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บทคัดย่อ 

งานวิจัยเรื ่องอัตลักษณ์และความเป็นผู ้กระทำการของชาวไทยซิกข์ มีวัตถุประสงค์คือ             
1) เพื ่อท ี ่จะศึกษาประว ัต ิศาสตร ์ความเป็นมาของกลุ ่มคนไทยศาสนาซิกข ์ในประเทศไทย                        
และ 2) เพ่ือที่จะศึกษาและวิเคราะห์อัตลักษณ์และความเป็นผู้กระทำการของคนไทยเชื้อสายซิกข์ โดย
ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพทางมานุษยวิทยา ภายใต้กรอบการมองว่า ชาวซิกข์ มีปฏิบัติการเพ่ือ
แสดงอัตลักษณะและความเป็นผู้กระทำการในชีวิตประจำวัน โดยศึกษาผ่านการธำรงอัตลักษณ์ทั้งเชิง
รูปธรรม โดยเฉพาะอัตลักษณ์ 5ก (ผม,กำไลเหล็ก,หวี,ดาบ และกางเกงขาสั้น) และอัตลักษณ์เชิง
นามธรรม  

 ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการสั ่งสมทุนที ่ต่างกัน ส่งผลต่อการการเป็นผู ้กระทำการใน
ชีวิตประจำวัน และการเลือกท่ีจะธำรงหรือเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ของชาวซิกข์ ในสนามต่าง ๆ (บ้าน, 
วัดซิกข,์ วัดพุทธ และท่ีทำงาน/โรงเรียน) ฮาบิตัสเป็นเครื่องมือของการแสดงอัตลักษณ์ และเป็นทุนใน
การสร้างความเป็นผู้กระทำการให้แก่ชาวซิกข์ด้วยในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้พื ้นที่ของสนามใน
ชีวิตประจำวันยังมีส่วนในการกำหนดอัตลักษณ์ สร้างพลังของอัตลักษณ์ร่วม รวมทั้งเปิดให้บุคคลได้
เลือกเอาทุนทางวัฒนธรรมบางอย่างมาแสดงออกถึงความเป็นผู้กระทำการของตน ขณะที่ในบางพ้ืนที่
กลับสะท้อนความขัดแย้งกันระหว่างอัตลักษณ์และความเป็นผู้กระทำการ 
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กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยชิ้นนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีด้วยความเมตตาของผู้ให้ข้อมูลในสนามท่ีได้ให้ข้อมูล
ตามความจริง ตั้งใจ เอ็นดูผู้วิจัย อีกท่ังดีใจกับผู้วิจัยที่ศึกษางานเกี่ยวกับศาสนาของตน 
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ทั้งเรื่องการเรียน และปัญหาชีวิตอ่ืน ๆ   

 ขอขอบคุณพ่ีแพรอาจาร์ยสอบที่ให้คำแนะนำเพ่ิมเติมจากอาจารย์ที่ปรึกษา และช่วยให้ผู้วิจัย
ทำงานชิ้นนี้ออกมาเสร็จสมบูรณ์ 

 ขอขอบคุณ Covid-19 ที่ทำให้ผู้วิจัยได้อยู่บ้านและมีเวลาในการทำงานชิ้นนี้ได้อย่างเต็มที่ 

 ขอขอบคุณครอบครัวของผู้วิจัยที่ทุกคนคอยกำลังใจ และสนับสนุนตลอดมา  

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณ และชื่นชมตัวเองท่ีสามารถเรียน และทำงานพร้อมกันตั้งแต่ปี 1               
สามารถแบ่งเวลาในการเรียนแล้วทำวิจัยชิ้นนี้สำเร็จด้วยดี ถึงแม้จะท้อ เบื่อ เหนื่อยก็ตาม แต่เมื่อทำ
สำเร็จ ความรู้สึกดังกล่าวก็ได้หมดลง มีแต่ความรู้สึกดีใจ และภูมิใจกับผลงานของตัวเอง 
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บทที่ 1 

บทนำ 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา   

คำว่า “ซิกข์” คือศาสนาที่เกิดขึ้นในแคว้นปัจจาบ ประเทศอินเดีย เมื่อปีพุทธศักราช 2012 
ก่อตั่งขึ้นโดย พระศาสดาศรีคุรุนานัก (Sri Guru Nanak) โดยศาสนาซิกข์เป็นศาสนาแบบเอกเทวนิยม 
ที่มีคำสอนให้ตั้งอยู่บนรากฐานแห่งความเป็นจริงและเน้นความเรียบง่าย สอนให้ศาสนิกชนยึดมั่นและ
ศรัทธาในพระเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียว ซึ่งหมายถึงคำสอนต่าง ๆ ที่จดบันทึกไว้ในพระคัมภีร์คุรุครันธ์
ซาฮิบที่รวมกฎ, ข้อพึงปฏิบัติ, บทสวดภาวนา และคำสอนของคุรุผู้เป็นศาสดาทั้ง 10 องค์ คือ พระ
ศาสดาคุรุนานักเทพ (Guru Nanak Sahib), พระศาสดา คุรุอังคัตเดว (Guru Angad), พระศาสดา คุรุ
อามัรดาส (Guru Amar Das), พระศาสดา คุรุรามดาส (Guru Ram Das), พระศาสดา คุรุอรยันเดว 
(Guru Arjan), พระศาสดา คุรุฮัรโควินท์ (Guru Hargobind), พระศาสดา คุรุฮัรราย (Guru Hai Rai), 
พระศาสดา คุรุฮัรกฤษณ (Guru Har Krishan) พระศาสดา คุรุเตคบฮาดัรฺ (Guru Tegh Bahadurc) 
และ พระศาสดา คุรุโควินท์สิงห์ (Guru Gobind Singh) โดยเรียงตามพระศาสดาองค์แรกจนถึงถึง
องค์สุดท้าย ซึ่งใน ปี พ.ศ. 2251 พระศาสดาองค์สุดท้ายหรือคุรุโควินทสิงห์ได้บัญญัติให้ชาวซิกข์ยึดถือ
บทสั่งสอนในพระคัมภีร์อาดิครันถ์แต่เพียงอย่างเดียว เป็นการยุติการสืบทอดศาสนาโดยบุคคลใน
ขณะที่พระองค์ยังมีพระชนม์ชีพอยู่ พระองค์ได้สังคายนา “พระมหาคัมภีร์อาทิครันถ์” ซึ่งรวบรวมบท
สวดของพระศาสดา 5 พระองค์แรกและบทสวดของนักบุญ นักบวช จากศาสนาฮินดูและอิสลามที่มี
แนวความคิดเดียวกันโดยพระศาสดาคุรุอรยันเดว (พระศาสดาพระองค์ที่ 5) และได้ผนวกบทสวดของ
พระศาสดาพระองค์ที่ 9 แล้วสถาปนาเป็นพระศาสดานิรันดร์กาลของซิกข์ ทรงให้พระนามว่า “พระ
ศาสดาศรีคุรุครันถ์ซาฮิบ” จวบจนปัจจุบัน  

ศาสนาซิกข์เป็นศาสนาที่เน้นในหลักของการปฏิบัติเป็นศาสนาแห่งความเชื่อมั่นและศรัทธา
อยู่ด้วยเหตุและผล สนับสนุนด้วยหลักคําสอนให้มนุษยชาติเป็นคนดี ศาสนาซิกข์แนะแนวทางแห่งการ
ดํารงชีวิตอย่างมีคุณค่าและการอุทิศตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม สอนให้ทุกคนมีความเท่า
เทียมกัน คนทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา และทุกชนชั้นวรรณะ ต่างก็เสมอภาคกัน เมื่ออยู่เบื้องหน้าพระเจ้า 
(ชวลิต เสาภาคย์พงศ์ชัย, 2555: 1) 

ศาสนาซิกข์ได้เข้ามาสู่ประเทศไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล
ที่ 5 โดยชาวซิกข์กลุ่มแรกได้เดินทางมาเพื่อทําการค้าขาย และด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
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ท่านชาวซิกข์จึงได้ตั้งถิ่นฐานบริเวณย่านพาหุรัดเป็นแห่งแรก ในเวลาต่อมาจากการที่ชาวซิกข์เป็นผู้ที่
เลื่อมใสและเคร่งครัดในศาสนา จึงได้มีการสร้างคุรุดวารา (Gurudwara) หรือศาสนสถานของชาว
ซิกข์ขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ในการประกอบศาสนกิจ รวมถึงเป็นศูนย์รวมในการสืบทอดวัฒนธรรม
ประเพณี ความเชื่อ ภาษา ตลอดจนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเรื่อยมาจนกระทั่งในปัจจุบัน ใน
เวลาต่อมาชาวซิกข์ได้กระจายกันไปตั้งถิ่นฐานตามจังหวัดต่าง ๆ ในประเทศไทย ก็ได้มีการสร้างศาสน
สถานขึ้นในชุมชนชาวซิกข์ทุก ๆ แห่ง สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน (อภิรัฐ คำวัง, 2556: 115) 

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าคนไทยศาสนาซิกข์ในประเทศไทยได้มีการเข้ามาตั้งถิ ่นฐานที่
ประเทศไทยนานหลายชั่วอายุแล้ว ซึ่งแน่นอนว่าการที่คนอินเดียศาสนาซิกข์ในประเทศไทยได้ย้ายถิ่น
ฐานมาตั้งรกรากใหม่ท่ีประเทศไทย อีกท้ังได้สัญชาติไทยมาจนถึงปัจจุบัน พวกเขาจะต้องปรับตัว ไม่ว่า
จะเป็นการแต่งกาย อาหาร ภาษา วัฒนธรรม และการเป็นอยู่อื่น ๆ ให้เข้ากับสังคมวัฒนธรรมที่ไม่
หยุดนิ่งอย่างประเทศไทย 

 

สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างชัดเจนนับตั้งแต่มีการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาล
ที่ 5 ซึ่งเป็นผลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านอื่น ๆ ตามมา และกล่าวได้ว่าการเปลี่ยนแปลงใน
ระยะดังกล่าวได้สืบเนื่องและส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ในปี พ.ศ. 2475 โดยกลุ่มหัว
ก้าวหน้าที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองตามรูปแบบของการปกครองแบบประชาธิปไตยในฝรั่งเศส ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงในครั้งนั้นนอกจากได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองแล้วยังได้เปลี่ยนแปลงแนวคิดของ
คนไทยด้วยที่สําคัญคือด้านสังคมและวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงจึงเป็นสิ่งที่สังคมไทยได้เผชิญมาโดย
ตลอด  คนไทยจึงมีวิธีการเรียนรู้ที่จะปรับตัว ให้เข้ากับสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้ดี  
ในการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในสังคมนั้นได้ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของวิถีชีวิตหรือ
รูปแบบของวัฒนธรรม ซึ ่งจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนไปตามสภาพของสังคมด้วย ดังนั ้นวัฒนธรรม
บางอย่างจึงได้สูญหายไปบางอย่างได้เกิดขึ้นมาใหม่จากการรับเอาวัฒนธรรมของชาติอื่นเข้ามา  (ร้อย
ตำรวจโท ประธาน เขียวขำ, 2546: 1-3) 

นอกจากความเปลี่ยนแปลงในข้างต้นยังมีการเปลี่ยนแปลงจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
โดยเฉพาะด้านข้อมูลข่าวสาร ที่สามารถทําให้การติดต่อสื่อสาร และส่งข้อมูลไปยังส่วนต่าง ๆ ของโลก
เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้กระแสวัฒนธรรมและค่านิยมแบบทุนนิ ยมของ
ตะวันตกได้แพร่กระจายเข้ามาสู่สังคมไทยอย่างรวดเร็ว และส่งผลกระทบต่อสังคมไทยโดยรวม มีผล
ทําให้ค่านิยม ประเพณี และความเชื่อของชาวไทย ซึ่งใช้เป็นแบบแผนในการดําเนินชีวิตมาช้านานมี
การเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
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จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่เพียงแต่คนไทยเท่านั้นที่ต้องปรับตัว แต่กลุ่มคนอื่น ๆ ใน
ประเทศไทยก็ต้องปรับตัวเช่นกัน อย่างเช่น ชาวซิกข์ในไทยที่พวกเขาต้องปรับวัฒนธรรม วิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ให้เข้ากับสังคมไทย ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตลักษณ์ความเป็นซิกข์ ในงานวิจัยชิ้นนี้
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงอัตลักษณ์และความเป็นผู้กระทำการของกรณีศึกษาชาวซิกข์จำนวนหนึ่งใน
ประเทศไทย ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการแสดงหรือไม่แสดงอัตลักษณ์ความเป็นซิกข์ในสังคมไทย 
รวมทั้งพื้นที่ของการแสดงความเป็นผู้กระทำการในชีวิตประจำวัน โดยศึกษาจากการสัมภาษณ์กลุ่ม
ชาวซิกข์ในประเทศไทย 2 กลุ่ม คือ คนไทยศาสนาซิกข์ที่ยังคงธำรงอัตลักษณ์ความเป็นซิกข์ และคน
ไทยศาสนาซิกข์ที่เปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ความเป็นซิกข์  ถึงพฤติกรรมการเป็นอยู่ การสื่อสารกัน
ชีวิตประจำวันที่จะเห็นได้ว่าไม่ค่อยได้ใช้หรือไม่ได้ใช้ภาษาปัจจาบีในการสื่อสารเหมือนแต่ก่อนแตห่ัน
มาใช้ภาษาไทยเเละภาษาอังกฤษแทน  รวมทั ้งเรื ่องของการแต่งกายที ่ไม่ได ้ใส่ช ุดอินเดียใน
ชีวิตประจำวันแล้ว นอกจากนี้ยังศึกษาถึงการผ่อนปรนต่อข้อห้ามทางศาสนา อย่างเช่น การตัดผมของ
กลุ่มคนซิกข์ในไทย ไม่ว่าจะหญิงและชาย ที่นิยมตัดผม ทำสีผมต่าง ๆ จนเหลือชาวซิกข์ที่ไว้ผมยาว
น้อยลง นอกจากนี้ยังต้องการศึกษาถึงข้อมูลเกี่ยวกับระบบเครือญาติที่มีการแต่งงานต่างชาติพันธุ์ เช่น 
แต่งงานกับคนไทย กับชาวต่างชาติ (ฝรั่ง) มุมมองเกี่ยวกับผู้หญิง หรือลูกสาว ที่ปัจจุบันชาวซิกข์เน้น
ให้ลูกสาวเรียนหนังสือ ทำงาน ต่างจากสมัยก่อนที่เน้นให้ลูกสาวทำงานบ้าน  ทำอาหาร เป็นแม่ศรี
เรือน ไม่ทำงาน เป็นระบบชายเป็นใหญ่ โดยงานชิ้นนี้จะนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผ่านแนวคิดอัต
ลักษณ์ (Identity) ของสจ๊วต ฮออล์ (Stuart Hall) และแนวคิดปฏิบัติการ (Theory of Practice) 
ของ ปิแอร์ บูร์ดิเยอ (Pierre Bourdieu) ประกอบเพื่ออธิบายถึงปฏิบัติการที่สร้างความเป็นผู้กระทำ
การของชาวซิกข์ในปัจจุบัน 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา (Objective of research) 

1. เพ่ือที่จะศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของกลุ่มคนไทยศาสนาซิกข์ในประเทศไทย 
2. เพ่ือที่จะศึกษาและวิเคราะห์อัตลักษณ์และความเป็นผู้กระทำการของคนไทยเชื้อสาย

ซิกข์ 
 
ขอบเขตของการศึกษา (Scope or delimitation of the study) 

 การวิจัยในครั้งนี้เป็นงานวิจัยที่เปรียบเทียบอัตลักษณ์ของชาวซิกข์ ที่ปัจจุบันมีกลุ่มที่มีการ
ปรับเปลี่ยน หรือผ่อนปรนต่ออัตลักษณ์ดั้งเดิมของบรรพบุรุษหรือครอบครัว เนื่องจากค่านิยมและ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากชีวิตประจำวัน รวมทั้งโลกทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือวิเคราะห์ให้เห็นว่ามี
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ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ดังกล่าว และชาวซิกข์ที่ไม่เปลี่ยนแปลงมี โลกทัศน์
หรือวิธีคิดที่ต่างไปอย่างไร โดยศึกษาจากปฏิบัติการในชีวิตประจำวันและความเป็นผู้กระทำการของ
คนไทยศาสนาซิกข์ โดยมีขอบเขตในการศึกษาดังนี ้

1. ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย แบ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลโดยคละกลุ่มเป้าหมายทั้งอายุ และเพศ 
ออกเป็น 2 กลุ่ม  ได้แก่  
 

1.1 คนไทยศาสนาซิกข์ที่ยังคงธำรงอัตลักษณ์ความเป็นซิกข์  
  กลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้ผู้วิจัยเลือกจากบุคคลที่ยังคงธำรงอัตลักษณ์ความเป็น
 ซิกข์ที่เป็นรูปธรรมอย่างสัญลักษณ์ 5 ก (หวี, ผม , กำไลเหล็ก, กางเกง, มีด) และ
 นามธรรมอย่างความคิดเก่ียวกับหลักธรรมข้อประพฤติปฏิบัติทางศาสนา 
 
1.2 คนไทยศาสนาซิกข์ที่เปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ความเป็นซิกข์ 

 กลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้ผู้วิจัยเลือกจากบุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์
ความเป็นซิกข์ทั ้งในด้านรูปธรรมและนามธรรม โดยสะท้อนผ่านปฏิบัติการใน
ชีวิตประจำวัน 
 

2. ขอบเขตด้านเนื้อหา ใช้แนวคิดอัตลักษณ์ (Identity) แนวคิดผู้กระทำการ (Agency) ของ 
สจ๊วต ฮออล์ (Stuart Hall) และกรอบการมองผ่านทฤษฎีปฏิบัติการ (Theory of Practice) 
ของ ปิแอร์ บูร์ดิเยอ (Pierre Bourdieu)  
 

ระเบียบวิธีการศึกษา (Research methodology) 

1. เก็บรวบรวมข้อมูลทางด้านเอกสารที่เกี่ยข้อง เช่น หนังสือ บทความ และงานวิจัย 
2. สำรวจข้อมูลทั่วไปของคนอินเดีย ศาสนาซิกข์ ในปัจจุบัน 
3. วิจัยภาคสนามในรูปแบบการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก กับคนอินเดีย ศาสนาซิกข์  โดย

คำถามท่ีเตรียมไว้แล้ว  
4. รวบรวมข้อมูลทั้งจากเอกสารและการออกภาคสนามมาประกอบการจัดลำดับข้อมูล 
5. วิเคราะห์และสรุปข้อมูลที่ได้รับมา เพ่ือทำงานวิจัยที่สมบูรณ์ 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ทำให้ทราบถึงปัจจัยหรือสาเหตุที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงทางความคิดของคนรุ่นใหม่และ
รุ่นเก่าต่อวัฒนธรรมหรืออัตลักษณ์ของชาวซิกข์ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบัน 

2. ทำให้ทราบถึงความคิดของคนรุ่นใหม่ต่อวัฒนธรรม และระบบความเชื่อดั่งเดิม 
3. ทำให้ทราบถึงการธำรงอัตลักษณ์ความเป็นซิกข์ในปัจจุบัน ว่ายังคงรักษาอัตลักษณ์ความ

เป็นซิกข์อะไรไว้บ้าง 
 

ระยะเวลาและแผนดำเนินการ 

 กรกฎาคม 2562 ถึง เมษายน 2563 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   

ในการสำรวจองค์ความรู้ทีเ่กี่ยวข้องกับงานวิจัย เรื่องอัตลักษณ์และความเป็นผู้กระทำการ
ของชาวไทยซิกข์ สามารถสรุปเป็นหัวข้อเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  

1. แนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 
1.1 ทฤษฎีว่าด้วยเรื่องการปฏิบัติการ (Theory of Practice) 
1.2 แนวคิดเรื่องอัตลักษณ์ (Identity) 

 

2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง แบ่งเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ 
2.1 งานวิจัยเกี่ยวกับชาวซิกข์ในสังคมไทย 
2.2 งานศึกษาด้านอัตลักษณแ์ละผู้กระทำการในสังคมไทย 
2.3 ทฤษฎีการปฏิบัติการในสนามของสังคมไทย   

 
ทฤษฎีปฏิบัติการ (Practice Theory) 

ทฤษฎีแห่งการปฏิบัติการของบูร์ดิเยอได้กล่าวไว้ว่าการปฏิบัติการของคนในสังคมเป็นผลมา
จากระบบวัฒนธรรม ซึ่งในทัศนะของบูร์ดิเยอมองวัฒนธรรมในฐานะที่เป็นวิถีชีวิตของมนุษย์ (Way of 
Life) อย่างไรก็ดีในการก่อรูปวัฒนธรรมที่เป็นวิถีชีวิตดังกล่าว เกิดข้ึนจากปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 3 ปัจจัย
หลักได้แก่ ปัจจัยแรก คือ อุปนิสัย (Habitus) ปัจจัยที่สองเป็นเรื่องเกี่ยวกับทุน (Capital) และปัจจัย 
ที่สามคือ สนาม (Field) ซึ่งเป็นพ้ืนที่ทางสังคมและการเมืองดังนี้  

 

1. อุปนิสัย (Habitus) 
 

