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บทคัดย่อ 

 งานศึกษาฉบับนี้เป็นการศึกษากลุ่มคนอินเดียพลัดถิ่นในไทยที่มาประกอบศาสนพิธีหรือเข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาอัต-
ลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของคนอินเดียพลัดถิ่นในไทยที่มาประกอบศาสนพิธีที่สมาคมคีตาอาศรมแห่ง
ประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา ระบบความเชื่อ และพิธีกรรมของสมาคมคีตาอาศรม
แห่งประเทศไทย 3) เพื่อศึกษาบทบาทของสมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทยในฐานะพื้นที่ธ ารงอัต
ลักษณ์ของคนอินเดียพลัดถิ่นในไทย โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพผ่านการสัมภาษณ์คนอินเดีย
พลัดถิ่นในไทยที่มาประกอบศาสนพิธีที่สมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทยในสาขาอาชีพและช่วงวัยที่
แตกต่างกันจ านวน 12 คน และคณะกรรมการของสมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทยจ านวน 4 คน 
ด้วยกรอบแนวคิดคนพลัดถิ่น (Diaspora) และแนวคิดชาติพันธุ์ธ ารง (Ethnicity) 
 ผลการศึกษาพบว่า คนอินเดียพลัดถิ่นในไทยอพยพเข้าสู่ประเทศไทย เนื่องจากปัจจัยทาง
สังคม การเมือง และเศรษฐกิจ คนอินเดียพลัดถิ่นในไทยที่มาประกอบศาสนพิธีที่สมาคมคีตาอาศรม
แห่งประเทศไทยนั้นเป็นชาวอินเดียพลัดถิ่นที่อาศัยอยู่ในย่านสุขุมวิท และส่วนใหญ่อพยพมาจากรัฐ
อุตตรประเทศที่นับถือไวษณพนิกาย คนอินเดียพลัดถิ่นในไทยยังคงธ ารงรักษาอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์
ของตนไว้อย่างชัดเจน โดยมีครอบครัวเป็นปัจจัยส าคัญ และมีความภาคภูมิใจในการแสดงออกผ่าน
ภาษา อาหารการกิน ศาสนา และการแต่งกาย ยังนิยมแต่งงานกับกลุ่มชาติพันธ์ุเดียวกัน ขณะเดียวกัน
ก็มีการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์บางอย่างเข้ากับบริบทสังคมไทย การแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ คนอินเดียพลัดถิ่นที่เกิดและเติบโตบนแผ่นดินไทยมักมีส านึกในความเป็นอินเดียและ
ความเป็นไทยอยู่ในตัว ท าให้มีการเลื่อนไหลในการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์และเลือก
น าเสนออัตลักษณ์แตกต่างไปตามบริบท คนอินเดียพลัดถิ่นในไทยยังคงมาประกอบศาสนพิธีในช่วงสุด
สัปดาห์และเข้าร่วมเทศกาลทางศาสนาต่างๆ เช่น เทศกาลนวราตรี, เทศกาลมหาศิวราตรี และ
เทศกาลโฮลี เป็นต้น คีตาอาศรมจึงเป็นพื้นที่ส าคัญของคนอินเดียพลัดถิ่นในไทยในการพบปะพูดคุย



จ 
 

กับกลุ่มคนชาติพันธุ์เดียวกัน เกิดการสร้างเครือข่ายในกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งเอื้อผลประโยชน์ในด้าน
เศรษฐกิจ เป็นพื้นที่ในการแสดงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของตนเอง ท าให้เด็กอินเดียพลัดถิ่นรุ่นใหม่ได้
ซึมซับภาพจ าลองของแผ่นดินมาตุภูมิและเกิดส านึกทางชาติพันธุ์ ด้วยเหตุน้ี คีตาอาศรมจึงเป็นหนึ่งใน
กลไกส าคัญต่อการธ ารงอัตลักษณ์ของคนอินเดียพลัดถิ่นในไทยและช่วยเชื่อมต่อคนอินเดียพลัดถิ่นใน
ไทยเข้ากับแผ่นดินมาตุภูมิ 
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 เป็นการเดินทางท่ีแสนยาวนานกว่าท่ีผู้วิจัยจะได้โอกาสเขียนกิตติกรรมประกาศส่วนนี้ สาร-
นิพนธ์ฉบับนี้จะส าเร็จลุล่วงไปไม่ได้ หากไม่ได้รับการอนุเคราะห์จากทุกๆ ท่าน ท้ังคณาจารย์ภาควิชา
มานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีอบรมบ่มเพาะวิชาความรู้ ให้ค าแนะน า และ
แสงสว่างทางปัญญาให้แก่ผู้วิจัยท่ียังเยาว์นักในโลกกว้างใบนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. ด ารงพล อินทร์จันทร์ อาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีช่วยเหลือให้ค าแนะน าแก่ผู้วิจัยต้ังแต่ครั้งสารนิพนธ์ฉบับ
นี้ยังไม่เป็นรูปเป็นร่าง และให้ค าแนะน าในภาคสนามเป็นอย่างดี จนกระท่ังยินยอมรับเป็นท่ีปรึกษา
ของผู้วิจัยท่ีท้ังช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า ช้ีแนะ พร้อมท้ังกระตุ้นเตือนผู้วิจัยอยู่เสมอ รวมถึ งความ
ช่วยเหลือในด้านต่างๆ ท่ีช่วยให้ผู้วิจัยสามารถผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆ มาได้ ศิษย์คนนี้คงไม่มีทาง
ประสบความส าเร็จได้ หากขาดความช่วยเหลือของอาจารย์ นอกจากนี้ต้องขอขอบพระคุณ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ กุลศิริ อรุณภาคย์ กรรมการคุมสอบผู้แสนน่ารักท่ีให้ค าแนะน า ก าลังใจ และรอคอย
ผลงานของผู้วิจัยตลอดมา ท าให้ผู้วิจัยสามารถฮึดสู้กลับมาท าสารนิพนธ์ได้ แมใ้นยามท้อถอยก็ตาม 
 อันดับต่อมา ขอขอบคุณ เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ คณะโบราณคดีทุกท่านท่ีร่วมฝ่าฟันกันมา 
รอยยิ้ม ก าลังใจ และค าแนะน าท่ีมีให้แก่กันเสมอ จนผ่านพ้นมาด้วยกันในท่ีสุด ขอขอบคุณเพื่อน
ท้ังหลายท่ีน่ารักและรับฟังความคับข้องใจของผู้วิจัย และท่ีขาดไปไม่ได้คือ ครอบครัว และมิตรสหาย
ทุกท่านท่ีให้การสนับสนุนและก าลังใจแก่ผู้วิจัยมาโดยตลอด ความเช่ือมั่นต่อตัวผู้วิจัยของทุกท่านเป็น
แรงผลักดันให้ผู้วิจัยได้เดินทางมาถึงจุดนี้ แม้ในยามท่ีรู้สึกตกต่ าท่ีสุดก็ตาม 
 อาจารย์กิตติพงศ์ บุญเกิด สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บุคคลส าคัญท่ีจุดประกายผู้วิจัยให้รู้จักกับสมาคมคีตาอาศรมแห่ง
ประเทศไทย แนะน าผู้ให้ข้อมูล ตลอดจนตอบข้อสงสัยของผู้วิจัยเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมอินเดีย และ
ภารตวิทยา เพื่อให้ผู้วิจัยเข้าใจในความเป็นอินเดียอย่างใกล้เคียงมากท่ีสุด 
 ท้ายท่ีสุดนี้ ผู้วิจัยขอขอบคุณชาวคีตาอาศรมทุกท่านท่ีกรุณาเอื้อเฟื้อให้ข้อมูลแก่ผู้วิจัย การ
ต้อนรับอันแสนอบอุ่น และปรีติโภช (Preeti Bhoj) อันอุดมไปด้วยมิตรไมตรี การอยู่ร่วมกันเสมือน
ครอบครัว ความเอื้อเฟื้อจุนเจือของทุกท่านเป็นฟันเฟืองส าคัญให้สารนิพนธ์ด าเนินมาถึงจุดนี้ได้ 
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บทที ่1 
บทน ำ 

   

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 สำธำรณรัฐอินเดีย (Republic of India) หรือประเทศอินเดียเป็นค ำเรียกของประเทศหนึ่งใน
เอเชียใต้ที่มีขนำดกว้ำงใหญ่ไพศำลรำวกับทวีปขนำดย่อมหรืออนุทวีป ด้วยควำมกว้ำงใหญ่ไพศำลและเป็น
หนึ่งในประเทศที่มีสำยธำรประวัติศำสตร์หลั่งไหลมำอย่ำงยำวนำนนับแต่ยุคอำรยธรรมลุ่มแม่น  ำสินธุซึ่ง
เป็นต้นเค้ำของค ำเรียกอินเดียและศำสนำฮินดูในปัจจุบัน ท ำให้อินเดียหรือที่คนอินเดียเรียกขำนประเทศ
ของตนว่ำ ‘ภำรัต (Bharat)’1 นั นเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยควำมหลำกหลำย ทั งควำมหลำกหลำยทำง
ภูมิศำสตร์, ชำติพันธุ์, ภำษำ, ศำสนำ และสังคมวัฒนธรรม นอกจำกนี อินเดียยังมีกำรปฏิสังสรรค์กับชน
ชำติอื่นอยู่ตลอดเวลำ ตลอดจนมีกำรอพยพเคลื่อนย้ำยไปหลำยภำคส่วนของโลกนับแต่อดีตกำลจึงมัก
ปรำกฏหลักฐำนทำงโบรำณคดีว่ำ อินเดียมีกำรติดต่อค้ำขำยและพบชุมชนพลัดถิ่นปักหลักแพร่กระจำยไป
ทั่ว กำรอพยพเคลื่อนย้ำยและกำรพลัดถิ่นของอินเดียจึงไม่ใช่เรื่องใหม่ 
 ในภูมิภำคเอเชียอุษำคเนย์ ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีหลักฐำนติดต่อกับประเทศ
อินเดียมำเป็นระยะเวลำนำนกว่ำ 2,000 ปี จำกหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ท ำให้ทรำบว่ำ คนอินเดีย
โบรำณเข้ำสู่ประเทศไทยมำทั งเส้นทำงบกและทำงทะเล ตัวอย่ำงเช่น อำณำจักรศรีวิชัยมีพ่อค้ำชำวอินเดีย
ใต้และชำวลังกำเข้ำมำค้ำขำยตำมเส้นทำงทะเลโดยผ่ำนช่องแคบมะละกำก่อนเข้ำสู่อ่ำวไทยและทำงทะเล
อันดำมันโดยขึ นท่ำเรือที่เมืองตะกั่วป่ำ ภำยหลังกำรติดต่อค้ำขำย ในภำยหลังพุทธศำสนำและศำสนำ
พรำหมณ์-ฮินดูจึงได้ติดตำมเข้ำมำและมีอิทธิพลอย่ำงยิ่งต่อระบอบกำรปกครองและระบบควำมเชื่อของ
ผู้คนในแถบนี สะท้อนผ่ำนต ำนำนเรื่องเล่ำและหลักฐำนทำงโบรำณคดีที่มักกล่ำวถึงพรำหมณ์อินเดียเข้ำมำ
แต่งงำนกับสตรีพื นเมืองและก่อร่ำงสร้ำงอำณำจักรอันยิ่งใหญ่ขึ น วรรณคดีรำมเกียรติเป็นหลักฐำนชิ น
ส ำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมอินเดียต่อสังคมไทยที่ได้รับต้นแบบมำจำกมหำกำพย์รำ
มำยณะของอินเดีย แม้ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ยังปรำกฏว่ำ อินเดียกับไทยมีกำรติดต่อค้ำขำยกันเป็น
กิจกำรของรำชส ำนัก กำรมีอยู่ของพรำหมณ์อินเดียในรำชส ำนักไทยที่มีควำมส ำคัญในฐำนะผู้ประกอบ

                                                            
1 ภำรัต (Bharat) เป็นค ำเรียกประเทศอินเดียในปัจจุบันตำมส ำเนียงภำษำฮินดี ออกเสียงตำมภำษำสันสกฤตว่ำ ภำรตะ 
ในอดีต คนอินเดียเรียกดินแดนที่อยู่ของตนว่ำ ภำรตวรรษ อันแปลว่ำ ถิ่นที่อยู่ของเทือกเถำเหล่ำกอแห่งพระภรต 
จักรพรรดิอินเดียโบรำณผู้เป็นบุตรของท้ำวทุษยันต์กับนำงศกุนตลำ ในช่วงศตวรรษที่ 19 จึงเกิดค ำเรียกว่ำ ภำรตมำตำ 
หรือแม่อินเดียขึ น ในช่วงที่มีกำรเรียกร้องเอกรำช (DN Jha, 2016: online) 
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พระรำชพิธีต่ำงๆ ได้สะท้อนให้เห็นถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงไทยกับอินเดียที่มีมำอย่ำงยำวนำน (ทองหล่อ 
วงษ์ธรรมำ, 2559: 11-15) 
 ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19-20 ประเทศอินเดียในขณะนั นได้ตกเป็นประเทศอำณำนิคมของ
อังกฤษ ประกอบกับประเทศไทยในสมัยรัชกำลที่ 4 ได้ท ำสนธิสัญญำบำวริงกับประเทศอังกฤษส่งผลให้
เกิดกำรยกเลิกข้อจ ำกัดทำงกำรค้ำหลำยประกำรและเปิดโอกำสให้ชำติตะวันตกเข้ำมำค้ำขำยกับเอกชน
อย่ำงเสรีโดยไม่ผ่ำนพระคลังสินค้ำ คนอินเดียในฐำนะคนในบังคับอังกฤษ (British Subject) จึงได้รับผล
จำกสนธิสัญญำครั งนี ด้วย ส่งผลให้ในช่วงเวลำนี มีคนอินเดียอพยพเข้ำมำสู่ประเทศไทยมำกขึ น สำเหตุจำก
ช่วงนั นอินเดียประสบปัญหำอย่ำงหนักจำกภำวะอดอยำกเนื่องจำกฝนแล้ง ภำวะข้ำวยำกหมำกแพง กำร
ระบำดของกำฬโรค และผลกระทบของสงครำมโลกครั งที่ 2 ควำมไม่สงบจำกกำรเรียกร้องเอกรำชจำก
กำรเคลื่อนไหวของกลุ่มต่อต้ำนอังกฤษ และกำรแบ่งแยกประเทศปำกีสถำนออกจำกประเทศอินเดีย ส่งผล
ให้ประชำชนส่วนหนึ่งสูญเสียที่ดินท ำกิน ด้วยปัจจัยดังกล่ำว ส่งผลให้ในช่วงเวลำดังกล่ำวมีคนอินเดีย
อพยพออกสู่ประเทศต่ำงๆ เป็นจ ำนวนมำก ก่อให้เกิดกำรแพร่กระจำยของคนอินเดียไปตำมประเทศต่ำงๆ 
(สุภำภรณ์ จินดำมณีโรจน์ และคณะ, 2556: 63-65) 

กำรเข้ำมำของคนอินเดียในระลอกนี จึงเป็นคลื่นระลอกยักษ์แตกต่ำงจำกคนอินเดียที่อพยพเข้ำมำ
ก่อนหน้ำ คนอินเดียได้เลือกอพยพเข้ำสู่ประเทศไทยหรือกรุงเทพมหำนคร เนื่องจำกเป็นศูนย์กลำงทำง
กำรค้ำและเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ เป็นศูนย์อ ำนำจที่ปลอดจำกอิทธิพลของอังกฤษ เมื่อเทียบกับ
กรุงย่ำงกุ้งในเมียนมำร์หรือสิงคโปร์ในคำบสมุทรมลำยู ประกอบกับค ำชักชวนของญำติพี่น้องหรือคนรู้จักที่
อพยพมำอยู่ก่อนหน้ำ เพื่อแสวงหำโอกำสที่ดีกว่ำและก่อร่ำงสร้ำงตัวเพื่อส่งเงินกลับไปเลี ยงครอบครัวจึง
เป็นปัจจัยส ำคัญที่ผลักดันกลุ่มคนเหล่ำนี ให้อพยพออกสู่ต่ำงบ้ำนต่ำงเมืองมำแสวงหำโอกำสที่ดีกว่ำจนก่อ
ร่ำงสร้ำงตัวได้ในที่สุด (ดุลยภำค ปรีชำรัชช, 2551: 50) 

คนอินเดียที่อพยพเข้ำสู่ประเทศไทยนั นอพยพเข้ำมำผ่ำนหลำกหลำยเส้นทำง ท ำให้คนอินเดีย
อำศัยกระจัดกระจำยไปตำมพื นที่ต่ำงๆ ของประเทศไทย ในงำนศึกษำของ อินทิรำ ซำฮีร์ (2534) ได้
ท ำกำรศึกษำคนอินเดียเฉพำะในเขตกรุงเทพมหำนคร เนื่องจำกคนอินเดียที่อพยพเข้ำมำใน
กรุงเทพมหำนครนั นมีหลำกหลำยกลุ่มซึ่งมีควำมแตกต่ำงทำงศำสนำ อำชีพ และถิ่นที่อยู่อำศัยเดิมใน
อินเดีย เมื่ออพยพเคลื่อนย้ำยเข้ำสู่กรุงเทพมหำนครหรือประเทศไทยกลุ่มคนเหล่ำนี จึงแยกย้ำยไปตั งถิ่น
ฐำนและประกอบอำชีพ ตลอดจนรวมกลุ่มตำมภูมิหลังเดิมของตน ในด้ำนศำสนำสำมำรถจ ำแนกออกมำ
ได้ 3 ศำสนำหลักด้วยกันคือ กลุ่มที่นับถือศำสนำพรำหมณ์-ฮินดู, กลุ่มคนที่นับถือศำสนำอิสลำม และกลุ่ม
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คนที่นับถือศำสนำสิกข2์ ในงำนของอินทิรำ ซำฮีร์นั นจะเน้นศึกษำไปที่กลุ่มชำวสิกข์ แต่ในงำนวิจัยนี  ผู้วิจัย
เน้นศึกษำเฉพำะกลุ่มชำวอินเดียที่นับถือศำสนำพรำหมณ์-ฮินดูเท่ำนั น 

กลุ่มคนอินเดียที่นับถือศำสนำพรำหมณ์-ฮินดูจัดได้ว่ำ เป็นกลุ่มคนอินเดียกลุ่มใหญ่ที่สุดที่อพยพ
เข้ำมำในประเทศไทย เนื่องจำกศำสนำพรำหมณ์-ฮินดูเป็นศำสนำที่มีควำมเก่ำแก่ มีพัฒนำกำรมำอย่ำง
ยำวนำน และมีผู้นับถือทั่วประเทศอินเดีย ท ำให้กลุ่มผู้นับถือศำสนำนี มีจ ำนวนมำกและมีควำมแตกต่ำงไป
ตำมแต่ละท้องถิ่น 

เมื่อคนอินเดียอพยพเคลื่อนย้ำยและตัดสินใจลงหลักปักฐำนบนแผ่นดินไทย ท ำให้กลุ่มคนเหล่ำนี 
ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนในสังคมอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องเรียนรู้ในกำรปรับตัวเพื่อให้อยู่ร่วมกับคนในสังคม
ได้อย่ำงรำบรื่น แต่ขณะเดียวกันก็ต้องระมัดระวังไม่ให้ถูกกลืนหำย กำรอพยพเคลื่อนย้ำยไม่เพียงน ำมำซึ่ง
กำรเคลื่อนย้ำยของผู้คนเท่ำนั น หำกยังน ำพำอัตลักษณ์ทำงสังคม, ชุดควำมเช่ือและกำรปฏิบัติทำงศำสนำ, 
กรอบของบรรทัดฐำนและค่ำนิยมของครอบครัว, องค์กรเครือญำติ, รสนิยมทำงอำหำร และภำษำ
เคลื่อนย้ำยข้ำมพรมแดนมำสู่อีกบริบทหนึ่งซึ่งเป็นสังคมในบริบทข้ำมพรมแดน (Jayaram, 2004: 16) คน
อินเดียได้น ำพำอัตลักษณ์ของตนหอบข้ำมพรมแดนมำสู่ประเทศไทยส่งผลให้แม้คนอินเดียจะอำศัยอยู่ใน
ประเทศไทยมำเป็นเวลำนำน ทว่ำยังมีควำมกลมกลืนน้อย ทั งด้วยรูปลักษณ์ทำงกำยภำพที่เชื่อมโยงกับ
ดินแดนมำตุภูมิอย่ำงที่คนไทยนิยมเรียกว่ำ ‘แขก’ อันมีนัยสื่อถึงกำรเป็นผู้มำเยือนจำกต่ำงแดน ตลอดจน
ชุดควำมเชื่อและกำรปฏิบัติทำงศำสนำอันเป็นอัตลักษณ์ที่ปรำกฎอย่ำงเด่นชัดว่ำ ไม่ว่ำไปอยู่ที่ใด คน
อินเดียก็จะสร้ำงศำสนสถำนของตนเพ่ือประกอบพิธีกรรมทำงศำสนำอยู่เสมอ 

คนอินเดียในไทยหรือคนไทยเชื อสำยอินเดียจึงเป็นหนึ่งในชนกลุ่มน้อย (Minority Group) ที่
ยังคงควำมสำมำรถในกำรธ ำรงอัตลักษณ์ของตนไว้ได้ ประกอบกับเท่ำที่ผู้วิจัยท ำกำรค้นคว้ำยังมีงำนวิจัย
เกี่ยวกับคนอินเดียในไทยอยู่เป็นจ ำนวนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับงำนของกลุ่มชำติพันธุ์อื่น น ำไปสู่ควำม
ใคร่รู้และต้องกำรหำค ำตอบ โดยผู้วิจัยสนใจว่ำ อัตลักษณ์ทำงชำติพันธุ์ของคนอินเดียกลุ่มนี เป็นอย่ำงไร 
เหตุใดจึงสำมำรถธ ำรงรักษำอัตลักษณ์ของตนไว้ได้อย่ำงเหนียวแน่น และคนอินเดียในไทยยังมี
ควำมสัมพันธ์กับแผ่นดินมำตุภูมิทั งในแง่ที่เป็นจริงและในแง่จินตนำกำรหรือไม่ 

ในงำนวิจัยนี  ผู้วิจัยได้น ำแนวคิดเรื่องคนพลัดถิ่น (diaspora) กับแนวคิดเรื่องชำติพันธุ์ธ ำรง 
(Ethnicity) มำใช้ในกำรวิเครำะห์ ในส่วนของแนวคิดเรื่องคนพลัดถิ่น (Diaspora) ผู้วิจัยน ำมำใช้วิเครำะห์
ในแง่ที่คนอินเดียในไทยเป็นกลุ่มคนที่เกิดในประเทศอินเดีย แต่อพยพเคลื่อนย้ำยมำอำศัยอยู่บนแผ่นดิน

                                                            
2   ผู้ที่นับถือกลุ่มศำสนำนี บ้ำงก็เรียกว่ำ ซิกข์ หรือ สิกข์ แต่ในงำนวิจัยชิ นนี  ผู้วิจัยขอเรียกว่ำ ชำวสิกข์ โดยอิงตำมหลัก
ภำษำไทย ค ำว่ำ สิกข์ มำจำก สิกขำ แปลว่ำ กำรศึกษำกำรเล่ำเรียน 
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ไทย หรือคนอินเดียที่มีบรรพบุรุษเป็นคนอินเดีย แต่เกิดที่ประเทศไทย ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่แพร่กระจำยหรือ
อำศัยอยู่นอกแผ่นดินมำตุภูมิ โดยยังคงแสดงอัตลักษณ์ทำงชำติพันธุ์หรือมีจิตส ำนึกในควำมเป็นชำติพันธุ์
ของตนอยู่ แนวคิดเรื่องคนพลัดถิ่น (Diaspora) จึงเป็นแนวคิดที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ในแง่ที่คนอินเดียพลัด
ถิ่นในไทยยังคงมีควำมเช่ือมโยงกับแผ่นดินมำตุภูมิ 

ส่วนแนวคิดเรื่องชำติพันธุ์ธ ำรง (Ethnicity) ผู้วิจัยได้น ำแนวคิดนี มำใช้วิเครำะห์ในแง่ที่คนอินเดีย
พลัดถิ่นในไทยเป็นชนกลุ่มน้อยในสังคมและเป็นกลุ่มวัฒนธรรมส่วนน้อยที่มีควำมแตกต่ำงจำกวัฒนธรรม
กระแสหลักหรือควำมเป็นไทยอันเป็นผลพวงจำกกระบวนกำรสร้ำงรัฐชำติที่พยำยำมสร้ำงเอกลักษณ์ของ
ชำติให้ผู้คนในชำติมีแบบแผนวัฒนธรรมเดียวกันขึ นมำ ผ่ำนกำรเลือกใช้นโยบำยผสมกลมกลืนและควบคุม
กลุ่มชนต่ำงๆ ในสมัยจอมพลป. พิบูลสงครำม อำทิ รัฐนิยมฉบับที่ 3 เรื่องกำรเรียกชื่อชำวไทย ฉบับที่ 10 
เรื่องกำรแต่งกำยของประชำชนชำวไทย ฉบับที่ 11 เรื่องกิจประจ ำวันของคนไทย (อินทิรำ ซำฮีร์, 2534: 
6) ท ำให้คนอินเดียพลัดถิ่นในไทยที่เป็นชนกลุ่มน้อยในสังคมและไม่ใช่วัฒนธรรมกระแสหลักที่รัฐไทย
พยำยำมสร้ำงขึ นจ ำเป็นต้องมีกำรปรับตัวให้เข้ำกับบริบทสังคม แต่ขณะเดียวกันก็ต้องธ ำรงรักษำอัต
ลักษณ์ของตนไว้ ท่ำมกลำงกลุ่มชำติพันธุ์อื่นที่เป็นชนกลุ่มใหญ่ในสังคมและเป็นกลุ่มวัฒนธรรมหลัก 
Abner Cohen (1974: i-xxiv, อ้ำงถึงในฉวีวรรณ ประจวบเหมำะ, 2547: 21-22) ได้นิยำมแนวคิดชำติ
พันธุ์ธ ำรงว่ำ เป็นกำรรวมตัวทำงชำติพันธุ์หรือกลุ่มชำติพันธุ์ที่มีบรรทัดฐำนบำงอย่ำงร่วมกัน เช่น ระบบ
เครือญำติ กำรแต่งกำย ประเพณี และพิธีกรรม ซึ่งสมำชิกจะเรียกรู้ผ่ำนกระบวนกำรทำงสังคม ท ำให้มี
ประสบกำรณ์และจิตส ำนึกทำงชำติพันธุ์ และกำรแสดงออกในกำรปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มชำติพันธ์ุอื่นในระบบ
สังคมร่วมกัน เป็นต้น 

ในงำนวิจัยนี  ผู้วิจัยได้เลือกศึกษำกลุ่มคนอินเดียพลัดถิ่นในไทยที่นับถือศำสนำพรำหมณ์ -ฮินดู 
โดยเลือกสถำนที่ศึกษำเป็นพื นที่ทำงศำสนำ เนื่องจำกในปัจจุบันชุมชนดั งเดิมแบบกำยภำพได้แปรสภำพ
ไปส่งผลให้คนอินเดียพลัดถิ่นกระจำยตัวไปอยู่อำศัยตำมพื นที่ต่ำงๆ ไม่ได้เกำะกลุ่มกันอย่ำงแนบแน่น
ดังเดิมประกอบกับด้ำนกำรประกอบอำชีพที่มีควำมแตกต่ำงหลำกหลำยมำกยิ่งขึ น พื นที่ทำงศำสนำจึงเป็น
พื นที่ส ำคัญที่ชำวอินเดียพลัดถิ่นในไทยได้มำรวมตัวกันประกอบพิธีกรรมทำงศำสนำและเชื่อมโยงพวกเขำ
เข้ำกับแผ่นดินมำตุภูมิ เป็นสถำนที่ที่พบปะของกลุ่มคนเดียวกันที่มีบรรพบุรุษร่วมกันและนับถือศำสนำ
เดียวกัน โดยผู้วิจัยได้เลือกศึกษำที่ สมำคมคตีำอำศรมแหง่ประเทศไทย (Geeta Ashram Thailand) หน่ึง
ในองค์กรทำงศำสนำพรำหมณ์-ฮินดูในไทย ก่อตั งโดยสวำมีหริหระ จี  มหำรำช (Swami Hari Har Ji 
Maharaj) นักบวชผู้ละทำงโลกที่เคยเข้ำร่วมต่อสู้ในขบวนกำรเรียกร้องเอกรำชอินเดีย ซึ่งตั งอยู่ในบริเวณ
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ซอยสุขุมวิท 50 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร ท ำให้สะดวกต่อกำรเดินทำงมำ
ประกอบศำสนพิธีของคนอินเดียพลัดถิ่นที่อำศัยอยู่ในย่ำนสุขุมวิท 

สมำคมคีตำอำศรมแห่งประเทศไทยมีจุดเด่นที่เป็นองค์กรทำงศำสนำที่ยึดมั่นในคัมภีร์ศรีมัท
ภควัทคีตำ คัมภีร์ปรัชญำของฮินดูเป็นหลัก และนับถือบูชำพระกฤษณะ อวตำรที่ 8 แห่งพระวิษณุเทพ จัด
ว่ำอยู่ในสังกัดขบวนกำรภักดี (Bhakti Movement) ที่ยึดมั่นในควำมเสมอภำคของมวลมนุษยชำติ และ
กำรหลุดพ้นหรือโมกษะด้วยกำรถวำยควำมภักดีต่อพระเป็นเจ้ำ ด้วยควำมประสงค์จะเผยแพร่สัจธรรมค ำ
สอนในคัมภีร์ศรีมัทภควัทคีตำอันเป็นสัจธรรมค ำสอนและวิธีในกำรด ำเนินชีวิต ท่ำนสวำมีหริหระ จี 
มหำรำชจึงเดินทำงเผยแพร่ค ำสอนของพระศรีกฤษณะไปทั่วโลกดังที่พระกฤษณะได้มอบสัจธรรมนี ให้แก่
พระอรชุน ณ สมรภูมิทุ่งกุรุเกษตร โดยหมำยจะสร้ำงสังคมแห่งสันติภำพขึ นอย่ำงไม่เกี่ยงชนชั นวรรณะเชื อ
ชำติหรือสีผิว ท่ำนสวำมีจึงได้จัดตั งคีตำอำศรมไว้ทั่วโลก และมีกำรจัดประชุมงำนคีตำโลกขึ น เพื่อท ำกำร
แลกเปลี่ยนควำมรู้หรือทัศนคติของค ำสอนในคัมภีร์ศรีมัทภควัทคีตำ ด้วยเหตุนี  สมำคมคีตำอำศรมแห่ง
ประเทศไทยจึงเป็นหนึ่งในองค์กรทำงศำสนำพรำหมณ์-ฮินดูสมัยใหม่ที่มีควำมน่ำสนใจและมีลักษณะ
เฉพำะตัวที่เอื อต่อกำรศึกษำคนอินเดียพลัดถิน่ในไทย 

 
วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1) เพื่อศึกษำอัตลักษณ์ทำงชำติพันธุ์ของคนอินเดียพลัดถิ่นในไทยที่มำประกอบศำสนพิธีที่สมำคมคี
ตำอำศรมแห่งประเทศไทย 

2) เพื่อศึกษำประวัติควำมเป็นมำ ระบบควำมเชื่อ และพิธีกรรมของสมำคมคีตำอำศรมแห่งประเทศ
ไทย 

3) เพื่อศึกษำบทบำทของสมำคมคีตำอำศรมแห่งประเทศไทยในฐำนะพื นที่ธ ำรงอัตลักษณ์ของคน
อินเดียพลัดถิ่นในไทย 

 
สมมติฐำนของกำรศึกษำ 
 กลุ่มคนอินเดียพลัดถิ่นในไทยที่นับถือศำสนำพรำหมณ์-ฮินดูที่มำประกอบศำสนพิธีที่สมำคมคีตำ
อำศรมแห่งประเทศไทยนั นมีควำมตระหนักถึงอัตลักษณ์ทำงชำติพันธุ์ของตนว่ำ เป็นคนอินเดียหรือมี
บรรพบุรุษเป็นคนอินเดีย แต่เนื่องจำกอำศัย เติบโต หรือก ำเนิดในประเทศไทย ท ำให้ขณะเดียวกันก็มี
จิตส ำนึกในควำมเป็นไทย ทั งด้วยสัญชำติหรือค ำเรียกว่ำ ‘คนไทยเชื อสำยอินเดีย’ นอกจำกนี คนอินเดีย
พลัดถิ่นในไทยได้พยำยำมธ ำรงรักษำอัตลักษณ์ทำงชำติพันธุ์ของตนผ่ำนศำสนำและใช้สมำคมคีตำอำศรม
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แห่งประเทศไทยเป็นพื นที่ในกำรพบปะสมำคมกับกลุ่มชำติพันธุ์เดียวกัน เกิดกำรสร้ำงกลุ่มเครือข่ำยทำง
ชำติพันธุ์ของตนขึ นและน ำไปสู่กำรเอื อประโยชน์ในด้ำนต่ำงๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้ำนเศรษฐกิจ สมำคมคี
ตำอำศรมแห่งประเทศไทยจึงเป็นหนึ่งในบทบำทส ำคัญที่ช่วยธ ำรงรักษำอัตลักษณ์ของคนอินเดียพลัดถิ่น
ในไทย ช่วยยึดเหนี่ยวคนในกลุ่มให้มีควำมเหนียวแน่นและช่วยเชื่อมโยงหรือสร้ำงภำพจ ำลองเกี่ยวกับ
แผ่นดินมำตุภูมิ 
 
ขอบเขตของกำรศึกษำ 

1) ขอบเขตเชิงเนื อหำ 
ในงำนวิจัยเรื่อง คีตำอำศรม (Geeta Ashram Thailand) : พื นที่ธ ำรงอัตลักษณ์ของคนอินเดีย

พลัดถิ่นในไทย ผู้วิจัยจะท ำกำรศึกษำค้นคว้ำเกี่ยวกับประวัติควำมเป็นมำ ระบบควำมเชื่อ และพิธีกรรม
ของสมำคมคีตำอำศรมแห่งประเทศไทย เพื่อให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับตัวองค์กรทำงศำสนำที่ใช้
เป็นพื นที่ในกำรวิจัย ศึกษำคนอินเดียพลัดถิ่นในไทยที่มำประกอบศำสนกิจที่สมำคมคีตำอำศรมแห่ง
ประเทศไทยว่ำ เป็นคนอินเดียกลุ่มใด มีลักษณะอัตลักษณ์ทำงชำติพันธุ์อย่ำงไร เหตุใดจึงยังธ ำรงรักษำอัต
ลักษณ์ของตนไว้ได้ และบทบำทของสมำคมคีตำอำศรมแห่งประเทศไทยต่อคนอินเดยีพลัดถิ่นในไทย 

2) ขอบเขตเชิงประชำกร 
ขอบเขตเชิงประชำกรนั นมุ่งเน้นไปที่กำรศึกษำคนอินเดียพลัดถิ่นในไทยเป็นส ำคัญ โดยสัมภำษณ์

กับคนอินเดียพลัดถิ่นในไทยที่มำประกอบศำสนพิธีที่สมำคมคีตำอำศรมแห่งประเทศไทยจ ำนวน 12 คน 
ในสำขำอำชีพและช่วงวัยที่แตกต่ำงกัน และคณะกรรมกำรของสมำคมคีตำอำศรมแห่งประเทศไทยจ ำนวน 
4 คน ซึ่งประกอบไปด้วยคนอินเดียพลัดถิ่นที่เกิดบนแผ่นดินไทย และคนอินเดียพลัดถิ่นที่เกิดในประเทศ
อินเดีย แต่ปัจจุบันพ ำนักอยู่ในประเทศไทย 

นอกจำกนี ผู้วิจัยได้สัมภำษณ์กลุ่มชำติพันธุ์อื่นๆ เช่น คนไทยหรือคนไทยเชื อสำยจีนที่มำ
ประกอบศำสนพิธีหรือมีควำมเกี่ยวข้องกับคีตำอำศรมแห่งประเทศไทย เพื่อควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของ
เนื อหำ และผู้เชี่ยวชำญด้ำนภำษำและสังคมวัฒนธรรมอินเดีย อำจำรย์กิตติพงศ์ บุญเกิด อำจำรย์ประจ ำ
ภำควิชำภำษำเอเชียใต้ คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 
ระเบียบวิธีกำรศึกษำ 
 ในงำนวิจัยเรื่อง คีตำอำศรม (Geeta Ashram Thailand) : พื นที่ธ ำรงอัตลักษณ์ของคนอินเดีย
พลัดถิ่นในไทย เป็นงำนวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Methodology) ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อท ำ
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กำรวิเครำะห์ และน ำเสนอผลกำรวิจัย โดยผู้วิจัยจะท ำกำรศึกษำทั งจำกแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary 
Data) และแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 

ในส่วนของข้อมูลทุติยภูมิ ผู้วิจัยจะกำรศึกษำรวบรวมข้อมูลจำกเอกสำร หนังสือ วำรสำร 
บทควำม และอินเทอร์เน็ต รวมถึงงำนวิจัย สำรนิพนธ์ และวิทยำนิพนธ์ที่มีควำมเกี่ยวข้องกับประเด็นใน
ด้ำนแนวคิดทฤษฎีคือแนวคิดเรื่องคนพลัดถิ่นและแนวคิดเรื่องชำติพันธุ์ธ ำรง กับด้ำนเนื อหำที่เกี่ยวข้องกับ
คนอินเดียพลัดถิ่น คนอินเดียพลัดถิ่นในไทย ระบบควำมเชื่อและพิธีกรรมของศำสนำพรำหมณ์-ฮินดู เพื่อ
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องที่ท ำกำรวิจัย 
  ข้อมูลปฐมภูมิ ผู้วิจัยได้ท ำกำรศึกษำผ่ำนกำรลงภำคสนำมโดยมุ่งเน้นกำรสัมภำษณ์ในเชิงลึก และ
กำรสังเกตกำรณ์อย่ำงมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม โดยเน้นกลุ่มเป้ำหมำยไปที่คนอินเดียพลัดถิ่นในไทย
ที่มำประกอบศำสนพิธีในสมำคมคีตำอำศรมแห่งประเทศไทยเป็นส ำคัญ และกลุ่มคนที่มีควำมเกี่ยวข้องกับ
สมำคมคีตำอำศรมแห่งประเทศไทย หรือกลุ่มชำติพันธุ์อื่นที่มำเข้ำร่วมในเทศกำลหรือพิธีกรรมต่ำงๆ เป็น
กลุ่มรอง 

 
สถำนที่ในกำรศึกษำ 

สมำคมคีตำอำศรมแห่งประเทศไทย (Geeta Ashram Thailand) 
ที่อยู่ : 444/4 ซอยสุขุมวิท 50 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 
 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1) ท ำให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจในคนอินเดียพลัดถิ่นในไทยยิ่งขึ น 
2) ท ำให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสมำคมคีตำอำศรมแห่งประเทศไทย 
3) ท ำให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับบทบำทของสมำคมคีตำอำศรมแห่งประเทศไทยที่มีต่อคน

อินเดียพลัดถิ่นในไทย 
 
ระยะเวลำและแผนกำรด ำเนินงำน 
 ระยะเวลำที่ใช้ในกำรศึกษำ ผู้ศึกษำได้ท ำกำรศึกษำตั งแต่เดือนกันยำยน 2561 – พฤษภำคม 
2562 เป็นระยะเวลำทั งหมด 9 เดือนด้วยกัน โดยผู้ศึกษำได้ก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำน ดังนี  
 

ระยะเวลำ กำรด ำเนนิงำน 
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กันยำยน – ธันวำคม 2561 ศึกษำข้อมูลพื นฐำนจำกเอกสำรและวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนกำรลงภำคสนำม เพื่อท ำให้ควำม
เข้ำใจพื นที่และตัวบุคคลที่จะศึกษำ 

มกรำคม – มีนำคม 2562  เก็บข้อมูลภำคสนำมผ่ำนกำรสังเกตกำรณ์อย่ำงมีส่วน
ร่วมและไม่มีส่วนร่วม และกำรสัมภำษณ์อย่ำงเป็น
ทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร 

เมษำยน 2562 น ำข้อมูลมำจ ำแนกแยกแยะ เรียบเรียง และตีควำม 
พฤษภำคม 2562 วิเครำะห์และสรุปผลกำรศึกษำ 

                                                                                                                                   
ข้อจ ำกัดทำงกำรศึกษำ 
 ในกำรวิจัยครั งนี  เนื่องจำกผู้วิจัยได้ท ำกำรวิจัยกลุ่มคนอินเดียพลัดถิ่นในไทยที่นับถือศำสนำ
พรำหมณ-์ฮินดู ซึ่งส่วนใหญ่จะสื่อสำรด้วยภำษำฮินดีและภำษำอังกฤษเป็นหลัก บำงคนไม่สำมำรถสนทนำ
ภำษำไทยได้หรือสนทนำภำษำไทยได้ไม่ดี ท ำให้เกิดอุปสรรคในกำรสัมภำษณ์เชิงลึก ประกอบกับข้อจ ำกัด
ด้ำนเวลำ เนื่องจำกคนอินเดียพลัดถิ่นในไทยจะมำรวมตัวในช่วงประชุมฟังธรรม หรือ สัตสังค์ (Satsang) 
คือ วันอังคำรช่วงเวลำ 11.30 – 12.30 น. กับ วันเสำร์ช่วง 18.00 – 20.30 น. และช่วงมีเทศกำลเท่ำนั น 
บำงครั งไม่สำมำรถเก็บข้อมูล สัมภำษณ์ หรือสอบถำมขณะประกอบพิธีกรรมได้ จะมีเวลำเฉพำะช่วงก่อน-
หลังเสร็จสิ นพิธีกรรมเท่ำนั น ท ำให้ยำกแก่กำรเข้ำถึงตัวผู้ให้ข้อมูลและท ำให้กำรสัมภำษณ์มีช่วงเวลำจ ำกัด 
เกิดควำมติดขัด และไม่ปะติดปะต่อ รวมถึงควำมไม่สะดวกต่อตัวผู้ให้สัมภำษณ์เอง เนื่องจำกภำระงำนใน
ด้ำนต่ำงๆ นอกจำกนี กลุ่มสตรีที่ไปสมำคมคีตำอำศรมแห่งประเทศไทยยังคงยึดถือธรรมเนียมปฏิบัติเรื่อง
กำรไม่เข้ำเขตศำสนำในช่วงมีประจ ำเดือน ท ำให้ในช่วงมีประจ ำเดือน ผู้วิจัยไม่สำมำรถลงพื นที่เก็บข้อมูล
ได ้
 
 
นิยำมศัพท์ 

คนอินเดียพลัดถิ่น (Indian Diaspora) 
 คนอินเดียพลัดถิ่นจัดได้ว่ำ เป็นกลุ่มคนพลัดถิ่นที่มีขนำดใหญ่เป็นอันดับสองของโลกเป็oจ ำนวน
รำว 20 ล้ำนคนทั่วโลก และเป็นกลุ่มที่มีควำมหลำกหลำยทำงด้ำนศำสนำ (ฮินดู, สิกข์, คริสต์, เชน, 
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อิสลำม) และควำมหลำกหลำยทำงภำษำทั งภำษำรำชกำรและภำษำถิ่น (Bandyopadhyay, 2008: 95, 
quoted in Boyle, 2009: online) 

Walton-Roberts (2004: 56, quoted in Boyle, 2009: online) ได้ให้ควำมหมำยของคน
อินเดียพลัดถิ่น (Indian Diaspora) ว่ำหมำยถึง บุคคลที่มีเชื อสำยอินเดียที่อำศัยอยู่นอกประเทศอินเดีย 
และยังคงธ ำรงรักษำอัตลักษณ์ของอินเดียบำงประกำรเอำไว้ รวมถึงคนปำกีสถำนและคนบังกลำเทศก่อน
กำรแยกออกจำกประเทศอินเดียก่อนปี ค.ศ. 1947 อันประกอบไปด้วย Non-resident indian (NRIs) ซึ่ง
เป็นกลุ่มบุคคลที่เป็นพลเมืองอินเดีย แต่อำศัยอยู่นอกประเทศอินเดีย และ Persons of Indian Origin 
(PIO) อันหมำยถึงกลุ่มบุคคลที่เป็นพลเมืองของประเทศอืน่ แต่มีบรรพบุรุษเป็นคนอินเดีย ประกอบรัฐบำล
อินเดียได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกลุ่มคนอินเดียพลัดถิ่นว่ำ เป็นกลุ่มคนที่มีกำรศึกษำและทุนทรัพย์ ซึ่ง
เอื อประโยชน์ด้ำนเศรษฐกิจและกำรลงทุนระหว่ำงประเทศ ท ำให้คนอินเดียพลัดถิ่นมีควำมส ำคัญต่อ
แผ่นดินมำตุภูมิ 
 จำกนิยำมของ Walton-Roberts ในงำนวิจัยนี  ผู้วิจัยได้ใช้ค ำว่ำ คนอินเดียพลัดถิ่น ในแง่ที่คน
กลุ่มนี เป็นกลุ่มคนที่มีเชื อสำยอินเดียที่อำศัยอยู่ในประเทศไทย โดยอำจเป็นพลเมืองอินเดียที่ไม่ได้อำศัยอยู่
ในอินเดีย (NRIs) หรือคนอินเดียพลัดถิ่นที่เป็นพลเมืองไทย เกิดและเติบโตในประเทศไทย แต่มีบรรพบุรุษ
หรือสืบเชื อสำยอินเดีย (PIO) โดยงำนวิจัยนี เน้นศึกษำกลุ่มคนอินเดียพลัดถิ่นที่นับถือศำสนำพรำหมณ์-
ฮินดูเท่ำนั น  
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บทที ่2 
แนวคิดทฤษฎแีละวรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 

 
 ในงานวิจัยเรื่อง คีตาอาศรม (Geeta Ashram Thailand) : พื้นที่ธ ารงอัตลักษณ์ของคนอินเดีย
พลัดถิ่นในไทย ผู้วิจัยได้แบ่งเนื้อหาบทนี้ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ ส่วนแนวคิดทฤษฎีที่ผู้วิจัยน ามาเป็น
กรอบในการศึกษาคือ แนวคิดเรื่องคนพลัดถิ่น (Diaspora) กับแนวคิดเรื่องชาติพันธุ์ธ ารง (Ethnicity) ใน
ส่วนที่สองคือ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องอันประกอบไปด้วย วรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องคนพลัดถิ่น, 
วรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องชาติพันธุ์ธ ารง และวรรณกรรมเกี่ยวกับคนอินเดียพลัดถิ่น 
 
แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา 
 ในการวิจัยเรื่อง คีตาอาศรม (Geeta Ashram Thailand) : พื้นที่ธ ารงอัตลักษณ์ของคนอินเดีย
พลัดถิ่นในไทย ผู้วิจัยได้น าแนวคิด 2 แนวคิดมาประกอบการวิเคราะห์ ได้แก่แนวคิดเรื่องคนพลัดถิ่น 
(Diaspora) กับแนวคิดเรื่องชาติพันธุ์ธ ารง (Ethnicity) โดยใช้แนวคิดเรื่องคนพลัดถิ่น (Diaspora) มา
ศึกษาลักษณะของคนอินเดียพลัดถิ่นในไทยที่ยังคงมีอัตลักษณ์เชื่อมโยงกับแผ่นดินมาตุภูมิ และน าแนวคิด
เรื่องชาติพันธุ์ธ ารง (Ethnicity) มาใช้ในการศึกษากลุ่มอินเดียพลัดถิ่นในไทยว่า มีการธ ารงอัตลักษณ์ทาง
ชาติพันธุ์ของตนอย่างไรภายใต้บริบทของสังคมไทยที่อุดมไปด้วยความหลากหลายทางชาติพันธุ์ เพื่อให้
เห็นถึงความสัมพันธ์ของคนอินเดียพลัดถิ่นในไทยในแง่ที่ยังคงมีความสอดคล้องกับแผ่นดินมาตุภูมิและการ
ปรับตัวเมื่อใช้ชีวิตอยู่ในสังคมไทย 
                                                                                                                                                                                                                     
 แนวคิดเรื่องคนพลัดถิ่น (Diaspora) 

ค าว่า ‘คนพลัดถิ่น’ นั้น แปลความมาจากค าว่า ‘Diaspora’ อันแปลมาจากภาษากรีกอีกทอด
หนึ่งซึ่งเกิดจากการประสมของค าว่า “Dia” ซึ่งมีความหมายเท่ากับ Through คือ ทะลุหรือผ่านเข้าไป กับ
ค าว่า Speirein หมายถึง sow/scatter คือ หว่านหรือเพาะเมล็ด อันหมายถึงการแพร่กระจายหรือหว่าน
เมล็ดออกไปเปรียบเสมือนกับคนพลัดถิ่นที่แพร่กระจายออกไปฝังเพาะเมล็ดพันธุ์ในดินแดนอื่นๆ ที่ไม่ใช่
มาตุภูมิของตน (Martin Baumann, 2000: 315, อ้างถึงในฐิรวุฒิ เสนาค า, 2547: 198) 

Robin Cohen และ Martin Baumann ได้ชี้ให้เห็นถึงพัฒนาการของแนวคิดเรื่องคนพลัดถิ่น 
จากเดิมที่แนวคิดคนพลัดถิ่นมักสื่อถึงนัยของการเป็นเหยื่อ เป็นผู้ถูกกระท าตามตัวแบบคลาสสิกของ
ชาวยิวที่โดนขับไล่ออกจากดินแดนของตนเอง ท าให้เมื่อกล่าวถึงคนพลัดถิ่นจึงมักเป็นภาพของผู้อพยพ ผู้ลี้
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ภัยทางการเมือง ผู้ถูกเนรเทศ หรือแรงงานต่างด้าว แต่แท้จริงแล้ว แนวคิดเรื่องคนพลัดถิ่นในอดีตไม่ได้มี
ความหมายเดียวแต่มีการปรับเปลี่ยนไปตามบริบททางประวัติศาสตร์ ในช่วง 800 – 600 ปีก่อนคริสตกาล 
คนพลัดถิ่นถูกน ามาอธิบายปรากกฎการณ์ที่ชาวกรีกยึดเอเชียไมเนอร์ (Asia Minor) และเมดิเตอร์เรเนียน
มาเป็นอาณานิคม ท าให้ในช่วงเวลานั้น คนพลัดถิ่นจึงหมายถึง กลุ่มชาวกรีกที่เป็นชนชั้นปกครองที่เข้าไป
อาศัยในอาณานิคมต่างๆ ต่อมาในช่วง 100 ปีแรกของคริสต์กาล คนพลัดถิ่นถูกน ามากล่าวในพระคัมภีร์
ไบเบิ้ลฉบับพันธสัญญาเดิม (Old Testament) อันหมายถึง พระคริสต์ที่กระจายไปในต่างแดน เป็น
ความหมายในแง่ การเกิดใหม่ หรือการแพร่เผ่าพันธุ์ใหม่ในต่างแดน ก่อนถูกใช้ในความหมายลบหลังยุคบา
บิโลเนียที่ชาวยิวตกเป็นเหยื่อและถูกขับไล่ออกจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของตนเอง (ฐิรวุฒิ เสนาค า, 2547: 
199) 

นักวิชาการหลายท่านเห็นตรงกันว่า นับแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นช่วงที่ความหมายและ
นิยามของคนพลัดถิ่นเริ่มได้รับการทบทวนและนิยามความหมายใหม่ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมหลัง
การเกิดของสงครามโลกครั้งที่ 2 ผลจากสงครามครั้งยิ่งใหญ่นั้นส่งผลกระทบแพร่กระจายไปทั่วโลกอย่าง
ไม่เคยเป็นมาก่อน ท าให้สังคมโลกเคลื่อนเข้าสู่การเป็นสังคมไร้พรมแดนหรือโลกาภิวัตน์ ท าให้ผู้อพยพใน
ปัจจุบันสามารถเดินทาง ติดต่อสื่อสาร สัมผัส และติดตามความเป็นไปของคนในมาตุภูมิและคนพลัดถิ่น
กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศอื่นได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น กล่าวได้ว่า ผลจากสงครามครั้งนั้นได้กระตุ้นให้เกิดการ
แพร่กระจายของผู้คน ขณะเดียวกันก็ยึดโยงผู้คนต่างมุมโลกเข้าไว้ด้วยกัน (เพิ่งอ้าง. : 201) 

โดยหลักๆ แล้ว แนวคิดเรื่องคนพลัดถิ่นนั้นมีแนวคิดส าคัญอยู่สองแนวคิดคือ แนวคิดตัวแบบคน
พลัดถิ่น (diaspora as typological tool)  และ แนวคิดเงื่อนไขคนพลัดถิ่น (diaspora as social 
condition) ซึ่งในยุคปัจจุบัน แนวคิดเงื่อนไขคนพลัดถิ่นนั้นได้รับการยอมรับในการศึกษาคนพลัดถิ่น
มากกว่า แต่ส าหรับผู้วิจัยแล้วมองว่า แนวคิดตัวแบบคนพลัดถิ่นนั้นยังมีประโยชน์ในแง่ของกลุ่มคนอินเดีย
พลัดถิ่นรุ่นแรกๆ ที่อพยพเข้ามาด้วยสาเหตุบางประการ ส่วนแนวคิดเงื่อนไขคนพลัดถิ่นนั้นเหมาะส าหรับ
ศึกษากลุ่มคนอินเดียพลัดถิ่นรุ่นหลังๆ ที่เกิดและเติบโตในประเทศไทย 

ในด้านแนวคิดตัวแบบคนพลัดถิ่นนั้น ผู้วิจัยได้อิงค านิยามของนักคิด 2 ท่านเป็นหลักคือ Steven 
Vertovec และ Robin Cohen 

Steven Vertovec (1997: 277-299, 2000: 142-156, อ้างถึงในฐิรวุฒิ เสนาค า, 2547: 203-
205) เป็นหนึ่งในนักมานุษยวิทยาที่นิยามความหมายของคนพลัดถิ่น โดย Vertovec ได้นิยามความหมาย
ของคนพลัดถิ่นไว้ 3 ความหมาย คือ 
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ความหมายแรก หมายถึง องค์ประกอบทางสงัคม (diaspora as social formation) คนพลัดถิ่น
ในความหมายนี้มีลักษณะส าคัญคือ 

1) มีรูปแบบพิเศษของความสัมพันธ์ทางสังคมที่เกิดจากความสัมพันธ์ของกลุ่มคนกับประวัติศาสตร์
และภูมิศาสตร์เฉพาะ และถือว่า คนพลัดถิ่นเกิดจากการอพยพออกนอกมาตุภูมิไปอยู่ต่างแดน
สองแห่งหรือสองประเทศขึ้นไป คนกลุ่มนี้ยังคงธ ารงอัตลักษณ์ของกลุ่มไว้อย่างต่อเนื่อง สร้าง
เครือข่ายทางสังคมข้ามหรือแทรกผ่านพรมแดนรัฐ-ชาติ มีองค์กรของกลุ่มตั้งอยู่ในประเทศที่พัก
พิง (Host Country) มีการติดต่อสัมพันธ์กับประเทศมาตุภูมิ สร้างความสมานฉันท์กับกลุ่มคน
พลัดถิ่นชาติเดียวกันในอีกประเทศ และไม่ได้รับการยอมรับอย่างสมบูรณ์จากสังคมของประเทศที่
พักพิง ท าให้คนกลุ่มนี้รู้สึกแปลกแยก ถูกกีดกัน 

2) มีวิถีชีวิต/วัฒนธรรมเฉพาะอันเกิดจากความสัมพันธ์ข้างต้น และการด ารงชีวิตในหลายสังคมใน
เวลาเดียวกัน 

3) มีความขัดแย้งของแนวคิดทางการเมือง คือ ด้านหนึ่งภักดีต่อมาตุภูมิ ขณะอีกด้านก็ภักดี ต่อ
ประเทศที่พักพิง 

4) มีความสัมพันธ์สามด้านคือ สัมพันธ์กับประเทศที่พักพิง ประเทศมาตุภูมิ และกับคนพลัดถิ่นชาติ
พันธ์ุเดียวกันที่อยู่ในอีกประเทศ 

5) มียุทธศาสตร์พิเศษทางเศรษฐกิจ ที่ท าให้กลุ่มผู้อพยพกลายมาเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลด้านการค้าและ
การเงินระหว่างประเทศ 
ความหมายที่สอง หมายถึง วิถีการผลิตทางวัฒนธรรม (diaspora as a mode of cultural 

production) Vertovec มองว่า อัตลักษณ์ของคนพลัดถิ่นเกิดจากกระบวนการผลิตและการผลิตซ้ าทาง
วัฒนธรรม วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของคนพลัดถิ่นเป็นวัฒนธรรมพันทาง เป็นกลุ่มที่อัตลักษณ์มีความ
ขีดคั่นกลาง (-) เช่น อินเดียน-อเมริกัน เม็กซิกัน-อเมริกัน เป็นต้น การขีดคั่นกลางสะท้อนถึงความไม่เป็น
หนึ่งเดียว ส่งผลให้มีลักษณะแตกต่างและแตกหัก เพราะต้องด ารงอยู่ตรงกลางอย่างไม่อาจลดทอนลงสู่
ด้านใดด้านหนึ่งได้  

และความหมายที่สาม หมายถึง ประเภทจติส านึก (diaspora as type of consciousness)  คน
พลัดถิ่นในความหมายนี้ให้ความส าคัญกับสภาพจิตใจและส านึกของคนพลัดถิ่น เช่น ส านึกแห่งการสูญเสีย 
ส านึกแห่งความเป็นชายขอบ ส านึกแห่งการถูกกีดกัน ส านึกแห่งด ารงอยู่ในสองสถานที่ในเวลาเดียวกัน 
ส านึกความภักดีที่แบ่งแยก ส านึกความเป็นบ้านแต่ไม่ใช่บ้าน เพราะบ้านที่แท้จริงคือบ้านที่อยู่ไกล ส านึก
การด ารงอยู่ในความเป็นจริงและจินตนาการในเวลาเดียวกัน 
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แม้บางส่วนจะเป็นไปในทางลบ แต่ Vertovec ก็ได้ให้ภาพของคนพลัดถิ่นค่อนข้างชัดเจน ทั้งใน
แง่ขององค์ประกอบทางสังคม วิถีการผลิตทางวัฒนธรรม และจิตส านึกของกลุ่มคนพลัดถิ่น 

ส่วนนักคิดอีกท่านคือ Robin Cohen (1977, อ้างในฐิรวุฒิ เสนาค า, 2547: 209-221) ได้นิยาม
ความหมายของกลุ่มคนพลัดถิ่นไว้ 9 ลักษณะด้วยกัน คือ 

1) กระจายอยู่นอกมาตุภูมิตั้งสองแห่งหรือสองประเทศขึ้นไป 
2) เหตุของการกระจายนี้อาจมาจากการบังคับ การแสวงหางานท า  การค้า หรือนโยบายของเจ้า

อาณานิคม 
3) มีความทรงจ าร่วมเกี่ยวกับถิ่นก าเนิด 
4) มีอุดมคติและพันธะร่วมในการรักษา ฟื้นฟู สร้างความปลอดภัย ความมั่งคั่งแก่มาตุภูม ิ
5) มีส านึกร่วมและกระบวนการเคลื่อนไหวเพื่อกลับมาตุภูมิ 
6) มีส านึกความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่เข้มข้น และส านึกดังกล่าวได้รับการธ ารงไว้ข้ามกาลเวลา 
7) มีความสัมพันธ์ไม่ราบรื่นกับสังคมของประเทศที่ตนอาศัยอยู่ในปัจจุบัน 
8) มีความเห็นอกเห็นใจและมีความเป็นปึกแผ่นกับคนพลัดถิ่นชาติพันธุ์เดียวกันในอีกประเทศ 
9) อาจมีชีวิตที่เฉพาะ สร้างสรรค์ และมั่งคั่งในประเทศที่ตนพักพิงที่มีขันติธรรมต่อความแตกต่าง

ทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม 
ซึ่งในลักษณะทั้ง 9 ประการนั้น ในคนพลัดถิ่นหนึ่งกลุ่มไม่จ าเป็นต้องมีครบทุกประการ นอกจากนี้ 

Cohen ยังนิยามคนพลัดถิ่นออกเป็น 5 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ 
ประเภทแรก ชุมชนคนพลัดถิ่นที่เกิดจากการบีบบังคับหรือตกเป็นเหยื่อ (victim diasporic 

community) ซึ่งเป็นไปในลักษณะที่เจ็บปวดและขมขื่น 
ประเภทที่สอง ชุมชนคนพลัดถิ่นด้านแรงงาน (labor diasporic community) กลุ่มนี้ไม่ได้เกิด

จากการบีบบังคับ แต่มาจากสาเหตุการแสวงหางานท า ชุมชนคนพลัดถิ่นด้านแรงงานที่ Cohen ให้
ความส าคัญคือ กลุ่มแรงงานตามสัญญาจ้างจากอินเดีย 

ประเภทที่สาม ชุมชนคนพลัดถิ่นที่เกิดจากกิจกรรมการค้า ( trade diasporic community) 
ชุมชนคนพลัดถิ่นกลุ่มนี้เกิดจากกิจกรรมการค้าขาย และการเดินทางไปตามเส้นทางการค้า 

ประเภทที่สี่ ชุมชนคนพลัดถิ่นที่เกิดจากระบบจักรวรรดินิยม (imperial diasporic community) 
ท าให้คนในประเทศอาณานิคมอพยพเข้าไปอาศัยอยู่ในประเทศที่ตกเป็นอาณานิคมของตน 

ประเภทที่ห้า ชุมชนคนพลัดถิ่นทางวัฒนธรรม (cultural diasporic community) โดยในกรณีนี้
โคเฮ็นได้กล่าวถึงกลุ่มคนคาริบเบียนพลัดถิ่นที่กลุ่มดั้งเดิมจริงๆ ได้ล่มสลายไปแล้ว แต่ชาวคาริบเบียน
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ทั้งหมดในปัจจุบันนั้นล้วนเป็นกลุ่มคนที่มาจากที่อื่น ท าให้กลุ่มคนเหล่านี้เป็นกลุ่มคนพลัดถิ่นทาง
วัฒนธรรม 

ในด้านแนวคิดเงื่อนไขคนพลัดถิ่นนั้น ผู้วิจัยได้อิงค านิยามของ Stuart Hall โดย Stuart Hall 
มองว่า อัตลักษณ์ในสถานการณ์ของคนพลัดถิ่นคือ อัตลักษณ์ที่ซับซ้อน มีความสัมพันธ์ที่เคียงข้างไปกับ
ความที่มีต่อบ้าน โดยบ้านมีสถานะในเชิงนามธรรม ด้วยเหตุนี้คนพลัดถิ่นจึงมีลักษณะที่ไม่เหมือนใครอื่น 
ไม่เหมือนกลุ่มคนที่มาตุภูมิของตนเอง และไม่เหมือนกลุ่มคนในประเทศที่ตนพักพิง และอัตลักษณ์พลัดถิ่น
คือ การที่พวกเขาได้หันไปหาสิ่งอื่น ศูนย์กลางอื่น เรื่องเล่าๆ อ่ืนๆ และการเกิดขึ้นของตัวตน (Self) พลัด
ถิ่นผ่านการปะทะและผ่านความแตกต่าง และด ารงอยู่ท่ามกลางทวิภาวะ (Binary) (บัณฑิต ไกรวิจิตร, 
2550: 15) 

Stuart Hall ได้เสนอมุมมองคนพลัดถิ่นและอัตลักษณ์ของคนพลัดถิ่นไว้ทั้งสิ้น 7 ประการด้วยกัน 
คือ 

ประการแรก อัตลักษณ์ของคนพลัดถิ่นไม่มีแก่นแกน – อัตลักษณ์ของคนพลัดถิ่นไม่ใช่สิ่งที่ก าหนด
มาล่วงหน้า ไม่มีความเป็นหนึ่งเดียวของอัตลักษณ์ 

ประการทีส่อง อัตลักษณ์คนพลัดถิ่นคือสิ่งที่ถูกสร้าง – อัตลักษณ์ไม่ใช่ผลผลิตส าเร็จรูป แต่เป็นสิ่ง
ที่อยู่ในกระบวนการผลิตอยู่ตลอดเวลาผ่านการถูกสร้างขึ้นในทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม การเมือง และ
วาทกรรม ไม่ได้มีความเป็นหน่ึงเดียว หยุดน่ิง หรือตาย 

ประการที่สาม อัตลักษณ์คนพลัดถิ่นคืออัตลักษณ์พันทาง – เป็นอัตลักษณ์ไม่อาจสืบสาวหา
รากเหง้าที่แท้จริงได้ อัตลักษณ์พันทางเป็นสิ่งที่ช่วยสลายขอบเขตหรือพรมแดนระหว่างตัวตนและคนอื่น 
ท าให้ตัวตนและคนอื่นไม่อาจแยกจากกันได้เด็ดขาด 

ประการที่สี่ อัตลักษณ์คนพลัดถิ่นคืออัตลักษณ์ของการเปลี่ยนความเหมือน – อัตลักษณ์ใน
ทรรศนะ Hall ไม่ใช่ความเหมือน แต่คือการเปลี่ยนความเหมือน (changing same) การถ่ายโอน
วัฒนธรรมมิใช่การโอนวัฒนธรรมทั้งหมดจากคนกลุ่มหนึ่งไปสู่อีกกลุ่มหนึ่งหรือจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง 
แต่เป็นการแปลวัฒนธรรมหรือสืบเนื่องบางส่วน ทอดทิ้งบางส่วน และน าสิ่งอื่นมาผสม ผลคือกลุ่มคนที่มี
รากเดียวกนั แต่ยึดถือวัฒนธรรมต่างกัน นั่นคือการเปลี่ยนความเหมือน 

ประการที่ห้า อัตลักษณ์ไม่แยกขาดการน าเสนอ - การสร้างอัตลักษณ์นั้นมิได้สร้างจากภายนอก 
แต่สร้างขึ้นภายในกระบวนการน าเสนอ (representation) คือ ผ่านการประกาศ การเล่า การพูด การ
เขียน และสื่อการน าเสนออื่น อัตลักษณ์จึงกลายเป็นสิ่งที่ถูกสร้างและน าเสนอผ่านวาทกรรมที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับ “อ านาจ/ความรู”้ 
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ประการที่หก คนพลัดถิ่นไม่มีบ้านเกิดและมาตุภูมิศักดิ์สิทธิ ์

