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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอดุมการณ์ชาติว่าเรื่องพหุวัฒนธรรมนิยมและศิลปะถนนในกรณีของเมืองจอร์จทาวน์ รัฐปีนัง
ประเทศมาเลเซีย ศิลปะถนนมีลกั ษณะเหมือนกับศิลปะถนนชนิดอื่นซึ่งสะท้อนความมุ่งหมาย อุดมการณ์ และเจตนาของศิลปิน
อย่างไรก็ดีศิลปะถนนแตกต่างจากศิลปะแขนงอื่นในหลายๆด้าน ประการแรก ศิลปะถนนตั้งอยู่บนรอยต่อระหว่างพื้นที่เอกชนและ
พื้นที่สาธารณะ ดังนั้นภาคสาธารณะจึงไม่ได้เป็นแค่ผชู้ มและเป็นผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียกับผลงาน ประการที่สอง ภาพวาดบนกาแพง
จะถูกยกสถานะเป็น ‘ศิลปะ’ ก็ต่อเมื่อได้คายินยอมจากผู้มีอานาจ ในกรณีของปีนัง โครงการ Marking George Town มิใช่แค่
ได้รับอนุญาตแต่ถกู จัดสร้างโดยความตั้งใจของภาครัฐ ดังนั้นอุดมการณ์ทางราชการจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะถูกสะท้อนในผลงาน
เหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้วิจัยสนใจว่าอดุมการณ์พหุวัฒนธรรมนิยมถูกนาเสนออย่างไรในโครงการนี้ รายงานฉบับนีจ้ ึงเริ่มด้วย
การอธิบายบริบทพหุวัฒนธรรมมาเลเซีย หลังจากได้รบั เอกราชจากอังกฤษ มาเลเซียในยุคสมัยใหม่ต้องฟันฝ่าในการนิยามอัต
ลักษณ์วัฒนธรรมของตัวเอง ถึงแม้จะเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม แต่ชนเชื้อชาติมาเลย์ในรับความเป็นใหญ่เหนือชนชาติอื่น ปีนังเป็น
พื้นที่ที่น่าสนใจในการศึกษาลักษณะทางพหุวัฒนธรรม เนื่องจากเป็นเกาะที่ประกอบไปด้วยผู้คนหลากเชื่อชาติศาสนา แต่อย่างไรก็
ดีรายงานฉบับนี้ชี้ให้เห็นว่า การพยายามหาอัตลักษณ์รว่ มก็ตอ้ งถูกต่อร้องและกลั่นกรองโดยคนหลายกลุ่ม โครงการ Marking
George Town เป็นหนึ่งในความพยายามนี้ โดนพยายามสะท้อนลักษณะพหุวัฒนธรรมปียังในเชิงบวกและเชิงรื่นเริง โดยนาเสนอ
เกร็ดประวัติศาสตร์ของเมืองออกมาในเชิงขบขันสนุกสนาน อย่างไรก็ดี ถึงแม้งานชิ้นนี้จะช่วยให้ความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณะ
แต่ก็ยังปรากฏความประดักประเดิดในบริบทพหุวัฒนธรรมมาเลเซีย ซ้ายังพยายามลบเลือนความขัดแย้งระหว่างกลุ่มคน

Abstract
The research investigates the connection between multiculturalism as a national ideology and street art in
George Town, Penang, Malaysia. Like any art form, street art conveys the artist’s intentions, ideologies, and
statements. However, street art is distinct from other art forms in several ways. First and perhaps most
importantly, it is located in at the helm of private and public space. Therefore, it involves the public as not
only audience, but also as stakeholder. Second, unlike graffiti, for a mural painting to be official accepted as
‘art’, it has to be authorized by the official authority. In the case of Penang, the street-art project Marking
George Town was not only authorized, but in fact was created at the intention of the state government.
Therefore, official ideologies are inevitable. In particular, the researcher is interested in the ways in which
multiculturalism is represented in the project. The report first introduces the context of Malaysian
multiculturalism. After its independence from British rule, modern Malaysia has been in the struggle in
defining its cultural identity. Despite being a multicultural nation, it officially gives primacy to the Malay
natives. While still standing, such primacy has begun to soften in recent years as the government seeks to
encourage inter-group harmony. Penang is an interesting site to study multiculturalism, as the Island is
indeed a multicultural society. Yet, the report shows that the quest for multiculturalism has been negotiated
through various actors, groups and individuals. The project Marking George Town seeks to portray Penangite
multiculturalism in positive lights, highlight the city’s histories, geographies, and cultural practices. It depicts
the scenes in humorous, light-hearted ways. While certainly illustrative and educational, the street art sits
uncomfortably with Malaysia’s larger context of multiculturalism and glosses over inter-group conflicts and
negotiations.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาของการวิจยั
ระหว่างที่ผู้วิจัยเก็บข้อมูลภาคสนามสาหรับงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ณ เมืองจอร์จ
ทาวน์ (George Town) เกาะปีนงั ประเทศมาเลเซียในปีพ.ศ. 2558 ผู้วิจัยเช่าบ้านอยู่ ณ ถนน Armenian
Street ใจกลางย่าน ประวัติศาสตร์จอร์จทาวน์ นับตั้งแต่เมืองจอร์จทาวน์ได้รับการสถาปนาเป็นย่านมรดก
โลก (UNESCO World Heritage Site) (รูปประกอบที่ 1) ในปีพ.ศ. 2551 ถนนสายสัน้ ๆนี้กลายเป็นแหล่ง
ดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยทีิ่ นักท่องเที่ยวจะรู้จักถนนสายนีใ้ นฐานะที่เป็นแหล่งที่ตั้งของศิลปะถนน (street
art) หลายชิ้น เช่น (1) จิตรกรรม บนกาแพงรูปเด็กปีนเก้าอี้อยู่ในท่ากาลังขโมยของ แสดงถึงความซุกซน
แก่นแก้ว หรือ (2) จิตรกรรมสื่อผสมรูป พ่อพาลูกขี่มอเตอร์ไซค์ไปตลาด แสดงถึงวิถีชีวิตในวันวานของชาว
จอร์จทาวน์ที่เริ่มหาดูได้ยาก (รูปประกอบที่ 2) ในทุกๆวันตั้งแต่เช้าถึงเย็น ผู้วิจัยสังเกตเห็นนักท่องเที่ยว
จานวนมาก ยืนต่อคิวเพื่อรอถ่ายรูปกับศิลปะถนนเหล่านี้ ความเป็นที่นิยมของศิลปะถนน (popularity) ยิง่
ทวีคูณจากที่การที่ผู้คนแบ่งปัน ส่งต่อภาพเหล่านี้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (social media) ทาให้เกิดการดึด
ดูดนักท่องเที่ยวในวงกว้าง ร้านค้าต่างๆในถนน Armenian Street ทีร่ ายล้อมศิลปะถนนเหล่านี้ ก็เริ่ม
ปรับตัว จากร้านขายของชา ร้านโชห่วย ก็ทะยอยเปลี่ยนตัวเองเป็น ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก และ
เกสต์เฮ้าส์ เป็นต้น ศิลปะถนนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น และถูกยกให้เป็นโมเดลการฟื้นฟูชุมชน หรือ
community revitalization จากนักนโยบายเมือง ผู้บริหารเมือง นักวางแผนเมือง ทั้งในและ นอกจอร์จ
ทาวน์ เช่น เมืองภูเก็ต เมืองสงขลา ด้วยทีต่ ั้งทางภูมิศาสตร์ที่ใกล้และประวัติศาสตร์ที่เน้นแฟ้น เมืองต่างๆ
เหล่านี้เริ่มสนใจลอกเลียนแบบ ใช้ศิลปะถนน มาฟื้นฟูชมชน ตัวอย่างเช่น ถนนนางามในเมืองเก่าสงขลา มี
การจัดทาศิลปะถนนในรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน เพื่อสะท้อนชีวิตชาวสงขลาในอดีต
อย่างไรก็ดี ศิลปะถนนอาจนาไปสู่ข้อพิพาท จากถนน Armenian มาไม่ไกล เดินขึน้ ไปทางอ่าว
จอร์จทาวน์ พวกเราจะผ่านถนน Stewart ในบริเวณนั้นกาแพงบ้านหลังหนึ่งถูกเปลี่ยนเป็นจิตรกรรมฝา
ผนัง (mural painting) ขนาดใหญ่ เป็นรูปของชายชราเชื้อสายอินเดีย ในท่ายืนพายเรือ (รูปประกอบที่ 3)
ความสวยงามผ่าเผยของภาพจิตรกรรมนี้ กอปรกับฉากหลังที่เป็นกลุ่มตึกแถวเก่า ทาให้ย่านนี้สวยแปลกตา
เป็นแหล่งดึงดูนักท่องเที่ยวและ นักถ่ายรูป อีกแหล่งหนึ่งในเมืองจอร์จทาวน์ แต่ในซอยๆเล็กนั้นเอง เคย
เป็นบ้านของคุณนายลี (นามสมมติ) หญิงชราเชื้อสายจีนอายุ 95 ปี อาศัยในบ้านนี้มาค่อนชีวิต คุณนายลี
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ถูกเจ้าของตึกยกเลิกสัญญาเช่าอย่างกะทันหัน เมื่อต้นเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2558 เพราะเจ้าของตึก
ต้องการเปลี่ยนตึกนั้นเป็นเกสต์เฮ้าส์
ต่อมา ผู้วิจัยเดินทางกลับจาก เมืองจอร์จทาวน์มาเก็บข้อมูลที่ย่านตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพมหานคร ก็พบศิลปะถนนในลักษณะคล้ายกับทีจ่ อร์จทาวน์ ที่พยายามตกแต่งและสรรค์สร้างให้
ตลาดน้อย เป็นแหล่งท่องเทีย่ ว ในบริเวณนั้นก็มีศิลปะถนนอีกชิ้นหนึ่งทาโดยศิลปินชาวเยอรมันที่พักอาศัย
ในตลาดน้อย แต่ศิลปะถนนชิ้นนั้นไม่เป็นที่ยอมรับจากชุมชนตลาดน้อย ถึงขนาดที่ว่ามีการเรียกร้องให้
ศิลปินคนดังกล่าว ออกมาลบ และทาความสะอาดบริเวณนั้น ศิลปะถนนชิ้นนั้นถูกลบ ไปจากกาแพงไปใน
ที่สุด
ผู้วิจัยบรรยายฉากต่างๆข้างต้นเพื่อชี้ให้เห็นว่า
ศิลปะถนนเป็นมากกว่าผลงานสร้างสรรค์ของ
ปัจเจกบุคคล แม้ว่าศิลปะถนนจะเป็นสุนทรียภาพที่น่ารื่นรมย์ มีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ช่วยกระตุ้นการ
ท่องเที่ยว และมีส่วนช่วยในการราลึกประวัติศาสตร์ชุมชน แต่ศลิ ปะถนนตั้งอยู่บนความหมิ่นเหม่ระหว่าง
พื้นที่เอกชน และพื้นที่สาธารณะ (private and public space) ดังนั้น ศิลปะถนนจึงเป็นปรากฏการณ์ทาง
สังคมที่อาจนาไปสู่ถกเถียง และต้องวิเคราะห์ผ่านมุมมองวิพากย์ (critical perspective) ในอย่างน้อย 2
ประเด็น ดังนี้:
1. อำนำจ (authority and authorship): นักวิจัยควรศึกษาว่า ใครมีอานาจกาหนดว่า สิ่งใดควร
เรียกว่า ความงาม (beauty) หรือภาพอุจาด (vandalism) ตลอดจนศึกษาองค์กร กฎ เกณฑ์
ข้อบังคับต่างๆ ที่มีอานาจในการก่อสร้าง ติดสิน และต่อรองผลงานศิลปะถนน
2. ข้อพิพำท (conflict): เนื่องจากศิลปะถนนตั้งอยู่บนรอยต่อของพื้นที่เอกชนและพื้นที่สาธารณะ
(private and public space) นักวิจัยควรมองศิลปะถนนในฐานะแหล่งที่มาของข้อพิพาท
กล่าวคือ เราไม่สามารถประเมินศิลปะถนนตามเกณฑ์ทางสุนทรียศาสตร์ (aesthetic) เหมือนงาน
ศิลปะทั่วไป ทัง้ นี้ จาเป็นต้องพิพากษ์วาทกรรม “ความสร้างสรรค์” (creative class, creative
cities, creative industries, creative economies และอื่นๆ) ที่มีอิทธิพลต่อการจัดสร้างศิลปะ
ถนน เพราะว่า ถึงแม้ศลิ ปะถนนจะเป็นสื่อสร้างสรรค์ แต่ในขณะเดียวกัน ศิลปะถนนสามารถ
นาไปสู่ข้อพิพาท ความขัดแย้ง หรือความไม่ชอบธรรม ถ้าขาดความเข้าใจ และการยอมรับจาก
ชุมชนรอบข้าง
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เมืองจอร์จทาวน์เป็นกรณีศึกษาที่เหมาะสมในหลายเหตุผล ดังต่อไปนี้
1. เมืองจอร์จทาวน์เป็นเมืองแรกๆในอาเซียนที่ใช้ศิลปะถนนอย่างจริงจังในการพัฒนาเมือง ดังนั้น
จอร์จทาวเป็นแหล่งสั่งสมประสบการณ์และบทเรียนที่หลากหลาย ทัง้ ความสาเร็จ อุปสรรค
ตลอดจนปัญหาและข้อพิพาทต่างๆ ทาให้นักวิจัยสามารถเรียนรู้ศิลปะเมืองในภาพกว้าง
2. เมืองจอร์จทาวน์มีบริบทใกล้เคียงเมืองต่างๆในไทย คือ เป็นเมืองท่าที่เคยรุ่งเรือง เป็นเมืองพหุ
วัฒนธรรมหลายเชื้อชาติ และมีสิ่งปลูกสร้างที่เป็นมรดกวัฒนธรรมที่หลากหลาย บริบทเหล่านี้
เปรียบเทียบได้กับหลายๆหัวเมืองในภาคใต้ของประเทศไทย เช่น ภูเก็ต สงขลา สตูล ตะกั่วป่า ทุ่ง
สง ระนอง
3. เมืองจอร์จทาวน์เป็นแรงบันดาลใจด้านการพัฒนาและอนุรักษ์เมือง ให้แก่หลายๆเมืองในประเทศ
ไทย ในทุกปี จะมีองค์กรและคณะบุคคลจากประเทศไทย ทั้งรัฐบาลกลาง รัฐบาลท้องถิ่น ภาค
ประชาสังคม และกลุ่มชุมชน เข้ามาศึกษาดูงานที่เมืองจอร์จทาวน์ ศิลปะถนนเป็นสิ่งหนึ่งที่คณะ
เหล่านี้ให้ความสนใจ นักนโยบายและผู้บริหารเมือง เช่น เมืองสงขลา เริ่มได้รับแรงบันดาลใจ ใน
การหยิบยกศิลปะถนน มาเป็นเครื่องมือฟื้นฟูเมือง กระตุ้นการท่องเที่ยว และสร้างจิตสานึกร่วม
ของชุมชน ดังนั้น วงการวิจัย จึงมีพันธกิจในการศึกษาปรากฏการณ์นี้ให้ลึกซึ้งเพื่อเข้าใจ
กระบวนการและผลกระทบของศิลปะถนนที่มีต่อชุมชน
เพื่อที่นักวิจัยจะมีส่วนช่วยผลักดัน
นโยบายที่เหมาะสมต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์
1. ความมุ่งหมายของศิลปะถนน เพื่อศึกษาความมุ่งหมาย มูลเหตุจูงใจ แรงผลักดันในการจัดสร้าง
ศิลปะเมือง ของจอร์จทาวน์ ในสองความมุ่งหมายหลัก คือ 1) การใช้ศิลปะเมืองเพื่อส่งเสริม
ความเป็นพหุวัฒนธรรม และ 2) การใช้ศิลปะเมืองเพื่อฟื้นฟูชุมชน ผู้วิจัยต้องการเข้าใจว่า มูลเหตุ
เหล่านี้มีผลต่อรูปลักษณ์ บทเล่า และการนาเสนอศิลปะถนนอย่างไร
2.

กระบวนการและกลไก เพื่อศึกษากระบวนการ กลไล เครื่องมือ สถาบัน และกลุ่มคน ที่มบี ทบาท
ในการ จัดสร้าง พิจารณา อนุญาต การสร้างศิลปะเมือง ตลอดจนกระบวนการที่ใช้ในการต่อรอง
แบบอื่น

3.

ผลลัพธ์และข้อพิพาทจากศิลปะถนน เพื่อศึกษาผลลัพธ์และข้อพิพาทระหว่างกลุ่มสังคมต่างๆ ที่มี
สาเหตุมาจากศิลปะถนน ทั้งนี้ ผู้วิจัยต้องการเข้าใจและตีแผ่จุดที่ก่อให้เกิดปัญหา เพื่อชี้ให้เห็นว่า
ศิลปะถนนมิได้มีผลเชิงสร้างสรรค์อย่างเดียว แต่มีผลลัพธ์ด้านอื่น (ที่อาจจะไม่ได้คาดคิด) ที่พวก
เราต้องให้ความสาคัญ
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4.

นัยยะเชิงโยบาย เพื่อถอดบทเรียนการใช้ศิลปะถนนเป็นเครื่องมือพัฒนาอนุรักษ์เมืองและฟื้นฟู
ชุมชน ทั้งนี้ ผู้วิจัยต้องการเสนอมุมมองแบบวิพากษ์ (critical perspective) ต่อการรับนโยบาย
ศิลปะถนน (policy adoption) มาใช้ในบริบทสังคมอืน่ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจให้รอบด้าน

1.3 คาถามวิจยั
คาถามวิจัย

แนววิเคราะห์

1 ใครหรือองค์กรใด เป็นผู้กาหนด ริเริ่ม ให้คานิยาม ศึกษาว่าใคร องค์กรใด และกระบวนการใด มีอานาจให้
และอนุญาติการจัดทาศิลปะถนน และ ผ่านกลไก จัดทาศิลปะถนนและผู้มีอานาจนี้มีวัตถุประสงค์อะไร
กลั่นกรองแบบใด และเพื่อวัตถุประสงค์ใด?

และปรารถนาให้ศิลปะถนนสัมฤทธิ์
ผลลัพธ์อะไร

2 ศิลปะถนนถูกถ่ายทอดหรือแสดงออกมาในรูปแบบ

วิเคราะห์อุดมการณ์ (ideology) ทางสังคม วัฒนธรรม

ไหน ผ่านรูปลักษณ์ (form) และ บทเล่า (narrative) การเมือง (เช่น multiculturalism) ที่ชี้นารูปแบบ และ
แบบไหน ที่ชว่ ยส่งเสริมวาทกรรม พหุวฒ
ั นธรรม การเล่าเรื่องของศิลปะถนน ตลอดจนความ พยายาม
(multiculturalism) ในบริบทของสังคมมาเลเซีย?
3 ทาไมศิลปะถนนถูกเลือกให้เป็นสื่อ?

สร้างภาพของเมืองให้ผู้พบเห็นจดจา
สืบค้นปรากฏการณ์ความนิยม (rising popularity) ของ
ศิลปะถนนว่าเหตุใดจึงเป็นที่นิยมเป็นสื่อการถ่ายทอด
เรื่องราว มากกว่าสื่อหรือศิลปะชนิดอื่น

4 กระบวนนี้สร้างศิลปะถนนประสบปัญหาอะไรบ้าง
และผ่านกระบวนการต่อรองแบบใด

นาเสนอปัญหาและอุปสรรคของศิลปะถนน

ที่มีต่อ

ชุมชนแวดล้อม เพื่อเข้าใจแหล่งที่มาของปัญหา และ
กระบวนการทางสังคมที่ถูกใช้ในการต่อรอง
ปัญหานั้นๆ
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1.4 กรอบแนวความคิดของการวิจัย และนิยามศัพท์