Habitus เป็นไทยว่า “แนวจริต” แต่ไม่ค่อยมีคนนิยมใช้ เนื่องจากการแปลดังกล่าว
อาจเป็นการทำให้เสียอรรถรสไปจึงใช้คำว่า “นิจภาพ” แทน คำนี้อยู่ระหว่างคำว่า นิสัย     
และคำว่า สันดาน ซึ่งในที่นี้นั้น ฮาบิทัสเป็นมากกว่านิสัย เนื่องจากฝังอยู่ลึกในระดับจิตไร้
สำนึกของคน แต่ก็ไม่ใช่สันดาน เพราะคำว่าสันดานส่อถึงลักษณะที่มีคุณสมบัติในทางลบซึ่ง
ไม่ตรงกับคุณสมบัติของฮาบิทัส ด้วยเหตุนี้ฮาบิทัสจึงหมายความถึง จริตที่บุคคลได้สั่งสมลง
ไปในตนเองโดยไม่รู้ตัวเป็นแนวทางที่จะประพฤติ ปฏิบัติ พูดจา คนที่ไม่มีก็จำเป็นจะต้องปรับ 
ซึ่งหากชนชั้นต่ำอยากจะมีฮาบิทัสที่โดดเด่นเหมือนชนชั้นผู้นำนั้นก็จำเป็นจะต้องปรับฮาบิทัส
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ซึ่งอาจเรียกได้ว่า “ดัดจริต” ทั้งนี้ฮาบิทัสมาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับความโดดเด่นของชนชั้นนำ 
โดยที่ฮาบิทัสทำให้ชนชั้นนำมีลักษณะที่แตกต่างกันจากคนทั่วไป โดยแสดงออกผ่านสิ ่งที่
เรียกว่า “รสนิยม” ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ขึ้นอยู่กับรายได้อย่างที่นิยมเข้าใจกัน แต่เป็นเรื่องของการ         
สั่งสมที่ตกทอดมาซึ่งถือเป็นเป็นมรดกของครอบครัวและวงศ์ตระกูล 

 

จริตหรือ Habitus ของมนุษย์เป็นผลมาจากปัจจัยที่สําคัญอีก 3 ประการคือ  
 

1.1 การกล่อมเกลาทางวัฒนธรรม (Socialization) เป็นเครื่องมือก่อให้เกิดความ
สามัคคี ให้ความบันเทิงแก่กลุ่มชนในสังคม เช่น การฟังเพลง การร้องเพลง  
การแสดงมหรสพต่าง ๆ ตลอดจนพิธ ีกรรมและประเพณีเทศกาลต่าง ๆ 
นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือให้การศึกษา อบรมคนในสังคมโดยการสอนให้รู้ จัก
ผิดชอบ และเป็นเครื่องฝึกพัฒนาการทางด้านร่างกาย ปัญญา อารมณ์และ
สังคม ควบคุมสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 

1.2 ค่านิยมทางสังคม (Social Values) สิ่งที่สังคมยกย่องว่าเป็นสิ่งที่ดีสมควรที่
สมาชิกในสังคมจะต้องกระทําเป็นเป้าหมายที่สังคมอยากให้มี อยากให้เป็น
ค่านิยม คือรูปแบบความคิดของคนสังคมที่จะพิจารณาตัดสินว่าสิ่งใดมีคุณค่า      
มีประโยชน์ถูกต้องหรือเหมาะสม ซึ่งสมาชิกในสังคมควรจะยึดถือเพื่อเป็นแนว
ประพฤติปฏิบัติ ค่านิยมของสังคมถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม เพราะมี
การเรียนรู้ ปลูกฝัง และถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่ง ค่านิยมเป็น
สิ ่งที ่เปลี ่ยนแปลงได้ตามกาลสมัย เป็นสิ ่งที ่คนในสังคมยอมรับว่ามีคุณค่า           
การปลูกฝังค่านิยมเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม ซึ่งเป็นตัวกําหนดพฤติกรรมของ
บุคคลในการดําเนินชีวิตระหว่างสมาชิกในสังคมให้สอดคล้องสัมพันธ์กันช่วย
เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่สังคม (กมลา ศรีเมือง, 2558: 20 )  

 

1.3 โลกทัศน์ในสังคม (World Views) โลกทัศน์เป็นศูนย์กลางของความเข้าใจ
วัฒนธรรม กุญแจในความเข้าใจพฤติกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม คือต้องเข้าใจความ
เชื่อหลักของกลุ่มเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของมนุษย์ทั้งความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความสัมพันธ์กับภายนอก ซึ่งรวมทั้งความสัมพันธ์และความเชื่อของ
เขากับสิ่ง มีชีวิตอ่ืน ๆ รวมทั้งสิ่งที่เป็นที่เคารพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
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2. ทุน (Capital) 

ทุน คือแรงงานที่ถูกสะสมในรูปแบบที่กลายเป็นวัตถุ เป็นส่วนหนึ่งของปัจเจกหรือ
กลุ่มของปัจเจก ทำให้เขาสามารถเข้าครอบครองพลังทางสังคมในรูปของแรงงานที่เปลี่ยน
สภาพจากนามธรรมเป็นรูปธรรมหรือแรงงานแท้ ๆ ได้ ทุนถือเป็นมรดกที่สืบทอดมาอย่าง
ต่อเนื่องสามารถเปลี่ยนแปลงได้ มีลักษณะทั้งสัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้เป็นปัจจัยในการ
กำหนดตำแหน่งทางสังคมของบุคคล (สุภางค์ จันทวานิช. 2547 : 256) โดยเราสามารถแบ่ง
ทุนตามบูดิเยอร์ออกเป็น 4 ทุน ได้แก่  

 

2.1 ทุนทางเศรษฐกิจ (economic capital) ทุนที่เป็นเงิน รวมถึงการครอบครอง
พ้ืนที่ทางเศรษฐกิจ เป็นรูปแบบของทรัพย์สิน  

 

2.2 ทุนทางวัฒนธรรม (cultural capital) ทุนที่บุคคลได้รับจากกระบวนการหล่อ
หลอมทางสังคม เช่น ความรู้ รสนิยม  

 

2.3 ท ุนทางส ังคม (social capital) ท ุนท ี ่ม ีความส ัมพ ันธ ์สมาช ิกของกลุ่ ม            
และเครือข่ายสังคม เช่น การมีญาติครอบครัว หรือคนรู้จักอื่น ๆ ที่มีเส้นสาย
หรือมีอำนาจในสังคม หรือองค์กรนั้น ๆ 

 

2.4 ทุนทางสัญลักษณ์ (symbolic capital) เป็นสถานภาพ ชื่อเสียง หรือการได้รับ
การยอมรับจากบุคคลอื ่นที ่ทําให้เจ้าของทุนเกิดการได้เปรียบหรือได้รับ
ผลประโยชน์ ต่าง ๆ 

 
3. สนาม (Field) 

 

 บูร์ดิเยอได้เสนอ Field มาเป็นหน่วยวิเคราะห์ Practice โดยบูร์ดิเยอคิดว่า Field 
คือสนาม ปริมณฑลหรืออาณาบริเวณทางสังคม (Social arena) ที่มีการประชันขันแข่งกัน

ด้วยความรู้ รสนิยม หรือวัฒนธรรมระหว่างคนกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม โดยการแสดงออกผ่าน
การปฏิบัติในรูปแบบต่าง ๆ ตัวอย่างเช่นในวงการบันเทิง วงการไฮโซ วงการการเมือง             
หรือแม้แต่ในวงการวิชาการ ที ่คนในวงการนั ้นจะนำทุนของตัวเองออกมาประชันกัน     
นอกจากนี้บูร์ดิเยอกล่าวว่าในสนามยังมีฮาบิทัสที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงกัน จนบางครั้งฮาบิทัส
กลับมามีอิทธิพลเหนือสนามซึ่งทุกอย่างถือเป็นการปฏิบัติการ 
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จากที่กล่าวในข้างต้นอาจสรุปได้ว่าการปฏิบัติการหรือการที่คนคนหนึ่งจะกระทำการใด ๆ 
ออกมานั้น จะมีองค์ประกอบของฮาบิทัส ทุน และสนาม  โดยแต่ละส่วนนั้นจะทำงานและส่งต่อ
บทบาทระหว่างกัน แบบที่เกิดขึ้นอย่างอัตโนมัติ ทำให้เราอยู่รอดในสนามต่าง ๆ  เช่น เด็กที่เป็นลูก
ของศิลปิน กับเด็กที ่เป็นลูกของหมอ เมื ่ออยู ่ในสนามห้องเรียน ทั ้งคู ่จะมีทุน และฮาบิทัสที ่ไม่
เหมือนกัน เช่น เมื่ออยู่ในคาบวิทยาศาสตร์เด็กที่เป็นลูกของหมอจะสนใจในการเรียน ตั้งใจและเรียน
ได้คะแนนดี ส่วนเด็กที่เป็นลูกของศิลปิน จะเบื่อ อยากนอน เรียนไม่เข้าใจ  สอบตก แต่กลับกัน            
เมื่ออยู่ในคาบดนตรีเด็กที่เป็นลูกของหมอกลับไม่เข้าใจ และไม่ชอบที่จะเล่นดนตรี ส่วนเด็กที่ลูกศิลปิน
มีความเข้าใจในการเล่นดนตรี และชอบที่จะเล่น ทั้งนี้แสดงให้เห็นถึงการสะสมทุนที่ไม่เหมือนกันของ
ทั้งคู่ ในห้องเรียนแต่ละวิชาก็ถือเป็นแต่ละสนามที่เปิดให้ผู้เล่น (เด็กนักนักเรียน) ใช้ทุนที่มีแตกต่างกัน
ด้วย ทำให้แสดงฮาบิทัสผ่านสนามแต่ละสนามออกไปเช่นนั้น 

 

ปัจจุบ ันชาวซิกข์ได้คลุกคลีอยู่ ในสังคมไทย เร ียนหนังสือทำงานที ่ ไทยประกอบกับ
ความก้าวหน้าของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทำให้ชาวซิกข์เจอผู้คนที่ต่างวัฒนธรรม หรือมี
สังคมหลายสังคม เช่นชาวซิกข์ 1 คนอาจมีสังคมท้ังชาวซิกข์ด้วยกัน สังคมท่ีเป็นเพื่อนคนไทยหรือชาติ
อื ่น ๆ ซึ ่งก็ส่งผลต่อการแสดงอัตลักษณ์ของชาวซิกข์และทำให้อัตลักษณ์มีการเปลี ่ยนแปลง          
และสามารถหลื่นไหลไปตามบริบทหรือสนาม นอกจากนั้นชาวซิกข์แต่ละคนยังมีทุนที่ไม่เท่ากัน           
เช่น ชาวซิกข์ท่ีเรียนโรงเรียนไทยหลักสูตรไทยที่ไม่มีชาวซิกข์ด้วยกันกับชาวซิกข์ที่เรียนโรงเรียนที่เป็น
หลักสูตรอินเดียที่มีแต่ชาวซิกข์ ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นทุนทางวัฒนธรรมที่ชัดเจนว่าการเติบโตมาจาก
โรงเรียนที่ต่างกันนี้ทำให้การสั่งสมความเป็นซิกข์ก็ไม่เหมือนกันการปฏิบัติการของปัจเจกในแต่ละ
สนามก็ไม่เหมือนกันเช่นกัน ทำให้น่าสนใจว่าความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลต่อฮาบิทัสของปัจเจก
ต่างกันหรือไม่อย่างไร นอกจากนั้นสังคมปัจจุบันยังเต็มไปด้วยสนามที่หลากหลาย ทั้งสนามในสังคม
ประเพณี สังคมสมัยใหม่ กลุ่มความสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่เปิดกว้างมากขึ้น ทำให้เกิดปฏิบัติการในการ
สร้างอัตลักษณ์ที่แตกต่างใปในแต่ละสนาม 

 

แนวคิดเรื่องปฏิบัติการ (Practice) เป็นกระบวนการปะทะประสานระหว่างอัตลักษณ์ส่วน
บุคคลและอัตลักษณ์ทางสังคมส่งผลต่อการแสดงอัตลักษณ์หรือการกระทำการของคนในสังคมนั้น ๆ 
อีกท้ังยังเป็นตัวสร้างความเป็นผู้กระทำการให้เกิดข้ึน 

  

ในงานวิจัยชิ้นนี้ตระหนักดีกว่าการที่เราจะทราบฮาบีทัสของปัจเจกได้จำเป็นที่จะต้องศึกษา
ทุน และสนามของกรณีศึกษาอย่างละเอียด แต่เนื ่องจากในงานชิ้นนี้ผู ้วิจัยเน้นศึกษาการแสดง           
อัตลักษณ์ของการเป็นผู้กระทำการ จึงไดน้ำกรอบแนวคิดเรื่องปฏิบัติการมาเป็นส่วนหนึ่งของการมอง
ฮาบีทัสของกรณีศึกษาว่าการมีปฏิบัติการแบบไหนที่สร้างอัตลักษณ์ และสะท้อนผู้กระทำการของ
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กรณีศึกษา โดยงานชิ้นนี้ได้แสดงฮาบีทัสของกรณีศึกษาจากการบอกเล่าของตัวกรณีศึกษาเอง และได้
นำฮาบีทัสดังกล่าวมามองการเป็นผู้กระทำการของกรณีศึกษา เนื่องจากการที่กรณีศึกษาจะกระทำ
การใด ๆ นั้นมีผลมาจากปฏิบัติการของ ฮาบีทัส ทุน และสนาม ที่สร้างความเป็นผู้กระทำการให้
เกิดขึ ้น การศึกษาเกี ่ยวกับอัตลักษณ์และความเป็นผู ้กระทำการของชาวไทยซิกข์ของงานชิ ้นนี้             
จึงจำเป็นต้องใช้กรอบแนวคิดเรื่องปฏิบัติการ มามองการเป็นผู้กระทำการของชาวซิกข์ 

 
แนวคิดเรื่องอัตลักษณ์ (Identity) 

แนวคิดในการศึกษาเรื่องอัตลักษณ์มีพัฒนาการและเปลี่ยนแปลงความหมายไปจากเดิม              
เรามักจะคุ้นเคยกับคําว่าเอกลักษณ์ ซึ่งหมายถึงคุณสมบัติเฉพาะของบุคคลหรือสิ่งของคุณสมบัตินั้น
อาจจะโดดเด่นออกมาจากสิ ่งอื ่น แต่ในการศึกษาสังคมศาสตร์ปัจจุบันได้มีเปลี ่ยนความหมาย 
โดยเฉพาะในทฤษฎียุคหลังสมัยใหม่ (Postmodernism) อภิญญา เฟื่องฟูสกุล (2546) ได้ทบทวน
ทฤษฎีและกรอบแนวคิดในเรื่องของอัตลักษณ์ (Identity) และอธิบายว่าแนวคิดยุคหลังสมัยใหม่ 
(Postmodernism) ให้ความหมายของคำว่า “identity” เปลี่ยนแปลงไปโดยไม่ได้หมายถึงคุณสมบัติ
เฉพาะตัวอีกต่อไปทั้งนี้เนื่องจากเกิดการตั้งคำถามเกี่ยวกับวิธีการมองโลก การใช้ถึงความจริงของสิ่ง
ต่าง ๆ รวมทั้งความเชื่อในความจริงที่เป็นแกนหลักของปัจเจกบุคคล ความเป็นปัจเจกกลายเป็นเรื่อง
ของการนิยามความหมายที่สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตามบริบท  

 

แนวคิดหลังโครงสร้างนิยม (Post structuralism) กล่าวถึงลักษณะที่ดึงความเป็นศูนย์กลาง
ออกจากปัจเจก (Decentering subject) ซึ่งมีสองความหมายคือ ประการแรก คือการไม่ให้อภิสิทธิ์
แก่ปัจเจกในฐานะเป็นผู้กระทําการ (Agent) หรือเป็นศูนย์กลางของพฤติกรรมทางสังคมเป็นการทลาย
มายาคติว่าคนเราน่าจะเป็นเจ้าของหรือควบคุมพฤติกรรมของตนได้ ประการที่สองคือ การเน้นถึงการ
ไว้ซึ่งแก่นแกนอันเป็นสากลของปัจเจกภาพ สิ่งที่เน้นแทนคือลักษณะปัจเจกภาพที่เป็นผลผลิตของ
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เปลี่ยนแปลงไปได้ตามยุคสมัย เป็นผล ของกระบวนการต่อรองเชิง
อํานาจในความสัมพันธ์ทางสังคมหลายระดับ ตั้งแต่ระดับจุลภาคเช่นในครอบครัวไปจนถึงระดับ             
มหภาค ปัจเจกภาพเป็นเรื่องของกระบวนการสร้างความหมายทางสังคมให้แก่อัตลักษณ์อย่างหนึ่ง 
อาจเป็นอัตลักษณ์ของปัจเจกหรือของกลุ ่มก็ได ้ ความเป็นปัจเจกจึงถูกเน ้นในฐานะที ่ เป็น 
“กระบวนการทางสังคมของการสร้างอัตลักษณ์ “ มากกว่าแก่น แกนของคุณสมบัติบางอย่างที่มี
ลักษณะตายตัว 

 

วิธีคิดของนักคิดแนวหลังโครงสร้างนิยม ที่มีส่วนสําคัญในการรื้อถอนภาพความเป็นแก่นแกน
ของปัจเจกภาพ เพราะปัจเจกไม่สามารถเป็น agency ได้ตลอดเวลา ปัจเจกมีวาทกรรมทางสังคมมา
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กำหนด ดังนั้นบางครั้งปัจเจกเลือกได้ บางครั้งก็เลือกไม่ได้  ในที่นี้จะอ้างถึงแนวคิดของสจ๊วต ฮอลล์ 
(Stuart Hal) (อภิญญา เฟื่องฟูสกุล, 2546, น. 50-57) 

 
การอธิบายอัตลักษณ์ตามแนวคิดของสจ๊วต ฮอลล์ (Stuart Hall): 

 สจ๊วต ฮอลล์ เป็นผู้ที่ต้องการผสานจุดแข็งของมาร์กซิสต์เข้ากับจิตวิเคราะห์และสตรีนิยมที่
เน้นความสําคัญของภาษา รวมทั้งแนวคิดรื้อถอนวาทกรรมของพวกหลังโครงสร้างนิยม ฮอลล์เสนอ
แนวคิดเรื ่อง Articulated self ขึ้นมาแทนมโนทัศน์ “ผู้กระทํา” (Agency) ความหมายของคําว่า 
articulated มีความหมายสองนัยยะ 1) คือตัวตนที่ปรากฏในคําบอกเล่าหรือในตัวบท หรืออีกนัยหนึ่ง
คือตัวตนที่ปรากฏในวาทกรรมที่ถูกนําเสนอออกมา 2) คือข้อต่อหรือการเชื่อมต่อของส่วนต่าง ๆ เข้า
มาเป็นโครง ซึ่งบ่งบอกว่าความเป็นตัวตนเป็นเพียง “ชิ้นส่วน” หลายชิ้นที่ถูกประกอบรวมกันขึ้นมา
เท่านั้น ในบริบทสถานการณ์หนึ่งอาจมีการเชื่อมต่อเป็น “ชิ้นส่วน” ในลักษณะหนึ่ง เมื่อบริบทเปลี่ยน
อาจมีรูปแบบการเชื่อมต่ออีกรูปแบบหนึ่ง 

 

ดังนั้นมนุษย์ที่ถูกกําหนดก็สามารถเป็นผู้เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้ด้วย แต่ก็ต้องเข้าใจว่า
การเปลี่ยนแปลงเป็นผลพวงที่การกระทํานั้นตอบสนองหรือตอบโต้กับการกระทําอีกมากมายใน
สถานการณ์นั้นหรือสถานการณ์ก่อนหน้านั้น เช่น เด็กที่เกิดและเติบโตในครอบครัวศิลปินถูกหล่อ
หลอมมาภายใต้วาทกรรมที่เน้นการแสดงความคิดความรู้สึกได้อย่างเสรี เมื่อถูกย้ายไปอยู่ในโรงเรียนที่
เข้มงวดเรื่องกฏระเบียบ การกระทําของเด็กคนนี้เป็นผลของวาทกรรมเสรีนิยมที่ถูกเคลื่อนย้ายมาอยู่
ในบริบทสังคมอํานาจนิยมนั่นเอง มนุษย์คนหนึ่งจึงเป็นผลรวมของวาทกรรมหลากหลายชุดที่อาจ
ขัดแย้งหรือส่งเสริมกัน ลักษณะเฉพาะตัวของคนแต่ละคนเกิดจากการ ผสมผสานองค์ประกอบ        
วาทกรรมที่ต่างกัน คนเราจึงสามารถสร้างอัตลักษณ์ที่หลากหลายได้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

 

 สิ่งสําคัญท่ีทําให้การนิยามอัตลักษณ์ในสถานการณ์เฉพาะต่าง ๆ มีความเลื่อนไหล ยืดหยุ่นได้
สูงคือ การที่ องค์ประกอบต่าง ๆ ของวาทกรรมนั้นไม่มีความจําเป็นเชิงตรรกะที่ต้องเชื่อมต่อกันเสมอ
ไป เช่น “ความดี” หากอยู่ในบริบทวาทกรรมชาตินิยมก็จะเชื่อมต่อกับ “การยืนตรงเคารพธงชาติ” 
หรือ “การไม่เลี่ยงการเสียภาษี “ แต่หากอยู่ในบริบท วาทกรรมขององค์กรพัฒนาเอกชนก็จะเชื่อมต่อ
กับ “การเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น” และ “การช่วยเหลือคนชายขอบ “ เป็นต้น สิ่งที่เห็นเป็น
เอกภาพที่มีความต่อเนื่องของอัตลักษณ์ต่าง ๆ ที่จริงแล้วเป็น เพียงการเชื่อมร้อยองค์ประกอบของ
วาทกรรมในสถานการณ์เฉพาะหนึ่ง ๆ เท่านั้น เมื่อบริบทเปลี่ยนไปคํานิยามอัตลักษณ์ก็เปลี่ยนแปลง
ไปด้วย (อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล, 2546, น. 50-51) 
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 ในทางปฏิบัติอัตลักษณ์และปัจเจกภาพซ้อนทับกันอยู่ ฮอลล์กล่าวว่า “ความเป็นตัวเรา” เป็น
เหมือนรอยตะเข็บ (Suture) ที่เย็บแผลให้สมานเป็นเนื้อเดียวกัน สิ่งที่ถูกเย็บเข้าด้วยกันในด้านหนึ่ง
คือ อัตลักษณ์หรือตําแหน่งแห่งที่ในวาทกรรมที่เรียกร้องเรา อีกด้านหนึ่งคือกระบวนการทําปฏิกิริยาที่
เรามีต่อวาทกรรมนั้น “ความเป็นเรา” เกิดมาภายในกระบวนการนี้เอง ปัจเจกภาพจึงหมายเน้นการ
ตระหนักรู้และประสบการณ์ภายในที่เกิดในแต่ละบริบทสด ๆ เฉพาะหน้าโดยไม่อิงอาศัยการผูกโยงกับ
แก่นแกน และเม่ือปัจเจกแสดงการตอบโต้ใด ๆ กลับออกไป เขาก็ได้สร้างอัตลักษณ์ของเขาขึ้นมาใหม่
ด้วย อัตลักษณ์จึงหมายรวมถึงลักษณะของปัจเจกที่แสดงออกมาด้วย ดังตัวอย่างกรณีเด็กท่ีแม่เรียกให้
ไหว้คุณป้า เด็กพนมมืออย่างเสียไม่ได้ ภาพลักษณ์เด็กเรียบร้อย คืออัตลักษณ์ของผู้น้อยในวาทกรรม
ระบบอุปถัมภ์ ชี ้ถึงความอึดอัดและไม่พอใจภายใน และขณะเดียวกันก็เป็นการแสดงออกของ         
อัตลักษณ์ที่ผสมผสานทั้งการจํายอมและการต่อต้านอยู่ในตัวปัเจเจกด้วย (เพ่ิงอ้าง: 2546, น. 51-54) 

