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หัวข้อภาคนิพนธ์ การน าเสนอภาพลกัษณ์และอัตลักษณ์ของคนจีนโพ้นทะเล (คน

มาเลเซียเช้ือสายจีน) ผ่าน Johor Bahru Chinese Heritage 

Museum รัฐยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาการน าเสนอภาพลักษณ์และอัตลกัษณ์ของคนจีนโพ้นทะเล (คนมาเลเซียเช้ือสาย
จีน) ผ่าน Johor Bahru Chinese Heritage Museum รัฐยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษารปูแบบภาพลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของคนจีนโพ้นทะเล (คนมาเลเซียเช้ือสายจีน)ภายใน
พิพิธภัณฑ์ และเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ถึงบทบาท ความส าคัญ และความส าคัญทางประวัติศาสตร์ 
สถานะทางสังคมของคนจีนในรัฐยะโฮร์ที่ถูกจัดแสดงผ่านพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์ Johor Bahru 
Chinese Heritage เป็นพพิิธภัณฑ์ท้องถ่ินของกลุ่มชาติพันธ์ุจีนซึ่งเป็นชาติพันธ์ุรองกลุม่ใหญ่ในพหุ
สังคมอย่างประเทศมาเลเซีย และเป็นด่ังพื้นที่ความทรงจ ารว่มของกลุม่ชนและรัฐ รวมถึงยังถูกใช้เป็น
สถานที่ที่กลุ่มคนจีนยะโฮร์ใช้ในการสร้างพื้นที่ทางอัตลกัษณ์และต่อรองความหมายของตนเอง อีกใน
แง่หนึ่งกเ็ป็นตัวเช่ือมความสัมพันธ์กับสังคมรัฐยะโฮร์ด้วย 

 ผลการศึกษาจากการศึกษาเอกสารและข้อมลูภาคสนามพบว่า พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็น
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินที่เกิดจากการมสี่วนร่วมของทั้งกลุม่คนจีนยะโฮร์และรฐัยะโฮร์ เพื่อสร้างพื้นที่ความ
ทรงจ าร่วมของกลุ่มชาติพันธ์ุจีนในรัฐยะโฮร์ที่เป็นเสมือนพื้นที่เปิดเพื่อเช่ือมโยงเรือ่งราวทาง
ประวัติศาสตร์ของเมืองยะโฮร์กับคนร่วมสงัคม ยิ่งไปกว่าน้ันการสร้างพื้นที่ความทรงจ าร่วมในรปูแบบ
พิพิธภัณฑ์นีเ้ป็นหนึง่ในกระบวนการรื้อฟื้น ประกอบสร้าง ด ารงรกัษา และแสดงอัตลกัษณ์ของคนจีน
ยะโฮร์ เพือ่ตอกย้ าการมีตัวตนและเป็นสว่นหนึ่งที่ส าคัญในความเป็นรฐัยะโฮร์  เหล่าน้ีคือสิ่งที่
พิพิธภัณฑ์พยายามน าเสนอและขับเน้น อีกทัง้พิพิธภัณฑ์แหง่นี้ยังถูกใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการสร้าง
ส านึกทางชาติพันธ์ุจีนและสังคมคนจีนยะโฮร์ใหม้ีเข้มแข็งมากยิ่งข้ึน แต่ในอีกแง่หนึ่งก็เลือกที่จะกดทับ
ความทรงจ าหรือข้อเท็จจรงิบางประการที่ไม่ควรค่าแก่การน าเสนอออกจากการจัดแสดงภายใน



(2) 
 

พิพิธภัณฑ์ ดังนั้นแล้วพิพิธภัณฑ์ Johor Bahru Chinese Heritage สะท้อนให้เห็นว่าความเป็นจรงิที่
ถูกกดทับไว้ในสังคมมาเลเซียภายใตค้วามเป็นพหุสงัคมของประเทศมาเลเซียที่แม้ว่าความขัดแย้งทาง
ชาติพันธ์ุจะไม่ได้มีความรุนแรงและแสดงออกกันอย่างชัดเจนดังเช่นในอดีต แต่การจะแสดงออกซึง่อัต
ลักษณ์ทางชาติพันธ์ุของชาติพันธ์ุกลุม่รองก็คงยงัมีข้อจ ากัดอยู่ ยังคงมีความกลัวและไม่สามารถ
น าเสนอข้อเทจ็จริงบางประการได้ เนื่องจากความจริงบางประการที่เกิดข้ึนในอดีตเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับ
ความทรงจ าของคนกลุ่มหลัก หากมีการน าเสนอและผลิตซ้ าข้อเท็จจรงิทีส่ร้างความขัดแย้งผ่าน
พิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นพื้นทีเ่ปิดอาจสง่ผลเสียทัง้ต่อความสมัพันธ์และภาพลักษณ์ของชาติพันธ์ุรองอย่าง
ชาติพันธ์ุจีน การจัดแสดงจงึถูกคัดสรรมาอย่างดีเป็นไปในรปูแบบที่สร้างความรูส้ึกและโน้มน้าวใจใหผู้้
เข้าชมพิพิธภัณฑ์ได้สัมผสัถึงด้านที่ดรีะหว่างกันในสงัคมรฐัยะโฮร์ มากกว่าจะท าให้รูส้ึกถึงการต่อสู้เพือ่
เรียกร้องความเท่าเทียมในสังคม  
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กิตติกรรมประกาศ 

 

 ในการท าภาคนิพนธ์เลม่นี้จนเสร็จสมบูรณ์ ผู้ศึกษามบีุคคลมากมายที่ต้องกล่าวขอบคุณ 
เนื่องจากหากไม่ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือ และก าลังใจจากบุคคลทีจ่ะกล่าวถึงต่อไปนี้การท าภาค
นิพนธ์ฉบับนี้คงไม่เป็นรปูเป็นร่างและลลุ่วงไปด้วยดีได้ กลุ่มคนแรกที่อยากกล่าวขอบคุณ คือ 
ครอบครัวของผู้ศึกษาเอง ทั้งป๊า ม๊า คุณย่า และคุณยายทั้งสามคนที่คอยให้ก าลังใจและให้พรแกผู่้
ศึกษามาตลอด บุคคลหนึ่งทีส่ าคัญมาก คือ อาจารย์แปง้ อาจารย์ทีป่รกึษา ขอบคุณมากๆนะคะ
ส าหรับความรู้ ค าแนะน า ในการท าภาคนิพนธ์ คอยไถ่ถามคามคืบหน้าของงาน คอยช่วยตอนดีเฟนด์ 
และหนูต้องขอโทษทีง่านอาจจะออกมาไม่ดเีท่าที่ควร และตอ้งขอบคุณโกหญงิที่แนะน าอาจารย์ที่
ปรึกษาที่น่ารักให้รูจ้ัก นอกจากนี้งานจะไม่เข้มข้นและเร้าใจข้ึนเลยถ้าขาดกรรมการสอบภาคนิพนธ์
อย่างอาจารย์สุวรรณรัตน์ที่ท าการสอบอย่างเข้มข้น และกดดันให้งานออกมามีความสมบรูณ์มาก
ยิ่งข้ึน 

 เพื่อนในเอกก็เป็นกลุ่มทีอ่ยากขอบใจ มอสและคัมภีร์ ชาวทีมมาเลเซียที่ไปปลงภาคสนาม
ด้วยกัน และขอบใจเป็นพเิศษส าหรับคัมภีร์ที่ไปตะลุยเมืองยะโฮรบ์าหร์ูเป็นครั้งแรกด้วยกันทัง้ตื่นเต้น
ลุ้นและสนุก นาตาลีและเบลล์ที่คอยถามความคืบหน้าของงานกันตลอด ท าใหม้ีแรงกระตุ้นในการท า
ภาคนิพนธ์และปรับทุกข์กันเสมอ รวมถึงเพื่อนๆในคลาสผู้มปีระสบการณ์ในการท าภาคนิพนธ์มาแล้ว
ที่คอยให้ก าลังใจและแนะแนวทางการปั่นภาคนิพนธ์  นอกจากนี้ก็ยังมีอกีหลายคนและหลายสิ่งที่
กระตุ้นและท าภาคนิพนธ์จนส าเรจ็ ซึ่งไม่ได้กล่าวถึงในที่นี้ แต่ก็รู้สกึขอบคุณมากจรงิๆ ส าหรบัสิง่ต่างๆ
ที่เข้ามาในช่วงเวลาทีเ่หนือ่ยและท้อ เป็นบททดสอบหนึง่ของชีวิตมหาวิทยาลัยที่ไดเ้ผชิญ  
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บทท่ี 1 

 

บทน า 

 

1.1 ท่ีมาและความส าคัญของปัญหา 

 การอพยพย้ายถ่ินฐานถือเป็นกจิกรรมหนึง่ของมนุษย์ เป็นการเคลือ่นย้ายของบุคคลหรือกลุ่ม
คนจากที่อยู่อาศัยหนึ่งไปยงัถ่ินที่อยู่ใหม่ โดยมีเจตนาทีจ่ะตั้งถ่ินฐานอยู่ ณ ถ่ินที่อยู่ใหม่ ในช่วง
ระยะเวลาหนึง่ หรืออาศัยอยู่เป็นการถาวร ซึง่การย้ายถ่ินฐานอาจจะเกิดข้ึนหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็น
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า โอกาสทางเศรษฐกจิ หรอืเพือ่หนีภัยคุกคามต่างๆ อาทิ สงคราม โรคระบาด 
หรือภัยธรรมชาติ โดยการอพยพย้ายถ่ินน้ันสามารถจําแนกเป็น 2 ลักษณะหลกั คือ การย้ายถ่ินใน
ประเทศ (Internal Migration) เป็นการย้ายถ่ินของประชากรของประเทศหนึ่ง ย้ายถ่ินจากพื้นที่หนึง่
ไปยังอีกพื้นที่หนึง่ภายในประเทศ และอกีลกัษณะหนึ่ง คือ การย้ายถ่ินระหว่างประเทศ 
(International Migration) เป็นการย้ายถ่ินของประชากรประเทศหนึ่งข้ามประเทศ โดยเข้าไปอาศัย
ในดินแดนของอีกประเทศหนึ่ง การย้ายถ่ินที่เกิดข้ึนน้ีเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงประชากรใน
ทั้งประเทศต้นทางและประเทศปลายทาง1 

 คนจีนเป็นกลุม่คนที่มีการอพยพเคลื่อนย้ายและตั้งถิ่นฐาน ณ ประเทศต่างๆทั่วโลก ทําใหเ้กิด
ชุมชนคนจีนขนาดใหญ่กระจายอยูท่ั่วโลก ซึง่เป็นผลมาจากการที่ชาวจีนได้อพยพไปอาศัยอยู่ใน
ต่างประเทศมาเป็นเวลาหลายร้อยปี โดยทีผ่่านมาได้อพยพเป็น 4 ระลอกใหญ่2 ดังนี ้

 คนจีนในยุคแรกเริ่มได้เดินทางมาค้าขายและอยู่อาศัยในดินแดนโพ้นทะเล ในสมัยราชวงศ์ 
หมิง (ค.ศ. 1368-1644) ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพ่อค้าเรือสําเภาเข้ามาค้าขายและตัง้ถ่ินฐานใน
เส้นทางเดินเรือยุคโบราณ เช่น หมูเ่กาะที่เป็นประเทศฟิลปิปินส์ในปจ๎จุบัน ดินแดนในแหลมมลายู 
ช่องแคบมะละกา และหมูเ่กาะต่างๆ ซึ่งเป็นอินโดนีเซียในปจ๎จบุัน ผู้ตั้งถ่ินฐานทีเ่ป็นพอ่ค้าเหล่าน้ีถูก

                                                             
1ดร. สักกรินทร์ นิยมศิลป์. (2554). จุดเปลี่ยนกระแสการย้ายถิ่นในเอเชีย:สู่ยุคการรวมตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาค (Change of 
 Migration Patterns in Asia:Towards Regional Economic Integration). เรียกใช้เมื่อ 18 มกราคม 2560 จาก 
 http://www.idsa.ipsr.mahidol.ac.th/article_download/จุดเปลี่ยนกระแสการย้ายถิ่น.pdf 
2 ดร.สักกรินทร์ นิยมศิลป์. (2555). คลื่นลูกที่สี:่ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับการย้ายถิ่นของชาวจีนยุคใหม่ (The Fourth Wave: 
 Southeast Asia and New Chinese Migrants). บทความน าเสนอในการประชุมสังคมวิทยาระดับชาต ิครั้งที ่4 
 คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติสาขาสังคมวิทยา ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 
 18-19 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด,์ 1-16. 
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เรียกกันว่า หัวฉาง (Huashang) ผู้อพยพที่เข้ามาในช่วงนี้เปน็ผู้ชาย ส่วนมากเข้ามาในฐานะพอ่ค้า 
โดยพ่อค้าชาวจีนเหล่าน้ีได้สมรสกับสตรีพื้นเมือง จึงเกิดชุมชนชาวจีนโพ้นทะเลในยุคแรก โดยมกีาร
ผสมผสานทางวัฒนธรรม คือ วัฒนธรรมเปอรานากัน (Peranakan) ยุคคลื่นลูกท่ีหน่ึงของการอพยพ
ย้ายถ่ินของคนจีน เกิดข้ึนในช่วงราชวงศ์ชิง ซึ่งเป็นยุคที่แมนจูครองอํานาจ ตั้งแต่ ค.ศ. 1644 เป็นต้น
มา เป็นการเดินทางอพยพกลุ่มใหญ่ของคนจีนทีเ่กิดข้ึนอย่างจริงจัง ตั้งแต่กลางคริสตศตวรรษที่ 17 ซึ่ง
เป็นผลมาจากหลงัยุคล่าอาณานิคมของมหาอํานาจตะวันตกที่เข้ามาครอบครองดินแดนต่างๆ และเปิด
โอกาสให้พ่อค้า นักเดินเรือ และช่างฝมีือชาวจีนเข้ามาต้ังถ่ินฐานในอาณานิคม ยุคคลื่นลูกท่ีสองของ
การอพยพย้ายถ่ินของคนจีน เป็นช่วงที่แรงงานชาวจีนหลั่งไหลออกนอกประเทศภายหลังสงครามฝิ่น
ครั้งทีส่อง (ค.ศ. 1858-1860) การพ่ายแพ้สงครามฝิ่นทําใหท้างการจีนต้องยอมใหม้หาอํานาจ
ตะวันตกระดมแรงงานจีนไปทางานในต่างประเทศได้อย่างเสรี จนเรียกว่าเป็นช่วงการอพยพของกลุี
ชาวจีน แรงงานจีนยุคนี้ถูกเรียกว่า หัวกง (Huagong) โดยสว่นจะประกอบอาชีพเป็นแรงงานในเหมือง
ทอง เหมืองถ่านหิน แปลงเกษตร ไร่ขนาดใหญ่ และโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ โดยเฉพาะเส้นทาง
รถไฟในดินแดนอาณานิคมทั้งในเอเชีย อเมริกาเหนือ และออสเตรเลีย  ยุคคลื่นลูกท่ีสามของการ
อพยพย้ายถ่ินของคนจีน เกิดข้ึนภายหลังการสิ้นสุดอํานาจของราชวงศ์ชิงในปี ค.ศ. 1911 เป็นยุคที่
เกิดความขัดแย้งและความวุ่นวายทางการเมอืงในประเทศ จนเกิดการปฏิวัติของพรรคคอมมิวนสิต์ใน
เวลาต่อมา ยุคนี้เป็นยุคที่ชาวจีนจํานวนมากอพยพมายังพื้นที่บรเิวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
เนื่องจากภาวะรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ในช่วงต้นคริสตศักราชที่ 20 หลงัการฟื้นตัวจาก
สงครามโลกครั้งที1่ ซึ่งมีการลงทนุและการเตบิโตทางอุตสาหกรรมอย่างมาก จนทําให้ชุมชนชาวจีน
เติบโตอย่างมากในยุคนั้น ชาวจีนอพยพยุคนีถู้กเรียกว่า หัวเฉียว (Huaqiao) ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผู้ทีม่ี
การศึกษาและและมีความรู้สึกชาตินิยมสูง อีกประการหนึ่ง ในยุคนีม้ีการย้ายถ่ินของสตรีชาวจีนด้วย 
โดยส่วนใหญเ่ข้ามาเป็นแรงงาน บางส่วนมาเป็นครสูอนภาษาจีน และบางส่วนเข้ามาพร้อมกับ
ครอบครัวของตน  ยุคคลื่นลูกท่ีสี่ของการอพยพย้ายถ่ินของคนจีน คนจีนที่อพยพย้ายถ่ินไปอาศัยยงั
ต่างประเทศในยุคนีม้เีปูาหมายในการเดินทางที่แตกต่างจากชาวจีนโพ้นทะเลในอดีต โดยในอดีต 
ตลอดช่วงเวลาราว 4 ศตวรรษจนถึงการปฏิวัติคอมมิวนิสต์ในประเทศจีน ชาวจีนส่วนใหญ่นิยม
เดินทางไปตัง้รกรากยงัภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหลัก แต่ในช่วงปลายทศวรรษที่ ค.ศ. 1970 
คนจีนอพยพได้มุ่งหน้าไปยังประเทศที่พัฒนาแล้ว อย่างเช่น ประเทศในทวีปอมรกิาเหนอื และยุโรป 
โดยเฉพะสหรัฐอเมรกิา แคนนาดา และอังกฤษ หรือไปยงัประเทศกาลงัพัฒนาที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ 
อาทิ บราซลิ อารเ์จนตินา และเมก็ซิโก โดยคนจีนอพยพในยุคนีถู้กเรียกว่า Xin Yimin 

 จะเห็นได้ว่าภูมิภาคเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหนึง่พื้นทีป่ลายทางทีส่ําคัญสําหรบัการอพยพ
ย้ายถ่ินต้ังแต่อดีตจนถึงปจ๎จบุัน โดยคนจีนถือเป็นกลุ่มคนทีม่ีการเคลื่อนย้ายออกนอกประเทศมาก
ที่สุด และอาศัยอยูท่ั่วทุกมมุโลก โดยคนจีนโพ้นทะเล (Oversea Chinese) หรือหัวเฉียว (華僑) 
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หมายถึง คนเช้ือสายจีนที่อพยพไปอาศัยหรือเกิดนอกประเทศจีน ป๎จจบุันมีคนจีนโพ้นทะเลและ
ลูกหลานคนจีนราวๆ 40ล้านคน อาศัยอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึง่เป็นประชากรหลกัใน
ประเทศสงิคโปร์ และยงัเป็นกลุม่ชาติพันธ์ุย่อยที่สําคัญของ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศไทย ประเทศ
มาเลเซีย ประเทศฟิลปิินส์ และประเทศเวียดนาม หากจะกล่าวถึงประเทศมาเลเซีย หนึ่งในดินแดน
แห่งความหลาหลายทางวัฒนธรรม (Multiculturalism) ที่มีผู้คนจากหลากหลายพื้นทีเ่ดินทางอพยพ
เข้ามายังประเทศน้ี ป๎จจุบันประเทศมาเลเซียประกอบด้วยประชากร 3 กลุ่มหลัก อันได้แก่ มาเลย์ 
(Malaysian) จีน (Chinese-Malaysian) และอินเดีย (Indian-Malaysian) ถึงแม้แต่ละกลุ่มชนจะมี
การแสดงอัตลกัษณ์ที่แตกต่างกันออกมาอย่างชัดเจน แต่สามารถอาศัยอยู่ภายในสังคมเดียวกันได้ 

 คนจีนหรอืคนจีน-มาเลย์ (Chinese Malaysian) หมายถึง คนที่มีเช้ือสายจีนทีเ่กิดหรืออพยพ
มายังประเทศมาเลเซีย  ป๎จจบุันมจีํานวนราว 7.4 ล้านคน หรือร้อยละ 23.4 จากประชากรทั้งหมด
ของประเทศมาเลเซีย (จํานวนประชากรปี 2016)3 ซึ่งเป็นประชากรที่มจีํานวนมากเป็นอันดบั 2 รอง
จากประชากรกลุม่หลัก นั่นคือคนมาเลย์  

โดยส่วนใหญ่คนมาเลเซียเช้ือสายจีน มักจะนิยามตัวเองว่าเป็น “คนจีน” การนิยามว่า เป็นคน
มาเลเซียเช้ือสายจีน (Chinese Malaysian) นั้นอธิบายถึงว่า “ความเป็นจีน (Chinese)” เป็นสิ่งที่
อธิบายถึงความเป็นตัวตน ส่วน “คนมาเลเซีย (Malaysian)” คืออธิบายว่า ฉันเป็นใคร ซึ่งหมายความ
ว่าฉันเป็นพลเมืองมาเลเซีย แต่เป็นชาติพันธ์ุจีน มาเลเซียเปน็ประเทศของฉัน ฉันเติบโตข้ึนมาใน
มาเลเซีย และฉันรูส้ึกผกูพันกบัประเทศมาเลเซีย ฉันกังวลว่าจะเกิดอะไรข้ึนทีม่าเลเซียไม่ใช่ไต้หวัน
                                                             
3 Population of Malaysia 2014-2016. (n.d.). Retrieved February 1, 2017, from Department of statistics Malaysia 
 Official portal : 
 https://www.dosm.gov.my/v1/index.php?r=column/cthemeByCat&cat=155&bul_id=OWlxdEVoYlJCS0hU
 ZzJyRUcvZEYxZz09&menu_id=L0pheU43NWJwRWVSZklWdzQ4TlhUUT09 

แผนภูมิที่ 1 แสดงสัดส่วนจํานวนประชากรแต่ละเชื้อชาติของประเทศมาเลเซีย ปี
2016 

68% 

24% 

7% 1% 

จ านวนประชากรของประเทศมาเลเซีย (ปี2016) 
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หรือจีน 4 ป๎จจุบันคนจีนยงัคงดํารงอัตลักษณ์ความเป็นจีนพื้นฐานด้วยการพูดภาษาจีน โดยสามารถ
แบ่งคนจีนได้เป็น 2กลุ่ม5 คือ กลุ่มคนจีนที่ได้รับการศึกษาจากโรงเรียนแบบองักฤษ (English 
educated) โรงเรียนทีจ่ัดต้ังโดยรัฐบาลของจักรวรรดอิังกฤษแห่งแรกจัดต้ังในปี 1816 ณ รัฐปีนัง6 ซึ่ง
การเรียนการสอนจะใช้ภาษาอังกฤษ และอีกกลุ่มหนึ่ง คือ คนจีนที่เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนจีน 
(Chinese Schools) โดยโรงเรียนจีนถูกจัดต้ังข้ึนในช่วงทศวรรษที่1920 และเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบการศึกษาของชาติเมื่อปี 19567 ซึ่งการศึกษาในระบบนี้จะมีการสอนภาษาจีนเป็นหลัก  

 ถ้าเรามองในเชิงลึกไปถึงรากความเป็นมาของคนจีนที่อพยพเข้ายังประเทศมาเลเซีย การ
อพยพเข้ามาของคนจีนโพ้นทะเลเกิดจากป๎จจัยผลักและป๎จจัยดึงดูดที่แตกต่าง ซึง่ทําให้ลักษณะของ
คนจีน รวมถึงการปรบัตัวให้เข้ากบัสภาพสังคมมาเลเซียย่อมต่างด้วยเช่นกัน เราอาจแบ่งได้ 2 ช่วงของ
การอพยพ ดังนี ้

  ช่วงที่ 1 (First wave) คนจีนโพ้นทะเลอพยพเข้ามาในยุคอาณาจักรมะละกา ช่วง
ต้นศตวรรษที่ 15 เนื่องจากความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาณาจักรจีนและอาณาจักรมะละกา โดยมกีาร
กล่าวอ้างถึงตํานานของ สุลต่านมานสรุ์ ชาร์ เกี่ยวกับการอภิเษกสมรสกับฮาง ลี โป จากประเทศจีน 
ซึ่งการแต่งงานข้ามเช้ือชาติน้ี ทําให้เกิดลูกหลานกลุ่มใหม่ขึ้น นั่นก็คือ เปอรานากัน (Peranakan) 
ผู้ชายจะเรียกว่า บาบา (Baba)และผูห้ญิงเรียกว่า  ยอนยา (Nyonya) 

  ช่วงที่ 2 (Second wave) ถือเป็นการอพยพครั้งใหญ่ของคนจีนโพ้นทะเล ซึ่งอยู่
ในช่วงศตวรรษที่ 19ถึงต้นศตวรรษที่ 20 เป็นการอพยพเพือ่หนีภัยส่งสงครามภายในประเทศจีน (ช่วง
ปี 1840) และการหลั่งไหลเข้ามายังสหพันธรัฐมาลายาในอดีต ซึ่งเป็นผลมาจากจักรวรรดิอังกฤษที่
ต้องการแรงงานจํานวนมากสําหรับการทําสวนยางพาราและเหมืองแร่ โดยคนจีนที่อพยพเข้ามา
ในช่วงที่ 2นี้จะถูกเรียกว่า “คนจีนใหม”่หรือ ตอตอก (Totok)ในภาษามาเลย ์

 คนจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศมาเลเซีย ในอดีตส่วนใหญอ่พยพเข้ามาในฐานะแรงงาน จน
พัฒนาเข้าสู่ภาคธุรกิจ และกําลังก้าวสู่มหาอํานาจทางเศรษฐกิจในสงัคมมาเลเซีย คนจีนมีในมาเลเซีย
ถึงแม้ว่าจะอพยพมาจากหลากหลายภาคของประเทศจีน แต่ก็มีจุดร่วมหรือการคงไว้ซึ่งความเป็นจีนที่

                                                             
4 Wu, Y. (2007, January 14). Malaysian chinese or Chinese malaysian. Retrieved March 28, 2017, from 
 https://iamyuanwu.wordpress.com/2007/01/14/malaysian-chinese-chinese-malaysian/ 
5 Education system and languages literacy. (n.d.). Retrieved February 1, 2017, from 
 https://en.wikipedia.org/wiki/Malaysian_Chinese#Education_stream 
6 THE EDUCATION SYSTEM OF MALAYSIA: English-Medium Schools . (n.d.). Retrieved May 1, 2017, from 
 http://www.teo-education.com/teophotos/albums/userpics/053_Early_Education_in_Malaysia.pdf 
7 Santhiram R. Raman, T. Y. (2015). Chinese Primary Schools. The Development of Chinese Education in 
 Malaysia: Problem and Challenge, 3. 
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เหนียวแน่น โดยที่ “พวกเขาได้แบกรับประวัติศาสตร์ที่ต่อเนือ่งของอัตลักษณ์ความเป็นจีน ซึ่งถูก
เปลี่ยนแปลงโดยประสบการณ์การทําใหเ้ป็นท้องถ่ิน (Localization) ในประเทศมาเลเซียของพวกเขา
เอง” (Tan Chee Beng,1997) เป็นการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ความเป็นจีนของตนเอง โดยผนวกรวม
เอาวัฒนธรรมประจําท้องถ่ินเข้ามาด้วย อย่างไรก็ดีคนจีนในมาเลเซีย ก็ยงัคงประสบปญ๎หาเรือ่งสิทธิ
ความเท่าเทียมในฐานะการเป็นพลเมืองมาเลเซีย แม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่มานานหรือมบีทบาทสําคัญใน
สังคมก็ตาม 

 พื้นที่สําหรบัการตัง้ถ่ินฐาน และความสมัพันธ์ของชนพื้นเมืองกับคนต่างถิ่นก็ถือเป็นอกีปจ๎จัย
ที่ส่งผลต่อการอพยพ และการตั้งถ่ินฐานของเหล่าคนจีน รัฐยะโฮร์ เป็นหนึง่ในรัฐที่มีความเหมาะสม
ทางด้านพื้นที่และสภาพสังคมตัง้แต่อดีตจนถึงป๎จจุบัน รฐัยะโฮร์เป็นรฐัที่มีความสําคัญในระบบ
เศรษฐกจิของประเทศมาเลเซีย โดยมเีมืองยะโฮร์บารู เป็นรฐัศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่ทันสมัยและ
เป็นประตสูู่พื้นที่อุตสาหกรรมของยะโฮร์ใต้ เมืองยะโฮร์ถือเป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของประเทศ
มาเลเซีย มปีระชากรราว 3.66 ล้านคน (จํานวนประชากรป ี2016)8 โดยมีคนจีน (Chinese-
Malaysian) จํานวนราว 1.9ล้านคน หรอืคิดเป็นร้อยละ 51.2 จํานวนประชากรปี 20159) ของ
ประชากรทั้งหมดในรัฐ อีกทัง้มีประชากรหลากหลายเช้ือชาติ  

                                                             
8Johor. (n.d.). Retrieved February 3, 2017, from Department of Statistics Malaysia Official Portol: 
 https://www.dosm.gov.my/v1/index.php?r=column/cone&menu_id=d1dTR0JMK2hUUUFnTnp5WUR2d3V
 BQT09 
9 List of cities in Malaysia with large Malaysian Chinese populations. (2016, July 17). Retrieved February 2, 
 2017, from Wikipedia: 
 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cities_in_Malaysia_with_large_Malaysian_Chinese_populations 

49% 

51% 

จ านวนประชากรคนมาเลเซียเชื้อสายจีนในรัฐยะโฮร์  
(ปี 2016) 

ประชากรชาติพันธุ์อ่ืนๆของรัฐ
ยะโฮร์ 
ประชากรคนมาเลเซียเช้ือสาย
จีน 

แผนภูมิที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบจํานวนประชากรชาติพันธ์ุอ่ืนๆกับจํานวนประชากรคน
มาเลเซียเชื้อสายจีนในรัฐยะโฮร์ (ป2ี016) 
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ถึงแม้ว่าเมืองยะโฮร์บารูในป๎จจุบันจะเต็มไปด้วยความทันสมยั อันเป็นผลมาจากนโยบายพัฒนาเมือง 
แต่ถ้ามองย้อนกลับไปยงัประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองนั้น ทําให้ทราบถึงยุคบกุเบิกเมืองและ
พัฒนาการของเมืองได้ชัดเจนย่ิงข้ึน ซึ่งมีกลุม่คนกลุม่หนึง่ทีม่ีความสําคัญและเป็นส่วนหนึง่ของความ
เป็นเมืองแห่งนี้ นั่นคือ กลุม่คนจีนโพ้นทะเล ผูท้ี่อพยพเข้ามาต้ังถ่ินฐาน ณ รัฐยะโฮร์ ตั้งแต่ช่วง
ศตวรรษที่ 19 ณ เวลาช่วงนี้มีคนจีนอพยพเข้ามายังรัฐยะโฮร์ ประมาณ 200,000 คน10 ซึ่งคนจีนที่
อาศัยอยู่ในรัฐยะโฮร์ประกอบด้วยกลุ่มคนจีนจากหลากหลายมณฑล 5 กลุ่มหลกัด้วยกัน อันได้แก่ คน
จีนไหหลํา คนจีนกวางตุ้ง คนจีนแคะ คนจีนฮกเกี้ยน และคนจีนแต้จิ๋ว ไม่เพียงแค่คนจีนที่อพยพมา
จากแผ่นดินใหญ่โดยตรงเท่านั้น แต่บางส่วนก็มาจากประเทศสิงคโปร์ด้วย ซึ่งปจ๎จัยในการอพยพเข้า
มายังรัฐยะโฮร์ของคนจีนเหล่าน้ี11 มีดังนี ้

  ประการแรก ด้วยเหตุผลด้านการเกษตร เนื่องจากในอดีตมกีารปลูกชาดํา 
(Gambier)จํานวนมากในบรเิวณพื้นที่เมืองเรียวและสงิคโปร ์เมื่อพื้นทีท่างการเกษตรไม่เพียงพอจึง
เข้ามาบุกเบิกพื้นที่เพื่อการเกษตรในรัฐยะโฮร์ อีกทั้งชาดํายังสามารถปลกูพร้อมกบัพรกิไทย ซึ่งเป็น
พืชเศรษฐกิจในเวลาน้ัน ป๎จจัยด้านพื้นที่เกษตรกรรมในรัฐยะโฮร์มจีํานวนมากกว่าและอุดมสมบูรณ์
กว่าจึงดึงดูดคนจีนอพยพเข้าสู่รัฐ 

  ประการทีส่อง ด้วยเหตุผลด้านกฎหมาย ป๎ญหาเกี่ยวกบัการถือครองที่ดิน คนจีน
ส่วนใหญ่ไมม่ีพื้นทีเ่พาะปลูกเป็นของตนเอง เนื่องจากสิงคโปร์มีกฎหมายในการถือครองที่ดิน และ
สํารวจผู้เพาะปลูกและผู้ถือครองที่ดิน เพื่อการเช่าที่ดินเพาะปลูก ซึง่คนจีนบางส่วนปฏิเสธทีจ่ะจ่ายค่า
เช่าจึงย้ายถ่ินสูร่ัฐยะโฮร ์รัฐยะโฮร์มรีะบบการจัดสรรที่ดินและการจัดเก็บภาษีที่ต่ํากว่าจงึเป็นอีกป๎จจัย
ดึงดูดหนึ่งที่ทําให้คนจีนอพยพเดินทางมายังรฐัแห่งนี ้

  ประการทีส่าม ด้วยเหตผุลด้านประวัติศาสตร์ และผลจากเหตุการณ์ใน
ประวัติศาสตร์จีน โดยทีร่ัฐยะโฮร์มอีงค์กรลบั (secret society)หรือความเป็นพี่น้อง (brotherhood) 
โดยหนึ่งในองค์กรลับที่มีอิทธิพลอย่างมากในช่วงเวลาน้ัน คือ Ngee Heng Kongsi เป็นองค์กรลับ
ก่อตั้งโดยกลุ่มคนจีนแต้จิ๋วที่เก่าแก่ทีสุ่ดในรัฐยะโฮร์ ซึง่เป็นองค์กรที่ขยายอทิธิพลมาจากเมืองเรียวไป
ยังสิงคโปร์ และรัฐยะโฮร์ องค์กรนีท้ําหน้าทีท่ั้งเป็นกลุ่มผู้ดูแลหลักในการทําเพาะปลูกชาดําและ
พริกไทย รวมถึงมีอํานาจในการควบคุมดูแลคนจีนทัง้หมดในพื้นที่ด้วยให้อยู่ภายใต้ “ระบบkangchu”  

                                                             
10 Lim, P. H. (2006). The Chinese in Johor. In K. E.-P. Hu-Dehart, Voluntary Organizations in the Chinese 
 Diaspora (p. 30). Hong Kong: Hong Kong University Press. 
11 Huen, P. P. (1998). Past and Present Juxtapose: The Chinese of Nineteenth Century Johor. Journal of 
 Social Issue in Southeast Asia, 118-120. 
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อีกทั้งยงัเป็นองค์กรธุรกจิแรกที่มปีฏิสัมพันธ์กบัผูม้ีอํานาจของเจ้าอาณานิคม  ด้วยประเด็นที่กล่าว
ข้างต้นจึงเป็นอีกป๎จจัยที่ดงึดูดพี่น้องชาวจีนให้เข้าร่วมและอพยพสูร่ัฐยะโฮร ์  

  ประการสุดท้าย ด้วยเหตผุลด้านสังคม เนื่องจากรัฐยะโฮรม์กีารจัดต้ังสมาคมคนจีน
ข้ึน มีการรวมตัวของคนจีนโพ้นทะเล ทีเ่ป็นเกษตรกร โดยเปน็ทําไร่ชาดํา พริกไทย และยางพาราเป็น
หลัก ซึง่สมาคมทําหน้าที่ดูแลและจัดการพื้นที่เพาะปลูกให้แก่ชาวจีนเหล่าน้ัน 

 สิ่งหนึ่งทีเ่ป็นองค์ประกอบสําคัญในการดํารงไว้ซึ่งความเป็นจีน นอกจากจะมีภาษาพูด ซึ่งใช้
ภาษาจีนกลางในการสือ่สารในชีวิตประจําวัน แต่ก็ยังมีภาษาถ่ินที่ใช้เฉพาะกลุม่ สามารถแบ่งได้เป็น 5 
กลุ่ม12 ได้แก่ คนจีนไหหลํา พูดภาษาถ่ินฮกเกี้ยนใต้ คนจีนแคะ (ฮากกา) พูดภาษาถ่ินแคะ คนจีน
แต้จิ๋ว พูดภาษาถ่ินแต้จิ๋ว คนจีนฮกเกี้ยน  พูดภาษาถ่ินฮกเกีย้นเหนือ และคนจีนกวางตุ้ง พูดภาษาถ่ิน
กวางตุ้ง แต่คนจีนเหล่าน้ีก็ยงัมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาทีพ่วกเขาจารกึไว้ร่วมกัน และสถานที่ทีเ่ป็น
พื้นที่กลางในการรวบรวมทั้งประวัติศาสตร์ และความเป็นจนีทั้งนามธรรมและรปูธรรมที่ถูกรวบรวมไว้ 
นั่นก็คือ พิพิธภัณฑ์ ในประเทศมาเลเซียมีพิพิธภัณฑ์หลากหลายรปูแบบ โดยเฉพาะอย่างยิง่คือ
พิพิธภัณฑ์ของกลุ่มชาติพันธ์ุรองในประเทศน้ี  

 พิพิธภัณฑ์ หมายถึง สถานที่ที่ตั้งข้ึนเพื่อการรวบรวม สงวนรกัษาและจัดแสดงวัตถุต่างๆ อันมี
ความสําคัญทางวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการค้นคว้า การศึกษาและความ
เพลิดเพลนิ จากที่กล่าวข้างต้นว่า คนจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศมาเลเซีย หรืออัตลักษณ์ความเป็นจีน
นั้นมีองค์ประกอบด้านความเป็นท้องถ่ินเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งอัตลักษณ์ความเป็นจีนในแต่ละพื้นที่
ประเทศมาเลเซีย ก็ย่อมแปรเปลี่ยนไปตามบรบิทของพื้นที่ ปฏิสัมพันธ์กบัผู้คนทอ้งถ่ิน หรือปจ๎จัยอื่นๆ
ร่วมด้วย ซึ่งการจะดํารงอัตลักษณ์ไว้ได้จึงต้องอาศัยพื้นที่หนึง่ที่เป็นสื่อกลางไว้เก็บรวบรวมทั้งวัตถุ 
และความคิดความเช่ือของกลุ่มคนไว้ อีกทั้งเป็นพื้นทีส่ําหรบัการเช่ือมโยง เผยแพร่ และนําเสนออัต
ลักษณ์สูลู่กหลาน ผู้คนในพื้นที่ และผู้คนภายนอกได้เข้ามาเรียนรู้ และสัมผสัถึงความเป็นตัวตนของ
กลุ่มคนนั้นๆไดเ้ป็นอย่างดี พื้นที่นั้น คือ พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน 

 พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน หมายถึง พิพิธภัณฑ์ทีจ่ัดต้ังข้ึนในท้องถ่ินหนึ่งๆ โดยอาจเป็นการจัดต้ังและ
บรหิารจัดการโดยองค์กรของรัฐในท้องถ่ิน หรือโดยชุมชน หรือเป็นความร่วมมอืระหว่างองค์กรรัฐกับ
ชุมชน โดยเป็นสถานที่ทีเ่กบ็รวบรวมวัตถุวัตถุทางวัฒนธรรมของท้องถ่ินในช่วงเวลาต่างๆ และจัด
แสดงเรื่องราวเกี่ยวกบัท้องถ่ินน้ัน พิพิธภัณฑ์ไม่ใช่เพียงแค่พื้นที่ทีเ่ก็บรวมรวม โบราณวัตถุ หรอืจัด
แสดงประวัติศาสตร์ของกลุ่มชาติพันธ์ุนั้นๆเพียงอย่างเดียว แต่อาจเป็นพื้นที่ถูกใช้เป็นสื่อกลาง หรือ
กระบอกเสียงในการแสดงอัตลักษณ์และตัวตนที่กลุ่มชาติพนัธ์ุนั้นต้องการใหท้ั้งลูกหลานของกลุม่ตน 

                                                             
12 เร่ืองเดียวกัน, หน้า 119-120 
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คนกลุ่มอื่นในสังคม รฐั หรือคนจากทั่วโลกที่ไดเ้ข้าชมพิพิธภัณฑ์นั้นได้สัมผสั และเข้าถึงแก่นของอัต
ลักษณ์นั้นอย่างแทจ้รงิ การศึกษาพิพิธภัณฑ์จงึไม่แค่การเข้าเยี่ยมชมการจัดแสดง หรือการจัดการของ
พิพิธภัณฑ์เท่านั้น แต่เป็นการได้เข้าไปสูม่ิติหนึง่ของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งทีพ่ยายามนําเสนอภาพลักษณ์
หรืออัตลักษณ์ของตน ใหผู้้เข้าชมได้ดื่มด่ําและเข้าใจความเปน็พวกเขาอย่างลึกซึง้ อย่างเช่น Chinese 
Heritage Museum of Johor Bahru ซึ่งตั้งอยูท่ี่เมอืงยะโฮร์บารู รัฐยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย 
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินแห่งนีเ้ปรียบเสมือนพื้นที่ในการรวบรวมเรือ่งราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาและ
มรดกทางวัฒนธรรมของคนจีนโพ้นทะเล และลูกหลานชาวจีนหลายช่วงอายุที่อพยพเข้ามาและอาศัย
อยู่ที่รัฐแห่งนี้ ตั้งแต่ช่วงปี 1844-2004 อีกทั้งยังนําเสนอเรื่องราวของบรรพชนชาวจีนที่เข้าเป็น
แรงงานในพื้นที่การเกษตร อันได้แก่ ยางพารา (rubber) ชาดํา (gambir) และพริกไทย (pepper) 
รวมถึงความสัมพันธ์และบทบาทในการร่วมสร้างรัฐยะโฮร์ ภายในพิพิธภัณฑ์การจัดแสดงเครือ่งมอื 
เครื่องใช้ในชีวิตประจําวันในอดีต และวิถีชีวิตของคนจีนในแต่ละยุค จึงทําให้ผูเ้ข้าชมได้สัมผัสถึงกลิ่น
อายของอดีตและความเป็นอยู่ของคนจีนในยุคสมัยที่แตกต่างกันออกไป  

 การศึกษาพิพิธภัณฑ์จึงเป็นมากกว่าการไดเ้รียนรู้เข้าใจการดาํรงรกัษาอัตลักษณ์ของกลุม่ชน
ไว้ โดยเฉพาะอย่ายิ่งพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน ซึ่งเป็นอีกพื้นทีห่นึ่งที่บอกเล่าเรือ่งราว ประวัติศาสตร์ความ
เป็นของพื้นที่ที่พวกเขาอาศัยอยู่ผ่านมุมมองของกลุม่ชนน้ันๆ เป็นการสะท้อนการรบัรู้ และ
ความสัมพันธ์กับบรบิทต่างๆ อาทิ คนท้องถ่ิน ผู้นําชุมชน รัฐ รวมไปถึงคนจีนกลุ่มอื่นๆด้วย ซึ่งบริบท
ต่างๆเหล่าน้ีได้หล่อหลอมให้คนจีนมีอัตลักษณ์เฉพาะตามแต่ละท้องถ่ิน และได้ถูกคัดสรรมานําเสนอ
และจัดแสดงผ่านพิพิธภัณฑ์ เพื่อสง่ต่อเรื่องราวที่ทรงคุณค่าของกลุม่ชนของตนไปสูผู่เ้ข้าชมที่
หลากหลาย ซึง่พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินน้ีเป็นกระบวนการหนึ่งที่นาํไปสู่ความรู้ความเข้าใจ ความสํานึกและ
ตระหนักถึงความสําคัญของประวัติศาสตรร์ากเหง้าของตนเอง  รวมไปถึงสร้างการรับรู้เกี่ยวกบัอัต
ลักษณ์ของตนเองใหก้ับผู้อื่น และตอกย้ําการมีตัวตนในสังคมมาเลเซีย เป็นส่วนหนึ่งของมาเลเซียมา
ตั้งแต่อดีตจนถึงปจ๎จุบัน 

