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ความนำ
การวิจัยเรื่อง “กระบวนการทางสังคมเพื่อการธำรงและสืบสานความเป็นไทยของ
คนไทยที่อาศัยอยู่ในรัฐทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย” มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ
เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการทางสังคม เพื่อการธำรงและสืบสานความเป็นไทย
และเพื่อศึกษากระบวนการทางสังคมที่ปรากฏในลักษณะต่างๆ เพื่อการธำรงและสืบสาน
ความเป็นไทยของคนไทยที่อาศัยอยู่ในรัฐทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย จากการศึกษา
คนไทยที่อาศัยอยู่ในรัฐทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย ได้แก่ ชุมชนบ้านควนมูสัง
รัฐปะลิส, ชุมชนบ้านปลายระไม รัฐเกดะห์, ชุมชนบ้านตาเซะ รัฐเประ และชุมชนบ้านบางแซะ
รัฐกลันตัน ยังคงธำรงและสืบสานความเป็นไทยไว้ได้ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการ
ทางสังคมเพื่อการธำรงและสืบสานความเป็นไทยของคนไทยที่อาศัยอยู่ในรัฐทางตอน
เหนือของประเทศมาเลเซีย ได้แก่
1) ปัจจัยด้านประวัติศาสตร์ เนื่องจากกลุ่มคนไทยที่ตั้งถิ่นฐานในรัฐทางตอนเหนือ
ของประเทศมาเลเซีย เป็นกลุ่มคนที่เข้าไปตั้งถิ่นฐานมายาวนานมาแต่ดั้งเดิมเนื่องจากเดิม
รัฐทางตอนเหนือของมาเลเซีย ได้แก่ ไทรบุรี กลันตัน ปะลิส และเประ เป็นหัวเมืองที่ขึ้นกับ
รัฐไทย
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แม้ต่อมาจะอยู่ภายใต้การปกครองของมาเลเซีย แต่สำนึกความเป็นไทยของคนติดแผ่นดินยัง
คงเหนียวแน่น และการทีค่ นไทยกลุม่ นีม้ ปี ระวัตกิ ารตัง้ ถิน่ ฐานคล้ายคลึงกันหรือมีประวัตศิ าสตร์
ร่วมกัน จึงทำให้คนเหล่านี้อยู่ร่วมกันฉันท์พี่น้อง มีการติดต่อสัมพันธ์ และทำกิจกรรมร่วมกัน
ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และเป็นพลังเชื่อมโยงให้คนไทยได้ธำรงและสืบสานความ
เป็นไทยไว้อย่างเหนียวแน่นมาจนถึงปัจจุบันนี้
2) ปั จ จั ย ด้ า นการศึ ก ษาคนไทยในรั ฐ ทางตอนเหนื อ ของประเทศมาเลเซี ย มี
การศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษาของรัฐ การศึกษาที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อ
กระบวนการทางสังคมเพื่อการธำรงและสืบสานความเป็นไทยก็คือ การศึกษาภาษาไทย ซึ่ง
เป็นการศึกษานอกระบบของภาครัฐ และเนือ่ งจากภาษาเป็นเครือ่ งแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์
ทางชาติพันธุ์และความเป็นคนไทย ดังนั้นการจัดการศึกษาภาษาไทยให้แก่เยาวชนจึงเป็น
สิ่งจำเป็น จากการศึกษาพบว่า การศึกษาภาษาไทยของคนไทยในมาเลเซียยังเป็นแบบ
ดั้งเดิม เหมือนกับการจัดการศึกษาของคนไทยภาคใต้ในอดีต คือ จัดการเรียนการสอน
ภายในวัด มีพระภิกษุหรือครูอาสาสมัครเป็นผู้สอนหรือพ่อแม่เป็นผู้สอนให้
3) ปั จ จั ย ด้ า นความเชื่ อ ประเพณี และพิ ธี ก รรม คนไทยในรั ฐ ตอนเหนื อ ของ
มาเลเซียมี ความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรมส่วนใหญ่เหมือนกับคนไทยในภาคใต้ กล่าวคือ