 

 “ความเป็นตัวเรา” ในกระบวนการนี้คือลักษณะที่เรียกว่า “การโยกย้ายตําแหน่งแห่งที่” 
(Dislocation) ซึ่งหมายถึงการไม่อาจถูกตรึงติดกับคุณสมบัติบางอย่างที่ตายตัวหยุดนิ่ง การนิยาม         
อัตลักษณ์ของสิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้นจากกระบวนการจําแนกแยกแยะที่ตามมาด้วยการลากเส้นแบ่ งสิ่งนี้
ออกจากสิ่งนั้น และการปฏิเสธคุณสมบัติที่ไม่ใช่ตัวมันออกไป เช่น ความดีไม่ใช่ความชั่ว สีดําไม่ใช่สี
ขาว ในแง่นี้ความหมายของอัตลักษณ์มิได้มีรากฐานอยู่ภายในตัวมันเองแต่อิงอาศัยความหมายของ
ด้านตรงข้ามมาเปรียบเทียบ ความเป็นอื่น ๆ ที่ถูกปฏิเสธนี่เองคือเหรียญตรงข้ามที่เป็นเงื่อนไขจําเป็น
ของหน้าอย่างอัตลักษณ์ด้านตรง ที่ได้แสดงออกมาในที่นั้นจึงมีอยู่ควบคู่และเป็นสิ่งให้ความชอบธรรม
กับด้านที่แสดงออกเสมอ (อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล, 2546, น. 54-55) 
 

 การไม่อาจหยุดนิ่งตายตัวของอัตลักษณ์จึงหมายถึงกระบวนการที่ปัจเจกต่อรอง ตั้ งคําถาม 
หรือปฏิเสธตําแหน่งแห่งที่ทางสังคมที่ถูกยัดเยียดมาให้  การปฏิเสธอาจไม่จําเป็นต้องหมายถึงการ
ต่อต้านตรง ๆ หรือสร้างอัตลักษณ์ตรงข้ามข้ึนมา บางทีมันเป็นการ “เล่น” กับขีดจํากัดที่ถูกตีกรอบไว้
ให้ โดยพลิกสร้างนัยยะของความหมายใหม่ขึ้นมาแทน การไม่หยุดนิ่งของกระบวนการนี้จึงบ่งชี้ถึง
ศักยภาพของการต่อต้านท่ีมีชีวิตชีวา (เพ่ิงอ้าง, 2546, น. 55-57) 
 

จากการทบทวนแนวคิดอัตลักษณ์และความเป็นผู้กระทำการ พบว่าอัตลักษณ์คือสิ่งที่เลื่อน
ไหลได้ตลอดเวลาปัจเจกสามารถที่จะเลือกกระทำการแสดงอัตลักษณ์ตามความชอบของตัวเองได้ แต่
ก็จะต้องอยู่ภายใต้กรอบวาทกรรมทางสังคม นอกเหนือจากนี้ทำให้เห็นมุมมองว่าการเปลี่ยนแปลง
ของอัตลักษณ์ในปัจจุบันอาจแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ที่เป็นรูปธรรม และอัตลักษณ์ที่
เป็นนามธรรมอาจยังคงธำรงไว้อยู่ก็เป็นได้ จากแนวคิดนี้ทำให้ผู ้วิจัยมองเห็นแนวทางที่ใช้แนวคิด
เร ื ่องอัตลักษณ์และ Agency มาวิเคราะห์อัตลักษณ์ของชาวซิกข์ได้ว ่า  ปัจจุบ ันเมื ่อส ังคมมี
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ความก้าวหน้ามาขึ้นปัจเจกอย่างชาวซิกข์ในไทยก็จะต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมทำให้พวกเข าเลือก
กระทำการแสดงอัตลักษณ์ของตัวเอง เพื่อให้เข้ากับสังคมและสนามที่พวกเขาอยู่ ส่งผลให้อัตลักษณ์
ความเป็นซิกข์นั้นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  

 

 งานศึกษาชิ้นนี้สนใจที่จะใช้แนวคิดเรื่องอัตลักษณ์ของยุคหลังสมัยใหม่ของ สจ๊วต ฮอลล์ เข้า
มาศึกษาเพื่อที่จะอธิบายการเลื่อนไหลของอัตลักษณ์คนไทยศาสนาซิกข์ในประเทศไทย โดยดูการ
แสดงอัตลักษณ์ของ  agency จากการมีปฏิบัติการในชีวิตประจำวันที่พวกเขามีต่อเหตุการณ์หรือชุด
วาทกรรมต่าง ๆ ที่ต้องเผชิญโดยมีสมมติฐานว่า ความเป็น agency ของแต่ละคนจะมีลักษณะแตกต่าง 
และเฉพาะตัวไปตามบริบทของสถานการณ์ แต่อิทธิพลและอำนาจของวาทกรรมบางประการ 
โดยเฉพาะวาทกรรมความเป็นชาติพันธุ์และศาสนา จะยังคงมีส่วนในการกำหนดปฏิบัติการบางอย่าง
ของปัจเจกบุคคลด้วย 
 

คำอธิบายเรื่องอัตลักษณ์ในทรรศนะของฮออล์ จึงเป็นการมองปัจเจกในฐานะ “ผู้กระทำ
การ” ทีม่ีปฏิบัติการในชีวิตประจำวัน สามารถต่อรอง ตั้งคำถาม หรือปฏิเสธตำแหน่งแห่งที่ทางสังคม
ยัดเยียดได้  เช่น คนไทยศาสนาซิกข์มีข้อห้ามทางศาสนาในเรื่องการตัดผม แต่ในปัจจุบันคนไทย
ศาสนาซิกข์เลือกที่จะตัดผมมากกว่าการไว้ผมยาวตามกฏของศาสนา เพราะเลือกที่จะไม่รู้สึกแปลก
แยกกับสังคมโดยรอบ ขณะเดียวกันแม้จะทำผิดข้อห้ามทางศาสนาแต่พวกก็ยังนิยามตัวเองว่าเป็นคน
ซิกข์อยู่โดยการให้เหตุผลต่าง ๆ จากองค์ประกอบที่ก่อรูปขึ้นในฮาบีทัสของแต่ละคน 

 

ทฤษฎีปฏิบัติการจึงเป็นกรอบใหญ่ ที่เป็นแว่นเพ่ือใช้ส่องให้เห็นความเป็นผู้กระทำการของแต่
ละบุคคล ขณะเดียวกัน การเลือกแสดงออกอย่างไรนั ้น เป็นผลมาจาก habitus ของแต่ละคน             
และเป้าหมายในการแสดงออก ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันของปัจเจก 

 
เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 ในงานศึกษาชิ้นนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ ผู้วิจัยจำเป็นต้องศึกษาหาข้อมูลถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ (1) ชาวซิกข์ในสังคมไทย (2) อัตลักษณ์และผู ้กระทำการในสังคมไทย          
(3) ทฤษฎีการปฏิบัติการในสนามของสังคมไทย   
 
ทบทวนวรรณกรรมหัวข้อชาวซิกข์ในสังคมไทย 
 

 จากทบทวนงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องกับชาวซิกข์ในสังคมไทยทำให้ผู ้วิจัยพบว่ายังไม่มีผู ้ใดเคย
ศึกษาถึงประเด็นของความเปลี่ยนแปลงของอัตลักษณ์ชาวซิกข์มาก่อน นอกจากนี้เมื่อผู้วิจัยทบทวน
งานวิจัยแล้วทำให้ผู้วิจัยทราบข้อมูลเกี่ยวกับชาวซิกข์ และมีข้อมูลเพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในส่วนของ



14 
 

 
 

การวิเคราะห์ปฏิบัติการที่แสดงอัตลักษณ์ได้มากขึ้น โดยในส่วนของเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชาว
ซิกข์นี้ ผู้วิจัยได้ทบทวนงานวิจัยที่ทำให้เห็นภาพของชาวซิกข์ในสังคมไทย จากงานเรื่อง บทบาทของ
สมาคมคุรุสิงห์สภาในสังคมไทย(พ.ศ. 2475 – 2525) ของ อินทิรา ซาฮีร์ (2534), งานวิจัยเรื่อง 
การสื่อสารข้ามเชื้อชาติระหว่างคนไทยและคนไทยเชื้อสายอินเดียของ ปทิตตา คิมประโคน (2551), 
งานวิจัยเรื่อง อัตลักษณ์ชาวไทยซิกข์: การแสดงตัวตนในสังคม ของนักรบ นาคสุวรรณ์ (2560), 
งานวิจัยเรื่อง ประเพณีการแต่งงานของชาวซิกข์ในประเทศไทย ของอัญชลี สุสุวรรณ(2512) และ
เรื่องสถาบันครอบครัวของกลุ่มชาติพันธุ์ในเขตกรุงเทพมหานคร :ศึกษากรณีกลุ่มชาติพันธุ์ซิกข์ 
มอญ เขมร และไทย ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี มิตรสมหวัง (2544) งานวิจัยแต่ละเล่มก็ได้
มีการศึกษาถึงศาสนาซิกข์และชาวซิกข์ในประเด็นที่แตกต่างกันออกไป โดยจากการศึกษาสามารถแบ่ง
ประเด็นการศึกษาขาวซิกข์ออกเป็น 3 ประเด็นด้วยกัน ได้แก่ ประวัติพัฒนาการของซิกข์ในประเทศ
ไทย, ความเชื่อชาวซิกข์ และแนวปฏิบัติในชีวิตตประจำวันของชาวซิกข์   
 

ในประเด็นเรื่องของประวัติพัฒนาการของชาวซิกข์ในประเทศไทยพบว่า กลุ่มผู้นับถือศาสนา
ซิกข์เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 สาเหตุการมาที่ไทยของชาวซิกข์คือการ
อพยพย้ายถิ่นฐานมาจากอินเดียเนื่องจากในประเทศอินเดียขณะนั้นตกอยู่ภายใต้การปกครองของ
อังกฤษ ชาวซิกข์ที่ไม่ต้องการอยู่ใต้การปกครองของอังกฤษอาจจะเดินทางออกจากดินแดนของตน
ไปสู่ดินแดนอื่น ๆ ซึ่งหนึ่งในดินแดนนั้นก็คือประเทศไทย ชาวซิกข์ที่เดินทางมาในประเทศไทยเป็น
กลุ่มพ่อค้าทําการค้าเร่ โดยการค้าผ้าที่สั่งเข้ามาจากอินเดีย ถิ่นฐานการอาศัยอยู่และการทำมาค้าขาย
ของชาวซิกข์ในประเทศไทยครั้งแรก ๆ อยู่ที่บริเวณอําเภอพาหุรัด โดยตั้งถิ่นฐานกระจายตัวตั้งแต่ถนน
บ้านหม้อมาจนจรดถนนพาหุรัดตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 มีการปลูกสร้างอาคารตึกแถวริมถนนสาย                
พาหุรัดเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการต่าง ๆ และมีการสร้างคุรุสิงห์สภาหรือวัดซิกข์เพ่ือสืบทอดและดำรง
ศาสนาของชาวซิกข์ต่อไป  (อินทิรา ซาฮีร์, 2534: 50) 

 

งานศึกษาที่ได้กล่าวมาเกือบทุกเล่ม ได้พูดถึงประเด็นสำคัญอันเป็นหัวใจของชาวซิกข์ ก็คือ
เรื่องของศาสนาและความเชื่อซึ่งสามารถแบ่งประเด็นย่อยได้เป็น 4 ประเด็น ได้แก่ ศาสดา, นิกาย, 
คัมภีร์ในศาสนา และพิธีกรรมและประเพณีท่ีสำคัญ 

 

ศาสนาซิกข์มีพระศาสดา 10 พระองค ์ได้แก่ พระศาสดาคุรุนานักเทพ (Guru Nanak Sahib), 
พระศาสดา คุรุอังคัตเดว (Guru Angad), พระศาสดา คุรุอามัรดาส (Guru Amar Das), พระศาสดา 
คุรุรามดาส (Guru Ram Das), พระศาสดา คุรุอรยันเดว (Guru Arjan), พระศาสดา คุรุฮัรโควินท์ 
(Guru Hargobind), พระศาสดา คุร ุฮ ัรราย (Guru Hai Rai), พระศาสดา คุร ุฮ ัรกฤษณ (Guru           
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Har Krishan) พระศาสดา คุรุเตคบฮาดัรฺ (Guru Tegh Bahadurc) และ พระศาสดา คุรุโควินท์สิงห์ 
(Guru Gobind Singh) (อัญชลี สุสุวรรณ, 2512: 3-4) 

 

นิกายในศาสนาซิกข์ที่พบมากในไทยมี 2 นิกาย ได้แก่ นิกายขาลสา นิกายที่โพกผ้าสีดำ           
น้ำเงิน แดง เขียว น้ำตาล และรับประทานอาหารได้ทุกชนิด กับนิกายนามธารีนิกายที่โพกผ้าโพกหัวสี
ขาว และไม่ทานเนื้อสัตว์ (ผศ.ดร. สุภาวดี มิตรสมหวัง, 2544: 76)   

 

คัมภีร์สำคัญของศาสนาซิกข์ เรียกว่า คัมภีร์ครั้นถะสาหิบ แปลว่า พระคัมภีร์ เพราะคำว่า 
ครันถะ ตรงกับภาษาบาลีว่า คันถะ แปลว่า คัมภีร์ ส่วนคําว่า สาหิบ แปลว่า พระ คัมภีร์นี้เป็นคัมภีร์ที่
รวบรวมหลักธรรมคำสอนของคุรุไว้ โดยถูกรวบรวมจากพระศาสดาองค์ที่ 5 คัมภีร์นี้เป็นพระคัมภรี์ที่
ศักดิ์สิทธิ์ของชาวซิกข์มาก ชาวซิกข์จะเป็นรักษาคัมภีร์ไว้เป็นอย่างดี โดยจะวางไว้ที่ที่มีฐานรอง โดย
ฐานจะทำเหมือนเป็นที่นอนแล้ววางพระคุมภีร์ พร้อมกับจะมีผ้าคลุมพระคัมภีร์ด้วย โดยที่ไทยจะ
สามารถเห็นพระคุมภีร์ได้ที ่สมาคมคุรุสิงหสภา ชั ้นที ่ 4 ตรงโดมกลางห้องโถ่ง (อินทิรา ซาฮีร์, 
2534:178) 

 

จากการทบทวนงานศึกษาเกี่ยวกับซิกข์ พบว่าพิธีกรรมและประเพณีที่สำคัญในศาสนาซิกข์
นั้นมีหลายพิธีกรรมด้วยกัน แต่พิธีกรรมที่สำคัญที่สุดก็คือ พิธีปาหุล ซึ่งคือพิธีการเข้ารีตเป็นสาวกของ
ศาสนาซิกข์อย่างเต็มรูปแบบ ผู้ที ่เข้าพิธีเมื ่อเสร็จพิธีจะได้รับสัญลักษณ์ที่บ่งบอกความเป็นซิกข์          
5 ประการ ได้แก่ เกศ(ผม), กังฆา(หวี), กฉา(กางเกงขาสั ้น), กรา(กำไลเหล็ก) และกริปาน(ดาบ)           
ซึ่งสัญลักษณ์ 5 ก คืออัตลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นซิกข์ (นักรบ นาคสุวรรณ์ 2560) 

 

อัญชลี สุสุวรรณ (2512) เน้นศึกษาพิธีกรรมการแต่งงานของชาวซิกข์ ซ่ึงถือเป็นที่พิธีสำคัญ
ยิ่ง เนื่องจากชาวซิกข์มีความเป็นอยู่ที่พิถีพิถันอันเนื่องมากจากเกียรติของเชื้อชาติทหาร ชาวซิกข์คิด
เสมอว่าการมีชีวิตที่ตกต่ำจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติมาสู่สังคม ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพ 
หรือการสมรสชาวซิกข์จะต้องมีการหาคู่ครองที่เหมาะสมและดี ซึ่งการหาคู่ครองนับว่าเป็นประการ
แรกก่อนเริ่มพิธีแต่งงาน ในประเพณีของชาวซิกข์ฝ่ายหญิงจะเป็นฝ่ายเจรจาสู่ขอชายมาเป็นคู่ครอง
ด้วยเหตุผลที่ว่าชาวซิกข์เชื่อว่าบ้านฝ่ายหญิงไม่ต้องการให้ลูกตัวเองหย่าร่างกับสามีการที่ผู้หญิงเลือก
ผู้ชายเองก็จะเป็นการคิดอย่างถี่ถ้วนของฝ่ายหญิง ในงานวิจัยของอัญชลีกล่าวถึงการจัดงานแต่งงาน
และพิธีกรรมฝ่ายเจ้าบ่าวอย่างเดียว ไม่มีการเล่าถึงฝั่งเจ้าสาวว่าขณะที่บ้านเจ้าบ่าวประกอบพิธีกัน
เจ้าสาวทำพิธีอะไรอยู่ ทำให้งานชิ้นนี้มีข้อจำกัด ซึ่งปัจจุบันพิธีแต่งงานก็มีความเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้ง
การทำความเข ้าใจมิต ิของการจัดกิจกรรมที ่บ ้านเจ ้าสาวจะช ่วยให้เข ้าใจถึงความสัมพันธ์                
และสะท้อนอัตลักษณ์ของชาวซิกข์ท่ีเปลี่ยนไปนี้ด้วย 
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พิธีกรรมและประเพณีในศาสนาซิกข์ยังมีพิธีรับน้ำอมฤต ประเพณีการเล่นดนตรีสวรรค์  
ประเพณีการโพกศีรษะ ประเพณีครัวทาน และพิธีฌาปนกิจศพอีกด้วย   โดยส่วนใหญ่แล้วพิธีกรรม
และประเพณีท่ีสำคัญชาวซิกข์จะจัดขึ้นในศาสนสถานหรือคุรุสิงห์สภา 

 

ในส่วนของประเด็นเกี่ยวกับหลักธรรมและศาสนา 3 ประเด็นที่มีความสำคัญ ได้แก่ หลักคำ
สอน, ข้อปฏิบัติและข้อห้ามทางศาสนา และความสัมพันธ์ 

 

ศาสนาซิกข์เชื่อว่าพระเจ้าเป็นสิ่งที่สูงสุด โลกและมนุษย์ไม่ใช่สิ่งที่ตรงกันข้ามจากพระเจ้า 
กล่าวคือพระเจ้าสิงสถิตอยู่ทุกหนแห่งในโลกแต่ก็อยู่เหนือโลก เมื่อบุคคลหันหน้าเข้ามาหาพระเจ้า 
พระองค์ก็จะอภัยให้แก่บุคคลนั้น ชาวซิกข์จะต้องรักษาศีล 5 ประการ ได้แก่ เกศ คือ การไว้ผม กังฆา 
คือ หวี กรา คือ กําไลเหล็กสวมข้อมือ กิรปาน คือ ดาบ และกฉา คือ กางเกงขาสั้น ไว้เสมอ โดย
ศาสนาซิกข์สอนให้ศาสนิกเป็นคนดี มีความกล้าหาญ ช่วยเหลือผู ้อื ่น และทำงานอย่างสุจริจ                
(อัญชลี   สุสุวรรณ, 2512: 9) 

 

ในส่วนของข้อปฏิบัติและข้อห้ามทางศาสนานั้นมี 21 ข้อ ประกอบไปด้วยศีลปฏิบัติ 10 ข้อ 
และข้อห้าม 11 ข้อ โดยศีลปฏิบัติจะเน้นให้ชาวซิกข์ปฏิบัติตนเป็นคนดี เลื่อมใสในพระเจ้า และรักษา
สัญลักษณ์  5 ก ไว้ ส่วนข้อห้ามนั้นจะเน้นให้ชาวซิกข์ห้ามทำสิ่งที่ไม่สุจริต ไม่ควรเบียดเบียนศาสนา 
และห้ามตัดผมโกนหนวด  (เพ่ิงอ้าง, 2512: 6-7) 

 

ความสัมพันธ์ของชาวซิกข์ สามารถแบ่งออกเป็น 5 ความสัมพันธ์ได้แก่  ความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าคือการศรัทธาต่อพระเจ้าการทำตามหลักคำสอน (อัญชลี สุสุวรรณ,2512), 
ความสัมพันธ์ในครอบครัว คนในครอบครัวต้องเชื่อฟังบิดา ทำตามคำสั่งสอน , ความสัมพันธ์ระหว่าง
สามี ภรรยา คือเคารพซึ่งกันและกัน ดูแลกัน,ความสัมพันธ์ระหว่างบิดา มารดา และบุตร คือจะต้องมี
ความสัมพันธ์กันในครอบครัว เชื่อฟังกัน เข้าใจกัน และให้อภัยกัน (ผศ.ดร.สุภาวดี มิตรสมหวัง, 2544) 
และความสัมพันธ์ระหว่างเพื ่อนมนุษย์ เพื ่อนบ้าน และเพื ่อนต่างศาสนา คือการเข้าใจเคารพ
วัฒนธรรมอื่น จุนเจือเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน (อัญชลี สุสุวรรณ,2512) 

 