และประการที่เจ็ด อัตลักษณ์คือเรื่องเล่า - เป็นสิ่งที่บอกว่าเราคือใคร และคนอื่นบอกว่าเราคือ
ใคร นัยของเรื่องเล่าคือ ความไม่เป็นหนึ่งเดียวของอัตลักษณ์ แปรเปลี่ยนไปตามเวลาและสถานที่( time 
and space) อัตลักษณ์แม้จะเป็นเรื่องเล่า แต่ก็เล่าในสถานที่ เวลา ประวัติศาสตร์ และวัฒธรรมที่
เฉพาะเจาะจง สิ่งที่เล่าจึงอยู่ในบริบทตลอดเวลา และเป็นเรื่องเล่าจากต าแหน่งที่ถูกจัดวาง มีโครงสร้าง มี
หัวเรื่องคลุม มีโครงสร้างการระบุ หรือมีคนอื่นหรือสังคมก าหนดว่าคุณคือใคร อัตลักษณ์เกิดจากการระบุ
โดยคนอื่นและการนิยามจากตัวเรา อัตลักษณ์จึงมิใช่สิ่งที่เราก าหนดเองทั้งหมด ดังนั้นจึงมีตัวตนน้อย
(minimal selves)ของเราด ารงอยู ่

จากแนวคิดของ Stuart Hall อัตลักษณ์ของคนพลัดถิ่นจึงมีความเลื่อนไหล ถูกสร้าง และก าลัง
ถูกสร้างอยู่ตลอด 

 
แนวคิดชาติพันธุ์ธ ารง (Ethnicity) 
แนวคิดเรื่อง Ethnicity มีการแปลเป็นภาษาไทยแตกต่างกันออกไป ทั้งชาติพันธุ์ธ ารง, จิตส านึก

ชาติพันธุ์, ชาติพันธุ์สภาวะ, ความเป็นชาติพันธุ์ หรือชาติพันธุ์สัมพันธ์ ซึ่งในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยจะขอเลือกใช้
ค าว่า ชาติพันธ์ุธ ารง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการพยายามธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของตนเอง 

ในทางมานุษยวิทยา กลุ่มชาติพันธุ์ (Ethnic Group) กับ ชาติพันธุ์ธ ารง (Ethnicity) นั้นเป็น
แนวคิดที่ใช้กันอย่างคลุมเครือและมีนัยที่แตกต่างกันออกไปหลายประการด้วยกัน โดยกลุ่มชาติพันธุ์ 
หมายถึง กลุ่มคนที่พูดภาษาเดียวกัน เป็นหน่วยทางสังคมทางการเมืองและระบบเครือญาติเดียวกัน ผ่ าน
ประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์ชุดเดียวหรือมีแบบแผนทางวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน (ยศ สันตสมบัติ, 
2556: 153) การศึกษาเรื่องชาติพันธุ์ในช่วงแรกนั้นมองว่า กลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งก็มีวัฒนธรรมหนึ่ง เนื่องจาก
ในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นให้ความส าคัญในการศึกษาวัฒนธรรม โดยมองเฉพาะกลุ่มคนที่มีแบบแผนทาง
วัฒนธรรมแตกต่างกันออกไป โดยอาจไม่เข้าใจถึงความหลากหลายและความสลับซับซ้อนของกลุ่มคนที่
ตนศึกษา (ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ, 2556: 9)  

Edmund Leach เป็นหนึ่งในนักมานุษยวิทยาที่ตั้งข้อสังเกตกับการจ าแนกกลุ่มชาติพันธุ์ จาก
การลงภาคสนามในแถบเทือกกะฉิ่นแล้วพบว่า อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์นั้นมีความเลื่อนไหลและ
สลับซับซ้อน การแต่งงานข้ามกลุ่มชาติพันธุ์ ท าให้คนหนึ่งคนอาจเป็นสมาชิกหลายกลุ่มชาติพันธุ์ในเวลา
เดียวกัน ภาษาไม่สามารถเชื่อมโยงกับชาติพันธุ์ เพราะบางกลุ่มชาติพันธุ์อาจสนทนาได้หลายภาษา หรือใน
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กลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันอาจมีภาษาแตกต่างแยกย่อยกันออกไป แต่ยังนับว่าเป็นพวกเดียวกัน (ยศ สันต
สมบัติ, 2556: 154) 

ผลจากการวิพากษ์ประเด็น กลุ่มชาติพันธุ์และวัฒนธรรม ท าให้เกิดกระแสการศึกษาจิตส านึกใน
ความแตกต่างทางชาติพันธุ์และความส าคัญในชาติพันธุ์ขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ 1960  โดยมี Fredrik 
Barth เป็นหนึ่งในนักมานุษยวิทยาที่ให้ความส าคัญในด้านนี้ Barth ได้ท าการศึกษาศึกษาชาวปาทานและ
กลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ ในเขตติดต่อระหว่างปากีสถานและอัฟกานิสถานโดยชี้ให้เห็นว่า การท าความเข้าใจ
ปรากฏการณ์ทางชาติพันธุ์นั้นจ าเป็นต้องพิจารณความคิดและจิตส านึกของคนแต่ละกลุ่ม กลุ่มชาติพันธ์ุจัด
ว่า เป็นรูปแบบการจัดระเบียบทางสังคมแบบหนึ่ง โดยอาศัยลักษณะทางวัฒนธรรมเป็นพรมแดนทางชาติ
พันธ์ุ (Ethnic Boundary) ในการจัดจ าแนะกลุ่มทางชาติพันธุ ์(ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ, 2556: 14-15) 

การศึกษาทางชาติพันธุ์ได้คลี่คลายจากการที่นักมานุษยวิทยาเป็นแกนกลางในการศึกษามาเป็น
กลุ่มผู้ถูกศึกษาเป็นแกนกลางในการศึกษา โดยให้ความส าคัญในการนิยามตนเองของกลุ่มชาติพันธุ์ ในช่วง
นี้แนวคิดเรื่องชาติพันธุ์ธ ารงเริ่มมีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยอาจกล่าวได้ว่า ชาติพันธุ์ธ ารงเป็นคุณสมบัติของ
กลุ่มชาติพันธุ์ที่กลุ่มสังคมต่างๆ พยายามค้นหาและอธิบายสถานะตัวตนทางสังคมของตน ค าอธิบาย
ดังกล่าวเกิดขึ้นโดยมีเงื่อนไขของบริบทเป็นองค์ประกอบส าคัญซึ่งส่งผลต่อการนิยามตัวตน (พิเชฐ สาย
พันธ์, 2557: 104) 

Abner Cohen (1974: i-xxiv, อ้างถึงใน ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ, 2547: 21-23) ได้นิยาม
แนวคิด Ethnicity ไว้ในบทความ “Introduction: The Lesson of Ethnicity” ซึ่งเป็นหนึ่งในงานที่น า
แนวคิดชาติพันธุ์ธ ารงมาใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ทางชาติพันธุ์อย่างชัดเจน โดย A. Cohen ได้น า
แนวคิด Ethnicity มาใช้ในการศึกษาปรากฏการณ์ทางชาติพันธุ์ที่ชนเก่า หมู่บ้าน หรือชุมชนที่เคยโดด
เดี่ยวในอดีตได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของรัฐสมัยใหม่ ท าให้แต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่ม
ชาติพันธุ์ต่างๆ ท าให้กลุ่มชาติพันธุ์ที่มีบรรทัดฐานบางอย่างร่วมกัน เช่น ระบบเครือญาติ การแต่งกาย 
ประเพณี และพีธีกรรม ซึ่งสมาชิกจะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ผ่านกระบวนการทางสังคม (Socialization) ท าให้
สมาชิกมีประสบการณ์และจิตส านึกทางชาติพันธุ์ มีรูปแบบการแสดงออกในการปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มชาติ
พันธุ์อื่นในระบบสังคมร่วมกัน ในทรรศนะของ A. Cohen แนวคิดเรื่องชาติพันธุ์ธ ารงจะมีประโยชน์ใน
การศึกษาสังคมที่มีความซับซ้อนและมีพลวัตสูงซึ่งมีกลุ่มต่างๆ ที่มีบรรพบุรุษมาจากประเทศต่างๆ อาจ
จะอยู๋กันมาเป็นรุ่นที่ 2-3 แล้วยังคงธ ารงรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมไว้ได้บ้างก็อาจจะใช้สัญลักษณ์ใน
การพัฒนากลุ่มผลประโยชน์ขึ้นมาให้แข็งแกร่งขึ้น มีพลังทางการเมืองหรือเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งขึ้น 
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แนวคิดของ A.  Cohen มีความสอดคล้องกับแนวคิดของ Glazer กับ Moynihan เรื่อง 
“Ethnicity : Theory and Experience” ที่ได้อธิบายว่า ชาติพันธุ์ธ ารงนั้นเป็นสิ่งใหม่ ไม่ใช่ศัพท์ใหม่ แต่
เป็นการเกิดของเกณฑ์ก าหนดทางสังคมใหม่ที่มีนัยส าคัญในการเข้าใจชาติพันธุ์ในโลกปัจจุบัน เป็นการ
ขยายขอบเขตความหมายจากที่เคยหมายถึงชนกลุ่มน้อยหรือชนกลุ่มย่อยที่อยู่ในบริเวณชายขอบของ
สังคมมาเป็นส่วนส าคัญของสังคม (สุเทพ สุนทรเภสัช, 2548: 28-29) นอกจากนี้ Glazer กับ Moynihan 
ยังได้อภิปรายปรากฏการณ์ “หม้อหลอมแบบอเมริกัน (American melting pot) ในการศึกษาเรื่องอัต
ลักษณ์ในสหรัฐอเมริกาว่า แทนที่จะก าจัดความแตกต่างทางชาติพันธุ์ ทว่าสังคมอเมริกันสมัยใหม่กลับ
สร้างรูปแบบใหม่ของการส านึกตัวตน (self-awareness) ขึ้นมาในหมู่ประชากร โดยแสดงออกจากการใส่
ใจในเรื่องรากเหง้า (roots) และจุดก าเนิด (origins) ทั้งยังกระตือรือร้นในการสร้างเครือข่ายทางชาติพันธุ์ 
(ethnic networks) ในการหางาน หรือหาคู่สมรส อีกทั้งคนจ านวนมากยังอาศัยอยู่ในย่านที่คนส่วนใหญ่มี
ที่มาหรือจุดก าเนิดร่วมกัน และยังมีความส านึกในชาติพันธุ์ของตนแม้ว่า บรรพบุรุษจะจากบ้านเกิดเมือง
นอนมานานกว่าสองชั่วอายุคนแล้วก็ตาม (นิติ ภวัครพันธ์ุ, 2558: 29-31) 

จงึกล่าวได้ว่า แนวคิดเรื่องชาติพันธุ์ธ ารงเป็นแนวคิดที่ใช้ศึกษาชาติพันธุ์ในโลกสมัยใหม่ที่กลุ่มชาติ
พันธ์ุจากที่เคยอยู่โดดเดี่ยวเป็นเอกเทศได้ถูกรวบรวมเข้ามาอยู่ในรัฐสมัยใหม่และต้องมีปฏิสัมพันธ์กันอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยมุ่งเน้นศึกษาชาติพันธุ์ในแง่ที่ต้องด ารงอยู่ท่ามกลางกลุ่มชาติพันธุ์ที่แตกต่างกัน 
จิตส านึกทางชาติพันธุ์และการนิยามตนเองของแต่ละกลุ่มไม่ให้ถูกผสมกลมกลืนหรือเลือนหายไปจาก
สังคม โดยตัวสมาชิกนั้นมีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มนั้นๆ และมีรูปแบบในการมีปฏิสัมพันธุ์กับคน
กลุ่มอื่นในรูปแบบเดียวกัน 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 วรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องคนพลัดถิ่น (Diaspora) 

ศุภวดี มนต์เนรมิต (2552) เรื่อง ชีวิตและการต่อสู้ของเขมรพลัดถิ่น ศุภวดี มนต์เนรมิตได้
ท าการศึกษาชีวิตของคนเขมรพลัดถิ่นที่อพยพหนีภัยสงครามมาอาศัยอยู่ในสังคมไทย แต่เป็นในบริเวณ
ชายแดนที่ติดกับแผ่นดินมาตุภูมิของตน ท าให้แม้คนเขมรพลัดถิ่นจะเข้ามาอาศัยบนแผ่นดินไทยแล้ว หาก
ยังคงสามารถติดต่อกับแผ่นดินมาตุภูมิได้ ท าให้พื้นที่ในบริเวณดังกล่าวมีการเคลื่อนย้ายของสินค้าและ
แรงงานข้ามผ่านพรมแดนรัฐชาติผ่านนโยบายเปิดประเทศที่ส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ ประกอบกับการ
สื่อสารและเทคโนโลยีที่มีพัฒนาการดียิ่งขึ้น ท าให้คนเขมรพลัดถิ่นในไทยสามารถติดต่อสื่อสารได้อย่าง
สะดวกง่ายดาย สามารถใช้เบอร์ของเขมรติดต่อกับแผ่นดินมาตุภูมิได้ในราคาที่ถูกกว่า และยังคงรับ
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ข่าวสารจากแผ่นดินมาตุภูมิผ่านสื่อโทรทัศน์ อีกทั้งคนเขมรยังคงรักษาเครือข่ายระบบเครือญาติของตนไว้
อย่างแน่นแฟ้น โดยยังกลับไปไหว้บรรพบุรุษของตนที่แผ่นดินมาตุภูมิทุกปี และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ในการติดต่อสื่อสารกับญาติพ่ีน้องในแผ่นดินเขมรที่ปัจจุบันได้กระจายไปอาศัยตามพื้นที่ต่างๆ 
 จากงานศึกษาชิ้นนี้พบว่า คนเขมรพลัดถิ่นนั้นสามารถสื่อสารได้สองภาษาคือ ภาษาเขมรและ
ภาษาไทย ซึ่งความคล่องนั้นมีความแตกต่างกันไปตามระยะเวลาการอาศัยอยู่บนแผ่นดินไทย เนื่องจากคน
เขมรพลัดถิ่นนั้นมีการอพยพเข้าสู่ประเทศไทยหลายระลอก นอกจากนี้ด้วยความที่คนเขมรก็เป็น
พุทธศาสนิกชน แม้จะมีความเชื่อดั้งเดิมของตนผสมผสานลงไป แต่ด้วยความเป็นชาวพุทธเหมือนกัน จึง
ท าให้คนเขมรพลัดถิ่นสามารถผสมกลมกลืนและเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาต่างๆ กับชุมชนได้ ตลอดจน
ผสมผสานความเชื่อดั้งเดิมของตนลงไป มีการปรับเปลี่ยนระบบความเชื่อบางอย่าง เพื่อการปรับตัวเข้ากับ
บริบทของสังคมที่ตนอาศัยอยู่ แต่ยามที่อยู่ในพื้นที่ของตนคือ บ้าน คนเขมรพลัดถิ่นจะสามารถแสดงอัต
ลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของตนได้ ทั้งการแต่งกาย การพูดภาษาเขมร การรับสื่อเขมร และอาหารการกิน หิ้ง
ไหว้บรรพบุรุษ และการไหว้เทวดา แต่เมื่อออกนอกเขตบ้าน คนเขมรพลัดถิ่นก็เลือกที่จะท าตัว ผสม
กลมกลืนไปกับคนส่วนใหญ่ 

ขณะเดียวกัน คนเขมรพลัดถิ่นที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินไทยนั้นยังคงจดจ าความทรงจ าเกี่ยวกับ
แผ่นดินมาตุภูมิได้ดี ทั้งภาพจ าอันแสนสงบสุขตามแบบฉบับสังคมเกษตรกรรมและความโหดร้ายของ
สงครามที่ตนเผชิญ ประสบการณ์ของคนเขมรพลัดถิ่นจึงสะท้อนให้เห็นถึงการดิ้นรนเอาชีวิตรอดของผู้คน
ในยามสงคราม และลักษณะของคนเขมรพลัดถิ่นนั้นมีความเลื่อนไหลไปตามเงื่อนไขในบริบทต่างๆ ทั้ง
เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ ความปลอดภัย ความสัมพันธ์กับคนในประเทศที่พักพิง ท าให้ไม่สามารถนิยามคน
เขมรพลัดถิ่นได้ในลักษณะตายตัว แต่เป็นการแสวงหาสิ่งที่ดีกว่าให้แก่ตนเอง เนื่องจากภายหลังการสิ้นสุด
ของสงครามก็มีคนเขมรบางส่วนตัดสินใจกลับไปยังแผ่นดินมาตุภูมิของตน เนื่องจากระบบเศรษฐกิจของ
เขมรมีการพัฒนาขึ้น และทรัพยากรต่างๆ มีความอุดมสมบูรณ์กว่าประเทศไทย ในขณะที่ประเทศไทยนั้น
มีค่าครองชีพที่สูง และทรัพยากรทางธรรมชาติเริ่มร่อยหรอลงไปทุกที 

แม้จะอพยพเคลื่อนย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ในสังคมไทยนานแล้ว ทว่าคนเขมรพลัดถิ่นบางส่วนก็ยังคง
ไม่ได้รับสัญชาติไทย ส่งผลให้ไม่ได้รับสิทธิความเป็นพลเมือง การถูกกีดกัน และไม่ได้รับความสะดวกสบาย
เท่าเทียมกับคนไทยตามแบบแผนวัฒนธรรมที่รัฐก าหนด ส่งผลให้คนเขมรพลัดถิ่นในไทยรู้สึกไม่ได้รับการ
ยอมรับโดยสมบูรณ์จากประเทศที่ตนพักพิงอาศัย ผู้ที่ได้รับสัญชาติไทยจึงจะถูกคนเขมรพลัดถิ่นด้วยกัน
มองว่า ได้กลายเป็นคนไทยไปแล้ว แต่เป็นไทยในลักษณะที่ได้รับสิทธิพลเมืองมากกว่าความเป็นไทยตาม
แบบแผนวัฒนธรรมกระแสหลัก เพราะคนเขมรพลัดถิ่นยังคงมีจิตส านึกในความเป็นชาติพันธุ์ของตนอยู่สูง 
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ยังคงติดต่อสื่อสารกับญาติพี่น้องหรือคนรู้จักที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินเขมร และมีการไป-กลับแผ่นดินมาตุภูมิ
ของตนอยู่ตลอด ท าให้คนเขมรพลัดถิ่นเป็นกลุ่มคนที่ด ารงอยู่ในสองประเทศในเวลาเดียวกัน และมีการ
ติดต่อกับกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันที่อพยพเคลื่อนย้ายไปอาศัยในประเทศอื่น เช่น ประเทศในแถบยุโรปอีก
ด้วย 

ในงานศึกษาคนเขมรพลัดถิ่นชิ้นนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของคนเขมรพลัดถิ่นที่ต้องด ารงอยู่
ในสองประเทศ มีการปรับตัวเข้ากับสังคมที่ตนพักพิงอาศัย แต่ขณะเดียวกันก็ยังคงมีปฏสิัมพันธ์กับแผ่นดิน
มาตุภูมิของตนผ่านการรับข่าวสารจากประเทศของตน การติดต่อกับเพื่อนฝูงเครือญาติ และยังคงเดินทาง
ไป-กลับแผ่นดินมาตุภูมิของตนอยู่ ส าหรับชาวเขมรพลัดถิ่นใช้ที่พักอาศัยของตนเป็นพื้นที่อิสระที่ตน
สามารถแสดงออกถึงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ได้ ขณะเดียวกัน ภาพลักษณ์ของคนเขมรพลัดถิ่นมักถูกสร้าง
ให้น่าสงสาร แต่โดยแท้จริงแล้ว ชาวเขมรพลัดถิ่นก็เป็นเพียงชนกลุ่มหนึ่งที่พยายามแสวงหาโอกาสและสิ่ง
ที่ดีกว่าให้แก่ตนเอง หากประเทศไทยเอื้อประโยชน์กว่า สุขสบายกว่าก็เลือกอาศัยบนแผ่นดินไทย ถ้า
ประเทศมาตุภูมิเอื้อความสุขสบายได้มากกว่า หรือกลับไปสงบสุขดังเดิมก็อาจเลือกกลับไปอาศัยใน
มาตุภูมิของตน ลักษณะของคนเขมรพลัดถิ่นจึงมีความเลื่อนไหล ไม่ตายตัว 

ส่วนในงานของ วกุล มิตรพระพันธ์ (2559) เรื่อง “ทานมหาปาง : พิธีกรรมบอกตัวตนของคน
พลัดถิ่นชาวไทลือ้เมอืงยองทีห่มูบ่้านรม่โพธิ์ทอง ต าบลท่าก๊อ อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย” ในงานช้ิน
นี้ วกุล มิตรพระพันธ์ ได้ท าการศึกษากลุ่มชาวไทลื้อพลัดถิ่น ซึ่งแต่เดิมอาศัยอยู่ในเมืองยอง เขตประเทศ
พม่า แต่ด้วยภัยสงคราม ท าให้คนไทลื้อเหล่านี้ต้องอพยพออกจากมาตุภูมิของตนมาสู่แผ่นดินไทย 
กลายเป็นคนพลัดถิ่นที่ประสบความยากล าบากในการใช้ชีวิตบนแผ่นดินที่ตนพักพิง ประกอบกับชาวไทลื้อ
น้ันเป็นพุทธศาสนิกชนทีมี่ความนับถือในศาสนาอย่างแรงกล้า และให้ความส าคัญแก่ประเพณีพิธีกรรมทาง
ศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งพิธีเทศน์มหาชาติ ท าให้ภายหลังการอพยพเข้าสู่แผ่นดินไทยกว่า 30 ปี ชาวไท
ลื้อก็สามารถรวบรวมก าลังคนและก าลังทรัพย์ในการจัดพิธีทานมหาปาง ซึ่งเป็นหนึ่งในสองรูปแบบของพิธี
เทศน์มหาชาติได้ในที่สุด โดยวกุล มิตรพระพันธ์ ได้สรุปนิยามของคนพลัดถิ่น (Diaspora) ไว้ว่า “คนพลัด
ถิ่น หมายถึง กลุ่มคนหรือชุมชนที่ข้ามพรมแดนของรัฐชาติออกนอกพื้นที่มาตุภูมิด้วยสาเหตุที่หลากหลาย 
และยังมีความทรงจ าร่วมกับถิ่นก าเนิด มีการเคลื่อนไหวที่แสดงให้เห็นถึงส านึกทางชาติพันธุ์และรากเหง้า
ของตน และอาจมีสัมพันธ์เชิงอ านาจกับพื้นที่พักพิงแห่งใหม่” 
 ชาวไทลื้อที่อพยพเข้ามาในแผ่นดินไทยช่วงแรกๆ นั้นมีจ านวนไม่มาก โดยประกอบอาชีพรับจ้าง 
ท าไร่ท าสวน หรือเป็นแรงงานให้กับชาวยวนในหมู่บ้านดินด า ต่อมามีชาวไทลื้ออพยพเข้ามาสมทบมากขึ้น
เรื่อยๆ จึงกลายเป็นชุมชนที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ประกอบกับความขยันขันแข็งท าให้มีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น
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จนเทียบเท่ากับชาวยวนซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยมาแต่เดิม จึงเริ่มเกิดความขัดแย้งในพื้นที่ด้วยธรรม
เนียมปฏิบัติทางศาสนาที่แตกต่างกัน ท าให้ชาวไทลื้อรู้สึกว่า ตนไม่สามารถแสดงออกถึงความเชื่อทาง
ศาสนาของตนได้อย่างเต็มที่จึงได้แยกออกไปตั้งหมู่บ้านของตนเอง สะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญของ
ศาสนาที่มีอิทธิพลต่อสภาพจิตใจของชาวไทลื้อพลัดถิ่นที่ห่างไกลจากบ้านเกิดเมืองนอน 
 ในงานศึกษานี้ วกุล มิตรพระพันธ์ได้มุ่งเน้นการศึกษาไปที่พิธีทานมหาปางซึ่งเป็นพิธีเทศน์
มหาชาติรูปแบบหนึ่งซึ่งเจ้าภาพอาจเป็นแค่บุคคลเดียว ครอบครัวเดียว หรือกลุ่มเดียวเป็นหลัก ส่วน
ชาวบ้านที่เหลือก็สามารถร่วมบุญได้ตามก าลังศรัทธา และไม่จ าเป็นต้องจัดในช่วงเข้าพรรษาเท่านั้น ขึ้นกับ
ความพร้อมของเจ้าภาพเป็นหลัก ซึ่งชาวไทลื้อเชื่อว่า พิธีทานมหาปางนั้นเป็นการท าบุญแบบส่วนตัวที่
ยิ่งใหญ่ที่สุดส าหรับชาวไทลื้อ โดยมีความเชื่อว่า หากฟังเทศน์ธรรมมหาชาติจบภายในช่วงเวลาที่ก าหนด
จะได้ไปเกิดในยุคพระศรีอาริยเมตไตรย ไปสู่สุคติภูมิ ได้เสวยทิพยสมบัติ ไม่ตกในอบายภูมิ เป็นผู้มีลาภยศ 
และบรรลุนิพพาน ซึ่งถือว่าเป็นจุดหมายสูงสุดของชาวพุทธ แต่สิ่งที่ผู้เข้าร่วมให้ความส าคัญจริงๆ ไม่ใช่
เพียงอุดมคติเท่านั้น แต่เน้นไปที่ความส าคัญของการช่วยเหลือและมีส่วนร่วมในงานบุญเป็นหลัก อาจจะ
ด้วยสาเหตุที่เป็นงานบุญที่ใช้ทุนทรัพย์สูงและมีข้อจ ากัดหลายประการในการจัด 
 ชุมชนชาวไทลื้อพลัดถิ่นในหมู่บ้านร่มโพธิ์ทองก็เป็นเช่นเดียวกับหมู่บ้านตามชนบททั่วไปที่ใน
ช่วงเวลาปกติหรือปราศจากพิธีกรรมมักจะเต็มไปด้วยผู้สูงอายุกับเด็กเล็กเป็นหลัก เนื่องจากคนหนุ่มสาว
และลูกหลานต่างย้ายถิ่นฐานไปท างานหรืออาศัยอยู่ในจังหวัดอื่นๆ แต่เมื่อมีการจัดพิธีกรรม กลุ่มชาวไท
ลื้อก็จะมีการรวมตัวกัน ทั้งชาวไทลื้อพลัดถิ่นที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านร่มโพธิ์ทอง ที่อาศัยอยู่ในภาคส่วนต่างๆ 
ของประเทศไทย ตลอดจนในพื้นที่ประเทศพม่าก็จะเดินทางเข้ามารวมตัวกัน แม้ว่า กลุ่มชาวไทลื้อพลัดถิ่น
จะกระจัดพลัดพรายออกจากดินแดนบ้านเกิดและด ารงชีวิตโดยปรับตัวเข้ากับบริบททางสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป แต่ในเบื้องลึกแล้ว ชาวไทลื้อพลัดถิ่นยังคงมีส านึกในความเป็นชาติพันธุ์ของตนเอง ซึ่งไม่
อาจะละทิ้งพิธีกรรมอันเป็นรากฐานความเชื่อดั้งเดิมของกลุ่มได้ ซึ่งแม้ชาวไทลื้อพลัดถิ่นจะถูกตัดขาดจาก
มาตุภูมิทางพื้นที่แล้ว แต่ช่วงเวลาในพิธีกรรม ได้คืนมาตุภูมิทางวัฒนธรรมมาชั่วขณะ ชาวไทลื้อเมืองยอง
จึงเป็นตัวแทนของกลุ่มชาติพันธุ์ที่พยายามธ ารงรักษารูปแบบวัฒนธรรมดั้งเดิมในชีวิตจริง เพราะ
วัฒนธรรมเป็นบ้านหลังสุดท้ายของพวกเขาและหลังเดียวที่กลุ่มคนพลัดถิ่นจะสามารถน าติดตัวมาได้ 
 จากงานของวกุล มิตรพระพันธ์จึงสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของคนพลัดถิ่นที่พยายาม
รักษาอัตลักษณ์ของตนที่ข้ามผ่านพรมแดนรัฐชาติ โดยใช้พรมแดนทางวัฒนธรรมในการเชื่อมต่อตนเองเข้า
กับแผ่นดินมาตุภูมิที่ตนจากมา ทั้งการจัดเทศกาลทางศาสนาซึ่งกลายเป็นพื้นที่ให้คนไทลื้อพลัดถิ่นได้
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แสดงอัตลักษณ์ของตนเองบนพื้นแผ่นดินไทย และประกาศตัวตนความเป็นชาวไทลื้อ ตลอดจนรักษาและ
สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนพลัดถิ่นที่มาจากสถานที่เดียวกัน 

ในขณะที่งานของ ทัศนาวดี แก้วสนิท (2559) ในบทความวิชาการเรื่อง “คนพลัดถิ่น “ไทย” ใน
มาเลเซียกับการสื่อสารอัตลกัษณ:์ ข้อค้นพบจากการทบทวนวรรณกรรม” ได้กล่าวถึงคนไทยในมาเลเซียที่
ยังคงธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์เอาไว้ทั้งระบบคุณค่าและความหมายของกลุ่มชาติพันธุ์ มีการตั้งที่อาศัย
ในแถบเดียวกัน และแต่งงานในกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน ท าให้เกิดเครือข่ายขึ้นในชุมชน มีการช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน และใช้กิจกรรมทางศาสนาเป็นตัวสร้างความสมานฉันท์ขึ้นในชุมชน โดยมีวัดเป็นศูนย์กลาง 
ตลอดจนมีสมาคมของกลุ่มชาติพันธุ์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เช่น สมาคมคนสยามมาเลเซีย, สมาคมคน
สยามเคดาห์, สมาคมคนสยามรัฐกลันตัน เป็นต้น โดยใช้สมาคมในการต่อรองกับกลุ่มที่มีอ านาจเหนือกว่า 
ปัจจุบันคนไทยพลัดถิ่นในมาเลเซียยังคงใช้ภาษาไทยในการสนทนากับกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน เสพสื่อทาง
ฝั่งไทย และศึกษาพุทธศาสนา (ทัศนาดี แก้วสนิท, 2559: 137-160) จากงานศึกษานี้ได้แสดงให้เห็นถึง
กลุ่มคนไทยพลัดถิ่นในต่างแดนที่ยังคงพยายามธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ทั้งการสร้างเครือข่ายทางชาติ
พันธุ์(Ethnic network) ตลอดจนประกอบสร้างอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์  (Ethnic Identity)ขึ้นมา เช่น 
ภาษา ศาสนา วฒันธรรมและประเพณี รวมถึงมีกระบวนการก่อร่างสร้างรูป การธ ารงรักษา การต่อรองท้า
ทาย และการสูญสลายหายไปของอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ (เพิ่งอ้าง: 155) 

งานชิ้นนี้สะท้อนให้เห็นถึงการสร้างเครือข่ายทางชาติพันธุ์ที่เข้มแข็งของคนพลัดถิ่นไทยใน
มาเลเซีย ตลอดจนการก่อตั้งองค์กร เพื่อเป็นการสร้างฐานอ านาจในการต่อรองกับกลุ่มที่มีอ านาจ
เหนือกว่า รวมทั้งยังคงธ ารงอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ตนเอาไว้ได้อย่างดีเยี่ยม สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะ
ส าคัญของชนกลุ่มน้อยที่มักจะพยายามธ ารงรักษาอัตลักษณ์ของตนไว้ ตลอดจนความภูมิ ใจในชาติพันธุ
ของตน ท าให้คนพลัดถิ่นไทยยังคงเลือกที่จะธ ารงรักษาอัตลักษณ์ของตนไว้อยู ่

ในงานศึกษาเกี่ยวกับคนไทยพลัดถิ่นอีกชิ้น แต่เป็นคนไทยพลัดถิ่นในประเทศพม่านั้น ทรงชัย 
ทองปาน และรัชพล ไทยฤทธิ์ (2561) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การปรับเปลี่ยนและการธ ารงอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของคนไทยพลัดถิน่ หมู่บ้านสิงขร ในเขตตะนาวศร ีประเทศพมา่ จากงานศึกษาคนไทยพลัดถิ่น
ในประเทศพม่าพบว่า คนไทยพลัดถิ่นในประเทศพม่านั้นเป็นคนพลัดถิ่นที่เกิดจากการปักปันดินแดน ท า
ให้คนไทยพลัดถิ่นจากแต่เดิมที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทยก็กลายเป็นคนไทยพลัดถิ่นในประเทศพม่าไป
โดยปริยายจากสาเหตุดังกล่าว กระนั้น การต้องอาศัยอยู่ในต่างแดนและเป็นชนกลุ่มน้อยกลับเป็นปัจจัย
ส าคัญท าให้กลุ่มคนไทยพลัดถิ่นเหล่านี้มุ่งมั่นในการธ ารงอัต -ลักษณ์ของตนยิ่งขึ้น ยังคงธ ารงรักษา
วัฒนธรรมไทยดั้งเดิมเอาไว้จนกล่าวได้ว่า อาจจะมีความเข้มข้นกว่าคนไทยที่อาศัยอยู๋ในประเทศไทยเสีย
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อีก แต่ขณะเดียวกันนโยบายต่างๆ ของรัฐที่บังคับให้มีการเรียนการสอนเป็นภาษาพม่าและการใช้ภาษา
พม่าในการติดต่อราชการได้กลายเป็นกลไกส าคัญในการพยายามผสมกลมกลืนกลุ่มชาติพันธุ์ในพม่าที่มี
ความหลากหลายเอาไว้ นโยบายของรัฐจึงมีผลกระทบต่อการธ ารงรักษาอัตลักษณ์ของคนไทยพลัดถิ่น แต่
คนไทยพลัดถิ่นกลับสามารถปรับตัวได้อย่างยอดเยี่ยม เนื่องคนไทยพลัดถิ่นส่วนใหญ่จะสามารถพูดได้ 2 
ภาษาคือ ภาษาไทยและภาษาพม่า เมื่ออยู่กับคนไทยด้วยกันหรือเดินทางข้ามแดนมาไทยก็จะพูด
ภาษาไทย และส่งผลให้ได้รับการต้อนรับที่ดีจากเจ้าหน้าที่รัฐไทย แต่เมื่อเจอกับคนพม่าหรือต้องติดต่อ
ราชการในแผ่นดินพม่าก็สนทนาภาษาพม่า ประกอบกับคนไทยพลัดถิ่นและคนพม่านั้นมีจุดร่วมกันคือ 
พุทธศาสนา ท าให้สามารถยอมรับกันง่าย อีกทั้งคนไทยพลัดถิ่นนั้นยังมีวัดไทยเป็นของตนเองก็คือ วัด
สิงขร ซึ่งแต่ก่อนคนไทยพลัดถิ่นจะบวชเรียนหรือเรียนภาษาไทยในวัด การด าเนินพิธีกรรมทางศาสนาจะ
เป็นภาษาไทยหมดเลย ท าให้วัดสิงขรกลายเป็นพื้นที่ ธ ารงอัตลักษณ์ของคนไทยพลัดถิ่น นอกจากนี้ 
เนื่องจากคนไทยพลัดถิ่นในหมู่บ้านสิงขรนั้น ไม่ได้มีความเคร่งครัดเรื่องการแต่งงานข้ามชาติพันธุ์ ท าให้
เกิดการแต่งงานระหว่างคนไทยพลัดถิ่นกับคนพม่า การแต่งงานข้ามชาติพันธุ์นี้เองส่งผลให้อัตลักษณ์ของ
คนไทยพลัดถิ่นเลือนรางลง เด็กที่เกิดมาไม่สามารถสนทนาภาษาไทยได้ แต่กับครอบครัวที่ยังคงรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของตนอย่างเข้มแข็งนั้น ก็ยังคงสนทนาภาษาไทยของลูก 
ครอบครัวเป็นส่วนส าคัญในการธ ารงรักษาอัตลักษณ์และปลูกฝังคนรุ่นต่อไปให้มีส านึกในวัฒนธรรมของ
ตน ส าหรับคนที่มีญาติอยู่ที่ฝั่งไทยก็มีความประสงค์จะส่งลูกไปเรียนภาษาไทยที่ประเทศไทย ในโรงเรียน
ไทย เพราะไม่อยากให้ลืมภาษาไทย นอกจากนี้ คนไทยพลัดถิ่นนั้นยังคงรับสื่อบันเทิงจากฝั่งไทยอยู่ ท าให้
ยังคงเชื่อมต่อกับแผ่นดินมาตุภูมิ สื่อบันเทิงจึงมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการธ ารงอัตลักษณ์ ประกอบกับสื่อพม่า
นั้นไม่มีความหลากหลาย สื่อไทยจึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่าในการเสพย์ 
 อัตลักษณ์ของคนไทยพลัดถิ่นในหมู่บ้านสิงขรจึงมีการปรับเปลี่ยนและการธ ารงอัตลักษณ์เพื่อ
ความอยู่รอดในสังคมที่ตนพักพิง เพื่อให้ยังคงธ ารงรักษาอัตลักษณ์ส่วนใหญ่ของตนไว้ได้ และเลือกใช้อัต
ลักษณ์ทั้งความเป็นไทยและความเป็นพม่าแล้วแต่บริบทอย่างชาญฉลาด 

อรวรรณ ทับสกุล (2546)  เรื่อง หลวงพ่ออุตตมะ : ผู้น าทางวัฒนธรรมกับการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรมของหมู่บ้านมอญพลัดถิ่นที่สังขละบุรี 
 ในงานศึกษานี้ อรวรรณ ทับสกุล ได้ศึกษากลุ่มคนมอญพลัดถิ่นซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์ที่
อพยพเข้าสู่ประเทศไทยหลายระลอกด้วยกัน หากยังเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่คงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของตน
อยู่อย่างชัดเจน ซึ่งชาวมอญพลัดถิ่นที่หนีร้อนมาพึ่งเย็นนั้นก็ได้รับความเป็นอยู่ที่ดีในแผ่นดินไทยที่ตนมา
พึ่งพิงอาศัยคือ ได้รับสิทธิในการปกครองตนเอง มีพื้นที่ของตนเอง สามารถปกครองกันเอง จัดพิธีกรรม
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ทางศาสนาตามความเชื่อความศรัทธาของตน ตลอดจนกลับไปเยี่ยมเยียนญาติพี่น้องของตนในแผ่นดิน
พม่าได้ ในส่วนของชาวมอญพลัดถิ่นที่สังขละบุรีนี้มีการอพยพเข้าสู่ประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2450 ชาว
มอญอพยพรุ่นแรกเมื่อท ามาหากินจนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็เริ่มท าการติดต่อกับญาติที่อาศัยอยู่ในพม่า
และชักชวนมาอาศัยอยู่ในประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยนั้นเป็นแผ่นดินที่สุขสงบร่มเย็น กลุ่มคนมอญ
ที่อพยพเข้าสู่แผ่นดินไทยนั้นมีทั้งมาเป็นครอบครัวเพื่อมาตั้งรกรากบนแผ่นดินไทย และมาคนเดียวเพื่อท า
มาหาเลี้ยงครอบครัวของตนที่อยู่บนแผ่นดินพม่า จนเมื่อหลวงพ่ออุตตมะซึ่งเป็นพระภิกษุชาวมอญได้
อพยพเข้ามาอยู่ในแผ่นดินไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2492 โดยหลวงพ่ออุตตมะนั้นเป็นพระสงฆ์ที่ได้รับความ
เลื่อมใสจากชาวมอญเป็นอย่างมาก เนื่องจากท่านมีชื่อเสียงตั้งแต่ครั้งอยู่ในแผ่นดินพม่าในด้านวัตรปฏิบัติ 
การรักษาโรค งานช่าง และเครื่องรางของขลัง ประกอบกับชาวมอญถือว่า พระสงฆ์เป็นผู้น าชุมชน ท าให้
หลวงพ่ออุตตมะกลายเป็นศูนย์รวมใจของชาวมอญพลัดถิ่นในไทย เมื่อคนมอญอยู่รวมกันมากเข้า หลวง
พ่ออุตตมะจึงรวบรวมคนมอญพลัดถิ่นให้ไปอยู่รวมกันที่บ้านวังกะล่าง เพื่อให้ชาวมอญพลัดถิ่นได้อยู่
รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน สามารถพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และง่ายต่อการปกครองให้สงบเรียบร้อย 
 คนมอญพลัดถิ่นนั้นยังคงลักษณะอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของตนไว้ค่อนข้างเด่นชัด โดยยังคง
สนทนาภาษามอญกันในครอบครัวและหมู่บ้าน ท าให้เด็กชาวมอญพลัดถิ่นยังสามารถสนทนาภาษามอญ
ได้ ท าให้ก่อนเข้าสู่ระบบการศึกษาไทยก็ต้องฝึกพูดภาษาไทยที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเสียก่อนจะเข้าสู่ระบบ
การศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด ส่วนในด้านการแต่งกายนั้น คนมอญพลัดถิ่นนั้นได้มีการ
ปรับตัวเข้ากับสังคมสมัยใหม่มากขึ้น การแต่งกายตามชาติพันธุ์ของตนจึงเสื่อมความนิยมลง และเด็กรุ่น
ใหม่ก็มีแนวโน้มจะตามกระแสมากขึ้น โดยได้รับอิทธิพลจากสื่อเป็นหลัก ท าให้มีการรณรงค์สวมชุดชาติ
พันธุ์มอญในช่วงงานเทศกาลต่างๆ แทน ในส่วนของคนมอญนั้นในการตั้งบ้านเรือนนั้นมักอาศัยรวมกันใน
หมู่เครือญาติ ภายหลังการแต่งงานจะย้ายไปอาศัยกับฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายก็ได้ไม่มีข้อห้าม แต่มักย้ายไป
อาศัยกับฝ่ายชาย เนื่องจากคนมอญมีประเพณีนับถือผีตามบรรพบุรุษฝ่ายชาย ประกอบกับในปัจจุบัน 
จากเดิมที่หมู่บ้านมีพื้นที่กว้างขวาง แต่ด้วยประชากรที่หนาแน่นขึ้น ท าให้มีผู้คนอยู่อาศัยมากขึ้น ส่งผลให้
การตั้งบ้านเรือนภายหลังการแต่งงานนั้น ต้องย้ายไปตั้งไกลขึ้น ส่วนในด้านอาหารนั้น ไม่ได้มีการแสดง
ลักษณะเป็นมอญที่ เด่นชัด แต่ขึ้นกับวัตถุดิบที่หาได้ในท้องที่มากกว่า แต่ในปัจจุบันก็เน้นความ
สะดวกสบายมากขึ้น โดยซื้ออาหารปรุงส าเร็จ เนื่องจากสะดวกและราคาถูกกว่าท ากินเอง นอกจากนี้คน
มอญพลัดถิ่นยังคงจัดเทศกาลต่างๆ และยึดมั่นในความเชื่อเรื่องผีและพระพุทธศาสนา โดยมีหลวงพ่อ
อุตตมะเป็นศูนย์กลางความเช่ือของคนมอญพลัดถิ่นในสังขละบุรี ความเช่ือทางศาสนาจึงเป็นส่วนส าคัญใน
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การช่วยธ ารงรักษาอัตลักษณ์ของคนมอญพลัดถิ่น ให้ชาวบ้านมารวมตัวกัน เป็นการแสดงออกถึงอัต
ลักษณ์คนมอญ และเป็นเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจให้แก่คนมอญพลัดถิ่นสังขละบุรี 

พิมพ์ปฏิมา นเรศสกุล (2558) เรื่อง พื้นที่ความรู้ อัตลักษณ์และการปรับตัวของคนพลัดถิ่น :
กรณีศึกษา ชาวไทยพวน อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
 ในงานศึกษานี้ พิมพ์ปฏิมา นเรศสกุลได้ท าการศึกษาคนไทยพวนพลัดถิ่น ซึ่งในปัจจุบันมีคนไทย
พวนอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก เนื่องจาการอพยพหนีภัยสงครามและการถูกกวาดต้อนเข้า
มาในประเทศไทย ซึ่งชาวไทยพวนนั้นถือเป็นหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้รับผลกระทบจากวาทกรรมการ
สร้างความเป็นคนอื่นของรัฐ-ชาติไทย ต่อมาเมื่อแนวคิดพื้นที่ทางสังคม โลกาภิวัตน์ และคนพลัดถิ่นได้รับ
การถกเถียงว่า ชาติพันธุ์และวัฒนธรรมไม่สามารถบรรจุไว้ในอาณาบริเวณใดบริเวณหนึ่งได้ แต่เป็นสิ่งที่มี
พลวัต มีการตัดข้ามพรมแดนทางชาติพันธุ์ และมีลักษณะลื่นไหลอยู่ตลอดเวลา ประกอบกับนโยบายของ
รัฐสมัยใหม่นั้นพยายามส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ทางการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคม ท าให้คนในสังคมมีการยอมรับความแตกต่างทางชาติพันธุ์มากยิ่งขึ้น ท าให้กลุ่มชาติพันธุ์ที่ถูก
กดทับด้วยความเป็นอื่นมานาน มีโอกาสในการแสดงตัวตนของตนเอง โดยชาวไทยพวนพลัดถิ่นในอ าเภอ
ปากพลี จังหวัดนครนายกนั้น โดยชาวไทยพวนได้ใช้พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวน วัดฝั่งคลอง เป็นสถานที่
ในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชาวไทยพวนพลัดถิ่น 
 ชาวไทยพวนพลัดถิ่นนั้นยังคงมีส านึกความเป็นชาติพันธุ์ของตนเองอยู่สูง ยังคงจดจ า
ประวัติศาสตร์และต านานของชาติพันธุ์ตนได้ รวมถึงยังคงธ ารงรักษาอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของตนเอาไว้
ได้อย่างชัดเจน แต่ขณะเดียวกันด้วยความที่อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของชาวไทยพวนพลัดถิ่นนั้นมีพื้นฐานที่
คล้ายคลึงกับวัฒนธรรมไทยคือ รากฐานของการนับถือศาสนาพุทธและการนับถือผี ท าให้คนไทยพวน
สามารถผสมกลมกลืนกับคนไทยได้อย่างไม่ประดักประเดิด แต่เมื่อต้องติดต่อราชการ ชาวไทยพวนพลัด
ถิ่นก็สามารถสลับว่า ตนเป็นคนไทยได้เช่นกัน อัตลักษณ์ของคนพลัดถิ่นจึงมีการเลื่อนไหล มีการเลือก
น าเสนอ และการพยายามเช่ือมโยงอัตลักษณ์ดั้งเดิมของตนเข้ากับพื้นที่ที่ตนพักพิง ท าให้อัตลักษณ์ของคน
พลัดถิ่นเหล่านี้เป็นอัตลักษณ์พันทาง และมีการสร้างขึ้นมาใหม่ ท าให้อัตลักษณ์ของพวกเขากลายเป็นสิ่งที่
ถูกสร้าง มีลักษณะที่เป็นเรื่องเล่า สะท้อนให้เห็นถึงการด ารงอยู่ของคนพลัดถิ่นที่ต้องปรับตัวเข้ากับ
แผ่นดินที่ตนพักพิงอาศัย 

นัทธนัย ประสานนาม (2551) เรื่อง วรรณกรรมจีนพลัดถิ่นกับ การผลิตซ้ าอุดมการณ์การผนวก
รวมในบริบทสังคมไทย 
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 ได้ท าการศึกษาวรรณกรรมที่กล่าวถึงคนจีนพลัดถิ่นในสังคมไทย โดยในงานของคลามเมอร์ 
(Clammer, 2009: 9, อ้างถึงใน นัทธนัย ประสานนาม, 2551: 11) ได้กล่าวว่า การอพยพของคนพลัดถิ่น
และการติดต่อของวัฒนธรรมสร้างองค์ประกอบแบบที่อัตลักษณ์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมสมัยถูกสร้าง
ขึ้นมา โครงสร้างสังคมและส่วนประกอบเชิงชาติพันธุ์ของทุกสังคมในภูมิภาคนี้เป็นประจักษ์พยานต่อความ
จริงที่ว่า ‘โลกาภิวัตน์’ ด ารงอยู่ ณ ที่นี้ก่อนการสร้างศัพท์ค านี้ขึ้นมาเสียด้วยซ้ า ซึ่งในกรณีของประเทศ
ไทยนั้น ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ถูกน าเสนอผ่านงานวรรณกรรมมาอย่างยาวนาน 
โดยเฉพาะกรณีของคนจีนที่มีความสัมพันธ์กับประเทศไทยมาอย่างแน่นแฟ้น ประกอบกับรัฐไทยให้
ความส าคัญกับปัญหาคนจีนมาโดยตลอด เนื่องจากจ านวนของชาวจีนโพ้นทะเลในไทยที่เพิ่มขึ้นทุกขณะ 
นโยบายของรัฐไทยตั้งแต่สมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์จนถึงรัฐบาลเผด็จการในชุดต่อๆ มาจึงให้
ความส าคัญกับนโยบายผสมกลมกลืนวัฒนธรรมและการสร้างบูรณาการแห่งชาติ เพื่อให้ชุมชนชาวจีนใน
ไทยจ าเป็นต้องปรับตัวเข้ากับบริบทสังคมไทย นัธนัย ประสานนามจึงเห็นว่า ผลจากนโยบายดังกล่าวท า
ให้ภาพแทนของคนจีนในวรรณกรรมบางเรื่อง เช่น วรรณกรรมเรื่อง อยู่กับก๋ง ของหยก บูรพา ที่น าเสนอ
ภาพของคนจีนที่มีจิตส านึกและความจงรักภักดีต่อแผ่นดินไทย ซึ่งชนชั้นปกครองไม่ ได้ใช้ก าลังควบคุม
ประชาชน หากใช้เหตุผลและระบบศีลธรรมเป็นเครื่องมือสร้างความชอบธรรม ปฏิบัติการน าสังคมท างาน
ผ่านกลไกด้านอุดมการณ์ทั้งหลายของสังคม เช่น สถาบันครอบครัว โรงเรียน ศาสนา และสถาบัน
สื่อมวลชน ด้วยความที่รัฐไทยเน้นนโยบายในการพยายามผสมผสานกลมกลืนคนจีนในไทยทั้งในระดับ
อะลุ้มอล่วยไปจนถึงแข็งกร้าว ท าให้ลูกหลานจีนที่เกิดและเติบโตบนแผ่นดินไทยมีความยืดหยุ่นสูงในการ
หลอมรวมอัตลักษณ์จีนเข้ากับความเป็นไทยทั้งวิถีชีวิต เงื่อนไขทางการเมือง และสภาพการณ์ของ
สังคมไทยมาโดยตลอด 
 งานวรรณกรรมเรื่อง อยู่กับก๋ง ของหยก บูรพา เป็นภาพสะท้อนของชีวิตคนจีนพลัดถิ่นที่อาศัยอยู่
ในสังคมไทย ผ่านตัวละครคือ ก๋ง ชายชาวจีนพลัดถิ่นที่ต้องพรากจากบ้านเกิดเมืองนอนมาอาศัยอยู่ใน
แผ่นดินไทย แต่มีความจงรักภักดีต่อแผ่นดินที่ตนพักพิง เนื่องจากมีความสุขสบายกว่าบ้านเกิดเมืองนอน
ของตน อีกทั้งยังปลูกฝังให้ลูกหลานรักความเป็นไทย รักแผ่นดินไทย ทลายค่านิยมเก่าๆ ที่ต้องแต่งงานกับ
คนจีนเหมือนกัน หรือการเรียนหนังสือจีน เพื่อธ ารงรักษาอัตลักษณ์ของคนจีนเอาไว้ โดย อมรา พงศา
พิชญ์ (2547: 153, อ้างถึงใน นัทธนัย ประสานนาม, 2551: 18) กล่าวว่า “คนจีนที่อพยพมาจากประเทศ
จีนมีความพร้อมที่จะปรับตัว เพราะเมื่อออกเดินทางก็ตั้งใจมาสู้กับสถานการณ์ใหม่อยู่แล้ว จึงมีค่านิยม
ของผู้อพยพย้ายถิ่นฐาน (immigrant value) ในการปรับตัวทางความคิด ค่านิยม และวิถีชีวิต ลูกหลาน
ได้รับการอบรมเลี้ยงดูให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และให้มีศักยภาพที่จะปรับเปลี่ยนเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่ๆ 
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ได้” ส่วน หยก ตัวละครที่รับการอบรมเลี้ยงดูจากก๋งนั้น เป็นตัวแทนของคนจีนพลัดถิ่นที่มีความเป็นไทย
และความเป็นจีนอยู่ในตัว โดยบางคราวก็ยกย่องคนจีนที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกับตน และส านึกความ
เป็นคนไทยที่ได้รับการอบรมจากก๋ง อัตลักษณ์ของหยกจึงมีความเลื่อนไหลขึ้นกับสิ่งที่มากระทบหรือ
ประสบพบเจอ 
 ขณะที่วรรณกรรมเรื่อง จดหมายจากเมืองไทย ของโบตั๋น ได้เสนอภาพของคนจีนรุ่นเก่าและคน
จีนรุ่นใหม่ที่มีความขัดแย้งกัน เนื่องจากเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่คนจีนก าลังถูกหลอมรวมเข้ากับความเป็น
ไทย ที่ตัวละคร ตันส่วงอู๋ รู้สึกขมขื่นที่เขาไม่สามารถเก็บลูกๆ ของเขาไว้ใน ‘รังไหมทางวัฒนธรรม’ และ
เขาจ าเป็นต้องเปิดใจยอมรับวัฒนธรรมของประเทศไทยที่ตนมาอยู่ใหม่ (Kintannar, 1988: 78, อ้างถึงใน 
นัทธนัย ประสานนาม, 2551: 26) ส่วนงานเรื่องสั้น เช็งเม้ง (2546) ของวินทร์ เลียวรินทร์ ได้เสนอความ
ขัดแย้งของคนจีนต่างวัยด้วยเช่นกัน เมื่อเด็กจีนรุ่นใหม่ถูกคนจีนรุ่นเก่าบังคับให้เรียนภาษาจีน และห้าม
พูดภาษาไทยในบ้านเด็ดขาด เนื่องจากคนจีนรุ่นเก่าก็มีทัศนคติว่า อั๊วเกิดเป็นจีน ก็ขอตายเป็นจีน ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นถึงความยึดมั่นในวัฒนธรรมดั้งเดิมของตน แต่เด็กรุ่นใหม่ที่เกิดในไทยกลับรู้สึกว่า ผมไม่ใช่
คนจีน ผมเกิดในไทย เพราะฉะนั้นผมเป็นคนไทย จึงเห็นได้ว่า ทัศนคติและลักษณะการพูดของคนต่างวัยมี
ความแตกต่างกันอย่างชัดเจน แต่ขณะเดียวกันเรื่องสั้นนี้ก็แสดงแง่มุมอย่างสนใจว่า คนจีนพลัดถิ่นรุ่นใหม่
ก็ไม่ได้มีความซาบซึ้งในความเป็นคนไทยอย่างเข้มข้นเท่าใดนัก เพราะแม้จะเปลี่ยนนามสกุลเป็นคนไทย 
แต่ก็เป็นไปในแง่ประโยชน์ของการติดต่อราชการเป็นหลัก ไม่ได้เกิดจากส านึกรักแผ่นดินไทยหรือคิดว่า 
ตนมีศักดิ์ศรีของความเป็นไทยเทียบเท่ากับคนไทยคนอื่นๆ ในด้านงานวรรณกรรมจีนพลัดถิ่นในประเทศ
สหรัฐอเมริกา นิภาภัทร (2544: 174, อ้างถึงใน นัทธนัย ประสานนาม, 2551: 17) กล่าวว่า “จุดมุ่งหมาย
หลักของการน าเสนอวรรณกรรมของนักเขียนอเมริกันเชื้อสายจีนมักเป็นไปเพื่อสะท้อนภาพชีวิตของชน
กลุ่มน้อยและต้องการประกาศความมีตัวตนให้สังคมกระแสหลักได้รับรู้ ขณะเดียวกันก็พยายามด ารงไว้ซึ่ง
วัฒนธรรมของกลุ่มให้สืบทอดต่อไป” 
 เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับวรรณกรรมจีนพลัดถิ่นของไทยจึงเห็นได้ว่า ค่อนข้างมีความแตกต่างกัน
อยู่พอสมควร ในขณะที่วรรณกรรมจีนพลัดถิ่นในสหรัฐอเมริกาต้องการประกาศตัวตนและหาส่วนเสี้ยว
รากเหง้าของวัฒนธรรมในตัวตน แต่วรรณกรรมไทยมักแสดงให้เห็นถึงการต่อสู้กับนโยบายการผสม
กลมกลืนของรัฐ ความลักลั่นระหว่างความเป็นจีนและความเป็นไทย ส านึกรักในประเทศที่ตนพักพิง 
ตลอดจนการน าเสนอความเป็นพลเมืองไทยที่ดีที่มีความจงรักภักดีต่อแผ่นดินไทยเทียบเท่ากับคนไทยทุก
คน แต่ในความจริงแล้ว อัตลักษณ์ของคนจีนพลัดถิ่นยังไม่ได้หายไป หากยังคงธ ารงรักษาอยู่ข้ามกาลเวลา 
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การพยายามปรับตัวเข้ากับสังคมไทย ท าให้อัตลักษณ์ของคนจีนพลัดถิ่นในไทยนั้นมีความยืดหยุ่นสูง โดย
อยู่ตรงกลางระหว่างความเป็นจีนและความเป็นไทย 

 
วรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องชาติพันธุ์ธ ารง (Ethnicity) 
ปิยปาณ มงคลทรง (2546) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “การธ ารงเอกลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของกลุ่ม

มุสลิมในเมือง ศึกษาผ่านพิธีกรรมการถือศีลอด ของมุสลิมชุมชนซอยโปโล แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร” ได้กล่าวถึงมุสลิมชุมชนซอยโปโลที่อพยพมาจากอินโดนีเซียด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ 
การเมือง และการปกครองจากการเข้ามายึดครองของประเทศฮอลันดาในยุคล่าอาณานิคม โดยกลุ่มชาติ
พันธุ์นี้คนไทยทั่วไปจะนิยมเรียกกันว่า “แขกยะวา” ซึ่งชุมชนซอยโปโลนี้แต่เดิมมีคนไทยกับคนจีนอาศัย
อยู่ก่อนแล้ว แต่ในเวลาต่อมาแขกยะวามีจ านวนมากกว่า ซึ่งตามธรรมชาติของชุมชนมุสลิมนั้นจะนิ ยม
สร้างศาสนสถาน เมื่อชาวมุสลิมมาอยู่ในจ านวนมากพอจึงมีการสร้างมัสยิดขึ้นคือ “มัสยิดอินโดนีเซีย” อัน
เป็นชื่อที่บ่งบอกถึงปูมหลังของคนมุสลิมในชุมชนนี้ได้เป็นอย่างดี ต่อจากนั้นจึงตามมาด้วยการเปิด
โรงเรียนสอนศาสนา ถึงแม้ว่า ชาวมุสลิมชุมชนซอยโปโลจะมีการส าแดงและธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์
ของตนอยู่แล้ว ทว่าด้วยการเข้าสู่ภาวะสมัยใหม่ และการเข้ามาจัดการชุมชนของรัฐอันเป็นการลดทอน
อ านาจของคนในชุมชนในการจัดการพื้นที่ของตนเอง ส่งผลให้กลุ่มมุสลิมซอยโปโลจ าเป็นต้องปรับตัวให้
เข้ากับบริบทสังคมสมัยใหม่ ขณะเดียวกันก็ยังคงพยายามธ ารงอัตลักษณ์ของตนไว้ ผ่านรูปแบบการ
แต่งงาน ค าเรียกญาติ และพิธีกรรมทางศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือศีลอด ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดเด่นของ
ศาสนาอิสลาม แต่จากผลการศึกษาพบว่า การถือศีลอนปัจจุบันมีความเคร่งครัดน้อยลง เนื่องจากปัจจัย
หลายๆ อย่างที่เข้ามากระทบ โดยปัจจัยหนึ่งมาจากแนวคิดเรื่องวิทยาศาสตร์ที่เข้ามาลดทอนความเชื่อใน
ส่วนนี้ไป ประกอบกับชุมชนเริ่มมีความเป็นเมืองมากขึ้น ท าให้สภาพชุมชนแตกต่างไปจากเดิม ตลอดจน
มุสลิมชุมชนซอยโปโลเองก็มีการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมกับคนในชุมชนเดียวกันทั้งคนไทยและคนจีน 
และยอมรับมาใช้ได้อย่างไม่ตะขิดตะขวงใจ สะท้อนภาพปรากฏการณ์ทางชาติพันธุ์ในปัจจุบันที่กลุ่มชาติ
พันธุ์ต้องต่อสู้ต่อรองทั้งกับอ านาจรัฐและวัฒนธรรมกระแสหลัก การกลืนกลายทางวัฒนธรรม ตลอดจน
ภาวะสมัยใหม่ที่เข้ามามีส่งผลกระทบในชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

ในส่วนงานศึกษาของ ธีรนันท์ ช่วงพิชิต (2551)นั้น ได้ท าการศึกษาในแนวเดียวกัน แต่
ท าการศึกษาเรื่อง “พิธีเจ้าเซ็น(อาชูรอ) : อัตลักษณ์และการธ ารงชาติพันธุ์ของมุสลิมนิกายชีอะห์ใน
สังคมไทย” โดยศึกษาแขกเจ้าเซ็นหรือมุสลิมนิกายชีอะห์ที่อาศัยอยู่ในย่านฝั่งธนบุรี โดยผ่านมิติทาง
ประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจนการศึกษาการธ ารงชาติพันธุ์ผ่านพิธีกรรมคือ พิธีเจ้าเซ็น
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(อาซูรอ) ท าให้เห็นว่า แขกเจ้าเซ็นนี้เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นส่วนหนึ่งในสังคมไทยมาอย่างยาวนาน และมี
พัฒนาการร่วมมากับสังคมไทย โดยนอกจากมุสลิมนิกายชีอะห์กลุ่มนี้จะต้องพยายามปรับตัวให้เข้ากับ
บริบทสังคมไทยแล้ว ในขณะเดียวกันก็ต้องธ ารงชาติพันธุ์ของตนไว้ไม่ให้กลืนหายไปกับกระแสวัฒนธรรม
หลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งมุสลิมนิกายชีอะห์ที่เป็นมุสลิมชายขอบในสังคมไทย โดยใช้พิธีเจ้าเซ็นเสมือนหนึ่ง
เวทีหรือพ้ืนที่เล็กๆ ในการแสดงตัวตนของกลุ่มชาติพันธ์ุ 

ภัณฑิรา เปรมปรีด์ (2560) เรื่อง การธ ารงอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ไทใหญ ่กรณีศึกษา ศูนย์ปฏิบัติ
ธรรมสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

จากงานศึกษาของภัณฑิรา เปรมปรีด์พบว่า คนไทใหญ่ได้อพยพเข้าสู่ประเทศไทยเนื่องจากภัย
สงครามและเข้ามาประกอบอาชีพเป็นส าคัญ โดยชาวไทใหญ่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีด้วยกัน 2 กลุ่ม
คือ กลุ่มพ่อค้านักธุรกิจและกลุ่มลูกจ้างแรงงาน มีอาชีพที่แตกต่างหลากหลายกันไป ชาวไทใหญ่ได้ใช้พื้นที่
ศูนย์ปฏิบัติธรรมสาธุประดิษฐ์แห่งนี้เป็นที่รวมตัวพบปะกับกลุ่มชาวไทใหญ่ด้วยกัน โดยมักมาในช่วง
วันหยุดสุดสัปดาห์คือ วันอาทิตย์ เนื่องจากเป็นวันหยุดจากการท างาน โดยการมารู้จักศูนย์ปฏิบัติธรรม
แห่งนี้มักจะมาจากเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ที่แนะน าให้มา การเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาและเทศกาล
ต่างๆ ท าให้คนไทใหญ่รู้สึกอบอุ่นใจเหมือนได้กลับไปอยู่บ้านของตนอีกครั้งหนึ่ง ผ่านการเข้าร่วมพิธีกรรม
ทางศาสนา อาหาร และการแต่งกาย นอกจากนี้ศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ยังมีการเรียนการสอนภาษาไทย
และภาษาอังกฤษในช่วงวันอาทิตย์ เพื่อส่งเสริมให้ชาวไทใหญ่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน
ได้ จึงเห็นได้ว่า ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม ศูนย์ปฏิบัติธรรมสาธุประดิษฐ์แห่งนี้ได้สร้าง
พื้นที่ให้แก่ชาวไทใหญ่ที่ต้องพลัดถิ่นฐานบ้านเกิด และช่วยให้ชาวไทใหญ่ที่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองได้ธ ารง
รักษาและแสดงออกถึงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของตนเอง ให้ชาวไทใหญ่ได้ยึดโยงตนเองกับมาตุภูมิผ่าน
พื้นที่ทางวัฒนธรรมในบริบทข้ามพรมแดน 

รุ่งนภา พราหมณ์วงศ์ (2544) เรื่อง การธ ารงอัตลักษณ์ของชุมชนชาวจีนคาทอลิกผ่านพิธีศพ : 
กรณีศึกษาชุมชนคาทอลิกบ้านบางนกแขวก ต าบลบางนกแขวก อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

ในงานศึกษาชิ้นนี้ รุ่งนภา พราหมณ์วงศ์ได้ท าการศึกษาชุมชนชาวจีนโพ้นทะเลในไทยที่นับถือ
ศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกซึ่งเป็นประเด็นศึกษาที่น่าสนใจโดยพบว่า คนจีนโพ้นทะเลเหล่านี้ล้วนอพยพ
เข้าสู่ประเทศไทยเพื่อแสวงหาโอกาสที่ดีกว่าให้แก่ชีวิต ประกอบกับในขณะนั้นได้มีมิชชันนารีเข้ามาเผยแผ่
ศาสนาในประเทศไทย โดยมีชาวจีนเป็นกลุ่มเป้าหมายส าคัญ เนื่องจากในทรรศนะของคริสต์ศาสนาแล้ว 
การนับถือเทพเจ้าของชาวจีนนั้นเป็นความผิดบาป คนจีนโพ้นทะเลส่วนใหญ่ตัดสินใจเข้ารีตนับถือคริสต์
ศาสนา เนื่องจากผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ที่ดินส าหรับการอยู่อาศัย และการให้ลูกหลานเข้าเรียนใน
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โรงเรียนของคริสต์ เห็นได้ว่า คนจีนคาทอลิกได้ใช้คริสต์ศาสนาเป็นกลไกในการเลื่อนสถานะทางสังคมและ
เศรษฐกิจ ตลอดจนแบ่งแยกตนเองออกจากคนจีนกลุ่มอื่นๆ ทว่าคนจีนคาทอลิกเหล่านี้แม้จะเข้ารีตเป็น
คริสตศาสนิกชนไปแล้ว แต่ไม่ได้รับเข้ามาทั้งหมด หากมีการปรับเปลี่ยนบางส่วนให้เข้ากับวิถีชีวิตชีวิตและ
วัตรปฏิบัติเดิมของตน โดยไม่ขัดต่อบทบัญญัติทางศาสนา เช่น การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเป็น
ภาษาจีน การเคารพบูชาบรรพบุรุษที่ปรับให้สอดคล้องกับความเชื่อของคริสต์ศาสนาในการเคารพบุพการี 
เป็นต้น โดยการท าพิธีศพนั้น รุ่งนภา พราหมณ์วงศ์ ได้ให้ความเห็นถึงการประกอบพิธีมิสซาหน้าศพของ
ชาวจีนคาทอลิกว่า ไม่ได้มีความแตกต่างจากพิธีกงเต๊กนัก โดยมีกระบวนการที่คล้ายคลึงกัน ทั้งการสวด
ศพและการน าไปฝังในสุสาน ส่วนข้อแตกต่างที่ค้นพบคือ การไว้ทุกข์ให้แก่ผู้เสียชีวิตซึ่งแตกต่างจากธรรม
เนียมปฏิบัติของคริสต์ศาสนิกชนทั่วไป จึงเห็นได้ว่า ชาวจีนโพ้นทะเลเหล่านี้มีการผสมผสานความเชื่อ
วัฒนธรรมของตนกับความเช่ือทางคริสต์ศาสนาได้อย่างกลมกลืน 

