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“สหพันธรัฐมาเลเซีย” ประกอบไปด้วย ๑๓ รัฐ ถือเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีอาณาเขตติดต่อ
กับภาคใต้ของไทย จึงมีความใกล้ชิด และติดต่อทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และศิลปวัฒนธรรม
อย่างต่อเนื่องเสมอมายาวนาน การเรียนรู้ การเข้าใจซึ่ง กันและกัน จึงมีความสาคัญอย่างยิ่ง เพื่อการ
รวมกันเป็นหนึ่งในฐานะประเทศของสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้
ปรีชา คุวินทร์พันธุ์ (๒๕๕๑: ๒๔) ให้ข้อมูลว่า สหพันธรัฐมาเลเซียเป็นประเทศที่เป็นพหุสังคม
และประกาศใช้นโยบายพหุนิยมในการจัดระเบี ยบทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองเช่นเดียวกับ
ประเทศเมียนมาร์ โดยอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ถูกสร้างขึ้นภายใต้การบริหารปกครอง
โดยอังกฤษ ในมาเลเซียประชากรกลุ่มใหญ่ที่ถูกจัดประเภททางชาติพันธุ์ (ethnic categories) คือ
มาเลย์ จีน และอินเดีย
ศุภการ สิริไพศาล และอดิศร ศักดิ์สูง (๒๕๕๒: ๒๔๔) อธิบายคาว่า “ชีวิตของภูมิบุตร” ซึ่ง
ตามความหมายของ “ภูมิบุตร” ใช้เรียกชาวมาเลเซียเชื้อสายมลายู หรือเชื้อสายอื่น ๆ ที่เป็นมุสลิม
ที่ตั้งถิ่นฐานโดยดั้งเดิมในอาณาเขตของสหพันธรัฐมาเลเซียในปัจจุบัน ซึ่งภูมิบุตรหรือภูมิปุตรานี่เอง
คือ นโยบายของรัฐเพื่อสนับสนุนชาวมุสลิมดั้งเดิมเพื่อสนับสนุนให้คนมลายูมุสลิมได้สิทธิพิเศษต่าง ๆ
เหนือคนจีนและอินเดียซึ่งเป็นผู้อพยพเข้ามาทีหลัง และอาจจะรวมถึงชาวสยามเดิมที่อาศัยอยู่ในทาง
ตอนเหนือของสหพันธรัฐมาเลเซียและติดกับชายแดนใต้ของประเทศไทยด้วยเช่นกัน
โสภนา ศรีจาปา (๒๕๕๗, ออนไลน์) ให้ความเห็นว่า หากยกตัวอย่างกรณีศึกษาจากประเทศ
ประชาคมอาเซียนที่มีความหลากหลายวัฒนธรรมในสังคมหนึ่ง ตัวอย่างที่ชัดเจนคือ “สหพันธรัฐ
มาเลเซี ย ” ซึ่ ง เป็ น สั ง คมพหุ วั ฒ นธรรมที่ ส ามารถอยู่ ร่ ว มกั น ได้ อ ย่ า งสั น ติ โดยจากผลวิ จั ย ของ
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย พบว่า ในอดีตคนต่างชาติที่เข้ามาอยู่ส่วนใหญ่เริ่มจากการเข้า
มาทาการค้าหรือการทาแรงงาน เกิดการสร้างชุมชนบนวิถีชาติพันธุ์ของตนเอง เช่น กลุ่มอินเดีย กลุ่ม
จีน กลุ่มไทย เป็นต้น ทางานตามความถนัดความสามารถ และยังคงความเป็นอัตลักษณ์ของตนเองไม่
ทิ้ง ความเป็ น ตนเอง แต่ ใ นขณะเดีย วกั นเมื่ อ อยู่ร่ ว มกั นในสั งคมที่ ห ลากหลายก็ มี ความเคารพใน
อัตลักษณ์ของสังคมรอบข้าง
นอกจากนี้ เรื่องของสิทธิเสรีภาพจะต้องให้อยู่บนฐานของกฎหมายร่วมกัน เช่น การเข้าถึง
ด้านบริการทางการแพทย์สาธารณสุขที่ปัจจุบันคนจากทุกเชื้ อชาติสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน
อีกประเด็นที่ สหพันธรัฐมาเลเซีย ให้ความสาคัญเป็นอย่างมากคือ ด้านการศึกษา โดยมีการกาหนด
นโยบายให้ กลุ่มคนหลากหลายสามารถใช้ภ าษาของชาติตนเอง ในการเรียนการสอนในประเทศ
สามารถก่อตั้งโรงเรียนที่สอนด้วยภาษาของประเทศนั้น ๆ ทั้งนี้ เยาวชนบุตรหลานของชาติพันธุ์ไม่
จาเป็นที่จะต้องเข้าเรียนในเฉพาะโรงเรียนของชาติตนเอง แต่สามารถเลือกศึกษาได้ในทุกโรงเรียนโดย
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ไม่มีข้อจากัด และนี่จึงเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้ประชาชนในสหพันธรัฐมาเลเซียสามารถอยู่ร่วมกันได้
ในสังคมหลากวัฒนธรรม
รั ฐ ปี นั ง ของสหพั น ธรั ฐ มาเลเซี ย ถื อ เป็ น เมื อ งท่ า ที่ ส าคั ญ มาตั้ ง แต่ โ บราณกาล มี ค วาม
เจริญรุ่งเรืองโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ จึงมีชาติพันธุ์อพยพมาตั้งรกรากที่นี่มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ชาวจีน และชาวอินเดีย ตลอดจนชาวต่างประเทศที่มาค้าขาย และศึกษาเล่าเรียน รวมทั้งคนไทย
เช่นเดียวกัน รัฐปีนังจึงเป็นแหล่งรวมหลากหลายชนชาติ อยู่ร่วมกันเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมาจวบจน
ปัจจุบัน (ปรีชา คุวินทร์พันธุ์, ๒๕๕๑: ๒๔)
ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร (๒๕๕๖: ๒๕๐) ให้ความเห็นว่า ในกรณีศึกษาของรัฐปีนัง
รัฐบาลมาเลเซียได้ใช้กระบวนการสร้างจิตสานึกผ่านวัฒนธรรมหลายอย่างที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน
เช่น การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีของทุก ๆ ศาสนา เช่น วันฮารีรายอของชาวมลายู วันดิปาวาลี
และวันโทปรัมของชาวอินเดีย และวันตรุษจีนของชาวจีน เป็นต้น นอกจากนั้น ยังปรากฏสื่อผ่าน
รูปแบบสถาปัตยกรรมในเมืองอีกหลายแห่ง ซึ่งทั้งหมดล้วนมีรูปแบบศิลปะ ผสมผสานความเป็นมลายู
อินเดีย จีน และตะวันตกอย่างลงตัว ในขณะเดียวกันก็ยังปรากฏสถาปัตยธรรมของวัฒนธรรมจากชาติ
อื่น ๆ เช่น วัดพม่า วัดไทย โบสถ์คริสตจักร ฯลฯ
นอกจากนี้ จากการที่นักวิชาการได้ทาการศึกษายังเห็นสอดคล้องกันว่า รัฐปีนัง สหพันธรัฐ
มาเลเซีย เป็นรัฐที่เรียกได้ว่าเป็นพหุสังคมที่มีพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาเลย์ จีน อินเดีย
และชนชาติหนึ่งที่นิยมเข้าไปประกอบอาชีพทามาหากิน และศึกษาเล่าเรียน ได้แก่ ชนชาติไทย ซึ่งมี
อาณาเขตติดต่อกัน ทาให้สะดวกในการเดินทาง และเนื่องจากคนไทยปรับตัวได้ง่ายมากกว่าการใช้
ชีวิตในรัฐอื่น ๆ ของมาเลเซีย เพราะระบบสังคมและวัฒนธรรมของรัฐปีนัง ค่อนข้างยืดหยุ่น ให้สิทธิ
เสรีภาพ และอิสระในการดาเนินชีวิตมากกว่ารัฐหรือส่วนอื่น ๆ ของสหพันธรัฐมาเลเซีย
ด้วยเหตุดังกล่าว จึงส่งผลให้ รัฐ ปีนังกับประเทศไทย มีความใกล้ ชิดกัน ซึ่งไม่ใช่เฉพาะใน
ปั จ จุ บั น ที่ มี ก ารรวมกลุ่ ม ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น แต่มี ผ ลมาตั้ ง แต่ อ ดีต โดยเฉพาะในสมั ย กลาง
รัตนโกสินทร์เรื่อยมาถึงปัจจุบัน ที่คนไทยนิยมเดินทางไปค้าขาย ณ รัฐปีนัง รวมถึงการส่งบุตรหลาน
ไปเรียนที่ปีนัง โดยเฉพาะการเรียนภาษาอังกฤษที่ใช้เป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสารท่ามกลาง
ภาษาถิ่นของพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะมาเลย์ จีน และอินเดีย
ธารงศักดิ์ อายุวัฒนะ (๒๕๑๗: ๓๘๕) ศึกษาคนไทยในรัฐปีนังเมื่อสี่สิบกว่าปีที่ผ่านมา พบว่า
มีคนไทยไม่สู้มากนักทั้งบนเกาะปีนัง และบนแผ่นดินใหญ่ที่เรียกว่า ไปรวินซเวลส์เลย์ และมิได้อยู่
รวมกันเป็นก้อนเหมือนอย่างแห่งอื่น ๆ หากแต่อยู่กันกระจัดกระจายประปรายโดยทั่วไป และการ
แสดงออกถึงความเป็นคนไทยและจีนย่อมขึ้นอยู่กับวัดไทยเป็นสาคัญ ทั้งนี้ เพราะปีนังเป็นที่รวมของ
คนหลายชาติหลายภาษาสับสนปะปนกันไม่รู้ว่าใครเป็นใคร และจะรู้ว่าใครเป็นใครได้ก็อยู่ที่กิจกรรม
ของวัดไทยซึ่งแสดงออกในโอกาสการชุมนุมกระทาพิธีกรรมในวันสาคัญทางพุทธศาสนา ฉะนั้น การ
เล่าถึงเรื่องคนไทยบนเกาะปีนัง จึงต้องมุ่งเข้าสู่เรื่องราวของวัดไทยบนเกาะนั้น ซึ่งปรกติอย่างน้อย ๆ
ในรอบ ๆ วัดไทยเหล่านั้น ก็จะมีครอบครัวคนไทยอยู่อาศัยมากบ้างน้อยบ้าง และบางครั้งก็ไปเกี่ยวพัน
กับวัดพุทธของชาวลังกา ชาวจีน อยู่บ้าง
ปีนังจึงเป็นเมืองที่คนไทยคุ้นเคย รู้จักกันมากที่สุดในบรรดาเมืองต่าง ๆ ของมาเลเซีย ปีนัง
เป็นเมืองที่มีบรรยากาศ ขนบธรรมเนียมที่เป็นจีนมากที่สุดว่าทุกเมืองในมาเลเซีย ประวัติศาสตร์เมือง
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ปีนังเริ่มต้นไม่แพ้กับเมืองมะละกา เมื่ออังกฤษมาเปิ ดเมืองท่าขึ้นที่นี่เป็นแห่งแรก ในปี ค.ศ. ๑๗๘๖
ปัจจุบันปีนังเป็นเมืองที่ทันสมัยเมืองหนึ่งของมาเลเซีย ที่ซึ่งมีบรรยากาศของวัฒนธรรมตะวันตกกับ
ตะวันออกที่ผสมผสานกันได้อย่างมีเสน่ห์กลมกลืน นอกจากทิวทัศน์ที่สวยงามแล้ว สาหรับผู้ที่รักใน
การช็อปปิ้ง ปีนังถือว่าเป็นสวรรค์ของนักช็อปปิ้งไม่แพ้เมืองใดในโลก (ฝ่ายวิชาการเจเนซิส มีเดียคอม,
๒๕๕๕: ๒๙)
อย่างไรก็ตาม คนไทยในรัฐปีนัง ต้องอยู่ท่ามกลางพหุวัฒนธรรมจากหลายชนชาติ นอกจากที่
ได้กล่าวไปแล้ว ก็ยังมีชนชาติจากแถบเอเชีย อินโดนีเซีย ปากีสถาน ศรีลังกา ชาติในกลุ่มอาหรับ ชน
ชาติทางแอฟริกา และชนชาติจากทางยุโรป อาศัยอยู่รวมกันด้วย โดยคนไทยมีสถานกงสุลใหญ่ ณ
เมืองปีนัง เป็นจุดศูนย์รวมกิจกรรมต่าง ๆ และการประสานงานในทุก ๆ เรื่อง อาทิ การส่งเสริมการ
สร้างความร่วมมือทางการค้าเศรษฐกิจ หรือหาความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ดังที่ผ่านมา เช่น เมื่อวันที่
๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือ (Memorandom of Understanding – MOU)
สถาปนาความสัมพันธ์เมืองคู่มิตรระหว่างเทศบาลนครภูเก็ตและเทศบาลเกาะปีนัง เพื่อกาหนดกรอบ
ความร่ วมมือ การแลกเปลี่ยนในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านการบริห ารจัดการเมือง การค้า การลงทุน
การศึก ษา การอนุ รั กษ์มรดกวัฒ นธรรม และการติดต่อระหว่างประชาชน และด้านอื่น ๆ ที่เป็ น
ผลประโยชน์ ร่ว มกัน โดยการจัดทา MOU ดังกล่ าวเกิดจากแรงบันดาลใจในความสั มพันธ์ ทาง
ประวัติศาสตร์ การเมือง วัฒนธรรมและความผูกพันระหว่างชุมชนทั้งสองมากกว่า ๑๐๐ปี (สถาน
กงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง, ม.ป.ป., ออนไลน์)
งาน Thai Festival ๒๐๑๕ ในรัฐปีนังสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง ระหว่าง ๒๕ กุมภาพันธ์
– ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา โดยภายในงานนี้มีผู้ประกอบการจาก ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ของ
ไทยออกร้านจาหน่ายอาหารและสินค้าไทย จานวน ๗๐ คูหา เป็นสินค้า OTOP และสินค้าฮาลาล
สินค้าไทยและอาหารไทยที่เข้าร่วมออกร้านในงาน Thai Festival ๒๐๑๕ ได้รับความสนใจและตอบ
รับจากชาวปีนังเป็นอย่างดี (สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง, ม.ป.ป., ออนไลน์)
นอกจากนี้ ที่เห็นได้ชัดเจนคือ การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของไทยเพื่อสื่อสารให้คนไทยในรัฐ
ปีนัง และคนมาเลเซียได้รับรู้และเรียนรู้ในโอกาสต่าง ๆ เช่น เมื่อวันที่ ๑๔-๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่าน
มา ได้สนับสนุนการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเชิดหุ่นละครเล็กและหนังใหญ่ โดยนา
ผู้เชี่ยวชาญจากนาฏยศาลาหุ่นละครเล็กโจหลุยส์มาอบรมให้เยาวชนในปีนัง เป็นการเผยแพร่และ
ส่งเสริมมรดกวัฒนธรรมไทยในปีนังซึ่งมีความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม รวมถึงชุมชน
และวัฒนธรรมไทย (สยาม) ด้วย
ตามข้อมูลของกองเอเชียตะวันออก ๑ กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ
(๒๕๕๖, ม.ป.ป., ออนไลน์) ให้ข้อมูลในภาพรวมว่า ชาวไทยที่อาศัยอยู่ในมาเลเซียประกอบด้วย (๑)
กลุ่มแรงงานไทยในร้านต้มยาของมาเลเซีย (ร้านอาหารไทย) จานวนมากกว่า ๑๐,๐๐๐ คน และ (๒)
กลุ่มนักเรียนทุนรัฐบาลมาเลเซีย ซึ่งศึกษาระดับมัธยมต้น - มัธยมปลายในโรงเรียนสอนศาสนาของ
รัฐบาลมาเลเซียจานวน ๓๕๐ คน นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มคนมาเลย์เชื้อสายสยาม ซึ่งเป็ นกลุ่มคนที่มี
บรรพบุรุษเป็นชาวไทยอาศัยอยู่ใน ๔ มณฑลในภาคใต้ตอนล่างของสยาม เนื่องจากเมื่อปี ๒๔๕๒
รัฐบาลสยามตกลงมอบ ๔ มณฑลให้อยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษกับการให้อังกฤษยอมรับ
อธิปไตยของสยามในส่วนอื่นของประเทศ คนเหล่านี้จึงตกค้างและกลายเป็นพลเมืองของมาเลเซียใน

๔

ปั จ จุ บั น คนสยามดั ง กล่ า วมี ก ารสื บ ทอดวั ฒ นธรรมไทย เช่ น ประเพณี ส งกรานต์ ลอยกระทง
เข้าพรรษา ออกพรรษา กฐิน และใช้ภาษาไทยเป็นภาษาสื่อสารในท้องถิ่น
ดังนั้ น จึ งเห็ น ได้ว่าคนไทยในมาเลเซียกระจายอยู่ในส่ ว นต่าง ๆ ของมาเลเซียและอยู่ใน
หลาย ๆ สถานะ โดยเฉพาะด้านการทางานและการเรียน อย่างไรก็ตาม คนไทยยังคงช่วยกันแสดง
ความเป็นไทย เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย โดยเฉพาะ คนไทยในรัฐปีนัง
ซึ่งมีความเป็นพหุสังคมอย่างชัดเจน อาศัยอยู่ร่วมกันท่ามกลางพหุวัฒนธรรมหลาย ๆ ชนชาติ ดังนั้น
การแสดงถึงภาพลักษณ์และการสื่อสารอัตลักษณ์ของคนไทยท่ามกลางพหุวัฒนธรรมเหล่านั้น จึงมี
ความจาเป็นและต้องให้ความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อสื่อสาร “ความเป็นไทย” ให้ยังคงดารงอยู่ในคน
ไทยที่อาศัยในรัฐปีนัง สหพันธรัฐมาเลเซีย ประจักษ์แก่สายตานานาชาติ ทั้งนี้จะก่อให้เกิดความเข้า
ใจความเป็นตัวตนและวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และศิลปวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ความกลมเกลียว
สามัคคีในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียนก็จะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในไม่ช้า

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อศึกษาภาพลักษณ์คนไทยในพหุวัฒนธรรมในรัฐปีนัง สหพันธรัฐมาเลเซีย
๒. เพื่อศึกษารูปแบบและเนื้อหาการสื่อสารอั ตลักษณ์ความเป็นไทยในพหุวัฒนธรรมในรัฐ
ปีนัง สหพันธรัฐมาเลเซีย
๓. เพื่อนาเสนอรูปแบบและเนื้อหาการสร้างภาพลักษณ์และการสื่อสารอัตลักษณ์ ความเป็น
ไทยที่ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทย ในพหุวัฒนธรรม รัฐปีนัง สหพันธรัฐมาเลเซีย

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
จากงานวิจัยชิ้ นนี้ คณะผู้วิจัยคาดหวังว่าผู้อ่านและผู้ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากการ
วิจั ย ซึ่งได้แก่ หน่ ว ยงานและคณะคนไทยในปีนัง อาทิ สถานกงสุ ล ใหญ่ ณ เมืองปีนัง คนทางาน
นักเรียน นักศึกษาไทยที่กาลังศึกษาในรัฐปีนัง ตลอดจนผู้อ่านทั่วไป จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะสังคมพหุวัฒนธรรมของมาเลเซีย หนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศเพื่อนบ้าน
ใกล้ชิดของไทย
นอกจากนี้ จะได้รับทราบภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ของคนไทยในสายตาคนไทยด้วยกันเอง
และในสายตาคนมาเลเซียที่มีหลากหลายเชื้อชาติ โดยเฉพาะคนมาเลย์ คนจีน และคนอินเดีย เพื่อให้
เกิดการพัฒนารูปแบบและเนื้อหาเพื่อสร้างภาพลักษณ์และสื่อสารอัตลักษณ์ของคนไทยที่ดีในสายตา
คนมาเลเซีย ให้ มากขึ้น วัฒ นธรรมไทยจะได้รับความสนใจแพร่ห ลายมากขึ้น เกิดการเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน และเกิดความเข้าใจอันดีในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันเอง
รูปแบบที่คณะผู้วิจัยจะนาผลการวิจัยไปถ่ายทอดองค์ความรู้ คือ จะจัดทาเป็นหนังสือฉบับ
เล็ก (booklet) และสื่อวีดิทัศน์ รวบรวมสาระสาคัญจากผลงานวิจัย เผยแพร่แก่คนไทยในรัฐปีนัง โดย
ผ่านสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง และวัดไชยมังคลาราม นอกจากนี้จะจัดเวทีเสวนาถ่ายทอดองค์
ความรู้จากการวิจั ยให้แก่คนไทยในมาเลเซีย และจะพัฒนาเป็นบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสาร
ระดับชาติ/นานาชาติ เพื่อจะได้เผยแพร่สู่สาธารณชนทั่วโลกให้ได้รู้จักความเป็นตัวตนของไทยมาก
ยิ่งขึ้นด้วย

๕

คำถำมหลักในกำรวิจัย
คาถามหลักในการวิจัยซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย มีดังต่อไปนี้
๑. ภาพลักษณ์คนไทยในพหุวัฒนธรรมในรัฐปีนังเป็นอย่างไร
๒. รูปแบบและเนื้อหาการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นไทยในพหุวัฒนธรรมของรัฐปีนังเป็น
อย่างไร
๓. รูปแบบและเนื้อหาการสร้างภาพลักษณ์และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นไทยในพหุ
วัฒนธรรม รัฐปีนังที่ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทยควรมีลักษณะอย่างไร

ขอบเขตกำรวิจัย
ขอบเขตเนื้อหาในการวิจัย คณะผู้วิจัยกาหนดไว้ ๒ ประเด็นใหญ่ ๆ คือ ประเด็นแรก ประเด็น
มุมมองภาพลักษณ์ของคนไทยในสายตาคนด้วยกันเอง และภาพลักษณ์คนไทยที่คนมาเลเซียมองคน
ไทย ซึ่งจะทาการศึกษาโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวอย่าง โดยในตัวอย่างคนไทยในมาเลเซียนั้น คือ คน
ไทยที่มีสัญชาติมาเลเซีย เชื้อชาติไทย และคนไทยที่มีสัญชาติไทย เชื้อชาติไทย แต่พานักอาศัยอยู่ใน
เกาะปีนังเป็นเวลามากกว่า ๕ ปีขึ้นไป ส่วนตัวอย่างคนมาเลเซียนั้นคือ คนมาเลเซีย สัญชาติมาเลเซีย
เชื้อชาติมาเลย์ จีน และอินเดีย เท่านั้น
สาหรับประเด็นที่ ๒ คือ รูปแบบและเนื้อหาในการสื่อสารอัตลักษณ์ของคนไทยในมาเลเซีย
นั้น นอกจากการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวอย่าง คณะผู้วิจัยยังจะได้ใช้การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม
สังเกตรูปแบบและเนื้อหาของการสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ รวมทั้งกิจกรรมที่คนไทยใน
รัฐปีนังจัดขึ้น

นิยำมศัพท์
ภาพลักษณ์ คือ ความคิด ความรู้สึก การตีความที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้งในแง่บวกและในแง่ลบ
ในที่นี้ คือ ความคิด ความเห็ น ความรู้สึ กของคนไทยที่อาศัยในมาเลเซียและคนมาเลเซียที่มีต่ อ
บุคลิกลักษณะ ความเป็นตัวตน วิธีการสื่อสารศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทยของคนไทยในมาเลเซีย
อัตลั กษณ์ คนไทย หมายถึง ความเป็น ตัว ตนเฉพาะ ลั กษณะเฉพาะตั ว ที่โ ดดเด่น ทาง
ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ ประเพณีของคนไทย ที่แตกต่างจากวัฒนธรรมของคน
มาเลเซีย รวมถึงชนชาติอื่น ๆ
การสื่อสารอัตลักษณ์ หมายถึง การแสดงออกในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านเนื้อหาสาระที่แสดงถึง
ความเป็ น ตัว ตน ความเป็ น เอกลั กษณ์ให้ คนอื่นได้รับรู้ ในที่นี้คือ การศึกษาการสื่ อสารอัตลั กษณ์
เฉพาะรูปแบบการสื่อสารและเนื้อหาสาระหรือข้อความที่สื่อสารออกไป เพื่อแสดงถึงความเป็นไทยใน
วาระต่ าง ๆ เพื่อ ให้ ผู้ รั บ สารซึ่งได้ แก่ คนในมาเลเซี ยได้รั บรู้ รั บทราบ เกิ ดความรู้ความเข้ าใจใน
วัฒนธรรมและประเพณีไทยมากขึ้น

๖

รูปแบบของการสร้างภาพลักษณ์และสื่อสารอัตลักษณ์ หมายถึง ตัวกลาง ช่องทาง สื่อต่าง ๆ
ที่จัดทาขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้สึกที่ดีให้เกิดขึ้นในใจของชาวมาเลเซีย และการต้องการแสดงออกถึง
ความเป็นไทยให้ชาวมาเลเซียได้รู้จักและเข้าใจในวัฒนธรรมและประเพณีของไทย
เนื้อหาการสร้างภาพลักษณ์และสื่อสารอัตลักษณ์ หมายถึง สาระ เนื้อหา ข้อความที่บรรจุอยู่
ในรูปแบบสื่อหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทย ให้คนมาเลเซียได้รู้จักและเข้า
ใจความเป็นตัวตนของคนไทย

๗

บทที่ ๒
เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึ ก ษาภาพลั ก ษณ์ แ ละอั ต ลั ก ษณ์ ค วามเป็ น ไทยในสั ง คมพหุ วั ฒ นธรรม ณ รั ฐ ปี นั ง
สหพันธรัฐมาเลเซีย ให้ลึกซึ้งนั้น จาเป็นต้องมีการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับประเด็นหรือแนวคิด
ใหญ่ ๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์ การสื่อสารอัตลักษณ์ พหุวัฒนธรรม และบริบทเกี่ยวกับรัฐปีนัง ซึ่งเป็น
พื้นที่เป้าหมายที่ต้องการศึกษา

แนวคิดภำพลักษณ์
ด้วยวัตถุประสงค์การวิจัยครั้งนี้ ต้องการศึกษาภาพลักษณ์ของคนไทยในสังคมพหุวัฒนธรรม
ในรัฐปีนัง สหพันธรัฐมาเลเซีย คณะผู้วิจัยจึงนาแนวคิดภาพลักษณ์มาเป็นแนวทางในการตั้งคาถาม
แบบสัมภาษณ์และการวิเคราะห์ผลการวิจัย
อภิชัจ พุกสวัสดิ์ (๒๕๕๖: ๓๒-๓๓) ให้ความเห็นว่า ภาพลักษณ์ หมายถึง ภาพขององค์กร
หน่วยงาน สถาบันตามความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มเป้าหมายและ/หรือสาธารณชนที่เกี่ยวข้องซึ่ง
เป็นผลมาจากพฤติกรรมต่าง ๆ ขององค์กรหน่วยงาน สถาบันที่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายและ/หรือ
สาธารณชนที่เกี่ยวข้องรับรู้ การเกิดภาพลักษณ์ต้องใช้ระยะเวลาและใช้กลไกการประชาสัมพันธ์ใน
การสร้างภาพลักษณ์องค์กร หน่วยงาน สถาบัน
เกศินี บัวดิศ (๒๕๕๔: ๘๘) ให้ความเห็นว่า “ภาพลักษณ์” ที่กล่าวถึงข้างต้น อาจเป็นคาที่
ใครหลายคนเข้าใจกันแล้วเป็นอย่างดี แต่ในขณะเดียวกันอาจมีอีกหลายคนที่ยังเคลือบแคลงสงสัยอยู่
ซึ่งพอจะสรุปตามแนวคิดของรัตนาวดี ศิริทองถาวร (๒๕๔๖: ๑๕๕-๑๕๖ อ้างใน เกศินี บัวดิศ,
๒๕๕๔: ๘๘) ได้ว่า ภาพลักษณ์ขององค์การมีลักษณะที่สาคัญคือ
๑. เป็ น เรื่ องที่เกิ ดขึ้ น จากความประทั บใจซึ่ งขึ้น อยู่ กับ ประสบการณ์แ ละข้อ มูล ข่ าวสาร
เกี่ยวกับองค์การที่ประชาชนได้รับ และสิ่งเหล่านี้จะก่อตัวขึ้นเป็นความประทับใจซึ่งอาจจะเป็นความ
ประทับใจที่ดีและไม่ดีก็ได้ แล้วแต่พฤติกรรมหรือการกระทาของหน่วยงาน
๒. ภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอ กล่าวคือ อาจเปลี่ยนจากภาพลักษณ์ที่
ดีเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีหรืออาจเปลี่ยนจากภาพลักษณ์ที่ไม่ดีมาเป็นภาพลักษณ์ที่ดีได้ อันเนื่องมาจาก
สภาพการณ์ภายในหรือปัจจัยภายนอกองค์การมากระทบ ดังนั้น องค์การต่าง ๆ จึงต้องมีการสารวจ
ภาพลักษณ์ปัจจุบันขององค์การอย่างสม่าเสมอเพื่อจะได้ทราบว่าภาพลักษณ์ขององค์การเป็นอย่างไร
และจะได้ส่งเสริมรักษา หรือแก้ไขให้ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การคงอยู่ตลอดไป
๓. ภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่หยุดนิ่ง คือเป็นสิ่งที่ต้องไม่โต้แย้งกับความจริง แต่ภาพลักษณ์จะต้อง
ถูกนาเสนออย่างสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับความจริง นั่นคือ ปรัช ญา นโยบาย การ
ดาเนินงานการประพฤติปฏิบัติ รวมทั้งคุณภาพของสินค้าหรือบริการขององค์การ

๘

๔. ภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือ เป็นการสร้างภาพในใจของคนเราเกี่ยวกับบุคคลองค์การ
สถาบั น และสิ่ ง ต่ า ง ๆ ให้ มั่ น คงเป็ น ที่ ย อมรั บ โดยอยู่ บ นพื้ น ฐานของความน่ า เชื่ อ ถื อ การสร้ า ง
ภาพลักษณ์จะไม่เกิดผลใด ถ้าไม่มีความน่าเชื่อถือในบุคคล หรือองค์การสถาบัน
๕. ภาพลั ก ษณ์เป็ น สิ่ งที่ เห็ นได้อย่า งชัดเจนถูก สร้างขึ้นมาจากสิ่ งที่เป็ นนามธรรมขึ้นเป็ น
รูปธรรมซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นการสร้างจินตนาการรูปธรรมเพื่อตอบสนองดึงดูดใจ และความรู้สึกทาง
อารมณ์ได้อย่างชัดเจนต่อกลุ่มประชาชน
ภาพลักษณ์จะต้องเป็นสิ่งที่ถูกทาให้ดูงามและแตกต่าง ดังนั้น ภาพลักษณ์จะต้องชัดเจน ง่าย
ต่อการเข้าใจ ง่ายต่อการจดจา มีความแตกต่าง แต่สื่อความหมายได้ครบถ้วนตรงตามต้องการ เช่น
เครื่องหมาย (logo) คาขวัญ (slogan) ซึ่งก็คือการสร้างภาพลักษณ์ให้มีเอกลักษณ์ (identity) มุมมอง
วิรัช ลภิรัตนกุล (๒๕๓๕ อ้างใน เกศินี บัวดิศ, ๒๕๕๔: ๘๘) ได้จาแนกภาพลักษณ์ออกเป็นประเภท
สาคัญ ๆ ไว้ ๔ ประเภท ดังนี้ คือ
๑. ภาพลักษณ์ของบริษัท (corporate Image) คือ ภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจของประชาชนที่มี
ต่อบริษัทหรือหน่วยงานธุรกิจแห่งใดแห่งหนึ่ง ภาพลักษณ์ดังกล่าวนี้จะหมายรวมไปถึงด้านการบริหาร
หรื อการจั ดการ (management) ของบริษัทแห่ งนั้น ด้ว ยและหมายรวมไปถึงสิ นค้าผลิ ตภัณ ฑ์
(product) และบริการ (service) ที่บริษัทนั้นจาหน่าย ฉะนั้นคาว่าภาพลักษณ์ของบริษัท (corporate
Image) จึงมีความหมายค่อนข้างกว้างและยังหมายรวมถึงตัวหน่วยงานธุรกิจ ฝ่ายจัดการและสินค้า
หรือบริการของบริษัทแห่งนั้นด้วย
๒. ภาพลักษณ์สถาบันหรือองค์กร (institution image) คือ ภาพที่เกิดขึ้นในใจของประชาชน
ที่มีต่อสถาบันหรือองค์กร ซึ่งมักจะเน้นไปทางด้านสถาบันหรือองค์กรเพียงอย่างเดียวไม่รวมถึงสินค้า
หรือบริการที่จาหน่ายจึงมีความหมายที่แคบลงมาจาก corporate image
๓. ภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการ (product/service image) คือ ภาพที่เกิดขึ้นในใจของ
ประชาชนที่มีต่อสินค้าหรือบริการของบริษัทเพียงอย่างเดียวไม่รวมถึงตัวองค์กรหรือบริษัท
๔. ภาพลักษณ์ที่มีต่อสินค้าตราใดตราหนึ่ง (brand image) คือภาพที่เกิดขึ้นในใจของ
ประชาชนที่มีต่อ สิน ค้ายี่ ห้ อใดยี่ห้ อหนึ่งหรือตรา (brand) ใดตราหนึ่ง หรือเครื่องหมายการค้า
(trademark) ใดเครื่องหมายการค้าหนึ่ง ส่วนมากมักจะใช้ในด้านโฆษณา (advertising) และการ
ส่งเสริมการจาหน่าย (sales promotion)
จากการประมวลทัศนะของนักวิชาต่าง ๆ ดังข้างต้น จะเห็นว่า ภาพลักษณ์ใช้ได้ทั้งในแง่ดี
และไม่ดี ขึ้นอยู่กับภาพในใจ ความคิดของประชาชนที่มีต่อองค์ การหรือสิ่งของนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม
บางยังมีนักวิชาการบางท่านใช้คาว่าภาพลักษณ์กับลักษณะที่ต้องการแสดงให้เห็นในแง่บวก แง่ดี
หลักสาคัญในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่หน่วยงาน
เกศินี บัวดิศ (๒๕๕๔: ๘๙) นาเสนอหลักสาคัญในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่หน่วยงานไว้
ดังนี้
๑. ค้น หาจุ ด ดีแ ละจุ ด บกพร่ อ งหรื อจุ ด อ่ อ นแห่ ง ภาพลั กษณ์ ข องหน่ ว ยงานที่ มีอ ยู่ แ ล้ ว ใน
ปัจจุบัน อันเป็นการศึกษาวิเคราะห์เพื่อหาลู่ทางและการวางแผนการดาเนินงานในขั้นต่อไป การ
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ค้นหานี้อาจทาได้โดยการรวบรวมทัศนคติและความรู้สึกนึกคิดของประชาชนเป้าหมายเพื่อให้ได้ข้อมูล
ที่เป็นจริง
๒. วางแผนและกาหนดขอบเขตของภาพลักษณ์ ที่องค์กรต้องการจะสร้างให้เกิดขึ้นในจิตใจ
ของประชาชน หรือต้องการให้ประชาชนรู้สึกนึกคิดต่อองค์กรอย่างไรบ้าง หลังจากนั้นนามาเป็นข้อมูล
ประกอบในการวางแผนและดาเนินงานในขั้นต่อไป
๓. กาหนดหัวข้อต่าง ๆ ที่จะใช้ในการสร้างภาพลักษณ์แก่ประชาชน ซึ่งหัวข้อเหล่านี้ก็คือ
เนื้อหา ข่าวสาร ที่เราจะใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อกลุ่มประชาชน โดยหัวข้อต่าง ๆ ที่ได้กาหนดขึ้น
จะต้องมีประสิทธิภาพในการดึงดูดความสนใจของประชาชนในกลุ่มต่าง ๆ และมีอิทธิพลในการโน้ม
น้าวชักจูงใจประชาชนให้เกิดภาพลักษณ์ตามที่เราต้องการ อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพในการดึงดูด
ความสนใจมีความสาคัญยิ่ง เพราะเราต้องมีการแข่งขันกับการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรอื่นด้วย
หากสามารถทาให้ประชาชนสนใจได้แล้ว เราก็สามารถจะสื่อสารความเข้าใจในหัวข้อนั้นให้ประชาชน
ได้โดยไม่ยาก การใช้หัวข้อ คาขวัญ หรือข้อความสั้น ๆ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรก็เป็นแนวทาง
หนึ่งที่นิยมกันอย่างกว้างขวาง
๔. ใช้เครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ เข้าช่วยในการดาเนินการสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพเข้าถึงประชาชนเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งอาจใช้สื่อมวลชน การโฆษณา หรือ
สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เป็นต้น
เกศินี บัวดิศ (๒๕๕๔: ๙๑-๙๒) ยังได้สรุปสิ่งที่ขาดไม่ได้สาหรับการสร้างภาพลักษณ์ให้เกิดขึ้น
คือ
๑. การวิเคราะห์สวอต (SWOT)
strengths คือ จุดแข็ง หมายถึง ความสามารถและสถานการณ์ภายในองค์กรที่เป็นบวกซึ่ง
องค์กรนามาใช้ประโยชน์ในการทางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์หรือหมายถึง การดาเนินงานภายในที่
องค์กรทาได้ดี
weaknesses
คื อ จุ ด อ่ อ น หมายถึ ง สถานการณ์ ภ ายในองค์ ก รที่ เ ป็ น ลบและด้ อ ย
ความสามารถซึ่งองค์กรไม่สามารถนามาใช้เป็นประโยชน์ในการทางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์หรือ
หมายถึง การดาเนินงานภายในที่องค์กรทาได้ไม่ดี
opportunities คือ โอกาส หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกที่เอื้ออานวยให้การ
ทางานขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์หรือ หมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ดาเนินการขององค์กร
threats คือ อุปสรรค หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกที่ขัดขวางการทางานของ
องค์กรไม่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือหมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นปัญหาต่อองค์กร
๒. กาหนดภาพลักษณ์ที่ต้องการหรือภาพลักษณ์ที่อาจเป็นได้
๓. ลองประเมินแนวทางและส่งผลกระทบความเป็นไปได้ถึงภาพลักษณ์
๔. วางแผนสร้างภาพลักษณ์ซึ่งอาจปัจจัยต่าง ๆ ที่มาจากการแบบสอบถาม อาจได้กรอบหรือ
รูปแบบการสร้างภาพที่ลักษณ์เพื่อลดขั้นตอนซับซ้อนที่มาจากการประชาสัมพันธ์ ด้วยกลยุทธ์ใหม่ ๆ
เข้ามาแทนที่
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๕. วางแผนการสื่อสารตามช่องทางต่าง ๆ ที่จะสร้างภาพลักษณ์ เช่น ในการสื่อสารอาจมี
หลายกลยุทธ์ในการสื่อสารเพิ่มการประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจมากกว่ารูปแบบเดิมที่ใช้อยู่
๖. ลองน าแนวทางใหม่ น ามาปรั บ ใช้ ใ นองค์ ก รแล้ ว พั ฒ นารู ป แบบและเทคนิ ค ในการ
ประชาสัมพันธ์ ทั้งพัฒนาสื่อ สถานที่ อาคารให้สอดคล้องและมีความทันสมัย
๗. ปัจจัยสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอื่น ๆ เช่น ศักยภาพ มีเป้าหมาย ทิศทาง
นโยบาย การอบรมบุคลากร ความเชี่ยวชาญชานาญเฉพาะด้านบุคลากร อาจารย์ผู้สอน
๘. งานประชาสัมพันธ์ไม่ควรให้ขาดควรกระทาอย่างต่อเนื่ อง สะสม การสร้างภาพลักษณ์
ควรทาอย่างต่อเนื่องอย่างสม่าเสมอ
ภาพลักษณ์จึงเป็ นสิ่งที่ส ร้างได้ไม่ ยาก หากมีการวิเคราะห์ส ถานการณ์ การวางแผนสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี ตลอดจนมีวิธีการสร้างภาพลักษณ์ที่เหมาะสม

แนวคิดอัตลักษณ์และกำรสื่อสำรอัตลักษณ์
อัตลักษณ์หรือความเป็นตั วตน มีอยู่ในทุกคน ทุกสิ่ง ทุกองค์กร ในการศึกษาอัตลักษณ์ของ
คนไทยในรัฐปีนัง ก็หมายถึง การแสดงออกถึงตัวตนของความเป็นไทยท่ามกลางคนชาติอื่น ๆ ในรัฐ
ปีนัง ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงได้ศึกษารวบรวม ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิดอัตลักษณ์และการ
สื่อสารอัตลักษณ์ ดังนี้
อัตลักษณ์เป็นเรื่องของการกาหนด “ความเหมือน” (similarity) และ “ความแตกต่าง”
(difference) ระหว่างคนหรือสิ่งของ ความเหมือนและความต่างเป็นเรื่องการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
(social interaction) หรือในอีกแง่หนึ่งเป็นผลมาจากการเป็นสมาชิกของกลุ่ม (group affiliation)
(บราวน์ (Brown), ๒๐๐๔: ๒๓ อ้างใน ปรีชา คุวินทร์พันธุ์, ๒๕๕๑: ๙) การปฏิสัมพันธ์จะทาให้เรารู้
ว่าเหมือน หรือต่างกับคนอื่นอย่างไร นั่ นก็คือ การรับรู้ว่า “เรา” คือใคร และ “คนอื่น” คือใคร ใน
ทานองเดียวกันคนอื่นก็จะรับรู้ตัวเขาเอง และคนอื่นเช่นกัน
เกษรา ชัยเหลืองอุไร (๒๕๕๖, ออนไลน์: ๔) เห็นว่า อัตลักษณ์ (identity) หมายถึงลักษณะ
เฉพาะที่แตกต่าง และมีความหมายไปถึงผลประโยชน์เฉพาะของคนกลุ่มนั้น (ลักษณะพิเศษ ที่มี
ผลประโยชน์พิเศษ) เช่น ชาวเขา มีผลประโยชน์เฉพาะทางของเขา เช่น การอพยพเปิดพื้นที่ทากิน
ใหม่บนพื้นที่สูง ฯลฯ
กาญจนา แก้ว เทพ (๒๕๕๗: ๑๕๗-๑๕๘) อธิบายว่า คาว่า เอกลั กษณ์ห รืออัตลั กษณ์
(identity) เป็นเรื่องของ “ฉัน” และ “พวกเรา” ในส่วนที่เกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิต อุดมการณ์
สานึก กฎเกณฑ์ พิธีกรรม ฯลฯ ที่ทาให้แตกต่างไปจาก “คนอื่น ๆ” และ “พวกเขา”
เอกลักษณ์ทางวั ฒนธรรมนั้นก่อตัวมาจากการใช้วาทกรรม (discourse) และปฏิบัติการ
ต่าง ๆ ในสังคม (social practice) ที่ดาเนินอยู่ในชีวิตประจาวันของบุคคล เช่น การสนทนา การ
ทักทาย การประกอบพิธีกรรม ฯลฯ บุคคลที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเดียวกันก็จะถูกยอมรับจาก
สมาชิกภายในชุมชนเดียวกันว่า “เป็นคนวงใน/เป็นคนวัฒนธรรมเดียวกัน” เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
นี้มีคุณสมบัติ ๒ ด้านที่ตรงกันข้ามกันแต่ก็อยู่ด้วยกันเหมือน ๒ ด้านของเหรียญเดียวกัน กล่าวคือ ใน

๑๑

ด้านหนึ่งจะมีลักษณะที่อยู่ยงคงกระพันไม่เปลี่ยนแปลง (enduring) แต่ในอีกด้านหนึ่งก็มีบางอย่างที่
เปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลา (changing)
ในการวิจัยชิ้นนี้ มีความเกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ (ethnic identity) ดังที่
นักวิชาการได้ให้ความเห็นไว้ดังต่อไปนี้
เจนกินส์ (Jenkins) (๑๙๙๘ อ้างใน ปรีชา คุวินทร์พันธุ์: ๑๑) กล่าวถึงเรื่องของชาติพันธุ์
(ethnicity) ว่าเป็นเรื่องของการกาหนดความแตกต่างทางวัฒนธรรม ฉะนั้น ประการแรก อัตลักษณ์
ทางชาติพัน ธุ์เป็ น เรื่องของการกาหนดความแตกต่าง (และ) ความเหมือนทางวัฒ นธรรมในเวลา
เดียวกัน
ประการที่ ๒ เรื่องอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ก็เป็นเรื่องของการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ซึ่งผลที่ได้
คือ วัฒนธรรม หรือการรับรู้ความหมายร่วมกัน (shared meaning)
ประการที่ ๓ อั ตลั ก ษณ์ ของชาติพั น ธุ์ ไ ม่ถู ก ก าหนดไว้ ตายตั ว หรื อ เปลี่ ย นแปลงไม่ ไ ด้
เช่นเดียวกับวัฒนธรรมที่ถูกสร้างและสร้างซ้าภายในสถานการณ์ต่าง ๆ
ประการที่ ๔ อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์เป็นทั้ง เรื่องของคนโดยรวม (collective) และส่วน
บุคคล (individual) คือ เป็นเรื่องที่ถูกกาหนดจากภายนอกจากการมีปฏิ สัมพันธ์กัน และเกิดจาก
ภายใน จากการเรียนรู้ ขัดเกลา และการกาหนดตัวตนภายในของตนเอง (externalized in social
interaction and internalized in personal self-identification) กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การกาหนด
ประเภทจากภายนอกมาจากคนกลุ่มอื่นกาหนดให้ (external categorization) และการกาหนด
อัตลักษณ์ภายใน เป็นการขัดเกลาทางสังคมและกระบวนการสร้าง “ตัวตน” (self) ภายในกลุ่ม
(internal identification) (เจนกินส์ (Jenkins), ๑๙๙๘: ๑๓-๑๔ อ้างใน ปรีชา คุวินทร์พันธุ์, ๒๕๕๑,
๑๑)
เอกลักษณ์ หมายถึง ภาพหรือสิ่งที่ถูกกาหนดโดยองค์กรหรือสินค้าและ/หรือการบริการ
ต่าง ๆ เอกลักษณ์ขององค์กรเป็นสิ่งที่มองเห็นและจับต้องได้ โดยองค์กรมีวัตถุประสงค์จะสร้างความ
แตกต่างเพื่อที่จะทาการสื่อสารเอกลักษณ์ที่โดดเด่นไปยังสาธารณชน เอกลักษณ์จะสะท้อนให้เห็น
ภาพขององค์กรโดยสื่อสารผ่านชื่อ ตราสัญลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ คาขวัญ เป็นต้น ทั้งนี้กลุ่มบุคคลภายใน
องค์กรและสาธารณชนมีความเข้าใจร่วมกัน รับรู้ และเข้าใจในเอกลักษณ์ที่องค์กรยึดถือ (ดวงสมร
จักรพันธ์, ๒๕๔๙: ๔๕ อ้างใน อภิชัจ พุกสวัสดิ์, ๒๕๕๖: ๔๖)
การสื่อสารอัตลักษณ์ ผ่านการแสดงออกและการปฏิบัติตัว ของคนที่เราพบเห็นก็พอจะทาให้
ทราบเบื้ องต้ น ว่ า เขามี อัต ลั กษณ์ อ ย่า งไร เช่ น การแต่ ง กาย การสื่ อ สารอั ตลั ก ษณ์ข ององค์ก ารก็
เช่นเดียวกัน การแสดงออกและการปฏิบัติตัวของพนักงานในระดับต่าง ๆ ในการทางาน การใช้ชีวิต
การมีปฏิสัมพันธ์ การแสดงความคิดที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและสอดคล้องกับองค์การ องค์การส่วน
ใหญ่จะคัดเลือกพนักงานที่สามารถทางานและมีบุคลิกเข้ากับองค์การได้ เคนนี่ (Kenny), วิตเติล
(Whittle) และวิลล์มอตต์ (Willmott) (๒๐๑๑: ๑๐๐ อ้างใน ไพโรจน์ วิไลนุช, ๒๕๕๗: ๔๑-๔๒)
ยืนยันว่า องค์การมิได้รับพนักงานที่องค์การคิดว่าเหมาะสมกับงานและลักษณะขององค์การเท่านั้น
แต่เมื่อพนักงานคนนั้นเข้ามาเป็นสมาชิกแล้ว องค์การก็จะอบรมและพยายามปรับเปลี่ยนเขาให้เข้า
กับอัตลักษณ์ขององค์การ

๑๒

การสื่อสารด้วยข้อความและคาพูด เช่น การส่งแนวคิดหลักและสารขององค์การผ่านข้อความ
หรื อค าพูด รวมทั้ง การพูด คุ ย ให้ ร ายละเอี ยดเกี่ย วกั บ เรื่ องขององค์ การ การเล่ า เรื่ อ ง (narrative)
เกี่ยวกับตัวองค์การ
การใช้สิ่งต่าง ๆ ที่เป็นสัญลักษณ์ เช่น ตราสัญลักษณ์ ยี่ห้อ ภาพ สี แบบของตัวอักษร และ
การพิมพ์ขององค์การ หากเราสังเกตธนาคารในประเทศไทยแต่ละแห่งจะใช้สีต่างกันในการสะท้อน
อัตลักษณ์อย่างชัดเจน
แนวทางการสื่อสารอัตลักษณ์ที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่า การทาให้คนอื่นรับรู้อัตลักษณ์ของ
องค์การมิได้ทาได้ง่าย ต้องอาศัยทุกอย่างในองค์การและการสื่อสาร (ไพโรจน์ วิไลนุช, ๒๕๕๗: ๔๑๔๒)
ซาโมวาร์ (Samovar) (๑๙๙๘ อ้างใน กาญจนา แก้วเทพ, ๒๕๕๗: ๑๗๗-๑๗๘) ได้นาเสนอ
วิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมที่เป็นหลักการใหญ่ ๆ ที่เกิดต่อเนื่องมาจากการ
วิเคราะห์ข้อจากัดและอุปสรรคของการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมที่ได้กล่าวมาข้างต้น ดังนี้
๑. การรู้จักตนเองให้ดี ตามหลักปรัชญาเก่าแก่ที่ว่า “การรู้จักตนเองเป็นแสงสว่างนาไปสู่
การรู้ จั ก โลก และเป็ น กุ ญ แจไขไปสู่ ค วามเข้ า ใจคนอื่ น ” ดั ง นั้ น ก่ อ นจะท าความรู้ จั ก และเข้ า ใจ
วัฒนธรรมของคนอื่นนั้น เราต้องรู้จักและทาความเข้าใจวัฒนธรรมของตัวเราให้ถ่องแท้เสียก่อน “การ
รู้จักตัวเองให้ดี” นั้น มีองค์ประกอบ ๓ ประการ คือ
๑.๑ รู้จักวัฒนธรรมของตนเองให้ดี
๑.๒ รู้จักการรับรู้ของตัวเอง
๑.๓ รู้ว่าจะแสดงออกต่อการรับรู้อย่างไร
การรู้จักวัฒนธรรมของตัวเองนั้น มิใช่เป็นเพียงเรื่องของ “ความเข้าใจ” เท่านั้น หากทว่ายัง
เป็นเรื่องของ “สานึก” และ “ทัศนคติ” ด้วย ดังนั้น ในแง่สานึก เราต้องสร้างความตระหนักว่า เรา
เองก็เป็นผลผลิตทางวัฒนธรรม และวัฒนธรรมนี้จะมีผลต่อการควบคุมการสื่อสารของเรา ในเรื่องของ
ทัศนคติก็เช่นกัน ทัศนคติเป็นสิ่งที่จะแสดงออกมาในขั้นตอนของการกระทา
๒. ต้องทาความรู้จักและเข้าใจกับวิธีการสื่อสาร (communication style) ของตนเอง
บาร์นลันด์ (Barnlund) (๑๙๘๙ อ้างใน กาญจนา แก้วเทพ, ๒๕๕๗: ๑๗๗) เสนอหัวข้อย่อย ๆ
สาหรับสารวจวิธีการสื่อสาร ดังนี้
๒.๑ หัวข้ออะไรที่เราชอบคุย
๒.๒ รูปแบบปฏิสัมพันธ์ที่เราชอบใช้ (เช่น รับฟังเฉย ๆ/ชอบโต้แย้ง/ชอบเปิดเผยตัวเอง)
๒.๓ ชอบใช้ช่องทางสื่อสารแบบไหน (เช่น พูด/เขียน/อวจนภาษา)
๒.๔ ข้อมูลที่ใช้มีลักษณะแบบไหน (เช่น ข้อเท็จจริง/อารมณ์/คาอธิบาย)
๓. การเสริ มสร้ าง “สมรรถนะทางการสื่ อสาร” (communication competence)
สมรรถนะทางการสื่อสารจะมีองค์ประกอบ ๓ ประการคือ
๓.๑ มีความรู้มากขึ้น (cognition) ซึ่งจาเป็นต้องใช้เวลาในการสื่อสารความรู้
๓.๒ มีความรู้สึกที่แตกต่างไปจากเดิม (feel differently) ซึ่งต้องใช้การไตร่ตรองตั้งสติ
พิจารณา

๑๓

๓.๓ มีการกระทาแบบใหม่ (act in new manner) ซึ่งต้องมีสติรู้ตัวในขณะกาลังลงมือ
กระทาว่าเรากาลังเปลี่ยนแปลงไป
อัตลักษณ์และการสื่อสารอัตลักษณ์เป็นกรอบในการดาเนินงานวิจัยในครั้งนี้ เพื่อใช้วิเคราะห์
หาแนวทางการสื่อสารอัตลักษณ์ของคนไทยในรัฐปีนังให้เป็นที่รู้จัก