นอกจากจะพบว่างานศึกษามีประเด็นเกี่ยวกับชาวซิกข์ 3 ประเด็นดังกล่าวแล้ว ยังพบว่ามี
การศึกษาชาวซิกข์ที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตลักษณ์ซิกข์ด้วย อย่างในบทความของ  
อภิรัฐ คำวัง (2556) เรื ่องสถานภาพภาษาปัญจาบในสังคมไทยซิกข์ในปัจจุบัน  เป็นบทความที่
ต้องการศึกษาการปรับตัวทางภาษาของชาวไทยซิกข์ และเหตุปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถ
ในการสื่อสารภาษาปัญจาบ รวมถึงกระบวนการถ่ายทอดภาษาปัญจาบและอุปสรรค  โดยผลการวิจัย
พบว่าภาษาปัญจาบและตัวอักษรคุรมุขคีที่ เป็นภาษาที ่ใช้ในศาสนาซิกข์ เพื ่อการสื ่อสารใน
ชีวิตประจำวันและการศึกษาพระธรรมในศรีคุรุครันถ์ซาฮิบ อันเป็นเป้าหมายสูงสุดในสังคมไทยซิกข์ 



17 
 

 
 

ทำให้ชาวไทยซิกข์แต่ละรุ่นมีศักยภาพที่จะสื่อสารด้วยภาษาปัญจาบแต่มีศักยภาพที่แตกต่างกัน 
นอกจากนี้สามารถสื่อสารได้หลายภาษาโดยใช้ปนกันระหว่างภาษาปัญจาบ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 
เลือกใช้ตามบริบททางสังคมวัฒนธรรมและความคุ้นเคยเป็นอัตลักษณ์ที่ยืดหยุ่น แต่ในชีวิตประจำวัน
ของชาวไทยซิกข์รุ่นใหม่ให้น้ำหนักกับภาษาอังกฤษมากทำให้ใช้ภาษาปัญจาบลดลง สภาวการณ์นี้จะ
เป็นอุปสรรคของการศึกษาและความเข้าใจศาสนาซิกข์และวัฒนธรรมปัญจาบ  

 

จากบทความนี้แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ความเป็นซิกข์ในเรื ่องของการ
สื่อสารและการรับรู้วัฒนธรรมของศาสนา อันเนื่องมาจากการใช้ภาษาที่เปลี่ยนแปลงดั่งผลการวิจัยใน
บทความดังกล่าวที่กล่าวว่าชาวซิกข์รุ่นใหม่ในปัจจุบันให้ค่าในภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาปัญจาบ ทำ
ให้ชาวซิกข์รุ่นใหม่ศึกษาพระธรรมในศรีคุรุครันถ์ซาฮิบน้อยลง ส่งผลต่อความเชื่อดังเดิมของชาวซิกข์
ในสมัยอดีต ทำให้อัตลักษณ์ของชาวซิกข์รุ่นใหม่มีความเปลี่ยนแปลง โดยจากงานวิจัยชิ้นนี้แสดงให้
เห็นถึงปัจจัยอีกปัจจัยที่ส่งต่อการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ของชาวซิกข์ นั้นก็คือการเสื่อมหายของ
ภาษาปัจจาบ 

 

จากการทบทวนวรรณกรรมในประเด็นของชาวซิกข์  ทำให้ผู้วิจัยทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับชาว
ซิกข์มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาและพัฒนาการของชาวซิกข์ในไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
พิธีกรรม หลักคำสอน ข้อประพฤติและข้อห้ามของซิกข์ นอกเหนือจากนี้ยังได้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ของซิกข์อีกด้วย โดยในการศึกษาครั้งนี้จะเพิ่มเติมเรื่องการแสดง อัตลักษณ์ที่
เชื่อมโยงให้เห็นความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการจากงานที่เคยศึกษาชาวซิกข์เชิงสถาบันแบบที่ผ่าน
มา 

 
ทบทวนวรรณกรรมหัวข้ออัตลักษณ์และผู้กระทำการในสังคมไทย  

 

 อัตลักษณ์เป็นเรื่องที่หลากหลาย เป็นเรื่องของการเมือง การต่อรอง เรื่องตัวตนและการแสดง
ตำแหน่งแห่งที่ของคน รวมถึงเป็นการบ่งบอกว่าตัวเองเป็นใครหรือคนอื่นเป็นใคร  การใช้แนวคิด
เรื่องอัตลักษณ์จึงค่อนข้างใช้อย่างแพร่หลาย แต่งานที่นิยมใช้แนวคิดอัตลักษณ์มากที่สุดคืออัตลักษณ์
ในงานศึกษาอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์   
 

งานวิจัยของ ดวงกมล เวชวงค์ (2553) ศึกษา สํานึกทางชาติพันธุ์ของชาวยวนบ้านต้นตาล 
และศึกษากระบวนการนําเสนออัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของชาวยวนในบริบท ของการท่องเที่ยวผ่าน
หอวัฒนธรรมพื ้นบ้านและตลาดท่าน้ำ โดยได้ใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีความเป็นกลุ ่มชาติพันธุ์ 
แนวคิดอัตลักษณ์ แนวคิดพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น และแนวคิดการท่องเที่ยววิเคราะห์ผลการวิจัยพบว่า 
ตำบลต้นตาลประกอบไปด้วยกลุ่มคนในชาติพันธุ์ยวนเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งพวกเขายังคงมีสำนึกในความ



18 
 

 
 

เป็นชาติพันธ ุ ์ยวนอยู ่อย่างชัดเจน แม้จะอพยพจากถิ ่นฐานเดิมคือเมืองเช ียงแสนมาอยู ่ ใน
สภาพแวดล้อมและสังคมแห่งใหม่มานานกว่า 200 ปี แต่สำนึกและอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของพวก 
เขาก็ยังคงดํารงอยู่และรักษาไว้ได้จนถึงปัจจุบัน ชาวยวนบ้านต้นตาลได้แสดงออกถึงความมีสำนึกทาง
ชาติพันธุ์ของตนผ่านการใช้ชีวิตประจำ การรวมกลุ่มเพื่อทํากิจกรรมทางวัฒนธรรมยวนของเยาวชน
ยวน การจัดตั้งชมรมไทยยวนสระบุรี การก่อตั้งหอวัฒนธรรมพ้ืนบ้านไทยยวนและการจัดตั้งตลาดท่า
โบราณบ้านต้นตาล ต่อมาเมื ่อการท่องเที่ยวได้เข้ามาในชุมชน ทำให้ชาวยวนต้องมีการปรับตัว              
และปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของตนเองเพ่ือนํามาเป็นจุดขายในการท่องเที่ยว ทั้งนี้เพ่ือความอยู่รอดของ
พวกเขา โดยพวกเขาได้มีการนําเสนออัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ยวนของตนผ่านสถานที่ท่องเที่ยวอัน
สำคัญของชุมชน  

 

นวรัตน์ บุญภิละ (2559) ศึกษาอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ชาวผู้ไทบ้านนายูง ตำบลนายูง 
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ผลวิจัยพบว่า อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของชาวผู้ไทบ้านนายูง ที่คงอยู่
จนถึงปัจจุบัน คือ ภาษา และความเชื ่อด้านการรักษาพยาบาลด้วยการเหยา แต่เนื ่องจากการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จึงทำให้ประเพณีหลายอย่างค่อย ๆ เลือนหายไป
ขณะเดียวกัน ก็มีลักษณะที่ผสมผสานกันระหว่างอัตลักษณ์ของชาวผู้ไทบ้านนายูงกับชาวไทยอีสาน 
อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันชาวผู้ไทบ้านนายูงยังคงพยายามรักษาอัตลักษณ์ของตนไว้อย่างต่อเนื่อง โดย
ผ่านคติความเชื่อโบราณ จิตสำนึกทางสังคม ความสามัคคีในชุมชน และความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ระหว่าง
ชาว ผู้ไทในบ้านนายูง 

 

งานวิจัยนี้ แสดงให้เห็นว่าไม่ว่าชาวยวน หรือชาวผู้ไทจะอพยพถิ่นฐานมาอยู่ที ่ไทยนาน
เพียงใด ต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมอย่างไร พวกเขาก็ยังคงธำรงอัตลักษณ์ของพวกเขาเอาไว้ 
ถึงแม้ว่าอัตลักษณ์จะมีการเปลี่ยนไปบ้าง ทำให้ผู้วิจัยมีมุมมองว่าการที่ชาวซิกข์อพยพมาอยู่ที ่ไทย
ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 นั้นพวกเขาเองก็จะต้องปรับตัวให้เขากับสังคมไทย แต่พวกเขาก็ธำรงอัตลักษณ์
ของพวกผ่านการเลี้ยงดูอบรบของครอบครัว ผ่านโรงเรียนซิกข์ในไทย ผ่านศาสนสถานทางศาสนาหรือ
คุรุสิงหสภา ที่เป็นแหล่งการประกอบพิธีกรรมสำคัญของชาวซิกข์ และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาว
ซิกข์ โดยผู้วิจัยมีความเห็นว่าถึงแม้ว่าอัตลักษณ์ของชาวซิกข์จะเปลี่ยนไปมากจนอาจมองไมเห็นความ
เป็นซิกข์ในชาวซิกข์บางกลุ่ม แต่ชาวซิกข์ก็ยังคงเหลืออัตลักษณ์ที่เป็นนามธรรมอยู่ในความคิด ทัศนคติ
ของพวกเขาอยู่ ซึ่งในส่วนนี้จะใช้การสัมภาษณ์เพ่ือหา อัตลักษณ์ที่เป็นนามธรรมเรื่องของความคิดของ
ชาวซิกข์ในส่วนวิเคราะห์ต่อไป 

 

นอกจากงานศึกษาทางชาติพันธุ์ที่ใช้แนวคิดอัตลักษณ์ ยังพบการใช้แนวคิดอัตลักษณ์ใน
การศึกษามิติอ่ืน ๆ เนื่องจากแนวคิดอัตลักษณ์คือการพูดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่ม
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ใดกลุ่มหนึ่งที่มีความพยายามจะชี้ให้เห็นว่าสิ่งนั้นแตกต่างไปจากสิ่งอื ่นอย่างไร  จึงพบว่าแนวคิด               
อัตลักษณ์ถูกนำมาใช้วิเคราะห์การนำเสนอความเฉพาะตัวตั้งแต่พื้นที่เช่น ตลาด (ชวิตร ตันติมาลา 
2560), บุคคลสาธารณะ (ดาราพร ศรีม่วง 2556), รสนิยม, (ภูชิตต์ ภูริปาณิก 2559) กลุ่มคนเช่น
การศึกษาอัตลักษณ์ของนักศึกษา (ปริยกร วิชัย 2559)  ตลอดจนอัตลักษณ์ของคนพิการ (กมลพรรณ 
พันพึง 2553) เป็นต้น  

 

ชวิตร ตันติมาลา (2560) ได้ใช้แนวคิดเรื ่องอัตลักษณ์ในการศึกษากระบวนการสร้าง         
อัตลักษณ์ของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยจำนวน 3 แห่ง คือ ตลาดนัดวันศุกร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ตลาดนัดกรมประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และตลาดนัดนานาชาติ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ผ่านการรับรู้และการให้ความหมายของคนใน และสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับ
การสร้างอัตลักษณ์ของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัย ผ่านกระบวนการศึกษาเปรียบเทียบทาง
วัฒนธรรมและตีความการให้ความหมายของคนใน และผู้วิจัย ผลการวิจัยพบว่า ประวัติความเป็นมา
ทําเลที่ตั้งของแต่ละมหาวิทยาลัยที่แตกต่างกันมีส่วนในการกําหนดความหมาย และการรับรู้ของผู้คน
ที่เข้าไปใช้พื้นที่ รวมทั้งบรรยากาศภายในพ้ืนที่ทั้งในเชิงรูปธรรมและนามธรรมถูกครอบงําและแสดง
ผ่านนโยบายและรูปแบบการบริหารจัดการมาตรการควบคุม กํากับ ติดตาม และตรวจสอบภายใน
พื้นที่ตลาดนัด คนในรับรู้และให้ความหมาย 3 รูปแบบคือ ตลาดนัดคือพื้นที่แห่งชีวิต ตลาดนัดคือ
สายใยแห่งความผูกพัน และตลาดนัดคือการยอมรับและการปรับตัวภายใต้ข้อจํากัด นอกจากนี้ยังมี
แบบแผนของพฤติกรรมที่เกิดขึ้น เช่น พฤติกรรมการบริโภคอาหารสุขภาพ และพฤติกรรมการใช้เวลา 
โดยสามารถแบ่งอัตลักษณ์ที ่ล ื ่นไหลของตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัย แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่               
(1) อัตลักษณ์ที่มองเห็นได้คือลักษณ์เฉพาะของพ้ืนที่ และบริบทโดยรอบ ลักษณะของระบบการ
จัดการตลาดและภาพลักษณ์ของตลาดที่สะท้อนผ่านการรับรู้และการมองเห็นของคนใน และคนนอก
มหาวิทยาลัย (2) อัตลักษณ์ที่สามารถสัมผัสได้คือความสัมพันธ์ของคนในตลาดกับคนในมหาวิทยาลัย 
ความสัมพันธ์ของคนกับสินค้าและการบริการ และความสัมพันธ์ของคนในตลาดกับพื้นที่และทำเล  
(3) อัตลักษณ์เชิงพฤติกรรมคือรูปแบบการดำเนินชีวิตของผู ้ขาย ผู ้ผลิต และผู ้บริโภค รวมทั้ง
พฤติกรรมที ่ เป ็นไปตามกระแสสังคมและพฤติกรรมที ่ เป ็นไปตามบริบทของมหาว ิทยาลัย              
และ (4) อัตลักษณ์เชิงประโยชน์คือแนวทางการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการตลาดนัดและการ
พัฒนาภาพลักษณ์ของตลาดนัดรวมถึงภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  

 

ผลการศึกษาพบว่า อัตลักษณ์ของตลาดนัดในมหาวิทยาลัยมีกระบวนการที่สามารถที่จะ
พัฒนาและปรับปรุงได้อย่างสม่ำเสมอตามทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยมของสังคมและเศรษฐกิจ เพื่อให้
เข้ากับสภาพแวดล้อมหรือสังคมใหม่ เช่นเดียวกับอัตลักษณ์ของชาวซิกข์ในปัจจุบันที่มีความลื่นไหลไป
ตามเวลา สภาพแวดล้อมของสังคมเช่นกัน   
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ขณะที่ดาราพร ศรีม่วง ศึกษาเรื่อง การประกอบสร้างอัตลักษณ์ของนักเขียน : กรณีศึกษา
เรื่องเล่าจากประสบการณ์ชีวิตของเสกสรรค์ ประเสริฐกุล  (2556) ซึ่งเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญ
ทางการเมืองในฐานะอดีตผู้นำขบวนนักศึกษา 14 ตุลา เมื่อปี พ.ศ.2516 และเป็นนักปฏิวัติในป่า
ร่วมกับพพรคคอมมิวนิสต์  

 

มีการทบทวนและวิเคราะห์วรรณกรรมของเสกสรรค์จำนวน 11 เล่ม ที่เขาได้ใช้กลวิธีทาง
ภาษาและวรรณศิลป์สร้างภาพตัวแทนในเรื่องเล่าจากประสบการ์ณชีวิตฃของตัวเองในแต่ละช่วง 
กล่าวได้ว่าเป็นการประกาศอัตลักษณ์ตนเองในแต่ละช่วงชีวิตผู้ ดาราพรเสนอกลวิธีที่เสกสรรค์ใช้ใน
การประกอบสร้างและนําเสนออัตลักษณ์ ได้แก่ การใช้องค์ประกอบวรรณกรรม การใช้ภาษา การใช้
กลวิธีวรรณศิลป์ การสร้างคู่ตรงข้าม การอธิบายและให้เหตุผล กลวิธีดังกล่าวมีบทบาททําให้นําเสนอ
เรื่องราวเกี่ยวกับตนเองได้อย่างเป็นระบบและรอบด้าน เน้นย้ำอัตลักษณ์ให้เด่นชัด และป้องกันไม่ให้
เกิดภาพเชิงลบแก่เสกสรรค์ อันจะนําไปสู่การรับรู้และยอมรับอัตลักษณ์ของเสกสรรค์ได้โดยสมบูรณ์ไร้
ข้อกังขา และรับรู ้ตรงกัน โดยงานชิ ้นนี ้ได้แบ่งช่วงของอัตลักษณ์ของเสกสรรค์ออกเป็น 4 ช่วง            
และแสดงให้เห็นว่าอัตลักษณ์ของเสกสรรค์ ประกอบไปด้วยอัตลักษณ์ในวัยเด็ก อัตลักษณ์ในวัยหนุ่ม   
อัตลักษณ์ในวัยกลางคน และอัตลักษณ์ในวัยชรา และงานวิจัยชิ้นนี้ยังกล่าวอีกว่าอัตลักษณ์ด้านต่าง ๆ 
ของเสกสรรค์เป็นการประกอบสร้างและเลือกนําเสนอจากเสกสรรค์ที่ดํารงอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 
และสามารถเลื่อนไหลเปลี่ยนแปลงได้ตามปัจจัยด้านเวลาและบริบทของสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป  

 

นอกเหนือจากงานวิจัยสองงานข้างต้นแล้วยังมีงานวิจัยเรื ่องการสื่อสารพฤติกรรมการ
บริโภคเชิงสัญญะ และการประกอบสร้างอัตลักษณ์ของผู้ใช้รถยนต์เอนกประสงค์ กรณีศึกษา TBZ 
Club แห่งประเทศไทย ของ ดร. ภูชิตต์ ภูริปาณิก (2559) ที่ศึกษาการสื่อสาร การบริโภคเชิงสัญญะ
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค ศึกษาอัตลักษณ์และการประกอบสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มแฟนคลับ
รถยนต์ Chevrolet Trailblazer และศึกษาการให้ความหมาย “รถยนต์ Chevrolet Trailblazer” 
ของแฟนคลับ และการเข้ารหัสความหมายของผู ้ผลิตไปสู ่แฟนคลับ โดยใช้แนวคิดการบริโภค
เชิงสัญญะ อัตลักษณ์ และแนวคิดระบบแห่งความหมายแฟน และความเป็นแฟนคลับ มาเป็นกรอบใน
การศึกษา  

 

ภูชิตต์นิยามอัตลักษณ์ว่าหมายถึง ลักษณะที่แสดงความเป็นตัวตนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล 
โดยมีการแสดงออกเพื่อสื่อความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาอย่างชัดเจนให้คนอื่นรับรู้ เช่น การ
แต่งรถ การแต่งกาย ทรงผม สิ่งของเครื่องใช้ การรับประทานอาหาร การใช้ภาษา  การใช้เวลาว่าง 
การมีวัตถุในครอบครอง การใช้เทคโนโลยี การเสพสื่อ เพื่อทำให้ตนเองดูเป็นคนทันสมัย นำแฟชั่น            
มีรสนิยม มีฐานะดี มีระดับ และมีความแตกต่างจากคนอื่น ๆ ส่วนการประกอบสร้างอัตลักษณ์ 



21 
 

 
 

หมายถึง การตัดต่อวัฒนธรรม แนวคิด ทัศนคติ สัญญะ ตลอดจนการนำข่าวสารข้อมูลจากการบริโภค
สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รถยนต์ Chevrolet Trailblazer มาผสมผสานปะติดปะต่อกับความเป็น
ตัวตนของตัวเอง แล้วก่อให้เกิดอัตลักษณ์ใหม่เพื่อย้ำอัตลักษณ์เดิมให้เด่นชัดขึ้น หรือสร้างอัตลักษณ์
ใหม่ข้ึนมาจากการรับสาร หรือการเลียนแบบจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอ้างอิง เช่น ตัวผู้นำเสนอสินค้า 
การประกอบสร้างอัตลักษณ์ ยังก่อให้เกิดวัฒนธรรมย่อยขึ้นมา เช่น การรวมกันเป็นกลุ่ม ชมรม 
สมาคม ดังเช่น กลุ่มแฟนคลับรถยนต์ Chevrolet Trailblazer ที่มีการทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ยาม
ว่าง ซึ่งการประกอบสร้างอัตลักษณ์นี้เป็นกระบวนการสื่อสารที่ทำให้ตระหนักรู้ว่า “เราเป็นใคร”              
“เราถูกมองว่าอย่างไร” รวมทั้ง “เราต้องการให้ผู ้อื ่นรับรู้ว่าเราเป็นใคร” ในกระบวนการสร้าง         
อัตลักษณ์นั ้น ยังทำให้ตระหนักได้ว่า “เราเหมือน หรือเราต่างจากผู้อื ่นอย่างไร” ผลการศึกษา
พบว่าอัตลักษณ์ของกลุ่มแฟนคลับ TBZ Club มี 2 ระดับคือ อัตลักษณ์ระดับปัจเจกและอัตลักษณ์
กลุ่มหรืออัตลักษณ์ร่วม โดยอัตลักษณ์ระดับปัจเจก พบว่ามีกลุ่มแฟนคลับเป็นเพศชาย อายุระหว่าง 
30-45 ปี มากที่สุด เนื่องจากเป็นหัวหน้าครอบครัวและอยู่ในวัยสร้างฐานะมีความมั่นคงในชีวิตใน
ระดับหนึ่ง จึงเริ่มมองหารถที่ตอบสนองความเป็นครอบครัวใหญ่ สามารถแสดงถึงความเป็นตัวตนของ
ผู้ขับขี่ซึ่งมีบุคลิกเฉพาะตัว ที่ไม่เหมือนใคร ส่วนอัตลักษณ์ร่วมของกลุ่มนั้นจะแสดงออกผ่านสติ๊กเกอร์
ของคลับ, การแต่งกาย, การตกแต่งรถยนต์ในรูปแบบต่าง ๆ การรวมตัวทำกิจกรรม เป็นต้น ส่วนการ
ประกอบสร้างอัตลักษณ์กลุ่มแฟนคลับ พบว่า แฟนคลับ TBZ Club ใช้รถ Trailblazer เป็นสื่อในการ
ประกอบสร้างอัตลักษณ์ให้แก่ตนเองและกลุ่ม โดยแสดงออกด้วยสไตล์การแต่งรถในรูปแบบต่าง ๆ ที่
ตนเองชื่นชอบ เช่น รูปแบบ VIP รูปแบบ Racing รูปแบบ Off Road เพื่อบ่งบอกถึงความเป็นตัวตน
ของตนเอง ชาวซิกข์ในประเทศไทยก็มีอัตลักษณ์ร่วมกลุ่มกัน เช่น การเข้าร่วมกลุ่มในเพจเฟสบุ๊ค ไทย 
– ซิกข์ การแต่งตัวใส่ชุดอินเดีย หรือทำกิจกรรมทางศาสนาร่วมกัน รวมถึงอัตลักษณ์ 5 ก ของชาว
ซิกข์ เพ่ือบ่งบอกความเป็นเป็นตัวตนของตนเอง  