1.2 ค าถามการวิจัย 

 1. มูลเหตุในการจัดต้ังพิพิธภัณฑ์ Johor Bahru Chinese Heritage Museum  และหยิบ
ยกอัตลักษณ์ความเป็นคนจีนรปูแบบใดในการนําเสนอผ่านพิพิธภัณฑ์ 

 2. การนําเสนอประวัติศาสตร์ความเป็นมาของคนจีนโพ้นทะเล ความสัมพันธ์ภายในพื้นที่ 
และบทบาทในการร่วมสร้างความเป็นรัฐยะโฮรผ์่านพิพิธภัณฑ์เป็นไปในรูปแบบใด 

 3. ภาพลักษณ์และอัตลกัษณ์ของคนจีนโพ้นทะเล (คนมาเลเซียเช้ือสายจีน) ที่ถูกนําเสนอผ่าน
พิพิธภัณฑ์เป็นในรปูแบบใด 
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1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษารูปแบบภาพลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของคนจีนโพน้ทะเล (คนมาเลเซียเช้ือสายจีน)
ภายในพิพิธภัณฑ์ 

 2. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ถึงบทบาท ความสําคัญ และความสําคัญทางประวัติศาสตร์ 
สถานะทางสังคมของคนจีนในรัฐยะโฮร์ที่ถูกจัดแสดงผ่านพพิิธภัณฑ์ 

1.4 สมมติฐานในการศึกษา 

 ภาพลักษณ์หรอือัตลกัษณ์ของคนจีนโพ้นทะเลหรือคนจีนมาเลย์ (Chinese-Malaysian)ที่ถูก
นําเสนอผ่านพิพิธภัณฑ์ Johor Bahru Chinese Heritage Museum  รัฐยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย 
เป็นเรื่องราวเกี่ยวกบัการนําเสนอประวัติความเป็นมา ความสัมพันธ์ภายในพื้นที่ และบทบาทของคน
จีนที่มีควาสมัพันธ์ต่อทั้งพื้นที่และสงัคมตั้งแต่ศตวรรษที ่19 ในฐานะแรงงานที่ร่วมบุกเบิกและร่วม
พัฒนาเมอืงยะโฮร์ และนําเสนอความสัมพันธ์อันดีต่อผูป้กครองและผู้คนในสังคมรัฐยะโฮร์ โดยที่อัต
ลักษณ์ความเป็นคนจีนน้ันยังคงดํารงอยู่ในรูปแบบของการผสมผสาน (Integration)ให้เหมาะสม
ภายใต้บริบททางสังคมทัง้ของรัฐยะโฮร์และของประเทศมาเลเซีย ขณะเดียวกันก็เป็นการยืนยันตัวตน
ของตนเองในสังคมมาเลเซีย และความมสี่วนร่วมในการสร้างชาติมาเลเซียในฐานะพลเมืองมาเลเซีย 

1.5 ขอบเขตในการศึกษา 

 ศึกษารูปแบบการจัดแสดง และการนําเสนอภาพลกัษณ์และอัตลักษณ์ รวมไปถึงความสําคัญ
และความสัมพันธ์ของความเป็นคนจีนโพ้นทะเล ในรัฐยะโฮร์ที่ถูกรวบรวมและจัดแสดงภายใน
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน Johor Bahru Chinese Heritage Museum โดยจัดแสดงเนื้อหาทาง
ประวัติศาสตร ์ตั้งแต่ปี 1844-2009 ซึ่งพิพิธภัณฑ์ถูกจัดต้ังข้ึนในปี 2009 ณ รัฐยะโฮร์ ประเทศ
มาเลเซีย รวมถึงศึกษาบรบิททางสังคมคนจีนในยะโฮรท์ั้งในด้านประวัติศาสตร์ และบริบทสงัคมตั้งแต่
ปี 2009-ป๎จจุบันร่วมด้วย 

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 

 สําหรับในงานวิจัยช้ินน้ี ได้มีการนิยามศัพทเ์ฉพาะที่ใช้ในงานวิจัยไว้ ดังต่อไปนี้ 

1. พิพิธภัณฑ์ หมายถึง สถานที่ที่ตั้งข้ึนเพือ่การรวบรวม สงวนรักษาและจัดแสดงวัตถุ
ต่างๆ อันมีความสําคัญทางวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการค้นคว้า 
การศึกษาและความเพลิดเพลิน 
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2. พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น หมายถึง พิพิธภัณฑ์ที่จัดต้ังข้ึนในท้องถ่ินหนึ่ง ๆ โดยอาจเป็นการ
จัดต้ังและบริหารจัดการโดยองค์กรของรัฐในทอ้งถ่ิน หรือโดยชุมชน หรือเป็นความ
ร่วมมือระหว่างองค์กรรัฐกับชุมชน โดยเป็นสถานที่ทีเ่กบ็รวบรวมวัตถุวัตถุทาง
วัฒนธรรมของท้องถ่ินในช่วงเวลาต่าง ๆ และจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับท้องถ่ินน้ัน 

3. คนจีนโพ้นทะเล (Oversea Chinese) หมายถึง คนเช้ือสายจีนที่อพยพไปอาศัย
หรือเกิดนอกประเทศจีน 

4. คนมาเลเซียเชื้อสายจีน (Chinese-Malaysian) หมายถึง คนที่มีเช้ือสายจีนที่เกิด
หรืออพยพมายงัประเทศมาเลเซีย  

5. คนจีนยะโฮร์ หมายถึง คนจีนโพ้นทะเลหรือคนจีนอพยพทีเ่ข้ามาต้ังรกรากและ
อาศัยอยู่ในรัฐยะโฮร์ และหมายรวมถึงคนมาเลเซียเช้ือสายจนีที่อาศัยอยู่ในรัฐยะโฮร์ 

6. อัตลักษณ์ หมายถึง คุณลักษณะหรือคุณสมบัติเฉพาะตัวบุคคลหรอืกลุ่มบุคคล หรือ
สิ่งใดสิง่หนึง่ซึง่ต่างออกไปจากบุคคล กลุ่มบุคคลหรือสิ่งอื่น 

7. ภาพลักษณ์ หมายถึง ภาพที่เกิดข้ึนในใจของคนแต่ละคน อาจเป็นภาพที่มีต่อ
สิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ได้ ซึ่งเป็นผลจากการได้รับประสบการณ์ทางตรงหรือ
ทางอ้อมที่ได้รับรู้เกี่ยวกับสิ่งๆนั้น 

1.7 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 การศึกษาการนําเสนอภาพลักษณ์และอัตลกัษณ์ของคนจีนโพ้นทะเล (จีน-มาเลย)์ ผ่าน 
Johor Bahru Chinese Heritage Museum  รัฐยะโฮร์ ประเทศมาเลเซียในครั้งนี้ จะทําใหท้ราบถึง
การนําเสนอภาพลกัษณ์และอัตลักษณ์ ของคนจีนโพ้นทะเลที่อยู่ในรัฐยะโฮร์ บทบาท ความสําคัญและ
ความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่อดีตถึงป๎จจุบัน รวมไปถึงปฏิสัมพนัธ์ที่เกี่ยวเนือ่งกบับริบทของ
คนท้องถ่ิน สภาพสงัคม และพื้นที่ ซึ่งได้ถูกจัดแสดงและนําเสนอผ่านรูปแบบการจัดแสดงภายใน
พิพิธภัณฑ์ เป็นการการเปิดพื้นที่แสดงอัตลักษณ์และพื้นที่แสดงตัวตน ซึ่งเป็นมากกว่าพื้นที่ความทรง
จําร่วมของเฉพาะกลุ่ม แต่หมายรวมถึงความทรงจําร่วมของความสัมพันธ์กับทุกคนที่อยู่ในสังคมนั้น 
อันจะนําไปสู่ความรู้ความเข้าใจ รวมถึงสํานึกเกี่ยวกบัความเป็นจีนโพ้นทะเล หรือคนจีน-มาเลย์ในรัฐ
ยะโฮร์ ทั้งตอ่ตนเอง ลูกหลานในรุ่นต่อไป และผู้อื่นทีเ่ข้าชม ที่ถูกสะท้อนผ่านพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินได้
อย่างลึกซึ้งยิง่ข้ึน 
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1.8 ระเบียบวิธีวิจัย 

 การศึกษาเรื่อง “Johor Bahru Chinese Heritage Museum  รัฐยะโฮร์ ประเทศ
มาเลเซีย” มีวิธีการศึกษา (methodology) ค้นคว้าข้อมูล โดยวิธีการศึกษาเอกสาร ซึ่งประกอบด้วย
เนื้อหาเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ และอัตลักษณ์ความเป็นจีนโพ้นทะเล และคนจีน-มาเลย์ในรัฐยะโฮร์ จาก
หนังสือ งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง บทความ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
รวมไปถึงการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ Johor Bahru Chinese Heritage Museum และเก็บข้อมูลโดย
ละเอียด รวมไปถึงการสมัภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดูแลพิพิธภัณฑ์ เพื่อนํามาประกอบการ
ศึกษาวิจัย ซึ่งได้มีการกําหนดระเบียบวิจัยไว้ดังต่อไปนี ้

 1. วิธีดําเนินการศึกษา 

  ในการดําเนินการศึกษาจะเป็นไปในลักษณะของการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
research) โดยจะมีการศึกษาผ่านเอกสารและการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยในส่วนของเอกสาร
ผู้วิจัยจะทําการศึกษาเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสารที่กล่าวถึงการอพยพเข้ามา
ของคนจีนโพ้นทะเลและการดํารงอยู่ของคนจีน-มาเลย์ในประเทศมาเลเซีย โดยเฉพาะคนจีนในรัฐยะ
โฮร์ และแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ อีกทั้งการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์อันได้แก่ 
ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์  

 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  2) การศึกษาวิจัยเอกสาร 

  การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 

  การศึกษาวิจัยเอกสาร (documentary research) โดยเป็นการเก็บรวบรวมเอกสาร
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ด้วยแหล่งข้อมูลระดับปฐมภูมิ และข้อมูลระดับทุติยภูมิ ดังนี้ 

   (1) เอกสารระดับปฐมภูมิ (primary sources) ได้แก่ เอกสาร และวัตถุ
สิ่งของต่างๆที่ถูกจัดไว้ภายในพิพิธภัณฑ์ Chinese Heritage Museum of Johor Bahru 

   (2) เอกสารระดับทุติยภูมิ (secondary sources) ได้แก่ หนังสือวิชาการ 
บทความ วิทยานิพนธ์ วารสาร เอกสารอื่น ๆ และสื่อมัลติมีเดียที่เกี่ยวข้องกับคนจีนโพ้นทะเลใน
มาเลเซีย แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์ในมิติต่างๆ ทั้งในรูปแบบของภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
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  2) การศึกษาวิจัยภาคสนาม 

   ในการศึกษาวิจัยภาคสนาม ผู้วิจัยจะทําการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในลักษณะเชิงลึกโดยการเข้าชมพิพิธภัณฑ์และศึกษาข้อมูลและเก็บข้อมูลทั้งข้อความ รูปภาพ สิ่งจัด
แสดงและสื่อมัลติมีเดียที่นําเสนอผ่านการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ รวมทั้งการสัมภาษณ์ผู้ดูแล
พิพิธภัณฑ์ 

 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

  จากองค์ประกอบของข้ันตอนการดําเนินการศึกษาวิจัยดังกลา่วข้างต้นจะทําใหผู้้วิจัย
ได้มาซึ่งข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นจะเป็นไปในลักษณะของการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งมีลักษณะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีเนื้อหาบรรยาย โดยผู้วิจัยจะทําการจัด
ประเภทของข้อมูล เพื่อเช่ือมโยงและนําไปสู่การอธิบายประเด็นต่าง ๆ เพื่อความเข้าใจถึงความเป็น
คนจีนในรัฐยะโฮร์ที่สะท้อนผ่านพิพิธภัณฑ์ นอกจากนี้ผู้วิจัยจะทําการวิเคราะห์ข้อมูลภายใต้แนวคิด
และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ก่อนจะนําเสนอในรูปแบบของการอธิบายเชิงพรรณนาถึงการสือ่ความ และการ
นําเสนอภาพลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของคนจีนโพ้นทะเลที่ถูกนําเสนอผ่านรูปแบบการจัดแสดงใน
พิพิธภัณฑ์ การนําเสนอความเป็นมา วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความสัมพันธ์ภายในพื้นที่ รวมไปถึงบทบาท
ของคนจีนในการร่วมสร้างความเป็นรัฐยะโฮร์ผ่านพิพิธภัณฑ์ และมูลเหตุในการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ 
รวมทั้งการคัดสรรอัตลักษณ์บางอย่างที่ถูกนําเสนอผ่านการจัดแสดงภายใน Johor Bahru Chinese 
Heritage Museum   
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บทที่ 2 

 

แนวคดิ ทฤษฏี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 ในการศึกษาวิจัยเรื่องการนําเสนอภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ของคนจีนโพ้นทะเล (จีน-มาเลย)์ 
ผ่าน Johor Bahru Chinese Heritage Museum รัฐยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย ผู้ศึกษาได้
ทําการศึกษาค้นคว้าข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกีย่วข้อง เพื่อใช้เป็นกรอบแนวคิดและ
ประกอบการวิเคราะห์งานวิจัยฉบับนี้  ดังต่อไปนี ้

 2.1 แนวคิดและทฤษฎี 

 (1) แนวคิดเก่ียวกับพิพิธภัณฑ์ 

  (1.1) ความหมาย ประเภทและบทบาทพิพิธภัณฑ์ 

 สภาการพิพิธภัณฑสถานระหว่างประเทศ (International Council of Museum) หรือ 
ICOM ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1946 โดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแหง่สหประชาชาติ 
(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) หรือ UNESCO ได้ให้คํา
จํากัดความของพิพิธภัณฑ์อ้างองิจากการประชุมทั่วไปครัง้ที ่22 ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย 
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2007 ไว้ว่า พิพิธภัณฑ์เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไร เป็นสถาบันถาวรที่
จัดต้ังข้ึนเพือ่ให้บริการและพัฒนาสังคมที่เปิดกว้างแก่สาธารณะ โดยได้ทําการเกบ็รักษาวิจัย สื่อสาร
และจัดแสดงมรดกของมนุษยชาติทั้งทีจ่ับต้องได้และจับต้องไม่ได้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษาและ
ความเพลิดเพลิน13 

 “พิพิธภัณฑสถาน” มีความหมายตามพจนานกุรมฉบับราชบณัฑิตสถาน พ.ศ. 2542 ว่า 
สถานที่เกบ็รวบรวมและแสดงสิง่ต่างๆที่มีความสําคัญด้านวัฒนธรรมหรือด้านวิทยาศาสตร์ โดยมี
ความมุ่งหมายเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และก่อให้เกิดความเพลิดเพลินใจ14 

                                                             
13 Museum Definition. (n.d.). Retrieved January 31, 2017, from International council of museums: 

http://icom.museum/the-vision/museum-definition/ 
14อมรรัตน์ เทพก าปนาท. (ม.ป.ป.). พิพิธภัณฑ์ คือ อะไร. เรียกใช้เมื่อ 31 มกราคม 2560 จาก กรมศิลปากร: 

http://www.finearts.go.th/thairicefarmersmuseum/index.php/languages/item/%E0%B8%9E%E0%B8%B4
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 อีกความหมายหนึ่งจากอาจกล่าวได้ว่า พิพิธภัณฑ์สถาน คือ สถาบันที่ตัง้ข้ึนเพื่อการรวบรวม 
สงวนรักษาและจัดแสดงวัตถุ อันมีความสําคัญทางวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการ
ค้นคว้า การศึกษาและความเพลิดเพลิน ตามคําจํากัดความนี้ได้กินความไปถึงสวนสัตว์ สวน
พฤกษชาติ วนอุทยาน สถานที่เลี้ยงสัตว์น้ําและอื่นๆ15 

 โดยสภาการพพิิธภัณฑสถานระหว่างชาติ (ICOM) ได้จําแนกชนิดของพิพิธภัณฑ์ออกเป็น
ประเภทต่างๆ 9 ประเภท16 ดังนี ้

1) พิพิธภัณฑสถานทางศิลปะ (Museum of Arts) เป็นสถานทีท่ี่เกบ็รวบรวมงาน
ศิลปะเพื่อการศึกษาด้านพัฒนาการทางศิลปะหรือประวัติศาสตร์ศิลปะ ซึง่ใน
ป๎จจุบันพิพิธภัณฑ์ชนิดนี้ได้แยกย่อยเป็น สาขาต่างๆ เช่น หอศิลป์ (Art Galley) 
พิพิธภัณฑสถานศิลปะประยกุต์ (Museum of Applied Arts) เป็นต้น 

2) พิพิธภัณฑ์สถานศิลปะร่วมสมัย (Gallery of Contemporary Arts) สถานที่เช่ือม
ความเข้าใจระหว่างสงัคมปจ๎จบุันเขากบังานศิลปะโดยคนรุ่นใหม่ ทําหน้าทีร่วบรวม
ศิลปะร่วมสมัย 

3) พิพิธภัณฑสถานทางธรรมชาติวิทยา (Natural History Museum) เกิดจากการ
รวบรวมวัตถุที่เกี่ยวข้องกบัธรรมชาติและโลกในยุคต่างๆ จากหลายสาขา เช่น 
ธรณีวิทยา สัตวศาสตร์ พฤกษศาสตร์ มานุษยวิทยา ภูมิศาสตร์ เป็นต้น 

4) พิพิธภัณฑสถานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Museum of Science and 
Technology) เป็นสถานที่จัดแสดงวิทยาการ ความก้าวหนา้ทางวิทยาศาสตร์ใน
แขนงต่างๆและการพฒันาเทคโนโลยีของมนุษย ์รวมถึงสิ่งประดิษฐ์และ
เครื่องจักรกลต่างๆ 

5) พิพิธภัณฑสถานทางมานุษยวิทยาและชาติพันธ์ุวิทยา (Museum of 
Anthropology and Ethnology) ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ช่วยสร้างความเข้าใจใน
ประวัติศาสตร์ของชาติพันธ์ุ วัฒนธรรม วิถีชีวิตของมนุษย์ที่เต็มไปด้วยความ
หลากหลายทางเช้ือชาติ สีผิวและชาติพันธ์ุต่างๆ 

6) พิพิธภัณฑสถานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี (Museum of History and 
Archaeology) จัดแสดงประวัติความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของมนุษย์ต้ังแต่อดีต 

                                                                                                                                                                              
%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C
-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3 

15 นิคม มูสิกะคามะ กุลพันธาดา แสนศักดิ์. (2510). วิชาการพิพิธภัณฑ์. คณะโบราณคดี มหาวทิยาลัยศิลปกร. 
16 นิคม มูสิกะคามะ. (2521). วิชาการพิพิธภัณฑ์. กรุงเทพ: ไทยวฒันาพานิช. 
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อีกทั้งเป็นสถานที่รวบรวมสิ่งของในยุคต่างๆของมนุษย์หรือหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์อื่นๆ 

7) พิพิธภัณฑสถานประจําท้องถ่ิน (Regional Museum) คือ พิพิธภัณฑ์จัดแสดง
เรื่องราวของชุมชนใดชุมชนหนึ่ง โดยบอกเล่าประวัติศาสตรข์องชุมชนต้ังแต่แรกเริ่ม
เข้ามาต้ังถ่ินฐานจนถึงป๎จจุบัน วิถีชีวิตของผู้คนและวัฒนธรรมประเพณีทีเ่ป็น
เอกลักษณ์ 

8) พิพิธภัณฑสถานแบบพเิศษ (Specialized Museum) มักจดัทําในเรื่องหรือประเด็น
ที่แตกต่างและเป็นแบบเฉพาะตัว  

9) พิพิธภัณฑสถานของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา (University Museum) 
เก็บรวบรวม และจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติการก่อตัง้ ทําเนียบศิษย์เก่าที่มีช่ือเสียง 
เพื่อเสรมิช่ือเสียงของสถานศึกษานั้นๆ 

 การดําเนินงานของพิพิธภัณฑสถานจําเป็นตอ้งคํานึงถึงหน้าที่ (Museum functions) กล่าว
ได้ว่าได ้พิพิธภัณฑ์สถานไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานที่รวบรวม และจัดแสดงโบราณวัตถุ แต่ยังเป็นสถานที่
ซึ่งใหท้ั้งความรู้ และความสนุกเพลิดเพลินแก่ประชาชนทุกประเภท ทุกวัย ทุกระดับการศึกษา โดย
สามารถจําแนกบทบาทและหน้าที่ของพพิิธภัณฑ์ ตามคําอธิบายของ Douglas A .Altan ซึ่งได้เขียน
บรรยาย เรื่อง The museum and its functions ในบทความบทหนึง่ของหนงัสือ The 
Organization of Museums : Practical Advice ซึ่ง UNESCO ตีพิมพ์เมื่อ พ.ศ. 250317 ดังนี ้

1) การรวบรวมวัตถุ (Collecting) หน้าทีป่ระการแรกของพพิิธภัณฑสถาน คือ 
รวบรวมวัตถุ สิ่งของ โบราณวัตถุต่างๆ รวมถงึรวบรวมประวัติศาสตร์ องค์ความรู้
ต่างๆ 

2) หน้าท่ีตรวจสอบ จ าแนกแยกประเภท และศึกษาวิจัย (Identifying, 
Classifying, Research) คือ การตรวจสอบและระบุได้ว่าวัตถุนั้นคืออะไร 
สามารถจําแนกแยกประเภท กําหนดอายุ รปูแบบของแต่ละสมัย รวมถึงที่มาของ
วัตถุได ้ 

3) การท าบันทึกหลักฐาน (Recording) คือ การจัดทําทะเบียนวัตถุทุกช้ินที่รวบรวม
เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถาน ทําบันทึกเป็นหลกัฐานทางวิชาการ เป็นทะเบียน
ประวัติหลักฐานแน่นอนในเรื่องทีม่าของวัตถุ การตรวจสอบ จําแนกแยกประเภท 
กําหนดอายุสมัย ซึ่งมีความสําคัญสําหรับการศึกษาค้นคว้า 

                                                             
17Douglas A .Altan, The museum and its functions, The Organization of Museums : Practical Advice. (1960). อ้างถึง
 ใน  ผศ.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์. (ม.ป.ป.). พิพิธภัณฑ์ บทบาทและการจัดการ. เอกสารประกอบการสอน วิชา Art and 
 Cultural  Management, 16-18. 
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4) หน้าท่ีซ่อมสงวนรักษาวัตถุ (Conservation and Preservation) คือ การสงวน
รักษาวัตถุที่รวบรวมไว้ให้คงทนถาวร ไม่มีการเสื่อมสภาพ  โดยใช้หลักการและ
เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ทีจ่ะทําการ สงวนรักษา และซอ่มรกัษาวัตถุทุกประเภทให้
คงสภาพดีตลอดไป  

5) หน้าท่ีรักษาความปลอดภัย (Museum security) คือ การปกปูองคุ้มครองวัตถุที่
รวบรวมไว้ใหป้ลอดภัย ได้แก่การสงวนรกัษาให้ปลอดภัยจากการเสื่อมชํารุดตาม
สภาพกาลเวลา และคุ้มครองความปลอดภัยจากโจรภัยและอัคคีภัย 

6) การจัดแสดง (Exhibition) คือ การที่พิพิธภัณฑ์จะต้องจัดแสดงด้วยเทคนิคที่ดงึดูด
ความสนใจของผู้เข้าชม การจัดแสดงจะตอ้งใหท้ั้งความรู้และให้ทั้งความเพลิดเพลิน 

7) หน้าท่ีให้การศึกษา (Museum education) คือ การเป็นพื้นที่สําหรบัรวบรวม
ความรู้ และนําเสนอให้กบัผู้เข้าชมทุกประเภท ทุกวัย เป็นสถานที่สําคัญสําหรบั
การศึกษานอกแบบแหง่หนึง่ 

8) หน้าท่ีทางสังคม ( Social function) คือ การเป็นสถาบันที่เปลี่ยนแปลงปรบัตัว
ไปตามสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคม ดําเนินกจิการตามความต้องการของ
สังคมจัดบริการแก่ชุมชนอย่างกว้างขวาง ทําหน้าที่บริการแก่ประชาชน ซึ่งมีผลให้
พิพิธภัณฑสถานได้กลายเป็นศูนย์กลางของชุมชน  

  (1.2) พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 

 พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน หมายถึง พิพิธภัณฑ์ทีจ่ัดต้ังข้ึนในท้องถ่ินหนึ่งๆ โดยอาจเป็นการจัดต้ังและ
บรหิารจัดการโดยองค์กรของรัฐในท้องถ่ิน หรือโดยชุมชน หรือเป็นความร่วมมอืระหว่างองค์กรรัฐกับ
ชุมชน โดยเป็นสถานที่ทีเ่กบ็รวบรวมวัตถุวัตถุทางวัฒนธรรมของท้องถ่ินในช่วงเวลาต่างๆ และจัด
แสดงเรื่องราวเกี่ยวกบัท้องถ่ินน้ัน  

 โดยหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินน้ันในทัศนะของ Timothy Ambrose18 ได้ให้ความเห็นไว้ว่า 
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินมีหน้าที่หลักในการสงวนรักษา อนุรกัษ์ จดัแสดงและให้การศึกษา มรดกทาง
วัฒนธรรมจึงน่าจะมบีทบาทสําคัญในการนํามาซึ่งความภาคภูมิใจ ความมั่นใจ และสามารถสร้างกําลงั
ให้แก่คนในท้องถ่ินสามารถพฒันาไปได้อย่างค่อยเป็นค่อยไปตามศักยภาพของตน พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน
จึงควรมบีทบาทต่อสังคมและวัฒนธรรมของท้องถ่ินต่างๆ ดงันี้ 

1. มีบทบาทในการสร้างจิตสํานึกและความภาคภูมิใจในการรักษาเอกลกัษณ์
ทางวัฒนธรรมของคนในทอ้งถ่ิน 

                                                             
18Timothy Ambrose อ้างถึงใน สุจารีย์ จรัสด้วง. การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิน่กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์
 มหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารงานวัฒนธรรม วิทยาลยันวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552 
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2. เป็นองค์กรที่สงวนรักษาอนุรกัษ์มรดกทางวัฒนธรรมของทอ้งถ่ิน 
3. มีบทบาทในการเป็นศูนย์รวมทางวัฒนธรรมของท้องถ่ิน 
4. มีบทบาทในการให้บริการการศึกษาให้แก่คนในท้องถ่ินและคนต่างถิ่น 
5. มีบทบาทในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตแก่ในท้องถ่ิน 

 (2) แนวคิดเรื่องภาพตัวแทน (Representation)ของ สจ๊วต ฮอลล์ (Stuart Hall) 

 สจ๊วต ฮอลล์ นักวัฒนธรรมศึกษาผู้ที่มบีทบาทในการศึกษาวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้ให้คํานิยาม
เกี่ยวกับ “ภาพตัวแทน” ไว้ว่า เป็นการนําเสนอแนวคิดโดยเช่ือมโยงกบัการใช้ระบบสญัญะ โดย
ใช้สัญญะเพื่อสื่อสารอย่างมีความหมายกับผู้อื่น และสามารถใช้สัญญะเพื่ออ้างอิงถึงโลกความจรงิ19 
ซึ่งคําว่าภาพตัวแทน (Representation)นี้ ในทัศนะของฮอลล์ หมายถึง การนําเสนอภาพตัวแทน 
และหมายรวมถึงความหมายในมุมมองของ “การนําเสนอภาพใหม่”(Re-presentation)ด้วย อาจ
กล่าวได้ว่า ภาพตัวแทน (Representation) เป็นผลผลิตแหง่ความหมายของภาพในใจเรา เป็นส่วน
หนึ่งทีส่ําคัญของกระบวนการอ้างองิความหมาย และเป็นตัวเช่ือมระหว่างภาษา แนวคิด และ
สัญลักษณ์ที่จะทําใหเ้ราเข้าใจความหมายของสิง่ต่างๆได้ ฮอลล์ได้เสนอวิธีการศึกษาภาพตัวแทน
ในเชิงการสร้างความหมายว่า การนําเสนอภาพแทนนั้น ไม่ใช่เป็นกระบวนการที่นําเสนอโดยตรง แต่
เป็นการนําเสนอทีบ่ิดเบือนใหเ้กิดความหมาย ซึ่งความหมายน้ันคือ สิ่งทีผู่้นําเสนอจะเป็นผู้กําหนด
ขอบเขตและความหมายของภาพตัวแทนนั้น และใส่ลงในกระบวนการสร้างภาพตัวแทน นอกจากนี้
ฮอลล์ยังกล่าวอีกว่า ภาพตัวแทนจะมีความหมายต่อคนใดคนหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ก็ต่อเมื่อ
ความหมายของภาพตัวแทนนั้นสอดคล้องกับความเช่ือ บรรทัดฐาน และคุณค่าที่ดํารงอยู่แล้วในสังคม
และวัฒนธรรมนั้นๆ20 

 (3) แนวคิดเรื่องอัตลักษณ์ 

 อัตลักษณ์ (Identity) หมายถึง คุณลักษณะหรอืคุณสมบัติเฉพาะตัวบุคคลหรือกลุ่มบุคคล 
หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึง่ต่างออกไปจากบุคคล กลุ่มบุคคลหรือสิ่งอื่น โดยทั่วไปแล้ว “อัตลักษณ์”ถูกให้
ความหมายในมุมมองของการแสดงความรูส้ึกนึกคิดที่บุคคลมีต่อตนเองว่า “ฉันคือใคร” ซึ่งจะเกิดข้ึน
จากการปฏิสมัพันธ์ระหว่างตัวเรากับคนอื่น โดยผ่านการมองตนเอง  และการที่คนอื่นมองเรา  อัต
ลักษณ์จึงตอ้งการความตระหนัก (Awareness) ในตัวเราและพื้นฐานของการเลือกบางอย่าง  นั่นคือ

                                                             
19 Stuart Hall, Representation: Cultural Representations and Signifying practice (London: Sage, 1997), 17 อ้างถึงใน 
 ขวัญฟ้า ศร ีประพันธ์. ภาพตัวแทนคนจนในรายการเกมโชว์ทางโทรทัศน.์ วทิยานิพนธ์ปรชัญาดุษฎีบัณฑิต 
 (สื่อสารมวลชน), คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์, 2551 
20 Stuart Hall, Representation: Cultural Representations and Signifying practice (London: Sage, 1997), 25 อ้างถึงใน 
 นัดดา ธนทาน. วิเคราะห์ศึกษาภาพเขียนมนุษย์ของ ทวีศักด์ิ ศรีทองดี ระหว่างปี พ.ศ. 2540-2554. วิทยานิพนธ์
 ปริญญาศิลปมหาบบัณฑิต, สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ ภาควิชาทฤษฏีศิลป์  มหาวยิาลัยศิลปากร, 2556. 



18 
 

เราจะต้องแสดงตัวตนหรือยอมรับอย่างตั้งใจกับอัตลักษณ์ทีเ่ราเลือก  ความสําคัญของการแสดงตัวตน
ก็คือ  การระบุได้ว่าเรามีอัตลักษณ์เหมือนกบักลุ่มหนึ่งและมคีวามแตกต่างจากกลุ่มอื่นอย่างไร  และ 
“ฉันเป็นใคร”21   

 ในทัศนะของ Michel Foucault22 เห็นว่า ความเป็นตัวตนของมนุษย์ถูกผลิต หรอืถูกกระทํา
จากโลกทางสงัคม และเปลี่ยนแปลงไปอยูเ่สมอ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า อัตลักษณ์ถูกใช้เป็นตัวบ่งช้ีถึงความ
เป็นพวกเขา พวกเรา ซึ่งเป็นการหล่อหลอมภายในของแต่ละวัฒนธรรม การบง่ช้ีหรอืแบ่งแยกความ
เป็นเรา และความเป็นเขาน้ี คือ การการสร้างอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุ อีกทั้งสิ่งนี้ยังเป็นสิง่ที่ทําให้
สมาชิกในกลุ่มชาติพันธ์ุนั้นๆรูส้ึกเป็นพวกเดียวกัน การนิยามตนเองบนฐานความเป็นอัตลกัษณ์ทาง
ชาติพันธ์ุเปรียบเสมือนภาพแทนความจริง อัตลักษณ์เหล่าน้ีถูกหล่อหลอมและยัดเยียดตําแหนง่และ
บทบาททางสังคม แต่ในเวลาเดียวกันก็ต่อรองและปฏิเสธบทบาทนั้น ภายใต้ความหมายที่ถูกสร้างข้ึน 

 ส่วนในมุมมองของ อภิญญา เฟื่องฟูสกลุ23 มองว่า อัตลักษณ์ คือ สิ่งที่ไม่ตายตัวหรือหยุดนิง่ 
เป็นกระบวนการทีป่๎จเจกตอ่รอง ตั้งคําถาม และปฏิเสธตําแหน่งทางสงัคม ซึ่งการปฏิเสธอาจจะไม่ใช่
การต่อต้านโดยตรง หรอืสร้างอัตลักษณ์ข้ัวตรงข้ามข้ึนมา แต่เป็นการการกระทําบางอย่างกบัขีดจํากัด
ที่ถูกกําหนดไว้ โดยพลิกสร้างนัยยะของความหมายใหม่ขึ้นมาแทน ขณะเดียวกันอัตลักษณ์ก็ยังเป็น
เรื่องของอํานาจในการนิยามความเป็นตัวตนและอํานาจในการเลือกรับ ปฏิเสธ ต่อรอง หรือขัดขืน
ต่ออัตลักษณ์ อัตลักษณ์จึงเป็นสิง่ที่ถูกประกอบสร้างขึ้นจากบริบททางสงัคม เพื่อบ่งช้ีหรือนิยาม
ลักษณะเฉพาะของตัวเองและกลุ่มบุคคล อีกทัง้ยังเป็นตัวกําหนดตําแหน่งและบทบาททางสังคมให้แก่
บุคคลนั้นๆ แต่ขณะเดียวกันก็ยังเป็นสิ่งที่ถูกใช้ในการปฏิเสธหรือต่อรองต่อบทบาททางสังคมนั้น อัต
ลักษณ์เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ตามบริบทสังคม เป็นพลวัตตามกาลเวลา สถานที่ และประโยชน์บาง
ประการทีจ่ะได้รบัจากการแสดงอัตลักษณ์นั้น 

 (4) ความทรงจ าร่วม (Collective memory) 

 “ความทรงจํา” คือ ปรากฏการณ์ทางสงัคม ซึ่งบางคนอาจเรียกความทรงจําว่า 
“ประสบการณ์ชีวิต” แต่ประสบการณ์ของแตล่ะคนมิใช่เป็นเพียงประสบการณ์ส่วนตัวเท่านั้น หาก
เป็นประสบการณ์ของชีวิตตนเองที่ผสมผสานเข้ากับชีวิตครอบครัว ที่สําคัญ ประสบการณ์ชีวิตยัง
ประกอบด้วยพลังทีส่ําคัญของความเปลี่ยนแปลงของสงัคม โดยเฉพาะส่วนที่ตัวเองสัมพันธ์อยูร่่วม ซึ่ง

                                                             
21 พิศิษฎ์ คุณวโรตม์ (2546: 306) อ้างถึงใน ศราณี เวศยาสิรินทร์. การสร้างอัตลักษณ์คนใต้ผ่านหนังตะลงุ. โครงร่างดุษฎีนิพนธ์ 
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554 
22 Michel Foucault  อ้าถึงงใน วงศ์เดือน ภานุวัฒนากูล. อัตลกัษณ์ของคนไทยเชื้อสายจีนท่ามกลางความหลากหลายทาง
 วัฒนธรรม. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาพัฒนามนุษย์และสงัคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2552 
23 อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล (2546:77) อ้างถึงใน วงศ์เดือน ภานวุัฒนากูล. อัตลักษณข์องคนไทยเชื้อสายจีนท่ามกลางความหลากหลาย
 ทางวัฒนธรรม. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาพัฒนามนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2552 



19 
 

ได้เช่ือมและกําหนดชีวิตส่วนตัวและชีวิตครอบครัวใหม้ีความหมายรปูแบบใดรูปแบบหนึ่งขึ้นมา ความ
ทรงจําน้ีจะบอกว่าเราเป็นใครมาจากไหน24 ซึ่งความทรงจําน้ีจะเป็นตัวเช่ือมร้อยอดีต ปจ๎จบุัน และ
อนาคต ของตัวบุคคลและสงัคม ดังนั้น“ความทรงจํา” จึงเปน็ฐานที่สําคัญที่สุดของการจัดต้ังสังคม
ของมนุษย์ คนแต่ละคนที่จดจําอะไรไว้มากมายไม่ได้จดจําในฐานะของปจ๎เจกชนเท่านั้น หากแต่
สายใยที่เกาะเกี่ยวผู้คนในสังคมได้ทําให้ “ความทรงจํา” ของคนแต่ละรุ่นแตล่ะช่วงเวลามีส่วนร่วมกัน
จนกล่าวได้ว่า “ความทรงจํา” ทั้งหมดเป็น “ความทรงจําร่วม” ของสงัคมในระดบัใดระดบัหนึง่25 โดย 
Maurice Halbwachs ได้อธิบายว่า ความทรงจําร่วมนั้นสัมพันธ์กับบริบทของพื้นที่ และเวลา 
สถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดในช่วงเวลาที่แตกต่าง เหล่าน้ีจะเป็นส่วนหล่อหลอมให้เกิดความ
ทรงจําร่วมในสังคม ก่อให้เกิดอัตลกัษณ์ทางสงัคมขึ้นและอัตลักษณ์นี้จะถูกหยิบยกไปใช้สร้างความ
เป็นชุมชน ที่ซึ่งมีพื้นทีท่างประวัติศาสตร์ร่วมกันมา26  

 อีกนัยยะหนึง่ “ความทรงจําร่วม” ในคําอธิบายของ Paula Hamiton กล่าวว่า ความทรงจํา
ร่วมเป็นความทรงจําของกลุม่และมีความสําคัญในฐานะที่แสดงใหเ้ห็นถึงอัตลกัษณ์ของกลุม่ โดย
สมาชิกในกลุ่มเองต่างก็ยอมรับความทรงจําร่วมเหล่าน้ีราวกบัว่าเป็นประสบการณ์ทีเ่กิดข้ึนจริงกบั
พวกเขา ความทรงจําร่วมเหล่าน้ีได้ถูกยอมรบัโดยปราศจากข้อสงสัยจากสมาชิก ในลกัษณะที่คล้ายกบั
นิทานปรมัปรา (myth) แต่กระนั้นข้อมลูในความทรงจําร่วมเองกส็ามารถเปลี่ยนแปลงไดจ้ากการ
ต่อรองกับสังคมป๎จจุบันตลอดเวลา หรือเรือ่งราวของความทรงจําร่วมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
สิ่งแวดล้อมในแต่ละสังคมของคนแต่ละยุคสมัย27 ดังนั้นความทรงจําร่วมจึงเป็นกระบวนการหนึ่งที่
สื่อสารถึงสิ่งทีเ่ป็นความคิด ความรู้สกึ หรอืนามธรรมของความทรงจําร่วมให้ออกมาเป็นรปูธรรม ไม่
ว่าจะเป็นในลักษณะของวัตถุ สิ่งก่อสร้างต่างๆ อาทิ พิพิธภัณฑ์ อนุสรสถาน เป็นต้น หรือพิธีกรรม
เพื่อใหผู้้คนในสงัคมหรือผู้ที่ได้รบัรูเ้รื่องราว เกิดความรูส้ึกเปน็พวกพ้องอันหนึ่งอันเดียวกันหรือ
ก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพจากสิง่ที่นําเสนอผ่านความทรงจําร่วมเหล่าน้ัน 

 

 
                                                             
24อรรถจักร สัตยานุรักษ์. (20 กุมภาพันธ์ 2558). ความทรงจ า ความหวังและ “วันพรุ่งนี้”. เรียกใช้เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2560 จาก 
 http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/633766 
25 เร่ืองเดียวกัน 
26Maurice Halbwachs, On the Collective Memory, (Chicago: The University of Chicago, 1992), p.28. อ้างถึงใน อังกูร 
 หงส์ คณานุเคราะห์. (1 ธันวาคม 2554). สถูป โคกเขา คาราบาว : ความทรงจ าที่แตกต่างและความแตกต่างกับความ
 ทรงจ า. เรียกใช้เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2560 จาก http://socanth.tu.ac.th/wp-content/uploads/2012/02/PG-
 monographs-2012.pdf 
27 Paula Hamiton 2003, p.141 อ้างถึงใน อังกูร หงษ์คณานุเคราะห์. (1 ธันวาคม 2554). สถูป โคกเขา คาราบาว : ความทรงจ าที่
 แตกต่างและความแตกต่างกับความทรงจ า. เรียกใช้เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2560 จาก http://socanth.tu.ac.th/wp-
 content/uploads/2012/02/PG-monographs-2012.pdf 
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  (4.1) พ้ืนท่ีความทรงจ าร่วม 

 Mauro Spicci ได้นําเสนอบทสัมภาษณ์ของ ศาสตราจารย์ Eviatar Zerubavel ในหัวข้อ 
“Museums, Memory and the Shaping of Identity”28  โดยศาสตราจารย์ Eviatar Zerubavel
ได้พูดถึง ความทรงจํา ไว้ว่า ในมุมมองของนกัสงัคมวิทยา เราต้องตระหนักว่าความทรงจําทีเ่กิดข้ึน ไม่
เพียงเกิดแต่ในจิตใจส่วนบุคคล แต่ยังอยู่ในจิตใจของผู้คนในสังคมด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเราจํา
ได้ว่าสิ่งที่เราจดจําน้ัน มันไม่ได้เป็นเพียงเรื่องส่วนบุคคล แต่ยังเป็นของเรื่องสมาชิกในชุมชนที่มสี่วน
ช่วยในการจดจํา ดังนั้นเราจงึมีความทรงจําหลายอย่างที่สอดคล้องกบัการมีส่วนร่วมของตัวเราใน
ชุมชน นอกจากนี้ยังได้พูดถึง ความสัมพันธ์ระหว่างพิพิธภัณฑ์ ความทรงจํา และรปูร่างของอดีตไว้ว่า 
พิพิธภัณฑ์เป็นหนึง่ในรปูแบบของสถาบัน ซึ่งเป็นชุมชนในรปูร่างความทรงจําทีม่ีร่วมกันของพวกเขา 
เมื่อเดก็ๆไปเยี่ยมชมพพิิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์จะเป็นส่วนที่สําคัญมากในการสร้างความคิดของพวกเขา
เกี่ยวกับสิ่งใดทีพ่วกเขาจะจดจํา เมื่อฉัน (ศาสตราจารย์ Eviatar Zerubavel)ไปเข้าชมพิพิธภัณฑ์ใน
นิวยอร์ก ฉันได้เรียนรูท้ี่ไม่ใช่ในสถานะเหมือนผู้ใหญ่ แต่เป็นเด็กอายุ 8 ขวบ ที่ต้องชมพิพิธภัณฑ์เป็น
ครั้งแรก ความประทบัเป็นสําคัญอย่างมากในประวัติศาสตรข์องฉัน ในฐานะที่เป็นสมาชิกของอารย
ธรรมตะวันตกเหมอืนกัน กล่าวคือ พิพิธภัณฑ์ถือเป็นพื้นที่ของความทรงจําร่วม มีอิทธิพลต่อการรบัรู้ 
และสื่อกลางในการส่งต่อความประวัติศาสตร์และความทรงจําร่วมของผู้คนในสงัคม 