แนวคิดวัฒนธรรมและพหุวัฒนธรรม
“วัฒนธรรม” เป็นคาที่มีความหมายลึกซึ้ง กว้างขวาง โดย ณัฐกฤต ดิฐวิรุฬห์ (๒๕๔๘: ๕๑)
แสดงความเห็นว่า วัฒนธรรมเป็นความคิด ความเชื่อ ค่านิยมที่เป็นข้อตกลงร่วมกันในการกาหนด
ความหมายให้กับสิ่งต่าง ๆ เพื่อที่คนในสังคมจะได้ยึดปฏิบัติอย่างสอดคล้องกัน โดยสามารถรวบรวม
ลักษณะพื้นฐานหรือลักษณะร่วมของวัฒนธรรมได้ ๗ ประการ ดังนี้
๑. วัฒนธรรมเป็นความคิดร่วม (shared) ของคนในสังคม ซึ่งจะเป็นตัวกาหนดแบบแผน
พฤติกรรมของคนในสังคม
๒. วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์เรียนรู้ (learned) และสั่งสมประสบการณ์ต่าง ๆ จากการเป็น
สมาชิกของสังคมใดสังคมหนึ่ง โดยได้รับการถ่ายทอด (transmitted) จากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง
๓. วัฒนธรรมเกิดจากการใช้สัญลักษณ์ (symbol) และมีการใช้ภาษาร่วมกันในการสื่อสาร
ระหว่างกันภายในกลุ่ม
๔. วัฒนธรรมเป็นสิ่งกาหนดแนวความคิด ความเชื่อ และการให้ความหมายสิ่งต่าง ๆ
๕. วัฒนธรรมเป็นตัวกาหนดรูปแบบและแบบแผน (pattern) ความคิดและพฤติกรรมของ
มนุษย์แต่ละกลุ่ม ซึ่งเราสามารถคาดเดา (predictable) ความคิดและพฤติกรรมของคนในกลุ่มนั้น ๆ
ในระดับหนึ่ง แม้จะไม่ใช่ทั้งหมดหรือถูกต้องทั้งหมด
๖. วั ฒ นธรรมเป็ น สิ่ ง ที่ ค วรท าความเข้ า ใจจากมุ ม มองของคนภายในวั ฒ นธรรมนั้ น ๆ
วัฒนธรรมไม่ใช่ลักษณะที่ตายตัว แต่เกิดการเปรียบเทียบกับวัฒนธรรมอื่น (relative) เช่น คนไทยมี
ค่านิยมเคารพผู้มีอาวุโส “มากกว่า” คนอเมริกัน แต่คนไทยอาจมีค่านิยมเคารพผู้มีอาวุโส “น้อยกว่า”
คนญี่ปุ่น เป็นต้น
๗. วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ไม่หยุดนิ่ง (dynamic) สามารถเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา ยุคสมัย
และสภาพการณ์ต่าง ๆ รอบตัว (เมตตา วิวัฒนานุกูล (กฤตวิทย์), ๒๕๕๙, ๔)
ประเภทของวัฒนธรรม
เมตตา วิวัฒนานุกูล (กฤตวิทย์) (๒๕๕๙, ๑๒ – ๑๓) ให้ข้อมูลว่า นักวิชาการมีการแบ่ง
ประเภทของวัฒนธรรมเป็นประเภทต่าง ๆ มากมาย และใช้เกณฑ์ในการพิจารณาแตกต่างกัน ได้แก่
วัฒนธรรมที่เป็นวัตถุ และวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ
๑. วัฒนธรรมที่เป็นวัตถุ (material culture) ตัวอย่างเช่น สิ่งของหรือวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้น
เช่น เครื่ องมือต่ าง ๆ รถยนต์ สิ่ งก่อสร้าง อาคาร บ้านเรือน ฯลฯ ในหลายกรณีวัตถุเหล่ านี้ยัง มี
ลักษณะเป็น “สินค้าทางวัฒนธรรม” ในตลาดท่องเที่ยว เช่น ขนมประจาเมืองของประเทศญี่ปุ่น หอ
ไอเฟลของประเทศฝรั่งเศส กางเกงมวยไทย ฯลฯ วั ตถุเหล่านี้น อกจากจะทาให้ผู้พบเห็นนึกถึงภาพ
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ของวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งแล้ว ยังมีผลทางจิตวิทยา คือ ความรู้สึกห่วงแหนวัตถุนั้น ในฐานะ
เจ้าของวัฒนธรรม และจะยอมรับไม่ได้หากคนจากวัฒนธรรมอื่นกระทาต่อวัตถุนั้นในเชิงลบ
๒. วัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ (non-material culture) วัฒนธรรมประเภทนี้เน้นสิ่งที่ไม่เป็น
รูปธรรม กล่าวคือ เป็นนามธรรม (abstract) ได้แก่ ภาษา ถ้อยคาที่ใช้พูด ความคิด ค่านิยม ประเพณี
ความเชื่อทางศาสนา ลัทธิการเมือง วัฒนธรรมประเภทนี้บางครั้งรวมเอากติกา การแข่งขันกีฬา ความ
ชานาญของผู้เล่นหรือผู้แข่งขัน แนวความคิ ดเกี่ยวกับยุทธวิธีของผู้แข่งขัน รวมทั้งพฤติกรรมของผู้
แข่งขันและผู้ดูการแข่งขันไว้ด้วย
การแบ่งประเภทของวัฒนธรรมออกเป็น ๒ ประเภทดังกล่าวข้างต้น นักสังคมวิทยาบางท่าน
เห็นว่า แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุนั้นคลุมเครือ จึงเห็นว่าน่าจะแบ่งวัฒนธรรมออกเป็น ๓
ประเภท ดังนี้
๑. วัฒนธรรมที่เป็นวัตถุ (material culture)
๒. วัฒนธรรมทางด้านความคิด (idea) ได้แก่ ความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์ ความเชื่อ
ทางศาสนา เรื่องลึกลับ นิยายปรัมปรา วรรณคดี สุภาษิต เป็นต้น
๓. วัฒนธรรมทางด้านบรรทัดฐาน เป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนที่
ดีที่มีการวางไว้ ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษร หรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษรก็ตาม ดังเช่น ในประเทศ
ญี่ปุ่นมีข้อกาหนดเกี่ยวกับมารยาทในที่สาธารณะ อาทิ การสูบบุหรี่เฉพาะในจุดที่อนุญาต การรักษา
เวลากับตารางบอกเวลาของรถไฟ-รถบัสเป็นวินาที ฯลฯ
ขณะเดียวกันบางท่านเห็นว่าน่าจะแบ่งเป็น ๔ ประเภท ดังนี้
๑. วัฒนธรรมที่เป็นวัตถุ (material culture)
๒. วัฒนธรรมทางสังคม (social culture) เป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตาม
มารยาทในสังคม เช่น การจับมือ การทักทาย ฯลฯ
๓. วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย (legal culture) เป็นวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดความเป็น
ระเบียบ สร้างกฎเกณฑ์เพื่อให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
๔. วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับจิตใจและศีลธรรม (moral culture) เป็นวัฒนธรรมที่ใช้เป็น
แนวทางในการดาเนินชีวิตในสังคม เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต ความจริงใจในการทางาน ความเห็นอก
เห็นใจต่อผู้เดือดร้อนทุกข์ยาก
นอกจากนี้ มีการแบ่งประเภทของ “วัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ ” ออกเป็นหมวดหมู่หรือประเภท
ย่อย ๆ ดังนี้
๑. ภาษา (language) อาจกล่ าวได้ว่า ทุกวัฒ นธรรมมีภ าษาทั้งสิ้ น แต่มนุษย์ในบาง
วัฒนธรรมอาจจะมีแต่ภาษาพูด ไม่มีภาษาเขียน
๒. ศาสนาและอุดมการณ์ (religion and ideology) ซึ่งจะเป็นตัวอธิบายความเป็นมาและ
จุดหมายปลายทางในชีวิตมนุษย์
๓. ระบบเศรษฐกิจ (economic system) ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือเพื่อการผลิต
การแลกเปลี่ยน และแจกจ่ายสิ่งของที่ผลิตขึ้นมา
๔. จริยธรรม (ethic) หมายถึง ระเบียบ กฎเกณฑ์ในสังคมที่วางไว้ เพื่ อให้สมาชิกในสังคม
ปฏิบัติในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น บุตรต้องปฏิบัติต่อบิดามารดาด้วยความเคารพเชื่อฟัง
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๕. คุณค่าหรือคุณธรรม (value) คือ การให้ค่าความสาคัญแก่แนวคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือ
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง เหนือกว่าเรื่อง/สิ่งอื่น ซึ่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละวัฒนธรรม
๖. การใช้อานาจ (authority) ทุกวัฒนธรรมจะต้องมีการจัดการปกครอง มีวิธีมอบอานาจ
ให้บางคนเป็นผู้ใช้ มีการจัดการกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของสังคม
๗. การแสดงออกทางศิลปะและสุนทรียศาสตร์ (art and aesthetics) ทุกวัฒนธรรมมีการ
แสดงออกทางศิลปะและสุนทรียศาสตร์ของตนเอง วางมาตรฐานเกี่ยวกับความงามของสิ่งต่าง ๆ เป็น
ต้น
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า “วัฒนธรรม” กินความหมายกว้างขวางและมีลักษณะเกี่ยวพัน
กับ วิถี ชี วิต มนุ ษ ย์ ทั้ งสิ้ น โดยในที่ นี้ คณะผู้ วิจั ยศึ ก ษาในประเด็ น พหุ วั ฒ นธรรม กล่ า วคื อ รั ฐ ปี นั ง
สหพันธรัฐมาเลเซีย เป็นสังคมพหุสังคม ที่มีพหุวัฒนธรรมปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด คณะผู้วิจัย จึงนา
แนวคิดพหุวัฒนธรรมมาเป็นกรอบในการดาเนินการวิจัย โดยมีนักวิชาการให้ความเห็นเกี่ยวกับแนวคิด
ดังกล่าว ไว้ดังต่อไปนี้
ชูพินิจ เกษมณี (๒๕๕๑: ๓๐๔) ให้ความเห็นว่า แนวคิดพหุวัฒนธรรมและสังคมพหุลักษณ์
เกิดขึ้นจากการลุกขึ้นเรียกร้องสิทธิของกลุ่มวัฒนธรรมที่มีลักษณะเป็นชนกลุ่มน้อยต่าง ๆ ในสังคม
ใหญ่ ร่วมไปกับการปลูกฝังความคิดในการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้แก่
คนในสังคม ซึ่งต้องพัฒนาค่านิย ม ความเชื่อ และทัศนคติที่จาเป็นโดยผ่ านกระบวนการศึกษาใน
รูปแบบต่าง ๆ
เกษรา ชัยเหลืองอุไร (๒๕๕๖: ๑-๒) อธิบายว่า พหุวัฒนธรรม (multicultural) คือ การสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคม การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา และประวัติศาสตร์โดยใช้โครงสร้างของกลุ่ม
ชน (ethnicity) เชื้อชาติ (race) สถานะของครอบครัว (socioeconomic status) เพศ (gender)
ความสามารถพิเศษ (exceptionalities) ภาษา (language) ศาสนา (religion) บทบาททางเพศ
(sexual orientation) และพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ (geographical area)
สังคมพหุวัฒนธรรม (multicultural society) คือ สังคมที่มีบุคคลหลากหลายครอบครัว
หลายเชื้อชาติ หลายศาสนา หลายชนชั้น มาอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ไม่มีการแบ่งแยก ชนชั้น (เกษรา
ชัยเหลืองอุไร, ๒๕๕๖: ๒)
พัชราภา เอื้ออมรวนิช (ม.ป.ป., ออนไลน์: ๒) แสดงความคิดเห็นว่า โลกในยุคปัจจุบันเป็น
โลกยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีการเกิดขึ้นของสังคมที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งสังคมในปัจจุบันนั้นเป็ นสังคมที่อยู่
ท่ามกลางการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม มีการเกิดขึ้นของระบบเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารที่มี
ความทั น สมั ย มีก ารแพร่ ขยายเครือ ข่ า ยทางสั ง คมออกไป ทาให้ ม นุ ษย์ มี โ อกาสที่ จ ะต้อ งทาการ
ติดต่อสื่อสารกับบุคคลที่มีพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน การสื่อสารระหว่างวั ฒนธรรมจึงเป็น
เหมือนกิจกรรมที่มีบทบาทสาคัญและเป็นส่วนหนึ่งในการสื่อสารของมนุษย์ยุคปัจจุบันอย่างไม่อาจ
ปฏิเสธได้ โดยบุคคลที่มาจากวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกัน ย่อมจะต้องมีพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่
แตกต่างกันและมีการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมต่าง ๆ แตกต่างกัน
ดังนั้น มนุษย์จึงต้องคานึงถึงเรื่องของการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมที่มีผลต่อการสื่อสารของ
บุคคล รวมทั้งต้องทาความเข้าใจกับวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล ซึ่งจะมีบทบาทในการ
ช่วยลดความเข้าใจผิดในการสื่อสาร และเป็นสิ่งสาคัญที่จะช่วยให้มนุษย์เข้าใจถึงความแตกต่างที่
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เกิดขึ้นจากการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมของบุคคลที่เราทาการสื่อสารด้วย (พัชราภา เอื้ออมรวนิช ,
ม.ป.ป., ออนไลน์: ๒)
พัชราภา เอื้ออมรวนิช (ม.ป.ป., ออนไลน์: ๔) ให้ความเห็นต่อว่า วัฒนธรรมมีความสาคัญต่อ
การสื่อสารของมนุษย์ทุกคน โดยวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มีความซับซ้อน ในขณะที่เราทาการสื่อสารกับ
บุคคลอื่น ๆ นั้น บุคคลแต่ละคนก็จะมีวัฒนธรรมที่สั่งสมมาจากการเรียนรู้ในบริบทสภาพแวดล้อมที่
ตนเองอาศัยอยู่ ดังนั้น การทาการสื่อสารกับบุคคลที่มาจากวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกันนั้น บุคคล
ย่อมจะต้องมีการเรี ยนรู้ ถึงความแตกต่างทางวัฒ นธรรมของคู่สื่อสาร ทั้งนี้เพื่อความสาเร็จในการ
สื่อสาร โดยการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของแต่ละบุคคลนั้น ไม่จาเป็นว่าจะต้องเกิดขึ้นกับบุคคลที่มา
จากคนละประเทศเพียงอย่างเดียวเท่านั้น การสื่อสารกับคนภายในประเทศเดียวกัน หรือแม้กระทั่ง
การสื่อสารกับสมาชิกในองค์กรเดียวกันก็อาจจะมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้เช่นเดียวกัน ซึ่ง
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมนั้น หมายรวมถึง ความแตกต่างทางภูมิภาค จริยธรรม ศาสนา เพศ ยุค
สมัย และชนชั้น อีกทั้งบุคคลยังสามารถเรียนรู้ระบบพื้นฐานทางวัฒนธรรมได้จากการสังเกต ซึ่งหมาย
รวมถึง ข้อเท็จจริงทางวัฒนธรรม สถาบันทางธุรกิ จ การแต่งงานและครอบครัว องค์กรทางสังคม
ภาษา การทหาร เพศ และกฏหมาย โดยกิจกรรมทั้งหมดนี้สามารถสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของ
บุคคลได้
ในการอธิบายการสื่อสารวัฒนธรรมในฐานะที่เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความหมาย
วัฒนธรรมของชุมชน นภาภรณ์ หะวานนท์ (๒๕๔๐: ๒ อ้างใน ณัฐกฤต ดิฐวิรุฬห์, ๒๕๔๘, ๕๖) ให้
ความเห็ น ว่าจะต้องมองภาพของความเป็นชุมชนจากระบบความสั มพันธ์ซึ่งเกิดจากการที่มนุษย์
จานวนมากรวมตัวกันเพื่อที่จะดารงอยู่ และประกอบกับมนุษย์มีความสามารถเฉพาะและมีความ
จาเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการสะสมเพิ่มพูนสารสนเทศที่อยู่ในรูปแบบของความรู้พฤติกรรมและ
วัฒนธรรม เพื่อการถ่ ายทอดหรือผลิตซ้าระหว่างคนรุ่นเดียวกันและคนรุ่นต่อไป การที่มนุษย์มี การ
กระทาระหว่างกันและมีความสัมพันธ์ทางสังคมนี้เอง ทาให้คนที่อยู่ในสังคมต้องมีปฏิสัมพันธ์กัน มีการ
กระทาระหว่างกันด้วยเป้าประสงค์เพื่อการส่งผ่านสัญลักษณ์ และ/หรือความหมายให้เกิดความเข้าใจ
ระหว่างกันและกัน
การสื่อสารวัฒนธรรมมีความซับซ้อนตามวิถีการดารงชีวิตที่แตกต่างกันของมนุษย์ ซึ่งเป็น
กลุ่มทางสังคมที่มีความหลากหลาย ต้องพึ่งพาอาศัยโดยผ่านการแสดงตัวเป็นพวกเดียวกัน และการ
ปลูกฝังเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่าง ๆ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า ตราบเท่าที่คนมีปฏิสัมพันธ์กัน พวกเขาจะมี
การสื่อสารระหว่างกันและกัน เพื่อเป้าหมายในการดารงอยู่ของความเป็นสังคมตลาดจนเพื่อธารง
รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม (ณัฐกฤต ดิฐวิรุฬห์, ๒๕๔๘, ๕๖)
การสื่อสารจึงเป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนความหมายวัฒนธรรมของคนในชุมชน ดังนั้น
เมื่อคนจะทาการสื่อสารกันคือ การสื่อสารซึ่งอาจจะเป็นสัญลักษณ์ ข้อความ ภาษาพูด ภาษาท่าทาง
จากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร ผู้รับสารถอดรหัสเกิดการตีความหรือเรียนรู้สารที่ส่งมา เกิดความเข้าใจ
และนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากการรับรู้ความหมายการสื่อสารจะมีความเชื่อมโยงกับ
วัฒนธรรมเพราะว่าการสื่อสารสร้างถ่ายทอด ธารงรักษา ปรับเปลี่ยนชีวิตวัฒนธรรมกับคนในสังคม
และในทางเดียวกันวัฒนธรรมจะหล่อหลอมพฤติกรรมการสื่อสารของบุคคลและสอนให้คนสามารถ
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ดารงอยู่ตามกรอบที่เป็นแบบแผนของสังคมนั้น ๆ ได้ (วูด (Wood), ๒๐๐๐: ๒๑๘ อ้างใน ณัฐกฤต ดิฐ
วิรุฬห์, ๒๕๔๘: ๕๖-๕๗)
การสื่อสารจึงเป็นเครื่องมือกลางในการสื่อสารวัฒนธรรม การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม และ
การสื่อสารในพหุวัฒนธรรม โดยจะปรากฏในผลจากการวิจัยครั้งนี้

กระบวนกำรรับรู้ (Perception)
การรับรู้ย่อมส่งผลต่อทัศนคติและการตีความต่ อสิ่งที่ได้รับรู้ ตลอดจนมีผลต่อภาพลักษณ์ที่
เกิดขึ้นในใจของผู้รับรู้ด้วย กระบวนการรับรู้เป็นกระบวนการทางจิตวิทยาที่มีความสัมพันธ์กับการ
ตีความ และการระบุความหมายให้แก่บุคคลและวัตถุต่าง ๆ (ฟิชเชอร์และอดัมส์ (Fisher & Adams),
๑๙๙๔ อ้างใน เมตตา วิวัฒนานุกูล (กฤตวิทย์)), ๒๕๕๙, ๑๓๘)
ในกระบวนการรับรู้นี้ ประกอบด้วยกระบวนการย่อ (sub processes) ที่สาคัญ ๓ ประการ
ได้แก่
๑. การเลือกรับสาร (selection)
๒. การจัดเรียงสาร (organization)
๓. การตีความสาร (interpretation)
ลักษณะการทางานของกระบวนการเรียนรู้ คือ การรับสารผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า จากนั้น
จะเกิดการเลือกรับสาร จัดเรียงสาร และตีความสารนั้นทันที ซึ่งในช่วงการตีความสารนี้เอง บุคคลจะ
ขาดการตระหนักรู้ถึงการตีความของตนเอง ทาให้ คิดว่าสิ่งที่ได้รับรู้มานั้นเป็นความจริงแท้ (real
world) เกิดความเชื่อมั่นในสารนั้น เมื่อบุค คลอื่นตีความสารต่างออกไป จึงมองว่าการตีความของ
บุคคลอื่นนั้น เป็นการตีความผิด บิดเบือนสาร (distortion) ทั้ง ๆ ที่ในความเป็นจริงแล้วมิได้เป็น
เช่นนั้น
“วัฒ นธรรม” มีบ ทบาทมากต่อการรับรู้ของบุคคลและมีผ ลต่อกระบวนการรับรู้ในแต่ล ะ
ขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการเลือกรับสาร เรียบเรียงสาร ตีความสาร และมีผลต่อการแสดงออกดังต่อไปนี้
(สตีวาร์ทและเบนเน็ตต์ (Stewart & Bennett), ๑๙๙๑ อ้างใน เมตตา วิวัฒนานุกูล (กฤตวิทย์) ),
๒๕๕๙, ๑๔๑)
๑. การเลือกรับสาร (Selection)
การเลือกรับสารเกิดขึ้นเมื่อเราได้รับสารผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า แล้วเราเลือกที่จะมุ่ง ความ
สนใจไปยังสารใดสารหนึ่งที่เราสนใจมากที่สุด หรือมีผลประโยชน์กับเรามากที่สุด กล่าวได้ว่า การ
เลือกรับสารของเราขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในตัวเราหลายประการ เช่น ประสบการณ์ในอดีต แรงขับ
(drive)
ในการสื่อสารกับบุคคลอื่น เราจะมีการเลือกรับสารด้วยเช่นกัน กล่าวว่า เรามีแนวโน้มที่จะให้
ความสนใจกับบุคคล หรือสิ่งใดที่เราสามารถเข้าถึงได้ง่าย เช่น เป็นผู้ที่อยู่ใกล้เราที่สุด มีเสียงดังที่สุด
อย่างไรก็ตาม สาหรับการเลือกรับสารในขั้นตอนที่ซับซ้อนขึ้น เราจะตัดสินใจเลือกจากปัจจัยที่ซับซ้อน
กว่านี้ เช่น เรามีแนวโน้มจะรับรู้พฤติกรรมของเพื่อนที่เราไม่ชอบ เป็นพฤติกรรมน่าราคาญ น่ารังเกียจ
มากกว่าพฤติกรรมของเพื่อนที่เราชอบ
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วัฒนธรรมต่างกันก็มีผลต่อการเลือกรับสารต่างกัน เช่น เมื่อเดินเข้าไปในสวนสาธารณะคนใน
วัฒนธรรมหนึ่งอาจเลือกสนใจภาพของ “ผู้หญิงโอบเอวผู้ชาย” เนื่องจากขัดกับความคาดหวังเกี่ ยวกับ
การแสดงออกของผู้หญิงในที่สาธารณะ ขณะที่คนอีกวัฒนธรรมหนึ่งอาจไม่สนใจภาพดังกล่าว เพราะ
เน้นค่านิยมในเรื่องความเสมอภาคของบทบาททางเพศ แต่กลับเลือกสนใจ “วัยรุ่นที่คุยกันเสียงดัง ”
เนื่องจากเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของคนอื่น
๒. การจัดเรียงสาร (organization)
การจัดเรียงสาร เป็นกระบวนการที่บุคคลใช้แบบแผน (pattern) หรือโครงสร้าง (structure)
เข้าไปจัดข้อมูลที่ประสาทสัมผัสได้รับมาให้เป็นเรื่องราวที่เข้าใจได้
การจั ด เรี ย งสารเกิ ด ขึ้ น หลั ง จากที่ มี ก ารเลื อกรั บ สาร แล้ ว น าเอาสารนั้ นมาจั ด เรี ย งตาม
โครงสร้าง แบบแผนที่เราสามารถเข้าใจได้
นอกจากแบบแผนหรื อ โครงสร้ า งเหล่ า นี้ จ ะมี ป ระโยชน์ ใ นการรั บ รู้ ข องเราแล้ ว ใน
ชีวิตประจาวันของเรา เราก็มีแนวโน้มที่จะจดจาสิ่งต่าง ๆ เป็นแบบแผนด้วย เช่น เมื่อเราฟังเพลง เรา
มีแนวโน้มจะจดจาเพลงเป็นทานอง หรือความเป็นแบบแผนของเสียง มากกว่าที่จาแบบโน้ตต่อโน้ต
แบบแผนเหล่านี้จึงมีอิทธิพลต่อเรามาก
ในเรื่ อ งของแบบแผนนี้ เมื่ อ เรารั บ เอาแบบแผนหรื อ โครงส ร้ า งอย่ า งหนึ่ ง มาใช้ กั บ
ประสบการณ์ของเรา แบบแผนการรับรู้นั้น (perception version) จะมีความมั่นคงมากขึ้น
นอกจากนี้บุคคลยังใช้แบบแผนในการจัดระบบหรือทาความเข้าใจบุคคลที่ทาการสื่อสารด้วย
ซึ่งจะมีผลต่อการสื่อสารในด้านการตีความสารและตอบสนองของเรามาก โดยเฉพาะในกรณีที่แบบ
แผนนั้นถูกสร้างขึ้นในลักษณะการมองแบบเหมารวม (stereotype) ซึ่งอาจทาให้ตีความพฤติกรรม
ของบุคคลผิดจากความเป็นจริงได้
๓. การตีความ (interpretation)
การตีความคือ การสรุป ตัดสิน ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้ผ่านกระบวนการเลือกรับสารมาแล้ว การ
ตีความนี้จะขึ้นอยู่กับการเลือกและจัดเรียงสารตามความเข้าใจ ความคาดหวัง และตามเป้าหมายของ
บุคคล
การตีความเป็นกระบวนการที่ไม่มีขอบเขตจากัด เกิดขึ้นตลอดเวลาทั้งขณะที่บุคคลรู้ตัวและ
ไม่รู้สึกตัว และสามารถตีความได้ทุกอย่าง ทั้งบุคคล สิ่งของ เหตุการณ์ หรือแม้แต่เวลา
การตีความที่สาคัญที่สุดต่อการสื่อสาร คือ การตีความบุคคล เนื่องจากเป็นการรับรู้ตัดสินว่า
บุคคลนั้นเป็นเช่นไร ซึ่งจะเป็นการกาหนดการตอบสนองที่จะเกิดขึ้นขณะทาการสื่อ สาร ตัวอย่างเช่น
หากเราตีความว่าบุคคลหนึ่งเป็นคนพูดมาก น่าราคาญ พูดไร้สาระ เราก็อาจหลีกเลี่ยงจะสนทนากับ
เขาอีก เพราะเราคาดหวังว่าเขาจะต้องพูดจาน่าราคาญ ไม่เกิดประโยชน์อันใดที่จะสนทนาด้วย เป็น
ต้น (เมตตา วิวัฒนานุกูล (กฤตวิทย์)), ๒๕๕๙, ๑๓๘-๑๔๑)
การเข้าใจกระบวนการรับรู้ นับว่ามีความเชื่อมโยงและเป็นจุดเริ่มต้นของการมีภาพลักษณ์ที่ดี
ต่อองค์กร ในกรณีคือ การรับรู้ข่าวสารของคนไทยในรัฐปีนังและคนมาเลเซียมีผลต่อภาพลักษณ์ของ
คนไทย
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แนวคิดชำติพันธุ์
ในทางมนุษยวิทยา “กลุ่มชาติพันธุ์” (ethnic group) หรือความเป็นชาติพันธุ์ (ethnicity)
เป็นมโนทัศน์ที่มักใช้กันอย่างคลุมเครือและมีนัยที่แตกต่างกันออกไปหลายประการด้วยกัน กลุ่มชาติ
พันธุ์ หมายถึง กลุ่มคนที่พูดภาษาเดียวกัน เป็นหน่วยงานทางสังคมการเมืองและระบบเครือญาติ
เดียวกัน ผ่านประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์ชุดเดียวกัน และมีแบบแผนทางวัฒนธรรมที่คล้ายคลึง
กัน ด้วยเหตุนี้ เอง หากเราบรรยายประวัติความเป็นมาของภาษา ก็ย่อมหมายความว่า เรากาลั ง
บรรยายประวัติศาสตร์ของคนกลุ่มหนึ่งหรือหลายกลุ่มซึ่งพูดภาษานั้ น คาว่า “ชนเผ่า” “ชนชาติ”
หรือ “กลุ่มชาติพันธุ์” จึงหมายถึง กลุ่มคนที่พูดภาษาเดียวกันนั่นเอง
ในบางแง่มุม งานวิชาการด้านมานุษยวิทยาตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาก็มักนาเอาภาษากับ
ชนชาติหรือกลุ่มชาติพันธุ์ไปโยงกันอย่างแยกไม่ออก ลีชเป็นหนึ่งในนักวิชาการรุ่นแรก ๆ ที่ตั้งข้อสงสัย
เกี่ ย วกั บ การน าเอาภาษากั บ กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ไ ปเปรี ย บเที ย บกั น หรื อ การน าเอาข้ อ มู ล ทางด้ า น
ภาษาศาสตร์ไปใช้เป็ น พื้น ฐานในการศึกษาประวัติศาสตร์ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ (ลี ช (Leach),
๑๙๕๔ อ้างใน ยศ สันตสมบัติ, ๒๕๕๖, ๑๕๔) ลีชตั้งข้อสังเกตว่าในแถบเทือกเขากะฉิ่นที่ทาการวิจัย
ภาคสนาม การแต่งงานข้ามกลุ่มระหว่างกลุ่มชาติพันธ์ต่าง ๆ เป็นเรื่องธรรมดา ลีชได้เตือนว่าเรา
จาต้องแยกแยะอย่างระมัดระวังระหว่าง “ภาษา” กับ “กลุ่มชาติพันธุ์” เพราะกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่ง
อาจพูดได้หลายภาษา ดังนั้น กลุ่มคนสองกลุ่มที่พูดภาษาเดียวกันจึงมิได้หมายความว่าคนสองกลุ่มนี้
เป็นกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันเสมอไป ในปัจจุบัน นักภาษาศาสตร์หลายท่านเริ่มยอมรับแนวคิดที่ว่า
การศึกษาประวัติของภาษาไม่อาจช่วยให้เราเข้าใจการเปลี่ยนแปลงและความเคลื่อนไหวของกลุ่มชนที่
พูดภาษานั้นได้มากนัก ในทางมนุษยวิทยา (วีเจย์เยวาร์ดีนี (Wijeyewardene), ๑๙๙๐ อ้างใน ยศ
สันตสมบัติ, ๒๕๕๖, ๑๕๔) แนวคิดใหม่ซึ่งเริ่มเป็นที่ยอมรับกันมากขึ้นเสนอว่า กลุ่มชาติพันธุ์ ต่าง ๆ
อาจมีการเปลี่ยนแปลงภาษาที่ตนใช้อยู่ตลอดเวลา และในทางตรงกันข้าม ภาษาที่กลุ่มชาติพันธุ์กลุ่ม
หนึ่งใช้ อาจมีความคงทนถาวรข้ามกาลเวลาอันยาวนานก็เป็นไปได้เช่นเดียวกัน
นักมานุษยวิทยาหลายท่านได้ให้แง่คิดและมุมมองใหม่ ๆ เกี่ยวกับการปรับตัวทางวัฒนธรรม
ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลีช ได้ตั้งข้อสังเกตว่า กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มักมีการปรับเปลี่ยนพรมแดนทางวัฒนธรรมของตนอย่างรวดเร็ว
ปัจเจกบุคคลอาจมีสถานภาพทางสังคมในระบบสังคมหลาย ๆ ระบบ หรือเป็นสมาชิกของกลุ่มชาติ
พันธุ์หลายกลุ่มพร้อมกัน (ลีช (Leach), ๑๙๕๔ อ้างใน ยศ สันตสมบัติ, ๒๕๕๖, ๑๕๔) ในทานอง
เดียวกัน เลแมนเสนอว่า ในบางช่วงเวลา ชุมชนบางแห่งอาจต้องเผชิญกับปมปัญหาในการตัดสินใจ
เลือกว่าตนเป็นสมาชิกของกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มใด (เลแมน (Lehman), ๑๙๖๗ อ้างใน ยศ สันตสมบัติ,
๒๕๕๖, ๑๕๔) จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ (ethnic identity) ใน
ลักษณะที่เป็นจิตสานึกทางประวัติศาสตร์ (historical consciousness) ในแง่นี้ ความเป็นชาติพันธุ์
มิใช่อะไรบางอย่างที่ถูกกาหนดจากสายเลือดโดยกาเนิด หากแต่เป็นผลมาจากการจงใจเลือก กลุ่มชาติ
พันธุ์แต่ละกลุ่มเลือกสรรประวัติศาสตร์ของตนเอง เลือกที่จะหยิบยกเอาเหตุการณ์หรือเรื่องราวต่าง ๆ
มาตีความในลักษณะที่มีนัยสาคัญต่อชีวิตทางสังคมของตน เหตุการณ์หรือเรื่องราวต่าง ๆ เหล่านั้น
กลายมาเป็นความจริง (real history) หรือเป็นประวัติศาสตร์ของชนกลุ่มนั้ นในเวลาต่อมา (แท็ปป์
(Tapp), ๑๙๖๙ อ้างใน ยศ สันตสมบัติ, ๒๕๕๖, ๑๕๔) ประเด็นสาคัญจึงอยู่ที่ว่า กลุ่มชาติพันธ์กลุ่ม
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ใดกลุ่มหนึ่งนิยามอัตลักษณ์ของตนอย่างไรในบริบทของสานึกทางประวัติศาสตร์ชุดหนึ่ง การทาความ
เข้าใจกับอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของชนกลุ่มหนึ่งจึงควรเริ่มต้นจากการศึกษาสานึกทางประวัติศาสตร์
ของชนกลุ่มนั้น
โดยนัยดังกล่าวข้างต้น ความเป็นชาติพันธุ์จึงมิใช่สิ่งที่ถูกกาหนดโดยสายเลือดหรือโดยปัจจัย
ทางชีวิตวิทยา ในทางตรงกันข้าม กลุ่มชาติพันธุ์ทุกกลุ่มนิยามอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของตนเอง และ
ในขณะเดียวกันก็ถูกนิยามด้วยสานึกทางประวัติศาสตร์ที่ตนเองสร้างขึ้น ด้วยเหตุนี้เอง ความเป็นชาติ
พันธุ์จึงมิใช่อะไรบางอย่างที่สาเร็จรูปและมียี่ห้อประทับตราติดไว้อย่างแน่นอนตายตัว หากแต่เป็นการ
จงใจเลื อกที่ จ ะบ่ งชี้ ตนเองกับ กลุ่ มใดกลุ่ มหนึ่ง ในเวลาใดเวลาหนึ่ ง เพราะการกระทาดังกล่ าวให้
ผลประโยชน์สูงสุดแก่ตน การ “ผลิตใหม่ของประเพณี” (the invention of tradition) (ฮ็อบส์บาวม์
และแรงเจอร์, บก. (Hobsbawm & Ranger, eds.), ๑๙๘๓ อ้างใน ยศ สันตสมบัติ, ๒๕๕๖, ๑๕๕)
จึงอาจเกิดขึ้นได้เสมอเมื่อกลุ่มชนกลุ่มหนึ่งต้องการปรับตัวให้สอดคล้องกับยุคสมัยหรือใช้ลักษณะทาง
วัฒนธรรมประเพณีบางประการเป็นอาวุธในการต่อสู้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตน การผลิตใหม่
ของความเชื่อเรื่องผีขุนน้าในกลุ่มชาวปกากะญอ เพื่อใช้เป็นอาวุธในการต่อสู้เพื่อปกป้องป่าชุมชนของ
ตน หรือการผลิตใหม่ของอัตลักษณ์แห่งความเป็นชนชาติไทในกลุ่มชาวไทอาหมในช่วงสองทศวรรษที่
ผ่านมา) ล้วนแล้วแต่เป็นความพยายามในการนาเอาองค์ประกอบบางอย่างในวัฒนธรรมประเพณี
ดั้งเดิมมาผลิตใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของยุคสมัย ในกรณีของชาวไทอาหม การผลิตใหม่ของ
วัฒนธรรมไทอาหมภายหลังจากการรับเอาและการผสมกลมกลืนกับวัฒนธรรมฮินดูมาเป็นเวลาหลาย
ศตวรรษนั้น นับเป็นกรณีศึ กษาที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ความขัดแย้งทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่าง
ชาวไทอาหมกับชาวเบงกาลีในรัฐอัสสัม ทาให้ชาวไทอาหมพยายามพลิกฟื้นอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์
ของความเป็ น ไทขึ้ น มาอี ก วาระหนึ่ ง เพื่ อ แยกตนเองออกจากกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ อื่ น ๆ ในรั ฐ อั ส สั ม
ชาวไทอาหมพยายามเรียนรู้สืบค้น และสร้างประวัติศาสตร์ของตนเองขึ้นมาใหม่ หันกลับมาเรียน
ภาษาไทโดยเปิดสอนภาษาไทในโรงเรียนและสมาคมคนไท อีกทั้งพยายามพลิกฟื้นพิธีกรรมและความ
เชื่อเดิมขึ้นมาใหม่ ความพยายามในการผลิ ตใหม่ของวัฒ นธรรมไทอาหมเหล่ านี้ ล้ วนแล้ว แต่เป็น
ประจักษ์พยานยืนยันให้เห็นถึงบทบาทของกลุ่มชาติพันธุ์ในฐานะเป็นเอเยนต์ในกระบวนการทาง
การเมื อ งเพื่ อ สร้ า งผลิ ต ซ้ าและปรั บ เปลี่ ย นระบบคุ ณ ค่ า ให้ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทและเงื่ อ นไขทาง
เศรษฐกิจสังคม และการเมือง การอ้างตัวเป็นคนกลุ่มเดียวกันหรือการแยกตัวออกเพื่อแบ่งแยกตน
ออกจากคนกลุ่มอื่น จึงเป็นประเด็นของความสัมพันธ์เชิงอานาจที่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขชุดหนึ่ง ใน
กรณีของชาวไทอาหม ความขัดแย้งระหว่างชาวไทอาหมกับชาวเบงกาลีในรัฐอัสสัม ทาให้ชาวไทอาหม
พยายามแยกตนเองออกจากชาวอัสสัมกลุ่มอื่น ๆ ด้วยการนิยามความหมายของความเป็นไทขึ้น มา
ใหม่ผ่านกระบวนการสร้างประวัติศาสตร์ การอ้างอิงความเป็นญาติกับคนไทยในประเทศไทย การ
เรียนภาษาไท และการพลิกฟื้นพิธีกรรมดั้งเดิมของบรรพบุรุษขึ้นมาใหม่ ในกรณีของชาวไทอาหมนี้เอง
ที่เรากาลังพบเห็นกระบวนการสร้างสานึกทางประวัติศาสตร์ การผลิตใหม่ของอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์
และการเรียนรู้ใหม่ของภาษา ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการต่อสู้ทางการเมือง กรณีของไท
อาหมยังแสดงให้เห็นถึงพลวัตและพลังแห่งการผลิตใหม่ของประเพณีอีกทั้งศักยภาพของภาษาในการ
ผลิตซ้า ชุมชนในจินตนาการของคนไทย (แอนเดอร์สัน (Anderson) และเกษียร เตชะพีระ, ๒๕๓๗
อ้างใน ยศ สันตสมบัติ, ๒๕๕๖, ๑๕๕)
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อย่างไรก็ตาม ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันเป็นปัญหาสาคัญในทุกประเทศ เพราะเป็นหนึ่งใน
สาเหตุของความขัดแย้งระหว่างชนกลุ่มต่าง ๆ ในมิติแรก เป็นความไม่เท่าเทียมระหว่างคนที่มีภูมิหลัง
ต่างกัน และมีความรู้ ความสามารถไม่เท่ากัน เช่น ความไม่เท่าเทียมทางรายได้ ช่องว่างระหว่างคน
รวยกั บ คนจน ซึ่ ง เป็ น ปั ญ หาที่ รู้ จั ก กั น ดี มิ ติ ที่ ส อง ความไม่ เ ท่ า เที ย มระหว่ า งคนที่ มี ค วามรู้ แ ละ
ความสามารถเหมือนกัน แต่มีศาสนา วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ที่แตกต่างกัน สาเหตุมักเกิดจากความไม่
เข้าใจกัน มีการกีดกันทางสังคมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การกีดกันไม่ให้คนที่มีศาสนา วัฒนธรรม และ
ชาติพันธุ์แตกต่างจากคนส่วนใหญ่ได้มีโอกาสและมีส่วนร่วมในบางกิจกรรมของสังคม หรือการกีดกัน
ชนกลุ่มน้อยออกจากกิจกรรมในสังคม เพราะมีรูปแบบการใช้ชีวิตที่แตกต่างจากคนส่วนใหญ่
แม้ความแตกต่างทางศาสนา วัฒนธรรม และชาติพันธุ์จะมีอ ยู่ในประเทศสมาชิกอาเซียน แต่
ชนกลุ่มต่าง ๆ ในอาเซียนก็สามารถอาศัยอยู่ร่วมกันได้ดีในบางพื้นที่ของบางประเทศ โดยชนกลุ่มน้อย
ในประเทศหนึ่งสามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนกลุ่มใหญ่ในประเทศของตนได้ พร้อม ๆ กับรักษาอัตลักษณ์
ของตนและรักษาความสัมพันธ์กับกลุ่มชนที่มีเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมเดียวกันในอีกประเทศ
หนึ่งได้เป็นอย่างดี โดยใช้ประโยชน์จากการมีวัฒนธรรมร่วมกัน (Common Culture) มีความอดทน
ซึ่งกันและกัน และมีการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ แทนที่จะมองที่การถูกกดขี่ และความเจ็บปวดใน
ประวัติศาสตร์ สิ่งที่กล่าวมานี้เป็นเรื่องที่น่าเรียนรู้และนามาใช้ประโยชน์ เพื่อแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา
ในประเทศสมาชิกบางประเทศที่ชนกลุ่มน้อยยังไม่สามารถอยู่ร่วมกับชนกลุ่มใหญ่ได้โดยไม่มีขัอขัดแย้ง
(อิศรา ศานติศาสน์, ๒๕๕๘, ๒-๓)
การวิจัยครั้งนี้ ใช้แนวคิดชาติพันธุ์มาจาแนกตัวอย่างที่ใช้เก็บข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อ มูลเกี่ยวกับ
ภาพลักษณ์ของคนไทยมาวิเคราะห์ผลในเชิงเปรียบเทียบ

ไทยพลัดถิ่นในมำเลเซีย
ไทยพลัดถิ่นในมาเลเซียมิใช่กลุ่มคนไทยที่อพยพจากมาตุภูมิไปอาศัยอยู่ในดินแดนอื่น แล้วตั้ง
ชุมชนขึ้นในแดนอื่น เพื่อผลิตซ้าความเป็นชาติและความเป็นไทยในต่างแดน หากแต่เป็นกลุ่มคนที่
กลายเป็ น คนพลั ดถิ่น อัน เนื่องจากการปักปันเขตแดนรัฐ -ชาติระหว่างสยามกับมาเลเซีย กล่ าวให้
เฉพาะเจาะจงลงไป ไทยพลัดถิ่นในมาเลเซียเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่รัฐสยามยกหัวเมืองมลายู
(รัฐกลันตัน ตรังกานู เปอร์ลิส และไทรบุรี) ให้กับอังกฤษ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๑ ซึ่งส่งผลให้คนไทยกลุ่ม
หนึ่งกลายเป็นไทยพลัดถิ่นในมาเลเซีย เอกสารบางชิ้นระบุว่า หัวเมืองมลายูที่รัฐสยามยกให้กับอังกฤษ
มีพื้นที่รวมกว่า ๘๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร แต่เอกสารเหล่านั้นก็มิได้ระบุจานวนคนไทย/สยามตกค้าง
อยู่ ใ นดิ น แดนที่ ย กให้ กั บ อั ง กฤษ ข้ อ มู ล ระบุ เ พี ย งว่ า การยกดิ น แดนให้ อั ง กฤษครั้ ง นั้ น ส่ ง ผลให้
ประชากรกว่า ๕ แสนคนของหัวเมืองมลายู กลายเป็นคนที่อยู่ใต้บังคับของอังกฤษ (บุญวงค์ เกศเทศ
และนิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต, ๒๕๔๗: ๖๗ อ้างใน ฐิรวุฒิ เสนาคา, ๒๕๕๙, ๑๐๗)
อย่างไรก็ตาม งานศึกษาคนไทยในมาเลเซียชิ้นแรก ๆ อย่างงานของ ธารงศักดิ์ อายุวัฒนะ
(๒๕๑๗) สรุปไว้ว่า กลุ่มคนไทยได้อพยพเข้าไปตั้งหลักแหล่งในหัวเมืองมลายูในหลายครั้งหลายหน ใน
มาเลเซียปัจจุบันมีชุมชนไทยที่เก่าแก่อายุกว่า ๕๐๐ ปี หลากหลายแห่ง ใน พ.ศ. ๒๕๐๖ มีคนไทย

๒๒

อาศัยอยู่ในรัฐใหญ่ ๆ ของมาเลเซีย เช่น ไทรบุรี กลันตัน เปอร์ลิส เประ และปีนังราว ๕-๖ หมื่นคน
และมีวัดพุทธแบบไทย ๆ กระจายอยู่ตามหมู่บ้านคนไทยไม่น้อยกว่า ๖๐ แห่ง (ธารงศักดิ์ อายุวัฒนะ,
๒๕๑๗: ๑ อ้างใน ฐิรวุฒิ เสนาคา, ๒๕๕๙, ๑๐๘) อิสเมล (Ismail) ระบุว่า กลุ่มคนสยามเข้าไปอาศัย
อยู่ในรัฐต่าง ๆ ของมาเลเซียในช่วงประมาณปลายศตวรรษที่ ๑๙ อันเป็นช่วงเวลาที่สยามมีอานาจ
เหนือหัวเมืองมลายู กลุ่มผู้อพยพเป็นกลุ่มไทยพุทธที่โยกย้ายเนื่องจากเหตุผลด้านการทามาหากิน ซึ่ง
เป็นภาวะปกติของสังคมเกษตรกรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่การอพยพโยกย้ายเพื่อหา
แหล่ งทากินเป็น แบบแผนและสภาวะปกติของสังคม และหลั งจากที่ส ยามยกหั วเมืองมลายูให้กับ
อังกฤษส่งผลให้คนไทยกลุ่มหนึ่งกลายเป็นชนกลุ่มน้อยในมาเลเซีย และธารงอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่
แตกต่างไปจากคนมาเลย์หรือคนไทยอาศัยอยู่ในรัฐต่าง ๆ ของมาเลเซีย เช่น กลันตัน เคดะห์ เปอร์ลิส
เประ และปีนัง ในกลันตันใน ค.ศ.๑๙๗๐ คนไทยหรือสยามเป็นชนกลุ่ มน้อยของรัฐ คือ มีจานวน
ทั้งสิ้น ๖,๙๓๗ คน หรือประมาณร้อยละ ๑ ของจานวนประชากรทั้งหมดของรัฐกลันตัน (๖๘๖,๒๖๖
คน) คนไทยกลุ่ มดังกล่าวส่วนใหญ่ตั้งชุมชนอยู่ในเขตอาเภอปาเซร์มัส และอาเภอตุมปัส (Ismail,
๑๙๘๐: ๔ อ้างใน ฐิรวุฒิ เสนาคา, ๒๕๕๙, ๑๐๘)
งานศึกษาของ เคอซอว์ (Kershaw) (ฐิรวุฒิ เสนาคา, ๒๕๕๙, ๑๐๘) ระบุว่า ในช่วงทศวรรษ
ที่ ๑๙๖๐ และ ๑๙๗๐ คนไทยในมาเลเซียโดยเฉพาะในรัฐกลันตันส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตชนบท โดย
ในช่วงปลายทศวรรษที่ ๑๙๗๐ กลุ่มคนไทยอาศัยอยู่ในหมู่บ้านสาคัญ ๑๔ แห่ง ของรัฐกลันตัน ชุมชน
ไทยในรัฐกลันตัน ปรากฏให้เห็นเด่นชัดและแตกต่างไปจากชุมชนของคนมาเลย์ โดยสีสันของโบสถ์
วิหารและวัดวาอาราม และภาษาไทยปักษ์ใต้ที่ใช้ สาหรับการสื่อสารในชีวิตประจาวัน อย่างไรก็ตาม
ถึงแม้ว่าชุมชนไทยในมาเลเซียจะผลิตซ้าหรือสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่แตกต่างไปจากความเป็น
มาเลย์ แต่ในชีวิตประจาวัน คนไทยในมาเลเซียมีปฏิสัมพันธ์กับคนและรัฐมาเลย์ เช่น เด็กไทยเข้า
โรงเรียนมาเลย์ และชายไทยแต่งงานกับหญิงมาเลย์
การดารงอยู่และการผลิตซ้าความเป็นไทยของคนไทยหรือไทยพลัดถิ่นในมาเลเซียมิได้จากัด
เฉพาะในรั ฐ กลั น ตั น หากแต่พ บเห็ น ได้ ใ นรั ฐ อื่ น ๆ เช่ น ในไทรบุ รี ซึ่ ง จากการศึ กษาของ วสั น ต์
ชีวะสาธน์ (๒๕๔๐ อ้างใน ฐิรวุฒิ เสนาคา, ๒๕๕๙, ๑๐๙) พบว่า ไทรบุรีเป็นอีกรัฐของมาเลเซียที่มีคน
ไทยอาศัยอยู่หนาแน่น โดยใน พ.ศ. ๒๕๔๐ มีคนไทยอาศัยอยู่ในรัฐเคดะห์หรือไทรบุรี ประมาณ
๔๐,๐๐๐ คน อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ๒๗ แห่ง และมีวัดไทยกว่า ๕๐ แห่ง อย่างไรก็ตาม บทความของ
บุญยงค์ เกศเทศ และนิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต (ฐิรวุฒิ เสนาคา, ๒๕๕๙, ๑๐๙) ระบุเช่นกันว่า คนไทย
อาศัยอยู่กันมากใน ๗ อาเภอของรัฐไทรบุรี และตามคาบอกเล่าของผู้ใหญ่บ้านบ้านปลายละไม หนึ่ง
ในหมู่บ้านเก่าแก่ของไทยในไทรบุรี “ทั้ง ๗ อาเภอ มีหมู่บ้านคนไทยอยู่ถึง ๕๓ หมู่บ้าน มีวัด ๓๔ วัด
มีสานักสงฆ์อีก ๘ สานัก และมีคนไทยอาศัยอยู่ในรัฐนี้ ไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ คน” คนไทยอาศัยและ
ตั้งหลักแหล่งในไทรบุรีมาเป็นเวลายาวนาน หมู่บ้านและวัดบางแห่ง เช่น บ้านและวัดทุ่งควาย มีอายุ
มากกว่า ๕๐ ปี (บุญยงศ์ เกศเทศ และนิพนธ์ ทิ พย์ศรีนิมิต, ๒๕๔๗: ๗๐ อ้างใน ฐิรวุฒิ เสนาคา,
๒๕๕๙, ๑๐๙) คนไทยในไทรบุรีส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านชนบท “ในชีวิตประจาวัน ชาวไทยที่ไทร
บุรีส่วนมากทานา ทาสวนยางพารา และพูดจาภาษาไทยถิ่นใต้สาเนียงนครศรีธรรมราชและสงขลา”