สังเกตได้ว่า อัตลักษณ์ของชาวจีนคาทอลิกกลุ่มนี้มีลักษณะที่ซับซ้อนและหลากหลาย และมีการ
น าเสนอที่แตกต่างกันไปตามบริบทต่างๆ อย่างไรก็ตาม การธ ารงอัตลักษณ์ของชาวจีนคาทอลิกกลุ่มนี้มี
แนวโน้มที่จะลดลง เนื่องจากความเห็นที่ขัดแย้งระหว่างคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ ซึ่งกลุ่มคนรุ่นเก่านั้น
ยังคงยึดมั่นและให้ความส าคัญกับความเชื่อดั้งเดิมของตนมากกว่า ต่างจากกลุ่มเด็กรุ่นใหม่ที่ปรับตัวตาม
สังคมไทยและคริสต์ศาสนามากขึ้น 

ดวงกมล บางสมบุญ (2549) เรื่อง การธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของชาวเมี่ยน กรณีศึกษา: 
ชุมชนบ้านโจ้โก้ อ าเภอท่าวังผา 

จากงานศึกษาของดวงกมล บางสมบุญพบว่า ชาวเมี่ยนยังคงธ ารงรักษาอัตลักษณ์ของตนได้อย่าง
ดีเยี่ยม เนื่องจากชาวเมี่ยนนั้นอาศัยอยู่ร่วมกัน มีพื้นที่เป็นของตนเอง ท าให้ชุมชนบ้านโจ้โก้เป็นพื้นที่ของ
ชาวเมี่ยนและง่ายต่อการธ ารงอัตลักษณ์ของตน ชาวเมี่ยนยังคงพูดภาษาเมี่ยนอยู่ โดยจะพูดกันใน
ครัวเรือน ส่วนภาษาไทยนั้นจะเรียนในการศึกษาภาคบังคับ ชาวเมี่ยนรุ่นเก่านั้นโดยมากจะสนทนา
ภาษาไทยไม่ได้ เนื่องจากไม่มีความจ าเป็นต้องติดต่อกับคนภายนอก แต่คนรุ่นใหม่มักพูดภาษาไทยกันได้
ทุกคน การแต่งกายของชาวเมี่ยนนั้นมีความเปลี่ยนแปลงไป โดยปรับให้เข้ากับบริบทสังคมสมัยใหม่มาก
ขึ้น เพราะสภาพภูมิอากาศที่ค่อนข้างร้อน และปฏิบัติชุดประจ าชาตินั้นมีราคาแพง ท าให้ชาวเมี่ยนเลือกใส่
เสื้อผ้าตามสากลนิยมเนื่องจากมีราคาถูกกว่าและใส่ง่าย ส่วนชุดประจ าชาตินั้นจะใส่ในช่วงเทศกาล เพื่อ
ความสวยงาม อีกทั้งชาวเมี่ยนยังมีลักษณะนิยามความเป็นเขากับความเป็นเราไว้ชัดเจน โดยจะเรียกคน
เมืองหรือคนไทยพื้นราบว่า ‘จั๋น’ และเรียกตนเองว่า ‘เย้า’ หากต้องแสดงตนกับคนภายนอก เนื่องจาก
เป็นค าที่คนส่วนใหญ่เข้าใจ แต่โดยแท้จริงแล้ว คนเมี่ยนเรียกชาติพันธุ์ตนเองว่า เมี่ยน มีการแสดงออก
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ความเป็นชาวเมี่ยนเมื่ออยู่ในชุมชน และแสดงออกความเป็นไทยเมื่อต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนภายนอกหรือ
ติดต่อทางราชการ 

 
วรรณกรรมเกี่ยวกับคนอินเดียพลัดถิ่น 
งานของ Ruchi Agarwal (2014) เรื่อง “Hinduism transformed or Preserved? A Case 

study of Hindu Diaspora in Thailand” ได้พยายามศึกษาการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ของคนฮินดูพลัด
ถิ่นในประเทศไทย โดยคนอินเดียได้อพยพเข้าสู่ประเทศไทยเนื่องจากปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองที่กระตุ้นให้คนอินเดียอพยพออกจากบ้านเกิดเมืองนอนเพื่อแสวงหาโอกาสที่ดีกว่า โดยคลื่นแรก
ของการอพยพนั้นคือ ช่วงปลายค.ศ. 1800 มีพ่อค้าชาวทมิฬและคุชราตีเข้ามาค้าขายอัญมณีและผ้าทอ 
คลื่นที่สองคือ ช่วงปีค.ศ. 1890 คนอินเดียที่อพยพเข้ามาส่วนใหญ่เป็นผู้นับถือศาสนาฮินดูและสิกข์ใน
รัฐปัญจาบ รัฐทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดีย สืบเนื่องมาจากความขัดแย้งทางศาสนาและการแย่ง
ชิงดินแดน จนมาถึงคลื่นที่สามคือ ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 20 คนอินเดียได้อพยพเข้าสู่ประเทศไทยด้วยความ
ยากจนข้นแค้น ภัยแล้ง และการว่างงาน ตลอดจนปัญหาทางการเมืองอย่างการแบ่งแยกดินแดนระหว่าง
ประเทศอินเดียและปากีสถานในปีค.ศ. 1940 ส่งผลให้ตัวเลขของคนอินเดียทั้งผู้นับถือศาสนาสิกข์และ
ฮินดูจากประเทศปากีสถานอพยพออกสู่ประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น เนื่องจากเหตุการณ์ความวุ่นวายใน
แผ่นดินมาตุภูมิ โดยประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่สงบสุข ประกอบกับมีคนอินเดียอพยพมาค้าขายและตั้ง
รกรากอยู่ก่อนหน้า ตลอดจนก่อตั้งศาสนสถาน ศาสนสถานจึงเป็นตัวการส าคัญในการให้การสนับสนุน
ทางสังคมและการเงิน ตลอดจนช่วยยึดโยงคนอินเดียพลัดถิ่นเข้าไว้ด้วยกัน 

ในด้านความส าคัญของศาสนาต่อตัวตนของคนพลัดถิ่นนั้น Ruchi Agarwal ได้หยิบยกงานศึกษา
ของ Luchesi (2004) เกี่ยวกับชุมชนชาวทมิฬในประเทศเยอรมนีว่า เทวาลัยของชาวทมิฬในเยอรมันนีนั้น
มีส่วนส าคัญที่ช่วยเชื่อมโยงพวกเขาเข้ากับแผ่นดินมาตุภูมิหรืออย่างที่ชาวอินเดียนิยมเรียกว่า “ภารต
มาตา” ตลอดจนช่วยให้อนุชนรุ่นหลังได้ซึมซับภาพจ าลองของแผ่นดินมาตุภูมิตนเอง เช่นเดียวกับศรีคุรุ
สิงห์สภาของชาวสิกข์ในพาหุรัด และวัดศรีมหามารีอัมมันบนถนนสีลม ตลอดจนการรวมตัวชุมนุมกันของ
ชาวอินเดียตามศาสนสถานในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์นั้นเป็นอัตลักษณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากแผ่นดินมาตุภูมิ 
อันสะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวของคนอินเดียพลัดถิ่นเข้ากับบริบทสังคมไทยที่ปรับตัวตามสังคมตะวันตก
สมัยใหม่ เนื่องจากในอินเดียนั้น ผู้ศรัทธามักไปศาสนสถานตามความสะดวกหรือในวันประจ าเทพเจ้าที่ตน
เคารพศรัทธาเป็นพิเศษ 
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เนื่องจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดูนั้นมีพิธีกรรมที่ข้องเกี่ยวกับสายน้ าเสียเป็นส่วนใหญ่ แต่เนื่องจาก
คนอินเดียพลัดถิ่นไม่สามารถเดินทางไปท าทุกครั้งที่มีพิธีกรรมได้ คนอิน เดียพลัดถิ่นในไทยจึงมีการ
ปรับเปลี่ยนมาท าพิธีบริเวณแม่น้ าเจ้าพระยา หรือทะเลที่จังหวัดชลบุรีแทน นอกจากนี้ชาวอินเดียพลัดถิ่น
ในไทยยังท าตามความปรารถนาของเจ้าบ้าน (Host Country) เนื่องจากในประเทศอินเดียนั้น พระพรหม
เป็นเทพที่ไม่ได้บูชากันอย่างแพร่หลายนัก แต่ในประเทศไทยนั้นมีการเคารพบูชากันอย่างแพร่หลาย ใน
ฐานะเทพเจ้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาลพระพรหมเอราวัณที่เป็นที่นิยมทั้งในหมู่คนไทยและชาวต่างชาติ 
ท าให้วัดเทพมณเฑียรหรือฮินดูสมาชนั้นอัญเชิญเทวรูปพระพรหมจากชัยปุระ ประเทศอินเดียมา
ประดิษฐาน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของเจ้าบ้านที่พบว่า ชาวไทยนั้นมีความสนใจและเข้าร่วมศา
สนพิธีของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูมากขึ้น จากเดิมที่ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูจ ากัดไว้เฉพาะในพระราชพิธี
เท่านั้น ในทางกลับกันคนฮินดูพลัดถิ่นในไทยกลับมีการกลมกลืนทางวัฒนธรรมกับประเทศเจ้าบ้านมาก
ขึ้นคือ ไม่ได้เคร่งครัดในศาสนาเท่ากับคนรุ่นก่อนๆ ประกอบกับอิทธิพลของพุทธศาสนาที่เป็นศาสนาหลัก
ที่คนในประเทศไทยนับถือ 

อย่างไรก็ตาม ชาวฮินดูพลัดถิ่นในไทยยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของตนได้เป็นอย่างดี 
ไม่ว่าจะวัฒนธรรมในการต้อนรับแขกผู้มาเยือนเช่นส านวนที่คนอินเดียรู้จักกันดีว่า "Atithi Devo Bhawa”
อันหมายถึง แขกผ้าเยือนคือพระเจ้า โดยแขกผู้มาเยือนจะได้รับความเคารพและการต้อนรับอย่างดี และ
ยังคงให้ความส าคัญการพิธีกรรมแห่งชีวิตนับตั้งแต่เกิดจนตาย โดยรูปแบบอาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปบ้าง
ด้วยปัจจัยต่างๆ แต่โดยเนื้อแท้ยังคงเหมือนเดิม นอกจากการปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมอินเดียภายในบ้านของตนแล้ว ชาวอินเดียพลัดถิ่นยังนิยมส่งบุตรหลานไปเรียนโรงเรียน
นานาชาติในแผ่นดินแม่ เพื่อให้เด็กๆ ซึมซับภาษาของตนเอง (ภาษาฮินดี, ภาษาปัญจาบ) 

จากงานช้ินนี้ท าให้พบว่า คนฮินดูพลัดถิ่นในประเทศไทยได้มีการปรับเปลี่ยนอัตลกัษณ์บางส่วนให้
เข้ากับบริบททางสังคมของประเทศเจ้าบ้าน ตลอดจนปรับตัวตามความต้องการของประเทศเจ้าบ้านด้วย
เช่นกัน โดยในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาสารัตถะของอัตลักษณ์แห่งตนไว้ได้ 

ผลการศึกษาดังกล่าวนั้นสอดคล้องกับงานของ อภิรัฐ ค าวัง (2559) ในหนังสือรวมบทความ
วิชาการเรื่อง “สิงห์ปัญจาบ ณ สยามประเทศ: ประวัติศาสตร์ ปรัชญาศาสนา สังคมวัฒนธรรม” ที่
ท าการศึกษากลุ่มคนอินเดียพลัดถิ่นในไทยที่นับถือศาสนาสิกข์ โดยชาวสิกข์นั้นยังคงธ ารงรักษาอัตลักษณ์
ของตนไว้อย่างเหนียวแน่นทั้งรูปแบบการแต่งกาย ซึ่งผู้ชายสิกข์นั้นการแต่งกายจะผูกอยู่กับศาสนา
มากกว่าผู้หญิงท าให้เกิดค าเรียกว่า “แขกโพกผ้า” สามารถสนทนาได้หลายภาษาทั้งภาษาไทยซึ่งอาจมี
ส าเนียงแตกต่างไปตามที่ที่ตั้งถิ่นฐาน ภาษาอังกฤษ ภาษาฮินดี และภาษาปัญจาบี เนื่องจากชาวสิกข์ส่วน
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ใหญ่อพยพมาจากรัฐปัญจาบ ลักษณะการตั้งถิ่นฐานแบบชุมชนค้าผ้าและนิยมอาศัยอยู่ในละแวกเดียวกัน 
นอกจากนี้หากมีชุมชนชาวสิกข์ที่ใด สิ่งที่จะตามมาก็คือ ศาสนสถาน หรือ คุรุดวารา อันเปรียบเสมือน
สัญลักษณ์ของชุมชนชาวสิกข์ที่ผู้คนจะเข้ามาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ตลอดจนประกอบพิธีกรรม
ต่างๆ เป็นการยึดโยงชาวสิกข์เข้าไว้ด้วยกัน โดยใช้พื้นที่ทางศาสนาเป็นแหล่งพบปะและสร้างเครือข่ายใน
กลุ่มชาติพันธุ์ที่นับถือศาสนาเดียวกัน อันนอกจากจะสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้ว ยังส่งผลให้
เกิดเครือข่ายทางธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ทางสังคมและทางการเงินขึ้น นอกจากนี้ชาวสิกข์ยังปลูกฝัง
ลูกหลานของตนผ่านศาสนาทั้งในบ้านและการผ่านทางคุรุดวารา ท าให้เด็กชาวสิกข์ซึมซับขนบธรรมเนียม
ประเพณีของบรรพบุรุษโดยไม่รู้ตัว ตลอดจนการส่งลูกหลานเข้าศึกษาโรงเรียนนานาชาติที่ก่อตั้งโดยชาว
สิกข์เอง และส่งลูกหลานไปเรียนต่อที่ประเทศอินเดีย เพื่อให้ซึมซับวัฒนธรรมจากประเทศแม่โดยตรง อีก
ทั้งการนิยมแต่งงานกับกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน ท าให้ชาวสิกข์ยังคงรักษาอัตลักษณ์ของตนได้อย่างเหนียว
แน่น ทว่าภายหลังด้วยปัจจัยต่างๆ ทั้งการขยายตัวของเศรษฐกิจ ท าให้ชาวสิกข์เริ่มโยกย้ายถิ่นที่อยู่อาศัย 
การประกอบอาชีพที่หลากหลาย ตลอดจนกฎเกณฑ์ที่คลี่คลายความเข้มงวด ส่งผลให้ชาวสิกข์ โดยเฉพาะ
เด็กรุ่นหลังมีความกลมกลืนกับวัฒนธรรมหลักมากขึ้น เนื่องจากเกิดและเติบโตในแผ่นดินไทย แม้ชาวสิกข์
จะเป็นกลุ่มชนที่มีความกลมกลืนกับท้องถิ่นน้อย และยังคงรักษาอัตลักษณ์ของตนไว้อย่างเหนียวแน่น แต่
ในขณะเดียวกัน ชาวสิกข์ก็พยายามเข้ามามีส่วนร่วมในประเทศเจ้าบ้าน ผ่านการแสดงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งการจัดกิจกรรมการกุศลต่างๆ 

ในงานศึกษาของ สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์ และคณะ (2554) เรื่อง “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นย่าน
เก่าในกรุงเทพมหานคร” ได้ให้ภาพของคนอินเดียที่อพยพเข้าสู่แผ่นดินไทยด้วยหลากหลายสาเหตุทั้งจาก
ความอดอยาก โรคระบาด การเกิดของสงครามโลก ความไม่สงบจากการเคลื่อนไหวของกลุ่มต่อต้าน
อังกฤษ การเรียกร้องเอกราช และการแบ่งแยกดินแดนระหว่างอินเดียกับปากีสถาน เมื่อคนอินเดียอพยพ
เข้ามาตั้งรกรากในประเทศไทยก็ได้กระจายไปตั้งถิ่นฐานตามที่ต่างๆ โดยมักตั้งถิ่นฐานร่วมกับกลุ่มคนที่มี
เชื้อชาติ ศาสนา และถิ่นก าเนิดเดียวกัน เมื่อมีการตั้งชุมชนคนอินเดียพลัดถิ่นเกิดขึ้น จึงมีการสร้างศาสน
สถานขึ้นในระยะเวลาต่อมา โดยงานศึกษานี้ได้ท าการส ารวจชุมชนคนอินเดียพลัดถิ่น 2 ย่านด้วยกันคือ 
ย่านพาหุรัดหรืออนิเดียน้อย(Little India) และย่านยานนาวา 

ในส่วนของย่านแรกนั้นจะเป็นย่านของคนอินเดียพลัดถิ่นที่อพยพมาจากรัฐปัญจาบมีทั้งชาว
อินเดียผู้นับถือศาสนาสิกข์และศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เมื่อเข้ามาตั้งถิ่นฐานบริเวณตรงนั้นก็เกิดชุมชนค้าผ้า
ขึ้น มีร้านรวงขายสินค้าจากอินเดีย และร้านอาหารอินเดียจนได้รับการขนานนามว่า Little India 
ตลอดจนมีศาสนสถานใจกลางย่านพาหุรัดคือ วัดคุรุดวาราศีคุรุสิงห์สภาของศาสนาสิกข์ และถัดมาตรงบริ
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เวณเสาชิงช้าจะมีวัดเทพมณเฑียรหรือฮินดูสมาชของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เพื่อให้ชุมชนคนอินเดียพลัด
ถิ่นในละแวกนั้นได้กระท าพิธีกรรมทางศาสนา  

ในย่านที่สองคือ ย่านยานนาวานั้น เป็นที่ต้ังของวัดวิษณุ ยานนาวา อันถือเป็นศูนย์กลางส าคัญอีก
แห่งหนึ่งของชาวอินเดียพลัดถิ่นที่อาศัยในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวอินเดียจากรัฐอุตตรประเทศ
ที่ส่วนใหญ่มาจากเมืองโครัขปุระ โดยคนกลุ่มนี้จะมีความเคารพศรัทธาในพระราม อวตารที่ 7 แห่งพระ
วิษณุ เนื่องจากเชื่อกันว่า พระองค์ประสูติที่เมืองอโยธยาซึ่งในปัจจุบันตั้งอยู่ใกล้กับเมืองโครัขปุระ ด้วย
ความที่ประเทศอินเดียเป็นประเทศที่ความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรมอยู่สูง ตลอดจนมีความ
เชื่อแบบพหุเทวนิยม ท าให้ภูมิหลังของคนอินเดียแต่ละกลุ่มมีผลต่อความเชื่อทางศาสนา หากสิ่งที่มี
ร่วมกันก็คือ คนพลัดถิ่นเมื่อจากมาไกลบ้านย่อมมีความรู้สึกโหยหาแผ่นดินเกิดเป็นธรรมดา ศาสนาจึงเป็น
ส่วนส าคัญท าให้คนพลัดถิ่นใกล้ชิดกับแผ่นดินมาตุภูมิมากยิ่งขึ้น โดยเริ่มแรกชาวอินเดียจากรัฐอุตตร
ประเทศได้ไปใช้พื้นที่ท าศาสนกิจที่วัดพระศรีมหาอุมาเทวีร่วมกับคนอินเดียใต้ แต่ด้วยความที่ต่อมาผู้คน
เยอะขึ้น สถานที่คับแคบลง และธรรมเนียมพิธีระหว่างอินเดียเหนือและอินเดียใต้มีความแตกต่างกัน ในปี
พ.ศ. 2458 คนอุตตรประเทศจึงได้รวมตัวกันก่อตั้งวัดวิษณุ ยานนาวา หรือ “ฮินดูธรรมสภา” โดยการ
เรี่ยไรเงินจากชาวฮินดูพลัดถิ่นที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และอัญเชิญเทวรูปมาจากอินเดีย และ
จะมาประชุมฟังธรรมกันในวันอาทิตย์ นอกจากนี้วัดแห่งนี้ยังเป็นฌาปนสถานของคนอินเดียพลัดถิ่นใน
ประเทศไทยทุกศาสนา 

นอกจากวัดวิษณุ ยานนาวา แล้ว ยังมีวัดอารยสมาช อันถือก าเนิดมาจากขบวนการปฏิรูปศาสนา
ฮินดูที่เกิดขึ้นในยุคการต่อสู้เพื่อเรียกร้องเอกราช ก่อตั้งโดยท่านสวามีดยานันท์ สรัสวตี โดยทางอารย
สมาชนั้นยึดถือความเป็นหนึ่งเดียวกับเทพเจ้า และไม่มีการบูชารูปเคารพใดๆ โดยมุ่งเน้นไปที่ความเสมอ
ภาคทั้งเพศสภาพและชนชั้นวรรณะ โดยมีกิจกรรมคือการบูชาไฟ สวดมนตร์ และประชุมฟังธรรมกันในวัน
อาทิตย์  

ในส่วนของวัดวิษณุ ยานนาวานี้ยังคงมีคนไทยเชื้อสายอินเดีย นักธุรกิจชาวอินเดียที่เดินทางเข้า
มาใหม่จากรัฐอุตตรประเทศและรัฐอื่นๆ ทางตอนเหนือของอินเดีย ตลอดจนคนไทยที่หันมานับถือศรัทธา
ในเทพเจ้าฮินด ู

จากงานศึกษาของ งานศึกษาของ สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์ ได้ขยายภาพของคนอินเดียพลัดถิ่น
ในประเทศไทย ในการเข้ามาตั้งถิ่นฐานในเขตกรุงเทพมหานคร การก่อตัวของชุมชนคนพลัดถิ่นอินเดีย 
การก่อตั้งศาสนสถานอันพื้นที่เชื่อมโยงชาวอินเดียพลัดถิ่นกับแผ่นดินมาตุภูมิซึ่งมีคุณค่าอย่างยิ่งในทางมิติ
จิตใจ และปัจจัยต่างๆ ที่ท าให้ชุมชนคนอินเดียพลัดถิ่นในไทยและศาสนสถานมีความแตกต่างกัน  
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แม้ว่า ประเทศไทยกับประเทศอินเดียจะมีความสัมพันธ์และส่งต่อวัฒนธรรมกันมาอย่างยาวนาน 
ต านานปรัมปราและคติชนที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดูจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรม
ไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัฒนธรรมชั้นสูง ตลอดจนการอพยพเข้ามาของคนอินเดียในช่วงคริสต์ศตวรรษ
ที่ 19-20 ท าให้คนอินเดียหลั่งไหลเข้ามาท ามาค้าขาย ตั้งรกราก และมีปฏิสัมพันธ์กับคนในท้องถิ่น ทว่า
คนอินเดียพลัดถิ่นยังคงถูกเรียกว่า “แขก” และมีภาพลักษณ์ของชาติพันธุ์ตนฝังอยู่แนบแน่นในมโนคติ
ของคนท้องถิ่น โดยในส่วนนี้  คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง (2560) ก็ได้อธิบายไว้ในงานเรื่อง “ภารตะ-สยาม? ผี 
พราหมณ์ พุทธ?” ซึ่งมีการกล่าวถึงระบบความเชื่อในสังคมไทยที่ไม่ใช่พุทธศาสนาแท้ๆ หากแต่เป็นการ
หลอมรวมระหว่างความเชื่อเรื่องผีอันเป็นความเชื่อดั้งเดิมในดินแดนอุษาคเนย์ ความเชื่อเรื่องพราหมณ์ที่
เข้ามาผ่านการเส้นทางการค้าขาย และความเชื่อเรื่องพุทธที่ผ่านเข้ามาในการเผยแผ่ศาสนา ท าให้ไม่
สามารถแยกสามความเชื่อนี้ออกจากกันได้ โดยในการอพยพเคลื่อนย้ายของแรงงานอินเดียและพราหมณ์
จากอินเดียเข้าสู่ประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่ 5 นั้น คนอินเดียอพยพได้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ คน
อินเดียจากทางตอนเหนือ และคนอินเดียจากทางตอนใต้ โดยคนอินเดียพลัดถิ่นทั้งสองกลุ่มนี้ได้สร้างศา
สนสถานขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของคนในชุมชนอินเดียพลัดถิ่นในประเทศไทยอันได้แก่วัดพระ
ศรีมหาอุมาเทพ วัดเทพมณเฑียร(ฮินดูสมาช) และวัดวิษณุ ยานนาวา(ฮินดูธรรมสภา)ดังปรากฏในงาน
ศึกษาที่กล่าวไปในข้างต้น โดยในการก่อตั้งสถาบันศาสนานั้น ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อเผยแผ่ศาสนาแต่
ประการใด และยังคงมีการปฏิบัติตามพิธีกรรมและธรรมเนียมเดิมของตน โดยไม่ได้อนุวัตรไปตามธรรม
เนียมไทย โดยยังคงลักษมีประเพณีดั้งเดิมของตนไว้อย่างเหนียวแน่น นอกจากนี้พราหมณ์อินเดียยังมี
ระบบการปกครองที่เรียกว่า ระบบคุรุปรัมปรา อันเป็นระบบที่อาจารย์ปกครองศิษย์ส านักตน 

ทว่าการอพยพเคลื่อนย้ายของคนอินเดียสู่ประเทศไทยในระลอกนี้ก็ส่งผลให้เกิดการศึกษาภารต
วิทยาและศาสนาพราหมณ์-ฮินดูแบบอินเดียขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 ท าให้คนไทยหันมาศึกษาศาสนา
พราหมณ-์ฮินดูในแง่ของหลักธรรมมากขึ้น โดยคัมภีร์ภควัทคีตานั้น เป็นคัมภีร์ทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดูที่
ได้รับการตีพิมพ์เปน็ภาษาไทยเล่มแรก และได้รับการตีพิมพ์มากที่สุด มีความหลากหลายทั้งในรูปแบบของ
รูปเล่ม ตลอดจนส านวนการแปลที่มีจุดเด่นจุดด้อยแตกต่างกัน ซึ่งสาเหตุที่ท าให้คัมภีร์ภควัทคีตาได้รับ
ความนิยมในการตีพิมพ์นั้น ไม่ใช่เหตุผลด้านหลักธรรมแต่ประการเดียว แต่ยังมีนัยการปฏิบัติกา รทาง
การเมืองในการปฏิบัติหน้าที่และการลุกขึ้นต่อสู้เพื่อความชอบธรรมอีกด้วย 

นอกจากนี้จากงานของ พลเดช วรฉัตร (2552) อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงนิ
วเดลี เรื่อง “อินเดีย : ขุมทรัพย์ใต้กองขยะ” ได้บอกเล่าถึงสถานการณ์ของอินเดียในช่วงเวลาที่ท่าน
ประจ าการอยู่ ทั้งศักยภาพความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ จุดเด่นจุดด้อยของอินเดียในการพยายามปรับตัว
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เข้ากับสถานการณ์โลกในยุคปัจจุบันทั้งด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และเศรษฐกิจ 
รวมถึงอัตลักษณ์ของคนอินเดียบนแผ่นดินมาตุภูมิและการพยายามธ ารงรักษาอัตลักษณ์ของตนท่ามกลาง
กระแสจากภายนอกที่ก าลังถาโถมเข้ามา ซึ่งท าให้ผู้ศึกษาสังเกตเห็นและเปรียบเทียบอัตลักษณ์ของคน
อินเดียบนแผ่นดินมาตุภูมิที่ชาวอินเดียพลัดถิ่นขานเรียกว่า ภารตมาตา และอัตลักษณ์ของคนอินเดียพลัด
ถิ่น ท าให้ได้ข้อสังเกตว่า อัตลักษณ์ของคนอินเดียบนแผ่นดินมาตุภูมิและอัตลักษณ์ของคนอินเดียพลัดถิ่น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยนั้นยังคงมีความใกล้เคียงกันมาก ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากกระบวนการ
ธ ารงอัตลักษณ์ของคนอินเดียพลัดถิ่นในประเทศไทย การรับสื่อต่างๆ จากประเทศมาตุภูมิ รวมถึงการ
เดินทางไป-กลับแผ่นดินมาตุภูมิ หรือส่งบุตรหลานมาศึกษาต่อเพื่อให้ซึมซับวัฒนธรรมจากแผ่นดินแม่มาก
ที่สุด นอกจากนี้ในงานยังได้กล่าวถึง “ภาวะสมองไหลกลับ” เนื่องจากคนอินเดียโพ้นทะเลหรือคนอินเดีย
พลัดถิ่นในประเทศที่มีการพัฒนานั้นมักเป็นกลุ่มบุคคลที่มีการศึกษาสูง มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดี และได้
กลับมาพัฒนาประเทศ ตลอดจนเข้ามาช่วยส่งเสริมในภาคเศรษฐกิจที่ดินแดนมาตุภูมิของตน จึงเห็นได้ว่า 
คนอินเดียบนแผ่นดินมาตุภูมิและคนอินเดียพลัดถิ่นหรือคนอินเดียโพ้นทะเลยังคงมีปฏิสัมพันธ์กันอยู่
ตลอดเวลา โดยมีชุมชนคนอินเดียพลัดถิ่นเปรียบเสมือนเครือข่ายเล็กๆ ที่โยงใยแต่ละชุมชนเข้าไว้ด้วยกัน
เป็นสายสัมพันธอ์ันแน่นแฟ้น 

 
 

 
 



 
 

36 

บทที ่3 
การเข้ามาของคนอินเดยีพลดัถิ่นในไทย และก าเนดิของคีตาอาศรม 

  
 ภูมิภาคเอเชียอุษาคเนย์เป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เนื่องจากเป็น
แหล่งรวมของกลุ่มชาติพันธุ์อันหลากหลายที่อาศัยมาแต่เดิมและที่อพยพเคลื่อนย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ ตาม
ทรรศนะของคลามเมอร์ (Clammer, 2002: 9,  อ้างถึงใน นัทธนัย ประสานนาม, 2551: 11) เห็นว่า อัต
ลักษณ์ของเอเชียอุษาคเนย์นั้นถูกสร้างขึ้นมาจากการอพยพของคนพลัดถิ่นและการติดต่อทางวัฒนธรรม 
และเป็นหลักฐานว่า การอพยพเคลื่อนย้ายของผู้คนและวัฒนธรรมนั้นเป็นสิ่งที่มีมานานก่อนการก าเนิด
ของค าว่า โลกาภิวัตน์ (Globalization) เสียอีก 
 ท่ามกลางความหลากหลายทางชาติพันธุ์ของสังคมไทย คนอินเดียพลัดถิ่นในไทยหรือคนไทยเชื้อ
สายอินเดียนั้นจัดว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินไทยและเป็นประชากรส่วนน้อยหรือชน
กลุ่มน้อย (Minority Groups) เมื่อเทียบกับประชากรทั้งหมดในประเทศ ประกอบกับคนอินเดียพลัดถิ่นใน
ไทยหรือคนไทยเช้ือสายอินเดียนั้นมีรูปแบบวัฒนธรรมและรูปลักษณ์ทางกายภาพที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ 
ท าให้สามารถจ าแนกออกจากประชากรส่วนใหญ่ได้อย่างชัดเจน จนเกิดค าเรียกชนกลุ่มนี้ว่า ‘แขก’ ซึ่ง
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2554 ได้ให้ความหมายไว้หลายความหมาย ความหมาย
แรก หมายถึง ผู้มาหา, ผู้มาแต่อื่น ความหมายต่อมา หมายถึง ค าเรียกชาวอินเดีย ศรีลังกา ปากีสถาน 
บังกลาเทศ อัฟกานิสถาน ชวา เนปาล มลายู ชาวเอเชียตะวันออกกลางและตะวันออกใกล้ ยกเว้นชาวยิว 
แอฟริกาเหนือ และนิโกร การเรียกคนอินเดียว่า แขกจึงเป็นค าเรียกในลักษณะเหมารวม เนื่องจากคนไทย
ไม่สามารถจ าแนกความแตกต่างของกลุ่มคนเหล่านี้ได ้
 สาเหตุที่คนไทยเรียกคนอินเดียว่า ‘แขก’ อาจารย์กรุณา - เรืองอุไร กุศลาสัย (2543: 135) 
ผู้เชี่ยวชาญด้านภารตวิทยาได้ให้เหตุผลไว้ว่า คนไทยที่มีการศึกษาจะคิดว่า คนอินเดียนั้นมาจากเมืองที่
เป็นถิ่นก าเนิดของพระพุทธเจ้าและศาสนาพุทธ พระพุทธเจ้าเป็นคนอินเดีย คนไทยจึงเรียกคนอินเดีย
อย่างให้เกียรติว่า แขก อันหมายถึง อาคันตุกะหรือผู้มาเยือน ความหมายของค าว่า ‘แขก’ ในช่วงแรกจึง
ริเริ่มมาจากการให้เกียรติ โดยอาจมีค าขยายพ่วงท้ายแตกต่างกันไปตามลักษณะที่เห็นได้ชัด เช่น แขกโพก
หัว, แขกยาม, แขกขายถั่ว, แขกขายผ้า เป็นต้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติของคนไทยต่อชาวอินเดีย 
และการเข้ามาแสวงหางานท าของคนอินเดียพลัดถิ่นบนแผ่นดินไทย ในภายหลังพัฒนาการของค าว่า แขก 
จากนัยเชิงบวกก็กลายเป็นนัยเชิงลบในที่สุด โดยเป็นไปในลักษณะของการล้อเลียนดูถูก การขาดความ
เข้าใจในพื้นฐานความแตกต่างของสังคมวัฒนธรรม และการไม่ยอมรับกลุ่มคนที่มีลักษณะผิดแผกไปจาก
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แบบแผนวัฒนธรรมกระแสหลัก ท าให้คนไทยเชื้อสายอินเดียหรือคนอินเดียในไทยส่วนใหญ่ไม่พอใจนัก 
หากโดนเรียกว่า ‘แขก’ โดยหนึ่งในคนไทยเชื้อสายอินเดียที่เกิดและเติบโตในเมืองไทยได้ให้ความเห็นต่อ
กรณีน้ีไว้ว่า 

 
 คนอินเดียเป็นคนรักชาติของตัวเองมากนะคะ ไม่ชอบให้ใครมาว่าหรือดูถูก อันนี้น่าจะเป็น
กันทุกศาสนา และการเรียกว่า ‘แขก’ ก็เหมือนค าด่า ท าให้ฟังแล้วรู้สึกไม่ชอบ 

(ลักษมี ดูเบย์, สัมภาษณ์เมื่อวนัที่ 26 มีนาคม 2562) 
 
 ค าเรียกว่า ‘แขก’ ส าหรับคนอินเดียบางกลุ่มจึงถือว่าเป็นค าเรียกในเชิงดูถูกและสะท้อนให้เห็นถึงการ
ไม่ให้การยอมรับในสังคม 
  

ประวัติการเข้ามาของคนอินเดียในประเทศไทย 
 การอพยพเคลื่อนย้ายเข้าสู่แผ่นดินไทยของคนอินเดียนั้นเป็นกระบวนการที่มีมาอย่างยาวนาน
กว่า 2,000 ปี การเข้ามาของคนอินเดียสู่แผ่นดินไทยจึงไม่ใช่ปรากฎการณ์ใหม่ สิ่งเหล่านี้ปรากฏผ่าน
ร่องรอยของวัฒนธรรมอินเดียทั้งบนแผ่นดินไทยและภูมิภาคเอเชียอุษาคเนย์ มิว่าจะเป็นระบบความเชื่อ
ทางศาสนาทั้งศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและศาสนาพุทธ, ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ รูปแบบศิลปกรรม 
ตลอดจนหลักฐานทางโบราณคดีที่สะท้อนให้เห็นถึงการเข้ามาของวัฒนธรรมอินเดียสู่ดินแดนในแถบนี้ ซึ่ง
นักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่า พ่อค้าหรือนักผจญภัยชาวอินเดียเป็นผู้น าวัฒนธรรมอินเดียเข้ามาผ่าน
การค้าทางทะเล ต่อมาพระภิกษุหรือนักบวชจึงเข้ามาภายหลังเพื่อเผยแผ่ศาสนา (ทองหล่อ วงษ์ธรรมา , 
2559: 11-15) 
 ในสมัยอยุธยา ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูมีอิทธิพลอย่างยิ่งในการปกครองของชาวไทยในสมัยนี้ 
ส่งผลให้ในราชส านักปรากฏหลักฐานการมีอยู่ของชาวอินเดียผู้อยู่ในวรรณะพราหมณ์ ซึ่งได้ถูกก าหนดให้
เป็นผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ และพระราชพิธีทั้งปวง ซึ่งพราหมณ์เหล่านี้เรียกว่า พราหมณ์ราช
ส านัก ถือว่าเป็นชาวอินเดียในไทยที่มีสถานะทางสังคมสูง นอกจากนี้ในสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์
ตอนต้นยังปรากฏการเข้ามาของพ่อค้าชาวอินเดียที่เข้ามาติดต่อค้าขาย และท าการค้ากับราชส านั ก 
รวมถึงรับราชการในราชส านักไทย สะท้อนให้เห็นว่า ประเทศอินเดียกับประเทศไทยนั้นมีปฏิสัมพันธ์กัน
มาอย่างยาวนาน (สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์ และคณะ, 2554: 63 - 64) 
 เมื่อลัทธิจักรวรรดินิยมได้แผ่ขยายอิทธิพลเข้ามา ประเทศอินเดียและประเทศเมียนมาร์ใน
ขณะนั้นจึงตกเป็นประเทศอาณานิคมของจักรวรรดิอังกฤษ (British Empire) ในที่สุด ท าให้คนอินเดียและ
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คนเมียนมาร์ในเวลานั้นถือว่าเป็นคนในบังคับอังกฤษ ประกอบกับในสมัยรัชกาลที่ 4 ประเทศไทยได้ท า
สนธิสัญญาบาวริงกับอังกฤษในปี พ.ศ. 2398 (ค.ศ. 1855) ส่งผลให้ประเทศไทยเสียเปรียบอังกฤษในหลาย
ประการ โดยอังกฤษมีสิทธิตั้งสถานกงสุลในประเทศไทย เพื่อการรักษาผลประโยชน์และสามารถตั้งศาล
กงสุลอังกฤษเพื่อช าระคดีความต่างๆ ได้ หากคนอังกฤษหรือคนในบังคับอังกฤษกระท าความผิดหรือมีเหตุ
วิวาทกับคนไทย ไม่จ าเป็นต้องขึ้นศาลไทย แต่ให้ขึ้นศาลกงสุลอังกฤษแทน (ทองหล่อ วงษ์ธรรมา , 2559: 
159) 
 ในช่วงที่อินเดียตกอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษ ประเทศอินเดียในขณะนั้นก าลังประสบ
ปัญหาอย่างหนัก ทั้งด้วยภาวะอดอยากเนื่องความแห้งแล้ง กาฬโลกที่ก าลังระบาดอย่างหนัก การอุบัติขึ้น
ของสงครามโลกและความไม่สงบจากการเคลื่อนไหวของกลุ่มต่อต้านอังกฤษในการเรียกร้องเอกราชให้แก่
อินเดีย ส่งผลให้คนอินเดียจ านวนมากอพยพเข้าสู่ภูมิภาคเอเชียอุษาคเนย์ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 – 20 
(สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์ และคณะ, 2554: 65) ทั้งด้วยการเป็นแรงงานในองค์กรภายใต้การปกครองของ
อังกฤษ โดยเฉพาะในพื้นที่ประเทศเมียนมาร์ , มาเลเซีย และศรีลังกาในปัจจุบัน หรือที่เรียกว่า ‘ระบบ 
Kangani’ ประกอบกับข้อตกลงต่างๆ ท าให้พ่อค้า , เสมียน, ข้าราชการ และแรงงานฝีมือชาวอินเดีย
สามารถอพยพได้อย่างเสรีในฐานะคนในบังคับอังกฤษ (Mukhopadhyay, 2010: 997) ด้วยปัจจัยทาง
สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ท าให้คนอินเดียต้องอพยพจากแผ่นดินมาตุภูมิหรือที่พวกเขาเรียกขานว่า 
‘ภารตมาตา (Bharata Mata)’ เพื่อแสวงหาโอกาสที่ดีกว่า โดยมีการอพยพเข้ามาหลายระลอก 
 ในระลอกแรกนั้น ริเริ่มจากพ่อค้าชาวทมิฬและคุชราตีเข้ามาค้าขายอัญมณีและผ้าทอ ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2433 (ค.ศ. 1980) คนอินเดียผู้นับถือศาสนาสิกข์และศาสนาพราหมณ์-ฮินดูในรัฐปัญจาบ รัฐทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดียได้อพยพเข้ามาอีกระลอกหนึ่ง เนื่องจากเหตุความขัดแย้งทางศาสนาและ
การเมือง จนเกิดการแบ่งแยกดินแดนระหว่างอินเดียกับปากีสถานในที่สุดในปี พ.ศ. 2483 (ค.ศ. 1940) 
ท าให้คนอนิเดียที่นับถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและศาสนาสิกข์จ านวนมากต้องอพยพออกจากแผ่นดินที่ถูก
แบ่งแยกเป็นประเทศปากีสถาน ภายหลังประเทศอินเดียได้รับเอกราชในปี พ.ศ. 2490 (ค.ศ. 1947) คน
อินเดียก็ยังคงอพยพเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านในแถบภูมิภาคเอเชียอุษาคเนย์อย่างต่อเนื่อง โดยกระจายไป
ตามประเทศต่างๆ ทั้งประเทศมาเลเซีย , ประเทศสิงคโปร์, ประเทศบรูไน, ประเทศอินโดนีเซีย โดยมี
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในเป้าหมายส าคัญ เนื่องจากประเทศไทยเป็นแผ่นดินที่สงบสุข รวมทั้งมีเครือข่าย
ของคนอินเดียหรือญาติพี่น้องที่มาตั้งรกรากอยู่ก่อนหน้า เมื่อคนอินเดียมาอาศัยอยู่รวมกันมากขึ้นจึงมีการ
ก่อตั้งศาสนสถาน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ในการพบปะชุมนุมระหว่างกลุ่ม
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บุคคลเดียวกัน อันน ามาสู่การสนับสนุนทางสังคมและการเงิน ศาสนสถานจึงเป็นพื้นที่ที่ยึดโยงคนอินเดีย
พลัดถิ่นเหล่านี้เข้าไว้ด้วยกัน เมื่อต้องมาอาศยัอยู่ต่างบ้านต่างเมือง (Agarwal, Ruchi, 2014: 8) 
 

เส้นทางการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยของชาวอินเดีย 
 

 
ภาพที่ 1 แผนที่เส้นทางการเดินทางของคนอินเดียเข้าสู่ประเทศไทย 

(ที่มา: บทความ ชาวซิกข์ในสยามและล้านนาว่าด้วยเรื่องประวัติศาสตร์การตั้งชุมชน ศาสนา และการค้า ) 
 

 การอพยพเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยนั้นมีหลากหลายเส้นทางด้วยกัน ทั้งทางบกและทางทะเล 
จากงานศึกษาของ อินทิรา ซาฮีร์ (2534: 35 - 36) พบว่า คนอินเดียอพยพเข้าสู่ประเทศไทย 4 เส้นทาง
ด้วยกัน ได้แก ่
 เส้นทางแรก เป็นการเดินทางโดยเรือโดยสารจากอินเดียไปยังเมืองย่างกุ้งในเมียนมาร์ซึ่งเป็น
อาณานิคมของอังกฤษเช่นกัน แล้วจึงเดินทางทางบกจากเมียนมาร์เข้าสู่ชายแดนไทย 
 เส้นทางที่ 2 เดินทางโดยเรือโดยสารไปยังปีนัง ประเทศมาเลเซีย จากนั้นจึงโดยสารเรือมายัง
ภูเก็ตซึ่งเป็นเมืองท่าของไทย 
 เส้นทางที่ 3 โดยสารจากปีนังต่อไปที่สิงคโปร์ แล้วโดยสารเรือจากสิงคโปร์มายังกรุงเทพฯ 
 เส้นทางที่ 4 เนื่องจากภายหลังปี พ.ศ. 2460 เส้นทางรถไฟจากกรุงเทพไปยังภาคใต้สร้างเสร็จ
แล้ว คนอินเดียเมื่อโดยสารเรือมาถึงปีนังก็สามารถต่อรถไฟมายังประเทศไทยได้เลย 
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 ด้วยเส้นทางการเดินทางดังกล่าว ส่งผลให้คนอินเดียอาศัยอยู่กระจายไปทั่วประเทศไทย ตลอดจน
คนอินเดียที่อพยพเข้าสู่ประเทศไทยนั้นมีหลากหลายกลุ่มซึ่งมีภูมิหลังแตกต่างกันทั้งด้านศาสนา , อาชีพ, 
ภาษา และถิ่นที่อยู่เดิมในอินเดีย ซึ่งอินทิรา ซาฮีร์ (2534: 35 - 36) ได้ท าการศึกษาคนอินเดียพลัด
ถิ่นที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร และใช้ศาสนาเป็นเกณฑ์แบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มที่นับถือศาสนา
พราหมณ์-ฮินดู, กลุ่มที่นับถือศาสนาอิสลาม และกลุ่มที่นับถือศาสนาสิกข์ โดยในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้
มุ่งเน้นศึกษากลุ่มคนอินเดียที่นับถือศาสนาพราหมณ-์ฮินดูเท่านั้น 
 

คนอินเดียที่นับถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดูในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
 กลุ่มคนอินเดียที่นับถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดูนั้นถือว่าเป็นกลุ่มคนอินเดียที่ใหญ่ที่สุดที่อพยพ
มายังประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูนั้นเป็นหนึ่งในศาสนาที่มีความเก่าแก่และมี
วิวัฒนาการมาอย่างยาวนานจนยากนิยามว่า แท้จริงแล้วศาสนาพราหมณ์-ฮินดูคือสิ่งใด และค าเรียกว่า 
‘ศาสนาฮินดู (Hinduism)’ นั้นเพ่ิงมาเป็นที่รู้จักราว 500 ปีหลังพุทธกาล โดยค าว่า ‘ฮินดู’ มาจากรากฐาน
ทางภูมิศาสตร์อันเป็นค าเรียกที่ชาวเปอร์เซียใช้เรียกกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ าสินธุ 
(Sindhu) แต่เรียกเพี้ยนมาเป็นฮินดู (Hindu) การมีชื่อเรียกศาสนาจึงเพื่อให้เกิดความแตกต่างจากศาสนา
อื่นๆ ที่ถือก าเนิดขึ้นมาในภายหลงั เนื่องจากในสังคมอินเดียขณะน้ันมีความหลากหลายทางศาสนามากขึ้น 
(Singh, 2015: 264) 
 Tapar หนึ่งในนักศาสนาทั่วไปได้นิยามความหมายของศาสนาฮินดูไว้ว่า 
 

ศาสนาฮินดูไม่ได้ก่อตั้งโดยบุคคลในประวัติศาสตร์ซึ่งประกาศว่าได้รับค าสอนมาจากพระเจ้า 

ศาสนาฮินดูจึงไม่ใช่ศาสนาประเภทวิวรณ์1 (Revelation) แต่เกิดจากการผสมผสานของ
ลัทธิและความเชื่อหลายแบบ บางอย่างมีรากฐานจากพระเวท บางอย่างเป็นความเชื่อ
ท้องถิ่นซึ่งแพร่หลายอยู่ก่อนแล้วที่เป็นเช่นนี้ เพราะพวกพราหมณ์ต้องการให้ศาสนาของตน
เป็นที่แพร่หลายมากขึ้นนั่นเอง 

(Tapar, 1985: 132, อ้างถงึใน วิทยา ศักยาภินันท์, 2549: 2 - 3) 
 

                                                            
1 ศาสนาประเภทวิวรณ์ หมายถึง ศาสนาที่มีความเชื่อว่า สิ่งเหนือธรรมชาติ (Supernatural) เช่น เทวดา หรือ เทพเจ้า ได้เปิดเผยความ

จริงบางอย่างแก่มวลมนุษย์ 
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โดยทาปาร์ได้นิยามศาสนาฮินดูไว้อย่างค่อนข้างชัดเจน แต่โดยทั่วไปแล้ว ศาสนาฮินดูจัดเป็น
ศาสนาประเภทวิวรณ์เช่นเดียวกับศาสนาเทวนิยมทั่วไป เนื่องจากอินเดียที่นับถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
เชื่อว่า เทพเจ้าได้ทรงเปิดเผยสัจธรรมหรือความจริงแท้ผ่านฤษีในอินเดียโบราณ (วิทยา ศักยาภินันท์, 
2549: 3) 
 ด้วยเหตุนี้ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูเป็นจึงมีรูปแบบที่เป็นลัทธิความเชื่อและเต็มไปด้วยความเลือน
รางไม่แน่นอน มีหลากรูปหลายลักษณะ และกินความหมายกว้างขวาง เพราะเป็นศูนย์รวมความเชื่อและ
วัตรปฏิบัตินานาประการตั้งแต่สูงสุดไปจนถึงต่ าสุด และบ่อยครั้งที่ความเชื่อถือและวัตรปฏิบัติเหล่านี้เป็น
ปฏิปักษ์หรือขัดแย้งกันเอง แต่โดยหลักแล้ว ศาสนาฮินดูเป็นศาสนาแห่งสัจธรรมในการมุ่งเน้นหาความจริง
ของชีวิต และมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของผู้คนอย่างลึกซึ้ง (กรุณา กุศลาสัย และเรืองอุไร กุศลาสัย, 
รวบรวมและเรียบเรียง, 2544: 49-50) 
 แม้โดยทั่วไปแล้วจะมีการนิยามศาสนาพราหมณ์-ฮินดูว่าเป็นศาสนา (religion) แต่ส าหรับคน
อินเดียแล้วศาสนาพราหมณ์-ฮินดูไม่ได้เป็นเพียงศาสนา โดยค าว่า ศาสนาในภาษาฮินดีนั้นเรียกว่า ธรรม 
อันหมายถึง หลักจริยธรรมอันรวมไว้ซึ่งหลักแห่งศีลธรรม ความถูกต้อง ตลอดจนภาระหน้าที่ที่พึงกระท า 
ด้วยทรรศนะนี้เอง ท าให้ศาสนาพราหมณ-์ฮินดูมีความผูกพันกับผู้คนอย่างลึกซึ้ง 
 คุณ Dilip Kumar หนึ่งในคนอินเดียพลัดถิ่นที่เกิดในประเทศอินเดีย แต่ปัจจุบันอาศัยอยู่ใน
ประเทศไทยได้ให้ค าอธิบายของศาสนาพราหมณ-์ฮินดู 

 
 คนส่วนใหญ่เข้าใจว่า ฮินดูคือศาสนา ซึ่งจริงๆ แล้วเป็นความเชื่อที่ผิด ฮินดูไม่ใช่ศาสนา แต่
เป็นวิธีการด าเนินชีวิต บางครั้งถ้าจะให้อธิบายมันยาว ก็เลยต้องบอกว่า เป็นฮินดูไปจะได้
ไม่ต้องมาอธิบายเยอะ 

(Dilip Kumar, สัมภาษณ์เมื่อวนัที่ 6 เมษายน 2562) 

 
ค าอธิบายของคุณลุง Dilip Kumar จึงสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อผิดๆ ของคนภายนอกที่มีต่อ

ระบบสังคมวัฒนธรรมอินเดียที่มีความสลับซับซ้อน ท าให้คนอินเดียกลุ่มนี้ต้องนิยามกลุ่มของตนว่า ฮินดู 
ตามความเข้าใจของคนทั่วไป เพ่ือหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการอธิบาย 
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ภาพที่ 2 แผนที่แสดงอาณาเขตของรัฐต่างๆ ในประเทศอินเดีย 
(ที่มา: หนังสือ ภารตวิทยา : ความรู้เรื่องอินเดียทางวัฒนธรรม) 

  

 คนอินเดียที่นับถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดูในกรุงเทพมหานครนั้นมีหลากหลายกลุ่มด้วยกัน ในงาน
ของ ดุลยภาค ปรีชารัชช (2551: 50-51) ได้แบ่งกลุ่มคนเหล่านี้ออกเป็น 5 กลุ่ม โดยใช้ถิ่นที่อยู่อาศัยเดิม
เป็นเกณฑ์ ได้แก ่

1) กลุ่มชาวอินเดียจากอุตตรประเทศ ทางตอนเหนือของอินเดีย ประชากรส่วนใหญ่อพยพมาจาก
เมืองลัคเนา อโยธยา และพาราณสี มักประกอบอาชีพส่งหนังสือพิมพ์ ขายน้ านมวัว และพนักงาน
รักษาความปลอดภัยในบริษัทต่างประเทศ อาทิ บริษัท อีสต์เอเชียติ๊ก (East Asiatic Company) 
ลักษณะเด่นของชาวอินเดียจากอุตตรประเทศ (หรือนิยมเรียกกันย่อๆ ว่า U.P.) คือการนับถือ
พระวิษณุ โดยมีการจัดตั้งชุมชนในเขตสาทรและยานนาวา คนอินเดียกลุ่มนี้ ได้จัดตั้งสมาคมของ
ตนขึ้นในนามว่า ‘สมาคมฮินดูธรรมสภา (Hindu Dharma Sabha)’ ในพ.ศ. 2458 ต่อมาในปี
พ.ศ. 2463 จึงได้ก่อตั้งวัดศรีวิษณุ (Shree Vishnu Temple) บริเวณทุ่งวัดดอน ยานนาวา เพื่อ
เป็นศูนย์รวมของชาวอินเดียเหนือในเขตกรุงเทพมหานคร 
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2) กลุ่มชาวอินเดียจากรัฐทมิฬนาฑู (Tamil Nadu) อพยพมาจากทางภาคใต้ของอินเดียและทาง
ตอนเหนือของศรีลังกาแถวคาบมหาสมุทรจาฟนา หรือที่เรียกว่า กลุ่มดราวิเดียนหรือชาวฑราวิท 
ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีผิวกายคล้ า รูปร่างเล็ก คนอินเดียกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มักประกอบอาชีพเป็นครูสอน
ภาษาอังกฤษ พนักงานบริษัทต่างประเทศ และค้าขายทั่วไป ลักษณะเด่นของคนกลุ่มนี้คือ การ
บูชาพระศิวะและพระแม่อุมาอย่างเหนียวแน่น จนน าไปสู่การสร้าง ‘วัดพระศรีมหาอุมาเทว’ี หรือ
ชื่อตามภาษาทมิฬว่า ‘วัดศรีมหามารีอัมมัน (Sri Maha Mariamman Temple)’ ในปี พ.ศ. 
2438 หรือที่คนทั่วไปรู้จักกันในชื่อของวัดแขกสีลม เพื่อเป็นศูนย์กลางทางศาสนาและประกอบ
กิจกรรมของคนอินเดียตอนใต ้

3) กลุ่มชาวอินเดียจากแคว้นสินธ์ (Sind) และปัญจาบ (Punjab) ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของ
อินเดีย ซึ่งเข้ามาประกอบธุรกิจทอผ้าและน าเข้าส่งออกผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ชาวอินเดียกลุ่มดังกล่าว
มักตั้งถิ่นฐานอยู่ในย่านส าเพ็งและพาหุรัด แม้ว่าประชากรส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาสิกข์และมี
ประชากรอยู่ศรีคุรุสิงห์สภาในย่านพาหุรัด แต่ก็มีชาวอินเดียบางกลุ่มนับถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 
และแยกตัวออกมาจัดตั้งศาสนสถานของตนเองคือ ‘สมาคมฮินดูสภา (Hindu Sabha)’ ปัจจุบัน
คือ ‘สมาคมฮินดูสมาช (Hindu Smaj)’ และได้ก่อตั้งศาสนสถานคือ วัดเทพมณเฑียร ซึ่งอยู่ชั้น
บนของโรงเรียนภารตวิทยาลัยในละแวกเสาชิงช้าใกล้กับโบสถ์พราหมณ์ 

4) กลุ่มฃาวอินเดียจากคุชราต (Gujarat) และราชสถาน (Rajastan) มักประกอบอาชีพค้าขาย
ส่งออกและเจียระไนอัญมณี ตั้งถิ่นฐานอยู่แถวสีลมและสาทร กลุ่มนี้ถือว่ามีบทบาทส าคัญในสมัย
อาณานิคมและช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เนื่องจากท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อทางการค้า
ระหว่างไทย อินเดีย และตะวันออกกลาง 

5) กลุ่มชาวอินเดียจากเบงกอล อพยพมาจากเมืองกัลกัตตา (Calcutta) ของอินเดีย เมืองธาร์กา 
(Dhaka) และจิตตะกองในบังคลาเทศตั้งแต่สมัยอาณานิคมอังกฤษ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพขายถั่ว เครื่องเทศ และเครื่องหอมบูชาเทพเจ้า กลุ่มนี้มักนับถือศาสนาอิสลาม แต่ก็มี
บางส่วนนับถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดู อพยพเข้ามาอยู่กับคนอินเดียจากทมิฬนาฑูในย่านวัดแขก
และถนนสีลม 

 
 สอดคล้องกับค าบอกเล่าของคุณลุงอนุชา ตีวาลี วัย 69 ปี เลขาธิการทั่วไป (General Secretary) 
ของสมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นคนไทยเชื้อสายอินเดียที่เกิดและเติบโตในไทยได้เล่าต้น
ก าเนิดของตนและการอพยพเข้ามาของคนอินเดียในไทยว่า 
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บรรพบุรุษผมเป็นคนอินเดียจากอุตตรประเทศ ผมเกิดที่นี่ (ประเทศไทย) โตที่นี่ เรียนที่นี่ 
เรียนตรงที่โรงเรียนภารตวิทยา สมัยที่ผมเรียนเขามีสอนภาษาฮินดี ข้างบนเป็นวัดเทพ
มณเฑียร สมัยก่อนมีถึง ม. ศ. 3 สมัยนี้มีถึง ป. 6 คนอินเดียส่วนใหญ่ในไทยจะเป็นคน
อินเดียจากรัฐอุตตรประเทศ เมืองโครัขปุร จะมาจากเมืองนี้เสียเป็นส่วนมาก แต่ถ้าถามว่า 
มีมาจากที่อื่นอีกไหมก็มีพวกสองมาจากรัฐปัญจาบ อย่างคนเมื่อกี้ที่เขานั่งข้างผมเนี่ย เขาก็
มาจากรัฐปัญจาบ และในรัฐปัญจาบจะมี 2 ศาสนา คือคนฮินดูกับพวกสิกข์ ก็คือพวกโพก
ผ้า คนอินเดียที่เข้ามาในตอนนั้น ช่วงที่อินเดียได้รับเอกราช ประเทศถูกแบ่งเป็นประเทศ
ปากีสถานกับประเทศอินเดีย ปรากฏว่า ที่ดินของรัฐปัญจาบถูกแบ่งครึ่งไป ดังนั้น หลายๆ 
ท่านก็สูญเสียที่ดินท ากินไป แล้วรัฐบาลเขาก็จัดที่อยู่ให้ใหม่ บางคนเขาไม่อยู่ เขาก็อพยพมา
อยู่พม่าบ้าง อยู่ประเทศไทยบ้าง ก็มาปากกัดตีนถีบ มาค้าขายจนเจริญรุ่งเรืองขึ้นมา วัดที่
เก่าแก่ที่สุดของฮินดูก็คือ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี อยู่ที่สีลม ที่เขาเรียกว่า วัดแขกสีลม อัน
นั้นเป็นวัดของทมิฬนาฑู South Indian อินเดียใต้ อันนี้เก่าแก่ที่สุด ที่ดินตรงโน้นได้รับ
พระราชทานจากร. 5 แล้วก็วัดเก่าแก่รองลงมาก็เป็นวัดวิษณุ อยู่ที่ซอยวัดปรก ซึ่งตรงนี้จะมี
ที่ที่เรียกว่า เมรุเผาศพของศาสนาฮินดู คือทุกคนที่นับถือศาสนาฮินดูจะมาเผาที่นี่ แล้วก็มี
วัดเทพมณเฑียรก็อยู่ตรงเสาชิงช้า หลักๆ เลย 

(อนุชา ตีวาล,ี สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562) 

  
 เห็นได้ว่า คนอินเดียที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยช่วงแรกนั้นมักอาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มและมี
การประกอบอาชีพสอดคล้องกับกลุ่มของตน รวมทั้งได้ร่วมแรงร่วมใจสร้างศาสนสถานขึ้น เพื่อเป็นศูนย์
รวมใจและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเช่นเดียวกับครั้งยังอาศัยอยู่ในแผ่นดินมาตุภูมิ 
 ในระยะเริ่มแรกนั้น การตั้งถิ่นฐานของกลุ่มคนอินเดียเหล่านี้มักกระจุกตัวอยู่ในบริเวณชุมชน
แออัดและย่านธุรกิจส าคัญในเขตกรุงเทพมหานคร เช่น สีลม พาหุรัด และยานนาวา เป็นต้น เนื่องจาก
ส่วนใหญ่อพยพเข้ามาด้วยปัจจัยทางเศรษฐกิจเป็นส าคัญ ในช่วงแรก ชาวอินเดียจากรัฐอุตตรประเทศ
พ านักอาศัยร่วมกับกลุ่มคนอินเดียทมิฬแถววัดพระศรีมหาอุมาเทวี ขณะที่บางส่วนกระจัดกระจายอยู่ตาม
บ้านพักของบริษัทต่างประเทศแถบสาทรและยานนาวา คนอินเดียจากอุตตรประเทศและคนอินเดียจาก
ทมิฬในช่วงนั้นจึงใช้ศาสนสถานร่วมกัน ต่อมาการตั้งถิ่นฐานของชาวอินเดียจากอุตตรประเทศแถวถนนสี
ลมได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ประกอบคนอินเดียจากอุตตรประเทศนั้นนับถือไวษณพนิกาย ขณะที่คน
อินเดียจากทมิฬนับถือไศวนิกายกับศักตินิกาย ซึ่งมีความแตกต่างกัน ส่งผลให้คนอินเดียที่นับถือศาสนา
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พราหมณ์-ฮินดูจากรัฐอุตตรประเทศตัดสินใจสร้างเทวาลัยวัดวิษณุบริเวณยานนาวา เพื่อเป็นศูนย์กลางใน
การประกอบพิธีกรรม ตลอดจนลดปัญหาความแออัดของประชากรในบริเวณวัดศรีมหาอุมาเทวี (ดุลยภาค 
ปรีชารัชช, 2551: 51) 
 ต่อมาประเทศไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐอินเดียในวันที่ 30 
กรกฎาคม พ.ศ. 2490 (ค.ศ. 1947) ผลจากการยกระดับความสัมพันธ์ทางการทูต การเปิดเสรีเศรษฐกิจ 
รวมถึงการอพยพเข้ามาค้าขายและศึกษาเล่าเรียนของชาวอินเดียตามค าเชื้อเชิญของญาติพี่น้องใน
เมืองไทย ส่งผลให้ชุมชนของคนอินเดียจากรัฐอุตตรประเทศและของคนอินเดียกลุ่มอื่นๆ มีการขยายตัว
อย่างรวดเร็ว ด้วยสาเหตุหลายปัจจัย ทั้งการขยายตัวของประชากรที่มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น ท าให้พื้นที่เดิม
เริ่มคับแคบ ความเจริญของสังคมเมืองที่ท าให้ย่านพาหุรัด ย่านส าเพ็ง และย่านสีลมกลายเป็นพื้นที่เชิง
พาณิชย์ คนอินเดียจึงเริ่มอพยพโยกย้ายหาที่อยู่อาศัยแหล่งใหม่ๆ ในปัจจุบันพบว่า มีคนอินเดียที่นับถือ
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูอาศัยอยู่แถวถนนสีลม สาทร ยานนาวา พาหุรัด สี่แยกบ้านแขก นานา จรัญสนิท
วงศ์ พระโขนง พุทธมณฑล และถนนสุขุมวิท ต้ังแต่ซอย 1 – 81 ซึ่งแต่ละซอยประกอบไปด้วยชุมชนคน
อินเดียประมาณ 5 – 10 ครัวเรือน (เพิ่งอ้าง. ) 
 ผลจากการเจริญเติบโตของสังคมเมือง ท าให้ชุมชนคนอินเดียพลัดถิ่นในเชิงกายภาพแบบเดิมเริ่ม
เลือนรางลง พื้นที่อยู่อาศัย สถานที่ท ากิน และศาสนสถานไม่ได้อยู่ในพื้นที่เดียวกันอีกต่อไป กระนั้น วัด
หรือศาสนสถานยังคงมีบทบาทหน้าที่ต่อคนอินเดียพลัดถิ่นในไทยในแง่ของพื้นที่รวมกลุ่มของคนที่มีอัต
ลักษณ์ร่วมกัน โดยกลุ่มคนอินเดียพลัดถิ่นในไทยจะมารวมกลุ่มกันเพื่อประกอบศาสนกิจหรือช่วงที่มี
เทศกาลส าคัญต่างๆ 
 ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงได้เลือกใช้พื้นที่ทางศาสนาในการศึกษากลุ่มคนอินเดียพลัดถิ่นในไทย โดยใน
งานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้สถานที่ศึกษาคือ สมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทย (Geeta Ashram 
Thailand) ซึ่งเป็นองค์กรทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดูที่มีต้นก าเนิดจากประเทศอินเดีย และได้เข้ามาก่อตั้ง
ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการในช่วง พ. ศ. 2511 จึงกล่าวได้ว่า มีความใหม่กว่าศาสนสถานฮินดูแห่ง
อื่นในไทย โดยในส่วนต่อไปผู้วิจัยจะขอกล่าวถึงก าเนิดของคีตาอาศรม เพื่อให้เข้าใจถึงต้นก าเนิด 
พัฒนาการ และลักษณะของคีตาอาศรม 
 
