะใชภาษาเหมือนกับภาษาทองถิ่นภาคใตของประเทศไทย และมี
สําเนียงการพูดคลายกับสําเนียงคนภาคใตจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยคนสยามจะเรียกภาษาที่ใชพูดใน
ชีวิตประจําวันวา “ภาษาไทย” และจะเรียกภาษาไทยสากล หรือภาษากลาง วา “ภาษากรุงเทพ” คนสยาม
ส ว นใหญ โ ดยเฉพาะวั ย กลางคนขึ้น ไปจะพู ดภาษากรุ งเทพไดน อยคน ดั ง คํา กลา วของคุ ณยายทองเงิ น
ศรีสุวรรณ อายุ ๙๑ ป ที่กลาววา
“เราเกิดที่ไทย เราแหลงไทย เราแหลงกรุงเทพไมเปน” (สัมภาษณเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙)
แตอยางไรก็ตามแมวาคนสยามวัยกลางคนสวนใหญจะพูดภาษากรุงเทพไมไดแตก็จะฟงเขาใจและ
สามารถสื่อสารโตตอบไดในชีวิตประจําวัน
สวนเด็กและเยาวชนรุนหลังจะพูดไดทั้งภาษาไทยและภาษากรุงเทพ เนื่องจากความเจริญกาวหนา
ทางดานเทคโนโลยีการสื่อสาร ไมวาจะเปนโทรทัศน สัญญาณดาวเทียม และอินเตอรเน็ต เปนตน โดยเฉพาะ
การดูละครโทรทัศนที่แพรภาพอากาศในประเทศไทย รวมถึงการฟงมิวสิควีดีโอเพลงไทยสากล ซึ่งคนสยาม
ในมาเลเซียสามารถรับชมไดโดยผานชองสัญญาณดาวเทียมหรือเคเบิ้ลทีวี จึงสงผลใหเด็กและเยาวชนสยาม
รุนหลังไดรับฟงภาษากรุงเทพมากขึ้น จึงสามารถพูดและสื่อสารในชีวิตประจําวันไดในระดับหนึ่ง นอกจากนี้
การเป ดโรงเรีย นสอนภาษาไทยตามวั ด ตา งๆ ในชุม ชนสยามก็เป น อี กป จจัย หนึ่ งที่ ทํา ใหภาษากรุง เทพ
แพรหลายในชุมชนสยาม อีกประเด็นหนึ่งที่นาสนใจเกี่ยวกับการใชภาษาของคนสยาม นั่นก็คือ หากคน
สยามโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนสยามนึกคําศัพทภาษาไทยในระหวางการสนทนาไมได ก็จะพูดทับศัพท
เปนภาษาอังกฤษเพื่อใหเกิดความเขาใจในการสื่อสาร

๖๓

๔. อัตลักษณดานที่อยูอาศัย สําหรับที่อยูอาศัยของคนสยามจะมีลักษณะคลายๆ กับที่อยูอาศัยของ
คนไทยในภาคใต กลา วคือ ที่อยูอาศัยของคนในสยามในรัฐตอนเหนือประเทศมาเลเซียจะมี ๓ ลักษณะ
ใหญๆ ไดแก
๔.๑ ที่อยูอาศัยที่สรางดวยไมเปนหลัก ซึ่งที่อยูอาศัยในลักษณะนี้ยังมีปรากกฎใหเห็นอยูทั่วไป
ในชุมชนสยาม แตอาจจะมีจํานวนไมมากนัก บานที่มีลักษณะนี้ สวนใหญจะเปนบานเกาแก และมีใตถุน
เพื่อไวเก็บของ จอดรถ และใชสอยอื่นๆ เปนตน บานบางหลังอายุประมาณ ๑๐๐ ป ซึ่งเปนบานดั้งเดิม แตมี
การปรับปรุงซอมแซมบางตามสภาพการณ เชน บานของครอบครัวพี่อนัน เต็มสิริ คนสยามในชุมชนลําปา
ตําบลรัมไบ อําเภอเปน ดัง รัฐเคดาห ซึ่งเปนบานเกาแกที่ตกทอดมาจากรุนสูรุน

ภาพที่ ๑๒ บานไมเกาแกในชุมชนสยาม บานลําปา ตําบลรัมไบ อําเภอเปน ดัง รัฐเคดาห
๔.๒ ที่อยูอาศัยที่สรางดวยปูนเปนหลัก สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมและ
ความสะดวกในการดําเนินชีวิตในยุคปจจุบัน สงผลใหที่อยูอาศัยของคนสยามรุนใหมหรือผูที่สรางที่อยูอาศัย
ใหมจะนิยมสรางดวยปูนเปนหลัก ซึ่งที่อยูอ าศัยในลักษณะนี้มีกระจายใหเห็นอยูทั่วๆ ไปในชุมชนสยามทั้งใน
รัฐเปอรลิส และรัฐเคดาห

ภาพที่ ๑๓ บานปูนในชุมชนสยาม บานลําปา ตําบลรัมไบ อําเภอเปน ดัง รัฐเคดาห

๖๔

๔.๓ ที่อยูอาศัยทีส่ รางดวยปูนและไมเปนหลัก ที่อยูอาศัยในลักษณะนี้ก็มีใหเห็นจํานวนไมนอย
เชนกันในชุมชนสยาม สวนใหญที่อยูอาศัยในลักษณะนี้จะเปนที่อยูอาศัยที่เกิดจากการปรับปรุงและซอมแซม
ที่อยูอาศัยดั้งเดิมที่สรางดวยไมเปนหลัก ตอมาก็มีการตอเติมหรือปรับปรุงซอมแซมดวยปูน จึงทําใหไดที่อยู
อาศัยในลักษณะครึ่งปูนครึ่งไม หากเปนบาน ๒ ชั้น ชั้นลางก็จะเปนปูนสวนชั้นบนก็จะเปนไม

ภาพที่ ๑๔ บานครึง่ ปูนครึ่งไมในชุมชนสยาม บานลําปา ตําบลรัมไบ อําเภอเปน ดัง รัฐเคดาห
อยางไรก็ตามนอกจากที่อยูอาศัยของคนสยามที่มอี ัตลักษณเฉพาะตัวที่แตกตางจากคนมาเลเซียเชื้อ
สายอื่นแลว สภาพแวดลอมภายในชุมชนสยามก็จะมีลักษณะเฉพาะซึ่งโดยภาพรวมจะมีลักษณะใกลเคียงกัน
ในแตละชุมชน กลาวคือ คนสยามจะนิยมปลูกตนไมและพืชผักในพื้นที่บริเวณบานหรือพื้นที่วางเปลาบริเวณ
ใกลๆ บาน โดยเฉพาะผักสวนครัวและเนนการปลูกเพื่อบริโภคภายในครัวเรือนเปนหลัก

ภาพที่ ๑๕ การปลูกพืชผักของคนสยามในบริเวณพื้นที่วางเปลา

๖๕

สําหรับพืชชนิดหนึ่งที่พบมากเปนพิเศษในชุมชนสยาม คือ “กระทอม” (Mitragyna Speciosa)
ซึ่งในประเทศมาเลเซีย ประชาชนสามารถปลูกพืชกระทอมไดโดยไมผิดกฎหมาย และคนสยามที่ปลูกพืช
กระทอมจะใชกระทอมเปนพืชสมุนไพรในการรักษาโรคหรืออาการบางชนิด เชน อาการปวดทอง และ
ทองเดิน เปนตน ดังนั้นจึงสามารถพบเห็นตนกระทอมขึ้นอยูทั่วไปในบริเวณบานของคนสยามทั้งในรัฐ
เปอรลิส และรัฐเคดาห

ภาพที่ ๑๖ “พืชกระทอม” ในชุมชนสยาม
๕. อัตลักษณดานประเพณี วัฒนธรรม และความเชื่อ ชุมชนสยามในรัฐตอนเหนือประเทศมาเลเซีย
จะมีเอกลักษณดานประเพณี วัฒนธรรม และความเชื่อเฉพาะตนที่แตกตางออกไปจากชาวมาเลเซียเชื้อสาย
อื่นอยางเห็นไดชัดเจน แตประเพณี วัฒนธรรม และความเชื่อของชาวสยามจะมีความละมายคลายคลึงกับ
ประเพณี วัฒนธรรม และความเชื่อของคนไทย เหตุที่เปนเชนนี้สืบเนื่องจากสาเหตุสํา คัญหลักๆ ไดแก
การนับถือศาสนาและประวัติศาสตรความเปนมาในอดีต สําหรับประเพณี วัฒนธรรม และความเชื่อของ
ชาวสยามที่นําไปสูการสรางอัตลักษณของชุมชนสยามมีมากมายหลายประการ เชน
๕.๑ การรํามโนราห การรํามโนราหถือเปนวัฒนธรรมที่คนสยามชื่นชอบและใหความสําคัญ
เปนอยางยิ่ง นับตั้งแตผูสูงอายุจนกระทั่งเด็กและเยาวชนลวนแลวแตชื่นชอบมโนราหทั้งสิ้น โดยการรํา
มโนราหจะมีใหชมอยูอยางสม่ําเสมอในชุมชนคนสยาม มีทั้งมโนราหที่เดินทางไปแสดงจากประเทศไทย เชน
คณะมโนราหโจกนอยดาวรุง จากจังหวัดสงขลา ซึ่งเดินทางมาแสดงในงานเทศกาลสงกรานต เมื่อวันที่ ๑๖
เมษายน ๒๕๕๙ ที่วัดพิกุลธาราราม (วัดประดู) บานประดู ตําบลประดู อําเภอปาดังเตอรับ รัฐเคดาห
เปนตน และมโนราหที่รําโดยเด็กและเยาวชนลูกหลานของคนสยามเอง สําหรับมโนราหเด็กและเยาวชน
ของชุมชนสยามที่เปนที่รูจักทั่วไปและมีการรําอยางสม่ําเสมอในงานตางๆ เชน มโนราหวินัย (นายวินัย
เต็มสิร)ิ อายุ ๑๗ ป แหงคณะมโนราหบานลําปา ตําบลรัมไบ อําเภอเปน ดัง รัฐเคดาห รวมถึงเพื่อนมโนราห
รวมคณะคนอื่นๆ เชน มโนราหเชอรรี่ (นางสาวเจามาด ทิพยทันยา ลักคณะพันธ) อายุ ๑๗ ป มโนราหเร
(นางสาวนัสตเร เพชรนอย) อายุ ๑๗ ป มโนราหสาว (นางสาวศานิสา วงคสยาม) อายุ ๑๗ ป และมโนราห
วิตตี (นางสาวสาวิตตรี จงเจริญ) อายุ ๑๗ ป เปนตน นอกจากคณะมโนราหบานลําปาจะมีเด็กและเยาวชน
เปนผูรํามโนราหแลวคณะมโนราหบานลําปายังมีเด็กและเยาวชนสยามที่รวมบรรเลงดนตรีประกอบการรํา

๖๖

มโนราหของคณะเองอีกดวย ซึ่งไดแก นายกฤษณะ รัตนบุตร อายุ ๑๗ ป (มือทับ) เด็กชายอนุคุณ (ไมมี
นามสกุล) อายุ ๑๓ ป (ตีหมง) เด็กชายเหลิน แซบุน อายุ ๑๔ ป (มือกลอง) และ นายเบง ฮวด แซอัง
อายุ ๑๗ ป โดยเด็กและเยาวชนสยามเหลานี้ลวนแลวแตที่เปนที่รูจักกันทั่วไปในนามคณะมโนราหบาน
ลําปา

ภาพที่ ๑๗ มโนราหวินัย

ภาพที่ ๑๘ สวนหนึ่งของเด็กและเยาวชนสยามแหงคณะมโนราหบานลําปา ตําบลรัมไบ อําเภอเปน ดัง รัฐเคดาห

๖๗

การแสดงหรือรํามโนราหของคนสยามโดยทั่วไปจะมีวัตถุประสงคหลัก ๒ ประการใหญๆ ไดแก
การรํามโนราหแกบน และการรํามโนราหเพื่อความบันเทิง
๕.๑.๑ การรํ า มโนราห แ ก บ น เป น การรํ า เมื่ อ สมหวั ง ในสิ่ ง ที่ บ นบานหรื อ ในสิ่ ง ที่ ข อ
สวนใหญจะเปนการบนบานในเรื่องการเจ็บไขไดปวย โดยเมื่อเจ็บไขไดปวยแลวรักษาไมหาย ก็จะมี
การบนบาน เมื่อบนบานแลวหายจากอาการเจ็บไขไดปวย ก็จะมีการรํามโนราหแกบน
นอกจากนี้การเจ็บไขไดปวยที่รักษาไมหาย บางครั้งคนสยามเชื่อวาอาการเจ็บไขไดปวย
ดังกลาวเกิดจากการ “ถูกของ” จึงทําใหมีอาการ “เจ็บซับซอน” จึงตองให “หมอทรง” ดูวา “ถูกของ”
อะไร ซึ่งความเชื่อเกี่ยวกับการ “ถูกของ” ของคนสยามจะมีหลายอยาง เชน ถูกครูหมอโนราห หนังตะลุง
และจิลาด เปนตน สําหรับความเชื่อเกี่ยวกับการถูกของจิลาดนั้นจะมีเฉพาะในชุมชนสยามบางชุมชนเทานั้น
บางชุมชนก็จะไมมีความเชื่อในเรื่องการถูกของจิลาด ดังนั้นหาก “ถูกของ” อะไรก็ตองแกใหตรงกับของที่
ถูกจึงจะหายจากอาการเจ็บไขไดปวย และเมื่อหมอทรงดูแลวเห็นวาอาการเจ็บไขไดปวยดังกลาวเกิดจาก
การ “ถูกครูหมอโนราห” ก็จะมีการรับครูหมอโนราห โดยการตั้งมโนราหโรงครูเพื่อใหหายจากอาการเจ็บไข
ไดปวย ซึ่งสอดคลองกับคําบอกเลาของนายสุดสาคร จันทรแกวสุวรรณมณีย อายุ ๒๙ ป ผูมีความรูและ
ความเชียวชาญในดานการรํามโนราห ที่เลาวา
“ที่บานปลายละไม มีโนราหโรงครู ๒ โรง สวนใหญเวลาถูกครูหมอโนราห คนก็จะมาหาโนราห
โรงครูกัน” (สัมภาษณเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙)
สําหรับการรับครูโนราหจะเปนการรับครั้งเดียว โดยการรํามโนราหโรงครู จะใชเวลารํามโนราหเปน
เวลา ๓ คืน จึงถือวาเปนการเสร็จพิธีรับครูมโนราห เชน การรับครูหมอโนราหที่บา นลําปา ตําบลรัมไบ
อําเภอเปนดัง รัฐเคดาห เปนตน โดยบานไหนที่มีการรับครูหมอโนราหแลวก็จะมีสัญลักษณแขวนหรือตั้งไว
บริเวณที่สูงภายในบาน ซึ่งเมื่อคนสยามเห็นสัญลักษณดังกลาวแลวก็จะเปนที่รับรูกันทั่วไปวาบานนี้รับโนราห
โรงครูแลว ซึ่งสอดคลองกับคําบอกเลาของเค็ว เต็มสิริ อายุ ๔๒ ป ชาวสยามบานลําปา ตําบลรัมไบ อําเภอ
เปน ดัง รัฐเคดาห ที่เลาวา
“การรับโนราหโรงครูของแตละบาน นั่นเพราะวาคนในบานถูกของ ทําใหเจ็บปวย รักษาก็ไมหาย
ไปโรงพยาบาลก็ไมหาย แตตองดูกอนวาถูกของอะไร เพราะของมีหลายอยาง แตถาถูกครูหมอโนราห ก็ตอง
รับโนราหโรงครูจึงจะหาย สวนใหญการรับโนราหโรงครูจะรํากัน ๓ คืน เมื่อรับโนราหโรงครูแลว บานที่รับ
โนราหโรงครูก็จะมีการบูชาครูหมอโนราห” (สัมภาษณเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙)

๖๘

ภาพที่ ๑๙ สัญลักษณที่บงบอกถึงการรับโนราหโรงครู
๕.๑.๒ การรํามโนราหเพื่อความบันเทิง เปนการรําเพื่อความสนุกสนานในงานเทศกาลหรือ
งานพิธีสําคัญตางๆ เชน การรํามโนราหในงานปดทองฝงลูกนิมิต ดังจะเห็นไดจากการรํามโนราหของคณะ
มโนราหบานลําปา ในงานปดทองฝงลูกนิมิตที่วัดถ้ําคีรีวงศ บานปาดังปูสิงค ตําบลปาดังปูสิงค อําเภอ
เปนดัง รัฐเคดาห เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ การรํามโนราหในงานเทศกาลอาหารไทย (“Thai Food
Festival” 2 Country Relationship Festival Malaysia-Thailand) ซึ่งจัดขึ้นที่ Dataran Sejahtera
Kulim รัฐเคดาห ระหวางวันที่ ๒๙ กรกฎาคม – ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ และงานเทศกาลอาหารไทย (Thai
Food Festival) ซึ่งจัดขึ้นที่คาเมรอนไฮแลนด (Cameron Highlands) รัฐปะหัง ระหวางวันที่ ๑๐-๑๘
กันยายน ๒๕๕๙ หรือแมแตงานแขงขันฟุตบอลชิงถวยตํารวจรัฐเคดาห (Kejohanan Bola Sepak Piala
Ketua Polis Kedah) ซึ่ งจัดขึ้นที่อําเภอเปนดัง รัฐเคดาห เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เปนต น
ลว นแล ว แตเป นการรํา โดยเด็ กและเยาวชนสยามทั้ งสิ้ น สํ า หรับการรํามโนราห เพื่ อความบันเทิงจะใช
ระยะเวลาในการรําไมนานนัก ประมาณ ๓๐-๖๐ นาที ซึ่งการรํามโนราหจะเปนที่ชื่นชอบของคนสยามเปน
อยางมาก เมื่อมโนราหรําเสร็จผูชมบางคนก็จะมอบเงินใหกับมโนราหที่ตนเองชื่นชอบ

๖๙

ภาพที่ ๒๐ การแสดงรํามโนราหของคณะมโนราหบานลําปา ณ วัดถ้าํ คีรีวงศ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
มโนราห เ ป นศิล ปะการแสดงที่ โ ดดเดน ของคนสยามและเปน ศิล ปะการแสดงที่ คนสยามยั งคง
สามารถอนุรักษและสืบทอดจากรุนสูรุนไดเปนอยางดี ซึ่งแตกตางจากศิลปะการแสดงลิเก และหนังตะลุง ซึ่ง
ปจจุบันไดสูญหายไปจากชุมชนสยาม ถึงแมวาปจจุบันจะพบเห็นการแสดงหนังตะลุงในชุมชนสยามบางก็
ตาม แตจ ะเปน หนังตะลุงที่เดิ นทางมาแสดงจากประเทศไทย แตอยา งไรก็ต ามปจ จุบัน คนสยามเองก็
พยายามรื้อฟนหนังตะลุงใหกลับคืนมา ผูที่มีบทบาทสําคัญของชุมชนสยามในการรื้อฟนวัฒนธรรมการแสดง
หนังตะลุง ไดแก นายสุดสาคร จันทรแกวสุวรรณมณีย อายุ ๒๙ ป แหงตําบลปาดังเกอรเบา อําเภอเปนดัง
รัฐเคดาห ผูหลงใหลในศิลปวัฒนธรรมการแสดง ไมวาจะเปนหนังตะลุงและมโนราห โดยนายสุดสาครได
พยายามศึ ก ษาเรี ย นรู เ กี่ ย วกั บ หนั ง ตะลุ ง รวมถึ ง การแกะตั ว หนั ง ตะลุ ง สํ า หรั บ ใช ใ นการแสดงอี ก ด ว ย
ซึ่งสอดคลองกับคําบอกเลาของนายสุดสาครที่เลาวา

๗๐

“ผมชอบการรําโนราหและหนังตะลุง หนังตะลุงนี้ผมแกะตัวหนังเอง ตอนนี้แกะไดหลายตัวแลว
หลังจากแกะเสร็จคอยเลนหนังตะลุง สวนดนตรีที่ใชในการเลนตอนรําโนราห บางอยางผมทําเอง ดนตรี
อันไหนที่ทําเองไมไดก็สั่งซื้อมาจากเมืองไทย” (สัมภาษณเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙)
สําหรับนายสุดสาครนับไดวาเปนปราชญชาวบ านคนหนึ่งของชุมชนสยาม เพราะนอกจากจะมี
บทบาทดานศิลปวัฒนธรรมการแสดงหนังตะลุงแลว ยังเปนครูสอนรํามโนราหใหกับเด็กและเยาวชนสยาม
อีกดวย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนสยามแหงคณะมโนราหบานลําปา ซึ่งองคความรูเกี่ยวกับการรํามโนราห
สวนหนึ่งนายสุดสาครไดศึกษาเลาเรียนมาจากอาจารยในประเทศไทย ซึ่งไดแก อาจารยธรรมนิตย นิคม
รัตน อาจารยสาขาวิชาศิลปะการแสดงคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ซึ่งเปน
ผูที่มีความเชี่ยวชาญชั้นเลิศดานศิลปวัฒนธรรมการรํามโนราห และเปนที่รูจักอยางแพรหลาย
จากการที่มโนราหเปนศิลปะที่โดดเดนของคนสยาม ดังนั้นจึงไมนาแปลกใจที่ในวัดบางวัดของ
ชุ ม ชนสยามจะมี เ วที อ เนกประสงค สํ า หรับ การแสดงดนตรี หรื อรํ า มโนราหตั้ งอยู เช น วั ด ถ้ํา คี รีว งศ
บานปาดังปูสิงค ตําบลปาดังปูสิงค อําเภอเปนดัง และวัดวิสุทธิประดิษฐาราม บานปลายระไม ตําบล
ปาดังเกอรเบา อําเภอเปน ดัง รัฐเคดาห เปนตน ซึ่งมีบางคนเรียกเวทีดังกลาววา “เวทีโนราห” โดยเฉพาะ
เวทีที่วัดวิสุทธิประดิษฐาราม

ภาพที่ ๒๑ เวทีอเนกประสงคของวัดถ้ําคีรีวงศ
๕.๒ ประเพณีลอยกระทง สําหรับประเพณีลอยกระทงของคนสยามในประเทศมาเลเซีย
พบวา คนสยามมีประเพณีและความเชื่อเกี่ยวกับการลอยกระทงคลายกับคนไทยที่อาศัยอยูในประเทศไทย
และในแตละปชุมชนสยามแตละชุมชนก็จะมีการลอยกระทงเปนประจําทุกป รวมถึงบางชุมชนไดจัดงาน
ลอยกระทงขึ้นดวย ซึ่งภายในงานมีการแสดงดนตรีของนักรอง และมีการออกรานจําหนายสินคา โดยเฉพาะ
สินคาจําพวกของรับประทาน เพื่อจําหนายใหกับผูที่มาเที่ยวงานลอยกระทง

๗๑

ภาพที่ ๒๒ ปายประชาสัมพันธการจัดงานลอยกระทงประจําป ๒๕๕๘ ของวัดจินดาราม
(วัดทานาหรา) บานปรายเตียว ตําบลรัมไบ อําเภอเปนดัง
๖. อัตลักษณดานศาสนา คนสยามที่อาศัยอยูในรัฐมาเลเซียตอนเหนือเปนผูที่นับถือศาสนาพุทธ
นิกายเถรวาท ดังนั้นคําสอนทางพุทธศาสนาจึงถือเปนแนวปฏิบัติที่คนสยามยึดถือและนํามาใชเปนแนวทาง
ในการดํารงชีวิต โดยศาสนาพุทธเขามามีบทบาทในวิถีชีวิตของคนสยามนับตั้งแตเกิดจนกระทั่งตาย ดังจะ
เห็นไดจากการที่พอแมจะนิยมนําลูกหลานมาใหพระผูกขอมือใหเพื่อความเปนสิริมงคลแกชีวิต หรือแมแต
การนิมนตพระไปสวดในงานตางๆ ในชีวิตประจําวัน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิต ไมวาจะเปนงานมงคลหรือ
งานอวมงคล โดยคนสยามจะมีความเชื่อเกี่ยวกับการสวดในงานมงคลและงานอวมงคลเหมือนกับชาวพุทธใน
ประเทศไทย กลาวคือ งานมงคล เชน งานขึ้นบานใหม และงานแตงงาน พระสงฆที่มาสวดตองมีจํานวนคี่
เชน พระ ๓ รูป, ๕ รูป และ ๗ รูป เปนตน สวนงานอวมงคล เชน งานศพ พระสงฆที่มาสวดตองมีจํานวนคู
เชน พระ ๔ รูป, ๖ รูป และ ๘ รูป เปนตน แตอยางไรก็ตามในปจจุบัน พบวา ความเชื่อเกี่ยวกับจํานวน
พระสวดในงานมงคลและงานอวมงคล แมวาจะยังมีอยูแตก็มีการผอนปรนในหลายๆ ชุมชน เชน บางชุมชน
ในงานมงคลพระสงฆที่มาสวดตองมีจํานวนคี่เทานั้น แตในงานอวมงคลพระสงฆที่มาสวดอาจมีจํานวนคี่หรือ
คูก็ได ในขณะที่บางชุมชนในงานมงคลพระสงฆที่มาสวดอาจมีจํานวนคูและในงานอวมงคลพระสงฆที่มา
สวดอาจมีจํานวนคี่ก็ได ทั้งนี้เนื่องจากจํานวนพระสงฆในวัดประจําหมูบานมีจํานวนนอย และแมจะรวมกับ
วัดใกลๆ แลว จํานวนพระสงฆก็ยังมีไมเพียงพอในบางครั้ง ดังนั้นชุมชนสยามบางชุมชนจึงผอนปรนความเชื่อ
เกี่ยวกับจํานวนพระสวดในงานมงคลและงานอวมงคล แตจะยึดความสะดวกและความเปนจริงเปนหลัก
ซึ่งสอดคลองกับคําบอกเลาของพระอาจารยเชียง ปริสาสโภ (อาจารยเชียง พรหมวิจิตร) อายุ ๕๔ พรรษา
เจาอาวาสวัดพรหมวิจิตร บานโคก ตําบลอาเหรา อําเภอกางาร รัฐเปอรลิส ที่เลาวา
“หลังๆ เขาเอาความสะดวกเปนหลัก เพราะพระมีนอย บางครั้งพระมีไมพอ บางทีก็รวมกันกับวัด
อื่นบาง” (สัมภาษณเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙)

๗๒

จากวิถีชีวิตของคนสยามที่เกี่ยวของกับพระพุทธศาสนาตั้งแตเกิดจนตาย จึงทําใหคนสยามมีวิถีชีวิต
ที่ผูกพันและเกี่ยวของกับวัดและพระสงฆอยางขาดมิได

ภาพที่ ๒๓ การนําเด็กมาใหพระผูกขอมือเพื่อความเปนสิริมงคล
ดวยเหตุนี้วัดและพระสงฆจึงกลายเปนศูนยรวมดานจิตใจและศูนยรวมกิจกรรมของคนในชุมชน
สยาม ซึ่งไมเฉพาะแตศูนยรวมกิจกรรมทางดานศาสนาเทานั้น แตยังรวมถึงกิจกรรมดานอื่นๆ อีกดวย เชน
การพบปะพูดคุยของกลุมเด็กวัยรุน และการนัดพบทําการบานและรายงานของเด็กนักเรียน เปนตน

ภาพที่ ๒๔ วัดศูนยรวมการพบปะพูดคุยของกลุมเด็กวัยรุนสยาม

๗๓

อัตลักษณและมรดกทางวัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนาของชาวสยามในรัฐ ตอนเหนือประเทศมาเลเซีย
มรดกทางวัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนาของชาวสยามในรัฐตอนเหนือประเทศมาเลเซียที่ยังคง
ความเปนอัตลักษณอันโดดเดนมีอยูดวยกันหลายประการ ซึ่งลวนแลวแตสะทอนผานประเพณี พิธีกรรม
และความเชื่อบนฐานพระพุทธศาสนาแทบทั้งสิ้น สําหรับมรดกทางวัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนาของ
ชาวสยามในรัฐตอนเหนือประเทศมาเลเซียที่สําคัญๆ ไดแก
๑. การปดทองฝง ลูกนิมิต
การปดทองฝงลูกนิมิตของคนสยามในประเทศมาเลเซียเปนประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดตอกันมาอยาง
ยาวนาน ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติที่มีลักษณะคลายคลึงกับแนวทางการปฏิบัติของคนไทยในประเทศไทย โดยการ
ฝงลูกนิมิตจะมีขึ้นเมื่อมีการสรางพระอุโบสถหลังใหมเกิดขึ้น ดังนัน้ วัดตางๆ ที่มีการสรางพระอุโบสถหลังใหม
จะตองมีการฝงลูกนิมิต เชน งานฝงลูกนิมิต ณ วัดถ้ําคีรีวงศ บานปาดังปูสิงค ตําบลปาดังปูสิงค อําเภอ
เปนดัง รัฐเคดาห ซึ่งจัดขึ้นระหวางวันที่ ๑๕-๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ และมีการตัดหวายลูกนิมิตในวันที่ ๑๙
มิถุนายน ๒๕๕๙ ภายในงานมีการแสดงมหรสพมากมาย เชน การรํามโนราห และการแสดงคอนเสิรต
เปนตน โดยในงานมีชาวพุทธเขารวมจํานวนมาก ทั้งคนสยามและคนจีนในประเทศมาเลเซีย และคนไทยที่
เดินทางไปจากประเทศไทยอีกดวย สําหรับรายละเอียดในประเด็นตางๆ เกี่ยวกับการปดทองฝงลูกนิมิตของ
คนสยามมีรายละเอียดที่นาสนใจในแตละประเด็นดังตอไปนี้
๑.๑ คําอธิฐานการปดทองฝงลูกนิมิต สําหรับคําอธิฐานการปดทองฝงลูกนิมิตของคนสยามใน
ประเทศมาเลเซียมีดังตอไปนี้
คําอธิฐานการปดทองฝงลูกนิมิต
ปด นิมิต อุโบสถ ทศพล
ปดนิมิต ลูกเอก เสกประสาท
เปนนิมิต เตือนตา สาธุการ
เกิดชาติหนา อยารูเข็ญ ไดเปนใหญ
ปดนิมิต ลูกทิศ บูรพา
ปดนิมิต ลูกทิศ อาคเนย
ปดนิมิตทิศทักษิณศักดิชัย
ปดนิมิต ลูกทิศ หรดี
ปดนิมิต ทิศประจิมอิ่มอุรา
ปดนิมิต ทิศพายัพ ดับทุกขโศก
ปดนิมิต ทิศอุดร กรประคอง
ปดนิมิต ทิศอิสาน ประการทาย
รวมเกา ลูกสุขใส ใจเบิกบาน

เริ่มลูกตน กลางโบสถ โชติตระการ
งามโอภาส มาสเฉลิม เสริมสัณฐาน
ทามกลางงาน บุญพิธี ผูกสีมา
รูปวิไล เปนเสนห ดังเลขา
ใหกาวหนา เกียรติยศ ปรากฏไกล
ขอใหเทวาประสิทธิ์ พิสมัย
ใหสมใจสมบัติ วัฒนา
ขอใหชีวิตมั่น ชันษา
ปราถนาใดได สมใจปอง
นิราศโรค นิราศภัย รายทั้งผอง
ไดเงินทองสมหมาย ทุกรายการ
ใหสมหมาย ไดสุข ทุกสถาน
กวาจะถึง ซึ่งนิพพาน เมื่อนั้นเทอญ

ที่มา : ปายคําอธิฐานการปดทองฝงลูกนิมิต ณ วัดถ้ําคีรีวงศ
๑.๒ จํานวนลูกนิมิต การปดทองฝงลูกนิมิตของคนสยามจะใชลูกนิมิตผูกสีมา จํานวน ๙ ลูก
โดยฝงไวกลางอุโบสถ จํานวน ๑ ลูก เรียกวา “นิมิตลูกเอก” และฝงตามทิศตางๆ รอบอุโบสถทั้ง ๘ ทิศ

๗๔

ทิศละ ๑ ลูก เรียกวา “นิมิตลูกบริวาร” โดยมีลูกนิมิตแตละลูกมีความหมายดังตอไปนี้ (ปายอธิบาย
ลูกนิมิต ณ วัดถ้ําคีรีวงศ)
๑.๒.๑ นิมติ ลูกเอก ฝงใจกลางโบสถ เปนการบูชาพระพุทธเจา

ภาพที่ ๒๕ นิมิตลูกเอก
๑๒.๒ ทิศตะวันออก (ทิศบูรพา) บูชา พระอัญญาโกณฑัญญะ พระสาวกและพระอรหันต
องคแรก
เปนรูปแรกที่ตองเริ่มนับ ยกเวนลูกกลางสะดือโบสถ ดังนั้นจึงเปรียบนิมิตลูกนี้เหมือนปฐม
สาวกหรือพระสาวกองคแรกของพระพุทธเจาคือพระอัญญาโกณฑัญญะ พระอัครสาวกผูไดรับยกยองวาเปน
เอตทัคคะผูรู ผูราตรีกาลนาน คือมีความรูมากผานโลกมามาก เนื่องจากทานเปนผูเดียว ที่เมื่อยังเปนดาบสที่
ทํานายพระราชกุมารคือ พระพุทธเจาเมื่อมีประสูติกาล และทํานายวาพระองคจะไดตรัสรูเปนพระพุทะเจา
และพระดาบสก็เฝารอการบรรพชาของพระองคเพื่อที่จะไดออกบวชตามพระองคและถวายตัวเปนพระอัคร
สาวก การฝงลูกนิมิตไวดานทิศตะวันออก เพื่อเปนการบูชาพระอัญญาโกณฑัญญะเปนการอัญเชิญและบูชา
พระจันทร เทพผูคุมครองสถานที่สวนดานหนาอุโบสถ
๑.๒.๓ ทิศตะวันออกเฉียงใต (ทิศอาคเนย) บูชา พระมหากัสสปะ ประธานหมูสงฆที่ทํา
สังคายนาครั้งแรก
การฝงลูกนิมิตไวทางทิศนี้ เพื่อบูชาพระมหากัสสปะเถระ พระอัครสาวกผูไดรับการยกยองวา
เปนเอตทัคคะผูทรงธุดงคคุณ ซึ่งตอมาไดเปนประธานสงฆทําสังคายนา เปนอัญเชิญและบูชาพระอังคารเทพ
ผูคมุ ครองสถานที่ทางดานทิศตะวันออกเฉียงใตของอุโบสถอีกองคหนึ่ง
๑.๒.๔ ทิศใต (ทิศทักษิณ) บูชา พระสารีบุตร พระอัครสาวกฝายขวา ผูเลิศทางปญญา
เปนการบูชาพระสารีบุตรพระอัครสาวกฝายขวา พระอัครสาวกผูไดรับการยกยองวาเปน
เอตทัคคะผูเลิศในทางปญญาเปนการอัญเชิญและบูชาพระพุทธ เทพคุมครองสถานที่ดานทิศใตของอุโบสถ

