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ลมหายใจของ

ภาษาไทย
ในมาเลเซี ย

ภาษาไทยที่ใช้อยู่ในประเทศไทยเป็นภาษาหนึ่งในตระกูลภาษาไทหรือไต ซึ่งเป็นภาษา
คำ�โดดและเป็นภาษาทีม่ เี สียงวรรณยุกต์ หน้าทีแ่ ละความหมายของคำ�เกีย่ วพันกับตำ�แหน่ง
ที่คำ�ปรากฏ สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์ (2550 : 1) กล่าวว่า เมื่อกลุ่มชนชาติไทได้รวมตัว
กันเป็นปึกแผ่นและครอบครองดินแดนบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาษาไทก็ได้แพร่
กระจายไปอย่างรวดเร็วตามอำ�นาจการปกครองของอาณาจักรไทยุคโบราณ ตั้งแต่หลัง
คริสต์ศตวรรษที่ 10 หรือประมาณกว่า 1000 ปีมาแล้ว จนถึงปัจจุบนั มีผพู้ ดู ภาษาไทรวมทัง้
สิ้นกว่า 100 ล้านคน ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตแคว้นอัสสัมของอินเดีย ภาคใต้ตอนล่างของ
จีน รัฐชานของพม่า ตอนเหนือของเวียดนาม และดินแดนเกือบทั้งหมดของลาวและไทย
นอกเหนือจากพื้นที่ดังกล่าวยังมีชุมชนไทอีก
กลุ่มหนึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย
ได้แก่ บริเวณรัฐเกดะห์ (ไทรบุรี ปะลิส เประ กลันตัน
และตรังกานู หลักฐานทางประวัติศาสตร์ชี้ชัดว่า
ดินแดนเหล่านีเ้ คยอยูภ่ ายใต้การปกครองของอาณา
จักรไทยมาตัง้ แต่สมัยสุโขทัย อยุธยาจนถึงรัตนโกสินทร์
ในปี พ.ศ.2452 ตรงกับรัชกาลที่ 5 ไทยได้ยกดินแดน
บางส่วนในแหลมมลายูให้แก่องั กฤษ เหตุการณ์ครัง้

นั้ น เท่ า กั บ แบ่ ง แยกคนไทยนั บ แสนคนออกจาก
แผ่นดินไทยอย่างเป็นทางการ หากนับเนือ่ งมาจนถึง
ปัจจุบันก็ร่วม 100 ปีแล้ว แต่พลเมืองมาเลเซียชาติ
พันธุ์ไทเหล่านี้ยังคงมีวิถีปฏิบัติคล้ายคลึงกับคนบน
ผืนแผ่นดินไทย ทั้งการนับถือศาสนาพุทธ เทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย การประกอบพิธีกรรม
และขนบธรรมเนียมประเพณีตา่ งๆ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งยังมีการใช้ภาษาไทยสื่อสารกันในชีวิตประจำ�วัน
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ตลอดจนส่ ง เสริ ม ให้ ลู ก หลานของตนได้ เ ล่ า เรี ย น
เขียนอ่านภาษาไทยกันอย่างแพร่หลาย
การสำ�รวจข้อมูลเบื้องต้น พบว่า เอกสารและ
หลักฐานต่างๆ ของไทยมีผู้สนใจศึกษาเรื่องราวของ
ชนชาติไทในมาเลเซียไม่มากนัก ทั้งที่ในทางปฏิบัติ
คนไทยสองฝากฝั่ ง ชายแดนไทย-มาเลเซียยังคง
ติ ด ต่ อ ค้ า ขายและไปมาหาสู่ กั น อย่ า งไม่ ข าดสาย
ข้อมูลดังกล่าวแบ่งได้ 3 กลุ่มใหญ่ๆ กลุ่มแรกเป็น
ผลงานทางด้านภาษา ได้แก่ ผลงานของฉันทัส
ทองช่วย (2525) และบุปผาชาติ เรืองกูล (2542)
กลุ่มที่ 2 เป็นผลงานทางด้านประวัติศาสตร์ซึ่งมี
จำ�นวนมากกว่ากลุม่ อืน่ ได้แก่ ผลงานของธำ�รงศักดิ์
อายุวฒ
ั นะ (2517) สกรรจ์ จันทรัตน์ (2522) คำ�นวณ
นวลสนอง (2546) และธีรพร พรหมมาศ (2545)
ส่วนกลุม่ ที่ 3 เป็นผลงานทางด้านวัฒนธรรมท้องถิน่
เน้นข้อมูลสนามโดยการสังเกตและสัมภาษณ์บคุ คล
ในชุมชน ได้แก่ ผลงานของนิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต
(2546) และสุธานี เพชรทอง (2547) เป็นต้น การ
เรียบเรียงบทความนี้ผู้เขียนได้ใช้ข้อมูลบางส่วนที่มี
อยู่มาพิจารณาร่วมกับข้อมูลข่าวสารซึ่งเผยแพร่อยู่
ในสือ่ ต่างๆ เพือ่ ต้องการศึกษาความเคลือ่ นไหวของ
ภาษาไทยที่ใช้กันอยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์ไทในประเทศ
มาเลเซียในปัจจุบันว่ากำ�ลังดำ�เนินไปในลักษณะใด
สถานะของ “โอรัง เสียม” ในมาเลเซีย
ประเทศมาเลเซียเป็นสังคมพหุนิยม (pluralist
society) ประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ กว่า 60
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ชาติพันธุ์ ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศมีอยู่ 3
เชือ้ ชาติหลักๆ ได้แก่ มลายู จีน และอินเดีย นอกจาก
นั้ น ยั ง มี ช นกลุ่ ม น้ อ ยอี ก หลายกลุ่ ม รวมทั้ ง กลุ่ ม
ชาติ พั น ธุ์ ไ ทซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ อ าศั ย อยู่ บ ริ เ วณรั ฐ ตอน
เหนื อ ติ ด กั บ ชายแดนภาคใต้ ข องประเทศไทย
ประชากรกลุ่มนี้ปัจจุบันมีจำ�นวนทั้งสิ้นราว 60,000
คน กระจายกันอยู่ในรัฐเกดะห์ประมาณ 30,000 คน
ในรั ฐ กลั น ตั น ประมาณ 13,000 คน ในรั ฐ ปะลิ ส
ประมาณ 6,000 คน และในรัฐเประประมาณ 2,000
คน (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2551) ชาวมาเลเซีย
ใช้คำ�เรียกขานชนกลุ่มน้อยเชื้อสายไทยว่า “โอรัง
เสียม” แปลว่า “คนสยาม หรือคนไทย” ซึ่งเป็นคำ�
ที่คนไทใช้เรียกตนเองตั้งแต่ก่อนแยกดินแดน และ
กลายเป็นคำ�ทีช่ าวมาเลเซียใช้เรียกตามกันมาจนถึง
ปัจจุบัน ฐาณัฏฐ์ ตั้งศรีตระกูล (2549) อธิบายว่า
คำ�นีใ้ ช้เรียกเพือ่ ให้รวู้ า่ เป็นกลุม่ ชาติพนั ธุไ์ ทโดยไม่ได้
มุ่งสื่อนัยของการดูถูกเหยียดหยามหรือแบ่งแยก
ชนชั้นวรรณะ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ระบุว่า กลุ่มชาติพันธุ์
ไทในมาเลเซี ย อพยพเข้ า มาอาศั ย อยู่ ใ นดิ น แดน
แหลมมลายู ห ลายระลอก ตั้ ง แต่ อ าณาจั ก รไทย
เรื อ งอำ � นาจสมั ย สุ โ ขทั ย อยุ ธ ยา ธนบุ รี และ
รัตนโกสินทร์ตอนต้น (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ในธำ�รงศักดิ์ อายุวัฒนะ, 2517) ต่อมาชาติตะวันตก
ได้แผ่ขยายอำ�นาจเข้ามาในแถบเอเชียตะวันออก

คำ � ว่ า ‘ชาติ ’ ก็ คื อ ชาติ ไ ทย
‘ศาสนา’ ก็ คื อ ศาสนาพุ ท ธ
‘ภาษาของชาติ ’ ก็ คื อ ภาษา
ไทยของเรานั่นเอง เป็นสาม
สิ่งที่อยู่ในใจพวกเราตลอดมา
ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไป
ชีวิตก็จะไม่สมบูรณ์

เฉี ย งใต้ แ ละได้ ยึ ด ครองดิ น แดนหลายแห่ ง เป็ น
อาณานิ ค ม ในปี พ.ศ.2452 ตรงกั บ รั ช สมั ย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล
ที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ไทยได้ยกหัวเมืองมลายู
ได้แก่ ไทรบุรี ปะลิส กลันตัน และตรังกานูให้แก่
อังกฤษตามสนธิสัญญาอังกฤษ - สยาม ค.ศ.1909
(The Anglo-Siamese Treaty of 1909) เพื่ อ
แลกเปลี่ยนกับการที่อังกฤษยอมยกเลิกสิทธิสภาพ
นอกอาณาเขตทางการศาล และการให้ไทยยืมเงิน
สร้างทางรถไฟสายใต้ เหตุการณ์ครั้งนี้ทำ�ให้คนไทย
ไม่ตํ่ากว่า 5 แสนคนต้องมีสถานะเป็นคนต่างด้าว
ภายใต้การปกครองของอังกฤษ (สกรรจ์ จันทรัตน์,
2522 : 88) ในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ญีป่ นุ่ ได้ยกรัฐ
ทั้งสี่กลับมาให้ไทยปกครอง แต่พอสงครามยุติลง
ดินแดนทั้งหมดก็กลับไปเป็นของอังกฤษตามเดิม
จนถึงปี พ.ศ.2500 อังกฤษประกาศคืนเอกราชให้
แก่มาเลเซีย ส่งผลให้คนเชื้อชาติไทยในรัฐเหล่านี้
เปลี่ยนมาถือสัญชาติมาเลเซีย และกลายเป็น “คน
ติดแผ่นดิน” มีลูกหลานสืบทอดเชื้อสายต่อเนื่องกัน
มาจนถึงปัจจุบัน
ภายหลังจากการได้รบั เอกราช รัฐบาลมาเลเซีย
ได้กำ�หนดสถานภาพของประชากรออกเป็น 2 กลุ่ม
ใหญ่ๆ ได้แก่ กลุ่มที่สืบเชื้อสายจากชาวมลายูหรือ
ผูท้ สี่ บื เชือ้ สายมาจากชาวซาบาห์หรือชาวซาราวัคมี
สถานภาพเป็น “ภูมิบุตร” (bumiputera) หมายถึง
บุ ต รของแผ่ น ดิ น ประชากรกลุ่ ม นี้ มี สิ ท ธิ พิ เ ศษ
เหนือกว่ากลุม่ ชาติพนั ธุอ์ นื่ ซึง่ ไม่ได้มสี ถานภาพเป็น
ภูมิบุตร ได้แก่ ผู้ที่มีเชื้อสายจีนและเชื้อสายอินเดีย
ซึ่งมาจากวัฒนธรรมที่อยู่นอกแหลมมลายู รวมทั้ง
ชนกลุ่มน้อยต่างๆ อีกหลายกลุ่มในมาเลเซีย เช่น
พม่า ศรีลังกา บังคลาเทศ และไท ประชากรกลุ่มนี้
ถื อ เป็ น ประชากรชั้ น สองของประเทศและมั ก ถู ก
จำ�กัดสิทธิเสรีภาพอย่างมากทั้งทางด้านการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคม
แม้วา่ กลุม่ ชาติพนั ธุไ์ ทในมาเลเซียจะมีสถานภาพ
เป็นประชากรชั้นสองของประเทศ แต่ก็ได้รับสิทธิ

พิเศษหลายประการแตกต่างจากกลุ่มชาติพันธุ์อื่น
ปั จ จั ย สำ � คั ญ น่ า จะมาจากการรวมตั ว กั น อย่ า ง
เหนียวแน่นและมีเอกภาพเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2503
ชาวไทในมาเลเซียได้ร่วมกันก่อตั้งสมาคมสยาม
เคดาห์-เปอร์ลิสขึ้น กลุ่มนี้พยายามต่อสู้เรียกร้อง
สิ ท ธิ ต่ า งๆ ที่ พึ ง ได้ รั บ จากรั ฐ บาล เช่ น การขอ
สถานภาพเป็ น ภู มิ บุ ต ร การขอให้ มี พ ระพุ ท ธรู ป
ทรงนัง่ ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ เพือ่ ให้เป็นทีส่ กั การะบูชาของชาว
พุทธจากทั่วโลก การขอให้ระบุชื่อกลุ่มชาติพันธุ์
ชาวไทในแบบฟอร์มการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย
ของรัฐ การขอประกาศให้วฒ
ั นธรรมไทเป็นส่วนหนึง่
ของวัฒนธรรมแห่งชาติและขอให้วันสงกรานต์เป็น
วันหยุดราชการ รวมทั้งการขอมีสิทธิเป็นสมาชิก
ของพรรค UMNO (United Malay National Organisation) เป็นต้น
ข้อเรียกร้องต่างๆ ได้รบั การยินยอมจากรัฐบาล
มาเลเซียทุกประการ ยกเว้นการมีสถานภาพเป็น
ภูมิบุตร ซึ่งรัฐบาลยังคงสงวนสิทธิไว้ให้เฉพาะกลุ่ม
ชาติพันธุ์มลายูเท่านั้น สุริยะ สะนิวา (2550) อธิบาย
ว่า การระบุกลุ่มชาติพันธุ์ไว้อย่างชัดเจนในแบบ
ฟอร์มการขอเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐเท่ากับช่วยเปิด
โอกาสให้ลูกหลานชาวพุทธเชื้อสายไทมีสิทธิเรียน