๒๓

(ประพันธ์ เรืองณรงค์, ๒๕๔๕: ๒๑ อ้างใน ฐิรวุฒิ เสนาคา, ๒๕๕๙, ๑๐๙) “ชาวไทยในไทรบุรีมี
ความสั มพัน ธ์เป็ น ญาติมิต รกับ ชาวปักษ์ใต้ เช่น จั งหวัดสงขลาและจังหวั ดนครศรีธ รรมราช บาง
ครอบครัวยังไปมาหาสู่ แต่เป็นที่น่าสังเกตประการหนึ่งคือ ชาวไทยไทรบุรีมีความเป็นอยู่อย่างสังคม
เกษตร ชาวบ้านยังมีความเชื่อดั้งเดิมและใช้ชี วิตอย่างเรียบง่าย รวมทั้งรักษาประเพณีและวัฒนธรรม
ไว้อย่างเหนียวแน่น ต่างจากชาวไทยปักษ์ใต้ในปัจจุบัน ซึ่งส่วนใหญ่เปลี่ยนสู่สังคมเมือง และได้รับ
วัฒนธรรมจากส่วนกลาง ซึ่งเป็นอิทธิพลวัฒนธรรมตะวันตกเป็นส่วนใหญ่ (วสันต์ ชีวะสาธน์, ๒๕๔๐:
๓๐ อ้างใน ฐิรวุฒิ เสนาคา, ๒๕๕๙, ๑๐๙)
คนไทย/ไทยพลัดถิ่นในมาเลเซียยังคงผลิตซ้าอัตลักษณ์ความเป็นไทย และเป็นไทยพลัดถิ่นใน
ความหมายที่เป็น “ประชาชนที่มีเจ้าผู้ปกครองสองพระองค์ ” ซึ่งก็คล้าย ๆ กับข้อสรุปของวินิจ รังผึ้ง
ผู้เดินทางเข้าไปเยี่ยมชุมชนคนไทยในมาเลเซียใน พ.ศ.๒๕๕๐ ความว่า
“แทบไม่น่าเชื่อครับว่าคนไทยเหล่านี้ยังคงมีความเป็นไทยอย่างเหนียว
แน่ น นั บ ถื อ พระพุ ท ธศาสนากั น อย่ า งเคร่ ง ครั ด และแนบแน่ น กั บ วั ด กั บ
พระพุทธศาสนาอันเป็นเสมือนศูนย์รวมจิตใจของพวกเขามากยิ่งกว่าคนไทยใน
เมืองไทยปัจจุบันเสียอีก โดยในรัฐเคดะห์นั้นมีวัดที่มีรูปร่างหน้าตาของโบสถ์ วิหาร
ศาลาการเปรียญ เหมือนวัดในเมืองไทยอยู่มากมายถึง ๕๐ วัด ส่วนในรัฐปีนังนั้นมี
วัดใหญ่ ๆ อยู่บนเกาะถึง ๕ วัด และอยู่นอกเกาะอีก ๕ วัด ในเมืองเปอร์ลิส มีวัด
๑๐ วัด และมีวัดกระจายอยู่ในกลันตัน ตรังกานู และเประ อีกมากมายหลายวัด
ชื่อหมู่บ้านต่าง ๆ ในชุมชนคนไทยยั งคงมีชื่อหมู่บ้านอย่างไทย ๆ เช่น บ้านทุ่ง
ควาย บ้านนาข่า บ้านจันทร์หอม บ้านประดู่ บ้านทุ่งพลู เป็นต้น หนาซ้าทางเข้า
หมู่บ้านบางแห่งยังมีป้ายชื่อภาษาไทยไว้หน้าหมู่บ้านเสียอีก และที่สาคัญภายใน
บ้านของพวกเขามักจะมีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระ
บรมราชินี และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ประดับไว้
บูชาเป็นมิ่งขวัญ...เมื่อมีงานบุญงานเทศกาลทางพระพุทธศาสนาพวกเขาจะพร้อม
ใจมาทาบุญที่วัดกัน พร้อมหน้า พูดจาสื่ อสารกันด้วยภาษาไทย แม้นคนไทยใน
มาเลเซียเหล่านี้ซึ่งปัจจุบันเป็นคนรุ่นที่เกิดในมาเลเซีย แต่ในชีวิตประจาวันพวก
เขายังรักภาษาไทยและใช้ภาษาไทยกันในครอบครัว ดูโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ จาก
เมืองไทย และเมื่อมีกีฬาระดับประเทศก็ยังเชียร์ทีมไทยไม่เว้นแม้การดวลเซปัก
ตะกร้ อ ระหว่ า งไทย-มาเลเซี ย คนไทยในมาเลเซี ย ยั ง เชี ย ร์ ที ม ไทยกั น อย่ า ง
สนุกสนานและออกนอกหน้า แล้วอย่างนี้จะไม่เรียกพวกเขาเป็น “คนไทย” ใน
มาเลเซียได้อย่างไร” (วินิจ รังผึ้ง, ๒๕๕๐ อ้างใน ฐิรวุฒิ เสนาคา, ๒๕๕๙, ๑๑๐)

๒๔

ความเป็นไทยและไทยพลัดถิ่นในมาเลเซียยังคงอยู่ในปัจจุบัน เอกสารบางชิ้นระบุว่า ปัจจุบัน
มีคนไทยหรือไทยพลัดถิ่นในมาเลเซีย ประมาณ ๖๐,๐๐๐ คน อย่างไรก็ตาม บุญยงค์ เกศเทศ และ
นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต (๒๕๔๗: ๗๐ อ้างใน ฐิรวุฒิ เสนาคา, ๒๕๕๙, ๑๑๐) ให้ข้อมูลต่างไป โดยระบุว่า
ในปัจจุบันมีคนไทยเชื้อสายไทยในมาเลเซียประมาณ ๘๐,๐๐๐ คน ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในรัฐตอนเหนือ
ของสหพันธรัฐมาเลเซีย โดยเฉพาะในรัฐเคดะห์ (ไทรบุรี) กลันตัน ปะลิศ และเประ
ในการดาเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์ ประกอบไปด้วยคนไทยที่อาศัยอยู่ในรัฐปีนัง ๕ ปี
ขึ้นไป และคนไทยผลัดถิ่นที่อาศัยอยู่ในรัฐปีนัง

บริบทรัฐปีนัง สหพันธรัฐมำเลเซีย
อาณัติ อนันตภาค (๒๕๕๗, ๑๒-๑๖) ให้ข้อมูลว่า มาเลเซีย หรือสหพันธรัฐมาเลเซี ย เป็น ๑
ใน ๑๐ ประเทศในกลุ่ม “อาเซียน” หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ปัจจุบันมาเลเซีย มีพื้นที่แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน โดยส่วนแรก คือมาเลเซียตะวันตกอยู่ทางตอน
ใต้ของคาบสมุทรมลายู มีพรมแดนติดประเทศไทยทางรัฐกลันตัน เประ เปอร์ลิส และเคดะห์ และด้าน
ใต้ติดกับสิงคโปร์ทางรัฐยะโฮร์ ส่วนที่ ๒ คือ มาเลเซียตะวันออก อยู่ทางตอนเหนือของเกาะบอร์เนียว
มีพรมแดนทิศใต้ติดอินโดนีเซียทุกส่วนของมาเลเซียตะวันออก แต่ล้อมรอบประเทศบรูไนดารุสซาลาม
ดินแดนทั้ง ๒ ส่วนของมาเลเซียขวางกั้นไว้ด้วยทะเลจีนใต้
นาม มาเลเซีย แท้จริงเพิ่งปรากฎขึ้นหลังวันที่ ๑๖ กันยายน ค.ศ. ๑๙๖๓ นั่นคือ หลังจากที่
สหพันธ์มลายา (ชื่อของมาเลเซียเดิม) จะบรรลุข้อตกลงในการรวมเอาสิงคโปร์ บอร์เนียวเหนือ และซา
ราวัก เข้ามาร่วมในนามชาติเดียวกัน (อีก ๒ ปีต่อมา สิงคโปร์ก็แยกตัวออกไปตั้งประเทศของตนเองอีก
ครั้ง)
ปัจจุบันมาเลเซีย แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๓ รัฐ (States-negeri-negeri) อยู่ใน
มาเลเซียตะวันตกหรือมาเลเซียส่วนที่เป็นคาบสมุทร (Peninsular Malaysia) ๑๑ รัฐ ได้แก่ ปาหัง
สลังงอร์ เนรีเซมบิลัน มะละกา ยะโฮร์ เประ กลันตัน ตรังกานู ปีนัง เคดะห์ และเปอร์ลิส กับอยู่ใน
มาเลเซียตะวันออก (East Malaysia) หรือบนเกาะบอร์เนียวอีก ๒ รัฐ ได้แก่ ซาบาห์ กับ ซาราวัก
และ ๓ ดินแดนสหพันธ์ (Federal territories-wilayah-wilayah persekutuan) เป็นดินแดนที่
รั ฐ บาลกลางปกครอง เขตการปกครองต่ าง ๆ ได้แก่ กรุง กัว ลาลั มเปอร์ เมืองปุ ตราจายา (เมือ ง
ราชการ) และลาบวน (ศูนย์กลางทางการเงินระหว่างประเทศนอกชายฝั่ง) โดยทั้งกรุงกัวลาลัมเปอร์
และปุ ต ราจายาอยู่ ใ นพื้ น ที่ รั ฐ สลั ง งอร์ ส่ ว นลาบวนอยู่ ใ กล้ รั ฐ ซาบาห์ และปกครองด้ ว ยระบอบ
ประชาธิปไตย แบบรัฐสภา มีการปกครองในรูปแบบคล้ายอังกฤษกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประมุข
แห่งรัฐมีตาแหน่งเป็พระราชาธิบดี (ยังดี เปอร์ตวน อากง)
สมเด็จพระราชาธิบดี เป็นประมุขอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ มาจากการเลือกตั้งสุลต่าน ๙ รัฐ
ได้แก่ ยะโฮร์ ตรังกานู ปาหัง สลังงอร์ เคดะห์ กลันตัน เนกรีเซมบีลัน เประ และเปอร์ลิส ผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนขึ้น ดารงตาแหน่งวาระละ ๕ ปี ส่วนอีก ๔ รัฐ คือ ปีนัง มะละกา ซาบาห์ และซาราวัก ไม่มี
สุลต่านปกครอง

๒๕

ตามปกติสุลต่านที่มีอาวุโสสูงสุดและได้รับเลือก โดยต้องได้เสียงมากกว่าครึ่งหนึ่ง นอกจากนี้
ยังอาจได้รับเลือกเข้ามาเป็นสมัยที่ ๒ ได้อีกหากสุลต่านจากรัฐอื่น ๆ ได้ดารงตาแหน่ง ยังดี เปอร์ตวน
อากงเรียบร้อยแล้ว
อานาจส่ วนใหญ่ของ ยั งดี เปอร์ตวน อากง เกี่ยวกับพิธีการต่าง ๆ นอกจากนั้นมีอานาจ
ในทางบริหาร และนิติบัณฑิต คือ กฎหมายที่ออกมาจะต้องประกาศใช้ ถูกยั บยั้ง หรือได้รับการแก้ไข
ในนามพระองค์ มีอานาจเกี่ยวกับการกาหนดสมัยประชุมสภาแต่งตั้งหัวหน้าพรรคการเมืองที่มีเสียง
ข้างมาก หรือที่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ ให้ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี มีอานาจอภัยโทษ แต่งตั้ง
ประธานศาลและผู้พิพากษาตามคาแนะนาของนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐบาล นอกจากนี้ ยังสามารถ
ประกาศภาวะฉุกเฉิน โดยถ้ารัฐบาลเห็นว่ามีความจาเป็น ยังดี เปอร์ตอน อากง และเป็นผู้ประกาศ
พระบรมราชโองการ และเมื่อประกาศใช้แล้วจะไม่มีโองการอะไรมาเปลี่ยนแปลงได้
มาเลเซียมีการปกครองแบบสหพันธรัฐ มีรัฐบาลกลางทาหน้าที่ดูแลเรื่องสาคัญ ๆ เช่น การ
ต่างประเทศ การป้องกันประเทศ ความมั่นคง ตุลาการ การคลัง และอื่น ๆ ขณะที่ในแต่ละรัฐมีรัฐบาล
ของรัฐดูแลด้านศาสนา ประเพณี สังคม เกษตรกรรม การคมนาคมภายในรัฐบางรัฐ เช่น กลันตัน มี
ระบบราชการในรูปแบบของตนเอง นอกจากนี้ ในแต่ละรัฐจะมีสภาแห่งรัฐที่มาจากการเลือกตั้งทุก ๆ
๔ ปี เหมือนกันหมด
สิ่งที่น่าสนใจประการหนึ่งสาหรับมาเลเซียนั้นก็คือเรื่องของประชากร กล่าวคื อ มาเลเซีย
นับเป็นหนึ่งในประเทศในกลุ่ม “อาเซียน” ที่มีประชากรหลากหลายเชื้อชาติดารงอาศัยอยู่ร่วมกัน
ด้วยเหตุนี้ครั้งหนึ่งปัญหาเรื่องความหลากหลายเชื้อชาติของประชากรนี้เองที่นามาสู่สงครามกลาง
เมืองอันเนื่องมาจากการกีดกันทางเชื้อชาติ
มาเลเซียมีประชาการส่วนใหญ่เป็นชาวมลายู คือมีร้อยละ ๕๐.๔ ในจานวนนี้ถูกเรียกว่าเป็น
ชาวภูมิบุตร (Bumiputra) คือเป็นบุตรแห่งแผ่นดิน ซึ่งไม่เพียงแต่รวมเอาชาวมลายูเท่านั้น หากรวมไป
ถึงชนชั้นดั้งเดิมของประเทศอีกส่วนหนึ่งด้วย โดยชนดั้งเดิมที่ว่านี้ ได้แก่ กลุ่มชนเผ่าในรัฐซาราวัก และ
รัฐซาบาห์ (บอร์เนียวเหนือในอดีต) ซึ่งมีอยู่ร้อยละ ๑๑
ตามรัฐธรรมนูญของมาเลเซียนั้นถือว่า ชาวมลายูนั้นคือมุสลิม และอยู่ในกรอบวัฒนธรรม
มลายู แต่ชาวภูมิบุตรที่ไม่ใช่ชาวมลายูนั้น มีจานวนกว่าครึ่งของประชากรในรัฐซาราวัก (ได้แก่ ชาว
อิบัน ร้อยละ ๓๐) และร้อยละ ๖๐ ของประชากรในรัฐซาราวัก (ได้แก่ ชาวอิบัน ร้อยละ ๓๐) และ
ร้อยละ ๖๐ ของประชากรในรัฐซาบาห์ (ได้แก่ ชาวกาดาซัน-ดูซุน มีร้อยละ ๑๘ และชาวบาเจา ร้อย
ละ ๑๗) นอกจากนี้ ยังมีชนพื้นเมืองดั้งเดิมของคาบสมุทรมลายูที่ถูกรวมเข้าเป็นภูมิบุตรอีกกลุ่มหนี่ ง
คือ โอรัง อัสลี
นอกจากนั้น ประชากรกลุ่มใหญ่ที่ไม่ใช่ชาวภูมิบุตรหรือชนดั้งเดิมถือเป็นพวกที่เข้ามาใหม่ แต่
ปัจจุบันนับเป็นมาเลเซียเชื้อสายจีน มีอยู่ร้อยละ ๒๓.๗ ซึ่งมีกระจายอยู่ทั่วประเทศ นอกจากนี้ ก็มีชาว
มาเลเซียเชื้อสายอินเดีย อีกร้อยละ ๗.๑ ของประชากร ส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมาจากชาวทมิฬ แต่ยังมี
ชาวอินเดียกลุ่มอื่น อย่างเกรละ, ปัญจาบ, คุชราต และปาร์ซี นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มชาวมาเลเซียเชื้อ
สายไทย โดยอาศัยอยู่ในรัฐทางตอนเหนือของประเทศ และคนเชื้อสายชวาและมินังกาเบาในรัฐทาง
ตอนใต้ของคาบสมุทรอย่างรัฐยะโฮร์

๒๖

ไม่เพียงเท่านั้น ยังมีชุมชนลูกครึ่งคริส ตั ง (โปรตุเกส-มาลายู) ที่นับถือศาสนาคริสต์นิกาย
โรมันคาทอลิก และชุมชนลูกครึ่งอื่น ๆ อย่างฮอลันดาและอังกฤษ ส่วนมากอาศัยในรัฐมะละกา ส่วน
ลูกครึ่งเปอรานากัน หรือชาวจีนช่องแคบ (จีน-มลายู) ส่วนมากอาศัยอยู่ในรัฐมะละกา และมีชุมชนอยู่
ในรัฐปีนัง อีกส่วนหนึ่ง
มาเลเซียบัญญัติในรัฐธรรมนูญให้อิสลามเป็นศาสนาประจาชาติ และผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม
จะมีสิทธิพิเศษ คือ ได้รับเงินอุดหนุนเรื่องค่าครองชีพตามนโยบายภูมิบุตรของรัฐบาล
ประชากรร้อยละ ๖๑.๓ ของประเทศนับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ ๑๙.๘ นับถือศาสนาพุทธ
ร้อยละ ๙.๒ นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ ๖.๓ นับถือศาสนาฮินดู และร้อยละ ๑.๓ นับถือลัทธิขงจื๊อ
ลัทธิเต๋า และความเชื่อดั้งเดิมอื่น ๆ ของจีน แต่การหันไปนับถือศาสนาอื่นที่ไม่ใช่อิสลามเป็นปัญหา
อย่างมากเนื่องจากทางภาครัฐจะไม่เปลี่ยนข้อมูลทางราชการให้
ในปัจ จุบัน มาเลเซีย ถูกนับว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความมั่งคั่งมากประเทศหนึ่งในกลุ่ ม
ประชาคมอาเซียนด้วยกัน ทั้งนี้ก็เป็นผลมาจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างต่อเนื่อง
อัฟฟาน ตุลยศักดิ์ (๒๕๕๗, ออนไลน์) ให้ข้อมูลว่า ปัญหาชาติพันธุ์ในมาเลเซียยังคงมีให้เห็น
อยู่อย่างต่อเนื่อง กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ ต่างพยายามสร้างอานาจเพิ่มบทบาทการเข้ามามีส่วน
ร่วมในสังคมและเมือง เพื่อแสดงถึงบทบาทกลุ่มของตนให้อยู่เหนือกลุ่มอื่น และพยายามสร้างอิทธิพล
ของความเป็นอัตลักษณ์ของตนให้อยู่เหนือกว่ากลุ่มอื่น ๆ เช่นเดียวกัน
ปัญหาความขัดแย้ งทางชาติพันธุ์ในมาเลเซีย ที่ เห็นได้ชัดมาจากความขัดแย้งระหว่างชาว
มลายูกับคนจีนที่พยายามเข้ามาหรือเป็นเพียงผู้อาศัย ยังเป็นปัญหาที่รัฐบาลมาเลเซียต้องเข้าไปแก้ไข
ซึ่งปัญหาดังกล่าวล้วนเกิดจากการที่รัฐบาลให้ความสาคัญกับชาวมลายูเหนือชาติพันธุ์อื่น โดยกาหนด
นโยบายภูมิปุตราที่ให้สิทธิพิเศษแก่ชาวมลายูเหนือชาติเชื้ออื่น ไม่ว่าจะเป็นการใช้สิทธิด้านการศึกษา
ชาวมลายูมีสิทธิในโอกาสด้านการศึกษามากกว่าชาติพันธุ์อื่น ถึงแม้จะมีผลการเรียนต่าแต่ก็สามารถ
เข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยได้ แต่คนจีนต้องสอบแข่งขันเพื่อให้มีสิทธิได้รับการศึกษา การให้สิทธิ
ส่วนใหญ่กับคนมลายูในการประกอบอาชีพเป็นข้าราชการ คนมลายูเข้าไปมีบทบาทและดารงตาแหน่ง
สาคัญหลายตาแหน่งในทางการเมือง ส่วนคนจีนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพค้าขายและเป็นนักธุรกิจ
โดยไม่มีสิทธิ์เข้าไปมีบทบาททางการเมืองเหมือนคนมลายู ซึ่งนี่ เป็นการแสดงถึงความเหลื่ อมล้าทาง
สังคมที่รัฐมลายูได้ระบุสิทธิของชนพื้นเมืองไว้อย่างชัดเจน ด้วยเหตุนี้จึงทาให้เกิดความเข้ากันไม่ได้จน
นาไปสู่ความขัดแย้งในที่สุด แต่ภายหลัง ตนกู นาจิบ อับดุลราซัก ขึ้นดารงตาแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี
คนใหม่ ได้แสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิด จนทาให้สถานะของคนจีนในด้านการเข้าไปมี ส่วนร่วม
ทางการเมืองมีมากขึ้น จะเห็นได้จากพรรคการเมืองของชาวจีน MCA ได้เข้าไปเป็นพรรคร่วมรัฐบาล
กับพรรคอัมโน UMNO พรรคร่วมรัฐบาลเข้าไปมีพื้นที่ทางการเมืองและสามารถหาผลประโยชน์ให้
ชาวจีนได้มากขึ้น
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้พรรคตัวแทนของคนจีน MCA ได้เข้าไปเป็นพรรคร่วมรัฐบาล แต่ผู้ที่ได้
ดารงตาแหน่งสาคัญ ๆ ในกระทรวงต่าง ๆ ส่วนใหญ่แล้วยังเป็นคนมลายู ถึงแม้สิทธิของคนจีนยังถูก
จากัดแต่มีรัฐหนึ่งที่คนจีนมีอิทธิพลอย่างมาก ซึ่งก็คือปีนัง เป็นเมืองท่าที่สาคัญทางเศรษฐกิจ เกาะ
ปีนังเป็นแหล่งพักพิงของผู้อพยพชาวจีนโดยเฉพาะการเข้ามาเป็นผู้ใช้แรงงานเป็นจุดเริ่มต้นของการตั้ง
หลักถิ่นฐานอย่างถาวรและเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่มีคนจีนอาศัยอยู่เป็นจานวนมาก ปัจจุบันผู้ว่าการรัฐ
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เป็นคนจีน เจ้าของธุรกิจการค้าและอสังหาริมทรัพย์ เกือบทั้งหมดก็ยังเป็นของคนจีน เสียส่วนใหญ่ คน
จีนที่อาศัยอยู่ที่นี่ส่วนใหญ่จะมีส ถานะที่ต่างจากรัฐอื่น ๆ ในมาเลเซีย ถึงแม้คนจีนจะเป็นผู้ว่าการรัฐ
ปีนัง แต่ในความเป็นจริงแล้วคนจีนก็ยังไม่ได้มีสิทธิเกินในตัวรัฐธรรมนูญกาหนดไว้ คนจีนจึงถูกจากัด
สิทธิอยู่เช่นเดิม
สายสกุล เดชาบุตร (๒๕๕๘, ๑๗๘-๑๘๐) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับปีนังว่า ในบรรดาเมืองหลวงของ
ชาติตะวันตกหรือชาติเจ้าอาณานิคมได้เข้ามาตั้งมั่นแสวงหาผลประโยชน์ในยุคของการล่าอาณานิคม
ในภูมิภ าคเอเชีย ตะวัน ออกเฉีย งใต้ ซึ่งมีที่ส าคัญ ๆ คื อ มะละกาของโปรตุเกส มะนิล าของสเปน
ปัตตาเวียของฮอลันดา ปีนังและสิงคโปร์ของอังกฤษ ปีนังถือว่าเป็นฐานที่มั่นแห่งสุดท้ายของบรรดา
ชาติอาณานิคมในการรุกรานล่าอาณานิคม และปีนังก็ถือเป็นเมืองที่สร้างประโยชน์ให้แก่เจ้าอาณา
นิคมน้อยกว่าเมืองใด ๆ ที่กล่าวมา เหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะแม้อังกฤษจะเข้ามาครอบครองปีนังและใช้
ปีนังเป็นฐานบัญชาการในการล่าอาณานิคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็จริง หากแต่การตั้งเป็นเมือง
หลวงหรือฐานบัญชาการนั้น ก็เป็นไปเพียงแค่ชั่วคราว กล่าวคือ ไม่นานอังกฤษก็ย้ายฐานบัญชาการ
การล่ า อาณานิ ค มของตนเองในภูมิ ภ าคไปตั้ง มั่ นยั ง สถานที่ ห นึ่ งซึ่ ง สะดวกกว่ า เจริ ญ กว่ า และมี
ความสาคัญมากกว่า นั่นก็คือ ย้ายไปยังสิงคโปร์ที่ชาวอังกฤษเองเข้าไปพัฒนาจนเจริญและเติบโต
ในฐานะเมืองหลวงของชาติอาณานิคม ปีนังถือว่ าเป็นเมืองที่ถูกเข้ามาตั้งมั่นช้ากว่าใครเขา
นั่นคือ กว่าที่ชาติตะวันตกจะเข้ายึดครองก็ล่วงเลยมาถึงศตวรรษที่ ๑๘ แล้ว ขณะที่มะละกานั้น
โปรตุเกสเข้าครอบครองตั้งแต่ศตวรรษที่ ๑๖ สเปนตั้งมะนิลาขึ้นในศตวรรษที่ ๑๖ เช่นกันและ
ฮอลันดาเข้าตั้งมั่นในปัตตาเวียในศตวรรษที่ ๑๗ และด้วยความล่าช้านี่เองทาให้ระยะเวลาในการ
กอบโกยหรือแสวงหาผลประโยชน์ของชาติอาณานิคม ซึ่งก็คืออังกฤษในเวลานั้นที่เหลือน้อยเต็มที
ทั้งนี้เพราะในอีกไม่กี่ปีความเปลี่ยนแปลงก็ได้เคลื่อนเข้ามาปิดเกมยุคล่าอาณานิคมลงแล้ว
กระนั้ น หากพิ จ ารณากั น ในแง่ ข องบทบาทความเป็ น เมื อ งที่ ถู ก ชาติ เ จ้ า อาณานิ ค มเข้ า
ครอบครองและตั้งมั่นแล้ว ปีนังก็ถูกนับเป็นหนึ่งเมืองที่สนใจและควรได้รับการศึกษาอย่างยิ่งเมืองหนึ่ง
ในอาเซียตะวันออกเฉียงใต้
เกาะปีนัง หรือที่คนไทยในอดีตจนปัจจุบันเรียกว่า เกาะหมากนี้ ปัจจุบันกลายมาเป็นรัฐปีนัง
ซึ่งเป็น ๑ ใน ๑๓ รัฐที่รวมกันกลายมาเป็น สหพันธรัฐมาเลเซีย มีเมืองหลวงคือเมืองจอร์จทาวน์ ที่
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกพร้อมกับเมืองมะละกาของมาเลเซีย ในวันที่ ๗ กรกฎาคม ค.ศ.
๒๐๐๘
ในอดีตนั้น ปีนังหรือเกาะปีนั งถือเป็นส่วนหนึ่งของรัฐไทรบุรี คือ เคดะห์ ที่สยามหรือไทยถือ
ว่าเป็นรัฐเมืองขึ้นของไทยมาก่อน
ในความรู้สึกและความหมายที่กล่าวมานี้ดูเหมือนด้านหนึ่ง ปีนังหรือเกาะหมากก็จะมีสถานะ
ที่ไม่ต่างไปจากมะละกา ที่ครั้ งหนึ่งไทยก็เคยมองว่าเป็นส่วนหนึ่ งของเมืองประเทศราชของไทย แม้
ขณะที่โปรตุเกสเข้ายึดครองมะละกาแล้วส่งทูตมาเจริญสัมพันธไมตรีกับกรุงศรีอยุธยา คนไทยก็มองว่า
เป็นการให้เกียรติ ทั้งที่แท้ จริงแล้ว โปรตุเกสเพียงแต่ดาเนินการทางการทูต เพื่อการค้าของตนเอง
ตามปกติเท่านั้น
เช่นเดียวกันสาหรับปีนัง ปรากฏว่าเมื่ออังกฤษแสดงความจานงที่จะเข้ามาตั้งมั่นยังเกาะปีนัง
เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการการค้าและการแสวงหาอาณานิคมของตนเองในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
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เฉียงใต้ ไทยหรือสยามในเวลานั้นก็พยายามแสดงการประท้วงหากแต่ก็ ไม่อาจทาอะไรได้มากไปกว่า
การแสดงความไม่พอใจเท่านั้น ทั้งนี้เพราะอังกฤษไม่ได้สนใจว่ าไทยจะถือว่าปีนังเป็นส่วนหนึ่งของ
ราชอาณาจักรไทย หากแต่คิดเพียงว่าปีนังนั้นเป็นเกาะที่ตั้งอยู่ในดินแดนของเคดะห์ ซึ่งมีองค์สุลต่าน
ปกครองเป็นของตนเองเท่านั้น
จากเกาะที่ไร้ความสาคัญในช่วงก่อนศตวรรษที่ ๑๘ กระทั่งกลายมาเป็นฐานที่มั่นของเจ้าแห่ง
จักรวรรดิอาณานิคมในศตวรรษที่ ๑๘ ส่งผลให้ปีนังกลายมาเป็นเมืองที่มีความสาคัญขึ้นอย่างเห็นได้
ชัด แน่นอนดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าแท้จริงแล้วปีนังไม่ได้ยังประโยชน์อะไรมากมายให้แก่อังกฤษก็จริง
แต่กระนั้นด้วยความเป็นเมืองที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิอาณานิคมของเจ้าแห่ง
การล่าอาณานิคมในศตวรรษที่ ๑๘ ต่อเนื่องถึงศตวรรษที่ ๑๙ อย่างอังกฤษอย่างน้อยที่สุด ปีนังก็
กลายมาเป็นเมืองที่โดดเด่นจนได้รับสมญาในเวลาต่อมาว่า “ไข่มุกแห่งบูรพาทิศ”
ในภูมิภาคอาเซียน มีสถานที่ที่องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอยู่ประมาณ ๓๐
แห่ง หนึ่งในนั้นคือเมืองจอร์จทาวน์ (Georgetown) เกาะปีนัง สหพันธรัฐมาเลเซีย หลายชาติมี
ประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับปีนัง รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งตอนนี้กาลังมีความพยายามที่จะติดตามและ
เก็บรักษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์เหล่านั้นเอาไว้
ปีนังหรือที่คนไทยในอดีตเรียกว่า “เกาะหมาก” เป็นเมืองท่าสาคัญของมาเลเซีย และของ
อาเซียน อังกฤษเคยยึดครอง สถาปัตยกรรมชิโน-โปรตุกีส ส่วนผสมระหว่างตะวันตกกับตะวันออกยัง
มีให้เห็น รัฐปีนังประกอบด้วยส่วนที่เป็นแผ่นดินใหญ่ ได้แก่ บัตเตอร์เวิร์ธ หรือเซอเบอรังเปอราย และ
เกาะปีนัง โดยตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมาเลเซีย ห่างจากอาเภอสะเดาจังหวัดสงขลา
ประมาณ ๑๖๐ กิโลเมตร มีพื้นที่ ๒๘๕ ตารางกิโลเมตร โดยมีความหนาแน่นประชากร ประมาณ
๑๔๐๔.๙ คน/ตารางกิโลเมตร เมืองหลวง ได้แก่ จอร์จทาวน์ และยังเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวอีกด้วย
ประชากร ๑.๕ ล้านคน (ข้อมูลเมื่อมิถุนายน ๒๕๕๐ อ้างใน สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง , ๒๕๕๑:
๒) ส่วนใหญ่เป็นชาวจีนฮกเกี้ยน โดยมีชาวมาเลเซียภูมิบุตร ชาวจีน ชาวอินเดีย และชนชาติอื่น ๆ อยู่
รวมกัน ดังนั้น ภาษาราชการ คือ บาฮาซาร์มาเลเซีย (Bahasa Malaysia) ภาษาจีนฮกเกี้ยน เป็น
ภาษาท้ อ งถิ่ น ที่ ใ ช้ ทั่ ว ไปคู่ กั บ ภาษาบาฮาซาร์ ม าเลเซี ย ประชาชนทั่ ว ไปส่ ว นใหญ่ ส ามารถใช้
ภาษาอังกฤษได้ ศาสนาที่นับถือ ได้แก่ อิสลาม พุทธมหายาน ฮินดู และคริสต์ (สถานกงสุลใหญ่ ณ
เมืองปีนัง, ๒๕๕๑: ๑-๓)
ด้านเศรษฐกิจและสังคมของมาเลเซีย หลังจากได้รับเอกราชจากอังกฤษเมื่อปี ๑๙๕๗
มาเลเซียต้องประสบปัญหากลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความแตกต่างกัน คือ ชาวมาเลย์ จีน และอินเดีย ซึ่ง
เกิดขึ้นระหว่างการปกครองของอังกฤษและได้ประทุขึ้นเมื่อปี ๑๙๖๙ ระหว่างการจลาจลของกลุ่มชาติ
พันธุ์ ทาให้เกิดความสูญเสียเป็นวงกว้างต่อสังคมมาเลเซีย
มาเลเซียตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จนนามาสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้วยการเน้นความ
เท่าเทียม การกระจายรายได้และลดช่องว่างทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยนโยบายเศรษฐกิจใหม่เมื่อปี
๑๙๗๐ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่เอื้อให้มาเลเซียประสบความสาเร็จในการบริหารจัดการความ
แตกต่างหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมในประเทศ เช่น ความอยู่รอดของประเทศ โครงสร้าง
ทางการเมืองการปกครอง บทบาทและการบริหารงานจัดการของท้องถิ่นและการสร้างจิตสานึกของ

๒๙

ความเป็ น พลเมืองมาเลเซีย ร่ ว มกัน (บุญรัตน์ รัฐ บริรักษ์, ศุภ การ สิ ริไพศาล และอดิศร ศักดิ์สู ง ,
๒๕๕๕, ออนไลน์)
ด้วยเป็นประเทศที่มีหลายเชื้อชาติ ทั้งคนมาเลเซียเชื้อสายมาเลย์ เชื้อสายจีน เชื้อสายอินเดีย
เป็นต้น แต่ละเชื้อชาติก็คุยภาษาของตัวเอง มาเลเซียก็คุยมลายู คนจีนก็พูดภาษาจีน (จีนกลาง แคน
โทนีส ฮกเกี้ยน) คนอินเดียก็พูดภาษาฮินดู สาหรับการสนทนาข้ามเชื้อชาติจะใช้ภาษาอังกฤษเป็น
สื่อกลางหรือไม่ก็ภาษามลายู กลุ่มแต่ละเชื้อชาติมักจะสร้างความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและชีวิตความ
เป็นอยู่เฉพาะภายในกลุ่มของตน
ชาวมาเลย์เชื้อสายมาเลย์ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ ชาวไร่ ชาวนา อยู่ตามชนบท โดยรัฐบาล
มาเลเซียจะมีโครงการช่วยเหลือให้ได้รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ แก่ชาวภูมิบุตรเหนือชาวมาเลย์เชื้อสาย
อื่น ๆ เช่น การศึกษา ที่อยู่อาศัย การเป็นเจ้าของที่ดิน การถือหุ้นในธุรกิจ เป็นต้น
ชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเมือง มีนิสัยขยันขันแข็ง ประกอบอาชีพธุรกิจ
การค้าเป็นส่วนใหญ่เป็นพ่อค้า นักธุรกิจ บางส่วนทางานในเหมืองหรือสวนยาง มีฐานะร่ารวยกว่าชาว
มาเลย์ เป็นผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของประเทศ
ชาวมาเลย์เชื้อสายอินเดีย ประกอบอาชีพพ่อค้า ทางานด้านใช้แรงงานเป็นส่วนใหญ่ มีความ
ขยันขันแข็ง สภาพความเป็นอยู่ปานกลาง และมีบทบาททางเศรษฐกิจการค้า (ศูนย์พัฒนาการค้าและ
ธุ ร กิ จ ไทย ในประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น ส านั ก งานส่ ง เสริ ม การค้ า ระหว่ า งประเทศ ณ กรุ ง
กัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย, ม.ป.ป., ออนไลน์)
วิสัยทัศน์ของรัฐบาลปีนัง
ชู Good Governance: CAT – Competency, Accountability, Transparency
เป็น international city: heritage + multi-cultural city
เป็น intellectual city: ประชาชนมีการศึกษา รู้ภาษาอังกฤษ+จีน
เป็น WIFI City: เป็น cyber city (Multi-media Super Corridor) (สถานกงสุลใหญ่ ณ
เมืองปีนัง, ๒๕๕๖, ๓)
ภาพรวมศักยภาพของรัฐปีนัง
๑. เป็นเมืองที่น่าอยู่ เมื่อปี ๑๙๙๙ รัฐปีนังได้รับเลือกจาก UNDP (United Nations
Development Program) ว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันอออกเฉียงใต้ และ
ได้รับการจัดลาดับจากนิตยสารเอเชียวีค ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดอันดับที่ ๖ ของทวีปเอเชียโดย
พิจารณาจาก ๑) คุณภาพชีวิตของประชาชน ๒) สวัสดิการของรัฐ ๓) สภาพสิ่งแวดล้อม ๔) ระดับการ
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม สื่อสาร ๕) ระดับการศึกษา และ ๖) สาธารณสุข
๒. ความได้เปรียบในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของปีนัง คือ ๑) การมีอิสระ
จากรัฐบาลในระบบสหพันธรัฐ ทาให้สามารถกาหนดและนานโยบายไปปฏิบัติได้โดยอิสระ ทาให้
สามารถดาเนิน นโยบายที่รั ฐวางไว้ได้อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง ๒) มีแรงงานที่มีทักษะ และใช้
ภาษาอังกฤษได้ดี ๓) มีสิ่งอานวยความสะดวกอย่างดี มีการบริการและการอุตสาหกรรมที่ก้าวหน้า จึง
เป็นรัฐทางเศรษฐกิจที่สาคัญอีกรัฐหนึ่งของมาเลเซีย
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๓. ปัญหาท้าทาย และโอกาส ปัญหาที่รัฐปีนังเผชิญ คือ ๑) ปัญหาการขาดแคลนที่ดี และ
ทรัพยากร ธรรมชาติ ๒) ขาดแคลนแรงงานชั้นกรรมกรที่ยังต้องพึ่งพาแรงงานต่างชาติปัญหาเหล่านี้ทา
ให้รัฐปีนังต้องแสวงหาโอกาส ๓) ให้ความสาคัญกับการดาเนินงานต่าง ๆ ในกรอบของความร่วมมือ
สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ (IMT-GT) เพื่อที่จะร่วมมือกันส่งเสริมการลงทุนตลอดจนแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี
ระหว่างกัน โดยอาศัยการแลกเปลี่ ยนและใช้ศักยภาพของแต่ละประเทศที่มีอยู่อย่างสอดคล้องกัน
อาทิ มาเลเซี ย มี ค วามก้ า วหน้ า ทางด้ า นไฮเทคของอุ ต สาหกรรมและมี เ งิ น ทุ น แต่ ข าด
ทรัพยากรธรรมชาติก็จะมาลงทุนในไทยและผลิตเพื่อส่งออก เป็นต้น ขณะที่อินโดนีเซียมีแรงงานราคา
ถูกก็จะกลายเป็นแหล่งแรงงานสาคัญแหล่งหนึ่งของมาเลเซีย เป็นต้ น (สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง,
๒๕๕๖, ๔-๕)
ความเป็นไทยในรัฐปีนัง
สาหรับประวัติศาสตร์ชาติไทยในปีนัง พบว่า มีบุคคลสาคัญระดับประเทศเคยมาพานักอยู่
อาทิ พระยามโนปกรณ์นิติธาดา, กรมพระยาดารงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าสวัสดิโสภณ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ พระโอรสในรัชกาลที่ ๔ นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จนถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบันก็เคยเสร็จ
เยือน
นอกจากนี้กว่าหลายศตวรรษ วัดไทยในปีนังกลายเป็นที่สักการะบูชาของทั้งคนไทยและคน
ท้องถิ่นที่สนใจในประเพณีไทย เช่น สงกรานต์ ลอยกระทง และในปีนัง ยังปรากฏสถานที่ต่าง ๆ ที่บ่ง
บอกถึงประวัติศาสตร์ความเป็นชาติไทย เช่น
บางกอกเลน (Bangkok Lane) เป็นบ้านแถวที่มีเอกลักษณ์ สร้างขึ้นเมื่อปี ๑๙๒๘ โดย นาย
เชฮ์ เลออง เกฮ์ (Mr.Cheah Leong Keah) ซึ่งราชวงค์ของไทยเคยใช้เป็นที่ประทับ

ภำพที่ ๒.๑ บางกอกเลน (Bangkok Lane) (การท่องเที่ยวรัฐปีนัง (Penang Global Tourism),
ม.ป.ป., ออนไลน์)
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หมู่บ้านไทยปูโลติกุส (Pulau Tikus) ชุมชนคนไทยในปีนั งก่อสร้างชุมชนและอยู่อาศัยมา
จนถึงปัจจุบัน อยู่ใกล้กับวัดไชยมังคลาราม ซึ่งธารง อายุวัฒนะ (๒๕๑๗: ๓๘๗) ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า
หมู่บ้านแห่งนี้ ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็หมายความว่า หมู่บ้านเกาะหนู โดยคาว่า ปูโล แปลว่า เกาะ
ติกุส แปลว่า หนู เป็นหมู่บ้านที่มีคนไทยอยู่อาศัยมา ๑๐๐ ปีเศษมาแล้ว อยู่ในเขตปกครองของอาเภอ
ปีนังเหนือ มีคนไทยอยู่อาศัยพอสมควร และส่วนมากมีคนมีฐานะอยู่ในขั้นมีอันจะกิน และเป็นหญิง
มากกว่าชาย ทั้งนี้เพราะหญิงไทยดังกล่าวนั้น ส่วนมากมีสามีเป็นชาวจีนตั้งถิ่นฐานอยู่ในท้องที่นั้น
วัดไชยมังคลาราม เป็นวัดที่สร้างขึ้นบนพื้นที่ที่ได้รับจากข้าหลวงชาวอังกฤษบัตเตอร์เวิร์ท
(Butterworth) ในราชินีวิกตอเรียมอบให้แก่ชุมชนชาวไทยและชาวพม่าในปี ๑๘๔๕ พระพุทธรูปปาง
ไสยาสน์ ขนาด ๓๕ เมตร สร้างขึ้นเมื่อปี ๑๙๕๘ และวิหารสร้างเมื่อปี ๑๙๗๐ โดยพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดาเนิน
มาเมื่อปี ๑๙๖๒

ภำพที่ ๒.๒-๒.๓ วัดไชยมังคลาราม (การท่องเที่ยวรัฐปีนัง (Penang Global Tourism), ม.ป.ป.,
ออนไลน์)
อนุสาวรีย์พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (Memorial of Phraya Manopakorn)
นายกรัฐมนตรีคนแรกของไทย พระยามโนปกรณ์นิติธาดา หนีภัยการเมืองมาอยู่ที่ปีนัง และถึงแก่
อนิจกรรมเมื่อปี ๑๙๔๘ โดยได้นาอัฐิบรรจุไว้ ณ วัดปิ่นบังอร และส่วนหนึ่งกลับไปยังวัดปทุมวนาราม
ที่กรุงเทพฯ หลังจากนั้นจึงกลายเป็นอนุสาวรีย์ของท่าน (การท่องเที่ยวรัฐปีนัง (Penang Global
Tourism), ม.ป.ป., ออนไลน์)
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ส าหรั บ จ านวนคนไทยที่ อ าศั ย ในปี นั ง แม้ จ ะไม่ มี ตั ว เลขที่ ยื น ยั น แน่ ชั ด เนื่ อ งจากมี ก าร
เคลื่อนย้ายแรงงาน การประกอบอาชีพและการเข้าไปศึกษาเล่าเรียนอยู่ตลอดเวลา แต่จากการสารวจ
ของ สถาบันรัฐปีนัง (Penang Institute) (๒๐๑๓, ออนไลน์) พบว่า ชาวมาเลเซีย ที่ไม่ใช่ชาวมาเลเซีย
เชื้อชาติมาเลย์ จีน และอินเดีย มีอยู่ ๔,๘๐๐ คน และที่ไม่ใช่คนมาเลเซีย มีอาศัยอยู่ถึง ๑๑๕,๔๐๐
คนเลยทีเดียว

ภำพที่ ๒.๔ แผนที่แสดงพื้นที่ที่คนไทยอาศัยอยู่ในรั ฐปีนัง (สถาบันรัฐปีนัง (Penang Institute),
๒๐๑๓)
จากแผนที่แสดงให้เห็นว่า คนไทยที่อาศัยอยู่ในปีนังนั้น มีกระจายทั่วไป โดยเฉพาะคนไทย
ที่มาประกอบอาชีพ ทามาหากิน และศึกษาเล่าเรียน
ศุกลรัตน์ ธาราศักดิ์ (กรมศิลปากร) (๒๕๕๘, ๑๑๖-๑๑๗) ให้ข้อมูลว่า ไทรบุรี เปอร์ลิส กลัน
ตัน และตรังกานู เคยมีฐานะเป็นหัวเมืองประเทศราชของไทย เช่นเดียวกับปีนัง ที่เคยเป็นส่วนหนึ่ง
ของรัฐเคดะห์หรือไทรบุรีมาก่อน ต่อมาภายหลัง จึงได้รับเอกราชจากอังกฤษในปี ๒๕๐๐ ได้รับการ
สถาปนาเป็นรัฐ ๆ หนึ่งของมาเลเซีย
ปีนังเคยเป็นเมืองท่าที่มีการติดต่อค้าขายสัมพันธ์กับหัวเมืองปักษ์ใต้ของไทย ปีนังเป็นสถานที่
ที่มีการเปิดสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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ส่งผลให้มีคนไทยนิยมส่งบุตรหลานไปเรียนในยุคสมัยหนึ่ง เป็นสถานที่ประทับและพานักลี้ภัยของ
พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการระดั บสูงของไทยภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.
๒๔๗๕ อาทิ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระยามโน
ปกรณ์นิติธาดา อดีตนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทย
การตั้งถิ่นฐานพานักอาศัยของคนไทยในปีนัง
คนไทยที่พานักอาศัยอยู่ในปีนังมักเป็นที่เรียกขานกับในหมู่คนพื้นเมืองว่า โอรังเซียม หรือ
Orang Siam คนไทยเหล่านี้มีทั้งที่อพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐานอยู่มาแต่ดั้งเดิมตั้งแต่เมื่อครั้งที่ปีนังยังมี
ฐานะเป็ น ส่ ว นหนึ่ งของรั ฐ ไทรบุ รี ห รื อเคดะห์ ซึ่ งส่ ว นใหญ่เ ป็น คนไทยที่มี ภูมิ ล าเนาอยู่ใ นจั งหวั ด
ชายแดนภาคใต้ของไทย และบางส่วนเป็นคนไทยเชื้อสายจีนที่อพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐานประกอบธุรกิจ
ภายในเมืองปีนัง ในยุคที่การค้าเจริญรุ่งเรือง นอกจากนี้ ยังมีคนไทยอีกส่วนหนึ่งที่อพยพเข้าไปพานัก
อาศัยพร้อม ๆ กับเจ้านาย ขุนนาง และคหบดีในภายหลัง ซึ่ง ในกลุ่มนี้มีอยู่บ้านแต่จานวนไม่มากนัก
อย่างไรก็ดี คนไทยที่พานักอาศัยอยู่ในปีนังนับตั้งแต่อีดตจนถึงปัจจุบันนับว่ามีจานวนไม่มากนักเมื่อ
เทียบกับคนไทยที่อาศัยอยู่ในรัฐ ๔ รัฐที่เคยมีฐานะเป็นเมืองประเทศราชของไทยมาก่อน ได้แก่
ไทรบุรี เปอร์ลิส กลันตัน และตรังกานู คนไทยที่อาศัยอยู่ในภายในรัฐ ๔ รัฐดังกล่าว จะมีการตั้งถิ่น
ฐานพานักอาศัยอยู่รวมกันเป็นชุมชนใหญ่ และยังคงสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีภาษา ตลอดจน
ศาสนาประจาชาติไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ในขณะที่คนไทยที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ ที่ปีนังเมื่อครั้ง
อดีต ส่วนใหญ่จะสมรสกับชาวจีน และชาวมาเลเซียในท้องถิ่น จนผสมกลมกลืนกลายเป็นคนพื้นเมือง
ไปเกือบทั้งหมดแล้ว
เมื่อครั้งที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพเสด็จลี้ภัยไปประทับ ณ
ปีนัง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๖ ได้ทรงแสดงพระวินิจฉัยเกี่ยวกับชนชาติต่าง ๆ ในเมืองปีนัง รวมถึงคนไทยใน
ครั้งนั้นไว้ว่า ตามที่มีผู้กล่าวภายในรัฐปีนังน่าจะมีคนไทยอาศัยอยู่ราว ๕๐๐-๖๐๐ คนนั้นน่าจะเป็น
ความจริง เนื่องจากภายในเมืองปีนังมีวัดไทยอยู่ด้วยกัน ๕-๖ วัด แต่เนื่องจากคนไทยเหล่านั้นมักจะ
นุ่งห่มเป็นคนชาติอื่นจึงไม่รู้ว่าเป็นคนไทยนอกจากจะได้พูดจากัน (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์ เธอ เจ้าฟ้า
กรมพระยานริศรานุวั ตติวงศ์ และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ (ม.ป.ป.,
๑๕๒ อ้างใน ศุกลรัตน์ ธาราศักดิ์ (กรมศิลปากร), ๒๕๕๘, ๑๖๒) คนไทยที่อพยพมาพานักอาศัยอยู่ที่
ปีนังตั้งแต่เมื่อครัง้ อดีตเหล่านี้ ส่วนใหญ่จะตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณโดยรอบวัดไทยในปีนัง ได้แก่
๑. บ้านปูโลติกุส (Pulau Tikus) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า บ้านเกาะหนู เดิมเป็นหมู่บ้านของ
ชาวประมงและชาวพม่าที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานพานักอาศัยอยู่ในเมืองปีนังมาแต่ก่อน เป็นที่รู้จักใน
หมู่คนพื้นเมืองว่า กัมปงอวา (Kampong Ava) (Kampong เป็นภาษามลายู แปลว่า หมู่บ้าน Ava
เข้าว่าเป็นคาเรียกชาวพม่า) ต่อมาภายหลังจึงเริ่มมีคนไทยอพยพเข้ามาพานักอาศัยรวมอยู่ด้วย ย่าน
ปู โ ลติ กุส นั บ เป็ น ชุม ชนที่ มีค นไทยอาศั ย อยู่ ห นาแน่ นกว่า บริ เ วณอื่น ๆ เนื่ องจากเป็ นที่ ตั้ งของวั ด
ไชยมั ง คลาราม วั ด ไทยที่ มี ค วามส าคั ญ ที่ สุ ด บนเกาะปี นั ง และนั บ เป็ น ศู น ย์ ร วมจิ ต ใจของ
พุทธศาสนิกชนคนไทยในรัฐปีนังมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
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๒. บ้านบาตูลันจัง (Batu Lanchang) อยู่ถัดจากบ้านปูโลติกุสขึ้นไปทางทิศเหนือ บริเวณนี้
เป็นที่ตั้งของวัดปิ่นบังอร ซึ่งภายในอาณาบริเวณเดียวกันนี้มีวัดไทยตั้งอยู่ติดกัน ๒ วัด คือ วัดปิ่นบังอร
นอก (วัดนอก) และวัดปิ่นบังอรใน (วัดใน) ซึ่งวัดนี้สันนิษฐานว่าคือ วัดจันทารามเดิม
๓. บ้านซากาสชาง (Sakaschang) อยู่ถัดจากบ้านปูโลติกุสลงไปทางทิศใต้ บริเวณนี้มีคนไทย
อาศัย อยู่ไม่มากนัก เป็ นที่ตั้งของวัดสว่างอารมณ์เดิม ปัจจุบันวัดนี้ได้เปลี่ ยนสถานะเป็นวัดจีนใน
ศาสนาพุทธนิกายมหายาน (ศุกลรัตน์ ธาราศักดิ์ (กรมศิลปากร), ๒๕๕๘, ๑๖๑-๑๖๒)
สถานที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ไทยในปีนัง
ปีนังเป็ นรัฐหนึ่งของสหพันธรัฐมาเลเซีย ที่มีคนไทยอพยพเข้าไปพานักอาศัย และประกอบ
ธุรกิจการค้ามาตั้งแต่เมื่อครั้งอดีต ด้วยเหตุนี้ ภายในเมืองปีนังจึงยังคงปรากฏหลักฐานและร่องรอย
ทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับคนไทยให้พบเห็นอยู่เป็นจานวนมาก ไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านเรือน
ศาสนสถาน ตลอดจนสถานที่ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคลและเหตุการณ์ต่าง ๆ ในอดีต (ศุกล
รัตน์ ธาราศักดิ์ (กรมศิลปากร), ๒๕๕๘, ๑๖๒)
วัดไทยในปีนัง
ด้วยเหตุที่ภายในเมืองปีนังมีคนไทยเข้าไปตั้งถิ่นฐานพานักอาศัยอยู่เป็นจานวนมาก มาตั้งแต่
เมื่อครั้งที่ยังอยู่ภายใต้การปกครองของไทรบุรี และยังมีคนไทยอีกจานวนมิใช่น้อยที่อพยพเข้าไปใน
ภายหลัง การสร้างศาสนสถาน เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของ
ผู้คน จึงนับว่ามีความจาเป็น จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในรัชกาลพระบาทสมเด็ จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว พ.ศ. ๒๓๘๘ สมเด็จพระราชินีนาถวิคตอเรีย ได้พระราชทานที่ดินบริเวณที่เรียกว่า ปูโลติกุส
(Pulau Tikus) ซึ่งเป็นบริเวณที่มีคนไทยพานักอาศัยอยู่หนาแน่น เพื่อสร้างวัดไทยขึ้นแห่งแรกภายใน
เมืองปีนังคือ วัดไชยมังคลาราม
เมื่อครั้งที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมกระยาดารงราชานุภาพเสด็จลี้ภัยไปประทับ ณ
ปีนัง ใน พ.ศ. ๒๔๗๖ ได้ทรงมีลายพระหัตถ์กราบทูลมายังสมเด็จพระเจ้าพระบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรม
พระยานริศรานุวัดติวงศ์ ว่าภายในเมืองปีนังมีวัดไทยอยู่ด้วยกัน ๕ แห่ง ได้แก่ วัดปูโลติกุสหรือวัด
ไชยมังคลาราม วัดประตูลั น จั ง (บาตู ลั นจัง) หรือวัดปิ่นบังอร วัดจันทาราม หรือวัดใน วัดสว่าง
อารมณ์ และวัดบุปผาราม
วัดไชยมังคลาราม
เป็นวัดไทยที่มีความสาคัญที่ สุดในรัฐปีนัง เดิมชื่อ วัดปู โลติกุส (Pulau Tikus) สร้างขึ้นใน
พ.ศ. ๒๓๘๘ ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดไชยมังคลารามเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๑ วัดนี้ตั้งอยู่
ที่เลขที่ ๑๗ ถนนพม่า (Jalan Burma) ฝั่งตรงข้ามกับวัดธรรมิการาม วัดพม่าในพุทธศาสนานิกาย
เถรวาท
ลักษณะศิลปกรรมของสิ่งก่อสร้างภายในวัดเป็นการผสมผสานระหว่างไทย พม่า และจีน
ภายในอุโบสถประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ที่ยาวที่สุดในสหพันธรัฐมาเลเซีย ความยาว ๑๐๘ ฟุต เมื่อ
ครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
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เสด็จ พระราชดาเนิ น เยื อนปี นัง ใน พ.ศ. ๒๕๐๕ ได้เสด็จพระราชดาเนินมายังวัดแห่ งนี้ และทรง
ประกอบพิธีเบิกพระเนตรและพระราชทานนาม พระพุทธไสยาสน์องค์นี้ว่า “พระพุทธชัยมงคล” เมื่อ
วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๕
บริเวณด้านหลังวัดไชยมังคลารามเป็นที่ตั้งของซอยบางกอกหรือ Bangkok Lane ซึ่งเป็น
บริเวณที่มีคนไทยพานักอาศัยอยู่หนาแน่น
วัดปิ่นบังอร
วัดปิ่นบังอรตั้งอยู่บนถนนกรีนเลน (Green Lane) (ปัจจุบันคือ ถนนมัสยิดเนเกรี (Masjid
Negeri)) เดิมชื่อว่าวัดบาตูลันจัง (Batu Lanjang) สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสวัสดิวัดน
วิศิษฎ์พระราชทานนามวัดนี้ในภายหลังว่า “วัดปิ่นบังอร” ไม่ปรากฏหลักฐานปีที่สร้างวัด สมเด็จพระ
บรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ ทรงบันทึกถึงวัดนี้ไว้ในพระนิพนธ์ “สาสน์สมเด็จ ” ว่า
น่าจะสร้างขึ้นภายหลังวัดปูโลติกุส (วัดไชยมังคลาราม) อย่างไรก็ดี ในภายหลังได้ปรากฏหลักฐาน
เกี่ยวกับที่ดินของวัดปิ่นบังอรว่าวัดนี้ได้จดทะเบียนตั้งแต่พ.ศ. ๒๓๓๗ จึงน่าจะสร้างขึ้นก่อนวัดไชยมัง
คลาราม
สิ่งก่อสร้างภายในวัดประกอบด้วยอุโบสถศิลปะแบบจีน ศาลาการเปรียญ และสถูปศิลปะ
แบบจีนผสมพม่า
วัดปิ่นบังอรมีความสาคัญทางประวัติศาสตร์เนื่องจาก เมื่อครั้งที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์สิ้นพระชนม์ที่เมืองปีนังเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๘ ได้มีการจัดพิธีถวายพระเพลิงพระ
ศพ ณ วัดแห่งนี้ และเมื่อครั้งที่พระยามโนปกรณ์นิติธาดาถึงแก่อนิจกรรมใน พ.ศ. ๒๔๙๑ ศพของท่าน
ก็ได้ถูกนาไปบาเพ็ญกุศลและบรรจุไว้ ณ วัดแห่งนี้ก่อนที่จะนากลับมาประกอบพระราชทานเพลิงศพ
อย่างเป็นทางการที่กรุงเทพฯ ปัจจุบันทางวัดยังคงเก็บรักษาที่บรรจุศพพระยามโนปกรณ์นิติธาดาไว้
เป็นอนุสรณ์ ตรงบริเวณริมกาแพงวัดด้านติดถนนด้วย
วัดบุปผาราม
วัดบุปผารามตั้งอยู่ที่เลขที่ ๘ ถนนเประ สร้างขึ้น พ.ศ. ๒๔๕๘ ในพระนิพนธ์เรื่องสาส์น
สมเด็จสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพทรงเล่าถึงประวัติความเป็นมาของวัด
แห่งนี้ว่า วัดบุปผารามตั้งอยู่ทางทิศเหนือของวัดสว่างอารมณ์ในครั้งนั้น (พ.ศ. ๒๔๗๘) มีพระสงฆ์จา
พรรษาอยู่เพียง ๒ รูป เจ้าอาวาสคือ ขรัวตาสีแก้ว นัยว่าเป็นผู้สร้างวัดนี้ พระประธานในอุโบสถสร้าง
เป็นแบบหล่อจาลองพระพุทธชินราช ปัจจุบันวัดบุปผารามนับเป็นวัดไทยที่มีความสาคัญอีกแห่งหนึ่ง
ของเมืองปีนัง
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์ ตั้งอยู่ บ นถนนเประทางทิศใต้ของวัดปูโ ลติกุส สร้างขึ้นใน พ.ศ. ๒๔๕๔
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพทรงอธิบายถึงประวัติความเป็นมาของวัดนี้ไว้
ในพระนิพนธ์เรื่องสาส์นสมเด็จ เศรษฐีชาวจีนคนหนึ่งเป็นผู้สร้างวัดนี้ขึ้น
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ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ วัดนี้ถูกทิ้งร้างและต่อมาได้เปลี่ยนสภาพเป็นวัดจีนในพุทธศาสนา
นิกายมหายาน ชื่อว่า วัดอังฮอกซี (Ang Hock See Temple) ภายในวัดมีเพียงใบเสมาหินและองค์
พระสถูปเจดีย์สีขาวที่ยังคงเหลือร่องรอยความเป็นวัดไทยปรากฏให้เห็น
นอกจากสถานที่ดังได้กล่าวมาแล้ว ภายในเมืองปีนังยังมีสถานที่สาคัญ ๆ ที่มีประวัติความ
เป็นมาตลอดจนชื่อเรียกที่เกี่ยวข้องกับคนไทย ได้แก่ ถนนสยาม (Jalan Siam) ถนนบางกอก (Jalan
Bangkok) ถนนปัตตานี (Jalan Pattani) ถนนคอซิมบี้ (Jalan Khaw Sim Bee) ถนนตรัง (Jalan
Trang) และถนนสงขลา (Jalan Singora) เป็นต้น (ศุกลรัตน์ ธาราศักดิ์ (กรมศิลปากร), ๒๕๕๘,
๑๗๒-๑๗๔)
จากข้อมูลข้างต้น แสดงให้เห็นความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างชนชาติไทยกับเมืองปีนัง
หรือรัฐปีนัง สหพันธรัฐมาเลเซีย อันมีหลักฐานจากการตั้งถิ่นฐานของคนไทยบริเวณวัดไทยต่าง ๆ
รวมถึงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวพันกับบุคคลที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยที่เคยมาพานักที่รัฐ
ปีนังแห่งนี้

เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ด้ ว ยคณะผู้ วิ จั ย ต้ อ งการศึ ก ษาพหุ วั ฒ นธรรมในรั ฐ ปี นั ง สหพั น ธรั ฐ มาเลเซี ย จึ ง ทบทวน
วรรณกรรมเกี่ยวกับพหุวัฒนธรรมของมาเลเซียที่มีความคล้ายคลึงกับพหุวัฒนธรรมในรัฐปีนัง ดังที่
นักวิชาการได้กล่าวถึงต่อไปนี้
ปรีชา คุวินทร์พันธุ์ (๒๕๕๑: ๒๔-๒๖) นาเสนอว่า แม้ว่าจีนและอินเดียจะเป็นกลุ่มที่อพยพ
จากภายนอก ตั้งถิ่นฐานอยู่ในสหพันธรัฐมาเลเซีย รวมทั้งสิงคโปร์มาเป็นเวลานาน แต่การแบ่งแยกเชื้อ
ชาติ (race) หรือชาติพันธุ์เป็นการจัดประเภทที่เกิดขึ้นมาไม่นานนี้เอง เมื่อแต่ละกลุ่มมีการจัดตั้ง
องค์กรทางการเมือง และเรื่องชาติพันธุ์ได้กลายเป็นเรื่องการเมืองนับแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง
และการประกาศเอกราชของสหพันธรัฐมลายูในปี ๑๙๕๗ ชาติพันธุ์ได้กลายมาเป็นอัตลักษณ์ทาง
การเมือง เมื่อแต่ละกลุ่มมีพรรคการเมืองที่เป็นตัวแทนของกลุ่มเองและความชัดเจนในความแตกต่าง
ในทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะระหว่างชาวจีนและชาวมาเลย์ ซึ่งเป็นชนกลุ่มใหญ่ในมาเลเซียปรากฏชัด
ชาวจีนส่วนใหญ่เป็นพ่อค้านักธุรกิจมีฐานะดีกว่าคนมาเลย์ ความแตกต่างเหล่านี้นาไปสู่การให้ “สิทธิ
พิเศษ” กับชาวมาเลย์ในด้านการทางานในหน่วยงานของรัฐ การศึกษา และการทาธุรกิจโดยทั่วไป
ตามนโยบาย “ภูมิบุตร” (Bumiputra) อย่างไรก็ตาม นากาตะ (Nagata) (๑๙๗๙ อ้างใน ปรีชา
คุวินทร์พันธุ์, ๒๕๕๑: ๒๔) ได้ยืนยันว่าในเมืองสาคัญ ๆ เท่านั้นที่มีความแตกต่างทางชาติพันธุ์ ปรากฏ
ชัดแจ้ง และเป็นปัญหาสาคัญ และโดยเหตุเดียวกันนี้ กาฮ์น (Kahn) (๑๙๙๗: ๑๑๘-๑๑๙ อ้างใน
ปรีชา คุวินทร์พันธุ์ , ๒๕๕๑: ๒๔) กล่าวว่า ในเมืองเท่านั้นที่เป็นพื้นที่ที่คนมาเลย์สร้างและแสดง
อัตลักษณ์ของความเป็นคนทันสมัย มีชีวิตแบบคนในนครท่ามกลางความหลากหลายทางชาติพันธุ์
ชาวมาเลย์ส่วนใหญ่ยังทาเกษตรกรรมและอยู่ในชนบทมีชีวิตที่ไม่เหมือนชาวมาเลย์ที่อยู่ในเมือง
รูปแบบของพหุสังคมของมาเลเซียถูกกาหนดโดยอังกฤษที่เป็นเจ้าอาณานิคม การจัดประเภท
จีน อินเดีย มาเลย์ เหล่านี้ล้วนเป็นความแตกต่างที่สร้างขึ้น โดยการปกครองอาณานิคมในการจัด
ประเภทของกลุ่มคน เพื่อการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ เช่น เก็บภาษี การประกอบอาชีพ เป็นต้น
ชาวจีนได้รับการส่งเสริมให้ทาธุรกิจการค้าในเมือง ชาวอินเดีย ค้าขายให้กู้เงิน และอาชีพเฉพาะทาง
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ส่วนคนมาเลย์ส่วนใหญ่นั้น อังกฤษดูแลจัดสรรที่ดินให้ในการทาสวนยางและเพาะปลูกข้าว การแบ่ง
งานด้านอาชีพจึงดูซ้อนทับกับการจัดประเภทกลุ่มชาติพันธุ์ แต่ละกลุ่ มมีอัตลักษณ์เฉพาะในรูปแบบที่
ถูกสร้างภายใต้การจัดประเภทอาชีพ และชาติพันธุ์ ภายใต้ระบบอาณานิคม ชาวจีนถูกเข้าใจว่า ฉลาด
เป็นนักลงทุน แสวงหากาไร คิดตามเหตุและผล ส่วนคนมาเลย์เป็นนักอนุรักษ์นิยม เชื่อในโชคชะตา
และรอคอยความช่วยเหลือตลอดเวลา (นากาตะ (Nagata), ๑๙๗๙: ๘๑-๘๒ อ้างใน ปรีชา คุวินทร์
พันธุ์, ๒๕๕๑: ๒๕)
ชาวมาเลย์ยังหมายความรวมเอาคนกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะชาติพันธุ์ย่อยอีกหลายกลุ่มที่มา
จากชวา สุ มาตรา มีนั งคาเบา และอาเจะห์ เข้าไว้ด้ว ย เพราะฉะนั้นคาว่ามาเลย์จึงหมายถึง การ
กาหนดอัตลักษณ์โดยอาศัยศาสนา ภาษา และประเพณีร่ วมกัน ตามรัฐธรรมนูญชาวมาเลย์จะเป็นชน
ส่ว นใหญ่ และถูกกาหนดไว้ชัดเจน แต่ในความเป็นจริง นากาตะ (Nagata) ยืนยันว่า มีความ
หลากหลายและเลื่อนไหลเปลี่ยนแปลงภายในกลุ่มคนมาเลย์มากกว่าที่กาหนดโดยรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมายปกครอง (๑๙๗๙: ๘๑-๘๒ อ้างใน ปรีชา คุวินทร์พันธุ์, ๒๕๕๑: ๒๕) ความหลากหลายและ
ระดับของอัตลักษณ์ของมาเลย์ยังแตกต่างไปตามท้องถิ่นและชาติพันธุ์ย่อย
นอกจากนี้ แม้ว่าแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์จะแยกกัน แต่ก็มีชาวมาเลย์ที่เป็นลูกผสมอันเกิดจาก
การแต่งงานข้ามกลุ่มชาติพันธุ์ หรือการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ซึ่งทาให้เส้นแบ่งระหว่ างกลุ่มไม่
ชัดเจน เช่น พวกเปอรานากัน (Peranakan) หรือจีนบาบ๋า (Baba Chinese) ที่เป็นชาวจีนที่อาศัยอยู่
ในมะละกา และปีนังมาเป็นเวลานานที่มีวัฒนธรรมที่เป็นส่วนผสมระหว่างจีนกับมาเลย์ ยังมีพวก
ยูเรเซียน (Eurasians) ที่เป็นลูกหลานของโปรตุเกสกับมาเลย์ในมะละกา พวกอินเดียมุสลิมที่เรียกกัน
ว่า ยาวีเปอรรานากัน (Jawi Peranakan) เป็นลูกผสมระหว่างอินเดียกับมาเลย์ และพวกอินเดียน
บาบ๋า (Indian Baba) ที่เป็นชาวฮินดู แต่เดิมปัจจุบันได้ผสมผสานเข้ากับวัฒนธรมท้องถิ่นมาเลย์อย่าง
แยกไม่ออก (นากาตะ (Nagata), ๑๙๗๙: ๘๑-๘๒ อ้างถึงใน ปรีชา คุวินทร์พันธุ์, ๒๕๕๑: ๒๕)
ในปัจจุบันสังคมมาเลเซียยังคงยึดการแบ่งฐานะตาแหน่งระหว่างและภายในกลุ่มชาติพันธุ์
เป็นสาคัญ แม้ว่าชั้นทางสังคม (เส้นแบ่งฐานะตามเศรษฐกิจในแนวนอน) จะปรากฏขึ้นตัดผ่านเส้นแบ่ง
ของกลุ่ ม ชาติ พัน ธุ์ ต่า ง ๆ ก็ ตาม เช่น กลุ่ ม คนชั้ นสู ง จะรวมเอาชนชั้ น นาของแต่ ล ะกลุ่ ม ชาติพั น ธุ์
นากาตะ (Nagata) เชื่อว่า เส้นแบ่งทางชนชั้นตามแนวนอนตัดเส้นแบ่งทางชาติพันธุ์ในแนวตั้งเป็นการ
แบ่งโดยวัตถุวิสัย (objective) สาหรับคนมาเลเซีย โดยทั่วไปยังคงคานึงถึงฐานะตาแหน่งของคนและ
กลุ่มภายในบริบทของกลุ่มชาติพันธุ์มากกว่า (subjective) เพราะฉะนั้นในมาเลเซียความไม่เท่าเทียม
(inequality) แสดงออกในลักษณะของความสัมพันธ์ส่วนตัว เช่น ระหว่างผู้อุปถัมภ์กับผู้รับอุปถัมภ์
หรือความสัมพันธ์ต่างกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นส่วนตัว มากกว่าที่จะเป็นเรื่องของชนชั้นทางสังคมล้วน ๆ ที่
หมายถึงการรวมตัวของคนที่มีผลประโยชน์ร่ วมกันโดยไม่เกี่ยวกับชาติพันธุ์ เช่นเดียวกัน (ปรีชา คุวิ
นทร์พันธุ์, ๒๕๕๑: ๒๕)
ความสัมพันธ์ภายในกลุ่มชาติพันธุ์และการจัดลาดับฐานะตาแหน่งภายในกลุ่มชาติพันธุ์ยังมี
ความสาคัญและเป็นส่วนประกอบที่สาคัญของโครงสร้างทางสังคมของมาเลเซีย
คาถามก็คือว่า เมื่อพ้น จากการอยู่ ใต้กลไกทางการปกครองแบบอาณานิคมแล้ ว รัฐ บาล
มาเลเซียมีทางเลือกใดบ้างในอันที่จะสร้างความเป็น “ชาติ” (nationhood) ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์
ต่าง ๆ นากาตะ (Nagata) ได้กล่าวถึงทางเลือกไว้ ๔ แนวทาง คือ ๑) ผสมกลมกลืนกลุ่มชาติพันธุ์ให้มี
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ความเป็นมาเลย์ ๒) สร้างวัฒนธรรมลูกผสมของคนมาเลเซีย โดยผสมส่วนประกอบทางวัฒนธรรมของ
กลุ่มชาติพันธุ์และวัฒนธรรมคงรักษาอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรมของตนเอง ๓) ยอมรับ
ความเป็น “พหุสังคม” ที่แต่ละกลุ่มชาติพันธุ์คงรักษาอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรมของตนเอง
๔) ยอมรั บความทันสมัยแบบตะวันตกที่แต่ล ะปัจเจกสามารถมีอัตลักษณ์ของตนเองเป็นสาคัญ
(Nagata: ๒๑๙ อ้างใน ปรีชา คุวินทร์พันธุ์, ๒๕๕๑: ๒๕)
นากาตะ (Nagata) ให้ความเห็นว่า รูปแบบ “พหุสังคม” ดูจะใกล้เคียงกับสถานการณ์ใน
มาเลเซียในปัจจุบันมากที่สุด แม้ว่าจะยังมีการให้ ความสาคัญกับภาษามาเลย์และสัญลักษณ์ประจา
ชาติที่มาจากสังคมและวัฒนธรรมของชาวมาเลย์มากกว่ากลุ่มอื่น เช่น ศาสนาอิสลามระบบสุลต่าน
เพลงชาติม าเลย์ เป็ น ต้น ส่ ว นลั ก ษณะแบบที่ ๑ ที่จ ะสร้า งอั ตลั กษณ์แ บบมาเลย์ เช่ น การมี
ประวัติศาสตร์เก่าแก่ ศิล ปะการดนตรี และฟ้อนรา เครื่อ งแต่งกายและอาหารที่เป็นของพื้นเมือง
มาเลย์ โดยเฉพาะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ และรูปแบบที่ ๔ คือ เป็นความทันสมัยใน
การพัฒนาตามแนวทางของโลกตะวันตก เช่น การสร้างบ้านเมืองให้ทันสมัย มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่
ก้าวหน้า ทั้งหมดนั้น นากาตะ (Nagata) ก็ยังเห็นว่า อัตลักษณ์ของชาติของมาเลเซียเป็นลักษณะแบบ
พหุนิยม คือ รวมเอาส่วนประกอบทางวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ (mosaic) โดยการยอมรับ
การคงอยู่ของวัฒนธรรมและสังคมของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่าง
กลุ่มชาติพันธุ์ ชั้นทางสังคม สถานภาพ และอานาจภายในสังคมมาเลเซียในปัจจุบันนั่นเอง (ปรีชา
คุวินทร์พันธุ์, ๒๕๕๑: ๒๕)
ปรีชา คุวินทร์พันธุ์ (๒๕๕๑: ๓๔) ให้ข้อมูลเพิ่มว่า ต้นศตวรรษที่ ๒๑ อัตลักษณ์ของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้เป็นที่รับรู้กันมากขึ้น ทั้งสาหรับคนในท้องถิ่นภูมิภาคเองและคนภายนอก ในฐานะที่
เป็นภูมิภาคเอกเทศมีลักษณะเฉพาะของตนเองที่ประกอบด้วยประเทศที่แตกต่างหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและศาสนา ตลอดจนชาติพันธุ์ การจะเข้าใจอัตลักษณ์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงต้อง
เข้าใจอัตลักษณ์ทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่น (ชุมชน ชาติพันธุ์/ชนกลุ่มน้อย) อัตลักษณ์ทั้ง ๓
ระดั บ รวมถึง ความหลากหลายทางวัฒ นธรรมและบุ ค ลิ กภาพไม่ จ าเป็ น ต้ อ งขั ด แย้ง กั น และเป็ น
ปรากฏการณ์ธรรมดา อัตลักษณ์เป็นสิ่งที่ยืดหยุ่นเลื่อนไหล และเปลี่ยนแปลงได้ อัตลักษณ์หลักอยู่
ที่อัตลักษณ์ของชาติ กับ อัตลั กษณ์ของท้องถิ่น และการเป็นคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเน้น
อัตลักษณ์ของชาติ และอัตลักษณ์ของท้องถิ่นจะยังคงอยู่ และที่จริงแล้วก็ยังคงเป็นเช่นนั้น (กาฮ์น
(Kahn), ๑๙๙๘ อ้างใน ปรีชา คุวินทร์พันธุ์, ๒๕๕๑: ๓๔) สังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นสังคมที่มี
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองสูงเป็นพลวัตที่เคลื่อนไหวตลอดเวลา แต่ผู้เขียน
เชื่อเช่นเดียวกับกาฮ์น (Kahn) ว่า การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ หรือกระแสโลกาภิวัตน์จะทาให้อัตลักษณ์
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เด่นชัดยิ่งขึ้น ในลักษณะที่มีการเน้นย้าความเป็นท้องถิ่นของเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ในฐานะภูมิภาคที่มีลักษณะเฉพาะของตนเองเป็นสาคัญ
ศุภการ สิริไพสาล และอดิศร ศักดิ์สูง (๒๕๕๔) ศึกษานโยบาย “ภูมิบุตร” กับพหุวัฒนธรรม
โดยให้ความหมายคาว่า “ภูมิบุตร” คือ ใช้เรียกคนมาเลเซียเชื้อสายมลายูหรือเชื้อสายอื่น ๆ ที่เป็น
มุสลิม ที่ตั้งถิ่นฐานดั้งเดิมในอาณาเขตของสหพันธรัฐมาเลเซีย ซึ่งภูมิปุตรานี้คือ นโยบายของรัฐบาล
เพื่อสนับสนุนคนมลายูดั้งเดิมเพื่อให้ได้สิทธิพิเศษต่าง ๆ เหนือคนจีนที่เป็นผู้อพยพเข้ามาทีหลัง โดย
ชนชั้นนามลายูให้เหตุผลว่าจาเป็นจะต้องรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นเจ้าของดินแดนในฐานะลูกของ

๓๙

แผ่นดินซึ่งจะไม่ยอมให้คนต่างชาติที่เข้ามาภายหลัง (ศุภการ สิริไพสาล และอดิศร ศักดิ์สูง, ๒๕๕๔:
๓๐ อ้างใน อัฟฟาน ตุลยศักดิ์, ๒๕๕๗: ออนไลน์) เข้ามาเป็นเจ้าของหรือผู้ปกครองดินแดนมลายูแห่ง
นี้ แนวคิดนี้ทาให้กลุ่มชาติพันธุ์ของมลายูเป็นใหญ่และมีอานาจเหนือชาติพันธุ์อื่น ๆ นโยบาย
ภูมิปุตราเป็นนโยบายเพื่อลดความยากจน และการปรับโครงสร้างทางสังคม โดยจะแบ่งสิทธิพิเศษของ
คนมลายูที่ต้องได้รับในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านเศรษฐกิจ ผลักดันและพัฒนาคนมลายูให้เข้ามามีบทบาท
ทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น เพราะที่ผ่านมาคนจีนจะเป็นพ่อค้าอาศัยอยู่ในเมืองและเป็นผู้กุมอานาจทาง
เศรษฐกิ จ ต่ า ง ๆ ส่ ว นคนมลายู ส่ ว นมากจะประกอบอาชี พ เกษตรกรและอาศั ย อยู่ ใ นชนบท
นอกจากนั้น ยั งมีความพยายามให้คนมลายูเข้าไปถือหุ้ นในธุรกิจและรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ที่รัฐเป็น
หุ้นส่วนและเป็นผู้ร่วมดาเนินการ รัฐบาลมาเลเซียเป็นผู้สนับสนุนทางการเงินและการค้าประกันเงินกู้
ให้แก่คนมลายูที่ต้องการจะลงทุน อีกทั้งยังอานวยความสะดวกทุกอย่างให้แก่คนมลายูโดยเฉพาะการ
ออกกฎหมายต่าง ๆ เพื่อช่วยสนับสนุนให้คนมลายูสามารถเข้าไปควบคุมยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ
ต่าง ๆ ที่สาคัญของประเทศ และทาให้ธุรกิจต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใหม่นั้นเกิดขึ้นภายใต้คนมลายู นโยบาย
ดังกล่าวทาให้คนมลายูมี โอกาสทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นและมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (ศุภการ
สิริไพศาล, ๒๕๕๒: ๒๘-๓๓ อ้างใน อัฟฟาน ตุลยศักดิ์, ๒๕๕๗: ออนไลน์) ด้านการศึกษา คนมลายูมี
สิทธิในโอกาสด้านการศึกษามากกว่าชาติพันธุ์อื่น ๆ กล่าวคือ รัฐบาลมีการกาหนดโควตาการเรียนต่อ
ระดับมหาวิทยาลัยให้แก่คนมลายู ทาให้คนมลายูเหล่านี้ถึงแม้จะมีผลการเรียนต่าแต่ก็สามารถเข้า
ศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยได้ง่ายขึ้น แต่คนจีนกลับต้องสอบแข่งขันในหมู่คนจีนด้วยกันเองเพื่อที่จะ
เข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ทาให้อัตราการแข่งขันของคนจีนมีสูงกว่า (เหมือนขวัญ เรณุ มาศ และ
ภูวิน บุณยะเวชชีวิน, ๒๕๕๖: ๗๐ อ้างใน อัฟฟาน ตุลยศักดิ์, ๒๕๕๗: ออนไลน์) ด้านการประกอบ
อาชีพ นโยบายภูมิบุตรจะให้สิทธิพิเศษให้กับคนมลายูในการประกอบอาชีพเป็นข้าราชการ ข้าราชการ
การเมืองส่วนใหญ่จะเป็นคนมลายูที่เข้าไปมีบทบาท และดารงตาแหน่งสาคัญหลายตาแหน่ง ไม่ว่าเป็น
ผู้บริหาร ผู้ว่าการรัฐ ฯลฯ จะเห็นได้ว่าเปอร์ เซ็นต์การเป็นข้าราชการของคนจีนแทบจะไม่มีเลย ส่วน
ใหญ่แล้วคนจีนจะประกอบอาชีพค้าขายและเป็นนักธุรกิจ
จากที่กล่าวข้างต้น ถึงแม้สิทธิของคนจีนยังถูกจากัดอยู่แต่มีอยู่รัฐหนึ่งในมาเลเซียที่คนจีนมี
อิทธิพลเป็นอย่างมากคือ รัฐปีนัง รัฐนี้ในสมัยอังกฤษเข้ามายึดครอง อังกฤษให้ความสาคัญเป็นอย่าง
มากเนื่องจากเป็นเมืองท่าที่สาคัญทางเศรษฐกิจ ปีนังเป็นแหล่งพักพิงและที่อยู่อาศัยของผู้อพยพชาว
จี น เป็ น จ านวนมากตั้ ง แต่ส มั ย ยุ ค การล่ า อาณานิ ค ม โดยเฉพาะการเข้ า มาเป็ น ผู้ ใ ช้ แ รงงาน เป็ น
จุดเริ่มต้นของการตั้งหลักถิ่นฐานอย่างถาวรและเกิดเป็นชุมชนขนาดใหญ่ (ศุภการ สิริไพศาล และ
อดิศร ศักดิ์สูง, ๒๕๕๒: ๓๔ อ้างใน อัฟฟาน ตุลยศักดิ์, ๒๕๕๗: ออนไลน์) ในปัจจุบันปีนังเป็นเขต
อิทธิพลของชาวจีนซึ่งครอบครองและเป็นเจ้าของธุรกิจการค้า แม้กระทั้งผู้ว่าการรัฐยังเป็นคนจี น ไม่
เพียงแค่นั้น ปีนังยังเป็นแหล่งสาคัญของกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองใต้ดิน เพื่อต่อต้านรัฐบาลและคน
มลายู โดยจัดตั้งในรูปแบบของสมาคม ซึ่งมีไม่ต่ากว่า ๑๐ กลุ่ม โดยในแต่ละกลุ่มได้มีการเชื่อม
ความสัมพันธ์ในด้านการเมืองและเศรษฐกิจ พื้นที่ทางเศรษฐกิจหลายอย่างที่ค นจีนในปีนังครอบครอง
อาทิ เจ้าของธุรกิจการค้าและอสังหาริมทรัพย์เกือบทั้งหมด ถ้าได้ไปเยือนปีนังจะสังเกตเห็นได้ว่าได้มี
การก่อสร้างคอนโดหลายแห่งบนเกาะ มีห้างสรรพสินค้าที่มีขนาดใหญ่โดยมีเจ้าของกิจการคือ คนจีน
ไม่ใช่เพียงแค่นั้นบรรษัทข้ามชาติต่าง ๆ ได้เข้ามาตั้งโรงงานฐานการผลิตส่วนประกอบคอมพิวเตอร์

๔๐

ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องใช้ไฟฟ้าในบริเวณแถบนี้ไม่ว่าจะเป็น อินเทล (Intel) เดลล์ (Dell)
ฮิวเล็ตต์ แพคการ์ด (Hewlett Packard) เป็นต้น เนื่องจากเป็นเมืองท่าเรือสาคัญในการขนส่งสินค้า
ไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ของสหพันธรัฐมาเลเซียและป้อนไปยังภูมิภาคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ปีนังจึงเป็นพื้นที่ที่มีอัตราการว่างงานต่าสุดของประเทศและเป็นที่สองรองจากกัวลาลัมเปอร์
นอกจากเศรษฐกิจด้านภาคอุตสาหกรรมรวมถึงการบริการและการค้าขาย คนทุกเชื้อชาติต่างก็มี
ปฏิสัมพันธ์ร่วมกันผ่านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทาให้กลุ่มทุก
เชื้อชาติต้องเข้ามาร่วมในการดาเนินการ โดยปัจจุบันเมืองจอร์จทาวน์ของเกาะปีนังได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยเบื้องหลังของการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนั้นได้รับความร่วมมือและร่วม
ใจเป็นอย่างดีจากชาวปี นังทุกเชื้อชาติ สามารถทาให้ปีนังเป็นที่รู้จักของคนโลกนามาซึ่งการขยายตัว
ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ความทันสมัยที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากนโยบาย “วิสัยทัศน์ ๒๐๒๐” (vision
๒๐๒๐) ภายใต้การนาของนายมหาธีร์ มูฮัมหมัด ถึงแม้ปัจจุบันไม่ได้ดารงตาแหน่งทางการเมืองแล้ว
แต่นโยบายยังคงได้รับการสานต่อโดยนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันอย่าง นาจิบ ราซัค โดยมีเป้าหมาย
หลักแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและสลายความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ รวมถึงการพลั กดันส่งเสริมทาง
เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมให้มาเลเซียเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
โดยภาพรวมแล้ วสถานะของคนจีนยังคงอยู่ในสถานะพลเมืองชนชั้นสองเหมือนเดิมแต่มี
เล็กน้อยกว่าเมื่อก่อนเพราะการพยายามปรับเปลี่ยนนโยบายของรัฐในด้านชาติพันธุ์ให้มีความเท่า
เทียมกันอย่าง vision ๒๐๒๐, ๑ Malaysia ส่วนในด้านเศรษฐกิจคนจีนยังคงมีอิทธิพลอยู่ โดยเฉพาะ
ปีนังซึ่งคนจีนมีอิทธิพลเป็นอย่างมาก คนจีนที่อาศั ยอยู่ที่นี่ส่วนใหญ่จะมีสถานะที่ดีกว่าอยู่รัฐอื่น ๆ ใน
มาเลเซียเพราะประชากรส่วนใหญ่ของปีนังเป็นคนจีน ผู้ว่าการรัฐก็เป็นคนจีน เปอร์เซ็นต์ของคนจีนมี
มากกว่า ไม่ใช่เพียงแค่นั้นสถานะของคนจีนในปีนัง ด้านการศึกษาก็ยังมีความเท่าเทียมกับคนมลายูคือ
รัฐบาลได้มีการตั้งโรงเรียนจีน โรงเรียนนานาชาติปีนัง และมหาวิทยาลัยซายน์ มาเลเซีย (Universiti
Sains Malaysia) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า USM ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบที่แสดงถึงความเท่า
เทียมกันของทุกเชื้อชาติและเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้ามาศึกษาต่อได้อย่าง
เท่าเทียมกันเพราะที่นี่มีหลายสาขาวิชาที่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ
อาทิเช่น สาขาทางวิทยาศาสตร์ คนจีนจะนิยมเรียนมาก สาขาทางมนุษยศาสตร์และภาษา เป็นที่นิยม
ของคนมลายู และสาขาศิลปะการแสดง เป็นที่นิยมของชาวอินเดีย เป็นต้น (ศุภการ สิริไพศาล และ
อดิศร ศักดิ์สูง, ๒๕๕๔: ๑๒๖ อ้างใน อัฟฟาน ตุลยศักดิ์, ๒๕๕๗: ออนไลน์) ผลพวงเหล่านี้เกิดจากการ
ที่รัฐบาลพยายามที่จะลดความขัดแย้งด้านเชื้อชาติเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ารอย ประกอบกับการ
รองรับการเข้ามาของประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งมีแนวคิดที่ ว่าทุกคนใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้คือประชาชาติเดียวกัน ดังนั้นความขัดแย้งด้านชาติพันธุ์จะต้องหมด
ไปจากภูมิภาคนี้ พูดตามประสาของคนที่ไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่ไม่ได้ส่งเสริมความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมมากนัก (อัฟฟาน ตุลยศักดิ์, ๒๕๕๗: ออนไลน์)
ศุภการ สิริไพศาล และอดิศร ศักดิ์สูง (๒๕๕๒: ๑) สรุปจากผลการวิจัยได้ว่า ปัญหาความ
ยากจนและความแตกต่างทางชนชั้นระหว่างกลุ่มคนชาวมลายู ชาวจีนและชาวอินเดียในมาเลเซียก่อน
ปี ค.ศ.๑๙๗๐ ได้นามาสู่ความไม่พอใจอย่างรุนแรงกระทั่งลุกลามบานปลายกลายเป็นเหตุการณ์การ
จลาจลทางเชื้อชาติ ปี ค.ศ.๑๙๖๙ ส่งผลให้รัฐบาลมาเลเซียได้ดาเนินการอย่างจริงจังและเข้มงวดใน
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การแก้ ไ ขปั ญ หาความขั ด แย้ ง ของกลุ่ ม คนภายใต้ ส ภาวการณ์ ข องความเป็น สั ง คมพหุ วั ฒ นธรรม
มาตรการการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ถูกกาหนดขึ้นโดยการบังคับใช้กฎหมายที่รุนแรงและเข้มงวด
ในการยุติความขัดแย้งและความรุนแรงที่เกิดขึ้นในทุกรูปแบบ ขณะเดียวกันแนวทางการแก้ไขปัญหา
ในระยะยาวได้ถูกกาหนดขึ้นเป็นวาระแห่งชาติ โดยรัฐบาลมาเลเซียได้ใช้ “การพัฒนา” เป็นเครื่องมือ
หลักในการแก้ปัญหาความยากจน และความแตกต่างทางชนชั้นของกลุ่มคนอันเป็นสาเหตุหลักของ
ปัญหาทางเชื้อชาติที่เกิดขึ้น “นโยบายเศรษฐกิจใหม่” และการยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้
ส่งผลให้ปัญหาความขัดแย้งทางเชื้อชาติของผู้คนทุเลาเบาบางและยุติลง ขณะเดียวกันปฏิสัมพันธ์ของ
ผู้คนได้เกิดขึ้นในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม กระทั่งสามารถประสานผลประโยชน์ร่วมกัน
ในทางเศรษฐกิจ และสร้ างอุดมการณ์แห่งความเป็นชาติร่วมกันให้เกิดขึ้นได้ ดังตัวอย่างของความ
เจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและวิถีชีวิตที่ดีขึ้นปราศจากความขัดแย้งของผู้คน
อับดุรรอฮ์มาน จะปะกิยา และคณะ (๒๕๕๓, ๘๕-๙๐) ศึกษาวิจัยการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมในสหพันธรัฐมาเลเซีย กรณีศึกษาประเพณีและวัฒนธรรมของคนสยามใน
เขตตุมปัต รัฐกลันตัน พบว่า คนสยามเป็นคนดั้งเดิมของพื้นที่ที่นี่ นับถือศาสนาพุทธและใช้ชีวิตในวิถี
เกษตรกรรม มีภาษาไทยเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารภายในชุมชน และมีวัดเป็นศูนย์กลาง
ประเพณีและวัฒนธรรมของคนสยามเกิดจากความเชื่อความศรัทธา แต่เนื่องจากเกิดความ
เปลี่ยนแปลงขึ้นในชุมชนทาให้การดาเนินกิจกรรมด้านประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนก็ต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน และในบางประเพณีอาจจะไม่มีการปฏิบัติแล้วในชุมชน สิ่งที่เห็นได้ชัด
สาหรั บความเปลี่ ย นแปลงของการดาเนินกิจกรรมทางประเพณีและวัฒ นธรรม คื อ วันเวลาที่จัด
กิจกรรม ทั้งนี้ส่วนใหญ่กิจกรรมต่าง ๆ จะไม่ยึดตามข้อปฏิบัติเดิม แต่จะเลือกดาเนินกิจกรรมตามวัน
ศุกร์ เสาร์ ซึ่งเป็นวันหยุดประจาสัปดาห์ ทั้งนี้เนื่องจากจะมีคนเข้าร่วมกิจกรรมได้มากกว่าปกติ
ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนสยามสามารถเป็นตัวเชื่อมไปยังกลุ่มชาติพันธุ์อื่นได้ ทั้งนี้
เพราะในรัฐกลันตันมีส่วนเกี่ยวโยงมายังพระในประเทศไทย ในขณะเดียวกันวัดในกลันตันยังเป็นที่พึ่ง
ทางใจให้กับชาวจีนในสหพันธรัฐมาเลเซียอีกด้วย นอกจากนี้ประเพณีของคนสยามในเขตตุมปัตยังเป็น
ประเพณีที่ถูกนาไปแสดงแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมระหว่างรัฐในฐานะของตัวแทนของประเพณี
และวัฒนธรรมของรัฐกลันตันอีกด้วย
บทบาทของครอบครัว ครอบครัวเป็นสถาบันหลักในการถ่ายทอดวิถีชีวิตความเป็นคนสยาม
จากคนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งที่สาคัญ และพบว่าสถาบันครอบครัวคนสยามสามารถทาหน้าที่นี้ได้
เป็นอย่างดี
บทบาทของสถาบันทางศาสนา พระและวัดเป็นอีกส่วนสาคัญในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ของชุมชน ทั้งนี้ชุมชนคนสยามในเขตตุมปัตมีศรัทธาที่มั่นคงและเคร่งครัดในศาสนาพุทธ ดังนั้นวัดจึง
เป็ น กลไกการขับ เคลื่ อนชุมชนที่มีความส าคัญสู งมาก วัดเป็นศูนย์รวมกิจกรรมทางประเพณีและ
วัฒนธรรมที่สาคัญของชุมชน และด้วยการมีวัดเป็นศูนย์กลางทาให้กิจกรรมต่าง ๆ ได้รับความร่วมไม้
ร่วมมือจากชาวพุทธทั้งในและนอกชุมชนในเขตตุมปัต
การรวมกลุ่มเพื่อการอนุรักษ์ในชุมชนมีการรวมกลุ่มดาเนินกิจกรรมทางด้านประเพณีและ
วัฒนธรรมที่เข้มแข็งและต่อเนื่อง ซึ่งสมาชิกในกลุ่มมีความหลากหลายทั้งอายุ และการศึกษา ทาให้
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กิจ กรรมของกลุ่ มมีความหลากหลายและสอดคล้ องกับทุกกลุ่ มสมาชิกในชุมชน การรวมกลุ่ มท า
กิจกรรมทางด้านประเพณีและวัฒนธรรม เช่น กลุ่มกลองยาว ราไทย เป็นต้น
อัตลักษณ์ของคนสยาม นอกจากชาติพันธุ์ ยังมีอาชีพและศาสนา โดยอาชีพของคนสยาม
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบั นคือ การทาเกษตรกรรม ปลูกข้าว ปลูกผัก สาหรับศาสนาซึ่งถือว่าเป็นความ
แตกต่า งที่ส าคัญระหว่างคนสยามและคนมลายู ทั้ง นี้คนสยามยึ ดมั่น และศรั ทธาในศาสนาพุท ธ
นอกจากนี้ ชุมชนคนสยามยังมีความเชื่อในเรื่องไสยศาสตร์และขยายความศรัทธาไปยังต่างกลุ่มชาติ
พันธุ์ได้ด้วยเช่นกัน (อิสเมล (Ismail), ๒๐๐๖ อ้างใน อับดุรรอฮ์มาน จะปะกิยา และคณะ, ๒๕๕๓,
๙๐)
นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต (๒๕๕๕) ศึกษาเรื่อง ชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยกับการธารงไว้ซึ่งอัต
ลักษณ์ทางวัฒนธรรม พบว่า อัตลักษณ์มักเน้นถึงความสัมพันธ์ที่มีต่อคนอื่น ๆ ว่าใครเป็นพวกเดียวกับ
เราและใครที่แตกต่างไปจากเรา การสร้างอัตลักษณ์จึงเป็นความพยายามที่จะสร้างขอบเขตที่ชัดเจน
ของบุ คคล คือ ตอบคาถามให้ ได้ว่า “เราเป็ นใคร เราแตกต่ างจากคนอื่นอย่างไร มีใครเป็นพวก
เดียวกับเราบ้าง เราอยู่ที่ไหน เรามีความสัมพันธ์กับใคร และคนอื่นสัมพันธ์กับเราอย่างไร” เป็นต้น
(นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต, ๒๕๕๕, ๑๗๑)
การนิยามอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม (culture identity) เป็นเรื่องที่นักสังคมวิทยาและนัก
มานุ ษยวิทยาต่ างให้ ค วามส าคัญ และน ามาเป็ นข้ อถกเถี ยงกั นค่ อนข้างมาก โดยเฉพาะในวงการ
วัฒนธรรมศึกษามักจะกล่าวถึงการนิยามความหมายของอัตลักษณ์ที่มีพื้นฐานมาจากความเชื่อ การ
สร้างพลังอานาจ หรือการสร้างจิตสานึกทางประวติศาสตร์ที่เป็นทั้งกิจกรรมทางการเมือง และการ
ปรับใช้สัญลักษณ์ที่ปลุกเร้าอารมณ์ความรู้สึก เพื่อกระตุ้นสมาชิกของกลุ่มให้ต่อต้านการครอบงาทาง
วัฒนธรรมหรือสัญลักษณ์ทางชาติพันธุ์ เป็นต้น ดังนั้น การสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม จึงเป็นเรื่อง
ของการสร้างลักษณะเฉพาะที่บ่งบอกถึงระบบคิดโลกทัศน์และพฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใน
สังคมนั้น ๆ เป็นสาคัญ ดังเช่นเรื่องราวของคนไทยในมาเลเซีย (นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต, ๒๕๕๕, ๑๗๒๑๗๓)
การเคารพและยึดมั่นในพระพุทธศาสนา มีวัดเป็ นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของหมู่บ้าน เจ้า
อาวาสและพระภิกษุสงฆ์เป็นศูนย์รวมใจของชุมชน ส่วนใหญ่จะยึดมั่นในศาสนกิจอย่างเคร่งครัด นิยม
ให้ลูก ๆ ทั้งหญิงและชายไปเรียนภาษาไทยและธรรมศึกษาที่วัด การบวชเรียนถือเป็นจารีตสาหรับ
เด็กชายเพราะนอกจากได้ทดแทนคุณบิดามารดาแล้ว ยัง ถือว่าได้ผ่านการศึกษาและเป็นคนที่สมบูรณ์
เป็นที่ยอมรับของสังคม
การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจาวัน แม้ว่าการเรียนภาษาอังกฤษและภาษามลายูจะเป็นภาษาที่
ภาครัฐกาหนดให้เรียนในโรงเรียน แต่คนไทยในมาเลเซียก็ยังคงใช้ภาษาไทย (ภาษาถิ่นใต้) ในการ
ติดต่อสื่อสารในชีวิตประจาวัน โดยที่ภาษาไทยในรัฐไทรบุรีและเปอร์ลิสจะมีลักษณะคล้ายกับภาษาถิ่น
ใต้กลุ่มนครศรีธรรมราชและสงขลา ขณะที่ภาษาไทยในรัฐกลันตันจะจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับภาษาไทย
ถิ่นใต้กลุ่มตากใบ ขณะที่ภาษาไทยในรัฐกลันตันจะจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับภาษาไทยถิ่นใต้กลุ่มตากใบ
ภาษาไทยกลันตันถือเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่มีลักษณะโดดเด่นของคนไทยในรัฐนี้ เนื่องจากเป็น
ภาษาที่มีลักษณะเฉพาะที่ไม่เหมือนกับภาษาของคนไทยในรัฐอื่น ๆ (นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต, ๒๕๕๕,
๑๗๖)
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คนไทยมีความภาคภูมิใจในความเป็นคนเชื้อชาติไทย คนไทยในมาเลเซียแม้จะเปลี่ยนสัญชาติ
เป็นชาวมาเลเซีย เชื้อสายไทย แต่แนวคิดของความเป็นเชื้อชาติไทยยั งคงมีอยู่ไม่เสื่อมคลาย ทั้งนี้
เพราะเชื่ อ ว่ า บรรพบุ รุ ษ ของตนเองถื อ ก าเนิ ด และตั้ ง รกรากในดิ น แดนแหลมมลายู ม าช้ า นาน
เช่นเดียวกับกลุ่มชาติพันธุ์มลายูซึ่งเป็นชนกลุ่มใหญ่ของประเทศ คนไทยเหล่ านี้ยังมีความภาคภูมิใจใน
การเป็นคนสยามดั้งเดิม (Orang Siam) เพราะถือว่าตนเองมีชาติซึ่งเป็นอาณาจักรยิ่งใหญ่และเคย
ปกครองดินแดนแถบนี้มาก่อน แนวคิดและความภาคภูมิใจเหล่านี้เห็นได้จากที่ทุกบ้านมีพระบรมฉายา
ลั กษณ์ ในพระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ าเจ้ าอยู่ หั ว พระบรมฉายาลั ก ษณ์พ ระบาทสมเด็ จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และจากคาสอนของพ่อแม่ที่
มุ่งเน้นให้บุตรหลานแต่งงานกับคนไทยด้วยกันมากกว่าการไปแต่งงานกับกลุ่มชาติพันธุ์อื่น (นิพนธ์
ทิพย์ศรีนิมิต, ๒๕๕๕, ๑๗๗)
วัด พระพุทธศาสนา และภาษาไทยเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของคนไทยในมาเลเซีย เรา
จะพบว่าแม้เวลาจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัย วัดพระพุทธศาสนาและภาษาไทยก็ยังคงอยู่คู่กับคนไทยใน
มาเลเซีย มาโดยตลอด แม้ว่าคนไทยเหล่ านั้นจะต้องผจญกับความยากล าบาก หรืออยู่ท่ามกลาง
วัฒนธรรมที่หลากหลายก็ตาม แต่สิ่งเหล่านี้ก็ยังคงอยู่และเป็นเครื่องหมายบ่งบอกให้คนชาติ พันธุ์อื่น
ได้รับรู้ว่าสิ่งนี้คือ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของคนไทย วัด พระพุทธศาสนา และภาษาไทย จึงถือเป็น
ลักษณะจาเพาะของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ยังคงอยู่ (นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต, ๒๕๕๕, ๑๗๙)
เนื่องจากคนไทยในมาเลเซียส่วนใหญ่ยังมีฐานะในระดับปานกลาง การสร้างวัดหรือบูร ณะ
ซ่อมแซมวัด จึงต้องอาศัยศรัทธาจากชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนและอินเดียเข้าร่วม ทาให้วัดได้รับการ
บูรณะให้ดีดังเดิม แต่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้ศิลปะในรูปแบบเดิม ๆ ของวัดไทย ต้องเปลี่ยนไปเป็น
ศิลปะแบบผสมผสานระหว่างไทยกับจีน หรือเป็นศิลปะร่วมแบบไทยจีนและอินเดีย
คนไทยในมาเลเซีย แม้จะโอนสัญชาติไปเป็นมาเลเซียตั้งแต่เริ่มแรกที่ สหพันธรัฐมาเลเซีย
ได้รับเอกราช (พ.ศ.๒๕๐๐) แต่ในการดาเนินชีวิตประจาวัน คนไทยเหล่านี้ก็ยังคงใช้ภ าษาไทย
ติดต่อสื่อสารกันทั้งในระดับครอบครัว ระดับเพื่อนบ้าน และระหว่างรัฐ อย่างไรก็ตามแม้จะมีการใช้
ภาษาไทยกันอยู่จนถึงปัจจุบัน แต่การนามาใช้ก็ยังอยู่ในวงจากัดเฉพาะในกลุ่มคนไทย หรือกลุ่มเพื่อน
บ้านต่างชาติพัน ธุ์ที่ส ามารถพูดภาษาไทยได้เท่านั้น ทั้งนี้เนื่องจากรัฐบาลของสหพันธรัฐมาเลเซีย
กาหนดให้ ใช้ภ าษามลายู และภาษาอังกฤษเป็นภาษามาตรฐานของการสื่ อสาร รวมทั้งใช้ส อนใน
สถานศึกษาทุกระดับ การไม่จัดให้มีการเรียนการสอนภาษาไทยในสถานศึกษา ทาให้เด็กไทยต้องมา
เรียนหนังสือกับพระที่วัด (นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต, ๒๕๕๕, ๑๘๒-๑๘๓)
นอกจากใช้เครือข่ายทางสังคมเป็นเครื่องมือในการธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมแล้ว คนไทย
ในมาเลเซียยังใช้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์สร้างจิตสานึกความเป็นไทยในอีกหลายลักษณะ เช่น การ
บอกเล่าให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นคนสยามดั้งเดิม (Orang Siam) เพราะถือว่าเป็นคนที่มี
ชาติ มี ที่ม าของบรรพบุ รุ ษ หรื อ การมีพ ระบรมฉายาลั ก ษณ์ ใ นพระบาทสมเด็ จพระจุ ล จอมเกล้ า
เจ้าอยู่หัว พระบรมฉายาลักษณ์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ไว้เป็นที่สักการะในบ้าน ซึ่งเป็นเสมือนว่าตนเองเป็นคนเชื้อชาติไทย ดังนั้น
พระมหากษัตริย์ไทยจึงเปรียบเสมือนเป็นกษัตริย์ของตนเด้วย นอกจากนี้ยังใช้กระบวนการขัดเกลา
ทางสังคมเพื่อธารงอั ตลักษณ์ทางวัฒนธรรม เช่น การสั่งสอนลูกไม่ให้แต่งงานกับแขก (มลายู) เพราะ
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เกรงว่าตายไปจะไม่ได้อยู่ในป่าช้าเดียวกัน ที่สาคัญเป็นเพราะเกรงว่าลูกจะลาบาก เนื่องจากการ
แต่งงานกับแขกต้องเปลี่ยนศาสนามาเป็นอิสลาม ต้องเปลี่ยนชื่อไทยเป็นชื่อมุสลิม ลูก ๆ ที่เกิดมาต้อง
เป็นชาวมาเลเซียเชื้อชาติมลายู และที่สาคัญหากเลิกหรือหย่าร้างกันจะไม่สามารถกลับไปเป็นชาว
มาเลเซียเชื้อสายไทยได้อีก จึงมีคาสอนที่พูดติดปากกันเสมอว่า “แต่งงานกับแขก แยกลูกแยกแม่ ”
เป็นต้น
ผลกระทบและแนวโน้ มด้า นชาติพัน ธุ์ ความหลากหลายของกลุ่ มชาติ พันธุ์ในสหพันธรั ฐ
มาเลเซีย มีส่วนส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ เกิดการผสมกลมกลืนกันได้ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะใน
กลุ่มชาติพันธุ์ไทย จีน และมลายู ทั้งนี้เพราะในสภาวการณ์ปัจจุบัน การแต่งงานข้ามกลุ่มชาติพันธุ์เป็น
ผลสืบเนื่องมาจากการปรับตัวในเชิงเศรษฐกิจและเพื่อสิทธิประโยชน์ ดังนั้นคนไทย เริ่มมีแนวโน้มที่จะ
แต่งงานกับชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนมากขึ้น เนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่มีที่ดิน ขณะที่คนจีนมีเงินพร้อม
ที่จะลงทุนทาธุรกิจต่าง ๆ ได้ หรือการตกลงปลงใจแต่งงานกับชาวมาเลเซียเชื้อสายมลายูเพื่อต้องการ
สิทธิในการทางาน หรือการได้รับผลประโยชน์ในฐานะภูมิปุตรา เป็นต้น อย่างไรก็ตามในทัศนะของพ่อ
แม่และญาติผู้ใหญ่ส่วนมากไม่นิยมหรือสนับสนุนให้บุตรหลานแต่งงานกับชาวมาเลเซียเชื้อสายมลายู
เพราะมองว่าจะทาให้ ทุกอย่ างต้องเปลี่ ยนแปลงและเป็นการสูญเสี ยอัตลั กษณ์ของความเป็นไทย
(นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต, ๒๕๕๕, ๑๘๘-๑๙๐)
คนไทยในสหพันธรัฐมาเลเซีย แม้จะมีความพยายามที่จะธารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
แต่โลกในยุคของการเปลี่ยนแปลงก็มีส่วนทาให้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของคนไทยเหล่านี้สูญสลาย มี
การเปลี่ยนแปลง รวมทั้งมีการสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมขึ้นใหม่ พื้นฐานความคิดและความเชื่อ
ที่ว่า “คนกลุ่มน้อยต้องยอมรับวัฒนธรรมของคนกลุ่มใหญ่ ต้องเรียนรู้วัฒนธรรมของคนกลุ่มใหญ่ ” จึง
มีความเป็นไปได้สูง ส่วนความคิดที่ว่า “ต้องไม่ลืมอัตลักษณ์ของตนเอง” ก็น่าจะลดน้อยถอยลง ทั้งนี้
เพราะสภาวะการณ์ในปัจจุบัน การปรับตัวในเชิงธุรกิจและการแสวงหาสิทธิประโยชน์เพื่อให้เกิ ดความ
เท่าเทียมกับกลุ่มภูมิปุตรา ทาให้ชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยจานวนไม่น้อยเริ่มมีมุมมองที่ต่างไปจากเดิม
ซึ่งจะเห็นได้จากการแต่งงานกับชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนเพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจ หรือแต่งงานกับ
ชาวมาเลเซียเชื้อสายมลายูเพื่อสิทธิประโยชน์ในการศึกษาและการประกอบอาชีพ เป็นต้น อย่างไรก็
ตามการคงไว้ซึ่งวัดไทยและภาษาไทย รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมให้แก่บุตรหลาน
ก็ถือเป็นความพยายมที่จะธารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนไทย เพราะนอกจากจะเป็น
ประโยชน์ต่อการประพฤติปฏิบัติตนและการประกอบอาชีพโดยตรงแล้ว ยัง เป็นการปลูกฝังความเป็น
ไทยเพื่อให้เกิดความรัก ความหวงแหนในความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ของตนเอง ให้เป็นคนดีมีศีลธรรม
และสามารถอยู่ร่วมกับกลุ่มชาติพันธุ์อื่น ๆ ได้อย่างมีความสุข (นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต, ๒๕๕๕, ๑๙๒)
สมพร ขุนเพชร (๒๕๕๘) ศึกษาการธารงและพลวัตวัฒนธรรมพุทธศาสนาของชาวมาเลเซีย
เชื้อสายไทยในรัฐกลันตัน สหพันธรัฐมาเลเซีย พบว่า การเผยแผ่ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรมไทย
ผ่ านสื่ อมวลชน ก็ยั งมีข้อจ ากัด เพราะขาดผู้ รู้ผู้ เชี่ยวชาญ จึงทาให้ มีกิจกรรมด้านนี้ค่อนข้างน้อ ย
ประกอบกับชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยส่ว นใหญ่มีฐานะค่อนข้างยากจน การที่จะอนุรักษ์หรือธารง
วัฒนธรรมพุทธศาสนาด้วยกลุ่มของตนเองจึงเป็นไปได้ยาก ต้องอาศัยการช่วยเหลือและสนับสนุนจาก
ชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนเป็นส่วนใหญ่ เป็นเหตุให้วัฒนธรรมพุทธศาสนาต้องถูกปรับเปลี่ยน เกิดพลวัต
ในรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะรูปแบบของวัดไทยที่มีรูปแบบถึง ๓ ลักษณะ คือ วัดที่มีรูปแบบเดิมเพราะ
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ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากกลุ่มชาติพันธุ์อื่น วัดที่ปรับเปลี่ยนแบบผสมผสาน เนื่องจากมีชาวมาเลเซีย
เชื้อสายจีนและเชื้อสายอินเดียให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งวัดที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบต่างไปจากเดิม
(ลักษณะคล้ายมหายาน) เนื่องจากมีคนจีนเข้ามามีบทบาทสาคัญในการบริหารจัดการ (สมพร ขุน
เพชร, ๒๕๕๘, ๑๔๔-๑๔๖)
ชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยที่อาศัยอยู่ในรัฐกลันตัน ได้แสดงออกถึงความเป็นไทยคือ ความเป็น
พุทธเถรวาท ซึ่งมีพิธีกรรมและสถาปัตยกรรมทางศาสนาเหมือนกับชาวพุทธในประเทศไทย โดยมีชาว
จีนให้ความอุปถัมภ์วัดทางการเงิน และช่วยเหลืองานต่าง ๆ ช่วงเทศกาล แต่ชาวไทยพุทธมีบทบาทใน
การดูแลศาสนามากกว่า เช่น การบวชของชาวไทยจะยาวนานกว่าชาวจีน วัดกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของคนมาเลเซียเชื้อสายไทยไม่อาจแยกออกจากกันได้ ดังคาพังเพยที่ว่า “มีวัดอยู่ที่ไหน มีคนไทยอยู่ที่
นั่ น ” วัด จึ ง เป็ น ดิน แดนแห่ งเดีย วที่ ส ามารถรั กษาเอกลั กษณ์ข องไทยไว้ ไ ด้อ ย่า งมั่ นคง (ธิด ารั ต น์
ทองรินทร์, ๒๕๕๓ อ้างใน สมพร ขุนเพชร, ๒๕๕๘, ๑๔๖)
วัดไทยในรัฐกลันตันเป็นศูนย์รวมกิจกรรมทางศาสนา สังคม และวัฒนธรรม และการศึกษา
ของคนในชุมชน ดังนั้นวัดจึงมีบทบาทและความสาคัญต่อชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยในรัฐกลันตันเป็น
อย่ างมาก ในการธ ารงไว้ซึ่งวัฒ นธรรมพุทธศาสนาและความเป็นไทย (วีระ สุ ว รรณ และแฮลาย
ปรามวล, ๒๕๕๓, ๓ อ้างใน สมพร ขุนเพชร, ๒๕๕๘, ๑๔๗)
การถ่ายทอดวัฒนธรรมพุทธศาสนาของชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยในรัฐกลันตันมีการส่งเสริม
ให้สถาบันทางศาสนา เช่น วัดหรือพระสงฆ์เป็นศูนย์รวมแหล่งความรู้หลายแขนง ซึ่งมีส่วนช่วยในการ
ปลูกฝังส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยการเทศน์ การอบรม การเรียนการสอนใน
โรงเรียน เป็นต้น (สมพร ขุนเพชร, ๒๕๕๘, ๑๔๘)
การปรับปรุงและเผยแพร่งานวัฒนธรรมพุทธศาสนาของชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยในรัฐกลัน
ตัน คือ การทาให้เรื่องราวทางวัฒนธรรมเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ในการเผยแพร่นั้นจะต้องให้เขา
รู้สาระสาคัญ รู้รากเหง้าความเป็นมาของวัฒนธรรมในท้องถิ่นว่ามีความเป็นมาอย่างไร เข้าใจเหตุผล
อันเป็นที่มาหรือเหตุที่ทาให้เกิดวัฒนธรรมและเข้าใจพิธีกรรมตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
สาหรับช่องทางและวิธีการเผยแพร่งานทางวัฒนธรรรมที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาทาได้ โดย
การเผยแพร่โดยตรง การเผยแพร่โดยอ้อม และการเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนโดยที่ชาวมาเลเซียเชื้อสาย
ไทยในรัฐกลันตัน ได้กระทาหลาย ๆ วิธี เพื่อที่จะให้พุทธศาสนาอยู่ในความศรัทธาของพุทธศาสนิกชน
สืบไป
พิมพ์ ศรีสวัสดิ์ (ผู้ให้สัมภาษณ์) สมพร ขุนเพชร (ผู้สัมภาษณ์) ที่วัดสุคนธาราม บ้านบังหยัง
ตาบลใย อาเภอตุมปัต รัฐกลันตัน สหพันธรัฐมาเลเซีย เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕ กล่าวถึง
ช่องทางและวิธีการเผยแพร่งานทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา ไว้ว่า
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเผยแพร่อาจจะกระทาได้หลายแบบ โดยแยกเป็นสื่อประเภทต่าง ๆ เช่น
ภาพโปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว ภาพสไลด์ ภาพถ่าย ภาพโปสการ์ด ภาพยนตร์ โทรศัพท์ หนังสือ
และบทกลอน ซึ่งจะปรากฏให้เห็นอยู่ทั่ว ๆ ไป อุปกรณ์ที่ใช้เป็นสื่อในการเผยแพร่ที่พ บเห็นกันเป็น
ประจา ได้แก่ หนั งสือต่าง ๆ แผ่ นพับประชาสั มพันธ์ ใบปลิ วโฆษณากิจกรรมของวัด และสารคดี
เรื่องราวเกี่ยวกับวัด เป็นต้น