แผนภูมิ: กรอบแนวความคิดของการวิจัย

โครงการวิจัยนี้เสนอการวิเคราะห์ศิลปะถนนผ่านกรอบความคิดที่ว่า ศิลปะถนนตั้งอยู่บนพื้นที่ทับซ้อนของ
3 ประเด็นใหญ่ คือ สุนทรียศาสตร์ (ศิลปะ ความงาม รสนิยม) พื้นที่ชุมชน (พื้นที่สาธารณะ พื้นที่ปัจเจก
ร่างกาย ที่ตั้ง ภูมิทัศน์) และอดุมการณ์การสังคม (พหุวัฒนธรรม พหุสังคม การอยู่ร่วมกัน และข้อขัดแย้ง
ระหว่างกลุ่มชน) โดยโครงการวิจัยนี้ให้นิยามศัพท์ดังต่อไปนี้
ศิลปะถนน (street art) หมายถึง จิตรกรรม ประติมากรรม หรือศิลปกรรมรูปแบบอื่นๆ ที่ปรากฏตัวอยู่ใน
พื้นที่สาธารณะ โดยเฉพาะ พื้นที่ถนน กาแพง ซอย ที่ถ่ายทอดไม่ใช่แค่ความงาม แต่รวมถึงความเห็นทาง
สังคม
รูปแทน (representation) หมายถึง การใช้ สัญลักษณ์ รูปวาด รูปภาพ หรือรูปอื่นๆ เพื่อสื่อสาร
ความหมายต่างๆ เช่น ความเห็นทางสังคม อดุมการณ์ทางสังคม ซึ่ศิลปะถนนจัดว่าเป็นรูปแทนแบบหนึ่ง
พหุวัฒนธรรม (multiculturalism) หมายถึง สังคมที่ประกอบไปด้วยกลุ่มคนหลากหลายวัฒนธรรม เชื้อ
ชาติ และศาสนา เมืองจอร์จทาวน์ เกาะปีนงั และสหพันธรัฐมาเลเซีย จัดเป็นสังคมที่มีพหุวัฒนธรรมที่
ชัดเจน
กำรฟื้นฟูชุมชน (community revitalization) หมายถึง นโยบายภาครัฐหรือภาคประชาสังคม เพื่อฟื้นฟู
ชุมชน โดยมุ่งเน้นไปที่เศรษฐกินชุมชม แต่อาจรวมไปถึงด้านอื่นๆ เช่น ความเป็นปึกแผ่นของสังคม (social
cohesion) จิตสานึกร่วม จิตวิญญาณชุมชน ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ชุดวาทกรรมความสร้างสรรค์ (เช่น
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เมืองสร้างสรรค์ พื้นที่สร้างสรรค์ ฯลฯ) ในเข้ามามีอิทธิพลต่อการฟื้นฟูชุมชน
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นักพัฒนาชุมชนจึงส่งเสริมการ สร้างพื้นที่สร้างสรรค์ในชุมชน ในการนี้ ศิลปะจัดว่าเป็นสื่อสร้างสรรค์ชนิด
หนึ่งที่ถูกดึงเข้ามาเป็นองค์ประกอบ
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.
ประโยชน์ทางวิชาการ
1.1. สร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ศิลปะถนนที่เริ่มปรากฏตัวในพื้นที่เมือง
ต่างๆ ผ่านกรณีศึกษาเมืองจอร์จทาวน์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นเมืองแรกๆในอาเซียนที่ใช้
ศิลปะถนนเข้ามาฟื้นฟูชุมชน
1.2. มองเห็นความมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ และเจตนารมของผู้กระทา (actor) ที่เป็นตัวกระตุ้น
การจัดทาศิลปะถนน เพื่อว่าใจว่า ผู้กระทาต้องการให้ศิลปะถนนสัมฤทธิ์ผลอะไร
1.3. มองเห็นชุดความรู้ คุณค่า อุดมการณ์ และบริบทของสังคมนั้นๆ (ในที่นี้คือบริบทสังคม
มาเลเซีย) ที่สอดแทรกอยู่ในศิลปะถนน
1.4. ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพของศิลปะถนนและสื่อสร้างสรรค์เชิงพื้นที่อื่นๆ ในการฟื้นฟูชุมชน การ
ส่งเสริมการใช้พื้นที่สาธารณะ และการปฎิสัมพันธ์ระหว่างคนกับพื้นที่แวดล้อม
1.5. ในขณะเดียวกัน เข้าใจถึงผลกระทบที่ไม่ได้คาดคิดที่เกิดต่อชุมชน เช่น ข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง
และประเด็นความอยุติธรรมทางสังคมอื่นๆ ที่เกิดจากการจัดทาศิลปะถนน
1.6. เนื่องจากศิลปะถนนเป็นนโยบายเมืองที่กาลังเป็นที่นิยมในกลุ่มอาเซียน
งานวิจัยชิ้นนี้จึง
ต้องการจุดประกายการศึกษากรณีศึกษาในเมืองอื่นๆ ที่มีการหยิบยืมนโยบาย (policy
borrowing/transfer/mobility)
2.
ประโยชน์ทางวิชาชีพและนโยบาย
2.1. นาเสนอกระบวนการแปลงศิลปวัฒนธรรมให้เป็นนโยบาย (conversion) โดยให้มีความ
เหมาะสม กับบริบทสังคม
2.2. เห็นความสาคัญของการวิเคราะห์ผลกระทบจากนโยบายโดยรอบด้าน
2.3. พัฒนาทรรศนะเชิงวิพากษ์ (critical perspective) ว่านโยบายการพัฒนาเมืองอาจมี
ผลกระทบที่ นักนโยบายไม่ได้คาดคิดไว้ตอนต้น
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
โครงการวิจัยชิ้นนี้เสนอว่า จาเป็นต้องศึกษาศิลปะถนนภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจเมือง
ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา กิจกรรมเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกาลังพัฒนา
เริ่มเปลี่ยนผ่านจะระบบ Fordism มาเป็น Post-Fordism คือเปลี่ยนจากระบบผลิตสินค้าอุตสาหกรรม
สายพานขนาดใหญ่ มาเป็นกิจกรรมเศรษฐกิจที่หลากหลาย ทั้งในแง่ของขนาดการผลิต ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน ประเภทสินค้า ประเภทลูกค้า การใช้เทคโนโลยีในการผลิต ก่อให้เกิดกิจกรรมเศรษฐกิจและ
อาชีพใหม่ๆ เช่น กิจกรรมภาคบริการ ท่องเที่ยว วัฒนธรรมการบริโภค (consumer/consumerist
culture) เป็นต้น ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา รัฐบาลประเทศต่างๆ เริ่มให้ความสนใจกับรูปแบบ
เศรษฐกิจใหม่ๆมากขึ้น จะเห็นได้จากนโยบาย กฎหมาย ข้อระเบียบต่างๆ ที่ออกมาเพื่อส่งเสริมความ
หลากหลายของภาคการผลิต (sector diversification) เช่น การลดกฎระเบียบ การเปิดการค้าเสรี การ
จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ เขตส่งเสริมการส่งออก และอื่นๆ
สาหรับในภาคเมือง (urban sector) (โดยเฉพาะเมืองหลวงและเมืองใหญ่) รัฐบาลท้องถิ่นและนักรัฐกิจ
ระดับ ท้องถิ่นเริ่มให้คุณค่า กับพื้นที่เมือง (city spaces) โดยมองพื้นที่เมืองว่าเป็น ‘growth machine”
หรือเครื่องจักร ที่สร้างความเติบโต สร้างความมั่งคั่งให้กับผู้ประกอบการและกลุม่ ทุน (Molotch, 1976;
Logan and Molotch, 2007) รัฐบาลท้องถิ่นเข้ามาส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย
สังเกตได้ว่ารัฐมีการเปลี่ยนบทบาท ของตนเอง จากที่เคยรับผิดชอบเพียงประเด็นพื้นฐาน (เช่น การบังคับ
กฏหมาย การจัดเก็บขยะ การปรับปรุงถนน งานโครงสร้างพื้นฐาน การทะเบียนราษฏร์ และเรื่องปากท้อง
อื่นๆ) มาสู่นโยบายรัฐที่ส่งเสริมการเติบโตของ เศรษฐกิจเมือง กล่าวคือ เริ่มรัฐปรับหน้าที่จากการบริหาร
จัดการ (managerialism) มาเป็นการส่งเสริม การประกอบการ (enterpreneurialism) (Harvey, 1989)
หรือเปลี่ยนจากหน้าที่ผู้กากับบังคับตลาด (regulator) มาเป็นตัวแทน (agent) ของตลาดเสียเอง (Smith,
2002) ในหลายเมืองและหลายประเทศ ‘วัฒนธรรม’ ถูกดึงมาเป็นส่วนสาคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจเมือง
ในการนี้ ‘วัฒนธรรม’ ถูกแปลงจากความหมายในแง่กว้าง (เช่น วิถีชีวิตของกลุ่มชนหนึ่งๆ) มาสู่งานและ
นโยบายวัฒนธรรม (cultural policy) ที่พยายามแปลงวัฒนธรรม ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ ประสบการณ์
หรือผลผลิตอื่นๆที่ซื้อขายได้
ปรากฏการณ์การการแปลงวัฒนธรรม
ให้การพาณิชย์นี้
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(commercialization/commodification) มีอย่างแพร่หลายในหลายๆเมือง โดยเฉพาะ อย่างยิ่งเมือง
หลังยุคอุตสาหกรรม (post-industrial cities) ในทวีปอเมริกาเหนือและยุโรปตะวันตก เช่น Vancouver,
Pittsburg, Manchester, Liverpool, Rotterdam, Barcelona, Glasgow เป็นต้น เนื่องจาก
อุตสาหกรรมหนักหลายๆประเภท เช่น เหล็ก รถยนต์ เสื้อผ้า ได้ย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศ กาลัง
พัฒนา
เมืองหลังยุคอุสาหกรรมเหล่านี้จึงมีความจาเป็นต้องปรับตัวออกจากการผลิตภาคปฐมภูมิและทุติยภูมิ
(primary and secondary sectors) มาสู่ภาคตติยภูมิ (tertiary sector) ที่เน้นการค้า การบริการ การ
ท่องเที่ยว และกิจกรรมขึ้นสูงอื่นๆ ตลอดช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา จึงมีชุดวาทกรรมเมือง (discourse)
จานวนหนึ่ง ที่พยายามสะท้อนความปรารถนาที่จะเปลี่ยนพื้นที่เมือง ชุมชนเมือง และวัฒนธรรมเมือง ให้
เป็นต้นทุนทาง เศรษฐกิจ เช่น Global City (Sassen, 2001) หรือ ‘creative class’ (Florida, 2002;
2003) ที่ว่าด้วยการฟื้นที่ฟูเมืองที่นาโดย ‘ชนชั้นสร้างสรรค์’ เช่น ศิลปิน นักออกแบบ นักดนตรี นักวิชาชีพ
ด้านองค์ความรู้อื่นๆ ทาให้เกิดแนวความคิดการฟื้นฟูเมืองโดยใช้วัฒนธรรมเป็นตัวนา (culture-led
urban regeneration) มีรับความนิยมอย่างแพร่หลาย จนบางครั้งก่อให้เกิดลักษณะที่เมืองแข่งขันกัน
(inter-city competition) ในลักษณะ ‘place war’ หรือสงครามพื้นที่ (Silk, 2002) ตัวอย่างเช่น การ
สถาปนา ‘เมืองหลวงวัฒนธรรม’ ในหลายๆเมืองของทวีปยุโรป (Bianchini, 1993; Colomb, 2002;
Richard and Wilson, 2004; Zukin, 1987; 1989; 1998).
ตัวอย่างของการเปลี่ยนพื้นที่เมืองเป็นพื้นที่ทุนทางวัฒนธรรม เช่น ย่านประวัติศาสตร์ (historic district)
(Chang, 1999; Rugkhapan, 2015; Yeoh and Huang, 1996; Yeoh and Kong, 1995); ย่านวัฒนธรรม
(Mould and Comunian, 2015); หมู่บ้านเมือง (urban village) (Barnes et al, 2006); การพัฒนาพื้นที่
ริมน้า (Cook and Ward, 2012); การนาสถาปนิกชื่อดังมาสร้างสถาปัตยกรรมที่โดนเด่น (iconic
architecture and starchitecture) (Sklair, 2015) รวมไปถึง ที่พื้นวัฒนธรรมแบบอื่นๆ เช่น พิพิธภัณฑ์
แกลเลอรี่ศิลปะ ศูนย์ประชุมนานาชาติ หรือกลุ่มกิจกรรมสร้างสรรค์ (creative clusters) ต่างๆ โดยพื้นที่
เหล่าเป็นยุทธศาสตร์ ‘ครัวซองท์และโอเปร่า’ (Ley, 1996 อ้างอิงใน Yeoh, 2005, หน้า 946) ที่เน้นความ
สวยงามทางสุนทรียศาสตร์ เพื่อดึงดูด ชนชั้นสร้างสรรค์ นักท่องเที่ยว และกลุ่มลงทุน
เมืองต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เริ่มมีการนาพื้นที่วัฒนธรรมมาเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเมือง
ถึงแม้เมืองเหล่านี้ไม่มีศักยภาพที่จะเป็นเมืองหลวงทางการเงิน (global financial capitals) เทียบกับ
New York, London และ Tokyo แต่เมืองในเอเชียก็อยากที่จะเปลี่ยนตัวเองเป็นเมืองหลวงทาง
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วัฒนธรรม (global cultural capitals) นอกจากนี้บริบทการสร้างชาติยุคหลังอาณานิคม (postcolonial
nation-building) ยิ่งทาให้ การนาวัฒนธรรมแห่งชาติมาสะท้อนอยู่ในการสร้างพื้นที่ เช่น จัตุรัสอิสรภาพ
(Merdeka Square) ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ย่านประวัติศาสตร์ 4 ชนชาติในสิงคโปร์ การออกแบบพื้น
ลักษณะชาตินิยมในกรุงจาการ์ต้า และ การอนุรักษ์กรุงรัตนโกสินทร์ เป็นต้น กล่าวโดยสรุป การสร้างพื้นที่
วัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีเป้าหมายร่วม (twin goals) คือเพื่อทั้งสร้างความมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจและสร้างความภูมิใจและจิตสานึกร่วม ระดับชาติ (Yeoh, 2005)
ในการนี้ ศิลปะถนน (street art) เริ่มเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการสร้างพื้นที่วัฒนธรรมในเอเชีย
ตะวันออก เฉียงใต้ เราสามารถอธิบายความเริ่มเป็นที่นยิ มของศิลปะถนนด้วยหลายเหตุผล ดังนี้ หนึ่ง
ศิลปะถนนใช้ต้นทุน ไม่แพงในการจัดทา หลายเมืองที่งบประมาณจากัดและไม่สามารถสร้างแหล่ง ดึงดูด
ขนาดใหญ่ได้ ก็สามารถใช้ ศิลปะถนนเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยว สอง พฤติกรรมนักท่องเที่ยวเริ่ม
เปลี่ยนไป ความโหยหาอดีตในวันวาน (nostalgia) ทาให้นักท้องเที่ยวโดยหันเหจากสถานที่ท่องเที่ยวขนาด
ใหญ่ เช่น พระราชวัง ศาสนสถาน ซากโบราณคดี พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ ไปสู่พนื้ ที่ขนาดเล็ก เช่น ซอกซอย ที่รก
ร้าง อาคารเก่า และสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ศิลปะชาวบ้าน เป็นต้น สาม บริบททางเศรษฐกิจสังคมทั้งใน
ระดับชาติและระดับ ระหว่างประเทศ ทางให้การท่องเที่ยวง่ายขึ้น สะดวกขึ้น เช่น การขยายตัวของชนชั้น
กลางที่สามารถจับจ่ายได้มากขึ้น การเดินทาง โดยไม่ต้องใช้วีซ่าในกลุ่มอาเซียน และทางเลือกในการ
เดินทางที่ถูกลงจากสายการบินราคาประหยัด (low-cost airlines) บริบทเหล่ที่เปลี่ยนไปเหล่านี้ ก่อให้เกิด
การท่องเที่ยวในภาคเมือง (urban tourism) มากขึ้น (Law, 2003; Page, 2005; Peleggi, 1996)
เมืองจอร์จทาวน์มีประวัติยาวนานพอๆกับกรุงเทพมหานครฯ ในอดีตจอร์จทาวน์เป็นเมืองท่าปลอดภาษี
(port city) ที่เฟื่องฟู เป็นทางผ่านทางทะเลที่สาคัญ เป็นจุดแวะพักเรือของหลายชนชาติ ที่เข้ามาค้าขายใน
น่านน้า มหาสมุทรอินเดีย ความมั่งคงทางเศรษฐกิจนี้ถูกสะท้อนอยู่ในสถาปัตยธรรมสิ่งปลูกสร้างต่างๆ
ของหลายเชื้อชาติ ศาสนา ที่ตั้งเรียงรายอย่างหนาแน่นในย่านเมืองเก่าจอร์จทาวน์ อย่างไรก็ดี ตั้งแต่
ทศวรรษ 1960 เป็นต้นมา เมืองจอร์จทาวน์เริ่มซบเซาลง เนื่องจากรัฐบาลยกเลิกสถานะเมืองท่าปลอดภาษี
กิจการเดินเรือต่างๆถูกย้าย ไปฝั่งแผ่นดินใหญ่ (เมืองButterworth) อุตสาหกรรมใหญ่ต่างๆและแหล่งอยู่
อาศัยย้ายที่ตั้งออกจากเมืองเก่า ไปทางใต้ของเกาะ บรรยากาศเมืองจึงซบเซาและทรุดโทรมลง อาคาร
บ้านเรือนจานวนมากอยู่ในสภาพปรักหักพัง ทาให้ชนชั้นนาปัญญาชนในเมืองที่ใส่ใจการอนุรักษ์ เริ่มเป็น
กังวัล จึงได้ผลักดันเรียกร้องให้รัฐบาลกลาง เป็นแกนนาในการนาเสนอชื่อเมืองจอร์จทาวน์ต่อองค์กร
ยูเนสโก เพื่อพิจารณาให้เป็นมรดกโลก (World heritage site) โดยหวังว่าย่านเมืองเก่าจะได้รับการ
อนุรักษ์ดูแลอีกครั้ง ความพยายามนี้เป็นผลสาเร็จในปีพ.ศ. 2551 เมื่อ องค์กรยูเนสโกมีมิติจัดตั้งแต่เมือง
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จอร์จทาวน์เป็นมรดกโลก (ร่วมกับเมืองมะละกา) หลังจากนั้นเป็นต้นมากิจกรรม วัฒนธรรมในเมืองจอร์จ
ทาวน์ก็เฟื่องฟูเป็นอย่างมาก มีการจัดตั้งองค์กร กลไก กองทุน และเทศกาลต่างๆ เพื่อเฉลิมฉลอง
ศิลปวัฒนธรรมของเมือง
ในการนี้
เมืองจอร์จทาวน์เป็นเมืองแรกๆในอาเซียนที่บุกเบิกการนาศิลปะถนนมาใช้ในการฟื้นฟูเมือง
รัฐบาลท้องถิน่ เริ่มมีบทบาทยังจริงจังในการกาหนดรูปลักษณ์ศิลปะถนน เช่น ในปีพ.ศ. 2552 รัฐบาลจัด
ประกวด การออกแบบศิลปะถนนภายใต้ชื่อ ‘Marking George Town’ ผลที่ชนะคือประติมากรรม
เหล็กดัด 52 ชิ้น ที่นาเสนอเรือ่ งราว ของเมืองพหุวัฒนธรรมจอร์จทาวในลักษณะตลกขบขัน (รูปประกอบที่
4) ประติมากรรม เหล่านี้ถูกติดตั้ง ตามกาแพงตามถนน ตรอก ซอยต่างๆ ในเมืองเก่าจอร์จทาวน์ ผลงาน
ศิลปะถนนอีกชิ้น ที่สร้างชื่อเสียงให้ เมืองจอร์จทาวน์ คือชุดภาพวาดกาแพงของศิลปินชาวลิธิวเนีย Ernest
Zacharevic ที่ถ่ายทอด วิถชี ีวิตประจาวัน (genre painting) ในจอร์จทาวน์ เช่น เด็กนั่งชิงช้า พี่น้องขี่
จักรยาน ชายขี่รถสามล้อ (รูปประกอบที่ 1) เป็นต้น ภาพวาดกาแพงชุดนี้ ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ทา
ให้เมืองจอร์จทาวน์กลับมา เป็นที่รู้จักอีกครั้ง โดยเฉพาะอย่างในหมู่นักท่องเที่ยว ในประเทศมาเลเซีย
นอกจากนี้ ศิลปะถนนชุดนี้สร้างชือ่ ให้ Ernest Zacharevic ทาให้เขาเป็นที่รู้จักในระดับโลกและนาไปสู่
การว่าจ้างการสร้างศิลปะถนนในเมืองอื่นๆในโลก ในเวลาต่อมา ศิลปะถนนชุดอื่นๆจานวนมากผุดขึ้น ใน
เมืองจอร์จทาวน์ ที่จัดทาในลักษณะเดียวกัน ศิลปะถนนเหล่านี้ปรากฏตัวตามถนน กาแพง ตรอก ซอกซอย
ในเมืองจอร์จทาวน์ กลุ่มเป้าหมายหลัก ของงานศิลปะถนนเหล่านี้ คือนักท่องเที่ยวที่นิยมการถ่ายรูปกับ
กาแพง ถึงขนาดว่า หน่วยงานรัฐบาลของปีนัง ถึงขนาดเรียกรูปแบบการท่องเที่ยวนี้ว่า การท่องเที่ยว
กาแพง (mural tourism)
อย่างไรก็ดี ถึงแม้ศลิ ปะถนนจะประสบความสาเร็จในการกระตุ้นการท่องเที่ยวและฟื้นฟูชุมชน
ประเด็นปัญหาทางวิชาการและนโยบายจานวนหนึ่ง ที่ต้องได้รับการค้นคว้าวิจัย เช่น

ยังมี

1. ความแท้จริง (authenticity) ศิลปะถนนที่รัฐเป็นผูส้ นับสนุน ที่พยายามถ่ายทอดเรื่องหรือ
นาเสนอรูปแทน (represent) ของวิถีชีวิตเมืองจอร์จทาวน์ มีความแท้จริงเพียงใด หรือถูก
ถ่ายทอดจาก มุมมองของใคร? (Vinsconti et al, 2010).
2. การที่ศิลปะถนนได้รับความนิยม ทาให้เกิดการสร้างผลงานเลียนแบบ ผลงานเหล่านี้ผุด ขึ้น
จานวนมาก ทาให้เจ้าหน้าท้องถิ่นรับมือไม่ทัน หน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นของปีนังจึงจัดตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาศิลปะ (art review panel) เพื่อกลั่นกรองผลงานศิลปะชิ้นต่างๆ เรื่องนี้
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ก่อให้เกิดคาถามที่ ต้องขบคิด เช่น ความชอบธรรมของอานาจในการกลัน่ กรอง มาตรฐานในการ
กลั่นกรอง การกลั่นกรองที่อาจจะขัดต่อ การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ (McAuliffe, 2012)
3. ศิลปะถนนยังในไปสู่ประเด็นข้อพิพาทในชุมชนอื่นๆ เช่น ปรากฏการณ์ gentrification กล่าวคือ
การที่รูปแบบอยู่อาศัยของชนชั้นทั่วไปถูกเปลี่ยนเป็นการใช้ที่ดินตามรสนิยมของชนชั้นสูงและ
นักท่องเที่ยว เช่น โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร เป็นต้น ทาให้เกิดการไล่รื้อชุมชนเดิม
เพื่อพัฒนาเป็น รูปแบบกิจการใหม่ๆเพื่อเสนอต่อนักท่องเที่ยว (Ley, 2003; Smith, 2002;
Zukin, 1998)
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 ลักษณะการวิจัย
งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
● เป็นงานวิจัยเชิงลึก ปลายเปิด ใช้หลายแหล่งข้อมูลและหลายวิธีวิจัย (mixed-methods) เน้นการ
สืบค้น คิดทบทวน (reflexive) และสะท้อนปัญหาจริงจากพื้นที่วิจัย (research site)
● ใช้กรอบอธิบายจากหลายสาขา ทั้ง เมืองศึกษา การผังเมือง ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม มานุษยวิทยา และ
สังคมวิทยา เพื่อเสนอว่า ศิลปะถนนเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่มีมิตลิ ึกกว่าประเด็น ทาง
สุนทรียศาสตร์เพียงอย่างเดียว ดังนั้น ควรวิเคราะห์จากหลายมุมมองตามที่ได้เสนอข้างต้น
● มีกระบวนการทบทวน วนซ้า (iterative process) จึงเสนอการทาภาคสนามขนาดสั้น 2 ครั้ง ความ
ยาวรวม 22 วัน แทนที่จะเป็นภาคสนามขนาดยาวเพียงครั้งเดียว ทั้งนี้ เพื่อประเมินว่า กรอบอธิบายใน
ขั้นแรกสะท้อนความเป็นจริงในพื้นที่จริง (on the ground) มากน้อยเพียงใด
● เน้นการมีส่วนร่วมของภาคีชุมชน ในการให้ข้อมูล ความคิดเห็น และแรงบันดาลใจ
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3.2 พื้นที่ในการเก็บข้อมูล
งานวิจัยชิ้นนี้มีองค์ประกอบส่วนภาคสนาม (fieldwork) ณ เมืองจอร์จทาวน์ รัฐปีนัง สหพันธรัฐมาเลเซีย
โดยขอบเขตการวิจัยจะอยู่ในพื้นที่มรดกโลกยูเนสโกเมืองจอร์จทาว (George Town UNESCO World
Heritage Site) โดยจะมีพื้นที่ในการเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้

1

พื้นที่เก็บข้อมูล

ที่ตั้ง

พื้นที่สารวจทางกายภาพ

แหล่งที่ตั้งศิลปะถนนในเขตพื้นที่มรดกโลก

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

Armenian Street, Aceh Street, Jalan Masjid Kapitan Keling,
Queen Street, King Street, Market Street, Love Lane, Klang
Street, Stewart Street เป็นต้น
2

แหล่งเก็บเอกสาร (archives)

(1)
(2)
(3)

3

หน่วยงานที่จะดาเนินการสัมภาษณ์

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Penang Heritage Trust (PHT)
George Town World Heritage Incorporated (GTWHI)
Penang State Museum
PHT (องค์กร NGO ที่ทางานด้านการอนุรักษ์เมือง)
GTWH (หน่วยงานของรัฐที่ตั้งขึ้นมาเป็นผู้จัดการย่านมรดกโลก)
George Town Heritage Action (กลุ่มสนับสนุนทางสังคม)
Penang Island City Council (เทศบาลเมืองปีนัง)
ThinkCity (หน่วยของรัฐที่ตั้งขึ้นมาเพื่อให้ทุนพัฒนาเมือง)
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3.3 วิธีวิจัย
1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง

1.