ต่อในระดับสูงขึ้น เพราะในมาเลเซียมีการจัดบุคคล
เข้าศึกษาตามระบบ PR ซึง่ คิดอัตราส่วนตามจำ�นวน
กลุ่มชาติพันธุ์ ส่วนการขอประกาศให้วัฒนธรรมไท
เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมแห่งชาติ และขอให้วัน
สงกรานต์เป็นวันหยุดราชการนั้นแสดงให้เห็นถึง
ความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไท
ซึ่ ง ยั ง ไม่ ไ ด้ ถู ก ผสมกลมกลื น จากกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์
กลุ่ ม ใหญ่ รวมทั้ ง การขอมี สิ ท ธิ เ ป็ น สมาชิ ก ของ
พรรค UMNO ย่อมเป็นหนทางที่จะช่วยให้ได้รับ
สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ต่ า งๆ มากขึ้ น เพราะพรรคนี้ เ ป็ น
พรรคการเมืองของชาวมลายูซึ่งผูกขาดการบริหาร
ปกครองประเทศมาหลายสมัย
กล่าวได้ว่าการเรียกร้องสิทธิต่างๆ จากรัฐบาล
มาเลเซี ย ของกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ไ ทประสบผลสำ � เร็ จ
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ได้โดยอาศัยแนวทางสันติวิธีแบบชาวพุทธมาเป็น
เครื่องมือในการต่อรอง จนถึงทุกวันนี้กลุ่มชาติพันธุ์
ไทในมาเลเซียยังคงธำ�รงรักษาอัตลักษณ์ของตน
เอาไว้ได้อย่างยาวนานมาร่วมศตวรรษ ท่ามกลาง
เชือ้ ชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมทีม่ คี วามหลากหลาย
และแปลกเปลีย่ น โดยทัว่ ไปวิถชี วี ติ ของคนในชุมชน
ชาวไทกลุ่มนี้ยังคงคล้ายคลึงกับคนไทยส่วนใหญ่
ในประเทศไทย ไม่ ว่า จะเป็ น การประกอบอาชี พ
เกษตรกรรมเป็ น หลั ก การเป็ น พุ ท ธศาสนิ ก ชน
และการใช้ภาษาไทยสื่อสารกันในชีวิตประจำ�วัน
หลายคนกล่าวตรงกัน ว่าสิ่งที่เป็นหลักยึดถืออัน
สำ�คัญยิ่งของคนในชุมชนชาวไทในมาเลเซียมีสาม
ประการคือ ชาติ ศาสนา และภาษาไทย
“คำ�ว่า ‘ชาติ’ ก็คอื ชาติไทย ‘ศาสนา’ ก็คอื ศาสนา
พุทธ ‘ภาษาของชาติ’ ก็คือภาษาไทยของเรานั่นเอง
เป็นสามสิ่งที่อยู่ในใจพวกเราตลอดมา ถ้าขาดอย่าง
ใดอย่างหนึ่งไป ชีวิตก็จะไม่สมบูรณ์ ถึงแม้ว่าเรา
นับถือศาสนาพุทธ แต่ไม่รู้ภาษาไทย แล้วเราจะ
สือ่ สารกันอย่างไร จะสอนลูกหลานของเราได้อย่างไร  
เราจะเรียกตัวเองว่าเป็นคนไทยได้หรือไม่ อีกส่วนที่
อยูล่ กึ ๆ ในจิตใจพวกเราก็คอื เรายังเคารพพระมหากษัตริย์
ของไทยหรือในหลวงของเรา เรามีรปู ในหลวงกันเกือบ
ทุกบ้าน” (ตามรอยเลือดไทยในเคดาห์, 2549)
อ่าน-เขียนภาษาไทย : การเรียนรู้สู่ตัวตนของ
ชุมชน
กลุ่มชาวไทในมาเลเซียส่วนใหญ่มีวิถีปฏิบัติ
สัมพันธ์กับครรลองของหลักธรรมทางพุทธศาสนา
อย่างเด่นชัด พระสงฆ์ และวั ด เป็น ศู น ย์ร วมจิ ต ใจ
ของคนในชุมชนอย่างแน่นเหนียว ขนบธรรมเนียม
ประเพณี พิธกี รรมและความเชือ่ ต่างๆ ยังคงคล้ายคลึง
กับไทย เช่น ประเพณีทำ�บุญเดือนสิบ ทั้งรูปแบบ
และรายละเอียดของพิธีกรรมยึดตามแบบดั้งเดิม
ของชาวนครศรีธรรมราช (สุธานี เพชรทอง, 2537)
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ชุมชนชาวไทนิยมกันมาก
ก็คือ การสร้างวัด คำ�นวณ นวลสนอง (2546 : 124)
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กล่าวว่า “หากเดินทางเข้าหมู่บ้านของคนไทไม่ว่า
จะตั้งอยู่ในที่ราบหรือเชิงเขาก็มักจะมองเห็นช่อฟ้า
ใบระกา  และหลั ง คาพระอุ โ บสถมาแต่ ไ กลเสมอ
ชาวมาเลเซียเชื้อสายไทมักเรียกชื่อวัดของตนว่า
วัดไท (Wat Thai) และมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการ
ว่า วัดพุทธไท (The Buddhist Thai Temple)”
การบวชเป็นประเพณีทางพุทธศาสนาทีช่ าวไท
ในมาเลเซียถือปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัด วินิจ รังผึ้ง
(2550 : 11) เล่าว่า ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี
พ่อแม่และผู้ปกครองจะนัดหมายกันพาลูกหลาน
มาบวชที่วัดพระบรมธาตุ นครศรีธรรมราช แต่ละปี
มีชายหนุม่ มาบวชเป็นพระภิกษุหลายสิบรูป รวมทัง้
บรรดาญาติพี่น้องก็จะยกขบวนกันมาร่วมงาน มา
แสวงบุญ และมานมัสการพระบรมธาตุ นับเป็น
พันๆ คน เนื่องจากชาวไทเหล่านี้มีคติความเชื่อที่
สืบต่อกันมาแต่โบราณว่า หากใครได้มีโอกาสเดิน
ทางมานมั ส การพระบรมธาตุ ที่ น ครศรี ธ รรมราช
จะได้บุญกุศลมาก เพราะได้มาถึงศูนย์กลางของ
พระพุทธศาสนาที่เจริญรุ่งเรืองมาแต่ครั้งอดีต โดย
ผ่านเส้นทางยาวไกลและทุรกันดาร ผู้ที่เดินทางมา
ถึงได้จึงต้องมีศรัทธาแรงกล้า เมื่อกลับไปยังชุมชน
บุคคลนั้นก็จะได้รับการยกย่องนับถือมาก ยิ่งได้มา
บวชหรือพาลูกพาหลานมาบวชด้วยแล้ว ก็จะยิ่ง
ได้กุศลมากขึ้นไปอีก แม้ว่าปัจจุบันการเดินทางจะ