ก าเนิดของคีตาอาศรม (Geeta Ashram) : อาศรมแห่งบทเพลงแห่งเทพเจ้า 
 คีตาอาศรม (Geeta Ashram) เป็นองค์กรทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดูที่ริเริ่มและถือก าเนิดใน
ประเทศอินเดียภายหลังการได้รับเอกราชจากจักรวรรดิอังกฤษ โดยมีผู้ก่อตั้งคือ สวามีหริหระ จี มหาราช 
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(Swami Hari Har Ji Maharaj) นักบวชสันยาสี2 รูปหนึ่ง ซึ่งศาสนิกชนจะนิยมเรียกท่านว่า ท่านคุรุเทพ 
(Gurudev)3 หรือ คุรุจี (Guruji) อันมีนัยถึงการยกย่องว่า เป็นครูทางจิตวิญญาณ หากเทียบเคียงกับ
วัฒนธรรมไทยก็อาจเทียบได้กับหลวงพ่อหรือหลวงตาที่ให้แสงสว่างทางธรรม 

หากพิจารณาตามศัพท์แล้ว ค าว่า ‘คีตาอาศรม’ นั้น แยกออกมาได้ 2 ค าคือ ‘คีตา’ กับ ‘อาศรม’ 
โดยค าว่า ‘คีตา’ หมายถึง เพลงหรือบทเพลง ส่วน ‘อาศรม’ หมายถึง ที่อยู่ของนักบวชหรือนักพรต เมื่อ
น าสองค านี้มารวมกัน ‘คีตาอาศรม’ จึงแปลว่า ที่อยู่ของนักพรตที่มีบทเพลงหรือเสียงขับร้อง ซึ่งในที่นี้ก็
คือ ‘บทเพลงของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีสิริ’ หรือ ‘คัมภีร์ศรีมัทภควัทคีตา (Srimadbhagavadgita)’ 
หนึ่งในคัมภีร์ปรัชญาเล่มส าคัญของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูที่แทรกอยู่ในมหากาพย์มหาภารตะและเป็นที่
รู้จักอย่างแพร่หลาย คีตาอาศรม (Geeta Ashram) จึงเป็นองค์กรทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดูสมัยใหม่ที่
ยึดถือคัมภีร์ศรีมัทภควัทคีตาเป็นหลัก 

ในวัฒนธรรมอินเดีย อาศรม (Ashram) กับ มณเฑียร (Mandir: วัด) มีความแตกต่างกัน โดย
อาศรมนั้นจะก่อตั้งโดยนักบวช และนักบวชจะเป็นผู้ก าหนดแนวทางของอาศรมแห่งนั้น เช่น ในกรณีของคี
ตาอาศรมที่ท่านสวามีก าหนดแนวทางของอาศรมว่า เน้นหลักค าสอนของคัมภีร์ศรีมัทภควัทคีตาเป็นหลัก 
ส่วนมณเฑียรหรือวัดนั้นเป็นเทวาลัยที่ประดิษฐานเทวรูปต่างๆ และมีปูชารีหรือผู้ท าพิธีเป็นผู้ดูแล เช่น วัด
เทพมณเฑียร เป็นต้น (วิไล เอื้ออนันต์, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562) 
 การถือก าเนิดของคีตาอาศรมนั้น เป็นผลพวงมาจากสถานการณ์บ้านเมืองของประเทศอินเดียที่
ผ่านยุคมืดและความบอบช้ ามาอย่างหนักหน่วง ในช่วงที่ประเทศอินเดียตกอยู่ภายใต้การปกครองของ
อังกฤษนั้นเป็นช่วงที่ศาสนาฮินดูตกอยู่ในยุคมืดอย่างแท้จริง นักบวชหลายรูปได้ฉวยโอกาสในการมอมเมา
ประชาชนและใช้ศาสนาเป็นช่องทางหากิน ตลอดจนมีข้อปฏิบัติผิดๆ หลายประการ อาทิ การนิยมมี
ภรรยาหลายคน, การบังคับเด็กหญิงให้แต่งงานก่อนวัยอันควร, การเผาหญิงหม้าย (พิธีสตี) และระบบ
วรรณะที่เข้มงวดกวดขันจากแต่ก่อนที่เคยยืดหยุ่น (วิทยา ศักยาภินันท์, 2549: 138-139) ท าให้ปัญญาชน

                                                            
2 ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูได้แบ่งวิถีการด าเนินชีวิตออกเป็น 4 ระดับคือ พรหมจารยะ อาศรม (การเป็นนักศึกษา), คฤหัสถ์
ถะ อาศรม (การเป็นผู้ครองเรือน), วานปรัสถะ อาศรม (การบ าเพ็ญพรตในป่า) และสุดท้าย สันยาสะ อาศรม (การเป็นผู้
ละทางโลก) สันยาสีโดยทั่วไป หมายถึง นักบวชหรือพระ ส่วนในคัมภีร์ภควัทคีตา สันยาสี หมายถึง ผู้เสียสละ (วิทยา ศัก
ยาภินันท์, 2549: 79) 
3 คุรุเทพ (Gurudev) มีรากศัพท์มาจากภาษาสันสกฤตคือ คุรุ (Guru) อันแปลว่า ครูหรือผู้รู้แจ้ง กับ เทพ (Dev) มาจาก
ธาตุค าคือ Div อันแปลว่า แสงสว่าง ค าว่า คุรุเทพจึงเป็นค าเรียกอย่างเคารพยกย่องว่า เป็นผู้ชี้น าแสงสว่างทางจิต
วิญญาณ หรือการเคารพครูบาอาจารย์ประหนึ่งเทพเจ้า (Gurudeva, n.d.: online) 
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ชาวอินเดียที่นับถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดูจ านวนมากในช่วงเวลานั้นได้ก่อตั้งสมาคมขึ้น เพื่อด าเนินการ
ปฏิรูปศาสนา วัฒนธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม อาทิ พราหมสมัช เป็นสมาคมที่ยึดถือคัมภีร์
อุปนิษัท, สมาคมอารยสมาช นับถือคัมภีร์พระเวท, คณะรามกฤษณะ ได้ต้ังกระบวนการรามกฤษณะขึ้น มี
สาขาอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร (ดนัย ไชโยธา, 2553: 378-379) 
 ผู้ก่อตั้งคีตาอาศรม ท่านสวามีหริหระ จี มหาราช ที่ขณะนั้นยังไม่ได้ออกบวชก็เป็นหนึ่งใน
ปัญญาชนชาวอินเดียที่เข้าร่วมการต่อสู้เพื่อเรียกร้องเอกราชให้แก่ประเทศอินเดีย โดยเป็นหนึ่งในสมาชิก
พรรคคองเกรสแห่งชาติอินเดีย องค์กรทางการเมืองที่ไม่พอใจกับการปกครองของอังกฤษสมัยนั้น จึงท า
การต่อสู้เรียกร้องให้คนอินเดียได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปกครอง รวมถึงการเรียกร้องเอกราช ซึ่งพรรค
คองเกรสแห่งชาติอินเดียได้พยายามรวบรวมชนชั้นกลางที่มีการศึกษาเข้าต่อต้านความอยุติธรรมที่อังกฤษ
ได้มอบแก่อินเดียหรือภารตมาตาของตน จนอินเดียได้รับเอกราชในปี ค.ศ. 1947 (พ.ศ. 2490) ในที่สุด 
(อนุชา ตีวาลี, สัมภาษณ์วันที่ 21 เมษายน 2561) 
  ภายหลังการได้รับเอกราชจากอังกฤษ พรรคคองเกรสแห่งชาติอินเดียได้ขึ้นปกครองประเทศ
อินเดีย ท่านยวาหระลาล เนห์รู รัฐบุรุษและนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศอินเดียได้เชิญชวนท่าน
สวามีให้เข้าร่วมกับคณะรัฐบาลของท่าน ทว่าท่านสวามีปฏิเสธ เนื่องจากต้องการด ารงตนเป็นสันยาสีหรือ
ผู้สละทางโลก และขอด าเนินชีวิตบนเส้นทางแห่งจิตวิญญาณ (เพิ่งอ้าง. ) ประกอบกับเป็นช่วงที่อินเดียเพิ่ง
ผ่านพ้นความบอบช้ านานาประการ ท าให้คนอินเดียเกิดแนวคิดสละทางโลกมากยิ่งขึ้น ในช่วงนี้ลัทธิการ
นับถือคุรุ (Guruism) หรือนักบวชฤษีได้เฟื่องฟูขึ้นมาอีกครั้ง เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านจิตใจ
ของผู้คน ก่อให้เกิดท่านฤษี โยคี สวามี สาธุ บาบา และภควันขึ้นมากมาย (วิทยา ศักยาภินันท์ , 2549: 
155-156) ซึ่งท่านสวามีหริหระ จี มหาราช ก็เป็นหนึ่งในนั้น 
 
 ประวัติผู้ก่อตั้งคีตาอาศรมกับเส้นทางแห่งจิตวิญญาณ  
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ภาพ 3 ท่านสวามีหริหระ จี มหาราช 
(ที่มา : อิสรีย์ วุฒิวรากรกิจเมธี 2 เมษายน 2562) 

 
 ท่านสวามีหริหระ จี มหาราช (Swami Hari har ji Maharaj : ค.ศ. 1899 – 2000) เกิดในวันขึ้น 
15 ค่ า เดือนผาลคุน4 ตามปฏิทินอินเดียแบบจันทรคติ หรือวันที่ 21 มีนาคม ค.ศ. 1899 (พ.ศ. 2442) ณ 
เมืองโชธปุร รัฐราชสถาน ประเทศอินเดีย ในครอบครัวที่นับถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดู นามเริ่มแรกของ
ท่านคือ ศรี ราช จี ปุโรหิต (Sri Raj Ji Purohit) บิดามาของท่านคือ ศรี เจถ มัล จี ปุโรหิต (Sri Jeth Mal 
Ji Purohit) เป็นผู้พิพากษา ในช่วงเริ่มแรกท่านสวามีศึกษาที่โรงเรียนศรี สุเมอร์ ปุศติการ (Sri Sumer 
Pushtikar) โรงเรียนในเมืองเกิดของท่าน (GeetaMalaysia, n. d. : online) 
 ในปี ค.ศ. 1928 ท่านสวามีในวัย 29 ปีได้เดินทางไปที่เมืองกราจี ในแคว้นสินธ์ (Sind) ซึ่งใน
ขณะนั้นยังเป็นส่วนหนึ่งของประเทศอินเดียก่อนถูกแบ่งแยกเป็นประเทศปากีสถาน ท่านได้เดินทางไป
พร้อมกับพี่ชายของท่านคือ ท่านศรี ทโมธาร ปุโรหิต จี (Damodhar Purohit Ji) โดยเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง
สถาบันต่ างๆ  เช่น  Pustak Bhandar, Marwari Vidyalaya, Gujarati Pracharak Mandal, Navyug 
Sewa Dal และ Marwari Sabha ซึ่งท่านได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประธาน และมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการทอพรมและการพิมพ์หนังสือเป็นอย่างดี (เพิ่งอ้าง. ) 
 เนื่องจากช่วงเวลานั้นประเทศอินเดียยังตกอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษ อยู่มาวันหนึ่งท่าน
สวามีก็ได้รับการชักชวนจากนักต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพท่านเนตาจี สุภาษ จันทร โบส (Netaji Subhas 

                                                            
4 เดือนผาลคุน (Phalgun) ตรงกับช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 
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Chandra Bose) ให้เข้าร่วมการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของภารตมาตา (Mother India) ในการต่อต้านการ
ปกครองของอังกฤษ ด้วยจิตวิญญาณอันแรงกล้า ท่านสวามีรีบหยุดท าร้านหนังสือ Pustak Bhandar ที่
เมืองกราจี แล้วเดินเท้าเปล่าเพื่อเข้าร่วมการต่อสู้เพื่อเสรีภาพตามค าเทศนาของคัมภีร์ภควัทคีตา (อ้าง
แล้ว. ) ที่ให้ลุกขึ้นต่อสู้เพื่อต่อต้านอธรรมในบทที่ 2 โศลกที่ 38 ว่า 

 
สุขะทุกเข สเม กฤตวา ลาภาลาเภา ชยาชเยา 

ตโต ยุทธายะ ยุชยัสวะ นัยวัม ปาปะมะวาปสยะสิ 
แปล 

เธอจงสู้เพื่อการต่อสู้ โดยไม่พิจารณาถงึความสขุหรือความทกุข์ 
ขาดทุนหรือก าไร ชัยชนะหรือพา่ยแพ้ ด้วยการกระท าเช่นนี้ เธอจะไม่ได้รับผลบาป 

 
 ท่านสวามีในวัยหนุ่มนั้นเรียกได้ว่า เป็นนักปฏิวัติที่มุ่งมั่นและต้องเผชิญกับความยากล าบาก
นานาประการ รัฐบาลอังกฤษได้ออกหมายจับท่านหลายฉบับ ท่านถูกควบคุมตัวอย่างเข้มงวด เนื่องจาก
เป็นภัยต่อความมั่นคงของอังกฤษ ท่ามกลางวิกฤตการณ์ ของสองสิ่งที่ติดตัวท่านอยู่เสมอนั้นก็คือ ปืนพก
ส าหรับป้องกันตัว และ ‘คีตา จี (Geeta Ji)’ คัมภีร์ภควัทคีตาฉบับภาษาฮินดี ในช่วงเวลาแห่งการต่อสู้
เรียกร้องเอกราช ท่านถูกกักขังอยู่ในคุกอังกฤษในอินเดียเช่นเดียวกับนักต่อสู้เพื่ออิสรภาพหลายๆ ท่าน 
แต่ท่านไม่เคยยอมแพ้หรือย่อท้อในการต่อสู้เพื่อเรียกร้องเอกราช จวบจนอินเดียได้รับเอกราชในปี ค.ศ. 
1947 ในที่สุด (อ้างแล้ว.) 
 ภายหลังการได้รับเอกราชของอินเดียไม่นาน รัฐบุรุษและนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศ
อินเดีย ท่านยวาหระลาล เนห์รูได้เชิญท่านสวามีเข้าร่วมกับคณะรัฐบาลของท่าน ทว่าท่านสวามีปฏิเสธ 
เนื่องจากต้องการด ารงตนเป็นสันยาสีหรือผู้สละทางโลก และขอด าเนินชีวิตบนเส้นทางแห่งจิตวิญญาณ 
ศิษยานุศิษย์เชื่อว่า ท่านสวามีเป็นเช่นเดียวกับอรชุน เจ้าชายนักรบแห่งราชวงศ์ปาณฑพในมหากาพย์มหา
ภารตะที่หลังได้รับการถ่ายทอดสัจธรรมแห่งภควัทคีตาจากพระกฤษณะในสมรภูมิทุ่งกุรุเกษตรที่ปฏิบัติ
กรรมโยคะคือ การกระท ากรรมใดๆ โดยไม่ผูกติดกับผลของการกระท า ผู้ที่ท ากรรมโยคะจึงได้ชื่อว่า กรรม
โยคี (Karma Yogi) ท่านได้มุ่งหน้าสู่หมู่บ้านของท่านสัตย ไส บาบา (Sathya Sai Baba หรือ Holy Baba) 
ฤษีสังกัดขบวนการภักดีแบบไศวนิกายที่ได้รับความเคารพนับถืออย่างยิ่งจากชาวอินเดีย โดยท่านสวามีได้
พาพี่ชายที่มีอาการบาดเจ็บที่เท้าไปด้วย เมื่อท่านบาบาใช้ไม้เท้าตีขาของพี่ชายท่านสวามี พี่ชายของท่าน
สวามีก็อาการหายดีเป็นปลิดทิ้งอย่างน่าอัศจรรย์ใจ ท่านสวามีพาพี่ชายของตนกลับบ้าน จากนั้นจึงรีบ
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กลับมาหาท่านบาบา ณ ที่หมู่บ้านของสัตย ไส บาบา ท่านสวามีได้ใช้ชีวิตในฐานะสันยาสีอย่างเต็มตัวและ
คอยปรนนิบัติท่านสัตย ไส บาบาตลอดวันตลอดคืนจนได้รับการยอมรับในที่สุด (อ้างแล้ว. ) 
 ท่านสวามีปรนนิบัติท่านบาบาจนท่านพอใจก็ได้รับการประสิทธิประสาทพร จากนั้นท่านสวามีจึง
ได้ถวายความศรัทธาและความภักดี (Bhakti) ต่อพระกฤษณะ เทพเจ้าพระฉวีสีด าผู้ได้รับการนับถือว่าเป็น
อวตารที่ 8 แห่งพระวิษณุเทพ ท่านสวามีมุ่งมั่นสู่การเป็นโยคีอย่างเต็มตัว โดยการบ าเพ็ญตบะเป็นเวลา
กว่า 20 ปีบนเนินในรัฐราชสถาน และบริโภคเฉพาะอาหารที่อ่อนนุ่มจ าพวกซุป น้ าผลไม้ น้ านม และผัก
ต้ม ละเว้นการรับประทานธัญพืช เกลือ และน้ า เพราะท่านถือว่า น้ านมเป็นของวิเศษ เพราะว่าเป็น
อาหารแรกที่มนุษย์ได้รับจากมารดา (อ้างแล้ว.) 
 หลังจากนั้นท่านสวามีหรือท่านคุรุเทพก็ได้เดินทางไปยังเมืองมถุรา สถานที่ประสูติของ
พระกฤษณะซึ่งตั้งอยู่ในรัฐอุตตรประเทศ ณ สถานที่ประสูติแห่งพระกฤษณะ ท่านคุรุเทพได้ศึกษาคัมภีร์
ภควัทคีตาจนแตกฉาน และในที่สุด คีตาอาศรมแห่งแรกก็ตั้งขึ้นที่เมืองมถุรา สถานที่ประสูติแห่ง
พระกฤษณะ จากนั้นท่านจึงอุทิศชีวิตที่เหลือให้กับการเผยแพร่สัจธรรมค าสอนในคัมภีร์ภควัทคีตา และ
ก่อตั้งคีตาอาศรมทั้งในประเทศอินเดียและประเทศอื่นๆ ทั่วโลก (อ้างแล้ว. ) 
 ในปี  ค . ศ .  1974 คี ต าอาศรม ได้ จั ดตั้ ง ส านั ก ง าน ใหญ่  Geeta Ashram International 
Headquarter ขึ้ นที่ กรุ งนิ ว  เดลี  และได้ รับ เกียรติจาก ดร .  สรวปัลลี  ราธากฤษณัน ( Dr.  S. 
Radhakrishnan) อดีตประธานาธิบดีอินเดียมาเป็นผู้วางศิลาฤกษ์ หลังจากการอุทิศตนเพื่อเผยแพร่ค า
สอนของคัมภีร์ศรีมัทภควัทคีตาและการก่อตั้งคีตาอาศรม ในที่สุดท่านก็ได้ละสังขารในวันที่ 30 มิถุนายน 
ปี ค.ศ. 2000 (พ.ศ. 2543) ที่กรุงนิว เดลี ประเทศอินเดียด้วยสิริรวมอายุ 101 ปี (อนุชา ตีวาลี, สัมภาษณ์
วันที่ 21 เมษายน 2561) 
 
 จุดมุ่งหมายในการก่อตั้งคีตาอาศรม 
 ท่านสวามีหริหระ จี มหาราชได้ก่อตั้งคีตาอาศรมขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสั่งสอนและเผยแพร่สัจ
ธรรมในคัมภีร์ศรีมัทภควัทคีตาอันเป็นวิธีการด าเนินชีวิตที่น าไปสู่ความสุข ความเอื้ออาทร และสันติสุข
ของมวลมนุษยชาติ (อนุชา ตีวาลี, สัมภาษณ์วันที่ 21 เมษายน 2561) โดยมีความปรารถนาให้คีตาอาศรม
ไม่ใช่เพียงสิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่พบปะสังสรรค์ส่วนบุคคล หากคีตาอาศรมคือ ขบวนการทางจิต
วิญญาณระหว่างประเทศที่มุ่งสู่การสร้างสังคมใหม่ที่มีภราดรภาพ เพื่อประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ ด้วย
ความหวังว่าจากภายในก าแพงของคีตาอาศรม วัจนะแห่งพระเป็นเจ้าคือศรีมัทภควัทคีตาจะหลั่งไหล
ออกมากระตุ้นมนุษย์ไปสู่การสถาปนาสันติภาพอันยั่งยืนของโลก เป็นความปรารถนาของท่านสวามีที่
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มนุษย์จะเข้าใจกันมากขึ้น โดยการรับความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณของมวลมนุษย์ (คัมภีร์
ศรีมัท ภควัทคีตา) 
 

These Ashrams are not merely structures of bricks and mortar, nor are 
they simply meeting places for individual societies.  The Geeta Ashram is 
an international spiritual movement which aims to build a new society - a 
universal brotherhood for the good of all mankind.   It is His Holiness's 
hope that from within the walls of the Geeta Ashram, a message will pour 
forth which will spur human beings to work towards the establishment of 
a lasting world peace.   It is His Holiness's wish that human beings would 
become more understanding towards one another by acquiring the 
knowledge of mankind's spiritual evolution. 

(Our Guiding Light, n.d.: online) 
 

 ด้วยจุดประสงค์ดังกล่าว ท่านสวามีหริหระ จี มหาราชจึงต้องการเผยแพร่สัจธรรมค าสอนเกี่ยวกับ
คัมภีรศ์รีมัทภควัทคีตาไม่เพียงในประเทศอินเดียเท่านั้น แต่ต้องการเผยแพร่ไปทั่วโลก โดยไม่เกี่ยงเชื้อชาติ 
ศาสนา วรรณะ หรือสีผิว (อนุชา ตีวาลี, สัมภาษณ์วันที่ 21 เมษายน 2561) อันน าไปสู่การก่อตั้งคีตา
อาศรมในประเทศอินเดียและประเทศต่างๆ ทั่วโลก 
 
 การด าเนินงานของคีตาอาศรม 
 นับต้ังแต่การตั้งคีตาอาศรมแห่งแรกที่เมืองมถุรา รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย ท่านสวามีก็ได้
เดินทางไปยังที่ต่างๆ ทั้งในประเทศอินเดียและต่างประเทศ เพื่อเผยแพร่สัจธรรมค าสอนของคัมภีร์ศรีมัท
ภควัทคีตา และจัดตั้งคีตาอาศรมขึ้น เพื่อให้เป็นสถานที่ในการประชุมฟังธรรมและศึกษาข้อคิดสัจธรรมใน
คัมภีร์ศรีมัทภควัทคีตา ด้วยลักษณะการเทศนาที่ฟังง่าย ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่อภิปรัชญาหรือปรัชญาชั้นสูงที่
ยากต่อการเข้าใจ หากเน้นไปที่หลักธรรมง่ายๆ ที่ปรับใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน ท าให้ท่านสวามีหริหระ จี 
มหาราชได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงทั้งในประเทศอินเดียและในต่างประเทศ 
 ผลจากการท างานอย่างหนักหน่วงของท่านสวามี ท าให้ในปัจจุบันคีตาอาศรมจัดตั้งไปกว่า 182 
ประเทศทั่วโลก เฉพาะคีตาอาศรมในประเทศอินเดียนั้น ได้แก่ Geeta Ashram Jaisalmer (รัฐราช
สถาน) , Geeta Ashram Jodhpur (รัฐราชสถาน) , Geeta Ashram Udaipur (รัฐราชสถาน) , Geeta 
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Ashram Faridabad ( รั ฐหริยาณา) , Geeta Ahram Kanpur ( รั ฐอุตตรประเทศ) , Geeta Ashram 
Meerut (รัฐอุตตรประเทศ) 
 ส่วนคีตาอาศรมในต่างประเทศนั้น นอกจากในประเทศไทยแล้ว ยังมีคีตาอาศรมแห่งอื่นๆ ที่
ประเทศสิงคโปร์, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, ฮ่องกง, มอริเชียส, ออสเตรเลีย, โกตดิวัวร์ (หรือรู้จักกันในชื่อ 
Ivory Coast), ไลบีเรีย, ไนจีเรีย, สเปน, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, เปร,ู อังกฤษ, สหรัฐอเมริกา ฯลฯ 
 ในการเผยแพร่สัจธรรมค าสอนในคัมภีร์ศรีมัทภควัทคีตาของท่านสวามีหริหระ จี มหาราชนั้น 
ท่านไม่ได้ค านึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา หรือความแตกต่างอื่นๆ แต่ประการใด แม้จะมีคนอินเดียพลัดถิ่นที่
เป็นศิษยานุศิษย์ของท่านเป็นจ านวนมาก แต่ก็ยังมีกลุ่มอื่นๆ อีกด้วย เช่น คีตาอาศรมในแอฟริกาก็มีคน
แอฟริกันเข้าร่วมกับคีตาอาศรมด้วย (อนุชา ตีวาลี, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562)  
 

                     
 

ภาพที่ 4-5 คีตาอาศรม ลากอส (Geeta Ashram Lagos) ในประเทศไนจีเรีย  
(ที่มา: https://hotels.ng/places/place-of-worship/964-geeta-ashram) 

 
 
  ส านักงานใหญ่ของคีตาอาศรม  
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ภาพที่ 6 ส านักงานใหญ่ของคีตาอาศรม ณ กรุงนิว เดลี 
(ที่มา : เอกสาร Eight International Geeta Conference July 1-3, 1989 ) 

  
  เมื่อคีตาอาศรมมีจ านวนมากขึ้นจึงจ าเป็นต้องมีการจัดระเบียบคีตาอาศรม เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ด้วยเหตุนี้ท่านสวามีหริหระ จี มหาราชจึงได้จัดตั้ งส านักงานใหญ่ของคีตาอาศรม 
(Geeta Ashram International Headquarter) ขึ้นในปี ค.ศ. 1974 เพื่อดูแลรักษาความเรียบร้อยของคี
ตาอาศรมแต่ละแห่ง ส านักงานใหญ่ของคีตาอาศรม ณ กรุงนิว เดลี นั้น ปัจจุบันท าหน้าที่เป็นศูนย์
ประสานงานต่างๆ และคอยดูแลคีตาอาศรมที่ตั้งในที่ต่างๆ ทั้งในประเทศอินเดียและต่างประเทศ โดยคีตา
อาศรมในแต่ละแห่งนั้นจะมีคณะกรรมการบริหารจัดการของตนเอง ไม่ได้มีความยุ่งเกี่ยวกันหรือ
ติดต่อสื่อสารกัน หากจะขึ้นตรงกับส านักงานใหญ่ โดยส่งรายงานประจ าปีเกี่ยวกับพิธีกรรมและกิจกรรม
ต่างเป็นประจ าทุกปี นอกจากนี้คีตาอาศรมยังจัดตั้งโรงเรียนของตนเองที่กรุงนิว เดลี คือโรงเรียนคีตา
อาศรมวิทยมณเฑียร (Geeta Ashram Vidya Mandir) อีกด้วย (อนุชา ตีวาลี , สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 9 
มีนาคม 2562) 
  
  การจัดประชุมเสวนาเกี่ยวกับคัมภีร์ศรีมัทภควัทคีตา 
  ภายหลังการจัดตั้งส านักงานใหญ่ของคีตาอาศรมในกรุงนิว เดลี ทางคีตาอาศรมก็ได้จัด
ประชุมเสวนาเกี่ยวกับคัมภีร์ศรีมัทภควัทคีตาขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1975 ที่กรุงนิว เดลี ภายใต้ชื่อ 
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International Geeta Ashram Conference ในหัวข้อ Geeta: The Integral Wisdom (คีตา: ความ
สมบูรณ์แห่งปัญญา) 
 

 
 

ภาพที่ 7  การจัดประชุมเสวนาเกี่ยวกับคัมภีร์ศรีมัทภควัทคีตาครั้งแรกที่กรุงนิว เดลี 
(ที่มา : เอกสาร Eight International Geeta Conference July 1-3, 1989 ) 

 

  ในงานประชุมเสวนา International Geeta Ashram Conference หรือที่ในภาษาไทย 
คณะกรรมการของคีตาอาศรมแห่งประเทศไทยแปลว่า งานประชุมคีตาโลกนั้น เป็นการประชุมที่มีการ
อภิปราย ถกเถียง และแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับสัจธรรมของคัมภีร์ศรีมัทภควัทคีตา ซึ่งในแต่ละปีก็จะมี
หัวข้อแตกต่างกันไป โดยมีคีตาอาศรมแต่ละประเทศเป็นเจ้าภาพในแต่ละปีก็จะจัดเสวนาในหัวข้อที่
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป และมีคีตาอาศรมแต่ละประเทศเป็นเจ้าภาพในการจัดเสวนาเหล่านี้ ท าให้ศา-
สนิกชนของคีตาอาศรมได้พบปะพูดคุยและถกเถียงเกี่ยวกับปรัชญาในคัมภีร์ศรีมัทภควัทคีตา ซึ่งอาจเข้า
ฟังเพียงอย่างเดียวหรือเตรียมเรื่องมาอภิปรายก็ได้ โดยผู้ที่เข้าร่วมงานเสวนานั้นจะต้องเข้าติดต่อกับคีตา
อาศรมแต่ละแห่ง โดยส านักงานใหญ่ของคีตาอาศรมนั้นจะส่งแบบฟอร์มเอกสารในการเข้าร่วมงานเสวนา
มาให้ และต้องกรอกแบบฟอร์มส่งไปยังส านักงานใหญ่ของคีตาอาศรม เพื่อยืนยันการเข้าร่วมการเสวนา 
โดยผู้ที่จะเข้าร่วมนั้นไม่จ าเป็นต้องสมัครสมาชิกของคีตาอาศรม แต่เป็นผู้เข้าร่วมโดยปกติก็ได้ ไม่ได้มีการ
บังคับแต่ประการ และในการเข้าร่วมประชุมเสวนานั้นผู้เข้าร่วมจ าเป็นต้องออกค่าใช้จ่ายต่างๆ เอง ทั้ง
ค่าที่พักและค่าเดินทาง ท าให้ผู้เข้าร่วมนั้นมักเป็นกลุ่มที่มีฐานะและทุนทรัพย์ในการเดินทางไปเข้าร่วมการ



55 
 

เสวนาในต่างประเทศได้ รวมถึงมีความรู้ความสนใจเกี่ยวกับด้านศาสนาปรัชญา (อนุชา ตีวาลี, สัมภาษณ์
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562) 
 

 
 

ภาพที่ 8 หัวข้องานประชุมคีตาโลกในแต่ละปี 
(ที่มา: http://www3.sympatico.ca/goodnewsrealstate/geetaashram/World_Wide_Geeta_Ashram_Conferences.pdf) 

 

  ต่อมาท่านสวามีได้รับบริจาคที่ดินกว่า 200 เอเคอร์ ในบ้านเกิดของท่าน 40 กิโลเมตร 
จากเมืองโชธปุร รัฐราชสถาน จากผู้มีจิตศรัทธยา ท่านจึงใช้พื้นที่ดังกล่าวจัดตั้ง คีตาธาม (Geeta Dham) 
ขึ้นมา โดยสร้างโรงเรียนสอนฟรีเพื่อให้การศึกษาแก่เด็กๆ และมีการเลี้ยงโคนม เพื่อให้เด็กๆ ที่มาเรียนได้
ดื่มน้ านมโคฟรี จัดสร้างวัดพระกฤษณะและหนุมาน หอประชุมขนาดใหญ่ และหอพัก 



56 
 

  เมื่อมีพื้นที่เป็นของตนเอง ท าให้ย้ายการจัดงานประชุมคีตาโลกมาที่คีตาธาม เนื่องจากมี
หอประชุมและหอพักเป็นของตนเอง ท าให้มีสะดวกในการจัดงานมากขึ้น โดยทางคีตาธามนั้นจะส่งรถมา
รับผู้เข้าร่วมงานที่สนามบิน ท าให้ผู้เข้าร่วมงานประชุมคีตาโลกได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้น 
  ในช่วงวันเกิดของท่านสวามีซึ่งตรงกับช่วงเทศกาลโฮลี หรือเทศกาลสาดสีของอินเดียนั้น
จะมีผู้คนมาเข้าร่วมพิธีฉลองวันเกิดของท่านที่คีตาธามเป็นจ านวนมาก   
 

  
 
                          ภาพที่ 9 คีตาธาม                                       ภาพที่ 10 โคเสวามณเฑียร 
     (ที่มา: อิสรีย์ วุฒิวรากรกิจเมธี 2 เมษายน 2562)           (ที่มา: อิสรีย์ วุฒิวรากรกิจเมธี 2 เมษายน 2562) 
 

จากบทนี้ ผู้วิจัยได้กล่าวถึงการเข้ามาของกลุ่มคนอินเดียพลัดถิ่นในประเทศไทย เพื่อให้เห็นถึง
พัฒนาการของคนอินเดียพลัดถิ่นในไทย ความหลากหลายของกลุ่มคนที่เข้ามา และสาเหตุปัจจัยที่ผลักดัน
ให้คนอินเดียอพยพเข้าสู่ประเทศไทย น าไปสู่การอธิบายถึงพื้นที่ที่ใช้ศึกษาในงานวิจัยชิ้นนี้คือ สมาคมคีตา
อาศรมแห่งประเทศไทย โดยอธิบายถึงก าเนิดของคีตาอาศรมที่มีจุดก าเนิดมาจากประเทศอินเดียที่ก่อตั้ง
โดยนักบวชผู้สละทางโลกคือ สวามีหริหระ จี มหาราช ผู้มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่สัจธรรมค าสอนของ
คัมภีร์ศรีมัทภควัทคีตาเป็นหลักอย่างไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา หรือวรรณะ ด้วยเหตุนี้ ท่านสวามีจึง
เดินทางไปเผยแพร่ค าสอนของคัมภีร์ศรีมัทภควัทคีตาทั้งในประเทศอินเดียและในต่างประเทศ โดยหนึ่งใน
นั้นคือ ประเทศไทย ซึ่งผู้วิจัยจะกล่าวถึงในบทต่อไป ท าให้คีตาอาศรมเป็นองค์กรทางศาสนาที่มีเครือข่าย
อยู่ทั่วโลก โดยทางคีตาอาศรมได้จัดตั้งส านักงานใหญ่ที่กรุงนิว เดลี เพื่อการจัดการดูแลคีตาอาศรมในแห่ง
ต่างๆ และจัดงานประชุมคีตาโลกขึ้น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ถกเถียง และอภิปรายความรู้เกี่ยวกับคัมภีร์
ศรีมัทภควัทคีตาตามจุดมุ่งหมายของคีตาอาศรม และเชื่อมโยงศาสนิกชนที่ศรัทธาในสิ่งเดียวกั นเข้าไว้
ด้วยกัน 
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บทที ่4 
สมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทย 

 

 เมื่อเปรียบเทียบกับศาสนสถานฮินดูที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้ว สมาคมคีตอาศรมแห่งประเทศ
ไทยนั้นกล่าวได้ว่า มีความพิเศษจากศาสนสถานฮินดูในไทยแห่งอื่น เมื่อเปรียบเทียบกับจุดก าเนิดแล้ว 
ศาสนสถานฮินดูแห่งอื่นในไทย เช่น วัดพระศรีมหาอุมาเทวี, วัดเทพมณเฑียร หรือวัดวิษณุ ยานนาวานั้น 
เป็นศาสนสถานฮินดูที่ถือก าเนิดและเติบโตมาพร้อมกับการเข้ามาของคนอินเดียพลัดถิ่นในไทย แต่
สมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทยนั้นมีจุดก าเนิดมาจากประเทศอินเดีย และความประสงค์ของท่าน
สวามีหริหระ จี มหาราช ที่มีจุดมุ่งหมายต้องการเผยแพร่ความรู้และปรัชญาเกี่ยวกับคัมภีร์ศรีมัทภควัทคี
ตา ซึ่งเป็นหนึ่งในคัมภีร์ปรัชญาที่ส าคัญของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และเพิ่งก่อตั้งในประเทศไทยราว 50 ปี
ที่ผ่านมา ท าให้สมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทยนั้นมีความเก่าแก่น้อยกว่าศาสนสถานฮินดูในไทยแห่ง
อื่น 
 โดยในบทนี้ผู้วิจัยจะกล่าวถึงสมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทย โดยกล่าวถึงประวัติความเป็นมา 
จุดมุ่งหมายของสมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทย โครงสร้างการบริหาร และระบบความเชื่อของ
สมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทย เพื่อให้มีความเข้าใจถึงลักษณะของสมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศ
ไทยชัดเจนยิ่งขึ้น 
 

 ประวัติความเป็นมาของสมาคมคีตาอาศรมในประเทศไทย 
 

 
ภาพที่ 11 ตราสัญลักษณ์ของสมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทย 

(ที่มา : http://geetaashramthailand.org/Logo.JPG) 

 
 นับตั้งแต่คีตาอาศรมแห่งแรกก าเนิดขึ้น ท่านสวามีหริหระ จี มหาราชก็ได้เดินทางออกไปเผยแพร่
ค าสอนสัจธรรมของคัมภีร์ศรีมัทภควัทคีตาออกไปทั่วโลก ในปี ค.ศ. 1967 (พ.ศ. 2510) ท่านสวามีหริหระ 
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จี มหาราชก็ได้เดินทางเข้ามาเผยแพร่ค าสอนของคัมภีร์ศรีมัทภควัทคีตาที่ประเทศไทย โดยได้รับการ
อนุเคราะห์จากท่าน Dr. M. C. Agarwal ชาวอินเดียพลัดถิ่นในไทยที่เป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์การ
สหประชาชาติ และภรรยา คุณ Raj Rani Agarwal โดยให้ท่านสวามีหริหระ จี มหาราช ใช้บ้านของท่าน
ในย่านสุขุมวิทเป็นที่เทศนาเผยแพร่สัจธรรมค าสอน ด้วยความที่ท่านสวามีหริหระ จี มหาราชนั้นมีชื่อเสียง
มาจากประเทศอินเดียอยู่แล้ว คนอินเดียพลัดถิ่นในไทยส่วนใหญ่ยังคงติดต่อกับญาติพี่น้องในมาตุภูมิอยู่ 
รวมทั้งกลุ่มคนอินเดียพลัดถิ่นในไทยมักรู้จักกันอยู่แล้ว และมีการสร้างเครือข่ายทางชาติพันธุ์ผ่านการเข้า
ร่วมกิจกรรมทางศาสนาในศาสนสถานต่างๆ มักประกอบอาชีพ หรืออาศัยอยู่ในละแวกเดียวกัน เมื่อท่าน
สวามีหริหระ จี มหาราชเดินทางมาเทศนาก็มีการบอกต่อๆ กัน ชักชวนกันมาฟังการเทศนา เริ่มแรกก็มีคน
จ านวนไม่มากนัก ต่อมาก็เพิ่มจ านวนคนมากขึ้นเรื่อยๆ การเทศนาของท่านสวามีหริหระ จี มหาราชใน
ประเทศไทยได้ดึงดูดคนอินเดียพลัดถิ่นในไทยให้มีความสนใจในการศึกษาปรัชญาของคัมภีร์ศรีมัทภควัทคี
ตามากยิ่งขึ้น โดยท่าน Dr. M. C. Agarwal และภรรยาเป็นหนึ่งในนั้น (Agarwal, M.C. , 2009 :14) 
 ในช่วงเริ่มแรกนั้น สมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทยยังไม่ได้มีพื้นที่เป็นของตนเอง การเทศนา
หรือการประชุมฟังธรรมก็จะเวียนไปตามบ้านลูกศิษย์ลูกหาต่างๆ ที่นิมนต์ท่านไป บ้านเล็กบ้างใหญ่บ้าง
ตามฐานะของเจ้าบ้าน และเมื่อเสร็จการประชุมฟังธรรมหรือสัตสังค์ (Satsang) เจ้าบ้านก็จะจัดเลี้ยง
อาหารให้แก่ผู้มาเข้าร่วมสัตสังค์ตามธรรมเนียมการรับแขกของฮินดู โดยเรียกการจัดเลี้ยงอาหารหลังสัต
สังค์ว่า ปรีติโภช (Preeti Bhoj) คือ โภชนาแห่งความปรีติ (อนุชา ตีวาลี, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 
2562) 
 ด้วยความที่ท่านสวามีหริหระ จี มหาราชนั้นเปน็ผู้ที่เปิดกว้าง ไม่ได้จ ากัดว่า ต้องเทศนาคนกลุ่มใด
กลุ่มเพียงกลุ่มเดียว ท าให้ผู้มาร่วมสัตสังค์นั้นมีความหลากหลาย ในกลุ่มคนคนอินเดียพลัดถิ่นที่นับถือ
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูเองก็มีทั้งคนจากอุตตรประเทศ, ชาวสินธ์, ชาวปัญจาบี, ชาวคุชราตี, ชาวมหา
ราษฎร์ นอกนั้นก็มีชาวสิกข์ และชาวไทยคือ ครอบครัวเอื้ออนันต์ ซึ่งมีความสนิทสนมกับท่าน Dr. M. C. 
Agarwal เพราะค าสอนในคัมภีร์ศรีมัทภควัทคีตานั้นเป็นสัจธรรม และสัจธรรมเป็นเรื่องของทุกคน โดย
ไม่ได้มีการแบ่งแยก (วิไล เอื้ออนันต์, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562) 
 เมื่อจ านวนผู้คนมากขึ้น สมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทยจึงถือก าเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการที่
ซอยวัดพระยาไกร เขตยานนาวา โดยเป็นตึกแถวขนาดหนึ่งคูหาที่ได้รับบริจาคจากครอบครัวเอื้ออนันต์ที่
ประกอบด้วยศาสตราจารย์กวี เอื้ออนันต์, คุณเมฆินทร์ เอื้ออนันต์ และบุตรีคือ คุณวิไล เอื้ออนันต์ ต่อมา
จึงมีการเช่าพื้นที่ของกรมการศาสนาขยายพื้นที่ไปเรื่อยๆ และมีการก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 21 
มิถุนายน พ.ศ. 2511 โดยมีท่านสวามีหริหระ จี มหาราชเป็นประธานผู้น าทางจิตวิญญาณ และทางคีตา
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อาศรมได้เชิญท่านสุกิจ นิมมานเหมินทร์มาเป็นประธานของสมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทยฝ่าย
ฆราวาส (อนุชา ตีวาลี, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562) 

 

  
 

ภาพที่ 12-13 สมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทยแห่งเดิม  
(ที่มา: อิสรีย์ วุฒิวรากรกิจเมธี 26 กุมภาพันธ์ 2562)  

 
 เมื่อสมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทยมีสถานที่เป็นของตนเองและมีศาสนิกชนมาเข้าร่วมเป็น
จ านวนมากขึ้น จากเดิมที่มีเฉพาะการประชุมฟังธรรมหรือสัตสังค์ในช่วงวันเสาร์เท่านั้น ท่านสวามีหริหระ 
จี มหาราชจึงได้เพิ่มกิจกรรมต่างๆ มากขึ้น เช่น เพิ่มสัตสังค์ในช่วงวันอังคารส าหรับบรรดาแม่บ้าน, ปูรณิ
มาสัตสังค์ซึ่งเป็นสัตสังค์ในช่วงคืนวันเพ็ญ รวมถึงเทศกาลทางศาสนาต่างๆ ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 
ให้ศาสนิกชนที่ส่วนใหญ่มักเป็นคนอินเดียพลัดถิ่นในไทยได้มาร่วมกันท ากิจกรรมต่างๆ รวมถึงการน า
เทวรูปมาประดิษฐานในคีตาอาศรมแห่งประเทศไทย (Dilip Kumar, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562) 
 ท่านสวามีหริหระ จี มหาราชยังคงเดินทางมาเทศนาที่ประเทศไทยอยู่เสมอจนท่านมรณภาพในปี 
พ. ศ. 2543 ท่านปูชารี1คือ อาจารย์ Jai Prakash Mishra จึงเข้ารับหน้าที่ต่อจากท่านสวามีหริหระ จี 
มหาราชและด ารงต าแหน่งเป็นเจ้าอาวาสของสมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทย แม้ท่านสวามีหริหระ จี 
มหาราชจะละสังขารจากโลกนี้ไปแล้ว ทว่าสมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทยยังคงประดิษฐานรูปเคารพ
ของท่านไว้เสมอและสืบสานต่อภารกิจของท่าน (ศิรีมหาเดล ปานกาญจโนภาส , สัมภาษณ์วันที่ 21 
เมษายน 2561) 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ทางสมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทยได้มีนโยบายขยายพื้นที่ เนื่องจาก
พื้นที่ดั้งเดิมที่เป็นตึกแถวนั้นค่อนข้างคับแคบ คีตาอาศรมจึงได้มาซื้อที่ดินเป็นของตนเองที่ซอยสุขุมวิท 50 
                                                            
1 ปูชารี (Pujari) มีรากศัพท์มาจากภาษาสันสกฤตว่า ปูชา (Puja) หรือบูชาในภาษาไทย หมายถึง ผู้กระท าพิธีบูชาและศา
สนพิธีต่างๆ ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 
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บนพื้นที่กว่า 400 ตารางวา และท าการสร้างสมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทยแห่งใหม่ขึ้น โดยสร้าง
เลียนแบบสถาปัตยกรรมทางศาสนาแบบอินเดียเหนือสีโอลด์โรสอย่างเรียบง่าย (อนุชา ตีวาลี, สัมภาษณ์
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2562) 
 
 

 

 
ภาพที่ 14-15  สมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทยแห่งปัจจุบัน 

(ที่มา: อิสรีย์ วุฒิวรากรกิจเมธี 23 กุมภาพันธ์ 2562 ) 

 
 การย้ายคีตาอาศรมแห่งประเทศไทยมายังแห่งปัจจุบัน พี่ศิรีมหาเดล ปานกาญจโนภาส วัย 24 ปี 
หรือพี่โภลา ชาวอินเดียพลัดถิ่นในไทยที่มาคีตาอาศรมเป็นประจ าได้กล่าวว่า การที่คีตาอาศรมย้ายมาที่
ซอยสุขุมวิท 50 นั้น ท าให้เดินทางสะดวกมากยิ่งขึ้น เนื่องจากคนอินเดียที่มาคีตาอาศรมนั้นเป็นคนอินเดีย
ในย่านสุขุมวิท จากแต่ก่อนต้องเดินทางไปถึงพระยาไกร ก็มาที่สุขุมวิทแทน (ศิรีมหาเดล ปานกาญจโน
ภาส, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2561) 
 ส่วนคีตาอาศรมแห่งเดิมนั้นยังคงเปิดอยู่เช่นเดิมและมีการประดิษฐานเทวรูปไว้ สามารถเข้าไป
กราบไหว้บูชาได้ตามปกติ ส่วนคีตาอาศรมแห่งประเทศไทยที่ซอยสุขุมวิท 50 นั้นได้อัญเชิญเทวรูปหินอ่อน
จากเมืองชัยปุระ รัฐราชสถานที่มีชื่อเสียงด้านประติมากรรมหินอ่อนมาประดิษฐาน และท าพิธีเปิดอย่าง
เป็นทางการในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 (Dinesh Pandey, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562) 
  
 ต าแหน่งที่ตั้งของสมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทย 
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ภาพที่ 16  แผนที่ตั้งของสมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทยแห่งปัจจุบัน 
(ที่มา : Google Map) 

 
 สมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทยแห่งปัจจุบันนั้น ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 444/4 ซอยสุขุมวิท 50 แขวง
พระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระ
ชนมพรรษา (BTS) อ่อนนุช การย้ายมาตั้งบนพื้นที่ปัจจุบัน ท าให้สะดวกต่อการเดินทางของคนอินเดียพลัด
ถิ่นในไทยที่อาศัยในย่านสุขุมวิท แต่ด้วยความที่สมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทยแห่งปัจจุบันนั้น สร้าง
ขึ้นใหม่โดยนโยบายการขยายพื้นที่เป็นหลัก ท าให้สมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทยแห่งปัจจุบันนั้นเป็น
อาคารที่ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยว ล้อมรอบด้วยชุมชนคนไทย แต่กระนั้นด้วยความที่สมาคมคีตาอาศรมแห่ง
ประเทศไทยนั้นมีศาสนิกชนเป็นกลุ่มคนอินเดียพลัดถิ่นในไทยเป็นหลักและมักสนทนากันด้วย
ภาษาอังกฤษและภาษาฮินดี ท าให้สมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทยไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนคนไทย
โดยรอบนัก เนื่องจากพรมแดนทางชาติพันธุ์ที่มีค่อนข้างแบ่งแยกกันอย่างชัดเจน 
 
 สมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทย: พื้นที่ทางศาสนาของผู้ภักดี 
 สมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทยแห่งปัจจุบันนั้นเป็นอาคารปูน 3 ชั้น สีชมพูโอลด์โรส
เลียนแบบสถาปัตยกรรมทางศาสนาของอินเดียเหนืออย่างเรียบง่าย โดยยอดหลั งคาเป็นการจ าลอง
เทือกเขาหิมาลัยสะท้อนให้เห็นถึงการพยายามเชื่อมโยงกับแผ่นดินมาตุภูมิของคนอินเดียพลัดถิ่นในไทย 
โดยสมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทยแห่งปัจจุบันนั้นได้แบ่งพื้นที่ใช้สอยออกเป็น 3 ชั้น 
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ภาพที่ 17 พื้นที่ชั้นแรกของสมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทย 
(ที่มา: อิสรีย์ วุฒิวรากรกิจเมธี 6 เมษายน 2562) 

 
 พื้นที่บริเวณชั้นแรกของสมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทยถูกจัดให้เป็นพื้นที่ส าหรับจอดรถ
ของศาสนิกชน และใช้จัดเทศกาลทางศาสนา เช่น เทศกาลนวราตรี เทศกาลบูชาพระแม่ทุรคาที่ต้องใช้
พื้นที่กว้างแจ้ง เป็นต้น โดยก่อนที่จะเข้าสมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทยนั้น ทุกคนจะต้องถอดรองเท้า
ในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ให้ โดยมีการแบ่งโซนแยกหญิงชายชัดเจนจะไม่มีการปะปนกัน ส่วนทางขึ้นคีตา
อาศรมนั้น มีสองทางคือ บันไดและลิฟต์ เหนือลิฟต์จะติดป้ายโลหะเขียนข้อความว่า ‘JAI SHREE 
KRISHNA’ หรือ ชัย ศรี กฤษณะ อันมีความหมายว่า ชัยชนะจงมีแก่พระศรีกฤษณะ หรือ พระศรีกฤษณะ
จงเจริญ 
 โดยพี่อมร มิสระ วัย 22 ปี คนอินเดียพลัดถิ่นในไทยที่เกิดและเติบโตในประเทศไทย และมาเข้า
ร่วมศาสนกิจต่างๆ กับคีตาอาศรมเป็นประจ าได้กล่าวว่า คนอินเดียที่มาประกอบศาสนกิจที่คีตาอาศรมนั้น
จะไม่ทักทายกันว่า นมัสเต หรือสวัสดี แต่จะทักทายกันว่า ชัย ศรี กฤษณะ ซึ่งเป็นข้อแตกต่างมีสังเกตได้
อย่างชัดเจน (อมร มิสระ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2561) 
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ภาพที่ 18  ลิฟต์ทางเข้าของสมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทย ด้านบนติดป้าย JAI SHREE KRISHNA 
(ที่มา : อิสรีย์ วุฒิวรากรกิจเมธี 30 มีนาคม 2562) 

 

 ในชั้นที่สองของสมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทยนั้นถูกจัดไว้เป็นห้องรับประทานอาหาร และ
เป็นพื้นที่นั่งพักสนทนาของศาสนิกชน มีห้องน้ าแยกชาย-หญิงที่มีม่านปิดไว้อย่างมิดชิด ซึ่งศาสนิกชนส่วน
ใหญ่มักจะมานั่งเล่นพูดคุยกันในบริเวณชั้นที่สองนี้ 
 

 

     
 

ภาพที่ 19-20 บริเวณชั้นสองของสมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทย 
(ที่มา : อิสรีย์ วุฒิวรากรกิจเมธี 16 ตุลาคม 2561) 
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ภาพที่ 21  ซุ้มประดิษฐานเทวรูปพระกฤษณะและนางราธา และรูปเคารพของท่านสวามี 
(ที่มา : อิสรีย์ วุฒิวรากรกิจเมธี 16 ตุลาคม 2561) 

 

 ด้านในสุดของห้องรับประทานอาหารนั้นจะมีซุ้มเล็กๆ กั้นไว้เป็นสัดส่วน ภายในประดิษฐาน
เทวรูปพระกฤษณะและพระนางราธา อวตารแห่งพระวิษณุเทพและพระแม่ลักษมี ด้านข้างมีรูปเคารพของ
ท่านสวามีหริหระ จี มหาราช ตั้งไว้ต่ ากว่า ด้านขวามือประดับพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระบรมราชินีนาถแสดงให้เห็นถึงความเคารพให้
เกียรติของคีตาอาศรมที่แม้จะเป็นศาสนาที่มาจากประเทศอินเดีย หากก็ยังคงมีความเคารพในสถาบัน
พระมหากษัตริย์ไทยซึ่งเป็นประเทศที่ตนพักพิง (Host Country) ส่วนด้านซ้ายของซุ้มเทวรูปประดับ
รูปภาพของท่านผู้ก่อตั้งสมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทย โดยด้านซ้ายมือคือรูปของท่าน Dr. M. C. 
Agarwal ครอบครัวที่ให้การอุปถัมภ์ท่านสวามีหริหระ จี มหาราชครั้งเดินทางมาเผยแพร่สัจธรรมค าสอน
ที่ไทย ส่วนด้านขวามือคือ ท่านสุกิจ นิมมานเหมินทร์ ประธานคีตาอาศรมแห่งประเทศไทยฝ่ายฆราวาสที่
ได้รับเชิญมาให้ด ารงต าแหน่ง 

                                   
ภาพที่ 22  รูปของท่าน Dr. M. C. Agarwal และ ภาพที่ 23 รูปของท่านสุกิจ นิมมานเหมินทร์ 

(ที่มา : อิสรีย์ วุฒิวรากรกิจเมธี 16 ตุลาคม 2561 
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 ชั้นที่ 3 ของสมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทยเป็นชั้นที่มีความส าคัญที่สุด เนื่องจากเป็นชั้นที่ใช้
ประกอบศาสนพิธีและการประชุมฟังธรรม ห้องที่ให้ศาสนิกชนใช้งานมี 2 ห้องด้วยกันคือ โถงสัตสังค์ 
(Satsang Hall) หรือ โถงประชุมฟังธรรม และ ห้องเทวาลัยที่ประดิษฐานศิวลึงค์ สัญลักษณ์แห่งพระศิวะ
เจ้า และเทวรูปต่างๆ 
 

 
 

ภาพที่ 24 โถงสัตสังค์ หรือ โถงประชุมฟังธรรม ชั้น 3 
(ที่มา: อิสรีย์ วุฒิวรากรกิจเมธี 26 กุมภาพันธ์ 2562) 

 

 โถงสัตสังค์หรือโถงประชุมฟังธรรมนั้นเป็นโถงที่สมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทยใช้จัดพิธีสัต
สังค์ขึ้น ภายในประดิษฐานเทวรูปหินอ่อนจากชัยปุระ รัฐราชสถาน ประเทศอินเดียที่มีความสวยงามอย่าง
ยิ่ง โดยมีพระกฤษณะและพระนางราธา อวตารแห่งพระวิษณุเทพและพระแม่ลักษมีเป็นองค์ประธาน โดย
สาเหตุที่พระกฤษณะและพระนางราธาเป็นองค์ประธานในสมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทยนั้น 
เนื่องจากว่า พระกฤษณะนั้นเป็นอวตารปางที่ 8 ของพระวิษณุเทพที่ลงมาปราบยุคเข็ญและเป็นผู้เปิดเผย
สัจธรรมให้แก่อรชุน ราชกุมารแห่งวงศ์ปาณฑพ ในมหาสงคราม ณ ทุ่งกุรุเกษตร ตามมหากาพย์มหาภา
รตะ ซึ่งสัจธรรมนั้นก็คือ ได้ถูกบรรจุไว้ในคัมภีร์ศรีมัทภควัทคีตาอันถูกกล่าวว่าเป็นบทเพลงแห่งพระเจ้า 
ศาสนิกชนที่มาประกอบศาสนกิจที่สมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทยมีความเชื่อร่วมกันว่า คัมภีร์ศรีมัท
ภควัทคีตานี้คือ สัจธรรมที่พระกฤษณะประทานให้แก่อรชุนราว 5,000 ปีมาแล้ว ซึ่งมีความเก่าแก่และ
ยาวนานกว่าศาสนาอื่นๆ 



66 
 

 

 นอกจากเทวรูปของพระกฤษณะและพระนางราธาผู้เป็นองค์ประธานแล้ว ในโถงสัตสังค์ยังมีการ
ประดิษฐานเทวรูปของพระแม่ทุรคาเทวี, พระหนุมาน, พระพุทธเจ้า และรูปเคารพของท่านสวามีหริหระ 
จี มหาราชอีกด้วย 
 

 
 

ภาพที่ 25 ศิวลึงค์ที่ประดิษฐานอยู่กึ่งกลางห้องเทวาลัย 
(ที่มา : อิสรีย์ วุฒิวรากรกิจเมธี 30 มีนาคม 2562) 

  
 ถัดจากโถงสัตสังค์เป็นห้องเทวาลัยที่ใช้ประดิษฐานเทวรูปหินอ่อนต่างๆ แต่มีขนาดเล็กกว่าเทวรูป
ในโถงสัตสังค์ กึ่งกลางห้องเทวาลัยประดิษฐานศิวลึงค์ สัญลักษณ์ของพระศิวะเจ้า หนึ่งในเทพเจ้าส าคัญ 3 
องค์ของอินเดีย หรือ ตรีมูรติ (Trinity) อันได้แก่ พระพรหม พระผู้สร้าง, พระวิษณุ พระผู้รักษา และพระ
ศิวะ พระผู้ท าลาย เบื้องหน้าศิวลึงค์คือ โคนนทิ สัตว์พาหนะของพระศิวะซึ่งมอบอยู่เบื้องหน้า 
 

     
ภาพที่ 26 ศิวลึงค์ และ ภาพที่ 27 โคนนทิ พาหนะแห่งพระศิวะ 

(ที่มา : อิสรีย์ วุฒิวรากรกิจเมธี 26 กุมภาพันธ์ 2562) 
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 เมื่อมายังสมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทย ก่อนเข้าสู่โถงสัตสังค์ ในเบื้องแรก ศาสนิกชนก็จะ

เข้ามายังห้องเทวาลัยก่อน เพื่อสักการบูชาเทวรูปต่างๆ ทางคีตาอาศรมได้ตระเตรียมน้ าในถัง และคนโท

โลหะไว้ให้ เพื่อให้ศาสนิกชนรดน้ าบูชาศิวลึงค์ ที่คีตาอาศรมไม่มีการขายเครื่องสักการบูชาใดๆ ทั้งสิ้น 

ดังนั้น ศาสนิกชนจะต้องเป็นผู้ตระเตรียมมาเอง เช่น ผลไม้ ดอกไม้ น้ านมโค เป็นต้น ในช่วงมีพิธีกรรม 

ทางคีตาอาศรมจะจุดประทีปไว้ในห้องเทวาลัย ซึ่งจะวางประทีปไฟไว้ตรงกลางถาดโลหะที่โรยด้วยกลีบ

ดอกดาวเรือง ดอกไม้ศักดิ์สิทธิ์ของฮินดูอันหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองความเป็นมงคล และกลีบกุหลาบ ใน

ประทีปนั้นจะใช้น้ ามันเนย (ฆี) หรือน้ ามันพืชเป็นเชื้อเพลิงผสมกับข้าว ซึ่งสื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองและ

ความอุดมสมบูรณ ์

 

 
 

ภาพที่ 28 ถาดประทีปไฟ 

(ที่มา : อิสรีย์ วุฒิวรากรกิจเมธี 26 กุมภาพันธ์ 2562) 

 

 เทวรูปต่างๆ จะประดิษฐานไว้ล้อมรอบศิวลึงค์อันเป็นตู้กระจกมีหลังคาสีทองเลียนแบบลักษณะ

ของปราสาทมณเฑียร ได้แก่ พระศิวะ, พระกฤษณะและพระนางราธา, รูปเคารพท่านสวามีหริหระ จี 

มหาราช, พระพิฆเณศ, และรูปภาพพระหนุมาน ส่วนอีกฝั่งมีเทวรูปพระพิฆเณศอีกองค์หนึ่ง พระวิษณุและ

แม่ลักษมี และสุดท้ายคือ พระสุริยเทพ 
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ภาพที่ 29 เทวรูปพระศิวะ, พระกฤษณะ – ราธา, ท่านสวามี พระพิฆเณศ และพระหนุมาน 

(ที่มา : อิสรีย์ วุฒิวรากรกิจเมธี 30 มีนาคม 2562) 

 

 
 

ภาพที่ 30 เทวรูปพระพิฆเณศ, พระวิษณุกับพระแม่ลักษมี และพระสุริยเทพ 

(ที่มา : อิสรีย์ วุฒิวรากรกิจเมธี 30 มีนาคม 2562) 

 

 โดยในที่นี้จะพบว่า พระตรีมูรติอันเกิดจากการรวมกันของเทพเจ้า 3 พระองค์คือ พระพรหม, 

พระวิษณุ และพระสิวะ แต่ที่ห้องเทวาลัยของคีตาอาศรมนั้นไม่ปรากฏพระพรหมอยู่เลย ซึ่งสอดคล้องกับ

งานของ Ruchi Agarwal (2014: 12) ที่ว่า ในประเทศอินเดีย พระพรหมไม่ใช่เทพที่ได้รับการบูชาหรือ
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ความนิยม เมื่อเทียบกับพระศิวะและพระวิษณุ ในวัดฮินดูที่ประเทศอินเดียจึงไม่ปรากฏเทวรูปของพระ

พรหม ภายในห้องเทวาลัยมีอาสนะของท่านปูชารีส าหรับสวดมนต์หรือประกอบพิธีกรรมต่างๆ  

 

 
ภาพที่ 31 อาสนะส าหรับสวดมนต์หรือประกอบพิธีกรรมของท่านปูชารี 

(ที่มา : อิสรีย์ วุฒิวรากรกิจเมธี 30 มีนาคม 2562) 

 

จุดมุ่งหมายของสมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทย 

 อนุชา ตีวาลี คณะกรรมการของสมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทย ได้กล่าวว่า คีตาอาศรมแห่ง

ประเทศไทยนั้นได้ก่อตั้งโดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกับคีตาอาศรมแห่งอ่ืนทั่วโลก ภายใต้ความประสงค์ของท่าน

สวามีหริหระ จี มหาราชที่ต้องการเผยแพร่สัจธรรมค าสอนของคัมภีร์ศรีมัทภควัทคีตาซึ่งเป็นสัจธรรมค า

สอน และวิธีการด าเนินชีวิต ให้ผู้คนน าค าสอนเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน เพื่อน าไปสู่ความสุข 

ความเอื้ออาทร และสันติสุขของมวลมนุษยชาติ โดยทางสมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทยได้ท าการจัด

ประชุมฟังธรรมหรือสัตสังค์ เพื่อเทศนาและเผยแพร่หลักธรรมค าสอนของคัมภีร์ศรีมัทภควัทคีตา (อนุชา 

ตีวาลี, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2561) 

 

ผู้ประกอบพิธีกรรมในสมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทย 
 ในสังคมวัฒนธรรมของอินเดียนั้น ประกอบไปด้วยผู้คน 4 วรรณะ ได้แก่ พราหมณ์ คือ ผู้ประกอบ
พิธีกรรม, กษัตริย์ มีหน้าที่ในการรบ, แพศย์ เป็นอาชีพพ่อค้าวาณิช และสุดท้ายศูทร เป็นวรรณะต่ าที่สุดที่
รับใช้วรรณะทั้งสาม ซึ่งแต่ละวรรณะไม่ได้ก าหนดหน้าที่ตายตัว แต่ไม่สามารถท าหน้าที่เกินกว่าวรรณะ



70 
 

 

ของตนได้ โดยเฉพาะหน้าที่ของการประกอบพิธีกรรมนั้น เป็นหน้าที่ที่สงวนไว้เฉพาะผู้ที่เกิดในวรรณะ
พราหมณ์เท่านั้น พราหมณ์ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูจึงเป็นท าหน้าที่ของผู้ประกอบพิธีกรรมการบูชาต่างๆ 
เรียกว่า ปูชารี พราหมณ์ที่มีความรู้สูง ร่ าเรียนมาจนแก่กล้าจะได้รับการยกย่องว่า บัณฑิต หรือออกเสียง
ตามส าเนียงภาษาฮินดีกว่า ปัณฑิต (Pandit) ซึ่งพราหมณ์เหล่านี้มีหน้าที่ในการประกอบพิธีกรรม แต่ไม่ได้
เป็นสันยาสีหรือผู้ละทางโลก หากยังคงเป็นคฤหัสถ์คือ ผู้ครองเรือน สามารถมีครอบครัวสืบสกุลได้เช่น
บุคคลทั่วไป  (Gobhind Nandawani, สัมภาษณ์วันที่ 31 มีนาคม 2562) 
 

 
 

ภาพที่ 32 เจ้าอาวาส Jai Prakash Mishra 
(ที่มา : http://geetaashramthailand.org/Pujariji.php) 

 

 ในด้านผู้ประกอบพิธีกรรมของสมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทยนั้น ท่านสวามีหริหระ จี 
มหาราช ได้พาท่านอาจารย์ Jai Prakash Mishra หรือที่ชาวอาศรมเรียกอย่างเคารพว่า ท่านปูชารีจี มา
จากเมืองโครัขปุร รัฐอุตตรประเทศ เพื่อให้ประกอบพิธีกรรมต่างๆ โดยท่านอาจารย์ Jai Prakash Mishra 
มีครอบครัวอยู่ที่ประเทศอินเดีย ภายหลังท่านสวามีละสังขารไป ท่านอาจารย์ Jai Prakash Mishra จึง
ได้รับหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสและสืบต่อเจตนารมณ์ของท่านสวามีหริหระ จี มหาราช นอกจากท่านเจ้า
อาวาสแล้ว ในคีตาอาศรมยังประกอบไปด้วยพราหมณ์ท่านอื่นๆ ที่ได้รับหน้าที่แตกต่างกันไป เช่น ปรุง
อาหาร ท าความสะอาด เป็นต้น โดยเรียกระบบอาจารย์ปกครองศิษย์ส านักตนเช่นนี้ว่า คุรุปรัมปรา ซึ่ง
พราหมณ์จะท าหน้าที่ปกครองกันเอง ไม่มีการก้าวก่ายกัน โดยผู้ประกอบพิธีกรรมเหล่านี้ยังคงรักษาธรรม
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เนียมและปฏิบัติพิธีกรรมต่างๆ ในแบบของตน ทั้งการแต่งกาย การรับประทานอาหาร และการรักษา
ความสะอาดอย่างเคร่งครัด (เพิ่งอ้าง. ) 
 

