
See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/236006955

�������������������������������������: ������������������������

���-��������������������

Article · January 2012

CITATIONS

0
READS

240

1 author:

Suttiporn Bunmak

Thaksin University

12 PUBLICATIONS   8 CITATIONS   

SEE PROFILE

All content following this page was uploaded by Suttiporn Bunmak on 01 June 2014.

The user has requested enhancement of the downloaded file.

https://www.researchgate.net/publication/236006955_khwamleuxnhilkhxngxatlaksnbnsenkhetdaen_raengnganmlayupatanikhamdaenthiy-maleseiynirantmya?enrichId=rgreq-1d90a6f832ab33dd4d92b38585ceeb7b-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzNjAwNjk1NTtBUzoxMDMxMjI4MDY1MDk1NzRAMTQwMTU5NzgwMTUwNA%3D%3D&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/publication/236006955_khwamleuxnhilkhxngxatlaksnbnsenkhetdaen_raengnganmlayupatanikhamdaenthiy-maleseiynirantmya?enrichId=rgreq-1d90a6f832ab33dd4d92b38585ceeb7b-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzNjAwNjk1NTtBUzoxMDMxMjI4MDY1MDk1NzRAMTQwMTU5NzgwMTUwNA%3D%3D&el=1_x_3&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/?enrichId=rgreq-1d90a6f832ab33dd4d92b38585ceeb7b-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzNjAwNjk1NTtBUzoxMDMxMjI4MDY1MDk1NzRAMTQwMTU5NzgwMTUwNA%3D%3D&el=1_x_1&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Suttiporn_Bunmak?enrichId=rgreq-1d90a6f832ab33dd4d92b38585ceeb7b-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzNjAwNjk1NTtBUzoxMDMxMjI4MDY1MDk1NzRAMTQwMTU5NzgwMTUwNA%3D%3D&el=1_x_4&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Suttiporn_Bunmak?enrichId=rgreq-1d90a6f832ab33dd4d92b38585ceeb7b-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzNjAwNjk1NTtBUzoxMDMxMjI4MDY1MDk1NzRAMTQwMTU5NzgwMTUwNA%3D%3D&el=1_x_5&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/institution/Thaksin_University?enrichId=rgreq-1d90a6f832ab33dd4d92b38585ceeb7b-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzNjAwNjk1NTtBUzoxMDMxMjI4MDY1MDk1NzRAMTQwMTU5NzgwMTUwNA%3D%3D&el=1_x_6&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Suttiporn_Bunmak?enrichId=rgreq-1d90a6f832ab33dd4d92b38585ceeb7b-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzNjAwNjk1NTtBUzoxMDMxMjI4MDY1MDk1NzRAMTQwMTU5NzgwMTUwNA%3D%3D&el=1_x_7&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Suttiporn_Bunmak?enrichId=rgreq-1d90a6f832ab33dd4d92b38585ceeb7b-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzNjAwNjk1NTtBUzoxMDMxMjI4MDY1MDk1NzRAMTQwMTU5NzgwMTUwNA%3D%3D&el=1_x_10&_esc=publicationCoverPdf


ความเลื่อนไหลของอัตลักษณบนเสนเขตแดน: แรงงานมลายู       
ปาตานีขามแดนไทย-มาเลเซียในรานตมยํา 

Fluidity of Identities on Transborder: Nayu migrants Cross Border from 
Thailand to Malaysia in Tom Yum Restaurants 

 
สุทธิพร บุญมาก1 

 
บทคัดยอ 

บทความนี้ตองการนําเสนอความเลื่อนไหลของอัตลักษณทางชาติพันธุของคนมลายูปาตานี
ในจังหวัดชายแดนภาคใตที่ขามเสนเขตแดนรัฐชาติไทยเขาไปทํางานในมาเลเซีย ซ่ึงเปนการ
นําเสนอแนวคิดความเปนพลวัตของอัตลักษณที่ไมใชส่ิงที่แนนอน ตายตัว แตเปนกระบวนการผลิต 
และสรางใหสอดคลองกับบริบททางสังคม วัฒนธรรม และเวลาที่กลุมชาติพันธุดําเนินชีวิตอยู การ
ดําเนินชีวิตของกลุมชาติพันธุภายในแผนดินไทยซึ่งมีการธํารงรักษาความเปนมลายู เพื่อแสดงความ
แตกตางจากกลุมชาติพันธุอ่ืนในแผนดินไทย แตเมื่อพวกเขาขามเสนเขตแดนรัฐชาติไทย เขาไป
ดําเนินชีวิตในรัฐชาติมาเลเซีย พวกเขาก็ทําการผลิต และสรางอัตลักษณของตนเองขึ้นใหมกับ
บริบททางสังคมที่ตางจากเดิมที่มีความรูสึกและสํานึกความตางจากคนมลายูในแผนดินมาเลเซีย 
ความเปนไทยจึงถูกนํามาแสดงออกเปนสวนหนึ่งของอัตลักษณทางชาติพันธุของมลายูที่มาจาก
แผนดินไทย 
 
คําสําคัญ: อัตลักษณทางชาติพันธุ, แรงงานยายถ่ิน, การขามแดนรัฐชาติ, ความเปนไทย, ความเปน

มลายู  
 

 
 
 
 
 
 

1 อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 



Abstract 
This paper would like to present that fluidity of social identities among Nayu (Malay) 

ethnicity people in the border southern Thailand who crossed border Thailand-Malaysia to work 
in Tom Yum restaurants in Malaysia. To present the notion of dynamic of identity that there is no 
fix but it can be produced and created within social and cultural contexts including time on way 
of life among ethnicity or minority groups in Thailand. When Nayu people are in Thailand, they 
have maintained their own identity of Malay-ness including Muslim-ness through their language, 
customs, tradition and religion like Malay ethnic in the northern states of Malaysia which 
attempts to differentiate their own identity from that of Thai Muslims and Thai Buddhists in Thai 
society. However, Nayu ethnicity people cross border to workers in Tom Yum restaurants in 
which are Thai Halal food business and sell Thai national identity to be Nayu migrant workers, 
Malaysia. They created and used a new identity within a new society which attempts to 
differentiate their own identity from that of Malaysia Malay Muslims in Malay society. Thai-ness 
is used and presented to be a part of Nayu migrant’s identities through Tom Yum restaurants and 
Thai cultural consumptions.  
 
Keywords: Ethnic identity, Migrant worker, Transborder issue, Thai-ness, Malays-ness 



บทนํา 
อิสลามหรือมุสลิมเปนชนตางวัฒนธรรม (Minority) ที่มีขนาดใหญที่สุดของประเทศไทยที่

พุทธศาสนาเปนศาสนาที่มีอิทธิพลอันยิ่งใหญในสังคมไทยตอวัฒนธรรมและหลักความเชื่อถือของ
คนไทย มุสลิมสวนใหญอาศัยอยูในภาคใต และภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานคร ชาวมุสลิมใน
จังหวัดปตตานี นราธิวาส ยะลา และบางสวนของสงขลามีความแตกตางจากมุสลิมที่อ่ืนของ
ประเทศ กลาวคือ พวกเขาเปนกลุมชาติพันธุมลายู ความซอนทับของความเปนชนตางวัฒธรรมทั้ง
ศาสนา และชาติพันธุในสังคมไทยที่คนสวนใหญเปนกลุมชาติพันธุไท และนับถือศาสนาพุทธ 
เร่ืองราวของการเปนชนตางวัฒธรรมของคนมลายูมุสลิม (Nayu or Malay-Muslims) ถูกเรียกขนาน
นามจากคนไทยพุทธในฐานะที่เปนคนสวนใหญของสังคมไทยวา “แขกมลายู” คนมลายูในจังหวัด
ชายแดนภาคใตในฐานะทีเปนชนตางวัฒนธรรมในสังคมไทยยอมมีอัตลักษณทางชาติพันธุแตกตาง
จากคนไทย  

ปจจุบันคนมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใตมีการเคลื่อนยายแรงงานเขาไปทํางานใน
ประเทศมาเลเซียเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะการเขาไปทํางานในรานตมยํา (Bunmak, 2010; 
Klanarong, 2009; Muhamed & Chantavanich 2001; นิสากร กลาณรงค, 2548) มาเลเซียเปนดินแดน
แหงโลกมลายูที่ตางจากสังคมไทยที่เปนดินแดนพุทธศาสนา อัตลักษณทางชาติพันธุของคนมลายู
ในจังหวัดชายแดนภาคใตจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางไรในการขามเสนเขตแดนรัฐชาติ 
(Transborder) บทความนี้ตองการนําเสนอถึงการผลิต และสรางอัตลักษณทางชาติพันธุของมลายูใน
จังหวัดชายแดนภาคใตที่ขามเสนเขตแดนไทย-มาเลเซียเขาไปทํางานในธุรกิจรานตมยํา คนมลายูใน
จังหวัดชายแดนภาคใตของไทยเปนที่รับทราบกันโดยทั่วไปวา พวกเขามีอัตลักษณทางชาติพันธุ 
(Ethnic identity) ที่ดํารงไวดวยความเปนมลายู (Malay-ness) ในขณะที่พวกเขาอยูในประเทศไทย 
แตเมื่อพวกเขาเดินทางขามเสนเขตแดนไทย-มาเลเซียเขาไปทํางานในมาเลเซีย พวกเขามีการปรบัตวั 
และมีสรางอัตลักษณความเปนตัวของตัวเองอยางไร จากบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามการ
ขามเสนเขตแดนรัฐชาติของไทยเขาไปสูความเปนรัฐชาติมาเลเซียจะสงผลตอการสรางอัตลักษณ
ทางชาติพันธุของคนมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใตของไทยหรือไม พวกเขาจะมีความรูสึกรวม
เปนพวกเดียวกันกับคนมลายูในประเทศมาเลเซีย หรือความรูสึกแตกตางจากกลุมชาติพันธุมลายูใน
ประเทศมาเลเซียหรือไม   

เนื้อหาหลักในการวิเคราะหของบทความนี้นํามาจากขอมูลภาคสนามชาติพันธุนิพนธ 
(Ethnographic fieldwork) ในกรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย ระหวางป พฤศจิกายน 2551 ถึง 
มีนาคม 2552 ที่มีการเก็บขอมูลจาก การสัมภาษณเชิงลึก การสังเกตการณแบบมีสวนรวม และไมมี
สวนรวม  ทั้งนี้ผูเขียนไดอาศัยอยูในหมูบานแหงหนึ่งในเขตที่เปนศูนยกลางของรานตมยําที่กรุง
กัวลาลัมเปอรระหวางการเก็บขอมูล ผูเขียนอาศัยเทคนิควิธีการคนหาผูใหขอมูลหลักแบบลูกโซ 
(snowballing technique) จากแรงงานไทยเชื้อสายมลายูที่เปนแรงงานในรานตมยํา จํานวน 60 คน 