สะดวกสบายกว่าแต่กอ่ น และใช้เวลาราว 3-4 ชัว่ โมง
แต่คติความเชื่อนี้ก็ยังคงมีมาจนถึงคนรุ่นหลัง
ความศรัทธาต่อการบวชในดินแดนอันเก่าแก่
ทางพุทธศาสนาของไทย ส่งผลให้วัดไทหลายแห่ง
ในมาเลเซียจำ �เป็นต้องเปิดสอนภาษาไทย สอน
ปริยัติธรรมและธรรมศึกษาให้แก่ลูกหลานของคน
ชุมชน ครูผสู้ อนมีทงั้ พระภิกษุ สามเณรและฆราวาส
ที่มีความรู้ภาษาไทย ทั้งนี้เพราะพ่อแม่ผู้ปกครอง
ต้องการให้ลูกหลานของตนหัดอ่านเขียนภาษาไทย
อย่างคล่องแคล่ว โดยเฉพาะเด็ ก ชายจะต้ อ งฝึ ก
ท่องบทสวดมนต์กันตั้งแต่เด็กๆ พออายุครบ 21
ปี พ่ อ แม่ ก็ จ ะพามาบวชเรี ย นเป็ น พระภิ ก ษุ ที่

นครศรีธรรมราช จึง
ต้ อ งอ่ า นและเขี ย น
หนังสือไทยให้ได้เพื่อ
ใช้ ศึ ก ษาหลั ก ธรรม
คำ � ส อ น ท า ง พุ ท ธ
ศาสนา นอกจากนีก้ าร
สอนภาษาไทยให้แก่
บรรดาลูกหลานไทยัง
ช่ ว ยปลู ก ฝั ง ให้ ค น
รุ่นหลังรับรู้และจดจำ� หนังสือแบบเรียนภาษาไทยระดับต้นทีใ่ ช้ในมาเลเซีย จัดทำ�โดยความร่วมมือของครูและนักวิชาการไทย
รากเหง้ า บรรพชน ที่มา : ปราณชลี
ของตนได้ ทัง้ ยังสามารถติดตามข่าวสารต่างๆ เกีย่ ว โรงเรียน ยกเว้นภาษามลายูซึ่งเป็นภาษาประจำ �
กับเมืองไทยได้โดยไม่มีอุปสรรค ผู้ใหญ่สมบูรณ์ ชาติเท่านั้น แต่องค์กรและกลุ่มชาวไทที่มีหัวคิด
จันเดิม (สัมภาษณ์, 2551 อ้างถึงในปราณชลี, 2551) ก้ า วหน้ า ก็ พ ยายามต่ อ สู้ เ พื่ อ ฟื้ น ฟู แ ละอนุ รั ก ษ์
ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านบ่อเสม็ด (ตะลือเบาะ) เขตอำ�เภอ การเรียนการสอนภาษาไทยขึ้นในวัด โดยให้เหตุผล
ตุมปัต รัฐกลันตัน กล่าวว่า “เราสอนภาษาไทยเพื่อ ว่าเป็นการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อให้เข้าใจ
หลักธรรมในพระพุทธศาสนา ในทีส่ ดุ คณะกรรมการ
ไม่ให้เด็กไทยลืมภาษาของตนเอง”
แต่เดิมการเรียนการสอนภาษาไทยในมาเลเซีย หมู่บ้าน และคณะกรรมการประสานงานคนไทยใน
จำ � กั ด อยู่ เ ฉพาะในกลุ่ ม ผู้ เ รี ย นที่ เ ป็ น ลู ก ศิ ษ ย์ พ ระ เขตอำ�เภอเปิ้นดัง รัฐเกดะห์ ซึ่งได้รับแต่งตั้งอย่าง
เท่านั้น ต่อมาคนในชุมชนสนใจกันมาก วัดบางแห่ง เป็นทางการจากรัฐบาลมาเลเซียก็ได้ช่วยกันผลัก
จึงเปิดรับเด็กทั่วไปเข้ามาเรียนด้วย เมื่อจำ �นวน ดันจนสามารถก่อตั้งโรงเรียนสอนภาษาไทยเป็นผล
ผู้เรียนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำ�ให้คนในชุมชนคิดจะก่อตั้ง สำ�เร็จ นับเป็นโรงเรียนสอนภาษาไทยและสอนธรรม
โรงเรี ย นสอนภาษาไทยกั น อย่ า งจริ ง จั ง ผู้ ใ หญ่ ศึกษาทีไ่ ด้รบั งบประมาณการก่อสร้างจากรัฐบาลเป็น
สมบูรณ์เล่าว่า “แรกๆ ก็ถูกจับตามอง แต่ตอนหลัง แห่งแรก (นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต, 2546 : 7-9)
ปัจจุบันการเรียนการสอนภาษาไทยในมาเลเซีย
รัฐบาลมาเลเซียส่งเสริมให้ทกุ ชาติในมาเลเซียศึกษา
ภาษาแม่ ไ ด้ แต่ มี ข้ อ แม้ คื อ ให้ ศึ ก ษากั น เอง ทาง กระจายอยูต่ ามวัดต่างๆ ถึง 36 วัด และในสำ�นักสงฆ์
โรงเรียนก็เคยเปิดโอกาสให้สอนในโรงเรียน โดยมีเด็ก อีก 6 แห่ง เฉพาะรัฐกลันตันเพียงรัฐเดียวมีวัดไทย
สนใจเข้าเรียนไม่น้อยกว่า  15 คน แต่สุดท้ายก็เลิก อยู่ 20 แห่ง และสำ�นักสงฆ์อีก 4 แห่ง ในจำ�นวนนี้มี
ผมจึงพยายามบอกว่าโรงเรียนจะอยู่ได้ต้องมีการ การเรียนการสอนภาษาไทยอยู่ทั้งหมดถึง 13 แห่ง
จัดตั้งเป็นมูลนิธิ ต้องจ้างครูที่จบ ป.4 แล้ว มาเป็น วัดใหญ่ที่สุดที่เป็นศูนย์รวมของการเรียนการสอน
ภาษาไทยได้แก่ วัดพิกลุ ทองวราราม ซึง่ เป็นวัดเก่าแก่
ผู้สอน” (ปราณชลี, 2551)
การขอเปิดโรงเรียนสอนภาษาไทยให้แก่ลูก มีอายุกว่า 400 ปี สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
หลานชาวไทในมาเลเซียกระทำ�กันอย่างจริงจังและ พระวิจารณ์วุฒิคุณ เจ้าอาวาสคนปัจจุบัน (ไทยพุทธ
ยาวนาน จนรัฐบาลมาเลเซียต้องทบทวนนโยบาย ในมาเลย์ แตกต่างไม่แตกแยก, 2551) เล่าว่า ทางวัด
กั น ใหม่ เพราะในขณะนั้ น รั ฐ บาลไม่ ไ ด้ ส่ ง เสริ ม ได้เปิดสอนภาษาไทยตัง้ แต่ชนั้ ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง
ให้ มี ก ารเรี ย นการสอนภาษาของชนกลุ่ ม น้ อ ยใน ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4 มีนกั เรียนกว่า 100 คน บางคน
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อยู่ไกลมากถึง 10 กิโลเมตรก็ยังอุตส่าห์มาเรียน
เวลาเรียนเปิดเฉพาะวันหยุดราชการ และในช่วง
ปิ ด ภาคเรี ย น หรื อ หลั ง จากเลิ ก เรี ย นในวั น ปกติ
เพราะเด็กๆ ต้องเรียนภาษามลายูตามข้อบังคับของ
กฎหมาย เมือ่ มีเวลาว่างก็มาเรียนภาษาไทยกับพระ