 
 

ภาพที่ 33 ปูชารีท่านอื่นๆ ในสมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทย 
(ที่มา : อิสรีย์ วุฒิวรากรกิจเมธี 13 เมษายน 2561) 

 
คณะกรรมการของสมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทย 
 สมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรทางศาสนาที่มีขนาดไม่ใหญ่นัก เพราะฉะนั้น 
คณะกรรมการของสมาคมคนหนึ่งอาจจะควบหลายต าแหน่ง ท าหลายหน้าที่ คณะกรรมการบางท่านอยู่
มาตั้งแต่ร่วมก่อตั้ง บางส่วนเข้ามาร่วมใหม่ด้วยจิตศรัทธา ท าให้ระบบการท างานของคีตาอาศรมแห่ง
ประเทศไทยไมได้มีความเคร่งครัดนัก และมีความยืดหยุ่นสูง เนื่องจากส่วนใหญ่มักรู้จักกันเป็นอย่างดี ท า
ให้ค่อนข้างมีความเป็นเองสูง โดยทางสมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทยจะประกอบไปด้วย 
คณะกรรมการการจัดการ (Management Committee) , คณะกรรมการฝ่ายบริหาร (Executive 
Committee), คณะอนุกรรมการ (Sub Committee), คณะกรรมการการจัดงาน (Event Organizing 
Committee) และคณะกรรมการมีราสัตสังค์ (Meera Satsang Commitee) 
 

คณะกรรมการการจัดการ 2017 – 2018 

H. H. Shri 1008 Swami Hari har Ji Maharaj   ประธานผู้ก่อต้ัง 
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1) Dr. Preedee Kasemsup ประธาน 

2) Mr. H. S. Tanwani ประธานรักษาการ 

3) Mr. Kavee Uer-Anat รองประธาน 

4) Mrs. Rajrani Agarwal รองประธาน 

5) Mr. Subash Ghogar  รองประธานบริหาร 

6) Mr. Anucha Tiwari เลขาธิการทั่วไป  

7) Mr. Dinesh Pandey  เลขานุการร่วม 

8) Mr. Sudeep Sehgal เหรัญญิก 

9) Mr. Sunil Mishra เหรัญญิกร่วม 

10) Mr. Charoen Bajaj สมาชิก 

11) Mrs. Swadesh Gulhati สมาชิก 

12) Mr. N. K. Dalan สมาชิก 

13) Mr. W. D. Mishra สมาชิก 

14) Mr. Raj Narayan Upadhyay สมาชิก 

15) Mr. Ambarish Tiwari สมาชิก 

16) Mrs. Krishna Nirula สมาชิก 

17) Mr. Jai Kumar Mirpuri สมาชิก 

18) Mrs. Narinder Sukhuja สมาชิก 

 
คณะกรรมการฝา่ยบรหิารประจ าป ี2017 – 2018 

1) Mr. Subash Ghogar 2) Mr. Anucha Tiwari 

3) Mr. Swadesh Gulhati 4) Mr. Charoen Bajaj 

5) Mr. Ambarish Tiwari  6) Mr. Sudeep Sehgal 

7) Mr. Dinesh Pandey  

 
คณะกรรมการมรีาสตัสงัค ์ประจ าป ี2017 – 2018 

1) Mrs. Asha Ghogar  
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2) Mrs. Swadesh Gulhati  

 
คณะกรรมการการจัดงาน ประจ าป ี2017 – 2018 

1) Mrs. Swadesh Gulhati 2) Mrs. Asha Ghogar 

3) Mrs. Vine Hingorani 4) Mr. Taywin Misara 

5) Mrs. Narinder Sakhuja 6) Mr. Arun Bisarya 

7) Mr. Anucha Tiwari 8) Mr. Sudeep Sehgal 

9) Mr. N. K. Dalan 10) Mr. Raj Narayan Upadhyay 

11) Mr. Dinesh Pandey 12) Mr. Ambrish Tiwari 

 
 

คณะอนุกรรมการ ประจ าป ี2017 – 2018 

1) Mr. Gobhind Nandwani 2) Mr. Dilip Hingorani 

3) Mrs. Shamila Nandwani 4) Mr. Ramesh Upadhya 

5) Mr. Dilip Chaudhari 6) Mrs. Devki Misara 

7) Mr. Taywin Misara  

 

 
 

ภาพที่ 34 Mrs. Swadesh Gulhati คณะกรรมการของสมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทย 
(ที่มา: Gobhond Nandawani 20 มีนาคม 2562) 
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 คุณ Swadesh Gulhati เป็นหนึ่งในคณะกรรมการของสมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทยที่อยู่
มาตั้งแต่ช่วงเริ่มก่อตั้งสมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทย ซึ่งตัวเธอนั้นมีความศรัทธาและนับถือในคัมภีร์
ศรีมัทภควัทคีตาอาย่างแรงกล้า เป็นผู้ที่ช่วยเหลือและเข้าร่วมทุกกิจกรรมของสมาคมคีตาอาศรมแห่ง
ประเทศไทย เป็นผู้น าสวดและน าการร้องอารตีในช่วงที่มีสัตสังค์ โดยล่าสุด คุณ Swadesh Gulhati ได้
เขียนหนังสือของตนออกมาชื่อ Geeta Tatva Chintan เป็นภาษาอังกฤษ โดยอธิบายหลักธรรมค าสอน
ของคัมภีร์ศรีมัทภควัทคีตาตามความเข้าใจของเธอเอง คุณ Swadesh Gulhati จึงเป็นหนึ่งใน
คณะกรรมการของสมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทยที่มีความส าคัญอย่างย่ิงยวด 
 

 
 

ภาพที่ 35 Mr. Dinesh Pandey คณะกรรมการของสมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทย 
(ที่มา: Gobhond Nandawani 20 เมษายน 2562) 

 
 นอกจากนี้ คุณ Dinesh Pandey ก็เป็นหน่ึงในคณะกรรมการของสมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศ
ไทยที่มีความรักและความศรัทธาอย่างแรงกล้า โดยคุณ Dinesh Pandey วัย 48 ปี เกิดที่เมืองมุมไบ รัฐ
มหาราษฎร์ ประเทศอินเดีย และย้ายมาท างานที่ไทย โดยท างานด้านปักผ้าลูกไม้ที่นครชัยศรี คุณ Dinesh 
Pandey รู้จักคีตาอาศรมผ่านการแนะน าของเพื่อนร่วมงานที่เป็นชาวอินเดียเหมือนกัน เมื่อมาคราวแรกก็
มีความรู้สึกชอบ เนื่องจากบรรยากาศที่สงบร่มเย็น ต่อมาลูกชายของคุณ Dinesh Pandey ที่เพิ่งเกิดนั้นมี
ปัญหาเรื่องตา โดยแพทย์บอกว่า มีสิทธิที่จะตาบอดถาวร ด้วยความรู้สึกเศร้าโศกเสียใจ และต้องการที่พึ่ง
ทางจิตใจ คุณ  Dinesh Pandey จึงมายังคีตาอาศรม และอ่านบทสวดของพระหนุมานที่เขียนด้านล่างว่า 
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หากสวดครบ 100 จบแล้วจะขออะไรก็สมดังปรารถนา คุณ Dinesh จึงตั่งมั่นจนสวดครบ 100 จบ โดย
ขอให้ดวงตาของลูกชายเขากลับมาเป็นปกติ แล้วปรากฏว่า อาการของลูกชายคุณ Dinesh หายเป็นปกติ
จริงๆ ท าให้คุณ Dinesh และภรรยามีความศรัทธาอย่างแรงกล้าต่อคีตาอาศรม  โดยเข้ามาช่วยกิจการ
ต่างๆ ของคีตาอาศรม (Dinesh Pandey, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562) 
 การเป็นคณะกรรมการหรือสมาชิกของสมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทยนั้นไม่ได้มีความยุ่งยาก
ซับซ้อนมากนั้น แต่ดูที่จิตศรัทธาอันแรงกล้าว่า เป็นผู้มีศรัทธาต่อคัมภีร์ศรีมัทภควัทคีตาและยินดีอุทิศตน
ในการช่วยกิจการต่างๆ ของสมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทยหรือไม่ เป็นผู้มีประวัติดีมีจุดด่างพร้อย
หรือไม่ และควรมาที่คีตาอาศรมเป็นจ านวนอย่างน้อย 50-60% ต่อปี การสมัครเป็นสมาชิกของคีตา
อาศรมนั้นก็จะมีสองประเภท ประเภทแรกคือ สมาชิกรายปีจ่ายปีละ 500 บาท กับประเภทที่สอง สมาชิก
ตลอดชีพจ่าย 5,000 บาท ซึ่งการเป็นสมาชกก็คือการร่วมท าบุญกับให้สมาคม ซึ่งทุกปีทางสมาคมคีตา
อาศรมแห่งประเทศไทยจะมีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ซึ่งสมาชิกจะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและ
น าเสนอความคิดเห็นในที่ประชุมได ้(อนุชา ตีวาลี, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562) 
 
กฎและข้อบังคับของสมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทย 
 สมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทยมีกฎและข้อบังคับทั้งสิ้น 12 ข้อด้วยกัน ซึ่งก าหนดโดยคณะ
กรรมการบริหาร (Executive Committee) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017) 
ซึ่งทางสมาคมได้ติดป้ายประกาศภาษาฮินดีและภาษาอังกฤษไว้ตรงประตูกระจกหน้าห้องอาหารชั้น 2 
โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้  

1) บริเวณชั้น 3 (โถงสัตสังค์) จะเปิด 2 ช่วงคือ ช่วงแรก ตั้งแต่ 6.00 – 13.00 น. และช่วงที่ 2 ตั้งแต่ 
15.00 – 21.00 น. ส าหรับการเข้ามาสักการะเทพเจ้า (Darshan)2 และการท าพิธีบูชาต่างๆ 
(Puja Paath) 

2) บริเวณชั้น 3 (โถงสัตสังค์) ปิดทุกวันเวลา 13.00 – 15.00 น. 

                                                            
2 ทรรศัน (Darshan) มีรากศัพท์มาจากภาษาสันสกฤตว่า ‘การมองเห็น’, ‘วิสัยทัศน์’ หรือสิ่งที่ปรากฏให้เห็น ในธรรม
เนียมฮินดู Darshan หมายถึง การเข้าพบบุคคลศักดิ์สิทธิ์ (เช่น สวามี หรือ คุรุเทพ เป็นต้น), ของศักดิ์สิทธิ์ หรือเทพเจ้า 
เป็นการบูชาที่ทรงพลังและช่วยเติมเต็มจิตวิญญาณ นอกจากนี้ในทางปรัชญาฮินดูยังหมายถึง ปรัชญาทั้ง 6 ระบบ ซึ่งเป็น
วิธีการมองคัมภีร์และความรู้ศักดิ์สิทธิ์ที่แตกต่างกันอีกด้วย (DARSHAN, , n.d.: online) 
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3) การใช้พื้นที่และกิจกรรมทั้งหมดของสมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทยต้องได้รับการอนุญาต
จากรองประธานบริหาร (Hon Executive Vice President) และเลขาธิการทั่วไป (General 
Secretary) 

4) บริเวณชั้น 2 และชั้น 3 จะปิดการใช้งานหลังเวลา 21.00 น. ของทุกวัน 
5) ประตูหลักของคีตาอาศรมแห่งประเทศไทยจะปิดหลัง 22.00 น. ของทุกวัน 
6) ในการประชุมฟังธรรมประจ าสัปดาห์ในวันเสาร์ (Weekly Saturday Satang) สมาคมจะเปิด

ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เครื่องปรับอากาศควรจะปิดหลังการท าอารตีเสร็จในเวลา 20.30 น. และ
ปิดไฟในโถงสัตสังค์ชั้น 3 ในเวลา 21.30 น. 

7) มีรา สัตสังค์(Meera Satsang) ในวันอังคาร คีตาอาศรมจะเปิดตั้งแต่ 9.00 – 13.00 น. ไฟและ
เครื่องปรับอากาศจะปิดในเวลา 14.00 น. 

8) เครื่อง ปรับอากาศทั้งหมดในบริเวณชั้น 2 และชั้น 3 ควรเปิดในวันที่มีสัตสังค์หรือการประชุมฟัง
ธรรมเท่านั้น 

9) ห้องประชุมจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีธุระส าคัญและได้รับการเห็นชอบจากกรรมการบริหารเท่านั้น 
10) การเข้าใช้ห้องประชุมจะต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการการจัดการของสมาคมคีตา

อาศรมแห่งประเทศไทย (Management Committee) เท่านั้น  
11) ไม่สามารถจอดรถข้ามคืนในพื้นทีข่องสมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทยได้ 
12) ห้ามมีการบริโภคแอลกอฮอล์หรือสูบบุหรี่ในพื้นที่ของสมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทย 

 แม้จะไม่มีข้อห้ามระบุไว้แน่ชัด แต่ว่าสมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทยซึ่งมีผู้ที่มาเข้าร่วมส่วน
ใหญ่เป็นชาวอินเดียจากภาคเหนือที่นับถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดูนั้นยังมีธรรมเนียมปฏิบัติหรือข้อห้าม
เช่นเดียวกับศาสนสถานในประเทศอินเดียคือ เป็นเขตปลอดเนื้อสัตว์ เนื่องจากคนอินเดียส่วนใหญ่
รับประทานมังสวิรัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนอินเดียที่ถือก าเนิดในวรรณะสูงๆ อย่างวรรณะพราหมณ์ ซึ่ง
เป็นความเชื่อของศาสนาฮินดูที่วิวัฒนาการขึ้นมาหลังการเกิดพุทธศาสนา ทั้งคนและเทพเจ้าจึงกลายเป็น
มังสวิรัติไปโดยปริยาย หรือในภาษาฮินดีจะเรียกคนที่รับประทานมังสวิรัติว่า ‘ศากาฮารี (Shakahari)’ ท า
ให้เกิดข้อห้ามนี้ขึ้น (สัมภาษณ์ คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง: ฮินดู...อีกมุมที่คนไทยไม่รู้จัก, 2561: ออนไลน์) 
 นอกจากนี้สตรีอินเดียหรือผู้หญิงไทยเชื้อสายอินเดียยังคงยึดถือธรรมเนียมปฏิบัติดั้งเดิมที่ระบุไว้
ในคัมภีร์ ‘มนูสมฤติ หรือ มนูธรรมศาสตร์’ ว่า ห้ามสตรีที่มีประจ าเดือนเข้าไปในเขตเทวสถาน ร่วม
พิธีกรรมทางศาสนา หรือท างานบ้านงานเรือน (คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง, 2560: 185) ซึ่งในข้อนี้ ทั้งคนไทยเชื้อ
สายอินเดียที่ถือก าเนิดในประเทศไทยอย่าง พี่ลักษมี ดูเบย์ วัย 30 ปี ปัจจุบันประกอบอาชีพพนักงาน
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บริษัท และ คุณป้าอูซาเดวี ปานเดย์ สตรีอินเดียที่แต่งงานกับคนไทยเชื้อสายอินเดียและปัจจุบันมาพ านัก
อยู่ที่ประเทศไทย วัย 50 ปี ที่แม้จะต่างพื้นหลังต่างวัย หากยังคงยึดถือในข้อปฏิบัตินี้อย่างเคร่งครัด โดย
คุณป้าอูซาเดวี ปานเดย์ ได้อธิบายว่า 
 

สตรีในช่วงมีประจ าเดือนทางด้านสรีระแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมน อ่อนเพลีย
บ้าง ปวดท้องบ้าง เป็นช่วงที่ควรระมัดระวัง ปกติคนสมัยก่อนไม่ค่อยออกจากบ้าน มักอยู่
บ้านเป็นหลัก ไม่ได้ห้ามไม่ให้สวดมนต์ แค่ไม่เข้าไปในบริเวณห้องพระ หรือสัมผัสเทวรูป 
สัมผัสของศักดิสิทธิ์ เพราะถือว่า เป็นของสูง เป็นของสะอาด ซึ่งพราหมณ์ เวลาสวดมนต์
ไหว้พระ เขาจะท าการอาบน้ า ท าความสะอาด พิธีจะเริ่มอะไรก็ตามต้องมีการช าระล้าง
ร่างกายและจิตใจให้สะอาด ในกรณีนี้เช่นกัน ถ้าย้อนไปในประวัติศาสตร์ สมัยก่อนผู้หญิง
เวลามีประจ าเดือน การท าความสะอาดหรือรักษาความสะอาดเป็นเรื่องล าบาก เพราะไม่มี
ผ้าอนามัยเหมือนสมัยนี้ เป็นช่วงที่ต้องพักร่างกาย เขาก็เลยมีกุศโลบายให้ผู้หญิงพักอยู่บ้าน 
แต่ปัจจุบันมันเปลี่ยนไปเยอะ สมัยนี้มีเครื่องอ านวยความสะดวก มีข้าวของเครื่องใช้ที่
ค่อนข้างดี ท าให้ชีวิตสะดวกสบายมากขึ้น แต่เรื่องนี้คนโบราณเขาจะถือกัน ไม่ว่าคุณจะป่วย
หรือไม่ป่วย หรือคุณจะเป็นไม่เป็น มันก็เป็นกิจวัตรประจ าวันที่ควรต้องท า นั่นก็คือการสวด
มนต์ ไม่ควรละทิ้ง ตามความเห็นของแม่ ทุกอย่างขึ้นกับใจเราเป็นหลัก หากใจเราสะอาดอยู่
ที่ไหนก็สะอาด เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทพเจ้าอยู่ในทุกอณูของจักรวาล  

 (อูซาเดวี ปานเดย์, สัมภาษณเ์มื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562) 
 

ระบบความเชื่อของสมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทย 
 การท าความเข้าใจสมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทยนั้นจ าเป็นต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบความเชื่อและปรัชญาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากให้นิยามลักษณะของสมาคมคีตาอาศรมนั้น คีตา
อาศรมจัดได้ว่า เป็นกลุ่มกฤษณนิกายหรือกลุ่มที่นับถือและถวายความจงรักภักดีต่อพระศรีกฤษณะ 
อวตารปางที่ 8 แห่งพระวิษณุเทพ ซึ่งแนวคิดนี้ได้รับผลมาจากแนวคิดของขบวนการภักดี (Bhakti 
Movement) ที่เน้นถึงความจงรักภักดีต่อเทพเจ้าหรือภควาน พิธีกรรมไม่มีลักษณะที่ซับซ้อนวุ่นวาย และ
เน้นไปด้านจริยธรรมเป็นหลัก (กรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย, 2554: 305) 

การก่อรูปของขบวนการภักดีท าให้เกิดวรรณคดีฮินดีสายกฤษณภักติขึ้น โดยเน้นสรรเสริญเกียรติ
คุณของพระกฤษณะ ความน่ารัก ความศรัทธา ความขี้เล่นซุกซนครั้งยังเป็นเด็ก ส่งผลให้ชาวฮินดูนิยม
กราบไหว้พระกฤษณะในวัยเด็ก ตลอดจนเรื่องราวความรักของพระกฤษณะกับนางราธา พร้อมบรรดานาง
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โคปี ผู้เป็นสาวเลี้ยงโคแห่งหมู่บ้านนวฤนดาวัน วรรณกรรมสายกฤษณะภักติมีผลอย่างยิ่งต่อการก่อรูปขอ
งกฤษณะนิกาย การขับร้องบทเพลงสรรเสริญหรือบทเพลง Bhajan การเล่าถึงลีลาของพระกฤษณะจึงเป็น
การแสดงออกถึงความภักดี (Bhakti) ในรูปแบบหนึ่ง และเป็นวิถีทางการหลุดพ้น (โมกษะ) และการเข้าถึง
พระเป็นเจ้าได้ง่ายที่สุด (กิตติพงษ์ บุญเกิด, 2559: 217-218) 

 
คัมภีร์ศรีมัทภควัทคีตา บทเพลงแห่งพระผู้เป็นเจ้า  

 

 
ภาพที่ 36 พระกฤษณะเปิดเผยสัจธรรมให้แก่อรชุน 

(ที่มา : https://rukminim1.flixcart.com) 

 สมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดูที่ยึดมั่นในคัมภีร์ศรีมัท
ภควัทคีตา ซึ่งคัมภีร์ดังกล่าวปรากฏอยู่ในภีษมบรรพ ตอนหนึ่งของมหากาพย์มหาภารตะอันรจนาโดยฤษีว
ยาส โดยมหากาพย์ชิ้นน้ีเป็นมหากาพย์ประเภทร้อยกรองที่มีความส าคัญอย่างยิ่งและได้รับการยอมรับเป็น
อย่างสูงว่าเป็นพระเวทเล่มที่ 5 ต่อมาจากคัมภีร์พระเวททั้งสี่ของชาวฮินดู โดยบรรจุไปด้วยเน้ือหาเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ นิติศาสตร์ ปกรณัม และสรรพศาสตร์ต่างๆ เรื่องราวในมหากาพย์มหาภารตะนั้นเป็น
เรื่องราวของความขัดแย้งที่มีมายาวนาน โดยมีจุดเริ่มต้นจากปาณฑุและธฤตราษฎร์ ราชกุมารแห่งกรุงหัส
ตินาปุรซึ่งปัจจุบันเมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ในรัฐอุตตรประเทศ โดยธฤตราษฎร์ผู้พี่นั้นมีพระเนตรบอด ราชกุมาร
ปาณฑุผู้น้องจึงได้ด ารงต าแหน่งกษัตริย์แทน แต่แล้วขณะล่าสัตว์ในป่าก็ยิงถูกกวางผัวเมียที่ก าลังสมสู่เข้า 
โดยแท้จริงกวางผัวเมียคู่นั้นคือ ฤษีและภรรยาก าลังร่วมรักกันอยู่ ฤษีผู้นั้นจึงสาปกษัตริย์ปาณฑุก่อนตาย
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ว่า เมื่อใดที่กษัตริย์ปาณฑุร่วมรักกับสตรีจะต้องถึงกับความตาย ซึ่งเป็นค าสาปร้ายแรงส าหรับกษัตริย์ที่
ต้องสืบพงศ์พันธุ์ กษัตริย์ปาณฑุจึงต้องสละราชสมบัติให้ธฤตราษฎร์ ออกป่ากับมเหสีสองพระองค์คือ นาง
กุนตีและนางมาทรี แต่โชคดีที่นางกุนตีได้รับพรจากฤาษีให้สามารถขอบุตรได้ นางกุนตีกับนางมาทรีจึงใช้
มนต์นั้นขอบุตรมากเทพเจ้าออกมาเป็นราชกุมาร 5 พระองค์ด้วยกันคือ เหล่าพี่น้องปาณฑพ ต่อมาปาณฑุ
กับนางมาทรีเกิดมีอารมณ์ก าหนัด พลั้งพลาดมีความสัมพันธ์ทางกายกัน ด้วยฤทธิ์ของค าสาปจากฤษีส่งผล
ให้ท้าวปาณฑุถึงแก่ความตาย ส่วนนางมาทรีก็เศร้าโศกโทมนัสตายตามสวามีไป นางกุนตีจึงพาราชกุมาร
ทั้งห้ากลับมายังกรุงหัสตินาปุร ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างวงศ์เการพคือ บรรดาโอรสของ
กษัตริย์ธฤตราษฎร์ กับวงศ์ปาณฑพ บรรดาโอรสของท้าวปาณฑุ จนน ามาสู่มหาสงครามครั้งยิ่งใหญ่ของ
ทั้งสองวงศ์ ณ ทุ่งกุรุเกษตร 

 ฉากของมหาสงคราม ณ ทุ่งกุรุเกษตรนี้เองที่บทเพลงแห่งพระผู้เป็นเจ้าได้ถูกบรรเลงขึ้น โดยทั้ง
สองวงศ์นี้เป็นญาติพี่น้องกัน กระนั้นกลับต้องมาห้ าหั่นกันเอง ท าให้อรชุน ราชกุมารแห่งวงศ์ปาณฑพมอง
ไปเบื้องหน้าก็เกิดความท้อแท้สลดสังเวชใจด้วยไม่อยากฆ่าฟันญาติพี่น้องครูบาอาจารย์ของตน จนบังเกิด
ความสับสนว้าวุ่นในจิตใจ ด้วยความรู้สึกขัดแย้งกับหน้าที่ของตนคือ การรบในฐานะวรรณะกษัตริย์ 
กษัตริย์แห่งกรุงทวารกาผู้เป็นทั้งมิตรสหายและรับหน้าที่ เป็นสารถีขับรถศึกเทียมม้าที่แท้จริงแล้วคือ
อวตารที่ 8 แห่งพระวิษณุเทพจึงได้ปลุกปลอบและแสดงข้อธรรมอันลึกล้ าเรื่อง ‘อาตมัน’ หรือความจริง
แท้แห่งตน โดยอาตมัน หมายถึง วิญญาณบรรจุอยู่ในสรรพสิ่งต่างๆ เมื่อสามารถบรรลุถึงโมกษะ อาตมัน
จะไปหลอมรวมกับ ‘ปรมาตมัน’ หรือ ‘พรหมมัน’ อันเป็นปฐมวิญญาณแห่งโลกผู้สร้างสรรค์สรรพสิ่งได้
นั่นก็คือ ภควัท หรือ พระผู้เป็นเจ้า ฉะนั้น กายสังขารจึงเป็นเพียงเสื้อผ้าอาภรณ์ที่พร้อมผลัดเปลี่ยนใหม่
เท่านั้น ไม่ใช่สิ่งที่ควรอาลัยอาวรณ์ บุคคลควรกระท าหน้าที่ (ตามวรรณะ) ของตน หากไม่น าจิตไปผูกกับ
กรรมหรือการกระท า ปล่อยให้กรรมท างานด้วยตัวมันเอง ผู้กระท าก็จักหลุดพ้นจากผลของการกระท านั้น 
โดยพระกฤษณะได้ชี้หนทางแห่งการหลุดพ้นหรือการเข้าสู่โมกษะ โดย 3 โยคะ ได้แก่ ชญาณโยคะ การ
หลุดพ้นความรู้หรือปัญญา, กรรมโยคะ การหลุดพ้นด้วยการกระท า และภักติโยคะ การหลุดพ้นด้วยความ
ภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้า ความโลภ โกรธ หลง เป็นประตูแห่งนรก เมื่ออรชุนได้ล่วงรู้ถึงสัจธรรมอันลึกซึ้งที่
พระกฤษณะมอบให้ ณ สมรภูมิทุ่งกุรุเกษตร อรชุนจึงพลันเกิดดวงตาเห็นธรรม และเข้าสู่สงคราม (อนุชา 
ตีวาล,ี สัมภาษณ์ 21 เมษายน 2561) 

 คัมภีร์ภควัทคีตาหรือคัมภีร์บทเพลงแห่งพระเจ้านั้นถือเป็นคัมภีร์บทร้อยกรองขนาดเล็ก มีจ านวน
โศลกทั้งสิ้น 701 โศลก 18 บท โดยบทแรกเป็นการอธิบาย บทที่ 2 -18 เป็นเนื้อหาที่พระกฤษณะได้
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ถ่ายทอดให้แก่อรชุนอันเกี่ยวเนื่องกับวิถีการด าเนินชีวิต สวรรค์ นรก การเวียนว่ายตายเกิด ซึ่งเนื้อหาใน
คัมภีร์ภควัทคีตานั้นมีค าสอนของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู, ศาสนาพุทธ และศาสนาสิกข์ปะปนกัน (เพิ่งอ้าง.) 
คัมภีร์ภควัทคีตาถือว่าเป็นหนึ่งในคัมภีร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในอินเดียและมีอิทธิพลต่อชีวิตของคนอินเดียมาก
ที่สุดอีกด้วย (กรุณา กุศลาสัย และ เรืองอุไร กุศลาสัย, 2554: 426)  

 ในทรรศนะของท่านยวาหระลาล เนห์รู (2537) นายกรัฐมนตรีคนแรกของอินเดียเห็นว่า ในยาม
วิกฤต ขณะที่จิตใจของมนุษย์ขัดแย้งสับสนด้วยอารมณ์ส่วนตัวและหน้าที่ที่ต้องกระท า คัมภีร์ภควัทคีตาจึง
เป็นเครื่องให้แสงสว่างและชี้ทางได้เป็นอย่างดี ด้วยภควัทคีตาเป็นกาพย์ที่อุบัติขึ้นในยามวิกฤตทางสังคม
และการเมือง เป็นเรื่องอันว่าด้วยภูมิหลังทางจิตใจแห่งการด ารงชีวิตของมนุษย์มากกว่าอย่างอื่น ภควัทคี
ตาได้เรียกร้องให้มนุษย์ลุกขึ้นสู่การกระท าเพื่อปฏิบัติข้อผูกพันและหน้าที่ของชีวิตให้ลุล่วงไปโดยดี แต่
ขณะเดียวกันก็สอนให้มนุษย์ค านึงอยู่เสมอถึงภูมิหลังทางศีลธรรมและความมุ่งประสงค์อันกว้างไกลของ
เอกภพ 

 คัมภีร์ภควัทคีตาเป็นหนึ่งในคัมภีร์ทางศาสนาที่มีความโด่งดังเป็นอย่างมาก และหยั่งลึกในจิตใจ
ของชาวอินเดียทุกคนเช่นเดียวกับมหากาพย์มหาภารตะ เนื่องจากค าสอนในคัมภีร์ภควัทคีตาไม่เพียงมี
เนื้อหาด้านโลกุตระหรือหลักธรรมเท่านั้น หากยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับการท าหน้าที่ของตน ตลอดจนการลุก
ขึ้นต่อสู้เพื่อความยุติธรรมอันข้องเกี่ยวกับทางโลก ท าให้คัมภีร์ภควัทคีตาเหมาะสมกับทุกคน ไม่เพียงผู้ที่
ต้องการบรรลุโมกษะ เพื่อไปหลอมรวมกับพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้น หากยังเหมาะกับปุถุชนทั่วไปอีกด้วย (คม
กฤช อุ่ยเต็กเค่ง, 2560: 25) ด้วยเหตุนี้ ทางสมาคมคีตาอาศรมจึงมุ่งมั่นในการเผยแพร่ค าสอนของคัมภีร์
ภควัทคีตา ในฐานะประทีปชี้น าหนทางในการด าเนินชีวิต โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา วรรณะ และสี
ผิว เพราะเลือดของทุกคนล้วนเป็นสีแดงดุจเดียวกัน มีสายเลือดเดียวกัน และสรรพสิ่งต่างมีวิญญาณอันมา
จากปรมาตมันเหมือนกัน (อนุชา ตีวาลี, สัมภาษณ์ 21 เมษายน 2561)  
 

เทพเจ้าในสมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทย 

 ประเทศอินเดียนั้นถือเป็นหนึ่งในอู่อารยธรรมของโลก มีศาสนาอันเก่าแก่และมีพัฒนาการมา

อย่างยาวนาน ตั้งแต่ยุคเริ่มแรกที่นับถือเทพเจ้าแห่งธรรมชาติอย่างดินน้ าลมไฟ จากเทพเจ้าในรูปธรรม

พัฒนาไปสู่นามธรรมยิ่งขึ้นเรื่อยๆ มีลักษณะความเป็นพหุเทวนิยม ต่อมาภายหลังมีการพัฒนาด้านปรัชญา

ความเชื่อไปสู่ทรรศนะที่ว่า แท้จริงแล้ว เทพเจ้าทั้งหลายล้วนเป็นหนึ่งเดียวกัน เป็นพรหมมัน เป็น

ปรมาตมัน หรือปฐมวิญญาณแห่งโลก เป็นสิ่งที่ไร้รูปร่าง (นิราการ) แต่เพื่อลงมาโปรดมนุษย์ เพื่อให้มนุษย์
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เข้าถึงพระองค์ได้จึงจ าแลงออกมาในรูปแบบต่างๆ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูเป็นหนึ่งในศาสนาที่มีเทพเจ้า

และเทวต านานมาก ผู้วิจัยจึงขออนุญาตอธิบายคุณลักษณะหรือเทวต านานของเทพเจ้าต่างๆ ส าหรับผู้ที่

อาจไม่เคยศึกษาเกี่ยวกับศาสนาพราหมณ-์ฮินดู หรือ เทพเจ้าฮินดูมาก่อน 

 

 พระกฤษณะ – พระนางราธา 

 
 

ภาพที่ 37  พระกฤษณะ – พระนางราธา ด้านขวาของพระกฤษณะมีเทวรูป กฤษณะในวัยเด็ก 

(ที่มา: อิสรีย์ วุฒิวรากรกิจเมธี 19 กุมภาพันธ์ 2562) 

 

 รูปลักษณ์ของพระกฤษณะได้รับการพรรณนาว่า พระองค์มีพระฉวีวรรณสีด าหรือสีคล้ า บ้างก็ว่า

เป็นสีน้ าเงิน ผู้คนจึงเรียกขานพระองค์ว่า กฤษณะ แปลว่า ผู้มีผิวด างาม บนพระเศียรมักมีกฤษณะจุฑาคือ

แววหางนกยูงประดับอยู่ ในพระหัตถ์มีขลุ่ยทองค าเลาหนึ่ง ว่ากันว่า พระกฤษณะโปรดการเป่าขลุ่ยเป็น

อย่างมาก เสียงขลุ่ยของพระกฤษณะมีความไพเราะอย่างยิ่งจนชวนให้ผู้ฟังตกอยู่ในมนต์สะกดได้ไม่ยาก 

พระกฤษณะมีอุปนิสัยขี้เล่นซุกซน เป็นอวตารแห่งความส าราญสนุกสนาน ในการบูชาพระกฤษณะมักตั้ง

รูปของนางราธา โคปีคนรักไว้เคียงคู่กัน พระกฤษณะมีหลายพระนาม เช่น กัณหา, มุกุนทะ, โควินทะ, โค

ปาล, เกศวะ, มาธวะ, โมหัน, วาสุเทพ ฯลฯ (กรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย, 2554: 134) 

 ผู้นับถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดูเชื่อว่า พระกฤษณะเป็นอวตารที่ 8 แห่งพระวิษณุเทพ ส่วนพระ

นางราธานั้นเป็นอวตารของพระแม่ลักษมี ชายาของพระวิษณุที่มักจะตามมาอวตารครองคู่ด้วยทุกครั้งไป 
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เมื่อใดก็ตามที่โลกถึงยุคเข็ญ พระวิษณุเทพจะอวตารลงมาเพื่อปราบปรามความชั่วร้ายและสถาปนาธรรม

ให้สถาวรขึ้นอีกครั้ง กล่าวว่า ในการอวตารครั้งแบ่งออกเป็น 4 ภาคด้วยกันคือ ในช่วงทรงพระเยาว์ ทรงมี

พระพละก าลังมหาศาลถึงขั้นยกเขาโควรรธนะขึ้นมาได้, ครั้นเมื่อเจริญพระชันษา ขณะทรงเป็นวัยรุ่น ทรง

มีความเกี่ยวพันกับนางโคปี หญิงเลี้ยงโค, ในช่วงเป็นหนุ่ม ทรงมีภารกิจในการก าจัดคนชั่วนามว่า ‘พญากัง

สะ’ , ในช่วงวัยกลางคน ทรงเป็น ‘ธวากะ (Dwarka)’ ผู้ปกครองที่ยิ่งใหญ่และเป็นสารถีให้อรชุน ได้ร่วม

รบในสงครามมหาภารตะ และได้ขับขานบทเพลงเพื่อประกาศค าสั่งสอนเกี่ยวกับธรรมะและความภักดีอัน

ยิ่งใหญ่ต่อพระองค์ (สมคมแดง สมปวงพร, บรรณาธิการ, 2551: 56-57) 

 ในศิวปุราณกล่าวว่า ภายหลังสงครามระหว่างเทวดากับอสูรนั้น อสูรได้ถูกฆ่าตายเป็นอันมาก 

และไปเกิดเป็นทรราชย์บนโลกมนุษย์ ร้อนถึงพระแม่ธรณีทนไม่ไหวจึงแปลงเป็นโคไปร้องเรียนกับพระ

พรหม พระพรหมก็ปัดให้ไปหาพระศิวะ พระศิวะก็ปัดให้มาหาพระวิษณุ ครั้นเรื่องถึงพระวิษณุ พระองค์จึง

รับค าร้องของพระแม่ธรณี โดยตรัสว่า จะทรงอวตารลงมาเป็นโอรสของพระวสุเทพและนางเทวกี ส่วนเทพ

พระองค์อื่นๆ จะไปเกิดเป็นคนเลี้ยงโค เพื่อไปเป็นบริวารของพระวิษณุบนโลกมนุษย์ (วิทยา ศักยาภินันท์, 

2549: 34 - 35) 

 บนโลกมนุษย์ ได้มีกษัตริย์พระองค์หนึ่งคือ พระเจ้าอุครเสนา กษัตริย์แห่งวงศ์ยาฑพทรงปกครอง

เมืองมถุราอย่างสงบสุขร่มเย็นเรื่อยมา อยู่มาวันหนึ่งพระมเหสีของพระเจ้าอุครเสนาคือนางปวานาเรขาได้

เสด็จประพาสป่า ระหว่างนั้นมีอสูรธรูมาลิกาแปลงกายเป็นพระเจ้าอุครเสนาเข้าสมสู่กับพระนางปวานา

เรขาจนทรงพระครรภ์ประสูติพญากังสะออกมา ด้วยธรรมชาติของอสูร พญากังสะมีนิสัยโหดร้าย ระราน

ผู้คนไปทั่ว ต่อมาจึงท าสงครามกับพระบิดาในพระนาม (พระเจ้าอุครเสนา) แล้วจับพระบิดาขังคุก กาล

ต่อมาเมื่อ นางเทวกี ขนิษฐาของพญากังสะก าลังอภิเษกกับพระวสุเทพ พญากังสะผู้ท าหน้าที่เป็นสารถีขับ

รถเจ้าสาว พลันได้ยินเสียงกังวานดังในอากาศว่า โอรสองค์ที่ 8 ของเทวกีจะฆ่ากังสะ พญากังสะสดับ

ดังนั้นก็หวั่นกลัว คิดจะฆ่าพระขนิษฐาของตนเสีย แต่พระวสุเทพขอไว้ พร้อมสัญญาว่า จะมอบโอรสทุก

องค์ที่ประสูติจากนางเทวกีให้กังสะ ดังนั้น เมื่อนางเทวกีประสูติโอรสออกมา คนแล้วคนเล่าก็ล้วนโดนพญา

กังสะสังหารไปสิ้น จนถึงโอรสองค์ที่ 7 พระวิษณุทรงย้ายไปยังครรภ์ของพระมเหสีของวสุเทพคือ นาง

โรหิณีแทน ทารกผู้นั้นถือก าเนิดได้นามว่า พลราม เป็นอวตารของพญาอนันตนาคราช นาคบัลลังก์แห่ง

พระวิษณุเทพ จนกระทั่งถึงโอรสองค์ที่ 8 ที่เป็นองค์ส าคัญคือ พระกฤษณะเจ้า พญากังสะจึงได้ส่งทหารไป

เฝ้าระวังอย่างเข้มงวด ทันใดนั้น พระวิษณุจึงปรากฏกายเบื้องหน้าพระวสุเทพ แล้วตรัสว่า พระนางเทวกี

ก าลังจะให้ก าเนิดโอรสองค์ที่ 8 ให้น าไปสลับกับบุตรีของนางยโสธา ภรรยาของนันทะซึ่งเป็นคนเลี้ยงโค
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เสีย ด้วยฤทธานุภาพ พระวสุเทพน าบุตรีของนางยโสธามาสับเปลี่ยนได้อย่างปลอดภัย พญากังสะก็จัดการ

สังหารทาริกาผู้นั้น ทันใดนั้น ทาริกาผู้นั้นก็กลายร่างเป็นพระแม่โยคมายาตรัสว่า โอรสองค์ที่ 8 ของพระ
นางเทวกีได้หนีไปแล้ว นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป ท่านไม่มีอ านาจอีกต่อไป แล้วพระแม่โยคมายาก็เสด็จ

ปลาสนาการหายไป (เพิ่งอ้าง. : 35-36) 

 ครั้นสดับเช่นนั้น พญากังสะก็รู้สึกหวาดหวั่นเป็นอย่างมาก ทรงปล่อยนางเทวกีและวสุเทพเป็น

อิสระ พระวสุเทพจึงตรัสสั่งให้นันทะพาพลรามและกฤษณะหนีไปยังเมืองโคกุล เพื่อให้รอดพ้นจากเงื้อม

มือของพญากังสะ โดยระหว่างนั้นพญากังสะก็ส่งอสูรออกตามสังหารพระกฤษณะ แต่ก็คว้าน้ าเหลว

กลับมาทุกครั้ง เนื่องด้วยพระกฤษณะสังหารเสียหมดสิ้น ครั้นเจริญวัยขึ้นมา พระกฤษณะและพระสหายก็

วิ่งเล่นซุกซนไปทั่วตามประสาเด็ก บ้างก็ขโมยเนยใส (ฆี) , โยเกิร์ต (ลัสสี) และน้ านมโคจากสาวเลี้ยงวัว 

(เพิ่งอ้าง. ) 

                           
ภาพ 38-39 พระกฤษณะในวัยเยาว์จากรูปที่แขวนในคีตาอาศรม 

(ที่มา : อิสรีย์ วุฒิวรากรกิจเมธี 16 ตุลาคม 2561) 

 

 เมื่อเจริญวัยเป็นวัยรุ่น พระกฤษณะมักรายล้อมไปด้วยนางโคปีเสมอ หนึ่งในนั้นคือ นางราธา ผู้

เป็นรักแรกของพระกฤษณะ นางราธาคือตัวแทนแห่งภักติโยคะ มีความจงรักภักดีต่อพระกฤษณะเป็น

อย่างยิ่ง ชาวฮินดูเชื่อว่า ความรักของพระกฤษณะและพระนางราธาคือความรักอันเป็นอมตะและเปี่ยมไป

ด้วยความเสียสละ เมื่อใดก็ตามที่กล่าวถึงกฤษณะก็จะกล่าวถึงนางราธาควบคู่กัน เช่นเดียวกับครั้งยังอยู่

หมู่บ้านนวฤนดาวัน ที่ใดมีกฤษณะ ที่นั่นต้องมีราธาเสมอ ด้วยเหตุนี้ชาวฮินดูจึงบูชาพระกฤษณะและนาง

ราธาควบคู่กัน และเรียกขานว่า ‘ราธา-กฤษณะ’ หรือ ‘ราเธ กฤษณะ’ จนกระทั่งวันหนึ่ง ภายหลังการ
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ล้มเหลวหลายต่อหลายครั้ง พญากังสะจึงคิดแผนใหม่ โดยทรงวางแผนส่งอักรูระไปทูลเชิญพระกฤษณะ

และพลรามไปแข่งขันมวยปล้ าที่มถุรา ท าให้กฤษณะและนางราธาต้องแยกจากกัน (อ้างแล้ว. ) 

 ระหว่างการแข่งขัน กังสะวางแผนฆ่ากฤษณะหลายครั้งหลายหน แต่ก็ไม่ประสบผลส าเร็จ 

ท้ายที่สุดกังสะก็โดนสังหารโดยพระกฤษณะ จากนั้นพระกฤษณะจึงทรงปล่อยพระเจ้าอุครเสนออกจากที่

คุมขังและสถาปนาให้เป็นกษัตริย์ครองเมืองมถุราตามเดิม เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจการสังหารกังสะ 

พระกฤษณะและพลรามก็พาพระบิดาและพระมารดาไปประทับอยู่ที่เมืองทวารกา (Dwarka) และขึ้น

ครองราชย์เป็นกษัตริย์ (อ้างแล้ว) 

 
ภาพ 40 พระกฤษณะแข่งขันมวยปล้ าที่เมืองมถุรา 

(ที่มา : อิสรีย์ วุฒิวรากรกิจเมธี 16 ตุลาคม 2561) 

 

 ต่อมา พระกฤษณะในฐานะกษัตริย์จันทรวงศ์สายยาฑพได้มีบทบาทอย่างยิ่งในมหากาพย์มหาภา

รตะ โดยเป็นทั้งพระญาติฝ่ายแม่และพระสหายของกษัตริย์แห่งวงศ์ปาณฑพ สนิทสนมกับพระนางเท

ราปที มเหสีของพี่น้องวงศ์ปาณฑพ ครั้งพระเจ้ายุธิษฐิระเล่นพนันสกากับพระญาติแห่งวงศ์เการพจนพ่าย

แพ้เสียบ้านเสียเมือง ท้ายที่สุดจึงน าพระนางเทราปทีไปพนันจนเสียนางเทราปทีไปอีกคน เพื่อสร้างความ

อับอาย ฝั่งเการพจึงสั่งให้จับนางเทราปทีเปลื้องผ้าเสีย พระนางเทราปทีจ าค าสัญญาที่พระกฤษณะเคย

มอบแก่นางไว้ได้ว่า เมื่อใดก็ตามที่นางร้องขอความช่วยเหลือ พระกฤษณะจะมาช่วย นางจึงเรียกขานพระ

นามของพระกฤษณะ ท าให้นางรอดพ้นจากเหตุการณ์ครั้งนั้นได้ ด้วยไม่ว่าจะพยายามดึงผ้าส่าหรีของนาง

ขนาดไหน ผ้าส่าหรีก็ยืดยาวออกมาไม่สิ้นสุด เหตุการณ์ครั้งนั้นเปิดประตูสู่มหาสงครามนามว่า สงคราม



85 
 

 

มหาภารตะ ซึ่งพระกฤษณะได้พยายามเป็นตัวกลางเจรจาในครั้งนี้ โดยเสด็จไปหากษัตริย์แห่งวงศ์เการพ 

เพื่อความสันติ แต่กษัตริย์แห่งวงศ์เการพปฏิเสธความสันตินั้น (ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา, 2558: 33-34) 

 ก่อนเกิดมหาสงคราม พระกฤษณะให้ฝ่ายเการพเลือกก่อนว่า ระหว่างกองทัพอันยิ่งใหญ่ของ

พระองค์ กับตัวพระองค์ซึ่งจะท าหน้าที่สารถีเท่านั้น ฝ่ายเการพจะเลือกอะไร แน่นนอนว่า ฝ่ายเการพย่อม

เลือกกองทัพอันเกรียงไกรมากกว่าพระกฤษณะที่จะท าหน้าที่สารถีเท่านั้น พระกฤษณะได้ท าหน้าที่เป็น

สารถีขับรถศึกเทียมม้าให้แก่พระอรชุนในสมรภูมิทุ่งกุรุเกษตร แต่ครั้นพระอรชุนทอดมองไปเบื้องหน้าซึ่ง

ล้วนแล้วแต่เป็นญาติพี่น้องร่วมสายเลือด ศิษย์ร่วมอาจารย์ ครูบาอาจารย์ที่เคารพรักทั้งสิ้นก็บังเกิดความ

ท้อแท้หมดก าลังใจในการสู้รบตามวิถีวรรณะกษัตริย์ของตน ด้วยเหตุนี้ พระกฤษณะ ผู้เป็นอวตารที่ 8 

แห่งพระวิษณูเทพจึงได้เปิดเผยสัจธรรมให้แก่พระอรชุนได้สดับฟังว่า สังขารของสัตว์โลกทั้งหลายเป็นเพียง

อาภรณ์ที่สวมใส่และปลดเปลื้องเท่านั้น ตัวตนจริงแท้ของสัตว์โลกคือ อาตมัน (บางต าราเรียกว่า ชีวาตมัน) 

อาตมันคือส่วนหนึ่งแห่งปรมาตมัน (ปรม + อาตมัน แปลว่า ปรมวิญญาณแห่งโลก) มีความเป็นอมตะ ไม่

สูญสลาย สังขารสามารถสังหารได้ หากอาตมันไม่ใช่สิ่งที่สังหารได้ ผู้ที่กระท าหน้าที่ (ตามวรรณะ) ของตน 

โดยไม่ผูกติดกับการกระท า ด้วยดวงใจอันเป็นกลาง จะหลุดพ้นจากผลกรรมของตนได้ นักรบเมื่อรบแล้ว

ตายไปย่อมขึ้นสู่สรวงสวรรค์ สิ่งใดเล่าจะมีค่าเทียบเท่าการเป็นหนึ่งเดียวกับพระเป็นเจ้าหรือการหลอม

รวมกับปรมาตมันได้ จากนั้น พระกฤษณะจึงได้จ าแลงรูปลักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์ให้อรชุนได้ประจักษ์ว่า 

แท้จริงแล้วพระองค์คือสากลแห่งจักรวาล (เพิ่งอ้าง. : 35) 

 

 
 

ภาพที่ 41  พระกฤษณะได้จ าแลงรูปลักษณ์อันแท้จริงของพระองค์ให้พระอรชุนทอดพระเนตร 

(ที่มา : https://www.pinterest.com/pin/563653709588106225/?lp=true) 
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  พระแม่ทุรคาเทวี 
 

 
 

ภาพที่ 42 พระแม่ทุรคาเทวี (ที่มา: อิสรีย์ วุฒิวรากรกิจเมธี 16 ตุลาคม 2561) 
 

 พระแม่ทุรคาเทวีเป็นเทวีแห่งการสงคราม อวตารปางหนึ่งของพระแม่ปารวตี ชายาแห่งพระศิวะ 
พระแม่ทุรคามักปรากฏในรูปของหญิงสาวผู้งดงามแต่มีท่าทางดุร้าย มีทั้งหมด 10 กร แต่ละกรทรงศัสตรา
วุธแตกต่างกันไป เช่น ธนู, คันศร, จักร, งู, โล่, ดาบ, หอก, ขวาน, ลูกตุ้มขว้าง และกระดิ่งรบ มีพระ
พาหนะคือ เสือหรือสิงโต (เพิ่งอ้าง. : 127)  โดยพระนามของพระองค์แปลว่า เข้าถึงได้ยาก ตามต านาน 
พระนางได้รับการขอร้องจากเทพบุรุษให้สังหารมหิษาสูร หรืออสูรควาย ที่เหล่าเทพบุรุษไม่อาจสังหารได้ 
ซึ่งในการสังหารครั้งนั้น พระนางอวตารร่างถึง 9 ปางด้วย เกิดเป็นปางพระแม่นวทุรคา และในการสังหาร
มหิษาสูรครั้งนั้น ท าให้พระนางได้พระนามว่า มหิษาสูรมรรทินี (Mahashasura Mardini) แปลว่า เทวีผู้
ฆ่าอสูรควาย ท่านศังกราจารย์ นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ของฮินดูได้ประพันธ์บทสวดของพระนางขึ้นคือ บท
สวด มหิษาสูรมรรทินี สโตตรัม (Mahishasura Mardini Stotram) เป็นหนึ่งในบทสวดที่มีชื่อเสียงมาก
และเป็นที่นิยมขับร้องกันอย่างแพร่หลายในอินเดีย ชาวฮินดูนับถือพระนางในฐานะเทวีผู้พิชิตความชั่วร้าย 
ลัทธิบูชาทุรคาเทวีเป็นลัทธิที่แพร่หลายมากในรัฐเบงกอลตะวันตก เทศกาลส าคัญของพระแม่ทุรคาเทวีคือ 
เทศกาลนวราตรีหรือทุรคาปูชา ในบางพื้นที่จะมีการบูชาพระแม่นวทุรคาเพื่อขอความส าเร็จในพืชพันธุ์
ธัญญาหาร เนื่องจากในเวลานั้นเป็นช่วงเวลาในการเก็บเกี่ยวหรือประหัตประหารต้นข้าว พระแม่ทุรคาเทวี
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จึงมีบทบาทในการท าลายและการก้าวข้ามในแง่ที่ว่า การเก็บเกี่ยวคือ การตายของพืชพันธุ์ แต่มนุษย์จัก
ได้อาหาร และก้าวข้ามความตายไปสู่ชีวิตใหม่ (คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง , 2559: 159-160) ซึ่งทางสมาคมคีตา
อาศรมแห่งประเทศไทยก็ได้จัดเทศกาลนวราตรีด้วยเช่นกัน และเป็นหนึ่งในเทศกาลที่มีผู้คนมาเข้าร่วม
อย่างคับคั่ง 
  
 หนุมาน 
 

 
 

ภาพที่ 43 ศรีหนุมาน (ที่มา: อิสรีย์ วุฒิวรากรกิจเมธี 16 ตุลาคม 2561) 

 
 หนุมานเป็นเทพพญาวานร ทหารเอกของพระราม อวตารที่ 7 แห่งพระวิษณุเทพในมหากาพย์รา
มายณะ ชาวฮินดูเชื่อว่า พระหนุมานเป็นส่วนหนึ่งของพระศิวะ เป็นการมาเกิดชาติที่ 10 และถือ
พรหมจรรย์ ซึ่งแตกต่างจากหนุมานตามคติความเชื่อของไทย เป็นเทพที่ขึ้นชื่อเรื่องสติปัญญา และ
พละก าลัง และความจงรักภักดีเป็นอย่างมาก หนุมานจึงเป็นตัวแทนแห่งความภักดีต่อพระเปาเจ้า เป็น
ตัวแทนแห่งความซื่อสัตย์ที่น่ายกย่อง ลัทธิบูชาพระหนุมานนั้นครอบคลุมไปทั่วอินเดีย เช่นเดียวกับ
อิทธิพลของมหากาพย์รามายณะ ในมหากาพย์มหาภารตะ หนุมานถือว่าเป็นพี่น้องกับเจ้าชายภีมะ 
เจ้าชายอันดับที่สองแห่งวงศ์ปาณฑพ เพราะทั้งคู่ถือก าเนิดจากพระวายุเทพเหมือนกัน และออกมาแสดง
บทบาทในช่วงที่กษัตริย์แห่งวงศ์ปาณภพโดนเนรเทศไปอยู่ในป่าหลังการแพ้พนันสกา  (Singh, 2015: 20-
23)   
 
 พระพุทธเจ้า 
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ภาพที่ 44 พระพุทธเจ้า (ท่ีมา: อิสรีย์ วุฒิวรากรกิจเมธี 16 ตุลาคม 2561) 
 

 พระพุทธเจ้า (Lord Buddha) ตามคติความเชื่อของชาวฮินดูเชื่อว่า พระพุทธเจ้าเป็นอวตารปาง
ที่ 9 แห่งพระวิษณุเทพ และเชื่อว่า ศาสนาพุทธเป็นอีกแขนงหนึ่งที่แตกออกจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 
ประกอบกับขณะยังมีชีวิตอยู่ ท่านสวามีหริหระ จี มหาราชเป็นพระสหายกับสมเด็จพระญานสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช สกลสังฆปริณายก โดยจะเดินทางไปหาสมเด็จพระสังฆราชทุกครั้งที่มาประเทศไทย และด้วย
ความประสงค์ของท่านที่ไม่ต้องการแบ่งแยกทางศาสนาจึงกรุณาให้อัญเชิญพระพุทธรูปเข้ามาประดิษฐาน
ในคีตาอาศรมด้วย สะท้อนให้เห็นถึงจิตใจอันกว้างขวางของสวามีหริหระ จี มหาราช (Dilip Kumar, 
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562) 
 ลักษณะการน าพระพุทธรูปมาประดิษฐานในศาสนสถานของฮินดูนี้เป็นลักษณะที่ไม่ปรากฏใน
อินเดีย อาจารย์กิตติพงศ์ให้ค าอธิบายว่า คนอินเดียพลัดถิ่นครั้นมาตั้งรกรากบนแผ่นดินไทยที่มีพุทธ
ศาสนาเป็นศาสนาส าคัญและเป็นศาสนาของคนกลุ่มใหญ่จึงได้มีการน าพระพุทธรูปมาประดิษฐานไว้ในศา
สนสถานเพื่อแสดงถึงความเคารพในพระพุทธเจ้าผู้เป็นอวตารหนึ่งของพระวิษณุเทพ และอีกแง่หนึ่งก็เป็น
การให้เกียรติประเทศไทยด้วย (กิตติพงศ์ บุญเกิด, สัมภาษณ์วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562) ซึ่งสะท้อนให้เห็น
ถึงอัตลักษณ์ที่แตกต่างจากแผ่นดินมาตุภูมิและการปรับตัวเข้ากับประเทศที่ตนพักพิงอาศัยอยู่ 
 ในข้อนี้ จากการสัมภาษณ์พี่ลักษมี ดูเบย์ ชาวไทยเชื้อสายอินเดียที่บรรพบุรุษมาตั้งรกรากใน
ประเทศไทยหลายรุ่นแล้ว โดยอพยพมาจากเมืองโครัขปุร อุตตรประเทศกล่าวว่า พระพุทธเจ้าเกิดที่
อินเดีย คนอินเดียเลยนับถือพระพุทธเจ้ามาก (ลักษมี ดูเบย์, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562) 
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 ส่วนพี่มีนา ปานเดย์ อายุ 26 ปี ชาวไทยเชื้อสายอินเดียเช่นกัน ฝั่งพ่อของพี่มีนาอยู่ไทยมาหลาย
รุ่นแล้ว ส่วนแม่ของพี่มีนาคือ คุณป้าอูซาเดวี ปานเดย์ เป็นคนอินเดียจากเมืองโครัขปุร อุตตรประเทศได้
กล่าวว่า คนอินเดียในไยส่วนใหญ่จะมีหิ้งบูชาตามบ้าน ก็อาจจะเป็นรูปแขวน ไม่ได้ถึงขั้นเป็นโต๊ะหมู่บูชา ก็
จะมีทั้งพระพุทธเจ้า พระพิฆเณศ พระศิวะ พระแม่อุมา พระนารายณ์ และพระอีศวร พระพุทธเจ้าก็ถือว่า 
เป็นปางหนึ่งของพระนารายณ์ ขนาดที่วัดนี้ (คีตาอาศรม) ยังมีแต่เลย แต่จริงๆ ไม่ต่างกันหรอก อยู่ที่ภาค
อวตาร อยู่ที่ต านานมากกว่า (มีนา ปานเดย,์ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562) 
 เห็นได้ว่า พระพุทธเจ้า ในทรรศนะของคนไทยเชื้อสายอินเดียหรือศาสนิกชนผู้นับถือศาสนา
พราหมณ์-ฮินดูนั้น เชื่อมโยงพระพุทธเจ้าในแง่ของเชื้อชาติว่า เป็นคนอินเดียเช่นเดียวกับตน ตลอดจน
ความเชื่อเรื่อง อวตาร และปรมาตมันว่า แท้จริงแล้วเทพเจ้าทั้งหลายคือองค์เดียวกัน ท าให้เกิดการยอมรับ
และผสมผสานคติความเชื่อได้อย่างง่ายดาย 
 
 พระศิวะ 

 
 

ภาพที่ 45 พระศิวะ  (ที่มา : อิสรีย์ วุฒิวรากรกิจเมธี 30 มีนาคม 2562) 
 

 พระศิวะเป็นหนึ่งในสามของตรีมูรติ ในคัมภีร์พระเวทมีเทพเจ้าพระองค์หนึ่งนามว่า รุทระ ซึ่งตรง
ตามลักษณะกับพระศิวะทุกประการ โดยรุทระนั้นเป็นภาคที่ดุร้ายเกรี้ยวกราด ส่วนพระศิวะเป็นภาคใจดี 
พระศิวะมีเกศาสีแดงที่เกล้าเป็นมวยสูง มีพระเนตร 3 ดวง ซึ่งพระเนตรที่ 3 อยู่บนพระนลาฎและลุกเป็น
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ไฟตลอดเวลา พระพาหนะคือ โคเผือกนามว่า นนทิ พระหัตถ์ถือไม้เท้าคัฎวันคา ธนูอัชกวะ หนังกวาง 
ลูกปัด กะโหลกศีรษะ หรือกลองฑามรู มีเสี้ยวจันทราและพระแม่คงคาอยู่ตรงพระเมาฬี ทรงอาภรณ์หนัง
เสือ ประทับนั่งบนหนังช้าง มีงูพันอยู่บนพระศอ สัญลักษณ์ประจ าพระองค์ที่พบได้ตามเทวาลัยทั่วไปคือ 
ศิวลึงค์ (วิทยา ศักยาภินันท,์ 2549: 40) 
 ในมหาภารตะ หลังการโดนเนรเทศเข้าป่า กษัตริย์ยุธิษฐิระ ผู้เป็นพระเชษฐาองค์โตได้แนะน า
อรชุนให้บ าเพ็ญเพียรเพื่อขออาวุธศักดิ์สิทธิ์จากเทพเจ้า ด้วยเหตุนี้อรชุนจึงขึ้นไปบ าเพ็ญเพียรบนยอดเขา
หิมาลัย ใช้ชีวิตหลายต่อหลายเดือนโดยการกินแค่ใบไม้ ผลไม้เท่านั้น จนกระทั่งพระศิวะพอพระทัยจึง
จ าแลงกายเป็นพรานป่าพร้อมกับพระชายาปารวตีเทวี ในขณะนั้นมีอสูรตนหนึ่งปลอมกายเป็นหมูป่าตรง
เข้าท าร้ายพระอรชุน ด้วยความเป็นนักรบ อรชุนจึงแผลงศรหมายจะสังหารหมูป่าตัวนั้นเสีย เป็นจังหวะ
เดียวกับที่พระศิวะในคราบพรานป่าแผลงศรสังหารหมูป่าตัวนั้นพอดี พระศิวะในคราบพรานป่าอ้างว่า หมู
ป่านั้นตายด้วยฝีมือของตน พระอรชุนโกรธมากจึงแผลงศรใส่พรานป่า ทว่าพรานป่าก็หาได้รับอันตราย
ไหม พระอรชุนพยายามหลายต่อหลายครั้งก็ประสบแต่ความพ่ายแพ้ ท้ายที่สุด เมื่อจนปัญญาจึงท าการ
สวดมนต์บูชาและถวายพวงมาลัยแด่พระศิวะเจ้า ครั้นอรชุนลืมตาก็พบว่า พวงมาลัยไปปรากฏบนคอของ
พรานป่า อรชุนจึงทราบว่า แท้จริงพรานป่าเบ้ืองหน้าตนคือ พระศิวะเจ้านั่นเอง จึงคุกเข่าลงขอร้องให้พระ
ศิวะประทานอภัย พระศิวะประทานอภัยให้แก่อรชุน พร้อมประทานศรปาศุปัต ศรศักดิ์สิทธิ์ให้แก่อรชุน 
(Vivekananda, 2018: 29) 
 
 พระพิฆเณศ 

 
ภาพที่ 46  พระพิฆเณศ  (ที่มา : อิสรีย์ วุฒิวรากรกิจเมธี 30 มีนาคม 2562) 



91 
 

 

 พระพิฆเณศเป็นหนึ่งในเทพเจ้าฮินดูที่มีชื่อเสียงที่สุดและได้รับการกราบไหว้อย่างแพร่หลาย ทรง
เป็นองค์ปฐมบูชาคือ ก่อนท าการกราบไหว้บูชาเทพเจ้าพระองค์ใดจะต้องบูชาพระพิฆเณศก่อนเป็นอันดับ
แรก ทรงมีอีกพระนามที่โด่งดังคือ คณปติ (Ganapati) แปลว่า ผู้เป็นใหญ่แห่งหมู่คณะ หรือในภาษาไทย
ใช้ค าว่า คณบดี พระพิฆเณศมีลักษณะเด่นคือ มีพระเศียรเป็นช้าง มีพระวรกายเป็นมนุษย์อ้วนท้วน
สมบูรณ์ มีงาข้างเดียว มีงวงคด มีพระวรกายสีเผือก มีหนูนามว่า มุสิกะเป็นพาหนะ ขนมที่ทรงโปรดคือ 
ลัฑฑู ขนมหวานปั้นจากถั่วมีรสหวาน ทรงเป็นเทพเจ้าแห่งความสุขุมคัมภีรภาพ ความยุติธรรม และเป็น
เทพแห่งการขจัดอุปสรรคทั้งปวง ท าให้คนอินเดียหากจะเริ่มกิจการงานใดก็ตาม จะกราบไหว้บูชาพระพิฆ
เณศเป็นอันดับแรก (วิทยา ศักยาภินันท,์ 2549: 44) 
 พระพิฆเณศถือเป็นเทพที่มีบทบาทในมหาภารตะพระองค์หนึ่ง กล่าวกันว่า ฤษีวฺยาส ผู้รจนามหา
ภารตะนั้น ได้ไปทูลขอพระพิฆเณศให้ช่วยตนบันทึกมหากาพย์เรื่องยาวนี้เสีย แต่มีข้อแม้ว่า ก่อนท าการ
บันทึก พระพิฆเณศต้องเข้าพระทัยสิ่งที่พระองค์จะทรงบันทึกเสียก่อน เนื่องจากฤษีวฺยาสต้องการชะลอให้
พระพิฆเณศช้าลง ด้วยกลัวว่าตนจะคิดไม่ทัน หากด้วยความปราดเปรื่อง เพียงสดับฟังพระพิฆเณศก็เข้า
พระทัยจนทะลุปรุโปร่ง ส่งผลเรื่องราวด าเนินไปอย่างราบรื่นไม่มีสะดุด มหากาพย์ความยาวกว่า 100,000 
โศลกจบบริบูรณ์ด้วยดี ส าแดงถึงพระปรีชาญานของพระพิฆเณศในฐานะเทพแห่งปัญญาและเทพผู้ขจัด
อุปสรรค (เพิ่งอ้าง. : 46) 
 
 พระวิษณุ 
 

 
ภาพที่ 47 พระวิษณุ (ที่มา : อิสรีย์ วุฒิวรากรกิจเมธี 30 มีนาคม 2562) 
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 พระวิษณุเป็นหนึ่งในสามของตรีมูรติเช่นเดียวกับพระศิวะ พระวิษณุมักปรากฏในลักษณะสี่กร 
แต่ละกรถือจักร ดอกบัว สังข์ และคทา ประทับนั่งหรือไสยาสน์เหนือพญาอนันตนาคราชอยู่ใจกลาง
เกษียรสมุทร หากอยู่กลางเวหาก็ประทับอยู่บนพญาครุฑ มีชายาคือ พระแม่ลักษมีเทวี เทวีแห่งความมั่ง
คั่งร่ ารวย เนื่องจากเป็นเทพผู้ธ ารงรักษาโลก บุคลิกของพระวิษณุจึงมีลักษณะสุภาพอ่อนโยนต่อสาวกผู้
จงรักภักดีต่อพระองค์ โดยพระวิษณุนั้นได้อวตารลงมา 10 ครั้งด้วยกัน ซึ่งในปัจจุบันทรงอวตารลงมา 9 
ครั้งแล้ว ตามคติความเช่ือของฮินดู (เพิ่งอ้าง. : 25-38) 
 