มีความเชื่อเกี่ยวกับผีบรรพบุรุษหรือปู่ย่าตายาย หรือความเชื่อเกี่ยวกับเทวดา เทพเจ้า ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับความเชื่อทางพุทธศาสนา นอกจากนี้ยังมีความเชื่อในเรื่องไสยศาสตร์อื่นๆ เช่น
การตั้งศาลพระภูมิ การทรงเจ้าเข้าผี การทำเสน่ห์ยาแฝด เป็นต้น ประเพณีและพิธีกรรม
เหล่ า นี้ พบว่ า ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ประเพณี แ ละพิ ธี ก รรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความเชื่ อ เรื่ อ งผี แ ละ
พุทธศาสนา ประเพณีในรอบปีและรอบชีวติ เช่น ประเพณีวนั สงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง
ประเพณีงานศพ ประเพณีลอยแพ ประเพณีบวชนาค ประเพณีชิงเปรต เป็นต้น ประเพณี
และพิธีกรรมเหล่านี้เป็นประเพณีที่ชาวไทยในมาเลเซียร่วมกันจัดขึ้นในหมู่บ้านของตน
จนกลายเป็นลักษณะเฉพาะของชาติพันธุ์ ซึ่งทำให้เกิดการรวมกลุ่มเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
สร้างให้เกิดความรูส้ กึ และความสามัคคีในหมูค่ ณะ จึงถือได้วา่ ความเชือ่ ประเพณีและพิธกี รรม
เป็ น ปั จ จั ย สำคั ญ ที่ มี ผ ลต่ อ กระบวนการทางสั ง คม เพื่ อ ให้ เ กิ ด การธำรงและสื บ สาน
ความเป็นไทยของคนไทยในรัฐตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย
4) ปัจจัยด้านพุทธศาสนา คนไทยในมาเลเซียส่วนใหญ่จะนับถือพุทธศาสนามา
ตั้งแต่การตั้งถิ่นฐานในยุคแรกๆ และธำรงสืบทอดกันมาจนปัจจุบัน พุทธศาสนาจึงเป็นเครื่อง
ยึดเหนี่ยวคนไทยให้เป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน เพราะทุกชุมชนจะมีวัดทางพุทธศาสนาเป็น
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ศูนย์กลางในการทำกิจกรรมร่วมกัน ทั้งกิจกรรมทางพุทธศาสนา กิจกรรมตามประเพณี และ
กิจกรรมทั่วไปของคนไทย กิจกรรมทางศาสนาที่สำคัญ เช่น กิจกรรมทอดกฐิน กิจกรรม
ทอดผ้าป่า กิจกรรมวันมาฆบูชา กิจกรรมวันวิสาขบูชา กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา เป็นต้น
ซึ่งการที่คนไทยเหล่านี้ร่วมกันทำกิจกรรมตามศาสนาและกิจกรรมตามประเพณี ย่อมเป็น
การสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ เป็นความผูกพันของคนไทยด้วยกัน ให้รู้สึกมี
ความสำนึกร่วมเป็นกลุ่มพวกเดียวกันที่จะต้องปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา และจาก
การปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาดังกล่าวมาล้วนเป็นกระบวนการทางสังคมที่แสดง
ให้เห็นว่าพุทธศาสนาเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการธำรงและสืบสานความเป็นไทยของ
คนไทยในประเทศมาเลเซีย

วัดอินทราวาส (วัดตาเซะ) โกร๊ะ รัฐเประ ประเทศมาเลเซีย
วัดไทยในมาเลเซียซึง่ เป็นศูนย์กลางของชุมชนคนไทยในการประกอบพิธกี รรมทางศาสนาและ
การจัดกิจกรรมตามประเพณี

5) ปัจจัยด้านครอบครัวและระบบเครือญาติ ลักษณะครอบครัวของคนไทยในรัฐ