๔๖

การปรับปรุงและเผยแพร่งานทางวัฒนธรรมที่เป็นปัญหาอย่างมากในเวลานี้ ก็คือ การขาด
ผู้เชี่ยวชาญในการเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย เนื่องจากชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยในรัฐกลันตัน ไม่
ค่อยมีกิจ กรรมด้ านศิล ปวัฒ นธรรมไทยบ่อยนั ก ดั งนั้นโอกาสที่เยาวชนในรัฐ กลั น ตันจะได้เรี ยนรู้
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมจึง ค่อนข้างน้อย และที่สาคัญไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมเฉพาะทาง
การเรียนการสอนจึงทาได้โดยการฝึกฝนท่าราจากวี ดิทัศน์ที่ซื้อมาจากประเทศไทยและและการฝึกฝน
ก็ไม่ได้ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง จะมีการฝึกฝนกันตามโอกาสที่จะแสดงเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์วัฒนธรรมพุทธศาสนา ซึ่งเป็นทางหนึ่งในการธารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมทั้งที่เป็นรูปธรรมและ
นามธรรม เพื่อก่อให้เกิดความรั ก ความหวงแหน ความเข้าใจ และความภาคภูมิใจ ตลอดจนเพื่อ
ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าของคนรุ่นหลังต่อไป
วัฒ นธรรมของชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยในรัฐ กลั นตันที่เห็ นชัดเจน คือ วัฒ นธรรม ที่ใ ห้
ความสาคัญกับความนิ่ง ความสงบ และความปรองดองโดยจะหลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาะแว้ง และ
ความคิดที่ไม่ตรงกัน อัน จะน าไปสู่ ความไม่เข้าใจกันและจะเกิดความขัดแย้งได้ นับว่าเป็นตัว ตน
หรืออัตลักษณ์ที่ชัดเจนอย่างยิ่ง จนยากที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยใน
รัฐกลันตันได้โดยง่าย
ปัจจุบันวัดไทยในรัฐกลับตันมีความเปลี่ยนแปลงไปมาก เนื่องจากวัดจะต้องปรับตัวเพื่อความ
อยู่รอด จึงจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์มาเป็นแบบผสมผสานและเปิดรับวัฒนธรรมอื่น ๆ เข้ามา
(สมพร ขุนเพชร, ๒๕๕๘, ๑๕๐-๑๕๕)
ใหม่มณี รักษาพรมราช (๒๕๕๙, ออนไลน์) ให้ข้อมูลว่า อาจารย์นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต วิทยากร
และวลัยลักษณ์ ทรงศิริ เป็นผู้ดาเนินรายการ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นเกี่ยวกับคนไทยใน
มาเลเซีย และพบว่าเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๐ มาเลเซียตั้งประเทศและออกกฎหมายว่าใครก็ตามที่เป็นคน
มลายู นับถือศาสนาอิสลาม พูดภาษามลายูจะได้เป็น “ภูมิปุตรา” คือ ลูกของแผ่นดิน ซึ่งจะมีสิทธิ์
๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งแม้คนไทยจะเป็นพุทธ แต่คนมลายูล้วนต่างเกรงใจเพราะคนไทยอาศัยอยู่ในพื้น
ที่มานาน ดังนั้น จึงมีสิทธิเกือบเทียบเท่าภูมิปุตรา เช่น คนไทยมีสิทธิซื้อที่ดิน มีที่ดินเป็นของตนเอง
สามารถซื้อที่ดินของอินเดียได้ แต่ซื้อของมลายูไม่ ได้ ในขณะที่ชาวมลายูสามารถซื้อที่ดินได้หมดแต่
ห้ามขายที่ดิน ซึ่งเป็นกฎหมายที่คุ้มครองคนมลายูเ อง เพราะถ้าไม่มีกฎหมายข้อนี้เกรงว่าคนจีนที่มี
กาลังทางทุนทรัพย์จะหาซื้อจับจองที่ดินไปหมด ดังนั้นที่ดินของชาวมลายูจึงทาได้เพียงให้คนไทย คน
จีนเช่าได้ท่านั้น
หากเรียงลาดับขั้นอภิสิทธิ์ชนในมาเลเซีย ชาวมลายูถือได้ว่าเป็นพลเมืองชั้นหนึ่ง ในขณะที่
ไทยเป็นพลเมืองชั้นสอง ส่วนชาวจีนและอินเดียเป็นพลเมืองชั้นสาม เพราะคนเหล่านี้ไม่มีสิทธิ์ซื้อที่ดิน
ของคนไทยและคนมลายู แต่มีสิทธิ์ ซื้อที่ดินของรัฐจัดให้ได้เท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็น ที่ดินที่อยู่ในถิ่น
ทุรกันดาร
คนไทยที่อาศัยอยู่ในมาเลเซียได้กระจายตัวในหลายพื้นที่ คือ ในรัฐ เคดะห์มีคนไทยประมาณ
๓๐,๐๐๐ คน รัฐกลันตันประมาณ ๒๕,๐๐๐ คน รัฐเปอร์ลิสที่ติดกับจังหวัดสตูลมีอยู่ประมาณ
๖,๐๐๐ คน เมืองเประมีประมาณ ๕,๐๐๐ คน ในตรังกานูประมาณ ๕๐๐ คน ส่วนที่เหลือก็กระจัด
กระจายอยู่ตามกัวลาลัมเปอร์ ยะโฮร์ อีกจานวนเล็กน้อย แต่ส่วนใหญ่อยู่ทางตอนเหนือของมาเลเซีย

๔๗

เป็นที่น่าสังเกตว่า “มุมมองของไทยจะมองหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นปัญหา ต้องทาให้
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในขณะที่มาเลเซียกลับมองว่าความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่น่า
พิสมัย” ซึ่งได้กลายเป็นจุดขายในการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวในปัจจุบัน โดยที่มาเลเซียมี
ความหลากหลายในชาติพันธุ์ทั้งอินเดีย จีน มลายู ไทย สิงหล ลังกา และชนพื้นเมืองอื่น ๆ เต็มไปหมด
คนไทยส่วนใหญ่ในสหพันธรัฐมาเลเซียพูดภาษาไทยได้ ซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนคนไทยในพื้นที่นี้ฟัง
ภาษาไทยกลางแบบกรุงเทพฯ ไม่เข้าใจ แต่ตอนนี้ฟังเข้าใจและพูดได้ เพราะมีโอกาสได้ดู โทรทัศน์ไทย
ต้องยอมรับว่าโทรทัศน์ไทยมีส่วนช่วยในการรักษาอัตลักษณ์ความเป็นไทยของคนในพื้นที่ได้เป็นอย่าง
มาก
นอกจากศรัทธาในพุทธศาสนาแล้ว คนไทยยังเคารพในตัวกษัตริย์ไทยอีกเช่นกัน ดังเช่นได้
จากทุกบ้านมักพบพระบรมฉายาลักษณ์ของพระเจ้าอยู่หัว พระราชินี และรัชกาลที่ ๕ ติดไว้
ในปี ๒๕๖๐ ทัศนาวดี แก้วสนิท (๒๕๖๐) ดาเนินงานวิจัยเรื่อง พลวัตการประกอบสร้างอัต
ลักษณ์ชาติพันธุ์ชาวสยามหรือเสียม (Siam) ในประเทศมาเลเซีย สรุปผลการวิจัยพบว่า คนไทย
สัญชาติมาเลเซีย เชื้อชาติไทยในมาเลเซียในที่นี้ คือ รัฐเคดาห์ เปอร์ลิ ส กลันตัน และตรังกานู มี
คุณลักษณะทางอัตลักษณ์หรือตัวบ่งชี้ทางอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ 7 ประการ ได้แก่ การทักทายและการ
ติดต่อสื่อสาร การแต่งกาย ที่อยู่อาศัย อาหารการกิน การรักษาโรค ศาสนา และพิธีกรรม โดยอัต
ลักษณ์ที่มีการสืบทอดเพื่อเป็นหลักประกันการดารงอยู่ของชาติพันธุ์ชาวสยามในสหพันธรัฐมาเลเซีย
คือ ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม
จากวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้น จะเป็นแนวทางในการดาเนินการวิจัยในครั้งนี้ โดยเฉพาะงานวิจัย
เกี่ยวกับอัตลักษณ์คนไทยในสหพันธรัฐมาเลเซียในรัฐอื่น ๆ สามารถนามาเปรียบเทียบผลการวิจัยกับ
งานวิจัยครั้งนี้ เพื่อแสดงให้เห็นถึง อัตลักษณ์ของคนไทยและวิธีการสื่อสารอัตลักษณ์ของคนไทยใน
พื้นที่และเวลาที่แตกต่างกัน
กรอบแนวควำมคิดของกำรวิจัย
พหุวัฒนธรรม
- คนไทยในรัฐปีนัง
- คนมาเลเซีย

ภาพลักษณ์

การสื่อสารอัตลักษณ์
ความเป็นไทย
- รูปแบบ
- เนื้อหา

แผนภำพที่ ๒.๕ กรอบแนวคิดของการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษามุมมองผู้ให้ข้อมูล ๒ กลุ่ม คือ ผู้ให้ข้อมูลคนไทยในรัฐปีนัง และ
ผู้ให้ข้อมูลคนมาเลเซียที่มี ภาพลักษณ์ต่อคนไทยในด้านต่าง ๆ ซึ่งมีผลมาจากการสื่อสารอัตลักษณ์
ความเป็นไทยทั้งรูปแบบและเนื้อหา นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยจะใช้การสั งเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม

๔๘

เพื่อศึกษารูปแบบและเนื้อหาการสื่อสารอัตลักษณ์ของคนไทยประกอบด้วย เพื่อจะได้สังเคราะห์ข้อมูล
เป็นรูปแบบและเนื้อหาการสร้างภาพลักษณ์และการสื่อสารอัตลักษณ์คนไทยในรัฐปีนังที่ จะส่งเสริม
วัฒนธรรมและประเพณีไทยต่อไป

๔๙

บทที่ ๓
วิธดี ำเนินกำรวิจัย
ภายใต้การวิจั ย เรื่ อง “ภาพลั กษณ์ และการสื่ อสารอั ตลั กษณ์ความเป็น ไทยท่ามกลางพหุ
วัฒนธรรมในรัฐปีนัง สหพันธรัฐมาเลเซีย” คณะผู้วิจัยดาเนินการวิจัยตามวิธีการดังต่อไปนี้
วิธีกำรดำเนินกำรวิจัย
คณะผู้วิจัยดาเนินการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative methodology) โดย
การสัมภาษณ์เชิงลึก (in depth interview) ผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับมุมมองภาพลักษณ์ของคนไทยในรัฐ
ปีนัง สหพันธรัฐมาเลเซีย ทั้งที่เป็นมุมมองจากคนไทยเอง และจากคนมาเลเซีย ตลอดจนประเด็น
รูปแบบและเนื้อหาในการสื่อสารอัตลัก ษณ์ของคนไทย นอกจากนี้ในประเด็นรูปแบบและเนื้อหาการ
สื่ อ สารอั ตลั ก ษณ์ คณะผู้ วิจั ย ยั งจะได้ ใช้ การสั ง เกตการณ์ แบบไม่มี ส่ ว นร่ว ม (non-participatory
observation) เพื่อวิเคราะห์ทั้งภาพลักษณ์และการสื่อสารอัตลักษณ์ของคนไทยในรัฐปีนัง ตลอดจน
สังเคราะห์เป็นข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการสื่อสารสร้างภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ของคนไทยในรัฐปีนังที่
มีลักษณะเป็นพหุวัฒนธรรมต่อไป
กำรกำหนดพื้นที่
ด้วยรั ฐปีนัง สหพันธรั ฐมาเลเซีย ประกอบไปด้ว ย แผ่นดินใหญ่ (mainland) และเกาะ
(island) คณะผู้วิจัยเลือกศึกษาในพื้นที่เกาะปีนัง (Penang Island) โดยเฉพาะผู้ให้ข้อมูลที่เป็นคน
ไทย จะเลือกศึกษาบริเวณวัดไชยมังคลาราม และวัดไทยวัดอื่น ๆ (ชุมชนคนไทย) เนื่องจากเป็น
ชุมชนคนไทยที่มาตั้งรกรากมาตั้งแต่อดีต และเป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยของคนไทยในเกาะ
ปีนังในปัจจุบัน รวมถึงเลือกศึกษา ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง ซึ่งมีคนไทยมาติดต่อประสานงาน
เป็นจานวนมาก
กำรสุ่มตัวอย่ำง
คณะผู้วิจัยสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง แบ่งเป็น ผู้ให้ข้อมูลคนไทยในเกาะปีนัง จานวน ๓๐ คน
โดยเป็นคนไทยที่มีสัญชาติไทย เชื้อชาติไทย และสัญชาติมาเลเซีย เชื้อชาติไทยที่พานักอาศัยอยู่ใน
พื้นที่เกาะปีนัง สหพันธรัฐมาเลเซีย ตั้งแต่ ๕ ปีขึ้นไป สาหรับการสุ่มตัวอย่างผู้ให้สัมภาษณ์กลุ่มคน
มาเลเซีย จะแบ่งสุ่มตัวอย่างแบบกาหนดโควต้า เป็น ๓ กลุ่ม คือ
๑. คนมาเลเซีย เชื้อชาติมาเลย์ ๑๐ คน
๒. คนมาเลเซีย เชื้อชาติจีน
๑๐ คน
๓. คนมาเลเซีย เชื้อชาติอินเดีย ๑๐ คน
รวมทั้งสิ้น ๓๐ คน
โดยตัวอย่างทั้งคนไทยและคนมาเลเซีย เป็นตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง ๒๐ – ๗๐ ปี

๕๐

เครื่องมือในกำรวิจัย
๑. แบบสัมภาษณ์ตัวอย่างในประเด็นที่สอดคล้องกับคาถามวิจัย
๒. แบบบันทึกผลการสังเกตการณ์ รูปแบบและเนื้อหาของการสื่อสารอัตลักษณ์ของคนไทย
ในรัฐปีนัง
กำรทดสอบเครื่องมือ
๑. แบบสัมภาษณ์ตัวอย่าง
แบบสัมภาษณ์ตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล คณะผู้วิจัยจะออกแบบเพื่อให้เหมาะกับตัวอย่าง ๒ กลุ่ม
คือ กลุ่มคนไทยในรัฐปีนัง และกลุ่มคนมาเลเซียในรัฐปีนัง โดยจะแยกเป็น ๒ ชุด ซึ่งจะมีความแตกต่าง
กันตรงที่การใช้ภาษาในการสัมภาษณ์ ซึ่งแบบสัมภาษณ์ของตัวอย่างคนไทยในรัฐปีนัง จะใช้ภาษาไทย
ในการตั้งคาถาม และแบบสัมภาษณ์ ตัวอย่างคนมาเลเซีย จะใช้ภาษาอังกฤษ จากนั้นจะนาเครื่องมือ
แบบสัมภาษณ์ทั้ง ๒ ชุด นาไปให้ผู้ตรวจสอบ ซึ่งเป็นนักวิชาการด้านนิเ ทศศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญ
ด้านการสร้างภาพลักษณ์และสื่อสารอัตลักษณ์ และนักวิชาการด้านวัฒนธรรมพิจารณารวมทั้งสิ้น ๓
คน ขั้นตอนต่อไปคือ ทดลองแบบสัมภาษณ์กับตัวอย่าง ซึ่งเป็นตัวอย่างคนไทย ๕ คน และตัวอย่างคน
มาเลเซีย ๕ คน เพื่อหาข้อผิดพลาด ก่อนจะนาไปเก็บข้อมูลจริงต่อไป
๒. แบบบันทึกผลการสังเกตการณ์ แบบไม่มีส่วนร่วมรูปแบบและเนื้อหาของการสื่อสารอัต
ลักษณ์ของคนไทยในรัฐปีนัง การสังเกตการณ์รูปแบบและเนื้อหาของการสื่ อสารอัตลักษณ์คนไทยใน
รัฐปีนัง คณะผู้วิจัยจะออกแบบแบบบันทึกผลในรูปแบบตาราง และจะบันทึกข้อมูลใน ๒ ประเด็นใหญ่
คือ ผลการสังเกตการณ์ด้านรูปแบบ และผลการสังเกตการณ์ด้านเนื้อหาการสื่อสารอัตลักษณ์ของคน
ไทยในรัฐปีนัง
กำรเก็บข้อมูล
๑. การสัมภาษณ์เชิงลึกตัวอย่าง
จากแบบสั ม ภาษณ์ ที่ จั ด ท าไว้ คณะผู้ วิ จั ย จะน าไปสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก โดยใช้ เ วลาในการ
สั มภาษณ์ข้ อค าถามประมาณ ๑ ชั่ว โมง โดยจะเน้ นการสั มภาษณ์แบบต่ อเนื่อ งและสามารถ
ปรั บ เปลี่ ย นค าถามเพื่ อ ให้ เ ข้ า กับ สถานการณ์ ไ ด้ และภาษาที่ ใ ช้ใ นการสั ม ภาษณ์ จะแบ่ง เป็ น ใช้
ภาษาไทยในการสั มภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูล ที่เป็นคนไทยในรัฐ ปีนัง และสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษผู้ให้
ข้อมูลที่เป็นคนมาเลเซีย โดยจะใช้เครื่องบันทึกเสียงบันทึก เสียงของผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด เพื่อนาไป
ถอดข้อความและน าข้อมูล ไปวิเคราะห์ ในภายหลั ง นอกจากนี้ ตลอดการสัมภาษณ์ จะสั งเกตถึง
พฤติกรรมของผู้ให้สัมภาษณ์ อาทิ สีหน้า ท่าทาง เพื่อประกอบเป็นข้อมูลใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์ในการวิจัยต่อไป
๒. การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม
ในการลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบและเนื้อหาการสื่อสารอัตลักษณ์ของไทยในรัฐ
ปีนั งนั้น คณะผู้วิจั ย ใช้การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่ วนร่วม เพื่อส ารวจรูปแบบและเนื้อหาของการ
สื่อสารอัตลักษณ์ตลอดระยะเวลาการดาเนินการวิจัย

๕๑

กำรวิเครำะห์ข้อมูล
๑. การสัมภาษณ์เชิงลึก
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวอย่างจานวนทั้งสิ้น ๖๐ คน ทั้งตัวอย่างที่เป็นคนไทยในรัฐปีนัง
และคนมาเลเซีย คณะผู้วิจัยจะถอดข้อความจากเสียงการสัมภาษณ์ทั้งหมด และแปลข้อมูลจากการให้
สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษของตัวอย่าง ๓๐ คนที่เป็นคนมาเลเซีย เป็นภาษาไทย จากนั้น คณะผู้วิจัย
จะนาข้อมูลจากตัวอย่าง ๒ กลุ่มดังกล่าวมาเปรียบเทียบ และสังเคราะห์เป็นประเด็น ได้แก่ ประเด็น
ภาพลักษณ์คนไทยในมาเลเซีย และประเด็นรูปแบบและเนื้อหาในการสื่อสารอัตลักษณ์คนไทยใน
มาเลเซีย ทั้งนี้เพื่อจัดทาเป็นผลการวิจัยที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย และแสดงให้เห็นถึง
ภาพลักษณ์และการสื่อสารอัตลักษณ์ของคนไทยในรัฐปีนังที่อยู่ท่ามกลางพหุวัฒ นธรรมในพหุสังคม
อย่างรัฐปีนัง สหพันธรัฐมาเลเซีย
๒. การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม
ตลอดเวลาการดาเนินการวิจัย คณะผู้วิจัยจะได้นาข้อมูลดังกล่าวทั้งด้านรูปแบบและเนื้อหา
การสื่ อสารอัต ลั ก ษณ์ ของคนไทยในรัฐ ปีนั ง มาสั ง เคราะห์ และนาไปประกอบกับ ข้อ มูล จากการ
สัมภาษณ์ เพื่อให้เห็นความสอดคล้องของข้อมูล และตอบคาถามการวิจัย ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้

๕๒

บทที่ ๔
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
จากการดาเนินการวิจัยตามวิธีการในบทที่ ๓ คณะผู้วิจัยได้เครื่องมือวิจัยที่ผ่านการพิจารณา
จากผู้ทรงคุณวุฒิและการทดสอบ (pre-test) กับตัวอย่าง เพื่อการลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์คนไทยในปีนัง จานวน ๓๐ คน และคนมาเลเซีย เชื้อชาติมาเลย์ จานวน ๑๐
คน เชื้อชาติจีน จานวน ๑๐ คน และเชื้อชาติอินเดีย จานวน ๑๐ คน รวม ๓๐ คน โดยได้เดินทางไป
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลจานวน ๓ ครั้ง
ข้ อ มู ล จากตั ว อย่ า งที่ เ ก็ บ รวบรวมมา คณะผู้ วิ จั ย ขอน าเสนอภาพลั ก ษณ์ ค นไทยในพหุ
วั ฒ นธรรมในรั ฐ ปี นั ง ในทั ศ นคติ ข องคนไทยและคนมาเลเซี ย ในเชิ ง เปรี ย บเที ย บสอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ ดังนี้
ภำพลักษณ์คนไทยในพหุวัฒนธรรมในรัฐปีนัง สหพันธรัฐมำเลเซีย
คณะผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยโดยแยกเป็นการศึกษาภาพลักษณ์คนไทยในทัศนคติคนไทยในรัฐ
ปีนัง และภาพลักษณ์คนไทยในทัศนคติคนมาเลเซียเชื้อชาติต่าง ๆ จากนั้นได้นาข้อมูลมาเปรียบเทียบ
เพื่อให้เห็นทั้งภาพลักษณ์ที่คนไทยมองคนไทยในรัฐปีนังด้วยกันเอง และทัศนคติของคนมาเลเซียในรัฐ
ปีนัง
ภำพลักษณ์คนไทยในทัศนคติคนไทยในรัฐปีนัง
ในสหพันธรัฐมาเลเซีย รัฐปีนังถือเป็นรัฐไม่กี่รัฐที่มีประชาชนหลากหลายเชื้อชาติอยู่รวมกัน
โดยเฉพาะจีน มาเลย์ อินเดีย ซึ่งแม้แต่จีน ก็ยังแบ่งเป็นจีนฮกเกี้ยน และแต้จิ๋ว นอกจากนี้ ยังมีคน
อาหรับ คนไทย กลุ่มคนผสมระหว่างมลายูกับจีน ที่เรียกว่า “บาบ๋า ย่าหยา” ซึ่งถ้าเป็นลูกชายเรียก
“บาบ๋า” ลูกหญิงเรียกว่า “ย่าหยา” ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีเฉพาะที่ภูเก็ต ปีนัง มะละกา
และสิงคโปร์ ฯลฯ
ลักษณะการดาเนินชีวิตของคน ๓ เชื้อชาติหลัก คือ จีน มาเลย์ และอินเดีย มีความคล้ายคลึง
กัน แต่จะแตกต่างกันไปตามศาสนาที่นับถือ ได้แก่ คนจีนเป็นคนพุทธสามารถไปวัดไปโบสถ์ได้ คน
อินเดียก็นับถือ เทพเจ้า เน้นการสวดมนต์ จะมีเพียงมุสลิมที่ไม่เข้าวัด จะแยกออกไปปฏิบัติศาสนกิจ
ต่างหาก อย่างไรก็ตาม คนมาเลเซียจะถูกปลูกฝั งตั้งแต่เล็ก ๆ ว่าต้องอยู่ร่ ว มกันได้ ต้องเคารพใน
วัฒนธรรมและความเชื่อของกันและกัน ดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์หลายคนให้ข้อมูล ดังนี้
“ด้านศาสนา ต่างคนต่างอยู่ ไม่มีปัญหาซึ่งกันและกัน ถิ่นที่อาศัยก็อยู่
คนละพื้นที่ ไม่ได้รังเกียจอะไรกัน อย่างแถวที่พัก (คนไทยศาสนามุสลิม) ก็อยู่ใน
ถิ่นคนจีนอาศัยอยู่” (สัมภาษณ์, ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐)

๕๓

“ฮินดู พุทธ คริสต์ อิสลามเขาก็อยู่ร่วมกันได้ แต่เขาก็ไม่ได้รวมกัน คือ
ต่างคนต่างอยู่ แต่ก็นั่งกินข้าวโต๊ะเดียวกัน ทางานร่วมกันได้ ไม่มีปัญหาอะไร”
(สัมภาษณ์, ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐)
“ที่นี่จะแยกกลุ่มกันอยู่ กลุ่มคนจีน กลุ่มคนมุสลิม กลุ่มคนอินเดีย ถ้า
ในย่านอิน เดีย ของกิน ของใช้ก็จะเป็นของต่าง ๆ แบบอินเดียมาก แต่ก็เป็น
เสน่ห์อีกแบบหนึ่ง ที่ปีนังกลุ่มคนจะแยกกัน แต่จะมีเอกลักษณ์ของแต่ละกลุ่ม
แต่ละพื้นที่ที่โดดเด่นขึ้นมา” (สัมภาษณ์, ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐)
“ปีนังเป็นรัฐที่เปิด เพราะว่ารัฐอื่น ๆ ส่วนใหญ่จะให้ความเป็นใหญ่แก่
ชาวมุสลิมเยอะ แต่ที่นี่ให้สิทธิ์คนต่างชาติเยอะ ที่ปีนังจะมีชาวจีนเยอะ แล้วก็มี
ชาวมุสลิมส่วนใหญ่ แต่เขาก็ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เช่น ช่วงที่มีการละหมาด
เขาก็จะหยุดทุกวันศุกร์” (สัมภาษณ์, ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐)
“เขาก็อยู่ร่ วมกันได้ แต่ถ้าพูดถึงชาวอินเดีย เขาจะมีวรรณะของเขา
ส่วนใหญ่จะมาเป็ นคนรับจ้างชาวจีน แต่เขาก็อยู่กันได้ ที่เมืองอื่นไม่เคยเห็ น
เหมือนที่ปีนัง” (สัมภาษณ์, ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐)
ในขณะที่ผู้ให้สัมภาษณ์บางคนเห็นว่า การมีกฎหมายหรือระเบียบที่เข้มงวดทาให้ต่างเชื้อชาติ
อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข
“ระบบระเบี ย บเข้ ม กว่ า เมื อ งไทย จึ ง ท าให้ เ ขาอยู่ ร่ ว มกั น ได้ ”
(สัมภาษณ์, ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐)
“เปรี ย บเที ย บกั บ ประเทศไทย มาเลเซี ย มี ค วามเข้ ม ทางกฎหมาย
มากกว่า เป็ นเหตุ ผ ลให้ป ระชากรของเขามีระเบียบวินั ยและอยู่ในกติกาทาง
สังคม” (สัมภาษณ์, ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐)
สาหรับคนไทยในรัฐปีนังซึ่งต้องอยู่ร่วมกันกลุ่มคน ๓ เชื้อชาติหลัก คือ จีน มาเลย์ และอินเดีย
แสดงความรู้สึกว่า ตนเองไม่รู้สึกแตกแยกหรือโดดเดี่ยวในการพักอาศัยในรัฐปีนัง ดังการให้สัมภาษณ์
ที่ว่า
“เทศกาลกินเจ เขาก็จะจัดงานยิ่งใหญ่ เราก็ไปเที่ยวงานของเขา สมมติ
ว่ามีวันลอยกระทง เขาก็มาเที่ยวงานของเรา” (สัมภาษณ์, ๑๙ มิถุนายน
๒๕๖๐)
“เป็นคนภูเก็ต จึงมองว่าปีนังคล้ายภูเก็ตมาก ๆ ภูเก็ตจะมีหลายเชื้อ
ชาติ ทั้ ง คนจี น มุ ส ลิ ม อิ น เดี ย ซึ่ ง มี ค วามคล้ า ยคลึ ง กั น แต่ ปี นั ง เป็ น เมื อ งที่
ค่อนข้างใหญ่มากกว่า โดยส่วนตัวมองว่าปีนังเหมือนเป็นบ้านพักหลังที่ ๒”
(สัมภาษณ์, ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐)
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เมื่อเปรียบเทียบจานวนคนไทยกับเชื้อชาติอื่น ๆ ในรัฐปีนัง พบว่า มีจานวนน้อย ยิ่งเป็นคน
มาเลเซียเชื้อชาติไทยจะมีน้อยมากในรัฐปีนัง คนมาเลเซียเชื้อชาติไทยจะมีอยู่มากในเขตรัฐ เคดะห์และ
เปอร์ลิส ดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งให้ข้อมูลว่า
“ในรัฐปีนังประกอบไปด้วยหลายเชื้อชาติ ซึ่ง ถือเป็นเอกลักษณ์และ
เป็นความงามของเชื้อชาติที่แตกต่างกันแต่อยู่ร่วมกันได้ โดยมีคนไทยอยู่ในปีนัง
ประมาณ ๑๐-๑๕ เปอร์เซ็นต์” (สัมภาษณ์, ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐)
ทั้งนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์บางคนให้ข้อมูลเสริมว่า
“จะพบคนไทยได้ทั่วไปส่วนใหญ่จะอยู่ในจอร์จทาวน์” (สัมภาษณ์, ๑๙
มิถุนายน ๒๕๖๐)
“มักจะรู้จักนักศึกษามากกว่า เพราะที่บ้าน (เมืองไทย) มักจะส่งลูกมา
เรียนกันที่นี่” (สัมภาษณ์, ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐)
อย่างไรก็ตาม จากการสารวจของสถาบันรัฐปีนัง (Penang Institute) (๒๐๑๓, ออนไลน์)
พบว่า จานวนคนไทยที่อาศัยในปี นัง มีไม่ชัดเจน เนื่องจากมีการเคลื่อนย้ายแรงงาน การประกอบ
อาชีพ และการเข้าไปศึกษาเล่าเรียนอยู่ตลอดเวลา
จากการสัมภาษณ์สามารถจาแนกภาพลักษณ์คนไทยในทัศนคติของคนไทยในรัฐปีนัง ได้ดังนี้
ภำพลักษณ์ด้ำนอำชีพ
จากการสัมภาษณ์ พบว่า คนไทยจากฝั่งประเทศไทยส่ วนใหญ่จะมาเข้ามาที่รัฐปีนัง เพื่อ
ทางานค้าขาย เปิดร้านอาหาร โดยเฉพาะอาหารไทย ซึ่งมีจานวนไม่น้อยที่ประกอบอาชีพค้าขาย และ
สุดท้ายแต่งงานไปกับคนจีนในมาเลเซีย นอกจากนี้ ยังมีคนไทยมาทางานโรงงาน ซึ่งรัฐปีนังถือว่ามี
โรงงานอุตสาหกรรมจานวนมาก เช่น โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร การขนส่ ง เคมีภัณฑ์ เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังมีงานราชการ ตารวจทหาร มัคคุเทศก์ การทาประมงโดยเฉพาะมาจากจังหวัดสตูล ซึ่ง
ปัจจุบันไม่ค่อยมี มีแต่อวนลาก และเมื่อคนไทยพบปะกัน ส่วนใหญ่จะคุยกันเรื่องทามาหากิน
อย่างไรก็ตาม จากมุมมองของผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่ง ให้ข้อมูลที่น่าสนใจว่า
“มีจุดหนึ่งที่คนไทยมาทาเสียที่นี่ เป็นคนอีสานเข้ามาทางานแบบที่ไม่
ควรทา เลยทาให้คนจีนมาเลย์ชอบดูถูกคนไทย แต่ดีที่คนไทยที่มีการศึกษามา
ทางานอยู่ในมาเลเซีย ทาให้คนมาเลเซียให้เกียรติคนไทย ซึ่งในปีนังก็มีตารวจที่
เป็นคนไทยอยู่หลายคน” (สัมภาษณ์, ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐)
นอกจากนี้ ยังมีผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งให้ข้อมูลเสริมว่า
“ตอนมาใหม่ ๆ มีคนไทยน้อย เมื่อก่อนส่วนใหญ่เป็นคนทางภาคใต้
แต่ตอนนี้มีเยอะ มาจากทุกภาค” (สัมภาษณ์, ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐)
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จากข้อมูลดังกล่าวจึงอาจสะท้อนได้ว่า เนื่องจากรัฐปีนังเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม การมาอยู่
อาศัยทามาหากินที่นี่จึ งไม่ต้องมีการปรับตัว อะไรมากนัก ทาให้ เกิดการเคลื่ อนย้ายของประชากร
โดยเฉพาะจากประเทศไทย ซึ่งเมื่อก่อน ประชากรทางภาคใต้จะเข้ามาทางานหรือศึกษาเล่าเรียนเป็น
จานวนมาก แต่ปัจจุบันมีประชากรไทยจากภาคอื่น ๆ มาทางานด้วยเช่นเดียวกัน
ภำพลักษณ์ด้ำนกำรตั้งถิ่นฐำน
ในสมัย ก่ อ น คนไทยที่แ ต่ ง งานจะไม่ อนุ ญ าตให้ ทางาน แต่ต อนนี้พ อจดทะเบี ย นสมรสก็
สามารถทางานช่วยเหลือครอบครัวได้ เช่น ทางานโรงงาน งานบริษัท เมื่อก่อนคนไทยอยู่กันมาก
บริเวณวัดไชยมังคลาราม แต่ปัจจุบันมีจานวนไม่น้อยที่แต่งงานไปกับคนจีน และอพยพไปอยู่ที่ อื่น
ปัจจุบันเหลือเพียง ๒-๓ หลัง ซึ่ง ธารง อายุวัฒนะ (๒๕๑๗: ๓๘๗) ให้ข้อมูลว่า ชื่อ หมู่บ้านไทย
ปูโลติกุส (Pulau Tikus) เป็นชุมชนคนไทยที่อยู่ใกล้กับวัดไชยมังคลาราม ปัจจุบัน จะสามารถพบเจอ
คนไทยได้มากที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และที่วัดที่อยู่ในมาเลเซีย และประเด็นที่คนไทยในรัฐปีนังมักคุยกัน
เมื่อพบปะกัน คือ ประเด็นการทามาหากิน ดังข้อมูลที่ให้สัมภาษณ์ว่า
“ถ้ า จะเจอคนไทยในปี นั ง จะเจอได้ ที่ ก งสุ ล ไทยและที่ วั ด ที่ อ ยู่ ใ น
มาเลเซีย คนไทยที่อยู่ในประเทศไทยจะพูดคุยกันแต่เรื่องยิงกัน แต่คนไทยใน
ปีนังจะคุยกันเรื่องทามาหากิน” (สัมภาษณ์, ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐)
ภำพลักษณ์ประเทศไทยผ่ำนสื่อ
คนไทยในรัฐปีนังรับรู้ข่าวสารจากประเทศไทยโดยสื่อต่าง ๆ ทั้งสถานีโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ เช่น
ช่อง ๓ ๕ ๗ และ ๘ ช่องเคเบิ้ลของไทย ส่วนใหญ่เป็นข่าวการเมือง ข่าวสังคมต่าง ๆ ข่าวสารความ
เคลื่อนไหว ดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านหนึ่งให้ข้อมูลว่า
“ที่บ้านรับช่องโทรทัศน์ของประเทศไทยได้ เพราะบ้านอยู่บนเขา รับ
สั ญ ญาณได้ ทั้ ง ช่ อ ง ๓ ๕ และ ๗ โดยส่ ว นใหญ่ จ ะชอบดู ข่ า วการเมื อ ง”
(สัมภาษณ์, ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐)
นอกจากนี้ ยังติดตามข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ และสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ เฟซบุ๊ก และไลน์
ดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์ให้ข้อมูลว่า
“ทราบจากหนังสือพิมพ์บ้าง แต่ไม่ได้รายละเอียดอะไร ส่วนใหญ่คน
ไทยในปีนังจะติดตั้งโทรทัศน์เคเบิ้ลของไทยทั้งหมด และบางส่วนก็ได้ข้อมูลจาก
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (ไลน์) โดยข่าวที่รับรู้เป็นข่าวการเมืองเสียส่วนใหญ่ ”
(สัมภาษณ์, ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐)
สาหรับหนังสือพิมพ์มาเลเซียที่เผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับเมืองไทย ส่วนมากเป็นข่าวการตาย ข่าว
ระเบิด และเหตุการณ์สาคัญ ๆ ของไทย ส่งผลให้คนไทยในปีนัง รู้สึกว่าประเทศไทยล้าหลัง เพราะ
การเมืองที่ล้าหลัง และมีแต่เหตุการณ์ความรุนแรง นอกจากนี้ คนไทยรับรู้ข่าวสารจากประเทศไทย
โดยโทรทัศน์ที่ออกอากาศเป็นภาษามาเลเซีย การสื่อสารปากต่อปาก จากคนไทยที่เป็นแม่ค้าชายแดน
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ญาติพี่น้องที่อยู่ฝั่งไทย แต่ยังไม่มีสื่อใดของมาเลเซียที่นาเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองไทยอย่างจริงจัง
แม้จะมีเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ แต่หากผู้รับสารไม่กระตือรือร้นที่จะรับสาร ก็จะไม่สามารถ
รับรู้ข้อมูลได้
สาหรับคนมาเลเซียจะสนใจข่าวการเมืองของไทยซึ่งเกี่ยวกับความไม่สงบทางการเมือง ส่งผล
ให้คนมาเลเซียคิดว่าเมืองไทยน่ากลัว ซึ่งคนไทยในรัฐปีนังจะมีบทบาทหน้าที่ชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
เพื่อคลายความตื่นกลัวของคนมาเลเซีย ดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งให้ข้อมูลว่า
“ข่าวสารส่วนใหญ่ในประเทศไทยทีเ่ กี่ยวกับการเมือง คนที่มาเลเซียจะ
ตื่นตัวมาก แง่คิดของคนมาเลเซียคิดว่าเมืองไทยน่ากลัว เวลาที่เขามาพูดให้ฟัง
เราก็จะอธิบายให้เขาเข้าใจว่าไม่น่ากลัวอย่างที่คิด ” (สัมภาษณ์, ๑๙ มิถุนายน
๒๕๖๐)
อย่างไรก็ตาม มีคนไทยบางคนสะท้อนว่าข่าวการเมืองมีผลทาให้ประเทศไทยดูล้าหลัง ดังนี้
“รู้สึกว่าประเทศไทยดูจะล้าหลัง ก็เพราะการเมืองที่ทาให้ประเทศไทย
ล้าหลังไปเรื่อย ๆ และการมาอยู่ปีนังเหมือนกับอยู่บ้านตัวเองเพราะจะไปไหน
เวลาค่าคืนไม่กลัว แต่ถ้ากลับไปเมืองไทยจะออกไปไหนแต่ละครั้งจะมีความกลัว
ระแวง แต่อาจจะเป็ นเพราะอ่านข่าวมากไป” (สัมภาษณ์, ๑๙ มิถุนายน
๒๕๖๐)
นอกจากข่ า วการเมื อ งแล้ ว คนไทยในปี นั ง ยั ง ต้ อ งการรั บ รู้ ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ ข่ า ว
พระมหากษัตริย์ของไทย ข่าวประจาวัน อยากรู้ว่ าคนไทยในปีนังจะใช้ชีวิตอย่างไรให้คนไทยได้รับ
ความเป็นธรรมมากที่สุด
ภำพลักษณ์ด้ำนศำสนำ
ในวันสาคัญทางศาสนา คนไทยในรัฐปีนังมักจะไปทาบุญกันที่วัดต่าง ๆ ได้แก่ วัดปิ่นบังอร วัด
บุปผาราม ดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งได้สะท้อนว่า
“ประเพณี ส งกรานต์ ลอยกระทง ท าบุ ญ สารทเดื อ นสิ บ วั น
อาสาฬหบู ช า วั น มาฆบู ช า วั น ส าคั ญ ทางศาสนาต่ า ง ๆ ก็ เ จอกั น ที่ วั ด ”
(สัมภาษณ์, ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐)
ส่วนวัดไชยมังคลารามเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นสถานที่เรียนภาษาไทยของลูกหลานไทย
เท่านั้ น คนไทยมักไม่ไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่นั่น นอกจากนี้ คนไทยยังไปรวมตัว กันทา
กิจกรรมในวันสาคัญอย่างวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือวัน พ่อ วันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติติ์ หรือวันแม่ ฯลฯ วัดจึงเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของคน
ไทยในมาเลเซีย เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยในมาเลเซียมาโดยตลอด แม้ว่าคนไทยเหล่านั้นจะต้องผจญภัย
ความยากลาบากหรืออยู่ท่ามกลางวัฒนธรรมที่หลากหลาย (นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต, ๒๕๕๕, ๑๗๙)

๕๗

ภำพลักษณ์ด้ำนภำษำไทย
ปัจจุบัน รูปร่างหน้าตาของคนไทยไม่สามารถแยกจากคนจีน และคนเชื้อชาติอินเดียที่อาศัย
ในรัฐปีนัง ได้ หากต้องการจะรู้ว่าเป็นคนไหนเป็นคนไทย ก็ต้องสังเกตจากการใช้ภาษาไทย ไม่ว่าจะ
เป็นในร้านอาหารห้างสรรพสินค้าและสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เพราะรัฐปีนังเป็นแหล่งท่องเที่ยว มีคน
ไทยมาเที่ยวกันมาก เนื่องจากอยู่ใกล้ประเทศไทย
ผู้ให้สัมภาษณ์หลายคนให้ข้อมูลว่า
“ถ้ า คนไทยก็ จ ะชั ด เจนมาก เพราะคนไทยจะเข้ า มาทั ก ทายด้ ว ย
ภาษาไทย” (สัมภาษณ์, ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐)
“จะเริ่ ม ทั ก ทายด้ ว ยสวั ส ดี ก่ อ น ถ้ า เป็ น คนไทยก็ จ ะตอบกลั บ มา”
(สัมภาษณ์, ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐)
ในขณะที่ผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งเป็นอาสาสมัครสอนภาษาไทยที่วัดไทย จึงให้ข้อมูลที่น่าสนใจ
เกี่ยวกับคนไทยในรัฐปีนังกับการรู้ภาษาไทยไว้ว่า
“เราเป็นอาสาสมัครสอนภาษาไทย บางทีมีลูกคนไทยที่นี่เขาอยากให้
ลูกเขาพูดภาษาไทยก็พามาเรียน บางคนก็พอพูดได้ แต่อาจอ่านเขียนไม่ได้ เรา
ก็จะสอนให้ที่วัดไชยมังคลาราม จะสอนทุกวันอาทิตย์ทุกอย่างฟรี คนไทยก็ได้
เจอกันที่นี่ด้วย” (สัมภาษณ์, ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐)
ภำพลักษณ์ด้ำนนิสัยใจคอ
นิสัยใจคอของคนไทยในรัฐปีนัง ที่เห็นเด่นชัด คือ การชอบทาบุญที่วัดในวันสาคัญทางศาสนา
ดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งให้ข้อมูลว่า
“ถ้ามาอยู่น าน ๆ ก็จะมีสมาคมคนไทยในปีนัง ถึงได้รู้จักกัน เวลามี
กิจกรรมอะไร เทศกาลอะไรก็จะมาทาบุญร่วมกัน ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะได้เจอที่วั ด"
(สัมภาษณ์, ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐)
นอกจากนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์หลายคนเห็นตรงกันว่า แม้คนไทยกับคนมาเลเซียจะมีลักษณะ
ใกล้เคียงกัน แต่ “การยิ้ม” เป็นภาพลักษณ์ของไทยที่ชัดเจน
“โครงสร้างและลักษณะเด่นทางพันธุกรรมจะบ่งบอก และเวลามอง
สบตากันถ้ามีการส่งยิ้มให้กัน จะรู้ว่า เป็นคนไทย” (สัมภาษณ์, ๑๙ มิถุนายน
๒๕๖๐)
“ดู จ ากรอยยิ้ ม ส่ ว นใหญ่ ถ้ า เป็ น คนไทยเวลายิ้ ม ให้ เขาจะยิ้ ม ตอบ
กลับมาให้ทันที” (สัมภาษณ์, ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐)
“ครั้งแรกที่มาก็จะแยกไม่ออก แต่พอนาน ๆ เข้า ก็จะแยกออกจากสี
หน้าท่าทาง” (สัมภาษณ์, ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐)