และเจาของรานตมยํา จํานวน 8 คน นอกเหนือจากการสัมภาษณผูใหขอมูลแลว ผูเขียนยังได
สังเกตการณแบบมีสวนรวม ดวยการเขารวมกิจกรรมนันทนาการของกลุมผูใหขอมูลเปนประจําใน
ที่พักของแรงงาน รวมถึงนอกสถานที่หลังเลิกงาน เชน การเลนเกม ดูละคร ดูการแขงขันฟุตบอล 
การเลนฟุตบอล และการสนทนาในรานน้ําชา เปนตน ประกอบกับการสังเกตการณแบบไมมีสวน
รวม เนื่องจากผูเขียนเปนลูกคาประจําของรานตมยําที่ผูใหขอมูลทํางานอยูอยางสม่ําเสมอ ผูเขียนนํา
ขอมูลจากการสัมภาษณ และบันทึกการสังเกต รวมทั้งบันทึกภาคสนามประจําวันของผูเขียน มา
จัดเรียงหมวดหมูขอมูลอยางเปนระบบตามประเด็นเนื้อหา และใหรหัสความหมายตามหมวดหมู 
เพื่อการจัดกลุมความสัมพันธซ่ึงกันและกันอยางเปนระบบ  ทั้งนี้มีการตรวจสอบความถูกตองและ
ความเชื่อถือไดของขอมูลจากบริบทตางๆ เพื่อเปนการยืนยันขอมูล  

การนําเสนอบทความครั้งนี้ ประกอบดวย ความเปนมาของสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
ความเปนมลายูภายใตเสนเขตแดนรัฐชาติไทย และความเปนไทยภายใตเสนเขตแดนรัฐชาติ
มาเลเซีย เพื่ออธิบายความเลื่อนไหลของอัตลักษณทางชาติพันธุของคนมลายูที่เปลี่ยนแปลง ไหล
เล่ือน และไมคงที่ตามบริบททางสังคม เมื่อแรงงานมลายูขามเสนเขตเขตรัฐชาติไทย-มาเลเซีย 

 
ความเปนมาของสามจงัหวัดชายแดนภาคใต 

รัฐปาตานีเปนรัฐที่มีอํานาจอิสระบางครั้ง แตบางครั้งก็ตกอยูภายใตการปกครองของสยาม 
ประวัติศาสตรความสัมพันธระหวางปาตานีและสยามเปลี่ยนแปลงไปในยุคสมัยพระพุทธยอดฟา
จุฬาโลก แหงสมัยราชวงคจักรีทรงตองการรวบรวมหัวเมืองปาตานีเขาเปนสวนหนึ่งของสยาม โดย
ใหพระยากลาโหมไดยกทัพมาโจมตีปาตานีของสุลตานมู ฮํามัดจนได รับชัยชนะซึ่ง เปน
ประวัติศาสตรคร้ังแรกที่สยามเขามาปกครองและแตงตั้งผูสําเร็จราชการปกครองเมืองจากกรุงเทพ
แทนสุลตาน ตานกูลามีดิน (Tengku Lamidin) ไดรับใหเปนเจาเมือง และสงเครื่องราชบรรณาการ
ไปยังกรุงเทพมหานคร เพื่อแสดงความจงรักภักดีตอสยาม 

นอกจากปาตานี หัวเมืองมลายูที่อยูภายใตการปกครองของสยามในชวงรัตนโกศิลตอนตน 
แตหัวเมืองมลายูมีความคิดตอตานสยาม และมีความพยายามจะเปนอิสระหลายตอหลายครั้ง และ
บางชวงหัวเมืองมลายูก็สามารถมีอํานาจปกครองตัวเองอยางอิสระ จนกระทั่งในป ค.ศ.1909 (พ.ศ.
2452) สยามและอังกฤษมีการจัดทําขอตกลงระหวางกันภายใตสัญญา Anglo-Saimes Treaty 1909 
(พ.ศ.2452) ภายใตขอตกลงนี้ทําใหรัฐบาลสยามหมดอํานาจอธิปไตยเหนือดินแดนเกอดัฮ (ไทรบุรี; 
Kedah), ตรังกานู (Terengganu) เปรลิส (Perlis) และกลันตัน (Kelantan) ซ่ึงเปนการสิ้นสุดการมี
อํานาจอธิปไตยเหนือราชอาณาจักรมลายูอยางสิ้นเชิงของสยาม ภายหลังการยกดินแดนหัวเมือง
มลายูทั้งสี่ใหอยูภายใตการดูแลของอังกฤษนั้น ทําใหหัวเมืองรัฐปาตานีเพียงรัฐเดียวของมลายูที่อยู
ภายใตอํานาจอธิปไตยของสยาม (Andaya and Andaya, 1982)  



กอนสัญญา Anglo-Saimes Treaty 1909 (พ.ศ.2452) รัฐบาลสยามมีความพยายามจัด
ระเบียบการปกครองหัวเมืองปาตานีใหมหลายตอหลายครั้ง เพื่อหวังวาเปนการสรางระบบปองกัน
บูรณภาพในดินแดนของสยาม ไดแก ป 1902 สยามไดทําการผนวกปตตานี สายบุรี ยะลา และ
นราธิวาส เปนมณฑลปตตานี ป ค.ศ.1906 (พ.ศ.2449) มณฑลปตตานีไดถูกรวมกลุมกันใหมเรียกวา 
บริเวณเจ็ดหัวเมืองเหลือเพียง 4 เมืองคือ เมืองปตตานี ประกอบดวย หนองจิก ยะหร่ิง และปตตานี 
เมืองยะลา ประกอบดวย รามันห และยะลา เมืองสายบุรี ยังคงเดิม และเมืองระแงะ ยังคงเดิม แต
เปล่ียนชื่อเปนบางนรา และเปนนราธิวาสในปจจุบัน และในป ค.ศ.1916 (พ.ศ.2459) ไดมีการ
เปลี่ยนแปลงจากคําวาเมืองเปนจังหวัดทําใหมณฑลปตตานี  ประกอบดวย จังหวัดปตตานี จังหวัด
ยะลา จังหวัดสายบุรี และจังหวัดนราธิวาส ในปค.ศ. 1931 (พ.ศ.2474) ไดยุบจังหวัดสายบุรีเปนเพยีง
อําเภอหนึ่งที่ขึ้นตอจังหวัดปตตานี และไดยกเลิกการปกครองแบบมณฑล ทําใหมณฑลปตตานีเปน
จังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส ขึ้นตรงตอกระทรวงมหาดไทยในป ค.ศ.1933 (พ.ศ.2476) เปน
ตนมาจนถึงปจจุบัน (Andaya and Andaya, 1982; Wyatt 1984; Syukri, 1985) 

รัฐปาตานีมีความสัมพันธกันเชิงขัดแยงตอการมีอํานาจเหนืออธิปไตยของสยาม แตในทาง
ตรงกันขามรัฐปาตานีมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับรัฐหัวเมืองอื่นๆ ในดินแดนมลายู  ตั้งแต
หลังจากอาณาจักรปาตานีเปนรัฐอิสลามความสัมพันธไมตรีที่แนนแฟนระหวางรัฐมลายูอ่ืนๆใน
คาบสมุทรมลายู โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมืองปาหัง และยะโฮร เนื่องจากมีการอภิเษกสมรสระหวาง
เมือง ปาหัง และยะโฮรกับปาตานี (Syukri, 1985; Teeuw and Wyatt 1970) การอภิเษกสมรส
ระหวางราชอาณาจักรนี้เปนการนําปาตานีเขาไปสูความสัมพันธทางการเมืองรวมกับเมืองใน
คาบสมุทรมลายู ความสัมพันธทางเครือญาติของคนในโลกมลายูระหวางราชอาณาจักรทําใหมีผล
ตอจิตสํานึกรวมกันของประชาชนในคาบสมุทรมลายูนี้ ซ่ึงตรงกันขามกับความสัมพันธระหวาง
สยามกับปาตานีที่มีความแตกตางกันทางศาสนา และวัฒนธรรมอันเปนผลมาจากการเปลี่ยนมารับ
ศาสนาอิสลามของปาตานี  ความสัมพันธระหวางปาตานีกับโลกมลายูที่ปรากฏเดนชัดอีกครั้งหนึ่ง 
คือ เมื่อคร้ันราชวงคปาตานีไมมีรัชทายาทสืบราชวงคจนไดเชิญทูลโอรสรายากลันตันมาปกครอง
อาณาจักรปาตานีหลังรายากูนิงสวรรคต (Syukri, 1985; Teeuw and Wyatt 1970) และเมื่อสมัยที่เกิด
กบฏตอตานสยามเพื่อความพยายามเปนอิสระหลายครั้ง เชน ในป ค.ศ.1838 (พ.ศ.2381) ชาวมลายู
ในรัฐเกอดัฮโจมตีสยามและขับไลออกจากรัฐนั้น ชาวปาตานีก็ใหเขารวมมือในการตอตานดวย จาก
ความสัมพันธทางประวัติศาสตรที่กลาวมานั้น ทําใหทราบถึงเหตุผลหลักที่ชาวมลายูในจังหวัด
ชายแดนภาคใต มีความสัมพันธกันอยางใกลชิดกับชาวมลายูในประเทศมาเลเซียที่อยูคนละเสนเขต
แดนรัฐชาติโดยเฉพาะคนมลายูในรัฐกลันตัน ถึงแมวามีการกําหนดเสนเขตแดนของรัฐไทยและ
มาเลเซียตั้งแตปค.ศ. 1909 (พ.ศ.2452)  ที่ทําการแบงแยกชาวมลายูปาตานีในคาบสมุทรมลายูออก
จากโลกของมลายูในประเทศมาเลเซีย แตประชาชนทั้งสองฝงเสนเขตแดนยังคงมีการติดตอ
ปฏิสัมพันธระหวางกันในวิธีชีวิตและมีการเขาไปเยี่ยมเยียนญาติพี่นองระหวางเสนแบงเขตแดนรัฐ