ตอนเหนือของมาเลเซียเป็นแบบครอบครัวขยาย และเมื่อลูกหลานมีครอบครัวก็จะมีการต่อ
เติมบ้านให้เป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัวใหม่ ซึ่งอยู่ในพื้นที่เดียวกันหรือในบ้านหลังเดียวกัน
พ่อแม่พี่น้องลูกหลานจะช่วยกันทำมาหากิน พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน สร้างความอบอุ่นและ
ความมั่นคงให้กับครอบครัว ครอบครัวจึงเป็นสถานที่แห่งแรกในการอบรมสั่งสอนบุตรหลาน
เพื่อปลูกฝังความเป็นไทยให้กับเยาวชนได้ธำรงรักษาและสืบทอดกันต่อไป โดยทั่วไปคนไทย
จะนิยมแต่งงานกับคนไทยด้วยกัน ไม่นิยมแต่งงานกับคนมลายู เพราะหากแต่งงานกับคน
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มลายูต้องเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลามแทน ส่วนระบบความสัมพันธ์ทางด้านเครือญาติ
มี ก ารนั บ ญาติ แ บบเดียวกับคนไทยในภาคใต้ คือนับตั้ง แต่ ท วดถึ ง เหลน นอกจากนี้ ยั ง มี
คำเรียกตามชือ่ ทีเ่ หมือนกับคนไทยภาคใต้คอื พ่อ แม่ ลูก หลาน เหลน พีข่ องพ่อหรือพีข่ องแม่
เรียกว่าลุงหรือป้า และน้องของพ่อหรือน้องของแม่ เรียกว่าน้า เป็นต้น จากลักษณะครอบครัว
และระบบความสัมพันธ์ในด้านเครือญาติ จะเห็นถึงความผูกพันของคนไทย การเชือ่ มสัมพันธ์
ภายในครอบครัวและระบบเครือญาติทคี่ นไทยให้ความเคารพในระบบอาวุโส ระบบเครือญาติ
นำไปสู่แนวปฏิบัติที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สั่งสมและสืบทอดกันมาเป็นขนบประเพณี
ปฏิบัติที่บ่งบอกถึงความเป็นไทย จึงถือได้ว่าครอบครัวและระบบเครือญาติเป็นเหตุปัจจัย
สำคัญที่มีผลต่อกระบวนการทางสังคม เพื่อการธำรงและสืบสานความเป็นไทยของคนไทยใน
รัฐตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย
ส่วนกระบวนการทางสังคมเพื่อการธำรงและสืบสานความเป็นไทยของคนไทย
ที่อาศัยอยู่ในรัฐทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย กระบวนการทางสังคมที่สำคัญเพื่อ
การธำรงและสืบสานความเป็นไทย ได้แก่
1) การสร้างสำนึกความเป็นไทยผ่านเรื่องราวต่างๆ ดังนี้
1.1) การสร้างสำนึกความเป็นไทยผ่านเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ คนไทยในรัฐ
ตอนเหนือของประเทศมาเลเซียจะซึมซับและเรียนรูเ้ รือ่ งราวทางประวัตศิ าสตร์จากบรรพบุรษุ
ปู่ย่าตายายเล่าสู่กันฟังจากรุ่นต่อรุ่น ทำให้เข้าใจและรับทราบเรื่องราวของบรรพบุรุษว่าเป็น
คนสยามและเป็ น คนติดแผ่นดินของประเทศมาเลเซียในปั จ จุ บั น การบอกเล่ า เรื่ อ งราว
ทางประวัติศาสตร์ในอดีตให้ลูกหลานได้ทราบถึงรากเหง้าของตัวเอง เป็นการสร้างสำนึก
ทางชาติพันธุ์ สร้างสำนึกความเป็นไทย และเป็นกระบวนการทางสังคมที่สำคัญในการธำรง
และสืบสานความเป็นไทยของคนไทยที่อาศัยอยู่ในรัฐทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย
1.2) การสร้างสำนึกความเป็นไทยผ่านการขัดเกลาทางสังคม (Socialization)
ระบบครอบครัวเครือญาติ คนไทยในรัฐทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย มีการอบรม
สั่งสอนและปลูกฝังให้ลูกหลานยึดมั่นศรัทธาและดำเนินชีวิตตามวีถีพุทธ ยึดมั่นในความดี