๗๕

๑.๒.๕ ทิศตะวันตกเฉียงใต (ทิศหรดี) บูชา พระอุบาลีเถระ ผูเลิศทางวินัย
การฝงลูกนิมิตทางดานทิศนี้ เพื่อบูชาพระอุบาลีเถระ พระอัครสาวก ผูไดรับการยกยองวา
เปนเอตทัคคะผูเลิศในทางวินัย และเปนการอัญเชิญและบูชาพระเสาร ซึ่งเปนเทพหนึ่งในนพเคราะหทั้ง ๙ คือ
เทพผูดูแลคุมครองสถานที่ดานทิศตะวันตกเฉียงใตของอุโบสถ
๑.๒.๖ ทิศตะวันตก (ทิศประจิม) ดานหลังของโบสถ บูชา พระอานนท พุทธอุปฏฐาก
ผูเปรียบเสมือนเงาตามพระองค
เปนลูกนิมิตที่ฝงอยูดานหลังของตัวอุโบสถ เปนสัญลักษณหรือเครื่องหมายของเงา ซึ่งเปรียบ
ไดกับพระเถระที่เปนพระอุปฏฐาก คอยเฝาติดตามดูแลปรนนิบัติรับใชพระพุทธองคเหมือนเงาตามตัว ดังนั้น
การฝงลูกนิมิตทางทิศนี้ เพื่อเปนการบูชา พระอานนทเถระ พระอัครแดพระพุทธเจา และอัญเชิญบูชาพระ
พฤหัสบดีเทพคุมครองทิศตะวันตกสาวกผูไดรับการยกยองวาเปนเอตทัคคะผูเลิศในทางพหูสูตและเปนมหา
พุทธอุปฏฐาก
๑.๒.๗ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (ทิศพายัพ) บูชา พระควัมปติเถระ ผูเปนเลิศในทางลาภ
การฝงลูกนิมิตที่ฝงอยูดานหลังฝงซายของอุโบสถทางดานทิศนี้ เปนการบูชาพระควัมปติเถระ
พระอัครสาวกผูเลิศในทางลาภสักการะและรูปงาม ทานเปนพระอรหันตองคที่ ๑๐ ของโลกและเปนสหาย ๑
ใน ๔ ของพระยสะกุลบุตร อีกทั้งเปนบุตรของนางสุชาดาผูถวายขาวมธุปายาสในวันกอนที่พระพุทะเจาจะได
ตรัสรูพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ และอัญเชิญบูชาพระราหู ซึ่งเปนเทพประจําทิศนี้
๑.๒.๘ ทิศเหนือ (ทิศอุดร) บูชา พระโมคคัลลานะ พระอัครสาวกฝายซาย ผูเลิศทางฤทธิ์
ลูกนิมิตที่ฝงทางดานทิศนี้ถือเปนลูกที่มีความสําคัญอีกลูกหนึ่ง ซึ่งอยูดานซายของตัวอุโบสถ
เพื่อเปนการบูชา พระโมคคัลลานะเถระ พระอัครสาวกฝายซายของพระพุทะเจาผูไดรับการยกยองวา เปน
เอตทัคคะ ผูเลิศในทางแสดงอิทธิฤทธิ์และอัญเชิญบูชาพระศุกรเทพคุมครองรักษาประจําทิศนี้
๑.๒.๙ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (ทิศอีสาน) บูชา พระราหุล ผูเปนเลิศทางการศึกษา และ
เปนสัญลักษณแหงความผูกพัน
ลูกนิมิตที่ฝงอยูดานหนาฝงซายของอุโบสถทางทิศเหนือ เปนสัญลักษณแหงความผูกพัน มีผล
ทางด านจิ ต ใจ ถือเปนทิ ศสุ ดท า ยเพื่อเป น การบู ช าพระราหุ ล เถระ ซึ่งเปน พระโอรสของเจา ชายสิทธัต ถะ
พระอัครสาวกผูไดรับการยกยองวาเปนเอตทัคคะผูเลิศในทางการศึกษา และอัญเชิญบูชาพระอาทิตยเทพผู
คุมครองรักษาประจําทิศ
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ภาพที่ ๒๖ สวนหนึ่งของนิมิตลูกบริวาร
๓. อื่นๆ การปดทองฝงลูกนิมิตเปนงานบุญที่เต็มไปดวยความเชื่อความศรัทธาอยางแรงกลาของ
ชาวพุทธ ดังนั้นในการฝงลูกนิมิตจึงมีความเชื่อตางๆ แฝงอยูในวิธีปฏิบัติ เชน การนําเข็มที่รอยดายมาปกไว
บริเวณใกลๆ ลูกนิมิต ซึ่งจะมีการทําพื้นที่สําหรับใหชาวพุทธไดนําเข็มที่รอยดายมาปกได โดยมีความเชื่อวา
เข็มจะเป นสั ญ ลักษณ แหงความเฉลียวฉลาดและมีส ติปญญาที่ เฉียบแหลม ส วนด ายเป นสัญลักษณแห ง
ความรักและความสามัคคี ดังนั้นพอแมสวนใหญจึงนิยมพาลูกหลานมาทําบุญปดทองฝงลูกนิมิต พรอมทั้งให
ลูกหลานปกเข็มที่รอยดายมาปกลงตรงบริเวณที่วัดจัดเตรียมไวให เพราะนอกจากเชื่อวาจะไดบุญแลว
ยังเชื่อวาเมื่อลูกหลานเติบโตขึ้นมาจะเปนเด็กที่มีความฉลาดหลักแหลมและเปนที่รักของผูอื่น

ภาพที่ ๒๗ การนําเข็มที่รอยดายแลวมาปกไวบริเวณใกลๆ ลูกนิมิต
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นอกจากนี้ในการจัดงานปดทองฝงลูกนิมิตของวัดไทยซึ่งเปนวัดของชุมชนสยามในมาเลเซียที่จัดขึ้น
ทุกครั้งจะมีการทําปายไวนิลประชาสัมพันธและนําไปติดประกาศยังสถานที่ตางๆ โดยเฉพาะภายในวัดของ
ชุมชนคนสยาม ซึ่งจะมีใหเห็นทุกวัด เพื่อเชิญชวนคนสยามใหไปรวมงานบุญดังกลาว

ภาพที่ ๒๘ ปายประชาสัมพันธงานปดทองฝงลูกนิมิต
๒. การเวียนเทียนและการแหเทียน
การเวียนเทียนของคนสยามเปนวิถีปฏิบัติที่สืบทอดมาอยางยาวนาน โดยการเวียนเทียนของคน
สยามในแตละชุมชนจะมีลักษณะที่คลายคลึงกันแตจะแตกตางออกไปบางเล็กนอยในรายละเอียด กลาวคือ
โดยปกติ ทั่ว ไปในรอบหนึ่ ง ป ค นสยามจะมี การเวีย นเที ย น ๓ ครั้ ง เป นการเวี ย นเที ยนในวั น สํ า คัญ ทาง
พระพุทธศาสนา ไดแก วันมาฆบูชา (ขึ้น ๑๕ เดือน ๓) วันวิสาขบูชา (ขึ้น ๑๕ เดือน ๖) และวันอาสาฬหบูชา
(ขึ้น ๑๕ เดือน ๘) แตจะมีบางวัด เชน วัดลําปา บานลําปา ตําบลรัมไบ อําเภอเปนดัง รัฐเคดาห จะมี
การเวียนเทียน ๒ ครั้งในรอบหนึ่งป คือจะเวียนเทียนเฉพาะวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ๒ วัน เทานั้น
ไดแ ก วั น มาฆบู ช า และวั น วิส าขบู ช า ส ว นวั น อาสาฬหบู ช าจะแห เที ย นพรรษาแทนการเวี ย นเที ย น
โดยการแหเทียนพรรษาของวัดลําปาในวันอาสาฬหบูชานั้นจะแหประมาณตี ๖ ครึ่ง ตอนใกลๆ ค่ํา ตามเวลา
ของคนสยาม (ประมาณเวลา ๑๗.๓๐ น. ตามเวลาของประเทศไทย)๘ ซึ่งจะมีการแหเทียนพรรษาเวียนรอบ
พระอุโบสถ ๓ รอบ หลังจากนั้นจึงมีการถวายเทียนพรรษา เพื่อใหพระสงฆใชประโยชนในการจําวัดในชวง
เขาพรรษา สําหรับการแหเทียนพรรษาจะแหเทียนกอน หลังจากนั้นพระสงฆจะสวดมนตทําพิธีและใหศีล
จากนั้นก็เปนอันเสร็จพิธี โดยพิธีแหเทียนพรรษาของชาวสยามบานลําปาเมื่อกอนจะทําในชวงเวลาประมาณ
ตี ๘-๙ ตอนกลางคืน ตามเวลาของคนสยาม (ประมาณ ๒๑.๐๐-๒๒.๐๐ น. ตามเวลาของประเทศไทย) แต
ตอมาไดเลื่อนเวลาการทําพิธีแหเทียนพรรษาใหเร็วขึ้นจากเวลาเดิม ทั้งนี้เนื่องจากในสมัยกอนชาวสยาม
๘

เวลาของประเทศมาเลเซียเร็วกวาเวลาของประเทศไทย ๑ ชั่วโมง
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บานลําปาเกือบทุกครัวเรือนประกอบอาชีพทํานา ซึ่งกวาจะกลับจากทํานาก็เปนเวลาค่ํา ดังนั้นพิธีแหเทียน
พรรษาจึงมีขึ้นในชวงตี ๘-๙ ตอนกลางคืน ตามเวลาของคนสยาม เพื่อใหชาวสยามกลับจากทํานาและเสร็จ
จากกิจธุระสวนตัวที่บาน แลวมารวมพิธี แตเมื่อเวลาผานไป การประกอบอาชีพ ทํานาของชาวสยามลด
นอยลง ประกอบกับความทันสมัยของเครื่องไมเครื่องมือที่ใชในการทํานามีมากขึ้น จึงทําใหลดเวลาใน
การทํา นา การกลับจากการทํา นาก็เ ร็วขึ้น จึง มีการเลื่อนเวลาการแห เที ยนพรรษาขึ้นมาใหเร็วกวา เดิ ม
ซึ่งสอดคลองกับคําบอกเลาของคุณยายแอว (คิ้ม รัตนาโชติ) อายุ ๗๓ ป และคุณยายชิบ (ไมมีนามสกุล)
อายุ ๗๕ ป ที่เลาใหฟงตรงกันวา
“เดี๋ ยวนี้ เ ขาแห เที ย นเร็ ว ไม เหมื อ นเมื่ อกอ น เมื่ อกอ นแห ช า เพราะต องรอคนเสร็จ จากทํ า นา
กลับมาถึงบานก็ทํากับขาว กินขาว อาบน้ํา กวาจะเสร็จนาน แตเดียวนี้เครื่องมือทํานามันทันสมัยขึ้น คนทํา
นาจึงกลับเร็ว เพราะเครื่องมือมันทําใหเกือบหมด เขาเลยเลื่อนการแหเทียนใหเร็วขึ้นจากแตกอน จะไดไม
ดึกมาก” (สัมภาษณเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙)
อยางไรก็ตามสําหรับการถวายเทียนพรรษานี้จะมีแนวปฏิบัติที่ไมตายตัว คลายๆ กับประเทศไทย
คือ บางพื้นที่ชาวสยามจะมีการทยอยนําเทียนพรรษามาถวายตามแตความสะดวกของแตละบุคคล ไมได
ถวายและแหรวมกันเปนขบวน
ในสวนของการเวียนเทียนจะมีลักษณะและรูปแบบที่ใกลเคียงกับการเวียนเทียนของประเทศไทย
การเวียนเทียนของคนสยามในมาเลเซีย จะเวียนเทียนเวลาประมาณตี ๘-๙ ตอนกลางคืน ตามเวลาของคน
สยาม (ประมาณ ๒๑.๐๐-๒๒.๐๐ น. ตามเวลาของประเทศไทย) โดยพระสงฆจะสวดมนตทําพิธีกอน
เมื่อเสร็จพิธีสวด พระสงฆจะเดินนําหนาขบวนเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ ๓ รอบ เปนอันเสร็จพิธี

ภาพที่ ๒๙ บรรยากาศการเวียนเทียน ณ วัดมัชฌิมาประสิทธิ์ (วัดยาหวี) บานยาหวี ตําบลอาเหรา
อําเภอกางาร รัฐเปอรลิส เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
อยางไรก็ตามสําหรับการเวียนเทียนในวันวิสาขบูชาของวัดสยามในประเทศมาเลเซีย การกําหนดวัน
ในการเวีย นเทียนจะแตกตางกันออกไป แต วัดสยามโดยสวนใหญจ ะเวียนเทีย นในคืนวันวิ สาขบูชา จะ
แตกตางออกไปบางในบางวัด เชน วัดนิโครธาราม บานตะโละวันยะห ตําบลตะโละวันยะห อําเภอโกตา
สตาร ซึ่งเปนวัดใหญวัดหนึ่งในรัฐเคดาห โดยในวันวิสาขบู ชาที่ผานมาซึ่งตรงกับวันที่ ๒๐ พฤษภาคม

๗๙

๒๕๕๙ นั้น ทางวัดมีการเวียนเทียนในคืนวันรุงขึ้นของวันวิสาขบูชา (วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) โดยให
เหตุผลวาในวันรุงขึ้นของวันวิสาขบูชาจะตรงกับ “วันวิสาขบูชาโลก” และในวันวิสาขบูชาที่ผานมา วัดนิโคร
ธารามไดจัดงานวัดขึ้นดวย รวมถึงมีการออกรานจําหนายสิ้นคา โดยเฉพาะสินคาจําพวกอาหาร และของ
รับประทานเลน ซึ่งสวนหนึ่งของแมคาเปนแมคาคนไทยที่เดินทางไปจากประเทศไทย โดยเฉพาะจากอําเภอ
นาทวี จังหวัดสงขลา เปนตน และในงานวัดดังกลาวมีผูคนมารวมงานจํานวนมากมายทั้งคนสยามและคนเชื้อ
สายจีนที่นับถือศาสนาพุทธ โดยทางประเทศมาเลเซียไดมีการกําหนดใหวันวิสาขบูชาเปนวันหยุดราชการ
ของประเทศมาเลเซียดวย สวนวันมาฆบูชา และวันอาสาฬหบูชา ไมไดเปนวันหยุดราชการของประเทศ
มาเลเซี ย ซึ่ ง จะแตกต า งกั บ ประเทศไทยที่ ไ ด กํ า หนดให วั น สํ า คัญ ทางพุ ท ธศาสนาทั้ ง ๓ วั น ดั ง กล า ว
เปนวันหยุดราชการของประเทศไทย

ภาพที่ ๓๐ บรรยากาศงานวัดภายในวัดนิโครธาราม บานตะโละวันยะห ตําบลตะโละวันยะห
อําเภอโกตาสตาร รัฐเคดาห เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ภาพที่ ๓๑ แมคาคนไทยและสินคาที่นาํ ไปจําหนายในงานวัด วัดนิโครธาราม บานตะโละวันยะห
ตําบลตะโละวันยะห อําเภอโกตาสตาร รัฐเคดาห เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๘๐

๓. การบวช
การบวชของคนสยามในรัฐตอนเหนือ ประเทศมาเลเซีย มีการบวช ๒ ลักษณะ ไดแก การบวชพระ
และการบวชเณร การบวชพระของคนสยามในประเทศมาเลเซีย การบวชจะมีลักษณะคลายกับการบวช
ของคนไทยพุทธที่อาศัยอยูในประเทศไทย ซึ่งผูชายที่บวชจะตองมีอายุ ๒๑ ปขึ้นไป โดยการบวชของคน
สยามจะนิยมบวชเขาพรรษา แตอยางไรก็ตามแมการบวชเขาพรรษาจะเปนที่นิยมในหมูค นสยามแตก็มีกรณี
ยกเวนที่ไมตองบวชเขาพรรษา ซึ่งกลุมบุคคลที่ไดรับการยกเวนจะมีอยู ๒ กลุมใหญๆ ไดแก กลุมที่ ๑ กลุม
ขาราชการ เนื่องจากขา ราชการในประเทศมาเลเซี ยไมสามารถลาอุ ปสมบทไดเหมือนกับขา ราชการใน
ประเทศไทย และกลุมที่ ๒ ไดแก กลุมที่เรียกวา “พอหลวง” ซึ่งหมายถึง กลุมคนที่มีอายุและมีครอบครัว
แลว เนื่องจากกลุมคนเหลานี้จะมีพันธะและมีภาระทางครอบครัวที่ตองรับผิดชอบดูแลจึงไดรับการยกเวน
โดยกลุมคนทั้ ง ๒ กลุ มนี้ ที่ได รับการกเวน จะนิยมบวชไม เกิน ๗ วั น แต อยา งไรก็ตามสํ า หรับวัดไทยใน
มาเลเซียซึ่งตั้งอยูในชุมชนสยามแมวาโดยภาพรวมจะมีขอกําหนดและพิธีการเกี่ยวกับการบวชในลักษณะที่
คลายคลึงกันแตก็มีบางวัดที่มีลักษณะแตกตางออกไปในบางเรื่อง เชน กรณีวัดพรหมวิจิต ซึ่งตั้งอยูที่บานโคก
ตําบลอาเหรา อําเภอกางาร รัฐเปอรลิส จะมีความเขมงวดในเรื่องของการบวชพระ ซึ่งจะเนนการบวชพระ
ในลักษณะของการบวชเขาพรรษาสามเดือนและมีการกําหนดคุณสมบัติของชายที่จะบวชเปนพระ เชน ไม
สูบบุหรี่ ไมเลนการพนัน ไมเลนหวย ไมติดโทรทัศน และไมกินหมาก เปนตน
การบวชพระของชาวสยามการจัดงานบวชจะไมจัดที่บานแตจะจัดงานที่วัด สําหรับการจัดงานบวช
ที่วัดนั้นจะมีการจัดงานใน ๒ ลักษณะ ไดแก การจัดงานบวชรวมกัน และการจัดงานบวชแยกกัน หรือกลาว
อีกนัยหนึ่งคืองานใครงานของคนนั้น ซึ่งชาวสยามในบางหมูบานเรียกการจัดงานบวชที่ในวัดวาการตั้ง “ทับ”
อาจจะตั้ง “ทับรวม” หรือ “ทับใครทับคนนั้น” และในการบวชก็จะมีการแจกการดเชิญเชนเดียวกับการจัด
งานบวชในประเทศไทย

ภาพที่ ๓๒ การบวชรวมกันของคนสยาม ณ วัดถ้ําคีรีวงศ บานปาดังปูสิงค ตําบลปาดังปูสิงค
อําเภอเปนดัง รัฐเคดาห เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
อยางไรก็ตามสําหรับการบวชของคนสยามนอกจากบวชในถิ่นฐานของตนเองแลว คนสยามยังมี
การบวชข า มถิ่ น อี ก ด ว ย โดยเฉพาะการข า มถิ่ น มาบวชยั ง วั ด พระมหาธาตุ ว รมหาวิ ห าร จั ง หวั ด

๘๑

นครศรีธรรมราช ดังคําบอกเลาของพระคทา อริฺชโย เดชรัตนวิไชย อายุ ๔๖ พรรษา พระภิกษุสงฆ
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเทศไทย ที่เลาใหฟงวา
“คนสยามจากมาเลเซียเดินทางมาบวชกันเยอะ มาเปนประจําทุกๆ ป บางครั้งก็มาบวชคนเดียว
บางครั้งก็มาบวชเปนหมูคณะ” (สัมภาษณเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐)
โดยการบวชขามถิ่นของคนสยามที่เดินทางมาบวชยังวัดพระมหาธาตุว รมหาวิหาร สวนใหญ มี
เหตุผลหลักๆ ๒ ประการ ไดแก ๑) การเดินทางมาบวชเมื่ออายุครบบวช และ ๒) การเดินทางมาบวชเพื่อ
แกบน
สํา หรั บผู ชายสยามที่ มีอายุ ๒๑ ป ครบอายุบวช บางคนจะเดิ นทางมาบวชยั งวัด พระมหาธาตุ
วรมหาวิ หาร เพราะมี ความเชื่ อวา การเดินทางมาบวชยั งวั ดพระมหาธาตุ ว รมหาวิหาร จะทํา ใหไ ด บุ ญ
มากกวา เพราะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร มีองคพระบรมธาตุเจดียซึ่งเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือที่หลายคน
เปรียบเปรยวา “วั ดพระมหาธาตุ วรมหาวิ หารสํ า หรั บชาวพุ ทธ ก็เปรียบเสมือนเมกกะของชาวมุส ลิ ม”
ซึ่งสอดคลองกับคําบอกเลาของพระอาจารยจตุโชค เลี่ยมมุณี อายุ ๔๕ พรรษา วัดบุญญาราม ตําบลอะห
อําเภอกูบังปาสู รัฐเคดาห ที่กลาววา
“การไดไปบวชที่วัดพระมหาธาตุของคนสยาม ก็เหมือนกับการไดไปเมกกะของพี่นองชาวมุสลิมนั่นแหละ”
(สัมภาษณเมื่อ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙)
ในสวนของการเดินทางมาบวชเพื่อแกบนนั้น สืบเนื่องจากคนสยามจะนิยมบนบานตอองคพระบรม
ธาตุเจดีย ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร สวนใหญการบนบานดังกลาวจะเปนการบนบานเพื่อใหหายจาก
การเจ็บไขไมสบาย เมื่อหายจากอาการเจ็บไขไมสบายแลวจึงเดินทางพาลูกหลานมาบวชแกบน ซึ่งนอกจาก
การบนบานเพื่อใหหายจากอาการเจ็บไขไดปวยแลว คนสยามยังนิยมบนบานในเรื่องของการขอใหไดงานทํา
และการขอใหไดลูกชาย เปนตน
สําหรับการบนบานใหไดลูกชายดังเชนกรณีของพี่คํา จันทรดี อายุ ๕๔ ป ชาวสยามบานไสจิก
ตําบลอะห อําเภอกูบังปาสู รัฐเคดาห ที่บนบานไววาหากตนเองคลอดลูกคนแรกเปนผูชาย จะใหลูกชายที่
คลอดมาบวชแกบนที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หลังจากนั้นเมื่อพี่คําคลอดลูกคนแรกเปนผูชาย พี่คําจึงได
ใหลูกชายมาบวชแกบนที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร แตอยางไรก็ตามหลังจากนั้นพี่คําก็มีลูกชายติดตอกัน
มาเรื่อยๆ รวม ๕ คน โดยทุกคนมาบวชที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารทุกคน เพราะบวชลูกชายคนรองๆ
ลงมา ตองการมาบวชที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเชนเดียวกับพี่ชายคนโต ดังคําบอกเลาของพี่คําที่เลาให
ฟงวา
“พี่มีลูกชายทั้งหมด ๕ คน ลูกทุกคนไปบวชที่วัดพระธาตุหมด คนแรกนั้นพี่บนไววา ถาไดลูกชายจะ
ใหไปบวชที่วัดพระธาตุ พอไดลูกชายพี่ก็เลยใหไปบวชที่วัดพระธาตุ สวนลูกชายที่เหลือ ๔ คน ก็ไปบวชที่วัด
พระธาตุหมด เพราะเขาอยากไปบวชที่วัดพระธาตุเหมือนกับพี่ชาย” (สัมภาษณเมื่อ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙)
โดยสวนใหญการเดินทางมาบวชเพื่อแกบนและบวชเมื่อถึงอายุบวชจะเปนไปในลักษณะของการมา
บวชเพียงอยางเดียวไมไดอยูจําวัดที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เมื่อบวชเสร็จแลวก็จะกลับไปจําวัดที่วัด

๘๒

ไทยในชุ ม ชนสยามประเทศมาเลเซี ย อย า งไรก็ ต ามสํ า หรั บ การเดิ น ทางมาบวชยั ง วั ด พระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร มี ๒ ลักษณะ ไดแก ลักษณะที่หนึ่งเปนการเดินทางมาบวชดวยตนเองโดยจัดการดําเนินการเอง
ทั้ง หมด ซึ่ งคนสยามกลุ ม นี้ จ ะเป นกลุ ม ที่ ติด ต อประสานกับทางวั ด พระมหาธาตุ ว รมหาวิ หารเอง ทั้ง นี้
เนื่องจากมีญาติอยูทางฝงประเทศไทย ซึ่งชวยทําหนาที่ติดตอประสานงานให และอีกกลุมหนึ่งคือเปนกลุมที่
ติดตอผานทางวัดไทยในมาเลเซียใหชวยดําเนินการจัดการและประสานงานให ซึ่งจะมีคา ใชจายทั้งหมด
ประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาทตอการบวชพระหนึ่งรูป โดยสิ่งของทุกอยางที่ใชในการบวชพระจะถูกจัดเตรียมไว
ใหอยางพรอมเพรียง
นอกจากนี้ยังจากการสัมภาษณพระมหาสมปองฐานิสฺสโร อายุ ๕๑ พรรษา รองเจาอาวาสวัด
หนาพระบรมธาตุ (สัมภาษณเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐) พบวา การเดินทางมาบวชของคนสยามใน
ประเทศมาเลเซียที่มาบวชยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารมีทั้งที่เดินทางมาบวชเปนรายบุคคลและเดินทาง
มาบวชเปนกลุมหรือหมูคณะ สําหรับการเดินทางมาบวชเปนรายบุคคลมีทั้งที่ดําเนินการประสานกับวัดพระ
มหาธาตุวรมหาวิหารเองโดยตรงและมีทั้งที่ดําเนินการประสานผานวัดไทยในมาเลเซีย แตในกรณีที่มาบวช
เป น กลุ ม หรื อ หมู ค ณะ ส ว นใหญ จ ะติ ด ต อ ผ า นวั ด ไทยในมาเลเซี ย หลั ง จากนั้ น วั ด ไทยในมาเลเซี ย จะ
ดําเนินการประสานมายังวัดหนาพระบรมธาตุในรายละเอียดตางๆ (เมื่อกอนจะดําเนินการประสานกับวัด
สระเรียงเปนหลัก แตตอมาในชวงระยะหลังจะดําเนินการประสานกับวัดหนาพระบรมธาตุ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ความสัมพันธหรือความคุนเคยของพระสงฆระหวางวัดไทยในมาเลเซียกับวัดหนาพระธาตุหรือวัดสระเรียง
เปนสําคัญ) โดยชาวสยามที่เดินทางมาบวชเปนหมูคณะรวมทั้งคณะที่ติดตามมาจากประเทศมาเลเซียจะพัก
คางคืนที่วัดหนาพระบรมธาตุ หากที่พักมีไมเพียงพอ คณะที่ติดตามมาสวนหนึ่งก็จะไปพักที่วัดสระเรียง
และวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารตามลําดับ สําหรับวัดวัดหนาพระบรมธาตุ และวัดสระเรียง เปนวัดที่ตั้งอยู
เยื้องกับบริเวณตรงกันขามกับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร โดยมีถนนราชดําเนินกั้นขวาง

ภาพที่ ๓๓ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

๘๓

ภาพที่ ๓๔ วัดหนาพระบรมธาตุ

ภาพที่ ๓๕ วัดสระเรียง
สํา หรั บการเดิ นทางมาบวชเป นหมู คณะของชาวสยามจากประเทศมาเลเซี ย ที่วั ด พระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร โดยทั่วไปจะใชเวลา ๒ วัน ๑ คืน ดังเชนกรณี การเดินทางมาบวชเปนหมูคณะของชาวสยาม
จากรัฐตางๆ ของประเทศมาเลเซีย จํานวน ๒๒ คน จากรัฐเคดาห รัฐเปอรลิส และรัฐอื่นๆ เมื่อวันที่ ๒๐
เมษายน ๒๕๖๐ ซึ่งชาวสยามที่เดินทางมาบวชเปนหมูคณะจะนุงชุดนาคมาเรียบรอยจากประเทศมาเลเซีย
เมื่อเดินทางมาถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชก็จะมีกําหนดการคราวๆ ดังนี้
วันแรก
- เมื่อเดินทางมาถึง
เขาที่พักวัดหนาพระบรมธาตุ
- เวลา ๑๖.๐๐ น.
ทําขวัญนาค ณ พระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
- เวลา ๑๗.๐๐ น.
ทําพิธีบรรพชาอุปสมบท ณ พระวิหารหลวง
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
- หลังจากเสร็จพิธี
เขาที่พักวัดหนาพระบรมธาตุ

๘๔

วันที่สอง
- เวลา ๐๗.๐๐ น.
พิธีฉลองพระใหม ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
- หลังจากเสร็จพิธีฉลองพระใหม พระใหมแหผาขึ้นธาตุ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
- เดินทางกลับ

ภาพที่ ๓๖ พิธีทาํ ขวัญนาค ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

๘๕

ภาพที่ ๓๗ พระใหมแหผาขึ้นธาตุ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
การเดิ น ทางมาบวชของชาวสยามที่ วั ด พระมหาธาตุ ว รมหาวิ ห ารจะทํ า พิ ธี ที่ พ ระวิ ห ารหลวง
โดยพระที่ทําพิธีจะเปนพระจากวัดหนาพระบรมธาตุ ทั้งนี้เนื่องจากวัดหนาพระบรมธาตุเปนวัดมหานิกาย
เชนเดียวกับวัดไทยในมาเลเซียของชุมชนสยาม สวนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเปนวัดธรรมยุต ดังนั้นการ
เดินทางมาบวชของชาวสยามที่วัดพระมหาธาตุว รมหาวิหารจึงเปนไปในลักษณะของการใชสถานที่เปน
สํ า คั ญ เพราะเป น วั ด ที่ ป ระดิ ษ ฐานขององค พ ระบรมธาตุ เ จดี ย ซึ่ ง เป น สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ คู บ า นคู เ มื อ ง
นครศรีธรรมราช อีกทั้งยังเปนที่เคารพสักการะเลื่อมใสของชาวพุทธมาตั้งแตอดีตกาล และเมื่อเสร็จจากการ
ทําพิธีบรรพชาอุปสมบทก็มีการจายคาบํารุงสถานที่ใหกับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ซึ่งไมไดมีการกําหนด
อัตราคาบํารุงสถานที่ไวแตอยางใด แตโดยทั่วไปในการมาบวชเปนหมูคณะจะจายคาบํารุงสถานที่ไมนอย
กวา ๕,๐๐๐ บาท นอกจากนี้ก็จายคาตอบแทนใหกับคนที่ดูแลทําความสะอาดสถานที่ ซึ่งสอดคลองกับ
คําบอกเลาของพระครูใบฎีกาประสิทธิ์ อายุ ๕๒ พรรษา พระภิกษุสงฆวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ที่
กลาววา
"พระที่มาทําพิธีบรรพชาอุปสมบทใหกับคนสยามจากมาเลเซีย จะเปนพระจากวัดหนาธาตุเพราะ
เปนมหานิกายเหมือนกันกับวัดที่มาเลเซีย สวนวัดพระธาตุเปนธรรมยุต เมื่อคนสยามมาบวชก็จะใชเพียง
สถานที่ที่วัดพระธาตุในการทําพิธีเทานั้น คือทํา พิธีในพระวิหารหลวง" (สัมภาษณเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม
๒๕๖๐)