ชาติ จนทําใหรัฐบาลมลายูอังกฤษ ( British Malay) และรัฐบาลสยามในสมัยนั้นตองมีการเจรจาตก
ลงจัดทําขอตกลงรวมกันในป ค.ศ.1940 เพื่อใหคนทองถ่ินบริเวณเสนเขตแดนไทย-มาเลเซีย
สามารถขามชายแดนไดอยางอิสระโดยการใชเอกสารขามเขตแดน (Border Pass) การใชเอกสาร
ขามเขตแดนในปจจุบันรวมถึงคนทองถ่ินที่อาศัยอยูในจังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และ
สตูลในเขตแดนไทย สวนคนทองถ่ินที่อาศัยอยูในรัฐเปรลิส เกอดัฮ  เประ และกลันตันสามารถใช
เอกสารนี้ขามเขตแดนเขามาประเทศไทยไดเชนกัน ภายใน 25 กิโลเมตร ดังนั้นจึงกลาวไดวา คน
มลายูปาตานีที่อาศัยอยูในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความสัมพันธระหวางคนมลายูในประเทศ
มาเลเซียอยางยาวนานผานประวัติศาสตรรวมกันตั้งแตอดีต โดยเฉพาะรัฐตอนเหนือของประเทศ
มาเลเซีย 

 
ความเปนมลายูภายใตเสนเขตแดนรัฐชาติไทย 

คนมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใตไมไดมีเพียงประวัติศาสตรรวมกับชาวมลายูในประเทศ
มาเลเซียเทานั้น แตพวกเขายังคงมีอัตลักษณทางชาติพันธุรวมกับชาวมลายูฝงตรงขามชายแดนไทย-
มาเลเซีย กลาวคือพวกเขามีภาษา ประเพณี และวัฒนธรรมที่คลายคลึงกันในฐานะที่เปนมลายู
รวมกัน โดยเฉพาะชาวมลายูในรัฐตอนเหนือของมาเลเซีย  แตในทางตรงกันขามคนมลายูมี          
อัตลักษณที่แตกตางจากคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธซึ่งเปนคนสวนใหญของประเทศ หลายประการ
ดวยกัน ในขณะที่คนมลายูและคนไทยพุทธอาศัยอยูภายใตเสนแบงเขตแดนความเปนรัฐชาติ
เดียวกัน 

เสนแบงเขตแดนรัฐชาติมีความหมายและความสําคัญในการกําหนดแยกแยะความเปน
พลเมืองของประเทศ ภายหลังสนธิสัญญาป ค.ศ.1909 (พ.ศ.2452) คนมลายูถูกกําหนดใหอยูอาศัย
ภายในเสนแบงเขตแดนของประเทศไทย (สยาม) จึงทําใหคนมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใตถูก
กําหนดใหเปนพลเมืองของประเทศไทย และถูกตัดขาดความเปนพลเมืองของประเทศมาเลเซียซ่ึง
เปนการแบงแยกความเปนพลเมืองของกลุมพี่นองชาวมลายูที่อยูคนละฝงเขตแดนออกจากกัน 
ภายใตเสนแบงเขตแดนทางการเมืองการปกครองที่ถูกสรางขึ้นในยุคของการลาอาณานิคม กลุมชาติ
พันธุมลายูที่เปนสมาชิกในสังคมไทยไดมีการรวมกลุมกันในการสรางอัตลักษณซ่ึงเปนการสราง
พรมแดนทางวัฒธรรม (Cultural Boundaries) ของตัวเองที่แตกตางจากคนไทยพุทธที่อยูภายในเสน
แบงเขตแดนเดียวกัน (Borderland) 

กระบวนการสรางอัตลักษณทางชาติพันธุของชาวปาตานีเปนการสรางความเหมือนและ
ความแตกตางระหวาง “พวกเรา” คือ ชาวมลายูที่อาศัยในเสนแบงเขตแดนรัฐชาติไทย และ “พวก
เขา” คือ คนไทยพุทธ และรวมถึงคนชาติพันธุอ่ืนๆในรัฐชาติไทย การสรางอัตลักษณทางชาติพันธุ
เปนการสรางจิตสํานึกและความรูสึกรวมกันของคนมลายู แมวาประเทศไทยมีกลุมชาติพันธุหลาย
กลุม กลุมชาติพันธุหลักของประเทศไทยคือชาติพันธุไทซึ่งประกอบดวยรอยละ 50 ของประชากร 



และสวนใหญอาศัยอยูในภาคกลางรอบๆกรุงเทพมหานคร ขณะที่กลุมชาติพันธุมลายูมีเพียงรอยละ 
2.2 ของประชากรสวนใหญอาศัยอยูในจังหวัดชายแดนภาคใต แตอยางไรก็ตามกลุมชาติพันธุมลายู
ประกอบดวยรอยละ 80.4 ในจังหวัดนราธิวาส 76.6 ในจังหวัดปตตานี และ รอยละ 66.1 ในจังหวัด
ยะลา แตในจังหวัดสงขลา มีเพียง รอยละ 4.6 และ รอยละ 9.9 ในจังหวัดสตูล อยางไรก็ตามในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใตมีกลุมชาติพันธุอ่ืนๆ อาศัยอยูเชนกัน ไดแก คนไทยเชื้อสายจีน คนไทยพุทธ 
และคนไทยมุสลิมที่ไมใชมลายู 

ชาวมลายูเปนกลุมชาติพันธุที่พูดภาษามลายูถ่ิน และมีอัตลักษณความเปนมลายู อัตลักษณ
ทางชาติพันธุของมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใตอยูบนพื้นฐานของวัฒนธรรมมลายู และศาสนา
อิสลาม โดยเฉพาะภาษาพูดของพวกเขามีความคลายคลึงกับภาษาหลักของชาวมลายูในรัฐตอน
เหนือของมาเลเซีย (วรวิทย บารู, 2553; Liow, 2010) คนมลายูในประเทศไทยพยายามสราง
พรมแดนอัตลักษณทางชาติพันธุของตัวเองใหแตกตางจากทั้งคนไทยพุทธ และคนไทยมุสลิมที่
ไมใชมลายูในสังคมไทยที่อยูภายใตเสนแบงเขตแดนรัฐชาติเดียวกัน อัตลักษณทางชาติพันธุของ
พวกเขาถูกครุกคามหลายหลายรูปแบบในระหวางชวงสงครามโลกครั้งที่สอง สมัยรัฐบาลจอมพล
แปลก พิบูลสงคราม  (1938-1945) ที่มีการนําเอานโยบายรัฐชาติเดียวมาปฏิบัติซ่ึงเปนความพยายาม
ใหกลุมชาติพันธุตางๆเขามาสูวัฒนธรรมไทยเหมือนกันทุกกลุมชาติพันธุ (Winichakul, 1994; 
Laungaramsri, 2003; Yusuf, 2007) การผสมกลมกลืนเพื่อรวมชาติถูกปฏิบัติผานการศึกษา และโดย
กระบวนการสรางชาติที่ความเปนไทยจะตองถูกสรางผาน ภาษา ศาสนา และพระมหากษัตริย เมื่อ
สยามไดทําการเปลี่ยนชื่อเปนประเทศไทย ชาวมลายูถูกรวมเขามาสูโครงสรางของความเปนไทย
เชนกัน คําวาชาวมลายูมุสลิมไดถูกแทนที่ดวยคําวาคนไทยมุสลิมซึ่งเปนการเมืองที่ตองการสราง
วัฒนธรรมของชาติไทย แตอยางไรก็ตาม ชาวมลายูยังคงไมเรียกขานตัวเองวาเปนคนไทย (ออแฆฮ

ซีแย-Oghae Siye หรือ ออแฆฮไทย-Oghae Thai) เนื่องจากพวกเขาใหความหมายของอัตลักษณ
ความเปนคนไทยคือ ความเปนคนที่นับถือศาสนาพุทธ ชาวมลายูมองอัตลักษณทางศาสนา และชาติ
พันธุตนเองในฐานะที่แตกตางจากความเปนไทยพุทธ ชาวมลายูยังคงเรียกขานนามตัวเองวาเปนคน
มลายู (ออแฆฮนายู- Oghae Nayu) และเรียกขานนามคนไทยวา “ออแฆฮซีแย” (Oghae Siya) หรือ 
“ออแฆฮไทย” (Oghae Thai)  

ขณะเดียวกัน คนไทยโดยเฉพาะคนใต เรียกนามชาวมลายูวา “แขก” หรือ “แขกมลายู” ใน
หนังสือ สารานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เลม 4 (2530, 2272) ใหคํานิยามคําวา “แขก” นั้น
ใชเรียกชนชาติตางๆ ทางตะวันตกของประเทศไทย ที่เปนชาวอินเดีย อาหรับ อิหราน หรือกลุมที่มา
จากเอเชียกลาง สวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม สวนชนชาติอ่ืนๆ ที่อยูทางตะวันตกที่ไมใชพวกฝรั่ง
หรือพวกแขกที่ไมไดนับถือศาสนาอิสลามก็เรียกวาแขกไดโดยอนุโลม เชน แขกฮินดู ภายหลังชน
ชาติมลายูก็ ถูกเรียกวาแขกไปดวย  กลาวไดวา  คําวาแขกใชเ รียก  คนมุสลิมโดยทั่วไป  ไม
เฉพาะเจาะจง ขณะเดียวกันชาวมลายูมองวาคําวาแขกที่ถูกเรียกจากคนไทยนั้น เปนคําที่มีนัยถึงคําที่



ดูถูกเหยียดหยามจากคนไทยพุทธซึ่งมีความหมายถึงคนที่ไมใชคนไทยในแผนดินไทย ซ่ึง
สอดคลองกับ Winichakul (1994, 5) ไดอธิบายคําวา “แขก” แสดงถึงความเปนมุสลิม ที่ไมไดมี
ความหมายเฉพาะเจาะจงทุกเชื้อชาติ หรือทุกกลุมชาติพันธุ เนื่องจากมีเปาหมายทางวาทกรรม
ทางอัตลักษณที่แสดงใหเห็นถึงไมมีความเปนไทยมากกวาคํานิยามคุณลักษณะของคนนั้น  