1. มัสยาวตาร อวตารมาเป็นปลา เพื่อช่วยให้เรือของพระมนูและมนุษย์พ้นจากน้ า

ท่วมโลก 

2. กูรมาวตาร อวตารลงมาเป็นเต่าเพื่อรองรับภูเขามันทระ ครั้งเมื่อมีการกวน

เกษียรสมุทร 

3. วราหาวตาร อวตารลงมาเป็นหมูป่าเพื่อยกโลกให้พ้นจากน้ า 

4. นรสิงหาวตาร อวตารลงมาเป็นคนครึ่งสิงโตเพื่อปราบหิรัณยกยักษ์ษิป ู

5. วามนาวตาร อวตารลงมาเป็นพราหมณ์แคระเพื่อขอที่ดินจากกษัตริย์พาลีที่ก าลัง

พิธีมหายัญขยายอาณาจักรจนเดือดร้อนถึงสวรรค ์

6. ปรศุรามาวตาร อวตารมาเป็นปรศุรามเพ่ือส าเร็จโทษกษัตริย์ที่กดขี่พราหมณ์ 

7. รามาวตาร อวตารลงมาเปน็พระราม เพื่อปราบราวณะหรือทศกัณฑ์ 

8. กฤษณาวตาร อวตารลงมาเป็นพระกฤษณะ 

9. พุทธาวตาร อวตารเป็นพระพุทธเจ้า 

10. กาลกี อวตาร เชื่อว่า พระวิษณุจะถือก าเนิดในช่วงกลียุคในรูปบุรุษขี่ม้าขาวถือ

ดาบ 

 
 พระแม่ลักษมีเทวี 
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ภาพที่ 48 พระแม่ลักษมีเทวี  (ที่มา : อิสรีย์ วุฒิวรากรกิจเมธี 30 มีนาคม 2562) 
 

 พระแม่ลักษมีเทวีเป็นเทวีแห่งความมั่งคั่งร่ ารวยและโชคลาภ ทรงเป็นชายาแห่งพระวิษณุเทพ 

พระนางมักปรากฏในรูปลักษณ์ของสตรีผู้มีสิริโฉมงดงาม มีพระฉวีวรรณดุจทองค า มักประทับนั่งหรือ

ประทับยืนบนดอกบัว มักปรากฏว่า มี 2 กรบ้าง 4 กรบ้าง พระหัตถ์ขวาทรงดอกบัว พระหัตถ์ซ้ายทรงโถ

น้ าทิพย์ ส่วนพระหัตถ์อื่นๆ ทรงหอยสังข์และผลไม้ พระแม่ลักษมีได้รับการยกย่องว่า เป็นสตรีที่จงรักภักดี

ต่อพระสวามีอย่างยิ่งยวด ในคราวที่พระวิษณุเทพอวตารเป็นพระราม พระนางก็อวตารลงมาเป็นพระนาง

สีดา ครั้งพระวิษณุเทพอวตารลงมาเป็นพระกฤษณะ พระนางก็อวตารลงมาเป็นพระนางราธา และพระ

นางรุกขมิณี (สมคมแดง สมปวงพร, บรรณาธิการ, 2551: 121-123) 

 

 พระสุริยเทพ 
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ภาพที่ 49 พระสุริยเทพ  (ที่มา : อิสรีย์ วุฒิวรากรกิจเมธี 30 มีนาคม 2562) 
 

 พระสุริยเทพ เป็นหนึ่งเทพเจ้าโบราณของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ทรงเป็นสัญลักษณ์ของดวง

อาทิตย์ยามรุ่งอรุณ เป็นหัวหน้าเทพแห่งพระอาทิตย์ พระพาหนะแห่งพระองค์คือ รถศึกเทียมม้าตัวเมีย 7 

ตัว บ้างก็ว่าเป็นม้า 7 เศียร เป็นโอรสของฤษีกัสยปะและพระนางอทิติ ตามต านานพระสุริยเทพคือต้น

ก าเนิดของน้ าอมฤต โดยพระองค์เสด็จผ่านดวงจันทร  ์และแบ่งน้ าอมฤตให้กับพระโสมะ (อีกพระนามหนึ่ง

ของพระจันทร์ ชาวอินเดียเรียกวันจันทร์ว่า โสมวาร) เทวดา มนุษย์ สัตว์ และพืช ด้วยเหตุนี้พระอาทิตย์

จึงถือว่าเป็นสิ่งที่คอยชุบชูพระจันทร์ ช่วยให้พระจันทร์ กลับมาเต็มดวงอีกครั้ง หลังจากเกือบถูกเหล่าเทพ

เจ้าเสวยน้ าโสมจ านวนมากท าให้เกิดพระจันทร์ข้างแรม ในรามายณะ พระสุริยเทพได้ชื่อว่า เป็นอาจารย์

ของพระหนุมาน เป็นบิดาของกษัตริย์สุครีพ กษัตริย์แห่งลิงที่อยู่ฝ่ายเดียวกับพระราม (เพิ่งอ้าง. : 79-81) 

 ส่วนในมหาภารตะนั้น กษัตริย์ปาณฑุ พระสวามีแห่งพระนางกุนตีถูกฤษีสาปว่า หากมี

ความสัมพันธ์ทางกายกับสตรีนางใดจักต้องสิ้นพระชนม์ ท าให้กษัตริย์ปาณฑุไม่อาจสืบสันติบัลลังก์ได้ พระ

นางกุนตีทราบเหตุผลนั้นจึงเสด็จออกไปบ าเพ็ญพรตในป่า บ าเพ็ญเพียรอย่างยิ่งยวดจนได้รับพรจากฤษีทุ

รวาส (กล่าวกันว่า ฤษีทุรวาสเป็นอวตารปางหนึ่งของพระศิวะ) โดยพรนั้นคือมนต์วิเศษ ท าให้ผู้ร่ายมนต์

สามารถเลือกเทพเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งมาเป็นสวามีของตนได้ตามปรารถนา แต่ใช้ได้ผลเพียง 5 ครั้งเท่านั้น 

พระนางกุนตีจึงลองทดสอบมนต์บทนั้นดู โดยร่ายมนต์เชิญพระสุริยเทพมาเป็นสวามีของพระนาง จนให้

ก าเนิดโอรสองค์หนึ่ง แต่ด้วยความอับอายเป็นที่ยิ่ง พระนางจึงน าโอรสองค์นั้นไปลอยน้ าเสีย ต่อมาสารถี

ของกษัตริย์พระธฤตราษฎร์เก็บเอาโอรสองค์นี้ไปเลี้ยงได้นามว่า ‘กรรณะ’ ท าให้กรรณะได้อีกนามว่า สุริย

บุตร ต่อมากรรณะเป็นยอดฝีมือด้านธนู และได้รับราชการในราชส านักของกษัตริย์ธฤตราษฎร์ พระราช
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บิดาของวงศ์เการพ และสนิทสนมกับทุรโยชน์ ราชโอรสองค์โตของกษัตริย์ธฤตราษฎร์ ที่ส าคัญ กรรณะผู้นี้

คือ คู่ต่อสู้คนส าคัญของเจ้าชายอรชุน (ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา, 2558: 29-30) 

 เห็นได้ว่า เทพเจ้าทั้งหลายที่ประดิษฐานในสมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทยนั้นเกือบทั้งหมด

ล้วนมีความเกี่ยวพันกับมหากาพย์มหาภารตะทั้งสิ้น เว้นแต่พระแม่ทุรคาเทวีและพระพุทธเจ้า ซึ่งในกรณี

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเห็นได้ชัดว่า ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูได้รับศาสนาพุทธเข้าสู่อ้อมกอดในราว

คริสต์ศตวรรษที่ 6 โดยควบรวมเข้ากับอวตารแห่งพระวิษณุเทพเป็นอวตารที่ 9 ความถดถอยความพุทธ

ศาสนาในประเทศอินเดียส่วนหนึ่งมาจากสาเหตุการแบ่งแยกกันระหว่างกลุ่มภิกษุกับภิกษุณีใน

พระพุทธศาสนาซึ่งยึดมั่นในกฎบัญญัติที่เคร่งครัด กับกลุ่มชาวพุทธที่เป็นฆราวาสด้วยเช่นกัน ขณะที่

ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูนั้นได้ทอเส้นสายแทรกตัวลงไปในข่ายใยของสังคมผ่านระบบวรรณะ และมอบ

อ านาจให้นักบวชพราหมณ์เป็นผู้ให้ความชอบธรรมแก่ทุกพิธีกรรมเปลี่ยนผ่านต่างๆ ทั้งการเกิด การวิวาห์ 

และการตาย ท าให้ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูหลอมรวมเข้ากับชีวิตของผู้คนอย่างลึกซึ้ง ขณะที่ภิกษุภิกษุณีใน

พุทธศาสนากับฆราวาสผู้เป็นบาสิกอุบาสิกานั้น มีช่องว่างระหว่างกันมากกว่า (ราชโมฮาน คานธี, 2551: 

96) ประกอบกับในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูนั้น มีนักบวช นักคิด นักปรัชญาเป็นจ านวนมาก ซึ่งค าสอนของ

พระพุทธศาสนาก็ได้รับอิทธิพลมาจากปรัชญาฮินดูโบราณด้วยเช่นกัน ความโยงใยกันอย่างแน่นแฟ้นนี้จึง

ท าให้พระพุทธศาสนาถูกหลอมรวมเข้ากับศาสนาพราหมณ์-ฮินดูได้ไม่ยากนัก จากงานของ ราชโมฮาน 

คานธี (2551) ก็พบว่า คนอินเดียค่อนข้างมีทัศนคติต่อพระพุทธเจ้าในฐานะนักคิดนักปรัชญาหรือนักบวช

อย่างเด่นชัด มากกว่ามองว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนคติความเช่ือของไทย 

 ส่วนในกรณีของพระแม่ทุรคาเทวีนั้น อาจารย์กิตติพงศ์ บุญเกิด ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมอินเดียให้
ค าอธิบายว่า คนอินเดียส่วนใหญ่ในไทย รวมถึงคนอินเดียที่มาคีตาอาศรมนั้น ส่วนใหญ่มาจากเมืองโครัข
ปุร รัฐอุตตรประเทศเป็นเมืองที่ใกล้กับรัฐเบงกอลตะวันตก ศูนย์กลางในการนับถือพระแม่ทุรคา จึงเป็น
ส่วนหนึ่งให้คนอินเดียจากเมืองโครัขปุร รัฐอุตตรประเทศได้รับอิทธิพลตรงนี้มาด้วย  (กิตติพงศ์ บุญเกิด , 
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562) อีกทั้งในสมัยปุราณะ (200 ปีก่อนคริสตกาล – ค.ศ. 500) ในยุค
นี้มีเทวีต่างๆ ที่ไม่เคยปรากฏในพระเวทผุดขึ้นมา หนึ่งในนั้นก็คือ พระแม่ทุรคาเทวี ในสมัยนี้ เทวีต่างๆ ยัง
มีบทบาทในการปราบอสูรอย่างโดดเด่นจนกลายเป็นที่จดจ าของศาสนิกชนไปในที่สุด ท าให้ในช่วง
คริสต์ศตวรรษที่ 4 รูปเคารพมหิษาสุรมรรทินีได้แพร่หลายไปทั่วอินเดีย (คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง, 2559: 159) 
ปัจจุบันน้ี พระแม่ทุรคาเทวีจึงจัดเป็นหนึ่งในเทวีผู้ได้รับการเคารพบูชามากที่สุด 
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บทที ่5 
สมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทยกบัการธ ารงอัตลกัษณข์องคนอินเดียพลัดถิน่ในไทย 

 
 คนอินเดียพลัดถิ่นเมื่ออพยพเข้ามาอาศัยอยู่บนแผ่นดินไทยนั้นก็จ าเป็นต้องมีการปรับตัวเข้า
กับบริทบทสังคมไทยเพื่อความอยู่รอด แต่ขณะเดียวกันคนอินเดียพลัดถิ่นเหล่านี้ก็ได้น าพาอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรมของตนข้ามพ้นพรมแดนเข้ามาด้วยกันเช่นกัน กลุ่มอินเดียพลัดถิ่นเมื่อจ าเป็นต้องมา
อาศัยอยู่ในต่างบ้านต่างเมืองก็ต้องการพื้นที่พักพิงทางจิตใจให้ผ่อนคลายจากความคิดถึงแผ่นดิน
มาตุภูมิ ประกอบกับคนอินเดียพลัดถิ่นนั้นมีศาสนาที่มีความแตกต่างจากคนในสังคมไทย ท าให้เมื่อ
เทียบกับกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ ในไทยที่มีรากฐานทางพุทธศาสนาและสามารถใช้วัดเป็นพื้นที่ในการ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาร่วมกันได้แล้ว คนอินเดียพลัดถิ่นในไทยจึงจ าเป็นต้องสร้างศาสนสถาน
เป็นของตนเอง เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เป็นผู้ที่พบปะชุมนุม และพื้นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของ
คนอินเดียพลัดถิ่นในไทย 
 
กลุ่มคนอินเดียพลัดถิ่นในไทยบนพื้นที่คีตาอาศรม 
 จากการส ารวจและสอบถามคนอินเดียพลัดถิ่นในไทยที่มาประกอบศาสนพิธีที่สมาคมคีตา
อาศรมแห่งประเทศไทยนั้น ผู้วิจัยพบว่า คนอินเดียพลัดถิ่นในไทยที่มาประกอบศาสนพิธีในสมาคมคี
ตาอาศรมแห่งประเทศไทยมาจากหลากหลายกลุ่มด้วยกัน ได้แก่ กลุ่มคนอินเดียอุตตรประเทศ, กลุ่ม
คนอินเดียปัญจาบ, กลุ่มคนอินเดียคุชราต, กลุ่มคนอินเดียจากแคว้นสินธ์ แต่ที่มากที่สุดคือ กลุ่มคน
อินเดียจากรัฐอุตตรประเทศ ซึ่งเป็นรัฐทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย ศูนย์กลางนับถือไวษณพ
นิกาย อันเป็นที่ต้ังของเมืองมถุรา สถานที่ประสูติของพระศรีกฤษณะ 
 
 ภูมิหลังของคนอินเดียพลัดถิ่นในไทยบนพื้นที่คีตาอาศรม 
 ภูมิหลังของคนอินเดียพลัดถิ่นในไทยที่มาประกอบศาสนพิธีที่สมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศ
ไทยนั้นมีภูมิหลังที่แตกต่างกันออกไป 
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ภาพที่ 50 คุณลุง Dilip Kumar 
(ที่มา : อิสรีย์ วุฒิวรากรกิจเมธี 13 เมษายน 2562) 

 
 คุณลุง Dilip Kumar วัย 60 ปี หนึ่งในศาสนิกชนที่อยู่มาตั้งแต่ช่วงก่อตั้งคีตาอาศรม เป็นคน
อินเดียที่เกิดในเมืองมัทราส รัฐทมิฬนาฑู อาศัยอยู่ในประเทศไทยมาได้ 51 ปีแล้ว คุณลุง Dilip เล่าว่า 
บรรพบุรุษของคุณลุง Dilip นั้นอพยพมาจากอิหร่าน โดยเริ่มแรกอาศัยอยู่ในแคว้นสินธ์ที่แต่เดิมเป็น
เขตของประเทศอินเดีย เมื่อเกิดความไม่สงบ ความขัดแย้งทางศาสนา และการแบ่งแยกดินแดนขึ้น 
บรรพบุรุษของคุณลุง Dilip จึงอพยพเข้าสู่เขตประเทศอินเดียในปัจจุบัน และอพยพลงมาเรื่อยๆ จาก
อินเดียตอนเหนือสู่อินเดียตอนใต้ ท าให้คุณลุง Dilip เป็นชาวสินธ์ที่เกิดในรัฐของอินเดียตอนใต้อย่าง
ทมิฬนาฑ ู
 คุณลุง Dilip สามารถสนทนาได้ 4 ภาษาคือ ภาษาฮินดี ซึ่งเป็นหนึ่งในภาษาราชการของ
ประเทศอินเดีย ภาษาสินธี ภาษาท้องถิ่นของแคว้นสินธ์ มีลักษณะคล้ายกับภาษาเปอร์เซีย ต่อมา
อาศัยอยู่ในประเทศไทยจึงได้ภาษาไทย ตามมาด้วยภาษาอังกฤษ เนื่องจากปัจจุบันต้องติดต่อค้าขาย
กับต่างประเทศ 
 ในช่วงเริ่มแรกนั้น คุณพ่อของคุณลุงมาท างานกับพี่ชายที่ประเทศไทย เมื่อปี ค.ศ. 1952 
(พ.ศ. 2495) ซึ่งก่อนหน้านี้พี่ชายของพ่อได้มาริเริ่มกิจการค้าอยู่ก่อนแล้ว เนื่องจากช่วงนั้นอินเดียมี
ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ชาวสินธ์ส่วนใหญ่ท าธุรกิจค้าผ้า ซึ่งครอบครัวของคุณ Dilip ก็เป็นหน่ึงในนั้น คุณ
พ่อมาท างานกับพี่ชายได้อยู่ 15 ปีจนตั้งตัวได้ เลยแยกตัวออกมาเปิดกิจการของตัวเอง แล้วเรียก



98 

 

ครอบครัวที่อาศัยอยู่ในประเทศอินเดียมาอยู่ด้วย ตอนนั้นคุณลุง Dilip อายุประมาณ 9 ขวบ ได้
เดินทางมาอาศัยบนแผ่นดินไทยในปี ค.ศ. 1967 (พ.ศ. 2510) 
 เมื่อย้ายมาอยู่ในประเทศไทย คุณลุงก็มาอาศัยอยู่บริเวณห้างไทย ไดมารู ห้างสรรพสินค้าแห่ง
แรกของไทย จนมีการรื้อห้างแห่งน้ีทิ้งเพ่ือสร้างเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ เซ็นเตอร์ คุณลุงจึงย้ายมาอาศัยอยู่
ในย่านสุขุม ซึ่งขณะนั้นย่านสุขุมวิทเป็นแหล่งที่อยู่ของคนต่างชาติ คนต่างชาติในไทยจึงจัดสรรพื้นที่
อยู่อาศัยกันเอง ตอนนี้คุณลุง Dilip ได้ต่อยอดธุรกิจของครอบครัวมาท าธุรกิจส่งออกเสื้อผ้าไป
ต่างประเทศ โดยเน้นตลาดตะวันออกกลางและแอฟริกาใต้ 
 คุณลุง Dilip เข้ามาร่วมกับสมาคมคีตาอาศรมแห่งประไทยตั้งแต่อายุ 13 ปี ราวช่วงปี ค.ศ. 
1972 (พ.ศ. 2515) โดยเริ่มจากการขับรถพาคุณพ่อคุณแม่มา ซึ่งตามกฎหมายแล้ว จริงๆ เด็กอายุ 13 
ปีก็ไม่สามารถขับรถได้ แต่เนื่องจากคุณลุง Dilip เป็นชาวสินธ์ที่มีเชื้อสายอิหร่านจึงมีผิวพรรณขาว 
และรูปร่างสูงใหญ่เมื่อเทียบกับคนไทยที่มีขนาดตัวเล็กกว่า จึงไม่เป็นที่ผิดสังเกต 
 ในช่วงเริ่มแรกที่มาคีตาอาศรมนั้น ด้วยวัย 13 ปี คุณลุงก็ไม่ได้มีความสนใจด้านศาสนานัก 
ท่านสวามีหริหระ จี มหาราช ที่ขณะนั้นยังมีชีวิตอยู่ก็บอกให้คุณลุง Dilip สวดตามไป สวดถูกบ้างผิด
บ้าง ก็สวดตามไปเรื่อยๆ คุณลุงจึงเกิดความสงสัยขึ้นว่า สิ่งที่ตนก าลังสวดก าลังท่องอยู่นี้คืออะไรกัน
แน่ และด้วยความที่สมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทยนั้น เน้นว่า หัวใจของคัมภีร์ภควัทคีตาคือ บท
ที่ 12 อันว่าด้วยภักติโยคะ หรือการหลุดพ้นด้วยหนทางแห่งความภักดี ท าให้คุณลุง Dilip ศึกษาบทที่ 
12 ก่อนเป็นอันดับแรก จากนั้นจึงศึกษาไปเรื่อยๆ จนมีความรู้ความเข้าใจ ด้วยความที่คลุกคลีกับคีตา
อาศรมมาอย่างยาวนาน ท าให้แม้คุณลุง Dilip จะไปเทวาลัยอ่ืนมาบ้าง หรือศาสนสถานเนื่องในศาสนา
พราหมณ-์ฮินดูมาบ้าง แต่ส่วนใหญ่ยังคงมาที่นี่เป็นหลัก 
 คนส่วนใหญ่ที่มาคีตาอาศรม รวมถึงลุง Dilip ด้วยนั้น มีความเชื่อว่า คัมภีร์ศรีมัทภควัทคีตา
นั้น เป็นคัมภีร์ทางศาสนาที่โบราณและเก่าแก่ เชื่อว่ามีอายุกว่า 5,000 ปี เมื่อเทียบกับศาสนาโบราณ
แล้ว ศาสนาส่วนใหญ่มีอายุเพียงประมาณ 2,500 ปีเท่านั้น ซึ่งภควัทคีตานั้นเป็นบทสนทนาระหว่าง
พระกฤษณะและพระอรชุนคือ เป็นการสนทนาระหว่างลูกศิษย์กับอาจารย์ ซึ่งถือว่า เป็นสัจธรรม 
ความจริง และการด าเนินชีวิต ส าหรับลุง Dilip ‘ภควัทคีตานั้นเป็นสิ่งที่เหนือศาสนา’ เพราะชาว
อินเดียมีความเช่ือว่า พระกฤษณะเป็นผู้ลงมาเผยสัจธรรมอันจริงแท้ให้แก่มวลมนุษย์ 
 แม้อาศัยอยู่บนแผ่นดินไทยมานาน แต่คุณลุง Dilip ยังคงใช้หนังสือเดินทางของอินเดียอยู่ ซึ่ง
ในบรรดาคนในครอบครัว มีคุณลุง Dilip คนเดียวที่ยังใช้หนังสือเดินทางของอินเดีย ส่วนคนอื่นใน
ครอบครัวนั้นเป็นคนไทยไปหมดแล้ว ซึ่งคุณลุงกล่าวว่า จริงๆ แล้วตนก็อยากจะเปลี่ยนมามีบัตร
ประชาชนเหมือนกัน แต่สาเหตุที่ยังใช้หนังสือเดินทางของอินเดีย เพราะว่า การจะซื้อที่ดินที่โน่น (ที่
อินเดีย) จ าเป็นต้องใช้สัญชาติอินเดีย 
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 เมื่อกล่าวถึงการกรอกเอกสารราชการ คุณลุง Dilip กล่าวว่า ในการกรอกเอกสารราชการก็
ต้องกรอกตามที่เขาอยากรู้ อย่างมีสัญชาติก็เขียนไปว่า สัญชาติอินเดีย เชื้อชาติอินเดีย ส่วนศาสนาเขา
มีอะไรก็ต้องกรอกไปตามนั้น ก็กรอกไปว่า ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู แต่แท้จริงแล้ว ส าหรับคนอินเดีย 
ฮินดูไม่ใช่ศาสนา แต่เป็นวิธีการด าเนินชีวิต ซึ่งจะอธิบายให้ฟังต้องอธิบายยืดยาว ก็เลยกรอกไปว่า 
ศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู 
 หากถามว่า การมาคีตาอาศรม ได้ connection หรือได้ผลประโยชน์ทางการค้าหรือไม่ คุณ
ลุง Dilip ก็ตอบว่า ได้บ้าง แต่ไม่ได้มาแสวงหา เพราะที่เรามาก็มาไหว้ มาสวดมนต์ ไม่ได้มาเพื่อ
ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ผลประโยชน์ทางธุรกิจเป็นผลพลอยได้จาการคบปะสมาคมแต่เพียงเท่านั้น 
 ค าบอกเล่าของคุณลุง Dilip Kumar ได้ฉายภาพของคนอินเดียที่อพยพเข้ามาสู่ประเทศไทย 
และท ามาหากินสร้างฐานะจนต้ังหลักปักฐานบนผืนแผ่นดินไทยในที่สุด นอกจากนี้ ด้วยความที่ศาสนา
พราหมณ์-ฮินดูอยู่คู่กันกับสังคมอินเดียมานาน จนแทรกซึมเข้าไปในทุกอณู และในทุกช่วงเวลาของ
ชีวิต ท าให้ส าหรับคนอินเดีย ฮินดูไม่ใช่ศาสนา แต่เป็นวิถีการด าเนินชีวิต เพราะครอบคลุมตั้งแต่เกิด
จนตาย ดังนั้น เมื่อย้ายไปอาศัยพักพิงบนผืนแผ่นดินใด ชาวอินเดียก็มักจะสร้างศาสนสถานของตนเอง
ขึ้นเสมอ 
 ในด้านของคุณป้าอูซาเดวี ปานเดย์ วัย 50 ปีนั้น คุณป้าอูซาเดวี ปานเดย์ถือก าเนิดในเมือง
โครัขปุระ รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย ปัจจุบันอยู่ประเทศไทยมาได้ 30 ปีแล้ว ประกอบอาชีพ
เป็นแม่บ้าน เช่นเดียวกับผู้หญิงอินเดียส่วนใหญ่ที่มักท าหน้าที่เป็นช้างเท้าหลัง สาเหตุที่คุณป้าอูซาเดวี
มาอยู่ไทยนั้น เนื่องจากคุณป้าของคุณอูซาเดวีมาท างานที่ประเทศไทย ในบริษัท TIA จากนั้นเวลาไป
สวดมนต์ที่วัดเทพมณเฑียรตรงเสาชิงช้าก็พบปะกับเพื่อนชาวอินเดียด้วยกัน ต่อมาเจอลูกชายของ
เพื่อน (ปัจจุบันคือ สามีของคุณป้า) แล้วเกิดถูกใจในอุปนิสัยใจคอจึงทาบทามสู่ขอตามธรรมเนียม
ดั้งเดิมของอินเดียที่ผู้หญิงจะเป็นฝ่ายสู่ขอผู้ชาย เมื่อทั้งสองฝ่ายตกลงกันจึงได้ไปจัดงานแต่งงานที่
ประเทศอินเดีย หลังแต่งงานคุณป้าจึงได้ย้ายตามสามีมาอาศัยในไทยเมื่อปี ค.ศ. 1989 (พ.ศ. 2532) 
 คุณป้าอูซาเดวี ปานเดย์ สามารถสนทนาได้ 4 ภาษาคือ ภาษาฮินดี, ภาษาภุชปุรี (Bhujpuri) 
ซึ่งเป็นภาษาถิ่น มีความคล้ายคลึงกับภาษาฮินดีสูงมาก เพียงแต่ไวยากรณ์กับศัพท์อาจมีความแตกต่าง
กันบ้าง เนื่องจากไม่ใช่ภาษาแบบแผน คุณป้าอูซาเดวี ปานเดย์ อธิบายว่า ก็เทียบได้กับภาษาไทยที่มี
ภาษากลางในกรุงเทพ กับภาษาที่ใช้กันตามชนบท บางครั้งก็เรียกภาษานี้ว่า โภชปุรี (Bhojpuri) ส่วน
อีก 2 ภาษาคือ ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ ซึ่งคุณป้าอูซาเดวีพูดภาษาไทยได้มากกว่าภาษาอังกฤษ แต่
โดยส่วนตัวภาษาไทยก็ไม่ได้คล่องนัก 
 ส าหรับคุณป้าอูซาเดวี ปานเดย์นั้น ไม่ได้มาคีตาอาศรมบ่อยนัก โดยใน 1 เดือนก็มาประมาณ 
1 – 2 ครั้ง โดยส่วนใหญ่จะไปที่วัดเทพมณเฑียรตรงเสาชิงช้าเสียมากกว่า ส่วนคีตาอาศรมนั้นถือว่า 
เป็นตัวเลือกที่ใกล้บ้านที่อยู่ในย่านสุขุมวิท เวลามีธุระ หรือไม่สามารถเดินทางไกลๆ ได้ก็จะเลือกมาที่คี
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ตาอาศรม ส่วนตัวคุณป้าอูซาเดวีรู้จักคีตาอาศรมตั้งแต่ยังอยู่ที่ประเทศอินเดียแล้ว เพราะว่า ที่รัฐอุตตร
ประเทศก็มีคีตาอาศรมเหมือนกัน ในอินเดีย ท่านสวามีเองก็ถือเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง คุณป้าจึงรู้จัก
และเคยได้ยินชื่อเสียงของคีตาอาศรมตั้งแต่ครั้งยังอยู่ที่อินเดียแล้ว นอกจากการไปวัดเนื่องในศาสนา
พราหมณ์-ฮินดูต่างๆ แล้ว ในช่วงเทศกาลนวราตรี คุณป้ากล่าวว่า ในช่วงเทศกาลนวราตรี ตนจะที่คี
ตาอาศรมทุกปี เพราะงานที่นี่จัดอย่างยิ่งใหญ่ ว่างไม่ว่างก็ต้องมา ในส่วนความแตกต่างของเทศกาลนว
ราตรีระหว่างที่ไทยกับที่อินเดียนั้น ไม่มีความแตกต่างกันเท่าใดนัก เพราะจุดประสงค์ของานยังคงเดิม 
 จากการสอบถามพบว่า คุณป้าอูซาเดวีนั้นมีความสนใจในศาสนา เพราะในประเทศอินเดีย 
ศาสนาเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจ าวันของทุกคน เด็กๆ ที่อินเดียทุกคนจะได้รับปลูกฝังและซึมซับตั้งแต่
เล็ก ในด้านของคัมภีร์ภควัทคีตา หรือ ที่คุณป้าอาศรมเรียกว่า กีต้า (คีตา) ตามการออกเสียงในภาษา
ฮินดีนั้น ตัวคุณป้าอูซาเดวีได้ซึมซับมาตั้งแต่เด็กแล้ว เพราะคัมภีร์ภควัทคีตาเป็นคัมภีร์ที่มีชื่อเสียง
อย่างมากในอินเดีย หากพูดถึงคีตา ทุกคนจะเข้าใจทันทีว่า หมายถึง คัมภีร์ภควัทคีตา เวลาอยู่ในบ้าน 
คนเฒ่าคนแก่ก็จะอ่านหนังสือสวดมนต์ อ่านคัมภีร์คีตา คุณป้าก็ซึมซับมาจากตรงนั้น เพราะผู้เฒ่าผู้แก่
ในบ้านของคุณป้าศึกษาและเรียนรู้จากท่านพราหมณ์โดยตรง พอเข้าเรียนที่โรงเรียน โรงเรียนก็มีสอน
อยู่แล้ว จึงยิ่งเป็นการย้ าซ้ าเติมเข้าไปอีก 
 ส่วนตัวคุณป้าอูซาชอบศึกษาเรื่องธรรมะ เวลามี Guest Speaker หรือนักเทศน์ดังๆ มาจาก
ประเทศอินเดีย ซึ่งทางวัดจะมีประกาศหรือส่งข่าวต่อกันมาแบบปากต่อปาก คุณป้าก็จะตามไปฟัง 
เพราะคุณป้าถือว่า เป็นก าไรชีวิต คุณป้าอูซาเดวีอธิบายว่า จริงๆ แล้วที่ไปฟังเทศน์นั้นไม่ได้มีความ
แตกต่างกันมากนัก เพราะสัจธรรมมีเพียงหนึ่งเดียว ค าสอนมีเพียงหนึ่งเดียว แต่การจะหาคนที่เทศน์
แล้วถูกจริตกับเรานั้นหายาก บางคนสอนแล้วเราเข้าใจ บางคนสอนแล้วเราไม่เข้าใจ บางครั้งเขา
แนะน าอะไรมา กลับมาบ้านเราก็มาขวนขวายต่อ มาปฏิบัติตาม เช่น ค าแนะน าเวลานั่งสมาธิ หรือ
โยคะ คุณป้าก็จะมาศึกษาเพิ่มเติมปฏิบัติเองที่บ้าน ปฏิบัติแล้วดี แล้วชอบก็ท าต่อ ในการมาฟังเทศน์
นั้นก็พอช่วยได้ส่วนหนึ่ง เพราะด้วยเวลาอันจ ากัดนั้น เนื้อหาที่เราได้คือ เนื้อหาที่ย่นย่อมาแล้ว แต่หาก
อยากจะรู้ลึกซึ้งก็ต้องศึกษาเอาเอง เราจะได้เยอะหรือได้รายละเอียดจากตรงนั้นจริงๆ 
 คุณป้าอูซาเดวีเล่าต่อมา เมื่อมาอยู่ไทย เวลาไปวัดต่างๆ เราก็จะได้ Community จากคน
อินเดียด้วยกัน เพราะเวลาไปวัด ไปท าพิธีก็จะเห็นหน้าค่าตากัน รู้จักกัน เวลามีข่าวสารอะไรก็จะบอก
ต่อกันแบบปากต่อปาก เช่น มีวัดฮินดูที่ไหนบ้างก็จะมีการแนะน า มีพิธีมีงานที่ไหนบ้าง ก็จะบอกต่อ
กัน หรือบางทีทางวัดเป็นผู้ประกาศ เวลามีกิจกรรมทางศาสนา อาจารย์หรือผู้ท าพิธีก็จะบอก การมา
วัดมาศาสนสถานจึงท าให้ได้พบปะกลุ่มคนเดียวกัน คนไหนมาวัดก็จะรู้จักกัน คนไหนไม่ค่อยได้มาก็จะ
ไม่ค่อยรู้จัก ในการปลูกฝังลูกนั้น เวลาไปวัด ตนเองก็จะน าลูกไปด้วย เขาก็จะรู้จักหน้าค่าตาของคน
อื่นๆ เขาก็จะรู้ว่า วัดมีตรงไหนบ้าง ส่วนด้านภาษาฮินดีนั้น เวลาอยู่ในบ้าน ทุกคนในบ้านจะพูดภาษา
ฮินดีกัน เด็กก็จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นภาษาฮินดี เขาก็ซึมซับตรงน้ีไปโดยไม่รู้ตัว 
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 แม้จะอยู่ในประเทศไทยมานานแล้ว แต่ปัจจุบันคุณป้าอูซาเดวี ปานเดย์ยังไม่มีบัตรประชาชน
เช่นเดียวกับคุณลุง Dilip ซึ่งทางครอบครัวของคุณป้าก็ต้องการให้ป้าได้รับบัตรประชาชน หรือได้รับ
สัญชาติไทยเช่นกัน แต่เนื่องจากต้องเสียค่าด าเนินการให้รัฐ ท าให้ปัจจุบัน คุณป้าอูซาเดวี ปานเดย์
ยังคงใช้หนังสือเดินทางของอินเดีย แม้จะอยู่ในไทยมากว่า 30 ปี 
 ลูกที่คุณป้ากล่าวถึงคือ พี่ มีนา ปานเดย์ วัย 26 ปี เป็นคนไทยเชื้อสายอินเดีย เกิดบนแผ่นดิน
ไทย พี่มีนา ปานเดย์ เรียนจบปริญญาจากคณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ปัจจุบันท างานในต าแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย ส่วนตัวพี่มีนาพูดภาษาไทยได้ค่อนข้างดี เพราะเกิด 
โต และเรียนที่เมืองไทย แต่ถนัดพูดภาษาอังกฤษมาก ส่วนภาษาฮินดีนั้น พูดได้ไม่คล่องนัก เนื่องจาก
พี่มีนาเป็นหนึ่งในเด็กรุ่นใหม่ที่ไม่ได้เคร่งในขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของบรรพบุรุษ เมื่อเทียบ
กับคนรุ่นก่อนที่มักมีความเคร่งครัดในขนบธรรมเนียมมากกว่า พี่มีนารู้จักคีตาอาศรมมานานแล้ว ว่า
ตั้งอยู่ตรงนี้ มีวัดที่นี่ แต่เพิ่งมาครั้งแรก เนื่องจากว่า วันนี้ตรงกับวันหยุดคือ วันมาฆบูชาพอดี ซึ่งเป็น
วันหยุดของไทย ตัวพี่มีนาเป็นคนรุ่นใหม่ที่ปรับตัวเข้ากับคนไทย เคยไปวัดพุทธและร่วมศาสนพิธี พ่ีมี
นากล่าวว่า เด็กส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยากมาศาสนสถานนักหรอก ส่วนใหญ่มา เพราะพ่อแม่พามา เพราะ
ในวันหยุด ใครๆ ก็อยากนอนอยู่บ้าน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นกับแต่ละคนด้วย โดยกล่าวว่า ของแบบนี้มัน
ขึ้นกับคนว่าจะเอาหรือไม่เอา ซึ่งหมายรวมไปถึงศาสนาและภาษา ซึ่งตอนแรกพี่มีนาก็ไม่ได้สนใจใน
ภาษาฮินดีนัก แต่ตอนนี้ก็เริ่มหัดพูดหันกลับมาสนใจบ้างแล้ว ส่วนตัวพี่มีนาเคยไปอินเดียหลายครั้ง 
โดยเดินทางไปกับครอบครัว โดยพี่มีนาเล่าว่า ตนช่ืนชอบในเมืองปูเณ่ รัฐมหาราษฏร์ เป็นเมืองที่น่าอยู่ 
ถ้าให้เรียนต่อก็อยากไปเรียนที่เมืองนี้ ซึ่งปูเน่ถือว่า เป็นเมืองส าคัญที่มีคนเข้าต่อระดับมหาวิทยาลัย
เป็นจ านวนมากจนเรียกได้ว่า เมืองการศึกษา 
 เมื่อเทียบกันระหว่างคุณป้าอูซาเดวี ปานเดย์ กับลูกสาวคือ พี่มีนา ปานเดย์ จึงเห็นได้ถึง
ความแตกต่างระหว่างคนต่างรุ่น ที่รุ่นก่อนยังคงธ ารงรักษาอัตลักษณ์ของตนอย่างเหนียวแน่น มี
ลักษณะเป็นกลุ่ม แต่ในรุ่นหลัง ความเป็นปัจเจกอาจเข้ามามีอิทธิพลมากขึ้น ค าว่า ‘ขึ้นอยู่กับแต่ละคน
ว่า จะเอาหรือไม่เอา’ สะท้อนให้เห็นถึงภาวะปัจเจกที่ก าลังก่อตัวขึ้นมาอันปรากฏให้เห็นได้ทั่วไปใน
กลุ่มคนรุ่นใหม่ 
 ส่วนพี่ ลักษมี ดูเบย์ วัย 30 ปีนั้น เป็นคนไทยเชื้อสายอินเดียที่เกิดและเติบโตในประเทศไทย
เช่นเดียวกัน และมีบรรพบุรุษเป็นคนโครัขปุร รัฐอุตตรประเทศ ปัจจุบันพี่ลักษมี ดูเบย์ แต่งงานแล้ว มี
ลูกสองคน เป็นเด็กผู้หญิงหนึ่งคนคือ น้องรียา กับ เด็กผู้ชายหนึ่งคนคือ น้องวีร ฝั่งครอบครัวของพี่
ลักษมีนั้นอพยพเข้าสู่ประเทศไทยมาหลายรุ่นแล้ว ซึ่งพี่ลักษมีไม่สามารถไล่เรียงล าดับได้ว่า กี่รุ่น แต่
พอจ าได้ว่า บรรพบุรุษท างานอยู่ที่พาหุรัด ประกอบอาชีพค้าขายผ้า ต่อมาย้ายมาอยู่ที่จังหวัดชลบุรี 
ด้านชื่อเสียงของสมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทยนั้น พี่ลักษมีรู้จักคีตาอาศรมมาตั้งแต่รุ่นแม่แล้ว 
แต่เนื่องจากบ้านอยู่ที่ชลบุรีจึงไม่ค่อยได้มา แต่เข้ากรุงเทพเมื่อใดก็จะหาโอกาสมาตลอด ด้วยความที่
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เกิดและโตในเมืองไทย พี่ลักษมีจึงมีความเข้าใจวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างดี และสนทนาภาษาไทยได้
คล่อง ส่วนการเขียนอาจไม่ถนัดนัก พ่ีลักษมียังคงพูดภาษาฮินดีได้เช่นเดียวกับคนอินเดียในไทยส่วน
ใหญ่ แต่ส าเนียงการพูดต่างๆ มีส าเนียงไทยอย่างชัดเจน และไม่ได้ช่ าชองนัก ส่วนอักษรเทวนาครี พี่
ลักษมีพออ่านได้ และรู้ว่าเป็นตัวอะไร แต่อ่านไม่ค่อยคล่อง ประกอบกับเมื่อเทียบกับครอบครัวอื่น พี่
ลักษมีไม่ได้เดินทางไปประเทศอินเดียบ่อยนัก 
 ปัจจุบันพี่ลักษมีประกอบอาชีพพนักงานบริษัท เช่นเดียวกับสามีของตนเองที่เป็นชาวอินเดีย
จากโครัขปุร รัฐอุตตรประเทศ พี่ลักษมีกล่าวว่า คนอินเดียในไทยส่วนใหญ่ยังคงติดต่อกับญาติพี่น้องที่
อินเดียอยู่ เพราะคนอินเดียในสมัยก่อนนั้น มาไทยเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว ส่งเงินกลับบ้าน ในการส่ง
เงินนั้น อาจจะผ่านบริษัทรับแลกเปลี่ยนเงิน หรือหากว่า มีเพื่อนชาวอินเดียเดินทางกลับบ้านเกิดก็จะ
ฝากเงินไปกับเพื่อนไปให้ครอบครัวที่อินเดีย ส่วนสามีของพี่ลักษมีนั้น รู้จักกันผ่านญาติที่อินเดีย
แนะน าไปให้ พ่ีลักษมีจึงเป็นหนึ่งในคนไทยเชื้อสายอินเดียที่ยังคงแต่งงานด้วยพิธีแบบเก่า โดยจะมีแม่
สื่อแม่ชักเอารูปมาให้ดู หากดูแล้วพึงใจก็จะท าการตกลงระหว่างผู้ใหญ่ทั้ งสองฝ่าย จากนั้นก็จะ
แต่งงาน  ลักษณะการแต่งงานในกลุ่มคนเดียวกันนี้ท าให้อัตลักษณ์ของคนอินเดียยังคงเข้มแข็ง เมื่อ
เทียบกับคนกลุ่มอื่นๆ เช่นคนจีนที่แต่งงานผสมปนเปกับคนไทย 
 สาเหตุที่พี่ลักษมีเลือกมายังคีตาอาศรมนั้น เนื่องจากพี่ลักษมีอาศัยอยู่ในย่านสุขุมวิท 
ประกอบกับมีลูกสองคน ท าให้เดินทางไปไหนมาไหนล าบาก การที่คีตาอาศรมตั้งอยู่ในย่านที่มีคน
อินเดียอาศัยอยู่เยอะจึงเอื้ออ านวยให้คนอินเดียมาประกอบศาสนพิธีหรือมาวัดได้ง่ายขึ้น โดยพี่ลักษมี
กล่าวว่า ตนกราบไหว้บูชาเทพเจ้าฮินดูอยู่แล้ว ในบัตรประชาชนก็ยังกรอกว่า นับถือศาสนาพราหมณ์ 
– ฮินดู การมาคีตาอาศรมจึงมากราบไหว้บูชาเทพเจ้าเนื่องในศาสนาพราหมณ์ – ฮินดูเป็นหลัก มาฟัง
สวด มาฟังเทศน์ มาท าพิธีอารตีหรือบูชาไฟให้เทพเจ้า หากช่วงไหนลูกปิดเทอมก็พาลูกมาด้วย แต่ลูก
ซนมาก ท าให้ล าบากอยู่เหมือนกัน เพราะลูกคนเล็กคือ น้องวีร ยังอยู่วัยก าลังซน อยู่นิ่งไม่ได้ ในด้าน
คัมภีร์ภควัทคีตา พี่ลักษมียังเน้นการฟังเทศน์อยู่ แต่เริ่มคิดแล้วว่า อยากจะศึกษาเชิงลึกเหมือนกัน 
ก าลังตัดสินใจว่า จะอ่านภาษาไทยดี หรือฟังพากย์ภาษาฮินดีดี แต่ปัญหาหลักของพี่ลักษมีคือ ติดลูก
ด้วย ปัจจุบันนี้ พี่ลักษมียังคงปฏิบัติเช่นคนอินเดียส่วนใหญ่ที่รับประทานมังสวิรัติ หรือที่ภาษาฮินดี
เรียกว่า ศากาฮารี (Shakahari) มีกินไก่กับไข่บ้าง แต่ปกติกินอาหารมังสวิรัติเป็นหลัก และถือศีลอด
ตามเทศกาลที่ก าหนดคือ ไม่กินข้าว ไม่กินอาหารที่ปรุงด้วยกระเทียมหรือต้นหอม 
 น้องรียา หรือ น้องนิตยา ปานเดย์ วัย 8 ขวบ ลูกสาวของพี่ลักษมี ดูเบย์ เกิดและโตที่ประเทศ
ไทยนั้น ปัจจุบันเรียนอยู่ที่โรงเรียนสวัสดีวิทยาในหลักสูตรไทย-อังกฤษ (Bilingual) โดยมีการเรียนการ
สอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ด้วยความที่ที่บ้านพูดภาษาฮินดีกันหมด น้องรียาจึงสามารถพูดภาษา
ฮินดีได้ แต่ด้วยความที่ยังเล็กจึงยังออกเสียงบางอักษรไม่ค่อยชัด เช่น  ก, ข, ค, ง ในภาษาฮินดีที่มี
เสียงต่างกันไม่มากนัก แต่สามารถสนทนาประโยคง่ายๆ ได้ เมื่อมายังคีตาอาศรม น้องรียาก็สนทนา
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กับคนอินเดียที่มาคีตาอาศรมด้วยกันเป็นภาษาฮินดี ซึ่งผู้ใหญ่ในอาศรมก็จะช่วยสอนช่วยแก้ให้ ส่วนที่
บ้านพ่อที่เป็นอินเดียแท้ๆ ก็จะสอนภาษาฮินดีและภาษาอังกฤษ ส่วนในสัตสังค์หรือเทศกาลต่างๆ น้ัน 
ที่คีตาอาศรมจะใช้เฉพาะภาษาฮินดีและภาษาอังกฤษอยู่แล้ว จึงเป็นการช่วยปลูกฝังเด็กๆ ให้ซึมซับ
วัฒนธรรมอินเดียไปทีละเล็กละน้อย อีกทั้งน้องรียายังสามารถร้องเพลงภชัน (Bhajan) ซึ่งเป็นเพลง
สรรเสริญเทพเจ้าได้ เพราะพี่ลักษมีสอนที่บ้าน เวลาเล่นโทรศัพท์ส่วนใหญ่ พี่ลักษมีก็จะเปิดยูทุปที่เป็น
คลิปภาษาฮินดีให้ฟัง น้องรียาและน้องวีรรู้จักเพลงฮินดีใหม่ๆ อย่างเพลง Aankh Mare ของ
ภาพยนตร์ฮินดีเรื่อง Simmba ที่เพิ่งเข้าฉายช่วงปลายปี 2019 ของอินเดีย น้องรียายังรับประทาน
มังสวิรัติอยู่เช่นกัน แต่กินเนื้อสัตว์ได้บ้างเล็กน้อย แต่ส่วนใหญ่จะรับประทานมังสวิรัติเป็นหลัก 
 นอกจากนี้น้องรียายังมีประสบการณ์ทางศาสนาอีกด้วย โดยน้องรียาบอกว่า ระหว่างนั่งอยู่ใน
โถงสัตสังค์กับวีร น้องเห็นพระกฤษณะมาขอนั่งกับตัวเองด้วย เมื่อถามว่า พระกฤษณะมีผิวกายสีอะไร 
น้องก็ตอบว่า ผิวสีน้ าเงิน คุยกับหนูเป็นภาษาฮินดี เมื่อถามว่า นมที่ถวายไปแล้วพระกฤษณะดื่มหรือ
ยัง น้องรียาก็ตอบว่า เขาดื่มแล้ว หมายถึง เขาดื่มไปแล้ว แต่ของจริง (หมายถึงน้ านมโคบรรจุขวด) ยัง
ตั้งอยู่ตรงนี ้
 ด้านน้องวรียังเด็ก และอยู่วัยซุกซน เมื่อเทียบกับน้องรียา โดยน้องวีรสามารถฟังภาษาฮินดีได้ 
แต่จะตอบเป็นภาษาไทย และระหว่างท าสัตสังค์หรือมีศาสนพิธีก็จะซุกซนงอแง เนื่องจากพี่ลักษมีต้อง
ท างานด้วย จึงส่งน้องรียากับน้องวีรไปอยู่ที่ NURSERY หรือสถานรับเลี้ยงเด็ก ท าให้วีรเลี้ยงยาก ไม่
เหมือนกับอีกครอบครัวที่แม่เขาเลี้ยงแบบอินเดียจริงๆ โดยพี่ลักษมีมีความคิดว่า พอโตขึ้นจะส่งวีรไป
เรียนที่อินเดียเหมือนกัน เพราะคิดว่า เป็นคนอินเดียก็ควรพูดฮินดีได้ ไม่อยากให้ทิ้ง 
 ครอบครัวของพี่ลักษมีจึงยังคงพยายามธ ารงอัตลักษณ์ของตนไว้อยู่ แม้บางส่วนจะปรับตัวไป
ตามสภาพสังคมไทยบ้างแล้ว แต่โดยรวมยังคงพยายามธ ารงรักษาอัตลักษณ์ของตนเอง และยังคง
ติดต่อกับญาติที่อินเดีย มีความสัมพันธ์กับมาตุภูมิของตน 
 พี่ อมร มิสระ อายุ 22 ปี ปัจจุบันประกอบอาชีพ วิศวกรคอมพิวเตอร์ เป็นคนไทยเชื้อสาย
อินเดียที่เกิดและโตบนแผ่นดินไทย สามารถสนทนาภาษาฮินดี ภาษาอังกฤษ และภาษาไทยได้เป็น
อย่างดี แต่ส่วนใหญ่จะสนทนาด้วยภาษาฮินดีและภาษาอังกฤษเป็นหลัก ครอบครัวพี่อมรปัจจุบัน
อาศัยอยู่ในย่านสุขุมวิท ตรงคลองเตย ครอบครัวพี่อมร ฝั่งแม่อาศัยอยู่ในไทยมา 4 รุ่นแล้ว ส่วนฝั่งพ่อ
เป็นคนอินเดียที่มาอยู่ในไทยเป็นรุ่นแรก คุณพ่อของพี่อมรนั้นท างานเป็นผู้จัดการฝ่ายขายของ บริษัท 
ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี จ ากัด บริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์  ซึ่งปัจจุบันมีฐานการผลิตที่
ประเทศอินเดียด้วย ทั้งฝั่งพ่อและฝั่งแม่ของพ่ีอมรเป็นชาวอุตตรประเทศทั้งคู ่
 ด้านการศึกษานั้น พี่อมรเรียนที่ประเทศไทยจนถึงชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 ก่อนจะไปศึกษา
ต่อที่ประเทศอินเดียจนเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ Don Bosco Public School รัฐอุตตรขัณฑ์ 
เป็นรัฐที่แยกมาจากรัฐอุตตรประเทศ ก่อนจะกลับมาศึกษาที่ประเทศไทย โดยหยุดเรียนภาษาอังกฤษ 
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IGCSE Course ไป 1 ปี  และสอบเทียบวุฒิ เข้ า เรี ยนคณะวิศวกรรมศาสตร์คอมพิว เตอร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล ภาคอินเตอร์ และจบการศึกษาด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งในวัย 20 ปี 
 พี่อมรเล่าว่า คนอินเดียที่มาคีตาอาศรมนั้น ส่วนใหญ่มาจากรัฐอุตตรประเทศหรือ U.P. 
สาเหตุที่คนอินเดียอพยพมาประเทศไทยนั้น เนื่องจากผู้ชายเป็นหัวหน้าครอบครัว ต้องท างานหาเลี้ยง
ครอบครัว โดยเริ่มแรกมีลักษณะแบบไป-กลับ ต้องท างานส่งเงินกลับบ้าน ช่วงแรกคนอินเดียจะไป
ค้าขายที่ Yangon (พี่อมรไม่รู้จักค าว่า ย่างกุ้ง) ประเทศเมียนมาร์ ภายหลังถึงรู้จักกรุงเทพมหานคร 
เพราะคนอินเดียเล่าต่อๆ กัน แนะน าต่อๆ กันมา จึงเปลี่ยนจุดหมายมาที่กรุงเทพมหานคร ประเทศ
ไทย แทน 
 คนอุตตรประเทศส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพขายถั่ว ปล่อยกู้ เป็นยาม และขายเสื้อผ้า แต่
บ้านของพี่อมรนั้นประกอบอาชีพค้าน้ านมวัว โดยคุณตาของพี่อมรมีวัว 400 กว่าตัวที่พระโขนง มี
ร่างกายก าย าแข็งแรง และสามารถยกวัวได้ด้วยมือเดียว หลังจากนั้นคุณตาของพี่อมรก็เปลี่ยนงานมา
เรื่อยๆ โดยท างานด้านรักษาความปลอดภัย เป็นผู้จัดการฝ่ายขาย จากนั้นก็สร้างตัวมาเรื่อยๆ 
 แม้จะเป็นเด็กรุ่นใหม่และเรียนมาด้านวิทยาศาสตร์ แต่พี่อมรมีความรู้ความเข้าใจและศรัทธา
ในคัมภีร์ศรีมัทภควัทคีตาเป็นอย่างมาก สามารถสวดและท่องจ าคัมภีร์ภควัทคีตาทั้งหมดได้อย่าง
แม่นย า โดยพี่อมรรู้จักคีตาอาศรมตั้งแต่อายุประมาณ 15 ปี และไปที่คีตาอาศรมตั้งแต่อยู่ที่เจริญกรุง 
74/3 ตรงข้ามสน.วัดพระยาไกร โดยพี่อมรเล่าว่า โลกของเรามีทั้งหมด 16 มิติด้วยกัน แต่มนุษย์
สามารถรับรู้ได้เพียง 3 มิติเท่านั้น เทพเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ปราศจากรูปร่างคือ ‘นิราการ’ แต่เพื่อถ่ายทอด
ความรู้ สัจธรรม และการด าเนินชีวิตที่ถูกต้อง ท่านจึงจ าเป็นต้องอวตารลงมาช่วยมนุษย์โลก โดย
จ าแลงรูปร่างมาให้มนุษย์รับรู้สัมผัสได้ และน าพามนุษยไปสู่มิติที่ละเอียดอ่อนยิ่งขึ้นคือ การที่อาตมัน
หลอมรวมเข้ากับปรมาตมัน เห็นได้ว่า ส าหรับพี่อมรนั้น ศาสนากับวิทยาศาสตร์ไม่ใช่สิ่งที่แบ่งแยกออก
จากกัน หากผสมผสานกันอย่างกลมกลืน ราวกับนักคณิตศาสตร์ชาวอินเดียอย่าง ศรีนิวาสะ รามานุ
จัน ที่แม้จะเป็นอัจฉริยะด้านคณิตศาสตร์ แต่กลับมีความศรัทธาในศาสนาอย่างแรงกล้า 
 พี่อมร มิสระ เป็นหนึ่งในคนรุ่นใหม่ที่มีความศรัทธาในศาสนาอย่างแรงกล้า และมาร่วมสัต
สังค์ที่คีตาอาศรมทุกวันเสาร์ แม้จะมีไปวัดอื่นบ้างเพื่อร่วมพิธีกรรมทางศาสนา แต่โดยหลักแล้ว ในทุก
สัตสังค์จะพบเจอพี่อมรทุกครั้ง แม้ช่วงก่อนสอบหรืองานยุ่งก็ตาม นอกจากนี้พี่อมรยังใช้ความเป็น
วิศวกรคอมพิวเตอร์ของตนประดิษฐ์แอพพลิเคชั่น 'Geeta Ashram' บน ‘Play Store’ ซึ่งเป็น
แอพพลิเคชั่นอย่างเป็นทางการของสมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทย โดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคี
ตาอาศรมและคัมภีร์ภควัทคีตาในรูปแบบออนไลน ์
 ส าหรับตัวพี่อมรเอง แม้ตนเองจะกรอกลงเอกสารราชการว่า เชื้อชาติไทย ศาสนาพุทธ แต่
ส าหรับพี่อมรแล้ว มีความรู้สึกว่า ตนเองมีความเป็นอินเดียมากกว่าความเป็นไทย และเมื่อไปเล่าเรียน
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ในอินเดียก็ไม่ได้รู้สึกถึงความแตกต่างจากคนอินเดียที่ประเทศอินเดียแต่ประการใด ไม่ได้รู้สึกว่าถูกกีด
กัน 
 พี่อมรเป็นคนอัธยาศัยดีจึงพูดคุยสนทนากับทุกคนในคีตาอาศรมได้เป็นอย่างดี และสนทนา
กับทุกคนได้ทุกช่วงวัย แต่ส่วนใหญ่จะจับกลุ่มกับเด็กไทยเช้ือสายอินเดียด้วยกัน 
 
 พี่ ศิรีมหาเดล ปาญกาญโนภาส อายุ 24 ปี ปัจจุบันประกอบอาชีพ นักวิเคราะห์การเงิน มีชื่อ
เล่นเป็นภาษาฮินดีว่า โภลา พี่โภลาเกิดและเติบโตที่ประเทศไทย ครอบครัวของพ่ีโภลามาจากรัฐอุตตร
ประเทศเช่นกัน โดยอยู่ประเทศไทยมา 4 รุ่นแล้ว ส่วนตัวพี่โภลานั้นสามารถสนทนาภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และภาษาฮินดีได้ดี พี่โภลาไม่ได้ไปเรียนที่ประเทศอินเดียเหมือนพี่อมร แต่เรียนที่
โรงเรียนอินเตอร์ที่ไทยมาตลอดจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
 เริ่มแรกบ้านของพี่โภลาประกอบอาชีพค้าน้ านมวัว อาศัยอยู่บริเวณอ่อนนุช ก่อนจะย้ายมา
อยู่ที่ส าโรง ปู่เจ้า คลองเตย และบางนา ตามล าดับ พี่โภลามาคีตาอาศรมตั้งแต่เล็กๆ สมัยยังอยู่ตรง
สน. วัดพระยาไกรเหมือนกัน ต้ังแต่ยังเป็นที่เล็กๆ ต้ังอยู่ใกล้วัดวิษณุ ยานนาวา ต่อมาในปี ค.ศ. 2006 
(พ.ศ. 2549) ทางคีตาอาศรมมีนโยบายขยายพื้นที่ เลยมาซื้อที่ดินตรงบริเวณปัจจุบัน ซึ่งเปิดมาได้ 5-6 
ปีแล้ว โดยเปิดเป็นทางการเมื่อเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) 
 พี่โภลากล่าวว่า การย้ายคีตาอาศรมาอยู่ตรงนี้นั่น ท าให้ใกล้ที่อยู่อาศัยมากขึ้น เพราะคน
อินเดียส่วนใหญ่อยู่ย่านสุขุมวิท บางนา มีส่วนน้อยอยู่ทางถนนจันทร์ พ่ีโภลาแสดงความเห็นว่า การ
มายังคีตาอาศรมนั้น ขึ้นกับจุดประสงค์ขึ้นอยู่คนมากว่า บางคนมาเพื่อสวดมนตร์ บางคนมาเพื่อบูชา 
บางคนมาเพื่อหาความรู้ 
 แม้จะเป็นคนรุ่นใหม่ แต่พี่โภลาเป็นหนึ่งในคนที่รู้เรื่องคีตาอาศรมอย่างละเอียด และมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับคัมภีร์ภควัทคีตาเป็นอย่างดี เห็นได้จากหลายๆ ครั้งพี่โภลาจะได้รับความไว้วางใจ
จากผู้ใหญ่ในอาศรมให้ประชาสัมพันธ์ในเวลาสัตสังค์ ตลอดจนเทศน์เนื้อหาในคัมภีร์ภควัทคีตา 
หลังจากการฟังคลิปบันทึกเสียงเทศน์ของท่านสวามีหริหระ จี มหาราชเสร็จแล้ว พ่ีโภลาเป็นหนึ่งเด็ก
รุ่นใหม่ที่มาคีตาอาศรมเป็นประจ า โดยมักจะมากับครอบครัวของตนเอง แม่ของพี่โภลาเป็นชาว
อินเดียที่ยังคงรักษาอัตลักษณ์ของความเป็นอินเดียอย่างเหนียวแน่น ไม่สามารถสนทนาภาษาไทยได้ 
และมาที่คีตาอาศรมทั้งในมีราสัตสังค์ สัตสังค์ในวันเสาร์ ตลอดจนเทศกาลต่างๆ อีกทั้งยังร่วมบริจาค
เงินให้กับคีตาอาศรมอยู่บ่อยๆ 
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ภาพที่ 51 อานันต์ ตรีปาธี  
(ที่มา : อิสรีย์ วุฒิวรากรกิจเมธี 13 เมษายน 2562) 

 

 น้อง อานันต์ ตรปีาธ ีอายุ 15 ปี หรือน้องโอม เป็นหน่ึงในกลุ่มเด็กวัยรุ่นที่มาคีตาอาศรมเป็น
ประจ า พร้อมกับครอบครัว เนื่องจากคุณตาของน้องโอมเป็นคนอินเดียที่เคร่งศาสนามาก เวลาอยู่

บ้านจะอาบและสวดมนต์เป็นเวลา 3 -4 ชั่วโมงต่อวัน ที่บ้านก็จะมีรูปเทพเจ้าแขวนอยู่เต็มไปหมด โดย
น้องโอมเน้นย้ าว่า คุณตาเป็นคนอินเดียแท้ๆ ในช่วงเทศกาลกุมภเมลา คณุตาก็จะไปอาบแม่น้ าคงคาที่

อินเดีย น้องโอมอาศัยอยู่กับครอบครัวของแม่ที่แฟลตในย่านคลองเตย โดยทั้งฝั่งพ่อฝั่งแม่เป็นคน
อินเดียจากรัฐอุตตรประเทศทั้งคู่ คุณพ่อของน้องโอมเป็นคนอินเดียแท้ๆ ส่วนคณุแม่อยู่ที่ไทย เกิดที่
ไทย เพราะคุณตาคุณยายอยู่ไทยมา 50 กว่าปีแล้ว ปัจจุบันน้องโอมเรียนที่โรงเรียนปทุมคงคา ด้วย

ความที่เกิดในไทย ท าให้น้องโอมได้รับสัญชาติไทยและพูดภาษาไทยได้เป็นอย่างดี โดยน้องโอม
สามารถพูดภาษาไทย ภาษาฮินดี และภาษาอังกฤษได้ เนื่องจากภาษาฮินดีก็ใช้สนทนากันอยู่ในบ้าน
อยู่แล้ว แต่ไมส่ามารถอ่านตัวอักษรเทวนาครีได้ โดยน้องโอมกล่าวว่า ตัวอักษรยึกยืออะไรไม่รู้ เอา
ภาษาไทยดีกว่า ในบัตรประชาชนของน้องโอมกรอกเช้ือชาติไทย สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ โดยให้
เหตุผลว่า เพราะศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ าชาติ โดยกล่าวเสริมว่า ตนชอบฟังเทศน์ของพระ

อาจารย์ชยสาโร ซึ่งเป็นพระชาวต่างชาติ เวลามีเทศกาลกจ็ะร่วมของทั้งสองศาสนา เช่น มีตักบาตรก็
ตักบาตร ส่วนของอินเดียก็ถวายผลไม้ ถวายของหวาน 

 น้องโอมก็เป็นเช่นเดียวกับคนอินเดียส่วนใหญ่ที่รับประทานมังสวิรัติ บ้านของน้องโอมยังคง
รับประทานมังสวิรัตอยู่ อาหารที่ปรุงก็จะมีทั้งอาหารอินเดียและอาหารไทย อย่างอาหารไทยก็จะเป็น
พวกข้าวผัดหรือแกง ส่วนตัวน้องโอมสามารถกินเนื้อสัตว์ได้ ซึ่งที่บ้านไม่ได้ว่าอะไร แต่ห้ามไม่ให้เอา
เนื้อสัตว์เข้ามากินในบ้าน และอย่ากินหมู เพราะคนอินเดียถือว่าหมูเป็นสัตว์สกปรก 
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 น้องโอมมาคีตาอาศรมตั้งแต่ 2 ขวบ โดยมีญาติคนหนึ่งแนะน าให้รู้จัก น้องโอมไปคีตาอาศรม
ตั้งแต่อยู่วัดพระยาไกร น้องโอมสามาสวดได้ทุกบท แต่จ าได้บทละนิดบทละหน่อย เพราะเป็นภาษา
สันสกฤต เวลาฟังก็พอจ าได้ แต่เวลาเทศน์จะเป็นภาษาฮินดี ท าให้สามารถฟังได้รู้เรื่อง แต่ในแง่น าไป
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวันนั้น ยังไม่ถึงขั้นนั้น 
 ในแง่ของส านึกทางชาติพันธุ์นั้น ครั้นถามว่า ด้วยความเกิดบนแผ่นดินไทย น้องโอมรู้สึกว่า มี
ความเป็นคนอินเดียหรือคนไทยมากกว่ากัน น้องโอมก็ตอบว่า เวลาอยู่กับคนอนิเดียก็เป็นอินเดยี เวลา
อยู่กับคนไทยก็เป็นคนไทย สะท้อนให้เห็นถึงความก้ ากึ่งระหว่างอัตลักษณ์ของคนอินเดียพลัดถิ่นใน
ไทยที่ยืนอยู่ท่ามกลางสองภาวะ 