 (5) ส านึกความเป็นชาต ิ

 เบน แอนเดอร์สัน ได้ให้คําอธิบายเรื่องชาติไว้ใน หนังสือ Imagine Communities โดยมอง
ว่าชาติเป็นชุมชนในจินตนาการทีส่ังคมประกอบสร้างขึ้นมาโดยทําให้ผู้คนรับรู้ว่า พวกเขาเป็นส่วนหนึ่ง
ของกลุม่คนในชุมชนน้ันๆ ซึ่งคําว่า “ชุมชนในจินตนาการ” ของเบนไม่ได้เป็นเพียงชุมชนเล็กๆที่มี
ปฏิสัมพันธ์กันโดยตรงเท่านั้น เบนมองว่าความผูกพันของสมาชิกในสังคมยุคใหม่ไม่จําเป็นต้องรูจ้ัก
หรือพูดคุยกัน แต่ก็สามารถเข้าใจได้ว่าพวกเขาเป็นชาติเดียวกัน ซึ่งความรูส้ึกนี้เป็นความรูส้ึกทางด้าน
จิตใจทีส่ื่อสารมวลชนอันทันสมัยสร้างให้เกิดสํานึกเรื่องชาติข้ึนมา ดังนั้น ชาติจึงเป็นภาพในจิตใจของ
ผู้คนในชุมชนที่สามรถจินตนาการได้ถึงความใกล้ชิดสนทิสนมที่มรี่วมกันอยู่โดยไมจ่ําเป็นต้องรู้จกักัน
มาก่อน29  อีกทั้งจินตนาการนั้นไดส้ร้างอัตลกัษณ์ของเองกับชุมชนในระดับต่างๆ ข้ึนมา ความรู้และ
สํานึกของความเป็นชาติมีการสบืทอดเน้นย้ําจากรุ่นสูรุ่่น โดยอาจจะถูกนําเสนอผ่านวรรณกรรม 
แบบเรียนประวัติศาสตร์ หรือพิพิธภัณฑ์ เป็นต้น 

 

                                                             
28Zerubavel, P. E. (2011). Museums, Memory and the Shaping of Identity. (M. Spicci, Interviewer) 
29 เบน แอนเดอร์สัน (ชาญวิทย ์เกษตรศิริ บรรณาธิการแปล). (2552). ชุมชนจนิตกรรม: บทสะท้อนว่าด้วยก าเนิดและการแพร่ของ
 ชาตินิยม. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการต าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร,์ 9-10. 
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 (6) ศาสนาขงจ้ือ (Confucianism) 

 ศาสนาขงจื้อเริม่ขึ้นในรัชสมัยชุนชิวถึงราชวงศ์ฮั่น หลักปรัชญาคาสอนเกี่ยวกับอกัษรศาสตร์ 
ปรัชญา จริยศาสตร์ ดาราศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เป็นคาสอนที่ได้รับความนิยมในกลุ่มชนทุกหมูเ่หล่าทัง้
นักการปกครองของจีนต้ังแต่กษัตริย์ ขุนนาง ตลอดจนสามญัชนทั่วไป สิ่งที่ขงจื้อเน้นเป็นหลักในคํา
สอนปรากฏในหนงัสือช่ือชุนชิว คือเรื่องคุณธรรม ความกตญัํูและสัจธรรม คําสอนของขงจือ้มุ่งให้
มนุษย์ทุกคนเป็นคนที่สมบรูณ์ โดยต้องยึดคุณธรรม 8 ประการ คือ กตัญํู รักญาติ จงรักภักดี มีวาจา
สัตย์ มารยาทดี ซื่อสัตย์ บริสุทธ์ิ และละอายต่อความช่ัว โดยให้ความสําคัญกบัการกตัญํูเป็นอันดับ
แรก นอกจากหลักคุณธรรม 8 ประการแล้ว ขงจื้อยงัให้ความสําคัญกบัการอยู่รวมกันของคนกลุ่ม
ต่างๆในในสังคม การปฏิบัติหน้าที่ของผูป้กครองกบัประชาชน เพื่อนกับเพื่อน ญาติกบัญาติ บุตรต่อ
บิดามารดา โดยแบง่เป็น 5 กลุม่ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างพอ่แม่กับบุตรเป็นเรื่องของความรกั,
ความสัมพันธ์ระหว่างสามีกับภรรยาเป็นเรื่องของความสูงต่ําในสถานภาพ, ความสัมพันธ์ระหว่างพี่
น้องเป็นเรื่องของการเช่ือฟ๎ง, ความสมัพันธ์ระหว่างครอบครวักับครอบครัวหรือมิตรต่อมิตรเป็นเรือ่ง
ของความซื่อสัตย์, ความสัมพันธ์ระหว่างกษัตริย์กับประชาชนเป็นเรื่องของหน้าที่ 

 ในบรรดาคุณธรรมทัง้หมดขงจื้อให้ความสําคัญอย่างมากกับคุณธรรมด้านความกตัญํูดังคํา
กล่าว “อันความกตัญญูกตเวทีนั้น ย่อมเป็นบ่อเกิดของคุณธรรมทั้งปวงและเป็นแหลง่ที่มาของอารย
ธรรมทัง้หลายอีกด้วย”  ความสัมพันธ์หรือการทําหน้าที่ของกลุ่มคนต่าง ๆ ขงจื้อให้ความสําคัญ
ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดากบับุตรธิดามากทีสุ่ด โดยมองว่าเป็นรากฐานคุณงามความดีทีส่ําคัญ
ของวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องความกตญัํูที่บุตรธิดาจะต้องมีต่อบิดามารดา ขงจื้อกล่าวว่า
การแสดงความกตัญํูจะต้องกระทาทั้งตอนที่ยังมีชีวิตอยู่และเสียชีวิตไปแล้ว ปฏิบัติด้วยความรักและ
เคารพ โดยถ้าบิดามารดาเสียชีวิต ก็ควรจะมีพิธีการฝ๎งศพอย่างระมัดระวังและไม่ควรละเลยการเซ่น
ไหว้ ในส่วนของการเซ่นไหว้บรรพบุรุษลูกหลานจะต้องเข้ารว่มกระทาทุกครัง้จงึถือว่าได้เซ่นไหว้แล้ว 
หากไม่ได้เข้าร่วม กเ็หมอืนกับไม่ได้เซ่นไหว้ และในการเซ่นไหว้บรรพบรุุษทีเ่สียชีวิตไปแล้ว การเซ่น
ไหว้จะต้องถือเสมือนว่าบรรพบุรุษยังมีชีวิตอยู่ หมายความว่า ให้ปฏิบัติด้วยความศรัทธาเป็นสําคัญ30 
คําสอนของขงจื้อนํามาซึ่งพิธีกรรมทางศาสนาที่เกี่ยวกับการบูชาบรรพบรุุษทีส่ําคัญ ได้แก่ การไหว้
บรรพบรุุษทีสุ่สาน (เช็งเมง้) เทศกาลตรุษจีน เทศกาลสารทจีน เป็นต้น 

 

 

 
                                                             
30 อุดมพร อมรธรรม. (2555). ยอดคุณธรรมของขงจื๊อ. กรุงเทพฯ: บริษัท ส านักพิมพ์แสงดาว จ ากัด. 
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 2.2 ทบทวนวรรณกรรม  

 ผู้ศึกษาได้ทําการค้นคว้าเอกสารและงานวิจัย เพื่อสร้างความเข้าใจในการศึกษาเรือ่งของคน
จีนทั้งในพื้นที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะคนจีนในประเทศมาเลเซีย และรัฐยะโฮร์ 
และพิพิธภัณฑ์ในฐานะพื้นที่ของความทรงจําร่วม พื้นที่ของการรกัษาและนําเสนออัตลักษณ์ รวมถึง
บทความที่ศึกษาเกี่ยวกบัพิพิธภัณฑ์คนจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งทําใหผู้้ศึกษาเข้าใจใน
ความสัมพันธ์ระหว่างคนจีนและพิพิธภัณฑ์ที่ซึง่เป็นสถานที่แสดงออกทางอัตลักษณ์สู่สาธารณะมาก
ยิ่งขึ้น 

 (1) คนจีนโพ้นทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 ดร.สกักรินทร์ นิยมศลิป์ ได้อธิบายถึงการอพยพย้ายถ่ินของชาวจีน ในบทความ “คลื่นลูกทีส่ี่: 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กบัการย้ายถ่ินของชาวจีนยุคใหม”่31  ไว้ว่า การอพยพย้ายถ่ินฐานของชาวจีน
สู่พื้นที่แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถแบง่ช่วงของการอพยพย้ายถ่ินได้เป็น 4ช่วงหลักหรือยุค
คลื่น ดังต่อไปนี้  

 คนจีนในยุคแรกเริ่มได้เดินทางมาค้าขายและอยูอ่าศัยในดินแดนโพ้นทะเล ในสมัยราชวงศ์ 
หมิง (ค.ศ. 1368-1644) สว่นใหญป่ระกอบอาชีพพ่อค้าเรือสําเภาเข้ามาค้าขายและตัง้ถ่ินฐานใน
เส้นทางเดินเรือยุคโบราณ เช่น หมูเ่กาะที่เป็นประเทศฟิลปิปินส์ในปจ๎จุบัน ดินแดนในแหลมมลายู 
ช่องแคบมะละกา และหมูเ่กาะต่างๆ ซึ่งเป็นอินโดนีเซียในปจ๎จบุัน ผู้ตั้งถ่ินฐานทีเ่ป็นพอ่ค้าเหล่าน้ีถูก
เรียกกันว่า หัวฉาง (Huashang)  โดยพ่อค้าชาวจีนเหล่าน้ีได้สมรสกบัสตรีพื้นเมือง จึงเกิดชุมชนชาว
จีนโพ้นทะเลในยุคแรก โดยมีการผสมผสานทางวัฒนธรรมทีย่ังคงสบืทอดถึงยุคป๎จจุบัน อาทิ 
วัฒนธรรมเปอรานากัน (Peranakan) ระหว่างชาวจีนและชาวมาเลย์ในมาเลเซียและอินโดนีเซีย เป็น
ต้น  

 คนจีนในยุคแรกเริ่มได้เดินทางมาค้าขายและอยูอ่าศัยในดินแดนโพ้นทะเล ในสมัยราชวงศ์ 
หมิง (ค.ศ. 1368-1644) ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพ่อค้าเรือสําเภาเข้ามาค้าขายและตัง้ถ่ินฐานใน
เส้นทางเดินเรือยุคโบราณ เช่น หมูเ่กาะที่เป็นประเทศฟิลปิปินส์ในปจ๎จุบัน ดินแดนในแหลมมลายู 
ช่องแคบมะละกา และหมูเ่กาะต่างๆ ซึ่งเป็นอินโดนีเซียในปจ๎จบุัน ผู้ตั้งถ่ินฐานทีเ่ป็นพอ่ค้าเหล่าน้ีถูก

                                                             
31 ดร.สักกรินทร์ นิยมศิลป์. (2555). คลื่นลูกที่สี:่ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับการย้ายถิ่นของชาวจีนยุคใหม่ (The Fourth Wave: 
 Southeast Asia and New Chinese Migrants). บทความน าเสนอในการประชุมสังคมวิทยาระดับชาติ ครั้งที่ 4 
 คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติสาขาสังคมวิทยา ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที ่
 18-19 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด,์ 1-16. 
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เรียกกันว่า หัวฉาง (Huashang)  โดยพ่อค้าชาวจีนเหล่าน้ีได้สมรสกบัสตรีพื้นเมือง จึงเกิดชุมชนชาว
จีนโพ้นทะเลในยุคแรก โดยมีการผสมผสานทางวัฒนธรรมทีย่ังคงสบืทอดถึงยุคป๎จจุบัน อาทิ 
วัฒนธรรมเปอรานากัน (Peranakan) ระหว่างชาวจีนและชาวมาเลย์ในมาเลเซียและอินโดนีเซีย เป็น
ต้น  

 ยุคคลื่นลูกทีห่นึ่งของการอพยพย้ายถ่ินของคนจีน เกิดข้ึนในช่วงราชวงศ์ชิง ซึ่งเป็นยุคที่แมนจู
ครองอํานาจ ตั้งแต่ ค.ศ. 1644 เป็นต้นมา เป็นการเดินทางอพยพกลุม่ใหญ่ของคนจีนที่เกิดข้ึนอย่าง
จริงจัง ตั้งแต่กลางคริสตศตวรรษที่ 17 ซึ่งเป็นผลมาจากหลังยุคล่าอาณานิคมของมหาอํานาจตะวันตก
ที่เข้ามาครอบครองดินแดนต่างๆ และเปิดโอกาสให้พ่อค้า นกัเดินเรือ และช่างฝีมือชาวจีนเข้ามาต้ัง
ถ่ินฐานในอาณานิคม ด้วยป๎จจัยดึงดูดด้านการค้า ทําให้คนจนีจํานวนมากหลั่งไหลออกนอกประเทศสู่
ดินแดนอาณานิคม ก่อให้เกิดชุมชนชาวจีนโพ้นทะเลขนาดใหญ่ทีม่ีจํานวนราว 1.5 ล้านคนในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 ยุคคลื่นลูกทีส่องของการอพยพย้ายถ่ินของคนจีน เป็นช่วงทีแ่รงงานชาวจีนหลัง่ไหลออกนอก
ประเทศภายหลังสงครามฝิ่นครั้งทีส่อง (ค.ศ. 1858-1860) การพ่ายแพส้งครามฝิ่นทําให้ทางการจีน
ต้องยอมให้มหาอํานาจตะวันตกระดมแรงงานจีนไปทางานในต่างประเทศได้อย่างเสรี จนเรียกว่าเป็น
ช่วงการอพยพของกุลีชาวจีน แรงงานจีนยุคนี้ถูกเรียกว่า หัวกง (Huagong) ซึ่งมจีํานวนมากถึง
ประมาณ 5 ล้านคนหลั่งไหลไปตัง้ถ่ินฐานในต่างประเทศ โดยส่วนจะประกอบอาชีพเป็นแรงงานใน
เหมอืงทอง เหมืองถ่านหิน แปลงเกษตร ไร่ขนาดใหญ่ และโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ โดยเฉพาะ
เส้นทางรถไฟในดินแดนอาณานิคมทั้งในเอเชีย อเมรกิาเหนอื และออสเตรเลีย ช่วงนี้เป็นยุคแรกที่ชาว
จีนกลุม่ใหญ่อพยพไปยงัภูมิภาคอื่นนอกเหนือทวีปเอเชีย  

 ยุคคลื่นลูกทีส่ามของการอพยพย้ายถ่ินของคนจีน เกิดข้ึนภายหลงัการสิ้นสุดอํานาจของ
ราชวงศ์ชิงในปี ค.ศ. 1911 เป็นยุคที่เกิดความขัดแย้งและความวุ่นวายทางการเมืองในประเทศ จน
เกิดการปฏิวัติของพรรคคอมมิวนสิต์ในเวลาต่อมา ยุคนี้เป็นยุคที่ชาวจีนอพยพไปยังต่างประเทศ
จํานวนมาก โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากภาวะรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาค ในช่วงต้นคริสตศักราชที่ 20 โดยเฉพาะในช่วงทศวรรษที่ ค.ศ. 1920-1930 หลังการฟื้นตัว
จากสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ซึง่มกีารลงทุนและการเตบิโตทางอุตสาหกรรมอย่างมาก จนทําให้ชุมชน
ชาวจีนเติบโตอย่างมากในยุคนั้น ชาวจีนอพยพยุคนีถู้กเรียกว่า หัวเฉียว (Huaqiao) ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผู้
ที่มีการศึกษาและและมีความรูส้ึกชาตินิยมสูง อีกประการหนึ่ง ในยุคนีม้กีารย้ายถ่ินของสตรีชาวจีน
ด้วย โดยในยุคก่อนหน้านี้ ผู้อพยพชาวจีนจะเป็นเพศชายเปน็หลัก แต่ในครสิตวรรษที่ 20 นี้ สตรจีีน
ได้อพยพเข้ามายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จํานวนมาก โดยสว่นใหญ่เข้ามาเป็นแรงงาน บางส่วนมา
เป็นครสูอนภาษาจีน และบางส่วนเข้ามาพร้อมกบัครอบครัวของตน โดยป๎จจัยดึงดูดทีส่ําคัญได้แก่ 
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ชุมชนชาวจีนโพ้นทะเลขนาดใหญ่และมั่นคงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตาม แตก่ารอพยพย้ายถ่ินของ
คนจีนได้ลดลงอย่างต่อเนื่องภายหลงัสงครามโลกครั้งทีส่อง และการปฏิวัติคอมมิวนิสต์ในจีน 

 ยุคคลื่นลูกทีส่ี่ของการอพยพย้ายถ่ินของคนจีน คนจีนที่อพยพย้ายถ่ินไปอาศัยยังต่างประเทศ
ในยุคนี้มีเปูาหมายในการเดินทางที่แตกต่างจากชาวจีนโพ้นทะเลในอดีต โดยในอดีต ตลอดช่วงเวลา
ราว 4 ศตวรรษจนถึงการปฏิวัติคอมมิวนสิต์ในประเทศจีน ชาวจีนส่วนใหญ่นิยมเดินทางไปตั้งรกราก
ยังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหลัก แต่ในช่วงปลายทศวรรษที่ ค.ศ. 1970 คนจีนอพยพได้มุ่ง
หน้าไปยังประเทศที่พฒันาแล้ว อย่างเช่น ประเทศในทวีปอมริกาเหนือ และยุโรป โดยเฉพะ
สหรัฐอเมรกิา แคนนาดา และอังกฤษ หรือไปยังประเทศกาลังพฒันาที่มเีศรษฐกจิขนาดใหญ่ อาทิ 
บราซลิ อารเ์จนตินา และเม็กซิโก โดยคนจีนอพยพในยุคนี้ถูกเรียกว่า Xin Yimin หรือ New 
Migrants 

 รวมไปถึงการอธิบายถึงคุณลกัษณะของชาวจีนยุคใหมท่ี่อพยพ และปรากฏการณ์ทีเ่กิดข้ึนใน
ยุคคลื่นที่สี่ ดังนี ้คลื่นลูกทีส่ี่ของการย้ายถ่ินจากจีนมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกิดข้ึนอย่างจริงจัง
ตั้งแต่กลางทศวรรษที่ ค.ศ.1980 เป็นต้นมา โดยแรกๆ จะเดนิทางมายังประเทศไทยและฟลิิปปินส์ 
เนื่องจากความสมัพันธ์ที่พัฒนาดีข้ึนระหว่างจีนและประเทศทั้งสอง อีกทัง้มีชุมชนจีนโพ้นทะเลขนาด
ใหญ่ตั้งอยู่ โดยชุมชนชาวแต้จิ๋วในไทยดึงดูดชาวจีนแต้จิ๋วจากกวางตุ้งใหม้ายังไทย ส่วนชาวจีนฮกเกี้ยน
จากมณฑลฟูเจี้ยนก็นิยมเดินทางไปยังฟิลปิปินส์ ในช่วงกลางทศวรรษที่ค.ศ. 1990 ชาวจีนได้เริ่ม
กระแสการเดินทางไปยังประเทศอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มข้ึนอย่างชัดเจน โดยเฉพาะสิงคโปร์ 
มาเลเซีย และอินโดนีเซีย โดยกลุม่แรกๆ เป็นชาวจีนไต้หวันที่ขยายการลงทุนเข้ามายังภูมิภาคนี ้
สําหรับประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มี Xin Yimin เข้ามาอาศัยเพิ่มข้ึนด้วยเช่นกัน 
โดยเฉพาะพม่า กมัพูชา และลาว อันเป็นผลมาจากความสมัพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างจีนและ
ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นําโขงทีผู่กพันใกล้ชิดทั้งในด้านการค้าและการลงทุน โดยเข้ามาในฐานะ
นักธุรกิจ นักลงทุน ชาวจีนที่เข้ามากบับรรษัทข้ามชาติของจนี แรงงานภาคเกษตรในธุรกิจข้ามชาติที่
จีนเข้ามาลงทุน 

 การย้ายถ่ินของชาวจีนรุ่นใหม่เข้ามายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึน
อย่างชัดเจนในช่วงสองทศวรรษทีผ่่านมา และกําลังเติบโตเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม คนจีน
รุ่นใหม่นีม้ีคุณลักษณะที่แตกต่างจากชาวจีนโพ้นทะเลในอดีตหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นภูมลิําเนาที่
หลากหลายมากขึ้น คุณสมบัตทิางการศึกษาทีสู่งข้ึน มีสตรีชาวจีนที่ย้ายถ่ินในสัดส่วนทีสู่งมากเมื่อ
เทียบกับประวัติศาสตร์การย้ายถ่ินของชาวจีนโพ้นทะเล อกีทั้งรปูแบบของการย้ายถ่ินก็มีความ
หลากหลายมากขึ้น ทั้งเพื่อไปทํางาน ไปลงทุนทําการค้า เปน็แรงงานรับจ้าง ไปศึกษาต่อต่างประเทศ 
ฯลฯ โดยชาวจีนรุ่นใหมเ่หล่าน้ีมเีอกลักษณ์ของความเป็นจีนร่วมกัน (Pan-Chinese Identity) เช่น 
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การมีวัฒนธรรมแบบฮั่น การรบัอิทธิพลของขงจื๊อ เป็นต้น มากกว่าจะยึดโยงกันด้วยภาษาถ่ิน หรือ
ระบบแซ่ ดังชาวจีนโพ้นทะเลในอดีต  

 (2) คนจีนในมาเลเซีย 

 Tan Chee Beng ได้อธิบายถึงอัตลักษณ์ความเป็นจีนในประเทศมาเลเซีย ในบทความ 
“Chinese Identities in Malaysia”32 ไว้ว่า การแสดงออกถงึลักษณะเฉพาะของอัตลักษณ์ความเป็น
จีน-มาเลย์ หรือความเป็นเปอร์รานากันจะได้รบัอิทธิพลจากความเป็นภูมิภาค และประสบการณ์
เกี่ยวกับชาติผ่านการทําให้เป็นท้องถ่ิน (Localization) อีกทัง้อัตลักษณ์ความเป็นจีน-มาเลยม์ีลําดับ
ข้ัน กล่าวคือ มีการแบ่งแยกความเป็นจีนในประเทศมาเลเซยีกับความเป็นแอรร์านากัน รวมถึงความ
แตกต่างของความเป็นคนจีนที่อพยพมาจากมณฑลที่ต่างกันด้วย ซึ่งความแตกต่างทางภาษาพูด 
สถานะทางสังคมและเศรษฐกจิ จะเป็นตัวกําหนดลําดับข้ันของคนจีนในประเทศมาเลเซีย แต่ใน
ป๎จจุบันมกีารใช้ภาษาจีนลาง(แมนดาริน) เป็นภาษากลางในการติดต่อสือ่สารและเป็นหนึ่งในภาษา
ราชการของประเทศมาเลเซีย ส่วนความเป็นเปอร์รานากันกย็ังคงดํารงอัตลักษณ์ไว้อยู่ อาทิ การใช้
ภาษาBabaในการสื่อสารภายครอบครัว  นอกจากนีป้๎จจุบันที่ลูกหลานชาวจีนในประเทศมาเลเซีย
ได้รับการศึกษาจากทัง้โรงเรียนแบบมาเลย์ หรือจากโรงเรียนแบบจีน ทําให้การแสดงอัตลักษณ์ความ
เป็นจีนเปลี่ยนแปลงไปตามบริบททางสังคมของบุคคลนั้นๆ ข้ึนอยู่กับว่าอยากจะหยบิยกอัตลักษณ์
ความเป็นจีน หรือความเป็นพลเมอืงประเทศมาเลเซียมาใช้ในสถานการณ์และเวลาที่เหมาะสม 

 ในบทความเรือ่ง “MALAYSIA: IMMIGRATION AND THE GROWTH OF A PLURAL 
SOCIETY” ของ KHOO KAY KIM 33 ได้ทําการอธิบายถึงการอพยพย้ายถ่ินและการเตบิโตของพหุ
สังคมในประเทศมาเลเซีย ซึ่งส่วนหนึง่มีการกล่าวถึงการอพยพเข้ามาของแรงงานชาวจีนจาก
หลากหลายมณฑลในช่วงศตวรรษที่ 19 ไว้ดังนี้ เริ่มต้นประมาณกลางศตวรรษที่ 19 เกิดการพัฒนา
เศรษฐกจิขนาดใหญ่ในส่วนตะวันตก และภาคใต้ของคาบสมทุร บวกกบัปจ๎จัยกระตุ้นของการ
เคลื่อนไหวในประเทศจีน มสีงครามกลางเมือง จึงเป็นผลให้เกิดการอพยพของคนจีน บริเวณชายฝ๎ง่
ตะวันตก ภาคอุตสาหกรรมเหมอืงแรป่ระสบความสําเร็จและมีความก้าวหน้าอย่างมาก เนื่องจากมี
ความต้องการดีบกุสงู เพื่อนําใช้ในอุตสาหกรรมดบีุกแผ่นในสหราชอาณาจักร บรเิวณภาคใต้มีการ
ปลูกพริกไทยและชาดํา เกษตรกรทีเ่คยอยู่ในของสิงคโปร์ก็คอ่ยๆ ถูกบังคับให้ย้ายข้ามเข้ามาสูร่ัฐยะ
โฮร์ เพื่อที่จะแสวงหาดินแดนอุดมสมบรูณ์มากขึ้น ส่วนรัฐปนีัง คนจีนทําไร่อ้อยในจังหวัดเลสลีย์ 

                                                             
32 Chee-Beng, T. (1997). Chinese Identity in Malaysia. Southeast Asian Journal of Social Science, Vol.25, No.2, 
 103-116. 
33Khoo Kay Kim. (1998). MALAYSIA: IMMIGRATION AND THE GROWTH OF A PLURAL SOCIETY. Journal of the 
 Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society, Vol. 71, No. 1 (274), 1-25. 
 



26 
 

 และเนื่องจากการขยายตัวของภาคอุตสาหรรมเหมอืงแร่ในรฐัเประ รัฐสลงังอร์ และการ
พัฒนาภาคการเกษตรในยะโฮร์ จึงนําไปสู่การเจรญิเตบิโตของเมอืงทีท่ันสมัย อย่างเช่น ไทปงิ, 
กัวลาลัมเปอร,์ เซเรมบัน และยะโฮรบ์าหร์ู  ซึ่งเมอืงเหล่าน้ีทาํหน้าที่ศูนย์กลางเชิงพาณิชย์ใน
ภาคอุตสาหกรรมเหมืองแร่ หรอืฐานการทําการเกษตร อกีทัง้กลายเป็นศูนย์การบริหารจัดการ จงึมี
ความจําเป็นที่จะดงึดูด ชักชวนคนจีนอื่นๆจํานวนมากเข้ามา โดยสัดส่วนขนาดใหญ่ของผู้ทีม่าทําธุรกจิ
ในเมืองเป็นคนจีนกวางตุ้ง ส่วนผู้หญิงจะประกอบอาชีพเป็นแม่บ้าน 

 ส่วนเปอร์รานากัน เช้ือสายฮกเกี้ยนที่ส่วนใหญ่มาจากรฐัปีนงั ส่วนมากเป็นผูป้ระกอบการ
เมืองแร่ดีบกุ และส่วนผู้ได้รับการศึกษาตามระบบอังกฤษ จะแสวงหาโอกาสในชีวิตโดยการเข้าทํางาน
ในภาครัฐและเอกชน ในตําแหน่งเสมียนศาล, ล่าม , ครู , ผูช่้วยพยาบาล และเลขาส่วนตัว ทําให้มี
ฐานะค่อนข้างร่ํารวย อีกส่วนหนึ่งก็ประกอบอาชีพในส่วนของการใช้แรงงานในเขตเมือง อาทิ คนลาก
รถลาก และการอพยพเข้ามาของคนจีนจากไหหลํา ซึง่ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเป็นคนรบัใช้ในบ้าน 
หรือทําอาหารให้กบัชาวยุโรป อีกทั้งพวกเขาเปิดกิจการ้านกาแฟ ณ เวลาน้ันคนจีนเป็นส่วนสําคัญใน
ภาคการปลกูยางพารา คนจีนไหหลําจํานวนมากจึงถูกจ้างมาเป็นคนกรีดยางพาราด้วย 

 การอพยพย้ายถ่ินเข้ามาสูม่าเลเซียของชาวจีนในช่วงศตวรรษที่ 19 นั้นถือเป็นป๎จจัยหนึง่ที่ทํา
ให้เกิดความเป็นพหุสงัคมขึ้นในมาเลเซีย โดยการอพยพของคนจีนจํานวนมากทีม่าจากหลากหลาย
มณฑลของประเทศจีน จึงมีการประกอบอาชีพที่หลากหลายด้วยเช่นกันตามความถนัด นําไปสู่การ
ขยายตัวทางเศรษฐกจิในหลายพื้นทีส่ําคัญของมาเลเซีย แสดงให้เห็นถึงบทบาทและความสําคัญของ
คนจีนในฐานะของผู้ร่วมสร้างความเจริญเติบโตทั้งทางเศรษฐกิจและความทันสมัยให้แกม่าเลเซีย 

  (2.1) คนจีนในรัฐยะโฮร์ 

 ในบทความเรือ่ง “Past and Present Juxtaposed: The Chinese of Nineteenth 
Century Johor” ของ P. LIM Pui Huen34 ได้อธิบายถึง ประวัติศาสตร์รัฐยะโฮร์ และความเป็นมา
ของคนจีนในรัฐยะโฮร์ไว้ ดังนี้  

 อาณาจักรยะโฮร์ (Kingdom of Johor) อาณาจักรแหง่ยะโฮรป์ระวัติของยะโฮร์ เริ่มต้น
จากการล่มสลายของมะละกากับโปรตุเกสใน ป1ี511 สุลต่านอพยพไปทางทิศใต้ และสถาปนา
ราชอาณาจักรบรเิวณริมแม่น้ํายะโฮร์ อาณาจักรแห่งยะโฮรน์ี้มีอํานาจข้ึนแทนทีม่ะละกา และเป็นพลัง
สําคัญในพื้นทีม่ลายู ต่อมา สลุต่าน Mahmud Shah ซึ่งเปน็สุลต่านสุดท้ายของสายมะละกาถูกลอบ
สังหารที่ Kota Tinggi ในปี1699 นับตั้งแต่ทีท่่านเสียชีวิต โดยไม่มีทายาท ได้มีสลุต่านAbdul Jalil ผู้

                                                             
34 P.LIM Pui Huen. (1998). Past and Present Juxtapose: The Chinese of Nineteenth Century Johor. Journal of 
 Social Issue in Southeast Asia, 120-127. 
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ที่เคยเป็นผู้ดูทรัพยส์มบัติของราชวงศ์ข้ึนมาครองอํานาจต่อ แต่อาณาจักรยะโฮรม์ีอํานาจลดลง  จึง
ย้ายศูนย์กลางของอาณาจักร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเมอืงเรียวใน ป1ี728  

 ในช่วงปี1730 คนจีนเข้ามาถึงหมูเ่กาะมาเลยเ์พื่อทําการค้า พวกเขาก็เริ่มลงหลักป๎กฐานใน
การทํางานเป็นคนงานในเหมืองแร่ และแรงงานไรเ่กษตร คนงานเหมืองจีนเปิดเหมืองดีบุกของบงักา 
(Bangka) ต่อมาคนงานจีนถูกนําตัวเข้ามาทํางานในสวนชาดํา (Gambier)ในเมืองเรียว โดยช่วงปี 
1780 ประชากรจีนในเรียวมปีระมาณ 10,000คน ชาดําถูกปลูกจํานวนมาก เนื่องจากเป็นพืช
เศรษฐกจิ ณ เวลาน้ัน ชาดํามักถูกใช้ในอุตสาหกรรมยอ้มสีและฟอกเครือ่งหนงัยุโรป เมอืงเรียวจงึเป็น
สถานที่ที่ของคนจีนในการผลิตชาดําและพรกิไทย  

 จากเมืองเรียวสูส่ิงคโปร์ ในศตวรรษที่ 18 เรียวก็เป็นท่าเรือที่เจริญรุ่งเรือง มกีารผลิตและ
การค้าชาดําในเชิงพาณิชย ์เรียวกลายเป็นเมืองท่าที่น่าสนใจยิ่งขึ้น มเีรือจากหลายประเทศเข้ามาทํา
การค้า อิทธิพลของเรียวและความเจรญิรุง่เรืองได้ดึงดูดความสนใจของชาวดัตช์ในมะละกา และ
ถูกดัตซ์โจมต ีในปี1784 และเมื่อชาวดัตช์กลับมาอีกครัง้ในปี 1818 เพื่อทีจ่ะครอบครองเรียว 

Temenggong Abdul Rahman ผู้ปกครอง ณ เวลาน้ันจึงอพยพไปยังสิงคโปร์ โดยนําเอาแรงงาน
ชาวสวนคนจีนไปด้วย  

 รัฐยะโฮร์ (State of Johor) ในปี 1819 Temenggong Abdul Rahman และ สุลต่าน 
Hussain ที่อพยพมาจากเรียวไดเ้ข้ารบัตําแหน่งเป็นสลุต่านแห่งยะโฮร์ โดยลงนามสนธิสัญญากับ 
Rafflesแห่งจักรวรรดิองักฤษ  ในทัศนะของผูป้กครองทัง้สอง คิดว่าการอยู่ภายใต้การดูแลของRaffles
จะดูเหมือนเป็นการเสียเปรียบ ดังนั้นต่อมาTemenggong Abdul Rahman ซึ่งเดิมตั้งถ่ินฐานอยู่ริม
แม่น้ําสิงคโปร์ ต้องย้ายไปในหมูบ่้าน Telok Blangah ในขณะที่สลุต่าน Hussain ย้ายไปยังหมู่บ้าน 
Glam หลงัจากนั้นTemenggong Abdul Rahman และ Daing Ibrahim มีความสามารถมากขึ้น
และฉลาดในการติดต่อกับจักรวรรดิอังกฤษ โดยหลังจากการตายของสลุต่าน Hussain ลูกชายของเขา 
ช่ือว่า Tengku Ali หรือ สลุต่าน Ali ซึ่งมีหนีส้ินจํานวนมาก ได้ทําการลงนามในสนธิสัญญา ในปี 
1855 เพื่อถ่ายโอนอํานาจอธิปไตยของรัฐยะโฮร์ใหก้ับTemenggong Daing Ibrahim ในการเกิดข้ึน
ของรัฐยะโฮรส์มัยใหม่นั้น ถูกก่อตั้งเมืองหลวงของรัฐใหม่ที่ Tanjung Puteri ในป1ี855 มีช่ือว่า 
Iskandar Puteri และต่อมาเปลี่ยนช่ือยะโฮรบ์าหร์ูในป1ี866 

  จากความสําเร็จของการปลกูชาดําและพริกไทยปลูกในเมืองเรียว และสิงคโปร์ 
Temenggong Daing Ibrahim เป็นชักนําให้คนจีนไดข้ยายกิจกรรมเพาะปลกูของพวกเขาเข้าไปใน
รัฐยะโฮร์ โดยปจ๎จัยดึงดูดในการอพยพเข้ามายังรัฐยะโฮร์ของคนจีน มีดังนี ้ประการแรก ด้วยเหตุผล
ด้านการเกษตร เนื่องจากในอดีตมกีารปลูกชาดํา (Gambier)จํานวนมากในบริเวณพื้นทีเ่มืองเรียวและ
สิงคโปร์ เมือ่พื้นทีท่างการเกษตรไม่เพียงพอจึงเข้ามาบุกเบกิพื้นที่เพื่อการเกษตรในรัฐยะโฮร์ อีกทัง้ชา
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ดํายังสามารถปลูกพร้อมกบัพริกไทย ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกจิในเวลาน้ัน ประการทีส่อง ด้วยเหตุผลด้าน
กฎหมาย ป๎ญหาเกี่ยวกบัการถือครองที่ดิน  ประการทีส่าม ด้วยเหตผุลด้านประวัติศาสตร์ และผลจาก
เหตุการณ์ในประวัติศาสตรจ์ีน โดยที่รัฐยะโฮรม์ีองค์กรลับ (secret society)หรือความเป็นพี่น้อง 
(brotherhood) และประการสุดท้าย ด้วยเหตุผลด้านสงัคม เนื่องจากรัฐยะโฮร์มีการจัดต้ังสมาคมคน
จีนข้ึน มีการรวมตัวของคนจีนโพ้นทะเล ที่เป็นเกษตรกร โดยเป็นทําไร่ชาดํา พรกิไทย และยางพารา
เป็นหลัก ซึง่สมาคมทําหน้าที่ดูแลและจัดการพื้นที่เพาะปลูกให้แก่ชาวจีนเหล่าน้ัน เหล่าน้ีถือเป็น
ป๎จจัยดึงดูดพี่น้องชาวจีนให้เข้าร่วมและอพยพสูร่ัฐยะโฮร์  

 (3) การศึกษาเกี่ยวกับการสร้างพ้ืนท่ีความทรงจ าร่วม 

 โศจิลักษณ์ กมลศักดาวิกุล ได้ทําการศึกษาเรือ่ง “ตลาดย้อนยุคสามชุก: การเมืองเรื่องพื้นที่
และธุรกจิแหง่การถวิลหาอดีต”35 โดยทําการศึกษาอัตลักษณ์ของตลาดสามชุกในบริบทของชุมชน
ท้องถ่ินทีส่ัมพันธ์กบัพื้นทีท่างกายภาพของลุ่มแม่น้ําท่าจีน ศึกษาตลาดย้อนยุคสามชุกในบรบิท
การเมืองเรื่องพื้นที่และธุรกจิแหง่การถวิลหาอดีต จากผลการศึกษาที่เกี่ยวกบัพื้นที่ความทรงจําร่วม
พบว่า ตลาดสามชุกเป็นพื้นที่แห่งการรื้อฟื้นและประดิษฐส์รา้งความทรงจําร่วมชุดใหม่ของชุมชน 
กล่าวคือ ผลจากการกระจัดกระจายและพลัดพรากจากถ่ินทีอ่ยู่อาศัยเดิมของผู้คนในตลาดสามชุก 
ส่งผลให้สายสัมพันธ์และความทรงจําร่วมกันเกี่ยวกับอดีตของชุมชนถูกลืมเลอืน กลายเป็นเพียงความ
ทรงจําส่วนบุคคล ดังนั้นเมือ่ชาวตลาดสามชุกร่วมกันรื้อฟื้นประวัติศาสตร์ของชุมชนข้ึนใหมผ่่าน
กิจกรรมภาพเก่าเล่าขานตํานานสามชุก โดยเปิดพื้นที่ให้คนชุมชนหลากหลายช่วงวัยได้แลกเปลี่ยน
และบอกเล่าถึงเรื่องราวในอดีตของพื้นที่ตลาดสามชุก เพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์
ท้องถ่ินของตนเอง  การแลกเปลี่ยนเรือ่งราวและความทรงจาํจากบุคคลหลากหลายวัย ทําให้ความ
ทรงจําส่วนบุคคลเข้ามาเช่ือมต่อกันจนกลายเป็น ความทรงจําทางสังคมขึ้น การรื้อฟื้นประวัติศาสตร์
ของชุมชนจนกลายเป็นความทรงจําร่วมกันทางสังคม มีผลสาํคัญต่อการเปลี่ยนแปลงการรบัรู้ตนเอง 
และเริ่มสร้างอัตลกัษณ์ชุดใหม่ของตนเองจากความเป็นมาทางประวัติศาสตร์และทุนทางวัฒนธรรม 
ทําเกิดปฏิสัมพันธ์ภายในพื้นที่ในหลากหลายมิติ รวมทั้งมีการจัดทําสื่อเพื่อรวมรวมและนําเสนอความ
เป็นมาของตลาดสามชุก เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ทําให้ชาวตลาดสามชุกเกิดความ
ตระหนักและสํานึกร่วมกันว่า พวกเขาเป็นพวกเดียวกัน เพราะบรรพบรุุษของพวกเขาเป็นผู้ทีเ่ข้า
มาร่วมใช้พื้นที่เดียวกันทั้งพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ศกัดิ์สิทธ์ิเพื่ออยู่อาศัยและทํามาหากินร่วมกัน อีก
ทั้งยังมกีารพึง่พาอาศัยซึง่กันและกันระหว่างเครือญาติและกลุ่มชาติพันธ์ุเดียวกันมาอย่างยาวนาน 
ความทรงจําร่วมทางสงัคม ได้นําไปสู่การสร้างตัวตนของคนในสังคม ให้ทราบถงึความสัมพันธ์ระหว่าง
ตนเองและผูอ้ื่น และทีส่ําคัญคือ ผู้ทีร่่วมอยู่ในความทรงจําเดียวกันย่อมสํานึกว่าทุกคนอยูร่่วมกันทั้งใน
                                                             
35 โศจิลักษณ ์กมลศักดาวิกุล. ตลาดย้อนยุคสามชุก: การเมืองเร่ืองพื้นทีแ่ละธุรกจิแห่งการถวิลหาอดีต. วิทยานพิพนธ์ศิลปะศาสตร
 ดุษฎีบัณฑิต, สาขาศิลปวัฒนธรรมวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ, 2556 
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อดีต ป๎จจบุัน และอนาคต ความทรงจําร่วมกันทางสังคมจงึเปรียบเสมือนตัวเช่ือมระหว่างพื้นที่และ
ผู้คน รวมถึงเช่ือมร้อยความสัมพันธ์ผู้คนในสังคมนั้นด้วย 