๕๘

“คนไทยกับคนมาเลเซียก็ใกล้เคียงกันดูกลมกลืน หรือบางทีคนไทยยิ้ม
ก็จะดูออกว่าคนไทย” (สัมภาษณ์, ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐)
“ดู จ ากสี ผิ ว ลั ก ษณะหน้ า ตา แต่ ล ะเชื้ อ ชาติ ก็ จ ะมี ลั ก ษณะที่ ไ ม่
เหมือนกัน” (สัมภาษณ์, ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐)
“การไหว้/การกราบ” ก็เป็นอีกหนึ่งภาพลักษณ์ของคนไทยที่มีความแตกต่างจากเชื้อชาติ
อื่น ๆ
“การกราบพระ คนไทย คนจีน คนฝรั่ง คนอินโดนีเซียจะกราบพระ
แตกต่างกัน เหมือนกับการสวัสดี คนไทยสวัสดีอย่างหนึ่ง อินเดียสวัสดีต่างกัน ”
(สัมภาษณ์, ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐)
ปัจจุบันมีคนไทยมาอาศัยกันเพิ่มมากขึ้น ทั้งที่มาทางาน มาเรียน การตั้งถิ่นฐาน แต่มีลักษณะ
ต่างคนต่างอยู่ ไม่ค่อยเข้าสังคมกัน จากการให้สัมภาษณ์ของตัวอย่างคนหนึ่ง ได้ให้ข้อสังเกตไว้ว่า คน
ไทยที่อาศัยอยู่เดิมในรัฐปีนัง จะมีน้าใจ แต่คนไทยที่มาจากประเทศไทยจะแข่งขันชิงดีชิงเด่นกัน ส่วน
คนไทยทีร่ ัฐเคดะห์ จะมีน้าใจมาก และทากิจกรรมอะไรก็ตาม มักจะทาเป็นกลุ่ม
ข้อสังเกตข้อหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่า คนไทยในรัฐปีนังมักจะพบเจอกันเฉพาะในวันสาคัญ
ทางศาสนาที่วัด ไม่ค่อยรับรู้ข่าวสารการจัดกิจกรรมใด ๆ เท่าที่ควร ดังที่มีผู้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นนี้
ไว้ว่า
“การสื่อสารของสถานกงสุลใหญ่ฯ ก็ไม่ค่อยประชาสัมพันธ์หรื อสื่อสาร
กิจกรรมที่เกี่ยวกับคนไทยเท่าที่ควร จะเน้นการเข้ามาทางานในปีนังมากกว่า
ส่วนใหญ่คนไทยจะติดต่อกันเองโดยเฉพาะเมื่อมีงานวัด งานบุญ ” (สัมภาษณ์,
๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐)
ภำพลักษณ์ด้ำนกำรแต่งกำย
แม้ว่าการแต่งกายจะเป็นสิ่งที่ใช้แยกแยะคนไทยกับคนมาเลเซีย แต่ก็ดูเ หมือนว่าต้องอาศัย
ความชานาญและความคุ้นเคยพอสมควร เนื่องจากคนไทยมุสลิมก็แต่งกายคล้ายกับคนมาเลเซียเชื้อ
ชาติมาเลย์ คนไทยที่มีเชื้อสายจีนก็แต่งกายคล้ายคนมาเลเซียเชื้อชาติจีน อย่างไรก็ตาม ผู้ให้สัมภาษณ์
หลายคนได้ให้ข้อมูลไว้น่าสนใจ ดังนี้
“อยู่น าน ๆ ก็จะแยกออกจากเชื้อชาติอื่น โดยสังเกตการแต่งกาย”
(สัมภาษณ์, ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐)
“การแต่งตัวจะไม่เหมือนกัน เช่น ผู้หญิงชาวมุสลิมมาเลเซีย เสื้อจะตัว
ใหญ่ ๆ ในขณะที่ผู้หญิงไทยจะใส่เข้ารูปมากกว่า หรือถ้าเป็นจีนไทยหรือจีน
มาเลเซียก็จะแยกแยะออก” (สัมภาษณ์, ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐)
“ดู จ ากลั ก ษณะทองที่ ใ ส่ ทองของคนไทยจะเป็ น ทองที่ มี ล วดลาย
มากกว่า ทองที่ คนมาเลเซี ยใส่ นอกจากนี้ดู จากการแต่ งหน้า การแต่ งตั ว ”
(สัมภาษณ์, ๙ กันยายน ๒๕๖๑)

๕๙

จากข้อมูลข้างต้น จึงสามารถจาแนกภาพลักษณ์คนไทยได้ ๗ ด้าน ซึ่งคนไทยได้แสดงความ
คิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของคนไทยด้วยกันเองในขณะที่พานักอาศัยอยู่ในรัฐปีนัง สหพันธรัฐมาเลเซีย ใน
ด้านต่าง ๆ ในภาพรวม สาหรับในหัวข้อต่อไป คือ ภาพลักษณ์คนไทยในทัศนคติของคนมาเลเซียในรัฐ
ปีนัง ซึ่งคณะผู้วิจัยได้จาแนกเป็นเชื้อชาติ ๓ เชื้อชาติ
ภำพลักษณ์คนไทยในทัศนคติคนมำเลเซียในรัฐปีนัง
คณะผู้วิจัยขอนาเสนอข้อมูลโดยสรุปการสัมภาษณ์ตัวอย่างคนมาเลเซียจากเชื้อชาติมาเลย์
จีน และอินเดีย นาเสนอในรูปแบบตารางเพื่อให้เห็นภาพและเปรียบเทียบข้อมูลได้ชัดเจนขึ้นดังนี้
ตำรำงที่ ๔.๑ เปรี ย บเทีย บภาพลักษณ์คนไทยในพหุวัฒ นธรรมในรัฐปีนัง สหพันธรัฐ มาเลเซีย ใน
ทัศนคติคนมาเลเซียเชื้อชาติต่าง ๆ
ภำพลักษณ์คนไทยในทัศนคติ ภำพลักษณ์คนไทยในทัศนคติคน
คนมำเลเซียเชื้อชำติมำเลย์
มำเลเซียเชื้อชำติจีน
ภำพลักษณ์ด้ำนกำรตั้งถิ่นฐำน
ชาวมาเลเซียเชื้อชาติมาเลย์
- ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเมือง
ไม่ได้แสดงทัศนะในประเด็นนี้
- คนไทยอยู่กันเป็นกลุ่มก้อน
แยกจากเชื้อชาติอื่น ๆ
คนไทยประกอบอาชีพ
อุตสาหกรรมอาหารและ
ร้านอาหารไทยเป็นจานวนมาก
นิยมท่องเที่ยวในเมืองไทย
โดยเฉพาะชายหาดและทะเล
จ.สงขลา จ.กระบี่ นอกจากนี้
ยังนิยมท่องเที่ยวใน
กรุงเทพมหานคร เชียงราย
เชียงใหม่ โดยนิยมขี่รถบิ๊กไบค์
และรถยนต์ส่วนตัว
- ประเด็นที่สนใจข่าว
การเมือง อดีตนายกรัฐมนตรี
หนีออกนอกประเทศและยัง

ภำพลักษณ์คนไทยในทัศนคติ
คนมำเลเซียเชื้อชำติอินเดีย
คนไทยจะอาศัยอยู่ใกล้วัดบน
ถนน เบอร์มา (Burma)
นอกจากคนไทย ยังมีอีกหลาย
ชนชาติด้วยกัน

ภำพลักษณ์ด้ำนอำชีพ
สามารถพบคนไทยได้ตาม
คนไทยมารัฐปีนัง เพื่อมาเรียน
ร้านอาหารไทย ห้างสรรพสินค้า และมาทางาน
ภำพลักษณ์ด้ำนกำรท่องเที่ยว
- ส่วนใหญ่เคยไปท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยมาแล้ว โดยเฉพาะ
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นอกจากนี้
ก็มีกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่
- ชื่นชอบการซื้อขายสินค้า
(ช็อปปิ้ง)

- นิยมไปเที่ยว จ.สงขลา และ
กรุงเทพมหานคร
- มีความรู้สึกว่า ปีนังมีความ
คล้ายกรุงเทพฯ

ภำพลักษณ์ประเทศไทยผ่ำนสื่อ
รับรู้จากประสบการณ์ตรงคือ
- รับรู้ข่าวสารเชิง
การไปเที่ยวเมืองไทย การไป
ประชาสัมพันธ์ จาก
ทางานที่เมืองไทย ไม่ค่อยรับรู้
นิตยสาร บริษัททัวร์ โทรทัศน์

๖๐

ภำพลักษณ์คนไทยในทัศนคติ ภำพลักษณ์คนไทยในทัศนคติคน
คนมำเลเซียเชื้อชำติมำเลย์
มำเลเซียเชื้อชำติจีน
หลบหนีอยู่
ภาพยนตร์ไทย แต่ถือว่ายังมี
ช่องทางรับรู้ข่าวสารน้อย
- รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับ
ประเทศไทยจากสื่อ
- รับรู้ข้อมูลจากเพื่อนคนไทย
อินเทอร์เน็ต
- รับรูข้ ้อมูลจากนักท่องเที่ยว
ที่มาท่องเที่ยวกับเรือสาราญที่มา
เทียบท่าที่ปีนัง
- รับชมภาพยนตร์ไทยและฟัง
เพลงไทย
ภำพลักษณ์ด้ำนนิสัยใจคอ
เป็นคนดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
เป็นคนดี สุภาพ มีมนุษยสัมพันธ์
(มากกว่าชาวมาเลเซียด้วย
มีส่วนร่วม ให้ความร่วมมือกับ
กันเอง) ความสุภาพอ่อนน้อม กิจกรรมของรัฐปีนังเสมอ
ถ่อมตน คล้ายคลึงกับคนไทยใน
รัฐกลันตัน

มีความคล้ายคลึงเรื่อง
วัฒนธรรม ภาษา (คนไทย
มุสลิมกับคนมาเลเซียเชื้อชาติ
มาเลย์)

ภำพลักษณ์ด้ำนภำษำ
คนจีนบางคนพูดภาษาไทยได้
เนื่องจากเรียนจากเพื่อนคนไทย

ภำพลักษณ์ด้ำนศำสนำ
ชาวมาเลเซียเชื้อชาติมาเลย์
- กิจกรรมคนไทยอยู่ที่วัด
ไม่ได้แสดงทัศนะในประเด็นนี้ - นับถือศาสนาพุทธเหมือนกัน
คนจีนส่วนใหญ่จะนิยมนาบุตร
หลานไปวัด ฟังพระเทศน์ ฟัง
ธรรม
ภำพลักษณ์ด้ำนอำหำร
มีความสนใจด้านอาหาร เพราะ ชอบอาหารที่มีรสชาติเผ็ดร้อน
อาหารไทยมีความคล้ายคลึงกับ เช่นเดียวกับอาหารมาเลเซีย
สหพันธรัฐมาเลเซีย
ภำพลักษณ์ด้ำนกีฬำ
มีความสนใจด้านกีฬาฟุตบอล
ชาวมาเลเซียเชื้อชาติจีนไม่ได้
แสดงทัศนะในประเด็นนี้

ภำพลักษณ์คนไทยในทัศนคติ
คนมำเลเซียเชื้อชำติอินเดีย
ทางโทรทัศน์หรือ
วิทยุกระจายเสียง อย่างไรก็
ตาม สามารถติดตามได้ทางสื่อ
สังคมออนไลน์ต่าง ๆ

แสดงออกทางวัฒนธรรมไทยที่
ดี คนไทยนิสัยดี ง่าย ๆ
สบาย ๆ ต้อนรับนักท่องเที่ยวดี
ซื่อสัตย์ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สู้งาน
เนื่องจากมีหลักธรรมในใจว่าไม่
คดโกงคนอื่น แต่ต้องทางาน
หนักเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี
เคยเรียนรู้ภาษาไทยจากเพื่อน
คนไทย

นับถือพุทธศาสนาเหมือนกัน มี
กิจกรรมสวดมนต์เหมือนกัน

เคยเรียนรู้การทาอาหารไทย ชื่น
ชอบต้มยา
ชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดีย
ไม่ได้แสดงทัศนะในประเด็นนี้
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ภำพลักษณ์คนไทยในทัศนคติ ภำพลักษณ์คนไทยในทัศนคติคน ภำพลักษณ์คนไทยในทัศนคติ
คนมำเลเซียเชื้อชำติมำเลย์
มำเลเซียเชื้อชำติจีน
คนมำเลเซียเชื้อชำติอินเดีย
ภำพลักษณ์ด้ำนศิลปวัฒนธรรม
ชาวมาเลเซียเชื้อชาติมาเลย์
ชาวมาเลเซียเชื้อชาติจีนไม่ได้
- มีกิจกรรม/เทศกาลต่าง ๆ ให้
ไม่ได้แสดงทัศนะในประเด็นนี้
แสดงทัศนะในประเด็นนี้
เข้าร่วม
- เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์
จากตารางสามารถอธิบายข้อมูลจาแนกเป็นเชื้อชาติต่าง ๆ ดังนี้
ภาพลักษณ์คนไทยในทัศนคติคนมาเลเซียเชื้อชาติมาเลย์
วัฒนธรรมที่หลากหลายของรัฐปีนัง ซึ่ งมีทั้งจีน มาเลย์ และอินเดียนั้นสามารถอยู่ด้วยกัน
อย่างมีความสุข ปราศจากข้อโต้แย้งที่เกี่ยวพันกับความแตกต่างของเชื้อชาติ
ภำพลักษณ์ด้ำนอำชีพ
คนมาเลเซียเชื้อชาติมาเลย์แสดงความเห็นว่า มักพบเห็นคนไทยในรัฐปีนัง อยู่ในอุตสาหกรรม
อาหารหรือร้านอาหารไทยต่าง ๆ โดยพบเจอในเวลาซื้อหาสินค้าในห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร หรือ
เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารไทยเสียเอง
ภำพลักษณ์ด้ำนศำสนำ
ผู้ให้สัมภาษณ์ซึ่งเป็นคนมาเลเซียเชื้อชาติมาเลย์ส่วนใหญ่มีเพื่อนเป็นคนไทย ในกรณีที่เป็นคน
ไทยมุสลิม จะมีข้อปฏิบัติตัวคล้ายคลึงกับคนมาเลเซียเชื้อชาติ มาเลย์ จึงทาให้ไม่มีความแตกต่างกัน
มากนัก ผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งให้ข้อมูลว่า
“มีเพื่อนคนไทยรู้จักกันมา ๒ ปี มาจาก จ.นราธิวาส มาทางานที่นี่ ทา
ให้เห็นว่าวัฒนธรรมมุสลิมของไทยคล้ายคลึงกับของมาเลเซีย ซึ่งมันไม่ใช่ปัญหา
เลยในการรู้จักสนิทสนมกัน” (สัมภาษณ์, ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐)
ภำพลักษณ์ด้ำนกำรท่องเที่ยว
ผู้ให้สัมภาษณ์หลายคนเคยไปประเทศไทยมาก่อนหลายครั้ง สาหรับคนที่เคยไปที่ จ.สงขลา
และ จ.กระบี่ เห็นว่าเมืองไทยมีชายหาดที่สวยงาม และคนที่เคยไป จ.เชียงราย และ จ.เชียงใหม่ ให้
ความเห็นว่า ประเทศไทยเป็น ประเทศที่มีภูมิศาสตร์ สวยงาม นอกจากนี้ ยังมีคนมาเลเซียที่ไปเที่ยว
กรุงเทพมหานคร
คนมาเลเซียเชื้อชาติมาเลย์ ยังนิยมขี่รถมอเตอร์ไซค์ หรือบิ๊กไบค์คันใหญ่ หรือรถยนต์แบบ
ครอบครัวไปท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วย
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ภำพลักษณ์ประเทศไทยผ่ำนสื่อ
ช่องทางการรับรู้ข่าวสารของคนมาเลเซียเชื้อชาติมาเลย์ เกี่ยวกับประเทศไทย ได้แก่ การรับรู้
ทางสื่ออินเทอร์เน็ต โดยประเด็นข่าวที่ผู้ให้สัมภาษณ์ให้ความสนใจ คือ ประเด็นการเมือง โดยเฉพาะ
กรณีคุณทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีถูกรัฐประหาร และหนีออกจากประเทศ แต่ยังมีคนให้การ
สนับสนุนอยู่ และปัจจุบันก็ยังจับกุมไม่ได้
ภำพลักษณ์ด้ำนภำษำ
คนมาเลเซียเชื้อชาติมาเลย์แสดงความเห็นว่า คนไทยใช้ภาษาใกล้เคียงกับมาเลเซีย ในที่นี้
หมายถึง คนไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้ที่ใช้ภาษามลายูที่มีความคล้ายคลึงกับภาษาบาฮาซาของ
มาเลเซีย
ภำพลักษณ์ด้ำนกีฬำและอำหำร
ประเทศไทยยังได้รับความสนใจจากคนมาเลเซียเชื้อชาติมาเลย์ ในประเด็น กีฬาฟุตบอล ซึ่ง
เป็นกีฬาที่มีชื่อเสียงและแข่งขันกับประเภทสหพันธรัฐมาเลเซียมาโดยตลอด นอกจากกีฬา ก็ยังมี
อาหาร ที่มีรสชาติคล้ายคลึงในเรื่องของความเผ็ดจัดจ้านของเครื่องเทศในอาหารมาเลเซีย
ภำพลักษณ์ด้ำนนิสัยใจคอ
คนมาเลเซียเชื้ อชาติมาเลย์ให้ความเห็นว่า คนไทยเป็นคนดี ในบางครั้ง มีมนุษยสัมพันธ์ดี
มากกว่าคนมาเลเซียด้วยกันเองเสียด้วยซ้า นอกจากนี้ ยังมีความสุภาพอ่อนโยน อ่อนน้อมถ่อมตน มี
ความคล้ายคลึงกับคนมาเลเซียเชื้อชาติไทย (คนไทยพลัดถิ่น) ในรัฐกลันตัน
ภาพลักษณ์คนไทยในทัศนคติคนมาเลเซียเชื้อชาติจีน
คนมาเลเซียเชื้อชาติจีนให้ข้อมูลว่า รัฐปีนังมีผู้คนอยู่ร่วมกันหลายเชื้อชาติ ทั้งจีน อินเดีย ไทย
และ อื่น ๆ แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้ เพราะต่างคนรู้ดีว่าเป็นรัฐที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้ง
ความเชื่อ วิถีชีวิต และอาหารการกิน แต่ให้อิสระ ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีมุมมองที่กว้างขวาง และ
ทุกคนก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งซึ่งเป็นคนมาเลเซียเชื้อชาติจีน บอกว่า มี
ภรรยาเป็นคนไทย ขณะนี้อาศัยอยู่ราชบุรีด้วย
ภำพลักษณ์กำรตั้งถิ่นฐำน
คนมาเลเซียเชื้อชาติจีนให้ข้อมูลว่ามีคนไทยอยู่เพียง ๑๐-๑๕% คนไทยส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่
ในเมือง ประกอบอาชีพ ร้ านอาหารไทย ทางานในห้างสรรพสิ นค้า บางคนประกอบธุรกิจส่ วนตัว
สาหรับกิจกรรมการรวมตัวของคนไทยต่าง ๆ จะอยู่ที่ “วัด” สาหรับถิ่นพานักอาศัยจะแยกออกไปเป็น
กลุ่ม ๆ ไม่ค่อยอยู่รวมกัน
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ภำพลักษณ์ด้ำนกำรท่องเที่ยว
คนมาเลเซียเชื้อชาติจีน ส่วนใหญ่จะเคยไปท่องเที่ยวในประเทศไทยมาแล้ว โดยเฉพาะใน อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา มาเป็นอันดับหนึ่ง นอกจากนี้ ยังเคยเดินทางไปท่องเที่ยวที่ กรุงเทพมหานคร จ.
เชียงใหม่ หลาย ๆ ครั้ง โดยคนมาเลเซียเชื้อชาติจีนให้ข้อมูลว่า สถานที่ท่องเที่ยวของเมืองไทยมีความ
สวยงาม และประเทศไทยเป็นประเทศเพื่อนบ้านกับมาเลเซีย จึงมีความคุ้นเคยกัน
ผู้ให้สัมภาษณ์หลายคนให้ข้อมูลว่า
“เคยไปเที่ยวเมืองไทย ๓ ครั้ง ที่กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ และ
สงขลา โดยชื่นชอบอาหาร การช็อปปิ้ง เมืองไทยเป็นสถานที่ที่สวยงามมาก
นอกจากนี้ ยังเคยมีเพื่ อนเป็นคนไทย จึงได้มีโอกาสเรียนภาษาไทยด้วย รู้สึก
ใกล้ชิดกับคนไทยมาก” (สัมภาษณ์, ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)
“รู้จักเมืองหาดใหญ่ในฐานะเมืองท่องเที่ยวแรกที่จะเลือกท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย ที่จริงควรจะเป็นกรุงเทพฯ แต่เดินทางยาก ในขณะที่หาดใหญ่เรา
สามารถขับรถเข้าไปเที่ยวได้” (สัมภาษณ์, ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)
“รัฐปีนังอยู่ใกล้ชายแดนไทยมาก มีโอกาสไปเที่ยวเมืองไทย ๒-๓ ครั้ง
ที่ห าดใหญ่และด่านนอก (อ.สะเดา จ.สงขลา) แต่ กรุงเทพฯ ยังไม่เคยไป มี
โอกาสก็อยากจะไปเที่ยว” (สัมภาษณ์, ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)
“ชอบเดินทางไปหาดใหญ่ เพราะเป็นสถานที่ท่องเที่ ยวที่ใกล้กับปีนัง
เดินทางสะดวก และไปมา ๓ ครั้งแล้ว” (สัมภาษณ์, ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)
ภำพลักษณ์ด้ำนอำหำร
คนมาเลเซียเชื้อชาติจีนที่ ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ มักชื่นชอบอาหารการกิน ของประเทศไทย
เนื่องจากคนรัฐปีนังชอบอาหารที่มีรสชาติเผ็ดร้อนเช่นเดียวกับอาหารไทย
ภำพลักษณ์ด้ำนศำสนำ
คนมาเลเซียเชื้อชาติจีนนับถือศาสนาพุทธเหมือนกัน ซึ่งตั้งแต่เด็ก คนจีนจะนิยมนาบุตรหลาน
ไปวัดเพื่อฟังพระเทศน์ ฟังธรรมด้วย วัดจึงเป็นสถานที่สาคัญของคนจีน จากการสังเกตการณ์ในการลง
พื้นที่รัฐปีนัง พบว่า สถาปัตยกรรม ตลอดจนศิลปกรรมภายในวัดในรัฐปีนัง มีลักษณะเป็นสไตล์จีนเสีย
ส่วนใหญ่ ข้อสันนิษฐานอย่างหนึ่งคงมาจากการที่คนมาเลเซียเชื้อชาติจีนนับถือศาสนาพุทธมาก จาก
ข้อมูลของสมพร ขุนเพชร (๒๕๕๘) ชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้างยากจน การที่
จะอนุ รั กษ์ ห รื อ ธ ารงวั ฒ นธรรมพุท ธศาสนาด้ ว ยกลุ่ ม ของตนเองจึง เป็ น ไปได้ ย าก ต้ อ งอาศั ย การ
ช่วยเหลือและสนับสนุนจากชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนเป็นส่วนใหญ่ เป็นเหตุให้วัฒนธรรมพุทธศาสนา
ต้องถูกปรับเปลี่ยน เกิดพลวัตในรูปแบบใหม่ ซึ่งในรัฐปีนัง จะมีทั้งวัดไทย วัดพม่า วัดจีนซึ่งอยู่ร่วมกัน
ได้
ผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งให้ข้อมูลว่า
“คนไทยกับคนจีนเป็นพุทธศาสนิกชนเช่นเดียวกัน เราชอบอาหารและ
มีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน” (สัมภาษณ์, ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐)

๖๔

ภำพลักษณ์ของประเทศไทยผ่ำนสื่อ
การรับรู้ข่าวสารของคนไทย จะรับรู้จากการโฆษณาประชาสัมพันธ์เมืองไทย จากนิตยสาร
จากบริษัททัวร์ จากโทรทัศน์ ภาพยนตร์ไทย แต่ยังถื อว่ามีช่องทางรับรู้ข่าวสารน้อย และคนจีนส่วน
ใหญ่จะมีเพื่อนเป็นคนไทยด้วย บางครั้งเรียนพูดภาษาไทยจากเพื่ อน ในขณะที่บางคนมีเพื่อนคนไทย
น้อย หรือไม่มีเลย ผู้ให้สัมภาษณ์ให้ข้อมูลไว้ว่า
“มีเพื่อนเป็นคนไทย และคนสยาม-มาเลเซียที่เรียนด้วยกัน คนไทยมี
ลั กษณะคล้ ายคนพื้ น ถิ่ น มาเลย์ เป็ นคนน่า รัก ชอบพู ดถึ งครอบครั ว ของเธอ
อาหารไทย วัฒ นธรรมไทย นอกจากนี้ยังได้รั บรู้ข้อมูล ข่าวสารของไทยจาก
นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวกับเรือสาราญที่มาเทียบท่าที่ปีนัง ” (สัมภาษณ์, ๑๙
มิถุนายน ๒๕๖๐)
“เคยมีเพื่อนที่มาจากไทย เรียนด้วยกัน แต่ตอนนี้กลับประเทศไทยไป
แล้ว แต่ยังติดต่อผ่านทางเฟซบุ๊ก และรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับเมืองไทยจากสื่ อ
ออนไลน์” (สัมภาษณ์, ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐)
นอกจากนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์เชื้อชาติจีนคนหนึ่งบอกว่า
“รับรู้ข้อมูลประเทศไทยผ่านทางการติดตามชมภาพยนตร์ไทย ที่ผ่าน
มาดูเรื่อง “ฉลาดเกมส์โกง” ซึ่งทาให้เข้าใจสภาพการศึกษาของประเทศไทย
และยังติดตามฟังเพลงไทย ชื่นชอบนักร้องไทยด้วย” (สัมภาษณ์, ๒๐ มิถุนายน
๒๕๖๐)
ภำพลักษณ์ด้ำนนิสัยใจคอ
ผู้ให้สั มภาษณ์ ส่ วนใหญ่ให้ ข้อมูลว่า ลั กษณะคนไทยเป็นคนดี มีมนุษยสั มพันธ์ดี เข้าร่ว ม
กิจกรรมต่าง ๆ ของรัฐปีนังเสมอ ดังเช่น ผู้ให้สัมภาษณ์บางคน ให้ข้อมูลว่า
“คนไทยมีเสรีภาพและมีความสุขที่ได้อยู่ร่วมกัน โดยส่วนใหญ่จะเห็น
คนไทยที่วัด” (สัมภาษณ์, ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐)
“คนไทยนิสัยดี มีความสุภาพ เป็นมิตร ตรงข้ามกับคนจีน” (สัมภาษณ์,
๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐)
ภาพลักษณ์คนไทยในทัศนคติคนมาเลเซียเชื้อชาติอินเดีย
ผู้ ให้ สั มภาษณ์ช าวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดีย คนหนึ่ง แสดงความคิดเห็ นว่า แม้รัฐ ปีนังจะมี
ภูมิศาสตร์เป็นเกาะขนาดเล็ก ที่มีหลายชนชาติ แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข โดยเฉพาะคนจีน
มีมากที่สุด และมีบทบาททางการค้า แต่มักพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ รองลงมา คือ คนมาเลย์ และคนเชื้อ
ชาติอินเดีย ในขณะที่กรุงกัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของมาเลเซีย จะมีคนมาเลย์มากที่สุด
สาหรับความเป็นอยู่ของทุกเชื้อชาติในรัฐปีนัง ผู้ให้สัมภาษณ์เชื้อชาติอินเดีย ให้ข้อมูลว่า

๖๕

“ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของคนจีน มาเลย์ และอินเดียอาศัย
อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขปราศจากข้อโต้แย้งทางเชื้อชาติ พวกเราเคารพซึ่งกัน
และกัน” (สัมภาษณ์, ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐)
“ฉันมีแฟนเป็นคนจีนมาเลย์ แล้วเราก็มีเพื่อเป็นชาวจีนมาเลย์เยอะ มัน
น่าสนใจมากที่อยู่ร่วมกันได้ ในสภาพแวดล้อมเดียวกัน พูดภาษาเดียวกัน คือ
ภาษามาเลย์ในการสื่ อสาร แม้พวกเราไม่สามารถพูดภาษามาเลย์ หรือจีนได้
คล่อง แต่ก็สื่อสารได้บ้าง” (สัมภาษณ์, ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐)
ภำพลักษณ์ด้ำนกำรตั้งถิ่นฐำน
ผู้ให้สัมภาษณ์ชาวอินเดีย ให้ข้อมูลว่า สาหรับคนไทย จะมีนักเรียนที่มาเรียนที่โรงเรียนจีน ชื่อ
“Han Jiang High School” เป็นจานวนมาก เพื่อฝึกภาษาอังกฤษและภาษาจีนฮกเกี้ยน นอกจากนี้
ยังมีคนไทยจานวนมากทางานทีร่ ัฐปีนัง โดยอาศัยอยู่ใกล้วัดไทย บนถนนเบอร์มา (Burma) นอกจาก
คนไทย ก็ยังมีคนเมียนมาร์ คนอินโดนีเซีย มาเลเซีย เวีย ดนาม อินเดีย บังคลาเทศ ปากีสถาน ฯลฯ
สาหรับคนเชื้อชาติอินเดียบางคนมีเพื่อนเป็นคนไทย แต่บางคนก็ไม่มีเพื่อนคนไทยเลย แต่ ทาการซื้อ
ขายสินค้ากับคนไทย โดยคาดว่าคนไทยมีประมาณ ๒๐%
ภำพลักษณ์ด้ำนกำรท่องเที่ยว
ผู้ให้สัมภาษณ์บางคน เคยมาเรียนรู้ภาษาไทย การทาอาหารไทย ในเมืองไทย โดยจังหวัดที่
คนมาเลเซียเชื้อชาติอินเดียนิยมไปเที่ยว คือ จ.สงขลา และกรุงเทพมหานคร
ผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งให้ข้อมูลว่า
“ปีนังคล้ายกับกรุงเทพฯ สาหรับภูเก็ตเป็นเกาะสาหรับการพักผ่อนช่วง
สุดสัปดาห์ และสาหรับการช็อปปิ้ง ซึ่งภูเก็ตดูจะคล้ายเกาะลังกาวีของมาเลเซีย
มากกว่า” (สัมภาษณ์, ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐)
ภำพลักษณ์ด้ำนภำษำไทย
ผู้ให้สัมภาษณ์เชื้อชาติอินเดียบางคนให้ข้อมูลว่า มีเพื่อนหญิงที่เช่าห้องอยู่ด้วยกัน เป็นละแวก
เดีย วกับ ที่คนไทยอาศัย กัน อยู่ เพื่อนคนไทยคนนี้ เป็นลู กครึ่งไทยและอินเดีย ซึ่งมีความเชื่อถือใน
วัฒ นธรรม ผู้ ใ ห้ สั มภาษณ์ ไ ด้เ รี ย นรู้ วัฒ นธรรมไทยเล็ กน้ อยจากเพื่อ นคนไทย และคิด ว่า เป็ นการ
แสดงออกที่ดี นอกจากนี้ ยังได้เรียนภาษาไทยด้วย
ภำพลักษณ์ด้ำนศำสนำ
ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนให้ข้อมูลว่า คนเชื้อชาติอินเดียเหมือนกับคนไทยที่นับถือพุทธศาสนา
เหมือนกัน และปฏิบัติศาสนกิจเหมือนกัน คือ กิจกรรมสวดมนต์

๖๖

ภำพลักษณ์ด้ำนศิลปวัฒนธรรม
ผู้ให้สัมภาษณ์รู้สึกประทับใจวัฒนธรรมประเทศไทย กล่าวคือ มีกิจกรรม/เทศกาลต่าง ๆ ให้
เข้าร่วม
ภำพลักษณ์ด้ำนอำหำร
ผู้ให้สัมภาษณ์ชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดียแสดงความชื่นชอบอาหารไทย โดยเฉพาะต้มยาซึ่ง
เป็นอาหารไทยที่ได้รับความนิยม และมีร้านอาหารไทยที่เปิดขายต้มยากุ้งในสหพันธรัฐมาเลเซีย เป็น
จานวนมาก
ภำพลักษณ์ประเทศไทยผ่ำนสื่อ
การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับเมืองไทย ไม่ค่อยรับรู้ข่าวสารจากโทรทัศน์ หรือวิทยุกระจายเสียง
แต่รับรู้จากประสบการณ์ตรงคือ การไปเที่ยวเมืองไทย ผู้ให้ สัมภาษณ์คนหนึ่งรับรู้ข่าวเมืองไทยจาก
สถานีโทรทัศน์ซีเอ็นเอ็น (CNN) หรือบีบีซี (BBC) สื่ออื่น ๆ ทาให้รู้ว่าเกิดเหตุการณ์ระเบิด ซึ่งส่วนตัว
รู้จักกับครอบครัวที่ฝ่ายหญิงสูญเสียทั้งสามีและลูกจากเหตุการณ์ระเบิดที่สี่แยกราชประสงค์เมื่อปี
๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ซึ่งรู้สึกเสียใจมาก หรือเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน
ยังสามารถติดตามข่าวสารได้ทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ทั้งเฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ ฯลฯ
ผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งมีประสบการณ์ตรงจากการเข้ามาทางานในประเทศไทย ให้ข้อมูลว่า
“เคยสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย ประเทศไทยมีความหลากหลาย
ในประเด็นสังคม รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม เช่น ปัญหาแรงงานเด็กใน
พัทยา ปัญหาการเมือง ฯลฯ” (สัมภาษณ์, ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐)
ภำพลักษณ์ด้ำนนิสัยใจคอ
ผู้ให้สัมภาษณ์ชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดีย ให้ความเห็นว่า คนไทยนิสัยดี มีบุคลิกที่ง่าย ๆ
สบาย ๆ ซื่อสัตย์ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างดี นอกจากนี้ ยังสู้งาน เนื่องจากคน
ไทยเชื่อในหลักของธรรมในพระพุทธศาสนาที่ว่า ไม่คดโกงคนอื่น แต่ต้องทางานหนักเพื่อความเป็นอยู่
ที่ดี
“มีความสุภาพมาก ผู้ชายก็จะเป็นสุภาพบุรุษ แต่ไม่สามารถแยกแยะ
บุ ค ลิ ก ท่ า ทาง เพราะมี ค วามคล้ า ยคลึ ง กั บ คนจี น บางที ก็เ หมื อ นคนมาเลย์ ”
(สัมภาษณ์, ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)
นอกจากนี้ คนไทยยังให้ความสาคัญกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งให้
ข้อมูลว่า
“ทราบว่าคนไทยรักในหลวงมากเพียงใด เพราะมีเพื่อนที่เคยร่วมงาน
มาจากประเทศไทย” (สัมภาษณ์, ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐)

๖๗

เมื่อนาข้อมูลทั้งสองส่วนคือ ภาพลักษณ์คนไทยในทัศนคติคนไทยในรัฐปีนัง และภาพลักษณ์
คนไทยในทัศนคติคนมาเลเซียมาเปรียบเทียบ จะได้ข้อมูลดังนี้
ตำรำงที่ ๔.๒ เปรี ย บเทีย บภาพลักษณ์คนไทยในพหุวัฒ นธรรมในรัฐปีนัง สหพันธรัฐ มาเลเซีย ใน
ทัศนคติคนไทยและคนมาเลเซีย

-

ภำพลักษณ์คนไทยในทัศนคติคนไทยในรัฐปีนัง
ภำพลักษณ์คนไทยในทัศนคติคนมำเลเซีย
ภำพลักษณ์ด้ำนกำรตั้งถิ่นฐำน
- ส่วนใหญ่คนไทยสัญชาติมาเลเซีย เชื้อชาติ
- ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเมือง
ไทยแต่งงานไปจากคนจีน อพยพไปอยู่ที่อื่น
- คนไทยอาศัยอยู่ใกล้วัดบนถนนเบอร์มา
(Burma)
- มีคนไทยไปทางานในรัฐปีนังมากขึ้น
- คนไทยอยู่กันเป็นกลุ่มก้อน แยกจากชนชาติ
อื่น ๆ
ภำพลักษณ์ด้ำนภำษำไทย
ไม่มีความแตกต่างกับเชื้อชาติอื่น ยกเว้น
- มีความคล้ายคลึงเรื่องภาษา (คนไทยมุสลิม
ภาษาไทย คนไทยจะทักทายด้วยภาษาไทย และ กับคนมาเลเซียเชื้อชาติมาเลย์)
มีการสอนภาษาไทยฟรีที่วัดไชยมังคลาราม
- เคยเรียนรู้ภาษาไทยจากเพื่อนคนไทย
ภำพลักษณ์ด้ำนนิสัยใจคอ
- รอยยิ้ม การกราบ การไหว้ที่เป็นเอกลักษณ์ - คนไทยนิสัยดี มีมนุษยสัมพันธ์ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
- ยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยการเข้า สุภาพอ่อนน้อม สู้งาน แสดงออกทางวัฒนธรรม
ไทยที่ดี ง่าย ๆ สบาย ๆ ให้การต้อนรับ
ร่วมกิจกรรมถวายพระพรพระเจ้าอยู่หัว
นักท่องเที่ยว ซื่อสัตย์ เข้าร่วมกิจกรรมที่รัฐปีนัง
พระราชินีเนื่องในวันพระราชสมภพ
- หากพบปะกันจะคุยกันเรื่องการทามาหากิน จัดขึ้นเสมอ
- เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
- ต่างคนต่างอยู่ แก่งแย่งชิงดี
- คิดว่าประเทศไทยล้าหลัง เพราะการเมืองมี
แต่ความรุนแรง
ภำพลักษณ์ด้ำนอำชีพ
- คนไทยส่วนใหญ่จะมาทางานโรงงาน งาน
- คนไทยประกอบอาชีพด้านอุตสาหกรรม
ราชการ ตารวจทหาร มัคคุเทศก์ บางส่วนค้าขาย อาหาร และเปิดร้านอาหารไทยเป็นจานวนมาก
และมาแต่ ง งานกั บ คนจี น ในมาเลเซี ย และท า - ทางานในห้างสรรพสินค้า
ประมง ส่วนมากเป็นประมงที่มาจากจังหวัดสตูล - เดินทางมาเรียน
แต่ปัจจุบันมีแต่อวนลาก
- คนไทยจากภาคอีสานทางานที่ไม่เหมาะสม
ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดี
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ภำพลักษณ์คนไทยในทัศนคติคนไทยในรัฐปีนัง
ภำพลักษณ์คนไทยในทัศนคติคนมำเลเซีย
ภำพลักษณ์ด้ำนศำสนำ
นอกจากเจอคนไทยได้มากที่สถานกงสุลใหญ่ฯ
คนไทยมีศาสนาและวัฒนธรรมใกล้เคียงกับคน
ยังสามารถเจอคนไทยได้ที่วัดในมาเลเซีย
มาเลเซียเชื้อชาติจีน และอินเดีย ในขณะที่คน
โดยเฉพาะในวันสาคัญทางศาสนา โดยจะไป
ไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ชาวมุสลิม) มี
ทาบุญกัน และในประเพณีต่าง ๆ ได้แก่
ศาสนาและวัฒนธรรมใกล้เคียงกับคนมาเลเซีย
สงกรานต์ ลอยกระทง ทาบุญสารทเดือนสิบ
เชื้อชาติมาเลย์
ภำพลักษณ์ด้ำนกำรท่องเที่ยว
คนไทยในรัฐปีนังไม่ได้แสดงทัศนะในประเด็นนี้ - สถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย ทั้งทะเล ชายหาด
ภูเขา และเมืองหลวง
- ชาวมาเลเซียนิยมมาเที่ยว จ.สงขลา จ.กระบี่
จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย และกรุงเทพมหานคร
- นิยมท่องเที่ยวโดยรถบิ๊กไบค์และรถยนต์ส่วนตัว
อาหาร
- มีแหล่งซื้อสินค้า (ช็อปปิ้ง)
- มีความรู้สึกว่าปีนังคล้ายกรุงเทพฯ
ภำพลักษณ์ประเทศไทยผ่ำนสื่อ
- คนไทยรับรู้ข่าวสารจากประเทศไทยโดยสื่อ
- สนใจข่าวการเมือง (อดีตนายกรัฐมนตรีออก
โทรทัศน์ช่องเคเบิ้ลเป็นหลัก นอกจากนี้ มีช่อง ๓ นอกประเทศและยังหลบหนี)
๕ ๗ และ ๘ รองลงมา คือ สื่อสังคมออนไลน์
- รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับประเทศไทยทางนิตยสาร
ประเภทเฟซบุ๊กและไลน์ หนังสือพิมพ์ทั้งของไทย บริษัททัวร์ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ไทย อินเทอร์เน็ต
และมาเลเซีย โทรทัศน์ที่ออกอากาศเป็นภาษา
ประสบการณ์การเข้ามาท่องเที่ยวโดยตรง แต่ยังมี
มาเลเซีย การสื่อสารปากต่อปาก จากคนไทยที่ ช่องทางรับรู้ข่าวสารน้อย
เป็นแม่ค้าชายแดน ญาติพี่น้องที่อยู่ฝั่งไทย
- รับรู้ข้อมูลจากเพื่อนคนไทย
- ส่วนใหญ่เป็นข่าวการเมือง ข่าวสังคมต่าง ๆ
- รับรู้ข้อมูลจากนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวกับ
ข่าวสารความเคลื่อนไหว
เรือสาราญที่มาเทียบท่าที่ปีนัง
- คนมาเลเซียคิดว่าเมืองไทยน่ากลัว โดยเฉพาะ - รับชมภาพยนตร์ไทยและฟังเพลงไทย
ช่วงไม่สงบทางการเมือง คนไทยในรัฐปีนังมี
หน้าที่อธิบาย
- ไม่ค่อยได้รับข่าวสารจากสถานกงสุลฯ
ภำพลักษณ์ด้ำนอำหำร
คนไทยในรัฐปีนังไม่ได้แสดงทัศนะในประเด็นนี้ - มีความสนใจด้านอาหาร เพราะมีรสชาติเผ็ด
ร้อนคล้ายคลึงอาหารมาเลเซีย
- เคยเรียนรู้การทาอาหารไทย
ภำพลักษณ์ด้ำนกีฬำ
คนไทยในรัฐปีนังไม่ได้แสดงทัศนะในประเด็นนี้ มีความสนใจด้านกีฬาฟุตบอล
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ภำพลักษณ์คนไทยในทัศนคติคนไทยในรัฐปีนัง
ภำพลักษณ์คนไทยในทัศนคติคนมำเลเซีย
ภำพลักษณ์ด้ำนศิลปวัฒนธรรม
คนไทยในรัฐปีนังไม่ได้แสดงทัศนะในประเด็นนี้ - มีกิจกรรม/เทศกาลต่าง ๆ ให้เข้าร่วม
ภำพลักษณ์ด้ำนกำรแต่งกำย
คนมาเลเซียไม่ได้แสดงทัศนะในประเด็นนี้
- เสื้อผ้าที่สวมใส่
- ลักษณะทองรูปพรรณที่สวมใส่
- การแต่งหน้า การแต่งตัวรวม ๆ
จากการตารางที่ ๔.๒ แสดงให้เห็นว่า คนไทยในรัฐปีนัง เมื่อก่อนจะอาศัยกันอยู่มากบนถนน
บางกอก (Jalan Bangkok) ปัจจุบันแต่งงานไปกับคนมาเลเซียเชื้อชาติจีนมาเลย์ และอพยพไปอยู่ที่
อื่น จากเดิมที่เคยอยู่ในละแวกบริเวณวัดไชยมังคลาราม วัดสาคัญที่รวมคนไทยในอดีต อย่างไรก็ตาม
เมื่อพิจารณาบุคลิกลักษณะผิว เผินจะพบว่า ลักษณะของคนไทยไม่มีความแตกต่างกับเชื้ อชาติอื่น ๆ
ยกเว้นความแตกต่างด้านภาษา ภาษาไทยยัง คงเป็นเอกลักษณ์คนไทย ที่ใช้สื่อสารสร้างภาพลักษณ์
โดยจะพบเห็นคนไทยในภาษาไทยในห้างสรรพสินค้าและร้านอาหารไทย เป็นต้น
สาหรั บสภาพการอยู่ร วมกันของคนไทยในปัจจุบัน เป็นไปในลั กษณะต่างคนต่างอยู่ และ
แก่งแย่งชิงดี โดยมีประเด็นความสนใจร่วมกันคือ การทามาหากินในรัฐปีนัง และคนไทยจะมารวมตัว
กันทากิจกรรมทางศาสนา เพื่อทาบุญร่วมกัน นอกจากนี้ ยังเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อย่าง
ลึกซึ้ง อย่างไรก็ตาม คนไทยในรัฐปีนังเห็นว่ายังไม่มีหน่วยงานที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทยที่
ชัดเจน แม้จะมีสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนังที่ส่งเสริมอยู่บ้าง แต่มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลการ
เข้ามาทางานในรัฐปีนังเสียมากกว่า
อีกประเด็นที่สาคัญคือ คนไทยในรัฐปีนังได้รับรู้เรื่องราวข่าวสารจากเมืองไทยในแง่ลบ ได้แก่
ข่าวไม่สงบทางการเมือง ข่าวความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนใต้ ข่าวทะเลาะกัน ข่าวฆ่ากันตาย ซึ่ง
ส่งผลต่อการรับรู้ของชาวไทยในรัฐปีนัง และชาวมาเลเซียจนเกิดความหวาดกลัวและเข้าใจผิด คนไทย
ในรัฐปีนังจึงมีหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่สายตาชาวมาเลเซีย
ในขณะที่ภาพลักษณ์ของคนไทยในสายตาชาวมาเลเซียทั้ง ๓ เชื้อชาติ พบว่า พวกเขารู้สึกว่า
คนไทยมีศาสนาและวัฒนธรรมใกล้เคียงกับพวกเขา ในขณะที่คนไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ชาว
มุสลิม) มีศาสนาและวัฒนธรรมใกล้เคียงกับคนมาเลเซียเชื้อชาติมาเลย์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ด้วยคนไทย
ภาคใต้มีความหลากหลายของศาสนา ได้แก่ ไทยพุทธ และไทยมุสลิ ม จึงสามารถเข้าได้ทั้งกับคน
มาเลเซียเชื้อชาติจีน อินเดีย และมาเลย์นั่นเอง
นอกจากนี้ คนมาเลเซียมีเพื่อนชาวไทยค่อนข้างมาก เนื่องจากเป็นประเทศเพื่อนบ้านกัน จึงมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องภาษา ชาวมาเลเซียนิยมเรียนภาษาไทยจากเพื่อนคนไทยที่รู้จัก มักคุ้น โดย
สามารถติดต่อสื่อสาร พบปะคนไทยได้บริเวณวัด และร้านอาหารไทยต่าง ๆ ซึ่งจะมีคนไทยเกาะกลุ่ม
อาศัยอยู่ร่วมกัน
นอกจากภาษาไทย คนมาเลเซียยังนิยมเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย เนื่องจากความ
สวยงามของภูมิศาสตร์ สถานที่ท่องเที่ยว ความหลากหลายของอาหารการกิน สินค้ าที่มีให้เลือกใน
ราคาถูกและทันสมัยเมื่อเทียบกับสินค้าในสหพันธรัฐมาเลเซียและวัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ ที่ดีงาม
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ของไทย โดยจังหวัดที่นิยมเดินทางการท่องเที่ยว ซึ่งอยู่ติดกับชายแดนไทยมากที่สุด ได้แก่ จ.สงขลา
นอกจากนั้น ยังมีกรุงเทพมหานคร ภาคเหนือของประเทศไทย ได้แก่ จ.เชียงราย และ จ.เชียงใหม่
และจังหวัดที่ติดทะเล ได้แก่ จ.กระบี่
อย่างไรก็ตาม การรับรู้ข่าวสารจากเมืองไทย ส่วนใหญ่รับรู้ในประเด็นการเมืองเสียเป็นส่วน
ใหญ่ นอกจากนี้ ยังเป็นข่าวก่อการร้าย โดยเฉพาะข่าวที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่โดน
ระเบิดเสียชีวิต จากกรณีการเกิดการก่อการร้ายที่สี่แยกราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร เมื่อสิงหาคม
๒๕๕๘ ที่ผ่านมา
ถึงกระนั้น ลักษณะนิสัยของคนไทยในทัศนคติของคนมาเลเซียในภาพรวม มีนิสัยใจคอในเชิง
บวก ได้แก่ เป็นคนนิสัยดี มีมนุษยสัมพันธ์ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สุภาพอ่อนน้อม สู้งาน เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และเข้าร่วมกิจกรรมที่รัฐปีนังจัดขึ้นเสมอ ๆ
รูปแบบและเนื้อหำกำรสื่อสำรอัตลักษณ์ของคนไทยในพหุวัฒนธรรมในรัฐปีนัง
จากข้อมูลสัมภาษณ์ผู้ให้ สัมภาษณ์รูปแบบและเนื้อหาการสื่อสารอัตลักษณ์ของคนไทยในรัฐ
ปีนังในลักษณะเปรียบเทียบการรับรู้ของคนไทยในรัฐปีนัง และคนมาเลเซีย ตลอดจนข้อมูลจากการลง
พื้นที่ภาคสนามโดยการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม พบว่า รูปแบบและเนื้อหาการสื่อสารอัตลักษณ์
ของคนไทยในรัฐปีนัง มีดังต่อไปนี้
ตำรำงที่ ๔.๓ เปรียบเทียบรูปแบบและเนื้อหาการสื่อสารอัตลักษณ์ของคนไทยในรัฐปีนัง
คนไทยในรัฐปีนัง
รูปแบบ
เนื้อหำ
สื่อกิจกรรม
กิ จ กรรมทางศาสนา
การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม พุทธ
ของคนไทย ที่ เ น้ น
กิ จ กรรมทางศาสนา
พุทธ

คนมำเลเซีย
รูปแบบ
เนื้อหำ
สื่อกิจกรรม
กิ จ กรรมทางศาสนา
การเข้าร่วมกิจกรรมของ พุทธ
คนไทย ที่เ น้ นกิ จ กรรม
ทางศาสนาพุทธ
สื่อบุคคล
มีเพื่อนเป็นคนไทย

ศิ ล ปวั ฒ นธ รรมไทย
(ภาษาไทยและอาหาร
ไทย)

จากตารางที่ ๔.๓ แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการสื่อสารอัตลักษณ์ของคนไทยในรัฐปีนัง ที่คนไทย
ในมาเลเซียรับรู้คือ สื่อกิจกรรม ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมทางพุทธศาสนาที่คนไทยมักจะกระทา
ร่วมกันที่วัด สอดคล้องกับที่คนมาเลเซียเห็นว่ารูปแบบสื่อกิจกรรมและเนื้อหากิจกรรมที่เกี่ยวกับพุทธ
ศาสนาดั งกล่ าว แสดงความเป็ น ไทยให้ เ ห็ นอย่า งชัด เจน นอกจากนี้ คนมาเลเซี ยยัง เห็ น ว่า การ
สื่อสารอัตลักษณ์ของคนไทยในรัฐปีนังที่สาคัญ คือ สื่อบุคคล ซึ่งคนมาเลเซียจานวนไม่น้อยมีเพื่อนเป็น

๗๑

คนไทย จึงได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยจากเพื่อนคนไทย โดยเฉพาะการเรียนรู้ภาษาไทยและการ
ทาอาหารไทย
ทั้งนี้จากการลงพื้นที่ครั้งแรก ในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ และสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วน
ร่วม พบว่า รูปแบบในการสื่อสารอัตลักษณ์ของคนไทยในรัฐปีนัง ประกอบไปด้วย รูปแบบใหญ่ ๆ คือ
สื่อกิจกรรม ที่ทางสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง จัดขึ้นร่วมกับคนไทยในรัฐปีนัง เช่น วันวิสาขบูชาในปี
ที่ผ่านมา ซึ่งมีขบวนแห่เทียนที่ยิ่งใหญ่ และการทากิจกรรมทางศาสนาภายในวัดต่าง ๆ ในรัฐปีนัง
นอกจากนี้ ยั ง มี สื่ อ สั ง คมออนไลน์ ข องสถานกงสุ ล ใหญ่ ณ เมื อ งปี นั ง ใช้ เ ป็ น ช่ อ งทางในการ
ประชาสัมพันธ์ และเมื่อเก็บข้อมูลเจาะลึกไปยังวัด ต่าง ๆ ที่เป็นที่รวมตัวของคนไทยในรัฐปีนัง ในการ
ทากิจกรรมทางศาสนาในวันสาคัญทางศาสนา วันพระ และวันอาทิตย์ ประกอบด้วยวัดไชยมังคลาราม
วัดปิ่นบังอร และวัดบุปผาราม ได้ข้อมูลที่เป็นที่สนใจเกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสารอัตลักษณ์ของคนไทย
ดังนี้
วัดไชยมังคลาราม เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่มีคนไทยมาทากิจกรรมทางศาสนาน้อย แต่จะมี
เด็กไทยมาเรียนภาษาไทยทุกวันอาทิตย์ ประมาณ ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. และมีพระสงฆ์ชาวไทยประจา
วัดอยู่ด้วย โดยจะมีคนจีนมาเป็นผู้ช่วยทากิจกรรมภายในวัด เช่น ขายดอกไม้ธูปเทียน ศิลปกรรม การ
ออกแบบ ลวดลาย ก็จะมีการผสมผสานความเป็นจีนอยู่

๗๒

ภำพที่ ๔.๑-๔.๒ บรรยากาศวัดไชยมังคลาราม
วัดบุป ผาราม มีการจ าลองหลวงพ่อโสธร หลวงพ่อทวดเหยียบน้าทะเลจืด หลวงพ่อหยก
หลวงพ่อแช่ม วัดฉลองภูเก็ต หลวงพ่อแดง ฯลฯ ประดิษฐานไว้ภายในอุโบสถ ภายนอกพระอุโบสถ มี
รูปปัน้ ฤาษี พระศิวะ ฯลฯ นักท่องเที่ยวที่มาสักการะบูชาส่วนใหญ่เป็นคนจีน

๗๓

ภำพที่ ๔.๓-๔.๔ บรรยากาศวัดบุปผาราม
วัดปิ่นบังอร มีทั้งชาวไทยและชาวจีนมาทากิจกรรมทางศาสนาร่วมกัน