อัตลักษณทางชาติพันธุทางภาษา และศาสนาของมลายูสรางทัศนคติ และพฤติกรรมที่
แตกตางระหวางคนมลายู คนไทย และคนไทยมุสลิม ( Knodel, Gray et al., 1999) วัฒนธรรมมลายู
ตั้งอยูบนอัตลักษณความเปนคนมลายูที่มีความสัมพันธทางอัตลักษณชาติพันธุของวิถีชีวิตความเปน
มลายู ความเชื้อ และพฤติกรรม ชาวมลายูมีรูปแบบการดําเนินชีวิตและความเชื่อแตกตางจากคนไทย 
และคนไทยมุสลิม คนมลายูมีวิถีชีวิตแบบมลายูที่เหมือนกับคนมลายูในรัฐตอนเหนือของมาเลเซีย 
พวกเขายังคงมีความสัมพันธอยางแนนแฟนกับคนมลายูในมาเลเซีย โดยการติดตอและพบปะพี่นอง
ระหวางเสนแบงเขตแดนไทย-มาเลเซีย (วรวิทย บารู, 2553) เนื่องจากพวกเขาดําเนินชีวิตภายใต
บริบททาง ศาสนา วัฒนธรรม และภาษาที่หลายคลึงกัน ในขณะที่พวกเขามีปฏิสัมพันธทางสังคม
คอนขางจํากัดกับคนไทยในรัฐชาติเดียวกัน  สวนคนอิสลามอื่นๆ ที่เรียกวาคนไทยมุสลิมที่พูด
ภาษาไทยในชีวิตประจําวันเปนหลัก มีทัศนคติ และพฤติกรรมที่คลายคลึงกับคนไทยพุทธ ถึงแมวา
จะมีศาสนาที่แตกตางกัน พวกเขามีการปฏิสัมพันธทางสังคมระหวางกันมากกวาระหวางคนมลายู
กับคนไทยพุทธ 

นโยบายสรางชาติของรัฐไทยพยายามทําการผสมกลมกลืนคนมลายูในจังหวัดชายแดน
ภาคใตเขาสูสังคมไทยโดยการจัดการศึกษาใหเยาวชนดวยภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในโรงเรียน
ของรัฐ (Haemindra, 1977) หลักสูตรของโรงเรียนรัฐบาลใชภาษาไทยเปนสื่อการเรียนการสอนซึ่ง
ภาษาไทยถูกใชในฐานะภาษาของชาติ ศาสนาพุทธในฐานะความเปนไทย และความจงรักภักดีตอ
พระมหากษัตรีย การจัดการศึกษาของโรงเรียนรัฐบาลไทยนี้ทําใหคนมลายูสวนใหญรูสึกวาพวกเขา
ถูกครุกคามจากรัฐบาลไทย และคนไทยพุทธ เนื่องจากพวกเขาเห็นวาโรงเรียนรัฐบาลที่ใชภาษาไทย
เปนสื่อกลางในการเรียนการสอนเปนอุปสรรคตออัตลักษณทางชาติพันธุมลายู และศาสนาอิสลาม 
(Heamindra, 1977; Yusuf, 2007; Liow, 2010) ผูปกครองจึงไมนิยมสงลูกหลานไปเรียนในโรงเรียน
รัฐบาล พวกเขานิยมใหลูกหลานเรียนในโรงเรียนสอนศาสนาเอกชน และปอเนาะมากกวาโรงเรียน
ของรัฐบาล  เพื่อสืบสานความเปนมลายูและดํารงไวซ่ึงความเปนอิสลาม (วรวิทย บารู, 2553) ซ่ึงมี
การประมาณวา รอยละ 85 ของนักเรียนมลายูเขาเรียนในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม และปอเนาะ
ในจังหวัดยะลา นราธิวาส ปตตานี สงขลา และสตูล (Liow, 2009, 2010) เนื่องจากปอเนาะ และ
โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม มีการจัดการเรียนการสอนดวยภาษามลายูซ่ึงภาษามลายูถูกใหความ
หมายถึงภาษาของอิสลาม และยังคงมีหลักสูตรวิชาศาสนาอิสลามในการเรียนการสอนซึ่งตางจาก
โรงเรียนของรัฐบาล 



กระบวนการสรางอัตลักษณทางชาติพันธุของชาวมลายูดังกลาว มีความเกี่ยวของสัมพันธ
กับประวัติศาสตร รวมถึงความแตกตางทางภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระหวางคนมลายูกับคน
ไทยที่อาศัยอยูภายใตเสนแบงเขตแดนเดียวกัน กลุมคนชาติพันธุมลายูในประเทศไทยพยายามแสดง
ความเปนตัวเองผานการใชภาษามลายูถ่ิน การนับถือศาสนาอิสลาม และการเรียนในโรงเรียนสอน
ศาสนาอิสลามหรือปอเนาะ เพื่อดํารงรักษาความเปนมลายูและความเปนอิสลาม กระบวนการ
สรางอัตลักษณทางชาติพันธุนี้ทําใหพวกเขามีความแตกตางจากกลุมชาติพันธุอ่ืนๆ โดยเฉพาะคน
ไทยพุทธ แตอยางไรก็ตามการสรางอัตลักษณทางชาติพันธุไมไดหยุดนิ่งตายตัว หรือคงที่ อัตลักษณ
ทางชาติพันธุสามารถเลื่อนไหลไปตามเวลา และบริบททางสังคม คนมลายูไดสรางอัตลักษณของ
ตัวตนใหแตกตางจากคนไทยพุทธซึ่งเปนการสรางพรมแดนทางวัฒธรรม (Cultural Boundaries) 
ของความเปนตัวตนของพวกเขา ซ่ึงพรมแดนนี้ไมมีความเปนรูปธรรมภายใตเสนเขตแดนรัฐชาติ
เดียวกัน (Borderland) แตไมไดหมายความวาอัตลักษณความเปนมลายูไมไดมีการเปลี่ยนแปลง 
ความเปนมลายูสามารถสราง และผลิตไดใหมเมื่อบริบททางสังคมที่พวกเขาอาศัยอยูเปลี่ยนแปลง
ไป ทั้งนี้หมายถึงสังคมเดิมที่อาศัยอยูมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา หรือเปนการขามสังคมเดิมเขา
สูสังคมใหมในหวงเวลาเดียวกัน  

ในปจจุบันมีคนมลายูจํานวนมากยายถ่ินเขาไปทํางานในประเทศมาเลเซีย โดยเฉพาะใน
ธุรกิจรานตมยํา  การขามเสนแบงเขตแดนจากภายใตรัฐไทย เขาไปสูอํานาจอธิปไตยของรัฐมาเลเซีย 
ประเทศมาเลเซียถือวาเปนดินแดนแหงโลกมลายู ที่มีลักษณะทางสังคม วัฒนธรรม และศาสนา 
คลายถึงกับศาสนาวัฒนธรรมของคนไทยกลุมชาติพันธุมลายู เมื่อบริบททางสังคมเปลี่ยนแปลงไป
เมื่อขามเสนแบงเขตแดน กระบวนการผลิต และสรางอัตลักษณของคนไทยชาติพันธุมลายูจึงเกิดขึ้น
ใหม ซ่ึงแตกตางจากอัตลักษณความเปนมลายูที่อยูภายในรัฐชาติไทย คนไทยชาติพันธุมลายูมี
ความรูสึกรวมกันวาพวกเขาเปนพวกเดียวกัน และรูสึกวาพวกเขามีความแตกตางไปจากคนมลายูใน
มาเลเซีย กระบวนการสรางอัตลักษณและผลิตอัตลักษณความเปนมลายูปาตานี1จึงเกิดขึ้นเพื่อสราง
ความแตกตางจากคนมลายูในมาเลเซีย  
 
ความเปนไทยภายใตเสนเขตแดนรัฐชาติมาเลเซีย 

อัตลักษณนั้นเปนสิ่งที่ถูกสรางขึ้นในประวัติศาสตรวัฒนธรรม การเมือง วาทกรรม และไม
มีวันสรางไดสมบูรณ  อัตลักษณไมไดมี เพียงหนึ่งเดียว  หยุดนิ่ง  ตายตัว  แตเปนสิ่งที่อยูใน
กระบวนการผลิตอยูตลอดเวลา (Hall 1996 อางถึงใน ฐิรวุฒิ เสนาคํา 2547, 242) ซ่ึงกลาวไดวา อัต
ลักษณของคนมลายูที่ขามเสนเขตแดนรัฐชาติไทยเขาไปทํางานในเขตแดนรัฐชาติมาเลเซียนั้น มีการ
                                                 
1มลายูปาตานี อางถงึ ความเปนคนไทยเชื้อสายมลายูในแผนดินไทยจากจังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก ปตตานี นราธิวาส ยะลา และ

บางสวนของสงขลา ซึ่งเปนดินแดนของรัฐปาตานีเดิมกอนการเขาครอบครองของรัฐไทย ในระหวางที่พวกเขาขามเสนเขตแดนรัฐ
ชาติไทยเขาไปอยูในประเทศมาเลเซยี 



ผลิต และสรางอัตลักษณของตัวเองที่อาจจะเหมือนหรือตางไปจากอัตลักษณทางชาติพันธุที่พวกเขา
ประกอบสรางภายในบริบททางประวัติศาสตรวัฒนธรรมของสังคมไทยภายใตเสนเขตแดนรัฐชาติ
ไทย เพื่อแสดงใหเห็นถึงกลุมชาติพันธุที่มีลักษณะแตกตางจากกลุมชาติพันธุไทยพุทธ และกลุม
อ่ืนๆในบริบทสังคมไทยที่เปนสังคมพุทธ ในสวนของความเปนไทยภายใตเสนเขตแดนรัฐชาติ
มาเลเซียนี้ เงื่อนไขหลักของการผลิตและสรางที่มีผลตอการนิยามอัตลักษณของคนมลายูใหม เมื่อ
พวกเขาขามเสนเขตแดนรัฐชาติไทยเขาไปทํางานในรานตมยําที่มาเลเซียซ่ึงเปนบริบทสังคมใหม 
แบงออกเปน 2 คือ 1) นําเสนอถึงความเปนไทยในรานตมยํา และ 2) นําเสนอความเปนไทยจากการ
บริโภควัฒนธรรมไทย 

ประวัติรานตมยําในประเทศมาเลเซีย 
กัวลาลัมเปอรมีรานตมยําเปนจํานวนมากโดยเฉพาะที่กัมปงตานี2(หมูบานตานี) รานตมยํา

แหงแรกของกัวลาลัมเปอรเปดกิจการใน 1970s โดยคุณฮาหมัด3ซ่ึงเปนคนไทยมุสลิม4จากหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา เขาอพยพยายถ่ินไปตั้งถ่ินฐานในมาเลเซียดวยปญหาทางการเงิน เขาและครอบครัว
ตัดสินใจเปดกิจการรานอาหารเพื่อขายอาหารไทยรวมถึงตมยํา ซ่ึงเปนธุรกิจครอบครัวที่ใชแรงงาน
เปนสมาชิกในครอบครัว ถึงแมวาคุณฮาหมัดจะมีการศึกษาระดับสูง แตเขาตัดสินใจเปดกิจการ
รานอาหาร เนื่องจากเห็นวาการเปดกิจการรานอาหารใชเงินทุนไมมาก มีความเสี่ยงนอย และไมได
ใชทักษะความรูมาก ซ่ึงในเวลานั้นยังไมมีกิจการรานอาหารไทยในกรุงกัวลาลัมเปอร คนมาเลเซีย
ยังไมรูจักอาหารไทยรวมถึงตมยํา โดยอาหารไทยมีความแตกตางจากอาหารพื้นเมืองมาเลยซ่ึงเปน
อาหารที่ทําสําเร็จและเย็น แตอาหารไทยของรานคุณอาหมัดเปนอาหารตามสั่งที่ปรุงและบริการตาม
ความตองการของลูกคา โดยเฉพาะเมนูตมยํา เปนที่นิยมของคนมาเลเซียมุสลิมเปนอยางมาก  