 (4) การศึกษาว่าด้วยเรื่องของอัตลักษณ์ 

 วงศ์เดือน ภานุวัฒนากุล ได้ทําการศึกษาในเรื่อง “อัตลักษณ์ของคนไทยเช้ือสายจีนท่ามกลาง
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม (The Identities of Chinese-Thai People among Cultural 
Diversity in Hat Yai)” ซึ่งถูกตพีิมพ์ในวารสารปาริชาต ปีที ่22 ฉบับที่ 1 เดือนเมษายน2552-
กันยายน 255236 จากผลการศึกษาได้อธิบายว่า อัตลักษณ์ของคนไทยเช้ือสายจีนมหีลายรูปแบบ อีก
ทั้งมีความยืดหยุ่นและเป็นไปตามความสัมพันธ์ที่คนไทยเช้ือสายจีนมกีับกลุ่มคนต่างๆในพื้นที่ อัต
ลักษณ์นี้ถือเป็นอัตลักษณ์ที่ถูกสร้างผ่านโครงสร้างทางสงัคม ความเช่ือ และพิธีกรรมที่อิงอยู่กับบรบิท
ทางสงัคมวัฒนธรรม รวมถึงบรบิททางการค้า บรบิททางการเมอืง วิถีชีวิต ซึ่งกล่าวได้ว่า อัตลักษณ์
ของคนไทยเช้ือสายจีนมลีักษณะเป็น “พหอุัตลักษณ์” โดยมทีั้งอัตลกัษณ์ที่เกิดจากนิยามจากตนเอง 
อัตลักษณ์ที่เกิดจากการนิยามโดยคนกลุม่ต่างๆ และอัตลกัษณ์ที่ถูกคาดหวังจากสังคม กล่าวคือ 
เนื่องจากมีอัตลักษณ์หลายชุด การที่พวกเขาจะเลอืกหยบิยกอัตลักษณ์ใดอัตลกัษณ์หนึ่งขึ้นมา 
เพื่อทีจ่ะนิยามว่าตนเองเป็นคนจีน หรือคนไทยนั้น จะต้องได้รับการพิจารณาถึงผลประโยชนท์ี่จะ
เกิดข้ึน และเงื่อนไขของเวลา และสถานทีท่ี่แตกต่างกันออกไป ทําให้อัตลกัษณ์ของคนไทยเช้ือสายจีน
มีการปรบัเปลี่ยนลื่นไหลตลอดเวลา นอกจากนี้ความสัมพันธ์ที่คนไทยเช้ือสายจีนมีกับกลุม่คนต่างๆ 
ท่ามกลางบริบททางสังคม กม็ีลกัษณะเฉพาะและแตกต่างกนัออกไปด้วยเช่นกัน กล่าวคือ การสัมพันธ์
นั้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามความสมัพันธ์ทางสังคมและสถานภาพทางสงัคมในแต่ละช่วงเวลา มี
ลักษณะเป็นพลวัต  ซึง่ไม่ได้เป็นไปตามวิถีปฏิบัติของรัฐหรือวิถีคิดของประเพณี ค่านิยมเพียงอย่าง
เดียว คนไทยเช้ือสายจีนมีความพยายามในการต่อรอง เจรจา ต่อความสัมพันธ์ที่เกิดข้ึนกบัพวกเขาอยู่
เสมอ 

 รศ. เรือนแก้ว ภัทรานุประวัติ ศึกษาการดํารงอยู่ของลกัษณะความเป็นจีนในสังคมไทย 
รูปแบบและวิธีการสบืทอดความเป็นจีนของชาวจีนสูลู่กหลานที่เกิดในสังคมไทย ความรู้ ความเข้าใจ 
ในการถ่ายทอดความหมายของเทศกาล และขนบธรรมเนียม ประเพณีจีนที่สําคัญ ปญ๎หาการสืบทอด
ความเป็นจีน ปจ๎จัยที่สนบัสนุนให้การสบืทอดความเป็นจีนประสบผลสําเร็จ ในงานวิจัยเรื่อง 
“การศึกษาสืบทอดความเป็นจีนผ่านการทาความเข้าใจในความหมายและสัญลักษณ์ทางศาสนาของ
ชาวจีนสู่ลูกหลานในสังคมไทย”37 จากผลการศึกษาอธิบายว่า ส่วนใหญ่จากกลุม่ตัวอย่างมีความเช่ือ 
                                                             
36 วงศ์เดือน ภานุวฒันากูล. (2552). อัตลักษณข์องคนไทยเชื้อสายจีนท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม. วารสารปาริชาต ปี
 ที่ 22 ฉบับที่ 1 เมษายน-กันยายน, 140-153. 
37 รศ. เรือนแก้ว ภัทรานุประวัติ. การศึกษาสืบทอดความเป็นจีนผ่านการทาความเข้าใจในความหมายและสัญลักษณ์ทางศาสนา 
 ของชาวจีนสู่ลกูหลานในสังคมไทย. งานวิจัยของมหาวทิยาลยัหอการค้าไทย, 2554 
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ความศรัทธา ในเทพเจ้าและสิ่งศักดิส์ิทธ์ิ อีกคนเช้ือสายจีนสว่นใหญ่ยังมีธรรมเนียมการไหว้เจ้าในวัน
พระและเทพเจ้าจีน และบรรพบุรุษในวันเช็งเม้ง (Cheng meng ) เทศกาลที่มีการปฏิบัติตามธรรม
เนียมของทุกครอบครัว ได้แก่ ตรุษจีน และสารทจีน ส่วนเทศกาลอื่นๆ จะแตกต่างกันไปในแตล่ะ
ครอบครัว เทศกาลทีลู่กหลานจีนคิดว่าควรจะสืบทอดให้ดารงอยู่ต่อไป ได้แก่ ตรุษจีน (Chinese new 
year) สารทจีน ( Chinese autumn festival ) สารทขนมจ้าง (Fifth month festival ) ไหว้
พระจันทร์ (Moon festival) กินเจ (Vegetarian festival ) และไหว้เทพเจ้าช่วงปลายปี (god’s 
thanks giving day) ส่วนเทศกาลที่ให้ความสําคัญว่าควรจะสืบทอดมากทีสุ่ด ได้แก่ ตรุษจีน และ
สารทจีน รองลงมาได้แก่ กินเจ ไหว้พระจันทร์ ไหว้เทพเจ้าปลายปี และสารทขนมจ้าง ส่วนใหญ่มี
ความรู้ ความเข้าใจในความหมายของเทศกาลตรุษจีน สารทจีน กินเจ และไหว้เจ้าปลายปี ส่วน
เทศกาลที่ส่วนใหญ่ไม่ทราบความหมาย ได้แก่ สารทขนมจ้าง และไหว้พระจันทร์ นอกจากนี้ในระบบ
สถาบันครอบครัวใช้วิธีการปลูกฝง๎และสบืทอดประเพณีและเทศกาล ผ่านกระทําในหลายรปูแบบ ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม อันได้แก่ การเล่า การอธิบาย พูดถึงความสําคัญของเทศกาล สาเหตุการจัดไหว้ 
การแนะนาเครื่องเซ่นไหว้ จํานวนของไหว้ การให้ลกูหลานเป็นผูป้ฏิบัติโดยตรง การทําให้ดูเป็น
ตัวอย่าง การฝากฝ๎งให้สบืทอดอย่างเป็นทางการในรุ่นต่อไป เป็นต้น สถาบันครอบครัวถือเป็นส่วน
สําคัญอย่างมากต่อการดํารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและอัตลกัษณ์ความเป็นจีนในบรบิทสังคมไทย มีวิธีการ
ปลูกฝ๎งความคิด ความเช่ือทางจิตวิญญาณผ่านรูปแบบต่างๆ อีกทั้งสถาบันชุมชนก็เป็นอีกหนึ่งส่วน 
เนื่องจากสงัคมและชุมชนคนจีนมีความเข้มแข็ง ร่วมมือร่วมใจในการจัดงานเทศกาล ประเพณีต่างๆ 
ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นต่อไปเพื่อจะได้เรียนรู้ ตระหนกัรู้ถึงคุณค่าของวัฒนธรรมจีน และ
พยายามสบืทอดคุณค่าเหล่าน้ีไปสู่คนรุ่นต่อไป   

 ในหนังสอื “Museum Basics”38 ได้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างพิพิธภัณฑ์กับอัตลกัษณ์ไว้
ว่า ในการจะเพิม่ความสําคัญในการฟื้นคืนอัตลกัษณ์ความเปน็ชาติ ความเป็นภูมิภาค และอัตลักษณ์
ท้องถ่ิน การนําเสนอและจัดแสดงผ่านพิพิธภัณฑ์ถือเป็นสถานที่ที่สามารถสะท้อนความเปลี่ยนแปลง
และความต่อเนื่องของคุณค่าทางวัฒนธรรมได้ ซึ่งนี่คือประเด็นหลักของการพัฒนาการพิพิธภัณฑ์ใน
หลายประเทศ สิง่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์จะเป็นตัวแทนของความสําเรจ็ ความก้าวหน้าและ
ความสามารถทีม่ีลักษณะเฉพาะตัว เหล่าน้ีเราสามารถสมัผสัได้ทั้งในรปูแบบทีเ่ป็นนามธรรมและ
รูปธรรม พิพิธภัณฑ์เปรียบเสมือนผู้รกัษาความทรงจําร่วม เป็นสถานที่ในการแสดงคุณค่าของการ
จัดหาความเข้าใจในอัตลักษณ์ และดํารงสํานึกความเป็นเจ้าของสถานทีห่รือชุมชนน้ันๆ  โดยความ
บอบชํ้าทางการเมือง เศรษฐกจิ และการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่เกิดข้ึน พิพิธภัณฑ์ก็จะเป็น
สถานที่นําเสนอคุณค่าแห่งการเช่ือมร้อยระหว่างอดีต ป๎จจุบนั และจุดประกายให้กับอนาค นอกจากนี้
พิพิธภัณฑ์ยังเปรียบเหมือนปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรม เนื่องจากมปีระวัติศาสตร์ที่ยาวนาน อีกทัง้
                                                             
38 Paine, T. A. (2012). Museum and Identity. In Museum Basics (pp. 7-8). New York: Routledge. 
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การรบัรูเ้กี่ยวกับบทบาทและคุณค่า ไม่ว่าจะในประเด็นด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมทีม่ี
การเปลี่ยนแปลงผ่านตามกาลเวลา เหล่าน้ีก็ถูกนําเสนอผ่านพิพิธภัณฑ์ด้วยเช่นกัน  

 (5) พิพิธภัณฑ์ในมาเลเซีย 

 Abu Talib Ahmad ได้เขียนบทความ “State Museums and Their Representations 
of the Past in Malaysia”39 โดยอธิบายถึง พิพิธภัณฑ์ประจาํรัฐและภาพตัวแทนของอดีตใน
มาเลเซีย ไว้ว่า เบื้องหน้าของการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์มาเลเซียน้ันเป็นสิ่งที่ถูกคัดสรรมาอย่างดี
แล้วเท่านั้น สิง่ที่จัดแสดงนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ผูจ้ัดสร้างและทีป่รึกษาพิพิธภัณฑ์เห็นว่าเหมาะสมที่
นําเสนอให้ประชาชนได้รับรู้ โดยสิ่งจัดแสดงเหล่าน้ีไม่ได้ครอบคลุมถึงทุกชาติพันธ์ุหรือการพิจารณา
การวิจัยล่าสุดในประวัติศาสตร์ชาติ ตัวอย่าง ในพิพิธภัณฑ์รัฐปีนัง จะไมม่ีคําเกี่ยวกบั การค้าประเวณี
ของชาวญี่ปุุนอยู่ในส่วนของความหลากหลายทางวัฒนธรรมในปีนัง เนื่องจากประเด็นนี้ถือเป็นเรื่อง
อ่อนไหวอย่างรุนแรงต่อความรู้สกึของโสเภณีชาวญี่ปุุนที่ยงัมีชีวิตและเป็นที่รูจ้ักในจอรจ์ทาวน์ ดังนั้น
หลงัจาก 50ปีหลงัจากไดร้ับเอกราช จึงต้องมีการปรบัเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการเล่าเรื่องชาติ โดย
คํานึงถึงความต้องการป๎จจุบันของกระบวนการสร้างชาติ ซึ่งเป็นแตกต่างจากของปี 1970 หรือทันที
หลงัจากประกาศเอกราช (Medeka) มิฉะนั้น การประวัติศาสตร์ชาติจะยงัคงเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดง
เพียงนิทรรศการ ซึ่งพิพิธภัณฑ์ควรจะสะท้อนถึงในการเปลี่ยนลําดับความสําคัญ และนําเสนออย่าง
สอดคล้องกบัความเป็นจรงิ โดยปราศจากมมุมองของการสรรเสรญิการสร้างชาติเพียงอย่างเดียว  
การจัดต้ังพิพิธภัณฑ์ การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ การจะหยิบยกหรอืกดทบัเรื่องราว หรือประเด็น
สําคัญในอดีตน้ัน ผู้จัดต้ังและจัดการการจัดแสดงจะตอ้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในบรบิททาง
ประวัติศาสตร์และบรบิททางสงัคมอย่างดี เนื่องจากกระบวนทัศน์ในการเล่าเรื่องชาติจะต้องคํานึงถึง
ความเหมาะสมของการรับรู้ และคํานึงถึงความรู้สกึของคนประวัติศาสตรท์ี่ยังมีชีวิตอยู่ในปจ๎จบุันร่วม
ด้วย  

 (6) พิพิธภัณฑ์คนจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 Yumi Kitamura ได้เขียนบทความ “พิพิธภัณฑ์ในฐานะสญัลักษณ์แห่งชนชาติ การสร้างกลุม่
สังคมชุมชนชาวจีนโพ้นทะเลในอินโดนีเซียในยุคโพสต์ ซฮูารโ์ต้” ตีพิมพ์ใน Kyoto Review of 
Southeast Asia, Issue 8-9 เมื่อมีนาคม 200740 โดยกล่าวถึง การศึกษาถึงรายละเอียดของโครงการ
สวนวัฒนธรรมจีนอินโดนีเซีย (Taman Budaya Tionghoa Indonesia) ซึ่งโครงการนี้มีความ
                                                             
39Abu Talib Ahmad. (2008). State Museums and Their Representations of the Past in Malaysia. Journal of the 
 Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society, Vol. 81, No. 2 (295), 45-70. 
40 Kitamura, Y. (2007, March). พิพิธภัณฑ์ในฐานะสัญลักษณ์แหง่ชนชาติ การสร้างกลุ่มสังคมชุมชนชาวจีนโพ้นทะเลใน
 อินโดนีเซียในยุคโพสต์ ซูฮาร์โต้. Retrieved September 24, 2016, from Kyoto Review of Southeast Asia: 
 https://kyotoreview.org/issue-8-9/พิพิธภัณฑ์ในฐานะลัญลักษณ์/ 
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พยายามที่จะนําเสนอลกัษณะของความเป็นชนกลุ่มนอ้ยของคนเช้ือสายจีนในอินโดนีเซีย ซึ่งเคยถูก
ควบคุมการดําเนินกจิกรรมต่างๆภายใต้การปกครองของซูฮาร์โตได้ใช้โครงสร้างของนโยบายของรัฐที่
เกี่ยวกับชนกลุ่มน้อยของรัฐบาลซูฮารโ์ตเอง ถูกจัดแสดงออกมาในรูป “Taman Mini” สภาพการณ์ใน
ป๎จจุบันน้ัน ยังคงไมม่ีความคิดเห็นที่เป็นอันหนึง่อันเดียวกันภายในชุมชนคนเช้ือสายจีนเองเกี่ยวกบัแง่
ของวัฒนธรรมของคนเช้ือสายจีนในอินโดนีเซียที่ควรจะนําเสนอต่อสังคมภายนอก โดยที่ยงัอยู่ในช่วง
ของการค้นหารายละเอียดเกี่ยวกบัความเป็นตัวตนของคนกลุ่มน้อยทางเช้ือชาติของคนเช้ือสายจีนเอง 
ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า ขณะนี้อยู่ในข้ันของการหาหลักฐานของความเป็นเอกลกัษณ์ การกลบัไปสู่นัยยะ
ทางประวัติศาสตร์ในช่วงก่อนการปกครองของรัฐบาลซฮูาร์โต เช่น ช่วงที่อยู่ที่แผ่นดินใหญห่รือช่วงที่
อยู่ภายใต้อาณานิคมของฮอลันดาเป็นต้น ด้วยการทบทวนถึงความจําเป็นของการสร้างลักษณะของ
ความเป็นชนกลุม่น้อยหลังจากที่ถกูควบคุมและจํากัดการแสดงออกมาเป็นระยะเวลายาวนานถึง 32ปี 
การสร้างลักษณะของความเป็นชนกลุ่มน้อยโดยผ่านทางโครงการสวนวัฒนธรรมจีนอินโดนีเซยีน้ี คือ 
เรื่องราวที่มมีูลเหตมุาจากการโหยหารากเหง้าทางประวัติศาสตร์โดยอยูบ่นพื้นฐานของความจําเป็น
จากภายนอก และเพื่อจัดแสดงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาวจีนโพ้นทะเลในอินโดนีเซีย อีกทัง้
ยังคํานึงถึงวิธีการแก้ไขป๎ญหาการกีดกัน และแบ่งแยกเช้ือชาติขาวจีนในสังคมอินโดนเีซีย ด้วยการ
ประกอบสร้าง “ความเป็นจีน”ในฐานะชนกลุ่มน้อยทางเช้ือชาติหนึ่งในรัฐทีม่ีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมผ่านพิพิธภัณฑ์  

 อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ ได้เขียนบทความ “การ “ต่อสู้” บนพื้นที่ความทรงจําของคนจีนใน
ฟิลิปปินส”์41 โดยเป็นการอธิบายถึง อัตลักษณ์ความเป็นจีนและพิพิธภัณฑ์คนจีนในฟลิิปปินสท์ี่มีช่ือว่า 
“Bahay Tsinoy : Museum of Chinese in Philippine life” ณ เมืองเมอืงมะนิลา ประเทศ
ฟิลิปปินส์ โดยอัตลักษณ์ความเป็นคนจีนในฟิลปิปินส์นั้นแตกต่างไปจากคนจีนในประเทศไทย 
กล่าวคือ แม้ว่าคนจีนในฟิลิปปินสอ์ยู่ในพื้นที่มาเป็นเวลานาน ตั้งแต่เข้ามาเป็นกรรมกรใช้แรงงาน
ให้แก่อาณานิคมสเปน จนกลายมาเป็นมหาเศรษฐีทีร่่ํารวยทีสุ่ดในประเทศ แต่ความสัมพันธ์
ระหว่างอัตลักษณ์จีนกลบัไม่กลืนกลายให้กลายเป็นหนึง่เดียวกันได้กับเพื่อนร่วมชาติ ด้วยความ
แตกต่างทางฐานะได้ทําให้คนจีนทีร่่ํารวยแยกตัวเองออกจากสังคมโดยทั่วไป ลูกหลานของจีนร่ํารวยก็
จะไปเรียนต่อในต่างประเทศและมีชีวิตทางสังคมอยู่ในกลุม่ของตนเอง และแม้ว่าคนจีนทีร่่ํารวยหลาย
กลุ่มจะเลือกทางเดินเข้าสูก่ารเมืองไม่ว่าจะด้วยเปูาหมายการพิทักษ์ทรัพยส์ินของตนหรือเพื่อ
ประเทศชาติ แต่ก็ไม่สามารถทําให้เกิดการกลืนกลายทางอัตลักษณ์ของความเป็นจีนเข้าความเป็น
ฟิลิปปินส์ได้อย่างแนบสนิท เนื่องจากความแตกต่างทางฐานะเศรษฐกจินี้ ทําให้อัตลักษณ์ของคนจีน
ในฟิลิปปินส์นั้นแยกออกจากคนฟิลปิปินส์โดยทั่วไป  
                                                             
41

 อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์. (11 เมษายน 2557). การ "ต่อสู้" บนพื้นที่ความทรงจ าของคนจีนในฟิลิปปินส์. เรียกใช้เมื่อ 24 
 กันยายน 2559 จาก กรุงเทพธุรกิจ: http://bit.ly/1ogvCRp 
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 ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น มูลเหตุหนึ่งในการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์จึงเพื่อต้องการแสดงให้
เห็นและสร้างความเข้าใจที่ดีมากขึ้นระหว่างคนจีนกบัสงัคมฟิลิปปินส์  การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์
คนจีนในฟิลปิปินส์ เริม่ต้นด้วยวีดิทัศน์เปิดตัวคนจีนออกมาพูดว่า “เริ่มต้น เขาเป็นคนจีนเข้ามาใช้
แรงงานในพื้นที่นี้ ต่อมากลายเป็นกลุม่คนที่ “บรรลุความรู”้ (Ilustrados) และได้ต่อสู้กับสเปนร่วมกับ
พี่น้องฟินอย ต่อมามีฐานะร่ํารวยและพฒันาประเทศ” ในท้ายสุดของวีดิทัศน์คือการประกาศว่า เขา
คือคนฟิลิปปินส ์การแสดงทั้งหมดเน้นให้เห็นถึงบทบาทคนจนีในการ “ร่วมสร้างชาติ” ฟิลิปปินส์ ใน
ทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะในส่วนที่ตอ้งการเช่ือมตอ่กับขบวนการกู้ชาติ ต่อสู้เพื่อเอกราชจากสเปน กเ็น้น
ให้เห็นถึงสาแหรกของโฮเซ่ รซิาลที่มีเช้ือสายมาจากคนจีน เน้นบทบาทเฉพาะด้านทีเ่ป็นการสู้เพือ่เอก
ราชของอามลิีโอ อาควินันโด (Emilio Aguinaldo) ซึ่งเป็นคนจีนที่มบีทบาทในขบวนการกาติปูนัน
หลงัจากนั้นก็เป็นการแสดงใหเ้หน็ว่าบรรดาผู้นําสําคัญๆ ของประเทศล้วนแล้วแต่มีเช่ือสายจีนทั้งสิ้น 
ในส่วนท้ายก็เน้นให้เห็นบทบาททางสงัคมของคนจีนที่มีตอ่ประเทศชาติ อาจกล่าวได้ว่าอัตลักษณ์คน
จีนในฟิลปิปินส์อยู่ในกระบวนการของความเปลี่ยนแปลงเพือ่ที่จะตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของ
ระบบความสัมพันธ์ ไม่มีอัตลักษณ์ใดคงที่ได้ตลอดกาล และการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์นั้นจําเป็นที่
จะต้องเข้าไปปรับเปลี่ยนในความทรงจําร่วมของชาติด้วย  
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บทท่ี 3 

  

ประวัติความเป็นมาของคนมาเลเซียเชื้อสายจีน (Chinese-Malaysian) 

 
3.1 คนจีนภายใต้พหุสังคม 

 มาเลเซียถือเป็นประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มพีลเมืองที่ประกอบข้ึนจาก
กลุ่มชาติพันธ์ุที่หลากหลาย ชาติพันธ์ุมีบทบาทและอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของผู้คนที่แตกต่างกัน รวมถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มที่ไม่ได้ผสมผสานกันมากนัก อาจเนื่องด้วยความแตกต่างของวิถีชี วิต 
วัฒนธรรม และศาสนา นอกจากนี้ ทั้งพรรคการเมืองและนโยบายทางการเมืองของมาเลเซียที่ให้
ความสําคัญและยึดโยงกับแนวคิดเรื่องชาติพันธ์ุเป็นหลัก จึงส่งผลต่อรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างมิติ
ทางชาติพันธ์ุกับมิติทางเศรษฐกิจและการเมอืงอย่างชัดเจน โดยการเกิดข้ึนของลักษณะสังคมทีม่ีความ
หลากหลายทางเช้ือชาติในมาเลเซียนั้น เริ่มก่อตัวข้ึนในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 หลังจากที่บริษัท
อินเดียตะวันออกของเจ้าอาณานิคมอังกฤษได้เข้ามีบทบาทในคาบสมุทรมาลายู ทั้งด้านเศรษฐกิจและ
การเมือง การพัฒนาทางเศรษฐกิจและการปกครองภายใต้อาณานิคมอังกฤษ ส่งผล ให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมบนคาบสมุทรมลายู มีชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนและชาวอินเดียอพยพเข้า
มายังคาบสมุทรแห่งนี้มากข้ึนโดยเข้ามาต้ังหลกัแหล่งและรวมตัวกันตามเช้ือชาติ คือ ชาวมลายูและชน
พื้นเมืองเป็นกลุ่มประชากรหลักบนคาบสมุทรมลายูอาศัยอยู่ทั้งในเขตเมืองและชนบท มีอํานาจทาง
การเมืองและมีอิทธิพลต่อระบบสังคมของประเทศ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามและใช้ภาษามลายู
เป็นหลัก ชาวมลายูและชนพื้นเมืองเช่ือว่าพวกเขาเป็นผู้มีสิทธิในความเป็นเจ้าของประเทศ และ
เรียกร้องที่จะมีส่วนร่วมในการปกครองมากกว่าเช้ือชาติอื่นๆ เรียกว่า “ภูมิบุตรา” ภูมิบุตรา เป็น
ภาษามลายู มาจากคําสองคํา คือ Bumi (แปลว่า แผ่นดิน) และ Putera (แปลว่า เจ้าชายหรือบุตร) 
Bumiputera อ่านว่า บูมีปุตรา หมายถึง พลเมืองโดยกําเนิด พลเมือที่มีเช้ือสายมลายูในมาเลเซีย 
และรวมถึงชนพื้นเมืองของรัฐซาบะฮ์และซาราวะก์42  

 ส่วนกลุ่มเช้ือชาติอินเดีย ส่วนใหญ่อพยพมาจากอินเดียตอนใต้ โดยมากมักเข้ามาเป็นแรงงาน
ในไร่การเกษตรขนาดใหญ่ กรรมกรในเหมืองแร่ และกรรมกรสวนยาง นอกจากนี้ชาวอินเดียจํานวน
หนึ่งยังได้รับตําแหน่งข้าราชการประจําอาณานิคมของอังกฤษในรัฐมลายูต่างๆที่เป็นสหพันธรัฐ 
                                                             
42 ภูมิบุตร. (ม.ป.ป.). เรียกใช้เมื่อ 2 เมษายน 2560 จาก วิกิพีเดีย: 
 https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%
 B8%E0%B8%95%E0%B8%A3 
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โดยเฉพาะชาวอินเดียที่มาจากศรีลังกาและชาวทมิฬ ซึ่งสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีและเคยชิน
กับการทํางานตามระบบอังกฤษ นอกจากนี้ขาวอินเดียยังเป็นแรงงานที่มีบทบาทสําคัญในการสร้าง
ระบบสาธารณูปโภคต่างๆของอาณานิคมอังกฤษบนคาบสมุทรด้วย และเป็นลูกจ้างที่ทํางานใน
กระทรวงโยธาธิการของรัฐบาลอังกฤษ จะพบว่าชาวอินเดียเข้ามาสู่คาบสมุทรมลายูในลักษณะที่
แตกต่างจากชาวจีน เนื่องจากมาจากดินแดนภายใต้ปกครองอังกฤษ จึงคุ้นเคยกับกฎหมายตะวันตก
และระเบียบเป็นอย่างดี 

 สําหรับเช้ือชาติจีนหรือคนจีนที่อพยพเข้ามาสู่คาบสมุทรมลายู ส่วนมากจะอพยพมาจาก
มณฑลทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน เช่น กวางตุ้ง ฟูเกียน และกวางสี คนจีนได้เข้ามาทํา
การค้ากับชนพื้นเมืองมาเป็นเวลานาน อีกทั้งเข้ามาทําการค้าและตั้งถ่ินฐานบนคาบสมุทรมลายูตาม
เมืองท่าและเกาะต่างๆ แถบช่องแคบมะละกา และเป็นชุมชนขนาดเล็ก คนจีนที่อพยพเข้ามาใน
ช่วงแรกนี้มักจะปรับตัวให้เข้ากับสังคมชาวพื้นเมือง มีการผสมผสานทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะการพูด
ภาษาจีนปนกับมลายู รวมไปถึงการแต่งงานกับชาวพื้นเมือง ชายจีนบางส่วนสมรสกับสตรีพื้นเมือง
มลายูจนก่อให้เกิดชุมชนใหม่ที่รียกว่า “บาบ๋า (Baba)” แม้ว่ากลุ่มคนจีนเหล่านี้จะยังคงรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีแบบจีนไว้ แต่ก็สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมชาวพื้นเมืองได้อย่างลงตัว เกิด
เป็นการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์  

 ต่อมาในคริสต์ศตวรรษที่ 19 เกิดการอพยพของคนจีนระรอกใหญ่เนื่องมาจากความต้องการ
แรงงานในอุตสาหกรรมหนัก เพราะว่าชาวมลายูไม่นิยมเป็นกรรมกร จึงมีความจําเป็นที่จะต้องนําเข้า
แรงงานจีนเป็นจํานวนมาก นอกจากนี้ คนจีนยังประกอบอาชีพที่หลากหลาย เช่น กรรมกรประเภท
ต่างๆ อาทิ กรรมเหมืองแร่ กรรมกรสวนยาง กุลีแบกหาม เป็นต้น พ่อค้าปลีก พ่อค้าคนกลาง และ
เจ้าของร้านค้าเบ็ดเตล็ด คนจีนบนคาบสมุทรมลายูมักตั้งถ่ินฐาน และทํามาหากินอยู่ในเขต “สเตรทส์ 
เซ็ทเทิลเมนท์ (Straits Settlement)” และในสหพันธรัฐมาลายา เนื่องจากพื้นที่บริเวณนั้นเป็นพื้นที่
ที่มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและเป็นแหล่งเหมืองแร่ จึงนับได้ว่าชาวจีนเป็นกลุ่มที่บทบาทสําคัญใน
การพัฒนาแหล่งดีบุก โดยคนจีนมักอาศัยอยู่รวมกันในกลุม่ภาษาเดียวกันตามมณฑลที่อพยพมา ซึ่งแต่
ละกลุ่มจะมีหัวหน้าหรือผู้ดูแลเรียกว่า “กัปปิตัน จีน่า (Kapitan cina)” ทําหน้าที่ดูแลคนจีนในกลุ่ม
ของตน ในระยะต่อมาเปลี่ยนเป็นการรวมตัวกันในแบบสมาคมลับ (Secret society) โดยคนจีนที่
อพยพเข้ามาใหม่ส่วนใหญ่จะเข้าร่วมกับสมาคมใดสมาคมหนึ่ง 

 ความเป็นพหุชาติพันธ์ุหรือพหุสังคมบนคาบสมุทรมลายูจึงเกิดข้ึนนับตั้งแต่ศตวรรษที่ 19เป็น
ต้นมา สืบเนื่องมาจากการอพยพเข้ามาของคนจีนและคนอินเดีย ทําให้ลักษณะสังคมในพื้นที่นี้ภายใต้
การปกครองของอาณานิคมอังกฤษเกิดการแบ่งแยกคนตามเช้ือชาติ 2 กลุ่มหลัก อันได้แก่ กลุ่มแรก 
คือ ชนพื้นเมืองมลายูและชนพื้นเมืองบนซาบาร์และซาราวัก โดยรัฐบาลอังกฤษได้ให้สิทธิแก่คนกลุ่มนี้
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เป็นผู้ที่มีบทบาททางการเมืองและเจ้าของแผ่นดิน และกลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มชนที่ไม่ใช่ชนพื้นเมือง นั่นคือ 
คนจีนและคนอินเดีย ซึ่งรัฐบาลอังกฤษได้สนับสนุนคนกลุ่มนี้ให้มีบทบาททางเศรษฐกิจ จากที่กล่าวมา
ข้างต้นเป็นผลให้ประชากรทั้งสองกลุ่มมีบทบาทและหน้าที่ทางเศรษฐกิจ การเมือง และวิถีชีวิตที่
แตกต่างกัน โดยแทบจะไม่มีความสัมพันธ์กัน นโยบายการแบ่งแยกบทบาททางสังคมตามเช้ือชาติ มี
เหตุผลมาจากอคติของเจา้อาณานิคมอังกฤษที่มองว่า คนพื้นเมืองมลายูมีนิสยัเกียจคร้าน ในขณะที่คน
จีนและคนอินเดียมีความขยันและอดทนต่องานหนักมากกว่า อีกทั้งฐานคิดเกี่ยวกับการแบ่งแยก
บทบาททางสังคมยังเป็นป๎จจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดช่องว่างและอคติระหว่างชาติพันธ์ุ ซึ่งแต่ละฝุายต่าง
พยายามรักษาอํานาจและผลประโยชน์ของกลุ่มตน นําไปสู่จุดเริ่มต้นของความขัดแย้งทางชาติพันธ์ุใน
ที่สุด  

 จากฐานคิดเรื่องนโยบายแบ่งแยกและปกครองของอังกฤษ ทําให้เกิดสํานึกเกี่ยวกับชาตินิยม
ในการเรียกร้องเอกราชจากเจ้าอาณานิคมซึ่งนําโดยกลุ่มคนเช้ือสายมลายู พัฒนาการของนโยบาย
แบ่งแยกหน้าที่ตามชาติพันธ์ุก็ยิ่งมีความชัดเจนมากข้ึนจนกลายเป็นหลักการพื้นฐานของรับและมี
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับค.ศ 1957 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่ถูกนํามาใช้หลังจากสหพันธรัฐมาลายา
ได้รับเอกราชจากอาณานิคมอังกฤษ นโยบายภูมิบุตรา เป็นมาตราที่ 153 โดยบัญญัติให้ฐานะพิเศษ
กล่าวคือ มีลักษณะของการให้สิทธิพิเศษแก่ชาวมลายูและชนพื้นเมืองดั้งเดิม ซึ่งเป็นประชากรส่วน
ใหญ่ของประเทศ ในรัฐธรรมนูญได้กําหนดชัดเจนถึงสถานะพิเศษของเช้ือชาติมลายูไว้หลายประการ 
เช่น การกําหนดสัดส่วนของการเข้ารับราชการ อัตราส่วนของการเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาของ
รัฐ รวมถึงการออกใบอนุญาตทําการค้า ซื้อขายที่ดิน หรือแม้กระทั่งการประมูลสัมปทานของรัฐ ซึ่ง
เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มภูมิบุตรา นโยบายนี้ได้สร้างความไม่พอใจอย่างต่อเนื่องในสังคม
มาเลเซีย ชาวมาเลเซียเช้ือสายจีนและเช้ือสายอนิเดีย มองว่า นโยบายดังกล่าวสองมาตรฐาน และเป็น
มาตรการที่เอาเปรียบ กดข่ีคนร่วมสังคมเดียวกัน จากนโยบายนี้ทําให้กลุ่มคนเช้ือสายจีนและอินเดีย
กลายเป็นพลเมืองช้ัน 2 ความแตกต่างเช้ือชาตินี้เป็นป๎ญหาที่รัฐบาลอังกฤษพยายามแก้ไขตั้งแต่หลัง
ช่วงลงครามโลกครั้งที่2 โดยทําการจัดต้ังสหภาพมาลายัน เพื่อให้ทุกกลุ่มเช้ือชาติมีสิทธิในการฐานะ
ประชากรของประเทศเดียวกันภายใต้การปกครองของอังกฤษ แต่ก็ต้องยกเลิกไปเพราะเสียงคัดค้าน
ของชนช้ันนํามลายู นโยบายภูมิบุตราถูกใช้มาเรื่อยๆ  จนกระทั่งความขัดแย้งที่เกิดจากการใช้นโยบาย
นี้บานปลายจนเกิดจลาจลข้ึน แต่หลังจากเกิดเหตุการณ์วันที่ 13 พฤษภาคม 1969 กลุ่มผู้ชุมนุมชาว
มาเลย์ก่อจลาจลเผาทําลายบ้านเรือนร้านค้าชาวมาเลเซียเช้ือสายจีน ทําให้มีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคน 
ในเวลาต่อมารัฐบาลจึงประกาศ "นโยบายเศรษฐกิจใหม่ (New Economic Policy: NEP)” เริ่มใช้ใน
ฐานะมาตรการช่ัวคราวตั้งแต่ปี 1971มาตรการนี้เป็นความพยายามจากรัฐบาลในการแก้ไขป๎ญหา
ความเหลื่อมล้ําทางสังคมและเศรษฐกิจของคนทั้งสามเช้ือชาติ โดยต้องการที่จะขจัดความยากจนของ
ประชาชนทุกเช้ือชาติและเพื่อปรับโครงสร้างทางสังคมใหม่ เปูาหมายเพื่อกระตุ้นการขยายตัวทาง
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เศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเท่าเทียม ผลกระทบจากนโยบายภูมิปุตรามีทั้งด้านบวกและด้านลบ ซึ่งอาจ
มองได้ว่าประสบความสําเร็จในด้านทําให้คนเช้ือสายมาเลย์ ยกฐานะข้ึนเป็นชนช้ันกลางจํานวนมาก 
ส่วนผลกระทบด้านลบที่เห็นได้ชัด นอกเหนือจากการสร้างความแตกแยกในสังคมแล้ว ยังทําให้เกิด
ป๎ญหาสมองไหล หรือคนเก่งระดับมันสมองที่เป็นกลุ่มคนเช้ือสายจีนและอินเดียหนีไปทํางาน และตั้ง
รกรากใหม่ในต่างประเทศเป็นจํานวนมาก รัฐบาลมาเลเซียจึงตั้งสํานักงาน Talent Corp จัดทํา
โปรแกรมนําผู้เช่ียวชาญกลับบ้านเกิด (Returning Experts Program) เพื่อดึงคนเก่งชาวมาเลเซียใน
ต่างแดนกลับประเทศด้วยการเสนอแรงจูงใจและสิทธิพิเศษต่างๆ 43  ความกดดันที่เกิดจากความ
ขัดแยง้ทางชาติพันธ์ุ การกีดกันและทําให้คนมาเลเซียเช้ือสายจีนกลายเป็นพลเมืองช้ันสองของสังคม 
มีการแบ่งความเป็นเขาเป็นเรากันอย่างชัดเจนข้ึนในสังคม ส่งผลให้การรวมกลุ่มทางชาติพันธ์ุจากเดิม
ที่มีความสําคัญอยู่แล้วตั้งแต่อดีตกลับมามีบทบาทและมีความเข้มแข็งมากยิ่งข้ึน เนื่องจากโครงสร้าง
ของสมาคมคนเช้ือสายจีนมีการดําเนินงานอย่างรอบด้าน สามารถช่วยเหลือเหล่าคนเช้ือสายจีนและ
เป็นแหล่งยึดเหนี่ยวของคนมาเลเซียเช้ือสายจนี ส่งผลต่อการกาํหนดอัตลกัษณ์และภาพลกัษณ์ รวมถึง
การวางบทบาทของกลุ่มในสังคมแห่งความหลากหลายนี้ด้วย  

3.2 คนมาเลเซียเชื้อสายจีนในรัฐยะโฮร์กับสมาคมคนจีนท่ีเข้มแข็ง 

 ถึงแม้จะเกิดความขัดแย้งชาติพันธ์ุที่รุนแรงในสังคมมาเลเซีย แต่คนจีนในแต่ละรัฐของ
มาเลเซียก็มีการปรับตัวให้สามารถอาศัยอยู่ร่วมกับชาติพันธ์ุอื่นๆในสังคมได้ อย่างเช่น รัฐยะโฮร์ที่เป็น
เพียงไม่กี่รัฐในมาเลเซียที่ไม่เกิดเหตุจลาจล หรือความขัดระหว่างชาติพันธ์ุมาเลย์กับชาติพันธ์ุจีน คน
เช้ือสายจีนที่อาศัยในรัฐยะโฮร์มีความสัมพันธ์กับชาติพันธ์ุอื่นๆในสังคมที่น่าสนใจ โดยเฉพาะกับกลุ่ม
ชาติพันธ์ุพื้นเมืองอย่างชาวมลายู ดังจะเห็นได้จากประวัติศาสตร์ ตั้งแต่อดีตจนถึงป๎จจุบัน 

 จากที่กล่าวในข้างต้น เกี่ยวกับตั้งถ่ินฐานของคนจีนที่อพยพเข้ายังคาบสมุทรมลายูในช่วง
คริสต์ศตวรรษที่ 19 คนจีนมักอาศัยอยู่รวมกันในกลุ่มภาษาเดียวกันตามมณฑลที่อพยพมา ซึ่งแต่ละ
กลุ่มจะมีหัวหน้าหรือผู้ดูแลเรียกว่า “กัปปิตัน จีน่า (Kapitan cina)” ทําหน้าที่ดูแลคนจีนในกลุ่มของ
ตน ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นการรวมตัวกันในแบบสมาคมลับ (Secret society) สมาคมลับถือเป็นสถาบัน
ทางสังคมสําคัญของคนจีนอพยพ ในแต่ละพื้นที่กลุ่มคนจีนจะนําโครงสร้างสังคมของตัวเองและจัดตั้ง
องค์กรเพื่อช่วยเหลือและปกปูองซึ่งกันและกัน ซึ่งองค์กรเหล่านี้ถูกเรียกว่า “ฮุยกวน (Huiguan)” 
และมีความพยายามที่จะสร้างแผนงานรูปแบบต่างๆ ฮุยกวนเป็นองค์กรอามาสมัครที่จัดการโดย
บรรทัดฐานทางประเพณีของระบบเครือญาติ บ้านเกิด และกลุ่มภาษาพูด ซึ่งจะแยกออกจากองค์กรที่