ในส่วนของคุณป้า สรัสวตี เอ็ม ตากอร์ (Saraswati M. Takore) วัย 65 ปี คุณป้าสรัสวตีเป็น
คนอินเดียที่เกิดในรัฐคุชราต และย้ายมาอยู่ประเทศทไทยได้ 35 ปีแล้ว เนื่องจากสามีของคุณป้ามาได้
งานท าที่ประเทศไทย สามีของคุณป้ามาอยู่ไทยล่วงหน้าก่อน 3 ปี จากนั้นแกจึงตามมาอยู่ด้วย โดย
อาศัยอยู่ที่สุขุมวิท ซอย 85 คุณป้าสรัสวตีเหมือนผู้หญิงชาวอินเดียส่วนใหญ่ในวัยเดียวกันที่มัก
ประกอบอาชีพแม่บ้าน แม้มาอยู่ที่ไทยนานแล้ว แต่คุณป้าสรัสวตีสามารถพูดภาษาไทยได้เพียง
เล็กน้อยเท่านั้น พอสนทนาภาษาอังกฤได้ แต่ส่วนใหญ่คุณป้าจะพูดภาษาฮินดีและภาษาคุชราตีซึ่งเป็น
ภาษาถิ่นของรัฐคุชราตเป็นหลัก คุณป้าสรัสวตีเป็นหญิงชราชาวอินเดียใส่ชุดส่าหรีพิมพ์ลายท่าทาง
น่ารักสงบเสงี่ยม ไม่ค่อยพูดเท่าใดนัก คุณป้าสรัสวตีชอบมาที่คีตาอาศรม เนื่องจากว่าใกล้บ้าน 
สามารถให้ลูกชายขี่จักรยานยนต์มาส่งที่คีตาอาศรมได้ เดินทางมาไม่ล าบาก ประกอบกับที่นี่สงบ ได้
ฟังเทศน์ ได้สวดมนต์ ส่วนวัดฮินดูที่อื่นอย่างวัดวิษณุยานนาวา คุณป้าก็ไป เวลามีเทศกาลหรือกิจกรรม
อะไรคุณป้าก็จะคอยบอกอยู่เสมอ ลูกชายของคุณป้าสรัสวตีที่เกิดในประเทศไทยนั้นสามารถสนทนา
ภาษาไทยได้ดีและชัดเจน ปกติคุณป้าสรัสวตีจะมาคนเดียวเสียส่วนใหญ่ มีบางครั้งที่ลูกสะใภ้กับ
หลานสาวของคุณป้าคือ น้องมยุรา น้องศิวานี น้องนิษิกะตามมาด้วย ซึ่งหลานสาวของคุณป้าก็สนทนา
ภาษาไทยไม่ได้เหมือนกัน แต่สามารถสนทนาภาษาอังกฤษกับภาษาฮินดีได้ ส่วนลูกสะใภ้ของคุณป้า
น้ันเป็นคนคุชราตเช่นเดียวกัน และแต่งงานมาอยู่ที่ไทย  
 แตกต่างจากพี่ Smita วัย 39 ปี ที่เป็นคนอินเดียที่เกิดในเมืองพาราณสี รัฐอุตตรประเทศ แต่
มาแต่งงานกับคนไทยจึงย้ายมาอาศัยอยู่ในประเทศไทย และได้รับสัญชาติไทยเป็นที่เรียบร้อย โดยค า
ว่า ‘คนไทย’ ของพี่ Smita ในที่นี้ ไม่ได้หมายถึงคนไทยที่มีเชื้อชาติไทย สัญชาติไทย นับถือพุทธ
ศาสนาอย่างที่เข้าใจกัน แต่หมายถงคนไทยเชื้อสายอินเดียหรือคนอินเดียที่ถือก าเนิดในประเทศไทย 
ปัจจุบันพี่ Smita อาศัยอยู่ในประเทศไทยมา 15 ปีแล้ว และสามารถสนทนาภาษาไทยได้ค่อนข้างดี 
พี่Smita รู้จักและไปคีตาอาศรมตั้งแต่ยังตั้งอยู่ใกล้วัดวิษณุ ยานนาวา ภายหลังพอย้ายมาตั้งแถวนี้ก็ท า
ให้เดินทางสะดวกขึ้น เพราะพี่ Smita อาศัยอยู่ในย่านอุดมสุขจึงสามารถนั่ง BTS หรือนั่งวินมอเตอร์
ไซค์มายังคีตาอาศรมได้ 
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 คุณ Dinesh Pandey เองก็หนึ่งในคนอินเดียที่มาอยู่ในไทยเป็นรุ่นแรก ด้วยสาเหตุการ
เคลื่อนย้ายแรงงาน คุณ Dinesh Pandey วัย 48 ปีนั้น เกิดที่เมืองมุมไบ รัฐมหาราษฏร์ มาท างานที่
ไทย โดยท างานเกี่ยวกับด้านปักลูกไม้บนผ้าที่นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ในต าแหน่งผู้จัดการโรงงาน 
คุณ Dinesh Pandey รู้จักคีตาอาศรม เพราะเพื่อนชาวอินเดียที่ท างานด้วยกันรู้จักกับท่านปูชารี Jai 
Prakash Mishra เจ้าอาวาสของสมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทย โดยมาที่คีตาอาศรมในปี ค.ศ. 
2002 (พ.ศ. 2545) 
 คุณ Dinesh Pandey เป็นคนอินเดียที่ถือก าเนิดในวรรณะพราหมณ์ และเคร่งครัดในศาสนา 
ยังคงยึดมั่นในการรับประทานมังสวิรัติ โดยได้เชิญชวนให้ลูกน้องคนไทยหันมารับประทานมังสวิรัติ
อย่างถาวรจนส าเร็จ ส่วนลูกชายของคุณ Dinesh ที่ปัจจุบันท างานที่บริษัท Tesla ที่สหรัฐอเมริกานั้น
ก็ยังคงยึดมั่นในการรับประทานมังสวิรัติเช่นเดียวกัน เพราะคุณ Dinesh เห็นว่า ครอบครัวตนเป็น
วรรณะพราหมณ์จึงต้องปฏิบัติเคร่งครัดกว่าคนวรรณะอื่น ตลอดจนเห็นว่า การรับประทานเนื้อสัตว์
นั้น แม้ไม่ใช่การฆ่าโดยตรง แต่ถ้าไม่มีคนกิน ก็ไม่มีคนฆ่า 
 ปัจจุบันคุณ Dinesh ได้มาช่วยงานเป็นคณะกรรามการของคีตาอาศรม เนื่องจากว่า ชื่นชอบ
ในบรรยากาศของคีตาอาศรม เพราะมาแล้วรู้สึกสงบ รู้สึกเย็น ทั้งที่ตนเคยไปวัดที่อินเดียมาเยอะ แต่
ไม่รู้สึกสงบเท่าที่นี่ ต่อมาลูกชายของเขาที่เพิ่งคลอดมีปัญหาเรื่องตา หมอบอกว่า เด็กมองไม่เห็น มี
สิทธิตาบอดถาวร เปลี่ยนมาหลายโรงพยาบาลก็รักษาไม่หาย ตอนนั้นคุณ Dinesh รู้สึกเศร้าโศกเสียใจ
มาก จึงมายังคีตาอาศรม แล้วอ่านบทสวดของพระหนุมานที่เขียนไว้ด้านล่างว่า หากสวดให้ครบ 100 
จบจะขออะไรก็สมดังปรารถนา เป็นเหตุของคุณ Dinesh ตั้งมั่นสวดจนครบ 100 จบ โดยข้อให้ดวงตา
ของลูกชายคนเล็กกลับมาดีเหมือนเดิม เมื่อพาลูกชายไปรักษาอีกครั้ง โดยเปลี่ยนไปอีกโรงพยาบาล
หนึ่ง หลังจากนั้นไม่กี่อาทิตย์ ลูกชายของคุณ Dinesh ก็หายเป็นปกติ ตอนนี้เป็นเด็กฉลาดน่ารักเรียน
เก่งมาก จากประสบการณ์ครั้งนั้นจึงท าให้คุณ Dinesh มาช่วยงานของคีตาอาศรม 
 คุณ Dinesh เป็นคนอินเดียพลัดถิ่นใหม่ที่ยังสนทนาภาษาไทยได้เป็นอย่างดี เนื่องจากต้อง
ท างานร่วมกับลูกน้องที่เป็นชาวไทย อีกทั้งยังท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันด้วย โดยคุณ 
Dinesh เล่าว่า ตนชอบวัฒนธรรมของไทย เพราะที่อินเดียเวลารับของ จะรับของก่อนแล้วค่อยไหว้ 
แต่ที่ไทยจะยกมือไหว้ก่อนแล้วค่อยรับของ ซึ่งดูน่ารักกว่ามาก ทุกวันนี้คุณ Dinesh เลยปฏิบัติตาม 
แล้วสอนลูกชายของเขาด้วย อีกทั้งคุณ Dinesh ก็ยังให้ลูกน้องของตนพูดค าว่า ‘ชัย ศรี กฤษณะ’ ซึ่ง
เป็นค าทักทายประจ าของคีตาอาศรม เพราะเห็นว่า เป็นค ามงคลและการสรรเสริญเทพเจ้า เพราะการ
พูดสวัสดีก็เหมือนการพูด Hello เฉยๆ แต่ชัย ศรี กฤษณะ เป็นการอวยพร เป็นการสรรเสริญพระเป็น
เจ้า ซึ่งให้พลังในแง่บวกมากกว่า 
 เห็นได้ว่า กลุ่มคนอินเดียพลัดถิ่นในไทยนั้นที่มาคีตาอาศรมแห่งประเทศไทยนั้น มีทั้งกลุ่มที่
อยู่มาเนิ่นนานแล้ว และกลุ่มใหม่ที่เกิดในอินเดียแล้วอพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทย เนื่องจากสาเหตุ
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การแต่งงาน หรือการย้ายงาน ส่วนมากยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของตน แต่บางส่วน
ปรับตัวไปตามบริบททางสังคม การผสมปนเประหว่างคนอินเดียพลัดถิ่นที่อยู่มานานแล้ว กับคน
อินเดียพลัดถิ่นที่มาอยู่อาศัยได้ไม่นาน ท าให้อัตลักษณ์ของคนอินเดียพลัดถิ่นในไทยยังไม่เลือนหายไป 
เพราะมีการติดต่อปฏิสัมพันธ์กับแผ่นดินมาตุภูมิอย่างสม่ าเสมอ ขณะเดียวกัน การมาประกอบศาสน
พิธีที่สมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทยยังเป็นตัวการส าคัญที่ดึงดูดกลุ่มคนเหล่านี้มาอยู่ร่วมพื้นที่
เดียวกัน และก่อเกิดปฏิสัมพนัธ์ขึ้นมา 
 
กิจกรรมทางศาสนาของสมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทย 
 แม้ว่า สมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทยนั้นก่อตั้งขึ้นด้วยจุดมุ่งหมายในการเผยแพร่
หลักธรรมค าสอนของคัมภีร์ศรีมัทภควัทคีตาเป็นหลัก แต่ท่านสวามีหริหระ จี มหาราชก็เล็งเห็นว่า 
พิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ และเทศกาลส าคัญยังคงมีความจ าเป็นในการยึดเหนี่ยวผู้คน และมีอิทธิพล
ต่อด้านจิตใจของคนอินเดียพลัดถิ่นในไทย 

สัตสังค์: การประชุมฟังธรรม 
 ค าว่า ‘สัตสังค์ (Satsang)’ มาจากภาษาสันสกฤต หมายถึง การชุมนุมกับบุคคลแห่งความสัจ
จริง การที่เราได้นั่งกับท่านคุรุเทพ เป็นการชุมนุมเพื่อหาความจริงบางอย่าง สัตสังค์ที่ลึกไปถึงแก่นแท้
นั้นจะช่วยยกระดับจิตส านึกสู่ระดับของการตระหนักรู้ว่า วิญญาณของตน หรือ ‘อาตมัน’ นั้น แท้จริง
เป็นหนึ่งเดียวกับพระผู้เป็นเจ้าซึ่งก็คือ ‘ปรมาตมัน’ การท าสัตสังค์คือ การอ่านพระคัมภีร์ สดับฟัง 
ตรึกตรอง และถกเถียง เพื่อน าไปสู่การเข้าใกล้สัจธรรม ซึ่งหนึ่งในหนทางเข้าใกล้สู่สัจธรรมนั้น ก็คือ
การศึกษา การสดับฟังจากท่านสวามีหรือท่านคุรุเทพผู้รู้แจ้งในสัจธรรมนั้นแล้ว เมื่อคุรุเทพเป็นผู้ล่วงรู้
ในความจริงแท้ ดังนั้น การได้ใกล้ชิดกับท่านคุรุเทพ จึงเป็นการเข้าใกล้สัจธรรมหรือความจริงแท้
นั้นเอง (SATSANG, 2017: online) 

สัตสังค์หรือการประชุมฟังธรรมนั้นเป็นกิจกรรมหลักของสมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทย 
โดยจะเป็นวันที่ศาสนิกชนมารวมตัวกัน เพื่อร่วมสวดคัมภีร์ศรีมัทภควัทคีตา ฟังเทศน์ และร่วมกันบูชา
เทพเจ้า ซึ่งทางสมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทยนั้น มีการจัดสัตสังค์ 2 วันคือ วันอังคารช่วงเช้าซึ่ง
เป็นสัตสังค์ส าหรับผู้หญิง ในช่วงเวลา 11.00 – 12.30 น. แต่ผู้ชายก็มาได้ กับสัตสังค์ในวันเสาร์ตอน
เย็นในช่วงเวลา 18.30 - 20.30 น. ซึ่งเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ สัตสังค์ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ของคีตา
อาศรมในแต่ละประเทศจะไม่เหมือนกัน แล้วแต่คีตาอาศรมแห่งนั้นๆ เป็นคนก าหนด 
 ในช่วงเริ่มแรกนั้น คีตาอาศรมแห่งประเทศไทยยังไม่มีสถานที่ของตนเอง ท าให้ต้องจัดสัตสังค์
ตามบ้านของลูกศิษย์ลูกหาจึงมีสัตสังค์เพียงวันเดียวคือ วันเสาร์ เท่านั้น ต่อมาเมื่อคีตาอาศรมแห่ง
ประเทศไทยมีสถานที่ของตนเองตรงข้ามสน. วัดพระยาไกร ด้วยความประสงค์ของท่านสวามีหริหระ 
จี มหาราช จึงได้ก าหนดวันอังคารเพิ่มขึ้นมาให้เป็นวันของผู้หญิง ด้วยสาเหตุที่ว่า ในประเทศอินเดีย
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นั้น จะมีเทพเจ้าประจ าในแต่ละวัน โดยในวันอังคารนั้น ถือว่าเป็นวันของพระแม่ทุรคาเทวี ชาวฮินดู
เชื่อว่า ในวันนี้ผู้หญิงจะมีอารมณ์แรงเป็นพิเศษ เนื่องจากร่างกายของผู้หญิงในวันนั้นจะไม่สมดุลกันคือ 
ภายนอกของผู้หญิงจะร้อน แต่ภายในจะอ่อนแออันเป็นเรื่องของสมดุลพลัง โดยชาวอินเดียตั้ง
ข้อสังเกตว่า วันนี้เป็นวันที่ผู้หญิงจะอารมณ์แรงที่สุด ท่านสวามีจึงก าหนดให้วันนี้เป็นวันที่บรรดา
แม่บ้านมารวมตัวกันสวดมนต์ (Dilip Kumar, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562) 
 นอกจากนี้ ในวันอังคารยังเป็นวันของเทพหนุมาน เทพที่เป็นทหารเอกของพระรามอีกด้วย 
ในภาษาฮินดีวันอังคารคือ วันมังคัลวาร (Mangal var) หมายถึง วันอันเป็นมงคลที่คนมาพบปะกัน 
เจอกัน มาท าบุญด้วยกัน สาเหตุที่เจอผู้หญิงมากกว่า เพราะคนสมัยก่อนผู้ชายจะไปท างาน หารายได้ 
เลี้ยงครอบครัว ผู้หญิงจะเป็นแม่บ้าน ผู้หญิงที่รู้จักกัน อยู่สังคมเดียวกัน ศาสนาเดียวกันก็จะชักชวน
กันมา ถ้าตามประวัติศาสตร์สมัยก่อนของทางพราหมณ์-ฮินดู ผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทในการสวดมนต์
ไหว้พระมากนัก แต่มีช่วงหนึ่งที่พราหมณ์ท่านหนึ่งออกมาเรียกร้องให้ผู้หญิงได้มีส่วนร่วมได้ท าตรงนี้ 
โดยปกติแล้วสังคมคนอินเดียค่อนข้างมีจารีตประเพณีเคร่งครัดมาก ผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทในสังคม
มากนัก ภายหลังมีการเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ผู้หญิงเลยมีบทบาทมากขึ้น (อูซาเดวี ปาน
เดย,์ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562) 
 โดยสัตสังค์ในอังคารนี้จะเรียกว่า มีราสัตสงัค ์(Meera Satsang) สาเหตุที่เรียกว่า มีราสัตสังค์ 
นั้นมาจากชื่อของสันตกวีหรือกวีนักบุญหญิงแห่งไวษณพนิกาย ‘สายกฤษณะภักติ’ ที่มีชื่อเสียงมากใน
ยุคภักติกาลนามว่า ‘มีราบาอี’ (ค.ศ. 1498 - 1546) ท่านมีราบาอีเป็นธิดาของท่านราวรัตนสิงห์แห่ง
ราชวงศ์ราฐอระ สายสกุลเมรดิยา ปัจจุบันคือ รัฐราชสถาน บ้านเกิดของท่านสวามีหริหระ จี มหาราช 
ท่านมีราบาอีเป็นกวีนักบุญหญิงที่มีความภักดีต่อพระกฤษณะอย่างยิ่งยวด กวีนิพนธ์ของท่านมีเนื้อหา
เกี่ยวกับการสรรเสริญพระกฤษณะและเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในอินเดียตอนเหนือ (กิตติพงศ์ บุญ
เกิด, 2559: 215) ด้วยเหตุนี้จึงไม่แปลกที่สัตสังค์นี้ได้ชื่อว่า มีรา สัตสังค์ สตรีทุกคนที่มาเข้าร่วมจะ
เปรียบได้กับนางมีราบาอี หรือ เหล่างนางโคปี หญิงสาวคนเลี้ยงวัวที่จงรักภักดี หรือ มีภักติโยคะต่อ
พระกฤษณะ 
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ภาพที่ 52 ท่านมีราบาอ ี

(ที่มา : https://s3.amazonaws.com) 
 
 ส่วนสัตสังค์ในวันเสาร์ที่เป็นสัตสังค์สุดสัปดาห์นั้น ท่านสวามีหริหระ จี มหาราชก าหนดให้
เป็นวันนี้ เนื่องจากวันเสาร์เป็นวันที่ช่วงเช้าจะมีพลังเย็น สังเกตได้ว่า อากาศจะเย็น แต่ตอนเย็น 
อากาศจะร้อน ซึ่งสลับกันกับวันอื่นๆ ที่ตอนเช้าอากาศร้อน ตอนเย็นอากาศเย็น อีกทั้งวันนี้ยังเป็นวันที่
คนอินเดียถือว่า เป็นวันของพระหนุมานอีกด้วย (Dilip Kumar, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562) 
 นอกจากสัตสังค์หลัก 2 สัตสังค์แล้ว ยังมีอีกสัตสังค์หนึ่งคือ ปูรณิมาสัตสังค์ (Purnima 

Satsang) ซึ่งจะจัดเป็นประจ าทุกเดือนในช่วงพระจันทร์เต็มดวงหรือวันขึ้น 15 ค่ า ในช่วงเวลา 18.30 

-  20.30 น. โดยจะสวดภควัทคีตาทั้งเล่มที่มี 18 บทด้วยกัน สาเหตุที่ต้องเป็นวันพระจันทร์เต็มดวง 

เนื่องจากชาวอินเดียโบราณนั้นเป็นนักสังเกตการณ์ธรรมชาติ โดยเห็นว่า การโคจรของพระจันทร์มี

อิทธิพลต่อโลก มีอิทธิพลต่อของเหลวต่างๆ น้ าขึ้น -น้ าลง การเจริญเติบโตของพืช และอารมณ์

ความคิดความรู้สึกของมนุษย์ ด้วยเหตุนี้พระจันทร์จึงมีความส าคัญต่อคติความเชื่อฮินดูเป็นอย่างยิ่ง 

โหราศาสตร์คัมภีร์พระเวทจึงให้ความส าคัญกับพระจันทร์ โดยนับถือเป็นเทพเจ้าพระองค์หนึ่งคือ 

พระจันทร์ หรือ พระโสมะ ในทางโหราศาสตร์ การเคลื่อนย้ายของพระจันทร์นั้นมีอิทธิพลต่อจักรราศี 

ในแง่ดีก็จะส่งผลให้อารมณ์เป็นไปในทิศทางบวก มีความสงบ มีพลังในการเยียวยาจิตใจ แต่ในแง่ร้ายก็

จะท าให้เกิดอารมณ์แปรปรวน มีความวิตกกังวล ในทางโหราศาสตร์ ช่วงพระจันทร์เต็มดวงนั้นเป็น

ช่วงที่เหมาะแก่การประกอบพิธีกรรมต่างๆ เป็นช่วงเวลาที่โลกอยู่กึ่งระหว่างพระจันทร์กับพระอาทิตย์ 

วันส าคัญทางศาสนาของฮินดูส่วนใหญ่จึงมักเกิดในวันพระจันทร์เต็มดวง (Acharya Praveen 

Chauhan, 2017: online) 
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 ค าว่า ปูรณิมา หมายถึง สิ่งที่เป็นมงคล เติมเต็ม เป็นความบริบูรณ์ ในช่วงพระจันทร์เต็มดวง

นั้นพระจันทร์มีการโคจรท าให้เกิดการเปลี่ยนราศีขึ้น (อูซาเดวี ปานเดย์, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 12 

กุมภาพันธ์ 2562) ตามเทวต านานของฮินดูกล่าวว่า พระสุริยเทพหรือพระอาทิตย์นั้น หล่อเลี้ยง

พระจันทร์หรือพระโสมะด้วยน้ าทะเล เมื่อพระโสมะเหน็ดเหนื่อยจากการที่ถูกกัดกิน ในช่วงครึ่งเดือน 

ทวยเทพทั้งหมด 36,700 องค์ ได้มากัดกินพระโสมะเพื่อความอมตะ ส่วนอีกครึ่งหนึ่งพวกปริติจะมา

กัดกินต่อ นอกจากนี้พระโสมะยังท าหน้าที่บ ารุงเลี้ยงสัตว์โลกทั้งหมด ให้ความเจริญใจยามจ้องมอง น้ า

ทิพย์ของแสงจันทร์ยังให้การบ ารุงเลี้ยงแก่พืชอีกด้วย เนื่องจากชาวฮินดูเชื่อมโยงพระจันทร์เข้ากับน้ า 

พระโสมะจึงเป็นหนึ่งในเทพเจ้าที่มีความส าคัญตั้งแต่ครั้งยุคพระเวท ทั้งในฐานะผู้ให้ความอมตะแก่

เทพเจ้าและชีวิตแก่สัตว์โลกและมวลมนุษย์ ช่วงที่พระจันทร์ถูกกัดกินจึงเกิดคืนข้างแรม ส่วนช่วงที่

พระจันทร์ฟื้นพลังขึ้นมาจึงเกิดคืนข้างขึ้น และพระองค์จะฟื้นพลังกลับคืนมามากที่สุด ช่วงพระจันทร์

เต็มดวง (สมคมแดง สมปวงพร, บรรณาธิการ, 2551: 84-85) 

 เนื่องจาก ปูรณิมาสัตสังค์นั้น เป็นสัตสังค์ที่อิงตามปฏิทินฮินดูโบราณที่เป็นแบบจันทรคติ 

ดังนั้น สมาชิกของสมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทยจะดูวันจัดปูรณิมาสัตสังค์ผ่านการดูแผ่น

ประกาศที่สมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทย และการแจ้งผ่านกลุ่มเฟซบุ๊ก ‘Geeta Ashram 

Thailand’ ซึ่งเป็นกลุ่มแบบปิด ปัจจุบันมีสมาชิกเฟซบุ๊กประมาณ 300 คน ไว้ท าการประกาศหรือแจ้ง

ข่าวสารความคืบหน้าต่างๆ ให้แก่สมาชิก 

 จากตารางบอกก าหนดการของปูรณิมาสัตสังค์ของทางคีตาอาศรมแห่งประเทศไทยจะสังเกต

ได้ว่า ในตารางของคีตาอาศรมจะบอกทั้งวันเวลาก าหนดการต่างๆ ปูรณิมาสัตสังค์นั้นจะมีชื่อสัตสังค์

ต่างกันไปตามแต่ละเดือน และมีรายชื่อผู้สนับสนุนของสัตสังค์ (Satsang Sponser) ในแต่ละเดือน 

ไม่ได้มีการบังคับแต่อย่างใด ขึ้นกับจิตศรัทธา รายชื่อส่วนใหญ่โดยมากเป็นคณะกรรมการของคีตา

อาศรมแห่งประเทศไทยที่อยู่มาต้ังแต่ร่วมก่อตั้ง และมีจิตศรัทธาอย่างแรงกล้า 

 ในรายชื่อสัตสังค์เดือนพฤษภาคมจะเห็นได้ว่า มีวิสาขปูรณิมา หรือ พุทธปูรณิมา รวมอยู่ด้วย

เช่นกัน เนื่องจากหลังอินเดียได้รับเอกราชท่านยวาหระลาล เนห์รูได้ท าการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาใน

อินเดียขึ้นที่ เรียกว่า พุทธชยันตี เป็นการฉลองครบรอบ 2,500 ปีก่อนพุทธศาสนา ตลอดจน

นักการเมืองคนส าคัญของอินเดียคือ ท่านภีมราว รามจี อามเบดกะระ (Bhimrao Ramji Embedgar) 

ได้เป็นผู้ปลุกกระแสของพุทธศาสนาขึ้นมาอีกครั้ง (กรุณา และเรืองอุไร กุศลาสัย , 2554: 142-144) 

เป็นการเฉลิมฉลองวันประสูติของพระพุทธเจ้า ส่วนวันส าคัญอื่นทางศาสนาพุทธนั้นไม่มีการจัด

พิธีกรรมอะไร คงมีการสักการบูชาตามปกติ และมีพิธกีารบูชาแบบเดียวกับเทพเจ้าทั่วไป 
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ภาพที่ 53 แผ่นประกาศก าหนดการปูรณิมาสัตสังค์ประจ าปี 2019 

(ที่มา : อิสรีย์ วุฒิวากรกิจเมธี 30 มีนาคม 2562) 

 

 สัตสังค์ในแต่ละวันนั้นไม่มีความแตกต่างกันมากนัก แต่คนอินเดียพลัดถิ่นในไทยมักนิยมมา

ในช่วงสัตสังค์วันเสาร์มากที่สุด เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ในการเดินทางมาสมาคมคีตา

อาศรมแห่งประเทศไทยของศาสนิกชนแต่ละท่านนั้นก็มีอย่างหลากหลายทั้งรถยนต์ส่วนตัว, 

จักรยานยนต์, วินมอเตอร์ไซค์ หรือรอแท็กซี 

 

 

 สัตสังค์ในวันเสาร์จะเริ่มเวลา 18.00 – 20.00 น. ด้วยทางคีตาอาศรมนั้นไม่ใช่องค์กรทาง
ศาสนาที่เคร่งครัดนัก การประกอบพิธีกรรมในแต่ละวันจึงค่อนข้างยืดหยุ่น โดยอาจจะเริ่มในช่วง 
18.00 หรือ 19.00 น. ในเริ่มแรกนั้นจะมีการขับร้องเพลงภชัน (Bhajan) หรือเพลงสรรเสริญเทพเจ้า 
โดยจะมีกลุ่มผู้ชายชาวอินเดียเล่นดนตรีและขับร้องบทเพลงถวายแด่เทพเจ้า ซึ่งบทเพลงภชันนั้น มัก
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กล่าวถึงอวตารแห่งพระวิษณุเทพ เช่น พระรามกับนางสีดา และอวตารหลักที่คีตาอาศรมเคารพนับถือ
คือ พระกฤษณะและนางราธา ซึ่งกลุ่มคนที่เล่นดนตรีและขับร้องบทเพลงภชันนั้นเป็นคนของทาง
สมาคมคีตาอาศรมเอง เนื่องจากเลขาธิการทั่วไปของคีตาอาศรม คุณลุงอนุชา ตีวาลี บอกว่า การจ้าง
นักขับร้องหรือนักดนตรีภชันจากข้างนอกมา แพงมาก ไม่มีปัญญาจ่าย คนที่ร้องเพลงภชันเป็นคนของ
เราเอง โดยไปเรียนมาจากที่อื่น หรือฝึกสอนกันเอง (อนุชา ตีวาลี, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 
2562)  
 

   
 

ภาพที่ 54-55 การขับร้องบทเพลงภชัน และโศลกประจ าวันจากคัมภีร์ศรีมัทภควัทคีตา 
(ที่มา : อิสรีย์ วุฒิวรากรกิจเมธี 23 กุมภาพันธ์ 2562) 

 

 ลักษณะพิเศษของสัตสังค์ในวันเสาร์ก็คือ จะมีโศลกประจ าวันคัดมาจากคัมภีร์ศรีมัทภควัทคี
ตา เลข 04/7 ที่ก ากับด้านล่าง หมายถึง บทที่ 4 โศลกที่ 7 เนื่องจากสัตสังค์ในวันเสาร์นั้นจะมีการสวด
โศลกประจ าวันสลับไปกับบทที่ 12 ที่ชาวคีตาอาศรมเชื่อว่า เป็นหัวใจหลักของคัมภีร์ภควัทคีตา นั่นก็
คือ ภักติโยคะ ซึ่งตอนต้นในบทที่ 12 ได้กล่าวถึงอรชุนทูลถามพระกฤษณะว่า 
 

อรชุน (อรชุน อุวาจะ): ระหว่างพวกที่ปฏิบัติการอุทิศตนเสียสละรับใช้แต่พระองค์
อย่างถูกต้องเสมอ กับพวกที่บูชาพรหมันอันไร้รูปลักษณ์ พวกใดสมบูรณ์กว่ากัน?  
 
พระกฤษณะ (ศรีภควานุวาจะ): พวกที่ตั้งมั่นอยู่ในรูปลักษณ์ของข้าและปฏิบัติใน
การบูชาข้าด้วยความศรัทธาทิพย์อันยิ่งใหญ่ ข้าพิจารณาว่าเป็นพวกที่สมบูรณ์
ที่สุด ส่วนพวกที่บูชาในพรหมันอันไร้รูปลักษณ์นั้น ในที่สุดจะบรรลุถึงตัวข้า แต่
พวกนี้จะมีปัญหาในการเจริญก้าวหน้า (ทางธรรม) เนื่องจากความเจริญก้าวหน้า
ในกลุ่มพรหมันยากเสมอส าหรับผู้ที่มียังมีกายเนื้อ แต่พวกที่บูชาข้า ถวายกรรม
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ทั้งหมดเพื่อข้า เสียสละโดยไม่เบี่ยงเบน อุทิศตนเสียสละรับใช้ และมีจิตตั้งมั่นอยู่
ในตัวข้าเสมอ ข้าจะเป็นผู้จัดส่งพวกเขาให้ออกจากมหาสมุทรแห่งวัฏสงสาร 
 

 ส าหรับคนอินเดียที่นับถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดูส่วนใหญ่ การบรรลุโมกษะหรือการหลุดพ้น
ด้วยภักติโยคะนั้นจึงเป็นวิถีทางที่ง่ายที่สุด เพราะเป็นการตั้งมั่นอยู่ในพระผู้มีพระภาคเจ้าอันบริสุทธิ์ 
ไม่ท าให้นอกลู่นอกทาง การบรรลุในโมกษะโดยหนทางภักติโยคะนั้นจะกระท าผ่านการสวดมนต์ การ
ท่องพระนามพระเป็นเจ้า การขับร้องบทเพลงสรรเสริญ หรือการสวดคัมภีร์ ผู้ที่มีความภักดีต่อพระ
เป็นเจ้าจะถูกเรียกว่า ภักต (Bhakt) หรือผู้อุทิศตน 
 การนั่งในโถงสัตสังค์นั้นระหว่างชายหญิงจะแบ่งโซนที่นั่งกันอย่างชัดเจน โดยผู้ชายจะนั่งฝั่ง
ซ้าย ส่วนผู้หญิงจะนั่งฝั่งขวา ส่วนเด็กที่ยังต้องมีผู้ปกครองดูแลก็จะนั่งกับผู้ปกครอง จากรูปจะสังเกต
ได้ว่า ผู้ชายน่ันจะแต่งกายด้วยชุดสมัยนิยมมากกว่า ในสตรีอินเดียที่มีอายุมักจะนุ่งส่าหรีที่เป็นลักษณะ
ผ้านุ่งมีชายผ้ายาวพาดบ่าเหมือนชายใส่สไบ หรือ ซัลวาร์-กามีซ ซึ่งเป็นชุดเสื้อแขนยาวกางเกงขายาว
มีผ้าคล้องคอ สตรีอินเดียที่นุ่งส่าหรีมักน าผ้าส่าหรีที่ยาวเป็นชายห้อยของตนมาคลุมศีรษะเวลาอยู่ใน
เขตศาสนา ส่วนสตรีอินเดียรุ่นหลังๆ นั้นค่อนข้างแต่งกายตามสมัยนิยมมากขึ้น 
 

 
ภาพที่ 56 การนั่งในโถงสัตสังค ์

(ที่มา : อิสรีย์ วุฒิวรากรกิจเมธี  6 เมษายน 2562) 
 

 ถัดจากการขับร้องเพลงภชันแล้วก็จะมีการสวดบทบูชาพระหนุมานคือ ‘มังคัล มูรติ หนุมาน 
จี กี (Mangal Murti Hanuman Ji Ki)’  ซึ่งทางคีตาอาศรมจะมีแผ่นบทสวดแจกไว้ส าหรับผู้ที่ยังสวด
ไม่ค่อยได้ เป็นตัวอักษรเทวนาครี แต่ส่วนใหญ่แล้วศาสนิกชนที่มาคีตาอาศรมจะสวดคล่องอยู่แล้ว  
เนื่องจากเป็นบทสวดขนาดสั้น และมีลักษณะสวดวนซ้ ากันหลายรอบ โดยแผ่นบทสวดนั้น เป็นแผ่น
บทสวดถ่ายเอกสารที่ตัวอักษรค่อนข้างเก่า ในการถอดเสียงบทสวดนั้น ผู้วิจัยเน้นการถอดเสียงตาม
หลักภาษาไทยเป็นหลัก เนื่องจากการออกเสียงแต่ละตัวอักษรมีความแตกต่างกัน เช่น อักษร ท. จะ
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ออกเสียงเป็น ด. ในภาษาไทย, อักษร พ. ออกเสียงเป็น บ. ในภาษาไทย และอักษร ช. ออกเสียงเป็น 
จ. ในภาษาไทย เว้นเพียงค าว่า ชี ที่แปลว่า คุณ ซึ่งผู้วิจัยขออนุญาตเขียนว่า จี เนื่องจากคีตาอาศรม
เขียนนามของท่านสวามีหริหระ จี มหาราชว่า จี ซึ่งจริงๆ ควรเขียนว่า ชี สาเหตุที่ถอดเสียงตามหลัก
ภาษาไทยนั้น เพราะบทสวดส่วนใหญ่เป็นภาษาสันสกฤตหรือภาษาฮินดี ซึ่งถ้าถอดเสียงตามการออก
เสียงจริงๆ แล้วจะท าให้เข้าใจความหมายคลาดเคลื่อนไป  

 

 
ภาพที่ 57 บทสวดอารตีพระหนุมาน 

(ที่มา : อิสรีย์ วุฒิวรากรกิจเมธี 19 กุมภาพันธ์ 2562) 

 
มงัคัล มรูต ิหนมุาน จ ีกี 

อารต ี
 

ชัย พะชะรังคพลี, สวามี ชัย พะชะรังคพลี | 
มังคัล มูรัต ประภุ กี, ลัคตี พฮตุ ภลี  || โอม ชัย || 

 
สิยา ราม ลักษมัณ เก, ตุม เสวา ธารี | 

ปะวัน ปุญ อัญชนิ สุต, ตัพ ลีลา นยารี || โอม ชัย || 
 

ศังกัร รูป สุโศภิต, โฮ ชัคเก สวามี | 
ปาร พรหัม ปรเมศวร, ตุม อันตรรยามิ || โอม ชยั || 
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สันต ศิโรมณิ เสวัก, ภักต มุกต ิทาตา | 

มาต ปิตา หิต จนิตัก, โฮ สัพเก ภราตา || โอม ชัย  || 
 

เเอสา พัล โท ฮมั โก, กะเรง จรณั พันทัน | 
ตยาค วิราค สะหิต สัพ, ตัม มัน ธัน อัรปัน || โอม ชัย || 

  
เมื่อสวดบท ‘มังคัล มูรติ หนุมาน จี กี’ ล าดับต่อมาก็จะเป็นสวดคัมภีร์ศรีมัทภควัทคีตา  ในการสวด
คัมภีร์ภควัทคีตาของคีตาอาศรมนั้น จะใช้หนังสือบทสวด ‘ศรีปัญจรัตนคีตา’ ซึ่งพิมพ์ด้วยอักษรเท
วนาครีทั้งหมด เป็นภาษาสันสกฤต ตีพิมพ์โดยส านักพิมพ์ ‘Gita Press’ เมืองโครัขปุร ท าให้ผู้ที่มาสวด
จ าเป็นต้องอ่านอักษรเทวนาครีได ้ส าหรับผู้อาวุโสบางท่านที่สวดจนคุ้นชินก็ไม่จ าเป็นต้องดูหนังสือ 
 

                          
 

ภาพที่ 58-59 หนังสือสวด ‘ปัญจรัตนคีตา’ 
 (ที่มา : อิสรีย์ วุฒิวรากรกิจเมธี 19 กุมภาพันธ์ 2562) 
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ภาพที่ 60-61 บทสวดภควัทคีตาบทที่ 12 
(ที่มา: อิสรีย์ วุฒิวรากรกิจเมธี 19 กุมภาพันธ์ 2562) 

 
 การสวดภควัทคีตาในวันเสาร์นั้นจะสวดโศลกประจ าวันเป็นอันดับแรก โดยสวดโศลก
ประจ าวัน 2 รอบจากนั้นก็จะสลับกับภควัทคีตาบทที่ 12 หนึ่งท่อน 1 จบ เช่น ในท่อนแรก หลังสวด
โศลกประจ าวัน 2 รอบแล้ว ก็สวดท่อนแรกของบทที่ 12 คือ อัธ ทวาทโศอัธยายะ จบ 1 จบ ก็สวด
โศลกประจ าวัน 2 รอบ ตามด้วยท่อนที่สองคือ อรชุน อุวาจะ ไปเช่นนั้นเรื่อยๆ จนจบบทที่ 12 ไป
เช่นนั้นเรื่อยๆ จนจบบทที่ 12 จึงสวดโศลกประจ าวันตามอีก 2 รอบ และจบด้วย 
 

โอม ตัตสทิติ ศรีภควัทคีตาสูปะนิษัตสุ พรัหมวิทยายาม โยคะศาสเตร 
ศรีกฤษณะอรชุนสัมวาเท ภักติโยโค นาม ทวาโศอัธยายะ 

 
 จากนั้นจึงตามด้วยบทสวดอารตีคัมภีร์ภควัทคีตาคือ บท ‘ชยั ภควัทคีเต’ 
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ภาพที่ 62 บทสวดอารตีชัย ภควัทคีเต 
(ที่มา: อิสรีย์ วุฒิวรากรกิจเมธี 19 กุมภาพันธ์ 2562) 

 

ชยั ภควทัคีเต 
อารต ี

 
ชัย ภควัทคีเต, ชัย ภควัทคีเต | 

หริ - หิยะ - กมัล - วิหาริณิ สุนทัร สุปุนีเต || ชยั ภควัทคีเต…|| 
 

กรรม - สุมรรม - ประกาศินิ กามาสักติหะรา | 
ตัตวะชญาน - วกิาศินิ - วิทยา พรัหม ปะรา  || ชัย ภควัทคีเต…|| 

 
นิศจิล - ภักติ - วิธายินิ นิรมัล มัลฮารี | 

ศรัณ - รหัสยะ - ประทายินิ สพั วิธิ สุขการี || ชัย ภควัทคีเต…|| 
 

ราค - ทเวป - วทิาริณิ การณิิ โมท สทา | 
ภวะ - ภยะ - ฮารินิ - ตาริณิ ปรมานันทประทา || ชัย ภควัทคีเต…||  

 
อาสูร - ภาวะ - วินาศินิ, นาศินิ ตัม รัชนี | 

ไดวี สัท คุณทายินิ, หริ - รสิกา สัชนี || ชัย ภควัทคีเต…|| 
 



120 

 

สัมตา, ตยาค สขิาวะนิ, หริ สุขกี พานี | 
กมัล ศาสตรกี สวามินิ, ศรุติโยมกี รานี || ชัย ภควัทคีเต…|| 

 
ทยา - สุธา พรัสาวะนิ, มาตุ! กฤปา กีแจ | 

หริปัท - เปรม ทาน กรั อัปเน กัร ลีเจ || ชัย ภควัทคีเต…|| 
 

 เมื่อท าการสวดคัมภีร์ภควัทคีตาจบแล้วก็จะมีเด็กมาเก็บหนังสือสวดมนต์ให้ ทุกคนก็เริ่มสวด
มนต์สรรเสริญพระกฤษณะผู้ประทานคัมภีร์ภควัทคีตานี้ให้แก่อรชุน ซึ่งอรชุนในที่นี้เปรียบเสมือนกับ
มนุษย์ที่ก าลังตกอยู่ในห้วงทุกข์ อยู่ในภาวะย่อท้อ ก าลังติดอยู่ในปัญหา อรชุนจึงเป็นภาพแทนจิตใจ
ของมนุษย์ ขณะที่กฤษณะคือความจริงแห่งการหลุดพ้น 
 

วสุเทวะ สุตัม เทวัม กัมสะ จาณูร มรรทนัม เทวกี ปรมานันทัม กฤษณัม วนัเท ชคาทคุรุม 
 

 บทสวดข้างต้นเป็นบทสวดสรรเสริญพระกฤษณะอันแปลได้ว่า “บุตรของวสุเทพ ผู้สังหารกัง
สะและจาณูร ผู้มอบความสุขอันยอดยิ่งให้แก่นางเทวกี ศรีกฤษณะผู้เป็นครูแห่งจักรวาล ข้าพเจ้าขอ
นอบน้อมต่อท่าน” 
 ในระหว่างการสวดมนต์นั้น ท่านปูชารีก็จะท าการเจิมหน้าผากให้แก่ศาสนิกชนผู้ที่มาเข้าร่วม
สัตสังค์ ในการเจิมหน้าผากนี้จะเริ่มจากฝั่งผู้ชายหรือฝั่งผู้หญิงก่อนก็ได้ขึ้นกับท่านปูชารี โดยภายหลัง
การได้รับเจิมหน้าผาก ศาสนิกชนส่วนใหญ่ก็จะเอามือลงสัมผัสเท้าของท่านเพ่ือแสดงความเคารพ 
 

 
 

ภาพที่ 63  ท่านเจ้าอาวาส Jai Prakash Mishra ท าการเจิมหน้าผากให้ผู้มาเข้าร่วมสัตสังค์ 
(ที่มา: อิสรีย์ วุฒิวรากรกิจเมธี 24 กุมภาพันธ์ 2562) 
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 เมื่อสวดคัมภีร์ศรีมัทภควัทคีตาจบก็จะเป็นการฟังเทศน์จากคลิปบันทึกเสียงของท่านสวามีหริ
หระ จี มหาราช ให้แก่ศาสนิกชนได้ฟัง ซึ่งคลิปบันทึกเสียงเทศน์ของท่านสวามีนั้นจะเป็นภาษาฮินดี 
ดังนั้น ศาสนิกชนส่วนใหญ่ที่เป็นคนอินเดียพลัดถิ่นจึงสามารถฟังได้ ลักษณะการเทศน์ของท่านสวามี
นั้นจะเป็นไปแบบเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน เป็นการท่องโศลกภาษาสันสกฤตในคัมภีร์ศรีมัทภควัทคีตาทีละ
โศลก แล้วให้ลูกศิษย์สวดตาม จากนั้นจึงค่อยๆ อธิบายถ้อยค าเรียบง่าย ไม่ได้มีลูกเล่น หรือศัพท์แสง
เป็นอภิปรัชญาจนเข้าถึงได้ยาก บางครั้งเป็นค าถามสั้นๆ ถามว่า ท าไม? ตอบว่า เพราะอะไร มีลักษณะ
ถามตอบในตัวเอง และเน้นการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เพราะท่านสวามีต้องการเผยแพร่ภควัทคีตา 
เพื่อให้ผู้คนได้ในไปใช้ในการด ารงชีวิต ส าหรับท่านสวามีนั้น การน าหลักธรรมค าสอนสัจธรรมไปใช้นั้น
มีความส าคัญมากที่สุด เพราะความรู้ไม่ได้ใช้ ย่อมเปล่าประโยชน์ 
 เมื่อบันทึกเสียงเทศน์ของท่านสวามีจบลง ท่านเจ้าอาวาสคือ อาจารย์ Jai Prakash Mishra 
ก็จะเทศน์ต่อเป็นภาษาฮินดี ซึ่งอาจารย์ Jai Prakash Mishra นั้น เป็นบัณฑิตจากเมืองโครัขปุร รัฐ
อุตตรประเทศที่ท่านสวามีหริหระ จี มหาราช เป็นผู้พามาอยู่ที่คีตาอาศรมแห่งประเทศไทย 
 

 
 

ภาพที่ 64 ท่านเจ้าอาวาส Jai Prakash Mishra ก าลังเทศนาผู้ที่มาร่วมประชุมฟังธรรม 
(ที่มา: อิสรีย์ วุฒิวรากรกิจเมธี 24 กุมภาพันธ์ 2562) 

 
 เมื่อจบการเทศน์ ก็จะเป็นการอารตีพระกฤษณะและนางราธา และเทพเจ้าในโถงสัตสังค์ โดย
ทุกคนจะยืนขึ้นตั้งแถวเพื่อท าพิธีอารตี โดยผู้หญิงจะตั้งแถวอยู่ฝั่งขวา ผู้ชายตั้งแถวอยู่ฝั่งซ้าย ส าหรับ
ผู้น าสวดคัมภีร์ภควัทคีตาหรือสวดอารตีนั้น ทางคีตาอาศรมไม่ได้จ ากัดว่าต้องเป็นเพศหญิงหรือเพศ
ชาย แต่จากที่สังเกตแล้ว ในคีตาอาศรมแห่งประเทศไทยนั้น ผู้น าสวดเป็นผู้หญิงคือ Mrs. Asha 
Ghogar กับ Mrs. Swadesh Gulhati ผู้เป็นคณะกรรมการของคีตาอาศรมแห่งประเทศไทย และอยู่
มาตั้งแต่การก่อตั้งของอาศรม 
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ภาพที่ 65 การตั้งแถวอารตีพระกฤษณะพระนางราธา และทวยเทพ 
(ที่มา: อิสรีย์ วุฒิวรากรกิจเมธี 24 กุมภาพันธ์ 2562) 

 

 
 

ภาพที่ 66 การสวดอารตี 
(ที่มา: อิสรีย์ วุฒิวรากรกิจเมธี 24 กุมภาพันธ์ 2562) 

 

 ในการสวดอารตีจะประกอบไปด้วยบทอารตีพระกฤษณะและบทคุรุวันทนา หรือ บทบูชาครู
คือ ท่านสวามีหริหระ จี มหาราช 
 

กฤษณะ อารต ี
 

ศรี กฤษณะจันทระ อานันทะ กันทะ มุกุนทะ ศิริวัร ธารณัม| 
ยศุนันทะ โคปีจันทะ กาฏหุ ผันทะ ภวะ ภยะ หาระณัม | 

นว กัญชะ โลจนั ติลัก โรจัน ชะคัต เกวัล การณัม | 
มุทุ อะธัร ธัร มรุลี มโนหัร ตาน ชญาน ประจารณัม | 
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พัล พาหุอตุล อนันตะ อวิจัล อาทิปุรษุ อะการัณ | 
กรุณา นิธาน สุชาน สุนทัร สุลัม สันตัน ตารณมั | 
สุขธาน ทาตา นาม ศยาม ชิกาม วาม วิหารณัม || 

 
คุรวุนัทนา 

 
อคันฑะ มัณฑะลาการัม วยาปตัม เยนะ จราจรัม | 
ตัตปทัม ดรรศิตมั เยน ตัสมัย ศรี คุรุเว นะมะฮะ || 

ธยาน มูลัม คุรุ มูริติหิ ปูชามูลัม คุรุหุ ปทัม  | 
มันตระมูลัม คุรุวากยัม, โมกษมลูัม คุรุ กฤปา || 
ศรี คุรุ จรัณ สโรช รัช, วันดัต เเม-น กัร โชริ | 

วิฆัน มิเฆ ประคะเฏ วิโภ, โหยะ วิมัล มะติ โมริ | 
วันโด-น จรัณ สโรช คุรุ, มทัมังคัล อาคาร | 
เชหิ เสวัท นัร โหต แฮ, ภวสาคัร เส ปาร || 

คุรุ เก สุมิรัน มาตร เส นาสัต วิฆัน อนันตะ | 
ตาเต สวรรวา รัมภ เม-น, ธยาวัต เเฮ-น สัพ สันตะ | 

คุรุพรัหมา, คุรุวิษณุ, ครุุเทโว, เมหศวร, 
คุรุหุ สากษา ปรพรัหมา ตัสมัย ศรี คุรุเว นะมะฮะ  | 

วสุเทว สุตัม เทวัม กังสะจาณุร มรรทนัม  | 
เทวกี ปรมานันทัม กฤษณัม วนัเท ชะคัทคุรุม  || 

 ครั้นท าการสวดอารตีเสร็จ ผู้หญิงก็จะย่อเอามือลงสัมผัสพื้นแล้วมาสัมผัสบนหน้าผาก ส่วน
ผู้ชายมักจะท าอัษฎางคประดิษฐ์ ซึ่งจ าเป็นต้องนอนหมอบราบลงไปกับพื้น เป็นท่าที่ผู้หญิงท าได้
ล าบาก 

 
 

ภาพที่ 67 การหมอบกราบแบบอัษฎางคประดิษฐ์ของผู้ชาย 
(ที่มา: อิสรีย์ วุฒิวรากรกิจเมธี 24 กุมภาพันธ์ 2562) 
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 เสร็จสิ้นจากการอารตี ฝั่งผู้หญิงจะเริ่มเรียงแถวเข้าไปบริจาคเงินบนพานทองที่ทางคีตา
อาศรมจัดเตรียมไว้ให้ และรับไฟอารตี โดยน ามือวนๆ เหนือไฟสามรอบ แล้วน าขึ้นมาอังดวงตาเป็น
การขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายและน าความเป็นสิริมงคลเข้าสู่ตัว จากนั้นท่านเจ้าอาวาสจะเป็นผู้น าของ
ประสาท ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นผลไม้ เช่น ส้ม, กล้วย, ฝรั่ง เป็นต้น จากนั้นศาสนิกชนก็จะไปรับน้ าผสม
ใบตุลสี หรือใบกระเพราซึ่งเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของอินเดีย ในการรับของต่างๆ น้ัน จะต้องน ามือขวา
วางเหนือมือซ้าย หากน ามือสายยื่นไปรับของ หรือในพิธีศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ คนอินเดียที่นับถือศาสนา
พราหมณ์-ฮินดูจะไม่มอบให้ เพราะถือว่า มือซ้ายนั้นเป็นมือที่สกปรก เอาไว้ช าระล้างเวลาท าธุระหนัก 
และของศักด์ิสิทธิ์ใดๆ ล้วนเป็นของสะอาดก็ควรยื่นมือข้างที่สะอาดมารับเช่นกัน 
 จบจากสัตสังค์แล้ว ขั้นสุดท้ายก็คือ ปรีติโภช (Preeti Bhoj) หรือโภชนาแห่งความปีติ ทุกคน
จะทยอยไปกินอาหารกันในบริเวณชั้น 2 ของคีตาอาศรม เนื่องจากคีตาอาศรมจะปิดก่อน 21.00 น. 
จึงต้องรีบลงไปกิน อาหารในปรีติโภชมักจะเป็นเมนูเดิมๆ อย่างแกงถั่ว ผัดผักเครื่องเทศ ข้าวต้มนม 
หรือ ขีร บางวันก็จะมีขนมหวานเพิ่มเติมบ้าง อาหารที่ใช้ในการเลี้ยงปรีโภชนั้น เป็นอาหารอินเดีย
มังสวิรัติ จะไม่ใส่กระเทียมและหอม เพราะคีตาอาศรมเป็นวัดของพระกฤษณะซึ่งจะห้ามกระเทียมกับ
หอมอยู่แล้ว 

      
 

ภาพที่ 68 - 69 ปรีติโภช 
(ที่มา: อิสรีย์ วุฒิวรากรกิจเมธี 19 มีนาคม 2562) 

 
 การนั่งในห้องอาหารชั้น 2 นั้นไม่เคร่งครัดเท่าการนั่งในโถงสัตสังค์ โดยจะนั่งแยกชายหญิงก็
ได้ แต่ส าหรับผู้ที่มาเป็นครอบครัวก็มักจะนั่งกันเป็นครอบครัวเสียเป็นหลัก หรือนั่งกันในกลุ่มที่สนิท
สนม แต่หากไม่ได้เป็นครอบครัวกัน ชายหญิงจะไม่นั่งรวมกันเท่าไรนัก ผู้ชายก็จะนั่งในส่วนผู้ชาย 
ผู้หญิงก็นั่งในส่วนผู้หญิง ส่วนหนึ่งเพราะความสนิทสนมกับเพื่อนเพศเดียวกันด้วยที่พูดคุยกันรู้เรื่อง 
สนิทใจกันมากกว่า ช่วงที่ศาสนิกชนจะได้สนทนากันก็คือ ช่วงปรีติโภช โดยทุกคนจะจับกลุ่มกินข้าว
พูดคุยกัน เสียงภาษาฮินดีจะดังมาจากทางโน้นทางนี้ โดยปรีติโภชนั้นจะเริ่มต้นช่ วงเวลาประมาณ 
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20.30 น. ส าหรับคนไทยถือว่าเป็นการกินมื้อเย็นที่ดึกมาก แต่ในประเทศอินเดีย เวลานี้ถือว่า เป็น
เวลากินข้าวที่ปกต ิ
 เมื่อถึงเวลา 21.00 น. ที่เป็นเวลาปิดของคีตาอาศรมแห่งประเทศไทย ศาสนิกชนก็จะทยอย
กลับกันอย่างรวดเร็ว เพราะทุกคนรู้เวลาเปิด-ปิดอาศรมเป็นอย่างดี ส าหรับผู้ที่มาด้วยรถยนต์ส่วนตัวก็
จะกลับด้วยรถยนต์ส่วนตัว ส าหรับผู้ที่มาด้วยจักรยานยนต์ก็จะกลับด้วยจักรยานยนต์ ส่วนใหญ่ผู้หญิง
ที่มากันเองนั้นจะนั่งแท็กซีเป็นหลัก 
 
 มีราสัตสังค์ (Meera Satsang) 
 ในส่วนของมีราสัตสังค์นั้นมีความคล้ายคลึงกับสัตสังค์ในวันเสาร์เป็นอย่างมาก ผู้วิจัยจึงขอ
ข้ามในส่วนที่มีความเหมือนกันไป และอธิบายเฉพาะจุดที่มีความแตกต่างกันเท่านั้น 
 

 
 

ภาพที่ 70 สตรีอินเดียในมีราสัตสังค์ร่วมกันขับร้องเพลง Bhajan  
(ที่มา : อิสรีย์ วุฒิวรากรกิจเมธี 19 กุมภาพันธ์ 2562) 

  
 ในช่วงแรกของสัตสังค์ก็จะริเริ่มจากการขับร้องบทเพลง Bhajan หรือ Kirtan ซึ่งเป็นการขับ
ร้องบทเพลงสรรเสริญเทพเจ้า ผู้ที่มาเข้าร่วมมีรา สัตสังค์ ส่วนใหญ่จะเป็นสตรีอินเดียที่สูงอายุ หาก
อายุน้อยลงมาจะเป็นสตรีอินเดียที่แต่งงานแล้ว ด้วยสาเหตุที่ปัจจุบันผู้หญิงผู้ชายท างานนอกบ้านทั้งคู่ 
จึงท าให้สตรีอินเดียรุ่นใหม่มีบทบาทนอกบ้านมากขึ้น ท าให้ผู้มาร่วมมีราสัตสังค์เป็นผู้สูงอายุเป็นหลัก 
ทุกคนในโถงสัตสังค์จะร่วมกันขับร้องเพลงเพื่อสรรเสริญเทพเจ้า เช่น เพลง Raghupati Raghava 
Raja Ram ซึ่งเป็นเพลงสรรเสริญพระราม อวตารที่ 8 แห่งพระวิษณุในมหากาพย์รามายณะ, เพลง 
Govind Bolo Hari Gopal Bolo ซึ่งเป็นเพลงสรรเสริญโควินทะและโคปาล อีกพระนามหนึ่งของ
พระกฤษณะ หรือ เพลง Choti Choti Gaiya Chote Chote Gwal ซึ่งเป็นเพลงสรรเสริญพระกฤษณะ



126 

 

ในวัยเด็ก เนื่องจากคนอินเดียมักบูชาพระกฤษณะในวัยหนุ่มและวัยเด็กควบคู่กัน เป็นต้น ในการขับ
ร้องเพลง Bhajan หรือ เพลง Kirtan นั้น สตรีอินเดียที่มายังคีตาอาศรมจะช่วยๆ กันขับร้องเวียนกัน
ไป ใครร้องได้ก็ร้อง โดยจะมีกระดาษแผ่นเล็กๆ แนบเนื้อเพลงเขียนด้วยอักษรเทวนาครี บางคนก็ขับ
ร้องเป็นประจ า บางคนก็อยู่ในช่วงก าลังฝึกขับร้อง เป็นการช่วยๆ สอนๆ กัน ไม่ได้มีต าแหน่งหน้าที่
โดยตรง 
 
 วันครบรอบวันเกิดและครบรอบวันแต่งงาน (Birthday and Wedding Anniversary) 
 นอกจากกิจกรรมสัตสังค์หรือร่วมประชุมฟังธรรมแล้ว ส าหรับศาสนิกชนหรือคนอินเดียที่นับ
ถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดูนั้น วันเกิดและวันครบรอบวันแต่งงานที่ถือว่า เป็นวันส าคัญที่สมควรแก่การ
เฉลิมฉลอง โดยในวันเกิดหรือวันครบรอบวันแต่งงานนั้น ศาสนิกชนก็เดินทางมายังคีตาอาศรมแห่ง
ประเทศไทย เพื่อท าบุญในวันเกิด โดยอาจท าโดยการบริจาคเงิน ซึ่งในการบริจาคเงินในคีตาอาศรม
นั้น สามารถบริจาคได้หลายรูปแบบ โดยอาจจะหย่อนใส่ตู้บริจาคของคีตาอาศรมก็ได้ ใส่พานทองไว้
ในช่วงอารตีก็ได้ หรือแบบต้องการใบเสร็จรับเงิน ซึ่งแบบหลังเราสามารถขอใบเสร็จรับเงิน และให้มี
การประกาศในสัตสังค์ได้ เช่น วันนี้เป็นวันเกิดนะ ท าบุญเท่านี้ ก็จะให้ประกาศว่า ผู้ที่บริจาค ชื่อ – 
นามสกุลนี้ บริจาคเงินจ านวน....บาท เนื่องในวันเกิดหรือวันครบรอบแต่งงานก็ตามแต่ผู้นั้น 
 

    
 

ภาพที่ 71-72   พานทองท าบุญ และใบเสร็จรับเงินบริจาค 
(ที่มา : อิสรีย์ วุฒิวรากรกิจเมธี 30 มีนาคม 2562) 

 

 หากเป็นวันเกิดหรือวันครบรอบแต่งงานนั้น ศาสนิกชนก็สามารถจะมาบอกกับคีตาอาศรมได้ 
คีตาอาศรมก็จะประกาศหลังจบการสวดคัมภีร์ภควัทคีตา เมื่อประกาศชื่อแล้ว ปูชารีก็จะท าการน า
พวงมาลัยที่ถวายเทพเจ้าแล้วออกมา เพื่อให้เจ้าของวันเกิด หรือสามีภรรยาที่ครบรอบวันแต่งงาน 
น ามาสวมคอให้ หากเป็นวันเกิดปกติก็จะเป็นคณะกรรมการอาวุโสของคีตาอาศรมมาเป็นผู้สวม
พวงมาลัยให้ หากเจ้าของวันเกิดเป็นผู้ชายก็จะมีคณะกรรมการอาวุโสฝ่ายชายออกมาสวมพวงมาลัย
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ให้ ส่วนเป็นผู้หญิงก็จะเป็นคณะกรรมการอาวุโสฝ่ายหญิงเป็นผู้สวมให้ แต่หากเป็นคู่แต่งงานนั้นก็จะ
สวมพวงมาลัยให้แก่กันเหมือนที่ท าในพิธีวิวาห์ ซึ่งการสวมพวงมาลัยที่ผ่านการถวายให้แก่เทพเจ้า
มาแล้วถือว่า เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต สังเกตได้ว่า พวงมาลัยนั้นเป็นแบบไทย ไม่ใช่แบบอินเดีย ด้วย
สาเหตุที่หาซื้อได้ง่ายและไม่ยุ่งยาก 
 

      
 
ภาพที่ 73-74 การสวมพวงมาลัยเพ่ือความเป็นสิริมงคลในวันครบรอบวันแต่งงานและครบรอบวันเกิด 

(ที่มา : Geeta Ashram Facebook Group) 
 

เทศกาลต่างๆ ของสมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทย 
 จากที่กล่าวไปในบทที่ 3 นั้น ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ภาคสนามในการเก็บข้อมูลของเทศกาลในคีตา
อาศรมเป็นจ านวน 3 เทศกาลด้วยกันคือ เทศกาลนวราตรี, เทศกาลศิวราตรี ,เทศกาลโฮลีและคุรุปูชา 
 
 เทศกาลนวราตรี (Navratri Festival) 
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ภาพที่ 75  ซุ้มพระแม่ทุรคา สมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทย ปี 2561 

(ที่มา: อิสรีย์ วุฒิวรากรกิจเมธี 16 ตุลาคม 2561) 
 

 ในปัจจุบัน เทศกาลนวราตรี (Navaratri Festival) ถือได้ว่า เป็นเทศกาลเนื่องในศาสนา
พราหมณ์-ฮินดูที่เป็นรู้จักมากที่สุดในสังคมไทย โดยมีชื่อเสียงมาจากเทศกาลนวราตรีของวัดพระศรี
มหาอุมาเทวี หรือเรียกอย่างล าลองว่า ‘งานแห่วัดแขกสีลม’ เพราะถือเป็นหนึ่งในงานเทศกาลที่มี
ความยิ่งใหญ่อลังการจนต้องมีการปิดถนนและมีผู้เข้าร่วมเทศกาลอย่างเนืองแน่น โดยเฉพาะชาวไทย
ที่มีความเคารพศรัทธาในเทพเจ้าฮินดู ตลอดจนเทศกาลนวราตรีนี้เป็นเทศกาลที่มีการกระท ากันอย่าง
แพร่หลายในประเทศอินเดีย รวมถึงชุมชนของคนอินเดียพลัดถิ่นที่อพยพเข้าไปอาศัยตามประเทศ
ต่างๆ ซึ่งประเทศไทยก็ถือเป็นหนึ่งในประเทศที่คนอินเดียอพยพเข้ามาตั้งรกราก ทว่าไม่ใช่เพียงวัด
พระศรีมหาอุมาเทวีที่จัดเทศกาลนวราตรีเท่านั้น ศาสนสถานอื่นๆ เนื่องในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูก็จัด
เทศกาลนี้เช่นกัน โดยหนึ่งในนั้นคือ สมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทย ศาสนสถานของคนอินเดีย
พลัดถิ่นในประเทศไทย (คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง, 2560: 243) 
 เทศกาลนวราตรีเป็นเทศกาลจัดในฤดูเก็บเกี่ยว ตรงกับวันขึ้น 1 ค่ า – วันขึ้น 10 ค่ าในเดือน
อัศวิน (เดือนกันยายน - ตุลาคม) ค าว่า นวราตรีมาจากรากศัพท์ภาษาสันสกฤต โดย นว แปลว่า เก้า 
ส่วนราตรี แปลว่า กลางคืน เทศกาลนวราตรีจึงเป็นเทศกาลที่จัดขึ้นเป็นเวลา 9 คืนด้วยกัน ส่วนวัน
สุดท้ายคือ วันที่ 10 เรียกว่า วันวิชัยทศมี หรือ ทัสสรา ซึ่งในส่วนนี้มีการเฉลิมฉลองแตกต่างกันไป
ตามแต่ภูมิภาคของอินเดีย ทางรัฐเบงกอลจะมีเทศกาลทุรคาบูชา มีการน าเทวรูปพระแม่ทุรคาไปลอย
น้ า เพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะของพระแม่เหนือมหิษาสูร รัฐทางตอนเหนือที่มีความเคารพศรัทธาใน
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พระราม อวตารปางที่ 7 แห่งพระวิษณุจะถือว่า เป็นวันที่พระรามมีชัยเหนือฝ่ายราวณะ โดยจะสร้าง
หุ่นฟางของยักษ์ราวณะ,เมฆนาท และกุมภกรณะ ให้บุคคลแต่งกายเป็นพระรามยิงธนูไฟเพื่อเผา
ผลาญให้หมดสิ้นไป นอกจากนี้ทางอินเดียตอนเหนือในวันวิชัยทศมียังนิยมการแสดงรามลีลาอันเป็น
การแสดงเรื่องราวของพระรามในมหากาพย์รามายณะ ซึ่งผู้คนทั้งหญิงชายและเด็กๆ จะมาฟังร่วมกัน 
(วิทยา ศักยาภินันท์, 2549: 117-118) 