(archives and document review)

2.

1.
2.วิเคราะห์เนื้อหา รูปลักษณ์
(formal and contents analysis)

2.
3.
4.

3. บันทึกภาคสนาม

1.

(observation and documentation)
2.
1.

4. สัมภาษณ์เชิงลึก
(in-depth interview)

2.

ค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดทาศิลปะถนนของเมืองจอร์จทาวน์
เพื่อศึกษาประเด็นดังต่อไปนี้: (1) หลักการและเหตุผล ที่มาที่ไป (2) ขั้นตอน
ดาเนินงาน การคัดเลือก (3) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
(4) ความคิดเห็นของสาธารณะ (5) ประเด็นข้อพิพาทชุมชน
ตัวอย่างของเอกสารที่จะทาการค้นหา ได้แก่ (1) หนังสือราชการ (2)
จดหมายเหตุ (3) วารสาร (4) บทความหนังสือพิมพ์ (5) รูปถ่าย รูปภาพ
แผนที่ เป็นตัน
จัดทาฐานข้อมูลศิลปะถนนในเมืองจอร์จทาวน์ ในรูปแบบของบัญชีรายการ
(inventory) เพื่อใช้เป็นข้อมูลตั้งต้น
จาแนกหมวดหมู่ของศิลปะถนน โดยแบ่งเป็นประเภทต่างๆ เช่น ผู้จัดทา
เนื้อหา รูปลักษณ์ ที่ตั้ง ฯลฯ
วิเคราะห์แก่นเรื่อง (theme) เพื่อศึกษาประเด็นหลักที่เชื่อมโยง ศิลปะถนน
ชิ้นต่างๆ
วิเคราะห์บทเล่า (narrative) เพื่อศึกษาข้อความ เนื้อหา ของงานศิลปะ ที่
พยายามสะท้อนเมืองจอร์จทาวน์
บ่งชี้ที่ตั้ง (location) และเส้นทาง (trail) -ของศิลปะถนนที่ถูกออกแบบ
โดยคณะจัดทา
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะถนนและที่ตั้ง
สัมภาษณ์เชิงลึกและปลายเปิด (in-depth open-ended interview) กับ
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าใจปรากฏการณ์ศิลปะถนนในเมืองจอร์จทาวน์
ในการนี้ ผู้วิจัยจะสัมภาษณ์บุคคลที่หลากหลาย เพื่อทราบมุมมองที่แตกต่าง
ดังต่อไปนี้ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ เจ้าพนักงานท้องถิ่น ภาคีอนุรักษ์เมือง ศิลปิน ผู้
อยู่อาศัย และ นักท่องเที่ยว
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บทที่ 4
บริบทพหุวัฒนธรรมในมาเลเซียและปีนัง
มาเลเซีย: ชาติพหุวัฒนธรรม?
อัตลักษณ์พหุวัฒนธรรมของมาเลเซียเป็นสิ่งกรอบสร้าง (social construct) ที่ตกทอดจากสมัยอาณานิคม
ที่อังกฤษจัดตั้งเพื่อจัดการสังคมหลากเชื้อชาติ ซึ่งแต่ละเชื้อชาติเป็นผู้ควบคุมกิจกรรมเศรษฐกิจที่ต่างกัน
โดยแบ่งออกเป็น ชาวจีน ชาวมาเลย์ และชาวอินเดีย การแบ่งเชื้อชาตินี้เป็นมรดกตกทอดมาถึงยุคหลังเอก
ราช โดยรัฐบาลมาเลเซียใช้การแบ่งแยกเชื้อชาติทั้งสามเชื้อชาตินี้ เป็นการจัดหมวดหมู่ประชากรอย่างเป็น
ทางการ (racialization) เช่น บัตรประจาตัวประชาชนมาเลเซียก็มีการระบุเชื้อชาติ (เช่น จีน มาเลย์
อินเดีย) เอาไว้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ดี งานวิจัยชิ้นนี้ต้องการชี้ให้เห็นว่า พหุวัฒนวัฒนธรรมของมาเลเซีย
ไม่ใช่ความสัมพันธ์แนวระนาบระหว่างชนชาติ แต่เป็นความสัมพันธ์แนวดิ่ง (hierarchy) กล่าวคือ
การศึกษาสังคมพหุวัฒนธรรมไม่ควรหยุดเพียงการพรรณาเชิงโรแมนติกเพียงว่าสังคมนั้นๆประกอบด้วย
คนหลายชนชาติ แต่ควรวิเคราะห์เพิ่มว่า แต่ละชนชาตินั้นๆมีความสัมพันธ์เชิงอานาจต่อกันอย่างไร และ
ชนชาติใดมีอานาจเหนือชนชาติอื่น และความสัมพันธ์ทางอานาจนี้ส่งผลต่อผลผลิตทางวัฒนธรรมอย่างไร
ในกรณีของมาเลเซีย ถึงแม้จะสถาปนาตัวเองเป็นสังคมหลายชนชาติ แต่นโยบายรัฐตั้งแต่สมัยหลังได้รับ
เอกราชในปี 1965 เป็นต้นมาให้ความเกื้อหนุนกับชนชาติมาเลย์เป็นหลัก โดยมาตรา 153 ของ
รัฐธรรมนูญมาเลเซียได้รอบรับสิทธิพิเศษของชาวพื้นเมือง (Bumiputra) อย่างเป็นทางการ นอกจากนี้
ภายหลังจากยุคพัฒนาประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมา ระดับรายได้และชีวิตความเป็นอยู่
ของชาวมาเลย์อยู่รั้งท้ายชนชาติอื่น เนื่องจากอยู่ในภาคเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่ชาวจีนและ
ชาวอินเดียมักประกอบอาชีพในภาคพาณิชยกรรม การบริการ และวิชาชีพ ทาให้มีรายได้ที่สูงกว่าและ
ควบคุมกิจการพาณิชย์หลักของประเทศ ความคับเคืองใจนี้ได้ปะทุเป็นเหตุการณ์จราจล (racial riots) ใน
วันที่ 13 พฤษภาคม 1969 ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ หลังจากพรรครัฐบาลซึ่งประกอบด้วยชาวมาเลย์เป็นส่วน
ใหญ่ ได้พ่ายแพ้การเลือกตั้งต่อพรรคของชาวจีน ผลการเลือกถูกมองว่าเป็นการสูญเสียอานาจการเมือง
ของชาวมาเลย์ เหตุการณ์ครั้งนั้นก่อให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นจานวนมาก หลังจาก
เหตุการณ์นั้น รัฐบาลมาเลเซียได้ออกนโยบายเศรษฐกิจใหม่ (New Economic Policy; NEP) เพื่อลด
ความยากจนของชาวมาเลย์ และส่งเสริมการเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งทุนต่างๆ นโยบายนี้ถูกมองว่าเป็น
การเลือกปฏิบัติและให้สทิ ธิพิเศษกับชาวมาเลย์ในหลายๆด้าน เช่น ที่ดิน ที่อยู่อาศัย แหล่งทุน เงินกู้ การ
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จ้างงาน การเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย และกิจกรรมทางเศรษฐกิจบางอย่าง โดยที่ชาวมาเลเซียเชื้อ
ชาติอื่นไม่อาจเข้าถึงสิทธิต่างๆนี้
แม้แต่คาว่า Bumiputra ที่ใช้เรียกคนมาเลย์เอง ก็แปลว่าลูกของแผ่นดิน (children of the land) ซึ่งเป็น
การให้ฉันทาคติ (favoritism) แก่คนมาเลย์ ถึงแม้ว่าคนเชื้อสายจีนและอินเดียจานวนมากได้เกิดและโตที่
มาเลเซียมาหลายชั่วอายุคนก็ตาม นอกจากนี้ยังมีนโยบายระดับชาติหลายอย่างที่ก่อให้เกิดการอภิปรายใน
วงกว้างในแง่ของการเลือกปฏิบัติของรัฐ เช่น การเรียกชื่อภาษาประจาชาติว่า ควรเรียกเป็น ภาษามาเลย์
(Bahasa melayu) หรือ ภาษามาเลเซีย (Bahasa Malaysia)1 สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของกลุ่ม
อนุรักษ์นิยมจะพยายามจะทาให้อัตลักษณ์มาเลเซีย (Malaysian identity) เป็นสิ่งเดียวกับอัตลักษณ์
มาเลย์ (Malay identity) หรือการเปลี่ยนชื่อถนนหลายสายให้เป็นชื่อภาษามาเลย์ จากที่ครั้งหนึ่งในสมัย
อาณานิคมเรียกเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆ เช่น ถนนหลายสายในย่านไชน่าทาวน์ของกรุง
กัวลาลัมเปอร์ถูกเปลี่ยนชื่อจากภาษาจีนเป็นภาษามาเลย์ เป็นต้น2 การเลือกปฏิบัติแบบฉันทาคติเหล่านี้
ตลอดจนนโยบายต่างๆของรัฐ (เช่น นโยบาย NEP) ได้ถูกใช้เรื่อยมาหลายทศวรรษจนถึงปัจจุบัน และ
สร้างความไม่พอใจให้กับชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติอื่น ซึ่งมองว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ และยังเป็นการส่งเสริมอ
ดุมการณ์ชาตินิยมมาเลย์ (Malay nationalism) ทั้งที่อยู่ในประเทศที(่ ควร)เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม
ก่อให้เกิดการแยกเชื้อชาติ (racial divide) ในสังคมมาเลเซียพบเห็นได้ทั่วไป ทั้งจากการแบ่งกลุ่มเชื้อชาติ
เป็นทางการ (เช่น โรงเรียน อาชีพ) และไม่เป็นทางการ (เช่น การร่วมกลุม่ สังคม การพบปะสังสรรค์ กีฬา)
ชนกลุ่มน้อยจานวนมากที่มีการศึกษาดีจึงนิยมอพยพจากมาเลเซียเพื่อไปหาโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม
ที่ดีว่า เช่น สิงคโปร์ ออสเตรเลีย อังกฤษ ทาให้เกิดภาวะสมองไหล (brain drain) และการลดทอนความ
กลมเกลียวของคนในชาติ3
ดังนั้น ตั้งแต่ปี 2000 เป็นต้นมา รัฐบาลมาเลเซียได้ตระหนักถึงปัญหาการแบ่งแยกระหว่างคนในชาติ จึงมี
การจัดตั้งนโยบาย 1Malaysia (Satu Malaysia) ในปี 2009 ในสมัยของนายกรัฐมนตรี Najib Razak
เพื่อส่งเสริมความกลมเกลียวระหว่างเชื้อชาติและความเป็นเอกภาพของชาติ ในอีกนัยหนึ่ง ถึงแม้นโยบาย
นี้จะต้องการส่งเสริมความกลมเกลียว แต่ในภายลึกแล้วเป็นความพยายามที่จะประนีประนอมความตึง
เครียดระหว่างเชื้อชาติมากกว่า จะเห็นได้ว่า ความกังวล (anxiety) และจุดยืนที่เปลี่ยนไปของรัฐมาเลเซีย
อ้างอิงจากหนังสือพิมพ์ The Star https://www.thestar.com.my/news/nation/2015/06/25/dbp-bahasamelayu/
1

2

Loo, Y. M. (2016). Architecture and Urban Form in Kuala Lumpur: Race and Chinese Spaces in a
Postcolonial City. Routledge.
3

สัมภาษณ์นักวิชาการวรรณคดีมาเลเซีย (วันที่ 6 กรกฏาคม 2561)
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ที่มีต่ออุดมการณ์พหุวัฒนธรรมยุคหลังเอกราชเป็นต้นมา สะท้อนว่าการศึกษาอัตลักษณ์พหุวัฒนธรรมไม่
ควรเป็นแค่การพรรณนาเชิงลักษณะ (description) ของชนหลากเชื้อชาติ แต่ต้องศึกษาการต่อรองเชิง
อานาจระหว่างชนกลุ่มใหญ่และกลุ่มน้อยในการจัดการความคาดหวังของคนหลากเชื้อชาติ ภายใต้ความ
พยายามหล่อหลอมอัตลักษณ์ร่วมแห่งความเป็น ‘มาเลเซี่ยน’ (Malaysian identity) การต่อสู้ทางอดุ
มการณ์ของกลุ่มคนในสังคมนีก้ ็ปรากฏชัดเจนในกรณีของปีนังตามที่จะเสนอในขั้นถัดไป
ปีนัง: เงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ที่ก่อให้เกิดพหุวัฒนธรรม
ปีนังเป็นเมืองที่ประกอบด้วยคนหลายชาติหลายศาสนามาตั้งแต่การสถาปนาเกาะในช่วงปลายศตวรรษที่
18 โดยในปี 1786 กัปตัน Francis Light ในนามของบริษัทเดินเรือ British East Indian Company ได้
ทาสัญญาเช่าเกาะปีนังซึ่งในสมัยนั้นอยู่ภายใต้การดูแลของสุลต่านเกอดะฮ์ และได้สถาปนาปีนังเป็นเมือง
ท่าปลอดภาษี (free port) ได้สาเร็จ ในตอนนี้ปีนังเป็นเพียงเกาะป่ารกชัฏ มีเพียงหมู่บ้านชาวประมง
เล็กน้อยเท่านั้น ด้วยความที่เป็นอ่าวที่สงบและปลอดศัตรู จึงเป็นชัยภูมิที่เหมาะสมสาหรับอังกฤษในการ
จัดตั้งฐานที่มั่น เพื่อแข่งขันทางการค้าและอานาจกับชาติยุโปรอื่นๆ เช่น ดัชท์ (ในสุมาตราและมะละกา)
และ ฝรั่งเศส (ในอินโดจีน) ที่ได้ขยายอิทธิพลในภูมิภาคอย่างดุเดือดสมัยนั้น การประกาศสถานะเมืองท่า
ปลอดภาษีนี้เอง กอปรกับการปกป้องโดยกองทัพอังกฤษ ทาให้พ่อค้าวาณิชจากหลายชาติที่ทาการค้าขาย
ในเส้นทางเดินเรือระหว่างอินเดียและจีน ได้หลั่งไหลเข้ามาตั้งถิ่นฐานค้าขายในปีนัง โดยหลังจากสถาปนา
เป็นเมืองท่าเพียงไม่กี่ปี ประชากรปีนังเพิ่มขึ้นถึง 10,000 คน ภายในปี 17924 นอกจากนี้ เนื่องจาก
อังกฤษไม่มีนโยบายเผยแผ่ศาสนาเหมือนประเทศล่าอาณานิคมอื่น (เช่น ฝรั่งเศส ฮอลแลนด์) ยิ่งเป็นแรง
ดึงดูดให้พ่อค้าวาณิชทุกเชื้อชาติเข้ามายังเกาะปีนัง โดยนาขนบธรรมเนียมประเพณีของตัวเข้ามาอย่าง
กว้างขวางเนื่องจากไม่มีข้อจากัดด้านเสรีภาพศาสนา ทาให้ผู้มาเยือนปีนังในสมัยนั้นถึงกับกล่าวว่า “ไม่
น่าจะมีที่ไหนในโลกนี้ ที่จะมีคนหลากหลายเชื้อชาติหลากภาษาถึงเพียงนี้มารวมตัวกันในพื้นที่แคบๆ”5
ร่องรอยพหุศาสนาและพหุวัฒนธรรมเหล่านี้สามารถเห็นในทั่วไปในเมืองเก่าจอร์จทาวน์ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งถนน Jalan Masjid Kapitan Keling ที่เป็นที่ตั้งของศาสนสถานต่างๆมากกว่า 5 แห่ง
จะเห็นได้ว่าบริบททางประวัติศาสตร์แห่งการเป็นเมืองท่านี้ ได้หล่อหลอมให้ปีนัง (โดยเฉพาะอย่างยิ่งย่าน
เมืองเก่าจอร์จทาวน์) มีเอกลักษณ์ด้านพหุวัฒนธรรมที่เด่นชัดในสายตาของผู้พบเห็น มีเงื่อนไขทาง
4

Hussin, N. (2017). Charting the early history of Penang trading networks and its connections with the
new ASEAN growth triangle (Malaysia-Indonesia-Thailand). Geografia-Malaysian Journal of Society and
Space, 3(1).
5

Khoo, S. N. (2010). The ‘Street of Harmony’in the George Town World Heritage Site. F. Rüegg and A.
Boscoboinik (eds).
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ประวัติศาสตร์หลายประการทาให้ปีนังเป็นพื้นที่ (site) ที่น่าสนใจสาหรับการศึกษาเรื่องพหุวัฒนธรรม 1)
ปีนังเคยเป็นเมืองเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของมาเลเซียตลอดศตวรรษที่ 19 จนถึงกลางศตวรรษที่ 20 รวม
ระยะเวลากว่า 150 ปี 2) ปีนังเป็นรัฐที่มีประชากรมากเป็นอันดับสองของประเทศในปัจจุบัน ถึงแม้จะ
ไม่ได้เป็นเมืองท่าปลอดภาษีแล้ว และยังเป็นเมืองเศรษฐกิจที่มีความสาคัญของประเทศ รองจากกรุง
กัวลาลัมเปอร์ 3) ปีนังเป็นรัฐที่มีประชากรมาเลเซียเชื้อสายจีนอยู่หนาแน่นที่สุดในสหพันธรัฐมาเลเซีย6
สืบเนื่องจากการเป็นเมืองท่าและเหมืองดีบุกในสมัยก่อน กล่าวคือ นอกจากจะเป็นรัฐและเมืองหลาก
วัฒนธรรมแล้ว ยังเป็นรัฐและเมืองที่ชาวจีนเป็นชนกลุ่มใหญ่อีกด้วย 4) เขตเมืองเก่าจอร์จทาวน์เป็นฐาน
พานักหลักของชาวจีนเป็นส่วนใหญ่ เหมือนเมืองต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งสะท้อน
ความสัมพันธ์ระหว่างการตั้งถิ่นฐาน การประกอบอาชีพ และเชื้อชาติ (settlements, occupation, and
ethnicity) โดยที่ประชาชนเชื้อสายจีนมักอยู่ในภาคพาณิชยกรรมและบริการ มีการตั้งร้านค้า ก่อให้เกิด
ความเป็นเมือง (urban) ในขณะที่ชาวมาเลย์ท้องถิ่นมีพื้นฐานจากภาคเกษตรกรรม จึงตั้งถิ่นอยู่ในเขตที่
เป็นชนบทกว่า (rural) ดังนั้น ปีนังมีลักษณะที่ผิดแผกแตกต่าง (atypical) ไปจากพื้นที่อื่นๆในมาเลเซียซึ่ง
มักจะเป็นสังคมเกษตรกรรม 5) ประวัติศาสตร์การเป็นเมืองศูนย์กลางความรู้ การศึกษา สิ่งตีพิมพ์ และ
การแพทย์ เป็นดินชั้นดีให้กับอุดมุ การณ์ทางสังคมและการเมืองแบบสากลนิยม (cosmopolitan) และเสรี
นิยม (liberal) ของคนท้องถิ่น สะท้อนได้อย่างผลการเลือกตั้งระดับชาติที่ปีนังเป็นฐานที่มั่นสาคัญของ
พรรคหัวก้าวหน้า เช่น Democratic Action Party (DAP) ที่ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะกับ พรรคร่วมรัฐบาล
(Barisan Nasional) ที่ประกอบไปด้วยการเมือง UMNO ที่เป็น พรรครัฐบาลสายอนุรกั ษ์นิยมของชาติ
พหุวัฒนธรรมและการแทรกแซงเชิงพื้นที่ (spatial intervention)
กรอบความคิดหลักของงานวิจัยชิ้นนี้ คือ จุดตัดกันระหว่างพื้นที่และพหุวัฒนธรรม (intersection of
space and multiculturalism) ผู้วิจัยจึงสนใจว่า การต่อรองของอดุมการณ์พหุวัฒนธรรมถูกสะท้อน
ออกมาทางพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่เมือง (urban space) อย่างไร? หรือในอีกนัย พื้นที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือ
ในการถ่ายทอดอุดุมการณ์พหุวัฒนธรรมอย่างไร และโดยผู้ใด? ในการนี้ ลักษณะพหุวัฒนธรรมของปีนังจึง
ควรต้องมีการวิเคราะห์เช่นเดียวกับระดับชาติมาเลเซียตามที่เสนอไปในข้างต้น โดยผู้เขียนแบ่งแยกนิยาม
ของ “พหุวัฒนธรรม” เป็น 2 กลุ่ม คือ 1) พหุวัฒนธรรมที่เป็นการบรรยายลักษณะสังคมที่ประกอบด้วย
กลุ่มคนหลากเชื้อชาติ และ 2) พหุวัฒนธรรมที่เป็นอดุมการณ์ทางการเมืองและสังคมทีร่ ัฐใช้ในการชี้นา
นโยบายสาธารณะ โดยการวิจัยชิ้นนี้สนใจนิยามแบบที่ 2 กล่าวคือ ผู้วิจยั พยายามมองข้ามการบรรยาย
เพียงผิวเผิน เพื่อเข้าไปสู่การวิเคราะห์พหุวัฒนธรรมในฐานะที่เป็นการต่อรองระหว่างกลุ่มคนในการ
สร้างอัตลักษณ์ร่วมของคนในสังคม ซึ่งการต่อรองนี้มีลักษณะที่เข้มข้นเป็นอย่างมากในบริบทของปีนัง
6
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และความหลากหลายทางเชื้อชาติวัฒนธรรมนี้ ก็ได้ถูกสะท้อนออกมาในพื้นที่รูปแบบต่างๆ ดังที่จะ
นาเสนอต่อไป
ในกรณีของปีนัง การต่อรองทางพื้นที่และวัฒนธรรมนี้จะเห็นได้จากทั้งนโยบายที่มาจากทั้งส่วนกลางและ
ส่วนท้องถิ่น ในส่วนรัฐบาลกลางนั้น อดุมการณ์ชาตินิยม Bhumiputra มีผลต่อการผังเมืองและการ
จัดการเชิงพื้นที่เป็นอย่างมาก ตัวอย่างที่ชัดเจน คือ การจัดทา Structure Plan (เครื่องมือผังเมืองและ
การจัดการเชิงพื้นที่อันหลักของระบบผังเมืองมาเลเซีย) มีการระบุวัตถุประสงค์การวางแผน (Planning
Objectives) ของภาคต่างๆ (เช่น ที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว การเกษตร) ในการนี้ แผน
Structure Plan ปี 1987 ได้ระบุวัตถุประสงค์การวางแผน ชื่อว่า ‘Bumiputra Participation’ (การมี
ส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของชาวมาเลย์) ไว้โดยเฉพาะ เพื่อแก้ไขปัญหา ‘ความไม่สมดุล’ (imbalances)
เช่น ความไม่เท่าเทียมของคุณภาพชีวิต สัดส่วนของการถือครองที่ดินและการจ้างงานของชาวมาเลย์ ผ่าน
เครื่องมือทางผังเมืองต่างๆ (เช่น โควต้าเคหสถาน โควต้าอาคารธุรกิจ แรงจูงใจด้านที่ดิน) โดย
วัตถุประสงค์ข้อนี้ตั้งขึ้นเพื่อ ‘แก้ไขความไม่สมดุล’ เหล่านีโ้ ดยเฉพาะ เพื่อเป็นการส่งเสริมความเป็นเจ้าเข้า
เจ้าของ ความมั่นคง และความภาคภูมิใจ (a sense of belonging, security, and pride) ของชาว
มาเลย์7 นโยบายเชิงพื้นที่นี้เปิดโอกาสให้ชาวมาเลย์เข้ามาทามาหากินในเขตเมืองเก่าจอร์จทาวน์มากขึ้น
ซึ่งแต่เดิมถูกครอบครองโดยชาวจีนและอินเดีย
นอกนโยบายผังเมืองแล้ว ยังมีการแทรกแทรงเชิงพื้นที่อื่นๆ (spatial intervention) ที่สะท้อนให้เห็นถึง
การแย่งชิงอดุมการณ์พหุวัฒนธรรม ตัวอย่างที่น่าสนใจคือการเรียกชื่อสถานที่ (toponymy) จากการ
ค้นคว้าเอกสารเก่าพบว่า มีการเปลี่ยนชื่อถนนยุคอาณานิคมบางสาย เนื่องด้วยการก่อร่างสร้างเมืองของ
รัฐมาเลเซียสมัยใหม่เกิดขึ้นในยุคอาณานิคม การตั้งชื่อถนนและสถานที่สาคัญต่างๆจะตั้งตามบุคคลสาคัญ
ในด้านโยธาธิการและการพัฒนาเมืองในสมัยนั้น8 เช่น ถนน Pitt ถนน Victoria ถนน Presgrave ถนน
McCallum ถนน McCalister หรือ เป็นการตั้งชื่อตามสถานที่ใกล้เคียง เช่น ถนน Beach ถนน Church
เป็นต้น อย่างไรก็ดีหลังยุคอาณานิคม รัฐบาลมาเลเซียได้มีนโยบายเปลี่ยนชื่อถนนเป็นภาษาแห่งชาติ
(Bahasa melayu) ถนนหลายสายในปีนังเองก็ถูกเปลี่ยนชื่อเช่นกัน (ตาราง 1) นอกจากนี้ป้ายชื่อที่ติดตั้ง
ในสมัยนั้นก็มีเพียงภาษามาเลย์เท่านั้น แม้แต่ชื่อรัฐปีนังและชื่อเมืองจอร์จทาวน์เองก็แสดงให้เห็นถึงการ
ต่อรองเชิงอานาจระหว่างกลุ่มคน ในสมัยหนึ่งมีความต้องการจะเปลี่ยนชื่อและตัวสะกดแบบอังกฤษจาก
‘Penang’ ให้เป็น ‘(Pulau) Pinang’ หรือเกาะปีนังตามการเขียนแบบมาเลย์ (ซึ่งก่อนหน้านีเ้ คยชื่อเกาะ
7