รานอาหารของคุณฮาหมัดประสบความสําเร็จอยางยิ่งในปแรก ทําใหเขาชักชวนพี่นองและ
ญาติจากประเทศไทยยายถ่ินเขามาทํางานในรานอาหารของเขา โดยเขาไดขยายกิจการ และเปด
รานอาหารเพิ่มขึ้น ภายหลังจากที่ญาติพี่นองของเขาทํางานเพียงแคหนึ่งป พวกเขาก็ทําการเปด
กิจการรานอาหารเปนของตัวเองซึ่งเปนการดําเนินรอยตามธุรกิจของฮาหมัด นอกจากญาติพี่นอง
ของคุณฮาหมัดแลว เพื่อนของคุณฮาหมัดที่ทํางานในรานจํานวนสองคนซึ่งเปนคนมลายูปาตานีก็ทํา
การเปดรานตมยําเชนกัน เพื่อนของคุณฮาหมัดทั้งสองคนมีความแตกตางจากคุณฮาหมัดและญาติซ่ึง
เปนคนไทยมุสลิมที่พดูภาษาไทยถิ่นใต แตกลุมเพื่อนของคุณฮาหมัดเปนคนมลายูปาตานีที่พูดภาษา
                                                 
2 กัมปงตานีเปนนามแฝงของหมูบานแหงนี้ ซึ่งเปนชุมชนเกาของคนมลายูมาเลเซียมุสลิมที่อยูกลางเมืองกัวลาลัมเปอร 
3 ชื่อบุคคลนี้เปนนามแฝง ญาติของคุณอาหมัดเปนผูเลาเร่ืองประวัติรานตมยําในกรุงกัวลาลัมเปอร และผูประกอบการรุนบุกเบิกเลา

ถึงประวัติศาสตรสังคมเดียวกัน 
4 คําวา “ไทยมุสลิม” ในที่นี้หมายถึงคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลามที่ไมไดมเีชื้อสายมลายูจากจงัหวัดสงขลา หรือพัทลุง โดยพูด
ภาษาไทยถิ่นใตในชีวิตประจําวัน สวนคําวา “คนมลายปูาตานี” หมายถึงพลเมืองไทยที่นับถอืศาสนาอิสลาม แตมีเชื้อสายมลายูจาก
จังหวัดชายแดนภาคใต โดยพูดภาษามลายูถิ่นปาตานีเปนภาษาหลักในชีวิตประจําวันที่ขามแดนเขาไปอาศัยและทํางานในประเทศ
มาเลเซีย ทั้งสองกลุมนี้มีความแตกตางกันในมิติของภาษา และวัฒนธรรม ถึงแมวาจะนับถือศาสนาอิสลามเหมือนกัน 



มลายูถ่ินในชีวิตประจําวัน ซ่ึงกลาวไดวารานตมยําในกัวลาลัมเปอรรานแรกดําเนินการโดยคนไทย
มุสลิม และธุรกิจนี้ขยายวงผานความสัมพันธทางสังคมของคุณฮาหมัดในสองประเภทคือ รานของ
คนไทยมุสลิมที่เปนกลุมเครือญาติของคุณฮาหมัด และรานของคนมลายูปาตานีของกลุมเพื่อนคุณ
ฮาหมัด ถึงแมวาเจาของรานตมยําในมาเลเซียจะเปนคนพลเมืองไทยเหมือนกัน แตทั้งสองกลุมมี
ความแตกตางทางภาษาในชีวิตประจําวัน รวมถึงความแตกตางทางชาติพันธุ ในปจจุบันมีรานตมยํา
เปนจํานวนมากทั่วประเทศมาเลเซีย โดยสวนใหญเปนของคนมลายูปาตานีเปนผูประกอบการ 

เมื่อมีผูประกอบการเปดรานตมยําจํานวนมากในมาเลเซีย เจาของรานนิยมจางลูกจางที่มี
ภาษาพูดจากภูมิลําเนาเดียวกันกับนายจาง แรงงานยายถ่ินจากจังหวัดชายแดนภาคใตจํานวนมากถูก
จางงานในธุรกิจรานตมยํา และอดีตลูกจางนิยมที่จะเปดกิจการเปนของตัวเอง เมื่อพวกเขามีเงินทุน
และประสบการณเพียงพอจากการเปนลูกจางในธุรกิจนี้ แตแรงงานมลายูปาตานีมีความไดเปรียบ
ทางภาษา เนื่องจากพวกเขาพูดภาษามลายูถ่ินปาตานีซ่ึงมีความคลายคลึงกับภาษามลายูกลางที่ใชใน
มาเลเซีย ซ่ึงเปนโอกาสที่พวกเขาสามารถเปดกิจการของตนเองจึงงายกวาคนไทยมุสลิม ในปจจุบัน
จึงมีรานตมยําโดยทั่วไปในมาเลเซียซ่ึงเปนธุรกิจของคนมลายูปาตานี และคนไทยมุสลิม รวมถึงราน
ตมยําของคนมาเลเซียที่จางแรงงานมลายูปาตานี ซ่ึงมีการประมาณจํานวนรานตมยําในมาเลเซีย 
จํานวน 5,000 ราน และมีแรงงานจากจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 100,000 ถึง 150,000 คน (ชิด
ชนก ราฮิมมูลา, 2551) ทั้งนี้ยังมีการจัดตั้งสมาคมรานตมยําซึ่งเปนสมาคมของผูประกอบการรานตม
ยํา โดยคุณมุตา5เปนเพื่อนของคุณอาหมัดที่เปนคนมลายูปาตานีคนแรกที่เปดกิจการรานตมยําเปนผู
กอตั้งสมาคม สมาชิกชมรมเปนคนมลายูปาตานีที่เปนพลเมืองของมาเลเซียอยางถูกตองตาม
กฎหมายเปนสมาชิก ปจจุบันมีสมาชิกสมาคม จํานวน 500 คน  

ตมยําเปนเมนูอาหารที่นิยมเปนอยางมากจนลูกคาเรียกชื่อรานวารานตมยํามากวา
รานอาหารไทย เนื่องจากธุรกิจนี้เปนธุรกิจรานอาหารของคนมลายูปาตานี คําวาไทยในความหมาย
ของคนมลายูปาตานีมีความหมายถึง ความเปนพุทธ พวกเขาเรียกชื่อรานตมยํา หรือรานตมยํา
เนื่องจากพวกเขาเปนคนมุสลิมจากจังหวัดชายแดนภาคใต  และในจังหวัดชายแดนภาคใต ไมมีราน
ตมยําเหมือนในมาเลเซีย คนมลายูปาตานีในจังหวัดชายแดนภาคใตสวนมากไมรูวิธีการทําอาหาร
ไทยภาคกลาง และไมนิยมบริโภคอาหารไทยภาคกลางโดยเฉพาะตมยํา รานอาหารของคนมุสลิมใน
ไทยถูกเรียกวา “รานอาหารอิสลาม”หรือ “รานอาหารแขก” ซ่ึงหมายถึงรานอาหารของคนมุสลิม 
หรือรานอาหารฮาลาล ซ่ึงมีความแตกตางจากรานตมยําในมาเลเซีย เนื่องจากรานอาหารอิสลามใน
ไทยขายอาหารมุสลิมซึ่งตางจากอาหารไทย แตรานตมยําในมาเลเซียเปนรานอาหารไทย    ฮาลาล 
โดยคนมุสลิม 

                                                 
5 นามแฝง  



เนื่องจากรานตมยํานี้เปนธุรกิจที่ขายอาหารไทยทําใหธุรกิจนี้ถูกเชื่อมโยงกับความเปนไทย 
(Thai-ness) แรงงานในธุรกิจนี้จึงถูกสงวนใหกับคนมลายูปาตานีรวมถึงคนไทยมุสลิม  เนื่องจาก
ระบบความคิดของคนมลายูปาตานีอางวาเฉพาะคนไทย6ที่สามารถทําอาหารไทยไดเทานั้น แรงงาน
ตางชาติอ่ืนๆ ไมสามารถปรุงอาหารไทยไดรสชาติเหมือนคนไทย ดังนั้นพอครัวแมครัวตองเปนคน
ไทย แรงงานมลายูปาตานีที่ถูกจางในรานตมยําใชแนวคิดความเปนไทยในฐานะที่เปนพลเมืองของ
รัฐชาติไทยมาใชเปนประโยชนทางเศรษฐกิจของคนมลายูปาตานี เพื่อเปนการกีดกันการจางงาน
ของแรงงานตางชาติอ่ืนๆ โดยเฉพาะแรงงานอินโดนิเซียมุสลิม ซ่ึงมีคาจางแรงงานถูกวาคนมลายูปา
ตานีในประเทศมาเลเซีย แตอยางไรก็ตาม แรงงานมลายูปาตานีนั้นไมเคยชิมหรือทําอาหารไทยใน
ประเทศไทยมากอน โดยเฉพาะตมยํา พวกเขาเรียนรูการทําอาหารไทยในขณะที่เขาเปนลูกจางใน
รานตมยําที่ประเทศมาเลเซีย  

เจาของรานตมยํา: เราจางลูกจางคนไทยก็เพาะวาเปนอาหารไทยเฉพาะคนไทย
เทานั้นที่รูวิธีทําอาหารที่ดีเปนอยางไร คนมาเลเซียไมรูวิธีการทํา ถึงแมวาบาง
คนเขารูวิธีการทําอาหารไทย แตมันก็ไมดีเหมือนกับคนไทยทํา [มลายูหญิง; 36] 
แนวคิดความเปนไทยที่สามารถทําอาหารไทยที่ดีโดยคนไทยเทานั้น คลายกับความรูสึก