                                                             
43 นโยบายภูมิปุตรา (Bumiputera) ของมาเลเซีย. (2559 กรกฎาคม 23). เรียกใช้เมื่อ 28 มีนาคม 2560 จาก 
 http://www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid=4300&filename=index 
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ไม่ใช้บรรทัดฐานทางประเพณี อย่างเช่น ศิษย์เก่าโรงเรียน สหภาพแรงงาน และหอการค้า คนจีนใน
มาเลเซียอาศัยอยู่ในวัฒนธรรมการเมืองที่ถูกกําหนดโดยวัฒนธรรมแบบมาเลย์และบรรทัดฐานทาง
ศาสนา บรรทัดฐานที่ทําให้พวกเขากลายเป็นคนแปลกหน้าในสังคมนี้ ด้วยเหตุน้ีคนจีนจึงหันกลับมาสู่
องค์กรหรือสมาคมลับเพราะพวกเขารู้สึกคุ้นเคย และเพราะพวกเขารับรู้ถึงคุณค่าและความใฝุฝ๎นของ
ชาวจีน องค์กรอาสาสมัครที่เรียกว่า “กงฮุย (Gonghui)”เป็นองค์กรที่เกิดจากการพัฒนาโครงสร้าง
และเครือข่ายของฮุ่ยกวน (Huiguan)ในอดีต ต้นกําเนิดของกงฮุยเริ่มต้นเมื่อ 1844 เมื่อหงี เฮง กงสี 
(Ngee Heng Kongsi) โดยผู้ตั้งถ่ินฐานมาจากตระกูลแต้จิ๋ว, ไหหลํา, กวางตุ้ง, ฮากกา และฮกเกี้ยน 
การมาถึงรัฐยะโฮร์นี้ไม่ได้นํามาเพียงแต่วัฒนธรรมและทักษะการทําการเกษตรเท่านั้น แต่ยังเป็นมี
เอกลักษณ์ของตัวเองในด้านความยุติธรรมในการปกครองคน หลังจากช่วงเวลาแห่งความอนาธิปไตย
ในที่สุดบรรดาชนเผ่าก็ตกลงทีจ่ะสละกิจกรรมลับของสังคม Ngee Heng kongsi และเข้าร่วมบทบาท
สําคัญในการช่วยเหลือ Temenggong Ibrahim ในการระงับความไม่สงบในเมืองมัวร์ได้สําเร็จในปี
1862 หลังจากนั้นTemenggong Ibrahim ได้ใช้จิตวิญญาณแห่งภราดรภาพ ทําการแต่งตั้ง Tan 
Hiok Nee ให้เป็นผู้นําของสังคม Johor Ngee Heng ในฐานะสมาคมคนจีนหลักแห่งยะโฮรใ์นปี1870 
รวมทั้งยังจัดต้ังสภาแห่งรัฐ เพื่อดูแลกิจการของชุมชนคนจีน สังคมคนจีนในรัฐยะโฮร์มีวิวัฒนาการใน
หน้าที่ของชุมชนอพยพ และพัฒนาเป็นการรวมตัวกันในนามของ “สมาคม Johor Bahru Tiong 
Hua” ในป๎จจุบัน ในเวลาต่อมาNgee Heng นําคนจีนเข้ามตั้งถ่ินฐานในรัฐยะโฮร์ ณ เวลานั้นรัฐยะ
โฮร์ยังคงถูกปกคลุมไปด้วยปุา Temenggong Ibrahim และลูกชายของท่านนามว่า Sultan Abu 
Bakar เปิดพื้นที่รัฐยะโฮร์ให้เหล่าคนจีนเข้ามาเพาะปลูกพริกไทยและชาดํา โดยการอพยพเข้ามาของ
คนจีนน้ีไม่ได้นํามาเพียงแรงงานหรือเงินทุน แต่ยังสร้างภาษีไร่นา ซึ่งกลายมาเป็นภาษีของรัฐอีกด้วย 
ชาวสวนคนจีนทํางานภายใต้ระบบการจัดการที่ดินที่เรียกว่า “ระบบกางชู (Kangchu system)” 
ความสัมพันธ์ที่เป็นเอกลักษณ์นี้เริ่มต้นเมื่อ Temenggong Daeng Ibrahim เชิญชาวสวนคนจีนใน
สิงคโปร์และหมู่เกาะเรียวไปเปิดพื้นที่การเกษตรในรัฐยะโฮร์  เพื่อเพาะปลูกพริกไทยและชาดํา 
หลังจากนั้นก็กลับมาเพาะปลูกชาดําได้ประสบความสําเร็จในสิงคโปร์และเมืองเรียว แต่หลังจากได้รับ
การเพาะปลูกเป็นเวลา 10 ถึง 15 ป ีดินก็เสื่อมสภาพและไม่ให้ผลผลิต เมื่อ Temenggong Ibrahim 
เชิญพวกเขาย้ายไปที่ยะโฮร์ประเทศจีนก็พรอ้มทีจ่ะย้ายในทันที คนจีนอพยพที่มีจิตวิญญาณผู้บกุเบกิที่
แข็งแกร่งได้รับความสนใจจากโอกาสในการทาํไร่ปลกูพืชขนาดใหญ่ ภายใต้ระบบกางชู ภายใต้ระบบนี้
ชาวสวนจํานวนมากที่เข้าสู่เมืองยะโฮร์จะได้รับใบอนุญาตที่เรียกว่า จดหมายแม่น้ํา (Surat sungai) 
จากผู้ปกครองผู้ถือใบอนุญาตในการรวบรวมภาษี และควบคุมชุมชนคนจีนบนที่ดินของตนตามแนว
แม่น้ํา คนจีนต้องได้รับใบอนุญาตจากผู้ปกครองรัฐยะโฮร์เพื่อจะเริ่มต้นทําสวนที่นี่ และพวกเขามาถึง
โดยเรือขนส่งสินค้า (Tongkang) ผ่านแม่น้ํา Segget ในปี1844 Teochew Ngee Heng kongsi หรือ
สังคมที่นําโดย Tan Kee Soon เป็นตระกูลจีนที่โดดเด่น ซึ่งทําให้ยะโฮร์เป็นบ้านหลังใหม่ของเหล่า
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คนจีนอพยพ นอกจาก Tan Kee Soon แล้วยังมีของ Tan Hiok Nee, Lim Ah Siang และ Wong 
Ah Fook อีกด้วย ก่อตั้งข้ึนในปี1855 Iskandar Puteri ช่ือเดิมของเมืองยะโฮร์บาห์รู (Johor Baru) 
เป็นด่านชายแดนที่มีกระท่อมไม่กี่แห่งที่อยู่ใกล้แม่น้ําซึ่งถูกครอบครองโดยชาวประมงและผู้ผลิตถ่าน 
ล้อมรอบด้วยปุาและโกงกางธงเสาธงยะโฮร ์มีสัตว์ปุาหลายชนิดลุกลามเข้าปุายะโฮร์ที่หนาแน่น ดังนั้น
นอกเหนือจากการเผชิญหน้ากับช้างและเสือ ผู้อพยพคนจีนยังต้องสูญเสียชีวิตไปกับโรคแปลกๆ และ
สภาพแวดล้อมที่รุนแรงขณะที่พวกเขาพยายามที่จะเผชิญกับความท้าทายทางกายภาพเพื่อล้างปุาเข้า
ไปภายในเพื่อเปิดพื้นที่เพาะปลูก 

 พริกไทย (Peper)และชาดํา (Gambier) ถือเป็นพืชที่มีความสําคัญต่อรัฐยะโฮร์อย่างมาก 
ชาวไร่ในยะโฮร์ขายชาดําของพวกเขาให้กับนักธุรกิจในสิงคโปร์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางหลักในการจัดเก็บ
และส่งออกผลิตภัณฑ์จากชาดําจนกระทั่งถึงช่วงต้นของศตวรรษที่ 20 พริกไทยและชาดําเป็นที่รู้จัก
อย่างดีในรัฐยะโฮร์ เนื่องจากมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของรัฐในยุค 1800 กับยุโรปเป็นตลาดหลักใน
การค้าชาดํา ตั้งแต่ปี 1830-1850 รัฐยะโฮร์ได้กลายเป็นผู้ผลิตที่ใหญ่ที่สุดในโลก ก่อนที่จะการ
ประดิษฐ์คิดค้นของสารเคมีย้อมติดสีน้ําจากใบสีน้ําตาลใช้สําหรับการฟอกหนังหนังและย้อมผ้า 
อุตสาหกรรมนี้ทําให้รัฐยะโฮร์เป็นที่รู้จัก และนําความมั่งค่ังมาสู่ชุมชนท้องถ่ิน คนจีน เรียกช่ือเล่นของ
ชาดํา (Gambier)ว่า “gam mi” (ภาษาแมนดาริน) ผู้ค้าพืชผลหลักของรัฐจัดตั้งสมาคมที่เรียกว่า 
“Gambier & Pepper Society” เพื่อดูแลและจัดการเกี่ยวการปลูกและค้าพริกไทยและชาดํา 

 ทั้งประวัติศาสตร์ความเป็นมาทีย่าวนานของเหล่าคนจนีโพ้นทะเล รวมถึงวิวัฒนาการของการ
รวมกลุ่มในรูปแบบสมาคมลับและอื่นๆ ทําให้โครงสร้างของชุมชนคนจีนในรัฐยะโฮร์เข้มแข็งมาจนถึง
ป๎จจุบัน ในป๎จจุบันโครงข่ายของสังคมคนจีนในรัฐยะโฮร์ ประกอบด้วยองค์กรที่พวกเขาก่อตั้งข้ึนเพื่อ
จัดการชุมชนคนจีนในด้านต่างๆ ได้แก่ หอการค้ารัฐยะโฮร์ (The Johor Bahru Chinese Chamber 
of Commerce and Industry), สมาคมคนมาเลย์เช้ือสายจีน รัฐยะโฮร์ (The Malaysian Chinese 
Association, Johor), กลุ่มสมาคมย่อย (Bang associations) อาทิ สมาคมคนจีนกวางตุ้ง, สมาคม
คนจีนไหหลํา, สมาคมคนจีนแคะ, สมาคมคนจีนฮกเกี้ยน และสมาคมคนจีนแต้จิ๋ว, สมาคมการค้า 
สังคม วัฒนธรรม ศาสนา และอื่นๆ, สมาคมคนจีนรัฐยะโฮร์ (กงฮุย) (The Chinese Association of 
Johor Bahru (Gonghui) ), เครือข่ายระดับท้องถ่ิน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ซึ่งสมาคมและ
เครือข่ายเหล่าน้ีจะมีบทบาทในการจัดการเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับคนจีนในรัฐยะโฮร์ในหลากหลายด้าน 
ดังจะกล่าวต่อไปนี้ 

 หอการค้ารัฐยะโฮร์ (The Johor Bahru Chinese Chamber of Commerce and 
Industry) จากภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ทีก่ลา่วถึง ฮุยกวน (huiguan) ซึ่งเป็นสมาคมอาสาสมัครแห่ง
แรกที่กลุ่มคนจีนอพยพก่อตั้งข้ึน เมื่อเหล่าคนจีนอพยพเหล่านี้เริ่มต้นจากอาชีพกรรมกร สู่เจ้าของ
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ร้านค้า จนกลายเป็นเจ้าของธุรกิจที่โดดเด่นและเป็นที่รู้จักในท้องถ่ิน หอการค้าจึงถูกจัดตั้งข้ึน โดย
หอการค้าน้ีเป็นสมาคมที่ก้าวข้ามความสัมพันธ์แบบระบบเครือญาติและกลุ่มภาษาพูด กล่าวคือเป็น
สมาคมที่รวมคนจีนทุกกลุ่มเข้าด้วยกัน หอการค้ารัฐยะโฮร์ (The Johor Bahru Chinese Chamber 
of Commerce and Industry: JBCCCI) ก่อตั้งเมื่อปี 1945 วัตถุประสงค์เพื่อติดต่อด้านธุรกิจเป็น
สําคัญ และเป็นช่องทางในการนําเสนอวิสัยทัศน์ทางธุรกิจของคนจีนแก่รัฐบาล ทั้งในระดับท้องถ่ิน
และระดับชาติ อีกทั้งความใกล้ชิดระหว่างหอการค้ารัฐยะโฮร์ (JBCCCI)กับหอการค้าสิงคโปร์ (The 
Singapore Chinese Chamber of Commerce and Industry: SCCCI)ถือเป็นโอกาสที่ดีสําหรับ
เครือข่ายธุรกิจ ซึ่งสิงคโปร์เป็นผู้ลงทุนหลักในรัฐยะโฮร์ และหอการค้ารัฐยะโฮร์ยังเป็นช่องทางสําคัญ
สําหรับเครือข่ายธุรกิจในระดับชาติและนานาชาติอีกด้วย 

 สมาคมคนมาเลย์เช้ือสายจนี รัฐยะโฮร์ (The Malaysian Chinese Association, Johor) รัฐ
ยะโฮร์เป็นหนึ่งในฐานที่มั่นของพรรคMalaysian Chinese Association: MCA และพรรคจะกลับมา
มีความเข้มแข็งทุกการเลือกตั้งทั่วไป MCA เป็นส่วนหนึ่งของพรรค Barisan Nasional (National 
Front) และในการเลือกตั้งทั่วไปในปี 1999 การสนับสนุนอย่างมากจากผู้มีสิทธ์ิออกเสียงคนจีนทําให้
พรรค Barisan Nasional สามารถกวาดที่นั่งทั้งหมดในรัฐสภาและรัฐยะโฮร์   ผลการเลือกตั้ง
เช่นเดียวกันนี้เกิดข้ึนอีกครั้งในการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนมีนาคมปี 2004 เมื่อพรรคฝุายตรงข้าม
สามารถชนะได้เพียงหนึ่งที่นั่งเท่านั้น สมาคมคนมาเลย์เ ช้ือสายจีน รัฐยะโฮร์ถือเป็นตัวแทน
ผลประโยชน์ทางการเมืองของคนจีนและทําหน้าที่เช่ือมโยงระหว่างคนจีนกับรัฐบาล 

 กลุ่มสมาคมย่อย (Bang associations) ในที่นี้จะกล่าวถึง 5สมาคมหลัก หรือกลุ่มชาติพันธ์ุ
ย่อยในรัฐยะโฮร์ ประกอบด้วย Guangzhao Huiguan เป็นสมาคมของคนจีนกวางตุ้ง ก่อตั้งเมื่อปี
1878, Qiangzhou Huiguan เป็นสมาคมของคนจีนไหหลํา ก่อตั้งเมื่อปี1883, Fujian huiguan เป็น
สมาคมของคนจีนฮกเกี้ยน ก่อตั้งเมื่อปี1920, Tongyuan She เป็นสมาคมของคนจีนแคะ ก่อตั้งเมื่อปี
1927,และ Chaozhou Bayi Huiguan เป็นสมาคมของคนจีนแต้จิ๋ว ก่อตั้งเมื่อปี1934 เช่นเดียวกับ
สมาคมอื่น ๆ ที่ก่อตั้งข้ึนในช่วงต้นของยุคต้น Guangzhao Huiguan เริ่มเป็นองค์กรเพื่อสวัสดิการ
สําหรับคนชราและคนยากจน สําเนียงท้องถ่ินและถ่ินกําเนิดกลายเป็นข้อผูกมัดที่แข็งแกร่งระหว่างผู้
อพยพ ในเวลาเดียวกันเครือญาติและเช้ือสายช่วยอํานวยความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมทั้งการ
ควบคุมดูแล ป๎จจุบันคนจีนเป็นพลเมืองชาวมาเลย์ และอัตลักษณ์ของความเป็นคนมาเลย์เช้ือสายจีน
ได้เข้ามาแทนที่ ทําให้ความทรงจําของหมู่บ้านบรรพบุรุษได้จางลง ความผูกพันกับพื้นที่และท้องถ่ินที่
อยู่อาศัยมีมากข้ึน โดยกลุ่มสมาคมย่อยเหล่านี้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างดี ภายใต้แนวคิดเกี่ยวกับ
ความร่วมมือที่ครอบคลุมทั้งห้าสมาคมภายใต้สโลแกนที่ว่า “Wu Bang Jingsheng (Spirit of the 
five bang: จิตวิญญาณของห้ากลุ่ม)” 
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 สมาคมการค้า สังคม วัฒนธรรม ศาสนา และความสนใจอื่นๆ หน่วยงานย่อยที่เกี่ยวข้องกับ
การค้า สังคมวัฒนธรรม ศาสนา และอื่น ๆ เป็นองค์กรหรือสมาคมเฉพาะเรื่องที่รวมตัวข้ึนเพื่อ
ประเด็นหรือกิจกรรมเฉพาะ โดยองค์กรเหล่าน้ีได้ถูกรวมกับหอการค้าจีนรัฐยะโฮร์ และสมาคมย่อย
เป็นสมาชิกสมทบของกงฮุย (Gonghui) เพื่อจัดการและพัฒนาชุมชนคนจีนในรัฐ 

 สมาคมคนจีนรัฐยะโฮร์ (กงฮุย) (The Chinese Association of Johor Bahru (Gonghui) ) 
แม้ว่าสมาคมคนจีนรัฐยะโฮร์จะถูกจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายในฐานะบริษัทจํากัด แต่ก็เป็นองค์กรที่มี
วัตถุประสงค์ทางสังคมที่ระบุไว้อย่างกว้าง การอ้างสิทธ์ิในการเป็นผู้นําไม่ใช่เพียงการเป็นสมาชิก
เท่านั้น แต่ตําแหน่งผู้นําสมาคมจะต้องได้รับการยอมรับ และไม่ได้รับการท้าทาย และคาดว่าจะมี
บทบาทเป็นผู้นําในเรื่องที่ส่งผลต่อคนจีนในเมืองยะโฮร์บาห์รู สมาคมนี้อยู่ภายใต้การบริหารของสภา
บริหาร โดยมีคณะกรรมการกํากับดูแลที่ทําหน้าที่เป็น "วุฒิสภา" ซึ่งสมาคมห้าแห่งมีสถานะเ ป็น
สมาชิกของตําแหน่งอย่างเป็นทางการ ประกอบด้วยสมาชิกประมาณ 1,000 คนและสมาชิกสมทบอีก 
50 หน่วยงานต่างๆ รวมถึงกลุ่มเยาวชน นักกิจกรรมสตรี และการศึกษา นอกจากนี้สมาคมคนจีนรับ
ยะโฮร์มีคณะกรรมการวัดที่ไม่เพียงแต่รับผิดชอบในการบํารุงรักษาวัดโบราณ แต่ยังมีหน้าที่สําหรับ
การจัดขบวนประจําปีรว่มกับสมาคมห้าแห่งด้วย มักเกิดข้ึนในช่วงเทศกาลตรุษจีนเมื่อทั้งห้าเทพถูกนํา
มาร่วมขบวน และเป็นเหตุการณ์ที่สําคัญที่สุดในปฏิทินวัฒนธรรม และศาสนาของยะโฮร์บารู เป็น
ขบวนแห่ขบวนแห่ทางศาสนา และการเฉลิมฉลองทางวัฒนธรรมทั้งหมดในคราวเดียว วัยรุ่นหลาย
ร้อยคนและเด็ก ๆ มีส่วนร่วมในการแสดงความสามารถบางอย่าง อาทิ การเชิดสิงโตหรือเชิดมังกร ซึ่ง
ต้องใช้พลังงานจากผู้ที่อ่อนเยาว์ มีนักแสดง และนางรํามากมาย เข้าร่วมสังสรรค์ในประเพณี
วัฒนธรรมเหล่านี้ด้วย สมาคมคนจีนรัฐยะโฮร์และห้าสมาคมย่อย ยังดํารงตําแหน่งคณะกรรมการ
รักษาสุสานรักษาสถานที่ฝ๎งศพงานศพและเตาเผาศพร่วมด้วย รวมถึงจัดพิธีกรรมประจําปีของการ
บูชาที่หลุมฝ๎งศพของ Ngee Heng และอนุสรณ์สถานสงครามด้วย จะเห็นได้ว่ากงฮุย (Gonghui), 
สมาคมย่อย, วัด และโรงเรียนถูกรวมเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างวิถีชีวิตทางสังคม วัฒนธรรม และศาสนา
ของคนจีนในเมืองยะโฮร์บาห์รู และมีส่วนร่วมในความรู้สึกของชุมชน มรดกทางวัฒนธรรม รวมถึง
ความเข้มแข็งของเครือข่ายโรงเรียนเก่าจะต้องถูกนับรวมด้วย เนื่องจากคนจีนส่วนใหญ่ที่เติบโตข้ึนมา
ในเมืองยะโฮร์บาห์รูจะได้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียน Foon Yew ทั้งหมดเหล่านี้จึงเป็นป๎จจัยให้คน
จีนและสมาคมในรัฐยะโฮร์มีความเข้มแข็ง และสามารถรักษาอัตลักษณ์ความจีนไว้ได้อย่างดี 

 เครือข่ายระดับท้องถ่ิน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ มีสมาคมคนจีนในเขตอื่นๆของรัฐยะ
โฮร์ที่มีแบบจําลองโครงสร้างสมาคมเหมือนกับกงฮุย (Gonhui) มีถึง 9สมาคมในจํานวนทั้งหมดได้
รวมตัวกันมาจากสหพันธ์สมาคมจีน รัฐยะโฮร์ สหพันธ์รัฐต่างๆได้รวมตัวกันเพื่อจัดตั้งองค์กร
ระดับชาติ และสหพันธ์สมาคมชาวจีนแห่งประเทศมาเลเซีย เห็นได้ชัดว่ากลุ่มคนจีนมีความกังวล
เกี่ยวกับเรื่องทางวัฒนธรรมและสังคม และทิ้งเรื่องทางการเมืองไว้ในมือของพรรคการเมือง แต่ใน
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สถานการณ์ทางการเมืองที่ซับซ้อนของชาติพันธ์ุมาเลเซียนั้น ท่าทีทางการเมืองที่แข็งขันขององค์กร
ทางสังคมของคนจีนอาจก่อให้เกิดป๎ญหาได้ กงฮุย และองค์กรที่เกี่ยวข้องจึงจัดทําโครงสร้างแบบ
พีระมิด ซึ่งหน่วยงานต่างๆดําเนินการในเรื่องงาน ในระดับที่แตกต่าง และเกี่ยวกับขอบเขตของความ
รับผิดชอบเฉพาะด้าน อีกทั้งร่วมกันสร้างโครงสรา้งการติดต่อสื่อสาร และการปฏิสัมพันธ์กัน การดํารง
อยู่ของโครงสร้างเหล่าน้ีอํานวยความสะดวกในการเจรจากับรัฐบาล ถึงแม้กงฮุยจะมีประสิทธิภาพใน
การใช้เครือข่ายนี้ในการทํางานอย่างเงียบ ๆในการติดต่อสื่อสารกับรัฐบาล แต่ ก็มีบางครั้งที่มีการ
เรียกร้องการเจรจาโดยตรง อดีตนายกรัฐมนตรีดร.มหาเธร์ โมฮัมหมัด  ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนิสัยที่
ตรงไปตรงมาของเขา กล่าวว่าเขาชอบที่จะมีการเจรจาโดยตรงกับผู้นําคนจีนมากกว่าไปผ่านบุคคลที่
สาม ดังนั้นเขาจึงได้พบกับประธานแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐจีนมาเลเซีย ประธานหอการค้าที่เกี่ยวข้อง
ของคนจีน และเป็นหัวหน้าขององค์กรที่ใหญ่ที่สุด 7 แห่งได้พูดคุยอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับประเด็น
ด้านการศึกษาของคนจีน (Lim, 2006) และถึงแม้ว่ากงฮุยจะไม่มีความสัมพันธ์กับองค์กรทั้งในระดับ
สากล หรือในแวดวงคู่ค้าในสิงคโปร์ แต่คนจีนในรัฐยะโฮร์ก็มีหนทางอื่นในการสร้างเครือข่าย 
อย่างเช่น ในเรื่องทางธุรกิจจะติดต่อผ่านหอการค้าจีนแห่งรัฐยะโฮร์ และในเรื่องทางสังคมผ่านทาง
สมาคมย่อยการพบปะกับหรือติดต่อเครือข่ายคนจีนในประเทศอื่นๆจะเกิดข้ึนรูปแบบของการชุมนุม
ระหว่างประเทศที่มขีนาดใหญ่ การประชุมเหล่าน้ีข้ึนอยู่กับหลักการของการจัดระเบียบการ อาทิ การ
ประชุมที่เกิดข้ึนหลักคนจีนกลุ่มย่อย (Bang association) เช่น การประชุม The International 
Conference on Overseas Teochew Culture and Society, Singapore ปี2002 การประชุม
ตามหลักบ้านเกิด (Place of origin) เช่น Third World Shunde Conference, Kuala Lumpur ปี
1991 การประชุมตามหลักเช้ือสาย (Lineage) เช่น The Meeting of the Gan clan in Singapore 
ปี 1991 และการประชุมทางด้านธุรกิจ (Business)  เช่น The First World Chinese 
Entrepreneurs Convention, Singapore ปี 1991 การประชุมนานาชาติเหล่าน้ีถือเป็นโอกาสอันดี
ในการพบปะ และประชุมระหว่างประเทศของเหลา่คนจีนหรอืคนจีนโพ้น เพื่อสร้างเครือข่ายกับคนจนี
อื่นๆ ทั่วโลก 

 คนจีนในรัฐยะโฮรป์ระสบความสําเร็จในการสร้างโครงสร้างองค์กรหรอืสมาคม ซึ่งสามารถ
ทํางานในระดบัต่างๆ และเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ผ่านทางเครอืข่ายนี้พวกเขาสามารถสื่อสาร 
และโต้ตอบกับคนจีนคนอื่นๆ ตลอดจนระดับของรัฐบาลได้เป็นอย่างดี สมาคมคนจีนแหง่ยะโฮร์บาห์รู
จึงมบีทบาท ทั้งแบบร่วมสมัยและแบบดั้งเดิม มันซอ้นทับกนัระหว่างโลกสมัยใหม่ และโลกดัง้เดมิ 
ด้วยเหตุน้ีทําให้ตัง้แต่อดีตถึงปจ๎จบุันสงัคมคนจีนยะโฮรจ์ึงมคีวามโดดเด่นเป็นพเิศษ และกงฮุย 
(Gonhui) กลายเป็นสญัลกัษณ์ของจิตวิญญาณแห่งความสามัคคีและความร่วมมือกันของคนสังคม 
ดร. มหาเธร์ โมฮัมหมัด ได้กล่าวว่า “รัฐบาลว่ายอมรับว่าประชากรหลาหลายเช้ือชาติไม่ต้องการทีจ่ะ
ลมืรากของพวกเขา” เขากล่าวต่ออกีว่า "เรารู้ว่าในประเทศมาเลเซียรากเหง้าที่ต่างกันของประชาชน
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ไม่ส่งผลกระทบต่อความจงรกัภักดีของพวกเขาต่อประเทศมาเลเซีย" ในอีกโอกาสหนึ่งทีเ่ขากล่าวถึง
อนุสัญญาว่าด้วยผู้ประกอบการจีนครัง้ที่ 7 เขาเรียกร้องให้ "คนจีนโพ้นควรจะถูกยอมรับมากขึ้นใน
กระบวนการสร้างประเทศของประเทศเจ้าบ้าน" (Lim, 2006) ความท้าทายสําหรับกงฮุย และองค์กร
หรือสมาคมอื่น ๆ คือการดํารงบทบาทเพื่อตอบสนองความท้าทายใหม่ในอนาคต จะพบว่าการ
รวมกลุม่แบบสมาคมและความพยายามฟื้นฟูและดํารงอัตลกัษณ์ความเป็นจีนไว้นั้น ไม่ได้เป็นเพียง
เพื่อรกัษาอัตลักษณ์ให้คงอยู่ หรือเพือ่ต้องการพื้นที่แสดงตัวตนในสังคมทีเ่ต็มไปด้วยความหลากหลาย
แต่เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกจิที่ได้รบัร่วมด้วย เหล่าน้ีจึงเป็นแรงกระตุ้นใหเ้กิดความพยายามในการรื้อ
ฟื้นและรกัษาอัตลักษณ์ความเป็นจีน รวมทั้งความสัมพันธ์ของเครอืข่ายสมาคมทั้งในระดับชุมชนและ
ระดับนานาชาติ 
 

3.3 คนมาเลเซียเชื้อสายจีนกับการฟ้ืนฟูอัตลักษณ์และวัฒนธรรม 

 ความสําคัญของการขัดเกลาทางสังคมหรือทางชาติพันธ์ุ คือ การบ่มเพาะนิสัยและทัศนคติ
ทางวัฒนธรรมของคนบางคน เป็นการจําลองตัวตนทางวัฒนธรรม ภายในประเทศอาจจะมีการ
แสดงออกทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของคนเช้ือสายจีนข้ึนอยู่กับลักษณะของความต่อเนื่องและการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของคนเช้ือสายจีนในท้องถ่ิน ตลอดจนวิวัฒนาการทางวัฒนธรรมใน
ท้องถ่ิน การปรับตัวและการขัดเกลาทางสังคมแตกต่างกันไปในสังคมที่แตกต่างกันและทําให้คนเช้ือ
สายจีนแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามความจําเป็นที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่มีเช้ือสายทีห่ลากหลาย
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงส่งผลให้คนเช้ือสายจีนมีความกังวลเกี่ยวกับการแสดงอัตลักษณ์ คนเช้ือ
สายจีนจํานวนมากจึงตระหนักถึงความจําเป็นในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชนเผ่าพื้นเมือง เป็น
ความปรารถนาที่จะขับเน้นเอกลักษณ์ประจําตนของคนเช้ือสายจีนในท้องถ่ิน และในขณะเดียวกันก็มี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับชนพื้นเมือง ในหลายประเทศคนจีนบางส่วนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พยายามจะ
หลีกเลี่ยงการใช้คําว่า “คนจีนโพ้นทะเล (Overseas Chinese)หรือ Huaqiao” ตัวอย่างเช่น คนเช้ือ
สายจีนในมาเลเซียและสิงคโปร์มักใช้คําว่า Huaren (ชนชาติจีน) เพื่ออ้างถึงตัวเองในภาษาจีนกลาง
แทน คําว่า Huaqiao (คนจีนโพ้นทะเล) หรือแม้คําว่า Zhongguoren (พลเมืองจีน) การเปลี่ยนอัต
ลักษณ์จากความเป็นHuaqiao ในอดีตจนถึงการกลายมาเป็น Huaren สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการ
ท้องถ่ินที่ได้รับการฝึกฝนโดยคนจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทําให้มีความหมายและจําเป็นที่จะต้อง
เน้นถึงเอกลักษณ์ของจีนในท้องถ่ินมากกว่า  (Chee-Beng, 1997) 

 หลังจากเหตุการณ์จลาจลในวันที่ 13 พฤษภาคม 1969 รัฐบาลมาเลเซียได้เปิดตัวนโยบาย
วัฒนธรรมแห่งชาติที่เรียกว่า ”Ketuanan Melayu” (วัฒนธรรมสูงสุดของมลายู) นโยบายนี้เป็นการ
สนับสนุนเอกลักษณ์ประจําชาติคนมาเลย์ (ชนพื้นเมือง) ซึ่งกลุ่มภูมิบุตรากลายเป็นผู้ที่รับสิทธิพิเศษ
ทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการศึกษา ในการตอบสนองต่อนโยบายวัฒนธรรมแห่งชาตินี้ วัฒนธรรม
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จีนจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนใหม่เกี่ยวกับกระบวนการทางสังคมวัฒนธรรมในประเทศมาเลเซีย 
นโยบายดังกล่าวถูกนํามาใช้ในปี 1971 นโยบายวัฒนธรรมแห่งชาตินี้เป็นหนึ่งในความพยายาม
ประกอบสร้างวัฒนธรรมมลายูในหมู่ชนกลุ่มน้อยในประเทศ นโยบายน้ีแสดงให้เห็นถึงความพยายาม
ในการสร้างภาพตัวแทนของวัฒนธรรมมลายูเท่านั้น ในเวลาต่อมาได้มีการเพิ่มนโยบายวัฒนธรรม
แห่งชาติในปี 1973อีกครั้ง  โดยให้ระบบการศึกษาในประเทศมาเลเซียใช้Bahasa Melayu (ภาษา
มาเลย์) เป็นสื่อการเรยีนการสอนในทกุระดับการศึกษา รัฐบาลมาเลเซียกําหนดข้อบังคับและข้อจํากัด
เพิ่มข้ึนเกี่ยวกับสิทธิในการแสดงผลงานทางวัฒนธรรมในพื้นที่สาธารณะ หรือซื้อขายที่ดินเพื่อสร้าง
โรงเรียน ศาสนสถาน อาทิ ที่สักการบูชาของคนเช้ือสายจีน และฝ๎งศพ ผลจากนโยบายน้ีทําให้คนเช้ือ
สายจีนมีการรวมตัวเพื่อปกปูอง และต่อสู้เพื่อพื้นที่ทางวัฒนธรรม ตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่ 1970 
เป็นต้นมา และช่วงทศวรรษที่ 1980 สมาคมคนจีนและคนมาเลเซียเช้ือสายจีนได้มีส่วนร่วมในการ
อภิปรายกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับรูปแบบและเนื้อหาวัฒนธรรมของประเทศมาเลเซีย ส่ง ผลให้
รัฐบาลตระหนักถึงความสําคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเพณีและการปฏิบัติของคนเช้ือสายจีนควรถูก
บรรจุเป็นองค์ประกอบของอัตลักษณ์ชาติมาเลเซีย 

 การฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุจีนมีความพยายามที่จะสร้างเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
รูปแบบใหม่ โดยเป็นการสร้างวัฒนธรรมผสมใหม่ (Hybrid Culture)ข้ึน ในหมู่ชุมชนคนจีนอย่างค่อย
เป็นค่อยไป ซึ่งกระบวนการการเกิดวัฒนธรรมผสมนี้เกิดข้ึนเมื่อลูกหลานของคนเช้ือสายจีนใน
มาเลเซียปรับตัวเข้ากับชาติพันธ์ุภายในประเทศและเครือข่ายคนจีนระดับสากลตั้งแต่ปี 1980 จนถึง
ป๎จจุบัน การปรากฏตัวของวัฒนธรรมผสมเป็นวิธีการรวมกันในการปรับตัวให้เข้ากับ นโยบายใหม่ของ
รัฐบาลและการเช่ือมโยงเครือข่ายคนจีนในระดับโลก โดยวิสัยทัศน์ของมาเลเซียปี 2020 ซึ่งเป็นการ
บรรยายถึงความทันสมัยในความพยายาม สร้างอัตลักษณ์ชาติมาเลเซียใหม่ มองมาเลเซียเป็นประเทศ
ที่พัฒนาแล้ว การมีส่วนร่วมของความเช่ือมโยงระหว่างท้องถ่ินกับสากล ทําให้เกิดการเช่ือมต่อของนัก
ธุรกิจชาวจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับชนช้ันสูงในท้องถ่ิน มุ่งเน้นด้านความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
มากกว่าการเน้นด้านเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนชาติจีน แตเ่มื่อความมั่งค่ังของชุมชนคนจีนดีข้ึน
เนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ จึงเกิดการสร้างชุมชนของคนมาเลเซียเช้ือสายจีน และได้รับการยก
ย่องจากสังคมด้วยการจัดงานเฉลิมฉลองและการจัดงานเทศกาลที่หรูหรา อีกทั้งปรากฏการณ์การ
เช่ือมโยงเครือข่ายสมาคมคนจีแพร่หลายในระดับโลก สมาคมคนจีน (เครือญาติและบ้านเกิด)
นานาชาติจึงขยายสู่ความสัมพันธ์ทั้งทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมร่วมด้วย  

 คุณลักษณะทางวัฒนธรรมเป็นเครื่องหมายของอัตลกัษณ์ทางชาติพันธ์ุ คนมาเลย์เช้ือสายจึงมี
การที่จะรักษาความเป็นจนี (Chineseness) ซึ่งอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของคนจีนรูปแบบใหม่จึงเป็น
การคัดเลือกวัฒนธรรมเพียงบางประการ เพื่อหยิบยกข้ึนมาเป็นอัตลักษณ์ร่วมของหมู่คนจีนใน
มาเลเซีย (Matondang, 2016) โดยอัตลักษณ์นี้จะต้องเป็นที่ยอมรับทั้งต่อคนเช้ือสายจีนทั้งหมดและ
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รัฐบาล เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมของคนจีน ไม่เหมือนกันกับไต้หวันหรือจีนแผ่นดินใหญ่ คนมาเลเซีย
เช้ือสายจีนก่อตั้งวัฒนธรรมข้ึน และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมจีนรูปแบบเฉพาะของตัวเอง แต่ยังคง
รากทางวัฒนธรรมไว้ด้วยบางส่วน  ตัวอย่างของอัตลักษณ์ของคนจีนในมาเลเซีย44 ดังต่อไปนี้ 

 ภาษา ภาษาถือเป็นอัตลักษณ์พื้นฐานที่เห็นได้ชัดเจน เนื่องจากถูกใช้ในชีวิตประจําวัน อีกทั้ง
ภาษาพูดยังทําหน้าที่เช่ือมโยงผู้อพยพกลับไปสู่แหล่งที่อพยพมา ภาษาที่ถูกใช้ในการสื่อสารภายใน
สังคมมาเลเซีย ประกอบด้วย ภาษามาเลย์ ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนกลาง (แมนดาริน) นอกจากนี้
ยังมีการใช้ภาษาถ่ินจีนที่จําแนกตามภูมิลําเนาด้วย ภาษาจะเป็นสื่อหนึ่งที่ใช้เช่ือมโยงอัตลักษณ์ความ
จีนได้เป็นอย่างดี มีการรักษาอัตลักษณ์ทางภาษาผ่านการสอนในโรงเรียนจีน หรือแม้แต่การสอนหรือ
ใช้ภาษาจีนภายในครอบครัวและสมาคม เนื่องจากถ้าการใช้ภาษาจีนถูกบทบาทลง ย่อมอาจจะทําให้
เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมจนีอ่อนลง และอาจลดความผูกพันกับจีนแผ่นดินใหญ่ ซึ่งถือเป็นแผ่นดินเกิด
ของบรรพบุรุษด้วย 

 การแสดงอุปรากรจีน เมื่อคนจีนอพยพเข้ามาสู่ดินแดนใหม่ พวกเขานําพาการเต้นรําและ
ประเพณีการละคร เช่น การแสดงอุปรากรจีน สามารถพบการแสดงอุปรากรได้ในหลายภาษาถ่ินจีน 
เรื่องราวที่นํามาทําการแสดงนั้น ส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่เป็นที่รู้จักกันในวงกว้าง อาทิ สามก๊ก และ 
นางพญางูขาว (Madam White Snake) อุปรากรจีนรวมการร้องเพลง การแสดง และการแสดงผาด
โผนที่ดึงดูดผู้คนจํานวนมากได้ เพื่อความบันเทิงช่วงเย็น อุปรากรจีนช่วยเสริมสร้างเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ในวัฒนธรรมจีน และทําหน้าที่ในการเช่ือมร้อยผู้คนทั้งคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ใหม่เข้า
ด้วยกัน นําเสนอประเพณีทางวัฒนธรรมผ่านเรื่องราวของอุปรากรจีนเรื่องต่างๆ   

  สถาบันครอบครัว ตามวิถีดั้งเดิมคนจีนรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวอย่างใกล้ชิด คาดว่า
จะมีสมาชิกที่อายุน้อยกว่าการสนับสนุนทางการเงินและการดูแลผู้สูงอายุ ในช่วงเทศกาลตรุษจีน
มักจะจะมีการรวมตัวกันของครอบครัวที่อาศัยอยู่ในเมืองอื่น ๆ แต่ในความเป็นจริงชาวจีนโพ้นทะเล
มักไม่สามารถปฏิบัติตามแบบอย่างได้โครงสรา้งครอบครัวที่พบได้ในประเทศจนี เนื่องจาก ในมาเลเซยี
บุตรชาย หรือแม้กระทั่งลูกสาวมักจะออกจากบ้านเพื่อหางานทํา เนื่องจากธุรกิจไม่ได้ผูกติดอยู่กับ
สถานที่เฉพาะ ดังเช่น การจ้างงานแบบดั้งเดิม อาทิ การเพาะปลูก ครัวเรือนของคนมาเลย์เช้ือสายจีน
จะไม่ใหญ่พอเหมือนในอดีตที่ผ่านมา ป๎จจุบันอาจจะเป็นเพียงคู่สมรสที่จะอยู่ร่วมกับเด็กหนึ่งหรือสอง
คนเท่านั้นมากกว่าที่อยู่อาศัยแบบเครือข่ายครอบครัวขนาดใหญ่  

 เทศกาลวัฒนธรรม เป็นส่วนสําคัญของวัฒนธรรมจีนมานาน เทศกาลเป็นวิธีที่จะให้
ความสําคัญกับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ในครอบครัว และการเคารพผู้สูงอายุและ
                                                             
44 Matondang, S. A. (2016). The Revival of Chineseness as a Cultural Identity in Malaysia. Khazar Journal of 
 Humanities and Social Sciences Volume 19, 57-70. 
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บรรพบุรุษ เทศกาลสําคัญๆหลายอย่างได้ดําเนินไปสู่วัฒนธรรมจนีของชาวมาเลเซยี เทศกาลที่โดดเดน่ 
คือ เทศกาลปีใหม่จีน ปีใหม่จีนเป็นเทศกาลที่มีการเฉลิมฉลองกันอย่างแพร่หลายในหมู่ประชากรจีน
โดยรวม การเฉลิมฉลองจะเริ่มข้ึนในวันแรกของวันข้ึนปีใหม่เดือนโดยปกติเดือนมกราคมหรือ
กุมภาพันธ์ ครอบครัวตกแต่งบ้านด้วยสีแดง สมาชิกทั้งหมดของครอบครัวมาจากเมืองต่างๆและมีงาน
เลี้ยงอาหารคํ่า ปีใหม่เป็นช่วงเวลาที่ความเช่ือดั้งเดิมเป็นที่โดดเด่นที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งทําเพื่อนํา
โชคดีและความโชคดี มีการแลกเปลี่ยน “ส้ม”กัน เพราะมีความเช่ือว่า ส้มเป็นผลไม้นําโชคดี 
นอกจากนี้ยังมีความเช่ือเกี่ยวกับการกระทําต้องห้ามในช่วงเทศกาลด้วย เช่น การกวาดพื้นเป็นสิ่ง
ต้องห้าม เพราะ โชคดีอาจถูกกวาดออกไป เป็นต้น โดยปกติแล้วเทศกาลตรุษจีน โรงเรียนและธุรกิจ
ต่างๆจะปิดทําการ เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวเดินทางไปยังเมืองบ้านเกิดของพวกเขาเพื่อเฉลิมฉลอง 
เทศกาลที่สําคัญอื่นๆ เช่น เทศกาลQing Ming เทศกาลนี้อยู่ในช่วงเดือนเมษายน เหล่าคนจีนจะ
เดินทางไปเยี่ยมหลุมฝ๎งศพของบรพบุรุษ นําอาหาร เครื่องดื่ม และอื่นๆไปเซ่นไหว้หน้าหลุมฝ๎งศพของ
บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ เพื่อเอาผู้ล่วงลับ เงินกระดาษถูกเผา เพื่อให้บรรพบุรุษนําเงินน้ันไปใช้ในโลกหน้า 
เทศกาลนี้เน้นย้ําถึงความกตัญํูต่อบรรพบุรุษ ตามหลักขงจื้อเกี่ยวกับความกตัญํูต่อบรรพบุรุษและ
ความสามัคคีในหมู่ครอบครัว  

 การมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมมีอิทธิพลต่อวิธีการที่บุคคลค้นหาเอกลักษณ์ทางชาติพันธ์ุที่มี
ความหมาย อัตลักษณ์เป็นลักษณะพื้นฐานของมนุษย์และการมีส่วนร่วมทางชาติพันธ์ุเป็นตัวบ่งช้ีที่มี
ประสิทธิภาพนอกเหนือจากครอบครัว เนื่องจากเป็นการเช่ือมโยงกลุ่มคนกลุ่มใหญ่ที่มี “คน” ที่มีส่วน
ร่วมในประวัติศาสตร์หรือตํานาน และความหมายของมรดกทางวัฒนธรรม เช่น ภาษาที่ใช้สื่อสาร
ทั่วไป ฐานคิด ความเช่ือ และการส่งต่อวิถีปฏิบัติทางประเพณีและวัฒนธรรมประสบการณ์ที่
หลากหลายของชีวิตเหล่าน้ี รวมถึงการขัดเกลาทางสังคมมีอิทธิพลต่อการรับรู้และความหมายของอัต
ลักษณ์ทางชาติพันธ์ุ เมื่ออัตลักษณ์และวัฒนธรรมก่อตัวข้ึน สิ่งต่อมาที่สําคัญคือ การดํารงรักษาไว้
ซึ่งอัตลักษณ์และวัฒนธรรมเหล่านั้นภายใต้บริบททางสังคมและโลกาวิวัฒน์ที่อาจมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ อย่างเช่น ในรัฐยะโฮร์ที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูง แต่ใน
ขณะเดียวกันก็มีความพยายามในการฟื้นฟูและพัฒนาวัฒนธรรมควบคู่กันไปด้วย  

3.4 รัฐยะโฮร์กับแนวทางการพัฒนาวัฒนธรรม 

 รัฐยะโฮร์มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่ควบคู่ไปกับการพัฒนาวัฒนธรรม เนื่องด้วยประวัติศาสตร์
อันยาวนานของเมืองยะโฮร์บาห์รูเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แผนพัฒนาที่ครอบคลุมครบถ้วนทุกด้านของ
หน่วยงาน Iskandar Malaysia45 กําลังดําเนินการเพื่อยกระดับ “การอนุรักษ์และการอนุรักษ์อาคาร