เคารพเชื่อฟังผู้อาวุโส ใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย มีการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม
เนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา และกิจกรรมตามประเพณี ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้ถือปฏิบัติ
ตามแนววิถไี ทย วิถพี ทุ ธ ตัง้ แต่เยาว์วยั ทำให้เกิดการเรียนรูแ้ ละมีการถ่ายทอดอย่างมีแบบแผน
การขั ด เกลาทางสั ง คม ครอบครัว เครือญาติ จึงเป็นกระบวนการทางสั ง คมที่ ส ำคั ญ ใน
การทำให้เกิดสำนึกความเป็นไทย และส่งผลต่อการธำรงและสืบสานความเป็นไทยให้ยงั คงอยู่
จนถึงปัจจุบัน
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พี่น้องคนไทยร่วมประเพณีทำบุญเดือนสิบ
ณ วัดวิสุทธิประดิษฐาราม (วัดปลายระไม)
บ้านปลายระไม เปิ้นดัง รัฐเกดะห์ ประเทศมาเลเซีย

1.3) การสร้างสำนึกความเป็นไทยผ่านความเชื่อศาสนา ประเพณีและพิธีกรรม
คนไทยในรัฐทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย มีความเชื่อมั่นและศรัทธาในพุทธศาสนา
ให้ความเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ เคารพนับถือและเชื่อฟังพระสงฆ์ ผู้อาวุโส และ
นอกจากนี้ยังมีความเชื่อในเรื่องลี้ลับ สิ่งเหนือธรรมชาติ ไสยศาสตร์ และผลจากความเชื่อ
ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและอื่นๆ จึงทำให้เกิดกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมตาม
ประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ ตามมา และคนไทยในรัฐตอนเหนือของประเทศมาเลเซียยังคง
รักษาและถือปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีและพิธีกรรมตามแบบวิถีไทยไว้ได้เป็นอย่าง
ดี รวมทั้งมีความตระหนักและสำนึกถึงความเป็นไทยร่วมกัน ดังนั้นระบบความเชื่อ ศาสนา
ประเพณีและพิธีกรรม จึงเป็นกระบวนการทางสังคมที่สำคัญที่ทำให้คนไทยได้เกิดสำนึก
ความเป็นไทยร่วมกัน และร่วมกันธำรงและสืบสานความเป็นไทยให้คงอยู่ต่อไป
1.4) การสร้างสำนึกความเป็นไทยผ่านการศึกษา และภาษา กระบวนการทาง
สังคมหนึ่งที่สำคัญในการที่ทำให้คนไทยเกิดสำนึกความเป็นไทยและร่วมกันธำรงและสืบสาน
ความเป็นไทย คือการสร้างสำนึกความเป็นไทยผ่านกระบวนการทางการศึกษาและภาษา
จากการศึกษาพบว่า ชุมชนคนไทยให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้ลกู หลานได้เรียนหนังสือไทย
ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ จ ะได้ ศึ ก ษาเล่ า เรี ย นหนั ง สื อ ไทย เพราะคนไทยส่ ว นใหญ่ มี ค วามเชื่ อ ว่ า เมื่ อ
ลูกหลานสามารถอ่านหนังสือภาษาไทยได้ ก็จะสามารถศึกษาธรรมะ เรียนนักธรรม และโดย
เฉพาะผู้ชายก็จะสามารถบวชเรียนได้ และคนไทยในรัฐตอนเหนือของประเทศมาเลเซียมี
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การใช้ภาษาท้องถิ่นตามสำเนียงภาษาไทยใต้ในการติดต่อสื่อสารในหมู่คนไทยด้วยกันในชีวิต