บางทีก็เรียนกับรุ่นพี่ๆ ซึ่งมาช่วยสอนน้องๆ ด้วย
ส่วนพระอาจารย์ณรงค์ หัวหน้าสำ�นักสงฆ์บูเกะโยง
รัฐกลันตัน (บัญญัติ เลิศกิจประพันธ์ปัญญา, 2549)
กล่าวว่าในโรงเรียนมีนักเรียนกว่า 40 คน เปิดสอน
ตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 1 ถึงชั้นประถมปีที่ 4 แบ่งการ
สอนออกเป็น 2 แบบ คือระดับชัน้ ประถมปีที่ 1-2 เรียน
ภาษาไทยเบื้องต้นหรือขั้นพื้นฐาน ใช้เวลาเรียน 5
เดือนแล้วจึงนำ�ไปสอบวัดผลทีว่ ดั พิกลุ ทองฯ ซึง่ เป็น
วัดระดับปกครองในรัฐกลันตัน หรือเรียกว่าวัดเจ้า
คณะรัฐ (แบบเดียวเจ้าคณะจังหวัดในประเทศไทย)
ส่วนชั้นประถมปีที่ 3-4 เรียนภาษาไทยควบคู่กับ
การเรียนเพื่อสอบนักธรรม ตั้งแต่นักธรรมตรีจนถึง
นักธรรมเอก การเรียนการสอนทั้งสองแบบนี้ได้รับ
ความสนใจมาก และมีแนวโน้มว่าจะมีผมู้ าสมัครเรียน
เพิ่มขึ้น เพราะผู้ที่สอบนักธรรมได้จะต้องมีความรู้
มากทัง้ ทางด้านภาษาไทยและภาษาธรรม “คนทีน่ มี่ กั
จะแข่งขันกันสอบนักธรรม ใครทีส่ อบได้จะได้รบั การ
ยอมรับและเป็นสิง่ ทีน่ า่ ภาคภูมใิ จมาก” (ก้านกล้า, 2549)
หลักสูตรการสอนภาษาไทยในมาเลเซียยึดตาม
กระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย โดยมีการปรับ
เปลี่ยนเนื้อหาบ้างตามความเหมาะสม ใช้เวลาเรียน
2 ภาคการศึกษาเท่ากัน พอสิ้นปีก็จัดสอบเลื่อนชั้น
ขึ้นไปหนังสือที่ใช้เป็นแบบเรียนภาษาไทยสำ�หรับ
ชาวไทในมาเลเซี ย นั้ น พระวิ เ ชี ย รโมลี แห่ ง ศู น ย์
ส่ ง เสริ ม พุ ท ธศาสนาภาษาศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทย
วัดชัยมงคลจังหวัดสงขลา (สัมภาษณ์, 2551 อ้างอิง
ถึงปราณชลี, 2551) อธิบายว่าเนื้อหาของหนังสือ
มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจการใช้ภาษาไทย
มี ทั ก ษะในการฟั ง การพู ด การอ่ า น และการ
เขียน ตลอดจนสามารถสื่อความหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมุ่งปลูกฝังหลักธรรม
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คำ�สอนในบวรพระพุทธศาสนา ค่านิยม คุณธรรม
วัฒนธรรม และจิตสำ�นึกในความเป็นไทยภายใต้
กรอบความเป็ น พลเมื อ งดี ข องประเทศรวมทั้ ง มี
ความสามารถ และมีเจตคติที่ดีต่อการทำ�งานและ
การประกอบอาชีพ มีความขยัน อดทน ประหยัด
ตลอดจนรู้จักสงวนทรัพยากรธรรมชาติ บำ�รุงรักษา
สาธารณสมบัติ ให้เกิดแก่ประเทศชาติ
อนาคตลมหายใจของภาษาไทยในมาเลเซีย
ในปัจจุบันภาพลักษณ์ของกลุ่มชาวไทในฐานะ
พลเมืองของมาเลเซียเป็นชุมชนรักสงบ ชีวิตความ
เป็นอยูด่ �ำ เนินไปอย่างเรียบง่าย ผูค้ นส่วนใหญ่ยดึ มัน่
อยู่ในหลักธรรมคำ�สอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
อย่างเคร่งครัด เคารพกฎหมายของบ้านเมือง และมี
ความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มชุมชนอื่นโดยไม่แบ่งแยก
เชือ้ ชาติศาสนา “หากมีการจัดงานแต่งงาน ถ้ามุสลิม
จัดก็ชวนคนไทยมาร่วมงาน เวลาคนไทยมีงาน เขาก็
เชิญคนมุสลิมไปร่วมงาน แต่คนทำ�อาหารต้องเป็น
มุสลิม ส่วนงานนัน้ เราก็ชว่ ยเหลือกันเหมือนพีเ่ หมือน
น้อง เวลาทักทายก็เป็นภาษาไทยในเมื่อเราเป็น
คนไทย แล้วทำ�ไมเราต้องทิ้งภาษาไทย” (ก้านกล้า,
2549) จะเห็นว่ากิจกรรมต่างๆ ทางศาสนาและ
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น รวมทั้งภาษาไทยเป็น
กระบวนการหล่ อ หลอมตั ว ตนทางวั ฒ นธรรมอั น
โดดเด่ น ให้ แ ก่ ก ลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ไ ท ทั้ ง ยั ง ช่ ว ยสร้ า ง
ปฏิสัมพันธ์ในเชิงชุมชนเครือข่าย (network community) กับกลุม่ ชุมชนอืน่ ด้วย
โดยทัว่ ไปชาวไทในมาเลเซียจะใช้ภาษาไทเป็น
ภาษาพูด ส่วนการสอนอ่านและการเขียนภาษาไท
จะใช้ภาษาไทยกรุงเทพฯ ฉันทัส ทองช่วย (2526)
ได้จดั กลุม่ ภาษาไทในรัฐตอนเหนือของมาเลเซียเป็น
ภาษาถิ่นใต้ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มภาษา
ไทยในกลั น ตั น เป็ น ภาษาถิ่ น ย่ อ ยของภาษาไทย
ถิ่นใต้ที่มีลักษณะคล้ายกับภาษาถิ่นตากใบ อำ�เภอ
ตากใบ จังหวัดนราธิวาส ส่วนอีกกลุ่มได้แก่ กลุ่ม
ภาษาไทยในไทรบุรีและปะลิส กลุ่มนี้มีลักษณะร่วม

กับภาษาไทยถิ่นใต้สายนครศรีธรรมราชและสงขลา
การจำ�แนกภาษาไททั้งสองกลุ่มเป็นภาษาถิ่นย่อย
ของภาษาไทยดังกล่าวช่วยยืนยันว่าผูค้ นในดินแดน
แถบนี้มีสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับแผ่นดินไทย
มาอย่างยาวนาน จนมีคำ�กล่าวว่า “กินเมืองคอน
นอนเมืองไทร” (นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต, 2546 : 5)
สะท้อนถึงการไปมาหาสู่กันฉันบ้านพี่เมืองน้องรวม