ของการศึกษาวิจัยไทยศึกษา(Thai Studies) ของนักวิชาการไทยหลายทานที่คิดวาการศึกษา
สาขาวิชาไทยศึกษาโดยนักวิชาการไทยสามารถผลิตองคความรูไดดีกวานักวิชาการที่ไมใชคนไทย
โดยเฉพาะนักวิชาการตะวันตกผูซ่ึงไมมีความเปนไทยในตัวเอง ตามที่ Thongchai Winichakul 
(1994, 7-8) กลาววา “คนไทยมีคําเตือนเสมอวาไมใหทําตามฝรั่ง สําหรับพวกเขา ความเปนไทย คน
ไทย ไทยศึกษา และอ่ืนๆเกี่ยวกับไทย เปนสิ่งที่ฝร่ังสามารถเขาใกล แตไมสามารถเขาถึงดวยความรู
เร่ืองราวอยางลึกซึ้งที่คนไทยสามารถ . . . การศึกษาเรื่องราวของไทยโดยคนไทยถูกกําหนดอยาง
ลึกซึ้งภายในชุดวาทกรรมของพวกเขา” 

ยิ่งกวานั้น รานตมยําที่ประเทศมาเลเซียเปนอาหารฮาลาลตามหลักศาสนาอิสลาม เพื่อ
ใหบริการแกคนมาเลเซียมุสลิมที่เปนลูกคาหลักของธุรกิจนี้ ดังนั้น พอครัวแมครัวควรจะเปนคน
มุสลิม ดังนั้น การประกอบการรานตมยําจึงถูกใหความหมายการเปนธุรกิจของคนไทยที่นับถือ
ศาสนาอิสลามจากไทยทั้งคนมลายูปาตานีและคนไทยมุสลิม ทําใหมีการเคลื่อนยายแรงงานของคน
มลายูปาตานีจากจังหวัดชายแดนภาคใตขามเสนเขตแดนรัฐชาติไทย-มาเลเซียเขาไปทํางานในธุรกิจ
รานตมยําในประเทศมาเลเซียเปนจํานวนมาก  นายจางรานตมยํานิยมจางแรงงานมลายูปาตานีจาก
จังหวัดชายแดนภาคใตไมเฉพาะพวกเขาเปนคนมลายูปาตานีที่มีชาติพันธุ ภาษาวัฒนธรรม และ
ภูมิลําเนาเดียวกันเทานั้น แตยังรวมถึงพวกเขาเปนแรงงานตางชาติราคาถูก ไมมีการจัดทําใบอนุญาต
ทํางานใหกับลูกจาง รวมถึงการเขาเมืองผิดกฎหมายดวย  

                                                 
6 คนไทยในที่นี่อางถึงความเปนพลเมืองของรัฐชาติไทย 



ความเปนไทยจากการบริโภควัฒนธรรมไทย 
เมื่อคนมลายูปาตานีขามผานเสนแบงเขตแดนรัฐชาติไทยในฐานะที่เปนพลเมืองของรัฐไทย

เขามาทํางานในรัฐชาติมาเลเซียนั้น พวกเขาไดใชเอกสารการเดินทางไดแก หนังสือเดินทาง 
(Passport) เอกสารผานทางพิเศษ ( Border Pass) หรือ ไมมีเอกสารใดๆ ในฐานะที่เปนการเขาเมือง
แบบผิดกฎหมาย (Illegal migrant) การถือเอกสารการเดินทางประเภทตางๆ หรือไมมีเอกสารใดๆ
นั้น ทําใหแรงงานมลายูยายถ่ินขามแดน ถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพในฐานะเปนแรงงานตางชาติทั้งถูก
กฎหมาย และไมถูกกฎหมายก็ตาม ปรากฏการณเคลื่อนยายขามแดนของแรงงานมลายูขามแดน
ไทย-มาเลเซียสงผลใหการนิยามอัตลักษณของพวกเขาขึ้นมาใหมที่แตกตางจากคนมลายูมาเลเซีย 
ความรูสึกที่แตกตางจาก คนมลายูมาเลเซียจึงเกิดขึ้น รวมถึงการโหยหาความเปนไทยในฐานะที่เปน
พลเมืองไทยที่มีสิทธิเสรีภาพในบริบทสังคมไทยที่อาศัยอยูในดินแดนรัฐชาติไทย ประสบการณ
ของแรงงานมลายูขามแดนไทย-มาเลเซียที่เขามาทํางานในมาเลเซียดวยการใชหนังสือเดินทางใน
ฐานะที่เปนแรงงานตางชาติทําใหเขารูสึกวาตนเองนั้น ไมใชคนมลายูมาเลเซีย อาทิ  

แรงงานมลายู: เราเคยถูกตํารวจจับสองครั้งแลว คร้ังแรก ตอนที่เราออกไปกิน
ขาวขางนอก เราอยูขางถนน ตํารวจขับรถมาจอดขางๆเรา แลวตํารวจขอดูบัตร
ประชาชน เราเลยบอกวาไมมี แลวพวกเขาก็ขอดูหนังสือเดินทางของเรา เราก็ให
ดูแลวพอดี Passport [หนังสือเดินทาง] แต Passport [หนังสือเดินทาง] ของเรา
ตาย [การเขาเมืองเกินกวาเวลา 30 วัน; over stay] ตํารวจเลยบอกวาใหไปโรงพัก 
เราก็บอกกับตํารวจวาเคลียรที่นี่ไดหรือเปลา เราไมอยากไปโรงพัก แลวเราก็
บอกวาคาน้ําของพี่เทาไร ตํารวจก็บอกวาหารอยเหรียญ เราบอกวาเราไมมี เรา
พึ่งมาทํางานไมมีเงินมากขนาดนั้น แลวตํารวจก็ถามวาเรามีเทาไร เราบอกวาเรา
มีแคหาสิบเหรียญที่ติดตัวมาเทานั้น แลวเราก็ถามตํารวจวาจะเอาหรือเปลา เขาก็
เอาเงินไปเทาที่เรามีเทานั้น เราก็เลยไมถูกจับ . . . เราอยูเมืองไทยไปไหนมาไหน
ก็สบายไมตองใช Passport [หนังสือเดินทาง] อยูที่นี่เราไมมีอิสระ ไปไหนก็
ไมไดเดียวโดนจับ [มลายูชาย ; 24 ป] 
 
แรงงานมลายู : เราเคยถูกตํารวจจับเมื่อสองปกอนเราไปชวยเปนพอครัวช่ัวคราว
รานของเพื่อนคนหนึ่งนอกกําปง [หมูบาน] ตอนหลังเลิกงานเรากลับมาเลนบอล
ในกําปง แลวพาเพื่อนที่รานนั้นมาดวย เรามากอนเวลาเพื่อนๆในกําปงคนที่จะ
มาเลนบอลพวกเขายังไมมากัน เราก็เลยออกไปขางนอกสนามเพื่อไปหาอะไร
ดื่มกอน ตอนเดินไปเจอตํารวจสายตรวจ พวกเขาขอตรวจคน  ตํารวจจะ
ลวงกระเปากางเกงเรา เราบอกไมตองเดียวเราลวงเอง ถาจะใหถอดก็จะถอดให
วาไมมีอะไร เรากลัวตํารวจจะเอายาใสกระเปาเรา แลวตํารวจก็พูดวาเราวากลัว



เขาใสรายหรือไง แลวตํารวจก็ถามวาหาไอซี [Identity Card : บัตรประชาชน
มาเลเซีย]  เราก็บอกวาไมมี เขาขอดู passport [หนังสือเดินทาง] เราก็ไมไดถือมา 
และมันก็ตายแลวดวย [over stay] เขาถามเราวาเรามาจากไหน เราก็บอกไปวามา
จากปตตานี เราเปนอิสลามเหมือนกัน จะจับเราทําไม เราไมไดทําอะไร ตํารวจ
เขาก็พูดวาจะเปนคนไทย หรืออินโด จะเปนอิสลามหรือไมเปนอิสลาม กูก็จับ
หมด ถาจับไดกูก็จะตบดวยปนของกูนี่ละ เราก็ตอรองกับตํารวจดวยเงิน แลว
จายเงินไปสามรอยเหรียญ ใหพวกมันไป  . . . เราเกลียดตํารวจที่นี่มาก พวกมัน
เหี้ยจริงๆ พูดกับเราเหมือนเราไมใชคน ทั้งๆที่เราก็เปนอิสลามเหมือนกัน ถา
หนังสือเดินทางเราไมตาย เราจะพูดดาพวกมันมากกวานี้ แตนี่หนังสือเดินทาง
เราตาย เราไมกลาพูดมาก กลัวพวกมันทุบตี แลวยัดยาให [มลายูชาย ; 21ป] 
 
ประสบการณขามเสนเขตแดนรัฐชาติไทยเขาไปทํางานในรัฐชาติมาเลเซียของแรงงาน

มลายูปาตานีจังหวัดชายแดนภาคใตที่ถูกกํากัดสิทธิ และเสรีภาพของการเปนพลเมืองมาเลเซียดวย
การเปนแรงงานตางดาวที่ผิดกฎหมาย โดยการไมมีใบอนุญาตทํางาน หรือ/และเอกสารการเดินทาง
ที่ถูกตองตามกฎหมายสะทอนใหเห็นและรูสึกวาตนเองแตกตางจาก “คนมลายูมาเลเซีย” (โอรัง
มลายูมาเลเซีย-Orang Malaysia) การถูกกดขี่บางอยางจากตํารวจในฐานะที่เปนตัวแทนของรัฐชาติ
มาเลเซีย ความรูสึกจิตสํานึกทางชาติพันธุ และความรูสึกที่เปนพลเมืองของรัฐชาติไทย ที่มีอิสระ 
และเสรีภาพในการดําเนินชีวิตในฐานะเปนพลเมืองรัฐชาติไทยชวยให แรงงานมลายูปาตานียายถ่ิน
ขามเสนเขตแดนไทย-มาเลเซียโหยหาความเปนพลเมืองรัฐไทยผานบริบทการขามเขตแดน และ
พวกเขาก็ผลิต และสรางความเปนตัวตนขึ้นมาใหมผานการบริโภควัฒนธรรมไทย ที่สามารถชวย
เติมเต็มความรูสึกจิตสํานึกการเปนพลเมืองรัฐชาติไทย และเพื่อสรางความแตกตางจาก คนมลายู
มาเลเซีย  