MPPP (1987) Penang Island Draft Structure Plan หน้า 105
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Khoo, S. N. (2007). Streets of George Town, Penang. Areca Books;
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Prince of Wales Island ในสมัย Francis Light) หรือชื่อเมือง George Town ที่ตั้งในสมัยนั้นเพื่อเฉลิม
พระเกียรติ King George III ของอังกฤษ ก็มีความพยายามจะคนท้องถิ่นบางกลุ่มที่จะเปลี่ยนชื่อเป็น
Tanjong โดยอ้างอิงจากประวัติศาสตร์บอกเล่าว่าเป็นชื่อเดิม อันที่จริงแล้วความพยายามนี้ก็ยังไม่หมดไป
นักวิชาการมาเลย์สายอนุรักษ์นิยมบางท่านในปีนังยังคงเรียกร้องให้เปลี่ยนชื่อเป็น Tanjong อยู9่
ถ้ามองอย่างผิวเผินแล้วอาจตีความได้ว่า ความต้องการเปลี่ยนชื่อสถานที่เป็นการแสดงออกทางชาตินิยม
(nationalism) ระหว่าง ‘ภายใน’ กับ ‘ภายนอก’ กล่าวคือ ของประเทศเมืองขึ้นที่มีต่อประเทศเจ้าอาณา
นิคม (the colonizers and the colonized) หรือระหว่าง ‘อังกฤษ’ กับ ‘มาเลเซีย’ แต่ถ้าเข้าใจบริบท
ความขัดแย้งระหว่างเชื้อชาติ ‘ภายใน’ มาเลเซียแล้ว จะเห็นได้ว่าความต้องการรื้อฟื้นชื่อมาเลย์เดิมหรือ
เปลี่ยนเป็นชื่อภาษามาเลย์ คือการแสดงออกของชาตินิยมเชิงชาติพันธ์ (ethnonationalism) ดังนั้นจะ
เห็นได้ว่า ‘การเมืองเรื่องชื่อ’ (toponymic politics) จึงเป็นประเด็นสาคัญมากในบริบทของปีนัง ที่
สะท้อนให้เห็นความแตกต่างทางความคิดซึ่งเป็นผลมาจากอุดมการณ์ทางเชื้อชาติที่แตกต่างกัน ภูมินาม
(toponym) จึงเป็นประเด็นสาคัญไปกว่าการเรียกขานชื่อ แต่เป็นการสะท้อนการเมืองเรื่องวัฒนธรรมใน
บริบทของการสร้างชาติมาเลเซีย (nation-building) ในยุคหลังได้รับเอกราช ถึงแม้เมืองจอร์จทาวน์จะมี
ลักษณะพหุวัฒนธรรมอย่างที่หลายคนเข้าใจ แต่ลักษณะพหุวัฒนธรรมนี้ต้องได้รับการต่อกร ต่อรอง และ
กลั่นกลองภายใต้บริบทของนโยบายและอดุมการณ์หลักของชาติ ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกที่ศิลปะถนนจะ
หยิบยกชื่อสถานที่มาเป็นมาธีมของการนาเสนอ (ดูบทถัดไป)

9

ชื่อถนนเดิม

ชื่อถนนในปัจจุบัน

Beach Street

Lebuh Pantai

Church Street

Lebuh Gereja

Market Lane

Lorong Pasar

Pitt Street

Jalan Masjid Kapitan Keling

ผู้วิจัยบันทึกจากคาบอกเล่าของนักวิชาการท่านหนึ่งของมหาวิทยาลัย Universiti Sains Malaysia,

Penang (วันที่ 10 กันยายน 2561)
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Northam Road

Jalan Sultan Ahmad Shah

ตารางที่ 1: ตัวอย่างการเปลี่ยนชือ่ ถนนยุคอาณานิคมในเมืองจอร์จทาวน์ รัฐปีนัง

Street of Harmony?
เหตุการณ์สาคัญที่ชี้ให้เห็นถึงความซับซ้อนเรื่องการต่อรองชื่อสถานที่ของปีนัง คือ การจัดทาถนน Street
of Harmony บริเวณถนน Jalan Masjid Kepitan Keling ในอดีตสมัยเมืองท่า ถนนสายนี้ชื่อว่าถนน
Pitt และมีความสาคัญน้อยทีส่ ุดเนื่องจากอยู่ห่างจากศูนย์กลางการค้าขายของเมืองซึ่งอยู่ทางตะวันออก
ถนน Pitt จึงถูกมองว่าความสาคัญน้อยทีส่ ุดเมื่อเทียบกับถนนสายอื่นในยุคแรก และเป็นเพียงขอบเขตทาง
ทิศตะวันตกที่กั้นศูนย์กลางเมืองจากเขตชานเมือง สะท้อนได้จากราคาที่ดินที่ถูกกว่าถนนอื่นในสมัยนั้น
(Khoo, 2010: หน้า 284) ต่อมาในยุค 1990 ถนนสายนี้ได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นถนน Jalan Masjid Kapitan
Keling ตามกระแสชาตินิยมมาเลย์ในสมัยนั้น โดยตั้งชื่อตามมัสยิด Kapitan Keling ที่ตั้งอยู่บริเวณนั้น
และในสมัยเดียวกันนี้เหตุการณ์ความขัดแย้งทางเชื้อชาติทั่วโลกทาให้ภาคสาธารณะทั่วโลกและในมา
เลยเซียเองตระหนักถึงความสาคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสมัครสมานกลมเกลียวของคนต่างศาสนา
(interfaith harmony) กลุ่มประชาสังคมปีนังรู้สึกว่า ถนน Jalan Masjid Kapitan Keling เป็น
สัญลักษณ์ตัวแทนที่สะท้อนค่านิยมการอยู่ร่วมกัน เนื่องจากถนนสายนี้ป็นที่ตั้งของสถานที่สาคัญหลาก
ศาสนา (รูปประกอบที่ 5) เช่น 1)โบสถ์ St George 2) ศาลเจ้าแม่กวนอิม 3) วัดฮินดู Sri
Mahamariamman 4) ศาลเจ้า Nagore 5) มัสยิด Kapitan Keling 6) ศาลเจ้าตระกูล Yap 7) มัสยิด
ถนน Aceh การตั้งอยู่อย่างใกล้เคียง (spatial proximity) ของศาสนสถานเหล่านี้ ถูกตีความและนาเสนอ
ว่าเป็นการสะท้อนการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข (peaceful coexistence) จนคาว่า ‘Street of
Harmony’ กลายเป็นชื่อเล่นของถนน Jalan Masjid Kepitan Keling ที่เรียกติดปากในหมู่มคั คุเทศนา
เที่ยวและภาครัฐ เพราะนอกจากจะกระชับกว่าชื่อจริงแล้ว ยังเป็นการ ‘ขาย’ (marketing) เอกลักษณ์
ทางวัฒนธรรมของปีนังเป็นอย่างดี จนกระทั่งมีการเสนอให้เปลี่ยนชื่อถนนเป็นชื่อ Street of Harmony
อย่างเป็นทางการ แต่ก็ได้รับการต่อต้านและวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากชาวมุสลิมท้องถิ่น จนต้อง
ล้มเลิกไปในทีส่ ุด (Khoo, 2014 หน้า 285) จะเห็นได้ว่า ‘Street of Harmony’ ไม่ใช่เพียงแค่คาพรรณา
สถานที่ แต่ยังเป็นการแสดงความหวังว่าชนต่างวัฒนธรรมจะอยู่ได้อย่างผาสุกร่วมกัน
หลังจากนั้นเป็นต้นมา องค์ต่างๆในปีนังก็มีความพยายามรื้อฟื้น (revivalism) อัตลักษณ์พหุวัฒนธรรม
ของปีนัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านด้านภูมินาม (toponym) หรือชื่อสถานที่ต่างๆเพื่อสะท้อนความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม อันนี้จริงแล้ว ภาคีด้านการอนุรักษ์เมืองปีนังให้ความสนใจเรือ่ งประวัติศาสตร์
พื้นถิ่น (vernacular history) โดยเฉพาะอย่างยิ่งประวัติศาสตร์ถนนเป็นอย่างมาก ถึงแม้ชื่อทางราชการ
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ของถนนหลายสาย จะเป็นภาษามาเลย์และภาษาอังกฤษ หรือเป็นชื่อของบุคคลสาคัญทางประวัติศาสตร์
สมัยอาณานิคม แต่ในชีวิตประจาวัน คนท้องถิ่นเรียกชื่อถนนตามภาษาพื้นถิ่น (vernacular) ของตน เช่น
อาหรับ ทมิฬ หรือ จีนพื้นถิ่นต่างๅ (dialects) โดยชื่อชื่อเรียกชื่อเหล่านี้จะแตกต่างจากชื่อทางราชการ ชื่อ
พื้นถิ่นเหล่านี้ได้ถูกรวบรวมเป็นครั้งแรกเมือ่ ร้อยกว่ามาแล้วในปี 190010 และในปี 2007 คุณ Khoo
Salma นักรณรงค์อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมปีนังคนสาคัญได้ตีพิมพ์หนังสือชื่อ Streets of George Town
เพื่อเล่าประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของถนนสายสาคัญๆ11 หนังสือเล่มนี้กลายเป็นหนึ่งในหนังสือเกี่ยวกับปีนังที่
ขายดีที่สุด และถูกตีพิมพ์ออกมาแล้วหลายหมื่นฉบับ12 องค์ความรู้ที่สะสมมานานทาให้ภาคประชาสังคม
ปีนังรับรู้ถึงประวัติความสาคัญของชื่อถนนในความทรงจาของคนท้องถิ่น
จนกระทั่งหลังจากพรรค DAP ชนะการเลือกตั้งทั่วไปในรัฐปีนังในปี 2008 (หลังจากถูกปกครองโดยพรรค
เสียงข้างมากจากรัฐบาลกลาง) ก็ได้รับแรงกดดันจากภาคประชาสังคมให้มีการติดตั้งป้ายชื่อถนนให้เป็น
ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ตามที่ได้สัญญาไว้ จนกระทั่งองค์กร Penang Heritage Trust (PHT) ซึ่งเป็น
องค์กรรณรงค์ด้านการอนุรักษ์ ได้มีการจัดทาป้ายถนน (plaque) สีน้าเงินเข้ม (รูปประกอบที่ 6) เพื่อ
แสดงชื่อและประวัติถนนสาคัญหลายๆสายในเมืองจอร์จทาวน์ โดยใช้องค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สั่ง
สมมา โดยป้ายถนนชุดนี้แสดงชื่อถนนในทุกภาษาสาคัญของมาเลเซีย ได้แก่ มาเลย์ อังกฤษ จีน ทมิฬ
นอกจากชื่อถนนภาษาต่างๆแล้ว ป้ายดังกล่าวยังแนบประวัติที่มาและความสาคัญของถนนสายนั้นๆ เพื่อ
แสดงประวัติศาสตร์พื้นถิ่น (vernacular history) ตามคาบอกเหล่าของผู้คนหรือหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์อื่นๆ เช่น ชื่อถนน Acheh ในภาษาเลย์ (หรือถนน Acheen ในภาษาอังกฤษ) ถูกเรียกใน
ภาษาจีนฮกเกี้ยนว่า Pak Cheok Kay หรือ ‘ถนนช่างทาหิน’ ตามลักษณะอาชีพของผู้อยู่อาศัยใน
สมัยก่อน หรือ ถนน Leith หรือรู้จักในอีกชื่อคือ ถนนแนวต้นมะพร้าว (Nyior Cabang) นอกจากมี
ประโยชน์ในเชิงท่องเที่ยวแล้ว องค์กร PHT ซึ่งเป็นผู้จัดทาป้ายชื่อถนนชุดนี้มีความต้องการชัดเจนที่จะ
สะท้อนคติความเชื่อของภาษาอื่นๆ ที่นอกเหนือไปจากภาษามาเลย์ ซึ่งแตกต่างจากป้ายชื่อถนนของ
ราชการที่เขียนเป็นภาษามาเลย์เป็นอย่างเดียว นักอนุรักษ์แห่งเมืองปีนังให้คุณค่าแก่องค์ความรู้พื้นถิ่นชุด
นี้มาก จนทาไปสู่การรวบรวมเล่มและตีพิมพ์เป็นหนังชื่อ Traditional Street Names of George
Town ในปี 2015 (ซึ่งเขียนโดย Loh-Lin Lin Lee อดีตผู้บริหารองค์กร PHT อีกเช่นกัน) จะเห็นได้ว่า
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‘การเมืองเรื่องชื่อถนน’ ถูกสะท้อนออกผ่านความพยายามของภาคีท้องถิ่นที่ต้องการนาเสนอ
ประวัติศาสตร์เชิงพื้นที่ของตนซึ่งแตกต่างไปจากแบบแผนของรัฐบาลกลาง
เมืองมรดกโลกและการสร้างความตระหนักด้านอัตลักษณ์พหุวัฒนธรรม
ปี 2008 เดียวกันนี้เอง เป็นจุดเปลี่ยนครั้งสาคัญของเมืองจอร์จทาวน์ เพราะได้รับการสถาปนาเป็นเมือง
มรดกโลกขององค์ UNESCO ในเดือนกรกฎาคม13 โดยเกณฑ์ที่ได้รับการพิจารณาโดยสรุปดังนี้:
เกณฑ์ที่ 2: เมืองจอร์จทาวน์เป็นตัวอย่างชั้นเยี่ยมของเมืองท่าพหุวฒ
ั นธรรมของทวีปเอเชีย
ตะวันออกและเอเชียตะวันอออกเฉียงใต้ที่ได้หล่อหลอมมาจากการค้าขายแลกเปลี่ยนระหว่างวัฒนธรรม
มาเลย์ จีน และอินเดีย แต่อทิ ธิพลอาณานิคมต่างๆ เป็นเวลาเกือบ 500 ปี
เกณฑ์ที่ 3: เมืองจอร์จทาวน์เป็นประจักษ์หลักฐานที่ยังมีชีวิตแห่งมรดกและประเพณีพหุ
วัฒนธรรมที่ได้รับอธิพลจากทั้งเอเชียและยุโรป โดยมีทั้งมรดกวัฒนธรรมทั้งที่จับต้องได้และจับต้อง
ไม่ได้ ที่ถูกสะท้อนในศาสนสถานหลากศาสนา ย่านเชื้อชาติ และพหุภาษา เทศกาล และอื่นๆ
เกณฑ์ที่ 4: เมืองจอร์จทาวน์เป็นการผสมผสานอิทธิพลสถาปัตยกรรมที่หาไม่ได้ในที่อื่นใน
ทวีปเอเชียตะวันออกและเอเชียใต้ โดยมีอาคารบ้านเรือนหลากหลายยุค และหลากหลายประเภท

ถึงแม้องค์กร UNESCO จะมีเกณฑ์กลางทัง้ หมด 10 ข้อ ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกมรดกโลก แต่เกณฑ์
ทั้ง 10 ข้อนี้ถูกเขียนในลักษณะกลางๆ เช่น เกณฑ์ที่ 3 กล่าวเพียงว่า “สถานที่นั้นๆมีประจักษ์หลักฐาน
ของวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิต” หรือ เกณฑ์ที่ 4 กล่าวเพียงว่า “สถานที่นั้นๆเป็นตัวอย่างชั้นเยี่ยมของ
สถาปัตยกรรมของยุคสาคัญในประวัติศาสตร์มนุษย์”14 เป็นต้น จะเห็นได้ว่า เกณฑ์การคัดเลือกของ
UNESCO ไม่ได้ต้องการสรรหามรดกที่เป็นพหุวัฒนธรรมแต่อย่างใด (อันที่จริงแล้ว มรดกโลกหลายแห่ง
ของ UNESCO เป็นของวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งด้วยซ้า) ทั้งนี้ เกณฑ์ทั้ง 3 ข้อในข้างต้น เป็น การให้
เหตุผล (justification) ที่เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่นของปีนังเอง ซึ่งประกอบไปด้วยองค์กร PHT และ
13

เป็นการสถาปนาร่วม (joint inscription) ระหว่างเมืองจอร์จทาวน์และมะละกา ภายใต้ชอ
ื่ Melaka and