ทัง้ ยังสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์และความสะดวก
สบายของเมืองทัง้ สองในฐานะทีเ่ มืองนครศรีธรรมราช
เป็นเมืองทีม่ อี าหารการกินอุดมสมบูรณ์ (อาหารอร่อย)
ส่วนเมืองไทรบุรีซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลมีอากาศเย็น
สบายจึงเหมาะสำ�หรับเป็นที่พักผ่อน (นอนสบาย)
แม้วา่ ในปัจจุบนั ลูกหลานไทเหล่านีจ้ ะกลายเป็น
พลเมืองของมาเลเซียด้วยเหตุผลทางการเมือง แต่
เรือ่ งราวต่างๆ ของบรรพชนไทยก็ได้มกี ารถ่ายทอด
กันมาจากรุ่นสู่รุ่น โดยเฉพาะการปลูกฝังให้รักชาติ
ไทย รักศาสนาพุทธ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ไทย
และภาคภู มิ ใ จในภาษาไทยของตน จนถึงคนรุ่น
ปัจจุบันก็ยังกล่าวได้อย่างเต็มปากเต็มคำ�ว่า “เรา
ภู มิ ใ จภาษาไทยกลั น ตั น ของเรา  ถึ ง แม้ ค นรั ฐ อื่ น
จะหาว่าเป็นภาษาเชยๆ ล้าสมัย บ้านนอกๆ แต่เราก็
ภู มิ ใ จเพราะเป็ นภาษาของเราตั้งแต่อ้อนแต่ออก
คนนอกจะมาเรียนภาษานี้มันยาก มันเป็นภาษา
จากกำ�เนิด ถ้ามาเรียนเอายากและเลียนสำ�เนียงไม่
ได้ คนกลันตันฟังสำ�เนียงรู้ว่าเป็นพวกเราหรือไม่”
(นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต, 2546 : 10-11)
จิตสำ�นึกอันเข้มแข็งทางวัฒนธรรมภาษาของ
ชุมชนชาวไทในมาเลเซีย น่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งซึ่ง
ส่งผลให้การดำ�รงอยู่ของภาษาไทยังคงเป็นไปอย่าง
สม่ำ�เสมอ จนแทบมองไม่เห็นความเปลี่ยนแปลง
ไปจากภาษาไทยที่เคยใช้พูดกันมาแต่เดิม ผลการ
ศึกษาของบุปผาชาติ เรืองกูล (2543) ซึ่งศึกษา
เปรี ย บเที ย บการแปรเสี ย งสระสู ง ในภาษาไทถิ่ น
ไทรบุรีและภาษาไทยถิ่นสงขลาของผู้พูดที่มีอายุ
ต่ า งกั น ได้ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า ในกลุ่ ม ผู้ พู ด ภาษาไทถิ่ น
ไทรบุรีนั้น ปัจจัยทางด้านอายุของผู้พูดไม่มีความ

สัมพันธ์กับการแปรของภาษาในการออกเสียงคำ �
ที่ประสมด้วยรูปสระอี อือ และอู กล่าวคือผู้พูดทั้ง
สามกลุ่มอายุ ได้แก่ เด็ก ผู้ใหญ่ และคนชรา ซึ่งเป็น
ตัวแทนของผูใ้ ช้ภาษาในอนาคตผูใ้ ช้ภาษาในปัจจุบนั
และผู้ใช้ภาษาในอดีตตามลำ�ดับ ยังคงออกเสียงสระ
ทั้งสามเสียงเหมือนกับการออกเสียงแบบเดิมของ
ภาษาไทถิ่นไทรบุรี สภาพดังกล่าวนี้แสดงแนวโน้ม
ของการออกเสียงภาษาไทถิน่ ไทรบุรวี า่ น่าจะดำ�เนิน
ต่อไปตามแบบเดิม หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงไป
อย่างช้าๆ หากไม่ได้รับอิทธิพลจากภาษาอื่นเข้ามา
อย่างฉับพลัน
ปัจจุบันองค์กรของชาวไทในมาเลเซียได้ร่วมมือ
กับสถาบันในประเทศไทยจัดทำ�หลักสูตรการเรียน
การสอนภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมไทยสำ�หรับ
ชาวมาเลเซียเชื้อสายไทขึ้น เพื่อช่วยให้การเรียน
การสอนภาษาไทในมาเลเซียมีระบบชัดเจนยิ่งขึ้น
องค์กรในมาเลเซีย มีทั้งสมาคมคนไทยในรัฐเกดะห์
และสมาคมคนไทยในรัฐกลันตัน ศูนย์การศึกษา
พระพุทธศาสนาและภาษาไทยวัดบุญญาราม รัฐเกดะห์
(ไทรบุรี) มูลนิธิและศูนย์การสอนภาษาไทย พุทธ
ศาสนาและวัฒนธรรม วัดมัชฌิมาราม รัฐกลันตัน
โรงเรียนสอนภาษาไทยในวัดต่างๆ ในรัฐตอนเหนือ
ของมาเลเซีย ส่วนในประเทศไทยมีมหาวิทยาลัย
ทักษิณและมูลนิธพิ ระวิเชียรโมลี (แฉล้ม เขมปุญโญ)
วั ด ชั ย มงคล (พระอารามหลวง) จั ง หวั ด สงขลา
(นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต, 2546 : 7-8)
นอกเหนื อ จากหนั ง สื อ แบบเรี ย นดั ง กล่ า ว
โรงเรียนสอนภาษาไทยในมาเลเซียยังมีปัญหาที่จะ
ต้องช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนอีกหลายอย่าง เช่น การ
ขาดครูผู้สอน นักเรียนมีเวลาเรียนภาษาไทยน้อย
มาก เพราะต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ศึกษาเล่าเรียนใน
โรงเรียนภาคบังคับ ตลอดจนการขาดสื่ออุปกรณ์
ที่จำ�เป็นสำ�หรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เป็นต้น ปัญหาต่างๆ เหล่านี้มีผลกระทบต่อผู้เรียน
ค่อนข้างมาก เพราะทำ�ให้เด็กไทหลายคนต้องหยุด
ชะงักการเรียนภาษาไทยลงกลางคัน บุญตา มุนแี นม
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นักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย (ก้านกล้า, 2549) เล่า
ว่า เขาตั้งใจจะเรียนภาษาไทยให้จบนักธรรมเอก
เพราะอยากเรียนรู้ภาษาไทยและอยากเขียนภาษา
ไทยให้คล่อง แต่ที่โรงเรียนขาดครูสอนจึงต้องหยุด
พักการเรียนภาษาไทยไว้ชั่วคราว นอกจากนี้เขายัง
ใฝ่ฝนั อยากไปเรียนต่อทีเ่ มืองไทยในสาขาวิชาศิลปะ
ทางด้านกลุ่มองค์กรทางพุทธศาสนาของไทย