 

ปริยกร วิชัย (2559) ศึกษาเรื่องการต่อรองความหมายของนักศึกษาการศึกษานอกระบบ
ขั้นพื้นฐาน กรณีศึกษา:ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลสะท้อน อำเภอ
นาทวี จังหวัดสงขลา พบว่า แต่เดิมความหมายและคุณค่าของนักศึกษานอกระบบขั้นพ้ืนฐาน เป็นสิ่ง
ที่ถูกสร้างขึ้นภายใต้การครอบงําของอํานาจที่แฝงอยู่ในรูปของความรู้ที่รัฐสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นกลไก
ขับเคลื่อนการพัฒนาให้กับระบบเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยสังคมมอบความหมายให้กับนักศึกษานอก
ระบบขั้นพื้นฐานว่าเป็นคนที่ด้อยความสามารถทางด้านวิชาการ เป็นที่รวมตัวของคนที่พลาดโอกาส 
จากการศึกษาในระบบโรงเรียนและเป็นกลุ่มคนที่มีศักยภาพน้อยกว่านักเรียนในระบบโรงเรียน              
แต่นักศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตําบล
สะท้อน อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลาได้ต่อรองความหมายใหม่ที่แสดงให้เห็นว่าพวกเขา เป็นผู้ไม่ด้อย
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ความสามารถทางด้านวิชาการ ไม่เป็นปัญหาต่อสังคมเป็นผู ้เสียสละต่อสังคม และเป็นผู ้ที ่มี
ความสามารถทางด้านวิชาชีพ ซึ่งจากการต่อรองความหมายดังกล่าวนี้ได้นําไปสู่การสร้างอัตลักษณ์ 
ของนักศึกษานอกระบบขั้นพื ้นฐาน ดังนี้ คือเป็นผู้ที ่อยู่ในกฎระเบียบวินัย นําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต เป็นผู้ประสบความสําเร็จในด้านการประกอบอาชีพและ
เป็นที่ยอมรับในสังคม 
 

การศึกษาอัตลักษณ์ยังมีความเก่ียวข้องเชื่อมโยงกับการศึกษาความเป็นผู้กระทำการเนื่องจาก 
ในปฏิบัติการของปัจเจกที่ดำรงสถานะของความเป็นผู้กระทำการนั้น มีการสื่อสาร และต้องการบ่ง
บอกถึงความต้องการของตนเอง ในวิถีของตนเอง โดยมีปฏิบัติการของการแสดงออกบางอย่างเพ่ือ
ชี้ให้เห็นการเลือกที่จะกำหนดวิถีปฏิบัติบางอย่างด้วยตนเอง แม้จะมีความขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกับ
เงื่อนไขหรือข้อกำหนดบางประการของสังคมก็ตาม อาทิ 

 

งานของกมลพรรณ พันพึง (2553) เรื่องอัตลักษณ์ การเสริมพลังอำนาจ และการกำหนด
วิถีชีวิตตนเอง : การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการในสังคมไทย ยศึกษาค้นคว้าเรื่องบทบาทของ               
อัตลักษณ์ความพิการที่มีอิทธิพลต่อการเสริมพลังอํานาจในตนเองให้กับคนพิการ  แนวคิดและทฤษฎี
ที่ใช้เป็นแนวทางในการศึกษามาจากทฤษฎี วิพากษ์ ทฤษฎีหลังสมัยใหม่และมานุษยวิทยาการระลกึรู้ 
ที่ต่างเห็นว่าความรู้ ความหมาย คุณค่า และวิธีคิดเรื่องอัตลักษณ์ของตนเองเป็นพลังกําหนดศักยภาพ
ของมนุษย์  

 

ผลการศึกษาพบว่าอัตลักษณ์ของคนพิการมีความยืดหยุ่น หลากหลาย ไม่ได้เป็นอัตลักษณ์
ตามธรรมชาติที่ยึดติดกับบุคคลอันนำมาซึ่งความโศกเศร้า สูญเสียเท่านั้น คนพิการนั้นเลือกที่จะสร้าง
ความหมายเชิงบวกให้กับตัวเองได้เพื่อที่ตัวแองจะได้ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและหลุดออกมาจาก
วาทกรรมลบขอสังคม เป็นการแสดงให้เห็นว่าคนพิการคือผู้กระทำการที่ตอบโต้กับโครงสร้างเพ่ือ
แสดงตัวตนของตัวเองออกมา เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอัตลักษณ์เชิงบวกและอัตลักษณ์กลุ่ม   

 

งานศึกษาเรื่อง ตัวตนคนบริการลูกค้ามือถือในพื้นที่เสี่ยง ของ รตนา ประสิทธิ์พงศ์ (2556) 
ศึกษาอัตลักษณ์ของพนักงานหญิงและการเป็นผู้กระทําการของคนบริการลูกค้ามือถือในพื้นที่เสี่ยงใน
จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นพื้นที่ความสัมพันธ์ภายใต้สถานการความไม่สงบชายแดนใต้ และเป็นพื้นที่ที่มี
ลักษณะพหุวัฒนธรรมที่มี ความหลากหลายทางด้านศาสนา ชาติพันธุ์ สังคม ประเพณี วัฒนธรรม        
และวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ โดยในแนวคิดเรื่องการก่อรูปของอัตลักษณ์ แนวคิดการเคลื่อนไหวตัวตน
ในฐานะผู้กระทำการ และแนวคิดเรื่องพ้ืนที่ปฏิบัติการทางสังคม 

 

ผลการศึกษา พบว่าผู้หญิงที่ให้บริการลูกค้า เครือข่ายมือถือมีอัตลักษณ์ใน 4 ลักษณะคือ              
(1) อัตลักษณ์ที่เกิดจากการเป็นปัจเจกของบุคคล (2) อัตลักษณ์ที่เกิดจากความคาดหวังของลูกค้า             
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(3) อัตลักษณ์ที่เกิดจากบทบาทหน้าที่การทํางาน และ(4) อัตลักษณ์ที่โครงสร้างองค์กรเป็นผู้กําหนด
บทบาทที ่พน ักงานหญิงแสดงออกมีล ักษณะหลากหลายไม่จ ําก ัดตายตัว  นอกจากนี ้พบว่า                        
การกระทําการต่อรองของพนักงานหญิง สามารถนําไปสู ่การแสดงตัวตนของพนักงานหญิง ได้          
ที่สามารถเลือกรับ ยอมจํานน ปฏิเสธ ต่อต้าน ขัดขืน และขับเน้นคุณสมบัติบางประการของตนเอง
ออกมา เพ่ือสร้างความหมายให้กับตนเองภายใต้การทํางานของพนักงานหญิง จากลักษณะการต่อรอง
ตัวตนภายใต้บริบทงานบริการลูกค้าของพนักงานหญิงสะท้อนให้เห็นถึงการไม่ยอมจํานน ต่อโครงที่ถูก
สังคมกําหนดไว้เสมอไป แต่มีการต่อรอง ท้าทายกับอํานาจในฐานะผู้กระทําการ และผู้ถูกกระทําการ
ของพนักงานหญิง ทําให้การมีพ้ืนที่และการสร้างอัตลักษณ์ของพนักงานหญิงมีความเลื่อนไหล ไม่หยุด
นิ่ง ตายตัว  

 

งานวิจัยของ สมจิตร์ อินทนโม (2554) เรื่อง ทวด: ลมหายใจแห่งการดำรงอยูในกระแส
ความทันสมัย งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสร้างความหมายและอัตลักษณ์ เกี่ยวกับ 
“ทวด” ในกระแสความทันสมัยของพื้นที่เกาะยอรวมถึงศึกษาผลของความหมายและอัตลักษณ์
เกี่ยวกับ “ทวด” ที่มีต่อการดํารงอยู่ของคนในพื้นที่ตําบลเกาะยอ อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดย
วิเคราะห์ผ่านแนวคิดเรื่องอัตลักษณ์แนวคิดความสัมพันธ์เชิงอํานาจและแนวคิดโครงสร้างผู้กระทําการ 
โดยกําหนดขอบเขตพ้ืนที่ศึกษาคือพ้ืนที่ตําบลเกาะยอ อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

 

ผลการวิจัยพบว่า การสร้างความหมายและอัตลักษณ์ของทวดมีหลายรูปแบบ ทั้งที่ยืดหยุ่น
และเป็นไปตามความสัมพันธ์ที่ทวดมีกับคนอื่นและคนอื่นมีกับทวด ในพื้นที่เกาะยอซึ่งทวดในเกาะยอ
แบ่งออกเป็นสามกลุ ่มคือ 1.“ทวด”โดยการสืบสายเลือด 2. “ทวด”จากคําเรียกขาน ของคนใน
หมู่บ้าน ถือเป็นปราชญ์หรือบุคคลที่ได้รับการเคารพนับถือ และ 3. “ทวด” สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับการนับ
ถือบูชา ซึ่งการสร้างความหมายและอัตลักษณ์ดังกล่าวของทวดเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้น โดยผ่านโครงสร้าง
ทางสังคม  โดยโครงสร้างทางสังคมเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่มีผลต่อการสร้างความหมายและอัตลักษณ์
ของทวดในเกาะยอและยังรวมไปถึงความสามารถในการเป็นผู้กระทําการของทวดในชุมชนเกาะยอ 
อีกทั้งยังแสดงให้เห็นว่าการสร้างความหมาย อัตลักษณ์ของทวดมีความหลากหลายและแตกต่าง
เช่นเดียวกับคนกลุ่มอ่ืน ๆ ในสังคม 

 

งานวิจัยทั้งสามชิ้นที่กล่าวมา เชื่อมโยงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเรื่องอัตลักษณ์
และความเป็นผู้ปฏิบัติการที่เกี ่ยวข้องกัน สามารถนำงานดังกล่าวมาช่วยมองการปฏิบัติการของ
ผู้กระทำการ ซึ่งก็คือชาวซิกข์ ว่าต่อรอง ต่อต้าน หรือขัดขืนอัตลักษณ์ของตนผ่านปฏิบัติการอย่างไร 
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ทบทวนวรรณกรรมหัวข้อทฤษฎีการปฏิบัติการในสนามของสังคมไทย   
 

งานวิจัยชิ้นนี้ใช้แนวคิดทฤษฎีเรื ่องปฏิบัติการ เพื่อที่จะได้มีแนวทางที่จะทำไปใช้ในการ
วิเคราะห์ปฏิบัติการที่สร้างการเป็นผู้กระทำการของชาวซิกข์ ผู้วิจัยได้ทำการศึกษางานวิจัยที่ได้ใช้
แนวคิดเรื่องการปฎิบัติการควบคู่กับผู้กระทำการในการศึกษา ได้แก่ งานวิจัยเรื่องแม่วัยรุ่น “ผู้กระทำ
การ” : ฮาบิทัส ทุนและปฏิบัติการในครอบครัว ของ อำไพ หมื่นสิทธิ์ มณีมัย ทองอยู่ และ พัชรินทร์ 
ลาภานันท์ (2560), เกมคือโลก โลกคือเกม: การช่วงชิงอำนาจในวรรณกรรมเยาวชนร่วมสมัย
แนวดิสโทเปีย ของภาณุมาศ อิสริยศไกร (2556) และ การเมืองแห่งอัตลักษณ์: ความหลากหลาย
และพลวัตของ “มลายูมุสลิมปัตตานี” ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของเอกรินทร์ ต่วนศิริ (2553)   
 

อำไพ หมื่นสิทธิ์ มณีมัย ทองอยู่ และ พัชรินทร์ ลาภานันท์ (2560) ในบทความเรื่องแม่วัยรุ่น 
“ผู้กระทำการ”: ฮาบิทัส ทุนและปฏิบัติการในครอบครัว งานชิ้นนี้เป็นงานวิจัยที่ต้องการเสนอภาพ
แม่วัยรุ ่นในฐานะของ “ผู้กระทําการ” ที่มีสิทธิ์ต่อรองต่อวาทกรรมทางสังคม  โดยบทความนี้ใช้              
ฮาบิทัสและทุนในการมองปฏิบัติการของแม่วัยรุ่นในครอบครัว ผลการศึกษาพบว่า “แม่วัยรุ่น” เป็น
ภาพลักษณ์ของ “ผู้หญิงไม่ดี” ดังนั้นแม่วัยรุ่นในสังคมไทยจึงถูกเบียดขับจากสังคมแม้กระทั่งใน
ครอบครัวที่อยู่อาศัย ทั้งผู้ที่อยู่อาศัยกับครอบครัวของฝ่ายตนเอง ผู้ที่อยู่อาศัยกับครอบครัวของฝ่าย
สามี และผู้ที่อยู่อาศัยแบบครอบครัวเดี่ยว ที่ต่างต้องประสบกับปัญหาจากการกลายเป็นแม่วัยรุ่น โดย
ปัญหาที่สำคัญ คือ การไม่ยอมรับและอคติต่อการตั้งครรภ์จากครอบครัวของตนเอง การไม่ยอมรับ
และอคติจากครอบครัวของสามี การไม่มีงานและไม่มีรายได้ การทะเลาะเบาะแว้งระหว่างสามี                
และภรรยา แต่วัยรุ่นเหล่านี้ก็สามารถแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่ง โดยปฏิบัติการตอบโต้ ต่อรองโดย
อาศัยฮาบิทัส ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสังคม และทุนทางสัญลักษณ์ มาจัดการกับปัญหาดังกล่าว 
แสดงให้กับครอบครัวและสังคมเห็นว่าการท่ีเข่จะมีลูกในวัยนี้ ก็สามารถท่ีจะเลี้ยงลูก ดูแลลูกให้ดีได้  

 

งานชิ้นนี้แสดงให้เห็นว่าปัจเจกสามารถที่จะพลิกตัวเองจากผู้ ถูกกระทำการให้กลายมาเป็น
ผู้กระทำการได้ ขึ้นอยู่กับทุน รวมถึง ฮาบิทัสของปัจเจกนั้น ๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของภาณุมาศ   
อิสริยศไกร (2556) เรื่องเกมคือโลก โลกคือเกม: การช่วงชิงอำนาจในวรรณกรรมเยาวชนร่วมสมัย
แนวดิสโทเปียวิทยานิพนธ์ ที่แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างของสนามที่มีทุนประเภทต่าง ๆ ไหลเวียนอยู่
กับฮาบิทัส โดยงานชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการช่วงชิงอํานาจของเยาวชน
ในวรรณกรรมเยาวชนร่วมสมัยแนวดิสโทเปียชุดไตรภาคเรื ่อง ฮังเกอร์ เกมส์ (Hunger Games 
Trilogy) ของซูซานน์ คอลลินส์ (Suzanne Collins) และชุดดิกลี (The Uglies Series) ของสก็อตต์ 
เวสเตอร์เฟลด์ (Scott Westerfed) โดยใช้ทฤษฎีของปิแอร์ บูร์ดิเยอ (Pierre Bourdieu) มาใช้ใน
การศึกษาวิเคราะห์จากการศึกษาพบว่า วรรณกรรมเยาวชนแนวดิสโทเปียมีลักษณะร่วมกันระหว่าง
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แนว การประพันธ์วรรณกรรมสองแนวคือวรรณกรรมเยาวชนและวรรณกรรมแนวดิสโทเปียซึ่งมีจุด
ร่วมอยู่ที่การต่อต้าน วรรณกรรมเยาวชนร่วมสมัยแนวดิสโทเปียทั้งสองเรื่องจึงสะท้อนให้เห็นถึงการ
เสียดสีสังคมทุนนิยมและบริโภคนิยมในปัจจุบันผ่านการต่อต้านและต่อรองของตัวละครเอก ผลการ
วิเคราะห์วรรณกรรมเยาวชนร่วมสมัยแนวดิสโทเปียโดยใช้ทฤษฎีของปิแอร์ บูร์ดิเยอว่าด้วยเกมใน
ฐานะสนามประลอง (Field) ซึ่งปัจเจกจะต้องช่วงชิงทุน (Capital) ประเภทต่าง ๆ และแนวคิดเรื่อง        
ฮาบิทัส (Habitus) ซึ่งปัจเจกใช้ในการต่อรองระหว่างโครงสร้างทางสังคมกับอัตลักษณ์ของปัจเจก 
โดยเฉพาะเยาวชนในวรรณกรรมเยาวชนแนวดิสโทเปียทั้งสองเรื่องเผยให้ เห็นถึงความไม่เท่าเทียมกัน
ทางชนชั้น และการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของเยาวชนให้เข้ากับภาวะ ของสังคมทุนนิยมยุคโลกาภิวัฒน์ 

 

จากงานของภาณุมาศ อิสริยศไกร (2556) แสดงให้เห็นถึงมุมมองของการปรับเปลี ่ยน               
อัตลักษณ์ที่มีผลมาจากพัฒนาการของสังคม ซึ่งผู้วิจัยคาดการณ์ว่าผู้วิจัยสามารถนำมุมมองของงานชิ้น
นี้มามองอัตลักษณ์ที่เปลี ่ยนไปของชาวซิกข์ว่าเมื่อสังคมไทยมีความก้าวหน้าทางด้านสังคมและ
วัฒนธรรม คนไทยก็จะต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคม คนไทยศาสนาซิกข์ก็เช่นกัน พวกเขาได้ปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของพวกเขาให้เข้ากับสังคมไทย ทั้งการเป็นอยู่ ภาษา การแต่งกาย การศึกษา 
ศาสนา และอ่ืน ๆ เพ่ือที่จะได้อาศัยอยู่ร่วมกับคนไทยโดยไม่รู้สึกแปลกแยก โดยส่งผลออกมาจากการ
กระทำการ 

 

เอกรินทร์ ต่วนศิริ (2553) เรื่องการเมืองแห่งอัตลักษณ์: ความหลากหลายและพลวัตของ 
“มลายูมุสลิมปัตตานี” ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศึกษาความหลากหลายและปัจจัยที่เกี่ยวข้องใน
การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมมลายูมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ และศึกษาพลวัตทางด้านการเมือง
แห่งอัตลักษณ์และปฏิบัติการทางด้านวาทกรรมเรื่องทางด้านศาสนา ชาติพันธุ์มลายู ความรุนแรง 
และสันติภาพ งานชิ้นนี้ได้ใช้แนวคิดปฏิบัติการของบูร์ดิเยอมาช่วยมองวิธีคิดเรื่องการเมืองอัตลักษณ์ 
เนื่องจากมีมุมมองที่สอดคล้องกัน เพราะการประกาศอัตลักษณ์ในทางการเมืองเพ่ือต่อสู้กับวาทกรรม
หลัก ก็คือปฏิบัติการของผู ้กระทำการ (agency) ในสนามทางการเมือง ทำให้เห็นความเป็น               
ผู้กระทำการของตัวปัจเจกที่ออกมาประกาศอัตลักษณ์ โดยการแสดงออกในสนามทางการเมืองผ่าน
สัญลักษณ์ท่ีหลากหลาย  

 

ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การที่ปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลง ความเป็นมลายูปัตตานีก็มี
ความเลื่อนไหล แปรเปลี่ยนไปตามยุคสมัย แต่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงตามสังคมวัฒนธรรมอ่ืนทั้งหมด 
ชาวมลายูปัตตานีต่างคงรักษาอัตลักษณ์ของตนเองไว้ ผ่านการถ่ายทอดโดยโรงเรียน และมหาวิทยาลัย 
โดยเมื่อใดที่ชาวมลายูปัตตานีถูกปฏิบัติไม่ถูกต้องจากรัฐ อย่าเช่นการที่รัฐพยายามที่จะเข้าแทรกแซง
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ระบบการศึกษาภายในโรงเรียนปอเนาะหรือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ชาวมลายูปาตานีก็ต่าง
ออกมาแสดงอัตลักษณ์ของตัวเองเรียกร้องความเป็นธรรม  

 

งานชิ้นนี้แสดงให้เห็นการต่อรองของอัตลักษณ์ชาวมลายูว่า ถึงแม้สังคมจะพัฒนาไปอย่างไร 
พวกเขาก็ยังเลือกที่จะดำรงอัตลักษณ์ที่สำคัญทางศาสนาของพวกเขาเอาไว้ ถึงแม้ว่ารัฐจะมาจัดการ
ยังไงกับเขาก็ตาม งานชิ้นนี้ทำให้ผู ้วิจัยนึกถึงกลุ่มชาวซิกข์วัยรุ ่นบางกลุ่มที่ปัจจุบันถึงแม้ว่าจะมี                
กระแสแฟชั่น หรือมีกฎระเบียบในโรงเรียนเรื่องการตัดผมอย่างไร พวกเขาก็ยังคงเก็บอัตลักษณ์ความ
เป็นซิกข์ผมยาวโพกผ้าของพวกเขาไว้เช่นเดิม ทำให้มองเห็นว่าชาวซิกข์ที่อยู่ในไทยมีการทำหน้าที่เป็น
ผู้กระทำการต่อรองต่ออำนาจวาทกรรมทางสังคมไทยด้วย ชาวซิกข์เลือกที่จะไม่ตัดผมตามสมัยนิยม
หรือตามกฎระเบียบของโรงเรียนได้  

 