๘๖

ภาพที่ ๓๘ พระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
๔. การทําบุญ ตักบาตร
การทําบุญตักบาตรเปนประเพณีปฏิบัติที่คนสยามยึดถือและสืบทอดตอเนื่องกันมาอยางยาวนานใน
ทุกชุมชน โดยคนสยามทุกคนจะมีความเชื่อในเรือ่ งของ “บาปบุญคุณโทษ” และ “การทําดีไดดี” ดวยเหตุนี้
การทําบุญตักบาตรจึงกลายเปนกิจวัตรสวนหนึ่งในวิถีชีวิตของคนสยาม โดยการทําบุญตักบาตรของชาว
สยามสามารถปฏิบัติไดทุกวันตามแตความสะดวก โดยเฉพาะการทําบุญตักบาตรเมื่อพระสงฆมาบิณฑบาต
ซึ่งการทําบุญตักบาตรของคนสยามจะเหมือนกับการทําบุญตักบาตรของคนไทยในประเทศไทย นอกจากนี้
ยังมีการทําบุญตักบาตรเนื่องในวันสําคัญทางศาสนาอีกดวย
โดยการทําบุญตักบาตรในวันสําคัญทางศาสนาจะมีรายละเอียดแตกตางออกไปจากการทําบุ ญ
ตักบาตรทั่วไป เชน การทําบุญตักบาตรในวันเขาพรรษา นอกจากจะมีการทําบุญตักบาตรทั่วไปแลว ยังมี
การทํา บุญ ตักบาตรน้ํ า ผึ้ง และการเรีย งตอก (ขา วตอก) อี กด ว ย สํ า หรับ การทํา บุ ญตั กบาตรน้ํา ผึ้ง และ
การเรียงตอกมีประเพณีปฏิบัติที่แตกตางออกไปในแตละวัด เชน วัดลําปาจะมีการตักบาตรน้ําผึ้งและเรียง
ตอกในคืนวันเขาพรรษา โดยการตักบาตรน้ําผึ้งนั้นในอดีตจะใชน้ําผึ้งปาในการตักบาตร แตตอมาเมื่อน้ําผึ้ง
ปา หายาก จึงมีการเปลี่ยนมาเปนน้ํา ตาลทรายแทน ซึ่งสอดคลองกับคําบอกเลาของนาดิษฐ (ประดิษฐ
เต็มสิร)ิ อายุ ๕๔ ป และนาโพธิ์ (โพธิ์ ชํานาญศิลป) อายุ ๕๔ ป ชาวสยามบานลําปา ตําบลรัมไบ อําเภอ
เปน ดัง รัฐเคดาห ที่เลาสอดคลองตรงกันวา
“แตกอนเขาตักบาตรกับน้ําผึ้งปา แตพอน้ําผึ้งปาหายาก ก็เปลี่ยนมาเปนน้ําตาลทรายแทน เพราะ
หางายและสะดวก” (สัมภาษณเมื่อ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙)
ดังนั้นการตักบาตรน้ํ าผึ้งของชุ มชนสยามบา นลําปา ก็คื อ การตั กบาตรน้ํา ตาลทรายในป จจุบั น
นั่นเอง และสําหรับการเรียงตอก คือการที่ชาวบานนําขาวตอกมาเรียงเปนกองๆ เพื่อถวายแดพระภิกษุสงฆ
ในคืนวันเขาพรรษา ซึ่งในวันเขาพรรษา ป พ.ศ.๒๕๕๙ นี้ วัดลําปามีการทําบุญเรียงตอก จํานวน ๑๐๘ กอง
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ภาพที่ ๓๙ การทําบุญเรียงตอก ณ วัดลําปา ตําบลรัมไบ อําเภอเปน ดัง รัฐเคดาห
ส ว นการทํ า บุ ญ ตั ก บาตรน้ํ า ผึ้ ง และการเรี ย งตอกเนื่ อ งในวั น เข า พรรษาของชุ ม ชนรอบๆ
วัดบุญญารามจะมีความแตกตางออกไปจากวัดลําปา กลาวคือ การทําบุญตักบาตรน้ําผึ้งของวัดบุญญาราม
เนื่องในวันเขาพรรษาจะจัดขึ้นถัดจากวันเขาพรรษาประมาณ ๑ อาทิตย โดยการตักบาตรน้ําผึ้งในอดีต เปน
การตักบาตรโดยใชน้ําผึ้งปาเชนเดียวกับชุมชนสยามบานลําปา แตตอมาเมื่อน้ําผึ้งหายาก จึงไดเปลี่ยนมา
เปนน้ําตาลทรายแทน และตอมาจากน้ําตาลทรายก็เปลี่ยนมาเปนขาวสาร และจากขาวสารก็เปลี่ยนมาเปน
ขาวสวย ดังนั้นการตักบาตรน้ําผึ้งในความหมายดั้งเดิมนั้นประเพณีปฏิบัติไดถูกปรับเปลี่ยนไปเปนอยางมาก
ที่วัดบุ ญญาราม สว นการทํา บุญเรียงตอกที่ วัด บุ ญญารามจะเนนการทํ าบุญ ตามความสะดวก กล าวคือ
ชาวบา นสามารถนํ า ข า วตอกมาถวายได ต ลอดเวลาตามความสะดวก และไม ได มี การจั ด เรีย งเป นกอง
เหมือนกับชุม ชนสยามบา นลํา ป า และหลังจากวันเขาพรรษาประมาณ ๑ อาทิ ตย ก็จะมีการหลองตอก
(ฉลองตอก) รวมกัน

ภาพที่ ๔๐ การทําบุญถวายตอก ณ วัดบุญญาราม ตําบลอะห อําเภอกูบังปาสู รัฐเคดาห
อยางไรก็ตามนอกจากการทําบุญตักบาตรแลว คนสยามยังมีประเพณีปฏิบัติเกี่ยวกับการนําปนโตไป
ถวายแดพระภิกษุสงฆที่วัดอีกดวย โดยเฉพาะวันพระ ซึ่งการนําปนโตไปวัดสามารถพบเห็นไดในชุมชน

๘๘

สยามทุกชุมชน ซึ่งกลุมคนสยามที่นิยมนําปนโตใสอาหารไปถวายพระภิกษุสงฆที่วัด สวนใหญจะเปนกลุม
ผูสูงอายุ

ภาพที่ ๔๑ ปนโตอาหารสําหรับถวายแดพระภิกษุสงฆ
อีกประเด็นหนึ่งที่นาสนใจนอกเหนือจากการทําบุญตักบาตร นั้นก็คือ ประเพณีปฏิบัติของชาวสยาม
เกี่ยวกับการจัดเวรสําหรับมาทําอาหารที่วัดเพื่อถวายแดพระภิกษุสงฆ ทั้งนี้เนื่องจากบางวัดพระภิกษุสงฆ
ไมไดออกบิณฑบาต เหตุดวยขอจํากัดหลายประการ เชน ความหางไกลของพื้นที่ และจํานวนคนสยามใน
พื้นที่ที่มีจํานวนนอย เปนตน ดังนั้นคนสยามที่อาศัยอยูในชุมชนบริเวณใกลๆ วัดจึงมีการจัดเวรเพื่อมาปรุง
อาหารถวายแดพระภิกษุสงฆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงเขาพรรษา ซึ่งพระภิกษุสงฆตองจําพรรษาไมสามารถ
ออกบิณฑบาตได ซึ่งการจัดเวรเพื่อปรุงอาหารถวายแดพระภิกษุสงฆของชาวบานมีความเขมแข็งมาก อัน
เนื่องมาจากความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา เชน ที่วัดบุญญาราม ตําบลอะห อํา เภอกูบังปาสู
รัฐเคดาห ชาวบานจะรวมกลุมและจัดเวรมาปรุงอาหารเพื่อถวายแดพระภิกษุสงฆ โดยหมุนเวียนกันไปใน
แตละหมูบาน และยึดถือวาเปนหนาที่หลักที่จะตองปฏิบัติ ดังคําบอกเลาของพี่คํา จันทรดี อายุ ๕๔ ป ชาว
สยามบานไสจิก ตําบลอะห อําเภอกูบังปาสู รัฐเคดาห ที่เลาวา
“ที่นี้มีการจัดเวรแมครัวเปนกลุมเวียนกันมาทํากับขาว มีทั้งหมด ๑๕ กลุม จากหมูบานตางๆ ทํา
อยางนี้มาตลอดประมาณ ๑๘ ปแลว ถือเปนหนาที่สํา คัญ หากมีธุระอื่นก็ตองหาคนอื่นมาเปลี่ยนแทน
หรือไมก็ตองเลื่อนธุระอื่นออกไป” (สัมภาษณเมื่อ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙)
อยางไรก็ตามสําหรับชุมชนสยามอื่นๆ ก็มีประเพณีปฏิบัติในการมาปรุงอาหารที่วัดเพื่อถวายแด
พระภิกษุสงฆเชนเดียวกับที่วัดบุญญาราม โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงเขาพรรษา แตจะมีรายละเอียดแตกตาง
กันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับบริบทของแตละชุมชน
สําหรับประเด็นนี้จะมีลักษณะคลายๆ กับประเทศไทย ซึ่งประเทศไทยการปรุงอาหารที่วัดเพื่อถวาย
แดพระภิกษุสงฆนอกจากชาวบานจะไปปฏิบัติหนาที่นี้แลว สวนหนึ่งยังเปนหนาที่ของแมชี ในกรณีที่วัดนั้นมี
แมชี แตสําหรับวัดของชุมชนสยามในประเทศมาเลเซียสวนใหญจะไมมีแมชี จากการสํารวจวัดสยามใน
มาเลเซีย พบวา วัดที่มีแมชี เชน วัดบุญญาราม มีแมชี จํานวน ๓ รูป เปนแมชีคนสยาม จํานวน ๑ รูป และ
แมชีคนมาเลเซียเชื้อสายจีน จํานวน ๒ รูป

๘๙

๕. ประเพณีทําบุญ เดือน ๑๐
ประเพณีทํ า บุญ เดือน ๑๐ หรือ “วั นสารทเดือน ๑๐” หรือ “ทํา บุ ญชิง เปรต” เป นประเพณี
วัฒนธรรมที่สําคัญอีกประเพณีหนึ่งของคนสยามในรัฐตอนเหนือประเทศมาเลเซียที่มีการปฏิบัติสืบทอดตอ
กันมาอยางยาวนานตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ประเพณีปฏิบัติในงานประเพณีทําบุญเดือน ๑๐ ของคนสยาม
จะมี รู ป แบบและวิ ถี ป ฏิบั ติ ที่ คล า ยคลึ ง กั บ ประเพณี เ ดื อน ๑๐ ของคนไทยพุ ท ธภาคใต ใ นประเทศไทย
โดยประเพณี เดือน ๑๐ ของคนสยามประเทศมาเลเซีย จะมีการจั ดขึ้น ๒ ครั้ง ในรอบ ๑ ป หรือที่นิ ย ม
เรียกวา “เดือน ๑๐ แรก” กับ “เดือน ๑๐ หลัง” สําหรับปนี้ (พ.ศ.๒๕๕๙) การทําบุ ญเดือน ๑๐ แรก
จะตรงกับวันเสารที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๙ สวนเดือน ๑๐ หลัง จะตรงกับวันเสารที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
ซึ่งการกําหนดวันทําบุญเดือน ๑๐ ของคนสยามในประเทศมาเลเซียจะกําหนดเหมือนกันกับวันทําบุญเดือน
๑๐ ของคนภาคใตในประเทศไทย โดยดูจากปปฏิทินไทย กลาวคือ เดือน ๑๐ แรก จะตรงกับวันแรม ๑ ค่ํา
เดือน ๑๐ สวนเดือน ๑๐ หลัง จะตรงกับวันแรม ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๐ ตามปปฏิทินไทย ซึ่งระหวางเดือน
๑๐ แรก กับเดือน ๑๐ หลัง ระยะเวลาจะหางกัน ๒ สัปดาห
การทําบุญเดือน ๑๐ แรก คนสยามจะเชื่อวาเปนการตอนรับบรรพบุรุษที่ลวงลับไปแลวกลับมา
เยี่ยมเยือนโลกมนุษย จึงเรียกการทําบุญเดือน ๑๐ แรก วาเปนการทําบุญ “ตอนรับ” สวนการทําบุญเดือน
๑๐ หลัง คนสยามเชื่อวาเปนการสงบรรพบุรุษที่ลวงลับไปแลวกลับไปยังภพภูมิที่มาหลังจากที่ถูกปลอยให
กลับมายังโลกมนุษย จึงเรียกการทําบุญเดือน ๑๐ หลัง วาเปนการทําบุญ “ตอนสง” ซึ่งความเชื่อดังกลาว
เปนความเชื่อที่เหมือนกับความเชื่อของคนภาคใตในประเทศไทย เกี่ยวกับการทําบุญเดือน ๑๐ ตอนรับและ
สงบรรพบุรุษที่ลวงลับไปแลว
เมื่อถึงวันทําบุญเดือน ๑๐ ลูกหลานชาวสยามที่ไปทํางานหรือไปเรียนไกลบานก็จะเดินทางกลับ
มารวมทํา บุญเดื อน ๑๐ อยา งพรอมเพรียงกัน เช นเดีย วกับลูกหลานคนไทยในภาคใตของประเทศไทย
โดยเฉพาะการมารวมทําบุญเดือน ๑๐ หลัง ซึ่งเชื่อวามีความสําคัญกวาเดือน ๑๐ แรก เนื่องจากเชื่อวาเปน
การมาสงบรรพบุรุษที่ลวงลับไปแลวกลับไปยังภพภูมิที่มา

ภาพที่ ๔๒ บรรยากาศงานบุญเดือน ๑๐ ณ วัดลําปา ตําบลรัมไบ อําเภอเปนดัง รัฐเคดาห
เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๙

๙๐

นอกจากนี้ ความเชื่ อและประเพณี ป ฏิบั ติ ที่ สํ า คั ญ อี กอย า งหนึ่ งของงานบุ ญ เดื อน ๑๐ นั่ นก็ คือ
ความเชื่อเกี่ยวกับขนมที่นํามาวัด เพื่อทํา บุญ สําหรั บความเชื่อเกี่ยวกับขนมต างๆ ในงานบุญเดื อน ๑๐
จะเหมือนกับความเชื่อของคนไทยพุทธในภาคใตของประเทศไทยเชนเดียวกัน ไมวาจะเปนขนมเจาะหู ขนม
ลา ขนมพอง ขนมบา (ขนมสะบา) ขนมจูจุน ขนมตม หรือขนมอื่นๆ โดยขนมตางๆ เหลานี้จะมีบางสวนที่
คนสยามจะนิยมทํากันเองภายในครอบครัวเพื่อนําไปทําบุญ แตก็จะมีขนมบางชนิดที่ไมสามารถทําเองไดก็
จะไปซื้อมา โดยเฉพาะขนมที่ทํายาก เชน ขนมลา เปนตน อยางไรก็ตามสําหรับบางครอบครัวที่ไมสะดวก
ทําขนมก็จะไปซื้อขนมมาเพื่อนําไปทําบุญ สถานที่ที่ไปซื้อขนมเพื่อนํามาทําบุญสวนใหญจะไปซื้อมาจากฝง
ประเทศไทยบริเวณดานสะเดา จังหวัดสงขลา ซึ่งมีวางจําหนายอยางหลากหลายในชวงใกลเทศกาลงานบุญ
เดือน ๑๐
สําหรับความเชื่อเกี่ยวกับขนมงานบุญเดือน ๑๐ ดังที่ไดกลาวไปแลววาคลายๆ กับความเชื่อของคน
ไทยพุทธในภาคใตของประเทศไทย เชน ความเชื่อเกี่ยวกับขนมลา เชื่อวา ขนมลาใชแทนเสื้อผาอาภรณหรือ
แพรพรรณเพื่อใหบรรพบุรุษที่ลวงลับไปแลวใชสําหรับนุงหม อีกทั้งบรรพบุรุษที่ลวงลับไปแลวหากกลายเปน
“เปรต” ก็จะมีปากเล็กเทารูเข็มไมสามารถทานอะไรได ก็จะสามารถทานขนมลาได เนื่องจากขนมลามี
ลักษณะเป นเสนเล็ กๆ ความเชื่อเกี่ย วกับขนมเจาะหู ที่ เชื่ อว า ขนมเจาะหู ใช แทนเครื่องประดับให กับ
บรรพบุรุษที่ลวงลับไปแลว และความเชื่อเกี่ยวกับ ขนมพอง ที่เชื่อวา ขนมพองจะเปนยานพาหนะหรือแพ
ใหกับบรรพบุรุษที่ลวงลับไปแลวใชสําหรับการเดินทางขามมหรรณพ เปนตน

ภาพที่ ๔๓ สวนหนึ่งของขนมงานบุญเดือน ๑๐
ขนมงานบุญเดือน ๑๐ ของคนสยาม พบวา โดยทั่วไปจะหาทานไดยาก เพราะจะนิยมทําขึ้นเฉพาะ
ในชวงเทศกาลงานบุญเดือน ๑๐ เปนสําคัญ แตก็ยังสามารถหาทานไดในบางชวง เชน เมื่อมีงานพิธีสําคัญ
ทางศาสนา เปนตน คนก็สยามจะชวยกันทําขนมเหลานี้เพื่อใชสําหรับเลี้ยงผูที่มารวมงานบุญอีกดวย

๙๑

ภาพที่ ๔๔ การทําขนมจูจุนของคนสยามสําหรับเลี้ยงผูที่มารวมงานบุญ
อยางไรก็ตามนอกจากขนมงานบุญเดือน ๑๐ ซึ่งเปนขนมที่มีความเชื่อมโยงกับความเชื่อแลว พบวา
ในปจจุบันการทําบุญเดือน ๑๐ ของคนสยาม เริ่มมีการนําขนมที่จําหนายอยูทั่วไปในชีวิตประจําวันมาใชใน
การทําบุญเดือน ๑๐ ดวย โดยเฉพาะขนมประเภทบรรจุซองหรือหอ รวมถึงน้ําอัดลมชนิดตางๆ และผลไม
โดยเฉพาะผลไมตามฤดูกาล
“รานเปรต” หรือ “ลานเปรต” เปนสัญลักษณสําคัญอีกอยางหนึ่งของงานบุญเดือน ๑๐ ของคน
สยาม สําหรับรานเปรต คือ บริเวณที่จัดทําขึ้นเพื่อใชสําหรับวางอาหาร เครื่องดื่ม และขนม เพื่อทําบุญ
หรืออุทิศใหกับบรรพบุรุษที่ลวงลับไปแลว ลักษณะของรานเปรตจะแตกตางกันออกไปในแตละวัด แตสวน
ใหญจะนิยมยกพื้นสูง ดานความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องรานเปรตของคนสยามจะมีความเชื่อเหมือนกับคนไทยใน
ภาคใตบางพื้นที่ เชน จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดตรัง เปนตน คือ จะมีการตั้งรานเปรต ๒ บริเวณ
ไดแก บริเวณภายในวัด และบริเวณภายนอกวัน ซึ่งก็จะแตกตางกับภาคใตในบางพื้นที่เชนกัน เชน จังหวัด
สงขลา เปนตน ที่ มีการตั้ง รานเปรตเพียงรานเดียวและจะตั้ งภายในบริเวณวัดเทานั้น สําหรับความเชื่อ
เกี่ยวกับการตั้งรานเปรตของคนสยามมีความเชื่อเกี่ยวกับรานเปรตดังตอไปนี้
๑. รานเปรตบริเวณภายในวัด เปนการตั้งอาหาร เครื่องดื่ม และขนม เพื่อทําบุญและอุทิศใหกับ
บรรพบุรุษที่ลวงลับไปแลวที่สามารถเขามาภายในบริเวณวัดได

ภาพที่ ๔๕ รานเปรตบริเวณภายในวัด ณ วัดลําปา ตําบลรัมไบ อําเภอเปน ดัง รัฐเคดาห

๙๒

๒. รานเปรตบริเวณภายนอกวัน เปนการตั้งอาหาร เครื่องดื่ม และขนม เพื่อทําบุญและอุทิศใหกับ
บรรพบุรุษที่ลวงลับไปแลวที่ไมสามารถเขามาภายในบริเวณวัดได ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความพิการ หรือไมมี
เรี่ยวแรงที่จะเขามาในวัด รวมถึงการทําบุญอุทิศใหกับผีเปรตที่ไมมีญาติ

ภาพที่ ๔๖ รานเปรตบริเวณภายนอกวัด ณ วัดลําปา ตําบลรัมไบ อําเภอเปน ดัง รัฐเคดาห
สําหรับพิธีปฏิบัติในงานบุญเดือน ๑๐ ของคนสยาม จะแตกตางจากประเพณีปฏิบัติของคนไทยพุทธ
ทางภาคใตของประเทศไทยในบางประเด็น ซึ่งในที่นี้จะขอกลาวถึงพิธีปฏิบัติในงานบุญเดือน ๑๐ ของคน
สยามชุมชนลําปา ตําบลรัมไบ อําเภอเปนดัง รัฐเคดาห ซึ่งมีประเพณีปฏิบัติเกี่ยวกับงานบุญเดือน ๑๐ คือ
คนสยามจะนําปนโตใสขาวปลาอาหาร พรอมดวยขนม และผลไม ไปทําบุญถวายพระ ในขณะที่พระกําลัง
ฉันเพล ชาวสยามที่ไปรวมงานบุญก็จะนําอาหาร ขนม และผลไมไปวางไวบนรานเปรตหรือบางคนอาจนําไป
วางไวกอนแลว เสร็จแลวก็จะมานั่งรอในศาลา เมื่อพระฉันเพลเสร็จ (เวลาประมาณ ๑๒.๓๐ น. ตามเวลา
ประเทศมาเลเซีย) ชาวสยามก็จะรับประทานอาหารรวมกันภายในศาลา หลังจากนั้นพระจะสวดมนตใหศีล
เมื่ อพระสวดมนต ใหศีลเสร็จ ก็จ ะเป นการชิ งเปรต (แย งอาหาร ขนม และผลไม ที่ว างไว บนรานเปรต)
เปนอันเสร็จพิธี
๖. ประเพณีลากพระ
ประเพณีลากพระ หรือ ประเพณีชักพระ หรือประเพณีเดือน ๑๑ เปนประเพณีและวัฒนธรรมที่
สําคัญอีกประเพณีหนึ่งของคนสยาม สําหรับประเพณีลากพระเปนประเพณีที่จัดขึ้นในชวงเดือน ๑๑ ของทุก
ป ตามปปฏิทินไทย จะตรงกับวันแรม ๑ ค่ํา เดือน ๑๑ ของทุกป สําหรับปนี้ (พ.ศ.๒๕๕๙) ประเพณีลาก
พระจะตรงกับวันจันทรที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งจะเปนวันเดียวกับประเพณีลากพระของคนไทยพุทธใน
ภาคใตของประเทศไทย สําหรับประเพณีปฏิบัติและความเชื่อเกี่ยวกับประเพณีลากพระของคนสยามจะ
คลายกันกับประเพณีปฏิบัติและความเชื่อของคนไทยพุทธในภาคใตของประเทศไทย โดยเชื่อวาวันแรม ๑
ค่ํา เดื อน ๑๑ ของทุกป เปน วั นคล ายวั นพระพุ ทธเจ าเสด็จ กลับจากสรวงสวรรคชั้นดาวดึ ง สม าสูโ ลก
มนุษย ดังนั้นจึงมีการรับเสด็จพระพุทธเจา
ประเพณี ล ากพระของคนสยามจะเป นประเพณี การลากพระทางบก ไมมี การลากพระทางน้ํ า
เนื่องจากชุมชนสยามเปนชุมชนบกไมไดเปนชุมชนทางน้ํา และขนมประจําประเพณีลากพระของคนสยาม
ไดแก “ขนมตม” หรือที่เรียกวา “ตม” เชนเดียวกับขนมประจําประเพณีลากพระของประเทศไทย

๙๓

สําหรับการทําเรือพระในแตละป วัดในแตละชุมชนสยามจะเปนเจาภาพในการจัดทําเรือพระและ
จะมีชาวบานในชุมชนมาชวยกันตามกําลังและศักยภาพ อยางไรก็ตามสําหรับการทําเรือพระของวัดในชุมชน
สยามพบวา วัดทุกวัดไมไดทําเรือพระทั้งหมดทั้งนี้เนื่องดวยขอจํากัดบางประการ จะมีบางวัดเทานั้นที่ทําเรือ
พระ เชน วัดมัชฌิมาประสิทธิ์ (วัดยาหวี) บานยาหวี ตําบลอาเหรา อําเภอกางาร รัฐเปอรลิส และวัดลําปา
บานลําปา ตําบลรัมไบ อําเภอเปนดัง รัฐเคดาห เปนตน และบางวัดก็จะทําเรือพระในบางปไมไดทําทุกป
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับบริบทและเงื่อนไขตางๆ ในชวงเวลานั้น

ภาพที่ ๔๗ การทําเรือพระของวัดลําปา บานลําปา ตําบลรัมไบ อําเภอเปน ดัง รัฐเคดาห
วัดที่ทําเรือพระสวนใหญเมื่อทําเรือพระและเสร็จจากการลากเรือพระแลวก็จะนําเรือพระมาเก็บไว
ที่วัดเพื่อไวใชอีกในปถัดไป โดยอาจจะตกแตงเพิ่มเติมหรือดัดแปลงเล็กนอยเพื่อเปนการประหยัดตนทุน การ
ทํา เรือพระของวัดสยามในประเทศมาเลเซียสวนใหญจะทําเรือพระแบบงายๆ ไมไดมีการจัดแขงขันหรือ
ประกวดเหมือนกับหลายๆ จังหวัดในภาคใตของประเทศไทย ที่นิยมจัดงานลากพระขึ้น และจัดใหมีการ
ประกวดเรือพระประเภทตางๆ ไมวาจะเปนประเภทสวยงาม หรือประเภทสรางสรรค

ภาพที่ ๔๘ เรือพระที่ถูกเก็บรักษาไวเพื่อนํากลับมาใชในปถัดๆ ไป ณ วัดมัชฌิมาประสิทธิ์ (วัดยาหวี)
บานยาหวี ตําบลอาเหรา อําเภอกางาร รัฐเปอรลิสที่

๙๔

๗. ประเพณีทอดผาปาสามัคคี
ประเพณีทอดผาปาสามัคคีเปนประเพณีเกาแกอีกประเพณีหนึ่งที่คนสยามปฏิบัติสืบทอดตอกันมา
ตั้งแตบรรพบุรุษ เปนประเพณีที่บงบอกถึงอัตลักษณและมรดกทางวัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนาไดอยาง
ชัดเจน โดยการทอดผาปาสามัคคีเปนการรวมจิตรวมใจดวยพลังแรงศรัทธาของชาวพุทธในการทําบุญเพื่อ
วัตถุประสงคในการสรางอาคารสถานที่หรืออื่นๆ เพื่อถวายใหกับวัดหรือสํานักสงฆ อันเอื้อประโยชนตอ
การทํากิจกรรมตางๆ ทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะการสรา งถาวรวัตถุไมวาจะเปนศาลาการเปรีย ญ
โบสถ และวิหาร
การทอดผาปาสามัคคีของคนสยามในรัฐตอนเหนือประเทศมาเลเซียจะจัดขึ้นอยางเรียบงาย เชน
การทอดผาปาสามัคคี (สรางศาลาการเปรียญ) ของสํานักสงฆพรุฆอ (หรือ พรุฆอ) อําเภอเปนดัง รัฐเคดาห
เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยใชระยะเวลาประมาณครึ่งวัน กลาวคือ ในชวงเชามีการทําพิธีทางศาสนา
หลังจากนั้นพระสงฆฉันเพล ตอมาผูที่เกี่ยวของก็จะมีการรวบรวมเงินที่ไดจากการทําบุญถวายใหกับสํานัก
สงฆเพื่อนําไปใชในการกอสรางศาลาการเปรียญ หลังจากนั้นก็จะเสร็จพิธี ในขณะเดียวกันภายในสํานัก
สงฆดังกลาวมีการเลี้ยงอาหารคาวหวานสําหรับผูที่มารวมงานบุญ โดยอาหารที่นํามาเลี้ยงเปนอาหารที่
ชาวสยามแต ละคนหรือแตล ะครัว เรือนที่ มีศรัทธาตอพระพุ ทธศาสนาชว ยกันทํ ามาจากบา นของตนเอง
แลวนํามารวมกันในลักษณะ “ขาวหมอแกงหมอ” ตามแตศักยภาพและกําลังความสามารถ

ภาพที่ ๔๙ บรรยากาศงานทอดผาปา ณ สํานักสงฆพรุฆอ อําเภอเปน ดัง รัฐเคดาห
เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙

๙๕

ภาพที่ ๕๐ การเลี้ยงอาหารผูที่มารวมงานบุญทอดผาปา ณ สํานักสงฆพรุฆอ อําเภอเปนดัง รัฐเคดาห
เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
สําหรับการทอดผาปาสามัคคีของชุมชนสยามจะไมมีการแหพุม ซึ่งแตกตางกับการทอดกฐินที่มีการ
แหพุมกอนถวาย อยา งไรก็ตามในการทอดผาปาสามัคคีของสํานักสงฆพรุฆอยังไดมีการจัดกิจกรรมเสริม
เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดเขามามีสวนรวมอีกดวย ไดแก การจัดกิจกรรมการแขงขันฟุตบอลขึ้นในสนามกีฬา
บริเวณสํานักสงฆพรุฆอ สวนบรรยากาศภายในสํา นักสงฆไดมีการออกรานจํา หนายสินคาเปนรานเล็กๆ
จําหนายสินคาประเภทเครื่องดื่ม ของทานเลน เสื้อผา และของเลน เปนตน คลายๆ กับบรรยากาศงานวัด
ทั่วไปในประเทศไทย ซึ่งพอคาแมขายมาจากทั้งประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย

๙๖

๘. ประเพณีทอดกฐิน
การทอดกฐิน หรือ การทอดผาพระกฐินของชาวสยามในรัฐตอนเหนือ ประเทศมาเลเซีย มีการ
กําหนดชวงระยะเวลาในการทอดกฐินไวอยางชัดเจน แตละวัดสามารถทอดกฐินไดปละ ๑ ครั้ง เชนเดียวกับ
การทอดกฐินในประเทศไทย

ภาพที่ ๕๑ พุมกฐิน

ภาพที่ ๕๒ บรรยากาศงานบุญทอดกฐิน
สํา หรั บการทอดกฐินของคนสยาม จะมี เจา ภาพหลักเป นผู จ องกฐิ น เช น การทอดกฐิ นสามั คคี
ณ วั ด ลํ า ปา อํ า เภอเป นดั ง รั ฐ เคดาห เมื่ อวั นที่ ๖ พฤศจิ กายน ๒๕๕๙ เจ า ภาพหลักที่ จ องกฐิ น ได แก
ครอบครัวตระกูลโก (Koo Family) ชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน จากกรุงกัวลาลัมเปอร เมืองหลวงประเทศ
มาเลเซีย
การทอดกฐินของชาวสยามมีพิธีการคลายๆ กับการทอดกฐินในประเทศไทย แตจะแตกตางออกไป
ในรายละเอียดบางประการ ในการทอดกฐิน ชาวสยามจะมารวมตัวกันที่วัดตั้งแตเชา เพื่อเตรียมการตางๆ
เช น เรื่องอาหาร การจั ดพุม กฐิ น และสถานที่ เป นต น โดยศาสนพิธี จ ะเริ่ม เวลา ๑๐.๓๐ น. (เวลา
มาเลเซีย) เปนการสวดมนตไหวพระ หลังจากนั้นเวลา ๑๑.๐๐ น. เปนการตักบาตรขาวและตักบาตรเงิน
ตอดวยการสวดมนตไหวพระ และกรวดน้ํา หลังจากนั้นเวลา ๑๑.๓๐ น. พระฉันเพล สวนผูมารวมงานก็จะ
แยกยายไปรับประทานอาหารเที่ยงที่ทางวัดจัดเตรียมไวใหที่โรงเลี้ยง

๙๗

ภาพที่ ๕๓ การตักบาตรขาวและการตักบาตรเงิน
สําหรับผูที่มาทําหนาที่เตรียมอาหารไวคอยเลี้ยงผูมารวมงานจะเปนผูหญิงสยามที่อาศัยอยูในชุมชน
รายรอบวัด โดยการเตรียมอาหารจะแบงออกเปน ๒ สวน ไดแก
- สวนที่ ๑ เปนโรงเลี้ยงอาหารวาง ประกอบไปดวย สมตํา ขนมจูจุน ขนมตม น้ําชา กาแฟ และน้ํา
ดื่ม เปนตน

ภาพที่ ๕๔ โรงเลี้ยงอาหารวาง
- สวนที่ ๒ เปนโรงเลี้ยงอาหารเที่ยง ในลักษณะบุฟเฟต (Buffet) สําหรับผูมารวมงานบุญทั่วไป
และการเลี้ยงแบบนั่งโตะสําหรับเจาภาพผูจองกฐิน เนื่องจากมีขอจํากัดในเรื่องของพื้นที่

๙๘

ภาพที่ ๕๕ โรงเลี้ยงอาหารเที่ยง
อยางไรก็ตามในชวงที่รับประทานอาหารเที่ยงก็จะมีการแสดงกลองยาวของคณะกลองยาวบาน
ลํา ปา อย า งครึกครื้น รวมทั้ง มีการรํา หน า กลองยาวกัน อย า งสนุ กสนาน โดยคณะกลองยาวบ า นลํา ป า
ประกอบไปดวยกลุมผูชายลวนๆ สวนผูที่มารําหนาคณะกลองยาวมีทั้งผูหญิงและผูชายทั้งที่เปนชาวสยาม
และชาวมาเลเซียเชื้อสายอื่นที่เดินทางมากจากตางพื้นที่เพื่อมารวมงานบุญในครั้งนี้

ภาพที่ ๕๖ การแสดงของคณะกลองยาวบานลําปา
จนกระทั่งเวลา ๑๔.๐๐ น. เขาสูการแห กฐิน โดยการแหร อบโบสถ ๓ รอบ ดวยการเวีย นซา ย
(ใหมือขวาอยูดานใน) สําหรับการแหกฐินของชาวสยามในครั้งนี้ มีการแหผาไตร และของถวายอื่นๆ จะไม
มีการแหพุมเงิน เหมือนกับการแหกฐินในประเทศไทยที่มีการแหพุมเงินดวย อยางไรก็ตามเมื่อกอนชาวสยาม
จะมีการแหพุมเงินดวย แตตอมาไดเลิกไป ทั้งนี้เนื่องจากพุมเงินคอนขางมีขนาดใหญ และมีน้ําหนัก ทําให
ไมสะดวกในการแห และสําหรับเหตุผลในการแหกฐินในชวงเวลา ๑๔.๐๐ น. สืบเนื่องมาจากตองการให

๙๙

แมครัวที่มาชวยงานในครัวหรือชวยงานที่โรงเลี้ยงไดเขามามีสวนรวมในการแหดวย เพราะตองรอใหแมครัว
ทํางานในครัวเสร็จเรียบรอยกอน นอกจากนี้ระหวางการแหกฐินก็จะมีการโปรย “กําพรึก” อีกดวย