                                                             
45 Iskandar Malaysia รู้จักกันในชื่อของ Iskandar Development Region (IDR) และ South Johor Economic 
Region (SJER) ก่อตั้งข้ึนเมื่อวันท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 โดย Iskandar Regional Development Authority (IRDA) 
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เหล่าน้ีเป็นส่วนสําคัญของการเติบโตของเมืองยะโฮร์ เนื่องจากเป็นจุดเช่ือมต่อที่สําคัญต่อการพัฒนา
ตั้งแต่อดีตถึงป๎จจุบัน”การเดินเล่นในเมือง จะทําให้นักท่องเที่ยวได้เห็นอาคารประวัติศาสตร์ทั่วทุก
แห่งในรัฐ ตัวอย่างเช่น อาคาร Sultan Ibrahim ใน Bukit Timbalan สร้างข้ึนในสไตล์เรเนสซอง
ผสมผสานอิทธิพลของแองโกล – มาเลย์ อดีตเคยถูกใช้เป็นอาคารสํานักงานเลขาธิการของรัฐ  
นอกจากนี้ยังมีมัสยิดประจํารัฐ เรียกว่า Sultan Abu Bakar Mosque ในถนนSkudai และ
พระบรมมหาราชวังที่เรียกว่า Istana Besar ซึ่งเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ที่มีสมบัติอันล้ําค่าของราชวงศ์ 
นอกจากอาคาร และสถาป๎ตยกรรมที่เก่าและยิ่งใหญ่แล้ว ถนนและตรอกซอกซอยต่างๆยังได้รับการ
บันทึกเชิงประวัติศาสตร์เมือง ร้านค้าในถนนTrus และถนน Wong Ah Fook เป็นย่านซึ่งพ่อค้าจาก
ตะวันออกกลาง อินเดีย และจีนเข้ามาค้าเครื่องเทศและยาสูบเมื่อกว่า 100 ปีก่อน มีร้านค้าจํานวน 
246 แห่งที่สร้างข้ึนในปี192046 นอกจากนี้รัฐบาลรัฐยะโฮร์วางแผนที่จะสร้าง “Street of 
Harmony” ในใจกลางเมืองโดยคํานึงถึงสถานที่ทางศาสนาที่ใกล้เคียงกัน เป็นความพยายามที่จะ
ส่งเสริม และสร้างความสามัคคีในรัฐ รัฐบาลรัฐยะโฮร์ได้ระบุ ถนนTrus (Jalan Trus) เป็น “Johor 
Street of Harmony” ถนนสายนี้มีอายุกว่า 100 ป ีและเป็นถนนที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองที่มีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของตัวเอง47 รวมทั้งเพื่อให้ถนนสายนี้เป็นตัวแทนด้านวัฒนธรรมที่
หลากหลายของเมืองยะโฮร์บาห์รู ประกอบไปด้วย สถานที่ตั้งของศาสนสถานทั้ง 6 แห่งที่แตกต่างกัน 
ในระยะรัศมี 3 กิโลเมตร อันได้แก่ The Indian Mosque, Johor Ancient Chinese Temple, 
Catholic Church of Immaculate Conception, Gurdwara Sahib Sikh Temple, Hindu 
Arulmigu Rajamariamman Devasthanam Temple และ Johor Shirdi Sai Baba Centre 
แผนพัฒนานี้มุ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้คนหลากหลายเช้ือชาติ และศาสนา สามารถมีชีวิตอยู่อย่างสันติ
และกลมกลืนได้ ในรัฐยะโฮร์  และเพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่ประชาชนด้วย ความพยายามสร้าง
พื้นที่ทางวัฒนธรรมที่ขับเน้นความหลากหลายทั้งด้านชาติพันธ์ุ วัฒนธรรม และภาษาในสังคม
มาเลเซียเป็นผลมาจากนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของรัฐบาล โดยการสร้างสัญลักษณ์
แห่งความสามัคคีให้ออกมาเป็นรูปธรรมสามารถเข้าถึงและจับต้องได้ง่ายข้ึน ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การสร้างความรู้สึกและภาพลักษณ์ของมาเลเซียที่เป็นพหุ
                                                                                                                                                                              

เป็นหน่วยงานของรัฐบาลกลาง ประเทศมาเลเซียภารกิจในการพัฒนา ควบคุม และผลักดันผู้มสี่วนได้เสียต่างๆท้ังภาครัฐและ 
Iskandar Malaysia (ต่อ) เอกชนในภูมิภาคทางใต ้เพื่อสร้างให้รัฐทางใตก้ลายเป็นเมืองท่ีมีความแข็งแกร่งและย่ังยืนในระดับ
นานาชาติ อักท้ังเพื่อบูรณาการและแนะนํานโยบาย ยุทธศาสตร์การวางแผนของรัฐบาลรัฐยะโฮร์และหน่วยงานท้องถ่ิน ใน
การพัฒนากลยุทธ์เพ่ือเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานทักษะการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างความเป็นอยูข่อง
พลเมือง เพื่อผลกัดันประสานงานและติดตามการพัฒนาภาคเศรษฐกิจ เป็นต้น 
 
46 Transforming Johor Bahru into an international city. (n.d.). Retrieved April 12, 2017, from 
 http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.theedgeproperty.com.my/content
 /transforming-johor-bahru-international-city&gws_rd=cr&ei=Edv8WLirOYTwvASix5TIAQ 
47 Street of Harmony in the Heart of JB City. (2016, August 10). Retrieved April 8, 2017, from 
 http://www.theiskandarian.com/web/street-of-harmony-in-the-heart-of-jb-city/ 
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วัฒนธรรมตอบสนองต่อกลุ่มนักท่องเทีย่วทุกชนชาติ ทุกศาสนา สะท้อนให้เห็นว่าถึงแม้รัฐจะกลา่วอ้าง
ถึงแผนพัฒนาเพื่อสร้างความสามัคคีให้กับชาติพันธ์ุต่างๆในสังคม แต่ก็เป็นเพียงความพยายามเล็กๆที่
ไม่ได้ก่อให้เกิดความสามัคคีและความเท่าเทียมกันทางชาติพันธ์ุที่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง ในความ
เป็นจริงที่สังคมมาเลเซียยังคงมีการแบ่งแยกทางชาติพันธ์ุและไม่ได้มีนโยบายในการแก้ป๎ญหาอย่าง
จริงจัง ก็เป็นดังสังคมในป๎จจุบันที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้ แต่ไม่ได้กลืนกลายหรือทําให้ทุกคนใน
ชาติ ทุกชาติพันธ์ุรู้สึกถึงสํานึกความเป็นพลเมืองมาเลเซียได้อย่างแท้จริง และให้ความสําคัญกับสํานึก
ความเป็นชาติพันธ์ุมากกว่าความเป็นพลเมืองมาเลเซียตามกฎหมาย ดังนั้นแล้วอาจมองได้ว่า
เปูาหมายหลักของการสร้างพื้นที่ความทรงจําร่วมและถนนแห่งความสามัคคี เกิดจากรัฐมองเห็น
โอกาสและพยายามปรับใช้ความแตกต่างให้เป็นประโยชน์มากที่สุด เมื่อในความเป็นจริงที่ยังไม่
สามารถแก้ไขความขัดแย้งได้ และไม่สามารถสร้างสํานึกความเป็นชาติมาเลเซียให้เข้มแข็งมากกว่า
สํานึกทางชาติพันธ์ุได้ จึงหยิบยกอัตลักษณ์เฉพาะทางชาติพันธ์ุของแต่ละกลุ่มมาใช้โดยการเข้า
สนับสนุนการฟื้นฟูและสร้างพื้นที่ความทรงจําของแต่ละกลุ่ม หลังจากนั้นก็นํานโยบายจากรัฐด้าน
พัฒนาการท่องเที่ยวเข้ามาจัดการดูแล ผลประโยชน์หลักที่ตามมาคือรายได้มหาศาล นอกจากนี้การ
ท่องเที่ยวมาเลเซียยังดําเนินการอย่างต่อเนื่องในการมอบรางวัล Tourism awards ให้แก
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่โดดเด่นและสร้างคุณประโยชนต่อการทองเที่ยวของ
มาเลเซีย สะท้อนให้เห็นว่ารัฐพยายามที่จะสร้างบทบาทใหม่ให้กับชาติพันธ์ุต่างๆ แสดงให้เห็น
วัฒนธรรมของกลุ่มสร้างประโยชน์ให้กับรัฐ และทําให้ชาติพันธ์ุรู้สึกว่าทุกคนก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งใน
การร่วมสร้างเศรษฐกิจของประเทศได้ 

 จากที่กล่าวมาข้างต้นในระดับกลุ่มชาติพันธ์ุเองก็มีความพยายามและเล็งเห็นประโยชน์จาก
การดําเนินการตามนโยบายของรัฐ ผลประโยชน์จากการฟื้นฟูอัตลักษณ์ที่นอกเหนือรายได้ นั่นคือการ
สร้างพื้นที่วัฒนธรรมสําหรับดํารงรักษาอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธ์ุ ในสังคมรัฐยะโฮร์ผู้ที่มีบทบาท
อย่างมากในการรักษาวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของคนจีนในรัฐยะโฮร์ไว้ คือ สมาคม  Johor Bahru 
Tiong-Hua (Johor Bahru Tion-Hua Association) เป็นองค์กรไม่หวังผลกําไร ซึ่งก่อตั้งข้ึนในปี
1922 เป็นผู้นําสูงสุดของชุมชนคนจีน พันธะกิจคือ การจัดกิจกรรมทางศาสนา การศึกษา และ
วัฒนธรรมที่เป็นของกลุ่มชาติพันธ์ุจีนในเมืองยะโฮร์บาห์รู นําโดยสมาคมชาวจีนแห่งยะโฮร์บาห์รู 
นอกจากนีย้ังเป็นองค์กรที่ส่งเสริมความเข้าใจซึ่งกันและกันผ่านการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่และพล
เรือน48 โดยภายในสมาคมนี้มีการแบ่งภารกิจงานเกี่ยวกับการดูแลและจัดการชุมชนคนจีนในยะโฮร์
บาห์รู ตัวอย่างเช่น กลุ่มงานการศึกษา กลุ่มงานเกี่ยวกับสตรี กลุ่มงานเกี่ยวเครือข่ายระดับนานาชาติ 
กลุ่มอุตสาหกรรม เป็นต้น ส่วนกลุ่มงานที่มีความสําคัญและดูแลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

                                                             
48A brief history of the Chinese Association. (n.d.). Retrieved April 16, 2017, from http://jb-
 tionghua.org.my/main/%AE%80%E5%8F%B2/ 
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คือ คณะกรรมการบริหารด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจีน  ในปี 2004 ร่องรอยทาง
ประวัติศาสตร์เสื่อมสภาพอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามกาลเวลา คณะกรรมการบริหารด้านประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมจีนจึงมีภารกิจร่วมกับ Southern College ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ก็ตั้งโดยสมาคมคน
จีนในรัฐยะโฮร์ ทําการวิจัยศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของกลุ่มชาติพันธ์ุจีนในรัฐ เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ของการไหลเข้ามาของคนจีนอพยพ สังคม และวัฒนธรรม และยังมอบหมายให้มีการ
วิจัยประเด็นอื่นๆด้วย อาทิ ประวัติศาสตร์คนจีนแคะ และคนจีนไห่หนาน การศึกษาเหล่านี้ทําให้เห็น
ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของคนจีน และคนจีนในแต่ละกลุ่มภาษา รวมทั้งยังช่วยให้ภาพของ
ความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ระหว่างคนจีนอพยพกับรัฐยะโฮร์ได้ชัดเจนข้ึน โดยการศึกษาครั้งเพื่อ
ใช้ในการบูรณาการส่วนประวัติศาสตร์ที่ใกล้จะเลือนหายไปพร้อมกับกาลเวลา พร้อมกับแผนในการ
ฟื้นฟูประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์ และวัฒนธรรมผ่านการจัดสร้างพื้นที่ความทรงจําร่วมในรูปแบบใหม่ 
ทําให้ถนนแห่งวัฒนธรรม ที่มีช่ือว่าChen Xuxian และสโมสรเก่า (Old club) ได้มีโอกาสกลับมามี
บทบาททางประวัติศาสตร์อีกครั้ง โดยเฉพาะการเกิดข้ึนของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จีน ที่มีช่ือว่า 
“Johor Bahru Chinese Heritage Museum” เป็นการสําเสนอบริบททางประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมของคนจีนภายในรัฐยะโฮร์ ความพยายามในการอนุรักษ์เหล่านี้เป็นไปตามแนวคิดที่ว่า 
"การรักษาประวัติศาสตร์ของบรรพบุรุษ เหลือให้กับคนรุ่นอนาคต"สมาคมจีนต่างๆจึงมีฉันทามติ
ตัดสินใจที่จะเริ่มต้นย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ และสร้างพื้นที่ความทรงจําที่ยอดเยี่ยมร่วมกัน49  

 พิพิธภัณฑ์ถูกเลือกให้เป็นหนึ่งในพื้นที่ความทรงจําร่วมของทั้งกลุ่มชาติพันธ์ุจีน และเป็น
ช่องทางสื่อสารกับคนชาติพันธ์ุอื่นๆในสังคมรัฐยะโฮร์ จากสมาคมคนจีนที่เข้มแข็ง ปณิธานในการ
ดํารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์และวัฒนธรรมจีนไว้ให้คนรุ่นหลัง ผนวกกับการสนับสนุนจากรัฐบาลที่พยายาม
สร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรมร่วมของคนทุกชาติพันธ์ุในสังคม การคัดสรรวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ที่จะถูก
นําเสนอสู่สาธารณะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ไม่ใช่แค่เช่ือมโยงแค่คนร่วมชาติพันธ์ุ แต่ต้องเช่ือมโยงกับสังคม
โดยรวมด้วย เนื่องจากการหยิบยกหรือนําเสนอสิ่งใด นั่นแปลว่า ปรารถนาอยากให้คนอื่นๆรับรู้
เกี่ยวกับตัวตนของคนจีนยะโฮร์รูปแบบใด ทุกรายละเอียดย่อมส่งผลต่อการภาพลักษณ์  ความรู้สึก 
และความทรงจําเกี่ยวกับคนจีนยะโฮร์ของผู้คนทั้งในสังคมและต่างถ่ินที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์ เพราะไม่
เพียงแต่มีสมาคมที่เข้มแข็งแต่ต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีและได้รับการยอมรบัจากคนร่วมสังคมด้วย จึงจะ
ทําให้การรักษาอัตลักษณ์และวัฒนธรรมนั้นสมบูรณ์มากข้ึน โดยพื้นที่ความทรงจําอย่างพิพิธภัณฑ์ 
Johor Bahru Chinese Heritage ที่ถูกจัดสร้างขึ้นนี้จะสามารถเป็นพื้นที่ความทรงจําร่วมของคนใน
รัฐยะโฮร์หรือไม่ หรือเป็นเพียงความทรงจําเฉพาะกลุ่มและเป็นพื้นที่ต่อรองความทรงจําและตัวตน
ของคนจีนยะโฮร์ หรือาจเป็นเพียงแค่พื้นที่เก็บรวบรวมอดีต ซึ่งจะถูกกล่าวถึงในบทต่อไป 

                                                             
49Brief Introduction to the Management Committee of Chinese Historical and Cultural Relics. (n.d.). 
 Retrieved April 16, 2017, from http://jb- tionghua.org.my/main/%E5%8D%8E%E6%/ 
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บทท่ี 4 

 

Johor Bahru Chinese Heritage Museum กับการน าเสนอภาพลักษณ์ 

และอัตลักษณ์คนจีนโพ้นทะเล (คนมาเลเซียเชื้อสายจีน) 

 

4.1 Johor Bahru Chinese Heritage Museum 

 (1) ประวัติความเป็นมา 

 Johor Bahru Chinese Heritage Museum หรือ Muzium Warisan Tionghua Johor 
Bahru (ภาษามาเลย์) ตั้งอยู่เลขที่ 42, ถนนอิบราฮิม (Jalan Ibrahim), ยะโฮร์บาห์รู พิพิธภัณฑ์แห่งนี้
อยู่ในอาคารพานิชย์ 4 ช้ัน สามารถเข้าและออกได้ 2 ทาง ประตูหลักจะอยู่ด้านทิศใต้ ติดกับ
ถนนอิบราฮิม (Jalan Ibrahim) และอีกประตูหนึ่งอยู่ทางด้านทิศเหนือ  ติดกับถนนตาน ฮก นี (Jalan 
Tan Hiok Nee) จัดตั้งและดูแลโดยสมาคม Johor Bahru Tiong-Hua (Johor Bahru Tiong-Hua 
Association) เปิดทําการวันแรกเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2009 ใช้งบประมาณในการจัดสร้างประมาณ 
1.2 ล้านริงกิตมาเลเซีย 

 โดยความคิดริเริ่มจากสมาคมJohor Bahru Tiong-Hua จัดตั้งคณะกรรมการบริหารด้าน
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจีน โดยภาคส่วนน้ีจะทําหน้าที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยSoththen College 
ทําการศึกษาและรวบรวมประวัติความเป็นมาและวิถีความเป็นคนจีนในรัฐยะโฮร์ ทําให้ตระหนักถึง
คุณค่าของความเป็นจีนจึงมีความพยายามในการอนุรักษ์ความเป็นจีนให้คนรุ่นต่อไปได้รับรู้ ประจวบ
เหมาะกับการเปลี่ยนที่ตั้งของสํานักงานสมาคมJohor Bahru Tiong-Hua มีการระดมความคิดจาก
สมาชิกของสมาคมถึงการใช้ประโยชน์ของตึกสํานักงานเก่าแห่งนี้ การดําเนินการสร้างพิพิธภัณฑ์
เริ่มต้นในปี 2004 มีการศึกษาและรวบรวมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์คนจีน ส่วนสิ่งจัดแสดงนั้นใช้เวลาใน
การรวบรวมข้อมูลและสิ่งของจัดแสดง 5 ปี จึงทําการเปิดอย่างเป็นทางการในปี 2009 โดยเปูาหมาย
หลักของการจัดต้ังพพิิธภัณฑ์แห่งนี้คือ “การดํารงรักษาประวัติศาสตร์ของบรรพบุรุษไว้ให้แก่ลูกหลาน
ในอนาคต” 
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รูปที่ 1 อาคารพิพิธภัณฑ์ 
รูปที่ 2 ประตูทางเข้าหลัก 

 จากคําสัมภาษณ์ของผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ คุณเดวิด ยี (David Yee) กล่าวว่า “สมาชิก
หลายคนเสนอให้เปลี่ยนส านักงานเก่าเปน็ภัตตาคาร หรือร้านกาแฟ แต่ก็มีบางส่วนที่น าเสนอ
ให้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่น าเสนอเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของคนจีนในรัฐยะโฮร์ ซึ่งผลสุดท้าย
ทุกคนในสมาคมก็เห็นชอบให้ใช้ตึกส านักงานเก่าแห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์คนจีน”และคุณเดวิดยัง
กล่าวเสริมอีกว่า “ช่วงเวลาที่จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ สมาคมมีการจัดกิจกรรมเพื่อขอรับบริจาค
สิ่งของเครื่องใช้โบราณ และเอกสารทางประวัติศาสตร์จากคนจีนในรัฐ อีกทั้งยังมีการระดม
ความคิดเห็นและบอกเล่า แลกเปลี่ยนข้อมูลเกีย่วกับประวัติศาสตรแ์ละวัฒนธรรมคนจีนในรัฐ
ยะโฮร์ เพื่อน ามาจัดท าและจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์”  

 (2) การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ 

 การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์มีทั้งเป็นบอร์ดที่นําเสนอข้อมูล และวัตถุที่จัดแสดงทั้งที่อยู่ในตู้
กระจก และนอกตู้กระจก ในแต่ละบอร์ดเป็นข้อมูลที่ถูกบรรยายโดยใช้ 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาจีนกลาง 
ภาษาอังกฤษ และภาษามาเลย์ การจัดแสดงและการวางองค์ประกอบภายในพิพิธภัณฑ์ ใช้โทนสีเป็น
สีครีมและสีน้ําตาลทําใหส้บายตา เนื่องด้วยอาคารพิพิธภัณฑ์อดีตเคยเป็นสํานักงานเก่า พื้นอาคารเป็น
ไม้ และบันไดไม้ จึงทําให้ได้กลิ่นอายของอดีต การจัดวางเนื้อหามีการลําดับมาอย่างดี สะท้อนให้ถึง
วิวัฒนาการของสังคมคนจีนต้ังแต่อดีตจนถึงป๎จจุบัน ได้อย่างรอบด้าน บวกกับนิทรรศการช่ัวคราวที่
สร้างสีสันมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนทุกๆปี พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ประกอบด้วยการจัดแสดงทั้งหมด 4 ช้ัน 
โดยแบ่งเป็นการจัดแสดงถาวร ช้ันที่1-3 และช้ันที่ 4 เป็นนิทรรศการช่ัวคราว รายละเอียดการจัด
แสดงดังนี้  
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  ช้ันที่ 1 โถงทางเข้า และปูายลําดับเหตุการณ์สังคม (Chronology of events) 

 บริเวณช้ันที่ 1 ซึ่งเป็นช้ันล่างสุด เป็นโถงที่มีทางเข้าออก 2 ทาง คือ ประตูหลักจะอยู่ด้านทิศ
ใต้ ตดิกับถนนอิบราฮิม (Jalan Ibrahim) และอีกประตูหนึ่งอยู่ทางด้านทิศเหนือ  ติดกับถนนตาน ฮก 
นี (Jalan Tan Hiok Nee) มีห้องสํานักงานพิพิธภัณฑ์ และจุดจําหน่ายต๋ัวเข้าชมพิพิธภัณฑ์ โดยค่าเข้า
ชมสําหรับผู้ใหญ่ 6 ริงกิตมาเลเซีย ส่วนสําหรับเด็ก ผู้สูงอายุที่มีอายุ 55ปีข้ึนไป นักเรียน และ
นักศึกษา 3 ริงกิตมาเลเซีย แต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือ บอร์ดขนาดใหญ่ที่นําเสนอช่วงเวลาของ
ประวัติศาสตร์ของคนจีนในรัฐยะโฮร์ ตั้งแต่ปี 1844-2004 นําเสนอความเป็นมาและสถานการณ์ในแต่
ละช่วงเวลาที่เกิดข้ึนในสังคมคนจีน ซึ่งทําให้ผู้เข้าชมได้เห็นและเข้าใจภาพรวมของพัฒนาการทาง
สังคมของคนจีนในรัฐยะโฮรย์ิ่งขึ้น และมีปูายอักษรภาษาจีนที่เขียนว่า “保存祖先历史留给子孙
未来” แปลว่า ด ารงรักษาประวัติศาสตร์ของบรรพบุรุษไว้ให้แก่ลูกหลานในอนาคต ซึ่งประโยคนี้ถือ
เป็นวัตถุประสงค์หลักของจัดตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ อีกด้านหนึ่ง คือ โต๊ะลงนาม และกระดานข่าวสาร
เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ในสื่อท้องถ่ิน รวมถึงประกาศกําหนดการกิจกรรมและเทศกาลต่างๆที่จะถูกจัดข้ึน
โดยสมาคม  

 

 
  ช้ันที่ 2 การเข้ามาของคนจีนโพ้นทะเล (Migration to Johor) 

 การจัดแสดงบริเวณช้ัน 2 นี้ กล่าวถึงการเข้ามาสู่รัฐยะโฮรข์องคนจีนอพยพ ตั้งแต่ยุคศตวรรษ
ที่ 18 การตั้งถ่ินฐาน รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างชนช้ันนําชาวมาเลย์กับเหล่าคนจีนอพยพ ซึ่ง
สามารถแบ่งได้เป็น 3 ส่วนจัดแสดง ดังนี้ 

รูปที่ 3 (ซ้าย)ปูายลําดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมคนจีนของรัฐยะโฮร์ และ(ขวา)ปูาย
อักษรภาษาจีนบอกวัตถุประสงค์หลักของพิพิธภัณฑ์ 



53 
 

  ส่วนที่ 1 การเกริ่นนํา บอร์ดข้อมูล 6 แผ่นแรก ถือเป็นกุญแจสําคัญที่บอกถึงหัวข้อ
การจัดแสดงทั้งหมดในพิพิธภัณฑ์ นําเสนอทั้งข้อมูลและรปูภาพเกี่ยวกับวัตถุประสงค์หลกัในการรักษา
ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ระหว่างคนมาเลย์และคนจีนอพยพในยุคแรก โครงสร้างและเส้นทาง
การค้าทางทะเล ระบบกางชู และการเฉลิมฉลองเอกราชของสหพันธรัฐมาลายา ซึ่งเนื้อหาโดย
ละเอียดของหัวข้อเหล่าน้ีจะถูกจัดแสดงอยู่ในส่วนต่อๆไป 

  ส่วนที่ 2 การตั้งถ่ินฐานและการบุกเบิกรัฐยะโฮร์ของคนจีนอพยพ นําเสนอเนื้อ
หาทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการวางผังเมือง และการขุดคลองที่กระทําการโดยคนจีนเพื่อเปิดพื้นที่
ทางการเกษตร ความร่วมมือระหว่างสุลต่านอาบูบาการ์กับหัวหน้าคนจีน นําเสนอข้อมูลเกี่ยว
ชีวประวัติของผู้นําและผู้ดูแลคนจีนอพยพในช่วงยุคแรก การปลูกชาดําและพริกไทย ตํานานของการ
รวมตัวของคนจีนในอดีต (Ngee Heng Kongsi) และระบบกางชู 

  ส่วนที่ 3 การจัดแบ่งหน้าที่และการประกอบอาชีพของคนจนีแต่ละกลุ่มภาษา ส่วนน้ี
จะอธิบายถึงการดําเนินธุรกิจในยุคแรกในสังคมคนจีน โดยจะจัดแบ่ งหน้าที่หรืออาชีพตามกลุ่ม 
เนื่องจากคนจีนที่อพยพเข้ามามาจากมณฑลที่หลากหลาย จึงทําให้มีความถนัดและความสามารถใน
การประกอบอาชีพที่แตกต่างกันด้วย ดังนี้ 

1) คนจีนแต้จิ๋ว ผูกขาดการค้าปลีก เช่น แผงขายผลไม้ ผัก และสินค้าตากแห้งต่างๆ  
2) คนจีนกวางตุ้ง เป็นแรงงานมีฝีมือ จึงประกอบอาชีพเป็นช่างก่อสร้าง ช่างไม้ และ

ช่างยนต์ 
3) คนจีนแคะ มักค้าขายยาจีน สิ่งทอ โรงรับจํานํา ช่างตีเหล็ก และบางส่วนก็รับจ้าง

เป็นกุลี แรงงานหนัก 
4) คนจีนไหหลํา กลุ่มนี้เช่ียวชาญด้านอาหาร จึงทํากิจการร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้าน

ขนมอบ ร้านทําลูกกวาด รวมถึงโรงถ่ายภาพด้วย 
5) คนจีนฮกเกี้ยน อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทเป็นส่วนใหญ่ จึงประกอบอาชีพเปน็เกษตรกร 

เช่น สวนยางพารา ไร่ชา และไร่สัปปะรด เป็นต้น 

รวมถึงนําเสนออาชีพหลักของคนจีนอพยพในยุคแรก อันได้แก่ คนรากรถ (Rickshaw Puller) ตลาด
สด (Wet market) ร้านกาแฟ (Coffee Shop) คนกรีดยางพารา (Rubber Tapper) และคนงาน
โรงงานสัปปะรด (Pineapple Factory Worker) อีกทั้งยังมีการจัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ประกอบอาชีพ ภาพถ่าย เงินตรา และผลิตภัณฑ์ตากแห้ง เป็นต้น  
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  ช้ันที่ 3 สมาคมและศิลปวัฒนธรรมจีน (Association and Cultural Heritage) 

 การจัดแสดงในช้ัน 3 จะเป็นการจัดแสดงเกี่ยวกับสมาคมคนจีนและสมาคมย่อยตามกลุ่ม
ภาษา ได้แก่ สมาคมแต้จิ๋ว สมาคมฮกเกี้ยน สมาคมจีนแคะ สมาคมไหหลํา สมาคมกวางตุ้ง และการ
รวมตัวเป็นสมาคมรวม Johor Bahru Tiong-Hua รวมถึงพันธะกิจของสมาคม นอกจากนี้ยังมีการจัด
แสดงเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมจีนในรัฐยะโฮร์ การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมผ่านการการจัดงานประเพณี 
เช่น งานตรุษจีน งานวันไหว้พระจันทร์ รวมถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย
และวิกฤตการณ์และเหตุการณ์สําคัญในสหพันธรัฐมาลายา สามารถแบ่งการจัดแสดงได้ดังนี้  

  ส่วนที่ 1 สมาคมคนจีนท้องถ่ิน สมาคมย่อย 5 กลุ่ม ได้แก่ Teochew Eight District 
Association, Hokkien Huay Kuan, Persatuan Thing Nyien (Hakka) Johor Bahru, Kwong 
Siew Wai Kuan และ Hainan Association Johor Bahru แต่ละบอร์ดมีกล่าวถึงการก่อตั้งแต่ละ
สมาคม และภายในตู้จัดแสดงจะมีบันทึกสมาคมและบัตรประจําตัวสมาชิกสมาคม นอกจากนี้ยังมีการ
อธิบายถึงกรรวมตัวกันของคนจนทั้งเป็นสมาคมเดี่ยว นั่นคือ Johor Bahru  Tiong-Hua 
Association มีการกล่าวถึงพันธะกิจของสมาคม อาทิ การรักษาวัฒนธรรม จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม 
เช่ือมสัมพันธ์ระหว่างเช้ือชาติ และหนึ่งในน้ันคือ การพัฒนาด้านการศึกษาของลูกหลานคนจีนในพื้นที่

รูปที่ 4 ภาพรวมการจัดแสดงในชั้นที่ 2  
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โดยกล่าวถึง การจัดสร้างโรงเรียนจีน ที่มีช่ือว่า “Foon Yew” ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ปฏิเสธระบบ
การศึกษาแบบมาเลย์ และใช้ระบบการศึกษาแบบจีนแทน ส่งผลให้โรงเรียนแห่งนี้กลายเป็นโรงเรียน
จีนแห่งแรกในสหพันธรัฐมาลายา และมหาวิทยาลัยจีน ช่ือว่า “Southern University College”ใน
รัฐ โดยการเกิดข้ึนของมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการพัฒนาด้านการศึกษาของสังคม
คนจีนในรัฐ จาการศึกษาระดับมัธยม ก้าวสู่ระดับอุดมศึกษา เน้นการสอนสาขาจีนศึกษา ถือเป็นการ
พัฒนาที่สมบูรณ์ด้านการศึกษา 

  ส่วนที่ 2 ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และความเช่ือ กล่าวถึง พื้นที่ทางความเช่ือและ
ศูนย์รวมของคนจีน คือ วัดโบราณยะโฮร์ (Johor Ancient Temple) วัดแห่งนี้เป็นมากกว่าศาสน
สถาน เป็นทีจ่ัดพิธีกรรมาทางความเช่ือ งานเทศกาล และงานเฉลิมฉลองต่างๆของคนจีน การดํารง
รักษาศิลปะ การแสดงดั้งเดิมไว้ ตั้งแต่ศตวรรษทที่ 18 กลองจีน 24 ใบ, การเชิดสิงโต และการเชิด
มังกร รวมถึงการกล่าวถึงการอยูร่วมกันท่ามกลางวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
  ส่วนที่ 3 วิกฤตและสงคราม กล่าวถึง วิกฤตการณ์ และเหตกุารณ์สําคัญต่างๆที่
เกิดข้ึนในสหพันธรัฐมาลายา ได้แก่ สงครามเอเชียแปซิฟกิ สงครามมาลายา การรุกรายของญีปุุ่นและ
การต่อต้านการรุกรานของญี่ปุุนในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และการเฉลมิฉลองเอกราชของสหพันธรัฐ
มาลายา  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 5 ภาพรวมการจัดแสดงในชั้นที่ 3 
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รูปที่ 6 ภาพรวมการจัดแสดงนิทรรศการชั่วคราว 

  ช้ันที่ 4 Sharing of Hardship - Exhibition on Gambier and Pepper 
นิทรรศการช่ัวคราว (Temporary exhibition) นิทรรศการช่ัวคราวนี้จะจัดแสดงเป็นเวลาอย่างน้อย 
1ปีหรือมากกว่าน้ัน ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2559 ซึ่งเป็นช่วงที่ผู้ศึกษาทําการลงภาคสนามเก็บ
ข้อมูล มีการจัดแสดงนิทรรศการช่ัวคราวเกี่ยวกับการปลูกชาดําและพริกไทย โดยเริ่มต้นจัดแสดง
ตั้งแต่ 18 กันยายน 2558 ซึ่งพริกไทยและชาดําเป็นพืชที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ทั้งต่อรัฐยะ
โฮร์ โดยเฉพาะบรรพบุรุษคนจีนที่เข้ามาตั้งถ่ินฐาน ณ พื้นที่แห่งนี้ในศตวรรษที่ 18 มีบอร์ดนําเสนอ
ข้อมูลเกี่ยวกับชาดําและพริกไทย ตั้งแต่กระบวนการปลูก กระบวนการผลิต และการค้า นอกจากนี้มี
การนําเสนอแบบวิดีทัศน์เกี่ยวกับกระบวนการผลิตชาดําและพริกไทย  

 โดยในส่วนการจัดนิทรรศการช่ัวคราวนี้ คุณเดวิดกล่าวว่า  “ในการจัดท านิทรรศการ
ทุกครั้ง สมาคมจะมีทีมงานพิเศษที่จะเสนอ ถกเถียงและคัดเลือกหัวข้อของนิทรรศการ  ว่า
หัวข้อใดควรถูกน ามาจัดแสดง โดยจะมีการศึกษาข้อมูลเพื่อน ามาจัดนิทรรศการ  ส่วน
ระยะเวลาในการจัดแสดงแต่ละหัวข้อไม่แน่นอน อย่างน้อยตั้งแต่ 1ปีข้ึนไป และส าหรับ
นิทรรศการ sharing of Hardship - Exhibition on Gambier and Pepper จะถูกจัด
แสดงประมาณ 1ปีครึ่ง เนื่องจากหัวข้อนี้เป็นประวัติศาสตร์ที่ส าคัญของรัฐยะโฮร์  พวกเรา
ต้องการให้ผู้คนได้รับรู้” 
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 จากการศึกษาภาคสนามพบว่า พิพิธภัณฑ์ Johor Bahru Chinese Heritage Museum มี
การจัดแสดงและนําเสนอเรือ่งราวของคนจีนในรฐัยะโฮร์ในหลากหลายมติิ ทั้งทางด้านประวัตติศาสตร์ 
การร่วมบุกเบิกเมือง รูปแบบสังคม วิถีชีวิตของคนจีน ความเช่ือ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี รวมถึง
บทบาทของคนจีนในสถานการณ์สําคัญต่างๆ  ซึ่งการนําเสนอและการจัดแสดงผ่านพิพิธภัณฑ์แห่ง 
เป็นเหมือนพื้นที่ความทรงจําร่วมของคนจีนในรัฐยะโฮร์  ผลิตซ้ําเรื่องราว ความคิด ความเช่ือ และ
การรับรู้ต่อตนเองในฐานะคนมาเลเซียเช้ือสายจีนที่มีความผูกพันต่อรัฐและสังคม  ภาพลักษณ์ที่
สะท้อนและนําเสนอออกมานี้ย่อมส่งผลต่อการรับรู้ทั้งต่อตนเองและการรับรู้ของคนอื่นด้วย ดังจะ
กล่าวในส่วนต่อไป 

 

4.2 การน าเสนอภาพลักษณ์และอัตลักษณ์คนจีนโพ้นทะเล (คนมาเลเซียเชื้อสายจีน) ผ่าน
พิพิธภัณฑ์ 

 ในส่วนนี้จะทําการวิเคราะห์การนําเสนอภาพลักษณ์หรือภาพแทนของคนจีนที่จัดแสดง
ภายในพิพิธภัณฑ์Johor Bahru Chinese Heritage รวมถึงบทบาทของพิพิธภัณฑ์ในฐานะพื้นที่ความ
ทรงจําร่วม ซึ่งความทรงจําร่วมเป็นกระบวนการหนึ่งในการสื่อสารถึงสิ่งที่เป็นความคิด ความรู้สึก 
หรือนามธรรมของความทรงจาํร่วมใหอ้อกมาเป็นรปูธรรม ไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของวัตถุ สิ่งก่อสร้าง
พิพิธภัณฑ์จึงถูกใช้ในฐานะพื้นที่ความทรงจําร่วมของคนจีนและคนในรฐัยะโฮร ์รวมถึงเป็นพื้นที่ในการ
ต่อรองโดยการเลือกและการไม่เลือกความทรงจําใดเข้ามาอยู่ในพิพิธภัณฑ์ ทําการตอกย้ํา ผลิตซ้ํา 
และส่งต่อความทรงจําที่มีร่วมกันทั้งในระดับกลุ่มชาติพันธ์ุจีนเอง และความสัมพันธ์ในระดับรัฐ 
เนื้อหาในการนําเสนอ เป็นไปเพื่อกําหนดการรับรู้ต่อตนเองและต่อการรับรู้ของผู้อื่น สร้างทัศนคติที่ดี
ต่อกัน พยายามสร้างภาพลักษณ์ในแบบที่พวกเขาต้องการ ถึงแม้ว่าแต่ละบุคคลจะมีความทรงจําส่วน
บุคคลจากประสบการณ์เฉพาะ แต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็ได้รับความทรงจําร่วมทางประวัติศาสตร์
จากการเข้าไปมีส่วนร่วมในระดับสังคม การแลกเปลี่ยนเรื่องราวและความทรงจําจากคนในชุมชน ทํา
ให้ความทรงจําส่วนบุคคลเข้ามาเช่ือมต่อกันจนกลายเป็นความทรงจําทางสังคมข้ึน การรื้อฟื้น
ประวัติศาสตร์ของชุมชนเพื่อสร้างความทรงจําร่วมกันทางสังคม ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการ
ประกอบสร้างอัตลักษณ์มีผลสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงการรับรู้ตนเอง และเริ่มสร้างอัตลักษณ์ของ
ตนเองข้ึน ในกรณีนี้คือ ประสบการณ์จากการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นสถานที่ที่บรรจุเรื่องราวที่
เกี่ยวข้องกับความเป็นคนจีนในรัฐยะโฮร์ ซึ่งจะหล่อหลอมและเป็นการสร้างรับรู้ต่อตนเองและผู้อื่นสู่
สาธารณะ จากการศึกษาภาคสนามพบว่า การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ ได้แสดงให้เห็นถึง
ภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ของคนจีนยะโฮร์ที่คนในสังคมกําหนดข้ึน เพื่อผลิตซ้ําความหมาย ตอกย้ําสู่
สังคม และเพื่อส่งต่อให้กับลูกหลานคนจีนรุ่นต่อไป สามารถอธิบายได้ตามประเด็นต่างๆ ดังนี ้



58 
 

1. บทบาทของคนจีนยะโฮร์ 

 (1) คนจีนอพยพกับการบุกเบิกเมืองยะโฮร์ 

 การนําเสนอความสัมพันธ์ระหว่างคนจีนกับชนช้ันนํามาเลย์ เริ่มต้นในช่วงศตวรรษที่ 19 เมื่อ
รัฐยะโฮร์ภายใต้การปกครองของ Temenggong Ibrahim นําคนจีนเข้ามาตั้งถ่ินฐานในรัฐยะโฮร์ ณ 
เวลานั้นรัฐยะโฮร์ยังคงถูกปกคลุมไปด้วยปุา Temenggong Ibrahim และลูกชายของท่านนามว่า 
Sultan Abu Bakar เปิดพื้นที่รัฐยะโฮรใ์ห้เหลา่คนจีนเข้ามาเพาะปลกูพรกิไทยและชาดํา เกษตรกรคน
จีนทํางานภายใต้ระบบการจัดการที่ดินที่เรียกว่า “ระบบกางชู (Kangchu system)” ผู้ปกครองได้
อนุญาตอย่างเป็นทางการให้ Cina Kapitan (แปลว่า หัวหน้าชาวจีน) เป็นผู้รับสัมปทานพื้นที่
เพาะปลูกบริเวณริมฝ๎่งแม่น้ํายะโฮร์ โดยให้รับผิดชอบในการจ่ายภาษี และผลประโยชน์แก่ทางการรัฐ
ยะโฮร์เป็นการตอบแทน จะเห็นได้ว่าการอพยพเข้ามาของคนจีนน้ีไม่ได้นํามาเพียงแรงงานหรือเงินทุน 
แต่ยังสร้างภาษีไร่นา ซึ่งกลายมาเป็นภาษีของรัฐอีกด้วย คนจีนอพยพที่มีจิตวิญญาณผู้บุกเบิกที่
แข็งแกร่งสนใจโอกาสในการทําไร่ปลูกพืชขนาดใหญ่ ภายใต้ระบบกางชูนี้ทําให้เกษตรกรจํานวนมาก
เข้าสู่เมืองยะโฮร์  การที่จะสามารถใช้พื้นที่ทางการเกษตรนั้นจะต้องได้รับใบอนุญาตที่เรียกว่า 
จดหมายแม่น้ํา (Surat sungai) จากผู้ปกครองผู้ถือใบอนุญาตในการรวบรวมภาษี และควบคุมชุมชน
คนจีนบนที่ดินของตนตามแนวแม่น้ํา คนจีนต้องได้รับใบอนุญาตจากผู้ปกครองรัฐยะโฮร์เพื่อจะเริ่มต้น
ทําการเกษตรที่ดินแดนแห่งนี้ และพวกเขามาถึงโดยเรือขนส่งสินค้า (Tongkang) ผ่านแม่น้ํา Segget 
ในปี1844 Teochew Ngee Heng kongsi หรือสังคมที่นําโดย Tan Kee Soon เป็นตระกูลจีนที่โดด
เด่น ซึ่งทําให้ยะโฮร์เป็นบ้านหลังใหม่ของเหล่าคนจีนอพยพ นอกจาก Tan Kee Soon แล้วยังมีผู้นํา
คนจีนอื่นๆ อาทิ Tan Hiok Nee, Lim Ah Siang และ Wong Ah Fook ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้เป็นผู้นํา
ในระบบกางชู การเข้าร่วมงานสถาปนาข้ึนครองราชย์ การมอบของขวัญแก่สุลต่าน และการที่ Wong 
Ah Fook เป็นผู้รับเหมาสร้างวังให้ สะท้อนให้เห็นถึงการแสดงความจงรักภักดี ความสัมพันธ์อันดี 
และใกล้ชิดระหว่างผู้นําคนจีนกับชนช้ันนําพื้นเมือง 