ก็ ไ ด้ จั ด โครงการช่ ว ยเหลื อ โดยให้ พ ระภิ ก ษุ เ ป็ น
อาสาสมัครมาช่วยสอนภาษาไทยให้แก่เด็กไทใน
มาเลเซี ย พระมหาชวลิต ญาณเมธี เลขานุการ
เจ้าคณะรัฐเกดะห์-ปะลิส ซึ่งมาจำ�พรรษาอยู่ที่วัด
บุญญาราม เขตปาดังเซรา รัฐเกดะห์ (ตูแวดานียา
มือรีงิง, 2550) กล่าวว่า โรงเรียนภาษาไทยที่นี่เปิด
สอนมานานถึง 60 ปี ผูก้ อ่ ตัง้ คือพระเทพมงคลญาณ
“ในสมั ย ก่ อ นเด็ ก ๆ เรี ย นภาษาไทยต้ อ งอยู่ วั ด
เนื่องจากมีผู้สอนไม่เพียงพอ แต่ระยะหลังๆ มานี่
เรามีการประสานกับพระภิกษุสงฆ์ในประเทศไทย
มาช่วยสอนเป็นเวลาหนึ่งปี หลังจากนั้นก็จะมีการ
สับเปลี่ยนกันมา”
พระราชาสิทธิคุณ เจ้าคณะรัฐเกดะห์-ปะลิส
ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกการสร้างศูนย์การเรียนภาษาไทย
และได้ ข ยายเครื อ ข่ า ยไปแล้ ว ถึ ง 8 สาขาทั่ ว รั ฐ
เกดะห์เล่าถึงการแก้ไขปัญหาให้ลูกศิษย์บางคนที่
ขาดแคลนทุนทรัพย์ ว่าทางวัดได้นำ�เงินทำ�บุญของ
ญาติโยมมาตัง้ เป็นกองทุน สำ�หรับช่วยเหลือผู้เรียน
แม้จะไม่มากนักแต่ก็ได้ช่วยให้ลูกศิษย์หลายคนที่
ได้ทุนเรียนภาษาไทย สามารถมีอาชีพที่ดี มีรายได้
เลี้ยงตนเองและพ่อแม่ได้ ทำ�ให้รู้สึกภูมิใจที่ได้ช่วย
เหลือคนในชุมชน เพราะคิดว่าการเรียนรู้ภาษาไทย
มี ค วาสำ � คั ญ และพร้ อ มประกาศความเป็ น ไทย
โดยใช้ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเครือ่ งมือสือ่ สาร
น่ า ยิ น ดี ว่า ในปั จ จุ บัน รั ฐ บาลไทยและรั ฐ บาล
มาเลเซี ย ได้ ร่ ว มกั น ดำ � เนิ น การช่ ว ยเหลื อ และ
สนับสนุนการเรียนภาษาไทยให้แก่ชาวไทในมาเลเซีย
มากขึ้น เช่น สถานกงสุลใหญ่ไทย ณ เมืองโกตาบารู
ร่วมมือกับกองทัพบก จัดโครงการฝึกอบรมการสอน
26 ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2553

ภาษาไทยให้แก่ครูอาสาสมัคร ฝึกอบรมเกีย่ วกับการ
เรียนการสอนภาษาไทย ฝึกรำ�ไทย ร้อยมาลัย และทำ�
ขนมไทย ครูอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการนี้เป็น
นักเรียนชั้นมัธยมปลายซึ่งมีภูมิลำ�เนาในรัฐกลันตัน
และต้องการเพิ่มพูนทักษะการสอนภาษาไทย นอก
จากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้ไปเยี่ยมชมสถานที่
ท่องเที่ยวและสถานที่สำ�คัญทางประวัติศาสตร์ทั้ง
ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดด้วย
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าโรงเรียนสอนภาษาไทย
ในมาเลเซียจะเริ่มดำ�เนินการกันมานานหลายสิบปี
แต่หลักสูตรภาษาไทก็ยังไม่ได้รับการบรรจุไว้ใน
โรงเรียนของรัฐบาล เพราะมีเงือ่ นไขว่าหากในโรงเรียน
นั้นมีเด็กนักเรียนที่เป็นชนกลุ่มน้อยเกิน 15 คน รัฐ
ต้องจัดการสอนภาษาให้แก่ชนกลุ่มน้อยเหล่านั้น
แต่ตอ้ งมีการร้องขอ เจ้าหน้าทีด่ า้ นหลักสูตร สำ�นักงาน
แผนและวิจัยนโยบายการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ประเทศมาเลเซี ย (ตู แ วดานี ย า มื อ รี งิง , 2550)
กล่าวว่า “ปัจจุบันยังไม่มีการร้องขอจากชาวไทย
ในรัฐต่างๆ เพื่อให้เปิดสอนภาษาไทยในโรงเรียน
ของรัฐ หากมีการร้องขอเมื่อไหร่รัฐมีหน้าที่จัดให้
เปิดสอนภาษานั้นๆ และรับเรื่องเพื่อไปปรึกษากับ
ตัวแทนชาวไทยพุทธที่อยู่ในสภาต่อไป”
สรุป

บทบาทหน้าที่ของภาษา นอกจากจะใช้เป็น
สื่อกลางในการทำ�ความเข้าใจระหว่างบุคคลต่างๆ
ในกลุม่ สังคมเดียวกันแล้ว ภาษายังเป็นเครือ่ งหมาย
แสดงตัวตนของผูเ้ ป็นเจ้าของอีกด้วย วิถแี ละครรลอง
ชีวติ ของชุมชนชาวไทในมาเลเซียซึง่ ดำ�เนินไปอย่าง
มั่ น คง โดยไม่ ล ะเลยที่ จ ะปลู ก สร้ า งจิ ต สำ � นึ ก และ
ความผูกพันของคนในชุมชนรุน่ แล้วรุน่ เล่า ทีส่ ดุ แล้ว
ย่ อ มแปรเปลี่ ย นเป็ น คุ ณ ค่ า และพลั ง ที่ ส ามารถ
ขับเคลื่อนชุมชนให้ดำ�เนินไปสู่ทิศทางที่ตอบสนอง
ต่ อ ความมี ตั ว ตนอั น โดดเด่ น ได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น และมี
ศักดิ์ศรี ท่ามกลางสังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศ
มาเลเซี ย การปลู ก ฝั ง ให้ ลู ก หลานได้ ก ารเรี ย นรู้

ภาษาอื่นด้วยการมีพื้นฐานที่มั่นคงของภาษาไทอัน
เป็นภาษาแม่จึงสามารถต้านแรงดึงดูดจากอำ�นาจ
ศูนย์กลางของรัฐได้อย่างสันติและชาญฉลาด ลม
หายใจของภาษาไทยในกลุม่ ชาติพนั ธุไ์ ทในมาเลเซีย
ณ วันนี้จึงยังคงเข้มแข็ง และน่าจะยิ่งเพิ่มรอบการ
หมุนอันเป็นวงจรของชีวิตได้เด่นชัดยิ่งขึ้นเรื่อยๆ
หากได้รับการเสริมส่งจากพลังภายนอกที่ตระหนัก
ถึงคุณค่าของภาษาไทย
เอกสารอ้างอิง
ก้านกล้า. 2549. พี่น้องไทยในต่างแดน. (ออนไลน์).