ภาพที่ ๕๗ กําพรึก
๙. ประเพณีสรงน้ําพระมหาเถระชั้นผูใหญ นับเปนประเพณีที่มีอัตลักษณเฉพาะของคนสยามใน
รัฐตอนเหนือประเทศมาเลเซีย นับเปนประเพณีที่หาดูไดยาก โดยประเพณีสรงน้ําพระมหาเถระชั้นผูใหญ
จะจัดขึ้นเนื่องในวันสําคัญ เชน วันสงกรานต และวันฉลองอายุพระมหาเถระชั้นผูใหญ (วันเกิด) เปนตน
ซึ่งพระมหาเถระชั้นผูใหญ ไดแก พระสงฆที่มีความอาวุโส ไมวาจะเปนความอาวุโสดานอายุและพรรษาที่
บวช และที่สําคัญคือเปนพระสงฆที่คนสยามใหความเลื่อมใสและศรัทธาอยางสูง สําหรับพระมหาเถระชั้น
ผู ใ หญ ใ นประเทศมาเลเซี ย เช น พระราชธรรมธาดา (พ อ ท า นนํ า ) อายุ ๙๐ ป วั ด เทพบั ณ ฑิ ต
(วัดไมสน) และพระราชมงคลศีลคุณ (พอทานชอย เพชรสุวรรณ) อายุ ๘๕ ป วัดปลายละไม
ประเพณีสรงน้ําพระมหาเถระชั้นผูใหญจะมีชาวสยามรวมถึงชาวพุทธเชื้อสายอื่นๆ ที่มีความเลื่อมใส
ศรัทธามาเขารวมพิธจี ํานวนมาก โดยการสรงน้ําพระมหาเถระชั้นผูใหญจะมีชาวสยามมานอนคว่ําหนาและ
นอนเรียงตอๆ กันบนพื้น ซึ่งมีทั้งผูชายและผูหญิง๙ แตโดยสวนใหญจะเปนผูชาย หลังจากนั้นจะใหพระมหา
เถระเดินเหยียบบนลําตัวเพื่อเดินไปยังศาลาที่นั่งเพื่อรอสรงน้ํา โดยชาวสยามมีความเชื่อรวมกันวา การนอน
เรียงตอๆ กันใหพระเมหาเถระเดิมเหยียบจะเปนสิริมงคลแกตนเอง อีกทั้งยังชวยใหหายจากโรคภัยไขเจ็บอีก
ดวย โดยเฉพาะการหายจากอาการปวดเมื่อย (สัมภาษณ นายสุชาติ ขุนสุวรรณ อายุ ๒๖ ป เมื่อวันที่ ๒๕
เมษายน ๒๕๖๐) เช น ประเพณี ส รงน้ํ า พระมหาเถระชั้น ผูใ หญ ที่จั ด ขึ้ นในช ว งเทศกาลวั น สงกรานต
เดือน เมษายน ๒๕๖๐ ณ วัดเทพบัณฑิต (วัดไมสน) อําเภอเปน ดัง รัฐเคดาห เปนตน

๙

สําหรับชาวสยามจะมีความเชื่อเชนเดียวกับชาวพุทธในประเทศไทยที่เชื่อเกี่ยวกับขอหามที่หามพระสงฆสัมผัสหรือถูกเนือ้
ตองตัวผูหญิง แตจะแตกตางกันเล็กนอย นั่นก็คือ ผูหญิงสยามสามารถสัมผัสหรือโดนเทาพระสงฆได

๑๐๐

ภาพที่ ๕๘ ประเพณีสรงน้าํ พระมหาเถระชั้นผูใหญ ณ วัดเทพบัณฑิต (วัดไมสน)
รูปแบบและแนวทางการสืบทอดอัตลักษณและมรดกทางวัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนาของชาวสยาม
ในรัฐ ตอนเหนือประเทศมาเลเซีย
รูปแบบการสืบทอดอัตลักษณและมรดกทางวัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนาของชาวสยามในรัฐตอน
เหนือประเทศมาเลเซีย สามารถแบงออกไดเปน ๒ รูปแบบใหญๆ ไดแก
๑. การสืบทอดทางตรง เปนการสืบทอดที่ชาวสยามมีการเรียนรูและยึดถือปฏิบัติตามแบบอยางกัน
มาโดยผานแนวทางการสืบทอดในลักษณะตางๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรง ไดแก

๑๐๑

๑.๑ การอบรมสั่งสอนผานระบบครอบครัว โดยพอแม ปูยา ตายาย หรือญาติพี่นองให
การอบรมสั่งสอนและปลูกฝงลูกหลานเกี่ ยวกับอัตลักษณและมรดกทางวัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนา
สงผลใหลูกหลานยึดถือและปฏิบัติตอๆ กันมา เชน การบวช โดยผูชายสยามมีความเชื่อวาเมื่ออายุครบ
เกณฑบวชจะตองบวชซึ่งเปนสิ่งที่ผูชายสยามยึดถือและปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแตอดีต ซึ่งสวนหนึ่งเกิดจาก
การอบรมสั่งสอนผานระบบครอบครัวในดานตางๆ โดยเฉพาะการอบรมสั่งสอนในเรื่องของความดีความชั่ว
บาปบุญ และคุณโทษ เปนตน ซึ่งลวนแลวแตเปนเรื่องที่เกี่ยวโยงกับอัตลักษณและมรดกทางวัฒนธรรมฐาน
พระพุทธศาสนาทั้งสิ้น
๑.๒ การประพฤติและปฏิบัติใหเห็น นอกจากการอบรบสั่งสอนแลว วิถีชีวิตประจําวันในการ
แสดงออกของคนสยามเกี่ยวกับแบบแผนชีวิตและแนวทางประพฤติปฏิบัติตางๆ ยังเปนตนแบบที่สงผลให
ลูกหลานชาวสยามเกิดการเรียนรูและซึมซับในวิถีปฏิบัติจนกลายเปนการสืบสานและสืบทอดอัตลักษณและ
มรดกทางวัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนาไดเปนอยางดี เชน การไปวัดและการทํา บุญตักบาตรเนื่องใน
โอกาสและวันสําคัญตางๆ ทางพุทธศาสนา หรือแมแตพิธีสําคัญทางศาสนา เปนตน ซึ่งโดยสวนใหญแนว
ทางการสืบทอดโดยการประพฤติและปฏิบัติใหเห็นมักจะเกิดขึ้นควบคูไปกับการอบรมสั่งสอนเสมอ และยาก
แกการแยกออกจากกันไดอยางเด็ดขาด
๑.๓ การเรียนธรรมศึกษา การเรียนธรรมศึกษาหรือที่เรียกวา "การเรียนนักธรรม" ของเด็ก
และเยาวชนสยาม ซึ่งสอนโดยพระภิกษุสงฆที่ประจําอยูตามวัดตางๆ เปนอีกแนวทางหนึ่งที่ชวยสงเสริมและ
สืบทอดอัตลักษณและมรดกทางวัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนาไดเปนอยางดี โดยวัดบางวัด เชน วัดลําปา
ตําบลรัมไบ อําเภอเปนดัง รัฐเคดาห จะมีการสอนธรรมศึกษาใหกับเด็กและเยาวชนสยาม ซึ่งเริ่มตั้งแต
นักธรรมชั้นตรี นักธรรมชั้นโท และนักธรรมชั้นเอก ซึ่งเมื่อเด็กและเยาวชนเรียนสําเร็จนักธรรมในแตละชั้นก็
จะไดรับวุฒิบัตร ซึ่งวุฒิบัตรดังกลาวสามารถนํามาใชเปนเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครงานได ซึ่งผูที่มี
วุฒิบัตรสําเร็จนักธรรมในแตละชั้นเมื่อสมัครทํางานก็จะไดรับการพิจารณาเงินเดือนใหเพิ่มสูงขึ้นเปนพิเศษ
บางคนไดรับเงินเดือนเพิ่มขึ้น ๓,๐๐๐ บาท เปนตน
โดยการเรียนธรรมศึกษาจะมีทั้งเด็กและเยาวชนสยามทั้งผูหญิงและผูชายมาเรียนรวมกันที่วัด และ
มีพระภิกษุสงฆเปนผูสอน ซึ่งจะเรียนในชวงวันหยุด โดยใชเวลาวางในชวงวันหยุดของโรงเรียนที่เรียนประจํา
เปนทางการ และในการเรียนธรรมศึกษาจะมีหนังสือแบบเรียนเปนภาษาไทย ตามหลักสูตรธรรมศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๖

๑๐๒

ภาพที่ ๕๙ หนังสือแบบเรียนธรรมศึกษา ชั้นโท ตามหลักสูตรธรรมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖
สํ า หรับ ในป พ.ศ.๒๕๕๙ ได มี การมอบวุ ฒิ บัต รให กับเด็ กและเยาวชนสยามที่ สํา เร็ จการศึกษา
นักธรรม ธรรมศึกษา ในปการศึกษา ๒๕๕๘ ของคณะสงฆรัฐเคดาห รัฐเปอรลิส ไปแลวเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม
๒๕๕๙ ณ วัดเทพชุมนุม รัฐเคดาห ประเทศมาเลเซีย
๒. การสืบทอดทางออม เปนการสืบทอดอัตลักษณและมรดกทางวัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนาที่
ชาวสยามมีการเรียนรูและยึดถือปฏิบัติ โดยผานแนวทางการสืบทอดในลักษณะตางๆ ที่ไมไดเกิดขึ้นจาก
การอบรมสั่งสอนหรือการประพฤติปฏิบัติใหเห็นโดยตรง แตจะเกิดขึ้นทางออม ไดแก
๒.๑ การรับชมและรับฟงจากสื่อ โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน วิทยุ และอินเทอรเน็ต ซึ่งสื่อตางๆ
เหลานี้ นอกจากใหความรูและความบันเทิงแลว บางครั้งยังสอดแทรกแบบแผนหรือแนวทางประพฤติปฏิบัติ
เกี่ยวกับอัตลักษณและมรดกทางวัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนาอีกดวย โดยเฉพาะสื่อโทรทัศนที่เปนชอง
รายการสถานีจากประเทศไทย ซึ่งพบวาคนสยามนิยมรับชมรายการโทรทัศนจากประเทศไทยเปนอยางมาก
ไมวาจะเปนรายการเพลง ละคร หรืออื่นๆ สงผลใหคนสยามซึมซับและรับวัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนา
เกิดขึ้นในระดับหนึ่งโดยผานสื่อตางๆ เหลานี้ โดยเฉพาะละครโทรทัศนที่คนสยามนิยมดูกันมาก ไดแก
ละครเรื่ อง “โนราห ” ซึ่ ง ออกอากาศทางสถานี โ ทรทั ศ น สี กองทั พ บกช อง ๗ (ช อง ๗ สี ) นํ า แสดงโดย
ภัทรเดช สงวนความดี (พระเอก) และเมลดา สุศรี (นางเอก) เปนบทประพันธของ ธม ธาตรี ออกอากาศ
ในวันพุธและวันพฤหัสบดี เวลาประมาณ ๒๐.๒๐ น. (ตามเวลาประเทศไทย) ซึ่งออกอากาศตั้งแตระหวาง
วันที่ ๖ เมษายน - ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยละครทีวีเรื่อง “โนราห” เปนละครที่มีเนื้อหาเชื่อมโยงและ
ผูกติดกับขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปะการแสดงมโนราหของคนภาคใตในประเทศไทยไวอยางชัดเจน
นอกจากนี้ยังสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงอัตลักษณและมรดกทางวัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนา
ไว อี ก ด ว ย โดยเนื้ อ หาบางส ว นของละครได มี ก ารเชื่ อ มโยงกั บ วั ด พระมหาธาตุ ว รมหาวิ ห าร จั ง หวั ด
นครศรีธ รรมราช อี กด ว ย ซึ่ง จากที่ กล า วมาเปน เพี ย งส ว นหนึ่ ง ที่ ส ะท อนให เห็ น ถึง รูป แบบการสืบ ทอด
อัตลักษณ และมรดกทางวัฒ นธรรมฐานพระพุ ทธศาสนาทางออมโดยผา นแนวทางการรับชมและรับฟ ง
จากสื่ อ ซึ่ ง สอดคล อ งกับ คํ า บอกเล า ของมโนราห วิ นั ย เต็ ม สิ ริ อายุ ๑๗ ป เยาวชนสยามบ า นลํ า ป า
ตําบลรัมไบ อําเภอเปน ดัง รัฐเคดาห ที่เลาวา

๑๐๓

“ผมชอบดูเรื่องโนราห ยิ่งดูยิ่งทําใหผมชอบรําโนราห ผมชอบโนราหทิว๑๐ เพราะเขารําโนราหเกง
ผมอยากรําโนราหเกงเหมือนโนราหทิว คนที่นี้ติดเรื่องนี้กันมาก”
“ผมอยากดูหนังเรื่อง “เทริด”๑๑ ถามีโอกาสผมจะตองดูใหได เพราะผมชอบโนราห”
อีกสิ่งหนึ่งที่แสดงใหถึงอิทธิพลของสื่อที่มีบทบาทตอการสืบทอดอัตลักษณและมรดกทางวัฒนธรรม
ฐานพระพุท ธศาสนา นั่นก็คือ มีเด็กและเยาวชนบางคนที่ชื่ นชอบศิลปะการรํา มโนราหไดมีการนํ าภาพ
“เทริด” (น. เครื่องประดับศีรษะ มงกุฎอยางเตี้ย มีกรอบหนา) (ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๖) จากภาพยนตร
เรื่อง “เทริด” มาใช เปน ภาพหนา ปกเฟสบุ คของตนเอง ซึ่ งยิ่ง ทํ า ใหศิล ปะการแสดงมโนราห เปนที่ รูจั ก
แพรหลายมากยิ่งขึ้น โดยศิลปะการแสดงมโนราหเปนวัฒนธรรมพื้นเมืองดั้งเดิมที่มีชื่อเสียงและคงไวซึ่ง
อัตลักษณของความเปนภาคใต ที่มีความเชื่อมโยงกับพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเปนที่ตั้งของวัดพระ
มหาธาตุวรมหาวิหาร อันมีองคพระบรมธาตุเจดียประดิษฐานอยู ซึ่งเปนศูนยรวมพลังความศรัทธาของชาว
พุทธทั่วทุกสารทิศ ไมเฉพาะแตชาวพุทธในพื้นที่ภาคใตเทานั้น
๒.๒ การเรียนการสอนภาษาไทย แมพระราชบัญญัติภาษาประจําชาติของประเทศมาเลเซีย
ฉบับ ค.ศ.๑๙๖๗ (พ.ศ.๒๕๑๐) ไดกําหนดใหภาษามลายูเปนภาษาประจําชาติและภาษาราชการเพียงภาษา
เดียว และมีผลบังคับใชกับทุกชุมชนทุกเชื้อชาติในประเทศมาเลเซีย แตในสวนของนโยบายการศึกษาของ
ประเทศมาเลเซียไดกําหนดใหการศึกษาระดับประถมศึกษาสามารถสอนดวยภาษามลายู ภาษาจีน ภาษา
ทมิฬ และภาษาอังกฤษได (พัชรินทร สวนฐิตะปญญา, ๒๕๔๑) สวนชาติพันธุอื่นๆ สามารถเรียนภาษาหรือ
ศาสนาของกลุ มชาติพั นธุตนเองได ดั งนั้ นจึง เป น การเปดพื้ น ที่ให คนสยามในการจัด การเรีย นการสอน
ภาษาไทย ดวยเหตุนี้ภาษาไทยจึงยังคงดํารงอยูในชุมชนสยามมาตั้งแตอดีตสืบจนกระทั่งถึงปจจุบัน
โดยการเรี ย นการสอนภาษาไทยเป น อี ก แนวทางหนึ่ ง ในการสื บ ทอดอั ต ลั ก ษณ และมรดกทาง
วัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนาทางออมไดเปนอยางดี เพราะทําใหเด็กและเยาวชนคนสยามรุนหลังมีความรู
ความเขาใจและสามารถสื่อสารภาษาไทยได ซึ่งจะเปนสะพานในการเชื่อมโยงไปสูการทําความเขาใจใน
ทอดอัตลักษณและมรดกทางวัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนา และนําไปสูการปฏิบัติในที่สุด
สําหรับการเรียนการสอนภาษาไทยของเด็กและเยาวชนสยามในประเทศมาเลเซียมีการจัดการเรียน
การสอนขึ้นที่วัด โดยเฉพาะวัดใหญๆ วัดจะมีโรงเรียนหรืออาคารสอนภาษาไทยใหเด็กและเยาวชนสยาม
เชน วัดวิสุทธิประดิษ ฐาราม บานปลายละไม ตําบลปาดังเกอรเบา อําเภอเปนดัง รัฐเคดาห วัดลํา ปา
บา นลําปา ตําบลรัมไบ อําเภอเปนดัง รัฐเคดาห วัดบุญญาราม ตํา บลอะห อําเภอกูบังปาสู รัฐเคดาห
วัดพรหมวิจิตร บานโคก ตําบลอาเหรา อําเภอกางา ร รัฐเปอรลิส และวัดมัชฌิมาประสิทธิ์ (วัดยาหวี)
บานยาหวี ตําบลอาเหรา อําเภอกางาร รัฐเปอรลิส เปนตน
ครูที่ทําหนาที่สอนภาษาไทยใหกับเด็กและเยาวชนสยาม ไดแก พระภิกษุสงฆที่จําวัดนั้นๆ ซึ่งมีทั้ง
พระภิกษุสงฆที่เปนคนสยามและพระภิกษุสงฆที่เปนคนไทยที่เดินทางไปจากประเทศไทยเพื่อจําวัดและสอน
ภาษาที่ชุม ชนสยามในประเทศมาเลเซี ย รวมทั้ งชาวสยามที่มี ความรู ดา นภาษาไทยก็จะทํ าหนา ที่ส อน
๑๐

ตัวละครเดนตัวหนึ่งในละครเรื่อง "โนราห" ซึ่งมีชอื่ เสียงในการรําโนราห และเปนพอของนางเอก
เปนภาพยนตรแหงศักดิ์ศรีและทัศนคติแหงศิลปะของแผนดินใต วาดวยเรื่องราวกวาจะเปนโนราห ศิลปะการแสดง
อันเลื่องชื่อของดินแดนดามขวานทองในยุคสมัยใหม การสืบทอดจากรุนสูรุน การเปลี่ยนผานและมุมมองของคนรุนใหม
โดยถายทอดผานการกํากับการแสดงของเอกชัย ศรีวิชัย (http://www.movies2free.com/movie/2520) ซึ่งออกฉายใน
โรงภาพยนตรเมื่อชวงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙

๑๑

๑๐๔

ภาษาไทยใหกับเด็กและเยาวชนสยาม โดยเฉพาะผูที่มีอายุมากกวาและมีความรูภาษาไทยก็จะมาชวยทํา
หนาที่สอนภาษาไทยใหกับผูที่มีอายุนอยกวา ซึ่งจะเปนไปในลักษณะของ “พี่สอนนอง” โดยในการจัด
การเรียนการสอนภาษาไทยดังกลาวจะไมมีคาจางที่ชัดเจน แตจะมีคาตอบหรือคาสินน้ําใจใหเล็กนอย
นอกจากนี้ยังมีอาสาสมัคร โดยเฉพาะอาสาสมัครที่เปนกลุมนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยและ
สถาบันการศึกษาตางๆ โดยเฉพาะจากมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคใตของประเทศไทย เชน มหาวิทยาลัย
ทักษิณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปนตน ไดเขาไปสอนภาษาไทย
ใหกับเด็กและเยาวชนสยามที่โรงเรียนสอนภาษาไทยตามวัดตางๆ ในประเทศมาเลเซีย รวมถึงการไปทํา
กิจกรรมอื่นๆ รวมกับคนสยามอีกดวย
การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยสําหรับเด็กและเยาวชนสยามจะจัดการเรียนการสอนในชวง
วันหยุดที่วางเวนจากการเรียนที่โรงเรียนประจําที่เปนการเรียนการสอนแบบทางการ เชน การจัดการเรียน
การสอนในวันเสาร-อาทิตย และในวันจันทร-ศุกร เวลาประมาณ ๑๕.๐๐-๑๘.๐๐ น. เปนตน สําหรับ
การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยบางวัดจะเก็บคาเลาเรียน ประมาณ ๕-๑๐ ริงกิต (ประมาณ ๕๐-๑๐๐
บาท)/คน/เดือน บางวัดก็ไมเก็บคาเลาเรียน (เรียนฟรี) ทั้งนี้เนื่องจากวัดไดรับงบประมาณสนับสนุนเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยจากหนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของอยูแลว ซึ่งสอดคลองกับคําบอกเลา
ของ นายสุชาติ ขุนสุวรรณ อายุ ๒๖ ป อดีตครูสอนภาษาไทยชาวสยาม ปจจุบันเปนนักศึกษา ชั้นปที่ ๔
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่เลาใหฟงวา
“บางวัดก็ตองจายคาเรียนแตจายไมเยอะ บางวัดก็ไมตองจาย เพราะไดรับเงินสนับสนุนอยูแลว
สวนแบบเรียนสวนใหญใหฟรี แตไมไดบังคับใครจะเรียนก็ได ไมเรียนก็ได บางครั้งการเรียนการสอนก็สอน
กันเอง เปนไปในลักษณะพี่สอนนองซะมากกวา” (สัมภาษณเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐)

ภาพที่ ๖๐ โรงเรียนสอนภาษาไทยวัดวิสุทธิประดิษฐาราม บานปลายละไม ตําบลปาดังเกอรเบา
อําเภอเปนดัง รัฐเคดาห

๑๐๕

ภาพที่ ๖๑ ศูนยอบรมพุทธศาสนาสุนทรประชานาถ (โรงเรียนสอนภาษาไทย)
ตําบลปาดังเกอรเบา อําเภอเปน ดัง รัฐเคดาห

ภาพที่ ๖๒ บรรยากาศภายในหองเรียนของโรงเรียนสอนภาษาไทยวัดวิสุทธิประดิษฐาราม
บานปลายละไม ตําบลปาดังเกอรเบา อําเภอเปน ดัง รัฐเคดาห
สําหรับหนังสือเรียนที่ใชในการจัดการเรียนการสอนใหกับเด็กและเยาวชนสยามจะเปนหนังสือเรียน
ของมู ลนิ ธิ วิ เชี ยรโมลี (แฉล ม เขมปฺ โ ญ) วั ด ชัย มงคล พระอารามหลวง อํ า เภอเมื อง จั งหวั ดสงขลา
ประเทศไทย มีพระเทพสุธรรมญาณ เปนประธานมูลนิธิ ซึ่งเปนหนังสือเรียนที่อยูในโครงการผลิตหนังสือ
เรียนภาษาไทย สําหรับชาวมาเลเซียเชื้อสายไทย ในประเทศมาเลเซีย โดยมูลนิธิและศูนยการสอนภาษาไทย
พุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย วัดมัชฌิมาราม รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ศูนยการสอนพุทธศาสนาและ
ภาษาไทย วัดบุญญาราม รัฐเคดาห ประเทศมาเลเซีย และมูลนิธิวิเชียรโมลี (แฉลม เขมปฺโญ) วัดชัยมงคล
พระอารามหลวง อํา เภอเมือง จังหวัดสงขลา รวมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา ประเทศไทย
อีกทั้งยังใชหนังสือเรียนภาษาไทย เชน หนังสือวรรณคดีลํานํา และหนังสือภาษาพาที ซึ่งเปนแบบเรียน
ภาษาไทยของกระทรวงศึ กษาธิ การ ประเทศไทยอี กด ว ย ซึ่ งสอดคล องกับ คํา บอกเล า ของ นายสุ ช าติ

๑๐๖

ขุนสุ ว รรณ อายุ ๒๖ ป อดี ต ครูส อนภาษาไทยชาวสยาม ป จจุ บั นเปน นั กศึกษา ชั้น ป ที่ ๔ สาขาวิช า
ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่เลาใหฟงวา
"นอกจากหลั กสูตรของมูล นิธิ พระวิเ ชีย รโมลีแลว ป จจุบั นโรงเรีย นสอนภาษาไทยตามวัดตา งๆ
ในประเทศมาเลเซียยังไดนําหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของประเทศไทยมาใชอีกดวย โดยมีการนําเอาเอกสารตําราเรียนภาษาพาที และ
วรรณคดีลํานํา ตามขอกําหนดของกระทรวงฯ มาใหนักเรียนไดใชเรียน โดยมีเปาหมายเพื่อความครบถวน
ตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานและการพัฒนาความสามารถดานคําศัพทใหแกนักเรียน และใหทันตามยุคสมัยของ
ประเทศไทย" (สัมภาษณเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐)
โดยหนังสือเรียนทั้งหมดที่ใชในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยใหกับเด็กและยาวชนสยามจะ
เปนไปในลักษณะของการใหเปลาหรือแจกฟรีใหกับผูเรียน

ภาพที่ ๖๓ สวนหนึ่งของหนังสือเรียนที่ใชเรียนในโรงเรียนสอนภาษาไทยสําหรับเด็กและเยาวชนสยาม
ในประเทศมาเลเซีย

๑๐๗

ภาพที่ ๖๔ สวนหนึ่งของการหัดคัดลายมือของเด็กและเยาชนสยาม
โดยพบวา ในชีวิตประจําวันของคนสยามจะใชภาษาไทยในการสื่อสาร คนสยามไมวาจะเปนเด็ก
เยาวชน หรื อ ผู ใ หญ พบว า มี ทั ก ษะการใช ภ าษาไทยในการพู ด ได ดี ก ว า ทั ก ษะการอ า นและเขี ย น
ซึ่งรองลงมาคือทักษะการอานและการเขียนตามลําดับ อยางไรก็ตามสําหรับการใชภาษาไทยของคนสยาม
แมวาจะเปนภาษาไทยที่มีลักษณะเหมือนกับภาษาไทยของคนในประเทศไทย แตพบวาการใชภาษาไทยของ
คนสยามจะมีความเลื่อนไหลไมแนนอนตายตัว กลาวคือ ในสิ่งเดียวกันอาจเขียนหรือใชคําที่แตกตางกันได
แตจะเขาใจตรงกันวามีความหมายคําเดียวกัน และไมถือวาผิด ซึ่งจะแตกตางจากภาษาไทยที่ใชในประเทศ
ไทยที่มี ความเลื่ อนไหลน อย หากเขีย นผิ ด ก็คือผิ ด แต ภาษาไทยของคนสยามจะไม ถือวา ผิ ด เช น เวลา
๑๘.๐๙ น. (ตามเวลาของประเทศไทย) บางครั้งคนสยามจะใชวา เวลา บาย ๖.๐๙ นาที หรือ บางครั้งก็
ใชวา เวลา ๑๘.๐๙ น. แตคนสยามทุกคนก็จะเขาใจตรงกันวาคือเวลาใด
นอกจากนี้ยังพบวาในการรับสมัครงานของหนวยงานหลายๆ แหงในประเทศมาเลเซีย หากผูสมัคร
มีคุณสมบัติพิเศษสามารถพูดและสื่อสารภาษาไทยได ก็จะไดรับเงินเดือนสูงกวาผูที่พูดและสื่อสารภาษาไทย
ไมไ ด ดัง นั้ น การพู ดและสื่อสารภาษาไทยไดจึ ง เป นขอไดเปรีย บอยา งหนึ่ ง ในการสมั ครงานในประเทศ
มาเลเซียอีกดวย
บทบาทภาครัฐ ของประเทศมาเลเซียและประเทศไทยในการสง เสริมอัตลักษณและมรดกทางวัฒนธรรม
ฐานพระพุทธศาสนาของชาวสยามในรัฐ ตอนเหนือประเทศมาเลเซีย
บทบาทภาครัฐ ของประเทศมาเลเซีย ในการสง เสริม อัต ลักษณแ ละมรดกทางวัฒ นธรรมฐาน
พระพุทธศาสนาของชาวสยามในรัฐ ตอนเหนือประเทศมาเลเซีย
โดยภาพรวมในอดี ตที่ผ านมาคนสยามในฐานะพลเมืองของประเทศมาเลเซียจะได รับ สิทธิ และ
โอกาสนอยหากเปรียบเทียบกับพลเมืองของประเทศมาเลเซียเชื้อสายมาลายู ทั้งนี้เนื่องจากคนสยามใน
ชวงแรกๆ ไมไดมีสถานะเปน “ภูมิบุตรา” แตอยางไรก็ตามดังที่ไดกลาวมาแลววาตอมาคนสยามไดรับ
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สถานะเปน “ภูมิบุตรา” ของประเทศมาเลเซีย สงผลใหคนสยามไดรับสิทธิและโอกาสตางๆ มากขึ้นแมวาจะ
ยังนอยกวาพลเมืองของประเทศมาเลเซียเชื้อสายมาลายูก็ตาม
นอกจากนี้ ประเด็น สํา คั ญ คือ นอกจากคนสยามจะไดรับ สิ ทธิและโอกาสมากขึ้นในฐานะที่เป น
“ภูมิบุตรา” ของประเทศมาเลเซียแลว ยังพบวา คนสยามไดรับการสงเสริมและสนับสนุนใหหลายๆ ดาน
จากรัฐบาลประเทศมาเลเซียเพิ่มมากขึ้นอยางเห็นไดชัด ซึ่งในที่นี้จะขอกลาวถึงเฉพาะการสงเสริมอัตลักษณ
และมรดกทางวัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนาของชาวสยาม โดยจะกลาวถึงในสวนของบทบาทภาครัฐใน
การสงเสริมอัตลักษณและมรดกทางวัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนาของชาวสยามเทานั้น
สําหรับบทบาทภาครัฐของประเทศมาเลเซียในการสงเสริมอัตลักษณและมรดกทางวัฒนธรรมฐาน
พระพุทธศาสนาของชาวสยามปรากฏภาพที่ชัดเจนมากขึ้น ภายหลังจากที่รัฐบาลมาเลเซียไดเปดโอกาสให
คนสยามสามารถเขา ไปดํา รงตําแหนงสมาชิ กวุฒิสภา (ส.ว.) ของประเทศมาเลเซียไดในสัดสวน ๑/๖๓
กลาวคือ คนสยามจะไดรับการแตงตั้งจากนายกรัฐมนตรี ของประเทศมาเลเซียใหดํ ารงตําแหนงสมาชิก
วุฒิ สภา จํ า นวน ๑ คน ในจํา นวนสมาชิกวุฒิ ส ภาทั้ งหมดทั่ ว ประเทศ ๖๓ คน ป จจุบั นคนสยามที่ ดํา รง
ตําแหนงสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ของประเทศมาเลเซีย ไดแก ดาโตะเชอรี่ บุญสม สุวรรณมณีย (Senator
Datuk Seri Boon Som Inong) อายุ ๕๕ ป เปนคนสยามลําดับที่ ๓ ที่ไดดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภา
ตั้งแตรัฐบาลมาเลเซียเปดโอกาสใหคนสยามสามารถดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาได โดยที่ผานมาบทบาท
ภาครัฐของประเทศมาเลเซียในการสงเสริมอัตลักษณและมรดกทางวัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนาของชาว
สยามที่สําคัญๆ มีดังตอไปนี้
๑. การสงเสริมดานพระพุทธศาสนา
บทบาทภาครัฐของประเทศมาเลเซียที่สําคัญบทบาทหนึ่งในการสงเสริมอัตลักษณและมรดกทาง
วัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนาของชาวสยาม ไดแก การสงเสริมพระพุทธศาสนา ซึ่งมีการสงเสริมในหลาย
ลักษณะ ที่เห็นไดชัดเจน เชน การใหงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาและบูรณะวัดของชุมชนสยามที่ตั้งอยู
ตามรัฐตางๆ ไมวารัฐเปอรลิส รัฐเคดาห รัฐกลันตัน และตรังกานู เปนตน โดยใหการสนับสนุนงบประมาณ
ในทุกๆ ป หมุนเวียนกันไป ซึ่งสอดคลองกับคําบอกเลาของดาโตะเชอรี่ บุญสม สุวรรณมณีย อายุ ๕๕ ป
สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ของประเทศมาเลเซีย ที่เลาวา
“รัฐบาลมาเลเซียใหงบประมาณสนับสนุนเปนประจําทุกป บางทีก็ใหบูรณะวัดบาง สรางโบสถบาง
๖ ป ใหไปประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ริงกิต” (สัมภาษณเมื่อ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙)
นอกจากนี้ ก ารส ง เสริ ม พระพุ ท ธศาสนาที่ สํ า คั ญ อี ก ประการหนึ่ ง ของรั ฐ บาลมาเลเซี ย คื อ
การกําหนดใหวันวิสาขบูชาเปนวันหยุดราชการของประเทศมาเลเซีย สงผลใหพี่นองชาวพุทธทั้งที่เปนคน
สยามและคนมาเลเซีย เชื้ อสายอื่น ๆ ได มีโอกาสเขา รวมกิ จกรรมสํา คัญ ทางพระพุท ธศาสนาอันเนื่องใน
วันวิสาขบูชา แมวารัฐบาลมาเลเซียจะไมไดประกาศใหวันอาสาฬหบูชาและวันมาฆบูชาเปนวันหยุดราชการ
ของประเทศมาเลเซี ย ก็ตาม แตการที่ รัฐ บาลประกาศให วั นวิส าขบูช าเปนวั น หยุ ดราชการของประเทศ
มาเลเซีย ยอมสะทอนใหเห็นถึงการใหความสําคัญกับพระพุทธศาสนา
๒. การสงเสริมดานประเพณีและวัฒนธรรม
ภาครัฐของประเทศมาเลเซียไดเขามามีบทบาทระดับหนึ่งในการสงเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
ของชาวสยาม ซึ่งสวนใหญจะเปนการสงเสริมในลักษณะของการใหงบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรม
ตางๆ ที่เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมของคนสยาม โดยประเพณีและวัฒนธรรมของชาวสยามสวนใหญจะ
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ตั้งอยูบนรากฐานของพระพุทธสาสนา ดังนั้นการเขามาสงเสริมประเพณีและวัฒนธรรมของรัฐบาลประเทศ
มาเลเซียจึงเปรียบเสมือนกับการเขา มาสงเสริมอัตลักษณและมรดกทางวัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนา
นั่นเอง
บทบาทภาครัฐของมาเลเซียในการเขามาสงเสริมประเพณีและวัฒนธรรมของชาวสยามที่เห็นได
ชัดเจน เชน การสงเสริมศิลปะการแสดงมโนราห การจัดงานประเพณีลอยกระทง และประเพณีสงกรานต
เปนตน ดังที่ไดกลาวไปแลววาสวนใหญจะใหการสนับสนุนในลักษณะของการสนับสนุนงบประมาณ ซึ่ง
สอดคลองกับคําบอกเลาของดาโตะเชอรี่ บุญสม สุวรรณมณีย อายุ ๕๕ ป สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ของ
ประเทศมาเลเซีย ที่เลาวา
“การจัด งานสงกรานต รัฐก็ไดใหการสนับสนุนงบประมาณไป ประมาณ ๕๐ พันริงกิต เช น
ที่เคดาห แตก็จะเปลี่ยนวัดไปเรื่อยๆ” (สัมภาษณเมื่อ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙)
๓. การสงเสริมดานการศึกษา
การศึกษาเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งในการดํารงไวซึ่งอัตลักษณและมรดกทางวัฒนธรรมฐาน
พระพุทธศาสนา กลาวคือ หากคนสยามมีความรูหรือไดรับการศึกษาก็จะมีความสามารถหรือมีศักยภาพใน
การคงรักษาไวซึ่งอัตลักษณและมรดกทางวัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนา
สําหรับบทบาทภาครัฐของประเทศมาเลเซียในการสงเสริมการศึกษาของคนสยาม พบวามีประเด็น
สําคัญ ๒ ประการ ไดแก
๓.๑ การสงเสริมการศึกษาในระบบ สําหรับการสงเสริมการศึกษาในระบบ พบวา คนสยาม
นอกจากมีสิทธิและโอกาสในการไดรับการศึกษาในระบบในฐานะพลเมืองของประเทศมาเลเซียแลว คน
สยามยั งมี โ อกาสและสิ ทธิ บ างประการเหนือกว า พลเมื องมาเลเซี ย เชื้ อสายอื่ น ๆ ที่ มิใช เชื้ อสายมาลายู
กลาวคือ ในอดีตคนสยามจะไมมีโอกาสในการเขารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยบางแหง ซึ่งเปนมหาวิทยาลัย
ที่กอตั้งขึ้นเพื่อเปดรับเฉพาะคนมาเลเซียเชื้อสายมาลายูเทานั้น แตตอมารัฐบาลไดเปดโอกาสใหคนสยาม
สามารถเขารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยดังกลาวได ในขณะที่ชาวมาเลเซียบางเชื้อชาติก็ยังไมไดรับโอกาส
ในการใหเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยดังกลาว จากที่กลาวมาจึงเห็นไดชัดเจนเกี่ยวกับการเปดและขยายโอกาส
ทางการศึกษาใหกับคนสยามของรัฐบาลมาเลเซีย
นอกจากนี้รัฐบาลมาเลเซียยังไดมีการใหทุนการศึกษาแกนักศึกษาชาวสยามในการไปศึกษาตอใน
ระดั บปริญญาเอกที่ต างประเทศอี กดว ย เชน ประเทศอังกฤษ เปน ตน ในสาขาต างๆ เช น สาขาวิ ศวะ
โดยในปจ จุบัน มีนักศึกษาชาวสยามที่ไ ดรับทุนจากรัฐบาลมาเลเซี ยไปศึกษาตอในตา งประเทศมีทั้งหมด
จํานวน ๒๘ คน (สัมภาษณ ดาโตะเชอรี่ บุญสม สุวรรณมณีย, สัมภาษณเมื่อ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙)
นักศึกษาทุนเหลานี้เมื่อจบการศึกษากลับมา นอกจากจะเปนศักยภาพที่สําคัญของประเทศมาเลเซียแลว
ยังเปนกําลังและศักยภาพที่สําคัญของคนสยามอีกดวย
๓.๒ การสงเสริมการศึกษานอกระบบ ไดแก การสงเสริมและการสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนภาษาไทยใหกับเด็กและเยาวชนสยาม โดยรัฐบาลมาเลเซียไดเขามามีบทบาทในการสงเสริมโดยการ
ใหงบประมาณสนับสนุนโรงเรียนสอนภาษาไทย ซึ่งมีอยูตามวัดตางๆ ในชุมชนสยาม เปนตน และตามที่ได
กลาวไปแลววา แมพระราชบัญญัติภาษาประจําชาติของประเทศมาเลเซีย ฉบับ ค.ศ.๑๙๖๗ (พ.ศ.๒๕๑๐)
ไดกําหนดใหภาษามลายูเปนภาษาประจําชาติและภาษาราชการเพียงภาษาเดียว และมีผลบังคับใชกับทุก
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ชุมชนทุกเชื้อชาติในประเทศมาเลเซีย แตในขณะเดียวกันรัฐบาลก็เปดโอกาสใหชาติพันธุอื่นๆ สามารถเรียน
ภาษาของกลุมชาติพันธุตนเองได
อี ก ประเด็ น หนึ่ ง ที่ น า สนใจเกี่ ย วกั บ การส ง เสริ ม อั ต ลั ก ษณ แ ละมรดกทางวั ฒ นธรรมฐาน
พระพุทธศาสนาของชาวสยาม พบวา นอกจากจะเปนบทบาทของรัฐบาลมาเลเซียที่เขามาใหการสงเสริม
และสนับสนุนแลว ยังมีกลุมลูกหลานชาวสยามที่ทํางานรับราชการในรัฐตางๆ ของประเทศมาเลเซีย ไดมี
การรวมตัวกันในนาม “สโมสรขาราชการมาเลเซียเชื้อสายไทย” (Kelab Siam Sektor Awam : KESSA)
ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อประมาณ ๒ ปที่ผานมา ปจจุบันมีสมาชิก ประมาณ ๒๕๐ กวาคน ประกอบดวยขาราชการ
ตํารวจ ทหาร ครู ผูพิพากษา และหมอ เปนตน จากลูกหลานชาวสยามที่ทํางานรับราชการในรัฐตางๆ ของ
ประเทศมาเลเซีย ประมาณ ๕๐๐ กวาคน เพื่อเขามามีสวนรวมในการสงเสริมและจัดกิจกรรมตางๆ ใหกับ
คนสยามในประเทศมาเลเซีย ซึ่งจากบทบาทดังกลาว พบวา มีผลตอการสงเสริมอัตลักษณและมรดกทาง
วั ฒ นธรรมฐานพระพุ ท ธศาสนาของชาวสยาม ทั้ ง นี้ เ นื่ องจากการส ง เสริ มและจั ด กิจ กรรมของสโมสร
ขา ราชการมาเลเซีย เชื้ อสายไทย เปนปจ จั ยอยา งหนึ่ งที่ดึงดูด ใหเด็ กๆ และเยาวชนเขามามีส วนรวมใน
กิจกรรมตางๆ โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนา เชน การเขามาจัดกิจกรรม
การละเลน และการแขงขันตางๆ เชน เกมบันไดงู และการประกวดอานขาว และอื่นๆ ในงานบุญเดือน ๑๐
เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๙ ณ วัดลําปา ตําบลรัมไบ อําเภอเปนดัง รัฐเคดาห เปนตน แมวากิจกรรมที่
จัดขึ้นจะไมไดเปนกิจกรรมที่เกีย่ วของกับวัฒนธรรมบนฐานพระพุทธศาสนาโดยตรงก็ตาม แตก็เปนกิจกรรม
ที่ดึงดูดใหเด็กและยาวชนสยาม ตลอดจนผูปกครองไดทํากิจกรรมรวมกันภายในวัดหลังจากเสร็จจากพิธีงาน
บุญเดือน ๑๐