 จากความพยายามในการบุกเบิกพื้นที่ ส่งผลให้พริกไทย (Peper)และชาดํา (Gambier) ถือ
เป็นพืชที่มีความสําคัญต่อรัฐยะโฮร์อย่างมาก เกษตรกรในยะโฮร์ขายชาดําของพวกเขาให้กับนักธุรกิจ
ในสิงคโปร์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางหลักในการจัดเก็บและส่งออกผลิตภัณฑ์จากชาดําในยุคนั้น จนกระทั่งถึง
ช่วงต้นของศตวรรษที่ 20 พริกไทยและชาดําเป็นที่รู้จักอย่างดีในรัฐยะโฮร์ เนื่องจากมีความสําคัญต่อ
เศรษฐกิจของรัฐในยุค 1800 กับยุโรปเป็นตลาดหลักในการค้าชาดํา ตั้งแต่ปี 1830-1850 รัฐยะโฮร์ได้
กลายเป็นผู้ผลิตที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากการมีส่วนร่วมในการบุกเบิกเมือง และการพัฒนาทางการค้า
ของคนจีน ทําให้รัฐยะโฮร์พัฒนาได้อย่างรวดเร็ว 
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 การจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองนั้น สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของคนจีนอพยพในยุค
แรก บทบาทในการบุกเบิกดินแดนปุารกทึบอย่างเมือง Iskandar Puteri ซึ่งต่อมาเปลี่ยนช่ือเมืองใหม่
ว่า ยะโฮร์บาห์รู (Johor Baru) ให้กลายเป็นพื้นที่ทําการเกษตรพืชสําคัญอย่างชาดําและพริกไทย 
จนกระทั่งพัฒนากลายเป็นเมืองในที่สุด คนจีนรับหน้าที่ขุดคลองจํานวน 100 สาย เพื่อใช้เป็นพื้นที่
เพาะปลูก ที่อยู่อาศัย และเส้นทางสัญจร ยิ่ งไปกว่านั้นการจัดแสดงยังสะท้อน ภาพลักษณ์
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนจีนอพยพกับชนช้ันสูงชาวมาเลย์ในพื้นที่  มีการพึ่ งพาอาศัยกัน 
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้นําคนจีนกับผู้ปกครองรัฐนั้น ทําให้กลุ่มคนจีนได้รับอิสระในการปกครอง
กันเองในระบบกางชู แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ที่ เป็นมิตร  เกื้อกูลกันทั้งทางด้านอํานาจและ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การสร้างพื้นที่ความทรงจําร่วมเกิดจากบริบทและความสัมพันธ์รูปแบบ
ต่างๆที่เกิดข้ึนในสังคม รัฐยะโฮร์ที่เป็นเหมือนบ้านหลังที่สองของคนจีนอพยพในยุคนั้น ความสัมพันธ์
ระหว่างช้ันนําชาวมาเลย์กับคนจีนยะโฮร์จึงเปรียบเสมือนความสัมพันธ์ระหว่างกษัตริย์กับประชาชน 
ซึ่งในศาสนาขงจื้อที่ฝ๎งรากลึกในฐานคิดและแนวปฏิบัติของคนเช้ือสายจีน กล่าวคือ ปฏิสัมพันธ์นี้เป็น
เรื่องของหน้าที่ในรูปแบบของความจงรักภักดีที่พึงปฏิบัติต่อผู้ปกครอง ชนช้ันนําหรือสุลต่านพึงมี
เมตตาต่อประชาชน และประชาชนหรือคนจีนอพยพก็จําเป็นต้องแสดงความจงรักภักดีต่อชนช้ันนํา
ด้วย เป็นหลักการต่างตอบแทนซึ่งกันและกันในที่นี้คือการสนับสนุนซึ่งกันและกันทางด้านอํานาจและ
เศรษฐกิจ นอกจากการแสดงความจงรักภักดีต่อกษัตริย์ซึ่งเปน็หน้าที่พงึปฏิบตัิ ศาสนาขงจื้อยังมีผลต่อ
แนวคิดเรื่องหน้าที่โดยขับเน้นเรื่องของความอดทนและความพยายามทํางานที่ ได้รับมอบหมายให้ถึง
สุด ในกรณีนี้คือ การเข้ามาบุกเบิกเมืองยะโฮร์ของเหล่าคนจีนอพยพตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก
สุลต่านอาบูบากาและเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนให้กับเหล่าคนจีนอพยพรวมถึงลูกหลานของพวก
เขาด้วย สะท้อนภาพลักษณ์ของความเป็นนักสูท้ี่อดทน จนสามารถวางรากฐานที่ดีให้กบัรฐัและพัฒนา
รัฐยะโฮร์ด้านต่างๆได้สําเรจ็ตั้งแต่อดีตจนถึงปจ๎จบุันโดยเป็นผลมาจากความพยายามและทุ่มเทของคน
จีนยะโฮร์ ซึ่งการนําเสนอภายในพิพิธภัณฑ์ได้พยายามเชิดชูความสําเร็จของบรรพบุรุษคนจีนอพยพ 
และอีกนัยหนึ่งก็เพื่อเป็นการตอกย้ําให้กับคนในสังคมยะโฮร์และผู้เข้าชมให้รับรู้ว่าคนจีนยะโฮร์มีส่วน
สําคัญอย่างมากต่อความรัฐยะโฮร์ 

 (2) คนจีนยะโฮร์กับงานของพวกเขา 

 การนําเสนองานที่คนจีนทํา สะท้อนให้เห็นบทบาทและตําแหน่งทางสังคมของคนจีน จาก
การจัดแสดงงานของคนจีนทั้งหมดอยู่ในภาคธุรกิจ การทําการค้าหลากหลายรูปแบบ อย่างเช่น 
การค้าปลีก ขายยาสมุนไพร และร้านอาหาร ,แรงงานมีฝีมือ อาทิ ช่างไม้ ช่างยนต์ ช่างตีเหล็ก และ
รับเหมาก่อสร้าง ,แรงงานหนัก อาทิ กุลีแบกหาม และคนรากรถ รวมไปถึงอาชีพเกษตรกร เหล่านี้
สร้างการรับรู้เกี่ยวกับคนจีนในภาพลักษณ์นักธุรกิจ และภาพลักษณ์ผู้พัฒนาเศรษฐกิจ จากความ
รุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจในอดีตที่การค้าชาดําและพริกไทยมีมูลค่าที่สูง และนํามาซึ่งมูลค่าทาง
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เศรษฐกิจสู่รัฐยะโฮร ์การนําเสนอความสามารถด้านการค้า และการวางบทบาทของคนจีนในฐานะนัก
ธุรกิจ ส่วนหนึ่งมาจากฐานคิดการแบ่งแยกหน้าที่ของจักรวรรดิอังกฤษ ที่สร้างภาพลักษณ์คนจีนว่า
เป็นคนขยัน อดทน และมีความสามารถในการทําการค้า ความสําเร็จจากบทบาททางสังคมของคนจีน
นี้ ทําให้เกิดการผลิตซ้ําภาพลกัษณ์คนจีนในฐานะผูน้ําทางเศรษฐกิจจนถึงปจ๎จบุัน ดังคํากล่าวส่วนหนึ่ง
ในสุนทรพจน์ของสุลต่านอิบราฮิม เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ปี 2012 ว่า “คนจีนได้สร้างผลงาน
มากมายในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของยะโฮร์ และทุกวันนี้คนจีนก็ยังคงครองต าแหน่งผู้น าทาง
การค้าและเศรษฐกิจของประเทศพวกเรา”50 จากบริบททางสังคมที่มีการรากฐานของการวางบทบาท
และหน้าที่ตามชาติพันธ์ุให้กับคนแต่ละกลุ่ม ทําให้คนเช้ือสายจีนที่ถูกวางบทบาทให้อยู่ในภาคธุรกิจ 
ผนวกกับวิถีปฏิบัติตามแนวคิดขงจื้อของคนเช้ือสายจีนที่ให้ความสําคัญกับความอดทนควบคู่ไปกับ
การใช้สติป๎ญญา มีความมุมานะในการการประกอบอาชีพอย่างซื่อสัตย์สุจริต นํามาซึ่งความสําเร็จที่
ยิ่งใหญ่ จะเห็นได้ว่าการหล่อหลอมทางสังคมและแนวคิดขงจื้อที่คอยกําหนดวิถีปฏิบัติของคนเช้ือสาย
จีนก่อให้เกิดการวางบทบาท การกําหนดสถานะภาพทางสังคม รวมถึงภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ด้าน
ความขยันและอดทนจนก้าวสู่ผู้นําด้านเศรษฐกิจของคนจีนยะโฮร์ ซึ่งกลายเป็นภาพตัวแทนของกลุ่ม
ชาติพันธ์ุจีนในยะโฮร์ตั้งแต่อดีตจนถึงป๎จจุบัน 

2. คนจีนยะโฮร์กับพ้ืนท่ีทางวัฒนธรรม 

 การจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์มีการนําเสนอเกี่ยวกับพื้นที่ทางจิตวิญญาณของคนจีนในรัฐยะโฮร์ 
พื้นที่ทางจิตวิญญาณของคนจีนในรัฐ ก็คือ วัดโบราณยะโฮร์  (Johor Ancient Temple) ซึ่งเป็น
สถานที่ประดิษฐานเทพเจา้ 5 องค์ตามการนับถือของคนแต่ละกลุ่มภาษา ยิ่งไปกว่าน้ันวัดแห่งนี้ยังเปน็
พื้นที่ทางวัฒนธรรมด้วย  เทศกาล Chingay เป็นเทศกาลที่จัดข้ึนเพื่อเฉลิมฉลองให้กับเทพเจ้าทั้ง 5 
องค์ ประกอบด้วยขบวนแห่ทางศาสนา เพื่อบูชาเทพเจ้าปฏิบัติกันมาเป็นประจําทุกปี เพื่อให้เมืองมี
สันติภาพและความสามัคคี รวมถึงสภาพอากาศที่ดีสําหรับการเพาะปลูกดอกไม้และเพื่อเฉลิมฉลอง
การเก็บเกี่ยวที่ดี ขบวนแห่ Chingay เกิดข้ึนในฐานะประเพณีทางศาสนาของเมืองยะโฮร์ และได้
กลายเป็นงานรื่นเริงทางวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวที่จัดการแสดงอันน่าตื่นเต้น สื่อจาก
ต่างประเทศ แม้แต่นักวิจัยมหาวิทยาลัยจากประเทศจีน ญี่ปุุน ไต้หวัน และฮ่องกงก็มารวมตัวกันเพื่อ
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเพณีประจําปีนี้ คนจีนผู้สูญเสียวัฒนธรรมและประเพณีส่วนใหญ่ของตน
ในช่วงปฏิวัติทางวัฒนธรรม ส่งผลให้พวกเขารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เข้าร่วมประเพณีประจําปีนี้อย่างมาก 
เนื่องจากเทศกาลนี้ได้รับการเก็บรักษาความดั้งเดิมเอาไว้ได้ใกล้เคียงอดีตเมื่อตั้งแต่เมื่อช่วงปี 1800
พื้นที่ทางจิตวิญญาณอย่างวัดโบราณยะโฮร์ถือเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่สําคัญ เนื่องจากเป็นพื้นที่
สําหรับทุกคนในกลุ่มชาติพันธ์ุจีนสามารถเข้าร่วมได้ โดยไม่ว่าคุณจะมาจากตระกูลใด หรือมีภูมิลําเนา
                                                             
50  แปลจาก : Royal Speech of His Hightness Sultan Ibrahim, Date: 20 November 2012, Venue: Hotel The Zon 
 Johor Bahru : บอร์ดข้อมูลจัดแสดงในบริเวณโถงทางเข้าพิพิธภัณฑ์ 
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จากที่ไหนในประเทศจีน พื้นที่ทางจิตวิญญาณนี้เป็นพื้นที่เช่ือมโยงความเป็นกลุ่มผ่านพื้นที่รวบรวมสิ่ง
ศักดิ์สิทธ์ิซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนเช้ือสายจีนไว้ โดยสะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งของชุมชน
คนจีนยะโฮร์ผ่านการร่วมกันจัดกิจกรรมทางศาสนาและพิธีกรรมต่อบรรพบุรุษ ยิ่งไปกว่านั้นในกรณี
ของเทศกาลของคนจีนยะโฮร์ที่จัดข้ึนในพื้นที่ทางจิตวิญญาณนี้ได้ดึงดูดคนเช้ือสายจีนจากนอก
ประเทศให้เข้ามาร่วม สะท้อนให้เห็นว่าพื้นที่วัฒนธรรม เทศกาล และพิธีกรรมเป็นตัวยึดโยงความเป็น
จีนในระดับสากล ซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นคนเช้ือสายจีนที่เกิดและเติบโตมาจากที่ใดในโลกก็สามารถเข้าใจ
และมีความรู้สึกร่วมกับวัฒนธรรมจีนเหล่านี้ได้  ยิ่งไปกว่านั้นเทศกาล Chingay ของยะโฮร์ยังได้รับ
การยกย่องว่าเป็นงานที่ดีที่สดุในประเทศในปี 2009 ในสาขารางวัลการท่องเที่ยวยะโฮร ์และได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมแห่งชาติในปี 201251อีกด้วย 

 นอกจากนี้ยังมีการนําเสนอมรดกทางวัฒนธรรมอีกประการหนึ่งซึ่งถือได้ว่าเป็นความ
ภาคภูมิใจของคนจีนยะโฮร์ นั่นคือ เทศกาลกลอง 24 ใบ (24 festive Drums) การแสดงกลองรื่นเริง 
24 ใบนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ในวัฒนธรรมจีนมาเลย์ เป็นแสดงวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีนผ่านการแสดง
กลอง การแสดงกลอง คือ ผลงานสร้างสรรค์ของ Tan Chi Puan และ Tan Hooi Song การแสดง
กลอง 24 เสียงในรูปแบบศิลปะการแสดงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและได้รับการยอมรับอย่าง
แพร่หลายไม่เพียงแต่จากการจัดงานทางวัฒนธรรมในประเทศมาเลเซียเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึง
ประเทศอื่น ๆ ด้วย ในสังคมที่หลากหลายเช้ือชาติและหลายวัฒนธรรม การแสดงกลองรื่นเริง 24 ใบ
เป็นที่ยอมรับ และได้รับการยอมรับในมาเลเซียอย่างง่ายดาย โดยชาวมาเลย์และชาวอินเดียบางคน
ประสบความสําเร็จในการฝึกฝนการแสดงนี้มาแล้ว ยิ่งไปกว่านั้นการแสดงกลองรื่นเริง 24 ใบนี้ยัง
ได้รับการยกย่องว่าเป็นมรดกวัฒนธรรมแห่งชาติในปี 2009อีกด้วย52  ยังมีการจัดแสดงและนําเสนอ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนอื่นๆ อาทิ เทศกาลปีใหม่จีน อุปกรณ์ทําขนมไหว้พระจันทร์ หรือแม้แต่เครื่อง
ดนตรีชนิดอื่นๆ ซึ่งสิ่งจัดแสดงเหล่าน้ีล้วนแล้วแต่เป็นของที่เคยใช้จริงในงานเทศกาล ยิ่งทําให้ผู้เข้าชม
ได้สัมผัสกลิ่นอายทางวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น  

                                                             
51 LOH, P. (2016, April 4). Bonded in tradition. Retrieved May 1, 2017, from New StraitsTimes: 
 http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.nst.com.my/news/2016/04/13714
 4/bonded-tradition&gws_rd=cr&ei=ixr3WM7AMIHk0gSw25zIBw 
52 แปลจาก: 24 Festive Drums: บอร์ดข้อมูลในการจัดแสดงชั้นที่ 3 
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 การจัดแสดงและนําเสนอเกี่ยวกับพื้นที่ทางจิตวิญญาณนั้น สะท้อนให้เห็นว่าคนจีนยังผูกติด
อยู่กับความเช่ือเรื่องเทพเจ้า การบูชาเทพเจ้าเพื่อให้เกิดความโชคดี และสันติสุขของคนในสังคม และ
ที่สําคัญคือการสะท้อนให้เห็นบทบาทของคนจีนยะโฮร์ในฐานะผู้รักษามรดกทางวัฒนธรรมที่ดี 
กล่าวคือ คนจีนในยะโฮร์ทําหน้าที่รักษาความดั้งเดิมทางวัฒนธรรมไว้ให้คนรุ่นต่อไปได้อย่างสมบูรณ์ 
กระบวนการจัดการวัฒนธรรมเกิดจากการมีส่วนร่วมของคนสังคม สมาคมที่คอยทุ่มเทกับการจัด
กิจกรรมทางวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง และคนจากหลากหลายวัยตระหนักรู้ถึงความสําคัญของ
ประเพณีของคนตนเอง ส่งผลให้เทศกาลสําคัญอย่าง เทศกาล Chingay หรือเทศกาลตรุษจีนในรัฐยะ
โฮร์ยังคงความดั้งเดิมและครึกครื้นไว้เสมอ นอกจากนี้คนจีนในยะโฮร์ยังได้สร้างสรรค์การแสดงกลอง
รื่นเริง 24ใบซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการผสมผสานทางวัฒนธรรมระหว่างวัฒนธรรมจีนและวัฒนธรรม
มาเลย์ อีกทั้งเป็นที่ยอมรับจากทุกคนในสังคมด้วย โดยสะท้อนให้ถึงความภาคภูมิใจในการเป็นส่วน
หนึ่งในการร่วมสร้างวัฒนธรรมของชาติ เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความรู้สึกร่วมที่ดีและ
ผลประโยชน์ในกลุ่มชาติพันธ์ุด้วยกันเอง รวมถึงระหว่างรัฐกับชาติพันธ์ุรองในสังคมด้วย แต่ในอีกด้าน
ถ้ามองผ่านแนวคิดเรื่องอัตลักษณ์จะพบว่าความจรงิแล้วไม่มอีัตลักษณ์ใดคงทนถาวร อัตลักษณ์เป็นสิ่ง
ที่เปลี่ยนแปลงตามบริบททางสังคมและเวลา รวมถึงสามารถประกอบสร้างขึ้นใหม่ได้เสมอ ดังนั้นแล้ว
การที่จะบอกว่าอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ หรือแม้แต่วัฒนธรรมใดในสังคมนั้นเปน็ภาพตัวแทนของกลุ่มคน
นั้นๆอาจไม่ใช่ความดั้งเดิมที่แท้จริง แต่อาจเป็นเพียงการประกอบสร้างข้ึนใหม่หรือรื้อฟื้นอัตลักษณ์
บางส่วนเพื่อเหตุผลบางประการ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อสร้าง เข้มแข็งให้กับกลุ่มชาติพันธ์ุ หรือเพื่อ
ผลประโยชน์ที่จะได้รบัจากการแสดงอัตลักษณ์นั้นๆ โดยอีกแง่หนึ่งคืออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่รัฐคัด
สรรและยกย่องเป็นเทศกาลหรือวัฒนธรรมดีเด่นผ่านการมอบรางวัล Tourism awards และบรรจุให้
เป็นวัฒนธรรมชาติ ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นเพียงวัฒนธรรมบางอย่างของแต่ละกลุ่มชาติพันธ์ุที่รัฐเล็งเห็น
ว่าสามารถต่อยอดและสร้างคุณประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมให้กับรัฐได้ โดยไม่ได้คํานึงถึงแก่นแท้
ของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมนั้นๆอย่างจริงจัง  

รูปที่ 7 24 Festive Drums รูปที่ 8 เครื่องดนตรีที่ใช้แสดงในงานเทศกาล 
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3. คนจีนยะโฮร์และบทบาทของสมาคม 

 สมาคมถือเป็นสถาบันทางสังคมสําคัญของคนจีนอพยพ ในแต่ละพื้นที่กลุ่มคนจีนจะนํา
โครงสร้างสังคมของตัวเองและจัดต้ังองค์กรเพื่อช่วยเหลือและปกปูองซึ่งกันและกัน สมาคมที่เข็มแข็ง
ยอมนํามาซึ่งสังคมคนจีนที่เข้มแข็งด้วยเช่นกัน ดังเช่น สมาคมคนจีนในรัฐยะโฮร์ที่ยังคงเข้มแข็งจนถึง
ป๎จจุบัน ซึ่งพิพิธภัณฑ์ก็ได้นําเสนอวิวัฒนาการและโครงสร้างของการรวมตัวกันของคนจีนในรัฐ โดย
สมาคมจีนในรัฐยะโฮร์มีทั้งที่เป็นสมาคมย่อยตามกลุ่มภาษาถ่ิน 5กลุ่ม สะท้อนความหลากหลาย และ
สมาคมรวมนั่นคือ สมาคม Johor Bahru Tiong-Hua ซึ่งมีการจัดการองค์กรที่เป็นระบบและรอบ
ด้าน  

 คุณเดวิด ยีได้บอกเล่าถึงสมาคมคนจีนในรัฐยะโฮร์ว่า “ในยะโฮร์บาห์รู สมาคมของ
เรายังคงเข้มแข็งอยู่ เนื่องจากไม่ใช่แค่เพียงคนรุ่นหรือผู้สูงอายุเท่านั้น แต่ก็มีคนรุ่นใหม่เข้า
ร่วมด้วย ดังนั้น เราจึงสามารถจัดกิจกรรมต่างๆได้ และมีพลังจากคนหลากหลายรุ่นที่คอย
ปกป้องสมาคมไว้ และได้กล่าวเสริมอีกว่า ถึงแม้จะมีสมาคมแยกย่อย แต่พวกเราไม่ใช่คนจีน
กวางตุ้ง คนจีนฮกเกี้ยน หรือคนจีนแคะ พวกเราทั้งหมดคือคนจีน” 

 การพัฒนาศึกษาเป็นหนึ่งในพันธกิจของสมาคมJohor Bahru Tiong-Hua แนวคิดในการ
พัฒนาการศึกษาก็มาจากความร่วมมือของคนจีนทุกกลุ่ม เนื่องการศึกษาถือเป็นกระบวนการหนึ่งของ
การดํารงรักษาอัตลัษณ์จีนไว้ โรงเรียน Foon Yew เป็นโรงเรียนจีนแห่งแรกในมาลายา (ปี1913) 
ปฏิเสธการศึกษาแบบมาเลย์ ใช้ระบบการศึกษาแบบจีน ใช้ภาษาจีนในการเรียนการสอน ต่อมามีการ
ต่อยอดทางการศึกษาจากการศึกษาจากระดับมัธยมศึกษาสู่ระดับอุดมศึกษา นั่นคือ Southern 
University College มหาวิทยาลัยแห่งนี้เริ่มแรกเปิดสอนในสาขาจีนศึกษา และพัฒนาเปิดสาขาอื่นๆ
ต่อไป การจัดการและพัฒนาการศึกษาในรัฐยะโฮร์เป็นไปอย่างครบวงจร ใช้ระบบการศึกษาเป็น
กระบวนการหนึ่งในการรักษา เรียนรู้วัฒนธรรมจีนและความเป็นจีน ทําให้อัตลักษณ์จีนถูกจัดระบบ 
ถูกสอน และถูกส่งต่ออย่างต่อเนื่องและเป็นระบบสู่คนจีนรุ่นต่อไปๆ การนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ
สมาคมต่างๆในรัฐยะโฮร์ แสดงให้เห็นภาพลักษณ์ของความสามัคคี  นอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็น
พัฒนาการของการรวมตัวของคนจีนต้ังแต่อดีตจนถึงป๎จจุบัน รวมถึงพันธะกิจของสมาคม และเห็นถึง
การมีส่วนร่วมของคนหลากหลายรุ่นในการพัฒนาสังคมคนจีนในรัฐยะโฮร์ ความพยายามในการสร้าง
ความต่อเนื่องทางอัตลักษณ์และวัฒนธรรมในสังคมคนจีนยะโฮร์ผ่านการรื้อฟื้นหรือสนับสนุนการ
สร้างอัตลักษณ์จีน อาทิ การศึกษาแบบจีนในโรงเรียน รวมไปถึงการศึกษาเฉพาะทางด้านจีนศึกษาใน
มหาวิทยาลัยที่จัดสร้างโดยสมาคมคนจีนยะโฮร์ แสดงให้เห็นว่าพวกเขาเลือกที่จะไม่ถูกกลืนกลายผ่าน
ระบบการศึกษา แต่เลือกที่จะจัดการเรยีนการสอนแบบจีนโดยปฏิเสธการศึกษาแบบมาเลย์สะท้อนให้
เห็นว่ากลุ่มชาติพันธ์ุจีนในยะโฮร์ยังคงให้ความสําคัญกับสํานึกความเป็นชาติพันธ์ุมากกว่าสํานึกของ
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ความเป็นพลเมืองมาเลเซีย หรืออีกนัยยะหนึ่งคือการศึกษาแบบมาเลย์ยังคงสรา้งการแบ่งแยกระหว่าง
ชาติพันธ์ุอยู่ ความเป็นเขาเป็นเราที่ชัดเจนและไม่ได้ยอมรับความเป็นชาติพันธ์ุรองในสังคม อย่างชาติ
พันธ์ุจีนและชาติพันธ์ุอินเดียว่าพวกเขาก็เป็นพลเมืองของประเทศ ความขัดแย้งนี้ยังคงฝ๎งอยู่ในระบบ
การศึกษาโดยการให้สิทธิพิเศษกับกลุ่มชาติพันธ์ุมาเลย์ในการกําหนดสัดส่วนการรับเข้าศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยช้ันนําของประเทศในสัดส่วนที่มากกว่าชาติพันธ์ุรอง จึงเป็นเหตุให้
พวกเขาเลือกที่จะสร้างพื้นที่การศึกษาเพื่อรองรับเยาวชนของกลุ่มชาติพันธ์ุตน และสร้างพื้นที่ทางอัต
ลักษณ์ผ่านระบบการศึกษาของตนเองข้ึนมาเพื่อผลิตซ้ําอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธ์ุรองอย่างพวกเขา 

4. คนจีนยะโฮร์กับการสร้างชาติ 

 (1) คนจีนยะโฮร์และความสัมพันธ์กับมาตุภูมิ 

 จากแนวคิดสํานึกความเป็นชาติ ชาติไม่ได้ผูกติดอยู่กับพื้นที่ มีบางอย่างผูกโยงเข้าไว้ด้วยกัน 
อาทิ ประวัติศาสตร์ หรือภาษา ซึ่งเป็นป๎จจัยที่ทําให้เกิดสํานึกความเป็นชาติข้ึน ดังเช่น คนจีนอพยพ
ในยุคแรกที่ยังมีความผูกพันกับแผ่นดินแม่ สํานึกความเป็นชาติ และสํานึกพลเมืองจีนยังคงอยู่ด้วย
เช่นกัน การนําเสนอเรื่องสงครามแปซิฟิก (Pacific War: ปี 1937) การเข้ารุกรานประเทศจีนโดย
ญี่ปุุน รวมถึงการเข้ามาเพื่อต้องการน้ํามันจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเข้ามารุกรานมาลายา 
อินเดียตะวันออกและฟิลิปปนิส์ในเวลาต่อมา อีกทั้งมีการนําเสนอการส่งความช่วยเหลือไปยังประเทศ
จีนในช่วงการรุกรานของญี่ปุุน (China Relief Fund: ปี 1937) ชุมชนคนจีนยะโฮร์บาห์รูภายใต้การ
ดูแลของ Wong Shee Fun และ Tan Hup Kiat ทําการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือประเทศจีนในการทํา
สงครามต่อต้านญี่ปุุน ต่อมาเมื่อกองทุน Southseas China Relief Union (SCRFU)ถูกก่อตั้งข้ึนในปี 
1938 ชุมชนคนจีนให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะชุมชนคนจีนในรัฐยะโฮร์เป็นผู้บริจาคเงิน
มากเป็นลําดับต้นๆในมาลายา อีกทั้งยังควํ่าบาตรสินค้าญี่ปุุนด้วย เกิดความรู้สึกไม่พอใจญี่ปุนุที่รุกราน
ประเทศจีนข้ึนในหมู่คนจีนอพยพ แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ร่วมเหตุการณ์ ณ ประเทศจีนก็ตาม เป็นผลมาจาก
สํานึกเกี่ยวกับความเคยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนทั้งที่เป็นประสบการณ์ตรง หรือประสบการณ์ที่
ถูกส่งต่อมาจากบรรพบุรุษ ทําให้คนจีนอพยพยังคงรู้สึกว่าตนเองก็เป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีน 
นอกจากนี้ความสัมพันธ์ของชนช้ันนํามาเลย์ในพื้นที่ก็มีส่วนทําให้ความสัมพันธ์ของคนจีนอพยพกับ
ประเทศจีนยังคงดําเนินต่อไปได้ ดังจะเห็นได้จากเนื้อหาในบอร์ดหัวข้อ “His Highness Johore 
Sultan Abu Bakar praised the Chinese a century ago ” เป็นสุนทรพจน์ โดย สุลต่านของยะ
โฮร์ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ปี 1890 ในงานเฉลิมฉลองพระราชวังแห่งใหม่ มีเนื้อหาดังนี้  

 “คนจีนรวมตัวกันเพื่อเป็นพยานในงานเฉลิมฉลองนี้ กงสุลจีนได้รับมอบหมายจาก
จักรพรรดิแห่งประเทศจีน ให้มอบเกียรติน้ีแก่สุลต่านในสัญลักษณ์แห่งความกรุณาที่รัฐบาล
ยะโฮร์ได้แสดงให้เห็นต่ออาณาจักรของจีน โดยความเห็นอกเห็นใจและความปรารถนาดีที่
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สุลต่านได้แสดงออกมาในการส่งความช่วยเหลือไปยังประเทศจีน ไปยังคนจีนที่ได้รับความ
เดือดร้อนในพื้นที่ที่เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากความอดอยากที่เกิดจากน้ าท่วมเมื่อเร็ว 
ๆ นี้ สุลต่านของกล่าวตอบว่า คนจีนได้ท าเพื่อประเทศของเขามามาก อาจจะดูเหมือนพูดเกนิ
จริงแต่ หากปราศจากคนจีนแล้ว เมืองยะโฮร์อาจจะไม่เกิดข้ึนและคงไม่มีอยู ่ท่านกล่าวเสริม
ว่า คนจีน คือ เพ่ือนท่ีดีท่ีสุดของเขา และเพ่ือนท่ีดีท่ีสุดของประชาชนของเขา  และ
ตลอดเวลาที่คนจีนอยู่ที่นี่ เขายังไม่มีโอกาสได้ตอบแทนความห่วงใยที่มีมาอย่างต่อเนื่องจาก
พวกเขา”53  

คนจีนในยุคแรกยังคงมีความผูกพันต่อประเทศจีนซึ่งเปน็แผ่นดินแม่ จากการนําเสนอเรื่องราวของการ
ให้ความช่วยเหลือต่างๆ และการช่วยเหลือจากสลุต่าน แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ที่ดีไม่ได้มีเพียงต่อ
คนจีนอพยพในพื้นที่เท่านั้น แต่ยังส่งผ่านไปถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศด้วยอีกทั้งยังสะท้อน
ว่า การยอมรับจากผู้นํา สนับสนุนให้เกิดความชอบธรรมของการมีอยู่และการกําหนดบทบาททาง
สังคมของคนจีนยะโฮร์ อีกนัยหนึ่งก็สะท้อนให้เห็นหลักการต่างตอบแทนทั้งชนช้ันนําชาวมาเลย์เอง 
และคนจีนยะโฮร์ความสัมพันธ์ที่ดีมาพร้อมกับผลประโยชน์ที่ต่างตอบแทนกัน ไม่ว่าจะเป็นความชอบ
ธรรมทางอํานาจในการปกครองดูแลตนเองของชุมชนคนจีนอพยพและสถานะภาพในสังคมที่คนจนียะ
โฮร์ได้รับ ซึ่งแลกมาด้วยภาษีที่ส่งให้ผู้ปกครอง และความจงรักภักดีที่แสดงต่อชนช้ันนําผู้มีอํานาจใน
สังคม ณ เวลาน้ัน 

 (2) คนจีนยะโฮร์กับการเป็นพลเมืองมาเลเซีย 

 คนจีนอพยพเข้ามายังรัฐยะโฮร์ ตั้งถ่ินฐานและอาศัยอยู่ในดินแดนใหม่ที่เปรียบได้กับเป็นบ้าน
หลังที่สองของพกเขา การไดเ้ข้ามาอยู่ในสังคมนี้ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และร่วมผ่านวิกฤตการณ์
ที่ผ่านเข้ามาร่วมกับคนอื่นๆ จึงทําให้เกิดความผูกพัน และรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของรัฐมาเลเซีย ซึ่งในการ
จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ได้นําเสนอวิกฤตการณ์และเหตุการณ์สําคัญที่เกิดในรัฐยะโฮร์และใน
มาเลเซีย อาทิ การครอบงําของญี่ปุุน (Japanese Occupies: ปี 1941-1945) สงครามมาลายา 
(Malaya Battle: ปี 1941-1942) และกล่าวถึงการเฉลิมฉลองเอกราชของสหพันธรัฐมาลายา 
(Medeka! Independence of the Federation of Malaya: ปี 1957) ในเหตุการณ์สําคัญนี้ทําให้
คนจีนกลายเป็นพลเมืองมาเลยาโดยสมบูรณ์ สํานึกของความเป็นชาติพันธ์ุจีนยังคงยังอยู่ ควบคู่กับ
การเกิดข้ึนของสํานึกความเป็นพลเมืองมาเลเซียและสํานึกของความเป็นชาติมาเลเซียด้วย จากคํา
กล่าวส่วนหนึ่งในสุนทรพจน์ของสุลต่านอิบราฮิม เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ปี 2012 ว่า “คนจีนของ
ยะโฮร์ไม่ใช่คนภายนอก แต่เป็นพลเมืองของยะโฮร์ที่สร้างยะโฮร์  และท างานเพื่อการพัฒนา

                                                             
53 แปลจาก : One Hundred Years ‘History of the Chinese in Singapore. By Song Ong Siang : บอร์ดข้อมูลจัดแสดงใน
 บริเวณโถงทางเข้าพิพิธภัณฑ์ 
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ความก้าวหน้าของยะโฮร์ คนจีนของยะโฮร์ไม่ใช่คนทรยศ แต่พลเมืองของยะโฮร์จงรักภักดีต่อ
ผู้ปกครอง คนจีนของยะโฮร์ไม่ใช่คนสุดโต่ง แต่เป็นคนที่สามารถเสียสละและแบ่งปันความช านาญ 
เพื่อที่จะร่วมสร้างความส าเร็จด้วยกัน”54 ประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน การผ่านวิกฤตการณ์ต่างๆด้วย 
และความสัมพันธ์ที่เกิดข้ึนในละช่วงเวลาจะเป็นหล่อหลอมให้ความรู้สึกที่มีต่อกัน สํานึกความเป็น
พลเมือง การยอมรับซึ่งกันและกัน รวมถึงการวางบทบาทและความสาํคัญในสังคมนั้นๆ ถึงแม้ว่าในอีก
มุมหนึ่งความเป็นจริงที่ปฏิเสธไม่ได้คือ ความขัดแย้งและการแบ่งแยกทางชาติพันธ์ุเป็นหนึ่งในป๎จจัย
สําคัญที่กระตุ้นให้ชาติพันธ์ุจีนมีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งและเพิ่มสํานึกความเป็นชาติพันธ์ุจีนข้ึน ส่งผล
ให้สํานึกความเป็นพลเมืองมาเลเซียในกลุ่มชาติพันธ์ุรองมีความอ่อนแออยู่ แม้ว่ารัฐจะพยายาม
ส่งเสริมความสามัคคีในชาติ แต่ก็ไม่ได้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากพอที่จะแก้ป๎ญหาเหล่านี้ให้
หมดไปและสร้างสํานึกความเป็นพลเมืองมาเลเซียอย่างแท้จริงให้กับทุกคนในสังคมได้ 

5. พิพิธภัณฑ์มรดกจีนในฐานะพ้ืนท่ีความทรงจ าร่วม 

 (1) พิพิธภัณฑ์Johor Bahru Chinese Heritage ในฐานะพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน 

 พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน ถือเป็นสถานที่ที่จัดตั้งข้ึนในท้องถ่ินหนึ่งๆ โดยอาจเป็นการจัดตั้งและ
บริหารจัดการโดยองค์กรของรัฐในท้องถ่ิน หรือโดยชุมชน หรือเป็นความร่วมมือระหว่างองค์กรรัฐกับ
ชุมชน พิพิธภัณฑ์Johor Bahru Chinese Heritage ถูกจัดทําข้ึนเพื่อเป็นสถานที่ที่เก็บรวบรวมวัตถุ
วัตถุทางวัฒนธรรมของท้องถ่ินในช่วงเวลาต่างๆ และจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับท้องถ่ินรัฐยะโฮร์ผ่านมุ
มุมมองคนจีน อีกทั้งยังทําหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินได้อย่างสมบูรณ์ กล่าวคือ มีหน้าที่หลักในการ
สงวนรักษา อนุรักษ์ จัดแสดงและให้การศึกษา มรดกทางวัฒนธรรมจีน นําเสนอบทบาทสําคัญในการ
นํามาซึ่งความภาคภูมิใจ ความมั่นใจ และสามารถสร้างจิตสํานึกในการรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ของคนจีน การนําเสนอในพิพิธภัณฑ์ยังสามารถทําให้ผูท้ี่ได้เข้าเหน็ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไปตามกาลเวลาของสังคม นอกจากนี้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังมีบทบาทต่อสังคมด้วย เป็น
ศูนย์รวมทางวัฒนธรรมของท้องถ่ิน และการให้บริการการศึกษาให้แก่คนในท้องถ่ินและคนต่างถิ่น 

 จากคําสัมภาษณ์คุณเดวิด ยี กล่าวว่า “ผู้ที่ได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ มีทั้งคนใน
ท้องถ่ิน หลากหลายเช้ือชาติ นักท่องเที่ยวที่ผ่านเข้ามาชม และ โรงเรียนที่น านักเรียนมาทัศน
ศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นมากกว่าสถานที่จัดแสดงโบราณวัตถุ แต่เป็น
พื้นที่แห่งการเรียนรู้เกี่ยวกับยะโฮร์บาห์รู ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมคนจีน” 

                                                             
54 แปลจาก : Royal Speech of His Hightness Sultan Ibrahim, Date: 20 November 2012, Venue: Hotel The Zon 
 Johor Bahru : บอร์ดข้อมูลจัดแสดงในบริเวณโถงทางเข้าพิพิธภัณฑ์ 
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 (2) พิพิธภัณฑ์Johor Bahru Chinese Heritage ในฐานะพื้นที่ความทรงจําร่วม 

 ความทรงจําร่วมเป็นกระบวนการหนึ่งในการสื่อสารถึงสิ่งที่เป็นความคิด ความรู้สึก หรือ
นามธรรมของความทรงจําร่วมให้ออกมาเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของวัตถุ สิ่งก่อสร้าง
พิพิธภัณฑ์จึงถูกใช้ในฐานะพื้นที่ความทรงจําร่วมของคนจีนและคนในรัฐยะโฮร์ โดยทําการตอกย้ํา 
ผลิตซ้ํา และส่งต่อความทรงจําที่มีร่วมกันทั้งในระดับกลุ่มชาติพันธ์ุจีน และความสัมพันธ์ในระดับรัฐ 
เนื้อหาในการนําเสนอ เป็นไปเพื่อกําหนดการรับรู้ต่อตนเองและต่อการรับรู้ของผู้อื่น สร้างทัศนคติที่ดี
ต่อกัน พยายามสร้างภาพลักษณ์ในแบบที่พวกเขาต้องการ ถึงแม้ว่าแต่ละบุคคลจะมีความทรงจําส่วน
บุคคลจากประสบการณ์เฉพาะ แต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็ได้รับความทรงจําร่วมทางประวัติศาสตร์
จากการเข้าไปมีส่วนร่วมในระดับสังคม ในกรณีนี้คือ ประสบการณ์จากการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็น
สานที่ที่บรรจุเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความเป็นคนจีนในรัฐยะโฮร์ ซึ่งจะหล่อหลอม และเป็นการสร้าง
รับรู้ต่อตนเองและผู้อื่น สู่สาธารณะ โดยพื้นที่ความทรงจําน้ีทําหน้าที่เช่ือมร้อยผู้คนในสังคม และเปิด
พื้นที่ให้ทุกคนได้เข้ามาเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน 

6. เรื่องราวท่ีพิพิธภัณฑ์ไม่ได้น าเสนอ 

 (1) ความขัดแย้งทางชาติพันธ์ุในมาเลเซีย 

 เหตุการณ์ 13 พฤษภาคม ปี 1969 ความขัดแย้งทางชาติพันธ์ุ โดยกลุ่มผู้ชุมนุมชาวมาเลย์ก่อ
จลาจลเผาทําลายบ้านเรือนร้านค้าชาวมาเลเซียเช้ือสายจีนไม่ได้ถูกกล่าวถึงในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ 
สะท้อนให้เห็นว่า พิพิธภัณฑ์คัดสรรเรื่องราวที่จะนํามาจัดแสดง นําเสนอด้านดีของทั้งตัวเอง และรัฐ 
เพื่อสร้างภาพตัวแทนใหม่ของคนจีนที่เป็นมิตรกับคนมาเลย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนจีนในรัฐยะโฮร์ที่มี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับคนมาเลย์มาตั้งแต่อดีต การเลือกที่จะกดทับเรื่องราวความขัดแย้งทางชาติพันธ์ุ
ระหว่างคนจีนและกลุ่มภูมิบุตรานั้นส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์สังคมมาเลเซียแบบใหม่ มุ่งเน้นที่
ประโยชน์ของชาติเป็นหลัก และทุกเช้ือชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้ท่ามกลางความหลากหลาย 

 (2) ความสัมพันธ์กับชาติพันธ์ุอื่นๆ 

 การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ไม่ได้มีการกล่าวถึงความสัมพันธ์กับชาติพันธ์ุอื่นๆ นอกจาก
ความสัมพันธ์กับคนมาเลย์ แต่มีการกล่าวถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมอยู่แค่เพียงบอร์ดเดียว 
และกล่าวถึงความหลากหลายทางชาติพันธ์ุและวัฒนธรรมแบบกว้างเท่านั้น บอร์ดหัวข้อ “The Rich 
Colors in a Multi - Cultural Society” มีเนื้อหาดังนี้ “ ในเมืองเก่ายะโฮร์บาห์รู จะพบกับ
พระราชวังยะโฮร์, มัสยิดสุลต่านอาบูบากา, โบสถ์ครสิต์, วัดสิกข์, วัดฮินดู และวัดจีนโบราณยะโฮร์ ซึ่ง
เป็นความเจริญรุ่งเรืองและสีสันของความหลากหลายทางวัฒนธรรม เหล่านี้อธิบายความสัมพันธ์ที่
ผสมผสานกลมกลืนของชาติพันธ์ุที่หลากหลายในยะโฮร์บาห์รู และประวัติศาสตร์ที่ มีลักษณะพิเศษ
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ของรัฐยะโฮร์ ” จะเห็นได้ว่ามีการกล่าวถึงความสัมพันธ์กับชาติพันธ์ุอื่นๆเพียงแค่ผิวเผินเท่านั้น
 นอกจากนี้การแต่งงานข้ามชาติพันธ์ุก็ไม่ได้ถูกกล่าวถึงด้วยเช่นกัน จะมีเพียงแค่รูปภาพ
เท่านั้น ไม่ได้มีการอธิบายเพิ่มเติมในรายละเอียด จากค้นคว้าเพิ่มเติมพบว่ามีการแต่งงานระหว่าง
สุลต่านกับหญิงชาวจีน นั่นคือ พระมเหสีฟาติมาห์  (Sultanh Fatimah) ท่านเป็นภรรยาคนที่ 3ของ
สุลต่านอาบูบาการ์ ท่านมาจากมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน นามเดิม คือ Wong Ah Gew สมรสกับ
สุลต่านในเดือนธันวาคม 1885 ในเวลาต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นพระมเหสีแห่งรัฐยะโฮร์ เมื่อวันที่ 8 
กรกฎาคม 1886 ท่านดํารงตําแน่งพระมเหสีตั้งแต่ปี 1886-189055  และท่านเสียชีวิตในปี 1891 