		 สืบค้นจาก : http://songkhlatoday.com/paper/
		 11821 [17 กรกฎาคม 2552]
คำ � นวณ นวลสนอง. 2546. ศึ ก ษาพั ฒ นาการทาง
		 สั ง คมและวั ฒ นธรรมของชนชาติ ไ ทในรั ฐ
		 ตอนเหนือของมาเลเซีย. สงขลา: สถาบันทักษิณ
		 คดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ.
ฉันทัส ทองช่วย. 2526. “ภาษาไทยที่ใช้ในปัจจุบันในรัฐ
		 กลันตัน ไทรบุรี และปะลิส”, วิทยานิพนธ์อักษร
		 ศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
		 มหาวิทยาลัย.
ฐาณัฏฐ์ ตัง้ ศรีตระกูล. 2549. “คนไทย”ในเคดาห์สายเลือด
		 สยาม ใน...ชุมชนมุสลิม (ออนไลน์).สืบค้นจาก
		 : http://www.sac.or.th/Subdetail/article/2549
		 /September2/article2.html [3 สิงหาคม 2552]
ตามรอยเลือดไทยในเคดาห์. 2549. (ออนไลน์).สืบค้น
		 จาก: www.mcot.net [16 กรกฎาคม 2552]
ตูแวดานียา มือรีงิง. 2550. วัดบุญญารามสถานศึกษา
		 ธรรม วัฒนธรรมและ ภาษาไทยของชาวไทย
		 พุ ท ธในมาเลเซี ย . (ออนไลน์ ) . สื บ ค้ น จาก:
		 http://www.isranews.org/cms/indexphp?option
		 =com_content&task=view&id=1688&Itemid=
		 58 [15 กรกฎาคม 2552]
ไทยพุ ท ธในมาเลย์ แตกต่ า งไม่ แ ตกแยก. 2551
		 (ออนไลน์). สืบค้นจาก : http://ratanabee.
		 blogspot.com/2008/12/rencana-thairad
		 -15-nov-2008.html [15 กรกฎาคม 2552]
ธำ�รงศักดิ์ อายุวฒ
ั นะ. 2517. ไทยในมาเลเซีย. กรุงเทพฯ:
		 โรงพิมพ์การศาสนา.
นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต. 2546. ตัวตนทางวัฒนธรรมของ
		 คนไทยในรัฐตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย.

		 เค้าโครงวิทยานิพนธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
		 บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
บัญญัติ เลิศกิจประพันธ์ปญ
ั ญา . 2549. ภารกิจของพระ
		 สงฆ์ไทยกับการสอนภาษาไทยในต่างแดน.
		 (ออนไลน์).สืบค้นจาก : http://www.chumtang
		 punum.com/index.php?option=com_
		 content&task=view&id=166&Itemid=83&la
		 ng=en [15 กรกฎาคม 2552]
บุปผาชาติ เรืองกูล. 2543. “การศึกษาเปรียบเทียบการ
		 แปรเสี ย งสระสู ง ในภาษาไทถิ่ น ไทรบุ รี แ ละ
		 ภาษาไทย ถิน่ สงขลาของผูพ้ ดู ทีม่ อี ายุตา่ งกัน”,
		 วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
		 วิชาภาษาไทย (สายภาษา) มหาวิทยาลัย
		 สงขลานครินทร์.
ปราณชลี. 2551. สืบสานรากเหง้าวิถี ‘ไทย’ สำ�นึกใน
		 สัมพันธ์ ไทย-มาเลเซีย. (ออนไลน์). สืบค้น
		 จาก : http://www.oknation.net/blog/narapong
		 -sak/2008/09/22/entry-1 [30 สิงหาคม 2552]
วิกพิ เี ดีย สารานุกรมเสรี. 2551. มาเลเซียเชือ้ สายไทย.
		 (ออนไลน์) สืบค้นจาก : http://th.wikipedia.
		 org /wiki/ [14 สิงหาคม 2552]
วินิจ รังผึ้ง. 2550. เยือนชุมชนคนไทยในมาเลเซีย.
		 (ออนไลน์). สืบค้นจาก : http://www.thaingo.org/
		 writer/view.php?id=811 [21 กรกฎาคม 2552]
สกรรจ์ จันทรัตน์. 2522. ปัญหาการปกครองมณฑล
		 ไทรบุรใี นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอม
		 เกล้าเจ้าอยูห่ วั (พ.ศ. 2440-2451). ปริญญา
		 นิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
		 ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.
สมพงศ์ วิทยศักดิพ์ นั ธุ.์ 2550. การศึกษาภาษาไทและ
		 ภาษาไทเปรียบเทียบ. เชียงใหม่: ภาควิชา
		 ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
		 เชียงใหม่.
สุธานี เพชรทอง. 2547. “ศึกษาประเพณีทำ�บุญเดือน
		 สิบของชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยในอำ�เภอ
		 ตุ ม ปั ต รั ฐ กลั น ตั น ประเทศมาเลเซี ย ”,
		 วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
		 วิชาไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ.
สุริยะ สะนิวา. 2550. ผู้แทนทางการเมืองของชน
		 กลุ่มน้อย : ศึกษากรณีชาวมุสลิมเชื้อสาย
		 มลายูในชายแดนใต้ประเทศไทยและชาว
		 พุทธเชือ้ สายไทยในชายแดนเหนือประเทศ
		 มาเลเซีย.การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย
		 ศรีปทุม วันที่ 6 สิงหาคม 2550.
27