ภำพที่ ๔.๕-๔.๖ บรรยากาศวัดปิ่นบังอร

๗๔

ข้อสั งเกตจากการสั มภาษณ์ตัว อย่างเพิ่มเติ ม พบว่า วัดไทยเหล่ านี้ จะมีคนไทยทาหน้า ที่
บริหารจัดการ แต่ปัจจัย เงินทาบุญมาจากคนจีน อาจมีส่วนทาให้วัดไทยจากนิกายหินยาน เถรวาท
กลายเป็นมหายาน เนื่องจากคนจีนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ นิกายมหายาน ดังนั้น จะเห็นได้จาก
ลักษณะพระพุทธรูปสถาปัตยกรรม การตกแต่งภายในวัด การมี รูปปั้นเทพเจ้าที่ชาวจีนนับถือในวัด
ตลอดจนพิธีกรรมบางอย่าง เช่น การจุดเทียนที่มีลักษณะเป็นดอกบัวบาน เป็นต้น
นอกจากการลงพื้นที่ครั้งแรก ที่เน้นไปยังสถานที่สาคัญทางศาสนาและศูนย์รวมจิตใจของคน
ไทยในรัฐปีนัง อย่างวัดแล้ว สาหรับ การลงพื้นที่ครั้งที่ ๒ ในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๐ ที่มีประเพณี
สงกรานต์ คณะผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ไปยังมหาวิทยาลัยประจารัฐปีนัง ได้แก่ มหาวิทยลัยซายน์มาเลเซีย
(Universiti Sains Malaysia) ซึ่งมหาวิทยาลัยดังกล่าว มีคนไทยเข้ามาศึกษาเล่าเรียนทั้งในระดับ
ปริ ญ ญาตรี ปริ ญ ญาโท ปริ ญ ญาเอก การศึ ก ษาคอร์ ส ภาษาอั ง กฤษในระยะสั้ น รวมถึ ง การเป็ น
นักศึกษาแลกเปลี่ ยนระหว่างประเทศ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้เปิดสอนวิช าภาษาไทย โดย
อาจารย์คนไทยเป็นผู้สอน โดยมีนักศึกษาชาวมาเลเซียและต่างประเทศสนใจลงทะเบียนเรียน
ดังนั้น อีกหนึ่งสถานที่ที่เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นไทยให้คน
ต่ า งชาติ คื อ สถาบั น การศึ ก ษา โดยทางภาควิ ช าภาษาไทยจะจั ด กิ จ ก รรมที่ แ สดงออกถึ ง
ศิลปวัฒนธรรมไทยเป็นประจา และจากการที่คณะผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๐ ทาง
ภาควิชาได้จัดกิจกรรมสืบสานวันสงกรานต์ตามประเพณีไทย นอกจากเพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรม
ประเพณีของประเทศไทย ยังเป็นการประกอบการสอนวิชาภาษาไทยอีกด้วย
กิจกรรมในวันนั้น เริ่มด้วยการต้อนรับนักศึกษาต่างชาติทุกคน ด้วยการคล้องพวงมาลัยเพื่อ
แสดงการต้อนรับด้วยมิตรไมตรี ซึ่งคนไทยมักใช้แสดงออกต่อชาวต่างชาติที่มาเยือนประเทศไทย
จากนั้นอาจารย์ผู้สอนภาษาไทยได้อธิบายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของประเพณีสงกรานต์
ว่า เป็ น วัน ส าคัญ ของประเทศไทยเพราะถือว่ าเป็ นวัน ขึ้นปี ใหม่ ของไทยโบราณ และยัง เป็น วัน ที่
ครอบครัวจะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตา เนื่องจากวันสงกรานต์เป็นวันหยุดราชการที่หยุดต่อเนื่องหลาย
วัน ครอบครัวที่มีลูกหลานทางานอยู่ต่างถิ่น ก็ได้ใช้โอกาสนี้กลับบ้านมาร่วมกิจกรรมกับครอบครัว ไม่
ว่าจะเป็นการเล่นน้าสงกรานต์ การทาบุญเข้าวัดและการรดน้าดาหัวผู้ใหญ่ โดยเฉพาะกิจกรรมรดน้า
ดาหัวผู้ใหญ่นั้น เป็นประเพณีที่ทาต่อเนื่องกันมา เป็นการแสดงถึงความเคารพต่อบิดา มารดา ผู้ใหญ่
หรือผู้มีพระคุณ เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต
และยังเป็นการขอขมาลาโทษหากได้เคยล่วงเกินกัน ด้วย ซึ่งสามารถกระทาได้โดยการนาน้าอบไทย
ผสมกับน้าสะอาด ลอยด้วยดอกไม้หอมต่าง ๆ ตักรดลงบนมือของผู้ใหญ่

๗๕

ภำพที่ ๔.๗-๔.๘ อุปกรณ์สาหรับใช้รดน้าดาหัวผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์ของไทย
นักศึกษาต่างชาติที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสนใจในประเพณีสงกรานต์ของไทยอย่างมาก
เพราะเป็นครั้งแรกที่ได้ทราบเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณีของประเทศไทย อย่างประเพณีสงกรานต์

๗๖

ภำพที่ ๔.๙-๔.๑๐ บรรยากาศนักศึกษาชาวต่างชาติร่วมรดน้าดาหัวผู้ใหญ่
หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมรดน้าขอพร อาจารย์ผู้สอนภาษาไทยได้ให้นักศึกษาคนไทยแต่งกาย
ด้วยชุดไทย พร้อมอธิบายให้ นักศึกษาชาวต่างชาติทราบว่า ชุดไทยเป็นชุดประจาชาติที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะไม่ เ หมื อ นชาติ อื่ น มี ค วามสวยงามและเป็ น ความภู มิ ใ จของชาวไทย แล้ ว ยั ง ยกตั ว อย่ า ง
ศิลปวัฒนธรรมของไทยอย่าง “มวยไทย” ให้ต่างชาติได้รู้จักมากยิ่งอีกด้วย

๗๗

ภำพที่ ๔.๑๑-๔.๑๒ บรรยากาศนักศึกษาชาวต่างชาติเรียนรู้การแต่งกายแบบไทยและศิลปะมวยไทย
“สถาบันการศึกษา” ที่เปิดสอนภาษาไทย จึงมักจะแฝงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและ
สื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นไทยให้ชาวมาเลเซียและชาวต่างชาติได้รู้จัก
สาหรับการลงพื้นที่ครั้งที่ ๓ ในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๖๐ คณะทางานได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บ
ข้อมูลเพิ่มเติมโดยเลือกที่จะไปเก็บข้อมูลในเทศกาลความเป็นไทย หรือไทยเฟส (Thai Festival) ซึ่ง
จัดในบริเวณศาลาว่าการเมืองปีนัง โดยในครั้งนี้จัดเป็นปีที่ ๓ ติดต่อกัน ถือเป็นการร่วมมือกันระหว่าง
เมืองปีนังกับสถานกงสุลไทย ประจาเมืองปีนัง ภายในงานประกอบด้วยเวทีกิจกรรม นิทรรศการเพื่ อ
ถวายความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ ๙ และการเปิดร้านของคนไทยในปีนัง พ่อค้าแม่ค้าจากเมืองไทย ที่
เปิ ดร้านขายสิ นค้าจากประเทศไทย และขายอาหารไทยที่มีความหลากหลาย ไม่ว่าอาหารที่เป็น
เอกลักษณ์ของประเทศไทย หรืออาหารประจาถิ่นของภาคใต้ของประเทศไทย

๗๘

ภำพที่ ๔.๑๓ นิทรรศการภาพถ่ายแสดงความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ ๙ ครั้งเมื่อ
พระองค์ท่านเสด็จพระราชดาเนินมาเยือนเกาะปีนังและสหพันธรัฐมาเลเซีย

ภำพที่ ๔.๑๔ เวทีกิจกรรมหลัก ภายในงานอยู่ในบริเวณด้านหน้าศาลาว่าการเมืองปีนัง

๗๙

ภำพที่ ๔.๑๕ กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าจากเมืองไทยทาขนมไทยมาจาหน่ายให้คนมาเลเซียได้ลิ้มลองรสชาติ
การบริหารงานกิจกรรมไทยเฟสครั้งนี้ สถานกงสุล ฯ ได้ทางานร่วมกันบริษัทออแกไนซ์ของ
ปีนัง โดยมีคณะทางานออแกไนซ์เป็นคนจีนในปีนัง ทางานร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานกงสุล ฯ โดยจัด
กิจกรรมตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐-๒๒.๐๐ น. (ตามเวลาของมาเลเซีย) รวมการจัดกิจกรรม ๓ วัน
การไปร่วมงานครั้งนี้ สิ่งที่สังเกตเห็น คือ คนมาเลเซียที่เข้า ร่วมงานมีจานวนพอสมควร หาก
เรียงลาดับจานวนผู้เข้าร่วมงาน คนมาเลเซีย เชื้อชาติจีนจะมีมากที่สุด และสิ่งที่คนมาเลเซียสนใจใน
งานนี้มากคือ อาหารไทย ไม่ว่าจะเป็นแกงเขียวหวาน ขนมครก ก๋วยเตี๋ยวเรือ และที่ขาดไม่ได้คือ
ส้มตา โดยส้มตาจะได้รับความสนใจจากคนมาเลเซียซื้อไปรับประทานจานวนมาก
ในงานนี้ ยังมีโอกาสได้พบเห็นนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มาเยือนปีนัง เข้าร่วมซื้ออาหาร
ทานในงานไทยเฟส แม้ไม่มาก แต่ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีในการที่ทาให้ชาวต่างชาติรู้จักประเทศไทยได้
มากขึ้น

๘๐

ภำพที่ ๔.๑๖ นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมาซื้ออาหารไทยภายในงาน
การเก็บข้อมูลของคณะทางาน พยายามเก็บข้อมูลจากคนที่มาร่วมงาน สาหรับคนมาเลเซีย
เชื้อชาติจีน และอินเดียจะให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์ ในขณะที่คนมาเลเซีย เชื้อชาติมาเลย์พื้น
ถิ่นมักจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการขอข้อมูล
ในส่วนของพ่อค้าแม่ค้าที่มาเปิดร้า น ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าจากในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่
เป็นผู้ประกอบการจากในพื้นที่ภาคใต้ ไม่ว่าจะเป็นในจังหวัดสตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ทาให้
สินค้าและอาหารจะมีสไตล์คล้ายกับอาหารใต้ แม้จะมีบางร้านนาส้มตา ก๋วยเตี๋ยวเรือมาขายอยู่บ้าง
แต่เครื่องดื่มและอาหารส่วนใหญ่เป็นอาหารใต้ ไม่ว่าจะเป็น ชาชัก กือโป๊ะ เป็นต้น นอกจากนี้ อาหาร
ที่มีร สชาติ เผ็ ด เช่น ขนมจี น แกงเขียวหวาน ทางร้า นที่มาขายจะลดความเผ็ ดร้อ นลง เพื่อ ให้ ค น
มาเลเซียทานได้ ในงานแม้จะมีพ่อค้าแม่ค้าที่มาจากเมืองไทยมาขายเป็นหลัก แต่มีกลุ่มคนไทยที่ลง
หลักปักฐานอาศัยอยู่ ในปีนังมาร่วมขายของ ขายอาหารด้วยเช่นกัน บางคนอาศัยอยู่ในปีนังมาร่วม
๖๐ ปี เห็นความเปลี่ยนแปลงของปีนังมาโดยตลอด ทาให้คณะทางานได้ข้อมูลที่สาคัญๆ เพื่อการ
ดาเนินการวิจัยครั้งนี้

๘๑

ภำพที่ ๔.๑๗ บรรยากาศผู้เข้าร่วมจากหลายเชื้อชาติภายในงาน
นอกจากการจาหน่ายอาหารและสินค้าจากเมืองไทยแล้ว ยังมีการแข่งขันการกินอาหารไทย
ซึ่งมีสื่อมวลชนภายในมาเลเซียเดินทางมาเก็บภาพและทาข่าวภายในงานเป็นจานวนมาก

ภำพที่ ๔.๑๘ บรรยากาศการแข่งขันการกินอาหารไทย
กิจกรรมภาคกลางคืนภายในงาน มีการจัดกิจกรรมขอบคุณผู้สนับสนุนภายในงาน นอกจากนี้
ยังมีการจัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงไทยด้วย เพื่อสร้างความครื้นเครงภายในงานอีกด้วย

๘๒

ภำพที่ ๔.๑๙ ภาพบรรยากาศการจัดงานตอนกลางคืน
จากการลงพื้นที่ภาคสนามทั้งหมด ๓ ครั้ง ทาให้คณะผู้วิจัยได้เห็นการสื่อสารอัตลักษณ์ความ
เป็นไทยในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นไทยผ่านกิจกรรมทางศาสนาที่วัดไทย
กิจ กรรมประเพณี ที่ส ถาบั น การศึกษา และการจัดสื่อกิจกรรม (การจัดงานไทยเฟส-การจาหน่าย
อาหารและสินค้าของไทย การเผยแพร่ศิลปะการแสดงของไทย) ซึ่งล้วนแล้วแต่ช่วยเผยแพร่ความเป็น
ไทยให้คนไทยในรัฐปีนัง รวมถึงคนมาเลเซีย เชื้อชาติต่าง ๆ ตลอดจนคนชนชาติอื่น ๆ ที่อยู่อาศัยแบบ
พหุวัฒนธรรมในรัฐปีนัง สหพันธรัฐมาเลเซียได้รู้จักประเทศไทยมากขึ้น
นอกจากการลงพื้นที่ภาคสนาม คณะผู้วิจัยได้ดาเนินการบันทึกผลการสังเกตการณ์แบบไม่มี
ส่วนร่วม เกี่ยวกับรูปแบบสื่อและเนื้อหาสื่อต่าง ๆ ที่ปรากฏจากการสังเกตการณ์ โดยตรงและการ
สังเกตการณ์ผ่านสื่อออนไลน์ ได้รูปแบบและเนื้อหาการสื่อสารอัตลักษณ์ของคนไทยในพหุวัฒนธรรม
ในรัฐปีนัง ดังนี้
สื่อออนไลน์
เว็บไซต์
http://www.thaiembassy.org/penang/th เป็นเว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง
ซึ่งเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับคนไทยโดยเฉพาะคนไทยในรัฐปีนัง เคดะห์และเปอร์ลิส
การขอข้อมูลของคนไทยที่อาศัยในมาเลเซียเป็นเวลานานเพื่อประโยชน์ในการติดต่อหรือให้ความ
ช่วยเหลือในกรณีจาเป็น เช่น ข้อมูลหอการค้าต่าง ๆ ในรัฐปีนัง ข้อมูลพื้นฐานรัฐปีนัง/รัฐเดดาห์/
รัฐเปอร์ลิส สาระน่ารู้ก่อนเดินทางเข้าสหพันธรัฐมาเลเซีย
เว็บไซต์มีลักษณะนาเสนอเป็นภาษาไทย ยกเว้นในส่วนของการให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว

๘๓

ภำพที่ ๔.๒๐ เว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง
เนื้อหาข่าวส่วนใหญ่เป็นข่าวประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมที่สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนังจัด
ขึ้นเอง ซึ่งเป็นข่าวเทศกาล ประเพณี พระราชพิธีที่เกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์ และข่าวที่เกี่ยวกับ
การเข้าร่วมกิจกรรมกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งจากประเทศไทยและในมาเลเซีย ในเขตเคดะห์ เปอร์ลิส
และปีนัง นอกจากนี้ ยังปรากฏให้เห็นข่าวประกาศที่เป็นประโยชน์กับคนไทย เช่น เรื่องสิทธิ การให้
ความรู้ ด้านการประกอบอาชีพ เป็ นต้น มีการสรุปทั้งเนื้อหาข่าวและมีภ าพประกอบชัดเจน การ
เผยแพร่มีลักษณะเป็นปัจจจุบัน แต่นาเสนอเฉพาะภาษาไทย ดังตัวอย่าง ข่าวสถานกงสุลใหญ่ ณ
เมืองปีนัง เปิดให้ประชาชนเขาร่วมลงนามแสดงความอาลัย ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ฯ

ภำพที่ ๔.๒๑ ข่าวสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง เปิดให้ประชาชนเข้าร่วมลงนามแสดงความอาลัย
ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ฯ

๘๔

เฟซบุ๊กแฟนเพจ
เฟซบุ๊กแฟนเพจของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนังhttps://www.facebook.com/
RoyalThaiConsulateGeneralPenang/?fref=ts เป็นการนาเสนอข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่คนไทยและผู้เข้าไปกดไลค์ (like) เพื่อรับข้อมูลข่าวสารของทางสถาน
กงสุลฯ ภาษาที่ใช้ในการนาเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ได้แก่ ภาษาไทย หากเป็นข่าวประกาศที่เป็นทางการ
จะใช้ลักษณะสแกนเอกสาร และอัปโหลดเผยแพร่และใช้ภาษาที่เป็นทางการ ในขณะนี้ หากเป็นข่าว
ประชาสัมพันธ์ทั่วไป จะใช้ภาษากึ่งทางการ เข้าใจง่าย และมีภาพประกอบที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่
นาเสนอ

ภำพที่ ๔.๒๒ เฟซบุ๊กแฟนเพจของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง
ดัง ในตั ว อย่ า งเป็ น หั ว ข้ อ เรื่อ งขอเชิญ ชวนชาวไทยในรั ฐ ปี นั ง รั ฐ เคดะห์ รั ฐ เปอร์ ลิ ส และ
ภาคเหนือของรัฐเประร่วมงานถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ
บ้านพักกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง (เลขที่ ๑ ถนนตวนกู อับดุล ราฮ์มาน (Tunku Abdul Rahman))
เฟซบุ๊ก
ในที่นี้เป็นเฟซบุ๊กของบุคคลซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมลอยกระทงซึ่งคู่สื่อสาร
สามารถตอบโต้ พูดคุยถึงรายละเอียดการจัดกิจกรรมได้อย่างรวดเร็วและได้ข้อมูลที่ชัดเจนทั้งเนื้อหา
และภาพประกอบทาให้สามารถเข้าใจได้มากขึ้น

๘๕

Wat Nai is right next to SMk Convent Green Lane sharing the entrance with the
Malaysian Buddhist Meditation Centre
This year Loy Krathong falls on Monday 14, 2016. If you would like to join the celebration,
please go to Wat Nai, Green Lane @ 8pm onwards.
Shirlyn Lim
Please take note ....
There will be #NoMore Loy Krathong scene at Gurney Drive like this for 2016 and until
we have a clearer view of the 'New GurneyDrive' ... but when?

ภำพที่ ๔.๒๓ การสื่อสารทางเฟซบุ๊กเกี่ยวกับกิจกรรมวันลอยกระทง
ที่มา: (วัลภา บูรณวิจารณ์, ๒๕๕๙)
สื่อบุคคล
ในรูปแบบการสอนภาษาไทยให้เยาวชนไทยในรัฐปีนังการเรียนการสอนภาษาไทยจะมีครู ซึ่ง
เป็นคนไทยที่ทางานอยู่ในรัฐปีนัง ลูกหลานคนไทย และคนมาเลเซ๊ยเชื้อชาติไทย ตลอดจนอาสาสมัคร
นักศึกษาจากประเทศไทยไปให้ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยแก่เยาวชน
การเรียนการสอนภาษาไทยที่ว่านี้เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นมาตั้งแต่ ปี 2523 โดยสถานกงสุลใหญ่
ณ เมืองปีนังให้การสนับสนุน สถานที่เรียน อยู่ภายในศาลา ด้านหน้าวัดไชยมังคลาราม ซึ่งเป็นวัดไทย
ที่ใหญ่ที่สุดในรัฐปีนัง โดยมีการเรียนการสอนในช่วงบ่ายของทุกวันอาทิตย์

๘๖

ภำพที่ ๔.๒๔-๔.๒๕ บรรยากาศการเรียนการสอนภาษาไทยและศิลปวัฒนธรรมไทย
ที่มา: (วัลภา บูรณวิจารณ์, ๒๕๕๙)

๘๗

ผลิตภัณฑ์สินค้ำที่มีเนื้อหำเกี่ยวกับประเทศไทย
ผลิตภัณฑ์สินค้าจะมี เป็นคาภาษาอังกฤษ เขียนว่า Thailand ปรากฎอยู่ มัก เป็นสินค้ า
ประเภทเสื้อ และกระเป๋า ซึ่งนอกจากเขียนว่า Thailand แล้ว รูปที่แสดงมักเป็นรูปเกี่ยวกับช้าง มวย
ไทย และวางขายรวมกับ ของที่ ร ะลึ กที่เกี่ยวกับ เมืองปีนัง วางขายในลั กษณะแผงลอยอยู่ห น้าวั ด
โดยเฉพาะวัดไชยมังคลาราม ซึ่งเป็นวัดที่มีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน และนักท่องเที่ยวจาก
ต่างประเทศมาเยี่ยมชมเป็นจานวนมาก

ภำพที่ ๔.๒๖-๔.๒๗ ผลิตภัณฑ์สินค้าที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศไทย
ป้ำย บอร์ดประชำสัมพันธ์
ป้ายประชาสัมพันธ์มีลักษณะเป็นป้ายให้ข้อมูลภายในวัดไทย ดังเช่นที่ วัดบุปผาราม จะแสดง
ชื่อ ของพระพุ ท ธรู ป แต่ ล ะองค์ รวมทั้ ง ให้ ข้ อ มู ล วัด ที่ ม าของพระพุ ท ธรู ป จาลองด้ว ยการเขี ย นชื่ อ
พระพุทธรูปและวัดที่มานั้น มีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษกากับ และมักจะเรียกทับศัพท์ เช่น วัด
เขียนว่า WAT และหลวงพ่อ เขียนว่า Luang Phor

๘๘

ภำพที่ ๔.๒๘ ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลภายในวัดไทย
ส าหรั บ บอร์ ด นิ ท รรศการภายในวั ด ปิ่ น บั ง อร น าเสนอในลั ก ษณะภาพที่ ก าลั ง ประกอบ
พิธีกรรม ทั้งภาพการทอดกฐิน และการบวช นอกจากนี้ ยังมีข่าวให้ความรู้ด้านประเพณีทางศาสนา
อื่น ๆ เช่น วันวิสาขบูชา รวมทั้งรายนามผู้บริจาคสมทบทุนในกิจกรรมของทางวัดด้วยลักษณะการ
นาเสนอบอร์ดนิทรรศการ มีลักษณะขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพิธีทางศาสนา และภายในวัดปิ่น
บังอร จะมีมุมเผยแพร่ข่าวสารของทางวัด ในลักษณะบอร์ดนิทรรศการ

ภำพที่ ๔.๒๙ บอร์ดนิทรรศการเกี่ยวกับพิธีบวช

๘๙

นอกจากนี้ ยังมีป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตที่ วัดถ้าคีรีวงศ์ (ปาดัง
ปูสิงห์) อ.เปิ้นดัง รัฐเคดะห์เป็นป้ายประชาสัมพันธ์ที่นามาติดไว้ในบริเวณวัดปิ่นบังอร รัฐปีนัง เพื่อเชิญ
ชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมงานบุญที่จัดขึ้นต่างรัฐ

ภำพที่ ๔.๓๐ ป้ายประชาสัมพันธ์งานปิดทองฝังลูกนิมิต
สื่อกิจกรรม
สื่อกิจกรรมดังกล่าวปรากฎทั้งกิจกรรมทางศาสนา และกิ จกรรมบันเทิง สาหรับกิจกรรมทาง
ศาสนา ปรากฏให้เห็นในวัดไทยทุกแห่ง ทั้งนี้ จากการสังเกตการณ์หนังสือสวดมนที่วัดปิ่นบังอร พบว่า
มีลั กษณะเป็ น ภาษาอังกฤษ ให้ ผู้ ที่มาทาบุญซึ่งมี ทั้งคนไทยที่พานักในรัฐ ปีนัง และคนจีนที่นับถื อ
พระพุทธศาสนาใช้สวดมนต์
ส าหรั บ ที่ วั ด ไชยมั ง คลาราม จะมี ทั้ ง ภาษาอั ง กฤษและภาษาไทย เพื่ อ แจกให้ กั บ
พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยว

๙๐

ภำพที่ ๔.๓๑ บรรยากาศการสวดมนต์ภายในวัดปิ่นบังอร
สาหรับกิจกรรมบันเทิง ที่เห็นได้ชัดที่สุดคือ กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะ
อาหารและการแสดง หรือที่เรียกว่า ไทยเฟส (ThaiFest) เป็นการนาผู้ประกอบการด้านอาหารชาว
ไทย ไปร่ว มเปิ ดร้ านขายอาหารและสินค้าไทยเป็นประจาทุกปี ตลอดจนมีการแสดงบนเวที และ
กิจกรรมการแข่งขันการกินอาหารนอกจากคนไทยที่พานักอยู่ในรัฐปีนังจะเข้าไปร่วมกิจกรรมแล้ว ยังมี
ชาวมาเลเซียเชื้อชาติจีนไปร่วมกิจกรรมเป็นจานวนมาก นอกจากนี้ ยังมีชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดีย
และชาวมาเลเซียเชื้อชาติมาเลย์ ตลอดจนชาวตะวันต่อเข้าร่วมด้วยตามลาดับ

๙๑

ภำพที่ ๔.๓๒ บรรยากาศการจัดกิจกรรมไทยเฟส (ThaiFest)
จากข้อมูลข้างต้น แสดงให้เห็นถึงรูปแบบสื่อต่าง ๆ และเนื้อหาภายในสื่อแต่ละรูปแบบที่คน
ไทยได้สื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นไทยในสังคมพหุวัฒนธรรม รัฐปีนัง ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าสถานกงสุลฯ มี
บทบาทสาคัญในการสื่อสารการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้คนไทยได้รับทราบ และเป็นผู้ให้การสนับสนุน
การจัดกิจกรรม ทั้งที่จัดขึ้นเองตามวาระ การร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งคนไทยในรัฐ ปีนัง และกับ
หน่วยงานอื่น ๆ ในรัฐปีนัง นอกจากนี้ วัดและสถาบันการศึกษายังมีบทบาทสาคัญในการเป็นแหล่ง
รวมความเป็นไทย รวมทั้งสื่อต่าง ๆ ที่ต่างมีบทบาทช่วยสื่อสารความเป็นไทยสื่อสารอัตลักษณ์ความ
เป็นไทย และก่อเป็นภาพลักษณ์ในสายตาคนไทยด้วยกันเอง คนมาเลเซีย รวมถึงคนชนชาติอื่น ๆ
ด้วย

๘๒

บทที่ ๕
สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
คณะผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยภาคสนามโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตการณ์แบบ
ไม่มีส่วนร่วม ได้ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่ตั้งไว้ ในบทนี้ จึงขอสรุปผลการวิจัย อภิปราย
ผล และข้อเสนอแนะตามลาดับ ดังนี้
สรุปผลกำรวิจัย
ในการสรุปผลการวิจัย คณะผู้วิจัยขอสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ตั้งแต่ต้น ดังนี้
ภำพลักษณ์คนไทยในพหุวัฒนธรรมในรัฐปีนัง สหพันธรัฐมำเลเซีย
คนไทยในรัฐปีนัง มองภาพลักษณ์ ของคนไทยด้วยกันเองทั้งในแง่บวกและแง่ลบ โดยในแง่
บวก ได้แก่ ภาพลักษณ์ด้านศาสนา คนไทยมองว่า คนไทยในรัฐปีนังยังคงให้ความสาคัญกับการไป
ทาบุญกันที่วัดไทยต่าง ๆ โดยเฉพาะในวันสาคัญทางศาสนา เช่น วันอาสาฬหบูชา วันมาฆบูชา วัน
พระ ฯลฯ รวมถึงเมื่อมีประเพณีต่าง ๆ ของไทย ก็จะรวมตัว กันทากิจกรรมที่วัด ได้แก่ ประเพณี
สงกรานต์ ลอยกระทง และทาบุญสารทเดือนสิบ
นอกจากนี้ วัดไชยมังคลาราม ยังเป็นสถานที่เรียนภาษาไทยของลูกหลานไทยในรัฐปีนังอีก
ด้ว ย ซึ่ งการใช้ ภ าษาไทยของคนไทยสามารถเป็ น จุด สั งเกตที่ ส าคั ญ ที่ใ ช้ แยกแยะคนไทยจากคน
มาเลเซีย ซึ่งเมื่อคนไทยพบเจอกัน ก็จะใช้ภาษาไทยในการสื่อสารเป็น หลัก รวมถึง การสื่อสารด้วย
รอยยิ้ม การกราบ การไหว้ ก็เป็นสัญลักษณ์ของคนไทยที่ยังคงอนุรักษ์ไว้เพื่อสื่อสารความเป็นไทยใน
ต่างแดน
สาหรับภาพลักษณ์ในแง่ลบ ผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของคนไทย
ในรัฐปีนังปัจจุบัน ที่มีลักษณะต่างคนต่างอยู่ ไม่ค่อยเข้าสังคมกัน และมีลักษณะการแข่งขันกันเองเสีย
มากกว่า ซึ่งอาจจะมีเหตุผลเพราะว่า คนไทยในรัฐปีนังมักจะพบเจอกันเฉพาะในวันสาคัญทางศาสนา
ที่วัด ไม่ค่อยรับรู้ข่าวสารการจัดกิจกรรมใด ๆ เท่าที่ควร และยังมีประเด็นลักษณะการเข้ามาทางาน
ของคนไทยบางกลุ่ม บางคน ที่ไม่เหมาะสมส่งผลให้เกิดการดูถูกจากคนมาเลเซียได้
นอกจากนี้ การนาเสนอข่าวสารของสื่อไทย หรือแม้แต่สื่อมาเลเซียที่เกี่ยวกับประเทศไทย ก็
มักเป็นข่าวเกี่ยวกับการฆ่ากันตาย ข่าวระเบิด ส่งผลให้คนไทยในปีนัง รู้สึกว่าประเทศไทยล้าหลัง
เพราะการเมืองที่ล้าหลัง และมีแต่เหตุการณ์ความรุนแรง คนมาเลเซียก็จะสนใจข่าวการเมืองของไทย
ซึ่งเกี่ยวกับความไม่สงบทางการเมือง ส่งผลให้คนมาเลเซียคิดว่าเมืองไทยน่ากลัว ซึ่งคนไทยในรัฐปีนัง
จะมีบทบาทหน้าที่ชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเพื่อคลายความตื่นกลัวของคนมาเลเซีย

๘๓

สาหรับภาพลักษณ์คนไทยในทัศ นคติของคนมาเลเซียในรัฐปีนัง คณะผู้วิจัย ขอนาเสนอใน
ภาพรวมดังนี้
คนมาเลเซี ย ทั้ง ๓ เชื้ อชาติ ให้ ข้ อมูล ว่า พวกเขารู้สึ กว่ าคนไทยมีศ าสนาและวัฒ นธรรม
ใกล้เคียงกับพวกเขา ในขณะที่คนไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ชาวมุสลิม) มีศาสนาและวัฒนธรรม
ใกล้เคียงกับคนมาเลเซียเชื้อชาติมาเลย์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ด้วยคนไทยภาคใต้มีความหลากหลายของ
ศาสนา ได้แก่ ไทยพุทธ และไทยมุสลิม จึงสามารถเข้าได้ทั้งกับคนมาเลเซีย เชื้อชาติจีน และอินเดีย
และมาเลย์
ส่วนใหญ่คนมาเลเซียจะมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อคนไทยในประเด็นต่าง ๆ โดยเริ่มจากลักษณะ
นิสัยของคนไทยที่เป็นคนนิสัยดี มีมนุษยสัมพันธ์ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สุภาพอ่อนน้อม สู้งาน เทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ และเข้าร่วมกิจกรรมที่รัฐปีนังจัดขึ้นเสมอ ๆ นอกจากนี้ คนมาเลเซียมีเพื่อน
ชาวไทยค่อนข้างมาก เนื่องจากเป็นประเทศเพื่อนบ้านกัน จึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องภาษา ชาว
มาเลเซียนิยมเรียนภาษาไทยจากเพื่อนคนไทยที่รู้จักมักคุ้น
คนมาเลเซียยังนิยมเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย เนื่องจากความสวยงามของภูมิศาสตร์
สถานที่ท่องเที่ยว ความหลากหลายของอาหารการกิน สินค้าที่มีให้เลือกในราคาถูกและทันสมัยและ
วัฒ นธรรมประเพณีต่า ง ๆ ที่ดี งามของไทย โดยจั งหวั ดที่นิ ยมเดิน ทางมาท่ องเที่ยว ซึ่ง อยู่ติ ดกั บ
ชายแดนไทยมากที่สุด ได้แก่ จ.สงขลา นอกจากนั้น ยังมีกรุงเทพมหานคร ภาคเหนือของประเทศไทย
ได้แก่ จ.เชียงราย และ จ.เชียงใหม่ และจังหวัดที่ติดทะเล ได้แก่ จ.กระบี่
สาหรับภาพลักษณ์ในแง่ลบ มาจากการรับรู้ข่าวสารจากเมืองไทย ส่วนใหญ่รับรู้ในประเด็น
การเมืองเสียเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ ยังเป็นข่าวก่อการร้าย โดยเฉพาะข่าวที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว
ชาวมาเลเซี ย ที่ โ ดนระเบิ ด เสี ย ชี วิ ต จากกรณี ก ารเกิ ด การก่ อ การร้ า ยที่ สี่ แ ยกราชประสงค์
กรุงเทพมหานคร เมื่อสิงหาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา
รูปแบบและเนื้อหำกำรสื่อสำรอัตลักษณ์ ควำมเป็น ไทยในพหุวัฒนธรรมในรั ฐปีนัง สหพัน ธรั ฐ
มำเลเซีย
รูปแบบการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นไทยในรัฐปีนัง ที่พบมาก คือ สื่อกิจกรรม ในที่นี้ คือ
กิจกรรมทางศาสนาที่ทั้งคนไทย คนมาเลเซีย โดยเฉพาะเชื้อชาติจีน ได้เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากนับ
ถือศาสนาเหมือนกัน โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมที่วัดทั้งในวันพระ และวันสาคัญทางศาสนาต่าง ๆ รวมถึง
การจัดประเพณีไทยต่าง ๆ ก็จะจัดขึ้นในวัดด้วย
“สื่อบุคคล” เป็นอีกสื่อหนึ่งที่ช่วยสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นไทยได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะคน
ไทยเองที่จะช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยแก่สายตาชาวมาเลเซีย โดย
สิ่งที่ชาวมาเลเซียเห็นว่าสื่อบุคคลสามารถถ่ายทอดได้ดี คือ ภาษาไทยและอาหารไทย
นอกจากนี้ ก็จะพบการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นไทยผ่านสื่อกิจกรรมในสถาบันการศึกษา
การจัดกิจกรรมของสถานกงสุลไทยฯ สื่อออนไลน์ สื่อบุ คคล สื่อป้าย บอร์ดประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
สินค้าที่เกี่ยวกับประเทศไทย เป็นต้น

๘๔

รู ป แบบและเนื้ อ หำกำรสร้ ำ งภำพลั ก ษณ์ แ ละกำรสื่ อ สำรอั ต ลั ก ษณ์ ค วำมเป็ น ไทยที่ ส่ ง เสริ ม
วัฒนธรรมและประเพณีไทยในพหุวัฒนธรรม รัฐปีนัง สหพันธรัฐมำเลเซีย
คนไทยในรัฐปีนังควรเน้นรูปแบบสื่อกิจกรรม (กิ จกรรมทางศาสนา) และสื่อบุคคล (คนไทย
เผยแพร่ภาษาไทยและอาหารไทย) นอกจากนี้ควรมีสื่ออื่น ๆ สนับสนุน ได้แก่ สื่อออนไลน์ สื่อป้าย
บอร์ ด เพื่ อ การประชาสั ม พั น ธ์ ข่ า วสารตามสถานที่ ส าคั ญ ต่ า ง ๆ เช่ น วั ด ไทย สถานกงสุ ล ไทย
สถาบันการศึกษา เป็นต้น
ด้านเนื้อหา ควรแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ได้แก่ รอยยิ้ม การกราบ การไหว้
การเทิดทูนพระมหากษัตริย์ การใช้ภาษาไทย การสื่อถึงนิสัยใจคอของคนไทย ที่เป็นคนสุภาพ มี
มนุษยสัมพันธ์ สู้งาน
นอกจากนี้ด้านศาสนาควรมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา และประเพณี
ต่าง ๆ ของไทย ซึ่งทุกชนชาติสามารถเข้าร่วมได้ที่วัดไทย
การประชาสั มพัน ธ์การท่องเที่ยวเป็นอีกประเด็นที่คนไทยในรัฐ ปีนัง รวมถึงหน่ว ยงานที่
เกี่ ย วข้ อ งควรให้ ค วามส าคั ญ เพราะมี นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวมาเลเซี ย นิ ย มท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทย
โดยเฉพาะ จ.สงขลา จังหวัดต่าง ๆ ในภาคใต้ กรุงเทพฯ และจังหวัดทางภาคเหนือของไทย
นอกจากนี้ สาหรับการสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยที่ดีผ่านสื่อต่าง ๆ คนไทยในรัฐปีนังควร
เป็ น กระบอกเสี ย งเผยแพร่ ข่า วสารที่ดี ข องประเทศไทยให้ คนมาเลเซี ย และชนชาติอื่ น ๆ เข้ า ใจ
สถานการณ์ทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดที่คลาดเคลื่อนได้
กำรอภิปรำยผล
เกาะปีนัง หรือที่คนไทยในอดีตจนปัจจุบันเรียกว่า เกาะหมากนี้ ปัจจุบันกลายมาเป็นรัฐปีนัง
ซึ่งเป็น ๑ ใน ๑๓ รัฐที่รวมกันกลายมาเป็น สหพันธรัฐมาเลเซีย มีเมืองหลวงคือเมืองจอร์จทาวน์ ที่
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกพร้อมกับเมืองมะละกาของมาเลเซีย ในวันที่ ๗ กรกฎาคม ค.ศ.
๒๐๐๘ ทั้งนี้ ศุกลรัตน์ ธาราศักดิ์ (กรมศิลปากร) (๒๕๕๘, ๑๑๖-๑๑๗) ให้ข้อมูลว่า ไทรบุรี เปอร์ลิส
กลันตัน และตรังกานู เคยมีฐานะเป็นหัวเมืองประเทศราชของไทย เช่นเดียวกับปีนัง ที่เคยเป็นส่วน
หนึ่งของรัฐเคดะห์หรือไทรบุรีมาก่อน ต่อมาภายหลัง จึงได้รับเอกราชจากอังกฤษในปี ๒๕๐๐ ได้รับ
การสถาปนาเป็นรัฐ ๆ หนึ่งของมาเลเซีย
ปีนังเคยเป็นเมืองท่าที่มีการติดต่อค้าขายสัมพันธ์กับหัวเมืองปักษ์ใต้ของไทย ปีนังเป็นสถานที่
ที่มีการเปิดสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉีย งใต้
ส่งผลให้มีคนไทยนิยมส่งบุตรหลานไปเรียนในยุคสมัยหนึ่ง เป็นสถานที่ประทับและพานักลี้ภัยของ
พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการระดับสูงของไทยภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.
๒๔๗๕ และยังเป็นเมืองท่าที่เปิดโอกาสให้ทุกชนชาติเข้ามาประกอบอาชีพ และให้สิทธิแก่ทุกชนชาติ
ในการพานักอาศัยมากกว่ารัฐอื่น ๆ ในสหพันธรัฐมาเลเซีย สังคมของรัฐปีนัง จึงมีลักษณะเป็นพหุ
วัฒนธรรม คือ มีหลายชนชาติอาศัยอยู่ร่วมกัน

๘๕

การวิจั ย ครั้ งนี้ มุ่งเน้ น การศึกษาภาพลั กษณ์ของคนไทยในสั งคมพหุ วัฒนธรรมในรัฐ ปี นัง
สหพันธรัฐมาเลเซีย เนื่องจากการอาศัยอยู่ร่วมกั นในพหุวัฒนธรรม แม้จะอาศัยอยู่ร่วมกันในพื้นที่
เดียวกันได้ แต่ย่อมมีความแตกต่างกันในแต่ละชนชาติ การรับรู้อัตลักษณ์ของกันและกัน จะมีผลต่อ
การสร้างภาพลักษณ์ของในใจของชนชาติอื่น ๆ ซึ่งจากแนวคิดของ รัตนาวดี ศิริทองถาวร (๒๕๔๖:
๑๕๕-๑๕๖ อ้างใน เกศินี บัวดิศ, ๒๕๕๔: ๘๘) พบว่า ภาพลักษณ์มีลักษณะที่สาคัญคือ เป็นเรื่องที่
เกิดขึ้น จากความประทับใจที่ดีและไม่ดี ของบุคคลต่อสิ่ งนั้น ๆ และภาพลั กษณ์เป็นสิ่ งที่ส ามารถ
เปลี่ยนแปลงได้เสมอ ดังนั้น ในฐานะคนไทยที่อาศัยอยู่ในรัฐปีนัง ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดี โดยการ
สร้างความประทับใจแก่คนทุกชนชาติ รวมถึงการเร่งเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ที่ไม่ดีให้เป็นภาพลักษณ์
ที่ดีให้ได้ ดังนั้น งานวิจัยชิ้นนี้ มีวัตถุประสงค์คือ ต้องการศึกษาภาพลักษณ์ของคนไทยในรัฐปีนัง เพื่อ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และสื่อสารอัตลักษณ์ของความเป็นไทยให้เป็นที่รู้จัก โดยเกศินี บัวดิศ (๒๕๕๔:
๘๙) นาเสนอหลักสาคัญในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่หน่วยงานไว้ว่า ควรมีการค้นหาจุดดีและ
จุดบกพร่องหรือจุดอ่อนแห่งภาพลักษณ์ของหน่วยงานที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน เพื่อวางแผนและกาหนด
ขอบเขตของภาพลักษณ์ ที่องค์กรต้องการจะสร้างให้เกิดขึ้นในจิตใจของกลุ่มเป้าหมาย
จากนั้นกาหนดหัวข้อต่าง ๆ ที่จะใช้ในการสร้างภาพลักษณ์แก่ประชาชน และใช้เครื่องมือ
สื่ อ สารต่ า ง ๆ เข้ า ช่ ว ยในการด าเนิ น การสร้ า งภาพลั ก ษณ์ ใ ห้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเข้ า ถึ ง
ประชาชนเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งผลจากการวิจัยครั้งนี้ ได้ค้นหาภาพลักษณ์ในแง่บวกและลบ
ของคนไทยในทัศนะของคนไทยด้วยกันเองและคนมาเลเซีย จากนั้นได้กาหนดรูปแบบและเนื้อหาที่
ควรจะสื่อสาร รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสาร เพื่อก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อคนไทยในรัฐปีนัง
ทั้งนี้จากผลการวิจัย พบว่ า คนมาเลเซียในภาพรวมไม่ได้รู้สึก ว่าคนไทยมีความแตกต่างจาก
พวกเขาสักเท่าไรนัก เนื่องจากบุคลิกลักษณะภายนอก นิสัยใจคอ การนับถือศาสนามีส่วนคล้ายกับคน
มาเลเซีย เชื้อชาติจีน และเชื้อชาติมาเลย์ (คนไทยมุสลิม) อย่างไรก็ตาม คนไทยมีอัตลักษณ์ที่เด่นชัดใน
เรื่อง ภาษาไทยและอาหารไทย ที่สามารถถือเป็นอัตลักษณ์ที่แตกต่างจากคนมาเลเซียได้อย่างชัดเจน
ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิดการสื่อสารอัตลักษณ์ ผ่านการแสดงออกและการปฏิบัติตัว ของคนที่เราพบ
เห็นก็พอจะทาให้ทราบเบื้องต้นว่าเขามีอัตลักษณ์อย่างไร เช่น การแต่งกาย (เคนนี (Kenny), วิตเติล
(Whittle) & วิลล์มอตต์ (Willmott), ๒๐๑๑: ๑๐๐ อ้างใน ไพโรจน์ วิไลนุช, ๒๕๕๗: ๔๑-๔๒)
อย่างไรก็ตาม จากผลการวิจัย ปรากฏให้เห็นภาพลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของคนไทยที่สื่อสาร
ออกไปในทางที่ไม่เหมาะสม เช่น การประกอบอาชีพที่ไม่เหมาะสม การต่างคนต่างอยู่และแข่งขันของ
คนไทย ข่าวสารผ่านสื่อของประเทศไทยที่เต็มไปด้วยความรุนแรง ซึ่งคนไทยจะต้องให้ ข้อมูลที่ถูกต้อง
แก่ชาวมาเลเซีย โดย ซาโมวาร์ (๑๙๙๘ อ้างใน กาญจนา แก้วเทพ, ๒๕๕๗: ๑๗๗-๑๗๘) ได้นาเสนอ
วิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารอัตลักษณ์ที่ดีแก่วัฒนธรรมอื่น
ได้แก่ การรู้จักตนเองให้ดี เราต้องรู้จักและทาความเข้าใจวัฒนธรรมของตัวเราให้ถ่องแท้เสียก่อน และ
ต้องทาความรู้จักและเข้าใจกับวิธีการสื่อสาร (communication style) ของตนเองและสื่อสารออกไป
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ในกรณีภาพลักษณ์ในแง่ลบของคนไทยที่
เกิดขึ้น คนไทยจึงต้องทาความเข้าใจที่มาที่ไป มีความรู้ ความลึกซึ้งต่อประเด็นดังกล่าว และหาวิธีการ
สื่อสารที่ถูกต้อง ให้คนมาเลเซียได้เข้าใจสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น