 

 

 

 

 

 

 

  
 การจัดแสดงและนําเสนอข้อมูลในพิพิธภัณฑ์ สะท้อนภาพลักษณ์คนจีนในหลากหลายมิติ ขับ
เน้นคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ตอกย้ําผ่านการจัดแสดงด้วยการใช้เครื่องใช้จริง ที่มาจากคนในชุมชน 
และจากการมีส่วนร่วมทางความคิดของคนชุมชน โน้มน้าวให้รู้สึกร่วมไปกับความเป็นจีน สร้างภาพ
จินตนาการถึงอดีตผ่านการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ เน้นถึงบทบาททางเศรษฐกิจของคนจีน กล่าวถึง
ความสัมพันธ์หลายกลุ่ม ทั้งกับชนช้ันนําพื้นเมือง มาตุภูมิ สหพันธรัฐมาลายา และสังคมคนจีนยะโฮร์ 
เนื้อหาในการจัดแสดงถูกคัดสรรมาอย่างดี เพื่อสร้างภาพแทนคนจีนยะโฮร์ และสร้างความรู้สึกที่ดี
ร่วมกัน ทําหน้าที่เป็นสะพานเช่ือมความสัมพันธ์ที่ดีให้กับสังคมคนจีนกับคนอื่นๆ  

 แนวโน้มในอนาคตของพิพิธภัณฑ์ จากนโยบายของรัฐบาลรัฐยะโฮร์วางแผนที่จะสร้าง 
“Street of Harmony and Culture” ในใจกลางเมืองบริเวณย่านมรดกยะโฮร์ โดยย่านนี้เป็นแหล่ง
รวมสถานที่ท่องเที่ยว และสถานที่ทางศาสนาที่มีอยู่ในเครือข่ายของถนนที่เช่ือมโยงกับ ถนน Trus 
                                                             
55 Sultanah Fatimah. (2012, February 6). Retrieved May 6, 2017, from Muzium Muar (Muar Museum): 
 http://muziummuar.blogspot.com/2012/02/sultanah-fatimah.html 
 

รูปที่ 9 ภาพของ Sultanah Fatimahในการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ 

รูปที่ 10 ภาพของ Sultanah 
Fatimah 
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(Jalan Trus), ถนนUngku Puan (Jalan Ungku Puan), ถนนPahang (Jalan Pahang), ถนน 
Dhoby (Jalan Dhoby) และ ถนน Tan Hiok Nee (Jalan Tan Hiok Nee) นายกเทศมนตรีเมืองยะ
โฮร์บาห์รู การท่องเที่ยวยะโฮร์ และองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆหารือและทํางานร่วมกันเพื่อสร้างถนน
แห่งความสามัคคีและวัฒนธรรมแห่งนี้ข้ึน โดยพิพิธภัณฑ์Johor Bahru Chinese Heritageก็เป็น
สถานที่สําคัญแห่งหนึ่งบนถนนสายวัฒนธรรม เพื่อเป็นพื้นที่ในการนําเสนอประวัติศาสตร์ของรัฐยะ
โฮร์และความเป็นมาของสังคมคนจีนในรัฐยะโฮร์  

 ซึ่งคุณเดวิด ยีได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับอนาคตของพิพิธภัณฑ์ไว้ว่า “ในความเห็นของ
ผมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ สามารถเป็นสถานีแรกของการท่องเที่ยว และหลังจากที่นักท่องเที่ยวได้
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แล้ว จะได้รับความรู้เพิ่มเติมเกีย่วกับเมืองยะโฮร์บาห์ร ูผู้เข้าชมจะสามารถ
บอกกับคนอื่นๆได้ว่า อะไรคือยะโฮร์บาห์รู ไม่ใช่แค่เพียงเฉพาะห้างสรรพสินค้าหรือสถาน
บันเทิงเท่านั้น พวกเขาจะได้เรียนรู้ว่า เมืองยะโฮร์บาห์รูมีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่
ลึกซึ้ง” 

เนื่องด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วที่เกิดข้ึนในรัฐยะโฮร์ ความร่วมมือระหว่างรัฐและภาคเอกชนในการ
คิดริเริ่มการส่งเสรมิวัฒนธรรมท้องถ่ินและมรดกทางวัฒนธรรมผา่นการทอ่งเที่ยวในรูปแบบสร้างสรรค์
เป็นสิ่งที่น่าสนใจ เพราะจะเป็นป๎จจัยส่งเสริมการเข้ามาของนักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ 
เพื่อเพิ่มกิจกรรมทางธุรกิจ และกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของรัฐ พร้อมกับการเปิดตัวเที่ยวบิน
ตรงระหว่างสนามบินนานาชาติเซนไน กับเมืองต่างๆในประเทศจีนและอินโดนีเซีย ยิ่งเป็นป๎จจัยที่จะ
ดึงดูดผู้เข้าชมจากประเทศเหล่าน้ีให้มากขึ้น เพื่อนํานักท่องเที่ยวเหล่านั้นมาสัมผัสวัฒนธรรม และวิถี
ชีวิตที่หลากหลายในรัฐยะโฮร์ โดยมีการคาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมายังรัฐยะโฮร์
เพิ่มข้ึนจาก 650,000 คนในปี 2014 เป็น 797,000 คนในปี 2015 และเจ้าหน้าที่ของเมืองยะโฮร์ก็มี
เปูาหมายที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวจีนประมาณหนึ่งล้านคนในปีต่อไป (Loh, 2016) จากป๎จจัย
ทั้งหมดเหล่านี้ส่งผลให้ในอนาคตพิพิธภัณฑ์อาจกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มอบความรู้ เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของคนจีนให้กับนักท่องเที่ยว และเป็นสถานที่สําหรับส่งต่ออัตลักษณ์
ความเป็นจีนแบบยะโฮร์สู่การรับรู้ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น  

 พิพิธภัณฑ์ Johor Bahru Chinese Heritage เป็นสถานที่เก็บรักษามรดกทางวัฒนธรรมของ
คนจีนยะโฮร์ทั้งประวัติศาสตร ์และวัตถุจัดแสดงที่เป็นเคยเป็นสิง่ของเครื่องใช้ของคนจีนยะโฮร์ตั้งแตป่ี 
1844-2004 บอกเล่าเรื่องราวของคนจีนยะโฮร์ตั้งแต่ยังเป็นคนจีนโพ้นทะเลที่อพยพเข้ามาสู่รัฐยะโฮร์ 
อีกทั้งยังพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินที่ที่นําเสนอเรื่องราวและบอกเล่าความภาคภูมิใจ
ของคนในชุมชน ผ่านมุมมองและการมีสว่นร่วมของคนจีนยะโฮร ์และหน่วยงานรัฐทีม่ีสว่นร่วมผลกัดนั
ให้เกิดการสร้างพืน้ที่ความทรงจํารว่มกัน เนื่องจากแต่ละบุคคลมีความทรงจําเฉพาะจากประสบการณ์
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ที่แตกต่างกัน แต่ก็มีความทรงจําส่วนหนึ่งที่เกิดจากการเข้าไปอยู่ในสังคม นั่นคือความทรงจําร่วมซึ่ง
เกิดจากการหล่อหลอมทางสังคม ปรากฏการณ์ที่กลุ่มคนหรือคนในชุมชนได้เผชิญและรับรู้ร่วมกันจะ
ประกอบสร้างขึ้นเป็นความทรงจําร่วมทางสังคม โดยความทรงจําร่วมนี้อาจเกิดข้ึนได้จากการเข้าชม
พิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เปิดให้ทุกคนในสังคมและนอกสังคมได้เข้ารับรู้และเรียนรู้ หนึ่งในพื้นที่ความ
สังคมจําร่วมของคนจีนยะโฮร์ก็คือ พิพิธภัณฑ์ Johor Bahru Chinese Heritage เปรียบเสมือนพื้นที่
ความทรงจําที่สร้างขึ้นผ่านมุมมองของคนจีนในยะโฮร์ที่นําเสนอภาพความทรงจําและตัวตนของพวก
เขาในสังคมรัฐยะโฮร์ พิพิธภัณฑ์เป็นอีกสัญยะหนึ่งของการรวมตัวทางสังคมของคนจีนยะโฮร์ 
เนื่องจากเป็นสถานที่ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมสร้างของชุมชนคนจีนยะโฮร์ อีกทั้งยังเป็นแหล่งรวม
ความทรงจําร่วมและกิจกรรมของสมาคมคนจีนยะโฮร์ ยิ่งไปกว่านั้นพิพิธภัณฑ์ยังทําหน้าที่รักษาอัต
ลักษณ์ เมื่อมองย้อนไปสู่ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ในดินแดนคาบสมุทรมาลายู จากฐานคิดของ
นโยบายแบ่งหน้าที่ของเจ้าอาณานิคมอังกฤษ จนก่อเกิดความเป็นพหุสังคมขึ้นในสังคมมาเลเซียตั้งแต่
อดีต รวมถึงนโยบายภูมิบุตราที่สร้างมาตรฐานทางชาติพันธ์ุข้ึนได้สร้างความรู้สึกแบ่งแยกให้กับกลุ่ม
ชาติพันธ์ุย่อยในประเทศ สร้างความขัดแย้งทางชาติพันธ์ุที่คอยย้ําเตือนและสร้างความรู้สึกแบ่งแยก
ความเป็นเขาเป็นเราให้กับคนในสังคม อัตลักษณ์จึงเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับการมีตัวตนในพหุสังคม 
การเกิดข้ึนของอัตลักษณ์นั้นส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากบรบิททางสงัคม ซึ่งทําให้เกิดการประกอบสรา้งอตั
ลักษณ์ของคนมาเลเซียเช้ือสายจีนที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองต่อผลประโยชน์ที่อาจได้รับจาก
การแสดงอัตลักษณ์นั้นๆ ในการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ Johor Bahru Chinese Heritageก็เช่นกนั
มีการคัดเลือกเรื่องราวที่จะนํามาจัดแสดงมาเป็นอย่างดี เพื่อประกอบสร้างสํานึกร่วมความเป็นชาติ
ทั้งอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุจีนและอัตลักษณ์ความเป็นพลเมืองมาเล เซีย กล่าวคือ ในการจัดแสดง
ภายในพิพิธภัณฑ์ได้มีส่วนในการประกอบสร้างความเป็นชาติพันธ์ุจีน ความเป็นจีนที่เห็นได้ชัดเจน
ที่สุด คือ ภาษาจีน ทุกส่วนจัดแสดงประกอบด้วย 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และภาษ
มาเลย์ แม้ว่าป๎จจุบันในสังคมคนจีนในมาเลเซียจะเป็นสังคมพหุภาษาแต่ภาษาจีนก็ยังเป็นหนึ่งในแกน
หลักทางอัตลักษณ์ของชาติพันธ์ุจีน ยังถูกใช้และให้ความสําคัญในการดําเนินชีวิตประจําวันของพวก
เขา ความเป็นชาติพันธ์ุอีกประการหนึ่งที่หยั่งรากลึกในฐานคิดของคนจีนอพยพน่ันคือ แนวคิดศาสนา
ขงจื้อที่ให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์ในสถาบันครอบครวั ความกตัญํูต่อบรรพบุรุษเป็นสิง่ทีศ่าสนา
ขงจื้อขับเน้นเป็นอย่างมาก ซึ่งจากฐานคิดที่เข้มข้นนี้จึงเป็นหนึ่งมูลเหตุให้เกิดการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์  
Johor Bahru Chinese Heritage เกิดความตระหนักรู้ในการดํารงรักษาประวัติศาสตร์ของเหล่า
บรรพบุรุษคนจีนโพ้นทะเลที่อพยพเข้า และสร้างชุมชนที่มีความรุ่งเรืองทั้งทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคมหรือสมาคมทีเ่ข้มแข็งในดินแดนคาบสมุทรมาลายูที่เปรยีบเสมือนบ้านแห่งที่สองของพวกเขา ทํา
ให้คนรุ่นหลังไม่ลืมรากเง้าของตนเอง รวมถึงนําเสนอความเช่ือมโยงของชาติพันธ์ุจีนในระดับสากล แต่
ในอีแง่หนึ่งก็มุ่งเน้นการดํารงความภาคภูมิใจและเกียรติยศของบรรพบุรุษไว้ผ่านการจัดแสดงภายใน
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พิพิธภัณฑ์ถือเป็นหน้าที่สําคัญของคนทุกรุ่น เพื่อส่งให้กับลูกหลานในอนาคต โดยอัตลักษณ์และ
ภาพลักษณ์ ซึ่งเป็นเหมือนภาพตัวแทนของคนจนียะโฮรเ์ปน็การประกอบสรา้งความหมายทัง้ต่อตัวเอง 
สังคม และพื้นที่ ความหมายและภาพตัวแทนเหล่าน้ีจะถูกผลิตซ้ําและนําเสนอการรับรู้ต่อกลุ่มชนของ
ตัวเองให้กับลูกหลานคนจีนยะโฮร์ทีไ่ด้เข้ามาศึกษาเรือ่งราวชุมชนคนจีนยะโฮร์ของตนเอง รวมถึงสร้าง
การรับรู้เกี่ยวกับคนจีนยะโฮร์ต่อคนอื่นๆในสังคมและภายนอกสังคม เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับสังคมคนจีนยะโฮรเ์องและเพื่อสรา้งพื้นที่แสดงตัวตนในสังคมรัฐยะโฮร์ด้วย ถึงแม้ว่าการนําเสนอ
ภายในพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับการร่วมสร้างชาติมาเลเซียจะไม่ชัดเจนหรือถูกนับนําเสนอมากนัก แต่ก็มี
ความพยายามในการสร้างพื้นที่แสดงตัวตนและบทบาทของตัวเองในสังคมรัฐยะโฮร์ผ่านการประกอบ
สร้างอัตลักษณ์ของความเป็นพลเมืองมาเลเซีย เนื่องจากการเกิดข้ึนของอัตลักษณ์นั้นจะต้องเกิดจาก
การยอมรับของคนร่วมสังคมด้วย ซึ่งสมาคมคนจีนยะโฮร์ก็ได้ใช้พิพิธภัณฑ์เป็นสื่อกลางในการแสดง
บทบาทความเป็นพลเมืองมาเลเซีย กล่าวคือ การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
วัฒนธรรมของรัฐที่มุ่งสร้างพื้นที่ความทรงจําร่วมของคนในสังคมยะโฮร์ที่มีความหลากหลายทั้งทาง
ชาติพันธ์ุ ศาสนา และวัฒนธรรมผ่านการจัดต้ังถนนแห่งความสามัคคี มีการให้การสนับสนุนและการ
ยอมรับจากรัฐในการจัดสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรมเฉพาะกลุ่มในพื้นที่ที่รัฐจัดสรรให้ ซึ่งผลจากการ
ดําเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายของเมืองทําให้เกิดการผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมหาศาลตามมา 
ความสําเร็จที่เกิดข้ึนจากจากการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในรัฐอื่นๆของมาเลเซีย อาทิ ปีนัง มะ
ละกา หรืออีโปซึ่งป๎จจุบันกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ กลายเป็นจุดขายของประเทศ
มาเลเซียที่พยายามขับเน้นความเป็นพหุสังคมข้ึนมาเพื่อพัฒนาเป็นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
เนื่องจากรัฐมองเห็นโอกาสในการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับประเทศให้มาเลเซียมีภาพลักษณ์ด้านพหุ
สังคมที่ดีข้ึน ปราศจากความขัดแย้ง นําไปสู่สถานการณ์ที่ได้รับประโยชน์ร่วมกัน กล่าวคือ ชาติพันธ์ุ
ต่างๆได้แสดงอัตลักษณ์ของตนเองและรัฐเองก็ได้รายได้ทางเศรษฐกิจที่จะเข้ามาพร้อมกับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว รวมถึงยังเป็นอีกหนทางหนึ่งของกลุ่มชาติพันธ์ุต่างๆในการร่วมสร้างชาติ
มาเลเซียด้วย 

 ในหลายกรณีที่พิพิธภัณฑ์กลุ่มชาติพันธ์ุในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกใช้เป็นเครือ่งมอืเพื่อการ
เรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมของกลุ่มชาติพันธ์ุรอง แต่สําหรบัพิพิธภัณฑ์ Johor Bahru Chinese 
Heritageแม้ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ของชาติพันธ์ุจีน ซึ่งถือเป็นชาติพันธ์ุรองกลุม่ใหญ่ในประเทศมาเลเซีย 
แต่เนื้อหาในการจัดแสดงทัง้หมดภายาในพิพิธภัณฑ์ไม่ได้มีความเข้มข้นมากเพียงพอที่จะชักจูงหรอื
โน้มน้าวให้ผูเ้ข้าชมรูส้ึกถึงการต่อสู้ของเหล่าคนจีนในยะโฮร์เพื่อความเท่าเทียมทางสงัคม อาจเพราะ
เนื้อหาส่วนใหญเ่ป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมา เรื่องราวเฉพาะของสังคมจีนยะโฮร์ และ
วัฒนธรรม มกีารกล่าวถึงความสัมพันธ์กับชาติพันธ์ุมาเลย์แต่เน้นไปที่ความสมัพันธ์ที่ดีกบัชนช้ันนําชาว
มาเลย์ในอดีตเป็นส่วนใหญ่ และทีส่ําคัญยังมเีรือ่งราวที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้นําเสนอด้วยน่ันคือ ประเด็น
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เรื่องความขัดแย้งทางชาติพันธ์ุในเหตกุารณ์ 13 พฤษภาคม 1969 เนื่องดว้ยเหตุการณ์ดงักล่าวเป็น
ประวัติศาสตร์ทีส่ร้างความแตกแยกที่ฝง๎รากลึกในความรู้สึก เป็นความจรงิที่ทกุคนรบัรู้แต่ไม่อยากที่
จะกล่าวถึงอาจเพราะความกลัวของกลุ่มคนจีนเอง แม้จะป๎จจุบันคนมาเลเซียเช้ือสายจีนจะมีบทบาท
ทางสงัคมและภาพลักษณ์ทางด้านเศรษฐกจิที่ดมีากเพียงใดแต่ความรู้สึกทีพ่วกเขาถูกแบ่งแยกและกด
ให้เป็นพลเมืองช้ันสองของสงัคมมาเลเซียก็ยังคงอยู่ ความขัดแย้งทางชาติพันธ์ุมาเลเซียยังคงอยู่และไม่
สามารถกล่าวถึงได้อย่างตรงไปตรงมาพื้นที่สาธารณะ ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า
พิพิธภัณฑ์ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่คนจีนยะโฮร์ใช้เป็นพื้นที่แสดงตัวตนและสถานะทางสงัคม และสร้าง
การยอมรับจากรัฐ แต่ไม่ได้มีพลังมากพอที่จะโน้มน้าวใหผู้้เข้าชมพิพิธภัณฑ์รู้สึกถึงพลงัแหล่งเรียกร้อง
สิทธิความเป็นพลเมือง เพียงจะนําเสนอและรกัษาอัตลักษณ์บางประการที่คนจีนยะโฮร์เห็นว่า ควรที่
จะผลิตซ้ําให้กับคนรุ่นต่อไปได้รบัรู้ พิพิธภัณฑ์จงึไม่ได้นําเสนออัตลักษณ์และเรื่องราวทั้งหมดของคน
จีนยะโฮร์ การเปลี่ยนผ่านของยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตามกาลเวลาไมส่ามารถควบคุมให้อัต
ลักษณ์หรือภาพลักษณ์คงอยู่แบบเดิมได้ตลอดไป สิ่งเหล่าน้ีเป็นพลวัตรจึงไมส่ามารถกล่าวได้ว่าสิ่งที่
พิพิธภัณฑ์นําเสนอเป็นภาพตัวแทนของคนจีนในทุกยุคทุกสมัยได้ ยิ่งไปกว่าน้ันเนื่องจากมีข้อเทจ็จริง
บางประการที่ต้องกดทบัไว้เพราะ มันอาจขัดแย้งกบัเรื่องราวของรัฐ หรอืประวัติศาสตร์ของผู้แพก้็มัก
ไม่ถูกจดจํา อีกประการหนึ่งของการคัดเลือกที่จะนําเสนอและกดทบัเรื่องราวบางอย่างทีจ่ะนํามาจัด
แสดงอาจเกิดจากกลไกในการปกปูองตัวเอง การหลกีเลี่ยงทีจ่ะกล่าวถึงความขัดแย้งก็จะกลายเป็น
เกาะปอูงกันพวกเขาไม่ให้กลายเป็นศัตรูทางประวัติศาสตรก์บัรัฐ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์มิตรที่
ให้กับคนจนียะโฮร์ว่าพวกเขาเลือกที่จะละความทรงจําที่เลวร้ายระหว่างกัน และพร้อมที่จะสร้างพื้นที่
ความทรงจําร่วมกบัสงัคมของรัฐ เพือ่ประโยชน์ที่มากกว่าความสัมพันธ์ทางชาติพันธ์ุที่ดีข้ึนน่ันคือ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิที่พวกเขาจะได้รบัร่วมกัน 
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บทท่ี 5 

 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 วิธีการการเก็บรักษาความทรงจําของมนุษย์มีหลาหลายรูปแบบ ในระดับป๎จเจกบุคคล อาจ
อาจจะใช้วิธีการจดบันทึกในสมุด รูปภาพ ของสะสม หรือเพียงแค่เก็บไว้ในความทรงจํา ส่วนในระดับ
กลุ่มชน ซึ่งความทรงจําน้ันไม่ได้มีความหมายแค่เพียงส่วนบุคคลอีกต่อไป ความทรงจําในระดับกลุ่ม
นั้นย่อมเป็นความทรงจําที่คนในกลุ่มเผชิญร่วมกัน มีความหมายต่อทั้งต่อความรู้สึก ความคิด ความ
เช่ือ และหล่อหลอมให้เกิดสํานึกร่วมกัน ซึ่งการที่จะเก็บรักษาความทรงจําในระดับกลุ่ม อาจอยู่ใน
รูปแบบบนทึกประวัติศาสตร์ ตํานานเรื่องเล่า ของที่ระลึก หรืออาจอยู่ในรูปแบบของสถานที่ อาทิ 
อนุสรณ์สถาน โบราณสถาน และหนึ่งในนั้น คือ พิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่ตั้งข้ึนเพื่อการรวบรวม 
สงวนรักษาและจัดแสดงวัตถุต่างๆ รวมไปถึงเป็นพื้นที่เก็บความทรงจําในระดับกลุ่มได้เป็นอย่างดี ใน
การศึกษา “การนําเสนอภาพลักษณ์และอตัลักษณ์ของคนจนีโพ้นทะเล (คนมาเลเซียเช้ือสายจีน) ผ่าน
Johor Bahru Chinese Heritage Museum รัฐยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย” พิพิธภัณฑ์มรดกคนจีน
แห่งนี้เปรียบเสมือนพื้นที่ความทรงจําร่วมของคนจีนในรัฐยะโฮร์  ซึ่งการหยิบยกหรือนําเสนอสิ่งใด 
นั่นหมายถึง กลุ่มคนจีนปรารถนาอยากให้คนอื่นๆรับรู้เกี่ยวกับตัวตนของคนจีนรูปแบบใด ทุก
รายละเอียดย่อมส่งผลต่อการภาพลักษณ์ ความรู้สึก และความทรงจําเกี่ยวกับคนจีนของผู้คนทั้งใน
สังคมและต่างถ่ินที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์ ผู้ศึกษาจึงทําการค้นคว้าข้อมูล ศึกษา และวิเคราะห์ถึงมูลเหตุใน
การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ บทบาท ความสําคัญ และสถานะทางสังคมของคนจีนในรัฐยะโฮร์  รวมถึง
ภาพลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของคนจีนโพ้นทะเล (คนมาเลเซียเช้ือสายจีน)ที่ถูกจัดแสดงผ่านพิพิธภัณฑ์
มรดกคนจีนยะโฮร์ สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

 (1) มูลเหตุในการจัดต้ังพิพิธภัณฑ์ 

 จากการศึกษาค้นค้าข้อมูลเอกสาร และการศึกษาภาคสนาม ทําให้ทราบถึงมูลเหตุในการ
จัดต้ังพิพิธภัณฑ์Johor Bahru Chines Heritage ซึ่งมาจากหลายป๎จจัย ทั้งป๎จจัยจากคนในกลุ่มและ
คนนอกกลุ่ม ดังจะอภิปรายดังนี ้
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 เมื่ออดีตเริ่มเลือนหาย ร่องรอยทางประวัติศาสตร์เสื่อมสภาพอย่างค่อยเป็นค่อยไปตาม
กาลเวลา มูลเหตุในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ประการแรก คือ ความตระหนักรู้ และปรารถนาที่จะดํารง
รักษาประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมไว้ คณะกรรมการบริหารด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจีน
ร่วมกับ Southern College อีกทั้งความร่วมมือจากคนจีนในสังคม ศึกษาและรวมรวมมรดกคนจีนยะ
โฮร์ทั้งจับต้องได้และจับต้องไม่ได้ เปลี่ยนมรดกคนจีนจากนามธรรมให้เป็นรูปธรรม ผ่านการจัดแสดง
ภายในพิพิธภัณฑ์ และจากวัตถุประสงค์หลักของพิพิธภัณฑ์ คือ “ดํารงรักษาประวัติศาสตร์ของบรรพ
บุรุษไว้ให้แก่ลูกหลานในอนาคต” การตระหนักถึงความสําคัญของบรรพบุรุษนั้น แสดงให้เห็นฐานคิด
ขงจื้อที่ฝ๎งอยู่ในวิถีคิดของคนจีนโพ้นทะเลและคนเช้ือสายจีนทั่วโลก การรวบรวมเรื่องราวและอัต
ลักษณ์ที่ดีของบรรพบุรุษไว้ในพื้นที่ความทรงจําร่วมอย่างพิพิธภัณฑ์เพื่อให้คนรุ่นต่อไปได้รับรู้ นั่นก็
เป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความกตัญํูต่อบรรพบุรุษ เพื่อให้ลูกหลานได้รับรู้ความดีความชอบของคน
รุ่นก่อนและระลึกถึงสิ่งดีๆที่บรรพบุรุษคนจีนยะโฮร์ร่วมสร้างไว้ให้คนรุ่นใหม่ 

 ประการต่อมาคือ แรงกระตุ้นจากป๎จจัยภายนอก ซึ่งมาจากแผนพัฒนาวัฒนธรรมของรัฐยะ
โฮร์ ความพยายามในการสร้างพื้นที่ความทรงจําร่วม โดยการจัดสร้างถนนแห่งความสามัคคีและ
วัฒนธรรม (Street of Harmony and Culture)ในย่านมรดกยะโฮร์ ถนนเส้นต่างๆที่มีความหมาย
ทางวัฒนธรรมในอดีตต่อคนแต่ละชาติพันธ์ุถูกฟื้นฟู พัฒนาแหล่งวัฒนธรรมของแต่ละชาติพันธ์ุ และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์เป็นสถานที่หนึ่งที่จัดตั้งเพื่อเป็นสะพานเ ช่ือม
ความสัมพันธ์ภายในรัฐ รวมถึงเปิดพื้นที่ทางวัฒนธรรมใหทุ้กคนในรัฐได้เรียนรูซ้ึ่งกันและกัน และความ
ร่วมมือจากหน่วยงานรัฐและภาคเอกชนต่างๆเหลา่น้ีจะนํามาซึ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิจาํนวนมาก 
และสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในรัฐมากข้ึน 

 (2) ความสัมพันธ์ของคนจีนในรัฐยะโฮร์ 

 การนําเสนอภายในพิพิธภัณฑ์ได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนจีนกับคน
หลากหลายกลุ่ม ดังนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างคนจีนกับชนช้ันน าพื้นเมืองชาวมาเลย์  ความสัมพันธ์
ระหว่างคนจีนกับผู้ปกครองคนมาเลย์ เริ่มต้นในช่วงศตวรรษที่ 19 มีการนําเสนอความสัมพันธ์ใน
รูปแบบที่ดี เป็นมิตรที่ดีคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันซึ่งกันและกันทั้งด้านอํานาจและผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ ต่อมาคือ ความสัมพันธ์ระหว่างคนจีนยะโฮร์กับประเทศจีน ในยุคแรกเริ่มมีการนําเสนอ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของผู้ปกครองชาวมาเลย์กับจักรวรรดิจีน มีการให้การช่วยเหลือด้าน
สาธารณูปโภคเมื่อจักรวรรดิจีนเกิดภัยพิบัติ (ปี 1890) รวมถึงการนําเสนอความเช่ือมโยงระหว่าง
สังคมคนจีนในรัฐยะโฮร์กับประเทศจีน มีการให้การสนับสนุนทางการเงินเมื่อเกิดวิกฤตข้ึนในประเทศ
จีน (ปี 1937) สะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันที่ยังคงอยู่ในจิตสาํนึกความเปน็ชาติจีนของคนจีนอพยพใน
ยุคแรก ส่วนความสัมพันธ์ต่อมา คือ ความสัมพันธ์ระหว่างคนจีนกับสังคมคนจีนยะโฮร์ ความสัมพันธ์



75 
 

นี้เป็นความสัมพันธ์แบบสมาคม สําหรับคนจีนอพยพแล้วสมาคมลับถือเป็นสถาบันที่สําคัญ เนื่องจาก
สมาคมลับจะเปน็ผู้ควบคุมดูแลความเปน็อยู่ของสมาชิก ต่อมาสมาคมลับถูกปรับเปลีย่นให้เป็นสมาคม
ในป๎จจุบัน ซึ่งวัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่มก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย คือ มุ่งเน้นที่จะส่งเสริมการศึกษา 
ดํารงรักษาอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของคนจีน รวมถึงกิจกรรมทางสังคมต่างๆ เป็นต้น การนําเสนอ
สะท้อนให้เห็นพัฒนาการของการรวมตัวกันในรูปแบบสมาคมของคนจีน และวิวัฒนาการของสังคมคน
จีนด้วย และสุดท้ายคือ ความสัมพันธ์ระหว่างคนจีนยะโฮร์กับชาติมาเลเซีย  หรือคนจีนในฐานะ
พลเมืองมาเลเซีย การนําเสนอไม่ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงการร่วมสร้างชาติมาเลเซีย แต่จะเน้น
การนําเสนอ วิกฤตการณ์ อาทิ สงครามหรือการรุกรานที่เกิดข้ึนในดินแดนมาลายูมากกว่า นําเสนอให้
เห็นว่าคนจีนได้ร่วมผ่านวิกฤตการณ์และเหตุการณ์สําคัญร่วมกับทุกคนในชาติ นอกจากนี้มีข้อสังเกต
ว่า ไม่มีการนําเสนอเหตุการณ์ความขัดแย้งทางชาติพันธ์ุ และความสัมพันธ์กับชาติพันธ์ุอื่นๆในสังคม 
ก็ถูกกล่าวถึงอย่างผิวเผินเท่านั้น จากการศึกษาพบว่า กานําเสนอความสัมพันธ์กับกลุ่มคนต่างๆ ใน
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีการจัดสรรมาอย่างดี นําเสนอแต่ด้านที่ดีทั้งของตนเองและคนอื่น เพื่อให้พิพิธภัณฑ์
แห่งนี้เป็นพื้นที่เช่ือมสัมพันธ์ระหว่างชาติพันธ์ุ และเกิดความรู้สึกที่ดีต่อกันในสังคม ยิ่งไปกว่านั้น
ความสัมพันธ์ที่เกิดข้ึนในทั้งสังคมคนจีนยะโฮร์และสังคมรัฐยะ โฮร์ตั้งแต่อดีตจนถึงป๎จจุบันเป็น
องค์ประกอบหนึ่งในการประกอบสร้างอัตลักษณ์และภาพลักษณ์ เพื่อมาเป็นภาพตัวแทนของคนจีน
ยะโฮร์ รวมถึงยังเป็นตัวกําหนดบทบาทและสถานะภาพทาสังคมของพวกเขาด้วย 

 (3) ภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ของคนจีนที่นําเสนอผ่านพิพิธภัณฑ์ 

 ภาพลักษณ์และอัตลักษณ์เป็นสิ่งที่ถูกประกอบสร้างข้ึนจากบริบททางสังคม เพื่อบ่งช้ีหรือ
นิยามลักษณะเฉพาะของตัวเองและกลุ่มบุคคล อีกทั้งยังเป็นตัวกําหนดตําแหน่งและบทบาททางสังคม
ให้แก่บุคคลนั้น รวมถึงยังเป็นตัวกําหนดความหมายทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ซึ่งการจัดแสดงภายใน
พิพิธภัณฑ์ได้สะท้อนภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ของคนจีน ดังนี้ ภาพลักษณ์ที่มาพร้อมกับบทบาททาง
สังคม ประการแรก ภาพลักษณ์คนจีนในฐานะผู้บุกเบิกเมืองยะโฮร์ การนําเสนอเกี่ยวกับการมีเข้ามา
บุกเบิกพื้นที่ทําการเกษตร เพื่อปลูกพืชสําคัญทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้มหาศาลให้กับคนจีนและรัฐ
ยะโฮร์ ส่งผลให้รัฐยะโฮร์พัฒนาอย่างรวดเร็วในยุคแรก อีกประการหนึ่ง คือ ภาพลักษณ์คนจีนกับ
ความขยันและอดทน ก้าวสู่บทบาทผู้นําทางเศรษฐกิจ สร้างภาพลักษณ์คนจีนในฐานะนักธุรกิจหรือ
ผู้น าทางเศรษฐกิจ การจัดแสดงที่นําเสนอเกี่ยวกับงานของคนจีน สะท้อนให้เห็นว่า บทบาทและงาน
ของคนจีนส่วนใหญ่อยู่ในภาคธุรกิจ ตั้งแต่แรงงานหนัก จนถึงเจ้าของธุรกิจ ซึ่งการวางบทบาทและ
ภาพลักษณ์นี้มาจากฐานคิดการแบ่งแยกหน้าที่ของจักรวรรดิอังกฤษ ที่ เช่ือว่าคนจีนว่าเป็นคนขยัน 
อดทน และมีความสามารถในการทําการค้า ความสําเร็จจากบทบาททางเศรษฐกิจของคนจีนนี้ยังคง
อยู่และนําเสนอซ้ําผ่านการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ 
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 การจัดแสดงที่นําเสนอเกี่ยวกับพื้นที่ทางวัฒนธรรม สะท้อนให้เห็นว่า บทบาทของคนจีนยะ
โฮร์ในฐานะผู้รักษามรดกทางวัฒนธรรมจีน กล่าวคือ คนจีนในยะโฮร์ทําหน้าที่รักษาความดั้งเดิมทาง
วัฒนธรรมไว้ให้คนรุ่นต่อไปได้อย่างสมบูรณ์ กระบวนการจัดการวัฒนธรรมเกิดจากการมีส่วนร่วมของ
คนสังคม และสมาคมที่ทําหน้าที่อย่างเต็มที่ในการดํารงรักษาอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไว้ ส่งผลให้อัต
ลักษณ์และวัฒนธรรมจีนยังคงอยู่และดําเนินอย่างต่อเนื่องผ่านเทศกาลต่างๆที่ถูกจัดข้ึน นอกจากนี้ 
อัตลักษณ์ที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ ภาษา ซึ่งถือเป็นถือเป็นอัตลักษณ์พื้นฐาน เนื่องจากถูกใช้ใน
ชีวิตประจําวัน ในแต่ละบอร์ดข้อมูลถูกบรรยายโดยใช้ 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาจีนกลาง ภาษาอังกฤษ 
และภาษามาเลย์ตามลําดับ สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสําคัญจากการลําดับภาษา แสดงให้เห็นว่า 
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ให้ความสําคัญกับคนจีนมาเปน็อันดับแรก ภาษาจีนเป็นอัตลักษณ์ที่เห็นได้ชัดเจนทีส่ดุ 
เนื่องจากส่วนใหญ่ถูกใช้ในการสื่อสารระหว่างกันสังคมคนจีนประเทศมาเลเซีย อาจกล่าวได้ว่าพื้นที่
ทางวัฒนธรรม ภาษาจีน และเทศกาลต่างๆที่ถูกนําเสนอผ่านพิพิธภัณฑ์ สะท้อนให้เห็นความสามารถ
ในการรักษาความดั้งเดิม ความต่อเนื่องทางสังคม และความลึกซึ้งทางวัฒนธรรมของคนจีนในรัฐยะ
โฮร์ได้เป็นอย่างดี 

 กาลเวลาไม่อาจหยุดยั้งให้อัตลักษณ์หรือตัวตนของแต่ละคนและกลุ่มชนคงเดิมได้ ดังนั้น
ภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ของคนจีนยะโฮร์ที่จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์จึงไม่ได้สะท้อนภาพความเป็น
จริงทั้ งหมดของคนจีนยะโฮร์  แม้ว่าการจัดแสดงจะขับเน้นความเป็นจีน พยายามนําเสนอ
ประวัติศาสตร์ และเรื่องราวในสังคมคนจีนในรัฐยะโฮร์ แต่ในความเป็นจริงการแสดงอัตลักษณ์ความ
เป็นคนจีนที่มากเกินไปนั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ดีนัก เนื่องจากความหลากหลายทางชาติพันธ์ุในสังคม
มาเลเซีย ทําให้คนจีนมีบทบาท และอัตลักษณ์ที่หลากหลายตามไปด้วย กล่าวคือ พวกเขาเป็น
พลเมืองมาเลเซียที่มีเช้ือสายจีน จึงมีทั้งอัตลักษณ์ของพลเมืองมาเลเซีย และอัตลักษณ์ของชาติพันธ์ุ
จีนในเวลาเดียวกัน หรืออาจมีอัตลักษณ์เฉพาะตัวอื่นๆด้วย การมีหลายอัตลักษณ์นี้ ทําให้คนมาเลเซีย
เช้ือสายจีนต้องมีการคัดเลือกอัตลักษณ์ เพื่อใช้กับคนแต่ละกลุ่มแต่ละสถานการณ์ ซึ่งอัตลักษณ์นั้น
เปลี่ยนแปลงได้ตามบริบทสังคม ตามกาลเวลา สถานที่ และประโยชน์บางประการที่จะได้รับจากการ
แสดงอัตลักษณ์นั้น ดังนั้นการสร้างพิพิธภัณฑ์และจัดแสดงผ่านพิพิธภัณฑ์จึงเป็นแค่การนําเสนออัต
ลักษณ์เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น กล่าวคือ เป็นการเลือกสร้างความทรงจําร่วม ทําให้ความทรงจําที่ถูก
เลือกโดยกลุ่มเป็นที่รับรู้ในวงกว้าง แน่นอนว่าความทรงจําที่ถูกกดไว้ หรือถูกทําให้ลืมความความทรง
จําที่กลุ่มมองว่าไม่สร้างประโยชน์ ขัดแย้งกับรัฐหรือความทรงจําของบริบทที่ใหญ่กว่า ในอีกแง่หนึ่งก็
ได้ทําหน้าที่ผลิตซ้ําอัตลักษณ์ในส่วนที่คนในสังคมนั้นคิดว่าดี เหมาะสม สามารถเป็นภาพแทนของ
สมาชิกทุกคนในกลุ่มได้ และเป็นประโยชน์ทางสังคม สุดท้ายพิพิธภัณฑ์ก็ถูกใช้เป็นมากกว่าสถานที่
เก็บรักษาโบราณวัตถุและเรื่องราวของอดีต กลุ่มชนใช้สถานที่แห่งนี้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการสร้าง
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สถานะภาพทางสังคม เป็นตัวเช่ือมความสัมพันธ์ รวมถึงต่อรองความทรงจําระหว่างกัน เพื่อเป็น
รากฐานในการสร้างความทรงจําในอนาคตในแบบที่พวกเขาต้องการ  

 

5.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาค้นคว้า 

 การศึกษาภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ของคนจีนโพ้นทะเล (คนมาเลเซียเช้ือสายจีน)ผา่นการจัด
แสดงภายในพิพิธภัณฑ์Johor Bahru Chinese Heritage ให้ความสําคัญกับนําเสนอภาพลักษณ์คน
จีนในรัฐยะโฮร์ ซึ่งพิพิธภัณฑ์นี้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวของคนจีนในภาพรวมเท่านั้น 
เนื่องจากในความเป็นจริงสังคมคนจีนยะโฮร์มีความหลากหลาย และแต่ละกลุ่มย่อมก็มีประวัติศาสตร์ 
บทบาท และความภาคภูมิใจของตนเอง หรือาจมีสิ่งที่ต้องการจะนําเสนอแตกต่างกันออกไป ซึ่งเป็น
สิ่งที่น่าสนใจหากต้องการจะทําการศึกษาเพิ่มเติม อีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจและเป็นจุดเด่นข้อหนึ่งของ
สังคมคนจีนยะโฮร์ คือ สมาคมคนจีนที่เข้มแข็ง เหตุใดสมาคมคนจีนในรัฐยะโฮร์จึงยังเข้มแข็งและ
สามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรอบด้าน? ถ้าได้ศึกษาในเชิงลึกอาจทําให้เข้าใจความ
เป็นจีนยะโฮร์และโครงข่ายสังคมที่ชัดเจน อีกทั้งการจะศึกษาพิพิธภัณฑ์คนจีนในบริบทที่ลึกซึ้งข้ึน   
อาจการทําการศึกษาเพิ่มเติม และทําการเปรียบเทียบกับพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับชาติพันธ์ุจีนใน
ประเทศมาเลเซีย หรือพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินอื่นๆร่วมด้วย การศึกษาการนําเสนอภาพลักษณ์ของคนจีน
จากหลากลหลายพื้นที่ในมาเลเซีย จะทําให้เห็นมุมมองเกี่ยวกับภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ของคนจีนที่
หลากหลาย เนื่องจากภาพลักษณ์และอัตลักษณ์นั้น เป็นสิ่งที่ประกอบสร้างข้ึนจากบริบททางสังคม 
เมื่อพื้นที่ เปลี่ยนการให้คุณค่า และการให้ความหมายเกี่ยวกับตนเองและคนร่วมสังคมย่อม
เปลี่ยนแปลงไปด้วย และเนื่องด้วยการสร้างพื้นที่ความทรงจําอย่างพิพิธภัณฑ์นั้นไม่ได้เป็นเรื่องของ
เฉพาะกลุ่มชนใดกลุ่มชนหนึ่งเท่านั้น แต่ยังมีบริบทของรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องและสนับสนุน การศึกษาการ
จัดสร้างพื้นที่ความทรงจําร่วมและแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของรัฐที่ประสบความสําเร็จ
มาแล้วในประเทศมาเลเซีย ก็จะทําให้รับทราบกรอบคิดของการจัดสรรวัฒนธรรมที่หลากหลายใน
สังคมมาเลเซียเพื่อมาใช้ประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ทั้งหมดนี้เป็นข้อเสนอแนะจากผู้
ศึกษาสําหรับการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนําเสนอภาพลักษณ์และอัตลักษณ์คนจีนผ่านการจัดแสดง
ในพิพิธภัณฑ์  
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