แรงงานมลายูปาตานีขามเสนแบงเขตแดนเขาไปประเทศมาเลเซียไดประดิษฐคําที่เรียก
แทนตัวเองขึ้นมาใหมที่ตางไปจากบริบทสังคมภายในรัฐชาติไทยซึ่งเปนการเมืองที่ตองการสราง
จิตสํานึกทางชาติพันธุของความเปนคนปาตานีหรือพลเมืองไทย เพื่อใหเกิดการจําแนกแยกแยะ
ความรูสึกวาตนเองแตกตางจาก คนมลายูในมาเลเซีย พวกเขาเรียกนามตัวเองในภาษามลายูกลางวา 
“โอรังมลายูปาตานี” (Orang Melayu Patani)7 ขณะเดียวกันแรงงานมลายูปาตานีก็ไมไดเรียกคน
มลายูมาเลเซียในภาษามลายูปาตานีถ่ินวา “ออแฆฮนายู” (Oghae Nayu) เชนเดียวกับพวกเขา พวกเขา
เรียกคนมลายูมาเลเซียในภาษามลายูกลางวา “โอรังมลายูมาเลเซีย” (Orang Melayu Malaysia) 
แรงงานมายูปาตานีพยายามจําแนกความรูสึกวาตนเองแตกตางจาก “คนมลายูมาเลเซีย” แตก็ยังคง
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 บทความนี้ ผูเขียนเลือกใชคําวามลายูปาตานี เปนคําสรรพนามเรียกคนไทยเชื้อสายมลายูท่ียายถ่ินเขาไปทํางานในประเทศมาเลเซียขาม 



จําแนกแยกแยะความตางออกจากความเปนคนไทยเชนกัน ถึงแมวาแรงงานมลายูปาตานียายถ่ินเขา
ไปทํางานในมาเลเซียตองถือหนังสือเดินทางของราชอาณาจักรไทยก็ตาม พวกเขายังคงมองคําวา
ไทยหมายถึงความเปนพุทธ ขณะที่ความเปนอัตลักษณชาติพันธุของพวกเขา คือ ความเปนอิสลาม 
(Muslim-ness) และความเปนมลายู (Malay-ness) ความเปนอิสลามและความเปนมลายูไมสามารถ
แยกออกจากกันได เนื่องจากชาวมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใตทั้งหมดเปนมุสลิม และพวกเขาก็
ไมใชคนมลายูมาเลเซียที่เปนพลเมืองของรัฐชาติมาแลเซียเชนกัน  

การบริโภคละครไทยกลายเปนสวนหนึ่งที่สําคัญของอัตลักษณชาติไทยของแรงงานมลายู
ปาตานี แรงงานมลายูปาตานีที่ทํางานในรานตมยําในมาเลเซียนิยมรับชมละครไทยเปนอยางมาก 
ละครไทยที่ใชภาษาไทยกลาง และมีการใชภาษาอีสานบางในตัวละครที่เปนคนอีสาน ภาษาไทย
กลางไมไดเปนภาษาที่พูดในชีวิตประจําวันของคนมลายูปาตานีในจังหวัดชายแดนภาคใต พวกเขา
พูดภาษามลายูปาตานีถ่ินเปนภาษาหลัก ละครไทยเปนการถายทอดและนําเสนออัตลักษณ และ
แนวคิดความเปนไทยตามหลักวัฒนธรรมพุทธในสังคมไทย แตละครไทยเปนที่นิยมอยางยิ่งของ
แรงงานมลายูปาตานีที่ทํางานในรานตมยําที่มาเลเซีย โดยเฉพาะผูหญิงมลายูปาตานี มีละครไทย
ออกอากาศในสถานีโทรทัศนสาธารณะของมาเลเซียเปนประจํา ระหวางที่ผูเขียนออกภาคสนาม 
(พฤศจิกายน 2551-เมษายน 2552) มีละครไทยเรื่อง “ลูกไมหลายสี” ออกอากาศทางชองสาม เวลา 
3.00 น. ถึง 4.00 น. ทุกวันอังคารถึงศุกร ละครเรื่องนี้ใชภาษาไทยกลางเปนหลัก และภาษาอีสานใน
บทของคนรับใช และมีคําบรรยายที่เปนภาษามลายูกลางประกอบ ละครเรื่องนี้ออกอากาศหลาย
ตอนซ่ึงใชระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ระหวางภาคสนามของผูเขียน แรงงานมลายูปาตานีที่ทํางาน
รานตมยํามีความสนุกสนานในการรับชมละครไทยเปนอยางยิ่ง เนื่องจากเปนชวงเวลาที่แรงงานใน
รานตมยําทุกรานเลิกงาน การชมละครหลังเลิกงานเปนการพักผอนหยอนใจจากการทํางานตลอดทั้ง
คืนของแรงงาน แรงงานมลายูปาตานีจะจับกลุมชมละครเปนกลุมในบานพัก หรือภายในรานตมยํา 
สําหรับแรงงานมลายูปาตานีบางกลุมไมมีโทรทัศนในที่พัก พวกเขาก็จะมารวมชมกับเพื่อนที่ทํางาน
รานใกลเคียง พวกแรงงานผูหญิงมลายูปาตานีนิยมชมละครพรอมกับการวิพากษวิจารณบทละคร 
และการแสดงออกนักแสดง เนื้อหาหลักของละครเรื่องนี้เกี่ยวกับความรักระหวางวัยรุนหนุมสาวใน
เมืองหลวงที่ตองเผชิญกับปญหาครอบครัว ปญหายาเสพติด ถึงแมวาละครไทยจะเปนการนําเสนอ
ถึงวัฒนธรรมไทยพุทธซึ่งเปนวัฒนธรรมหลักของชาติไทยซึ่งมีความแตกตางจากวัฒนธรรมมลายู
โดยส้ินเชิง แรงงานมลายูปาตานีไมนิยมรับชมละครของมาเลเซีย ถึงแมวาจะเปนการนําเสนอความ
เปนมลายู และความเปนอิสลาม เหมือนกับอัตลักษณความเปนมลายูของพวกเขา  นอกจากละคร
ไทยที่ออกอากาศจากสถานีโทรทัศนสาธารณะแลว แรงงานมลายูปาตานียังคงนิยมที่จะชมละคร
ไทยในรูปแบบของดีวีดี หรือ วีซีดีซ่ึงละครไทยที่เคยออกอากาศในเมืองไทยแลวจะทําการผลิตใน
รูปแบบดีวีดีและซีวีดี แรงงานมลายูปาตานีนิยมซื้อแผนวีซีดีละครไทยเมื่อพวกเขาเดินทางกลับ
ประเทศไทย และนํามาชมรวมกันระหวางเพื่อนรวมงานในราน  



 ระหวางการเก็บขอมูลภาคสนามนั้น ผูเขียนรวมชมละครไทยกับแรงงานมลายูปาตานีเปน
ประจําหลังพวกเขาเลิกงานภายในที่พัก และภายในรานตมยํา  สถานที่พักของแรงงานมลายูปาตานี
สวนใหญจะมีหนังสือนิตยสารเกี่ยวกับละครไทย และหนังสือนิตยสารดารา หลายเลมตั้งวางอยูเปน
กองในมุมหอง หรือใตตูโทรทัศน  แรงงานผูหญิงมลายูปาตานีนิยมอานนิตยสารละครไทย และ
ดาราไทยในประเทศมาเลเซีย แตตรงกันขามกับขณะที่พวกเขาอยูในเมืองไทย พวกเขาไมเคยอาน
หนังสือเหลานี้ที่บานเกิดของพวกเขา ทั้งนี้เนื่องจากพวกเขาไมมีความสามารถในการซื้อเพราะไมมี
รายได เมื่อพวกเธอหรือเพื่อนเดินทางกลับเมืองไทย พวกเขาจะนําหนังสือนิตยสารมาฝากเพื่อนที่
ทํางานอยูในมาเลเซีย ผูเขียนก็เคยถูกขอใหซ้ือนิตยาสารดาราไทยมาฝากพวกเธอเปนประจํา ตอนท่ี
จะกลับมาชายแดนไทย พวกเธอจะอานหนังสือนิตยสารไทยรวมกันกับเพื่อนผูหญิงคนอื่นๆ แตมี
แรงงานผูหญิงมลายูปาตานีสวนหนึ่งที่ไมสามารถอานภาษาไทย ไดเพียงเปดดูรูปภาพดาราที่ช่ืน
ชอบซึ่งเปนการจํากัดในการเขาถึงนันทนาการนี้ การอานหนังสือนิตยาสารไทยและการดูละครไทย
ทําใหแรงงานมลายูไดรับความรูสึกถึงบานที่กําเนิด และรวมถึงความเปนไทยซึ่งเปนถ่ินตนทางของ
พวกเขาระหวางที่พวกเขาผลัดถ่ินทํางานในมาเลเซีย อาจกลาวไดวา พวกเขาจะมีความพยายามใน
การสรางพรมแดนวัฒนธรรม ความเปนมลายูที่มีวัฒนธรรมมลายู และความเปนอิสลามที่แสดง
ตัวตนเปนคนละพวกกับคนไทยที่มีวัฒนธรรมไทยพุทธภายใตเสนเขตแดนรัฐชาติไทยเดียวกัน เมื่อ
คร้ันพวกเขาอาศัยอยูในเมืองไทย แตเมื่อพวกเขาขามเสนแบงเขตแดนเขามาทํางานและอาศัยอยูใน
ประเทศมาเลเซีย ที่ซ่ึงเปนดินแดนของโลกมลายูโดยแทซ่ึงมีวัฒนธรรมมลายู และความเปนอิสลาม
เปนกระแสหลักของประเทศมาเลเซีย แตพวกเขากลับสรางพรมแดนวัฒนธรรมในการแสดงอัต
ลักษณความเปนไทยที่เปนอัตลักษณของชาติไทยมากกวาการแสดงอัตลักษณเชิงชาติพันธุความเปน
มลายูเหมือนกับคนมลายูในประเทศมาเลเซีย  

นอกจากนั้น เพลงไทยสมัยนิยม (Thai popular music) เปนที่นิยมอยางยิ่งสําหรับความ
บันเทิงของแรงงานมลายูปาตานี พวกเขานิยมฟงเพลงไทยสมัยนิยม แรงงานมลายูปาตานีนิยมเปด
เพลงไทย เสียงเพลงไทยจะดังตลอดเวลาระหวางการทํางานในหองครัว โดยเฉพาะชวงเตรียมของ
กอนเปดราน รวมถึงแรงงานที่ทํางานหนารานที่เปนพนักงานเสิรฟอาหาร พวกเขาจะเปดเพลงไทย
จากโทรศัพทมือถือของพวกเขา การฟงเพลงไทยจากมือถือมีบทบาทสําคัญตอการดําเนินชีวิตใน
ฐานะที่พวกเขาเปนพลเมืองเชื้อชาติไทยแตพวกเขามีชาติพันธุมลายูภายใตเสนแบงเขตแดนรัฐชาติ 
แรงงานวัยรุนมลายูปาตานีที่ทํางานในมาเลเซียมีความสุขสนุกสนานกับการฟงเพลงไทยเพราะมัน
แสดงออกถึงอัตลักษณความเปนไทยของพวกเขา ผานบทเพลงที่ถายถอดวัฒนธรรมไทยพุทธของ
วัยรุนในเมือง เพลงไทยที่เปนที่นิยมของวัยรุนมลายูปาตานี ไดแก เพลงสตริง (Young urban music) 
และเพลงเพื่อชีวิต (Country music) สําหรับเพลงสตริงนั้นเปนที่นิยมแพรหลายในกลุมวัยรุนทั่วไป 
แตเพลงเพื่อชีวิตนั้น มีเฉพาะวัยรุนมลายูปาตานีผูชายเทานั้นที่นิยมเปดเพลงและรวมออกเสียงรอง
เพลงคลอ อยางไรก็ตามการฟงเพลงนั้นมีเฉพาะวัยรุนมลายูปาตานีทั้งหญิงและชาย แตไมมีแรงงาน