๘๖

แม้ในปีนัง จะประกอบไปด้วยหลายชนชาติ นอกจากคนมาเลเซีย ๓ เชื้อชาติหลักและคนไทย
ยั ง มี ค นจากประเทศต่ า ง ๆ มาอยู่ กั น อย่ า งมากมาย เนื่ อ งจากรั ฐ ปี นั ง เป็ น สั ง คมพหุ วั ฒ นธรรม
(multicultural society) คือ สังคมที่มีบุคคลหลากหลายครอบครัว หลายเชื้อชาติ หลายศาสนา
หลายชนชั้น มาอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ไม่มีการแบ่งแยก ชนชั้น (เกษรา ชัยเหลืองอุไร, ๒๕๕๖: ๒)
การเข้าใจวัฒนธรรมซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่ทุกคนในรัฐปีนังต้องทาความเข้าใจ ดังที่ พัชราภา
เอื้ออมรวนิช (ม.ป.ป., ออนไลน์: ๔) ให้ความเห็นว่า วัฒนธรรมมีความสาคัญต่อการสื่อสารของมนุษย์
ทุกคน โดยวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มีความซับซ้อน ในขณะที่เราทาการสื่อสารกับบุคคลอื่น ๆ นั้น บุคคล
แต่ละคนก็จะมีวัฒนธรรมที่สั่งสมมาจากการเรียนรู้ในบริบ ทสภาพแวดล้อมที่ตนเองอาศัยอยู่ ดังนั้น
การทาการสื่อสารกับบุคคลที่มาจากวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกันนั้น บุคคลย่อมจะต้องมีการเรียนรู้
ถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมของคู่สื่อสาร ทั้งนี้เพื่อความสาเร็จในการสื่อสาร
การจะเกิดการสื่อสารได้ ต้องอาศัยการรับรู้ของบุคคลและมีผลต่อกระบวนการรับรู้ในแต่ละ
ขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการเลือกรับสาร เรียบเรียงสาร ตีความสาร และมีผลต่อการแสดงออกดังต่อไปนี้
(สตีวาร์ต (Stewart) & เบนเนตต์ (Bennett), 1991 อ้างใน เมตตา วิวัฒนานุกูล (กฤตวิทย์)), ๒๕๕๙,
๑๔๑)
๑. การเลือกรับสาร (selection) คนไทยในมาเลเซียให้ความสนใจข่าวสารเกี่ยวกับข่าว
พระมหากษัตริย์และราชวงศ์ นอกจากนี้ ยังมีข่าวการเมือง ข่าวสังคม ตลอดจนข่าวบันเทิง ซึ่งผู้รับ
สารเลือกรับข้อมูลที่ตนสนใจ หรือเกิดประโยชน์กับผู้รับสารมากที่สุด โดยสื่อที่เข้าถึงและรับสารได้ง่าย
กว่าสื่ออื่น ๆ คือ โทรทัศน์และสื่อออนไลน์ รวมถึงสื่ออื่น ๆ ซึ่งตรงกับทฤษฎีการรับรู้ที่ว่า คนเรามักรับ
สารจากสิ่งใดที่เราสามารถเข้าถึงได้ง่าย
๒. การจัดเรียงสาร (organization) เมื่อเลือกรับสาร ก็จะเข้าสู่การจัดเรียงสาร คือการ
จัดเรี ย งเรื่ องราวให้ เกิดความจดจ า และเกิดความเข้าใจได้ ในที่นี้ คือ การรับรู้ข่าวการเมืองของ
ประเทศไทย โดยสื่อประเทศไทย หรือแม้กระทั่งสื่อมาเลเซียเอง มักนาเสนอข่าวความรุนแรงทาง
การเมือง ข่าวการก่อการร้ายของประเทศไทย ซึ่งเป็นการเรียงสารของผู้รับสารให้เกิดการจดจาและ
ความเข้าใจ
๓. การตีความ (interpretation) คือ การสรุป ตัดสิน ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้ผ่านกระบวนการ
เลือกรับสารมาแล้ว การตีความนี้จะขึ้นอยู่กับการเลือกและจัดเรียงสารตามความเข้าใจ ความคาดหวัง
และตามเป้าหมายของบุคคล ซึ่งการตีความของคนไทยในรัฐปีนัง ได้ตีความว่า สื่อไทยมักนาเสนอ
ความรุนแรงทางการเมือง การก่อการร้ายที่เกิดขึ้นในเมืองไทย ลักษณะคนไทยมักแก่งแย่งชิงดีชิงเด่น
กัน (เมตตา วิวัฒนานุกูล (กฤตวิทย์)), ๒๕๕๙, ๑๓๘-๑๔๑)
หากผู้ส่งสาร ซึ่งหมายถึง คนไทยในรัฐปีนังเข้าใจถึงกระบวนการรับรู้สารดังข้างต้น จะทาให้
สามารถเลือกสารที่จะสื่อออกไปได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง และก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ ดี เพราะการ
เลือกสารที่ดี จะนาไปสู่การเรียงสาร และการตีความสารไปในทางที่ดีเช่นเดียวกัน
นอกจากนี้ จากการลงพื้นที่ภาคสนาม เพื่อ สัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตการณ์ แบบไม่มี
ส่วนร่วมคนไทยที่เป็นคนไทยพลัดถิ่น และคนไทยที่ไปทางานในรัฐปีนัง ทาให้ได้ข้อมูลคล้ายคลึงกัน
แม้ว่าไทยพลัดถิ่นในมาเลเซียเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่รัฐสยามยกหัวเมืองมลายู (รัฐกลันตัน ตรัง
กานู เปอร์ลิส และไทรบุรี) ให้กับอังกฤษ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๑ ซึ่งส่งผลให้คนไทยกลุ่มหนึ่งกลายเป็นไทย
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พลัดถิ่นในมาเลเซีย (บุญวงค์ เกศเทศ และนิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต, ๒๕๔๗: ๖๗ อ้างใน ฐิรวุฒิ เสนาคา,
๒๕๕๙, ๑๐๗) ซึ่งมีความคุ้นเคยและเห็นความเปลี่ยนแปลงทางสังคมของรัฐปีนัง สหพันธรัฐมาเลเซีย
แต่ก็ให้ข้อมูลคล้ายกับคนไทยที่เข้าไปทางานในรัฐปีนัง ที่ว่า ความเป็นไทยและไทยพลัดถิ่นในมาเลเซีย
ยังคงอยู่ในปัจจุบัน ดังข้อสรุปของวินิจ รังผึ้ ง (วินิจ รังผึ้ง, ๒๕๕๐ อ้างใน ฐิรวุฒิ เสนาคา, ๒๕๕๙,
๑๑๐) ผู้ เดิน ทางเข้าไปเยี่ ย มชุ มชนคนไทยในมาเลเซียใน พ.ศ.๒๕๕๐ ที่พบว่ า คนไทยนับถื อ
พระพุทธศาสนากันอย่างเคร่งครัด และแนบแน่นกับวัดกับพระพุทธศาสนาอันเป็นเสมือนศูนย์รวม
จิตใจของพวกเขา เมื่อมีงานบุญงานเทศกาลทางพระพุทธศาสนาพวกเขาจะพร้อมใจมาทาบุญที่วัดกัน
พร้อมหน้า ในรัฐปีนังนั้นมีวัดใหญ่ ๆ อยู่บนเกาะถึง ๕ วัด และอยู่นอกเกาะอีก ๕ วัด
ภายในบ้านของคนไทยมักจะมีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรม
ราชินี และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ประดับไว้บูชา
การสื่อสารจะพูดจาสื่อสารกันด้วยภาษาไทย แม้นคนไทยในมาเลเซียเหล่านี้ซึ่งปัจจุบันเป็น
คนรุ่นที่เกิดในมาเลเซีย แต่ในชีวิตประจาวันพวกเขายังรักภาษาไทยและใช้ภาษาไทยกันในครอบครัว
ดูโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ จากเมืองไทย ซึ่งแสดงให้เห็นความเป็นไทยที่ยังคงอยู่ให้เห็นในรั ฐปีนัง ทั้งจาก
คนไทยพลัดถิ่นและคนไทยที่เข้าไปทางาน หรือศึกษาเล่าเรียนอยู่ที่นั่น
นอกจากคนไทยพลัดถิ่นที่ถือเป็นหลักฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสหพันธรัฐ
มาเลเซีย แล้ ว ในรั ฐ ปี นั ง ยั ง ปรากฏสถานที่ต่าง ๆ ที่บ่งบอกถึงประวัติศ าสตร์ความเป็นชาติไทย
มากมาย เช่น หมู่บ้านไทยปูโลติกุส วัดไชยมังคลาราม อนุสาวรีย์ของนายกรัฐมนตรีคนแรกของไทย
พระยามโนปกรณ์นิติธาดา หนีภัยการเมืองมาอยู่ที่ปีนัง และถึงแก่อนิจกรรมที่นี่
ข้อมูลข้างต้น ยังสอดคล้ องกับข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยและเอกสารที่
เกี่ยวข้องของนักวิชาการต่าง ๆ เช่น งานวิจัยของทัศนาวดี แก้วสนิท (๒๕๖๐) ที่ค้นพบว่าอัตลักษณ์ที่
มีการสืบทอดเพื่อเป็นหลักประกันการดารงอยู่ของชาติพันธุ์ชาวสยามในสหพันธรัฐมาเลเซียคือ ภาษา
ศาสนา และวัฒนธรรม รวมถึงความเห็นของนักวิชาการคนอื่น ๆ ที่สรุปคล้ายคลึงกันว่า คนไทยพลัด
ถิ่นหรือคนไทยที่อาศัยอยู่ในส่วนต่าง ๆ ของสหพันธรัฐมาเลเซีย ต่างยังคงสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็น
ไทยอย่างชัดเจน โดยเฉพาะประเด็นบทบาทของสถาบันทางศาสนาที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทย
ในต่างแดน การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจาวันที่ทาให้เป็นสิ่งแยกแยะคนไทยจากคนชนชาติอื่น ๆ
ตลอดจนการเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทุกบ้านของคนไทยจะมีพระบรมฉายาลักษณ์
ของพระราชวงศ์ประดับบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
ดังนั้น ภาพลักษณ์ที่ดีร วมถึงการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นไทยจะยังคงได้รับการเผยแพร่
ประชาสัมพัน ธ์ให้คนทุกชนชาติในรัฐปีนัง รวมถึงในรั ฐ อื่น ๆ ของสหพันธรัฐ มาเลเซีย ได้รับรู้และ
ก่อให้เกิดความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมของไทยต่อไป ย่อมต้องอาศัย “คนไทย” ทั้งในสหพันธรัฐ
มาเลเซีย และคนไทยในประเทศไทยที่จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นไทย
ให้คนมาเลเซีย ประเทศเพื่อนบ้านของไทยได้รู้จัก รวมถึงทุกประเทศทั่วโลก
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ข้อจำกัดในกำรวิจัย
จากการลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์ตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ที่เป็นชาวมาเลเซีย ค่อนข้างมีอายุมาก ไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ โดยเฉพาะคน
มาเลเซีย เชื้อชาติจีน คณะผู้วิจัยจึงใช้วิธีปรับช่วงอายุตัวอย่างผู้ให้สัมภาษณ์ จาก ๓๐-๗๐ ปี เป็น ๒๐๗๐ ปี
เนื่องจากคณะผู้วิจัยไม่สะดวกในการเดินทางไปเก็บข้อมูลเชิงสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม
ในการจั ด กิ จ กรรมสื่ อ สารอั ต ลั กษณ์ ค วามเป็ นไทยที่ค นไทยในรั ฐ ปี นั ง จัด ขึ้ น ตามวาระต่ า ง ๆ ได้
เนื่องจากไม่สอดคล้องกับระยะเวลาการดาเนินการวิจัยของคณะผู้วิจัย คณะผู้วิจัยจึงสังเกตการณ์แบบ
ไม่มีส่วนร่วมตามสะดวก และการสังเกตการณ์เพิ่มเติมผ่านสื่อออนไลน์
ข้อเสนอแนะในกำรนำงำนวิจัยไปใช้
จากงานวิจัยชิ้นนี้ คณะผู้วิจัยคาดหวังว่าผู้อ่านและผู้ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากการ
วิจั ย ซึ่งได้แก่ หน่ ว ยงานและคณะคนไทยในปีนัง อาทิ สถานกงสุ ล ใหญ่ ณ เมืองปีนัง คนทางาน
นักเรียน นักศึกษาไทยที่กาลังศึกษาในรัฐปีนัง ตลอดจนผู้อ่านทั่วไป จะได้รับทราบลักษณะการตั้งถิ่น
ฐานของคนไทยในปัจจุบัน ในรัฐปีนัง และภาพลักษณ์คนไทยในรัฐปีนังจากทัศนคติของคนไทยด้วย
กันเอง และจากคนมาเลเซีย รวมถึงลักษณะการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นไทยของคนไทยที่อาศัยอยู่
ในรัฐปีนัง เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ตลอดจนรูปแบบและเนื้อหาที่ควรนาไปสร้างภาพลักษณ์และ
สื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นไทยต่อไป เพื่อการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักในสหพันธรัฐ
มาเลเซียและทั่วโลกต่อไป
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ภำคผนวก
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ก. แบบคำถำมสัมภำษณ์
๑. ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในปีนังมีลักษณะอย่างไร
How is about multi culture in Penang?
๒. ท่านมีความคิดเห็นต่อการอยู่ร่วมกับผู้ที่มีเชื้อชาติแตกต่างกันอย่างไร
What do you think about coexistence of different races?
๓. ปัจจุบันคนไทยในปีนังมีจานวนมากน้อยเพียงใด
How many Thai people are there in Penang now?
๔. จะสามารถพบเห็นคนไทยในปีนังได้ที่ไหน/ในกิจกรรมอะไร
Where can I find Thai people in Penang? In which activity?
๕. ความเป็นอยู่ของคนไทยในปีนังเป็นอย่างไร (อาชีพ ลักษณะที่อยู่อาศัย การใช้ชีวิต
(Lifestyle))
How is Thai people in Penang’ being?
How is about job, accommodation, lifestyle?
๖. ความเป็นตัวตนที่โดดเด่นของคนไทยที่ท่านสัมผัส/รับรู้ได้มีอะไรบ้าง
What is outstanding identity of Thai people that you perceive?
๗. ท่านมีเพื่อน/คนรู้จัก/เพื่อนบ้านที่เป็นคนไทยหรือไม่/ระยะเวลาที่รู้จัก
Do you have Thai friends?
How long that you know him or her?
๘. ท่านมีความคิดเห็นต่อคนไทยในพหุวัฒนธรรมในปีนังอย่างไร
How do you feel about Thai People in multi cultures of Penang?
๙. ท่านรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยผ่านช่องทางใดบ้าง
Which channel that you perceive about Thailand?
๑๐. ท่านรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยอย่างไรบ้าง
How do you perceive about Thailand?
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๑๑. ท่านรับรู้ข้อมูลของคนไทยในปีนังผ่านทางช่องทางใดบ้าง
Which channel that you perceive about Thai people in Penang?
๑๒. ท่านรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับคนไทยในปีนังอย่างไรบ้าง
How do you perceive about Thai people in Penang?
๑๓. ท่านต้องการรับรู้ข้อมูลของประเทศไทยผ่านทางช่องทางใดบ้าง
Which channel that you want to perceive about Thailand?
๑๔. ท่านต้องการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยในประเด็นใด
Which issues that you want to perceive about Thailand?
๑๕. ท่านต้องการรับรู้ข้อมูลของคนไทยในปีนังผ่านทางช่องทางใดบ้าง
Which channel that you want to perceive about Thai people in Penang?
๑๖. ท่านต้องการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับคนไทยในปีนังในประเด็นใด
Which issues that you want to perceive Thai people in Penang?
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ข. ตำรำงบันทึกผลกำรสังเกตกำรณ์แบบไม่มีส่วนร่วม
รูปแบบสื่อ

เนื้อหำในสื่อ

ข้อสังเกตที่ค้นพบ

ภำพประกอบ
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ค. รำยนำมผู้ให้สัมภำษณ์
๑. Aphassra Alr Ai Tong, NUR JANNAH
๒. Oo Eng Soon (Age: ๕๐)
๓. Vivian Teoh
๔. James Tgo Chuoel (Occupation: Tour Guide)
๕. Alex Cler Daeagee (Age: ๕๕)
๖. Yang Min (Age: ๒๔)
๗. Qo Berg Fe (Age: ๕๙)
๘. Nue Ain Che Reiziaw (Age: ๒๔)
๙. Thineesh (Occupation: Restaurant Owner)
๑๐. Teeviyaa Doraisamy (Age: ๒๖, Occupation: Shop Owner)
๑๑. Abhay Jawaharlal (Age: ๕๒, Occupation: Saler)
๑๒. Dr.Mumtaz Begum (Occupation: Lecturer)
๑๓. Meera Shini (Age: ๒๑, Occupation: Student)
๑๔. Sitsquhads Abu Hasan (Age: ๒๔)
๑๕. Adi Azammuri (Age: ๓๐, Occupation: Student)
๑๖. Saarani Abdul Rahim (Age: ๒๒, Occupation: Student)
๑๗. Jamaludin Hassan (Age: ๔๕)
๑๘. Nuk Afifah (Age: ๒๐)
๑๙. Nishat Usaymah (Age: ๒๑, Occupation: Student)
๒๐. Nai Sawian A/L Nai Soon (Age: ๕๕)
๒๑. นายเสริม ทัศนกูลจิต (อาชีพ: ทาขวัญ ทาพิธีกรรม สะเดาะเคราะห์)
๒๒. หลวงพลัด (พระสงฆ์วัดไชยมังคลาราม)
๒๓. เอกพล ไพโรจน์ (อายุ: ๒๙, อาชีพ: นักศึกษา)
๒๔. วันอุษา รักนุ้ย
๒๕. อรอุมา มนคล้า กอร์
๒๖. วิชชุดา หมาดหมัน
๒๗. ศิรินทิพย์ ปันธศักดิ์
๒๘. อาลักษณ์ ประเมิลฉมาแม่น
๒๙. เฉลิมศรี ยิ่งนิยม
๓๐. สวรรยา หวังนุรักษ์
๓๑. วิริญจ์ แซ่ย้ง
๓๒. พิริพร ภูสวัสดิ์
๓๓. ไพเราะ ทองมี
๓๔. อภิเทพ ชัวชมเกตุ
๓๕. อัศนัย กองบก
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๓๖. จินตศักดิ์ เจริญสุข
๓๗. ดิเรก หมานหมับ
๓๘. หมัดอาดัม มูยอ
๓๙. สมพัศ ลิ้ม
๔๐. วันเพ็ญ ปิยะวัฒน์
๔๑. เอมอร หีสเสม
๔๒. ประเสริฐ (อายุ: ๖๕, อาชีพ: ข้าราชการบานาญ)
๔๓. Maria (Occupation: Doctor)
๔๔. Manjulah (Occupation: Doctor)
๔๕. Rochini (Occupation: Doctor)
๔๖. Jacinta (Occupation: Doctor)
๔๗. Christin (Occupation: Doctor)
๔๘. Christina Lhao (Occupation: Organizer)
๔๙. Arron Toey (Occupation: Organizer)
๕๐. Kawen Koay (Occupation: Physical Therapist)
๕๑. ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๐ คน
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ง. เนื้อหำในเอกสำรคู่มือ (Booklet)
หนังสือคู่มือเล่มเล็ก “กำรสื่อสำรอัตลักษณ์ควำมเป็นไทยในรัฐปีนัง”
“สหพันธรัฐมาเลเซีย” ประกอบไปด้วย ๑๓ รัฐ ถือเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีอาณาเขตติดต่อ
กับภาคใต้ของไทย จึงมีความใกล้ชิด และติดต่อทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และศิลปวัฒนธรรม
อย่างต่อเนื่องเสมอมายาวนาน การเรียนรู้ การเข้าใจซึ่งกันและกัน จึงมีความสาคัญอย่างยิ่ง เพื่อการ
รวมกันเป็นหนึ่งในฐานะประเทศของสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้
โสภนา ศรีจาปา (๒๕๕๗, ออนไลน์) ให้ความเห็นว่า หากยกตัวอย่างกรณีศึกษาจากประเทศ
ประชาคมอาเซีย นที่มีความหลากหลายวัฒนธรรมในสังคมหนึ่งตัว อย่างที่ชัดเจนคือ “สหพัน ธรั ฐ
มำเลเซี ย ” ซึ่ ง เป็ น สั ง คมพหุ วั ฒ นธรรมที่ ส ามารถอยู่ ร่ ว มกั น ได้ อ ย่ า งสั น ติ โดยจากผลวิ จั ย ของ
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย พบว่า ในอดีตคนต่างชาติที่เข้ามาอยู่ส่วนใหญ่เริ่มจากการเข้า
มาทาการค้าหรือการทาแรงงาน เกิดการสร้างชุมชนบนวิถีชาติพันธุ์ของตนเอง เช่น กลุ่มอินเดีย กลุ่ม
จีน กลุ่มไทย เป็นต้น ทางานตามความถนัดความสามารถ และยังคงความเป็นอัตลักษณ์ของตนเองไม่
ทิ้งความเป็นตนเอง แต่ในขณะเดียวกันเมื่ออยู่ร่วมกันในสังคมที่หลากหลายก็มีความเคารพในอัต
ลักษณ์ของสังคมรอบข้าง
ปรีชา คุวินทร์พันธุ์ (๒๕๕๑: ๒๔) ให้ข้อมูลว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐปีนัง ถือเป็นเมืองท่าที่
สาคัญมาตั้งแต่โบราณกาล มีความเจริญรุ่งเรืองโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ จึงมีชาติพันธุ์อพยพมาตั้ง
รกรากที่นี่มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจีน และชาวอินเดีย ตลอดจนชาวต่างประเทศที่มาค้าขาย
และศึกษาเล่าเรียน รวมทั้งคนไทยเช่นเดียวกัน รัฐปีนังจึงเป็นแหล่งรวมหลากหลายชนชาติ อยู่ร่วมกัน
เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมาจวบจนปัจจุบัน
นอกจากนี้ จากการที่นักวิชาการได้ทาการศึกษายังเห็นสอดคล้องกันว่า รัฐปีนัง สหพันธรัฐ
มาเลเซีย เป็นรัฐที่เรียกได้ว่าเป็นพหุสังคมที่มีพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาเลย์ จีน อินเดีย
และชนชาติหนึ่งที่เข้าไปทามาหากิน และศึกษาได้แก่ ชนชาติไทย ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกั น ทาให้
สะดวกในการเดินทาง แต่เนื่องด้วยความเป็นพหุวัฒนธรรมของรัฐปีนังนั่นเอง ส่งผลให้คนไทยนิยม
เดินทางไปประกอบอาชีพ หรือศึกษาเล่าเรียน ณ ที่นั่น เนื่องจากคนไทยปรับตัวได้ง่ายมากกว่าการใช้
ชีวิตในรัฐอื่น ๆ ของมาเลเซีย เพราะระบบสังคมและวัฒนธรรมของรัฐปีนัง ค่อนข้ างยืดหยุ่น ให้สิทธิ
เสรีภาพ และอิสระในการดาเนินชีวิตมากกว่ารัฐหรือส่วนอื่น ๆ ของสหพันธรัฐมาเลเซีย
ด้วยเหตุดังกล่าว จึงส่งผลให้ รัฐ ปีนังกับประเทศไทย มีความใกล้ ชิดกัน ซึ่งไม่ใช่เฉพาะใน
ปั จ จุ บั น ที่มี ก ารรวมกลุ่ ม ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น แต่มี ผ ลมาตั้ ง แต่ อ ดีต โดยเฉพาะในสมั ย กลาง
รัตนโกสินทร์เรื่อยมาถึงปัจจุบัน ที่คนไทยนิยมเดินทางไปค้าขาย ณ รัฐปีนัง รวมถึงการส่งบุตรหลาน
ไปเรียนที่ปีนัง โดยเฉพาะการเรียนภาษาอังกฤษที่ใช้เป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสารท่ามกลาง
ภาษาถิ่นของพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะมาเลย์ จีน และอินเดีย
อย่างไรก็ตาม คนไทยในรัฐปีนัง ต้องอยู่ท่ามกลางพหุวัฒนธรรมจากหลายชนชาติ นอกจากที่
ได้กล่าวไปแล้ว ก็ยังมีชนชาติจากแถบเอเชีย อินโดนีเซีย ปากีสถาน ศรีลังกา ชาติในกลุ่มอาหรับ ชน

๙๙

ชาติทางแอฟริกา และชนชาติจากทางยุโรป อาศัยอยู่รวมกันด้วย โดยคนไทยมีสถานกงสุลใหญ่ ณ
เมืองปีนัง เป็นจุดศูนย์รวมกิจกรรมต่าง ๆ และการประสานงานในทุก ๆ เรื่อง
คนไทยในรั ฐ ปี นั ง ซึ่ ง มี ค วามเป็ น พหุ สั ง คมอย่ า งชั ด เจน อาศั ย อยู่ ร่ ว มกั น ท่ า มกลางพหุ
วัฒ นธรรมหลาย ๆ ชนชาติ ดังนั้ น การแสดงถึงภาพลั กษณ์และการสื่อสารอัตลักษณ์ของคนไทย
ท่ามกลางพหุวัฒนธรรมเหล่านั้น จึงมีความจาเป็นและต้องให้ความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อสื่อสาร
“ความเป็นไทย” ให้ยังคงดารงอยู่ในคนไทยที่อาศัยในรัฐปีนัง สหพันธรัฐมาเลเซีย ประจักษ์แก่สายตา
นานาชาติ ทั้ ง นี้ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจความเป็ น ตั ว ตนและวิ ถี ชี วิ ต ความคิ ด ความเชื่ อ และ
ศิลปวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ความกลมเกลียวสามั คคีในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียนก็จะเกิดขึ้น
อย่างยั่งยืนในไม่ช้า
จากการดาเนินการวิจัยเรื่อง ภาพลักษณ์และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นไทยท่ามกลางพหุ
วัฒนธรรมในรัฐปีนัง สหพันธรัฐมาเลเซีย ในช่วงปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ทั้งนี้เพื่อ (๑) ศึกษาภาพลักษณ์คน
ไทยในพหุวัฒนธรรมในรัฐปีนัง สหพันธรัฐมาเลเซีย (๒) ศึกษารูปแบบและเนื้อหาการสื่อสารอัตลักษณ์
ความเป็นไทยในพหุวัฒนธรรมในรัฐปีนัง สหพันธรัฐมาเลเซีย และ (๓) นาเสนอรูปแบบและเนื้อหา
การสร้างภาพลักษณ์และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทย ใน
พหุวัฒนธรรม รัฐปีนัง สหพันธรัฐมาเลเซีย ได้ผลการวิจัย เพื่อให้หน่วยงานและคณะคนไทยในปีนัง
อาทิ สถานกงสุ ล ใหญ่ ณ เมื อ งปี นั ง คนท างาน นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาไทยที่ ก าลั ง ศึ ก ษาในรั ฐ ปี นั ง
ตลอดจนผู้อ่านทั่วไป จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะสังคมพหุวัฒนธรรมของมาเลเซีย หนึ่งใน
ประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศเพื่อนบ้านใกล้ชิดของไทย
นอกจากนี้ จะได้รับทราบภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ของคนไทยในสายตาคนไทยด้วยกันเอง
และในสายตาคนมาเลเซียที่มีหลากหลายเชื้อชาติ โดยเฉพาะคนมาเลย์ คนจีน และคนอินเดีย เพื่อให้
เกิดการพัฒนารูปแบบและเนื้อหาเพื่อสร้างภาพลักษณ์และสื่อสารอั ตลักษณ์ของคนไทยที่ดีในสายตา
คนมาเลเซีย ให้ มากขึ้น วัฒ นธรรมไทยจะได้รับความสนใจแพร่ห ลายมากขึ้น เกิดการเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน และเกิดความเข้าใจอันดีในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันเอง
ภำพลักษณ์คนไทยในพหุวัฒนธรรมในรัฐปีนัง สหพันธรัฐมำเลเซีย
ตำรำง เปรียบเทียบภาพลักษณ์คนไทยในพหุวัฒนธรรมในรัฐปีนัง สหพันธรัฐมาเลเซีย ในทัศนคติคน
มาเลเซียเชื้อชาติต่าง ๆ
ภำพลักษณ์คนไทยในทัศนคติ ภำพลักษณ์คนไทยในทัศนคติคน ภำพลักษณ์คนไทยในทัศนคติ
คนมำเลเซียเชื้อชำติมำเลย์
มำเลเซียเชื้อชำติจีน
คนมำเลเซียเชื้อชำติอินเดีย
ภำพลักษณ์ด้ำนกำรตั้งถิ่นฐำน
ชาวมาเลเซียเชื้อชาติมาเลย์
- ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเมือง
คนไทยจะอาศัยอยู่ใกล้วัดบน
ไม่ได้แสดงทัศนะในประเด็นนี้
- คนไทยอยู่กันเป็นกลุ่มก้อน
ถนน เบอร์มา (Burma)
แยกจากเชื้อชาติอื่น ๆ
นอกจากคนไทย ยังมีอีกหลาย
ชนชาติด้วยกัน

๑๐๐

ภำพลักษณ์คนไทยในทัศนคติ ภำพลักษณ์คนไทยในทัศนคติคน ภำพลักษณ์คนไทยในทัศนคติ
คนมำเลเซียเชื้อชำติมำเลย์
มำเลเซียเชื้อชำติจีน
คนมำเลเซียเชื้อชำติอินเดีย
ภำพลักษณ์ด้ำนอำชีพ
คนไทยประกอบอาชีพ
สามารถพบคนไทยได้ตาม
คนไทยมารัฐปีนัง เพื่อมาเรียน
อุตสาหกรรมอาหารและ
ร้านอาหารไทย ห้างสรรพสินค้า และมาทางาน
ร้านอาหารไทยเป็นจานวนมาก
ภำพลักษณ์ด้ำนกำรท่องเที่ยว
นิยมท่องเที่ยวในเมืองไทย
- ส่วนใหญ่เคยไปท่องเที่ยวใน
- นิยมไปเที่ยว จ.สงขลา และ
โดยเฉพาะชายหาดและทะเล
ประเทศไทยมาแล้ว โดยเฉพาะ กรุงเทพมหานคร
จ.สงขลา จ.กระบี่ นอกจากนี้
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นอกจากนี้ - มีความรู้สึกว่า ปีนังมีความ
ยังนิยมท่องเที่ยวใน
ก็มีกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ คล้ายกรุงเทพฯ
กรุงเทพมหานคร เชียงราย
- ชื่นชอบการซื้อขายสินค้า
เชียงใหม่ โดยนิยมขี่รถบิ๊กไบค์ (ช็อปปิ้ง)
และรถยนต์ส่วนตัว
ภำพลักษณ์ประเทศไทยผ่ำนสื่อ
รับรู้จากประสบการณ์ตรงคือ
- ประเด็นที่สนใจข่าว
- รับรู้ข่าวสารเชิง
การไปเที่ยวเมืองไทย การไป
การเมือง อดีตนายกรัฐมนตรี
ประชาสัมพันธ์ จาก
ทางานที่เมืองไทย ไม่ค่อยรับรู้
หนีออกนอกประเทศและยัง
นิตยสาร บริษัททัวร์ โทรทัศน์
ทางโทรทัศน์หรือ
หลบหนีอยู่
ภาพยนตร์ไทย แต่ถือว่ายังมี
วิทยุกระจายเสียง อย่างไรก็
ช่องทางรับรู้ข่าวสารน้อย
- รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับ
ตาม สามารถติดตามได้ทางสื่อ
ประเทศไทยจากสื่อ
- รับรู้ข้อมูลจากเพื่อนคนไทย
สังคมออนไลน์ต่าง ๆ
อินเทอร์เน็ต
- รับรู้ข้อมูลจากนักท่องเที่ยว
ที่มาท่องเที่ยวกับเรือสาราญที่มา
เทียบท่าที่ปีนัง
- รับชมภาพยนตร์ไทยและฟัง
เพลงไทย
ภำพลักษณ์ด้ำนนิสัยใจคอ
เป็นคนดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
เป็นคนดี สุภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ แสดงออกทางวัฒนธรรมไทยที่
(มากกว่าชาวมาเลเซียด้วย
มีส่วนร่วม ให้ความร่วมมือกับ
ดี คนไทยนิสัยดี ง่าย ๆ
กันเอง) ความสุภาพอ่อนน้อม กิจกรรมของรัฐปีนังเสมอ
สบาย ๆ ต้อนรับนักท่องเที่ยวดี
ถ่อมตน คล้ายคลึงกับคนไทยใน
ซื่อสัตย์ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สู้งาน
รัฐกลันตัน
เนื่องจากมีหลักธรรมในใจว่าไม่
คดโกงคนอื่น แต่ต้องทางาน
หนักเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี

๑๐๑

ภำพลักษณ์คนไทยในทัศนคติ ภำพลักษณ์คนไทยในทัศนคติคน ภำพลักษณ์คนไทยในทัศนคติ
คนมำเลเซียเชื้อชำติมำเลย์
มำเลเซียเชื้อชำติจีน
คนมำเลเซียเชื้อชำติอินเดีย
ภำพลักษณ์ด้ำนภำษำ
มีความคล้ายคลึงเรื่อง
คนจีนบางคนพูดภาษาไทยได้
เคยเรียนรู้ภาษาไทยจากเพื่อน
วัฒนธรรม ภาษา (คนไทย
เนื่องจากเรียนจากเพื่อนคนไทย คนไทย
มุสลิมกับคนมาเลเซียเชื้อชาติ
มาเลย์)
ภำพลักษณ์ด้ำนศำสนำ
ชาวมาเลเซียเชื้อชาติมาเลย์
- กิจกรรมคนไทยอยู่ที่วัด
นับถือพุทธศาสนาเหมือนกัน มี
ไม่ได้แสดงทัศนะในประเด็นนี้ - นับถือศาสนาพุทธเหมือนกัน
กิจกรรมสวดมนต์เหมือนกัน
คนจีนส่วนใหญ่จะนิยมนาบุตร
หลานไปวัด ฟังพระเทศน์ ฟัง
ธรรม
ภำพลักษณ์ด้ำนอำหำร
มีความสนใจด้านอาหาร เพราะ ชอบอาหารที่มีรสชาติเผ็ดร้อน เคยเรียนรู้การทาอาหารไทย ชื่น
อาหารไทยมีความคล้ายคลึงกับ เช่นเดียวกับอาหารมาเลเซีย
ชอบต้มยา
สหพันธรัฐมาเลเซีย
ภำพลักษณ์ด้ำนกีฬำ
มีความสนใจด้านกีฬาฟุตบอล
ชาวมาเลเซียเชื้อชาติจีนไม่ได้
ชาวมาเลเซียเชื้อชาติอินเดีย
แสดงทัศนะในประเด็นนี้
ไม่ได้แสดงทัศนะในประเด็นนี้
ภำพลักษณ์ด้ำนศิลปวัฒนธรรม
ชาวมาเลเซียเชื้อชาติมาเลย์
ชาวมาเลเซียเชื้อชาติจีนไม่ได้
- มีกิจกรรม/เทศกาลต่าง ๆ ให้
ไม่ได้แสดงทัศนะในประเด็นนี้
แสดงทัศนะในประเด็นนี้
เข้าร่วม
- เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์
ตำรำง เปรียบเทียบภาพลักษณ์คนไทยในพหุวัฒนธรรมในรัฐปีนั ง สหพันธรัฐมาเลเซีย ในทัศนคติคน
ไทยในรัฐปีนังและคนมาเลเซียเชื้อชาติต่าง ๆ
ภำพลักษณ์คนไทยในทัศนคติคนไทยในรัฐปีนัง
ภำพลักษณ์คนไทยในทัศนคติคนมำเลเซีย
ภำพลักษณ์ด้ำนกำรตั้งถิ่นฐำน
- ส่วนใหญ่คนไทยสัญชาติมาเลเซีย เชื้อชาติ
- ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเมือง
ไทยแต่งงานไปจากคนจีน อพยพไปอยู่ที่อื่น
- คนไทยอาศัยอยู่ใกล้วัดบนถนน Burma
- มีคนไทยไปทางานในรัฐปีนังมากขึ้น
- คนไทยอยู่กันเป็นกลุ่มก้อน แยกจากชนชาติ
อื่น ๆ

๑๐๒

ภำพลักษณ์คนไทยในทัศนคติคนไทยในรัฐปีนัง
ภำพลักษณ์คนไทยในทัศนคติคนมำเลเซีย
ภำพลักษณ์ด้ำนภำษำไทย
ไม่ มี ค วามแตกต่ า งกั บ เชื้ อ ชาติ อื่ น ยกเว้ น - มีความคล้ายคลึงเรื่องภาษา (คนไทยมุสลิมกับ
ภาษาไทย คนไทยจะทักทายด้วยภาษาไทย และ คนมาเลเซียเชื้อชาติมาเลย์)
มีการสอนภาษาไทยฟรีที่วัดไชยมังคลาราม
- เคยเรียนรู้ภาษาไทยจากเพื่อนคนไทย

-

ภำพลักษณ์ด้ำนนิสัยใจคอ
- รอยยิ้ม การกราบ การไหว้ที่เป็นเอกลักษณ์ - คนไทยนิสัยดี มีมนุษยสัมพันธ์ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
- ยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยการเข้า สุภาพอ่อนน้อม สู้งาน แสดงออกทางวัฒนธรรม
ร่ ว มกิ จ กรรมถวายพระพรพระเจ้ า อยู่ หั ว พระ ไทยที่ ดี ง่ าย ๆ ส บาย ๆ ให้ ก ารต้ อนรั บ
นักท่องเที่ยว ซื่อสัตย์ เข้าร่วมกิจกรรมที่รัฐปีนัง
ราชินีเนื่องในวันพระราชสมภพ
- หากพบปะกันจะคุยกันเรื่องการทามาหากิน จัดขึ้นเสมอ
- เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
- ต่างคนต่างอยู่ แก่งแย่งชิงดี
- คิดว่าประเทศไทยล้ าหลัง เพราะการเมืองมี
แต่ความรุนแรง
ภำพลักษณ์ด้ำนอำชีพ
- คนไทยประกอบอาชีพด้านอุตสาหกรรมอาหาร
- คนไทยส่วนใหญ่จะมาทางานโรงงาน งาน
ราชการ ตารวจทหาร มัคคุเทศก์ บางส่วนค้าขาย และเปิดร้านอาหารไทยเป็นจานวนมาก
และมาแต่ ง งานกั บ คนจี น ในมาเลเซี ย และท า - ทางานในห้างสรรพสินค้า
ประมง ส่วนมากเป็นประมงที่มาจากจังหวัดสตูล - เดินทางมาเรียน
แต่ปัจจุบันมีแต่อวนลาก
- คนไทยจากภาคอีสานทางานที่ไม่เหมาะสม
ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดี
ภำพลักษณ์ด้ำนศำสนำ
นอกจากเจอคนไทยได้มากที่สถานกงสุล ใหญ่ฯ คนไทยมีศาสนาและวัฒนธรรมใกล้เคียงกับคน
ยังสามารถเจอคนไทยได้ที่วัดในมาเลเซีย
มาเลเซียเชื้อชาติจีน และอินเดีย ในขณะที่คน
โดยเฉพาะในวันสาคัญทางศาสนา โดยจะไป
ไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ชาวมุสลิม) มี
ทาบุญกัน และในประเพณีต่าง ๆ ได้แก่
ศาสนาและวัฒนธรรมใกล้เคียงกับคนมาเลเซีย
สงกรานต์ ลอยกระทง ทาบุญสารทเดือนสิบ
เชื้อชาติมาเลย์
ภำพลักษณ์ด้ำนกำรท่องเที่ยว
คนไทยในรัฐปีนังไม่ได้แสดงทัศนะในประเด็นนี้ - สถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย ทั้งทะเลชายหาด
ภูเขา และเมืองหลวง
- ชาวมาเลเซียนิยมมาเที่ยว จ.สงขลา จ.กระบี่
จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย และกรุงเทพมหานคร
- นิยมท่องเที่ยวโดยรถบิ๊กไบค์และรถยนต์ส่วนตัว

๑๐๓

ภำพลักษณ์คนไทยในทัศนคติคนไทยในรัฐปีนัง

ภำพลักษณ์คนไทยในทัศนคติคนมำเลเซีย
อาหาร
- มีแหล่งซื้อสินค้า (ช็อปปิ้ง)
- มีความรู้สึกว่าปีนังคล้ายกรุงเทพฯ
ภำพลักษณ์ประเทศไทยผ่ำนสื่อ
- คนไทยรับรู้ข่าวสารจากประเทศไทยโดยสื่อ
- สนใจข่าวการเมือง (อดีตนายกรัฐมนตรีออก
โทรทัศน์ช่องเคเบิ้ลเป็นหลัก นอกจากนี้ มีช่อง ๓ นอกประเทศและยังหลบหนี)
๕ ๗ และ ๘ รองลงมา คือ สื่อสังคมออนไลน์
- รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับประเทศไทยทางนิตยสาร
ประเภทเฟซบุ๊กและไลน์ หนังสือพิมพ์ทั้งของไทย บริษัททัวร์ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ไทย อินเทอร์เน็ต
และมาเลเซีย โทรทัศน์ที่ออกอากาศเป็นภาษา
ประสบการณ์การเข้ามาท่องเที่ยวโดยตรง แต่ยังมี
มาเลเซีย การสื่อสารปากต่อปาก จากคนไทยที่ ช่องทางรับรู้ข่าวสารน้อย
เป็นแม่ค้าชายแดน ญาติพี่น้องที่อยู่ฝั่งไทย
- รับรู้ข้อมูลจากเพื่อนคนไทย
- ส่วนใหญ่เป็นข่าวการเมือง ข่าวสังคมต่าง ๆ
- รับรู้ข้อมูลจากนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวกับ
ข่าวสารความเคลื่อนไหว
เรือสาราญที่มาเทียบท่าที่ปีนัง
- คนมาเลเซียคิดว่าเมืองไทยน่ากลัว โดยเฉพาะ - รับชมภาพยนตร์ไทยและฟังเพลงไทย
ช่วงไม่สงบทางการเมือง คนไทยในรัฐปีนังมี
หน้าที่อธิบาย
- ไม่ค่อยได้รับข่าวสารจากสถานกงสุลฯ
ภำพลักษณ์ด้ำนอำหำร
คนไทยในรัฐปีนังไม่ได้แสดงทัศนะในประเด็นนี้ - มีความสนใจด้านอาหาร เพราะมีรสชาติเผ็ด
ร้อนคล้ายคลึงอาหารมาเลเซีย
- เคยเรียนรู้การทาอาหารไทย
ภำพลักษณ์ด้ำนกีฬำ
คนไทยในรัฐปีนังไม่ได้แสดงทัศนะในประเด็นนี้ มีความสนใจด้านกีฬาฟุตบอล
ภำพลักษณ์ด้ำนศิลปวัฒนธรรม
คนไทยในรัฐปีนังไม่ได้แสดงทัศนะในประเด็นนี้ - มีกิจกรรม/เทศกาลต่าง ๆ ให้เข้าร่วม
ภำพลักษณ์ด้ำนกำรแต่งกำย
คนมาเลเซียไม่ได้แสดงทัศนะในประเด็นนี้
- เสื้อผ้าที่สวมใส่
- ลักษณะทองรูปพรรณที่สวมใส่
- การแต่งหน้า การแต่งตัวรวม ๆ
จะเห็นได้ว่า คนไทยในรัฐปีนัง มองภาพลักษณ์ของคนไทยด้วยกันเองทั้งในแง่บวก และแง่ลบ
โดยในแง่บวก ได้แก่ ภาพลักษณ์ด้านศาสนา คนไทยมองว่า คนไทยในรัฐปีนังยังคงให้ความสาคัญกับ
การไปทาบุญกันที่วัดไทยต่าง ๆ โดยเฉพาะในวันสาคัญทางศาสนา เช่น วันอาสาฬหบูชา วันมาฆบูช า
วันพระ ฯลฯ รวมถึงเมื่อมีประเพณีต่าง ๆ ของไทย ก็จะรวมตัวกันทากิจกรรมที่วัด ได้แก่ ประเพณี
สงกรานต์ ลอยกระทง และทาบุญสารทเดือนสิบ

๑๐๔

นอกจากนี้ วัดไชยมังคลาราม ยังเป็นสถานที่เรียนภาษาไทยของลูกหลานไทยในรัฐปีนังอีก
ด้ว ย ซึ่ งการใช้ ภ าษาไทยของคนไทยสามารถเป็ น จุด สั งเกตที่ ส าคั ญ ที่ใ ช้ แยกแยะคนไทยจากคน
มาเลเซีย ซึ่งเมื่อคนไทยพบเจอกัน ก็จะใช้ภาษาไทยในการสื่อสารเป็นหลัก รวมถึง การสื่อสารด้วย
รอยยิ้ม การกราบ การไหว้ ก็เป็นสัญลักษณ์ของคนไทยที่ยังคงอนุรักษ์ไว้เพื่อสื่อสารความเป็นไทยใน
ต่างแดน
สาหรับภาพลักษณ์ในแง่ลบ ผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของคนไทย
ในรัฐปีนังปัจจุบัน ที่มีลักษณะต่างคนต่างอยู่ ไม่ค่อยเข้าสังคมกัน และมีลักษณะการแข่งขันกันเองเสีย
มากกว่า ซึ่งอาจจะมีเหตุผลเพราะว่า คนไทยในรัฐปีนังมักจะพบเจอกันเฉพาะในวันสาคัญทางศาสนา
ที่วัด ไม่ค่อยรับรู้ข่าวสารการจัดกิจกรรมใด ๆ เท่าที่ควร และยังมีประเด็นลักษณะการเข้ามาทางาน
ของคนไทยบางกลุ่ม บางคน ที่ไม่เหมาะสมส่งผลให้เกิดการดูถูกจากคนมาเลเซียได้
นอกจากนี้ การนาเสนอข่าวสารของสื่อไทย หรือแม้แต่สื่อมาเลเซียที่เกี่ยวกับประเทศไทย ก็
มักเป็นข่าวเกี่ยวกับการฆ่ากันตาย ข่า วระเบิด ส่งผลให้คนไทยในปีนัง รู้สึกว่าประเทศไทยล้าหลัง
เพราะการเมืองที่ล้าหลัง และมีแต่เหตุการณ์ความรุนแรง คนมาเลเซียก็จะสนใจข่าวการเมืองของไทย
ซึ่งเกี่ยวกับความไม่สงบทางการเมือง ส่งผลให้คนมาเลเซียคิดว่าเมืองไทยน่ากลัว ซึ่งคนไทยในรัฐปีนัง
จะมีบทบาทหน้าที่ชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเพื่อคลายความตื่นกลัวของคนมาเลเซีย
สาหรับภาพลักษณ์คนไทยในทัศนคติของคนมาเลเซียในรัฐปีนัง ขอนาเสนอในภาพรวมดังนี้
คนมาเลเซีย ทั้ง ๓ เชื้ อชาติ ให้ ข้ อมูล ว่า พวกเขารู้สึ กว่ าคนไทยมีศ าสนาและวัฒ นธรรม
ใกล้เคียงกับพวกเขา ในขณะที่คนไทยในจั งหวัดชายแดนภาคใต้ (ชาวมุสลิม) มีศาสนาและวัฒนธรรม
ใกล้เคียงกับคนมาเลเซียเชื้อชาติมาเลย์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ด้วยคนไทยภาคใต้มีความหลากหลายของ
ศาสนา ได้แก่ ไทยพุทธ และไทยมุสลิม จึงสามารถเข้าได้ทั้งกับคนมาเลเซีย เชื้อชาติจีน และอินเดีย
และมาเลย์
ส่วนใหญ่คนมาเลเซียจะมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อคนไทยในประเด็นต่าง ๆ โดยเริ่มจากลักษณะ
นิ สั ย ของคนไทยที่เป็ น คนนิ สั ย ดี มีมนุษยสั มพันธ์ เอื้อเฟื้อเผื่ อแผ่ สุ ภ าพอ่อนน้อม สู้ งาน เทิดทู น
สถาบันพระมหากษัตริย์ และเข้าร่วมกิจกรรมที่รัฐปีนังจัดขึ้นเสมอ ๆ นอกจากนี้ คนมาเลเซียมีเพื่อน
ชาวไทยค่อนข้างมาก เนื่องจากเป็นประเทศเพื่อนบ้านกัน จึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องภาษา ชาว
มาเลเซียนิยมเรียนภาษาไทยจากเพื่อนคนไทยที่รู้จักมักคุ้น
คนมาเลเซียยังนิยมเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย เนื่องจากความสวยงามของภูมิศาสตร์
สถานที่ท่องเที่ยว ความหลากหลายของอาหารการกิน สินค้าที่มีให้เลือกในราคาถูกและทันสมัยและ
วัฒ นธรรมประเพณีต่า ง ๆ ที่ดี งามของไทย โดยจั งหวั ดที่นิ ยมเดิน ทางมาท่ องเที่ยว ซึ่ง อยู่ติ ดกั บ
ชายแดนไทยมากที่สุด ได้แก่ จ.สงขลา นอกจากนั้น ยังมีกรุงเทพมหานคร ภาคเหนือของประเทศไทย
ได้แก่ จ.เชียงราย และ จ.เชียงใหม่ และจังหวัดที่ติดทะเล ได้แก่ จ.กระบี่
สาหรับภาพลักษณ์ในแง่ลบ มาจากการรับรู้ข่าวสารจากเมืองไทย ส่วนใหญ่รับรู้ในประเด็น
การเมืองเสียเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ ยังเป็นข่าวก่อการร้าย โดยเฉพาะข่าวที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว
ชาวมาเลเซี ย ที่ โ ดนระเบิ ด เสี ย ชี วิ ต จากกรณี ก ารเกิ ด การก่ อ การร้ า ยที่ สี่ แ ยกราชประสงค์
กรุงเทพมหานคร เมื่อสิงหาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา

๑๐๕

รูปแบบและเนื้อหำกำรสื่อสำรอัตลักษณ์ ควำมเป็น ไทยในพหุวัฒนธรรมในรั ฐปีนัง สหพัน ธรั ฐ
มำเลเซีย
ตำรำง เปรียบเทียบรูปแบบและเนื้อหาการสื่อสารอัตลักษณ์ของคนไทยในรัฐปีนัง
คนไทยในมำเลเซีย
รูปแบบ
เนื้อหำ
สื่อกิจกรรม
กิ จ กรรมทางศาสนา
การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม พุทธ
ของคนไทย ที่ เ น้ น
กิ จ กรรมทางศาสนา
พุทธ

คนมำเลเซีย
รูปแบบ
เนื้อหำ
สื่อกิจกรรม
กิ จ กรรมทางศาสนา
การเข้าร่วมกิจกรรมของ พุทธ
คนไทย ที่เ น้ นกิ จ กรรม
ทางศาสนาพุทธ
สื่อบุคคล
มีเพื่อนเป็นคนไทย

ศิ ล ปวั ฒ นธ รรมไทย
(ภาษาไทยและอาหาร
ไทย)

รูปแบบการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นไทยในรัฐปีนัง ที่พบมาก คือ สื่อกิจกรรม ในที่นี้ คือ
กิจกรรมทางศาสนาที่ทั้งคนไทย คนมาเลเซีย โดยเฉพาะเชื้อชาติจีน ได้เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากนับ
ถือศาสนาเหมือนกัน โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมที่วัดทั้งในวันพระ และวันสาคัญทางศาสนาต่าง ๆ รวมถึง
การจัดประเพณีไทยต่าง ๆ ก็จะจัดขึ้นในวัดด้วย
“สื่อบุคคล” เป็นอีกสื่อหนึ่งที่ช่วยสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นไทยได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะคน
ไทยเองที่จะช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยแก่สายตาชาวมาเลเซีย โดย
สิ่งที่ชาวมาเลเซียเห็นว่าสื่อบุคคลสามารถถ่ายทอดได้ดี คือ ภาษาไทยและอาหารไทย
นอกจากนี้ ก็จะพบการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นไทยผ่านสื่อกิจกรรมในสถาบันการศึกษา
การจัดกิจกรรมของสถานกงสุลไทยฯ สื่อออนไลน์ สื่อบุคคล สื่อป้าย บอร์ดประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
สินค้าที่เกีย่ วกับประเทศไทย เป็นต้น
รู ป แบบและเนื้ อ หำกำรสร้ ำ งภำพลั ก ษณ์ แ ละกำรสื่ อ สำรอั ต ลั ก ษณ์ ค วำมเป็ น ไทยที่ ส่ ง เสริ ม
วัฒนธรรมและประเพณีไทย ในพหุวัฒนธรรม รัฐปีนัง สหพันธรัฐมำเลเซีย
ควรเน้นรูปแบบสื่อกิจกรรม (กิจกรรมทางศาสนา) และสื่อบุคคล (คนไทยเผยแพร่ภาษาไทย
และอาหารไทย) นอกจากนี้ควรมีสื่ออื่น ๆ สนับสนุน ได้แก่ สื่อออนไลน์ สื่อป้าย บอร์ด เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารตามสถานที่สาคัญต่าง ๆ เช่น วัดไทย สถานกงสุลไทย สถาบันการศึกษา เป็น
ต้น

๑๐๖

ด้านเนื้อหา ควรแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ได้แก่ รอยยิ้ม การกราบ การไหว้ การ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ การใช้ภาษาไทย การสื่อถึงนิสัยใจคอของคนไทย ที่เป็นคนสุภาพ มีมนุษย
สัมพันธ์ สู้งาน
นอกจากนี้ด้านศาสนาควรมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา และประเพณี
ต่าง ๆ ของไทย ซึ่งทุกชนชาติสามารถเข้าร่วมได้ที่วัดไทย
การประชาสั มพัน ธ์การท่องเที่ยวเป็ นอีกประเด็นที่คนไทยในรัฐ ปีนัง รวมถึงหน่ว ยงานที่
เกี่ ย วข้ อ งควรให้ ค วามส าคั ญ เพราะมี นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวมาเลเซี ย นิ ย มท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทย
โดยเฉพาะ จ.สงขลา จังหวัดต่าง ๆ ในภาคใต้ กรุงเทพฯ และจังหวัดทางภาคเหนือของไทย
นอกจากนี้ สาหรับการสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยที่ดี ผ่านสื่อต่าง ๆ คนไทยในรัฐปีนังควร
เป็ น กระบอกสเสี ย งเผยแพร่ ข่าวสารที่ดีของประเทศไทยให้ คนมาเลเซียและชนชาติอื่น ๆ เข้าใจ
สถานการณ์ทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดที่คลาดเคลื่อนได้
เอกสำรอ้ำงอิง
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จ. เนื้อหำสื่อวีดิทัศน์เผยแพร่แก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
“เมืองปีนัง” เมืองท่าสาคัญของสหพันธรัฐมาเลเซียมาอย่างยาวนาน สร้างความเจริญรุ่ง เรือง
ทางด้านเศรษฐกิจให้กับประเทศ บนฐานการพัฒนาเศรษฐกิจของปีนัง มีชาติพันธุ์ที่หลากหลายอพยพ
มาตั้งรกรากที่นี่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นชาวจีน ชาวอินเดีย ตลอดจนชาวต่างประเทศที่มาค้าขาย และ
ศึกษาเล่าเรี ยน รวมทั้งคนไทยเช่นเดียวกัน ดังนั้นรัฐปีนังจึงเป็นแหล่งรวมหลากหลายชนชาติ อยู่
ร่วมกันเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมจวบจนปัจจุบัน
คนไทยนิยมเดินทางไปศึกษาเล่าเรียน ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และประกอบอาชีพ
ณ ที่นี่ เหตุผลหลักอาจเพราะการปรับตัวได้ง่ายมากกว่าการใช้ชีวิตในรัฐอื่น ๆ ของมาเลเซีย ระบบ
สังคมและวัฒนธรรมของปีนัง ค่อนข้างยืดหยุ่น ให้สิทธิ เสรีภาพ และอิสระในการดาเนินชีวิตมากกว่า
รัฐหรือส่วนอื่น ๆ ของประเทศนี้
คนไทยในปีนังอาศัยอยู่ร่วมกันท่ามกลางพหุวัฒนธรรมหลาย ๆ แต่คนไทยในปีนังเลือกที่จะ
ไม่หลงลืมรากของตนเองและพยายามสื่อสารอัตลักษณ์ของคนไทยเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีท่ามกลาง
พหุวัฒนธรรมเหล่านั้น
(สัมภาษณ์คนไทยในปีนัง ประเด็นการเข้ามาอยู่ การดารงชีวิต)
การดารงชีวิตของคนไทยในปีนัง ผู กพันกับกิจกรรมทางศาสนา รวมถึงกิจกรรมที่เป็นอัต
ลักษณ์ของความเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นเทศกาลสงกรานต์ หรือวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา วัดคือ
ศูนย์กลางของการพบปะทากิจกรรม แลกเปลี่ยนข่าวสาร ไถ่ถามสารทุกข์สุกดิบระหว่างกันของคน
ไทย และยังเป็นสถานที่ที่คนไทยที่อาศัยในปีนังจะส่งลูกหลานมาเรียนรู้ภาษาไทย มารยาทของความ
เป็นไทย หรือแม้กระทั่งการเรียนทาอาหารไทย
สาหรับมุมมองของคนมาเลเซียทั้ง ๓ เชื้อชาติ มีความเห็นค่อนข้างสอดคล้องกัน ว่าคนไทย
นิสัยดี มีมนุษยสัมพันธ์ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สุภาพอ่อนน้อม สู้งาน เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และ
เข้าร่วมกิจกรรมที่รัฐปีนังจัดขึ้นเสมอ ๆ นอกจากนี้ คนมาเลเซียมีเพื่อนชาวไทยค่อนข้างมาก เนื่องจาก
เป็นประเทศเพื่อนบ้านกัน จึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องภาษา ชาวมาเลเซียนิยมเรียนภาษาไทยจาก
เพื่อนคนไทยที่รู้จักมักคุ้น ผลจากภาพลักษณ์ของคนไทยในแง่ดดี ังกล่าวทาให้คนมาเลเซียเลือกที่จะมา
ท่องเที่ย วในประเทศไทยจ านวนมาก ผ่ านทาง จ.สงขลาและต่อไปยังเมืองท่องเที่ยวต่าง ๆ ของ
ประเทศไทย
(สัมภาษณ์คนต่างชาติในการมองคนไทย อัตลักษณ์อันใดที่บ่งบอกความเป็นคนไทย)
ภาพลักษณ์ที่ดีรวมถึงการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นไทยย่อมต้องอาศัย “คนไทย” ช่วยสร้าง
เพื่อให้คนมาเลเซีย ประเทศเพื่อนบ้านของไทย รวมถึงทุกประเทศทั่วโลกได้รู้จัก เข้าใจ และสนใจ
เรียนรู้ต่อไป
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คุณวุฒิประสบการณ์ในการวิจัย (งานวิจัยที่เสร็จแล้ว)
งานวิจัยเรื่อง บทบาทของสื่อวิดีทัศน์กับ การสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนของกลุ่ม
เยาวชน ทูบีนัมเวอร์วัน ตาบลกรุงชิง อาเภอนบพิตา จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีที่ดาเนินการ ๒๕๕๘
แหล่งทุน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
งานวิจัยเรื่อง การประเมินผลและแนวทางพัฒนาต่อยอดโครงการบริการวิช าการนักข่าว
พลเมือง เพื่อรองรับทีวีชุมชน ปีที่ดาเนินการ ๒๕๕๗ แหล่งทุน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช
งานวิจั ย เรื่อง การถอดบทเรียนโครงการบริการวิช าการ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
นั ก ข่ า วชุ ม ชน ส านึ ก รั ก ษ์ ท้ อ งถิ่ น ” ปี ที่ ด าเนิ น การ ๒๕๕๗ แหล่ ง ทุ น คณะวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
งานวิจัยเรื่อง การประเมินผลการตอบรับนวัตกรรมแผ่นพับศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ วัดป่ายาง
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ปีที่ดาเนินการ ๒๕๕๖ แหล่งทุน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครศรีธรรมราช
งานวิจัยเรื่อง การสร้างนวัตกรรมสื่อสิ่งพิมพ์แบบมีส่วนร่วมเพื่อการประชาสัมพันธ์ศูนย์
กสิกรรมธรรมชาติวัดป่ายาง ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ปีที่ดาเนิน การ ๒๕๕๕ แหล่งทุน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
หน่วยงาน
หลั ก สู ต รนิ เ ทศศาสตร์ คณะวิ ท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครศรีธรรมราช
สถานที่ติดต่อ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ต.ท่างิ้ว อ.
เมือง จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๒๘๐
หมายเลขโทรศัพท์
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สัดส่วนการทางาน
ร้อยละ ๓๐ การลงพื้นที่รวบรวมข้อมูล การสังเคราะห์ข้อมูลเป็นเอกสาร
คู่มือ (Booklet) และสื่อวีดิทัศน์เผยแพร่แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ใน
การเรียนการสอน การเรียนรู้วิถีอาเซียน และเป็นองค์ความรู้นาไปใช้
ประโยชน์ ตลอดจนการจัดเวทีเสวนาถ่ายทอดองค์ความรู้จากการวิจัยกับ
คนไทยในมาเลเซีย