ภาพที่ ๖๕ การเขามาสงเสริมและจัดกิจกรรมของสโมสรขาราชการมาเลเซียเชื้อสายไทย
บทบาทภาครั ฐ ของประเทศไทยในการส ง เสริ ม อั ต ลั ก ษณ แ ละมรดกทางวั ฒ นธรรมฐาน
พระพุทธศาสนาของชาวสยามในรัฐ ตอนเหนือประเทศมาเลเซีย
สํา หรั บบทบาทภาครัฐของประเทศไทยในการสงเสริม อัต ลั กษณและมรดกทางวั ฒนธรรมฐาน
พระพุทธศาสนาของชาวสยามที่สําคัญๆ มีดังตอไปนี้
๑. การสงเสริมดานพระพุทธศาสนา การสงเสริมดานพระพุทธศาสนาเปนบทบาทสําคัญประการ
หนึ่งของภาครัฐของประเทศไทยที่นําไปสูการสงเสริมอัตลักษณและมรดกทางวัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนา
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ของชาวสยามในรัฐตอนเหนือประเทศมาเลเซีย โดยเฉพาะบทบาทการสงเสริมของสถานทูตไทย ประจํากรุง
กัวลาลัมเปอร และสถานกงสุลใหญ ณ เมืองปนัง ไมวาจะเปนการสงเสริมดานงบประมาณ การมีสวนรวม
ในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่ชุมชนชาวสยามในรัฐตอนเหนือประเทศมาเลเซียจัดขึ้นในแตละชวงเวลา
หรือแมแตการมีสวนรวมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่จัดขึ้นที่รัฐอื่นๆ ในประเทศมาเลเซีย เชน รัฐปนัง
และรัฐกลันตัน เปนตน
๒. การสงเสริมดานประเพณีและวัฒนธรรม สําหรับบทบาทภาครัฐของประเทศไทยในการสงเสริม
ประเพณีและวัฒนธรรมอันนําไปสูการสงเสริมอัตลักษณและมรดกทางวัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนาของ
ชาวสยามในรัฐตอนเหนือประเทศมาเลเซีย พบวามี ๒ ลักษณะ ไดแก
๒.๑ บทบาทการส งเสริม ประเพณี และวั ฒ นธรรมโดยหน ว ยงานภาครัฐ ที่ ตั้งอยูในประเทศ
มาเลเซีย สําหรับหนวยงานภาครัฐที่มีบทบาทในการสงเสริมประเพณีและวัฒนธรรมของคนสยามในรัฐตอน
เหนือประเทศมาเลเซีย ที่เอื้อตอการสงเสริมอัตลักษณและมรดกทางวัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนาของชาว
สยาม ไดแก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร (Royal Thai Embassy , Kuala Lumpur) สถาน
กงสุลใหญ ณ เมืองปนัง (Royal Thai Consulate-General, Penang) และสถานกงสุลใหญ ณ เมืองโกตา
บารู (Royal Thai Consulate-General, Kota Bharu) โดยมีบทบาทในการสงเสริมและสนับสนุน
งบประมาณ ตอดจนการเขาไปมีสวนรว มในงานประเพณีและวัฒนธรรมของชาวสยามในรัฐตอนเหนือ
ประเทศมาเลเซียอยางตอเนื่อง ดังเชนกรณีการจัดโครงการเยาวชนสยามเยือนถิ่นมาตุภูมิ ซึ่งจัดขึ้นระหวาง
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม - ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยมีเยาวชนสยามจากรัฐตางๆ ของประเทศมาเลเซียเขารวม
จํานวน ๑๒๐ คน โดยโครงการดังกลาวเปนการจัดกิจกรรมในลักษณะของการนําเยาวชนสยามจากประเทศ
มาเลเซียเดินทางมาศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับประเทศไทย ซึ่งไดนําเยาวชนสยามเดินทางไปศึกษาเรียนรูใน
จังหวัดตางๆ ของประเทศไทย เชน สงขลา ประจวบคีรีขันธ นครปฐม กรุงเทพฯ และอื่นๆ โดยไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณสวนหนึ่งจากหนวยงานภาครัฐของประเทศไทยทั้งที่ตั้งอยูในประเทศมาเลเซียและที่ตั้ง
อยูในประเทศไทย รวมถึงการชวยเหลือและสนับสนุนในดานอื่นๆ เชน ดานการศึกษาดูงาน ณ กระทรวง
การต างประเทศ กรุงเทพฯ ประเทศไทย เปนตน โดยหน วยงานภาครัฐ ของประเทศที่ มีบทบาทในการ
สงเสริมและสนับในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เชน กระทรวงการตางประเทศ ของประเทศไทย สถานกงสุล
ใหญ ณ เมืองปนัง สถานกงสุลใหญ ณ เมืองโกตาบารู และสํานักงานพระพุทธศาสนา ของประเทศไทย
เปนตน ซึ่งสอดคลองกับคําบอกเลาของทานเอกจิต กรัยวิเชียร อายุ ๕๙ ป กงสุลใหญ ประจําสถานกงสุล
ใหญ ณ เมืองปนัง รัฐปนัง ประเทศมาเลเซีย ที่กลาววา
“สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร สถานกงสุลใหญ ณ เมืองปนัง และสถานกงสุลใหญ
ณ เมืองโกตาบารู ไดมีบทบาทในการสงเสริมและสนับสนุนในกิจกรรมตางๆ ของชาวสยามทั้งที่เปนทางการ
และไมเปนทางการ โดยเฉพาะการชวยเหลือในเรื่องของงบประมาณ สิ่งของ รวมทั้งการเขารวมในกิจกรรม
ประเพณีและวัฒนธรรมตางๆ ตามโอกาส” (สัมภาษณเมื่อ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)
สอดคลองกับคําบอกเลาของนายสุชาติ ขุนสุวรรณ อายุ ๒๖ ป อดีตครูสอนภาษาไทยชาวสยาม
ปจจุบันเปนนักศึกษา ชั้นปที่ ๔ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ซึ่งเปนผูที่มีบทบาทสําคัญคนหนึ่งในการจัดโครงการเยาวชนเยือนถิ่นมาตุภูมิ ที่เลาใหฟง
โดยสรุปวา
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“หน ว ยงานของประเทศไทยที่ เ ข า มามี บ ทบาทในการจั ด โครงการเยาวชนเยื อ นถิ่ น มาตุ ภู มิ
มีสํานักงานพระพุทธศาสนา กระทรวงการตางประเทศ สถานกงสุลใหญเมืองปนัง และสถานกงสุลใหญ
เมืองโกตาบารู” (สัมภาษณเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ และวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐)

ภาพที่ ๖๖ โครงการเยาวชนสยามเยือนถิ่นมาตุภูมิ
๒.๒ บทบาทการสงเสริมประเพณีและวัฒนธรรมโดยหนวยงานภาครัฐที่ตั้งอยูในประเทศไทย
ซึ่งมีบทบาททั้งการเขาไปสงเสริมประเพณีและวัฒนธรรมของชาวสยามที่ชุมชนสยามประเทศมาเลเซีย และ
การส งเสริม ประเพณี และวั ฒ นธรรมของชาวสยามที่ป ระเทศไทย กล า วคือ สํา หรับการเขา ไปส ง เสริ ม
ประเพณีและวัฒนธรรมของชาวสยามที่ชุมชนสยามประเทศมาเลเซีย สวนใหญจะเปนหนวยงานภาครัฐที่อยู
บริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย ซึ่งจะเปนไปในลักษณะของการไดรับเชิญเพื่อใหไปรวมงานประเพณีและ
วัฒนธรรมตางๆ ของชาวสยาม สวนการสงเสริมประเพณีและวัฒนธรรมของชาวสยามที่ประเทศไทย ที่เอื้อ
ตอการสงเสริมอัตลั กษณและมรดกทางวัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนาของชาวสยาม ไดแก หน วยงาน
ภาครัฐ ที่ จัง หวั ด นครศรี ธ รรมราช หน ว ยงานที่ สํ า คัญ ที่ เ ข า มามีบ ทบาทในส ว นนี้ ได แก เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช และการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) สํานักงานนครศรีธรรมราช โดยการเขามา
สงเสริมและสนับสนุนทั้งในเรื่องงบประมาณ การมีสวนรวม การประชาสัมพันธ และอื่นๆ โดยเฉพาะ
ในชวงที่คนสยามจากประเทศมาเลเซียเดินทางมาบวชเปนหมูคณะที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร โดยไดมี
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การประชาสัมพันธและเชื่อมโยงไปสูเรื่องของการทองเที่ยวดวยนอกเหนือจากการสงเสริมประเพณีและ
วัฒ นธรรมแลว แต อย า งไรก็ต ามสํ า หรับการส ง เสริมประเพณีและวั ฒนธรรมดัง กลา วของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชนั้น ขึ้นอยูกับนโยบายของผูบริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราชในแตละสมัยดวย สวนการ
เขามาสงเสริมของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) สํานักงานนครศรีธรรมราช นั้นเพิ่งเขามาใหการ
สงเสริมและสนับสนุนในชวงระยะหลังๆ (พระมหาสมปองฐานิสฺสโร อายุ ๕๑ พรรษา รองเจาอาวาสวัด
หนาพระบรมธาตุ สัมภาษณเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐)
๓. การสงเสริมดานการศึกษา โดยเฉพาะในสวนของการศึกษานอกระบบ ซึ่งไดแก การจัดการ
เรียนการสอนภาษาไทย และธรรมศึกษาใหกับเด็กและเยาวชนสยามในรัฐตอนเหนือ ประเทศมาเลเซีย
หนวยงานภาครัฐของประเทศไทยในมาเลเซีย ซึ่งไดแก สถานทูตไทย ประจํากรุงกัวลาลัมเปอร และสถาน
กงสุลใหญ ณ เมืองปนัง ไดใหการสงเสริมและสนับสนุนในรูปของอุปกรณเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
และการสนับสนุนงบประมาณตามความเหมาะสม รวมถึงการสนับสนุนโลประกาศเกียรติคุณตางๆ เชน โล
ประกาศเกียรติคุณนักธรรม ธรรมศึกษา เปนตน ตลอดจนการเขารวมงานตางๆ ที่เกี่ยวของหากไดรับเชิญ
เสนทางความสัมพันธเชิง อัตลักษณและมรดกรว มทางวัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนาของชาวสยามใน
รัฐตอนเหนือประเทศมาเลเซียกับชาวไทยทองถิ่นในภาคใตข องประเทศไทย
เสนทางความสัมพันธเชิงอัตลักษณและมรดกรวมทางวัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนาของชาวสยาม
ในรัฐตอนเหนือประเทศมาเลเซียกับชาวไทยทองถิ่นในภาคใตของประเทศไทย หรือที่เรียกวา “เสนทางสาย
บุญทางพระพุทธศาสนา” มีรายละเอียดที่นาสนใจดังตอไปนี้
เสนทางสายบุญ ทางพระพุทธศาสนาของชาวสยาม : เสนทางสายอดีต
เสนทางสายบุญทางพระพุทธศาสนาของชาวสยามในรัฐตอนเหนือ ประเทศมาเลเซีย เมื่อตองการ
เดินทางไปทําบุญที่วัดในประเทศไทย วัดซึ่งเปนจุดหมายปลายทางหลัก ไดแก วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
สามารถแบงเสนทางไดดังตอไปนี้
๑. เสนทางจากรัฐ เปอรลิสสูว ัดพระมหาธาตุว รมหาวิหาร
เสนทางการเดินทางของชาวสยามที่อาศัยอยูในรัฐเปอรลิส เมื่อจะเดินทางไปยังวัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ในอดีต มีดวยกัน ๒ เสนทางหลัก ไดแก
๑.๑ เสนทางที่ ๑ เดินทางจากรัฐเปอรลิสเขาสูวังประจัน จังหวัดสตูล แลวเดินทางตอไปยัง
เทื อ กเขาพั บ ผ า จั ง หวั ด ตรั ง หลั ง จากนั้ น เข า สู จั ง หวั ด พั ท ลุ ง และเดิ น ทางต อ ไปยั ง วั ด พระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช
รัฐเปอรลิส
ประเทศ
มาเลเซีย

วังประจัน
จังหวัดสตูล

เทือกเขาพับผา
จังหวัดตรัง

จังหวัดพัทลุง

แผนภูมิที่ ๒ เสนทางที่ ๑ จากรัฐเปอรลิสสูวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร
จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๑๔

๑.๒ เส น ทางที่ ๒ เดิ น ทางจากรั ฐ เปอร ลิ ส เข า สู พื้ น ที่ ป าดั ง เบซาร ป ระเทศมาเลเซี ย
แลวเดินทางตอเขา สูปาดังเบซาร อําเภอสะเดา จังหวัด สงขลา ประเทศไทย แลวเดิ นทางตอเขาอําเภอ
หาดใหญ จังหวัดสงขลา หลังจากนั้นเดินทางเขาสูบก ซึ่งปจจุบันก็คือพื้นที่บริเวณอําเภอสทิงพระ จังหวัด
สงขลา นั่นเอง หลังจากนั้นเดินทางตอไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช
รัฐเปอรลิส
ประเทศ
มาเลเซีย

ปาดังเบซาร
ประเทศ
มาเลเซีย

ปาดังเบซาร
ประเทศไทย

อําเภอหาดใหญ
จังหวัดสงขลา

บก
(อําเภอ
สทิงพระ)

วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร
จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนภูมิที่ ๓ เสนทางที่ ๒ จากรัฐเปอรลิสสูวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
๒. เสนทางจากรัฐ เคดาหสูว ัดพระมหาธาตุว รมหาวิหาร
เส น ทางการเดิ น ทางของชาวสยามที่ อ าศั ย อยู ใ นรั ฐ เคดาห ห รื อ ไทรบุ รี เมื่ อ จะเดิ น ทางไปยั ง
วั ด พระมหาธาตุ ว รมหาวิ ห าร จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ในอดี ต มี เ พี ย ง ๑ เส น ทางหลั ก ได แ ก
เริ่ ม เดิ น ทางออกจากรั ฐ เคดาห โ ดยผ า นจั ง โหลน ๑๒ (Changlun) ซึ่ ง เป น เมื อ งขนาดเล็ ก ตั้ ง อยู ใ น
เขตกูบังปาซู ทางทิศเหนือของรัฐเคดาห ตอจากนั้นเดินทางเขาสูอําเภอสะเดา และอําเภอหาดใหญ จังหวัด
สงขลา แลวเดินทางตอไปยังเมืองสงขลา หลังจากนั้นเดินทางตอไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัด
นครศรีธรรมราช
รัฐเคดาห
ประเทศ
มาเลเซีย

จังโหลน
ประเทศ
มาเลเซีย

อําเภอหาดใหญ
จังหวัดสงขลา

เมืองสงขลา
จังหวัด
สงขลา

วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร
จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนภูมิที่ ๔ เสนทางจากรัฐเคดาหสูวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
จากเสนทางสายบุญทางพระพุทธศาสนาของชาวสยามในรัฐตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย ซึ่งเปน
เสนทางสายอดีตทั้ง ๓ เสนทาง สามารถสรุปไดดังแผนที่

๑๒

จังโหลน หรือเรียกวา “ชังลุน” (Changlun) มาจากภาษาไทยคําวา “ชางหลน”

๑๑๕

ภาพที่ ๖๗ แผนที่เสนทางสายบุญทางพระพุทธศาสนาของชาวสยาม : เสนทางสายอดีต

๑๑๖

สําหรับการเดินทางทั้ง ๓ เสนทางดังกลาวจากรัฐตอนเหนือประเทศมาเลเซียสูวัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราชนั้น ขณะเดินทางคนสยามในสมัยกอนจะพกพาเสบียงอาหารสําหรับ
นํา มารั บประทานระหว า งการเดิ นทาง ซึ่ งเสบี ยงอาหารที่ นิย ม ได แก “ขา วแห ง ” โดยมี วิธี การทํ า คือ
นํา ขา วสารไปหุงใหสุก หลั งจากขา วสุกแลวก็นําขาวที่ สุกไปตากให แหงและใสเกลือเพื่อใหขา วมีรสชาติ
สําหรับการตากขา วใหแหงก็เพื่อใหสามารถพกพาไดสะดวกในขณะที่เดินทาง โดยขาวสาร ๗ กิโลกรัม
เมื่อหุงสุกแลวและนําไปตากใหแหงจะไดขาวแหง ประมาณ ๑ กิโลกรัม ซึ่งจะทําใหงายและสะดวกใน
การพกพาเพราะมีน้ําหนักเบาและเมื่อเวลาจะรับประทานขาว ก็จะนําขาวแหงดังกลาวใสกระบอกไมไผ และ
เติมน้ําเพื่อใหขาวแหงพองตัวเมื่อขาวแหงพองตัวแลวก็สามารถนํามารับประทานได นอกจากนี้สําหรับคน
สยามบางคนที่มีญาติอยูทางฝงประเทศไทยก็จะใชวิธีการแวะที่บานญาติและรับประทานอาหารตามบาน
ญาติเหลานั้น
เสนทางสายบุญ ทางพระพุทธศาสนาของชาวสยาม : เสนทางสายปจจุบัน
การเดินทางของชาวสยามไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ตามเสนทางดังกลาวในอดีต บางก็ใช
การเดินเทาบางก็ใชเกวียนในการเดินทาง ตอมาเมื่อมีรถไฟไมฟนเกิดขึ้นก็มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง
จากการเดินเทาหรือเกวียนมาเปนการเดินทางดวยรถไฟไมฟนแทน โดยผานทางเสนทางชุมทางหาดใหญไป
ยังชุ มทางเขาชุมทองและเขาสูจั งหวัดนครศรีธ รรมราช ตอมาก็เริ่มมีการเดินทางโดยรถบัส และรถยนต
สวนตัว ซึ่งมีทั้งเดินทางแบบสวนตัวและไปรวมกันเปนกลุม ซึ่งสอดคลองกับคําบอกเลาของพระอาจารย
จตุโชค เลี่ยมมุณี อายุ ๔๕ พรรษา วัดบุญญาราม ตําบลอะห อําเภอกูบังปาสู รัฐเคดาห ที่เลาวา
“เมื่ อกอนเวลาคนสยามเดิ นทางไปบวชลูกหลานยัง วั ดพระธาตุ จะเดิ นทางด ว ยรถไฟเป นหลั ก
โดยเดินทางเขาสูหาดใหญ แลวเดินทางตอไปยังนครศรีธรรมราช แตเดี่ยวนี้การเดินทางสะดวกขึ้นกวาแต
กอนเยอะมาก สวนใหญเดี่ยวนี้จะไปกับรถยนตหรือรถบัส” (สัมภาษณเมื่อ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙)
สําหรับการเปลี่ยนแปลงการเดินทางของคนสยามในมาเลเซียไปยังจังหวัดนครศรีธ รรมราชเพื่อ
นมัสการองคพระบรมธาตุเจดียและบวชลูกหลานนั้นในปจจุบันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอยางเห็น
ไดชัด ทั้งในเรื่องของลักษณะการเดินทางและรูปแบบการเดินทางที่เปลี่ยนแปลงไป กลาวคือ หลังจากการ
เดินทางดวยรถไฟไมฟน คนสยามเริ่มมีการเดินทางโดยรถบัสและรถยนตสวนตัว ซึ่งมีทั้งเดินทางแบบสวนตัว
และไปรวมกันเปนกลุมดังที่ไดกลาวไวขางตน โดยกอนหนานี้ชาวสยามในมาเลเซียเมื่อตองการเดินทางไป
ทําบุญที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารก็จะมีการรวมกลุมกันไปประมาณ ๓๐-๔๐ คันรถบัส และมีการคิดคา
ใหบริการรายหัวหรือรายคน คนละประมาณ ๗๐๐ บาท สําหรับการเดินทางพักคางคืนแบบ ๒ คืน ๓ วัน
แตอยางไรก็ตามปจจุบันราคาคาใหบริการดังกลาวมีอัตราเพิ่มสูงขึน้ อยูที่ประมาณ ๑,๕๐๐ บาทตอคน
โดยการเดิ น ทางของคนสยามเป า หมายหลั กคื อการไปทํ า บุ ญ ยัง วั ด พระมหาธาตุ ว รมหาวิ หาร
เปนหลัก สวนสถานที่อื่นๆ อาจจะมีการแวะชมสถานที่อื่นๆ บาง แตทั้งนี้ก็มิใชเปนสถานที่เปาหมายหลัก
ของการทําบุญแตเปนไปในลักษณะของการทองเที่ยว โดยเฉพาะในปจจุบันกลุมคนสยามที่เดินทางไป
ทําบุญยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือไปบวชลูกบวชหลานก็จะมีการแวะเที่ยวรายทางยังสถานที่ตางๆ
ในระหวา งเดินทางกลับดวย นอกจากนี้ยังพบวานอกจากวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารแลว คนสยาม
บางส ว นยั งเคยเดิ นทางไปยั งวั ดช า งใหราษฎรบูรณะ ตํา บลควนโนรี อํ า เภอโคกโพธิ์ จัง หวัด ปต ตานี
อีกดวย แตตอมาชวงหลังการเดินทางไปทําบุญยังวัดชางใหไดรับความนิยมลดนอยลงเนื่องจากเหตุการณ

๑๑๗

ความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต สงผลใหคนสยามกังวลในเรื่องของความปลอดภัย ซึ่งสอดคลอง
กับคําบอกเลาของคุณยายทองเงิน ศรีสุวรรณ อายุ ๙๑ ป ซึ่งเปนคนสยามที่อาศัยอยูในรัฐเคดาห ที่เลาให
ฟงวา
“เมื่อกอนมีคนสยามไปกันยังวัดชางให จังหวัดปตตานี แตชวงนี้ไมคอยไปกันแลวเพราะเมืองยุง”
(สัมภาษณเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙)
สํา หรั บกลุมคนสยามที่ เดิ นทางมายังวั ดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร สามารถจํา แนกได ๒ กลุ ม
ไดแก กลุมที่หนึ่งเดินทางมาเพื่อตองการทําบุญและนมัสการองคพระบรมธาตุเจดีย เชน การเดินทางมา
เพื่อร ว มบู รณะพระบรมธาตุ เ จดี ย และการเดิ น ทางมาร ว มทํ า บุญ ในงานประเพณี เดื อ น ๑๐ เป นต น
ดังกรณีของชาวสยามจากอําเภอเปนดัง รัฐเคดาห ที่เดินทางมาเปนหมูคณะเพื่อมารวมงานบุญประเพณี
เดือน ๑๐ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ในชวงระหวางวันที่ ๒๙-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เปนตน และกลุม
ที่สอง คือกลุมที่เดินทางมาบวชลูกหลานยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร โดยเหตุผลสําคัญที่คนสยามใน
ประเทศมาเลเซียนิยมเดินทางมาทําบุญและบวชลูกหลานยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนั้น เนื่องจากมี
ความเชื่อวา องคพระบรมธาตุเจดียที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีความศักดิ์สิทธิ์กวาพระบรมพระธาตุที่อื่นๆ
และเชื่ อ ว า องค พ ระบรมธาตุ เ จดี ย ที่ จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราชเป น พระบรมธาตุ ข องแท ซึ่ ง คนสยามมี
ความศรัทธามาอยางยาวนานตั้งแตสมัยบรรพบุรุษ
อยางไรก็ตามนอกจากการเดินทางของชาวสยามเพื่อมาทําบุญและนมัสการองคพระบรมธาตุเจดีย
และเดิ น ทางมาบวชลู ก หลานที่ วั ด พระมหาธาตุ ว รมหาวิ ห ารแล ว ยั ง พบว า คนสยามยั ง เดิ น ทางมาที่
วั ด สระเรี ย ง และวั ด หน า พระบรมธาตุ ซึ่ งเป นวั ด ที่ ตั้ ง เยื้ องอยู บ ริ เวณตรงกัน ข า มกับ วั ดพระมหาธาตุ
วรมหาวิ หารอี ก ด ว ย เพื่ อมารว มทํ า บุ ญ ในโอกาสตา งๆ เช น งานบุ ญ ทอดกฐิ น ซึ่ง จั ด ขึ้ น เมื่ อวั น ที่ ๓๑
กรกฎาคม ๒๕๕๙ เปนตน โดยคนสยามสวนหนึ่งจะมีความผูกพันกับวัดหนาพระบรมธาตุ เนื่องจากเมื่อ
เวลาคนสยามเดินทางมาบวชลูกหลานที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร คนสยามสวนหนึ่งจะนอนพักคางคืนที่
วัดหนาพระบรมธาตุ จึงทําใหมีความผูกพันกับวัดหนาพระบรมธาตุในระดับหนึ่ง เพราะวัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหารไมมีที่พักสําหรับคางคืนเหมือนกับวัดหนาพระบรมธาตุ
โดยปจจุบันเสนทางการเดินทางของชาวสยามจากรัฐเปอรลิสและรัฐเคดาหทเี่ ดินทางเขามาประเทศ
ไทยเพื่อมาทํ าบุ ญและนมั สการองคพ ระบรมธาตุเจดี ย และเดิน ทางมาบวชลูกหลานที่ วัด พระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร สวนใหญนิยมใชเสนตางตอไปนี้
๑. เสนทางจากรัฐเปอรลิสสูวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
ชาวสยามสวนใหญที่เดินทางมาจากรัฐเปอรลิสสูวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารในปจจุบัน นิยมใช
๒ เสนทางหลัก ไดแก
๑.๑ เสนทางที่ ๑ โดยการเดินทางจากรัฐเปอรลิสเขาสูพื้นที่ปาดังเบซาร ประเทศมาเลเซีย
แลวขามดานพรหมแดนมาเลเซีย-ไทย เขาสูบานปาดังเบซาร อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ประเทศไทย
และเดินทางตอเขาสูอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา แลวเดินทางผานเกาะยอ จังหวัดสงขลา หลังจากนั้น
เดินทางตอไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๑๘

รัฐเปอรลิส
ประเทศ
มาเลเซีย

ปาดังเบซาร
ประเทศ
มาเลเซีย

ปาดังเบซาร
ประเทศไทย

หาดใหญ
จังหวัดสงขลา

วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร
จังหวัดนครศรีธรรมราช

เกาะยอ
จังหวัด
สงขลา

แผนภูมิที่ ๕ เสนทางที่ ๑ จากรัฐเปอรลิสสูวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารในปจจุบัน
๑.๒ เสนทางที่ ๒ โดยการเดินทางจากรัฐเปอรลิสเขา สูพื้นที่ปาดังเบซาร ประเทศมาเลเซีย
แลวขามดานพรหมดแดนมาเลเซีย-ไทย เขาสูบานปาดังเบซาร อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ประเทศไทย
และเดินทางตอเขาสูอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา แลวเดินทางผานจังหวัดพัทลุง หลังจากนั้นเดินทาง
ตอไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช
รัฐเปอรลิส
ประเทศ
มาเลเซีย