George Town, Historic Cities of the Straits of Malacca
14

Criterion (ii): to exhibit an important interchange of human values, over a span of time or within a
cultural area of the world, on developments in architecture or technology, monumental arts, townplanning or landscape design; Criterion (iii): to bear a unique or at least exceptional testimony to a cultural
tradition or to a civilization which is living or which has disappeared; Criterion (iv): to be an outstanding
example of a type of building, architectural or technological ensemble or landscape which
illustrates (a) significant stage(s) in human history (ที่มา: UNESCO Criteria of Selection)
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ผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่นต่างๆ โดยนักวิชาการท้องถิ่นเหล่านี้ มีจดุ มุ่งหมายเพื่อดึงเอาจุดเด่นด้านความเป็นพหุ
วัฒนธรรมเพื่อสร้างความตระหนักให้กับภาคประชาชนท้องถิ่นและคนภายนอก
อันที่จริงแล้ว จากการศึกษาอย่างลึกซึ้งผู้วิจัยพบว่า กระบวนการเสนอชื่อเมืองจอร์จทาวน์เป็นเมืองมรดก
โลก มิใช่ความคิดริเริ่มของภาครัฐ (ทั้งรัฐบาลกลางและรัฐบาลรัฐปีนงั ) แต่อย่างใด หากแต่เป็นความ
พยายามของภาคประชาสังคมปีนัง นาโดยองค์กร PHT ที่มีความกังวัลใจต่อสภาพเมืองที่ทรุดโทรมตั้งแต่
ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา โดย PHT สามารถนาชื่อจอร์จทาวน์ขึ้นทะเบียน Most
Endangered Sites สาเร็จในปี 2000 และในช่วงเดียวกัน มีความคิดริเริ่มเสนอเมืองจอร์จทาวน์เป็นเมือง
มรดกโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตื่นตัวจากภาครัฐ อย่างไรก็ดี ความพยายามในครั้งแรก
ประสบความล้มเหลว เหตุผลสาคัญประการหนึ่งคือ ไม่ได้รับความสนับสนุนเต็มที่จากรัฐบาลกลาง15 ใน
มุมมองของรัฐชาติมาเลเซีย รัฐปีนังไม่ได้สะท้อนเอกลักษณ์ของชนชาติมาเลย์มากนัก เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่
ผิดแผกแตกต่าง (atypical) ไปจากรัฐอื่นๆ ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น 1) มีประชากรเชื้อสายจีนเป็น
ส่วนใหญ่ 2) เป็นหนึ่งในไม่กี่รัฐในมาเลย์เซียที่ไม่มีสลุ ต่าน 3) เป็นรัฐที่พรรคการเมืองฝ่ายค้านมักชนะการ
เลือกตั้ง เงื่อนไขทางประวัติศาสตร์และการเมืองเหล่านี้ทาให้ การนาเสนอเมืองจอร์จทาวน์เป็นเมืองมรดก
โลกในครั้งแรกไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากรัฐบาลกลางในครั้งนั้น
หลังจากนั้นหลายปีต่อมา ผู้เชี่ยวชาญ UNESCO จึงแนะนาว่าควรเป็นการเสนอชื่อร่วม (joint
nomination) ระหว่างเมืองจอร์จทาวน์และเมืองมะละกา ภายใต้กรอบ “เมืองประวัติศาสตร์แห่งช่อง
แคบมะละกา” (Historic Cities of the Straits of Malacca) จากมุมมองที่ว่า เมืองเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของปรากฏการณ์ทางประวัติที่ใหญ่กว่า คือปรากฏการณ์ของเมืองท่าสาคัญของการค้าขายทางทะเลที่
เรียงรายในบริเวณคาปสมุทรมะละกา ดังนั้นการเสนอชื่อร่วมดังกล่าว จะช่วยเปิดกรอบให้เมืองท่า
ใกล้เคียงอื่นๆในช่องแคบ (เช่น สิงคโปร์ ภูเก็ต อาเจะห์ เมดาน) สามารถเสนอชื่อเข้าร่วมในอนาคตได้ การ
นาเสนอชือ่ ร่วมกับเมืองมะละกาครั้งนี้ ประสบความสาเร็จไปด้วยดี และได้รับการจารึกในที่สุดในปี 2008
แต่เหตุผลของความสาเร็จมิใช่แค่การเสนอชื่อร่วมภายใต้กรอบ Historic Cities ของ UNESCO เท่านั้น
เงื่อนไขที่สาคัญก็คือ การได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลกลาง เนื่องจาก มีการส่งเสริมการอนุรักษ์เมืองมะ
ละกามาหลายทศวรรษก่อนหน้านี้แล้ว และการนาเสนอในลักษณะนี้สอดคล้องกับรสนิยมทางประวัติ
ศาสตร์ของชนชั้นปกครองมาเลเซีย โดยประวิติศาสตร์นิพนธ์ฉบับทางการของมาเลเซีย (Malaysian
historiography) มองเมืองมะละกาเสมือน ‘จุดเริ่มต้น’ ของชาติมาเลเซีย (เฉกเช่นเดียวกับ การมองว่า
สุโขทัยเป็นจุดเริ่มต้นของชาติไทยในประวัติศาสตร์นิพนธ์แนววงศาวิทยาตามฉบับราชการไทย) แม้
15

Jenkins, G. (2008). Contested space: cultural heritage and identity reconstructions: conservation
strategies within a developing Asian city (Vol. 20). LIT Verlag Münster.
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กระนั้นก็ตาม ภายหลังได้รับการจารึกชื่อในปี 2008 รัฐบาลกลางก็มิได้ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่
รัฐบาลปีนีงในการจัดทาแผนแม่บทตามที่สญ
ั ญาไว้ (ซึ่งปกครองโดยพรรคฝ่ายค้านในสมัยนั้น) แต่กลับ
จัดสรรให้กับรัฐบาลมะละกา จนรัฐบาลมะละกาต้องช่วยเจียดงบประมาณบางส่วนมาให้ปีนังในการจัดทา
แผนแม่บท16
ภายหลังปี 2008 เป็นต้นมา วาทกรรมปีนังเมืองพหุวัฒนธรรมเริ่มที่เป็นที่แพร่หลายขึน้ เรื่อยๆ องค์กร
ต่างๆภายในปีนัง (โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคประชาสังคม) ได้มีการรณรงค์สร้างความตื่นรู้ (awareness)
เพื่อสร้างจิตสานึกร่วมและอัตลักษณ์ร่วม (collective identity) ของความเป็นเมืองหลากหลาย
วัฒนธรรม หลากหลายความเชื่อ ผ่านทางกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ Arts-ED ซึ่งเป็นองค์กร
NGO ที่ทางานด้านการส่งเสริมการศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรมในหมู่ประชาชน และองค์กร George
Town World Heritage Incorporated (GTWHI) ซึ่งถึงแม้โดยหลักการถูกตั้งมาเพื่อจัดการเขตมรดก
โลกในหลายๆด้าน
(เช่น การอนุรักษ์อาคาร) แต่ในทางปฏิบัติให้ความสนใจกับการประชาสัมพันธ์เมืองมากกว่า เห็นได้จาก
งานใหญ่ประจาปีของ GTWHI คืองาน George Town Heritage Site Celebrations ซึ่งจัดขึ้นในเดือน
กรกฎาคมของทุกปี ตั้งแต่ปี 2009 เป็นต้นมา ซึ่งในแต่ละปีจะมี ‘ธีม’ (theme) ที่ต่างกันไป เช่น ในปี
2009 ธีมคือ ‘1Heritage’ (ซึ่งเป็นการเล่นคามาจาก ‘1Malaysia’ นโยบายของรัฐบาลนาย Rajib Razak
ในสมัยนั้น [ดูบทวิเคราะห์ประเด็นนี้ในข้างต้น]) ในปี 2011 ธีมงานคือ Tapestry of Culture ที่เน้นการ
แสดงวัฒนธรรมที่หลายหลายที่ผสมกลมเกลียวกันอยู่ในเมือง หรือ ในปี 2015 ธีมงานคือ Eat RITE ที่
นาเสนออาหารการกินที่ใช้ในพิธีกรรมของเชื้อชาติต่างๆ และปี 2016 ก็แสดงกีฬา เกม และการละเล่น
ของกลุ่มชนต่างๆในปีนัง

ปี

16

ธีมงาน George Town Heritage Site Celebrations

2009

1Heritage

2010

George Town Festival

สัมภาษณ์ผู้เชีย
่ วชาญสถาปัตยกรรมปีนงั ที่มส
ี ่วนในการเขียนแผนแม่บท วันที่สม
ั ภาษณ์ 9 มกราคม 2562)
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2011

Tapestry of Culture

2012

Live Heritage

2013

Colour-Culture-Tradition

2014

Living Legacies

2015

Eat RITE

2016

Plays & Games

2017

Walk the Talk: Oral Traditions and Expressions

2018

Potential

ตาราง: ธีมงาน George Town Heritage Site Celebrations ในแต่ละปีสะท้อนความต้องการนาเสนอพหุวัฒนธรรมรูปแบบ
ต่างๆในเมืองจอร์จทาวน์ เช่น ขนบธรรมเนียม อาหาร หัตถกรรม การเล่น เป็นต้น