ในเทศกาลนวราตรี ทางสมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทยจะมีการจัดซุ้มพระแม่ทุรคาโดย
จ าลองเป็นปราสาทมณเฑียร ตรงกลางประดิษฐานพระแม่ทุรคา เทวีนักรบผู้ปักตรีศูลลงบนร่างของ
มหิษาสูรที่ศิโรราบใต้พระบาท ขนาบข้างด้วยพระแม่ลักษมี เทวีแห่งความมั่งคั่งเคียงคู่กับพระพิฆเณศ 
เทพแห่งการขจัดอุปสรรค และพระแม่สรัสวตี เทวีแห่งปัญญาเคียงคู่กับพระการติเกยะผู้เป็นเทพ
นักรบ เทวรูปนั้นจะปั้นด้วยดิน ฟาง และขี้เลื้อย โดยใช้ดินจากแม่น้ าคงคา เมืองกัลกัตตา ประเทศ
อินเดีย เพราะนอกจากจะเป็นดินที่ชาวฮินดูถือว่า มีความศักดิ์สิทธิ์ ยังเป็นดินเนื้อดีและสามารถลงสี
ได้สวยงาม ส่วนด้านข้างซุ้มพระแม่ทุรคาเทวีก็ได้จัดซุ้มเล็กๆ เป็นซุ้มของพระรามและนางสีดา มีหนุ
มานย่อกายถวายบังคมอยู่ด้วยเช่นกัน อันสะท้อนให้เห็นว่า ทางสมาคมคีตาอาศรมนั้นให้ความส าคัญ
กับทั้งสองต านานและผนวกรวมเข้าไว้ในพื้นที่เดียวกัน แต่ก็ยังให้ความส าคัญแด่พระแม่ทุรคาเทวี
มากกว่า ด้วยทางคีตาอาศรมมีเทวรูปของพระแม่ทุรคาประดิษฐานอยู่ ทว่าด้วยนับถืออวตารปา
งกฤษณะเป็นหลัก ท าให้พระรามมีความส าคัญรองลงไป พิธีการจะเริ่มตั้งแต่เวลา 8.00 – 23.00 น. 
อันประกอบไปด้วยการสวดบูชาเทพเจ้า ท าพิธีบูชาไฟ (อารตี) โดยมีการเชิญพราหมณ์มาจากการ
ประเทศอินเดีย และจะมีการท่องคัมภีร์ภควัทคีตาเบื้องหน้าเทวรูปพระกฤษณะและพระนางราธาบริ
เวณโถงพิธีชั้นสาม 
 ในเทศกาลนวราตรีของคีตาอาศรมนั้น ผู้ที่มาท าพิธีจะต้องซื้อถาดบูชาอันประกอบไปด้วยลูก
มะพร้าว พวงมาลัยดาวเรือง ผงสี และธูปหอม โดยการน าไปถวายเบื้องหน้าพระแม่ทุรคา ซึ่งจะมี
พราหมณ์เป็นผู้รับไป และท าการเจิมหน้าผาก และน าของให้เรากลับไปกินเป็นสิริมงคลรวมถึงกลับไป
บูชาที่บ้าน จากนั้นจึงเดินวนทักษิณาวรรต (เวียนขวา) รอบซุ้มพระแม่ทุรคาซึ่งในการวนรอบซุ้ มพระ
แม่ทุรคานั้นต้องเดินวน 108 รอบ หรือไม่ก็เดินวน 3 หรือ 11 รอบ อาจมากกว่าหรือน้อยกว่านั้นตาม
ก าลังศรัทธา การถวายถาดบูชาและการเดินวนซุ้มนั้นสามารถกระท าได้ทั้งวันตั้งแต่เริ่มยันจบพิธี ส่วน
ในตอนหัวค่ าจะมีการแสดงขับร้องสรรเสริญและการเล่นตลกของนักร้องนักแสดงที่เชิญมาจากอินเดีย 
ซึ่งถือเป็นหนึ่งในส่วนส าคัญที่ดึงดูดให้คนอินเดียพลัดถิ่นเดินทางมายังคีตาอาศรม ขณะที่ในช่วงค่ าจะ
มีการจัดอาหารและเครื่องดื่มไว้บริการบริเวณชั้นสองของสมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทย ส่วน
ด้านล่างนั้นมีเก้าอี้เตรียมไว้รับรอง มีการแจกเครื่องดื่ม และมีตู้กดน้ าชาอินเดียหรือที่เรียกว่า ‘จาย’ 
แกล้มด้วยถั่วลิสงแห้ง โดยอาหารและเครื่องดื่มทั้งหลายที่แจกในงานนี้จะเป็นแบบอินเดียทั้งหมดอัน
สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมอินเดียที่เข้มแข็ง (อานันต์ ตรีปาธี, สัมภาษณ์วันที่ 18 ตุลาคม 2561)  



130 

 

 

 
ภาพที่ 76-77 ถาดบูชา และ การลอดซุ้มพระแม่ทุรคา 

(ที่มา : อิสรีย์ วุฒิวรากรกิจเมธี 16 ตุลาคม 2561) 

 
 พิธีกรรมจะด าเนินไปเช่นนี้ตลอด 9 วัน 9 คนื ในส่วนของผู้คนที่มาเข้าร่วมเทศกาลนวราตรีที่นี่
นั้น ส่วนใหญ่พบว่า เป็นชาวอินเดียจากรัฐอุตตรประเทศ หรือรฐัทางตอนหนือของอินเดียแทบทั้งสิ้น 
โดยอาศัยอยู่ในย่านสุขุมวิท และมักเป็นชาวอินเดียจากรัฐอุตตรประเทศที่อพยพเข้ามาสู่ประเทศไทย
ในสมัยรัชกาลที่ 5 ด้วยปัจจยัทางเศรษฐกิจเป็นส าคัญ ส่วนใหญ่เข้ามาประกอบอาชีพขายน้ านม ส่ง
หนังสือพิมพ์ และเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยในบริษัทต่างประเทศ จนภายหลังสามารถสร้างตัว
และมีฐานะร่ ารวยในสังคมไทย โดยอานันต์ ตรีปาธี หรือน้องโอม เด็กชายชาวไทยเชื้อสายอินเดียหรือ
คนอินเดียพลัดถิ่นที่มาประกอบพิธีสัตสังค์หรือประชุมฟังธรรมที่คีตาอาศรมเป็นประจ า ได้กล่าวว่า คน
ที่มาร่วมเทศกาลนวราตรสี่วนใหญ่จะมาบูชาพระแม่ทุรคา มาลอดซุ้ม และมาดูการแสดงการขับร้อง
จากอินเดีย ในแต่ละวันจะมากน้อยไม่เท่ากัน แต่ถ้าวันไหนมีนักร้องดังจากอินเดียวันนั้นจะมีคนมาก  

ด้วยความที่เทศกาลนวราตรีนี้ตรงกับวันธรรมดาหรือวันท างาน ท าให้ในตอนกลางวันมีคน
น้อยมาก และส่วนใหญ่นิยมมาในช่วงกลางคืน เพราะต้องการมาดูการแสดง ในช่วงเทศกาลนวราตรี 
คนอินเดียพลัดถิ่นส่วนใหญ่ที่มาร่วมเทศกาลจะมากันในลักษณะครอบครัว และแต่งกายด้วยชุดประจ า
ชาติงดงามหรูหราแทบทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิง ส่วนผู้ชายมีทั้งใส่ชุดประจ าชาติและชุด
พนักงานบริษัทปะปนกัน ในงานนอกจากเสียงสวดประกอบพิธีกรรมต่างๆ จะเป็นภาษาสันสกฤตอัน
เป็นภาษาอินเดียโบราณชั้นสูงแล้ว เสียงขับร้องสรรเสริญ หรือร้อง Bhajan ตลอดจนเสียงสนทนาของ
คนอินเดียพลัดถิ่นที่มาเยือนยังสมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทยก็มักเป็นภาษาฮินดีเป็นหลัก หนึ่ง
ในภาษาราชการของประเทศอินเดีย มีภาษาอังกฤษปะปนมาบ้าง ประกอบกับรูปร่างหน้าตาของคน
อินเดียพลัดถิ่นจากรัฐอุตตรประเทศนั้นมีลักษณะอย่างที่ชาวไทยนิยมเรียกกันว่า ‘แขก’ อย่างค่อนข้าง
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เด่นชัด เนื่องจากคนอินเดียพลัดถิ่นยังคงแต่งงานในกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน ท าให้มีความผสมกลมกลืน
ทางวัฒนธรรมและเชื้อชาติน้อยมาก เมื่อเทียบกับคนจีนในไทยที่แทบจะแนบสนิทกลมกลืนไปกับ
สังคมไทย เมื่อเทียบกันแล้ว คนอินเดียพลัดถิ่นถือว่ายังคงธ ารงรักษาอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์
ตนเองไว้ได้อย่างเด่นชัด และมักใช้พื้นที่ทางศาสนาอย่างสมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทยเป็น
สถานที่พบปะสมาคมระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ของตน และรักษาความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้น แม้ใน
งานจะมีชาวไทย หรือชาวไทยเชื้อสายจีนเข้ามาบ้างประปราย ทว่ากลับมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชาติ
พันธุ์น้อยมาก เนื่องจากปราการทางภาษา เพราะคนอินเดียพลัดถิ่นส่วนใหญ่ที่มายังคีตาอาศรมมักพูด
ภาษาฮินดีและภาษาอังกฤษเป็นหลัก มีบางส่วนเท่านั้นที่สนทนาภาษาไทยได้ ท าให้แม้จะอยู่บนพื้นที่
เดียวกัน แต่ก็แทบไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันเลย เช่นเดียวกับค าพูดของคุณป้าพนิจนันท์ วงศ
ประดิษฐ์ ชาวไทยที่มาร่วมเทศกาลนวราตรีของที่นี่ได้ 4 ปีแล้วก็กล่าวว่า ก็มาร่วมพิธีแหละ คุยกับแขก
มันไม่รู้เรื่อง มันพูดภาษาอะไรกันไม่รู้  ประกอบกับสมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ใน
ซอยลึก และยังไม่เป็นที่รู้จักของคนไทยมากนัก จึงคงลักษณะของความเป็นชุมชนทางศาสนาชาว
อินเดียพลัดถิ่นอย่างเหนียวแน่น                      

 

     
 

ภาพที่ 78-79 ผู้ที่มาเข้าร่วมงานนวราตีและฟังการแสดง 
(ที่มา : อิสรีย์ วุฒิวรากรกิจเมธี 16 ตุลาคม 2561) 

  
เมื่อพิธีกรรมด าเนินมาจนถึงวันที่ 10 หรือวันวิชัยทศมี ซึ่งตามธรรมเนียมของอินเดียแล้ว

จะต้องมีการแห่แหนพระแม่ทุรคา และน าไปลอยแม่น้ าเพื่อส่งพระแม่กลับสู่สรวงสวรรค์ แต่เนื่องจากคี
ตาอาศรมนั้นเป็นศาสนสถานขนาดเล็กคล้ายอาคารส านักงานผสมผสานสถาปัตยกรรมแบบอินเดีย
ทางเหนือ ตั้งอยู่ในซอยแคบจึงไม่สามารถประกอบพิธีกรรมเช่นเดียวกับแผ่นดินมาตุภูมิของตนได้ ท า
ให้ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูในแผ่นดินไทยจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับบริบททางสังคม 
โดยการน าเทวรูปทั้งหลายแหข่ึ้นรถบรรทุกแล้วน าไปลอยที่จังหวัดชลบุรีแทน ซึ่งเป็นหนึ่งในพิธีกรรมที่
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กินเวลาตลอดทั้งวัน เนื่องจากผู้เข้าร่วมพิธีจะต้องนั่งรถโดยสารที่ทางสมาคมคีตาอาศรมจัดเตรียมไว้
เดินทางไปยังท่าเรือแหลมบาลีฮาย จังหวัดชลบุรี โดยระหว่างรอให้พระอาทิตย์ตกดินตามความเชื่อ
ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ก็จะมีการจัดเตรียมซุ้มไว้ส าหรับผู้อาวุโส และสุภาพสตร ี เมื่อได้ฤกษ์งาม
ยามดีก็จะมีการน าเทวรูปที่แหแ่หนมาให้ผู้คนมาสักการบูชาเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนที่จะทุกคนจะนั่งเรือ
โดยสาร น าเทวรูปทุกพระองค์ไปลอยน้ าในจังหวะที่พระอาทิตย์ตกดิน พร้อมเปล่งเสียงว่า ‘Jai Mata 
Di’ จากนั้นจึงแล่นเรือเข้าฝั่ง แล้วนั่งรถโดยสารกลับสมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทย     

 

 
ภาพที่ 80-81 บรรยากาศบนเรือโดยสาร และการลอยเทวรูปลงน้ า 

(ที่มา : อิสรีย์ วุฒิวรากรกิจเมธี 19 ตุลาคม 2561) 

 
 เทศกาลนวราตรี ณ สมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทยนี้จึงได้สะท้อนให้เห็นถึงกลุ่มชาติ
พันธุ์ส่วนน้อยในสังคมซึ่งในที่นี้คือ กลุ่มคนอินเดียพลัดถิ่นในประเทศไทยที่ยังคงพยายามธ ารง
รักษาอัตลักษณ์ของตนไว้อย่างเหนียวแน่น โดยใช้พื้นที่ทางศาสนาคือ สมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศ
ไทย และพิธีกรรมหรือเทศกาลทางศาสนาเป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับวัฒนธรรมกระแสหลักที่พร้อม
จะกลืนกลายวัฒนธรรมของตนอยู่ทุกเมื่อ ตลอดจนเป็นการเชื่อมโยงตนเองเข้ากับแผ่นดินมาตุภูมิ แต่
ขณะเดียวกันก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับบริบทสังคมไทยและกระแสโลกาภิวัตน์ที่ไม่ได้เอื้อต่อการธ ารง
รักษาวัฒนธรรมของตน ทั้งการตั้งศาสนสถานอันเป็นสถานที่รวมกลุ่มของศาสนิกชนหรือผู้มีความเชื่อ
เดียวกัน ตลอดจนมีภูมิหลังและเชื้อสายเดียวกันบนพื้นที่อันจ ากัดและโดดเดี่ยว ไม่ได้มีชุมชนของศา
สนิกชนตั้งอยู่รายรอบ เนื่องจากสมาคมคีตอาศรมแห่งประเทศไทยนั้นถูกย้ายจากย่านยานนาวามาตั้ง
ย่านสุขุมวิทบนพื้นที่ที่มีชุมชนชาวไทยอาศัยอยู่ก่อนแล้ว กระนั้นที่คีตาอาศรมย้ายมาย่านสุขุมวิทก็
ส่งผลให้คนอินเดียพลัดถิ่นผู้เป็นศาสนิกชนที่อาศัยอยู่ในย่านสุขุมวิทเดินทางมาประกอบศาสนกิจได้
ง่ายดายยิ่งขึ้น 
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นอกจากนี้ด้วยกระแสโลกาภิวัตน์ ระบบปฏิทินที่อิงกับระบบสากลตามอย่างตะวันตก การ
ท างานตามตารางเวลา และวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ตามอย่างโลกตะวันตกนั้น ส่งผลให้ทั้งคนไทยเอง 
และคนอินเดียพลัดถิ่นในสังคมไทยจ าเป็นต้องมีการปรับตัวตามกระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้ามาซึ่งส่งผล
กระทบต่อศาสนาพราหมณ์-ฮินดูในสังคมที่มีระบบปฏิทินอีกรูปแบบหนึ่งอันสะท้อนผ่านการที่คน
อินเดียพลัดถิ่นต้องมาเข้าร่วมเทศกาลนวราตรีในช่วงหลังเลิกงานหลังเลิกเรียนเท่านั้น เนื่องจากผู้ชาย
ซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวต้องเป็นผู้หารายได้ ท าให้สตรีอินเดียเข้ามาบทบาทส าคัญในการธ ารง
รักษาอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ ด้วยสาเหตุที่สตรีอินเดียยังคงบทบาทในการเป็นแม่บ้าน เลี้ยงลูก 
และคอยดูแลครอบครัว จึงเห็นได้จากการที่บรรดาแม่ๆ ชาวอินเดียนั้นจะจับจูงลูกน้อยแต่งกายด้วย
ชุดประจ าชาติมาเข้าร่วมศาสนพิธีและเทศกาลต่างๆ อยู่เสมอแทนสามีที่ต้องออกไปท างานหารายได้ 
รวมทั้งการปลูกฝังวัฒนธรรมอินเดียให้แก่บุตรหลานทั้งที่บ้านและที่ศาสนสถาน และมีตัวอย่างที่
ชัดเจนอย่างยิ่งวันวิชัยทศมีซึ่งตรงกับวันท างาน นอกจากชายฉกรรจ์ที่เข้ามาตระเตรียมงาน หรือเป็นผู้
ช่วยงาน หรือเป็นนักธุรกิจที่ไม่มีตารางเวลาในการท างานแน่นอน สตรีอินเดียในชุดประจ าชาติสีสัน
สดใสสวยงามจึงเป็นภาพส าคัญที่สะท้อนความเป็นอินเดีย การจับจูงลูกน้อยมาร่วมเทศกาล การคอย
ประคองดูแลแม่สามีที่เดินเหินล าบากและอยู่ในพิธีการตลอดเช้าจรดเย็น พวกเขายังคงตระหนักในอัต
ลักษณ์และความเป็นอินเดียของตนเองผ่านการแสดงออกอัตลักษณ์ในทุกรูปแบบและในทุกวาระ
โอกาสที่กระท าได้ การยังคงนับถือศรัทธาในศาสนาอย่างเหนียวแน่น ท่ามกลางอิทธิพลของศาสนาที่ดู
ราวกับจะถดถอยลงทุกที และกระแสโลกาภิวัตน์ที่พยายามหลอมรวมผู้คนหลากเชื้อชาติหลากศาสนา
เข้าไว้ด้วยกัน ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม คนอินเดียพลัดถิ่นยังคงพยายามธ ารงรักษาอัตลักษณ์ของตนเช่นเดิม 
แม้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับบริบทโดยรอบเพื่อความอยู่รอดก็ตาม 
 
 เทศกาลมหาศิวราตรี (Maha Shivaratri Festival) 
 สมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทยนั้นจะจัดเทศกาลมหาศิวราตรี ตั้งแต่เวลา 6.00 – 17.00 
น. ซึ่งในช่วงเวลานี้ศาสนิกชนสามารถมาที่คีตาอาศรมได้ตลอดทั้งวัน เพื่อบูชาศิวลึงค์ สัญลักษณ์
ตัวแทนของพระศิวะเจ้า ซึ่งในวันนี้ชาวอินเดียเชื่อว่า เป็นวันที่พระศิวะอภิเษกสมรสกับพระนางปารตี
เทวี โดยเริ่มแรกนั้นจะต้องรดน้ านมลงบนศิวลึงค์ก่อน ตามด้วยน้ าเปล่า และใบมะตูม อาจมีการถวาย
ผลไม้ ดอกไม้ จากนั้นท่านปูชารีจะเป็นผู้ใส่สายสิญจน์ให้ และบริจาคทาน ในช่วงนี้ คนอินเดียที่นับถือ
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูจะหมุนเวียนมาที่คีตาอาศรมตลอดทั้งวัน ศาสนิกชนที่มาในวันนี้ มีทั้งกลุ่มที่
มาร่วมสัตสังค์ที่คีตาอาศรมเป็นประจ า กับกลุ่มที่มาเนื่องจากมีเทศกาลส าคัญทางศาสนา เพราะข้อดี
ของคีตาอาศรมคือ ตั้งอยู่ใกล้ย่านที่อยู่อาศัยของคนอินเดียในสุขุมวิท 
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ภาพ 82-83  พิธีการต่างๆ ในเทศกาลมหาศิวราตรี  
(ที่มา : Narendra Dubey 4 มีนาคม 2562) 

 
 หนึ่งในศาสนิกชนที่มาร่วมเทศกาลมหาศิวราตรีในวันนี้ก็คือ คุณราม สัจเทพ วัย 62 ปี 
ประกอบอาชีพค้าขาย เป็นคนไทยเช้ือสายอินเดียที่ถือก าเนิดในเมืองไทย อาศัยอยู่ในย่านสุขุมวิท ส่วน
บรรพบุรุษมาจากรัฐปัญจาบ ปัจจุบันแต่งงานแล้วกับภรรยาที่เป็นถือก าเนิดในไทย และมีบรรพบุรุษ
เป็นคนอินเดียจากรัฐปัญจาบเหมือนกัน โดยคุณราม สัจเทพ และภรรยาสามารถสนทนาภาษาไทย, 
ภาษาอังกฤษ, ภาษาฮินดี และภาษาปัญจาบีซึ่งเป็นภาษาถิ่นของรัฐปัญจาบได้ทั้งคู่ โดยภรรยาของคุณ
รามสนทนาภาษาไทยได้ไม่มากนัก จึงให้คุณรามเป็นผู้ให้สัมภาษณ์แทน ด้านคุณรามนั้นเป็นนักธุรกิจที่
ประกอบอาชีพค้าขายหลายอย่าง ท าให้ส่วนใหญ่มักติดภาระเรื่องงาน และไม่สะดวกในการท า
ศาสนกิจนัก ท าให้ไปวัดไม่บ่อย นานๆ จะไปสักครั้งหนึ่ง แต่เนื่องจากวันนี้เป็นเทศกาลส าคัญคือ เทศ
กาลศิวราตรี (Shiva Ratri Festival) ซึ่งเป็นวันอภิเษกของพระศิวะที่อภิเษกสมรสกับพระแม่ปารตี
เทวี ประกอบกับภรรยาเป็นผู้ชักชวนมา ตนจึงลางานมาร่วมเทศกาลด้วย 
 ในความเห็นของคุณราม สัจเทพ สมาคมคีตาอาศรมเป็นตัวเลือกที่ดี เพราะอยู่ใกล้บ้าน 
เหมาะส าหรับคนอินเดียที่อาศัยอยู่ในย่านสุขุมวิทและเอกมัย ส าหรับคนอินเดียที่อยู่ฝั่งธนก็ยากที่จะ
มา ในการเลือกไปศาสนสถานต่างๆ ของชาวอินเดียที่นับถือศาสนาฮินดูก็จะมักจะดูที่ระยะทางว่า ใกล้
บ้านไหม? เพื่อความสะดวกในการเดินทาง หลักเกณฑ์ต่อมาคือ การจัดงานของแต่ละวัด ถ้าวัดไหนจัด
งานก็ไปวัดนั้น 
 แม้จะงานยุ่ง แต่คุณราม สัจเทพ บอกว่า สิ่งหนึ่งที่ตนต้องท าให้ได้ใน 1 ปีก็คือ การไปวัดที่
อินเดียปีละครั้ง เป็นหนึ่งสิ่งที่จะต้องท า จากความเห็นส่วนตัว คุณรามกล่าวว่า ส าหรับวัดที่ไทยกับวัด
ที่อินเดียนั้น ไม่มีความแตกต่างกัน เทวรูปก็องค์เดียวกัน พิธีกรรมต่างๆ เหมือนกัน สิ่งที่ท าให้วัดแต่ละ
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ที่ไม่เหมือนกันนั้นคือ พราหมณ์มากกว่า เนื่องจากพราหมณ์เป็นผู้ควบคุมทิศทางของวัดหรือศาสน
สถานแห่งนั้นๆ 
 
 เทศกาลโฮลี และคุรุปูชา (Holi Festival and Guruji Puja) 
 เทศกาลโฮลีของคีตาอาศรมแห่งประเทศไทยนั้น จะจัดคู่กับคุรุปูชาซึ่งเป็นวันเกิดของท่าน
สวามีหริหระ จี มหาราช  ในวันนี้ศาสนิกชนจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สวยงาม และมาเข้าร่วมพิธีคุรุ
ปูชากันตั้งแต่ช่วงเย็น ซึ่งในเทศกาลนี้คีตาอาศรมจะปิดช้ากว่าปกติ โดยศาสนิกชนสามารถเข้ามาร่วม
พิธีได้เรื่อยๆ ในการท าคุรุปูชานั้น ทางคีตาอาศรมจะน ารองเท้าไม้ไม่มีสายยึดวางไว้เหนือพานที่ ปูทับ
ด้วยผ้าสีแดง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนท่านคุรุเทพ ซึ่งรองเท้าไม้นี้เป็นรองเท้าแบบโบราณเรียกว่า 
Khadau  
 

 
 

ภาพที่ 84 การท าคุรุปูชา  
(ที่มา : อิสรีย์ วุฒิวรากรกิจเมธี 20 มีนาคม 2562) 

 
 ในการท าคุรุปูชานั้น โดยเริ่มแรกท่านเจ้าอาวาสคือ อาจารย์ Jai Prakash Mishra นั้นจะใช้
ช้อนเล็กๆ ตักน้ าให้ศาสนิกชนที่มาประกอบพิธีล้างมือให้สะอาดก่อน ซึ่งศาสนาพราหมณ์ -ฮินดูนั้น
เคร่งครัดเรื่องความสะอาดในการประกอบพิธีกรรมเป็นอย่างมาก จากนั้นจะให้เราน าน้ ารดลงบน
รองเท้า น าสายสิญจน์สีแดงเหลืองคล้องลงบนรองเท้า โรยผงแดงหรือกุมกุมลงบนปุ่มหนีบทั้งสอง 
ขั้นตอนต่อมา ท่านสวามีจะตักข้าวสารใส่มือเรา ให้เรารับมาโรยลงบนรองเท้า ต่อมาก็น าพวงมาลัยมา
คล้องรอบรองเท้าเสมือนการที่เราคล้องพวงมาลัยบูชาครู จากนั้นจึงน าผลไม้ ในที่นี้คือ แอปเปิ้ล วาง
ไว้เหนือรองเท้า และเจิมหน้าผากให้เราด้วยผงสีแดง และน าพวงมาลัยที่เราถวายท่านสวามีมาคล้อง
ให้กับเราเพื่อความเป็นสิริมงคล สุดท้ายจึงท าการผูกสายสิญจน์ให้ โดยท่านสวามีจะตัดสายสิญจน์อัน
เก่าที่ผูกให้ในเทศกาลมหาศิวราตรีออก เป็นอันเสร็จพิธีคุรุปูชา 
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ภาพที ่85 ศาสนิกชนที่มาเข้าร่วมเทศกาลโฮลี 
(ที่มา : อิสรีย์ วุฒิวรากรกิจเมธี 20 มีนาคม 2562) 

 
 ระหว่างนั้น ศาสนิกชนยังคงทยอยมาเรื่อยๆ ไม่ขาดสาย ทุกคนแต่งกายด้วยชุดประจ าชาติ
อย่างสวยงาม ในวันนี้จะไม่มีการจัดสัตสังค์ เป็นวันที่ทุกคนสนุกสนานร่าเริงกัน และมีเด็กๆ มาเข้าร่วม
เทศกาลเป็นพิเศษ 
 

 
 

ภาพที่ 86 รองเท้า Khadau ตัวแทนท่านสวามี 
 (ที่มา : อิสรีย์ วุฒิวรากรกิจเมธี 20 มีนาคม 2562) 

 

 เมื่อเสร็จสิ้นพิธีคุรุปูชาหรือพิธีบูชาครูก็เป็นเวลาประมาณ 21.00 น. ซึ่งควรแก่การท าอารตี
หรือบูชาไฟ จากนั้นท่านเจ้าอาวาสจะน ากลีบดอกไม้ ในปีนี้คือกลีบกุหลาบมาโปรยให้แก่ศาสนิกชน
แทนการโปรยสีแบบโฮลีทั่วไปที่สกปรกและเลอะเทอะ ยากแก่การท าความสะอาด ในการเล่นโฮลีกัน
นั้น จะเป็นเพียงการโปรยกลีบกุหลาบ โดยพี่ Shamila Nandawani กล่าวว่า ในปีก่อนๆ จะมีกลีบ
ดอกไม้เยอะกว่า กลีบดอกไม้ก็จะมีดาวเรือง มีดอกกุหลาบ ซึ่งมีเยอะมาก ขนาดเล่นกันจนจบแล้วก็ยัง
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มีเหลืออีก เป็นที่สนุกสนานมาก แต่ปีนี้กลีบดอกไม้น้อย เลยไม่ค่อยได้เล่นนัก (Shamila Nandawani, 
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562) 
 

 
 

ภาพที่ 87 ท่านเจ้าอาวาสท าการโปรยกลีบกุหลาบในเทศกาลโฮลี 
 (ที่มา : อิสรีย์ วุฒิวรากรกิจเมธี 20 มีนาคม 2562) 

 
 เมื่อเสร็จงานแล้ว ศาสนิกชนที่มาเข้าร่วมเทศกาลก็จะพูดคุยกันอย่างสนุกสนาน มีการถ่ายรูป 
และอวยพรกันว่า ‘Happy Holi’ และน ากลีบดอกไม้มาโปรยกัน เรียกได้ว่า เป็นเทศกาลแห่งความสุข
และความสนุกสนานเป็นอย่างยิ่ง 

             
 

ภาพที่ 88-90   ผู้วิจัยและศาสนิกชนที่มาร่วมพิธีกรรมร่วมถ่ายรูปหลังเทศกาล 
(ที่มา : อิสรีย์ วุฒิวรากรกิจเมธี 20 มีนาคม 2562) 
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 สังเกตได้ว่า คนอินเดียพลัดถิ่นในไทยยังคงพยายามธ ารงรักษาอัตลักษณ์ของตนไว้อยู่ แม้จะ
อยู่มานานกี่รุ่นก็ตาม โดยสมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทยนั้น มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการเชื่อม
คนอินเดียพลัดถิ่นเข้าสู่แผ่นดินมาตุภูมิ นอกจากจุดประสงค์หลักของคีตาอาศรมแห่งประเทศไทยที่
มุ่งเน้นในการเผยแพร่คัมภีร์ศรีมัทภควัทคีตาแล้ว การที่ท่านสวามีหริหระ จี มหาราช เห็นควรว่า ควร
เพิ่มเทศกาลประเพณีขึ้นมา ท าให้คนอินเดียพลัดถิ่นในไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนอินเดียพลัดถิ่นใน
ย่านสุขุมวิทสามารถใช้ศาสนาและศาสถานเป็นตัวกลางส าคัญในการเชื่อมตนเองเข้าสู่แผ่นดินมาตุภูมิ 
เนื่องจากชีวิตของชาวอินเดียนั้นมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับธรรมเนียมประเพณีและเทศกาลต่างๆ 
เป็นอย่างมาก คีตาอาศรมจึงถูกใช้ในฐานะพ้ืนที่ธ ารงอัตลักษณ์ของอินเดียพลัดถิ่นในไทย  
 
 
ความสัมพันธ์ของคีตาอาศรมกับประเทศไทย: แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลง 
 นับตั้งแต่สมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทยได้ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยนั้น สมาคมคีตา
อาศรมแห่งประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีกับแผ่นดินไทยตลอดมา โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 ในงานประชุมคีตาโลกครั้งที่ 6  (The 6th International Geeta Conference) เดือนมีนาคม 
ค.ศ. 1976 (พ.ศ. 2519) ภายใต้หัวข้อ ‘Geeta International Peace and Harmony’ ที่ประเทศ
ไทยเป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งนั้น สมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทยได้รับเกียรติจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (พระยศในขณะนั้น) และสมเด็จพระญานสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งเป็นอาคันตุกะพิเศษที่ให้เกียรติมาร่วมกับสมาคมคีตาอาศรม
แห่งประเทศไทย 
 

       
ภาพที่ 91 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามราชกุมารีสเด็จมาเป็นอาคันตุกะพิเศษในงานประชุมคีตาโลกครั้งที่ 6 

(ที่มา : เอกสาร Eight International Geeta Conference July 1-3, 1989) 
ภาพที่ 92  สมเด็จพระญานสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
(ที่มา : เอกสาร Eight International Geeta Conference July 1-3, 1989) 
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 นอกจากนี้สมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทยยังได้ท ากิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ โดย
การแจกทุนการศึกษาให้แก่ผู้ที่ศึกษาด้านศาสนาและภาษาสันสกฤตอีกด้วย โดยคุณเมฆินทร์ เอื้อ
อนันต์ได้รับการเลือกจากท่านคุรุเทพให้ก่อตั้งทุนการศึกษาในนามของทุนเมฆินทร์ เอื้ออนันต์ (Mekin 
Ueranant Scholarship Fund) เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักศึกษา มีทั้งระดับชั้นประถมศึกษา , ระดับ
มัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ในระดับอุดมศึกษาจะเน้นนักศึกษาที่ศึกษาด้านภาษาสันสกฤต
เท่านั้น โดยมอบทุนให้มหาวิทยาลัย 5 แห่ง เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ 2 แห่งคือ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อีก 3 แห่งคือ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่วนโรงเรียนมี 5 แห่ง ซึ่งจะท าการ
แจกทุกปี ปัจจุบันนี้ทุนการศึกษาแจกทั้งหมดรวม 600,000 กว่าบาทต่อปี มีผู้เข้ารับทุนการศึกษาราว 
120 คนต่อปี ทุนละ 10,000 บาท โดยบุตรีของคุณเมฆินทร์ เอื้ออนันต์คือ คุณวิไล เอื้ออนันต์ ได้ด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการคอยดูแล ‘ทุนการศึกษาเมฆินทร์ เอื้ออนันต์’ คนปัจจุบัน ศิษย์เก่าที่ได้รับ
ทุนการศึกษาจากคีตาอาศรมได้แก่ รศ.ดร. ส าเนียง เลื่อมใส, รศ.ดร. ปรมัตถ์ ค าเอก ปัจจุบันศิษย์เก่า
ทั้งสองด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ าภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เป็นต้น (อนุชา ตีวาลี, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562) 
 สมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทยจะท าการมอบทุนการศึกษาในวันที่ 18 พฤศจิกายนของ
ทุกปี ในพิธีมอบทุนการศึกษาจะมีการสวดคัมภีร์ศรีมัทภควัทคีตา และผู้ก่อตั้งจะเป็นผู้ให้โอวาทแก่ผู้ที่
เข้ามารับทุนการศึกษา ผู้ที่มารับทุนการศึกษา นอกจากจะเป็นนักศึกษาด้านศาสนาและภาษา
สันสกฤตแล้ว จะพิจารณาจากรายได้ของผู้ปกครองและผลการเรียนผลการท างานมาประกอบการ
พิจารณา (สุปรีชญา จับใจ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562) 
 

   
 

ภาพที่ 93-94 การมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนนักศึกษา 
(ที่มา: https://www.facebook.com/groups/geetaashramthailand/) 
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 ในอนาคตมีแนวโน้มว่า สมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทยจะปรับตัวเข้ากับสังคมไทยยิ่งขึ้น 
จากการสัมภาษณ์พูดคุยกับคุณลุง Dilip Kumar พบว่า ตอนนี้ทางสมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศ
ไทยมีความสนใจที่จะเปิดประชุมฟังธรรมพากย์ภาษาไทยส าหรับกลุ่มคนไทยที่มีความสนใจศึกษา
คัมภีร์ศรีมัทภควัทคีตาและการนั่งสมาธิ เนื่องจากในปัจจุบันที่สมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทยมี
แต่พากย์ภาษาฮินดีเท่านั้น ซึ่งเป็นอุปสรรคส าคัญต่อคนไทยที่มีความรู้ความสนใจ แต่ไม่รู้ภาษาฮินดี 
ประกอบกับคนอินเดียพลัดถิ่นในไทยรุ่นหลังที่เกิดและเติบโตในประเทศไทยนั้นมีความรู้ความเข้าใจใน
ภาษาและวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างดี คนอินเดียพลัดถิ่นรุ่นหลังจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่เชื่อมระหว่างสอง
วัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี 
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บทที ่6 
บทวิเคราะหแ์ละสรุปผลการศึกษา 

 
 ความไม่สงบทางการเมือง เศรษฐกิจตกต่่า การระบาดของโรค และความแห้งแล้งนั้นเป็นปัจจัย
ส่าคัญที่น่าพาคนอินเดียอพยพออกสู่ประเทศต่างๆ ประเทศไทยเองก็เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่ชาว
อินเดียในยุคนั้นเลือกมา เนื่องจากคนอินเดียในยุคนั้นล้วนต้องการแสวงหาโอกาสที่ดีกว่าในบ้านเมือง
ตนเอง เพื่อเก็บเงินไปเลี้ยงครอบครัว ปัจจัยด้านเศรษฐกิจจึงเป็นปัจจัยส่าคัญที่น่าพาคนอินเดียอพยพออก
จากแผ่นมาตุภูมิ จนเมื่อก่อร่างสร้างตัวได้แล้ว และพบว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่เหมาะแก่การอยู่
อาศัยจึงมีการตามครอบครัวให้มาอยู่ด้วยในภายหลัง 
 คนอินเดียในยุคเริ่มแรกจึงจัดว่า เป็นคนพลัดถิ่นด้านแรงงาน เพราะอพยพออกนอกจากประเทศ
ด้วยปัจจัยด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก คนอินเดียเมื่อเข้ามาอาศัยอยู่ในสังคมไทย ประกอบกับประเทศไทยเป็น
ประเทศที่เปิดรับความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม เมื่อเทียบกับชาติอื่นๆ คนอินเดียก็จะจับ
กลุ่มอาศัยตามย่านพาณิชย์ต่างๆ ต่อมา เมื่อไม่มีศาสนสถานส่าหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา คน
อินเดียพลัดถิ่นด้านแรงงานเหล่านี้จึงได้ริเริ่มก่อสร้างศาสนสถานของตนขึ้น และใช้ศาสนสถานเหล่านี้เป็น
แหล่งประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและพบปะกับกลุ่มบุคคลเดียวกัน เมื่อย่านการค้าต่างๆ มีความ
เจริญรุ่งเรืองขึ้น พื้นที่อยู่อาศัยดั้งเดิมของคนอินเดียพลัดถิ่นส่วนใหญ่กลายเป็นพื้นที่พาณิชย์ไป คนอินเดีย
พลัดถิ่นจึงได้โยกย้ายมาอาศัยอยู่ตามย่านต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร หนึ่งในนั้นก็คือ ย่านสุขุมวิท ซึ่งเป็น
ย่านที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาต ิ
 เมื่อเทียบกับศาสนสถานเนื่องในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูส่วนใหญ่ในไทย สมาคมคีตาอาศรมแห่ง
ประเทศไทยนั้น เป็นศาสนสถานใหม่ที่เพิ่งเข้าสู่ประเทศไทยได้ไม่นาน การเข้ามาของคีตาอาศรมใน
ประเทศไทยจึงผิดแผกแตกต่างจากศาสนสถานเนื่องในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูแห่งอื่น เนื่องจาก ไม่ใช่ศา
สนสถานที่ถือก่าเนิดมาพร้อมกับคนอินเดียพลัดถิ่นในประเทศไทย แต่เป็นองค์กรทางศาสนาที่เข้ามาด้วย
จุดประสงค์ในการเผยแพร่คัมภีร์ศรีมัทภควัทคีตาเป็นส่าคัญ ซึ่งคนอินเดียส่วนใหญ่นั้นรู้จักคัมภีร์ศรีมัท
ภควัทคีตาและมหากาพย์เรื่องมหาภารตะอยู่แล้ว เพราะว่า สองสิ่งนี้ล้วนแทรกซึมอยู่ในสายเลือดของคน
อินเดียพลัดถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนอินเดียรุ่นเก่า 
 ด้วยเหตุที่คีตาอาศรมในช่วงเริ่มแรกนั้นมีจ่านวนไม่กี่คนต่อมาทวีจ่านวนขึ้นเรื่อยๆ ท่านสวามีจึงมี
ความประสงค์ให้จัดเทศกาลอื่นๆ เพิ่มเติมเพือ่ให้มีกิจกรรมในคีตาอาศรมแห่งประเทศไทยมากยิ่งขึ้น การมี
กิจกรรมหรือเทศกาลทางศาสนาต่างๆ ท่าให้ศาสนิกชนที่มาคีตาอาศรมไม่ใช่เพียงผู้ที่ต้องการศึกษาคัมภีร์
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ศรีมัทภควัทคีตาเท่านั้น หากส่วนหนึ่งก็มาจากคนอินเดียที่มาร่วมประกอบเทศกาลหรือพิธีกรรมต่างๆ ใน
สมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทยอีกด้วย 
 คีตาอาศรมนั้น ไม่ใช่องค์กรทางศาสนาที่ตั้งในประเทศไทยเท่านั้น หากคีตาอาศรมมีอยู่หลาย
ประเทศทั่วโลกนับเป็นหลักร้อยแห่ง แต่ละแห่งไม่ได้ติดต่อกันโดยตรง แต่ติดต่อผ่าน Geeta Ashram 
International Headquarter ที่หน้าที่เป็นตัวกลางส่าคัญในการกระจายข่าว ติดต่อสื่อสารงานต่างๆ และ
คอยสอดส่องดูแลคีตาอาศรมแต่ละแห่งทั่วโลก ซึ่งทางคีตาอาศรมนั้นจะจัดงานสัมมนาที่เรียกว่า 
International Geeta Ashram Conference หรือที่เรียกว่า งานประชุมคีตาโลก ซึ่งผู้คนจากคีตาอาศรม
ทั่วโลกจะไปร่วมงาน เพื่ออภิปราย ถกเถียง และแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับสัจธรรมค่าสอนของคัมภีร์
ศรีมัทภควัทคีตา และด้วยสาเหตุที่สมาชิกส่วนใหญ่ของคีตาอาศรมนั้นมักเป็นคนอินเดียพลัดถิ่นที่อาศัยอยู่
ในประเทศต่างๆ เป็นส่าคัญ งานประชุมคีตาโลกจึงไม่ใช่เพียงเวทีสัมมนาเท่านั้น หากน่ามาสู่การพบปะ
ของผู้คนที่มีบรรพบุรุษมาจากประเทศเดียวกัน โดยมีเวทีศาสนาเป็นตัวเช่ือม 
 เมื่อเทียบกับคีตาอาศรมแห่งอื่นแล้ว คีตาอาศรมแห่งประเทศไทยนั้นจัดได้ว่า มีความหลากหลาย
กว่าคีตาอาศรมแห่งอื่นที่มักเป็นคนอินเดียพลัดถิ่นแทบทั้งหมด แต่ของคีตาอาศรมแห่งประเทศไทยมี
ลักษณะผสมผสาน ทั้งจากครอบครัวเอื้ออนันต์ ครอบครัวชาวไทยที่มีส่วนร่วมในการก่อตั้งสมาคมคีตา
อาศรมแห่งประเทศไทย การเชิญท่านสุกิจ นิมมานเหมินทร์ และ ท่านปรีดี เกษมทรัพย์ มาเป็นประธาน
ฝ่ายฆราวาส คุณ Kajiji คณะกรรมการสมัยก่อตั้งที่เป็นผู้นับถือศาสนาอิสลาม และกล่าวว่า เคยมี
คณะกรรมการที่เป็นชาวสิกข์ด้วย คีตาอาศรมจึงพยายามสะท้อนภาพของความหลากหลายทางศาสนา 
เชื้อชาติ และวัฒนธรรม เนื่องจากคีตาอาศรมนั้นมุ่งเน้นในการเผยแพร่คัมภีร์ภควัทคีตา โดยไม่ปิดกั้นเรื่อง
เชื้อชาติ สีผิว วรรณะ หรือศาสนา 
 นอกจากนี้จากตัวอย่างงานประชุมคีตาโลกครั้งที่ 6 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัด และมี
การเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระญานสังวร พระสังฆราช สกล
สังฆปริณายก โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเป็นตัวแทนสถาบันพระมหากษัตรยิ์ 
และสมเด็จพระญานสังวร พระสังฆราช สกลสังฆปริณายกเป็นตัวแทนของสถาบันศาสนา ทั้งสองพระองค์
จึงสะท้อนให้เห็นภาพของมิตรภาพอันดีระหว่างคีตาอาศรมกับประเทศไทยที่เป็นประเทศที่พักพิง 
 อัตลักษณ์และการด่าเนินงานของคีตาอาศรมแห่งประเทศไทยส่วนใหญ่จะอิงตามความประสงค์
ของท่านสวามีหริหระ จี มหาราชเมื่อครั้งท่านยังมีชีวิต ทั้งการจัดสัตสังค์ในวันต่างๆ การประดิษฐาน
เทวรูปในคีตาอาศรมแห่งประเทศไทยที่ท่านสวามีให้น่าพระพุทธเจ้าเข้ามาประดิษฐานด้วย เนื่องจากท่าน
สนิทสนมกับ สมเด็จพระญานสังวร พระสังฆราช สกลสังฆปริณายก และไม่ต้องการแบ่งแยกศาสนาจึงให้
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อัญเชิญพระพุทธเจ้ามาประดิษฐานรวมกับเทพเจ้าต่างๆ ซึ่งชาวอินเดียส่วนใหญ่เชื่อว่า พระพุทธเจ้าเป็น
อวตารที่ 8 ของพระวิษณุเทพ และด้วยความที่คนอินเดียพลัดถิ่นส่วนใหญ่มาอาศัยพักพิงอยู่ในเมืองพุทธ 
เมื่อพระพุทธเจ้าเป็นคนอินเดียเหมือนกัน คนอินเดียพลัดถิ่นในไทยจึงมีความรู้สึกสนิทสนมกับศาสนาพุทธ
ได้ เนื่องจากเป็นศาสนาที่ถือก่าเนดิในประเทศของตนเอง 
 ในด้านของกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์นั้น ทางคีตาอาศรมได้จัดมอบทุนการศึกษาให้แก่
นักเรียนนักศกึษาต้ังแต่ระดับช้ันประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา ในระดับอุดมศึกษาเน้นไปท่ีนักศึกษา
ด้านศาสนาและวิชาภาษาสันสกฤต ซึ่งให้ทุนจ่านวนทั้งสิ้น 10,000 บาทด้วยกัน โดยให้แก่มหาวิทยาลัย 5 
แห่ง ซึ่งประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยสงฆ์ 2 แห่ง มหาวิทยาลัยรัฐ 3 แห่ง ซึ่งศิษย์เก่าของคีตาอาศรมแห่ง
ประเทศไทยที่ได้รับทุนการศึกษา 2 ท่าน คือ รศ. ดร. ส่าเนียง เลื่อมใส ขณะรับทุนเป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กับ รศ.ดร. ปรมัตถ์ ค่าเอก ขณะรับทุนเป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งทั้งสองท่านปัจจุบันเป็นอาจารย์อยู่ภาควิชาภาษาตะวันออก 
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และเป็นหนึ่งในจ่านวนผู้รู้ภาษาสันสกฤตในระดับเชี่ยวชาญและมี
ความเช่ียวชาญในศาสนา สังคมและวัฒนธรรมอินเดีย ทุนการศึกษาเมฆินทร์ เอื้ออนันต์ของคีตาอาศรมจึง
มีส่วนช่วยในการพัฒนาความรู้ด้านภาษาสันสกฤตและศาสนาในประเทศไทย 
 คีตาอาศรมไม่ใช่องค์กรทางศาสนาที่วัตรปฏิบัติอันเคร่งครัด แต่คนอินเดียพลัดถิ่นในไทยส่วนใหญ่
ยังรักษาข้อปฏิบัติทางศาสนาอย่างเคร่งครัดเช่นเดียวกับศาสนสถานเนื่องในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูทั่วไป 
และผู้หญิงยังคงรักษาธรรมเนียมปฏิบัติที่ว่า หากมีประจ่าเดือนจะไม่เข้าสู่ศาสนสถาน ซึ่งเป็นสิ่งที่คน
อินเดียถือกันเป็นอย่างยิ่งว่า ในช่วงมีประจ่าเดือนเป็นช่วงที่ควรพักผ่อนอยู่บ้าน ไม่ต้องประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนา แต่สามารถสวดมนต์อะไรได้ตามปกต ิ
 ในด้านของศาสนิกชนที่มายังสมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทยนั้น สามารถแบ่งได้กลุ่มหลักๆ 
คือ กลุ่มคนอินเดียพลัดถิ่นที่มาคีตาอาศรมเป็นประจ่ากับกลุ่มคนอินเดียพลัดถิ่นที่อาจจะมาในช่วงเทศกาล
เท่านั้น 
 จากการสอบถามสัมภาษณ์พบว่า คนอินเดียพลัดถิ่นส่วนใหญ่นั้นมีลักษณะเป็น Multilingual คือ
สามารถพูดได้หลายภาษา เนื่องจากคนอินเดียพลัดถิ่นส่วนใหญ่ต้องด่ารงอยู่ในหลายสังคม ส่วนใหญ่มัก
สนทนาภาษาฮินดีได้เป็นหลัก เนื่องจากภาษาฮินดีเป็นภาษาราชกร ถัดมาก็คือภาษาอังกฤษ ซึ่งคนอินเดีย
พลัดถิ่นนั้นให้ความส่าคัญด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก ตามมาด้วยภาษาถิ่นจากรัฐถิ่นก่าเนิดของ
ตนเองหรือของบรรพบุรุษตนเอง เช่น คุณลุง Dilip Kumar มีชาวสินธ์ก็สามารถพูดภาษาสินธีได้ คุณป้าอู
ซาเดวี ปานเดย์มาจากเมืองโครัขปุร รัฐ U. P. สนทนาภาษาโภชปุรีได้ คุณป้าสรัสวตี ตากอร์ มาจากรัชคุ
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ชราต สามารถสนทนาภาษาคุชราตีได้ คุณราม สัจเทพ เป็นคนปัญจาบ ก็สนทนาภาษาปัญจาบีได้ ส่วน
ภาษาไทยนั้นขึ้นกับความบ่อยถี่ที่คนอินเดียพลัดถิ่นแต่ละคนมีปฏิสัมพันธ์กับคนนอกกลุ่มของตัวเอง 
โดยศาสนิกชนบางส่วนไม่สามารถสนทนาภาษาไทยได้เลยก็มีเช่นกัน โดยมักจะเป็นมากในสตรีที่เป็น
แม่บ้านอยู่กับบ้าน ส่วนผู้ชายนั้นแม้อยู่มาระยะสั้นๆ หรืออยู่มานานแล้วก็สามารถสนทนาภาษาไทยได้
มากกว่า เนื่องจากเป็นคนท่างานหาเลี้ยงครอบครัว และต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนไทยที่เป็นคนในพื้นที่
ตลอดเวลา 
 คนอินเดียพลัดถิ่นในไทยยังคงมีความภาคภูมิใจในภาษาของมาตุภูมิตนเอง โดยมักจะพูดภาษา
ฮินดีหรือภาษาถิ่นกันที่บ้าน เมื่อเจอกลุ่มพวกเดียวกันเองก็จะสนทนาด้วยภาษาเดียวกัน หากเจอคนที่มา
จากถิ่นเดียวกัน ก็จะสนทนาภาษาถิ่น คนอินเดียพลัดถิ่นในไทยยังคงพยายามธ่ารงรักษาอัตลักษณ์ของตน
อย่างเหนียวแน่น ทั้งภาษา การแต่งกาย ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรม 
 จุดประสงค์ของผู้ที่มาคีตาอาศรมนั้นมีความแตกต่างกันไป บางรายมีความสนใจด้านศาสนาและ
พระธรรมค่าสอน บางรายต้องการบูชาเทพเจ้า หรือเข้าร่วมศาสนพิธีเข้าร่วมเทศกาลต่างๆ แต่เพียงเท่านั้น 
โดยอาจจะดูว่า ศาสนสถานแห่งไหนจัดได้ยิ่งใหญ่อลังการ ศาสนสถานแห่งไหนใกล้บ้าน การที่คีตาอาศรม
แห่งประเทศไทยย้ายมายังบริเวณสุขุมวิทที่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของคนอินเดียพลัดถิ่นในไทยจึงตอบสนอง
ความต้องการของคนเหล่านี้ที่ต้องการเชื่อมโยงตนเองเข้ากับมาตุภูมิผ่านพิธีกรรมทางศาสนา ด้วย
จุดประสงค์ที่แตกต่างกัน ทว่ากลับดึงดูดผู้คนเข้ามารวมบนพ้ืนที่เดียวกัน เกิดการพบปะพูดคุย และน่าไปสู่
การสร้างเครือข่ายในที่สุด 
 คนอินเดียพลัดถิ่นในไทยนั้นยังคงยึดมั่นในการแต่งงานกับกลุ่มคนเดียวกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นผ่าน
คนอินเดียพลัดถิ่นหลายคนที่เข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทยเนื่องจากสาเหตุการแต่งงาน เช่น สามีของพี่
ลักษมี ดูเบย์, คุณป้าอูซาเดวี ปานเดย์ และพี่ Smita คนเหล่านี้เป็นคนพลัดถิ่น เพราะต้องแต่งงานกับคู่
สมรสที่ไม่ได้อยู่ในบ้านเกิดเมืองนอนของตน แต่ขณะเดียวกัน การแต่งงานในลักษณะนี้ของคนอินเดียกลับ
เป็นส่วนส่าคัญที่ส่งผลให้คนอินเดียพลัดถิ่นในไทยยังธ่ารงอัตลักษณ์ของตนได้อย่างเข้มแข็ง เพราะได้คู่
สมรสที่มาจากประเทศมาตุภูมิของตนเอง 
 การมาคีตาอาศรมนอกจากจะเป็นการได้มาร่วมพิธีกรรมทางศาสนา และพบปะกับกลุ่มคน
อินเดียด้วยกันแล้ว บางครั้งการรู้จักผู้คนก็น่ามาสู่ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการ
มี Connection แต่ส่าหรับลุง Dilip มองว่า เป็นเพียงผลพลอยได้เท่านั้น เพราะตนไม่ได้มองที่ตรงนั้น แต่
ถ้าถามว่า ได้ไหม มันก็ได ้
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 คนอินเดียพลัดถิ่นที่ถือก่าเนิดในประเทศอินเดีย และอพยพโยกย้ายมาตั้งถิ่นฐานส่วนใหญ่ใน
ประเทศไทยนั้น ส่วนมากจะยังคงถือหนังสือเดินทางของประเทศอินเดีย เนื่องจากเหตุผลที่แตกต่างกันไป 
บางคนอาจจะอยู่มานานแล้วไม่ได้สัญชาติอย่างกรณีของคุณป้าอูซาเดวี ปานเดย์ ซึ่งต้องจ่ายค่าด่าเนินการ
ต่างๆ ให้รัฐบาล ส่วนคุณลุง Dilip Kumar นั้น เลือกให้เป็นเช่นนี้เอง เนื่องจากต้องการใช้ประโยชน์จาก
การมีสัญชาติอินเดียในการซื้อที่ดินที่อินเดีย เหตุผลของแต่ละปัจเจกบุคคลจึงแตกต่างกันออกไป 
 ส่วนคนอินเดียพลัดถิ่นที่เกิดในประเทศไทย และได้รับสัญชาติไทยโดยก่าเนิดนั้น การกรอกชื่อ
ศาสนาลงในบัตรประชาชนนั้นก็ตามแต่บุคคลอย่างบางคนก็กรอกศาสนาพราหมณ์-ฮินดูไป เช่นกรณีของ
พี่ลักษมี ดูเบย์ แต่บางคนก็กรอกศาสนาพุทธไป แต่ยังคงเป็นฮินดูเช่นเดิมก็มี เช่นกรณีของน้องอานันต์ ตรี
ปาธี เพราะสาเหตุของการกรอกแบบฟอร์มข้าราชการนั้นค่อนข้างมีความยุ่งยาก และเป็นเพียงตัว
อักษรบนบัตรประชาชนเท่านั้น ไม่จ่าเป็นต้องเกี่ยวข้องกับชุดความจริงแต่ประการใด คนอินเดียที่ถือ
ก่าเนิดในประเทศไทยนั้นจะมีจิตส่านึกทางชาติพันธุ์แตกต่างจากคนอินเดียพลัดถิ่นที่เกิดในประเทศอินเดีย 
เนื่องจากคนเหล่านี้เกิดในไทย เรียนที่ไทย โตที่ไทย และได้รับบัตรประชาชนหรือสัญชาติไทย มีเพื่อนก็
เป็นคนไทย แม้บางคนจะสนทนาภาษาไทยไม่คล่อง เช่นกรณีของพี่ Gobhind Nandawani แต่เมื่อถาม
ว่า เป็นคนอินเดียใช่ไหม? เขาก็จะตอบว่า คนไทย อย่างกรณีของน้องนิตยา ปานเดย์ เมื่อเจอคนต่างกลุ่ม
น้องก็จะบอกว่า น้องเป็นคนอินเดีย แต่เมื่อถามว่า น้องเป็นคนอินเดียหรือคนไทย ในกรณีที่ต้องเลือกน้อง
ก็จะตอบว่า เป็นคนไทย อัตลักษณ์ของคนกลุ่มนี้จึงมีลักษณะเลื่อนไหลไปตามสถานการณ์ต่างๆ มากกว่า 
เพราะคนกลุ่มนี้ก่าลังยืนอยู่ระหว่างความเป็นคนไทยและความเป็นอินเดีย ซึ่งเป็นลักษณะที่พบเห็นได้ใน
กลุ่มคนพลัดถิ่นทั่วไป 
 โดยคุณลุง Dilip Kumar ได้กล่าวว่า เวลากรอกเอกสารราชการนั้นก็กรอกตามที่เขามีให้ ระบุให้ 
เพราะการอธิบายให้ฟังมันยืดยาว ก็กรอกข้อมูลตามที่เขาอยากรู้ เช่น สัญชาติอินเดีย เชื้อชาติอินเดีย 
ศาสนาฮินด ู
 แต่ในความจริงแล้ว ส่าหรับคนอินเดีย ฮินดูนั้น ไม่ใช่ศาสนา แต่เป็นวิธีการด่าเนินชีวิต เพราะ
ฮินดูเป็นสิ่งที่ฝังรากอยู่ในชีวิตของคนอินเดียทุกคน และครอบคลุมพิธีกรรมเปลี่ยนผ่านทุกช่วงของชีวิต 
ตั้งแต่เกิดจนตาย ฮินดูจึงเป็นวิธีการด่าเนินชีวิตที่แทรกซึมไปทุกอณูของคนอินเดีย 
 สิ่งนี้จึงเป็นจุดอ่อนของงานราชการที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจด้านสังคมวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่ม
เท่าที่ควร ท่าให้ไม่มีความเข้าใจด้านนี้อย่างถ่องแท้ ชุดความจริงในระบบราชการกับชุดความจริงบนโลก
แห่งความเป็นจริงจึงเป็นสิ่งที่แยกออกจากกัน และบางครั้งไม่สามารถน่ามาชี้วัดอะไรได ้
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 นอกจากนี้คนอินเดียพลัดถิ่นในไทยส่วนใหญ่ยังคงเดินทางไป-กลับแผ่นดินมาตุภูมิของตนเองอยู่
ตลอด ทั้งด้วยสาเหตุการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ การจาริกแสวงบุญ หรือการศึกษา 
 จากการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมโดยการเข้าร่วมศาสนพิธีและเทศกาลต่างๆ พบว่า ทุกอย่าง
ในพิธีทางศาสนานั้นยังคงลักษณะของความเป็นฮินดูอยู่อย่างเด่นชัด ทั้งภาษาที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรม
ต่างๆ ทุกอย่างล้วนด่าเนินด้วยภาษาฮินดีทั้งสิ้นและยังคงวัตรปฏิบัติเดิม ซึ่งจากการสอบถามคนอินเดีย
พลัดถิ่นส่วนใหญ่ก็พบว่า พวกเขาไม่เห็นความแตกต่างระหว่างศาสนสถานเนื่องในศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู
ในประเทศไทยกับที่อินเดียเท่าใดนัก เพราะทุกอย่างที่เป็นแก่นยังคงเหมือนกันทุกอย่าง เพราะเป็นสิ่งที่
ก่าหนดไว้ว่า ต้องเป็นเช่นนี้ๆ แต่สิ่งที่แตกต่างกันมักจะเป็นแนวทางของปูชารีแต่ละท่านที่เป็นคนดูแล 
เพราะปูชารีมีความส่าคัญในการก่าหนดทิศทางของศาสนสถานแห่งต่างๆ ที่ตนดูแล 
 สิ่งที่แตกต่างออกไปจากประเทศอินเดียนั่นก็คือ พิธีกรรมทางศาสนาและเทศกาลต่างๆ น้ันไม่ได้
อยู่บนแผ่นดินมาตุภูมิของตน คนอินเดียพลัดถิ่นก่าลังอาศัยอยู่บนแผ่นดินไทยที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ และศาสนาพราหมณ์-ฮินดูเป็นประชากรส่วนน้อยในประเทศ ดังนั้น วันหยุดทางราชการ
ต่างๆ จึงอิงตามประวัติศาสตร์ไทยและศาสนาพุทธเป็นหลัก ดังในงานของ Ruchi Agarwal (2014) กล่าว
ว่า อัตลักษณ์ของผู้นับถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดูนั้นมีการปรับตัวเข้ากับประเทศที่ตนพักพิงอาศัย อย่างใน
ประเทศมาเลเซียนั้น มีความหลากหลายทางศาสนาและชาติพันธุ์อยู่สูง มีประชากรที่เป็นชาวอินเดียเชื้อ
สายทมิฬเป็นจ่านวนมาก ดังนั้น วันหยุดตามปฏิทินฮินดูจึงถูกก่าหนดให้เป็นวันหยุดราชการให้ประเทศ
มาเลเซีย ท่าให้คนอินเดียในมาเลเซียนั้น ได้รับการสนับสนุนในการจัดกิจกรรมทางศาสนาจากประเทศที่
ตนพักพิง ส่วนในประเทศไทยนั้น แม้ว่า ประเทศไทยจะยอมรับศาสนาพราหมณ์ – ฮินดูเป็นหนึ่งในศาสนา
ในสังคมไทย แต่ไม่ได้มีนโยบายในการเอื้อประโยชน์ให้คนเหล่านี้ประกอบศาสนพิธีหรือเทศกาลต่างๆ ได้
ง่ายขึ้น ประกอบกับประเทศไทยนั้นอิงวันหยุดต่างๆ ตามปฏิทินสากล ซึ่งไม่สอดคล้องกับปฏิทินของ
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูที่เป็นจันทรคติ การบูชาเทพเจ้าประจ่าแต่ละวันของฮินดูจึงยากล่าบากมากขึ้น 
เพราะคนอินเดียที่นับถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดูส่วนใหญ่ โดยเฉพาะผู้ชายนั้นจ่าเป็นต้องท่างานหาเลี้ยง
ครอบครัว อยากประกอบศาสนพิธี แต่ก็กลัวว่าจะเสียการเสียงาน 
 ภาวะสังคมสมัยใหม่และรูปแบบการท่างานแบบในยุคปัจจุบันจึงเป็นส่วนส่าคัญที่ท่าให้อัตลักษณ์
เริ่มเลือนรางลง เพราะทุกอย่างไม่ได้เอื้อต่อการธ่ารงอัตลักษณ์อีกเช่นเคย ถึงอย่างไรก็ตาม คนอินเดียพลัด
ถิ่นในไทยยังคงพยามธ่ารงรักษาอัตลักษณ์ของตนไว้อย่างเหนียวแน่น ซึ่งสมาคมคีตาอาศรมเองก็มีบทบาท
ต่อคนอินเดียพลัดถิ่นในไทยหลายประการ ทั้งการเผยแพร่พระธรรมค่าสอนของคัมภีร์ศรีมัทภควัทคีตา ซึ่ง
เป็นคัมภีร์ปรัชญาโบราณของอินเดีย โดยเริ่มแรกกลุ่มศาสนิกชนที่เข้ามา อาจต้องการมากราบไหว้บูชา
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เทพเจ้า หรือมาร่วมศาสนพิธีแต่เพียงอย่างเดียว หากเมื่อร่วมฟังสัตสังค์บ่อยๆ มักจะเกิดความสงสัยใคร่รู้
และลงมือศึกษาเอง การเข้าร่วมฟังสัตสังค์จึงเป็นกระบวนการส่าคัญในการหล่อหลอมโดยไม่รู้ตัว เมื่อมา
ฟังเป็นประจ่าทีละนิดทีละน้อย มาบ่อยๆ ก็จะรู้เยอะขึ้น รู้มากขึ้นไปเอง ในช่วงเทศกาลส่าคัญต่างๆ หรือ
ต้องการประกอบพิธีกรรมใดๆ ทางสมาคมคีตาอาศรมแห่งประเทศไทยก็จะได้ร่วมจัดเทศกาลส่าคัญต่างๆ 
นั้นด้วย ท่าให้คนอินเดียพลัดถิ่นในไทยสามารถประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้เช่นเดียวกับครั้งยังอยู่ใน
มาตุภูมิของตนเอง 
 ด้วยความที่ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูนั้น สอดแทรกอยู่ในทุกช่วงชีวิตของคนอินเดีย และปลูกฝังใน
เรื่องการศึกษาธรรมะ การท่าบุญ การท่าทาน ในช่วงวันเกิดหรือวันครบรอบแต่งงาน คนอินเดียพลัดถิ่นใน
ก็จะท่าบุญท่าทาน โดยมีคีตาอาศรมแห่งประเทศไทยเป็นตัวเลือกหนึ่ง การสวมพวงมาลัยที่ได้ถวายแก่
เทพเจ้าไปแล้วจึงเป็นการสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิต นอกจากนี้คนอินเดียยังนิยมการเลี้ยงอาหาร 
หรือการเป็นเจ้าภาพสัตสังค์หรือการประชุมฟังธรรม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างศาสนา
พุทธกับศาสนาพราหมณ-์ฮินดูที่ถือก่าเนิดในอู่อารยธรรมเดียวกัน 
 จากที่กล่าวมา จึงเห็นได้ว่า คีตาอาศรมแห่งประเทศไทยกับคนอินเดียพลัดถิ่นในไทยนั้นยังคงมี
ลักษณะพึ่งพาอาศัยกัน คีตาอาศรมแห่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในศาสนสถานที่มีบทบาทในชีวิตของคน
อินเดียพลัดถิ่นในไทยที่นับถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และมีส่วนช่วยในการธ่ารงรักษาอัตลักษณ์ของคน
อินเดียพลัดถิ่นไว้ให้มีความเหนียวแน่นยิ่งขึ้น เมื่อเทียบกับกลุ่มชนอื่น กลุ่มคนอินเดียพลัดถิ่นในไทยนั้นถือ
ว่า ยังคงธ่ารงรักษาอัตลักษณ์ของตนไว้ได้เป็นอย่างดี แม้มีบางส่วนจะปรับตัวเข้ากับสภาพสังคมไทย หาก
โดยแก่นแท้แล้วยังคงลักษณะเดิม เพราะชาวอินเดียมีความภาคภูมิใจในชาติก่าเนิดของตนเป็นอย่างมาก 
และศาสนาพราหมณ์-ฮินดูที่ฝังรากอยู่ในสังคมอินเดียมาเป็นเวลาเนิ่นนานหลายพันปี ได้ถูกถักทอเข้ากับ
ชีวิตของคนอินเดียอย่างไม่อาจแยกออกจากกันได้ ด้วยความเกี่ยวพันกันอย่างแนบแน่นนี้ คนอินเดียพลัด
ถิ่นในไทยจึงยังคงมีอัตลักษณ์ที่เข้มแข็งอยู่ หากในวันข้างหน้าก็มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากแนวคิด
ของเด็กรุ่นใหม่ที่เริ่มออกห่างจากศาสนา แต่ด้วยสถานการณ์ในตอนนี้ คนอินเดียพลัดถิ่นในไทย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่คีตาอาศรมแห่งประเทศไทยแห่งนี้ยังคงยืนหยัดอยู่ท่ามกลางกระแสความ
เปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี  
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