ปาดังเบซาร
ประเทศ
มาเลเซีย

ปาดังเบซาร
ประเทศไทย

หาดใหญ
จังหวัดสงขลา

วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

จังหวัดพัทลุง

แผนภูมิที่ ๖ เสนทางที่ ๒ จากรัฐเปอรลิสสูวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารในปจจุบัน
๒. เสนทางจากรัฐเคดาหสูวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
ชาวสยามสวนใหญที่เดินทางมาจากรัฐเคดาหสูวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารในปจจุบัน นิยมใช ๒
เสนทางหลัก ไดแก
๒.๑ เสนทางที่ ๑ โดยการเดินทางจากรัฐเคดาหเขาสูจังโหลน ประเทศมาเลเซีย มาขามดาน
พรหมแดนมาเลเซีย-ไทย ที่บานสํานักขาม อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ประเทศไทย จากนั้นเดินทางเขาสู
อํา เภอหาดใหญ จั ง หวั ด สงขลา แล ว เดิ นทางผ า นเกาะยอ จั งหวั ดสงขลา หลัง จากนั้ นเดิ น ทางต อไปยั ง
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช
รัฐเคดาห
ประเทศ
มาเลเซีย

จังโหลน
ประเทศ
มาเลเซีย

อําเภอสะเดา
จังหวัดสงขลา

อําเภอ
หาดใหญ
จังหวัดสงขลา

เกาะยอ
จังหวัด
สงขลา

วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร
จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนภูมิที่ ๗ เสนทางที่ ๑ จากรัฐเคดาหสูวัดพระมหาธาตุมหาธาตุวรมหาวิหารในปจจุบัน
๒.๒ เสนทางที่ ๒ โดยการเดินทางจากรัฐเคดาหเขาสูจังโหลน ประเทศมาเลเซีย มาขามดาน
พรหมแดนมาเลเซีย-ไทย ทีบ่ านสํานักขาม อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ประเทศไทย จากนั้นเดินทางเขาสู
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา แลวเดินทางผานจังหวัดพัทลุง หลังจากนั้นเดินทางตอไปยังวัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๑๙

รัฐเคดาห
ประเทศ
มาเลเซีย

จังโหลน
ประเทศ
มาเลเซีย

อําเภอสะเดา
จังหวัดสงขลา

อําเภอ
หาดใหญ
จังหวัดสงขลา

จังหวัด
พัทลุง

วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร
จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนภูมิที่ ๘ เสนทางที่ ๒ จากรัฐเคดาหสูวัดพระมหาธาตุมหาธาตุวรมหาวิหารในปจจุบัน
จากเสนทางสายบุญทางพระพุทธศาสนาของชาวสยามในรัฐตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย ซึ่งเปน
เสนทางสายปจจุบันทั้ง ๔ เสนทาง สามารถสรุปไดดังแผนที่

๑๒๐

ภาพที่ ๖๘ แผนที่เสนทางสายบุญทางพระพุทธศาสนาของชาวสยาม : เสนทางสายปจจุบัน

๑๒๑

เสนทางความสัมพันธเชิง อัตลักษณและมรดกรว มทางวัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนาของชาวมาเลเซีย
เชื้อสายอื่นที่นับถือศาสนาพุทธกับชาวไทยทองถิ่นในภาคใตข องประเทศไทย
นอกจากคนสยามที่เดินทางมายังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารแลว ยังพบวามีชาวมาเลเซียเชื้อสาย
อื่นๆ เดินทางเขามาทําบุญยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเปนจํานวนมาก ไมวาจะเปนชาวมาเลเซียเชื้อสาย
จี น หรือชาวมาเลเซีย เชื้ อสายอิ น เดี ย ซึ่ ง ล ว นแล ว แต มี ความเลื่ อมใสศรัท ธาในองคพ ระบรมธาตุ เจดี ย
เชนเดียวกัน โดยสวนใหญจะเดินทางมากับรถบัสนําเที่ยวเปนหลัก และมีบางที่เดินทางมากับรถยนตสวนตัว
ซึ่งสวนใหญชาวมาเลเซียเชื้อสายอื่นที่เดินทางมายังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นอกจากมากราบไหวและ
นมัสการองคพระบรมธาตุเจดียแลว ประเพณีปฏิบัติอยางหนึ่งที่ชาวมาเลเซียเชื้อสายอื่นปฏิบัติเมื่อมาถึงวัด
พระมหาธาตุวรมหาวิหารนั่นก็คือ การแหผาขึ้นธาตุ

ภาพที่ ๖๙ ชาวมาเลเซียเชื้อสายอื่นกําลังแหผาขึ้นธาตุ
โดยเสนทางการเดินทางของชาวมาเลเซียเชื้อสายอื่นจากมาเลเซียมายังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
สวนใหญจะเดินทางผานเสนทางดานตรวจคนเขาเมืองดานนอก อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา แลวเดินทาง
ตอมายังตัวเมืองหาดใหญ จังหวัดสงขลา โดยสวนใหญจะแวะพักคางคืนที่ตัวเมืองหาดใหญ และช็อปปงยัง
แหลงยานการคาในตัวเมืองหาดใหญ เชน ตลาดกิมหยง และตลาดสันติสุข เปนตน รวมถึงแวะเที่ยวตลาดน้ํา
โดยเฉพาะตลาดน้ําคลองแห อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา นอกจากนี้ระหวางเสนทางการเดินทางจาก
หาดใหญมายังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารก็จะมีการแวะชมสถานที่ตางๆ ตามรายทาง ไมวาจะเปนสถานที่
ทองเที่ยว หรือสถานที่สําคัญทางศาสนา เชน วัดพะโคะ อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เปนตน แตทั้งนี้
ทั้งนั้นก็ขึ้นอยูกับโปรแกรมของแตละคณะ แตโดยภาพรวมแลวชาวมาเลเซียเชื้อสายอื่นที่เดินทางมายังวัด
พระมหาธาตุวรมหาวิหารจะเดินทางโดยใชนิยมใช ๔ เสนทางหลัก และจะแวะพักที่ตัวเมืองหาดใหญเปน
หลัก สําหรับ ๔ เสนทางหลัก ไดแก
๑. เสนทางที่ ๑ เดินทางจากประเทศมาเลเซียมาขามดานพรหมแดนมาเลเซีย-ไทย ที่บานปาดัง
เบซาร อํา เภอสะเดา จั งหวัด สงขลา ประเทศไทย แล ว เดิ นทางเขา สูอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
และเดินทางผานเกาะยอ จังหวัดสงขลา หลังจากนั้นเดินทางตอไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๑๒๒

ประเทศ
มาเลเซีย

ดานปาดังเบซาร
อําเภอสะเดา
จังหวัดสงขลา

อําเภอหาดใหญ
จังหวัดสงขลา

เกาะยอ
จังหวัดสงขลา

วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร
จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนภูมิที่ ๙ เสนทางที่ ๑ การเดินทางของชาวมาเลเซียสายอื่นจากประเทศมาเลเซีย
สูว ดั พระมหาธาตุวรมหาวิหาร
๒. เสน ทางที่ ๒ เดิ นทางจากประเทศมาเลเซี ย มาขา มดา นพรหมแดนมาเลเซี ย -ไทย ที่บ า น
ปาดัง เบซาร อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ประเทศไทย แลวเดินทางเขาสูอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
และเดิ น ทางผ า นจั ง หวั ด พั ท ลุ ง หลั ง จากนั้ น เดิ น ทางต อ ไปยั ง วั ด พระมหาธาตุ ว รมหาวิ ห าร จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช
ประเทศ
มาเลเซีย

ดานปาดังเบซาร
อําเภอสะเดา
จังหวัดสงขลา

อําเภอหาดใหญ
จังหวัดสงขลา

จังหวัดพัทลุง

วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร
จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนภูมิที่ ๑๐ เสนทางที่ ๒ การเดินทางของชาวมาเลเซียสายอื่นจากประเทศมาเลเซีย
สูว ัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
๓. เสนทางที่ ๓ เดินทางจากประเทศมาเลเซีย มาขามด า นพรหมแดนมาเลเซี ย-ไทย ที่ บ า น
สํานักขาม อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ประเทศไทย หรือที่เรียกวา “ดานนอก” แลวเดินทางเขาสูอําเภอ
หาดใหญ จั ง หวั ด สงขลา และเดิ น ทางผ า นเกาะยอ จั ง หวั ด สงขลา หลั ง จากนั้ น เดิ น ทางต อ ไปยั ง วั ด
พระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประเทศ
มาเลเซีย

บานสํานักขาม
(ดานนอก)
อําเภอสะเดา
จังหวัดสงขลา

อําเภอหาดใหญ
จังหวัดสงขลา

เกาะยอ
จังหวัดสงขลา

วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร
จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนภูมิที่ ๑๑ เสนทางที่ ๓ การเดินทางของชาวมาเลเซียสายอื่นจากประเทศมาเลเซีย
สูว ดั พระมหาธาตุวรมหาวิหาร
๔. เสนทางที่ ๔ เดินทางจากประเทศมาเลเซีย มาขามด า นพรหมแดนมาเลเซี ย-ไทย ที่ บ า น
สํานักขาม อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ประเทศไทย หรือที่เรียกวา “ดานนอก” แลวเดินทางเขาสูอําเภอ
หาดใหญ จัง หวัด สงขลา และเดินทางผ านจั งหวัดพัท ลุง หลั งจากนั้นเดินทางต อไปยังวั ดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๒๓

ประเทศ
มาเลเซีย

บานสํานักขาม
(ดานนอก)
อําเภอสะเดา
จังหวัดสงขลา

อําเภอหาดใหญ
จังหวัดสงขลา

จังหวัดพัทลุง

วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร
จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนภูมิที่ ๑๒ เสนทางที่ ๔ การเดินทางของชาวมาเลเซียสายอื่นจากประเทศมาเลเซีย
สูวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
จากเสนทางความสัม พัน ธเชิงอัต ลักษณและมรดกรว มทางวัฒนธรรมฐานพระพุ ทธศาสนาของ
ชาวมาเลเซียเชื้อสายอื่นที่นับถือศาสนาพุทธกับชาวไทยทองถิ่นในภาคใตของประเทศไทยทั้ง ๔ เสนทาง
สามารถสรุปไดดังแผนที่

๑๒๔

ภาพที่ ๗๐ แผนที่เสนทางสายบุญทางพระพุทธศาสนาของชาวมาเลเซียเชื้อสายอื่น

๑๒๕

วัดพระมหาธาตุว รมหาวิหาร จัง หวัดนครศรีธรรมราช : ศูนยรวมความศรัทธา
ประวัติความเปนมาของวัดพระมหาธาตุว รมหาวิหาร
“เมืองลิกอร” เปนชื่อเรียกของ “จังหวัดนครศรีธรรมราช” โดยสันนิษฐานวาชาวโปรตุเกสที่เขามา
ติ ด ต อ ค า ขายในสมั ย กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาตอนต น เป น ผู เ รี ย ก โดยเพี้ ย นมาจากคํ า ว า “นคร” ส ว นชื่ อ
“นครศรีธรรมราช” มาจากพระนามของกษัตริยผูครองนครในอดีต ทรงมีพระนามวา “พระเจาศรีธรรมา
โศกราช” (พระเจาศรีธรรมาโศกราช) มีความหมายวา “นครอันเปนสงาแหงพระราชาผูทรงธรรม” หรือ
“เมืองแหงพุทธธรรมของพระราชาผูยิ่งใหญ” (ปยะพร เจนกาญนดิลก, ๒๕๕๔)
นครศรีธรรมราชเปนเมืองโบราณ จากหลักฐานทางโบราณคดีสันนิษฐานวา เกิดขึ้นมาตั้งแตพุทธ
ศตวรรษที่ ๗ จากการที่มีประวัติมาอยางยาวนาน จึงปรากฏชื่อเมืองตามภาษาของแตละทองถิ่นตางกันไป
เชน ตามพลิงคม ตมพรลิงค มัทธาลิงคม ตามพรลงเกศวร โฮลิง โลแค็ก เปนตน ในราวพุทธศตวรรษที่
๑๗-๑๙ เมื องนครศรีธรรมราชเจริญ รุงเรืองถึงขีดสุ ดภายใตการปกครองของราชวงศศรีธ รรมาโศกราช
เนื่องจากเปนเมืองทางการคา ที่สําคัญ และเปนจุดพักสินคาระหวางตะวันตกกับตะวันออกประกอบกับ
ความเจริญของพระพุทธศาสนา จึงทําใหผูคนเดินทางจากทั่วทุกสารทิศเขามาตั้งถิ่นฐานกันอยางหนาแนน
ในชวงเวลานี้เมืองนครศรีธรรมราชมีแสนยานุภาพมาก สามารถจัดการปกครองหัวเมืองรายรอบไดถึง
๑๒ เมือง หรือที่เรียกกันวา “เมืองสิบสองนักษัตร”
ตอมาในสมัยรัตนโกสินทร พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ทรงแตงตั้งอุปราช
(พัด) ขึ้นเปนเจาพระยานครศรีธรรมราช (พัด) ปกครองเมืองจนชราภาพ จึงกราบทูลลาออกจากราชการ
ตอมาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา นภาลัย จึงโปรดเกลาฯ แตงตั้งพระบริรักษภูเบศรเปนเจาเมือง
ซึ่งไดกระทําความดีความชอบจนไดรับแตงตั้งใหเปนเจาพระยานครศรีธรรมราช (นอย) โดยทานเปนผูที่มี
ความสามารถหลายดาน ทั้งการปกครอง การทูต และโดยเฉพาะฝมือการตอเรือ จนไดรับสมญานามวา
“นาวีสถาปนิก” เมืองนครศรีธรรมราชจึงมีความเจริญรุงเรืองในทุกดานจนมาถึงปจจุบัน
เนื่องดวยผูปกครองนครศรีธรรมราชที่ผานมานั้นมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาอยางตอเนื่อง
จึงไดมีการสรางถาวรวัตถุมากมาย ไดแก วัดพระมหาธาตุว รมหาวิหาร พระอารามหลวงที่งดงามดวย
สถาปตยกรรมแบบอยุธยา มีพระเจดียบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเปนที่เคารพสักการะของชาวปกษใตมาก
มีประเพณีทองถิ่นเลื่องลือในเรื่องการบูชาองคจตุคามรามเทพ และพระพุทธรูปเกาแกศิลปะแบบอินเดียที่
หาชมไดยาก
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเดิมเรียกวา “วัดพระบรมธาตุ” ตั้งอยูที่ตําบลในเมือง อํา เภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช บนถนนราชดําเนิน ไมปรากฏหลักฐานการสรางแนชัด สันนิษฐานวาเดิมเปนวัดที่
ไมมีพระสงฆจํา พรรษา ตอมาสมเด็ จพระเจาบรมวงศเธอเจา ฟา ยุคลฑิฆั มพรกรมหลวงลพบุรีราเมศวร
อุปราชปกษใตทรงอาราธนาพระสงฆมาดูแลวัด ตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
พระองค ไ ด เ สด็ จ ประพาสเมื อ งนครและโปรดเกล า ฯ พระราชทานนามวั ด ใหม ว า “วั ด พระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร” เปนพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร และเปนปูชนียสถานที่สําคัญของจังหวัด
นครศรีธรรมราช (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, ม.ป.ป.) อีกทั้งยังเปนศูนยกลางแหงการปฏิบัติกิจกรรม
ตามความเชื่อและความศรัทธาทางพระพุทธศาสนา จึงถือไดวาวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเปนวัดหลัก
บานหลักเมืองที่สําคัญวัดหนึ่งของประเทศ
โดยวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเปนที่รวมแหงศิลปวัฒนธรรมตางๆ มาทุกยุคทุกสมัย เปนสถานที่
ที่ไ ดกอให เกิดความเชื่ อ ประเพณี เพลงกลอมเด็ ก นิทานพื้ นบ า น ตํา นานพื้นบ าน จิ ตรกรรม และ

๑๒๖

ประติมากรรม โดยเฉพาะสถูปเจดียนครศรีธรรมราชไดเปนตนแบบทางสถาปตยกรรมแพรหลายไปทั่ว
ทองที่ใกลเคียง อาทิ วัดเจดียงาม วัดพะโคะ วัดจะทิ้งพระ และวัดสีหยัง จังหวัดสงขลา วัดเขียนบางแกว
จังหวัด พัทลุง ทั้งยั งไดแพรหลายสูเมืองที่ หางไกล เชน อยุ ธยา สุโขทั ย กํา แพงเพชร ศรีสัชนาลัย และ
เชีย งใหม เป นตน และเปนสถานที่ที่ กอใหเกิดประเพณี ตา งๆ โดยเฉพาะประเพณี แหผ าขึ้นธาตุซึ่งเป น
ประเพณีที่เปนเอกลักษณเฉพาะของจังหวัดนครศรีธรรมราช (เกษม จันทรดํา, ๒๕๕๑)
สวนตํานานพระบรมธาตุเจดียนครศรีธรรมราชเลาวา เจาชายธนกุมาร และพระนางเหมชาลา เปน
ผูอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐาน ณ หาดทรายแกว และรับสั่งใหสรางเจดียองคเล็กๆ เพื่อนํา
พระบรมสารีริกธาตุบรรจุไวขางใน เมื่อเขาสูสมัยพระเจาศรีธรรมาโศกราช ทรงสรางเมืองนครศรีธรรมราช
ขึ้นพร อมกับกอสรา งพระบรมเจดี ยขึ้น ใหม บริเวณถนนราชดํ า เนิ นตํ า บลในเมื อง เมื่ อป พ.ศ.๑๗๑๙
(การทอ งเที่ ย วแห ง ประเทศไทย, ม.ป.ป.) มี รู ป แบบศิล ปกรรมเป น เจดี ย ท รงลั ง กา สู ง ๕๕.๗๘ เมตร
สวนยอดหอหุมดวยทองคําหนักประมาณ ๒๑๖ กิโลกรัม เดิมถือเปนหลักเมืองของชาวนครศรีธรรมราช รอบ
ฐานองคพระมหาธาตุเปนระเบียง เรียกวา “วิหารทับเกษตร” ถัดจากวิหารทับเกษตรออกไปเปนลาน มี
เจดียขนาดเล็กซึ่งสวนใหญจําลองมาจากพระมหาธาตุเจดียอยูโดยรอบ จํานวน ๑๘๕ องค (เกษม จันทรดํา,
๒๕๕๑) นับไดวาพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช เปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมืองและพุทธศาสนิกชนเคารพ
ศรัทธายิ่งนัก และความมหัศจรรยอยางหนึ่งของพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช คือ องคพระธาตุไมมีเงาทอด
ลงบนพื้นไมวาแสง จากดวงอาทิตยจะสองกระทบไปทิศทางใดขององคพระธาตุ
ภายในวัดมีวิหารหลวง ที่มีความงามตามแบบสถาปตยกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยา นอกจากนี้ยังมี
วิ ห ารสามจอมเป น ที่ ป ระดิ ษ ฐาน “พระศรี ธ รรมาโศกราช” พระพุ ท ธรู ป ทรงเครื่ อ ง วิ ห าร
พระมหาภิเนษกรมณ (วิหารทรงมา) วิหารทับเกษตร รวมทั้งวิหารเขียนและวิหารโพธิ์ลังกา ซึ่งจัดแสดง
โบราณวัตถุที่พุทธศาสนิกชนถวายเปนพุทธบูชา
นอกจากนี้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารยังมี “ประเพณีแหผาขึ้นธาตุ” ประเพณีสําคัญซึ่งจัดขึ้นเปน
ประจําทุกปในวันมาฆบูชา และวันวิสาขบูชา โดยชาวบานจะรวมแรงรวมใจนําผามาเย็บตอกันยาวเปนพันๆ
หลา จากนั้นจะแหผาไปยังวัดเพื่อนําไปพันรอบองคพระบรมธาตุเจดีย นับเปนประเพณีเกาแกที่หลอหลอม
ความสามัคคีและศรัทธาของพุทธศาสนิกชนปกษใตมาชานาน (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, ม.ป.ป.)
ประเพณีการแหผาขึ้นธาตุ
ประเพณี การแห ผ า ขึ้ น ธาตุ ข องนครศรี ธ รรมราช เป น ผลของการที่ ช าวนครศรี ธ รรมราชรั บ
พุทธศาสนามาจากอินเดียและศรีลังกา ซึ่งมีการยึดถือวาการทําบุญหรือการกราบไหวบูชาที่ใหกุศลจริงๆ
จะตองปฏิบัติตอพระพักตรของพระพุทธเจา เมื่อพระพุทธเจาปรินิพพานแลวการกราบไหวบูชาสัญลักษณ
แทนพระองค เช น เจดี ย ห รื อ พระพุ ท ธรู ป ก็ เ หมื อ นได บู ช ากราบไหว พ ระพุ ท ธเจ า ด ว ย การที่ ช าว
นครศรีธรรมราชนําเอาผาไปบูชาพระบรมธาตุเจดียโดยการโอบรอบองคพระบรมธาตุเจดียก็ถือเปนเหมือน
จากการบูชากราบไหวตอ พระพักตรพระพุทธเจาดวยเชนกัน
ประเพณีการแหผาขึ้นธาตุของเมืองนครศรีธรรมราชเปนประเพณีที่มีมานานและไมมีความแนชัดวา
เริ่มขึ้นตั้งแตเมื่อใด แตปรากฏในตํานานพระธาตุเมืองนครศรีธรรมราชวาประมาณ พ.ศ.๑๗๗๓ ขณะที่
กษัตริยสามพี่นอง คือ พระเจาศรีธรรมโศกราช พระเจาจันทรภาณุ และพระเจาพงษาสุระ กําลังเตรียม
สมโภชพระธาตุ อยู นั้ น คลื่ นได ซั ด เอาผา แถบใหญผื นหนึ่ ง ซึ่ ง มี รายเขีย นเรื่ องพุ ทธประวั ติ ซึ่ งเรี ยกว า
“พระบต” ขึ้นที่ชายหาดอําเภอปากพนัง เมืองนครศรีธรรมราช ชาวปากพนังไดเก็บผานั้นไปถวายพระเจา
ศรีธรรมโศกราช พระองคไดรับสั่งใหซักพระบตจนสะอาด แตลายเขียนภาพพุทธประวัติไมลบเลือน ยังคง

๑๒๗

สมบูรณ ดีทุกประการ จึงรับสั่งใหประกาศหาเจ าของไดความวาชาวพุทธกลุ มหนึ่งจํา นวน ๑๐๐ คน
จากเมืองหงสาวดีมี “ผขาวอริยพงษ” เปนหัวหนา จะเดินทางไปลังกาเพื่อนําพระบตไปบูชาพระบาทใน
เมืองลังกา แตเรือสํ าเภาถูกพายุแตกและถูกคลื่ นซัด ขึ้นฝงปากพนัง มีคนรอดชี วิต ๑๑ คน พระเจ า
ศรี ธ รรมมาโศกราชทรงพิ จ ารณาเห็ น ว า ควรนํ า พระบตนั้ น ไปห ม พระธาตุ เ จดี ย เ นื่ อ งในโอกาสสมโภช
พระบรมธาตุ และเจาของพระบตก็ลวนยินดี ตั้งแตนั้นมาการแหผาขึ้นธาตุที่มีจุดมุงหมายเพื่อสักการบูชา
พระพุทธเจาก็ไดกลายเปนประเพณีประจําเมืองนครศรีธรรมราชสืบมา
ในตํานานพระธาตุเมืองนครศรีธรรมราชที่กลาวถึงที่มาของประเพณีแหผาขึ้นธาตุมิไดมีการระบุวา
ประเพณีนี้กระทํากันในวันใด กระทั่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระพระพุทธเลิศหลานภาลัยไดมีการกําหนด
วันแหผาขึ้น ในวันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๖ อันเป นวันวิสาขบูชาของทุกป ตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัวไดกําหนดประเพณีแหผา ขึ้นธาตุเพิ่มขึ้นเปนสองวันคือวันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๓
อันเปนวันมาฆบูชา และวันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๖ และไดถือปฏิบัติกันมาจนทุกวันนี้ แตประชาชนนิยมมารวม
ในประเพณีแหผาขึ้นธาตุในวันเพ็ญเดือน ๓ มากกวาในวันเพ็ญเดือน ๖ และการแหผาขึ้นธาตุจะมีในโอกาส
พิเศษเมื่อกษัตริยเสด็จเมืองนครศรีธรรมราช
ในอดีตเมื่อถึงวันเพ็ญเดือน ๓ นั้นชาวพุทธที่เตรียมพระบตมาขึ้นพระธาตุจะออกมาตั้งแถวจาก
ตลาดทาวังเปนแถวเรียงสองโดยทุกคนจะทูนหรือชูพระบตที่วาดภาพพุทธประวัติไวเหนือศีรษะดวยถือวา
พระบตเปนเครื่องสักการะพระพุทธเจา จะถือไวในระดับต่ํากวาศีรษะไมไดแหไปยังวัดพระธาตุวรมหาวิหาร
โดยปกติพระบตเปนแถบผาที่ยาว มักจะเปนสีขาวหรือผายอมก็มักเปนสีเหลืองหรือสีแดง ซึ่งประชาชนตาง
รวมบริจาคเงินทองเพื่อซื้อผามาเย็บเปนพระบตตามแตกําลังศรัทธาบางครั้งยาวประมาณ ๑ กิโลเมตร ก็มี
แตเดิมนั้นประเพณีแหผาขึ้นธาตุเจาพระยานครและทายาทจะเปนผูกระทําพิธีเปนประจําโดยจะขบวนพิธี
พระบต และขบวนหาบคอนบรรจุ อาหารคาวหวาน เครื่ องอุ ป โภคบริโ ภค ที่ จ ะนํ า ไปถวายพระที่ วั ด
พระมหาธาตุวรมหาวิหาร และจะมีชาวเมืองเขารวมพิธีดวย นับเปนขบวนที่สวยงามนาดูมาก แตเมื่อเกิด
การเปลี่ยนแปลงปกครองใน พ.ศ.๒๔๗๕ แลว ชาวเมืองจึงไดรวมกันเปนผูจัดประเพณีแหผาขึ้นธาตุแทนเปน
ประจําทุกปตลอดมา
ปจจุบันประเพณีแหผาขึ้นธาตุมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหลายอยาง เชน ผาพระบตที่เคยวาด
ภาพเปนเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติสีสันสวยงามลงบนผาหลากสีพรอมทั้งประดับดวยลูกปดสีและดอกไม
สวยงาม ก็เหลือเพียงผาพื้น ๓ สี คือ สีขาว สีแดง และสีเหลือง ภัตตาหารพี่เคยแหมาถวายพระพรอมกัน
ก็กลับไมมี ขบวนแหก็ไมเอิกเกริกพรอมเพรียงกันเหมือนแตกอน ดวยพุทธศาสนิกชนตางเตรียมผากันมา
เอง ใครจะแหขึ้นพระธาตุกอนหลังก็แลวแตสะดวก เมื่อแหทักษิณาวัตรรอบพระบรมธาตุเจดีย ๓ รอบ
แลวก็นําผาเขาสูวิหารมาหรือวิหารพระทรงมา ซึ่งเปนที่ประดิษฐฐานภาพปูนปนและสิทธัตถะเสด็จออก
ผนวชประดับอยูที่ผนัง แลวผูรวมในขบวนแหจะสงตัวแทนเพียง ๓-๔ คน สมทบไปกับเจาหนาที่ของวัดเพื่อ
นํา ผา พระบตขึ้นไปโอบลอมองคพระบรมธาตุเจดีย เพราะทางวั ดกําหนดใหลานภายในกํา แพงแกวเป น
สถานที่หวงหาม ก็เปนการเสร็จพิธี
อยางไรก็ตามผาพระบตก็ถือเปนสัญลักษณแหงความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่ยึดเอาพระบรม
ธาตุเปนที่พึ่งแทนองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ประเพณีแหผาขึ้นธาตุอันเปนประเพณีที่ฝงแนนอยูใน
จิตใจของพุ ทธศาสนิกชนชาวนครศรีธ รรมราชและชาวเมื องใกลไกล ซึ่งยึดเอาพระบรมธาตุเปนเสมือน
ตั ว แทนของพระพุ ท ธเจ า เป น ที่ พึ่ ง ทางใจนี้ นั บ เป น ประเพณี ที่ ร วมเอาศรั ท ธาด ว ยความบริ สุ ท ธิ์ ใ จของ
ชาวนครศรีธรรมราชและพุทธศาสนิกชนตางเมืองเขาดวยกัน หลอหลอมความเปนปกแผนที่มันคง นับเปน
เอกลักษณของนครศรีธรรมราชและประเทศไทยสืบตอกันมาชานาน (เกษม จันทรดํา, ๒๕๕๑)
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เงื่อนไขความสัมพันธเชิง อัต ลักษณและมรดกรว มทางวัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนาของชาวสยามกับ
ชาวไทยทองถิ่นในภาคใตข องประเทศไทย
๑. การนับถือศาสนาเดียวกัน
ปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่กอใหเกิดความสัมพันธเชิงอัตลักษณและมรดกรวมทางวัฒนธรรมฐาน
พระพุทธศาสนาของชาวสยามกับชาวไทยทองถิ่นในภาคใตของประเทศไทย นั่นก็คือปจจัยทางดานศาสนา
กลา วคือชาวสยามในรัฐ ตอนเหนื อของประเทศมาเลเซี ยมี ก ารนับ ถือศาสนาพุท ธเชน เดี ยวกับชาวไทย
สวนใหญในภาคใตของประเทศไทยที่นับถือศาสนาพุทธเชนเดียวกัน ดวยเหตุที่นับถือศาสนาเดียวกันจึง
กอใหเกิดความเชื่อ ประเพณี และวัฒนธรรมที่คลายคลึงกันอันเปนปจจัยสําคัญที่นําไปสูการเกิดอัตลักษณ
รวมกันทางวัฒนธรรมทั้งนี้เนื่องจากชาวสยามในรัฐตอนเหนือของประเทศมาเลเซียและชาวไทยในพื้นที่
ภาคใตของประเทศไทยนอกจากนับถือศาสนาพุทธเพื่อเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแลว หากแตยังไดนําหลัก
คํา สอนทางพระพุ ทธศาสนามาใช ปรั บประยุ กตใช เปนแนวทางในการดํ ารงชี วิ ตอี กดว ย ดั งนั้นจึ งทํ า ให
วัฒนธรรมตางๆ โดยเฉพาะวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับทางพระพุทธศาสนาของชาวสยามในรัฐตอนเหนือ
ประเทศมาเลเซียกับของชาวไทยในภาคใตของประเทศไทยมีความคลายคลึงกันมาก จึงเปนสิ่งที่เอื้อให
เกิดอัตลักษณและมรดกรวมทางวัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนาเกิดขึ้น
๒. ประวัติศาสตรรวม จากเหตุการณในอดีตที่ผานมาชาวสยามในรัฐตอนเหนือประเทศมาเลเซีย
กับชาวไทยในภาคใตของประเทศไทยลวนแลวแตผานเหตุการณหลายๆ เหตุการณมาดวยกัน จนทําใหเกิด
ประวัติ ศาสตรร ว มกันในอดี ต เนื่ องจากในอดี ต รั ฐ ตอนเหนื อของมาเลเซี ย เคยเป น หั ว เมื องที่ อยู ภายใต
การปกครองของราชอาณาจั ก รสยามมาก อน กอ นที่ ป ระเทศสยามจะยกดิ น แดนส ว นนี้ ใ ห อ ยู ภายใต
การปกครองของประเทศอังกฤษตามสนธิสัญญากรุงเทพฯ (Bangkok Treaty) ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๔๕๒
ซึ่งผลจากการทําสนธิสัญญาในครั้งนั้น สงผลใหคนสยามเหลานี้ตองถูกแยกดินแดน กลายเปนคนติดแผนดิน
แตอยางไรก็ตามแมวาปจจุบันคนสยามเหลานี้จะกลายเปนคนติดแผนดินและกลายเปนพลเมืองของประเทศ
มาเลเซีย แตจากการที่มีประวัติศาสตรรวมกันมายาวนานกับชาวไทยในภาคใตของประเทศไทย จึงนับวา
เปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่สงผลใหเกิดอัตลักษณและมรดกรวมทางวัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนาของ
ชาวสยามกับชาวไทยทองถิ่นในภาคใตของประเทศไทย
๓. ความคลายคลึงทางสังคมและวัฒนธรรม จากความคลายคลึงกันในหลายๆ ดาน ไมวาจะเปน
ดานภาษา ความเชื่อ ประเพณี และวัฒนธรรมของชาวสยามในรัฐตอนเหนือประเทศมาเลเซียกับชาวไทย
ทองถิ่นในภาคใตที่มีความคลายคลึงกันมาก โดยเฉพาะในเรื่องของภาษา ซึ่งจะเห็นไดชัดเจนในสวนของ
ภาษาพูด (ชาวสยามทุกคนจะพูดภาษาไทยทองถิ่นภาคใตในชีวิตประจําวัน แตจะมีเพียงบางสวนเทานั้นที่
เขียนภาษาไทยได) ภาษาพูดเปนปจจัยสําคัญในการสื่อสารในชีวิตประจํา วันที่กอใหเกิดความเขาใจใน
ความหมายตางๆ ซึ่งการที่ชาวสยามในรัฐตอนเหนือประเทศมาเลเซียกับชาวไทยในภาคใตของประเทศไทย
ใชภาษาพูดเดียวกัน อันไดแก ภาษาไทยทองถิ่นภาคใต ทําใหเกิดการสื่อสารที่เขาใจกันและนําไปสูความรูสึก
ที่เรียกวา“พวกเดียวกัน” มากยิ่งขึ้น และนอกจากนี้การที่ชาวสยามมีความเชื่อ ประเพณี และวัฒนธรรม
บางอยางเหมือนกับชาวไทยทองถิ่นในภาคใตก็ยิ่งเปนการตอกย้ําถึงความเปน “พวกเดียวกัน” ใหเพิ่มทวี
มากขึ้น ที่เห็นไดชัดเจน เชน ประเพณีลากพระ (ชักเรือพระ) ในเดือน ๑๑ อันเปนประเพณีสําคัญของ
ชาวไทยทองถิ่นในภาคใต โดยประเพณีลากพระในประเทศไทยจะมีเฉพาะที่ภาคใตเทานั้น แตในชุมชน
สยามที่ตั้งอยูในรัฐตอนเหนือของประเทศมาเลเซียก็มีประเพณีลากพระเชนเดียวกันกับภาคใตของประเทศ
ไทย แมจะแตกตางออกไปในรายละเอียดบางอยางก็ตาม
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จากที่กลาวมาเปนเพียงตัวอยางสวนหนึ่งของความคลายคลึงกันทางสังคมและวัฒนธรรมระหวาง
ชาวสยามในรัฐตอนเหนือประเทศมาเลเซียกับชาวไทยในภาคใตของประเทศไทย อันนําไปสูความรูสึกเปน
“พวกเดียวกัน” และมีหลายครั้งที่ความรูสึกดังกลาวไดสะทอนออกมาผานคําพูด ซึ่งคณะผูวิจัยมักจะไดยิน
บอยๆ ขณะอยูในพื้นที่ เชน
“หลบบานกอนพี่นอง๑๓เรามาจากไทย”
“พวกเดียวกันทั้งนั้นแหละ เพียงแตเราอยูฝงนี้ ที่จริงญาติพี่นองกันทั้งนั้นคนใตกับคนสยาม”
“มาจากไทยเหรอ เราคนไทยเหมือนกัน พวกเดียวกัน”
จากคําพูดเหลานี้สะทอนใหเห็นไดอยางชัดเจนถึงความรูสึกเปน “พวกเดียวกัน” ของคนสยามใน
รัฐตอนเหนือของประเทศมาเลเซียที่มีตอคนไทย โดยเฉพาะคนไทยในทองถิ่นภาคใต ซึ่งความรูสึกดังกลาวที่
เกิดขึ้นสวนหนึ่งสืบเนื่องมาจากการทีช่ าวสยามในรัฐตอนเหนือประเทศมาเลเซียกับชาวไทยทองถิ่นในภาคใต
มีความคลายคลึงกันทางสังคมและวัฒนธรรมนั่นเอง และจากความคลายคลึงดังกลาวรวมทั้งความรูสึกเปน
“พวกเดีย วกั น ” ได นํ า ไปสู ก ารเกิ ด อั ต ลัก ษณ แ ละมรดกรว มทางวั ฒ นธรรมฐานพระพุ ท ธศาสนาของ
ชาวสยามกับชาวไทยทองถิ่นในภาคใตของประเทศไทยอยางที่เปนอยูในปจจุบัน
๔. เครือขายความสัมพันธ เงื่อนไขสําคัญอีกประการหนึ่งที่กอใหเกิดความสัมพันธเชิงอัตลักษณ
และมรดกรวมทางวัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนาของชาวสยามกับชาวไทยทองถิ่นในภาคใตของประเทศ
ไทย นั่นก็คือ เครือขายความสัมพันธ ซึ่งมีดวยกัน ๒ ลักษณะ ไดแก
๔.๑ เครือขายความสัมพันธของพระสงฆ ไดแก เครือขายความสัมพันธระหวางพระสงฆในรัฐ
ตอนเหนือประเทศมาเลเซียกับพระสงฆในประเทศไทย โดยเฉพาะพระสงฆในภาคใตของประเทศไทย ซึ่งมี
อิทธิพลและบทบาทอยางมากในการกอใหเกิดความสัมพันธเชิงอัตลักษณและมรดกรวมทางวัฒนธรรมฐาน
พระพุทธศาสนาของชาวสยามกับชาวไทยทองถิ่นในภาคใตของประเทศไทย ที่เห็นไดชัดเจน เชน เครือขาย
ความสัมพันธระหวางพระสงฆในรัฐตอนเหนือประเทศมาเลเซียกับพระสงฆในจังหวัดพัทลุง และจังหวัด
สงขลา ของประเทศไทย เป น ต น ซึ่ ง ส ว นใหญ จ ะเป น เครื อข า ยความสั ม พั น ธ ที่ เ กี่ย วข องกั บ กิ จ กรรม
การจั ดการเรีย นการสอนภาษาไทยใหกับ เด็กและเยาวชนในชุ มชนสยามเป น สํา คั ญ โดยเฉพาะมู ล นิ ธิ
พระวิเชียรโมลี (แฉลม เขมปญโญ) วัดชัยมงคล พระอารามหลวง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งเปนผูที่มี
สวนสําคัญในการผลิตหนังสือเรียนภาษาไทย สําหรับชาวมาเลเซียเชื้อสายไทย ในประเทศมาเลเซีย ซึ่งก็คือ
ชาวสยามนั่ น เอง นอกจากนี้ ยั ง มี เ ครื อข า ยของพระสงฆ ใ นด า นกิ จ กรรมทางพระพุ ท ธศาสนาอี ก ด ว ย
โดยเฉพาะการบวช และการรวมงานบุญตางๆ ที่เห็นไดชัดเจน เชน เครือขายความสัมพันธระหวางพระสงฆ
ในรัฐตอนเหนือประเทศมาเลเซียกับพระสงฆในจังหวัดนครศรีธรรมราช ประเทศไทย โดยเฉพาะเครือขาย
ความสั ม พั นธกับพระสงฆวัด พระมหาธาตุว รมหาวิ หาร และวั ด หนา พระบรมธาตุ อํ า เภอเมื อง จั งหวั ด
นครศรีธรรมราช
๔.๒ เครือขายความสัมพันธของชาวสยาม ไดแก เครือขายความสัมพันธระหวางชาวสยามกับ
ชาวไทยท องถิ่น ในภาคใตของประเทศไทย ที่ มี การรูจั กและไปมาหาสู กัน ทั้งในลั กษณะของเครือญาติ
๑๓