จากการทบทวนวรรณกรรมในประเด็นเรื ่องปฏิบัติการ ทำให้ผู ้ว ิจัยเข้าใจแนวคิดเรื ่อง
ปฏิบัติการมากขึ้น ทำให้ผู ้วิจัยเข้าใจว่าเมื่อปัจเจกจะปฏิบัติการใด ๆ นั้น จะมีองค์ประกอบของ         
ฮาบิทัส ทุน และ สนามอยู่เสมอ รวมถึงทำให้มองเห็นว่า ปฏิบัติการ กับ ผู้กระทำการ ของปัจเจกนั้น
สัมพันธ์กัน จากแนวคิดนี ้ทำให้ผู ้วิจัยมองเห็นแนวทางที่ใช้แนวคิดเรื ่องปฏิบัติมาวิเคราะห์การ
เปลี ่ยนแปลงของอัตลักษณ์ของชาวซิกข์ได้ว่า  เมื ่อชาวซิกข์มาอยู ่ในประเทศไทยก็ได้รับความรู้ 
วัฒนธรรมของไทยเข้าไป ทำให้อัตลักษณ์ของชาวซิกข์เปลี่ยน ซึ่งอัตลักษณ์ที่เปลี่ยนไปนั้น ก็ไม่ได้
เปลี่ยนเหมือนกันทุกคน ขึ้นอยู่ทุนที่แต่ละคนสะสมมาด้วย รวมถึงสนามในการแสดงปฏิบัติการ             
ชาวซิกข์บางคนอาจเลือกที่จะเก็บอัตลักษณ์ความเป็นซิกข์ทั้งหมดก็ได้ บางคนเลือกเก็บเพียงบางอย่าง
ก็ได้ หรือบางคนเลือกท่ีจะไม่เก็บอะไรเลยแต่ก็ยังนิยามตัวเองว่าเป็นคนซิกข์ก็ได้  

 

จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งสามประเด็นทำให้ผู้วิจัยได้แนวทางสำคัญใน
การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ชาวซิกข์ในประเทศไทย ทำให้ผู้วิจัยมองว่าการเปลี่ยนแปลง
ของอัตลักษณ์ชาวซิกข์ถึงแม้ว่าจะเป็นผลมาจากความก้าวหน้าของสังคม รวมถึงวาทกรรมในสังคม   
แต่ชาวซิกข์ก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกเป็นผู้กระทำการแสดงอัตลักษณ์ความเป็นซิกข์ หรือไม่แสดงอัตลักษณ์
ความเป็นซิกข์ก็ได้ ขึ้นอยู่กับทุนที่ชาวซิกข์สะสมมา และ สนามของการแสดงออก 

 

การแสดงอัตลักษณ์ซิกข์ของกรณีศึกษาจะสามารถมองผ่านสนามในชีวิตประจำวันได้แก่ บ้าน 
วัดซิกข์ วัดพุทธ และสถานที่ทำงาน/โรงเรียน โดยอัตลักษณ์ของซิกข์ที่นำมาใช้ในการมองอัตลักษณ์ 
และการเป็นผู้กระทำการคืออัตลักษณ์ท่ีเป็นสัญลักษณ์ 5ก อัตลักษณ์เชิงรูปธรรมที่สำคัญที่สุดของชาว
ซิกข์ อีกทั้งยังเป็นอัตลักษณ์ที่สะท้อนความเป็นผู้กระทำการของกรณีศึกษาผ่านสนามดังกล่าวได้อีก
ด้วย  
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โดยผู้วิจัยคาดว่าการนำอัตลักษณ์ที่เป็นสัญลักษณ์ 5ก มามองผ่านสนามของบ้าน ชาวซิกข์แต่
ละคนจะมีอัตลักษณ์ซิกข์เข้มข้นมาก และมีความเป็นผู้กระทำการน้อยในสนามแห่งนี้ เนื่องจากบ้าน
เป็นแหล่งบ่มเพาะศาสนาให้แก่ชาวซิกข์ ส่วนสนามที่ชาวซิกข์มีความยืดหยุนในเรื่องของความเป็น
ผู้กระทำการมากที่สุด คือสนามของที่ทำงาน/โรงเรียน เพราะเป็นสนามที่ทำให้ชาวซิกข์ได้พบปะผู้คน
อ่ืน ๆ ทำให้เลือกหยิบฉวยเอาอัตลักษณ์ความเป็นซิกข์และทุนต่าง ๆ ที่สะสมมาต่อรองและแสดงออก
ในชีวิตประจำวันในรูปแบบต่าง ๆ กัน ส่วนสนามอื่น ๆ ชาวซิกข์ก็มีอัตลักษณ์ และความเป็นผู้กระทำ
การแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับการปฎิบัติการของชาวซิกข์แต่ละท่าน โดยจะกล่าวถึง
รายละเอียดต่าง ๆ ในบทถัดไป 
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บทที่ 3 

ชาวซิกข์ในสังคมไทย 

 ในบทนี้จะเป็นบทท่ีแยกการอธิบายความเป็นซิกข์ออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ 

1. ประวัติพัฒนาการของซิกข์ในประเทศไทย  
 

2. ความเชื่อชาวซิกข์  
2.1 ศาสดา 
2.2 นิกาย 
2.3 คัมภีรใ์นศาสนา 
2.4 พิธีกรรมและประเพณีที่สำคัญ 

 

3. แนวปฏิบัติในชีวิตประจำวันของชาวซิกข์  
3.1 หลักคำสอน 
3.2 ข้อปฏิบัติและข้อห้ามทางศาสนา 
3.3 ความสัมพันธ์ 

 
ประวัติการเข้ามาของชาวซิกข์ในประเทศไทย 

ศาสนาซิกข์เดินทางเข้ามาในประเทศไทยสมัยช่วงกลางของศตวรรษที่ 20 หรือในช่วงสมัย
รัชกาลที่ 5 (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) โดยสาเหตุการมาที่ไทยของชาวซิกข์คือการ
อพยพย้ายถิ่นฐานมาจากอินเดียเนื่องจากในประเทศอินเดียขณะนั้นตกอยู่ภายใต้การปกครองของ
อังกฤษทำให้อังกฤษได้ส่ง เซอร์ เฮนรี่ ลอเรนซ์ (Sir Henry Lawrence) และ จอห์น ลอเรนซ์ ( John 
Lawrence) จัดการปกครองดินแดนของชาวซิกข์ แต่ชาวซิกข์ไม่ยอมรับจึงเกิดกระบวนการกบฏ
เกิดขึ้นจึงนำไปสู่การเกิดสงครามระหว่างชาวซิกข์กับอังกฤษครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ.2391 – 2392 ซึ่งชาว
ซิกข์พ่ายแพ้ต้องหลบหนีกระจัดกระจายกันออกไป จึงสันนิษฐานได้ว่าหลังสงครามระหว่างอังกฤษ
และชาวซิกข์ครั้งที่สอง ชาวซิกข์ที่ไม่ต้องการอยู่ใต้การปกครองของอังกฤษอาจจะเดินทางออกจาก
ดินแดนของตนไปสู่ดินแดนอื่น ๆ ซึ่งหนึ่งในดินแดนนั้นก็คือประเทศไทย ( อินทิรา ซาฮีร์, 2534: 2-3) 
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ภาพที่ 3.1 ภาพตราสญัลักษณ์ศาสนาซิกข์ (คันด้า) 

ที่มา : https://www.thaipng.com/png-pwpuda/ 

ชาวซิกข์ที่เดินทางมาในประเทศไทยเป็นกลุ่มพ่อค้า พวกเขามาถึงประเทศไทยโดยไม่มีของมี
ค่าติดตัวมานอกจากเสื้อผ้า โดยชาวซิกข์ทำงานเป็นลูกจ้างที่ประเทศไทยอยู่ระยะหนึ่ง เมื่อเก็บเงินได้ 
แล้วจึงเปลี่ยนมาทําการค้าเร่ โดยการค้าผ้าที่สั่งเข้ามาจากอินเดีย และนําเงินที่เก็บได้ไปนําสมาชิกใน
ครอบครัวเดินทางมาร่วมการค้าในประเทศไทยต่อไป นอกเหนือจากนี้ชาวซิกข์ที่เข้ามาในไทยมีการ
ทำงานรับราชการเป็นตำรวจด้วยเนื ่องจากในสมัยรัชกาลที่ 5 มีความจำเป็นที ่จะต้องจ้างชาว
ต่างประเทศทำงาน แต่ต่อมาก็ทรงลดจำนวนของชาวต่างชาติลงเมื่อคนไทยทำงานได้ชำนาญมากขึ้น 
ทำให้กลุ่มชาวซิกข์ก็เป็นตำรวจรับราชการน้อยลง ประกอบกับการมีพระราชบัญญัติแปลงชาติ              
ร.ศ. 130 และพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2456 ทำให้คนอินเดียที่อยากทำงานที่ไทยต่อก็โอน
สัญชาติมาเป็นสัญชาติไทย  ถิ่นฐานการอาศัยอยู่และการทำมาค้าขายของชาวซิกข์ในประเทศไทยครั้ง
แรก ๆ อยู่ที่บริเวณอําเภอพาหุรัด โดยตั้งถิ่นฐานกระจายตัวตั้งแต่ถนนบ้านหม้อมาจนจรดถนนพาหุรัด
ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 มีการปลูกสร้างอาคารตึกแถวริมถนนสายพาหุรัดเพ่ือใช้ประโยชน์ในกิจการต่าง 
ๆ และมีการสร้างคุรุสิงห์สภาหรือวัดซิกข์เพื่อสืบทอดและดำรงศาสนาของชาวซิกข์ต่อไป  (เพิ่งอ้าง, 
2534: 4-6) 
 
ศาสดา 

ศาสนาซิกข์มีพระศาสดาในร่างของมนุษย์ 10 พระองค ์โดยทั้ง 10 ประองค์นี้เป็นตัวแทนของ
คุณงามความดีท้ัง 10 ประการตามความเชื่อของชาวซิกข์ ได้แก่ 

1. พระศาสดาคุรุนานัก คุรุนานักเป็นตัวแทนเรื่องการถ่อมตน ท่านเกิดเม่ือปี พ.ศ.2012 
ในตระกูลไรภู ณ ตำบลทวันตี ราวประมาณ 40 ไมล์ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ
เมืองละฮอร์ ปัจจุบันอยู่ในประเทศปากีสถาน บิดาของท่านนามว่า เมรทากัลยาณ
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จันท์ (กาลู) เป็นชาวฮินดู วรรณะกษัตริย์เปดี ท่านเป็นผู้ก่อตั้งศาสนาของซิกข์ โดย
แต่เดิมท่านนับถือศาสนาฮินดู  
 

2. พระศาสดาคุรุอังคัท (พ.ศ.2082 – 2095) เป็นตัวแทนเรื่องการเชื่องฟัง และการ
ปฏิบัติตาม ท่านเป็นศิษย์ที่คุรุนานักรักมาก เป็นนักภาษาศาสตร์ได้รวบรวมบท
ประพันธ์และชีวประวัติของคุรุนานักข้ึน ได้ตั้งศูนย์เผยแผ่คำสอนขึ้นหลายแห่ง ทำให้
ชาวซิกข์มีความสมัครสมานใกล้ชิดกันยิ่งข้ึน 

 

3. พระศาสดาคุรุอมัรทาส (พ.ศ.2095 – 2117) เป็นตัวแทนเรื่องความเสมอภาค และ
ความทัดเทียม เป็นนักปฏิรูปสังคมท่านสอนว่าสตรีมีสิทธิหลุดพ้นได้ ทั้งคัดค้านการ
คลุมหน้าของสตรีและเผาตัวทั้งเป็นเมื่อสามีสิ้นชีวิตตามคำสอนในศาสนาฮินดู 
 

4. พระศาสดาคุรุรามทาส (พ.ศ.2117 – 2124) เป็นตัวแทนของการช่วยเหลือ ท่าน
สร้างศูนย์กลางศาสนาซิกข์ขึ้น ณ เมืองอมฤตสาร มีการขุดสระอมฤตขึ้น เมืองรอบ 
ๆ สระนั้นชื่อว่ารามทาสปูร์ตามชื่อของท่าน ท่านตั้งแบบแผนผู้สืบทอดตำแหน่งต้อง
เป็นเชื้อสาย 

 

5. พระศาสดาคุรุอรชุน (พ.ศ.2124 – 2149 ) เป็นตัวแทนของการเสียสละท่านได้สร้าง
สุวรรณวิหารขึ้นกลางสระอมฤต และรวบรวมคำสอนของแต่ละพระศาสดาเป็น
คัมภีร์ชื่อ อาทิครันถ์ ซาฮิบรวมทั้งข้อเขียนของชาวฮินดูและมุสลิมรวมด้วย ท่านได้
ประกาศแยกต ัวศาสนาซ ิกข ์ออกจากศาสนาฮ ินด ูและอ ิสลาม จนท่านถูก            
พระจักรพรรดิมุสลิมแห่งราชวงศ์โมกุลสั่งจับเอาไปทรมานไว้จนสิ้นพระชนม์ 

 

6. พระศาสดาคุรุหริโควินท์ (พ.ศ.2149 – 2188) เป็นตัวแทนความยุติธรรม ภายหลัง
การสิ้นพระชนม์ของคุรุอรชุน ท่านได้ประกาศวิธีการใหม่ของศาสนาซิกข์คือการ
สร้างป้อมปราการพร้อมทั้งฝึกทหาร พร้อมทั้งให้โอวาทแก่ศิษย์ว่า “เราต้องพร้อมที่
จะสละชีวิตของตนเพื่อคุรุอรชุน” ท่านเป็นคุรุพระองค์แรกที่ใช้ดาบป้องกันเมือง     
และศาสนา ใช้กาน้ำคู่กับดาบเป็นสัญลักษณ์ซึ่งหมายถึงอำนาจทางโลกและทาง
ธรรม ท่านจึงเป็นทั้งนักรบและนักเผยแผ่ศาสนา ช่วงนี้มีศาสนิกชนจำนวนมากเข้าสู่
ศาสนาซิกข์ 

 

7. พระศาสดาคุรุหริไร (พ.ศ.2188 – 2204) เป็นตัวแทนแห่งความเมตตา ท่านทำให้
ศาสนาซิกข์มีความเจริญรุ่งเรือง มีกองทหารที่เข้มแข็ง และสามารถทำให้บุคคล
สำคัญในศาสนาฮินดูหันมานับถือศาสนาซิกข์ได้ 
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8. พระศาสดาคุรุหริกฤษัน (พ.ศ.2204 – 2207) เป็นตัวแทนของความไร้เดียงสา 
บริสุทธิ์ เนื่องจากท่านสิ้นพระชนม์เมื่อพระชนม์ 9 พรรษา 

 

9. พระศาสดาคุรุเตฆพทุร์ (พ.ศ.2207 – 2218) เป็นตัวแทนแห่งความสลบ ท่านเป็น
วีรบุรุษที่หาญกล้า ในสมัยพระเจ้าโอรังเซบท่านได้ถูกจับไปยังกรุงเดลีและบังคับให้
ท่านเปลี่ยนศาสนา แต่ท่านไม่ยอมจึงถูกประหารชีวิตและสับร่างกายเป็น 4 ท่อน 
เอาไปแขวนประจานไว้ที่ป้อมประตูท้ัง 4 ทิศของกรุงเดลี 

 

10. พระศาสดาคุรุโควินทสิงห์ (พ.ศ.2218 – 2251) เป็นตัวแทนเรื่องความกล้าหาญ 
ท่านได้รับการขนานนามว่า “นักบุญผู้เป็นทหาร” ท่านได้รับหน้าที่เป็นพระศาสดา
เมื่อพระชนม์ 9 พรรษา ซึ่งเป็นช่วงที่ชาวซิกข์เกิดความปั่นป่วนวุ่นวาย เพราะถูก
ลุกลามจากชาวมุสลิม เป็นช่วงสงครามทางศาสนาระหว่างฮินดู และมุสลิม ทำให้
ชาวซิกข์บางคนเกรงกลัวจนไม่กล้าแสดงตนเป็นศาสนิก ท่านจึงได้ตั้งศูนย์กลางเผย
แผ่ศาสนาขึ้นที่เมืองธากาหรือตักกา และรัฐอัสสัม พร้อมประกาศว่าทุกคนควรเป็น
นักรบต่อสู้ศัตรู และกล่าวว่าให้ซิกข์ทุกคนต้องเป็นคนกล้าหาญโดยให้นามว่า สิงห์ 
หมายถึง ความกล้าหาญ สำหรับผู้เข้าร่วมพิธีศีลจุ่ม ด้วยการประพรมน้ำมนต์และให้
ดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีดาบแช่ไว้เรียกว่า “น้ำอมฤต” ก่อนการสิ้นพระชนม์พระองค์มิได้
ตั ้งให้ใครเป็นพระศาสดาสืบต่อแต่ทรงตั้งพระอาทิครันถ์ซาฮิบ เป็นพระศาสดา
นิรันดร  ( อัญชลี สูสุวรรณ, 2512:  2-4) 

 
นิกายต่าง ๆ ในศาสนาซิกข์  

ในศาสนาซิกข์แบ่งออกเป็นหลายนิกาย แต่มีนิกายที่สำคัญ ๆ 2 นิกาย คือ นิกายนานักปันณิ 
แปลว่า ผู้ปฏิบัติตามธรรมของท่านคุรุนานัก (ศาสดาองค์แรก) ผู้นับถือนิกายนี้จะไม่เข้าปาหุล หรือ 
ล้างบาป และไม่รับ “ก” ทั้ง 5 ประการ และสองคือนิกายนิลิมเล แปลว่า นักพรตผู้ปราศจากมลทิน 
บางแห่งเรียกนิกายนี้ว่า “นิกายขาลสา” หรือ “นิกายสิงห์” ผู้นับถือนิกายนี้จะดำเนินตามคำสอนของ
ท่านคุรุโควินทร์สิงห์ (ศาสดาองค์ที่10) โดยเฉพาะในเรื่องปาหุล หรือล้างชำระล้างบาปให้ตนเป็นผู้
บริสุทธิ ์ (ขาลสา) และเมื ่อรับ“ก”ทั้ง 5 แล้วก็ใช้นามสิงห์ต่อท้ายได้ ส่วนนิกายอื ่น ๆ อีกได้แก่             
นิกายอุทาสี คือ ผู้วางเฉยต่อโลก นิกายอกาลี คือ ผู้บูชาพระผู้เป็นเจ้านิรันดร นิกายสุธเร คือ นักพรต
ผู้บริสุทธิ์ นิกายทิวเนสาธุ หมายถึง นักบุญผู้เมา (ในพระเจ้า) นิกายริมเลสาธุ หมายถึง นักบุญผู้ไม่มี
มลทิน นิกายนามธารี แปลว่า ผู้ทรงไว้ หรือผู้เทิดทูลพระนามของพระเจ้าหรือผู้มั่นอยู่ในนามของ            
พระเจ้า ผู้นับถือนิกายนี้จะแต่งตัวขาวล้วน ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มของมึนเมา ไม่กินเนื้อสัตว์ กระนั้นก็ตาม
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นิกายอื่น ๆ ที่มิได้กล่าวถึงในที่นี้กว่า 20 นิกายล้วนมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น อนึ่งชาว
ซิกข์ในไทยส่วนมากนั้นนับถือนิกายนิลิมเล หรือเรียกกันว่านิกายขาลสาน โดยการวิจัยชิ้นนี้มองเพียง
ชาวซิกข์นิกายนิลิมเลเท่านั ้น เนื ่องจากเป็นนิกายที ่คนไทยศาสซิกข์นับถือมากที่สุด  (วิกิพีเดีย 
สารานุกรมเสรี, ออนไลน์: 2563) 

คัมภีร์ในศาสนา 

คัมภีร์สําคัญของศาสนาซิกข์ เรียกว่า คัมภีร์ครั้นถะสาหิบ แปลว่า พระคัมภีร์ เพราะคําว่า 
ครันถะ ตรงกับภาษาบาลีว่า คันถะ แปลว่า คัมภีร์ ส่วนคําว่า สาหิบ แปลว่า พระ แบ่งออกเป็น 2 
ส่วน คือ  คัมภีร์อาทิครันถ์ และ คัมภีร์ทสมครันถ์ (อินทิรา ซาฮีร์, 2534:178) 

คัมภีร์อาทิครันถ์ มีความหมายว่าพระคัมภีร์แรก ได้จัดทำเมื่อ  เมื่อ ค.ศ. 1604 โดยคุรุองค์         
ที่ 5 หรือ คุรุอรชุน ได้รวบรวมคําสอนของคุรุองค์ที ่ 1 จนถึงตัวท่านเองอาไว้ในคัมภีร์  โดยมี
ส่วนประกอบสําคัญ 3 ส่วน คือ ชัปจิ (Japji) , รัค (Rags) และ รวมรวบ โดยชัปจิ (Japji) เป็นคําสอน
ของคุรุนานัก แสดงถึงหลักศรัทธาและโครงสร้างหลักของศาสนาซิกข์ มีลักษณะเป็นบทกวี ซึ่งแตกต่าง
จากส่วนอื่น ๆ ของคัมภีร์ครันถ์ซึ่งจะเป็นบทสวดที่ไม่มีทํานอง ประกอบไปด้วย 14 บท ส่วนที่สองคือ              
รัค (Rags) เป็นส่วนที่ยาวที่สุดมีจํานวน 39 รัค แต่ละรักก็จะแบ่งออกไปตามความแตกต่างของเสียง
หนักเสียงเบาของบทสวดแบ่งออกไปตามคุรุที่เป็นผู้เขียนซึ่งรูปแบบเนื้อหาก็เป็นไปตามยุคสมัยของคุรุ           
นั้น ๆ  และส่วนที่สาม จะเป็นส่วนที่เก็บรวบรวมมาจากหนังสือเล่มเล็ก ๆ จํานวน 26 เล่ม ซึ่งก็มีกล่าว
รายละเอียดในส่วนที่เรียกว่า รัค แล้ว เป็นส่วนที่มีการรวบรวมคําสอนของนักปราชญ์ในศาสนาฮินดู
และนักปราชญ์ในศาสนาอิสลามเข้ามาไว้ในคัมภีร์เล่มนี้ด้วย  (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, ออนไลน์: 
2563) 