ประจำวัน ดังนั้นการศึกษาภาษาไทยและการใช้ภาษาท้องถิ่นไทยใต้เพื่อการติดต่อสื่อสาร
จึงเป็นกระบวนการทางสังคมที่สำคัญที่ทำให้คนไทยเกิดสำนึกความเป็นไทยร่วมกัน
2) การรวมกลุ่มทางสังคม การสร้างอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์จะเกิดขึ้นภายใต้ความ
สัมพันธ์ทางสังคมที่สลับซับซ้อน และในประเทศมาเลเซียมีกลุ่มชาติพันธุ์หลายเชื้อชาติ
การรวมกลุ่ ม ทางสั ง คมในกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ เ ดี ย วกั น จึ ง เกิ ด ขึ้ น โดยอั ต โนมั ติ เพื่ อ การรั ก ษา
ความเป็นหนึง่ เดียวหรือความเป็นปึกแผ่นในพวกเดียวกัน และจากการศึกษาพบว่า คนไทยในรัฐ
ทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย มีการรวมกลุ่มทางสังคมเพื่อการประกอบประเพณี
พิธีกรรม การรวมกลุ่มทางสังคมเพื่อทำกิจกรรมหรือเพื่อต่อรองทางการเมืองการปกครอง
การรวมกลุ่มทางสังคมเพื่อการประกอบอาชีพหรือเพื่อการต่อรองทางเศรษฐกิจและสังคม
การรวมกลุ่มทางสังคมเพื่อการใดๆ ก็เพื่อเป็นการสร้างสัญลักษณ์หรือเอกลักษณ์ว่าเป็น
พวกเดียวกัน เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่พวก ซึ่งจะทำให้เกิดพลังทางสังคมในการผลักดัน
ต่อรองหรือแสวงหาผลประโยชน์ของกลุ่ม ดังนั้นการรวมกลุ่มทางสังคมต่างๆ ของคนไทยจึง
เป็นกระบวนการทางสังคมเพื่อการธำรงและสืบสานความเป็นไทยที่สำคัญ
3) ความสัมพันธ์ทางสังคม ลักษณะความสัมพันธ์ทางสังคมของคนไทยในรัฐทาง
ตอนเหนื อ ของประเทศมาเลเซี ย มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างสั ง คมกั บ คนไทยในชุ ม ชนเดี ย วกั น
ความสัมพันธ์ทางสังคมของคนไทยระหว่างชุมชนคนไทยในแต่ละรัฐ และความสัมพันธ์ทาง
สังคมระหว่างคนไทยทีอ่ าศัยอยูใ่ นรัฐทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซียกับคนไทยในประเทศไทย
เป็นความสัมพันธ์ทางสังคมในลักษณะเครือญาติ เพื่อนฝูง และในลักษณะของการทำธุรกิจ
ความสัมพันธ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นจะเป็นตัวแบ่งถึงพวกเขา พวกเรา ความใกล้ชิด ความผูกพัน
และการช่วยเหลือเกื้อกูลของพวกเราคนไทยจึงเกิดขึ้นด้วย ดังนั้นความสัมพันธ์ทางสังคมจึง
เป็ น กระบวนการทางสั ง คมที่ ส ำคั ญ ในการบ่ ง บอกถึ ง ความเป็ น พวกเดี ย วกั น ความเป็ น
คนไทยเหมือนกัน และเป็นตัวผลักดันให้เกิดการรวมกลุม่ และร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ความเป็น
ตัวตนของหมู่พวกไว้ คือการร่วมกันธำรงและสืบสานความเป็นไทยนั่นเอง
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การที่คนไทยในรัฐทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซียยังคงธำรงและสืบสานความ
เป็นไทยไว้ได้จนปัจจุบัน แม้ว่าจะเป็นเพียงคนกลุ่มน้อยของประเทศ และอาศัยอยู่ท่ามกลาง
สังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมหรือที่เรียกว่า สังคมพหุวัฒนธรรม แต่คนไทยยังคง
อัตลักษณ์ความเป็นไทย นับถือศาสนาพุทธ พูดภาษาท้องถิ่นไทยใต้ มีประเพณี พิธีกรรม