ผู้วิจัยมีโอกาสเข้าร่วมงาน Heritage Site Celebrations สองครั้ง (ปี 2015 และ 2018) ได้ค้นคว้า
เอกสารบันทึก (archives) และได้สัมภาษณ์คณะจัดทางานและผู้เกี่ยวข้อง โดยเน้นประเด็นความต้องการ
(desire) ของภาคประชาสังคมที่จะนาเสนออัตลักษณ์พหุวัฒนธรรม สามารถต้ิงข้อเกต ดังนี้ วัตถุประสงค์
ของงานเปลี่ยนจากการแสดงเฉลิมฉลองในปีแรกๆมาสู่การสร้างความตระหนักในยุคปัจจุบัน ในปี 2009
ครั้งแรกที่มีการจัดงาน มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อเฉลิมครบรอบ 1 ปีที่เมืองจอร์จทาวน์ได้สถาปนาเป็นเมือง
มรดกโลก งานจึงถูกจัดออกมาในลักษณะของงานรื่นเริง การเดินขบวนพาเรด การแสดงวัฒนธรรมของ
กลุ่มต่างๆ (cultural performances) แต่หลังปี 2013 เป็นต้นมา ในบริบทของเมืองที่เปลี่ยนแปลงใน
เนื่องจากคนในเมืองถูกไล่ที่มาขึ้น จนนามาสู่ขนบธรรมเนียมบางอย่างเริ่มสูญหายไป งานจึงมีลักษณะ
ถ่ายทอดความรู้และสร้างความตระหนักต่อภาคสาธารณะ โดยเน้นกิจกรรมฝึกปฏิบัติและสาธิตต่างๆ
เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้โดยหวังว่าคนรุ่นใหม่จะช่วยสานต่อกิจกรรมทางวัฒนธรรมเหล่านี้
และที่น่าสนใจเป็นอย่างสิ่งคือ ความพยายามที่ค้นหาและนาเสนอความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์
(diversification) ในปีนัง โดยปกติแล้ววาทกรรมหลักทางราชการจะนาเสนอว่า ชาติมาเลเซียประกอบไป
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ด้วยกลุ่มคน 3 ชนชาติหลัก คือ มาเลย์ จีน และอินเดีย17 ในกรณีของงาน Heritage Site Celebrations
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา คณะผู้จัดมีความพยายามที่จะเฟ้นหากลุ่มชาติต่างๆทั้งใหญ่และเล็กที่ปรากฎหรือ
เคยปรากฏหลักฐานอยู่ในเมืองปีนัง เช่น สยาม พม่า ญี่ปุ่น ปันจาบ ปากีสถาน บังคลาเทศ หรือแม้แต่ชน
ชาติทางยุโรป เช่น เยอรมัน โดยในงานครั้งล่าสุดเมื่อปี 2018 สามารถนาเสนอถึงกว่า กว่า 50 กลุ่ม
วัฒนธรรมชนชาติ และมีความพยายามที่จะขยายเพิ่มจานวนขึ้นไปปีต่อๆไป18 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
นาเสนอความหลากหลายทางวัฒนธรรมของปีนังที่มีอยู่มากกว่าความเข้าใจทั่วไป
อย่างไรก็ดี ถึงแม้พหุวัฒนธรรมในข้างต้นจะจัดทาโดยภาคประชาสังคมและพยายามข้ามผ่านกรอบของ
ภาครัฐ แต่ก็ยังเต็มไปด้วยความย้อนแย้ง (paradoxes) หลายๆประการ เช่น พหุวัฒนธรรมยังเป็นถูกการ
นาเสนอในเชิงโรแมนติก ตามลักษณะรสนิยมกระแสหลักของสังคม ซึ่งสามารถดูได้จากชื่อหรือธีมงานใน
แต่ละปีที่สะท้อนบทเล่า (narrative) ในเชิงสมัครสมานกลมเกลียว (เช่น Tapestry) หรือ พหุวัตนธรรมใน
แง่มุมที่รื่นเริง หรือ (เช่น การละเล่น สีสัน ความบันเทิง) นอกจากนี้ การนาเสนอพหุวัฒนธรรมปีนัง ก็ยัง
หนีไม่พ้นวาทกรรมตรีชาติ (มาเลย์-จีน-อินเดีย) ซึ่งเป็นวาทกรรมกระแสหลักของชาติ เช่น ในปี 2015 ที่ธี
มงานคือกีฬาและการละเล่นของชนชาติต่างๆ ผู้จัดงานก็พยายามหาการละเล่นต่างๆของทั้ง 3 ชนชาติ
เช่น โยคะที่ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ของชนชาติอินเดีย แต่ความย้อนแย้งคือ ถีงแม้ ‘โยคะ’ จะถูกมองว่าเป็น
วัฒนธรรมของอินเดียโบราณ แต่ก็มิใช่แบบแผนวัฒนธรรมของชนชาติอินเดียในปีนัง ที่บางส่วนเป็นอินเดีย
มุสลิมและมาจากอินเดียทางใต้ ดังนั้นอัตลักษณ์อินเดียเป็นป้ายชื่อ (label) ที่เหมารวมเชื้อชาติอินเดียที่
หลากหลาย และ ‘โยคะ’ ถูกเลือกเพราะเป็นกิจกรรมที่เป็นที่รู้จัก (popular) ต่อคนหมู่มาก ถึงแม้จะไม่ใช่
กิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวมาเลเซียเชือสายอินเดียที่อยู่ในปีนังก็ตาม การนาเสนอพหุวัฒนธรรมใน
ลักษณะนี้อาจกล่าวได้ว่า ผู้จัดงานมิใช้ต้องการนาเสนอพหุวัฒนธรรม แต่เลือกเฟ้นเฉพาะแบบ (version)
‘พหุวัฒนธรรมที่เป็นมิตร’ (benign multicuturalism) หรือการนาเสนอพหุวัฒนธรรมไปในเชิงบวกหรือ
เชิงรื่นเริง (festive multiculturalism) ที่นอกจากจะเอาใจรสนิยมกระแสหลักแล้ว ยังไม่กระทบกระทัง่
ต่อประเด็นอ่อนไหวทางเชื้อชาติ (ดูเพิ่มในบทส่งท้าย)
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จาก “การเมืองเรื่องพหุวัฒนธรรม” สู่ “ศิลปะถนน”
บทวิเคราะห์ในบทนี้พยายามนาปูเรื่องว่า พื้นที่ (urban space) มีบทบาทอย่างไรในการต่อรองทางอดุ
มการณ์วัฒนธรรมของปีนังในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ถึงแม้จะสถาปนาตัวเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม แต่
ลักษณะทางพหุวัฒนธรรมดังกล่าวต้องถูกกลั่นกรองทั้งจากภาครัฐและภาคประชาสังคมเอง ว่าต้องถูก
เสนอออกมาในลักษณะใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถ่ายทอดอุดมการพหุวัฒนธรรมผ่านการแทรกแซงทาง
พื้นที่ (spatial intervention) ในรูปแบบต่างๆ ที่กลุ่มคนและองค์กรต่างๆในปีนังให้ความสนใจในการเล่า
เรื่องผ่านพื้นที่ (spatial narrative) เช่น ชื่อเรียกถนน Street of Harmony ป้ายชื่อถนน (street
plaques) เส้นทางมรดกวัฒนธรรม (heritage trails) เป็นต้น การแทรกแซงการพื้นที่เหล่านี้ได้สอดแทรก
เกร็ดความรู้ด้าน ภูมินาม (toponym) และภูมิประวัติศาสตร์ (historical geography) จานวนมาก
สะท้อนให้เห็นว่า จุดเด่นและจุดแข็งของกลุ่มปัญญาชนปีนงั ที่ให้ความสาคัญกับประวัติศาสตร์พื้นที่
(spatial history) และความเป็นท้องถิ่นนิยมที่สะท้อนออกมาทางภาษาพูดและคติชนต่างๆ
ผู้วิจัยปูเรื่องบริบทเหล่านี้ เพือ่ ทาความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะถนนและอดุมการณ์ทางพหุ
วัฒนธรรม (ดูบทถัดไป) โดยเป็นการเกริ่นปูทางว่า มิใช่เรืองบังเอิญที่การจัดทาศิลปะถนนชุดแรกของเมือง
จอร์จทาวน์ในปี 2009 จะเลือกนาเสนอ ‘ธีม’ ที่สะท้อนอัตลักษณ์ทางพหุวัฒนธรรมของชาวปีนัง
เนื่องจากกลุ่มปัญญาชนและภาคประชาสังคมเมืองนี้ให้ความสาคัญกับประเด็นนี้มาเป็นเวลายาวนาน และ
มีการผลิตผลผลิตทางวัฒนธรรมต่างๆ (cultural production) อย่างต่อเนื่องเพื่อสะท้อนเอกลักษณ์ของ
สังคมหลากเชื้อชาติ เช่น หนังสือ การเทศกาล ป้ายบอกทาง ตามที่อภิปรายไปข้างต้น อย่างไรก็ดี การใช้
ศิลปถนนเป็นเครื่องมือสะท้อนอัตลักษณ์พหุวัฒนธรรมมิได้เกิดขึ้นในสุญญากาศทางอานาจ กล่าวคือ
ศิลปะถนนมิใช่การแสดงออกทางศิลปะล้วนๆ (pure artistic expression) มิได้เกิดขึ้นลอยๆจาก
ความหวังดีของรัฐเพื่อสร้างความสวยงามให้กับเมือง การแสดงธีมพหุวัฒนธรรมผ่านศิลปะถนนหนีไม่พ้น
ความกระวนกระวายของสังคมที่ต้องการถกเถียงว่า พหุวัฒนธรรมควร(ต้อง?)ถ่ายทอดออกมาในแง่มุมไหน
ดังนั้น เราสามารถเข้าใจ ‘พหุวัฒนธรรม’ ว่าไม่ได้เป็นเพียงอัตลักษณ์ แต่เป็นอดุมการณ์ของการจัดการ
และนาเสนอตัวเอง (self-presentation) ของสังคมนั้นๆ (ดูบทส่งท้าย)
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บทที่ 5
ศิลปะถนนและพหุวัฒนธรรม
4.1 บริบทเศรษฐกิจเมืองเก่าที่ซบเซา
จากเมืองท่าปลอดภาษีที่เคยเฟื่องฟู เกาะปีนัง (โดยเฉพาะเมืองเก่าจอร์จทาวน์) ก็เริ่มซบเซาลงเนื่องจาก 4
ปัจจัยหลัก ได้แก่ 1) สถานะท่าเรือปลอดภาษีถูกยกเลิกลงในปี 1968 กิจการการเดินเรือถูกย้ายจากเกาะ
ปีนังไปยังแผ่นดินใหญ่ (เมือง Butterworth) ทาให้เกาะปีนังสูญเสียตาแหน่งท่าเรือปลอดภาษีให้กับเมือง
อื่นๆในภูมิภาค เช่น สิงค์โปร์ 2) รัฐบาลปีนังได้กระจายการพัฒนาไปยังส่วนอื่นของเกาะ โดยเฉพาะทางทิศ
ใต้ ซึ่งกลายเป็นที่ตั้งของเขตอุตสาหกรรมใหม่ ฐานการผลิต และสนามบิน ทาให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และแหล่งจ้างงานใหม่ๆ 3) การตั้งที่อยู่อาศัยเริ่มกระจายตัวไปยังย่านชานเมือง (residential
suburbanization) ด้วยชนชั้นกลางที่เพิ่มขึ้น ความสะดวกของการเดินทาง และการลงทุนทางภาครัฐ ทา
ให้ย่านที่อยู่อาศัยย้ายไปตั้งถิ่นฐานนอกเขตเมืองเก่า
ทั้งหมู่บ้านจัดสรรของเอกชนและเคหสถานของ
ภาครัฐ ก่อให้เกิดการสร้างชุมชน ตลาด ห้างสรรพสินค้า และศูนย์กลางต่างๆในสถานที่ใหม่ๆ 4) กฏหมาย
Rent Control Act ปี 1966 ของมาเลเซียที่ควบคุมค่าเช่าอาคารที่สร้างก่อนปี 1948 จุดประสงค์เพื่อจัดหา
ที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อยในเมืองต่างๆช่วงสงครามโลก เมืองเก่าจอร์จทาวน์มีตึกทีส่ ร้างก่อนปี 1948
เป็นจานวนมาก ด้วยข้อกาหนดของกฏหมาย Rent Control Act เจ้าของตึกจึงไม่มีไม่มีแรงจูงใจที่จะต่อ
เติม ปรับปรุง หรือรื้อสร้างใหม่ ก่อให้เกิดสภาพอาคารและเมืองที่เสื่อมโทรม ไม่สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อ
รองรับกิจการใหม่ๆได้ ปัจจัย 4 ประการนี้เอง ทาให้เศรษฐกิจและสภาพเมืองเก่าจอร์จทาวน์ค่อยๆซบเซา
ลงตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1970 เป็นต้นมา
4.2 จุดเปลี่ยน: เมืองมรดกโลกแห่งช่องแคบมะละกา
ในขณะที่คนส่วนใหญ่มองข้ามเมืองเก่าจอร์จทาวน์ กลับมีคนจานวนหนึ่งรู้สึกดึงดูดกับบรรยากาศที่ซบเซา
และร่องรอยสิง่ ปลูกสร้างและสถาปัตยกรรมที่ยังหลงเหลือจากสมัยเฟื่องฟู ผลกระทบเชิงบวก(โดยบังเอิญ)
ของกฏหมาย Rent Control Act คือ การทิ้งล้างทาให้เป็นการอนุรักษ์ไปโดยปริยาย (preservation by
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neglect) แต่ในขณะเดียวกัน สิ่งปลูกสร้างเหล่านี้ก็เริ่มผุพัง รกร้างไปตามเวลาและสภาพอากาศร้อน
ชื้น กอปรกับขาดการทะนุบารุงจากเจ้าของที่ดิน สภาพเมืองที่เสื่อมโทรมนี้ทาให้เกิดการตื่นตัวของภาค
ประชาสังคมในช่วงทศวรรษ 1990 ที่ประกอบไปด้วยชนชั้นกลางที่มีการศึกษาผู้ซึ่งเริม่ รู้สึกกังวลกับสภาพ
เมืองเก่าจอร์จทาวน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่ม Penang Heritage Trust องค์กร NGO ด้านการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ซึ่งเป็นก่อตั้งเมื่อปี 1986 โดยมีพันธกิจเพื่อรณรงค์และสร้างความตื่นรู้เกี่ยวกับประเด็นทาง
วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และมรดกของเมืองจอร์จทาวน์ ในขั้นแรก Penang Heritage Trust สามารถ
นาเมืองจอร์จทาวน์ถูกบันทึกลงบันชีรายชื่อ Watch List of 100 Most Endangered Sites ของ World
Monuments Fund ได้สาเร็จในปี 2002 โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวถูกจัดทาทุก 2 ปี เพื่อสร้างความ
ตระหนักเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้าง 100 แห่งทั่วโลกที่มีคุณค่าและตกอยู่ในสภาวนะเสี่ยงการถูกทาลาย
หลังจากนั้น Penang Heritage Trust ได้เรียกร้องให้รัฐบาลมาเลเซียเสนอเมืองจอร์จให้เป็นเมืองมรดก
โลก (UNESCO World Heritage Site) แต่ไม่ประสบความสาเร็จ
อย่างไรก็ดีความพยายามของภาคประชาสังคมที่จะผลักดันจอร์จทาวน์ให้เป็นเมืองมรดกโลกยังมีอยู่ต่อไป
โดยครั้งต่อมา มีการเสนอให้เมืองจอร์จทาวน์ร่วมกับเมืองมะละกา ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่อีกเมืองของมาเลเซีย
เสนอชื่อร่วมกัน (joint nomination) ความพยายามครั้งนี้ประสบความสาเร็จในที่สุด ณ ทีป่ ระชุม
คณะกรรมการมรดกโลก (World Heritage Committee) ในวันที่ 7 ปี 2008 ณ เมือง Quebec มีมติลง
ชื่อให้เมืองจอร์จทาวน์และมะละกาเป็นเมืองมรดกโลกร่วมกัน ในนามของ “เมืองประวัติศาสตร์แห่งช่อง
แคบมะละกา” (the Historic Cities of the Straits of Malacca)
หลังจากปี 2008 เป็นต้นมา เมืองจอร์จทาวน์ได้รับความสนใจทั้งจากภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ใน
เมืองพัฒนาเมืองโดยเน้นศิลปวัฒนธรรมเป็นแกนนา (culture-led development) โดยในเดือน
กรกฏาคม 2009 มีการจัดเฉลิมฉลองครบรอง 1 ปีของการสถาปนาเขตมรดกโลกจอร์จทาวน์เป็นครั้งแรก
หลังจากนั้นเป็นต้นมา รัฐบาลปีนังประกาศให้วันที่ 7 กรกฏาคมของทุกปีเป็นวันหยุดราชการ มีการจัดงาน
เฉลิมฉลองทุกปี ชื่อว่า George Town Heritage Site Celebrations โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น ขบวนพา
เรด การละเล่น กิจกรรมสาธิตทางวัฒนธรรม การออกร้านหัตถกรรม นิทรรศการ การพาเดินชมสถานที่
สาคัญ เป็นต้น ต่อมาในปี 2010 เทศกาลศิลปะแยกตัวออกมาในนามของ George Town Festival ซึ่งเป็น
งานเฉลิมฉลองผลงานทางศิลปะของศิลปทั้งในและต่างประเทศ ในศิลปะแขนงต่างๆ เช่น วิจิตรศิลป์ ดนตรี
นาฏกรรม วรรณกรรม เป็นเต้น โดยมีความมุ่งหมายเพื่อสถาปนาให้เมืองจอร์จทาวน์เป็นที่รู้จักเทียบเท่า
งานศิลปะระดับโลกต่างๆ เช่น Frieze Art Fair จากนั้นเป็นต้นมา เทศกาลทั้งสองจึงกลายเป็นตัวเร่ง
(catalyst) ที่ช่วยกระตุ้นความสนใจและกิจกรรมทางวัฒนธรรมให้กับเมืองจอร์จทาวน์ นอกจากนี้ยังมี
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องค์กรด้านวัฒนธรรมอื่นๆที่ทางานด้านการรณรงค์ (advocacy) และให้การศึกษาเรื่องมรดกวัฒนธรรม
ของเมืองจอร์จทาวน์ เช่น Penang Heritage Trust, Arts-ED, และ CHAT (Cultural Heritage Action
Team) หรือกลุ่มเครือข่ายด้านมรดกวัฒนธรรม และในปี 2010 รัฐบาลปีนังได้จัดตั้ง George Town
World Heritage Incorporated (GTWHI) เพื่อเป็นผู้บริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกจอร์จทาวน์ กล่าวโดย
สรุปกิจะกรรมและองค์กรดังกล่าวช่วยกระตุ้นความตื่นรู้ (awareness) เกี่ยวกับมรดกวัฒนธรรมในเมือง
จอร์จทาวน์เป็นอย่างดี
4.3. จุดเริ่มต้น: ศิลปะถนน หรือ สตรีทอาร์ต
ในใต้บริบทความตื่นตัวทางวัฒนธรรมนี้จึงเป็นที่มาของการจัดทาศิลปะถนนในเมืองจอร์จทาวน์
โดย
จุดเริ่มต้นของศิลปะถนนในเมืองจอร์จทาวน์เริ่มขึ้นในเดือนกรฏาคม ปี 2009 ขณะที่คุณ Maimunah
Mohd Sharif นักผังเมืองผู้หญิงชาวมาเลเซีย ได้เดินทางไปเยือนเมือง Seville ประเทศสเปน เพื่อเข้าร่วม
การประชุมเมืองมรดกโลก ในขณะนั้นคุณ Maimunah มีตาแหน่งเป็นหัวหน้า George Town Heritage
Office องค์กรที่รัฐบาลปีนงั ตั้งขี้นเพื่อการจัดการพื้นที่เมืองมรดกโลก ในขณะที่อยู่ใน Seville คุณ
Maimunah รู้สึกประทับใจกับต้นส้ม (Seville orange tree) ที่เรียงรายถนนสายต่างๆ ในเขตเมืองเก่า
ในฤดูร้อน ต้นส้มจะผลิดอกออกผล ได้ผลกลมสีส้มเป็นมันวาว มีใบหนาสีเขียวเข้มตัดกับท้องฟ้าสีน้าเงิน
ดอกส้มสีขาวมีกลิ่นหอมอ่อนๆประพรมท้องถนนของย่านเมืองเก่า สร้างความน่าจดจาให้กับผู้มาเยือน
เมื่อไรที่เห็นต้นส้ม ก็รู้ทันทีวา่ ได้อยู่ในเขตเมืองเก่า Seville เมื่อได้เห็นต้นส้มเหล่านี้แล้ว คุณ Maimunah
เกิดความคิดริเริ่มที่จะจัดทาอะไรบ้างอย่าง เพื่อสร้างความโดดเด่นให้กับเมืองเก่าจอร์จทาวน์
นีเ่ ป็นจุดเริม่ ต้นของโครงการ Marking George Town ซึ่งเป็นโครงการแข่งขันการออกแบบ (design
competition) ที่จัดโดยรัฐบาลปีนังเพื่อค้นหาการออกแบบที่ช่วยสร้างเอกลักษณ์ให้กับย่านมรดกโลก
จอร์จทาวน์ โดยโครงการนี้ถือเป็นการสร้างศิลปะถนนสิ้นแรกของเมืองจอร์จทาวน์ และนับว่าเป็น
แบบอย่างให้กับผลงานศิลปะถนนชิ้นอื่นๆมีผลุดขึ้นในอีกไม่กีปีต่อมา ในเดือนกันยายน ปี 2009 (หรือสอง
เดือนหลังจากงานเฉลิมฉลองย่านมรดกจอร์จทาวน์ปีแรก) รัฐบาลปีนังประกาศโครงการ Marking George
Town
เพื่อเฟ้นหาความคิดสร้างสรรค์จากภาคสาธารณะเพื่อสร้างความโดดเด่นให้จอร์จทาวร์เฉก
เช่นเดียวกับต้นส้มของ Seville โดยโครงการนี้ตั้งข้อแม้หลายประการ เช่น ผลงานที่จะชนะจะต้องสามารถ
“สร้างแบรนด์” ให้เมืองเก่าจอร์จทาวน์ให้เป็น “พื้นที่ที่โดนเด่น” ที่มีเอกลักษณ์ทางพื้นที่และจดจาได้ง่าย
นอกจากการสร้างเอกลักษณ์ทางพื้นที่แล้ว โครงการนี้ยังเน้นว่า ผลงานออกแบบที่ชนะจะต้องสะท้อนและ
ส่งเสริมความเป็นพหุวัฒนธรรม (multiculturalism) ในเมืองจอร์จทาวน์ที่เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของกลุ่มคน
หลายเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กล่าวในอีกนัยหนึ่ง ผู้จัดโครงการหาการออกแบบเพื่อโปรโมตมรดก
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ทางวัฒนธรรม ด้วยวิธีที่สร้างสรรค์ แปลกใหม่ (out of the ordinary) แต่ต้องมีความกลมกลืนไปกับสภาพ
พื้นที่ ไม่กีดขวางหรือล่วงล้าพื้นที่สาธารณะ เฉกเช่นเดียวกับต้นส้ม Seville ในการนี้ผู้จัดการแข่งขันได้
ยกตัวอย่างผลงานต่างๆที่ได้เผยแพร่ทาง Society of Experiential Graphic Design ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า
ผู้จัดการเป็นความรู้ความสนใจเป็นอย่างดีเกี่ยวกับรสนิยมการออกแบบระดับโลกในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่า
การประกวดการออกแบบในครั้งนี้เป็นงานที่ท้าทายความสามารถของนักออกแบบ ที่จะต้องสร้างความ
สมดุลเพื่อตอบโจทย์หลักเกณฑ์ต่างๆ ทั้งในแง่ของความคิดสร้างสรรค์ ความโดดเด่นสะดุดตา แต่ก็ต้อง
แสดงความเคารพพื้นที่
หลังจากประกาศการประกวดไม่นาน มีผลงานถึง 40 ชิ้นถูกส่งเข้าประกวด ทั้งที่มาจากในประเทศ
มาเลเซียและต่างประเทศ ผลงานที่ชนะการประกวดคือ Voices from the People จากบริษทั
Sculptureatwork ซึ่งเป็นสตูดิโอศิลปะจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ การออกแบบนี้ประกวดตัวประติมากรรม
เหล็กดัดจานวน 52 ชิ้น ตั้งกระจัดกระจายตามซอกถนนและกาแพงในย่านมรดกโลกจอร์จทาวน์ โดยการ
ออกแบบนี้ถูกเลือกจากคณะกรรมการให้เป็นผู้ชนะการประกวด เนื่องจากสามารถตอบโจทย์ได้ 3
ประการ: การออกแบบ การสื่อสารเข้าใจงาย พหุวัฒนธรรม หนึ่ง) ประติมากรรมเหล็กดัด 52 ชิ้นนี้ ใช้การ
ออบแบบที่ง่าย เป็นเหล็กดัดติดตั้งประชิดกาแพง เป็นการออกแบบที่สุขุม รอบคอบ และระมัดระวัง ที่ไม่
สร้างความรกหูรกตา และกลมกลืนไปกลับพื้นที่ นอกจากนี้การติดตั้งทาโดยง่าย ใช้ตะปูจานวนน้อย จึงไม่
สร้างความเสียหายให้กับตึกเก่าในเขตมรดกโลกมากนัก (Liang, 2017, p. 176) สอง) ประติมากรรมชุดนี้
ถ่ายทอดฉากเรื่องราวในชีวิตประจาวัน (daily scene) ของชาวจอร์จทาวน์ ด้วยในการสื่อสารที่เข้าใจง่าย
มีอารมณ์ขัน เช่น ภรรยาตามไล่จับสามีที่นอกใจ หรือ บทสนทยายามเช้าในร้านกาแฟ นอกจากนี้ประติ
กรรมหลายชิ้นยังสอดแทรกเกร็ดประวัติศาสตร์ของจอร์จทาวน์ เช่น ชื่อถนน บุคคลสาคัญทาง
ประวัติศาสตร์ สถานที่สาคัญ เป็นต้น กล่าวในอีกนัยหนึ่ง ประติมากรรมทั้ง 52 ชิ้น เป็นการเล่าเรื่องใหม่
(retelling) ผ่านเสียงของผู้คนชาวเมือง (จึงเป็นที่มาของชื่อผลงาน Voices from the People) ซึ่งการเล่า
เรื่องที่ง่ายและทอดแทรกความรู้เหล่านี้มุ่งหมายจะทาให้สาธารณชนทั้งท้องถิ่นและต่างชาติเห็นเข้าใจถึง
สารได้ง่าย ต่างจากงานศิลปะร่วมสมัยชนิดอื่นๆ สาม) จุดเด่นอีกประการของ Voices from the People
คือการสะท้อนวาทกรรมพหุวัฒนธรรม เมืองจอร์จทาวน์จัดว่าเป็นเมืองพหุวัฒนธรรม ด้วยภูมิหลังทาง
ประวัติศาสตร์ที่เป็นเมืองท่า จอร์จทาวน์เป็นจุดตัดของเส้นทางการเดินเรือที่นาพาคนต่างชาติ ต่างศาสนา
ต่างภาษา ที่ตั้งรกรากที่จอร์จทาวน์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเหล่านี้ถูกสะท้อน