พระคัมภีร์ส่วนที่สอง คัมภีร์ทสมครันถ์ มีความหมายว่า พระคัมภีร์ที่ 10 ลักษณะโดยส่วน
ใหญ่จะเป็นความเรียงแบบร้อยแก้ว ศาสดาองค์ที่ 10 หรือคุรุโควินทสิงห์เป็นผู้จัดทําขึ้นโดยการ
รวบรวมคําสอนของศาสดาองค์ก่อน ๆ บางองค์ แต่ส่วนใหญ่เป็นคําสอน ของตัวท่านเอง  (เพิ่งอ้าง, 
ออนไลน์: 2563) 

คัมภีร์ครั้นถะสาหิบส่วนใหญ่เขียนด้วยภาษาปัจจาบี ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากภาษาฮินดีและ
ภาษาต่าง ๆ ทางภาคเหนือของประเทศอินเดีย นอกจากนี้ยังใช้ภาษาสาธุกรี (ภาษาของนักบวช) ซึ่งใช้
โดยนักการศาสนาที่เป็นกวีในตอนเหนือของอินเดียระหว่างศตวรรษที่ 15-16  ภาษาเหล่านี้มีความ
สับสนมากจนต้องมีการฝึกผู ้อ่านคัมภีร์ที ่เรียกว่า ครั้นถี (granthis) แต่โดย ส่วนใหญ่ชาวซิกข์ก็
สามารถเข้าใจพระคัมภีร์ได้ดีพอที่จะอ่านพระคัมภีร์ด้วยตนเองได้ (เพ่ิงอ้าง, ออนไลน์: 2563) 
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นอกจากนี้ ชาวซิกข์มีความเชื่อว่า คัมภีร์ครันถ์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปรียบเหมือน พระเจ้า จึงเฝ้า
ปฏิบัติดูแลเป็นอย่างดี เช่นหุ้มห่อพระคัมภีร์ด้วยผ้าราคาแพง ประดิษฐานบน แท่นภายใต้ฉัตรและ
ภายในม่านที่ปักด้วยเกล็ดเพชร เมื่อถึงเวลาเย็น เจ้าหน้าที่จะอัญเชิญ พระคัมภีร์เข้าไปประดิษฐานไว้
บนตั๋งทองในห้องพิเศษ ครั้งถึงเวลาเช้า ก็อัญเชิญออกมา ประดิษฐานไว้ในม่านตามเดิม คอยดูแลไม่ให้
คนมาจับต้องและไม่ให้ฝุ่นละอองมาเกาะ เพราะถือว่าเป็นตัวแทนของพระเจ้า  (นรินทร์ สิงห์เจริญชัย
สัมภาษณ์. 2563) 
 
พิธีกรรมและประเพณีที่สำคัญ 

1. พิธีปาหุล (Pahul) ได้แก่ พิธีล้างบาป เมื่อเสร็จพิธีแล้วก็จะรับเอา "ก" ทั้ง 5ประการ 
ได้แก่ (1)  ก ที่หนึ่ง เกศ คือผม ชาวซิกขจ์ะไม่ปลงผม เนื่องจากผมเป็นสมบติัที่พระเจา้
ทรงประทานใหต้ามหลกัแห่งธรรมชาติซึ่งเป็นสจัธรรมอันยิ่งใหญ่ (2) ก ที่สอง กังฆา 
คือหวีไม ้ชาวซิกขจ์ะใชห้วีดังกล่าวสางผม เพื่อใหผ้มดูเรียบรอ้ยและงดงาม (3) ก ที่
สาม กฉา คือกางเกงในขาสั้น เพื่อความกระฉับกระเฉงและสพดวกสบายในยาม
ท างาน ยามออกศกึและยามสงบ (4) ก ที่สี่ กิรปาน  คือดาบสัน้ ท าดว้ยเหล็กกลา้ มีไว้
เพื่อปกปอ้งผูท้ี่ถกูรงัแก และปกปอ้งตนเอง โดยไม่น าไปใชเ้พื่อรุกรานผูอ่ื้นโดยเด็ดขาด 
(5) ก ที่ห้า กรา คือก าไลเหล็กกล้า เป็นสัญลักษณ์และเครื่องเตือนสติ ให้มีความ
อดทนดุจเหล็กกลา้ ใหล้ะเวน้จากการท าบาปและตัง้สติในความชอบธรรม (อัญชลี, 
2512: 9-10 ) 

ผู้ที่ทำพิธีล้างบาปแล้วจะได้นามต่อท้าย ผู้ชายจะได้นาต่อท้ายว่า "สิงห์" ผู้หญิงจะได้
นามต่อท้ายว่า “กอร์” ซึ่งพิธีนี้มีเพื่อแสดงให้เห็นว่าบุคคลที่เขาพิธีความเป็นสมบัติของ
พระเจ้าเองแล้ว เรียกว่า ขาลสาแห่งวาหิคุรุ (เพ่ิงอ้าง, 2512: 10 ) 

นอกเหนือจากนี ้ เมื ่อชาวซิกข์ได้นามต่อท้ายแล้ว จะต้องทำพิธ ีร ับน้ำอมฤต 
(Baptism) ต่อเพื่อแสดงความเป็นซิกข์ที่ดี และเป็นการรับคนเข้าในศาสนา พิธีนี้ได้เริ่ม
เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบในสมัยของศาสดาคุรุโควินทสิงห์โดยมีบุคคลผู้เป็นที่รักของ               
พระเจ้า เป็นบุคคลที่ได้รับการเลือกแล้วว่าเป็นผู้มีคุณธรรมสูง รู้เรื่องราวในศาสนาเป็ น
อย่างดี เรียกว่า ปัญจปิยะ จำนวน 5 คน เป็นผู้ทำพิธีกรรม โดยนั่งเรียงเป็นแถวหันหน้า
ไปทางคุรุศาสดา (ในสมัยที่ยังมีศาสดาอยู่) แต่ปัจจุบันบุคคลผู้ทำพิธีกรรมต้องนั่งหันหน้า
ไปทางพระคัมภีร์ครันถ์สาหิบ (เพ่ิงอ้าง, 2512: 10 ) 
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บุคคลซึ่งเป็นผู้ทำพิธีกรรมทั้ง 5 คนนั้นต้องนั่งเหมือนกัน โดยนั่งทับขาขวาแต่ขาซ้าย
ยกชันขึ้นมาตั้งฉากกับพื้นต่อหน้าแท่นหินที่มีขันใบใหญ่ที่ใส่น้ำแล้วหยดน้ำตาลลงไป
ภายในขันมีพระขรรค์ซึ่งเป็นมีด 2 คม โดยทั้งพระขรรค์และขันน้ำที่ทำพิธีนี้จะต้องทำ
ด้วยเหล็กกล้าอย่างดี จากนั้นให้ใช้พระขรรค์คนน้ำในขัน ในขณะที่กำลังคนน้ำนั้นจะมี
การสวดมนต์ 5 บทผลัดกันสวดคนละ 1 บทหลังจากสวดมนต์จบแล้ว ท่านทั ้ง 5            
(ปัญจปิยะ) จะนำน้ำนั้นมาให้ผู้เข้าพิธีรับน้ำอมฤตดื่มซึ่งผู้เข้าพิธีเหล่านี้ต้องนั่งด้านหลัง
ของท่านทั้ง 5 และหันหน้าไปทางพระคัมภีร์ครันถ์สาหิบหลังจากที่ดื่มน้ำแล้วในบางแห่ง
ผู้เข้ารับพิธีจะต้องพูดว่า "คัลซาเป็นพระเจ้า ชัยชนะเป็นของพระองค์" (คัลซาในที่นี้ 
หมายถึง ชาวซิกข์ ซึ่งนิยมใช้แทนกันเสมอ) (ณรงค์วรรษ บุญมา, ออนไลน์ : 2558) 

 

2. ประเพณีการเล่นดนตรีสวรรค์ (Kirtan) ประเพณีนี้เป็นแบบอย่างหนึ่งของการแสดงออก
ซึ่งความเคารพในพระผู้เป็นเจ้า ชาวซิกข์นิยมสวดมนต์พร้อมกับมีดนตรีบรรเลงประกอบ 
และถือกันว่าเป็นดนตรีสวรรค์ที่จะช่วยให้ผู ้สวดได้มีจิตแนบแน่นกับพระผู้เป็นเจ้าได้
รวดเร็วและดีขึ้น เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงมีลักษณะเหมือนหีบสี่เหลี่ยม ซึ่งอาจเรียกว่า 
"หีบเพลง" (เพ่ิงอ้าง, ออนไลน์ : 2558) 
 

3. ประเพณีการโพกศีรษะ (Turban หรือ Dastar) ชาวซิกข์มีลักษณะการแต่งกายแตกต่าง
จากชนกลุ่มอื่นในอินเดีย สามารถดูจากการโพกผ้าบนศีรษะ ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญ
ในการแต่งกายได้ก่อกำเนิดมาโดยศาสดาคุรุนานัก ผ้าโพกศีรษะเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่ง
ของนักบุญและนักปราชญ์ทั้งหลาย ผ้าโพกศีรษะเรียกว่า ดัสตาร์ (Dastar) ในภาษา
ปัญจาบี  โดยทั่วไปผ้าโพกศีรษะจะมีความยาว 4.5 เมตร หรือ 5 หลา มีความกว้าง
ประมาณ 1.25 เมตร ผ้าที่ใช้นิยมคือผ้าฝ้ายเนื้อบาง แต่บางคนอาจจะใช้ผ้าฝ้ายเนื้อหนา
ก็ได้ หรืออาจจะใช้ความยาวถึง 7 เมตร นอกจากนี้ยังมีผ้าโพกศีรษะขนาดสั้นเรียกว่า ดัส
ตาร่า (Dastara) มีความยาวประมาณ 1.5 – 2 เมตร ใช้โพกศีรษะอยู ่ใต้ผ้าที่โพกไว้
ภายนอกอีกชั้นหนึ่ง ส่วนสีนั้นไม่มีการจำกัด ขึ้นอยู่กับความนิยม  (ณรงค์วรรษ บุญมา, 
ออนไลน์ : 2558) 

 

4. ประเพณีครัวทาน (Free Kitchen) ประเพณีนี้เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติทางศาสนาที่
ชาวซิกข์เรียกว่าปันกัต (Pangat) หรือ ลังการ์ (Langar) ซึ่งหมายถึง ครัวทานหรือครัว
สาธารณะที่เปิดให้คนทั่วไปได้รับประทานอาหารร่วมกันไม่ว่าจะมีวรรณะใด เพศใด หรือ
ชาติใดก็ตาม ทุกคนย่อมได้รับการปฏิบัติที่เหมือนและเท่าเทียมกัน ประเพณีทางศาสนา
นี้เริ่มมาตั้งแต่สมัยของคุรุนานักที่เป็นปฐมศาสนา และปฏิบัติสืบต่อกันมาในสมัยของ
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ศาสดาคุรุอังคัต ศาสดาคุรุอมรทาสจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ การรับประทานอาหารในโรง
ครัวสาธารณะนี้ถือว่าเป็นการสร้างความเป็นอันหนึ่งเดียวกันซึ่งเป็นหลักสำคัญในศาสนา 
บุคคลที่เข้ามาในโรงครัวนี้จะต้องนั่งบนพ้ืนที่จัดไว้เรียงเป็นแถวในระดับเสมอกัน ไม่มีเจ้า
ไม่มีนาย ไม่มีความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา ผู้ศรัทธาในศาสนาซิกข์จะช่วยกัน
ทำอาหารและบริการรับใช้ผู้มารับประทานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โรงครัวนี้ชาวซิกข์จะ
ช่วยกันทำอาหารมาให้หรืออาจให้เป็นเงินทอง เพ่ือจัดซื้ออาหารต่าง ๆ ให้มีอยู่เสมอมิได้
ขาด (เพ่ิงอ้าง, ออนไลน์ : 2558) 

 

5. พิธีมงคลสมรส พิธีมงคลสมรสของชาวซิกข์กระทำโดยไม่คำนึงถึงวรรณะ ตระกูล และ
ชาติกำเนิดของคู่สมรส ชาวซิกข์จะประกอบพิธีสมรสตามพิธี “อนันการัช” ซึ่งมีหลักการ
ตามศาสนวินัยของซิกข์ และขัน้ตอน ดังนี้  

5.1 การแต่งงานในวัยเด็กท้ังชายและหญิงเป็นสิ่งต้องห้าม 
5.2 เมื่อสตรีชาวซิกข์มีความพร้อมทั้งทางบุคลิก ร่างกาย และจิตใจ ก็สมควรจะ

หาคู่สมรสที่เหมาะสม เพ่ือทำการสมรสตามพิธีอนันการัช 
5.3 สตรีซิกข์ควรสมรสกับบุรุษซิกข์ 
5.4 การสมรสตามพิธี ไม่จำเป็นต้องมีพิธีหมั ้นก่อน ถ้ามีความประสงค์ที ่จะ

ประกอบพิธีหมั้น ให้ฝ่ายหญิงกำหนดวันเพื่อชุมนุมเจริญธรรม แล้วทำการ
สวดอัรดาสต่อหน้าพระพักตร์พระมหาคัมภีร์คุรุครันถ์ซาฮิบ แล้วมอบกรีปาน 
การ่า และขนมหวาน ให้แก่ชายผู้ซึ่งเป็นคู่หมั้นของตน 

5.5 การกำหนดวันมงคลสมรส ให้กำหนดวันเวลาตามความเหมาะสมและสะดวก
ของทั้งสองฝ่าย ไม่มีการกำหนดฤกษ์ เนื่องจากเป็นสิ่งต้องห้ามในศาสนาซิกข ์

5.6 ห้ามการประกอบพีธีกรรมหรือกระทำต่อไปนี้ อันได้แก่ การปกปิดใบหน้า 
สวมดอกไม้บนศีรษะ สวมเครื่องประดับบนศีรษะ ห้ามการเสพของมึนเมาใน
พิธีมงคลสมรส และการกระทำอ่ืน ๆ ที่งมงายไร้สาระ 

5.7 การจัดพิธีมงคลสมรสของชาวซิกข์ ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมพอเพียง ไม่ให้
เป็นภาระแก่ฝ่ายใด เริ่มจากจัดให้มีการชุมนุมเจริญธรรมต่อหน้าพระมหา
คัมภีร์คุรุครันถ์ซาฮิบ และมีการขับร้องบทสวดภาวนาโดยสังคีตจารย์ หรือ           
ศาสนิกชนทั้งหมดที่มาร่วมเจริญธรรม พร้อมจัดให้คู่บ่าวสาวมานั่งต่อหน้า
พระมหาคัมภีร์คุรุครันถ์ซาฮิบ เจ้าสาวจะนั่งด้านซ้ายมือของเจ้าบ่าว แล้วขอ
อนุญาตเริ่มประกอบพิธีจากศาสนิกชนที่มาร่วมชุมนุมเจริญธรรมและสังคีต
จารย์ขับร้องบทสวดเพื่อขอพรจากพระศาสดา แล้วกล่าวเชิญให้คู่สมรส และ
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บิดามารดาหรือผู้ปกครองของคู่สมรสลุกขึ้นยืน สวดอัรดาสขอพรจากพระ
มหาคัมภีร์คุรุครันถ์ซาฮิบเพื่อจะดำเนินพิธีอนันด์การัช หลังจากนั้นศาสนา
จารย์จะอบรมสั่งสอนและแนะนำอธิบายหน้าที่ ข้อปฏิบัติในการดำรงชีวิตการ
ครองเรือนตามแนวทางของศาสนวินัย และข้อบัญญัติของศาสดา  

5.8 ขั้นต้นจะอบรมทั้งคู่บ่าวสาวให้เข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา โดย
เปรียบเทียบกับความรักความผูกพันอันบริสุทธิ์ของดวงจิตของมนุษย์แต่ละ
คนที่มีต่อพระผู้เป็นเจ้าตามบทสวด “ลาว่าห์” (บทสวดที่ใช้ในการประกอบ
พิธีมงคลสมรส) 

5.9 ศาสนาจารย์จะอธิบายถึงความรักและความผูกพันของคู่สมรสที่มีต่อกันดุจดัง
มีจิตเดียวในสองร่างตลอดจนศรัทธาและเข้าถึง “อกาลปุรัค” (พระผู้เป็นเจ้า) 
โดยใช้ชีวิตอย่างผู้ครองเรือนและสามารถนำพาชีวิตคู่ให้ดำเนินได้อย่างราบรื่น
ตามแนวทางอันบริสุทธิ ์แห่งพระธรรมคำสอนของพระศาสดา พร้อมกับ
อธิบายถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการครองเรือนของแต่ละฝ่าย 

5.10 ศาสนาจารย์จะกล่าวให้เจ้าบ่าวทราบว่าทางครอบครัวของเจ้าสาวได้เลือก
เขาเป็นผู้ที่เหมาะสมที่จะเป็นคู่ครองของเธอ ดังนั้น ในทุกโอกาสเขาต้องให้
ความรักและร่วมทุกข์ร่วมสุข ต้องมั่นคง ซื่อสัตย์ ปกป้อง และคุ้มครองใน
เกียรติเธอและร่างกายของเธอ ปฏิบัติต่อเธอประดุจเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขา 
ให้ความเคารพและให้เกียรติบิดามารดาตลอดจนญาติมิตรของเธอเสมือนหนึ่ง
ของตนเอง 

5.11 ศาสนาจารย์จะกล่าวให้เจ้าสาวทราบว่าโดยพิธีสมรสที่กระทำต่อหน้าพระ
พักตร์ของพระศาสดาคุรุครันถ์ซาฮิบและสังคัต (ศาสนิกชนที่มาร่วมชุมนุม
เจริญธรรม) ได้มอบเธอให้อยู่ในความดูแลของเจ้าบ่าว ขอให้เธอจงมอบความ
รักและความไว้วางใจทั้งปวงแก่เขา ร่วมทุกข์ ร่วมสุขในทุกโอกาส ต้องมั่นคง
และซื่อสัตย์ต่อเขา รับใช้เขาในทุกแห่งหน ทุกสถานะ ให้ความเคารพและให้
เกียรติบิดามารดาตลอดญาติมิตรของเขาเสมือนหนึ่งของตน 

5.12 คู่บ่าวสาวหลังจากรับคำสั ่งสอนแล้ว ทำความเคารพโดยการกราบให้
หน้าผากจรดพื้นต่อหน้าพระพักตร์ศาสดาคุรุครันถ์ซาฮิบ จากนั้นบิดาหรือ
ญาติผู้ใหญ่ของเจ้าสาวนำชายผ้า “บัลล่า” (ผ้าแพรสีชมพูยาวประมาณ 2.5 
เมตร เป็นสัญลักษณ์ว่าบิดาฝ่ายหญิงได้มอบภาระการดูแลฝ่ายหญิงให้แก่ฝ่าย
ชายโดยสมบูรณ์) ข้างหนึ่งมาใส่ในมือของเจ้าบ่าว แล้วนำอีกปลายหนึ่งพาด
เหนือไหล่ขวาของเจ้าบ่าวไปมอบใส่มือให้เจ้าสาวถือไว้ สังคีตจารย์จะขับร้อง
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บทสวด หลังจากนั้นศาสนาจารย์ที่นั่งอยู่บนแท่นประทับจะเริ่มอ่านบทสวด 
“ลาว่าห์ ซูฮี มฮัลล่า 4” (บทสวดของพระศาสดาองค์ที่ 4) คู่บ่าวสาวจะกราบ
กับพ้ืนแล้วลุกขึ้นยืนฟังบทสวดลาว่าห์นี้ 

5.13 หลังจากสวดบทลาว่าห์เสร็จแต่ละบท เจ้าบ่าวเจ้าสาวจะกราบลงกับพ้ืน 
แล้วเจ้าบ่าวจะเดินนำหน้าเจ้าสาว โดยเจ้าสาวจับชายผ้าบัลล่าข้างหนึ่งไว้เดิน
ตามเจ้าบ่าวเวียนขวารอบแท่นประทับพระมหาคัมภีร์คุรุครันถ์ซาฮิบ ในขณะ
ที่เดินแต่ละรอบนั้นสังคีตจารย์หรือศาสนิกชนที่มาชุมนุมก็จะเริ่มขับร้องบท
สวดลาว่าห์ เมื่อเดินครบแต่ละรอบ คู่บ่าวสาวกราบลงกับพื้นแล้วลุกขึ้นยืน
เพ่ือรับฟังบทสวดลาว่าห์บทต่อไป เมื่อเดินครบสี่รอบแล้ว คู่บ่าวสาวก็จะนั่งลง
กราบกับพื้น แล้วสังคีตจารย์จะขับร้องบทสวดอนันด์ซาฮิบห้าบทแรกและบท
สุดท้าย จากนั้นมีการสวดอัรดาส แล้วป่านขอประทานพระบัญชาจาก พระ
มหาคัมภีร์คุรุครันถ์ซาฮิบเป็นอันเสร็จพิธีสมรสอนันด์การัช สุดท้ายจะมีการ
แจกขนมหวาน   คาร่าปัรซาดแก่ศาสนิกชนที่มาร่วมพิธีทุกท่านโดยเสมอภาค 

5.14 หา้มชาวซิกข์ใช้สินสอดเป็นเงื่อนไขในการเลือกคู่สมรส 
5.15 ถ้าคู่สมรสของหญิงใดสิ้นชีพลง หากหญิงนั้นมีความประสงค์จะสมรสใหม่ก็

สามารถสมรสกับผู้ที่เหมาะสมได้ ในทำนองเดียวกับฝ่ายชายก็สามารถสมรส
ใหม่ได้ ในกรณีที่ภรรยาสิ้นชีพลงให้ใช้หลักเดียวกัน 

5.16 โดยทั่วไปแล้ว ขณะที่ภรรยาหรือสามีคนแรกยังมีชีวิตอยู่ ชาวซิกข์ไม่ควร
กระทำการสมรสใหม่ 

5.17 ชาวซิกข์ท่ีรับอมฤตแล้ว ควรให้ภรรยาหรือสามีของตนรับอมฤตด้วย 
(บ้านจอมยุทร,ออนไลน์: ม.ป.ป.) 