พี่นองในที่นี้ หมายถึง คณะผูวิจัย

๑๓๐

มิตรสหาย หรือคนรูจักกัน จึงทําใหเกิดความสัมพันธที่นําไปสูการกอเกิดความสัมพันธเชิงอัตลักษณและ
มรดกรวมทางวัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนาของชาวสยามกับชาวไทยทองถิ่นในภาคใตของประเทศไทย
๕. การจัดกระบวนการเรียนรู โดยเฉพาะการจัดกระบวนการเรียนรูที่เกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนภาษาไทยสําหรับเด็กและเยาวชนชาวสยาม ซึ่งเปนการเรียนการสอนที่ใหความสําคัญกับภาษาไทย
สังคมไทย และวัฒนธรรมไทย เปนตน รวมถึงการจัดกระบวนการเรียนรูในลักษณะของการเรียนนักธรรม
โดยการจัดกระบวนการเรียนรูในลักษณะดังกลาวเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนชาวสยาม
มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับภาษาไทย สังคมไทย และวัฒนธรรมไทย รวมถึงมีความรูความเขาใจใน
พระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น สําหรับผูที่ทําหนาที่สอนหรือใหความรู ไดแก พระสงฆ ทั้งพระสงฆชาวสยาม
และพระสงฆที่เดินทางไปจากประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีครูอาสาสมัครที่สมัครมาทําการสอนเกี่ยวกับ
ภาษาไทย สังคมไทย และวัฒนธรรมไทย ที่เดินทางไปจากประเทศไทย ซึ่งสวนใหญจะเปนนิสิตนักศึกษา
จากมหาวิทยาลัยตางๆ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยในภาคใตของประเทศไทย เชน มหาวิทยาลัยทักษิณ เปนตน
ซึ่งการจัดกระบวนการเรียนรูใ นลักษณะดังกลาว นับไดวาเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งในการนําไปสูการเกิด
ความสัมพัน ธเชิงอัตลักษณและมรดกรวมทางวัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนาของชาวสยามกับชาวไทย
ทองถิ่นในภาคใตของประเทศไทย

๑๓๑

บทที่ ๕
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิ จั ย เรื่ อ ง เส น ทางสายบุ ญ ทางพระพุ ท ธศาสนาของชาวสยามในประเทศมาเลเซี ย :
การวิเคราะหมรดกรวมทางวัฒนธรรมไทยและมาเลเซียในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอัตลักษณและ
มรดกทางวัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนาของชาวสยามในรัฐตอนเหนือประเทศมาเลเซีย เพื่อศึกษารูปแบบ
และแนวทางการสืบทอดอัตลักษณและมรดกทางวัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนาของชาวสยามในรัฐตอน
เหนือประเทศมาเลเซีย เพื่อศึกษาบทบาทภาครัฐของประเทศมาเลเซียและประเทศไทยในการสงเสริม
อัตลักษณและมรดกทางวัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนาของชาวสยามในรัฐตอนเหนือประเทศมาเลเซีย
และเพื่อศึกษาเสนทางความสัมพันธเชิงอัตลักษณและมรดกรวมทางวัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนาของ
ชาวสยามในรัฐตอนเหนือประเทศมาเลเซีย รวมถึงชาวมาเลเซียเชื้อสายอื่นที่นับถือศาสนาพุทธ กับชาวไทย
ทองถิ่นในภาคใตของประเทศไทย ซึ่งเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยคณะผูวิจัยใช
วิธีการศึกษาและเก็บขอมูลทั้งจากแหลงขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูมิ สําหรับการศึกษาและเก็บขอมูล
จากแหลงปฐมภูมิ คณะผูวิจัยลงพื้นที่ศึกษาและเก็บขอมูลภาคสนามในรัฐตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย
ซึ่งเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ การสังเกต และการสนทนากลุม สําหรับการเก็บขอมูลภาคสนาม คณะผูวิจัย
เนนเก็บขอมูลจากชาวสยามในรัฐตอนเหนือประเทศมาเลเซีย รวมถึงชาวไทยทองถิ่นในภาคใตของประเทศ
ไทยที่มีความรูความเขา ใจเกี่ยวกับวั ฒนธรรมของชาวสยามในประเทศมาเลเซี ย สํา หรับการขอมู ลโดย
การสังเกตคณะผูวิจัยจะเนนการสังเกตอยางมีสวนรวมโดยเปดเผยบทบาทของคณะผูวิจัย (Observer as
Participant)
ส ว นการสั ม ภาษณ จ ะให ความสํ า คั ญ กั บ การสั ม ภาษณ เ ชิ ง ลึ ก และการสนทนากลุ ม
โดยคณะผูวิจัยจะสัมภาษณเชิงลึกและการสนทนาแบบซึ่งหนากับผูมีสวนรวม (Participants) ทั้งเชิงเดี่ยว
และเชิง กลุม กล าวคือ ผูมีสว นรวมเชิงเดี่ย วจะใชการสัมภาษณเชิง ลึก ขณะที่ผู มีสว นร วมเชิงกลุมจะใช
การสนทนากลุม ซึ่งผูมีสวนรวม ประกอบดวย ผูนําชุมชน พระภิกษุสงฆ ชาวสยาม และชาวไทยทองถิ่นใน
ภาคใตของประเทศไทย ซึ่งจะแตกตา งไปตามกิจกรรมการดําเนินงานวิจัย โดยการสนทนาจะใชคํา ถาม
ปลายเปดและมีการบันทึกเสียงหลังจากไดรับอนุญาตจากผูมีสวนรวม สําหรับการศึกษาและเก็บขอมูลจาก
แหลงทุติยภูมิ คณะผูวิจัยศึกษาโดยอาศัยแหลงขอมูลภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จากตํารา
เอกสาร รายงานวิจัย วิทยานิพนธ รายงานประจําป และสิ่งพิมพอื่นๆ เกี่ยวกับอัตลักษณและมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาวสยามในประเทศมาเลเซีย
สรุปผลการวิจัย
ชุมชนสยามในรัฐตอนเหนือของประเทศมาเลเซียเปนชุมชนที่มีลักษณะเฉพาะแตกตางไปจากชุมชน
อื่นๆ ของประเทศมาเลเซีย ไมวาจะเปนชุมชนคนมาเลเซียเชื้อสายมลายู หรือชุมชนคนมาเลเซียเชื้อสายจีน
โดยชุมชนสยามในรัฐตอนเหนือประเทศมาเลเซียมีอัตลักษณในดานตางๆ ดังตอไปนี้
๑. อัตลักษณดา นอาหาร ชาวสยามในรัฐตอนเหนือของประเทศมาเลเซียยังคงรักษาอัตลักษณ
ชุมชนเกี่ยวกับวัฒนธรรมดานอาหารไวไดเปนอยางดี โดยลักษณะอาหารของคนสยามในรัฐตอนเหนือของ
ประเทศมาเลเซียจะมีลักษณะเหมือนกับอาหารของคนภาคใตในประเทศไทยเปนอยางยิ่ง ทั้งในดานรสชาติ
รูปแบบ สวนผสม และชื่ออาหาร สําหรับอาหารของคนสยามที่รับประทานกันอยูในปจจุบันยังคงลักษณะ
ความเปนอาหารดั้งเดิมของคนสยามที่รับประทานกันมาตั้งแตอดีต โดยไมไดมีการปรับประยุกตใหเขากับ
อาหารของคนเชื้อชาติอื่นๆ ในมาเลเซีย ซึ่งเปนชนสวนใหญ ไมวาจะเปนอาหารของชนมาลายู หรืออาหาร

๑๓๒

จีน ซึ่งอาหารของคนสยามจะมีอัตลักษณเฉพาะที่แตกตางออกไปจากอาหารของชนชาติอื่นๆ ที่อาศัยอยูใน
มาเลเซียอยางเห็นไดชัดเจน
๒. อัตลักษณดานการแตงกาย การแตงกายของของคนสยามจะมีลักษณะคลายกับการแตงกาย
ของคนไทยทั่วไป โดยเฉพาะคนไทยในภาคใต ผูชายสยามจะแตงกายคลายกับผูชายไทย กลาวคือ นิยมสวม
กางเกงและเสื้อ สวนผูหญิงจะนิยมนุงผาถุงและสวมเสื้อ แตอยางไรก็ตามสําหรับการแตงกายของผูหญิงที่
สูงอายุบางคนเมื่ออยูบานก็จะแตงตัวคลายกับผูหญิงไทยในชนบทภาคใต นั่นก็คือ การนุงกระโจมอก
๓. อัตลักษณดานภาษา คนสยามมีภาษาที่เปนเอกลักษณของตัวเองซึ่งแตกตางจากเชื้อชาติอื่นๆ
ที่อาศัยอยูในประเทศมาเลเซีย คนสยามจะใชภาษาเหมือนกับภาษาทองถิ่นภาคใตของประเทศไทย และมี
สําเนียงการพูดคลายกับสําเนียงคนภาคใตจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยคนสยามจะเรียกภาษาที่ใชพูดใน
ชีวิตประจําวันวา “ภาษาไทย” และจะเรียกภาษาไทยสากล หรือภาษากลางวา “ภาษากรุงเทพ”
๔. อัตลักษณดานที่อยูอาศัย สําหรับที่อยูอาศัยของคนสยามจะมีลักษณะคลายๆ กับที่อยูอาศัยของ
คนไทยในภาคใต กลา วคือ ที่อยูอาศัยของคนในสยามในรัฐตอนเหนือประเทศมาเลเซียจะมี ๓ ลักษณะ
ใหญๆ ไดแก อยูอาศัยที่สรางดวยไมเปนหลัก ที่อยูอาศัยที่สรางดวยปูนเปนหลัก และอยูอาศัยที่สรางดวย
ปูนและไมเปนหลัก
๕. อัตลักษณดานประเพณี วัฒนธรรม และความเชื่อ ชุมชนสยามในรัฐตอนเหนือประเทศมาเลเซีย
จะมีเอกลักษณดานประเพณี วัฒนธรรม และความเชื่อเฉพาะตนที่แตกตางออกไปจากชาวมาเลเซียเชื้อสาย
อื่นอยางเห็นไดชัดเจน แตประเพณี วัฒนธรรม และความเชื่อของชาวสยามจะมีความละมายคลายคลึงกับ
ประเพณี วัฒนธรรม และความเชื่อของคนไทย เหตุที่เปนเชนนี้สืบเนื่องจากสาเหตุสํา คัญหลักๆ ไดแก
การนับถือศาสนาและประวัติศาสตรความเปนมาในอดีต สําหรับประเพณี วัฒนธรรม และความเชื่อของ
ชาวสยามที่นํ า ไปสู การสรา งอัต ลั กษณ ข องชุ ม ชนสยามมี มากมายหลายประการ เช น การรํ า มโนราห
และประเพณีลอยกระทง เปนตน
๖. อัตลักษณดานศาสนา คนสยามที่อาศัยอยูในรัฐมาเลเซียตอนเหนือเปนผูที่นับถือศาสนาพุทธ
นิกายเถรวาท ดังนั้นคําสอนทางพุทธศาสนาจึงถือเปนแนวปฏิบัติที่คนสยามยึดถือและนํามาใชเปนแนวทาง
ในการดํารงชีวิต โดยศาสนาพุทธเขามามีบทบาทในวิถีชีวิตของคนสยามนับตั้งแตเกิดจนกระทั่งตาย
สําหรับมรดกทางวัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนาของชาวสยามในรัฐตอนเหนือประเทศมาเลเซียที่
ยั ง คงความเป น อั ต ลั ก ษณ อั น โดดเด น มี อยู ด ว ยกั น หลายประการ ซึ่ ง ล ว นแล ว แต ส ะท อ นผ า นประเพณี
พิธีกรรม และความเชื่อบนฐานพระพุทธศาสนาแทบทั้งสิ้น สําหรับมรดกทางวัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนา
ของชาวสยามในรัฐตอนเหนือประเทศมาเลเซียที่สําคัญๆ ไดแก
๑. การปดทองฝงลูกนิมิต การปดทองฝงลูกนิมิตของคนสยามในประเทศมาเลเซียเปนประเพณีที่
ปฏิบัติสืบทอดตอกันมาอยางยาวนาน ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติที่มีลักษณะคลายคลึงกับแนวทางการปฏิบัติของ
คนไทยในประเทศไทย โดยการฝงลูกนิมิตจะมีขึ้นเมื่อมีการสรางพระอุโบสถหลังใหมเกิดขึ้น ดังนั้นวัดตางๆ
ที่มีการสรางพระอุโบสถหลังใหมจะตองมีการฝงลูกนิมิต
๒. การเวียนเทียนและการแหเทียน การเวียนเทียนและการแหเทียนของคนสยามเปนวิถีปฏิบัติที่
สืบทอดมาอย า งยาวนาน โดยการเวีย นเทีย นและแกเที ยนของคนสยามในแต ละชุ มชนจะมี ลั กษณะที่
คลายคลึงกันแตจะแตกตางออกไปบางเล็กนอยในรายละเอียด
๓. การบวช การบวชของคนสยามในรัฐตอนเหนือ ประเทศมาเลเซีย มีการบวช ๒ ลักษณะ ไดแก
การบวชพระและการบวชเณร การบวชพระของคนสยามในประเทศมาเลเซีย การบวชจะมีลักษณะคลาย
กับการบวชของคนไทยพุทธที่อาศัยอยูในประเทศไทย ซึ่งผูชายที่บวชจะตองมีอายุ ๒๑ ปขึ้นไป โดยการบวช
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ของคนสยามจะนิยมบวชเขาพรรษา อยางไรก็ตามสําหรับการบวชของคนสยามนอกจากบวชในถิ่นฐานของ
ตนเองแล ว คนสยามยั ง มี ก ารบวชข า มถิ่ น อี กด ว ย โดยเฉพาะการข า มถิ่ น มาบวชยั ง วั ด พระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการบวชขามถิ่นของคนสยามที่เดินทางมาบวชยังวัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิ ห าร ส ว นใหญ มี เ หตุ ผ ลหลั ก ๆ ๒ ประการ ได แ ก การเดิ น ทางมาบวชเมื่ อ อายุ ค รบบวช
และการเดินทางมาบวชเพื่อแกบน
๔. การทํ า บุ ญตั กบาตร การทํ า บุ ญ ตักบาตรเป นประเพณี ปฏิบั ติที่ คนสยามยึด ถือและสื บทอด
ตอเนื่องกันมาอยางยาวนานในทุกชุมชน โดยคนสยามทุกคนจะมีความเชื่อในเรื่องของ “บาปบุญคุณโทษ”
และ “การทําดีไดด”ี ดวยเหตุนี้การทําบุญตักบาตรจึงกลายเปนกิจวัตรสวนหนึ่งในวิถีชีวิตของคนสยาม
๕. ประเพณีทําบุญเดือน ๑๐ สําหรับประเพณีทําบุญเดือน ๑๐ หรือ “วันสารทเดือน ๑๐” หรือ
“ทําบุญชิงเปรต” เปนประเพณีวัฒนธรรมที่สําคัญอีกประเพณีหนึ่งของคนสยามในรัฐตอนเหนือประเทศ
มาเลเซี ยที่ มีการปฏิบัติ สืบทอดต อกันมาอยา งยาวนานตั้ งแตอดีตจนถึง ปจจุ บัน ประเพณีปฏิบัติในงาน
ประเพณีทําบุญเดือน ๑๐ ของคนสยามจะมีรูปแบบและวิถีปฏิบัติที่คลายคลึงกับประเพณีเดือน ๑๐ ของคน
ไทยพุทธภาคใตในประเทศไทย
๖. ประเพณีลากพระ สําหรับประเพณีลากพระ หรือ ประเพณีชักพระ หรือประเพณีเดือน ๑๑
เปนประเพณีและวัฒนธรรมที่สําคัญอีกประเพณีหนึ่งของคนสยาม สําหรับประเพณีลากพระเปนประเพณีที่
จัดขึ้นในชวงเดือน ๑๑ ของทุกป ตามปปฏิทินไทย จะตรงกับวันแรม ๑ ค่ํา เดือน ๑๑ ของทุกป
๗. ประเพณีทอดผาปาสามัคคี เปนประเพณีเกาแกอีกประเพณีหนึ่งที่คนสยามปฏิบัติสืบทอดตอกัน
มาตั้งแตบรรพบุรุษ เปนประเพณีที่บงบอกถึงอัตลักษณและมรดกทางวัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนาไดอยาง
ชัดเจน โดยการทอดผาปาสามัคคีเปนการรวมจิตรวมใจดวยพลังแรงศรัทธาของชาวพุทธในการทําบุญเพื่อ
วัตถุประสงคในการสรางอาคารสถานที่หรืออื่นๆ เพื่อถวายใหกับวัดหรือสํานักสงฆ อันเอื้อประโยชนตอ
การทํากิจกรรมตางๆ ทางพระพุทธศาสนา
๘. ประเพณีทอดกฐิน การทอดกฐินหรือการทอดผาพระกฐินของชาวสยามในรัฐตอนเหนือ ประเทศ
มาเลเซีย มีการกําหนดชวงระยะเวลาในการทอดกฐินไวอยางชัดเจน แตละวัดสามารถทอดกฐินไดปละ
๑ ครั้ง เชนเดียวกับการทอดกฐินในประเทศไทย
๙. ประเพณีสรงน้ําพระมหาเถระชั้นผูใหญ ซึ่งจะจัดขึ้นเนื่องในวันสําคัญ เชน วันสงกรานต และ
วันฉลองอายุพระมหาเถระชั้นผูใหญ (วันเกิด) เปนตน โดยจะมีชาวสยามรวมถึงชาวพุทธเชื้อสายอื่นๆ ที่มี
ความเลื่อมใสศรัทธาเขารวมพิธีจํานวนมาก
โดยรูปแบบการสืบทอดอัตลักษณและมรดกทางวัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนาของชาวสยามในรัฐ
ตอนเหนือประเทศมาเลเซีย สามารถแบงออกไดเปน ๒ รูปแบบใหญๆ ไดแก
๑. การสืบทอดทางตรง เปนการสืบทอดที่ชาวสยามมีการเรียนรูและยึดถือปฏิบัติตามแบบอยางกัน
มาโดยผา นแนวทางการสืบ ทอดในลักษณะตา งๆ ที่ เกิด ขึ้น โดยตรง ได แก การอบรมสั่ งสอนผา นระบบ
ครอบครัว การประพฤติและปฏิบัติใหเห็น และการเรียนนักธรรม
๒. การสืบทอดทางออม เปนการสืบทอดอัตลักษณและมรดกทางวัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนาที่
ชาวสยามมีการเรียนรูและยึดถือปฏิบัติ โดยผานแนวทางการสืบทอดในลักษณะตางๆ ที่ไมไดเกิดขึ้นจาก
การอบรมสั่งสอนหรือการประพฤติปฏิบัติใหเห็นโดยตรง แตจะเกิดขึ้นทางออมในลักษณะของการรับชมและ
รับฟงจากสื่อ และการเรียนการสอนภาษาไทย
สําหรับบทบาทภาครัฐของประเทศมาเลเซียและประเทศไทยในการสงเสริมอัตลักษณและมรดกทาง
วัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนาของชาวสยามในรัฐตอนเหนือประเทศมาเลเซีย พบวา บทบาทภาครัฐของ
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ประเทศมาเลเซียในการสงเสริมอัตลักษณและมรดกทางวัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนาของชาวสยามในรัฐ
ตอนเหนื อประเทศมาเลเซี ย ได แ ก การส ง เสริม ดา นพระพุ ท ธศาสนา การส ง เสริม ดา นประเพณี แ ละ
วัฒนธรรม และการสงเสริมดานการศึกษา สวนบทบาทภาครัฐของประเทศไทยในการสงเสริมอัตลักษณ
และมรดกทางวั ฒ นธรรมฐานพระพุ ท ธศาสนาของชาวสยามในรั ฐ ตอนเหนื อประเทศมาเลเซี ย ได แก
การสงเสริมดานพระพุทธศาสนา การสงเสริมดานประเพณีและวัฒนธรรม และการสงเสริมดานการศึกษา
ซึ่งโดยภาพรวมบทบาทภาครัฐทั้งของประเทศมาเลเซียและประเทศไทยในการสงเสริมอัตลักษณและมรดก
ทางวัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนาของชาวสยามในรัฐตอนเหนือประเทศมาเลเซียจะมีลักษณะที่คลายๆ กัน
แตจะแตกตางออกไปในรายละเอียด
ในสวนของเสนทางความสัมพันธเชิงอัตลักษณและมรดกรวมทางวัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนา
ของชาวสยามในรั ฐ ตอนเหนื อ ประเทศมาเลเซี ย รวมถึ ง ชาวมาเลเซี ย เชื้อ สายอื่ น ที่ นั บ ถื อศาสนาพุ ท ธ
กับชาวไทยทองถิ่นในภาคใตของประเทศไทย พบวามีดวยกันหลายเสนทางแตกตางกันออกไปตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบัน โดยเงื่อนไขความสัมพันธเชิงอัตลักษณและมรดกรวมทางวัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนาของ
ชาวสยามกับชาวไทยทองถิ่นในภาคใตของประเทศไทย พบวามีอยูดวยกันหลายเงื่อนไข ไดแก การนับถือ
ศาสนาเดียวกัน ประวัติ ศาสตรรวม ความคลา ยคลึงทางสัง คมและวัฒนธรรม เครือขา ยความสัมพันธ
และการจัดกระบวนการเรียนรู
อภิปรายผลการวิจัย
ชุมชนสยามในรัฐตอนเหนือของประเทศมาเลเซียเปนชุมชนที่มีลักษณะเฉพาะแตกตางไปจากชุมชน
อื่นๆ ของประเทศมาเลเซีย ไมวาจะเปนอัตลักษณดานอาหาร ดานการแตงกาย ดานภาษา ดานที่อยูอาศัย
ดานประเพณี วัฒนธรรม และความเชื่อ และดานศาสนา สําหรับมรดกทางวัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนา
ของชาวสยามในรัฐตอนเหนือประเทศมาเลเซียที่ยังคงความเปนอัตลักษณอันโดดเดนมีอยูดวยกันหลาย
ประการ ซึ่งลวนแลวแตสะทอนผานประเพณี พิธีกรรม และความเชื่อบนฐานพระพุทธศาสนาแทบทั้งสิ้น
ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนาของชาวสยามในรัฐตอนเหนือประเทศมาเลเซียที่สําคัญ ไดแก
การปดทองฝงลูกนิมิต การเวียนเทียนและการแหเทียน การบวช การทําบุญตักบาตร ประเพณีทําบุญเดือน
๑๐ประเพณีลากพระ ประเพณีทอดผาปาสามัคคี ประเพณีทอดกฐิน และประเพณีสรงน้ําพระมหาเถระชั้น
ผูใหญ ซึ่งสอดคลองกับงานศึกษาของนิพนธ ทิพยศรีนิมิต (๒๕๕๔ก) ที่พบวา ชาวมาเลเซียเชื้อสายไทย
ในรัฐตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย ยังคงมีอัตลักษณทางวัฒนธรรมที่เกิดจากระบบความเชื่อและพิธีกรรม
คือ เชื่อและศรัทธาในพุทธศาสนา โดยมีวัดไทยเปนศูนยรวมวัฒนธรรมของหมูบาน มีพระสงฆเปนศูนยรวม
จิตใจของชุมชน เชื่อในเรื่องผี การทํานาย เคารพในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้งเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งที่อยู
เหนื อ ธรรมชาติ ด า นระบบการผลิ ต ส ว นใหญ ยั ง คงประกอบอาชี พ การเกษตร ซึ่ ง เป น การผลิ ต เพื่ อ
การเลี้ยงชีพ ดานระบบการอยูรวมเปนสังคม ยังเปนครอบครัวขยาย และอยูภายใตการดูแลของพอแม
ใชภาษาไทยถิ่นภาคใตติดตอสื่อสารในชีวิตประจําวัน นิยมใหบุตรหลานบวชเรียนเพราะถือเปนจารีตที่ตอง
ปฏิบัติ ตองการใหบุตรหลานไดรับการศึกษาระดับสูงและรับราชการเพราะถือวาเปนเกียรติแกครอบครัว
นิยมถายทอดศิลปวัฒนธรรมที่โดดเดนในความเปนไทยใหแกลูกหลาน มีความภาคภูมิใจในการเปนคน
สยามดั้ งเดิม เพราะถือว า ตนเองมี ช าติซึ่ งเปน อาณาจั กรยิ่ งใหญและเคยปกครองดิ นแดนแถบนี้ มากอน
ใชชีวิตที่เรียบงาย รักความสงบ ไมชอบใชความรุนแรง
งานศึกษาของอับดุรรอฮมาน จะปะกิยา ดลวานะ ตาเยะ จารุวัจน สองเมือง และมาหามะรอสลี
แมยู (๒๕๕๒) ที่พบวา คนสยามเปนคนดั้งเดิมของพื้นที่ ซึ่งนับถือศาสนาพุทธและใชชีวิตในวิถีเกษตรกรรม

๑๓๕

มีภาษาไทยเปนภาษาที่ใชสื่อสารภายในชุมชน ศิลปวัฒนธรรมที่สําคัญของชุมชน ไดแก การฟอนรํา
กลองยาว งานสงกรานต และงานลอยกระทง เปนตน ถึงแมปจจุบันจะมีความเปลี่ยนแปลงทางสังคม แตมี
การอนุรักษประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนไวไดเปนอยางดี ทั้งนี้ดวยความรวมมือของคนในชุมชน โดยมี
วัดเปนศูนยกลาง และงานศึกษาของวันพิชิต ศรีสุข (๒๕๕๒) ที่พบวา คนไทยในรัฐกลันตันมีสถานะเปน
พลเมืองของมาเลเซี ย แต เพราะมีเชื้อสายไทยจึง ทํา ให กลายเป นชนกลุ มน อยในสัง คมมาเลเซี ย แต ก็ไ ด
พยายามแสดงอัตลักษณความเปนไทยผานทางภาษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และมีการสืบทอดไปสู
คนไทยรุนหลัง
นอกจากนี้คนสยามยังสามารถแสดงออกถึงอัตลักษณไดอยางอิสระภายใตขอบเขตของกฎหมาย
ซึ่งสอดคลองกับงานศึกษาของพรชัย นาคสีทอง และอนินทร พุฒิโชติ (๒๕๕๒) ที่พบวา ในดานสังคม
วัฒนธรรม คนไทยในรัฐเกดะห (ไทรบุรี) สามารถแสดงออกซึ่งอัตลักษณทางสังคมและวัฒนธรรมในรูปของ
ประเพณีการละเลนและความเชื่อของตนไดอยางเสรีภายใตบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ และงานศึกษาของ
อับดุรรอฮมาน จะปะกิยา ดลวานะ ตาเยะ จารุวัจน สองเมือง และมาหามะรอสลี แมยู (๒๕๕๒) ที่พบวา
นโยบายรัฐกลันตันภายใตการบริหารงานของพรรคอิสลามมาเลเซีย (PAS) ตอความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม คือ การใหอิสระในการปฏิบัติตามคานิยมและความเชื่อตนเองโดยไมอนุญาตใหเกิดการปะปนกัน
ในกิจกรรมทางศาสนาและสงเสริมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของทุกกลุมชาติพันธุ รวมทั้งงานศึกษา
ของพั ช รี กล อมเมื อ ง (๒๕๕๙) ที่ พ บว า ชาวมาเลเซี ย เชื้ อสายไทยในรั ฐ กลั น ตั น ประเทศมาเลเซี ย
ที่ มี ก ารแสดงออกซึ่ ง อั ต ลั ก ษณ เ ป น สิ่ ง ที่ ส ามารถกระทํ า ได อยู ภ ายใต เ งื่ อ นไขของกฎหมายและบริ บ ท
ทางการเมืองแบบศาสนานิยม หรือแนวทางกระแสอิสลามานุวัตรเขมขนมาบังคับใช แตชาวมาเลเซีย
เชื้ อสายไทยในรัฐ กลัน ตัน ประเทศมาเลเซี ย ก็ยังสามารถดํ ารงวิถีความเป นไทยไว ไ ดอย างเหนี ยวแน น
และตระหนั ก และเห็ น ความสํ า คัญ ต อการเป น พลเมื อ งของมาเลเซี ย มี ค วามรู ค วามเข า ใจในบทบาท
หนาที่ ตอการเปนพลเมื องที่ดี และจากประสบการณ ทางประวัติศาสตรของประเทศทํา ใหชาวมาเลเซีย
เชื้อสายไทยในรัฐกลันตันแสดงออกซึ่งพฤติกรรมอันบงบอกถึงการเปนพลเมืองของมาเลเซีย ตลอดจนงาน
ศึกษาของวันพิชิต ศรีสุข (๒๕๕๒) ที่พบวา ในดานการปฏิสัมพันธกับรัฐและชาวมลายูนั้น พบวาคนไทยมี
สํานึกความเปนพลเมืองของมาเลเซียสูง ยําเกรงกฎหมาย สวนรัฐก็ใหสิทธิเสรีภาพอยางเต็มที่ตามกรอบของ
กฎหมาย และสนับสนุนกิจกรรมของคนไทยอยางสม่ําเสมอ
แตอยางไรก็ตามจากงานศึกษาของอนุสรณ เมฆบุตร (๒๕๔๙) ไดสะทอนใหเห็นอีกมุมมองหนึ่งซึ่ง
เปนประเด็นที่นาสนใจ ที่พบวา รัฐบาลมาเลเซียใชกระบวนการบูรณาการหลักๆ เปนเครื่องมือนํามาซึ่ง
เอกภาพภายใตความแตกตาง๓ ประการ ไดแก ประการที่หนึ่ง โดยการสถาปนาและสัญลักษณรวม อาทิ
การสถาปนาใหภาษามาลายูเปนภาษาประจําชาติและผานระบบการศึกษา ประการที่สอง โดยการสราง
วาทกรรมหุ นสว นทางเศรษฐกิจ ที่เนนถึงการสรางความเปนธรรมระหวา งชาติพันธ ตางๆ และประการ
สุดทาย โดยการสรางนิยามพลเมืองที่เรียกวา ภูมิบุตร (ประกอบดวย ชาวมลายูและชาวพื้นเมืองกลุมตางๆ
รวมทั้งชาวสยามดวย) และใหสิทธิพิเศษตอกลุมพลเมืองดังกลาวหลายดาน เพื่อปูทางใหชาวภูมิบุตรเขาสู
ภาคธุ ร กิ จ สมั ย ใหม และการศึ กษาในระดั บ สู ง มากขึ้ น รวมถึง การช ว ยเหลื อ ในการพั ฒ นาพื้ น ที่ ท าง
การเกษตร กระบวนการบูรณาการขางตนในดานหนึ่งสงผลใหชาวสยามมีสิทธิความเปนพลเมืองไมนอยกวา
กลุมชาติพันธอื่นๆ มากนัก แมวาจะเปนกลุมชนขนาดเล็ก แตอีกดานหนึ่งความเปนตัวตน โดยเฉพาะภาษา
ถูกลดทอนลง เนื่องจากเยาวชนชาวสยามเขาสูระบบการศึกษาของรัฐที่ใชภาษามลายูเพื่อการธํารงและ
สืบทอดอัตลักษณ ชาวสยามไดเปดโรงเรียนภายในบริเวณวัดเพื่อเรียนรูภาษาไทยและใชโรงเรียนเปนพื้นที่
การสืบทอดวัฒนธรรม เพื่อรักษาอัตลักษณความเปนชาวสยามไวอยางตอเนื่อง