ผ่านประติกรรมเหล็กดัดหลายชิ้นใน 52 ชิ้น
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อย่างไรก็ดี ผู้เขียนเสนอว่า ต้องเข้าใจแก่นเรื่องพหุวัฒนธรรม (theme) ในประติมากรรมชุดนี้ ว่าเป็นส่วน
หนึ่งของวาทกรรมที่สะท้อนอุดมการณ์แห่งชาติ (national ideology) ของประเทศมาเลเซีย หลังได้รบั เอก
ราชเป็นต้นมา ประเทศมาเลเซียแสดงตัวเองว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ประกอบด้วยชนชาติหลัก 3 ชน
ชาติ (มาเลย์ จีน อินเดีย) นอกจากนี้ยังเน้นย้าว่าชนชาติเหล่านี้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข (coexistence) ซึ่ง
วาทกรรมการอยู่ร่วมกันนี้เองก็ได้ถูกสะท้อนในประติมากรรม Voices from the People หลายๆชิ้นที่
พยายามถ่ายทอดฉากต่างๆมีที่ตัวละครหลายเชื้อชาติในฉากเดียวกัน
กล่าวอีกนัยหนึ่ง
ผลงาน
ประติมากรรมเหล็กดัดนี้ตอบสนองต่อวาทกรรมระดับชาติของมาเลเซียที่มุ้งเน้นเสนอคุณลักษณะเชิงบวก
ของพหุวัฒนธรรม เช่น การเป็นน้าหนึ่งอันเดียว ไมตรีจิตร และการเฉลิมฉลอง กล่าวโดยสรุป ปัจจัยทัง้ 3
ประการนี้ (การออกแบบ การสื่อสาร และการถ่ายทอดอุดุมการณ์ชาติ)
4.3.1 การวิเคราะห์โครงสร้าง (formal analysis)
ในการศึกษาผลงานศิลปะ นักประวัติศาสตร์ศิลป์ใช้ระเบียบวิธีวิเคราะห์โครงสร้าง (formal analysis) เพื่อ
พินิจพิเคราะห์องค์ประกอบทางกายภาพของผลงานศิลปะ โดยวิธีนี้จะช่วยให้ผู้วิเคราะห์เข้าใจรายละเอียด
ของผลงานอย่างถ่องแท้และเป็นระบบ โดยผ่านการพรรณนาลักษณะและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ
ต่างๆที่ปรากฏในชิ้นงาน เช่น รูปลักษณ์ (shape and form) สี วัสดุ (material) ขนาด พื้นที่ (space,
background, foreground) การจัดองค์กระกอบ (composition) ลายเส้น พื้นผิว (texture) ฯลฯ
ความสามารถพรรณนารายละเอียดเหล่านี้จะทาให้นักวิเคราะห์เข้าใจผลงานมากขึ้น
ในภาพรวมของ
ประติมากรรมทั้ง 52 ชิ้นของงาน Marking George Town สามารถสรุปการวิเคราะห์โครงสร้างได้ดังนี้
1. วัสดุ
เหล็กดัดสีดา ดัดเป็นรูปทรงต่างๆ
2. องค์ประกอบภาพ
2.1 รูป (figure) ลักษณะตัวการ์ตูนมนุษย์ จานวน 1-3 คนในหนึ่งภาพ โดยตัวการ์ตูนเหล่านี้แสดง
อากัปกิริยาในอิริยาบถต่างๆ
2.2 ข้อความ (text) โดยแบ่งออกเป็น 3 ชุดข้อความ
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1. บทสนทนา (conversation): เหล็กดัดเป็นตัวอักษรของบทสนทนาหรือบทพูด (dialogue and
monologue) ของตัวการ์ตูนในลักษณะของกล่องข้อความ (dialogue balloon) เหมือนหนังสือ
การ์ตูน โดยบทสนทนาหรือบทพูดจะเป็นการสื่อสารแก่นเรื่อง (theme) ของชิ้นงานนั้นๆ โดย
มักจะเป็นบทสนทนาหรือบทพูดที่ตลกขบขันและเบาสมอง
ตัวอักษรที่ใช้เป็นตัวอักษรแบบ
การ์ตูน (comic font)
2. คาอธิบาย (annotation): นอกจากบทสนทนาของตัวการ์ตูนแล้ว แต่ละชิ้นงานยังมีคาอธิบาย
ประกอบเพิ่มเติมและขยายความเนื้อหาของชิ้นงาน เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นทางการเกี่ยวกับเนื้อหา
ของชิ้นงานนั้น ตัวอักษรทีิช้
่ใ เป็นตัวอักษรแบบตัวเขียน (cursive font)
3. ข้อความบ่งบอกสถานที่ตั้ง (locator) ในทุกชิ้นงานจะมีข้อความบ่งบอกสถานที่ตั้งของผลงานนั้น
โดยประกอบได้ด้วย 1) ชื่อถนน และ 2) เขตของเมืองมรดกโลก (core zone หรือ buffer zone)
ของ George Town Wolrd Heritage Site ตัวอักษรทีิช้
่ใ เป็นตัวอักษรตัวตรง (upright font)
แสดงความเป็นทางการ โดยข้อความบ่งบอกสถานที่ตั้งนี้มีนัยยะสาคัญของประการ หนึ่ง การบ่ง
บอกว่าผลงานี้ตั้งอยู่ในเขตเมืองมรดกโลก เป็นการเน้นย้า (reinforce) ให้ผู้ชมรับรู้ว่าขณะนี้กาลัง
อยู่ในเขตมรดกโลก (หรือเป็นการตีเขต ‘Marking George Town’ ตามเจตนารมณ์ของการ
ประกวดนั่นเอง) สอง นอกจากนี้ ข้อความบ่งบอกที่ตั้งยังเป็นการเน้นย้าการแบ่งเขตทางการของ
เมืองมรดกโลกว่า เป็นย่านกลาง (core zone) หรือย่านกันชน (buffer zone)
3. สถานที่ตั้ง
สถานที่ตั้ง (location) มีความสาคัญต่อความเข้าใจสุนทรียะของงาน Marking George Town โดย
ประติมากรรมเหล็กดัดทั้ง 52 ชิ้นกระจายตัวอยู่ทั่วเขตมรดกโลกจอร์จทาวน์ (George Town World
Heritage Site) (รูปประกอบที่ 7) โดยสถานที่ตั้งมักจะเป็นกาแพงอาคารต่างๆในเขตมรดกโลก การ
ออกแบบ วัสดุ และสถานที่ตั้งทาให้งานประติมากรรมเหล็กดัดมีลักษณะพิเศษแปลกตา กล่าวคือ เส้น
เหล็กดัดสีดามีลักษณะคล้ายลายเส้นของภาพวาด
(drawing)
ตัดกับสีสันกาแพงที่เป็นฉากหลัง
(backdrop) ทาให้งาน Marking George Town มีความผสมผสานความประสมประสานระหว่าง
(hybrid) ระหว่างภาพวาดขนาดใหญ่และประติมากรรม อย่างไรก็ดีพื้นที่แวดล้อมปลูกสร้าง (built
environment) มีผลต่อสุนทรียะของผลงานเช่นกัน กล่าวคือ งาน Marking George Town จัดเป็นงาน
ศิลปะสาธารณะ (public art) ซึ่งงานศิลปะแขนงนี้ถูกออกแบบมาเพื่อจัดวางในพื้นที่หนึ่งๆของที่สาธารณะ
และต้องอาศัยองค์ประกอบของพื้นที่สาธารณะนั้นๆมาเป็นส่วนหนึ่งของชิ้นงาน (หรือที่เรียกว่า sitespecificity) ในกรณีของ Marking George Town พื้นที่แวดล้อมปลูกสร้าง ช่วยส่งเสริมให้ผลงานมี
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เอกลักษณ์มากขึ้น เช่น 1) สีพื้นที่สดใสตัดกับลายเส้นเหล็กดัด หรือ 2) รูปแบบงานประติมากรรมถูก
ดัดแปลงไปตามเงื่อนไขข้อจากัดพื้นที่แวดล้อมรอบข้าง ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ใหม่ๆระหว่างชิ้นงานและ
สภาพแวดล้อม เช่น
1. ล้อเลียนขนาดของระเบียงห้าฟุต (เช่น ชิ้นงานที่ 3 และชิน้ ที่ 5)
2. แสดงรูปคนห้อยลงมาจากหน้าต่าง (เช่น ชิ้นงานที่ 7)
3. ผนวกองค์กระกอบสถาปัตยกรรมของอาคาร (เช่น ชิ้นงานที่ 52)
ปฏิสัมพันธ์กับสภาพปลูกสร้างแวดล้อมเหล่านี้เป็นเอกลักษณ์สาคัญของงานประติมากรรม
Marking
George Town แสดงให้ว่านักออกแบบให้ความสาคัญกับบทบาทของสภาพแวดล้อม และในขณะเดียวกัน
แสดงให้เห็นถึงความสาคัญของสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการเข้าใจและตีความชิ้นงาน
4.3.2 การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)
นอกจากการวิเคราะห์โครงสร้าง (formal analysis) ของผลงานศิลปะแล้ว งานวิจัยนี้ให้ความสาคัญกับ
การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) เพื่อตีความเนื้อหาต่างๆ เช่น สาร แก่นสาร เรื่องราว สาระ
ตลอดจนอดุมการณ์ต่างๆทั้งชัดเจนและโดยนัย (explicit and implicit) ที่ถูกถ่ายทอดออกมาในผลงาน
ผู้วิจัยถอดสาระสาคัญ (theme) ผ่านกระบวนการอ่านซ้า (iterative) เพื่อหาเนื้อหาที่ปรากฏบ่อยใน
ชิ้นงาน โดยสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
ธีม 1: ภูมิศาสตร์เชิงประวัติและภูมินามวิทยา
หัวข้อสาคัญอีกประการที่สอดแทรกในงาน Marking George Town คือ เนื้อหาลักษณะภูมิศาสตร์เชิง
ประวัติและภูมินามวิทยา (historical geography and toponymy) กล่าวคือ ภูมิศำสตร์เชิงประวัติ คือ
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงเชิงประวัติของดินแดนในขนาดต่างๆ (เช่น ภูมิประเทศ ภูมิทัศน์ เมือง ย่าน
ถนน อาคาร) ส่วน ภูมินำมวิทยำ คือการศึกษาที่มาของชื่อสถานที่ สองหัวข้อนี้เป็นประเด็นสาคัญใน
สาขาวิชาภูมิศาสตร์มนุษย์ จากการวิจัยพบว่า งานประติมากรรม Marking George Town ถ่ายทอดสอง
ประเด็นนี้ดังต่อไปนี้
ภูมินำมวิทยำ Marking George Town ใช้ประติมากรรมในกาอธิบายที่มาและประวัติศาสตร์ของชื่อ
สถานที่และชื่อถนน ในทางภูมินามวิทยา การตั้งชื่อสถานที่ (place-naming) มาจาก 2 แหล่งใหญ่ๆ คือ
การตั้งชื่อตามลักษณะพื้นถิ่น (vernacular toponymy) และการตั้งชื่อเชิงการเมือง (political
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toponymy) เมืองจอร์จทาวน์เป็นเมืองพหุวัฒนธรรม ประกอบได้ด้วยคนหลายชนชาติ หลายภาษา ดังนั้น
การเรียกชื่อสถานที่สมัยดั้งเดิมจึงเป็นการเรียกชื่อตามภาษาท้องถิ่น เช่น
● “ระเบียงห้าฟุต” งานชิ้นที่ 3 และชิ้นที่ 5 อธิบายที่มาของเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมของ “ระเบียง
ห้าฟุต” (five-foot-way) หรือ goh kaki (ภาษาจีนฮกเกี้ยน) และ kaki lima (ภาษามาเลย์) ที่
เรียกตามขนาดความกว้างของทางเดินนี้ โดยงานชิ้นที่ 3 ได้เขียนบรรยายที่มาและประโยชน์การ
ใช้งานของทางเดินนี้ในบริบทสังคมปีนังยุคอาณานิคม และงานที่ 5 ล้อเลียนระเบียงห้าฟุตที่ว่ากัน
ว่าแคบที่สุดในเมืองจอร์จทาวน์ และแคบมากกว่า 5 ฟุต
● “ถนนรัก” (Love Lane) ในงานชิ้นที่ 7 ถ่ายทอดคติชาวบ้านว่า สมัยก่อนถนนนี้เป็นที่พักเมียน้อย
ของชายชาวจีนผู้ร่ารวย ชาวบ้านจึงเรียกถนนนี่ในภาษาจีนว่า ai cheng hang หรือ ‘Love
Lane’ ในภาษาอังกฤษ
● งานที่แสดงลักษณะกิจกรรม/กิจการท้องถิ่นตามท้องถนนในอดีต เช่น “ถนนปลา” หรือ Lorong
Ikan ในภาษามาเลย์ (งานชิ้นที่ 24) ที่อธิบายประวัติถนนนี้ที่ได้กลิ่นปลาแห้งเพราะอยู่ใกล้อ่าว
และที่ชาวบ้านตากปลา; “ถนนไก่” หรืออีกชื่อหนึ่งของถนน Lorong Che Em ที่เคยเป็นที่ตั้งของ
ร้านขายไก่ (งานชิ้นที่ 44); “ถนนขายเกลือ” หรือ Uppukaran Teru ในภาษาทมิฬ (งานชิ้นที่
27); ถนน Queen Street ที่รู้จักในอีกนามหนึ่งคือ “ถนนโกดังหญ้า” (gudang rumput) ใน
ภาษามาเลย์ตามลักษณะกิจกรรมสมัยก่อน (งานชิ้นที่ 37); “ถนนโบสถ์” (Church Street หรือ
Lebuh Gereja ในภาษามาเลย์) เรียกชื่อตามที่ตั้งของโบสถ์โปรตุเกส (งานชิ้นที่ 31); “ถนน
ช่างทองแดง” หรือ pak thang-ah kay ในภาษาจีนฮกเกี้ยน ซึ่งเป็นชื่อของถนน Acheh Street
ในปัจจุบัน (งานชิ้นที่ 50)
● นอกจากนี้ยังมีชื่อถนนที่ตั้งตามเหตุการณ์และบุคคลสาคัญทางประวิติศาสตร์และการเมือง เช่น
ถนน Transfer Road ถูกตั้งชื่อราลึกเหตุการ์การถ่ายโอนการปกครองอาณานิคมช่องแคบ (หรือ
Straits Settlements ประกอบไปด้วยปีนัง มะละกา และสิงคโปร์) จากศูนย์อินเดียมายังศูนย์
สิงคโปร์ (งานชิ้นที่ 34) และงานชิ้นนี้ก็ตั้งอยู่บริเวณปากทางถนน Transfer; “ถนนปีนใหญ่” หรือ
Cannon Street ตามร่องรอยหลุมปืนใหญ่ช่วงสงครามโลก; “ถนน Ah Quee” ตั้งชื่อตามผู้
บริจาคที่ดิน (งานชิ้นที่ 43); “ถนน Muntri” ที่ตั้งชื่อตาม Orang Kaya Menteri ของรัฐเประก์
(งานชิ้นที่ 2) เป็นต้น
ภูมิศำสตร์เชิงประวัติ นอกจากการอธิบายที่มาของชื่อถนนชื่อสถานที่แล้ว งานหลายชิ้นใน Marking
George Town ยังอธิบายประวัติศาสตร์สถานที่ต่างๆ (place history) ในเขตมรดกโลกจอร์จทาวน์
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เนื่องด้วยเมืองจอร์จทาวน์เป็นเมืองท่า จึงเป็นพื้นที่ของกลุ่มคนที่หลากหลายเข้ามาค้าขาย แวะพัก
ตลอดจนตั้งถิ่นฐานรกราก กลุ่มคนหลากเชื้อชาติวัฒนธรรมเหล่านี้ได้ทิ่งร่องรอยตามสถานที่ต่างๆในเมือง
จอร์จทาวน์ที่ได้เปลี่ยนไปตามกาลเวลา ในปัจจุบันร่องรอยดังกล่าวอาจไม่หลงเหลือ หรือปรากฎพบอย่าง
ชัดเจน งานประติมากรรม Marking George Town จีงมีความมุ่งหมายที่จะถ่ายทอดประวัติศาสตร์เชิง
พื้นที่เหล่านี้โดยหลายๆชิ้นมีลักษณะเป็นหมายเหตุอธิบาย (annotation) ถึงเกร็ดประวัตศิ าสตร์ของ
สถานที่ต่างๆ ในแง่มุมดังต่อไปนี้
งาน Marking George Town ได้นาเสนอประวัติสถำนที่ (place history) ต่างๆในจอร์จทาวน์ เช่น ถนน
ตลาด อาคาร เช่น ถนน Kapitan Keling ในสมัยก่อนเคยเป็นที่จอดรถลีมูซีน (งานชิ้นที่ 6); ตลาด
Chowrasta ทีป่ ัจจุบันเป็นตลาดสดขนาดใหญ่ ถูกก่อตั้งโดยอดีตนักโทษ (งานชิ้นที่ 13); ถนน Victoria ถูก
สร้างในศตวรรษที่ 18 เป็นที่ตั้งของร้านค้าและโกดังที่ตั้งขนาดไปกับหาด (งานชิ้นที่ 22); อาคารบริเวณ
ถนน Aceh มีกาแพงหนาและสูงเพราะเคยใช้เป็นคุกในต้นศตวรรษที่ 18 (งานชิ้นที่ 23); ถนน Prangin เคย
เป็นย่านค้าปลีกเล็กๆน้อยๆ ใกล้แม่น้า Prangin (งานชิ้นที่ 25 และ 26); อาคารตึกแถวถนน Chulia ที่ถูก
เปลี่ยนกลายเป็นโรงแรมราคาประหยัด (งานชิ้นที่ 33); โรงรับจานาบริเวณถนน Carnovon (งานชิ้นที่ 41);
ร้านตัดผมบริเวณถนน Sungai Ujong (งานชิ้นที่ 45); ถนน Aceh ซึ่งเป็นย่านที่พักของนักเดินทางชาว
มุสลิมที่รอขึ้นเรือไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ นครเมกะ (งานชิ้นที่ 40) เป็นต้น
ความน่าสนใจอีกประการคือความสัมพันธ์ระหว่างที่ตั้งของชิ้นงาน (location) และกิจกรรมของสถานที่
นั้นๆในอดีต โดยงานประติมากรรม Marking George Town จะตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงเรื่องราวที่งานนั้นๆ
ต้องการจะถ่ายทอด โดยการเลือก location แบบนี้มีส่วนช่วยราลึกภูมิศาสตร์เชิงประวัติของสถานที่ต่างๆ
ในอดีตที่ปัจจุบันหน้าตาอาจจะเปลี่ยนแปลงไป เช่น ถนน Prangin ตั้งอยู่ริมคลองชื่อเดียวกัน ในอดีตคลอง
นี้มีความคึกคักจอแจจากการค้าขายทีเ่ ฟื่องฟู แต่ปัจจุบันได้ถมเป็นถนนไปแล้ว เหลือร่องรอยทางน้าเป็น
บางส่วน ส่วนปลายถนน Aceh ที่เคยเป็นที่ขี้นเรือของนักแสวงบุญมุสลิมเพื่อเดินทางไปยังนครเมกะ
ปัจจุบันก็เป็นได้ถมทะเลเพื่อสร้างเป็นถนน Victoria ในศตวรรษที่ 19
อย่างไรก็ นอกจากจะสะท้อนเกร็ดประวัติศาสตร์ของพื้นที่ต่างๆในเมืองเก่าแล้ว งาน Marking George
Town ยังทาซ้า (reproduce) อดุมการณ์เชิงพื้นที่ของรัฐบาลปีนังในการแบ่งเขตมรดกโลกจอร์จทาวน์เป็น
“ย่าน” ต่างๆที่แบ่งแยกออกจากกัน ตัวอย่างที่ชัดเจนคือ กรณีการสร้าง Little India ให้เป็นย่านชาติพันธุ์
(ethnic enclave) ภายใต้กรอบของเมืองพหุวัฒนธรรมแห่งจอร์จทาวน์ ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา เมือง
ใหญ่ต่างๆทั่วโลกหันมาให้บทบาทของย่านชาติพันธุ์ในการประชาสัมพันธ์เมือง (city marketing) โดยย่าน
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ชาติพันธุ์มักอาศัยประวัติการตั้งถิ่นฐานของชนชาติต่างๆในอดีตมาสร้างจุดเด่นในปัจจุบันเพื่อจุดประสงค์
ทั้งเชิงพาณิชย์และเชิงวิชาการ ดังที่เห็นได้จากย่านชาติพันธุ์ต่างๆ เช่น ย่านชาวจีน (Chinatown) หรือ
ย่านชาวอินเดีย (Little India) และอื่นๆที่ปรากฏตัวอย่างเมืองใหญ่ๆทั่วโลก โดยในย่านเหล่านี้มีการสร้าง
กิจกรรมใหม่ๆ เช่น ตลาดนัด ร้านค้า พิพิธภัณฑ์ชุมชน และกิจกรรมนันทาการต่างๆ ที่สอดคล้องและ
ส่งเสริมกับธีมของย่านชาติพันธุ์นั้นๆ เมืองจอร์จทาวน์ก็เช่นกัน มีการสถาปนาย่าน Little India อย่างไม่
เป็นทางการ โดยตั้งอยู่บนชุมชุมอินเดียเดิมทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองเก่าจอร์จทาวน์ ปัจจุบัน
เป็นที่ตั้งของร้านรวงต่างๆของชาวปีนังเชื้อสายอินเดีย เช่น ร้านขายผ้า ร้านขายยา ร้านอาหาร ร้านขาย
ทอง ร้านขายเครื่องเทศ และอื่นๆ บริเวณนี้มีป้าย “Little India” ปักไว้อย่างชัดเจนในหลายๆจุด เพื่อ
สื่อสารอัตลักษณ์จัดตั้งอันนี้ให้กับผู้พบเห็น และในแผนที่ฉบับทางการของเขตมรดกโลกจอร์จทาวน์ ก็มี
การกาหนดพื้นที่ Little India เป็น “ย่านวัฒนธรรม” (cultural enclave) อย่างชัดเจน โดยวาทกรรมเชิง
พื้นทีชนิดนี้เป็นการตอบโจทย์ อุดมการณ์ระดับชาติเรื่องประเทศพหุวัฒนธรรมมาเลเซีย (Multicultural
Malaysia) ที่ประกอบไปด้วยคนหลากหลายชนชาติ สะท้อนให้เห็นถึงความปรารถนาของภาครัฐที่จะ
สื่อสารอดุมการณ์การเมืองผ่านทางพื้นที่เมือง (space)
งาน Marking George Town ก็ช่วยผลิตซ้าและตอกย้าพื้นที่เขต Little India ตามจินตนาการของรัฐ โดย
มีชิ้นงานจานวนถึง 4 ชิ้น ที่ตั้งอยู่บนถนนสายต่างๆในเขต Little India เนื้อหาของผลงานเหล่านี้ส่อสาร
‘ความเป็นอินเดีย’ ผ่านเรื่องร่าวต่างๆ เช่น 1) ขนมปังปิ้ง Roti Benggali (งานชิ้นที่ 9) หรือขนมปังหัว
กะโหลกที่มักขายโดยชาวอินเดียในปีนัง ถ่ายทอดผ่านตัวการ์ตูนลูกค้าเชื้อสายจีน กับพ่อค้ารถเข็นเชื้อสาย
อินเดีย 2) Tuak หรือเหล้ามะพร้าว (งานชิ้นที่ 10) ถ่ายทอดผ่านรูปการ์ตูนเหล็กดัดชายเชื้อสายอินเดียปีน
ต้นมะพร้าว และมีข้อความว่า “การเก็บเกี่ยวและการขายเหล้า Tuak เป็นกิจการของชาวอินเดียทั้งสิ้น
โดยคนดื่มส่วนใหญ่ก็เป็นคนใช้แรงงานชาวอินเดีย” 3) หมอดูนกแก้ว (งานชิ้นที่ 15) เป็นเรื่องราวของ
โหราศาสตร์อินเดียที่ใช้นกแก้วทานายโชคชะตา และ 4) ช่างทาทอง (งานชิ้นที่ 36) เป็นตัวแทนของกิจการ
ค้าทองที่มีชื่อเสียงของย่าน Little India ที่รัฐปีนังมักใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว งานชิ้น
นี้เสนอรูปช่างทองชาวอินเดียกาลังนั่งตีทอง พร้อมคาบรรยายว่า “เป็นงานทีต่ ้องใช้ความอดทน ความคิด
สร้างสรรค์ ทักษะ” งานทั้ง 4 ชิ้นนี้กระจายตัวอยู่ในที่ต่างๆใน Little India ผู้เขียนเสนอว่า วิธีนาเสนอย่าน
Little India ในงาน Marking George Town เป็นกระบวนการควบคู่ (twofold process) ในการผนวก
“พื้นที่” และ “เชื้อชาติ” เข้าด้วยกัน ผ่านการกาหนด (designate) ให้ย่านหนึ่งเป็นพื้นที่ของเชื้อชาติหนึ่งๆ
(racializing place) และในขณะเดียวกันพยายามดึงเอกลักษณ์ทางชาติพันธุ์ให้ปรากฏตัวในพื้นที่ต่างๆ
(spatializing race)
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ธีม 2: ปีนังเมืองอาหาร
นอกจากสถาปัตยกรรมแล้ว อาหารเป็นอีกสิ่งที่สร้างชื่อเสียงให้กับปีนัง เป็นที่ทราบกันดีในหมู่นักท่องเที่ยว
ทั้งภายในและภายนอกประเทศมาเลเซียว่า ปีนังเป็นแหล่งอาหารข้างทาง (hawker) ที่อร่อยและราคาถูก
นักวิจัยเสนอว่า มีเหตุผลทางประวัติศาสตร์สองประการที่นามาสู่ชื่อเสียงของอาหารปีนัง หนึ่ง เมืองท่า
การค้าทางทะเลมีความต้องการแรงการจานวนมาก การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของปีนังและพื้นที่ใกtล้
เคียงในสมัยอาณานิคมทาให้ประชากรและการตั้งถิ่นฐานขยายตัวเป็นอย่างมาก ประชากรแรงงานขนาด
ใหญ่นี้เองทาให้เกิดการต้องการบริโภคอาหารที่ราคาถูกและหาได้ตลอดเวลา สอง แรงงานและพ่อค้า
วาณิชหลากเชื้อชาติเหล่านี้นาวัฒนธรรมการกินของตนเข้ามาผนวกเข้ากับลักษณะท้องถิ่น ด้วยเหตุผล
เหล่านี้เอง ทาให้สไตล์อาหารปีนังส่วนใหญ่ไม่ใช่อาหารภัตรคาร (fine dining) แต่เป็นอาหารชนชั้น
กรรมาชีพที่มีลักษณะต่อไปนี้ 1) ราคาถูก หากินง่าย ขายแบบหาบเร่ข้างทาง สามารถกินเสร็จโดยไม่มี
พิธีรีตรอง 2) ปรุงปริมาณเยอะๆเพื่อเสิร์ฟคนจานวนมาก 3) จานเล็กแต่พลังงานสูง ด้วยส่วนผสมประเภท
แป้งและน้ามัน และ 4) มีลักษณะผสานวัฒนธรรม เช่น หมี่โกเร็ง ก๋วยเตี๋ยวแกง ปีนังหลักซา เป็นต้น
งาน Marking George Town ช่วยส่งเสริมชื่อเสียงด้านอาหารของเมืองปีนังผ่านชิ้นงานต่างๆ ถึง 10
ชิ้นงาน โดยชิ้นงานเหล่านี้อธิบายเกร็ดประวัติศาสตร์ของอาหารเมนูต่างๆ เช่น บะหมี่ต๊อกต๊อกที่เรียกชื่อ
ตามเสียงของคนขาย (งานชิ้นที่ 7) ขนมปังหัวกะโหลกและเหล้า Tuak ของชาวอินเดีย (งานชิ้นที่ 9 และ
10) ลูกกวาด ting ting thong ณ ถนน Seck Chuan (งานชิ้นที่ 12) ก๋วยเตี๋ยวผัด (char kway teow) ชื่อ