ตามแบบคนไทยภาคใต้ การแต่งกาย อาหารการกิน มีลักษณะแบบเดียวกันหรือใกล้เคียงกับ
คนไทยภาคใต้ และเหนือสิ่งอื่นใดคนไทยในรัฐทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซียยังคง
จงรักภักดีและเทิดทูนต่อองค์พระมหากษัตริย์ไทยไว้เหนือเกล้า ซึ่งสิ่งที่อธิบายถึงความเป็น
ไทยเหล่านีไ้ ด้อย่างชัดเจนทีส่ ดุ ก็คอื แนวคิดในการศึกษาเรือ่ งชาติพนั ธุส์ มั พันธ์ เพราะชาติพนั ธุ์
เป็นเรื่องของเชื้อชาติ วัฒนธรรม ศาสนา หรือการมีภาษาร่วมกัน รวมทั้งมีกระบวนการใน
การสร้างความสำนึกร่วมกันในทางชาติพันธุ์ ในเรื่องการกำเนิดและการสืบเชื้อสายร่วมกัน
การมีประวัติศาสตร์ร่วมกัน และการมีสำนึกเป็นหนึ่งเดียวกัน สิ่งเหล่านี้เป็นภาพปรากฏที่
เกิดขึ้นในสังคมคนไทยในรัฐทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย นอกจากนี้ยังมีทฤษฎี
วัฒนธรรมและบุคลิกภาพ (Culture and Personality) ที่กล่าวถึงบุคลิกภาพของบุคคลเกิด
จากการปลูกฝังอบรมสั่งสอนให้รู้กฎเกณฑ์ทางวัฒนธรรมของสังคมนั้นๆ ตั้งแต่วัยเยาว์ และ
หล่อหลอมจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็จะแสดงออกซึ่งบุคลิกภาพตามวัฒนธรรมของสังคมนั้นๆ
เช่ น เดี ย วกั บ คนไทยในรั ฐ ตอนเหนื อ ของประเทศมาเลเซี ย เมื่ อ ได้ รั บ การปลู ก ฝั ง ความ
เป็นไทยมาตัง้ แต่วยั เยาว์ เมือ่ เติบโตเป็นผูใ้ หญ่กส็ ะท้อนบุคลิกภาพ ค่านิยม ทัศนคติ ความเชือ่
ตามแบบวิถีไทยที่ได้รับการปลูกฝังมาเช่นกัน

พิธีอุปสมบทหมู่ของคนไทย
ณ วัดวิสุทธิประดิษฐาราม (วัดปลายระไม)
บ้านปลายระไม เปิ้นดัง รัฐเกดะห์ ประเทศมาเลเซีย
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ข้อน่าสังเกตอีกประการหนึ่งของคนไทยในรัฐทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย
คนไทยเหล่านี้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างปกติสุข ไม่เคยก่อความวุ่นวายให้กับชุมชนและสังคม
ของประเทศมาเลเซีย ซึง่ อาจจะเนือ่ งมาจากนิสยั ของคนไทยทีร่ กั ความสงบ เรียบง่าย และไม่ชอบ
การทะเลาะวิวาท หรือสร้างความขัดแย้งใดๆ หรือเหตุผลอีกประการหนึ่งก็คือ กฎหมายของ
ประเทศมาเลเซียมีบทลงโทษค่อนข้างจะรุนแรงสำหรับพวกทีก่ อ่ การให้เกิดปัญหาความรุนแรง
จึงทำให้ไม่เกิดปัญหาในเรื่องความไม่สงบขึ้น ประกอบกับคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศ
มาเลเซีย แม้มฐี านะไม่รำ่ รวยมากนัก แต่กอ็ ยูใ่ นฐานะระดับปานกลาง มีกนิ มีใช้ ไม่ฝดื เคืองขัดสน
ภาครัฐก็มีความเข้าใจในพื้นฐานความเป็นคนไทยให้การสนับสนุนในการประกอบอาชีพ
โดยเฉพาะการทำการเกษตร (ทำนา ทำสวน) ในลักษณะรัฐสวัสดิการ (Public Welfare)
ให้สิทธิและเสรีภาพในการดำรงชีวิตตามแบบที่เป็นอยู่ได้ รวมทั้งให้การสนับสนุนในการจัด
กิจกรรมตามแบบวิถีไทย ปัญหาต่างๆ จึงไม่เกิดขึ้น คนไทยจึงใช้ชีวิตอย่างปกติสุขในสังคม
มาเลเซียในฐานะคนมาเลเซียเชื้อสายไทยหรือมีนัยสำคัญคือคนที่เป็นเสมือนภูมิบุตรของ
แผ่นดินประเทศมาเลเซียนั่นเอง
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