๑๓๖

สําหรับรูปแบบการสืบทอดอัตลักษณและมรดกทางวัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนาของชาวสยามใน
รัฐตอนเหนือประเทศมาเลเซีย สามารถแบงออกไดเปน ๒ รูปแบบใหญๆ ไดแก ๑) การสืบทอดทางตรง
เปนการสืบทอดที่ชาวสยามมีการเรียนรูและยึดถือปฏิบัติตามแบบอยางกันมาโดยผานแนวทางการสืบทอด
ในลักษณะตางๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรง ไดแก การอบรมสั่งสอนผานระบบครอบครัว การประพฤติและปฏิบัติให
เห็น และการเรียนนักธรรม และ ๒) การสื บทอดทางออม เปนการสืบทอดอั ตลั กษณและมรดกทาง
วัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนาที่ชาวสยามมีการเรียนรูและยึดถือปฏิบัติ โดยผานแนวทางการสืบทอดใน
ลักษณะตางๆ ที่ไมไดเกิดขึ้นจากการอบรมสั่งสอนหรือการประพฤติปฏิบัติใหเห็นโดยตรง แตจะเกิดขึ้น
ทางออมในลักษณะของการรับชมและรับฟงจากสื่อ และการเรียนการสอนภาษาไทย สําหรับในประเด็นนี้
แมจะไมมีงานที่ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการสืบทอดอัตลักษณและมรดกทางวัฒนธรรมของชาวสยามในรัฐ
ตอนเหนือประเทศมาเลเซียไวโดยตรง แตก็มีงานศึกษาที่สะทอนใหเห็นถึงการสืบทอดอัตลักษณและมรดก
ทางวัฒนธรรมของชาวสยามในรัฐ ตอนเหนือประเทศมาเลเซีย เช น งานศึกษาของ คํา นวณ นวลสนอง
(๒๕๔๖) ที่พบวา การสืบทอดวัฒนธรรมไทย การใชชื่อและนามสกุลที่เปนภาษาไทย ชาวมาเลเซียเชื้อสาย
ไทในรัฐตอนเหนือของมาเลเซียมีความเลื่อมใสในพุทธศาสนาอยางแรงกลา และมีการยึดถือปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีแบบไทยอยางเครงครัด และมีการใชชื่อและนามสกุลที่เปนภาษาไทย และงาน
ศึกษาของนิพนธ ทิพยศรีนิมิต (๒๕๕๔ก) ที่พบวา ปจจัยที่สงผลตอการธํารงอัตลักษณทางวัฒนธรรมเกิด
จากปจจัยดานประวัติศาสตรทองถิ่น ปจจัยภายในชุมชนและภายนอกชุมชน ดานรูปแบบและวิธีการธํารงไว
ซึ่งอัตลักษณทางวัฒนธรรมจะใชวิธีการปรับตัวและสรางอัตลักษณทางวัฒนธรรมขึ้นใหมโดยผานระบบ
เครือขายทางสังคม สวนดานผลกระทบและแนวโนมที่มีตอการธํา รงไวซึ่ง อัตลักษณทางวัฒนธรรม คือ
ผลกระทบด า นการเรี ย นการสอนภาษาไทย ด า นพระพุ ท ธศาสนา ด า นการประกอบอาชี พ
ดานขนบธรรมเนียมประเพณี ดานการถายทอดภูมิปญญา และดานนโยบายการพัฒนาของประเทศมาเลเซีย
นอกจากนี้ยังมีงานศึกษาของไพบูลย ดวงจันทร และคณะ (๒๕๕๑) ที่พบวา ปจจัยที่สงผลตอกระบวนการ
ทางสังคมเพื่ อการธํา รงและสื บสานความเปนไทยของคนไทที่อาศัยอยูในรัฐทางตอนเหนือของประเทศ
มาเลเซี ย ได แก ป จจั ย ด า นประวั ติศาสตร ป จ จั ย ด า นการศึกษา ป จ จั ยด า นความเชื่ อ ประเพณี และ
พิธีกรรม ปจจัยดานพุทธศาสนา และปจจัยดานครอบครัวและระบบเครือญาติ ที่คนไทยังคงยึดถือปฏิบัติ
และสืบทอดกันมาอยางตอเนื่อง และสงผลตอกระบวนการทางสังคมเพื่อการธํารงและสืบสานความเปนไทย
สําหรับบทบาทภาครัฐของประเทศมาเลเซียและประเทศไทยในการสงเสริมอัตลักษณและมรดกทาง
วัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนาของชาวสยามในรัฐตอนเหนือประเทศมาเลเซีย พบวา บทบาทภาครัฐของ
ประเทศมาเลเซียในการสงเสริมอัตลักษณและมรดกทางวัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนาของชาวสยามในรัฐ
ตอนเหนื อประเทศมาเลเซี ย ได แก การส งเสริ ม ด า นพระพุ ท ธศาสนา การส งเสริม ดา นประเพณี แ ละ
วัฒนธรรม และการสงเสริมดานการศึกษา สวนบทบาทภาครัฐของประเทศไทยในการสงเสริมอัตลักษณ
และมรดกทางวั ฒ นธรรมฐานพระพุ ท ธศาสนาของชาวสยามในรั ฐ ตอนเหนื อประเทศมาเลเซี ย ได แก
การสงเสริมดานพระพุทธศาสนา การสงเสริมดานประเพณีและวัฒนธรรม และการสงเสริมดานการศึกษา
ซึ่งโดยภาพรวมบทบาทภาครัฐทั้งของประเทศมาเลเซียและประเทศไทยในการสงเสริมอัตลักษณและมรดก
ทางวัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนาของชาวสยามในรัฐตอนเหนือประเทศมาเลเซียจะมีลักษณะที่คลายๆ กัน
แตจะแตกตางออกไปในรายละเอียด ทั้งนี้เนื่องจากวิถีของชาวสยามในรัฐตอนเหนือประเทศมาเลเซียยังคง
ยึดโยงและเหนียวแนนอยูกับพระพุทธศาสนา การใชภาษาไทย และการธํารงรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่
สืบทอดมาตั้งแตบรรพบุรุษ จึงสงผลใหภาครัฐของประเทศมาเลเซียตองดําเนินนโยบายที่ตอบสนองตอวิถี
ของชาวสยามในบริบทดังกลาว แมวาประชากรสวนใหญของประเทศมาเลเซียจะนับถือศาสนาอิสลามแต
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ภาครัฐโดยเฉพาะรัฐบาลของประเทศมาเลเซียมิไดสรางความแตกแยกในกลุมผูนับถือศาสนาตางหรือกลุมที่
นับถือศาสนาและความเชื่ออื่น
รัฐ บาลมาเลเซี ย พยายามสนั บ สนุน และส งเสริ ม กิจ การทางพระพุ ท ธศาสนา ดั ง จะเห็ นได จาก
การสนับสนุนใหมีการตั้งสํานักสงฆและวัด รวมถึงกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา อาทิ วันวิสาขบูชา
เปนตน นอกจากนี้ยังสงเสริมใหเกิดการอนุรักษประเพณีและวัฒนธรรมในกลุมชาวสยามอยางเขมแข็ง
อาทิ ประเพณีงานบุญเดือนสิบ งานชักพระ งานบุญผาปา และงานทอดกฐิน เปนตน ซึ่งสอดคลองกับงาน
ศึกษาของสุธานี เพ็ช รทอง (๒๕๔๗) ที่พ บวา โดยภาพรวมประเพณีทําบุญเดือนสิบ ของชาวมาเลเซีย
เชื้อสายไทย ในอําเภอตุมปต รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ยังถือปฏิบัติกันอยางเครงครัด และเปนแบบ
ดั้งเดิม ยังไมมีการเปลี่ยนแปลงหรือคลี่คลายแตอยางใด และงานศึกษาของพระสมชาติ ศรีรักษา (๒๕๕๒)
ที่พบวา ลักษณะทางวัฒนธรรมของชาวสยามที่เห็นไดเดนชัดและคงความโดดเดนทามกลางวัฒนธรรมที่
แตกตางกัน คือ ประการแรก การสํานึกในความเปนเชื้อชาติที่เปนการสํานึกในความเปนไทย รักความเปน
ไทย แสดงออกแบบไทย มีความรูสึกนึกคิดเหมือนคนไทยอยูรวมกันเปนกลุมชาติพันธุอยางเห็นไดชัด และ
แสดงออกใหเห็นถึงการมีวัฒนธรรมเปนของตนเองทามกลางวัฒนธรรมตางๆ อยางโดดเดน ประการที่สอง
ชาวสยามมีความรักในภาษาของตนเองโดยมีการเปดโรงเรียนศูนยการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อ
รักษาความเปนไทยใหคงไวใหลูกหลานไดเรียนและผูกพันกับวัฒนธรรมทางภาษาของตนเอง และประการ
สุดทาย ชาวสยามมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา แสดงออกรวมกันทางดานประเพณีพิธีกรรม ทําใหเห็น
ถึงความรักและความสามัคคีอันเปนหนึ่งเดียว
งานศึกษาของทัศนาวดี แกวสนิท (๒๕๕๒) ที่พบวา ชุมชนชาวสยามยังคงยึดถือในพิธีกรรม
การบวชและบุญเดือนสิบซึ่งมีพิธีกรรมที่เครงครัดดังในอดีต โดยสื่อพิธีกรรมการบวชแสดงใหเห็นบทบาทได
หลายมิติ กลาวคือ มิติระดับตัวบุคคล คือ อบรมบมเพาะคุณธรรม/จริยธรรม เปนเครื่องมือใหการศึกษา มิติ
ระดับเครือญาติ คือ ยกระดับคุณคาทางจิตวิญญาณ สืบสานและสรางความเขมแข็งแกสถาบันสงฆ และมิติ
ระดับชุมชน คือ สรางปฏิสัมพันธและประสบการณทางวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุ สรางความสามัคคีเปน
ปกแผนของชุมชน สวนสื่อพิธีกรรมบุญเดือนสิบมีบทบาทในมิติระดับตัวบุคคล คือ สืบรากเหงา การสืบตอ
ความเชื่อดานวิญญาณ สะทอนภาพในจินตนาการ มิติระดับเครือญาติ คือ การเชื่อมโยงสายสัมพันธระหวาง
กลุม เปนพื้นที่สังสรรคของเครือญาติ และ มิติระดับชุมชน คือ สืบทอดภูมิปญญาทองถิ่น ระดมพลังชุมชน
สรางความทรงจํารวมกัน สรางอัตลักษณศักดิ์ศรีแกชุมชน ซึ่งปจจัยที่มีผลตอการดํารงอยูของสถานภาพของ
พิธีกรรม คือ ความเชื่ อ ผู นํ า ชุ มชน ระบบเครือญาติ นโยบายของภาครัฐ และอิ ทธิพ ลของสื่อมวลชน
เช นเดี ย วกับ งานศึกษาของอั บดุ รรอฮ ม าน จะปะกิยา ดลวานะ ตาเยะ จารุวัจ น สองเมื อ ง
และมาหามะรอสลี แมยู (๒๕๕๒) ที่พบวา กลวิธีสํา คัญที่ใชภายใตการบริหารงานของพรรคอิสลาม
มาเลเซีย (PAS) ตอความหลากหลายทางวัฒนธรรม คือ การเขารวมกิจกรรมของกลุมชาติพันธุตางๆ
โดยผูบริหารระดับสูงของรัฐ การสนับสนุนงบประมาณ การเปนสื่อกลางนําเสนอประเพณีและวัฒนธรรม
ของกลุมชาติพันธุสูภายในรัฐในโอกาสตางๆ
ในสวนของเสนทางความสัมพันธเชิงอัตลักษณและมรดกรวมทางวัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนา
ของชาวสยามในรั ฐ ตอนเหนื อ ประเทศมาเลเซี ย รวมถึง ชาวมาเลเซี ย เชื้อ สายอื่ น ที่ นั บ ถื อศาสนาพุ ท ธ
กับชาวไทยทองถิ่นในภาคใตของประเทศไทย พบวามีดวยกันหลายเสนทางแตกตางกันออกไปตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบัน โดยเงื่อนไขความสัมพันธเชิงอัตลักษณและมรดกรวมทางวัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนาของ
ชาวสยามกับชาวไทยทองถิ่นในภาคใตของประเทศไทย พบวามีอยูดวยกันหลายเงื่อนไข ไดแก การนับถือ
ศาสนาเดียวกัน ประวัติ ศาสตรรวม ความคลา ยคลึงทางสัง คมและวัฒนธรรม เครือขา ยความสัมพันธ
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และการจั ด กระบวนการเรี ยนรู ซึ่ งสอดคลอ งกับงานศึกษาของคํา นวณ นวลสนอง (๒๕๕๐) ที่พ บว า
การปฏิสัมพันธของชาวมาเลเซียเชื้อสายไทในรัฐเกดะห ปะลิส และเประ ประเทศมาเลเซีย นอกจากมี
ความสัมพันธภายในชุมชนและความสัมพันธระหวางชุมชนแลว ชาวมาเลเซียเชื้อสายไทในรัฐเกดะห ปะลิส
และเประ ประเทศมาเลเซีย ยังมีความสัมพันธกับชุมชนในประเทศไทยอีกดวย กลาวคือแตละชุมชนของ
ชาวมาเลเซี ย เชื้ อสายไทในรัฐ เกดะห ปะลิ ส และเประ จะมีค วามสัม พั น ธ กับ ชุ ม ชนในประเทศไทย
โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ชุ ม ชนที่ อ ยู ติ ด กั บ ชายแดนของประเทศไทย ซึ่ ง มี ลั ก ษณะของความสั ม พั น ธ
คือ ความสัมพันธอันเนื่องมาจากพรหมแดนไทยและมาเลเซียติดตอกัน ความสัมพันธฉันทเครือญาติที่มีมา
แตเดิม ความสัมพันธของคณะสงฆมาเลเซีย-ไทย และความสัมพันธระหวางมูลนิธิ องคกร หรือสมาคมของ
ทั้งสองประเทศ
งานศึกษาของนิพนธ ทิพยศรีนิมิต (๒๕๕๔ข) ก็เปนอีกตัวอยางหนึ่งที่สะทอนใหเห็นถึงเงื่อนไข
ความสัมพัน ธเชิงอัตลักษณและมรดกรวมทางวัฒนธรรมฐานพระพุทธศาสนาของชาวสยามกับชาวไทย
ทองถิ่นในภาคใตของประเทศไทย ที่พบวา ปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่บงบอกถึงคุณลักษณะที่เปนตัวตนทาง
วัฒนธรรมของคนไทยในรัฐตอนเหนือของประเทศมาเลเซียนั้น ไดแก ปจจัยดานประวัติศาสตรทองถิ่นที่คน
ไทยเหลานี้เคยตกอยูภายใตการปกครองของราชอาณาจักรสยาม นอกจากนี้ยังปจจัยอื่นๆ อีก เชน ปจจัย
จากภายนอกชุมชนที่มีสวนทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนตัวตนทางวัฒนธรรม การสูญสลาย หรือการสรางตัวตน
ทางวัฒนธรรมขึ้นใหม ไมวาจะเปนเรื่องนโยบายของรัฐบาลกลาง นโยบายของรัฐในแตละรัฐ ความสัมพันธ
ระหวางคนไทยดวยกันหรือคนไทยกับกลุมชาติพันธุอื่นๆ รวมทั้งงานศึกษาของอุทัย เอกสะพัง และคํานวณ
นวลสนอง (๒๕๕๕) ที่สะทอนใหเห็นถึงความสันพันธระหวางพระสงฆชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยกับคณะสงฆ
ไทยและกลุมบุคคล/องคกรในประเทศไทย ที่พบวา ความสัมพันธระหวางพระสงฆชาวมาเลเซียเชื้อสายไทย
กับคณะสงฆไทยและกลุมบุคคล/องคกรในประเทศไทยนั้น คณะสงฆทั้งสองมีสัมพันธไมตรีดีมาก การเลื่อน
สมณะศักดิ์ใดๆ ก็ขึ้นกับคณะสงฆฝงไทย สําหรับคณะบุคคลทั้งสองฝงลวนนับถือเปนเสมือนเครือญาติพี่นอง
กัน เชนเดียวกับงานศึกษาของไพลดา ชัยศร และคณะ (๒๕๕๒) ที่พบวา วัดเปนทั้งสถาบันทางศาสนา
และสถาบันทางสังคมที่มีบทบาทสําคัญในการประดิษฐสราง ธํารงรักษา ปรับเปลี่ยน และถายทอดอัตลักษณ
ของชุมชนไทยในรัฐกลันตัน วัดมีบทบาทสําคัญในการสราง “พื้นที่” ทั้งในเชิงการเมืองและวัฒนธรรมตอ
ชุ มชนไทยในรั ฐ กลั นตั น การบริหารจั ดการและดํ า เนิ นกิ จ กรรมทางศาสนาของวั ด และคณะสงฆ ไ ทยมี
สวนสําคัญในการสรางและค้ําจุนความสัมพันธระหวางชุมชนไทยในรัฐกลันตันกับสถาบันตางๆ ในสังคมไทย
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานศึกษาของไพบูลย ดวงจันทร และคณะ (๒๕๕๑) ที่พบวา ปจจัยที่
สงผลตอกระบวนการทางสังคมเพื่อการธํารงและสืบสานความเปนไทยของคนไทที่อาศัยอยูในรัฐทางตอน
เหนือของประเทศมาเลเซีย ไดแก ปจจัยดา นประวัติศาสตร ปจจัยดานการศึกษา ปจจัยดานความเชื่อ
ประเพณี และพิธีกรรม ปจจัยดานพุทธศาสนา และปจจัยดานครอบครัวและระบบเครือญาติ ที่คนไทยังคง
ยึดถือปฏิบัติและสืบทอดกันมาอยางตอเนื่อง และสงผลตอกระบวนการทางสังคมเพื่อการธํารงและสืบสาน
ความเปนไทย อันไดแก การสรางสํานึกความเปนไทยทั้งที่ผานเรื่องราวทางประวัติศาสตร การขัดเกลาทาง
สังคม ระบบความเชื่อ ศาสนา ประเพณี และพิธีกรรม การศึกษาภาษาไทยและการใชภาษาไทยถิ่นใตใน
ชีวิตประจํ าวัน รวมทั้ง การรวมกลุม ทางสั งคมและการสรา งอัตลั กษณทางชาติ พันธุ ในท ามกลางความ
หลากหลายทางชาติ พั น ธุ หลายเชื้ อ ชาติ ใ นประเทศมาเลเซี ย เพื่อ การประกอบกิจ กรรมทางศาสนา
กิจกรรมตามประเพณีและพิธีกรรม การสรางอํานาจตอรองตามสิทธิทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
การปกครอง และประเด็นสําคัญ คือ การสรางความสัมพันธทางสังคมระหวา งคนไทกับคนไทในชุมชน
เดี ย วกั น ต า งชุ ม ชน ต า งรั ฐ และ/หรื อ กับ คนไทยในประเทศไทย ทั้ ง รู ปแบบของความเป นเครื อ ญาติ
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ความเปนเพื่อนฝูง การทําธุรกิจ ในลักษณะการชวยเหลือเกื้อกูลและพึ่งพาอาศัยกัน เนื่องจากความเปนหมู
พวกเดียวกัน ปจจัยและกระบวนทางสังคมเหลานี้มีผลตอการธํารงและสืบสานความเปนไทยของคนไทในรัฐ
ทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย โดยเฉพาะการดํารงอยูของความเปนสังคมเกษตรกรรม การมีชีวิต
ความเป นอยู ที่เรีย บง า ย การรักความสงบและสั นติ จนได รับการยอมรับ ในสั งคมมาเลเซี ยในฐานะคน
มาเลเซียเชื้อสายไทยหรือที่มีนัยสําคัญ คือ การเปนเสมือนคนภูมิบุตรของแผนดินประเทศมาเลเซียมาตั้งแต
อดีตจนถึงปจจุบัน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะทั่ว ไป
๑. ควรมีการสงเสริมและสนับสนุนความพรอมในดานตางๆ ในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
ใหมากกวานี้ โดยเฉพาะดานอาคารสถานที่ ซึ่งพบวาชุมชนสยามบางชุมชนสถานที่จัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยยังไมมีความพรอมเทาที่ควร
๒. ควรมีการดําเนินการใหชัดเจนเกี่ยวกับการใหวุฒิบัตรหรือการกําหนดคุณวุฒิสํา หรับเด็กและ
เยาวชนสยามที่ จ บการเรีย นการสอนภาษาไทยจากโรงเรีย นสอนภาษาไทยในชุ มชนสยาม อัน จะเป น
ประโยชนในการนําคุณวุฒิไปใชประโยชนตอไปในอนาคต
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
๑. การวิจัยครั้งตอไปควรเนนการศึกษาเกี่ยวประเพณีวัฒนธรรมของคนสยามที่มีความเชื่อมโยงกับ
ประเพณีวัฒนธรรมของคนไทย โดยมุ งศึกษาประเพณี วัฒนธรรมเดี ยวเทานั้ น เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึ กใน
ประเพณีวัฒนธรรมนั้นๆ เชน มโนราห เปนตน
๒. การวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาเกี่ยวกับระบบความสัมพันธระหวางพระสงฆในชุมชนสยามของ
ประเทศมาเลเซียกับพระสงฆในประเทศไทยที่นําไปสูอัตลักษณรวมทางวัฒนธรรม
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คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.).
ทวนธง ครุฑจอน ภาณุ ธรรมสุวรรณ และชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ. (๒๕๕๒). การพัฒนา
ระบบสนับสนุนการเขาถึงสวัสดิการสุขภาวะของผูสูงอายุในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กรณีศึกษาเทศบาลตําบลกําแพง อําเภอละงู จังหวัดสตูล. กรุงเทพฯ : แผนงานเสริมสราง
การเรียนรูกับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี (TUHPP) ภายใต
การสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.).
นฤมล สุขพันธ และชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ. (๒๕๕๒). วัฒนธรรมชุมชนกับการจัดการ
ปาพรุ : กรณีศึกษาปาพรุคลองค็อง จังหวัดนครศรีธรรมราช. นครศรีธรรมราช :
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช.
นุชนารถ กฤษณรมย และชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ. (๒๕๕๒). การบริหารจัดการกลุม
ผลิตภัณฑจากกระจูดตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนครศรีธรรมราช.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช.
ชลลดา แสงมณี. (๒๕๕๓). Best Practices ขององคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ทอง อําเภอ
ทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช กรณีศึกษา โครงการแขงขันกีฬาองคการบริหาร
สวนตําบลโพธิ์ทองและโครงการกีฬาครอบครัว. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกลา.
ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ ทวนธง ครุฑจอน และจาริณี แซวอง. (๒๕๕๓). การฟนฟูและ
สงเสริมการปลูกขาวพื้นเมืองพันธุดอกพะยอมปลอดสารพิษ ตําบลปาพะยอม อําเภอ
ปาพะยอม จังหวัดพัทลุง. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.).

๑๔๗

ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ และคณะ. (๒๕๕๔). การศึกษาวิจัยเพื่อประเมินผลการดําเนินงาน
ของแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตตนแบบภาคใต. กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา.
ทวนธง ครุฑจอน ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ พรพันธุ เขมคุณาศัย เสาวธาร สมานิตย พรไทย
ศิริสาธิตกิจ ทรงศักดา ชยานุเคราะห ตรีชาติ เลาแกวหนู และโอปอร ชัยสงาพงษ.
(๒๕๕๙). โครงการศึกษาวิจัยการจัดการเพื่อการพัฒนาชุมชนเมืองและที่อยูอาศัยในเขต
การคาชายแดนไทย-มาเลเซีย. กรุงเทพฯ : การเคหะแหงชาติ.
หนว ยงาน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ความถนัดทางวิช าการ/ความสนใจ สังคมวิทยา การพัฒนาชุมชน การวิจัยทางสังคมศาสตร
อยู/สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ๑๔๐ หมูที่ ๔ ถนนกาญจนวนิช
อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐
โทรศัพ ท ๐๙๑ ๘๔๙๓๗๓๑ โทรสาร ๐๗๔ ๔๔๓๙๗๒
Email schonlada2516@hotmail.com
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๒.๑ นักวิจัยรว ม คนที่ ๑
ชื่อ-สกุล ดร.ทวนธง ครุฑจอน
เลขที่บัตรประจําตัว ประชาชน ๓ ๘๐๑๒ ๐๐๗๘๕ ๙๑ ๓
อายุ ๔๐ ป
คุณ วุฒิ Ph.D. (Public Management) ศศ.ม. (รัฐศาสตร) (บริหารรัฐกิจ)
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
ประสบการณในการวิจัย
ทวนธง ครุฑจอนและคณะ. (๒๕๔๓). ปจจัยที่มีผลตอการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครของประชาชนผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร.
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
ทวนธง ครุฑจอน และคณะ. (๒๕๔๓). ความคิดเห็นของประชาชนตอปญหาและความตองการ
ดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม : กรณีศึกษาชุมชนเมืองใหม
บางพลี อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
สํานักวิจัยและพัฒนา. (๒๕๔๗). ความรูความเขาใจและผลกระทบในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ของรัฐเกี่ยวกับการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ (CEO) กรณีศึกษาจังหวัดพัทลุง
และอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา. สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ.
สกล บุญสิน ภาณุ ธรรมสุวรรณ ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ และทวนธง ครุฑจอน. (๒๕๕๑).
การสํารวจความพึงพอใจในการใหการบริการงานบริการขององคการบริหารสวนจังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจําป พ.ศ.๒๕๕๑. นครศรีธรรมราช : องคการบริหารสวนจังหวัด
นครศรีธรรมราช.
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วันจรัตน เดชวิลัย และทวนธง ครุฑจอน. (๒๕๕๒). แนวโนมการเลิกใชภาษาจีนฮกเกี้ยนในจังหวัด
ภูเก็ต. ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตภูเก็ต.
ทวนธง ครุฑจอน ภาณุ ธรรมสุวรรณ ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ และจาริณี แซวอง.
(๒๕๕๓). บทบาทองคการบริหารสวนตําบลในการสงเสริมดานการผลิตขาวสังขหยด
ปลอดสารพิษ บานไสกุน ตําบลปาพะยอม อําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง. กรุงเทพฯ :
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.
ทวนธง ครุฑจอน ภาณุ ธรรมสุวรรณ และชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ. (๒๕๕๓). การพัฒนา
ระบบสนับสนุนการเขาถึงสวัสดิการสุขภาวะของผูสูงอายุในองคกรปกครองสวนทองถิ่น:
กรณีศึกษาเทศบาลตําบลกําแพง อําเภอละงู จังหวัดสตูล. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.).
ทวนธง ครุฑจอน. (๒๕๕๓). การบริหารงานที่เปนเลิศขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (Best
Practices) กรณีศึกษาเทศบาลเมืองทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช. กรุงเทพฯ : สถาบัน
พระปกเกลา.
ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ ทวนธง ครุฑจอน และจาริณี แซวอง. (๒๕๕๓). การฟนฟูและ
การสงเสริมการปลูกขาวพื้นเมืองพันธุดอกพะยอมปลอดสารพิษตําบลปาพะยอมอําเภอ
ปาพะยอมจังหวัดพัทลุง. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.
ทีมวิจัยโครงการการศึกษาและรวบรวมองคความรูภูมิปญญาทองถิ่นใตจากวิทยาเขตหาดใหญ
วิทยาเขตปตตานี วิทยาเขตภูเก็ต วิทยาเขตตรัง วิทยาเขตสุราษฎรธานี. (๒๕๕๓).
รายงานวิจัย เรื่องการศึกษาและรวบรวมองคความรูภูมิปญญาทองถิ่นใตดานอาหาร
พื้นบาน. สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ.
Krutchon, T. (๒๐๑๑). A Pilot Study of the Acceptance of ๑ Malaysia Concept from
the Malaysians: A Case Study of The People in Kuala Perlis, Perlis State.
Kedah : Universiti Utara Malaysia.
วันจรัตน เดชวิลัย และทวนธง ครุฑจอน. (๒๕๕๕). บทบาทองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีตอ
การสงเสริมสืบทอดอัตลักษณชาวไทยเชื้อสายจีนฮกเกี้ยนในจังหวัดภูเก็ต. กรุงเทพฯ :
กรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม.
ทวนธง ครุฑจอน ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ พรพันธุ เขมคุณาศัย เสาวธาร สมานิตย พรไทย
ศิริสาธิตกิจ ทรงศักดา ชยานุเคราะห ตรีชาติ เลาแกวหนู และโอปอร ชัยสงาพงษ.
(๒๕๕๙). โครงการศึกษาวิจัยการจัดการเพื่อการพัฒนาชุมชนเมืองและที่อยูอาศัยในเขต
การคาชายแดนไทย-มาเลเซีย. กรุงเทพฯ : การเคหะแหงชาติ.
หนว ยงาน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ
ความถนัดทางวิช าการ/ความสนใจ การบริหารและการจัดการ การวิจัยทางสังคมศาสตร
ที่อยู/สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ๑๔๐ หมูที่ ๔ ถนนกาญจนวนิช
อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐
โทรศัพ ท ๐๘๙ ๑๗๖๐๐๐๘ โทรสาร ๐๗๔ ๔๔๓๙๗๒
Email krutchon@gmail.com
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ชื่อ-สกุล ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ
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อายุ ๔๓ ป
คุณ วุฒิ ปร.ด. (พัฒนศึกษา) ศศ.ม. (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร) ศศ.ม. (รัฐศาสตร)
นศ.บ. (วิชาเอกการหนังสือพิมพ)
ประสบการณในการวิจัย
พรไทย ศิริสาธิตกิจ. (๒๕๔๖). สามลอ ชีวิตที่ปากกัดตีนถีบ : กรณีศึกษากลุมอาชีพถีบ สามลอใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช. กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.).
พรไทย ศิริสาธิตกิจ. (๒๕๔๗). การมีสวนรวมในการปองกันสารเคมีของเกษตรกรกลุมปลูกผัก ตําบล
บานเกาะ อําเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.).
พรไทย ศิริสาธิตกิจ. (๒๕๔๘). พัฒนาความเขมแข็งและสรางเครือขายกลุมแรงงานนอกระบบภาค
การเกษตร เพื่อสงเสริมสุขภาพ คุณภาพชีวิต และการพัฒนาสิ่งแวดลอมทองถิ่นภาคใต
จังหวัดพัทลุง. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.).
พรไทย ศิริสาธิตกิจ. (๒๕๔๘). ผลกระทบและการปรับตัวของเกษตรกรทําจากในสถานการณ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเกิดขึ้นของโครงพัฒนาลุมน้ําปากพนัง : ศึกษากรณี
ชุมชน ขนาบนาก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.).
นภาภรณ หะวานนท เพ็ญศิริ จีระเดชากุล สุรวุฒิ ปดไธสง พิสมัย รัตนโรจนสกุล พนารัช
ปรีดากรณ ธีรวัลย วรรธโนทัย ปริชัย ดาวอุดม พรไทย ศิริสาธิตกิจ ธนัย เจริญกุล แมนวดี
นุยุทธิ์ และปยะมาศ เมิดไธสง. (๒๕๕๑). โครงการประเมินแผนสรางเสริมสุขภาวะในพื้นที่
และชุมชน. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.).
ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ และพรไทย ศิริสาธิตกิจ. (๒๕๕๒). การพัฒนากระบวนการทํานา
ขาวแบบอินทรียของเกษตรกรชุมชนขนาบนาก. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.).
ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ และคณะ. (๒๕๕๔). การศึกษาวิจัยเพื่อประเมินผลการดําเนินงาน
ของแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตตนแบบภาคใต. กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา.
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