ดัง ณ ถนน Kimberley ที่ขายกันมา 3 รุ่น (งานชิ้นที่ 16) ข้าวแกงหาบเร่ ที่เรียกชื่อตามไม้คานหาบ (งาน
ชิ้นที่ 42) หรือวิธีการสั่งกาแฟในร้านกาแฟแบบท้องถิ่น (โกปีเตียม) ที่ห้วนและสั้น เช่น กาแฟ-ดา-เข้ม
(kopi-o-gau) (ชิ้นงานที่ 14) เรื่องราวเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ที่เสนอในงานประติมากรรม Marking George
Town คือความพยายามของประติมากรที่ต้องการสื่อสารความเข้าใจเรื่องอาหารท้องถิ่น และเพิม่ พูน
อรรถรสและการเห็นคุณค่า (appreciation) ของอาหารที่ไม่ได้มีฐานะแค่สารอาหารและสิ่งยังชีพแต่เป็น
วัฒนธรรมของกลุ่มคน
ข้อสังเกตอีกประการคือ ความสัมพันธ์ระหว่างอาหารและสถานที่ (food geographies) งาน Marking
George Town เจตนาเลือกที่ตั้งของชิ้นงานต่างๆให้สัมพันธ์กับสถานที่ที่มักพบอาหารนั้นๆ เช่น รถเข็น
ก๋วยเตี๋ยวผัดบนถนน Kimberley รูปงานข้าวแกงหาบเร่ติดตั้งอยู่บนผนังกาแพงที่พ่อค้าแม่ค้าหาบของมา
ขาย (งานชิ้นที่ 42) รูปฉากร้านติ่มซาตั้งอยู่บนถนน Cintra ซึ่งในอดีตเคยเป็นย่านของชาวจีนกวางตุ้ง ซึ่ง
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ปัจจุบันมีร้านติมซาอยู่ (งานที่ 49) หรืองานที่เล่าเรื่องหมี่ผัด Kelinga แบบอินเดีย ที่ตามประวัติศาสตร์เป็น
อาหารขายชาวประมงและกะลาสี งานชิ้นนี้ตั้งอยู่ที่ท่าเรือ Pengkalan ในปัจจุบัน (งานชิ้นที่ 11)
ธีม 3: นักท่องเที่ยว
หนึ่งในผู้ชมสาคัญ (audience) ของงาน Marking George Town คือนักท่องเที่ยว งานประติมากรรมชุด
นี้มีความพยายามที่จะส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในเขตมรดกโลกจอร์จทาวน์ โดยงานแทบทุก
ชิ้นมีวัตถุประสงเพื่อให้ความรู้ (educate) เกี่ยวกับมรดกวัฒนธรรมของจอร์จทาวน์ แต่ยิ่งไปกว่านั้น มีงาน
หลายชิ้นที่จงใจจะสื่อสารกับนักท่องเที่ยวหรือสะท้อนเรื่องราวเกี่ยวกับนักท่องอย่างชัดเจน
โดยมีรูป
(figure) ของนักท่องเทีย่ วปรากฏชัดเจนในงานนั้นๆ เช่น การสอนวิธีการสั่งกาแฟที่แตกต่างกันระหว่าง
นักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่น (งานชิ้นที่ 14) ประติมากรรมรูปเจ้าของร้านชาร์ก๋วยเตี๋ยวและนักท่องเทีย่ วที่
มองอย่างหลงใหล (งานชิ้นที่ 16) หรือการเล่าประวัติถนน Chulia ที่เป็นถนนสายแรกๆของจอร์จทาวน์ ซึ่ง
ปัจจุบันกลายเป็นที่พักนักท่องเที่ยวราคาประหยัด (‘Backpackers Main Street’) ผ่านรูปเหล็กดัดของ
Francis Light ผู้ก่อตั้งเมือง ทักทายกับรูปนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกในปัจจุบัน (งานชิ้นที่ 29) หรือการ
สะท้อนรูปนักท่องเที่ยวในถนน Chulia ผ่านสามัญทัศน์ (stereotype) ที่สังคมคุ้นเคย เช่น ผมยาว สะพาย
กระเป๋าใบใหญ่ แบกของพะรุงพะรังเพื่อเข้าพัก ณ โรงแรมราคาประหยัด (งานชิ้นที่ 33) หรือ การ
ประชาสัมพันธ์รถสามล้อถีบของจอรจ์ทาวน์ ผ่านรูปคนถีบสามล้อพานักท่องเที่ยวถือโบรชัวร์ ‘Penang
Food Tour’ พร้อมคาบรรยายว่าคนถีบสามล้อเหล่านี้ทาหน้าที่เป็นมัคคุเทศน์ด้วย (งานชิ้นที่ 30)
ประติมากรรมเหล็กดัดหลายชิ้นเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่า วัตถุประสงค์ของงาน Marking George Town
นอกจากจะเพื่อสร้างความตื่นรู้ด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมแล้ว ยังผลิตออกมาเพื่อสื่อสารและดึงดูด
นักท่องเที่ยว
ธีม 4: การอยูร่ ่วมกันของพหุวัฒนธรรม
อีกหนึ่งธีมสาคัญของงาน Marking George Town คือเรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขของคนหลาก
วัฒนธรรม (multicultural coexistence) โดยมีงานจานวนมากในบรรดาเหล็กดัดทั้ง 52 ชิ้น ที่แสดงรูป
ของคนต่างเชื้อชาติ ต่างภาษา แต่มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างเป็นมิตร กลมเกลียว เป็นกันเอง และปราศ
อุปสรรคในการสื่อสารต่างวัฒนธรรมใดๆ เช่น สุลต่านมาเลย์จับมือกับคหบดีชาวจีนอย่างยิ้มแย้ม (งานชิ้น
ที่ 2) ถนน Ah Quee ที่ตั้งชื่อตามคหบดีชาวจีน แสดงรูปคณหบดีทักทายกับข้าราชการยุคอาณานิคม
อย่างเป็นไมตรี (งานชิ้นที่ 43) หรือช่างตัดผมชาวจีนและชาวอินเดียที่ตั้งกิจการอยู่ระแวกเดียวกัน (งานชิ้น
ที่ 45) มิหนาซ้ายังแสดงออกถึงความภาคภูมิในความสามารถในการสื่อสารต่างวัฒนธรรมของคนในเมือง
เช่น คนขายขนมปังแบบอินเดียหยอกล้อกับลูกค้าชาวจีน (งานชิ้นที่ 9) เจ้าของร้านกาแฟท้องถิ่นสามารถ
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สื่อสารกับลูกค้าชาวต่างชาติอย่างไร้อุปสรรค (งานชิ้นที่ 14) ถึงแม้บางงานจะเป็นเรื่องราวเชิงทะเลาะ ก็
ยังเสนอออกมาในเชิงขบขัน เช่น ถนน Church ที่ตั้งชื่อตามโบสถ์โปรตุเกสที่เคยตั้งอยู่บริเวณย่านคนจีน
แสดงภาพบาทหลวงคาทอลิกกาลังหน่ายใจกับชาวจีนที่ทะเลาะเบาะแว้งกัน (งานชิ้นที่ 31) นอกจากนี้
หลายๆงานยังพยายามสะท้อนจุดเด่นของปีนังคือ การผสมผสานกันของพหุวัฒนธรรม เช่น พ่อครัวชาว
อินเดียทาผัดหมี่ mee goreng (งานชิ้นที่ 10) หรือถนน Acheh ที่คนจีนเรียกชื่อว่า “ถนนช่างตี
ทองแดง” ตามกิจการค้าโลหะของชาวมาเลย์ที่อยู่บริเวณนั้น โดยรูปภาพแสดงถึงการผสมกลมกลืน
ระหว่างคนจีนและคนมาเลย์ ดังนั้น งาน Marking George Town ไม่ใช่เพียงแค่ความหลากหลาย
(diversity) แต่ยังเน้นว่าความหลากหลายเหล่านี้นี้สามารถอยู่รวมกันอย่างเป็นสุข (coexistence)
นอกจากนี้งาน Marking George Town พยายามเล่าประวัติศาสตร์ของเมืองที่ได้รับอิทธิพลจากกลุ่มคน
หลายเชื้อชาติ เช่น กัปตัน Francis Light ชาวอังกฤษที่ได้ยอมรับกันว่าเป็นบิดาผู้สร้างเมือง (founding
father) ของเกาะปีนัง แสดงท่าทีโอภาปราศรัยตอนรับนักท่องเที่ยวชาวตะวันตก (งานชิ้นที่ 29) ชาว
อินเดียที่บรรพบุรุษเป็นนักโทษแต่ปัจจุบันสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นพ่อค้า (งานชิ้นที่ 13)
หรือเหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์เช่นการถ่ายโอน (transfer) อานาจการปกครองเกาะปีนังจาก
อินเดียมายังสิงคโปร์ จนเป็นที่มาของชื่อ “Transfer Road” ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวถูกถ่ายทอดโดยตัว
การ์ตูนแสดงนักอาณานิคมอังกฤษกาลังแสดงท่าทางรื่นเริงพร้อมไปเฉลิมฉลองพร้อมกล่าวว่า “Happy
hour here we come” (งานชิ้นที่ 34) หรือเหตุการณ์เมืองปีนังถูกกองทัพญี่ปุ่นยึดครอง (Japanese
Occupation) สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ถูกถ่ายทอดออกเป็นตัวการ์ตูนขบขันของสายลับญี่ปุ่นและ
ผู้หญิงใส่ชุดกิโมโน ว่ากันว่าถนนสายนี้เป็นที่พานักของสายลับญี่ปุ่นในสมัยนั้น (งานชิ้นที่ 38) อย่างไรก็ดี
ชิ้นงานที่เล่าเรื่องเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ก็ถูกถ่ายออกมาในเชิงขบขันและรื่นเริง เช่นกับ
ชิ้นงานส่วนใหญ่ของงานชุดนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อย่อยประวัติศาสตร์ให้เข้าใจง่ายและเข้าใจได้โดนทันที
จากผู้พบเห็นซึ่งอาจไม่มีเวลามากนัก อย่างไรก็ดีนอกจากจะลดทอนความซับซ้อนของเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์แล้ว งานศิลปะถนนส่วนนี้ก็ยังนาเสนอประวัติศาสตร์ในแง่มุมเชิงบวก ซึ่งต่างจากเหตุการณ์
จริงทางประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยความรุนแรง เช่น การล่าอาณานิคม การค้าทาสและเชลยสงคราม การ
ครอบครองของชาวญี่ปุ่น (Japanese Occupation) ในช่วงสงครามโลก
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บทที่ 6
บทส่งท้าย
อดุมการณ์พหุวัฒนธรรมและศิลปะถนน
งานวิจัยชิ้นนี้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะถนนและอุดมการณ์พหุวัฒนธรรมของมาเลเซีย โดยศึ กษา
ว่าผู้จัดทาใช้ศิลปะถนนเป็นเครื่องมือ ในการถ่ายทอดสือสารอดุมการณ์พหุวัฒนธรรมอย่างไร และเพื่อเหตุ
ใด รายงานวิจัยนี้ประกอบไปด้วย 2 บทหลัก บทที่หนึ่งเป็นบริบทสังคมพหุวัฒนธรรมมาเลเซียและปีนัง
และบทที่สองเป็นการวิเคราะห์โครงการศิลปะถนน Marking George Town ที่จัดทาโดยรัฐบาลรัฐปีนัง
ในบทที่หนึ่ง ผู้วิจัยวิเคราะห์ลักษณะพหุวัฒนธรรมของมาเลเซียและปีนีงผ่านการรื้อสร้าง (deconstruct)
อดุมการณ์ชุดนี้ โดยอธิบายว่า อุดุมการณ์พหุวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือจัดการพหุสังคมมาเลเซีย ซึ่งเกิดขึ้น
ในสมัยอาณานิคมอังกฤษที่แบ่งประชากรท้องถิ่นออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ชาวพื้นเมืองมาเลย์ และชาวอพยพ
เชื้อสายจีนและอินเดีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการสังคมหลากเชื้อชาติให้เป็นระเบียบ ซึ่งมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อไม่กระทบการค้าการเสาะหา (extraction) ทรัพยากรธรรมชาติในสมัยนั้น การแบ่งชนชาติเป็น 3
กลุ่มนี้ เป็นมรดกตกทอดมาสู่สังคมมาเลเซียในยุคหลังอาณานิคม กลายเป็นการแบ่งเชื้อชาติอย่างเป็น
ทางการ (official racial category) ของประเทศมาถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ดี เชื้อชาติทั้ง 3 นี้มิได้ถูกจัดอยู่
ในระนาบเดียวกัน เนื่องจากคนชาวมาเลย์ถูกจัดอยู่ในสถานะที่สูงกว่า ฉันทาคตินี้ (favoritism) ได้รับการ
รับรองอย่างเป็นทางการในรัฐธรรมูญมาเลเซีย ที่อาณานิคมอังกฤษกับชนชั้นปกครองมาเลย์ได้ร่างก่อน
ได้รับเอกราช เพื่อรับรอง Ketuanan Melayu (Malay Dominance) หรือความเป็นใหญ่ของชนชาติ
มาเลย์ โดยมาตรา 153 กล่ าวถึงหน้าที่ของกษัตริย์มาเลเซี ยในการปกป้อง ‘สถานะพิเศษ’ (special
position) ของชนชาวมาเลย์19 มาตรานี้จึงเป็นการให้อานาจต่อนโยบายรัฐที่เอื้อต่อชนชาวมาเลย์ โดยที่
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เห็นได้ชัดคือ New Economic Policy ในยุค 1970 ที่ให้สิทธิพิเศษหลายประการ เช่น สวัสดิการของรัฐ
การศึกษา การจ้างงาน หรือแม้แต่การผังเมือง (ดูบทที่ 4)
ผู้วิจัยเลือกปีนังเป็นพื้นที่วิจัยเพื่อศึกษาการต่อรองทางอดุมการณ์พหุวัฒนธรรมระดับชาติและลักษณะ
สังคมระดับท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อดุมการณ์ของรัฐชาติว่าด้วย ความมีอานาจเหนือของชาวมาเลย์
(Malay dominance) และอดุมการณ์เสรีนิยมทางพหุวัฒนธรรม โดยเชื่อว่าปีนังจะทาให้เห็นลักษณะการ
ต่อรองทางอานาจอย่างชัดเจน เพราะว่าปีนังถือว่าเป็นสังคมที่ผิดแผกแตกต่างจากส่วนอื่นของมาเลเซีย
เนื่ อ งจากเป็ น เมื อ งการค้ า ขนาดใหญ่ แ ละไม่มี สุล ต่ า น มี ผู้ ค นหลากชาติ ห ลากศาสนา เป็ น ศู น ย์ ก ลาง
การศึกษาตั้งแต่สมัยอาณานิคม มีองค์กรภาคประชาสังคมที่เข้มแข็ง (เช่น PHT) มีสถาบันปัญชาชน ทั้ง
มหาวิทยาลัยและสถาบัน think thank (เช่น Penang Institute) ที่มั่นกระจายความรู้สู่ภาคสาธารณะ
ปัจจัยทางประวัติเหล่านี้ได้หล่อหลอมให้ปัญญาชนปีนังและภาคประชาสังคมมีความยึดมั่นในหลักการเสรี
นิยม เช่น ประชาธิปไตย เสรีภาพ สากลนิยม รวมทั้งพหุวัฒนธรรมนิยมและการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียม
ของพลเมืองที่แตกต่าง อย่างไรก็ดี ถึงแม้ปีนังจะเป็นแหล่งบ่มเพราะอดุมการณ์สังคมพหุวัฒนธรรม อุดุม
การณ์ดังกล่าวก็ไม่ได้แสดงออกมาอย่างเสรีเสมอไป เพราะต้องผ่านการต่อสู้ อภิปราย และประนีประนอม
ระหว่างกลุ่มคน ดังที่เห็นได้จากเหตุการณ์ต่างๆปีนังที่สะท้อนการต่อรองทางการเมืองทั้งระดับประเทศ
และระดับท้องถิ่น เช่น รัฐบาลกลางและรัฐบาลระดับรัฐ หรือรัฐท้องถิ่นที่เต็มไปด้วยข้าราชการเชื้อสาย
มาเลย์และนักวิชาการท้องถิ่นที่นาโดยปัญญาชนเชื้อสายจีน เป็นต้น เหตุการณ์ เหล่านี้ชี้ให้เห็นว่า พหุ
วัฒนธรรมไม่ใช่การอยู่ร่วมการอย่างผาสุกเสมอไป (peaceful coexistence) แต่เป็นการจัดการการอยู่
ร่วมกันของคนหลากกลุ่ม
ศิลปะถนนเป็นตัวอย่างที่สะท้อนการเจรจาต่อรองนี้ ผลงานวิจัยชี้ให้เห็นว่า โครงการจัดทาศิลปะถนน
สะท้ อ นลั ก ษณะเด่ น ของบริ บ ทพหุ วั ฒ นธรรมในมาเลเซี ย อย่ า งน้ อ ย 2 ประการ หนึ่ ง วาทกรรมพหุ
วัฒนธรรมของรัฐชาติมาเลเซียมีพลวัตที่เคลื่อนไหว (in flux) มาเลเชียเป็นพหุสังคมที่ประกอบด้วยคน
หลายชาติ อดีตที่ผ่านมามีการให้สิทธิ์ความเป็นใหญ่แก่ชนชาติมาเลย์ (Bhumiputra) ถึงแม้ในปัจจุบัน
ลักษณะดังกล่าวเริ่มคลี่คลายลง แต่ก็จะไม่หมดไป สอง พลวัตรที่เคลื่อนไหวเช่นนี้นี้ก่อให้ความอิหลักอีเห
ลื่อ (ambivalance) ของรัฐว่าจะเสนออัตลักษณ์ร่วมของสังคมออกมาในรูปแบบใด ดังที่ได้เห็นจากงาน
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ศิลปะถนนชุด Marking George Town ที่พยายามจะถ่ายทอดพหุวัฒนธรรมในรูปแบบที่เป็นมิตร กลม
เกลียว สมานฉันท์ และตลกขบขัน ซึ่งต่างจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์หรือสภาพสังคมปัจจุบัน แม้ว่า
ศิลปะถนนจะสามารถดึงดูดความสนใจจากภาคสาธารณะและนักท่องเที่ยวเป็นวงกว้าง แต่ก็มีประเด็นที่
ต้ อ งจ าต้ อ งเป็ น วิ พ ากษ์ ดั ง ต่ อ ไปนี้ การน าเสนอพหุ วั ฒ นธรรมในเชิ ง โรแมนติ ก (romanticization of
multiculturalism) การลดทอนความซับซ้อนของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ (reductionism) เกณฑ์
ความงาม และบทบาทของรัฐที่มีต่อการจากัดเสรีภาพทางการแสดงออกของศิลปิน ประเด็นเหล่านี้เป็นสิ่ง
สาคัญที่ต้องคานึงถึง เนื่องจากศิลปะถนนได้กลายเป็นเครื่องมือฟื้นฟู เมืองและส่งเสริมการท่องเที่ยว ใน
หลายๆเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อย่างไรก็ดี งานวิจัยชิ้นนี้มิได้มุ่งเสนอว่ารัฐเป็นผู้ร้ายไปเสียหมด อันที่จริงแล้วจะเห็นได้ว่าภาคประชาสังคม
ภาคเอกชน หรือชนชั้นมีการศึกษาก็ได้รับนา (acquire) วาทกรรมพหุวัฒนธรรมแบบชื่นมื่น ดังที่เห็นได้
จาก ศิลปะถนนและกิจกรรมวัฒนธรรมรูปแบบต่างๆ เช่น มหกรรม การแสดง งานเทศกาล โบรชัวร์
โรงแรม ฯลฯ ที่เน้นเสนอความกลมเกลียวระหว่างวัฒนธรรม ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ กระบวนการนาเสนอ
เมื อ งจอร์ จ ทาวน์ เ ป็ น เมื อ งมรดกโลก และงานเฉลิ ม ฉลองประจ าปี George Town Heritage
Celebrations (ดังที่เสนอไว้ในข้างต้น ) ทั้งๆที่สองงานนี้มีภาคประชาสังคมเป็นแกนนาหลักโดยทางาน
ร่วมกับภาครัฐ ดังนั้น ผู้วิจัยต้องการสะท้อนว่า หลายภาคส่วนที่ไม่ใช่รัฐ (non-state actors) ก็มีบทบาท
ในการผลิตซ้า (reproduce) วาทกรรมพหุวัฒนธรรมเชิงสมานฉันท์ เช่นกัน ถ้ามองจากมุมมองแบบการ
สร้างความเข้าใจร่วมกัน (intersubjectivity) อาจจะมองได้ว่าวาทกรรมสมานฉันท์นี้เป็นสิ่งดีงาม เพราะ
ช่ ว ยส่ ง เสริ ม ความกลมเกลี ย วระหว่ า งเชื้ อ ชาติ แต่ จุ ด บอดของแนวคิ ด นี้ คื อ คื อ การป้ า ยยาชาต่ อ
ประสบการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ หลับหูหลับตาใส่โครงสร้างทางอานาจ และเพิกเฉยต่อข้อพิพาท ซึ่งอันที่จริง
แล้วถือว่าเป็นธรรมดาโลกของสังคมสมัยใหม่ที่ซับซ้อน 20 งานวิจัยจึงชี้ให้เห็นว่า ความขัดแย้ง(ทั้งทางตรง
และทางอ้อม)ระหว่างเชื้อชาติถูกทาให้เงียบลงในงานศิลปะถนน และถูกแทนที่โดย ‘ธีม’ ของความสุข
ค ว า ม ก ล ม เ ก ลี ย ว ค ว า ม รื่ น เ ริ ง ซึ่ ง ขั ด กั บ เ ห ตุ ก า ร ณ์ จ ริ ง ท า ง สั ง ค ม
วาทกรรมพหุวัฒนธรรมเชิงสมานฉันท์ที่ถูกถ่ายทอดผ่านงานศิลปะถนนนั้น จึงเป็นการสะท้อนความ
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ปรารถนาในอนาคตมากกว่าสะท้ อ นสภาพเป็ นจริ งในปั จจุบั น อนึ่ง ความย้อนแย้งของการน าเสนอ
วัฒนธรรมในลักษณะนี้คือ มาเลเซียในยุคหลักเอกราชเป็นสั งคมหลังอาณานิคม (postcolonial) แต่กลับ
เลือกนาเสนอวัฒนธรรมตนที่เน้นความเป็นโลกตะวันออก (oriental) และความแปลกพิศดาร (exotic) ซึ่ง
การนาเสนอแบบนี้แทบไม่ต่างไปจากการที่ชาวยุโรปเลือกเสพย์วัฒนธรรมความเป็นอื่น (Otherness) ใน
จินตกรรมของตนในสมัยศตวรรษที่ 19 และ 20
ทาไมต้องศึกษา “การเมืองในวัฒนธรรม”
ในตอนท้าย ผู้วิจัยขอขยายผลกลับไปที่แนวคิดเรื่องวัฒนธรรม อดุมการณ์ และพื้นที่ ซึ่งเป็นกรอบความคิด
ที่ผู้วิจัยใช้มาอธิบายหัวข้อพหุวัฒนธรรมและศิลปถนนในเมืองจอร์จทาวน์ ประเทศมาเลเซีย โดยเสนอว่า
ทาไมต้องมีการศึกษาประเด็นการเมื องในเรื่องวัฒนธรรม โดยเล่าผ่านเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย 2 เหตุการณ์
ดั ง ต่ อ ไปนี้ กลางปี 2557 ผู้ วิ จั ย ได้ มี โ อกาสเข้ า ฟั ง งานบรรยายวิ ช าการทางวั ฒ นธรรมอาเซี ย นของ
นักวิชาการท่านหนึ่ง ตอนเริ่มต้นนักวิชาการท่านนั้นออกตัวว่า ท่านสนใจวิจัย ‘วัฒนธรรมเพียวๆ’ และ
ไม่ได้สนใจมิติด้านสังคมการเมืองเลย คากล่าวนี้ทาให้ผู้วิจัยฉุกคิดว่า นักวิจัยสามารถศึกษา ‘วัฒนธรรม
เพียวๆ’ โดยไม่ ศีกษาสังคมที่แวดล้อมวัฒนธรรมนั้น ได้จริงหรือ ? ต่อมาในปี 2561 ผู้วิจัยได้นาเสนอ
ความก้าวหน้าโครงการวิจัยนี้ (ศิลปะถนน พหุวัฒนธรรม และกำรฟื้นฟูชุมชน เมืองจอร์จทำวน์ ประเทศ
มำเลเซีย) โดยเสนอว่า ศิลปะถนนเป็นสะท้อนการเมืองเรื่องวัฒนธรรมประเภทหนึ่งของสังคมพหุสังคม
มาเลเซีย ในการนั้นมีผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งติงการใช้คาว่า ‘การเมือง’ ในลักษณะนี้ เนื่องจากท่านสงสัยว่า
ศิลปะถนนไปเกี่ยวข้องกับการเมืองการเลือกตั้งได้อย่างไร สองเหตุ การณ์นี้มีความคล้ายคลึงกันคือ เป็น
การมองวัฒนธรรมที่ตัดขาดออกจากสภาพสังคมที่ก่อร่างสร้างวัฒนธรรมนั้นๆขึ้นมา และเมื่อไหร่ก็ตามที่
สั ง คมซั บ ซ้ อ นขึ้ น ประกอบด้ ว ยคนหลากหลายมากขึ้ น ทั้ ง ทางเชื้ อ ชาติ อดุ ม การณ์ และความคิ ด
‘วัฒนธรรม’ของสังคมนั้นก็ย่อมสะท้อนการเจรจาต่อระหว่างกลุ่มคนและเหล่าความคิดเหล่านี้ นี่คือนิยาม
‘การเมื อ งเรื่ อ งวั ฒ นธรรม’ ของผู้ วิ จั ย โดยมิ ไ ด้ ห มายถึ ง การเมื อ งในความหมายแคบ เช่ น การเมื อ ง
ระดับชาติ พรรคการเมือง การเลือกตั้ง การแต่งตั้งรัฐมนตรี แต่เป็นการเมืองในความหมายกว้า งซึ่ ง
หมายถึงการต่อรองทางอานาจของคนทุ กคน (political actor) ในทุกด้านของชีวิต ไม่ใช่แค่นักการเมือง
(politician) ผู้วิจัยนาเสนอบริบทเหล่านี้เนื่องจากไม่อิ่มใจกับทัศนคติเชิงโรแมนติกที่ภาควิชาการ วิชาชีพ
และภาคสาธารณะในประเทศไทย ที่มักมองปีนีงเป็น ‘โมเดล’ หรือ ‘ความสาเร็จ’ และทัศนคติเชิงโรแมน
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ติกของงานวิจัยพหุวัฒนธรรมศึกษาจานวนหนึ่ง ที่มักมองพหุวัฒนธรรมเป็นเรื่องของการสมัครสมานกลม
เกลียว ในการนี้ผู้ วิจัยจึงเสนอว่ า งานวิจัยพหุวัฒนธรรมจ าเป็นต้ อ งเปิด รับการวิเคราะห์เ ชิ งวิ พ ากษ์
(critical perspective) ซี่งมองข้ามการพรรณาการอยู่ร่วมกันของกลุ่มคมอย่างผิวเผิ น และมองถึงการ
ต่อรองทางอานาจของกลุ่มคนเหล่านั้น และดูว่าการต่อรองนี้ถูกสะท้อนหรือประนีประนามในงานศิลปะ
หรืองานวัฒนธรรมรูปแบบอื่นอย่างไร
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