มลายูที่มีอายุมากนิยมฟงเพลงไทยหรือเพลงมลายูมาเลเซียเลย  ซ่ึงคลายคลึงกับการศึกษาแรงงาน
ไทยอีสานที่ทํางานในประเทศสิงคโปร  พบวา บทเพลงไทยเปนที่นิยมของแรงงานไทยอีสาน 
โดยเฉพาะบทเพลงที่นําเสนอชาติพันธุไทยอีสาน และอัตลักษณความเปนชาติไทยในตางแดน 
(Kitiarsa 2006) อยางไรก็ตามแรงงานมลายูปาตานีที่ทํางานในมาเลเซียแตกตางจากคนไทยอีสานใน
ฐานะที่แรงงานมลายูปาตานีเปนกลุมชาติพันธุมลายูในรัฐชาติไทย แตพูดภาษามลายูถ่ิน และมี
วัฒนธรรมตางจากการนําเสนอของบทเพลงที่เปนภาษาไทยกลาง ในขณะที่พวกเขาสามารถเขาใจ
เนื้อหาบทเพลงของนักรองมลายูในมาเลเซียไดดี แตเพลงมลายูของนักรองมาเลเซียกับไมเปนที่นิยม
ของแรงงานวัยรุนมลายูที่ทํางานในมาเลเซีย  

การรับฟงเพลงไทยของแรงงานมลายูปาตานีที่ทํางานในมาเลเซียชวยใหพวกเขามี
ความรูสึกใกลชิดกับบานถิ่นกําเนิดในแผนดินรัฐชาติไทยระหวางที่อาศัยอยูในรัฐชาติมาเลเซีย 
ถึงแมวาเพลงไทยจะถูกนําเสนอผานภาษาไทยกลางที่พวกเขาไมนิยมที่ใชในการสื่อสารในรัฐชาติ
ไทย การฟงเพลงไทยจึงเปนสวนหนึ่งของการสรางและผลิตอัตลักษณความเปนไทยที่ถูกสรางให
เกิดความแตกตางระหวางแรงงานมลายูปาตานีกับคนมลายูมาเลเซีย นอกจากนั้นบทเพลงไทยชวย
ใหพวกเขามีความรูสึกถึงการอยูภายในบาน ขณะที่ทํางานอยูนอกแผนดินรัฐชาติไทย  

แรงงานมลายูปาตานียายถ่ินที่ทํางานในรานตมยําที่มาเลเซียทําการผลิต และสรางอัตลักษณ
ความเปนไทยของตนเองขึ้นมาใหม เมื่อพวกเขาขามเสนเขตแดนรัฐชาติไทยเขามาอยูในเขตแดนรัฐ
ชาติมาเลเซีย พวกเขาสรางอัตลักษณที่แตกตางจากคนมลายูมาเลเซียดวยการแสดงออกถึงความเปน
มลายูจากแผนดินไทยหรือสยามดวยตัวของพวกเขาเอง ซ่ึงเปนการจําแนกแยกแยะความเปนพวกเรา 
และพวกเขาระหวางคนมลายูดวยกัน ถึงแมวากลุมชาติพันธุมลายูที่อาศัยอยูในแผนดินรัฐชาติไทย
ในจังหวัดชายแดนภาคใตจะพยายามสราง และผลิตอัตลักษณความเปนตัวของตัวเองที่แตกตางจาก
คนไทยพุทธ ในขณะที่พวกเขาอยูภายใตแผนดินเดียวกัน พวกเขาพยายามสรางและดํารงรักษาความ
เปนมลายูอยางเหนียวแนนภายในกลุมชาติพันธุมลายูในแผนดินรัฐชาติไทย จากวรรณกรรม
แนวคิดอัตลักษณนั้นกลาววา อัตลักษณเปนสิ่งที่ถูกสราง และผลิตขึ้นตามบริบททางสังคม และ
เวลา อัตลักษณไมไดเปนสิ่งที่คงที่ตายตัว แตมีลักษณที่มีความเลื่อนไหล ไมตายตัว เปลี่ยนแปลงได
เสมอ และไดรับอิทธิพลจากภายนอกระหวางพวกเรา และพวกคนอื่นๆ (Heide, 2002; Hall, 1992) 
ดังนั้นกลาวไดวา อัตลักษณเปนสิ่งที่เล่ือนไหล การที่กลุมชาติพันธุมลายูยังคงแสดงความเปนตัว
ของตัวเองดวยการผลิตและสรางอัตลักษณทางชาติพันธุมลายูภายในแผนดินรัฐชาติไทย เพื่อแสดง
ใหเห็นถึงความแตกตางระหวางคนไทยพุทธที่เปนคนสวนใหญของประเทศ ไทย โดยการพูดภาษา
มลายูถ่ินในชีวิตประจําวัน มีวิถีชีวิตและประเพณีตามหลักศาสนาอิสลาม และความเปนมลายู การ
แสดงอัตลักษณทางชาติพันธุของพวกเขาเปนการสรางเสนแบงพรมแดนวัฒนธรรมความเปนมลายู 
กับความเปนไทยภายใตแผนดินรัฐชาติไทยที่อยูภายในเสนเขตแดนรัฐเดียวกัน แตเมื่อแรงงานมลายู
ปาตานียายถ่ินขามแดนเขาไปทํางานในมาเลเซียซ่ึงเปนการอาศัยอยูภายใตเสนเขตแดนรัฐชาติ



มาเลเซีย แรงงานมลายูปาตานีก็ทําการสรางและผลิตอัตลักษณความเปนตัวของตัวเองขึ้นมาใหม 
เพื่อใหเกิดความแตกตางระหวางคนมลายูจากแผนดินไทย กับคนมลายูในมาเลเซีย พวกเขาใชความ
เปนไทยในฐานะที่เปนพลเมืองแผนดินไทย ผลิต และสรางอัตลักษณใหแกตัวเองผานการทํางานใน
รานอาหารไทย และดําเนินชีวิตดวยการบริโภควัฒนธรรมไทยผานละครไทย หนังสือนิตยสารไทย 
และฟงบทเพลงไทยระหวางที่ทํางานในมาเลเซีย อาจจะกลาวไดวา อัตลักษณความเปนคนมลายูนั้น
มีความเลื่อนไหลตามบริบททางสังคมที่ขามเขตแดนไทย-มาเลเซีย และพวกเขาก็มีความเปนอัต
ลักษณมากกวาหนึ่งในตัวตน พวกเขามีทั้งอัตลักษณทางชาติพันธุที่เปนคนมลายู ( Malay ethic 
identity) และมีอัตลักษณความเปนชาติไทยในฐานที่เปนพลเมืองของรัฐชาติ (Thai national 
identity) การขามเสนแบงเขตแดนรัฐชาติจึงเปนการแสดงออกถึงอัตลักษณที่เดนชัดถึงความมีอัต
ลักษณความเปนไทยที่เปนอัตลักษณของชาติ 
 
สรุป 

คนมลายูปาตานีจากจังหวัดชายแดนภาคใตจํานวนมากเดินทางขามเสนแบงเขตแดนเขาไป
ทํางานในรานตมยําที่เปนรานอาหารไทยซึ่งเปนอาชีพหลักของแรงงานมลายูปาตานียายถ่ินใน
มาเลเซีย การขามเสนเขตแดนรัฐชาติไทยทําใหแรงงานมลายูปาตานียายถ่ินมีการผลิตและสรางอัต
ลักษณของตนเองขึ้นมาใหม เพื่อดําเนินชีวิต และจําแนกแยกแยะความเปนมลายูที่มีถ่ินมาตุภูมิจาก
ประเทศไทยซึ่งแตกตางจากความเปนมลายูของคนมาเลเซีย การสรางอัตลักษณใหมนี้เกิดขึ้น
เนื่องจากการเปลี่ยนบริบททางสังคมที่แรงงานมลายูปาตานียายถ่ินอาศัยอยูนอกเสนเขตแดนรัฐชาติ
ไทย อัตลักษณความเปนมลายูจึงมีการเลื่อนไหลภายใตการขามเสนเขตแดนรัฐชาติไทย-มาเลเซีย 
แรงงานมลายูปาตานียายถ่ินทําการผลิตและสรางอัตลักษณความเปนตัวตนของพวกเขาโดยใช
แนวคิดความเปนไทยในฐานะการเปนพลเมืองชาติไทยที่เปนถ่ินมาตุภูมิมาประดิษฐความเปนอัต
ลักษณทางชาติพันธุใหม ซ่ึงอาจจะกลาวไดวาเปนอัตลักษณความเปนมลายูสยาม หรือความเปน
มลายูปาตานีที่ไมใชคนมลายูที่เปนพลเมืองของรัฐชาติมาเลเซีย อัตลักษณที่ผลิตขึ้นมาใหมภายหลัง
การขามเขตแดนรัฐชาติไทยนี้ เปนอัตลักษณทางชาติพันธุที่ตางไปจากอัตลักษณเดิมที่พวกเขา
ดําเนินชีวิตอยูภายใตเสนเขตแดนรัฐชาติไทย เนื่องจากพวกเขาพยายามที่จะดําเนินชีวิตภายใตความ
เปนมลายู และความเปนอิสลามมากกวาที่จะยอมรับความเปนไทย การที่ชาวมลายูปฏิเสธความเปน
ไทยในรูปแบบตางๆในขณะที่อยูภายในดินแดนรัฐชาติไทยนั้น เนื่องจากพวกเขาพยายามที่จะดํารง
รักษาความเปนมลายูในฐานะที่เปนชนกลุมนอยของรัฐชาติไทย และพยายามที่จะจําแนกแยกแยะ
ความเปนตัวตนของกลุมชาติพันธุของตนใหแตกตางจากคนไทย 
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