 

6. พิธีฌาปนกิจศพ  พิธีฌาปนกิจในศาสนวินัยของซิกข์มีพื้นฐานมาจากความเชื่อถือที่
ปฏิบัติกันของประชาชนในประเทศอินเดียแต่ดั้งเดิม ที่จะเผาศพของผู้ตายโดยไม่ให้มีการ
เก็บรักษาศพไว้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และไม่จำเป็นต้องกระทำพิธีเศร้าโศกหรือไว้
ทุกข์ ให้ถือว่า การเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นไปตามพระประสงค์และกฎของธรรมชาติ (พระ
ผู้เป็นเจ้า) ต่อไปนี้เป็นข้อปฏิบัติตามศาสนวินัยของชาวซิกข์ 

6.1 กรณีที่ผู้ตายเสียชีวิตบนเตียงนอนภายในบ้านพัก ไม่จำเป็นต้องนำร่างลง
จากเตียงวางกับพื้น ให้สวดพระธรรมของพระศาสดาหรือสวดภาวนานาม 
วาเฮ่คุรุ วาเฮ่คุรุ (คำสรรเสริญคุณพระผู้เป็นเจ้า) ตลอดเวลา โดยไม่ต้องจุด
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เทียนหรือทำบุญบริจาคอะไร ในนามของผู้ตายหรือกระทำพิธีใด ๆ ที่ขัดต่อ
บัญญัติของพระศาสดา ซึ่งชาวซิกข์ในไทยเผาศพผู้เสียชีวิตที่วัดพุทธ 

6.2 เมื่อมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งเสียชีวิตไม่สมควรที่จะทุกข์โศกร้องไห้หรือแสดง
ความโศกเศร้า ให้ทำการสวดบทพระธรรมของพระศาสดาหรือสวดภาวนา
นาม “วาเฮ่คุรุ” เพ่ือทำให้จิตใจสงบ 

6.3 ผู้เสียชีวิตแม้อายุน้อยเท่าใดก็ตามให้จัดพิธีเผาศพตามประเพณี 
6.4 พิธีเผาศพสามารถกระทำในเวลากลางวันหรือกลางคืนก็ย่อมได้ 
6.5 ให้นำร่างของผู้ตายมาอาบน้ำ ทำความสะอาด สวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาด และ

ห้ามนำสัญลักษณ์ของศาสนาออกจากร่าง นำศพไปวางยังแท่นไม้แล้ว
สวดอัรดาส จากนั้นนำศพไปยังเมรุ ระหว่างเดินทางให้ทำการสวดภาวนา
บทพระธรรมที่สอนถึงความเป็นไปของชีวิต เมื่อถึงเมรุให้สวดอธิฐานอัรดาส 
เพื่อขออนุญาตและขอพรจากพระศาสดาก่อนการเผาศพ แล้วให้นำศพเข้า
ไปยังเมรุ บุตรชายหรือญาติหรือมิตรสหายของผู้ตายจะจุดไฟเผาศพ (โดย
ในส่วนนี้ปัจจุบันชาวซิกข์บางท่านนำพระจากวัดซิกข์ไปสวดในโบสถ์ของวัด
พุทธ ส่วนบางท่านก็ให้พระสงฆ์สวดและทำตามพิธีกรรมของไทย และไป
สวดของซิกข์ แยกที่วัดซิกข์) ผู้ที่มาในพิธีก็ให้นั่งอยู่ห่างพอสมควร และฟัง
บทสวดจากสังคีตจารย์หรือร่วมกันสวดภาวนาบทพระธรรม และสวดบทโซ่
เฮ่ล่า และสวดอธิฐานอัรดาสในขั ้นสุดท้าย หลังจากนั้นให้ผู ้ที ่มาในพิธี
เดินทางกลับ หลังพิธีเผาศพให้เริ่มพิธีสวดพระมหาคัมภีร์คุรุครันถ์ซาฮิบที่
บ้านของตน หรือในคุรุดวาราที่ใกล้เคียง โดยสวดบทพระธรรมอนันด์ซาฮิบ
หกบทแล้วสวดอัรดาส พิธีสวด พระมหาคัมภีร์ควรจะเรียบร้อยภายในสิบ
วัน กรณีที่ไม่สามารถสวดจบภายในสิบวัน ให้กำหนดวันเสร็จตามความ
เหมาะสมของญาติพ่ีน้อง ในการสวดภาวนาพระมหาคัมภีร์นี้ญาติพี่น้องควร
เข้าร่วมในการสวดภาวนาครั้งนี้ด้วย ถ้าเป็นไปได้ให้มีการสวดกีรตัน (เป็น
การขับร้องสวดโดยใช้เครื่องดนตรีประกอบ) ด้วยทุกคืน เพ่ือไม่ให้เกิดพิธีใด 
ๆ เกี่ยวกับงานศพอีกหลังจากการเสร็จวันสวดพระมหาคัมภีร์โดยสมบูรณ์ 

6.6 หลังศพได้มอดไหม้จนเย็นลงเป็นเถ้าธุลีแล้ว ให้รวบรวมเถ้าธุลีและเศษอัฐิ
นำไปลอยอังคารในน้ำหรือฝังในบริเวณนั้น แล้วกลบดินให้เรียบร้อย ห้าม
สร้างอนุสรณ์สถานหรือสิ่งก่อสร้างใด ๆ ณ บริเวณท่ีประกอบพิธีฌาปนกิจ 
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6.7 ห้ามกระทำพิธีกรรมต่าง ๆ ที่มีความเชื่อทางไสยศาสตร์ และความเชื่อถือที่
งมงายไร้เหตุผล เนื่องจากขัดต่อศาสนวินัยข้อบัญญัติของพระศาสดา 

(บ้านจอมยุทร,ออนไลน์: ม.ป.ป.) 
 

หลักคำสอน 

ศาสนาซิกข์มีหลักคําสอนที่เป็นทั้งทัศนะที่เกี่ยวกับมุมมองที่มีต่อโลกและหลัก ปฏิบัติที่สําคัญ 
ดังจะนําเสนอรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

1. พระเจ้าเป็นสิ่งสูงสุด 
ศาสดาคุรุนานักเน้นย้ำว่าพระเจ้าเป็นสิ่งสูงสุด ทรงอยู่ในจิตวิญญาณของ

มนุษย์ เป็นความจริงแท้สูงสุด มนุษย์ทุกคนสามารถเข้าใจพระเจ้าได้โดยการมี
ประสบการณ์ตรงต่อพระเจ้าที่อยู่ในหัวใจหรือจิตวิญญาณของมนุษย์ แม้พระเจ้าจะ
อยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์ในฐานะหัวใจหรือจิตวิญญาณของแต่ละบุคคลก็ตาม แต่พระองค์
ก็ไร้ขอบเขตอยู่เหนือกาลเวลาและสถานที่ พระเจ้าทรงรักมวลมนุษย์และเข้าใกล้
มนุษย์โดยพระวจนะของพระองค์ โดยพระวจนะ นั้นมนุษย์จึงสามารถรู้จักและเข้า
ไปสู่พระองค์ได้ พระเจ้ามีลักษณะเป็นทั้งไม่มีตัวตนและมีตัวตน (ธรรมาธิษฐานและ
บุคลาธิษฐาน) ในฐานะเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่าง พระเจ้าอยู่เหนือการเข้าถึงได้ แต่เมื่อ
เกี่ยวข้องกับการสร้างโลกพระองค์ก็มีตัวตน แม้พระองค์ไม่มีรูปร่างแต่มนุษย์ก็
สามารถเคารพบูชาพระองค์ได้ในฐานะเป็นพระเจ้าเพราะรูปแบบทุกอย่างนั้นมาจาก
แหล่งกําเนิดที่ไม่มีรูปร่างนั่นคือพระเจ้า พระเจ้าที่ ไม่มีรูปร่างจึงถูกเรียกว่า นาม 
หรือชื่อที่ดีเยี่ยม และได้สร้างสรรค์พสิ่งในโลกขึ้นมา (สำนักการแพทย์ทางเลือก กรม
พัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกมูลนิธิอุทัย สุดสุข, 2560: 77) 

 

2. โลกและมนุษย์ 
ตามทรรศนะของศาสนาซิกข์ โดยลักษณะที่แท้จริงแล้ว โลกและมนุษย์

ไม่ใช่สิ่งที่ตรงกันข้ามจากพระเจ้า พระเจ้าสิงสถิตอยู่ทุกหนแห่งในโลกแต่ก็อยู่เหนือ
โลก แม้พระเจ้าจะอยู่ในจิตวิญญาณของมนุษย์แต่ก็อยู่เหนือความเข้าใจของมนุษย์ 
โลกเป็นได้ทั้งสิ่งที่ดีหรือชั่วก็ได้ตามจิตวิญญาณของมนุษย์แต่ละคน บุคคลผู้มุ ่งสู่
ความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าก็จะพบว่าโลก คือสถานที่ที่สวยงามเป็นพยานที่แสดง
ถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ในขณะที่บุคคลผู้รักแต่ตนเองก็จะพบว่าโลกคือศัตรู จิต
วิญญาณของมนุษย์มีศักยภาพพอที่มีความสงบเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า แต่มนุษย์
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ส่วนใหญ่ก็มักจะปรารถนาสมบัติภายนอกมากกว่าพระเจ้า  (สำนักการแพทย์
ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกมูลนิธิอุทัย สุดสุข, 
2560: 78) 

 

3. ความหลุดพ้นของมนุษย์ 
การกระทําส่งผลต่อชีวิตของมวลมนุษย์ แต่พระเจ้าสามารถให้อภัยแก่

บุคคลผู้มีบาปหนาได้ เมื่อบุคคลหันหน้าเข้ามาหาพระเจ้า พระองค์ก็จะอภัยให้แก่
บุคคลนั้น บุคคลที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือจะไม่สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ การ
เห็นและการฟังคุรุสอนก็ยังไม่เพียงพอ บุคคลจะต้องพยายามเป็นหนึ่งเดียวกับ        
พระเจ้าภายในจิตใจของเขาเอง การหลุดพ้นจึงจะเป็นไปได้โดยการล้างบาป คือ  
การนับถือศาสนาซิกข์จิตวิญญาณของมนุษย์สามารถเลือกที่จะรักตนเองมากกว่า
พระเจ้าก็ได้ แต่การเห็นแก่ตนเองเป็นหลักจิตวิญญาณจะเหินห่างจากพระเจ้าจะทํา
ให้ตกอยู่ภายใต้ความชั่ว ความไม่มีศีลธรรมและปฏิเสธการช่วยเหลือผู้อื่น การหัน
หน้าหนีพระเจ้าและผู้อื่น จิตวิญญาณยิ่งเหินห่างจากพระเจ้ามากยิ่งขึ้น แต่หากหัน
หน้าเข้าหาพระเจ้าและแสวงหาการมีประสบการณ์เกี่ยวกับพระองค์ในจิตวิญญาณ
ของตน มนุษย์ก็จะค้นพบว่าพระเจ้าจะทําให้เขาเป็นผู ้ปรากฏในฐานะเป็นคุรุ 
พระองค์จะแผ่ซ่านความสว่างซึ่งนําบุคคลไปสู่ความหลุดพ้นได้ เป้าหมายสูงสุดของ
ศาสนาซิกข์ก็คือการเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า ซึ่งจะทําให้มนุษย์พบสันติภาพ และ
ความสุขที่เป็นนิรันดร (สำนักการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
และแพทย์ทางเลือกมูลนิธิอุทัย สุดสุข, 2560: 78) 

 

4. ศีล 5 ประการ 
ครูโควินทสิงห์ตั้งกฎข้อปฏิบัติสําหรับกลุ่มนักรบชาวซิกข์ ซึ่งขึ้นต้นด้วย

อักษร ก. 5 ประการ คือ (1) เกศ คือ การไว้ผม หนวด และเครา จะโกนไม่ได้ 
โดยเฉพาะผมเพื่อใช้เป็น เกราะกันศีรษะ ให้มองดูน่าเกรงขาม และเพื่อทําลายขวัญ
ข้าศึก (2) กังฆา คือ ต้องมีหวีเสียบหรือปักไว้ที่ผมเสมอ ขาดไม่ได้เพราะเป็นของคู่
กัน กับผม (3) กรา คือ จะต้องมีมีดพกประจําตัว (บางทีใช้กําไลเหล็กสวมข้อมือ) 
เพื่อเป็น ข้อเตือนใจทหารชาวซิกข์ว่าเหล็กเป็นโลหะที่มีค่าทั้งทางการค้าและอาวุธ 
(4) กิรปาน คือ จะต้องมีดาบประจําตัวสําหรับนักรบ (5) กฉา คือ จะต้องมีกางเกง
ขาสั้นโดยนุ่งไว้ข้างในประจํา เพราะกางเกงขายาว ไม่เหมาะในการรบ จึงต้องใช้
กางเกงขาสั้นแทน โดยการที่คุรุโควินทสิงห์ได้บัญญัติศีลทั้ง 5 ข้อนี้ขึ้นมาสาเหตุมา
จากการทําสงคราม เช่น การสวมกําไลเหล็กหรือมีดพกประจําตัว ก็ให้รู้ว่าเป็นพวก
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เดียวกันหรือจะต้องมีอาวุธไว้ เพื่อป้องกันตนเอง และเป็นเครื่องเตือนใจให้เข้มแข็ง
เหมือนเหล็ก (เพ่ิงอ้าง, 2560: 78) 

 

5. คําสอนเกี่ยวกับชีวิตและสังคม 
ศาสนาซิกข์ส่งเสริมให้ศาสนิกมีความกล้าหาญอย่างมีเหตุผลไม่กลัวความชั่ว

ร้ายใด ๆ สอนให้เชื่อในชัยชนะของธรรมต่ออธรรม ให้ทําตามหน้าที่รับผิดชอบโดย
ปราศจากความหวาดกลัวหรือหวังสิ่งใดเป็นเครื่องตอบแทน  เน้นความเป็นเอกภาพ
และเอกลักษณ์ของบุคคล ต้องการให้มีความก้าวหน้าโดยวิธีการแห่งความรู ้จัก
ตนเองและควบคุมตนเอง โดยปฏิบัติวินัยทางกายคือ ช่วยเหลือผู ้อื ่นทางกาย         
และวาจา วินัยทางศีลธรรมคือ การเลี้ยงชีพโดยชอบธรรมและวินัยทาง จิตใจคือ 
เชื่อในพระเจ้าเพียงพระองค์เดียว คัดค้านการกดขี่ทางการเมืองและอยุติธรรม 
ภาระหน้าที่ของคนคือ หันมาสู่พระเจ้า ละเลิกพิธีกรรมและประเพณีต่าง ๆ การมอบ
กายถวายชีวิตต่อพระเจ้าโดยจําพระคุณและนามของพระเจ้า  (สำนักการแพทย์
ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกมูลนิธิอุทัย สุดสุข , 
2560: 78)  

 

นอกจากนี้ศาสนาซิกข์เชื ่อว่าโลกนี้มีความหวัง แม้บุคคลที่ทําผิดไปแล้ว      
แต่หากปรับตัวก็จะเป็นคนดีได้ แต่การจะทําเช่นนี้ได้จะต้องดําเนินตามคําสอนของ  
พระเจ้าด้วยพระมหากรุณาพระองค์จะทรงช่วยเหลือ แม้บางครั้งพระองค์จะทดสอบ
คนดีด้วยความชั่วและความเศร้าก็ตาม (เพ่ิงอ้าง, 2560: 79) 

 

ศาสนาซิกข์สอนให้ดํารงชีวิตให้เป็นประโยชน์แก่โลก ให้ยึดมั่นในหน้าที่การ
งาน เคารพในคําสอนของคุรุนานักและพระเจ้าซึ่งจะทําให้รู้แจ้งสัจธรรมได้ จะต้องมี
ความรู ้สึกอยู ่ตลอดเวลาว่าพระเจ้าอยู ่กับเรา พระองค์จะนําเราไปสู ่จุดหมาย
ปลายทาง ชาวซิกข์จะสวดอ้อนวอนพระเจ้าด้วยจิตบริสุทธิ์มิได้มุ่งหวังว่าจะประทาน
รางวัลหรือสิ่งตอบแทนใด ๆ  โดยชาวซิกข์ทุกคนควรเสียสละเพื่อความเจริญของ
สังคม ทุกคนควรทํางานหาเลี้ยงชีพโดยไม่ตกเป็นภาระของสังคม จะต้องทําตนเป็น
ตัวอย่างที่ดีของผู้อื่น ดังนั้นจึงย้ำให้เห็นข้อผูกพันที่มีต่อสังคมหาลู่ทางเพื่อยกฐานะ
ของสังคมให้ดีขึ้น และมีความยุติธรรมในทุกกรณี  (เพ่ิงอ้าง, 2560: 79) 
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ข้อปฏิบัติและข้อห้ามในศาสนาซิกข์  

คุรุโควินทสิงห์เป็นผู้เริ่มลัทธิศีลจุ่มในศาสนาซิกข์ และเป็นผู้เริ่มประกอบพิธีให้ผู้เข้า มาเป็น
สานุศิษย์ด้วยพิธีประพรมน้ำมนต์ และวิธีให้ดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีดาบแช่ไว้เป็น เครื่องหมายว่าผู้ดื่มต้อง
เป็นผู้กล้าหาญ น้ำดื่มนี้เรียกว่า “น้ำอมฤต” ผู้ที่ได้ดื่มเท่ากับถึง ความบริสุทธิ์ (คาลซา) พร้อมที่จะ
ออกรบเพื่อจรรโลงชาติ ศาสนา เมื่อดื่มน้ำอมฤตแล้ว ชาวซิกข์ทุกคนจะต้องถือศีล 21 ข้อ เป็นศีล
ประจำชีวิตของศาสนิกชนทุกคน คือ 

ศีลปฏิบัติ 
1. ให้นับถือศาสดาทุกองค์เป็นบิดา และถือว่าตนเป็นบุตรของบิดา 

 

2. ให้ถือว่าเมืองปาตลีบุตร (ปัตนะในปัจจุบัน) ที่โควินทสิงห์เกิด กับเมืองอานันทปุระ (ที่โควิ
นทสิงห์หลบไปตั้งหลักสู้กับออรังเซบเมื่อรบแพ้) ว่าเป็นเมืองที่ศักดิ์สิทธิ์ 

 

3. ให้ยกเลิกการถือชั้นวรรณะ 
 

4. ให้สละชีพในสนามรบ 
 

5. ให้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 3 ประการ คือ 1. สัจจะ (พระเจ้า) ศรี (ธรรมะ) อกาล (ความเที่ยงแท้
ของพระเจ้า) 2. ศาสโนวาท (คัมภีร์อาทิครันถ์และทัสเวนปาทซาฮิบ) 3. ความบริสุทธิ์ 

 

6. ให้มีศีลอันเป็นสัญลักษณ์ 5 คือ เกศา กังฆะ การา กิรปาน และกฉา พวกซิกข์ที่อยู ่ใน
ต่างประเทศต้องมีมีดเล็กยาว 2 นิ้วเสียบไว้ที่ผม 

 

7. ให้มีชื่อลงท้ายว่าสิงห์ (คือ ให้กล้าหาญดังสิงโต) 
 

8. ให้ฝึกขี่ม้า ฟันดาบ มวยปล้ำ เป็นนิตย์ 
 

9. ให้ถือคติว่าตนเกิดมาเพ่ือช่วยเหลือเปลื้องทุกข์ให้ผู้อ่ืน 
 

10. ให้นอบน้อมพระเจ้าและต้อนรับแขกโดยถือว่าเป็นเรื่องจำเป็น 
(อาชว์ภูริชญ์ น้อมเนียน. ออนไลน์ : ม.ป.ป) 

ข้อห้าม 
11. ห้ามมิให้ซิกข์กับซิกข์วิวาทกันเอง 

 

12. ห้ามมิให้พูดปด 
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13. ห้ามทำผิดในเรื่องกามารมณ์ โลภ โกรธ หลง 
 

14. ห้ามคบคนที่เป็นปฏิปักษ์ต่อศาสนา 
 

15. ห้ามคบคนที่ไม่ส่งเสริมการกู้ชาติ 
 

16. ห้ามนิยมใช้สีแดง เช่น เสื้อแดง หมวกแดง 
 

17. ห้ามแก้ผ้าโพกศีรษะออก นอกจากเวลาอาบน้ำ 
 

18. ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด 
 

19. ห้ามตัดผม โกนหนวด โกนผม โกนเครา 
 

20. ห้ามเกี่ยวข้องกับบุคคลที่เบียดเบียนศาสนา 
 

21. ห้ามแต่งกายหรูหราไร้สาระ 
(อาชว์ภูริชญ์ น้อมเนียน. ออนไลน์ : ม.ป.ป) 

 
ความสัมพันธ์ 

 ความสัมพันธ์ของมนุษย์ในพระมหาคัมภีร์คุรุครันถ์ซาฮิบได้กล่าวไว้ว่า “มนุษย์คือมวลมิตร 
หาใช่ศัตรู หาใช่ผู้แปลกหน้า” เปรียบชาวซิกข์ทุกคนจึงว่ามีหน้าที่ตามหลักศาสนาที่ต้องตั้งตนอยู่ใน
สังคมด้วยความรักและสามัคคีต่อกัน อีกท้ังยังผูกมิตรกับศาสนิกชนทุกศาสนาด้วยความอ่อนน้อมถ่อม
ตน โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา วรรณะ หรือตำแหน่งหน้าที่การงาน โดยความสัมพันธ์ของมนุษย์
ในพระมหาคัมภีร์คุรุครันถ์ซาฮิบ ได้แบ่งออกเป็น 5 ความสัมพันธ์ได้แก่ 

 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า พระเจ้าเป็นเพียงแต่นามธรรม จะปรากฏเป็น
รูปธรรมก็ต่อเมื่อเราตั้งตนอยู่ในหลักธรรมตามศาสนา ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กับพระเจ้าจะมีขึ้นได้ด้วยการประพฤติปฏิบัติดี การสวดมนต์หรือการเข้าใจในหลักธรรม 
โดยหากไม่ปฏิบัติตามจะทำให้ไม่ได้สร้างสายใยระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า พระศาสดาได้
กล่าวไว้ว่า “พระเจ้าสถิตอยู่ในดวงใจ เหตุไฉนใฝ่วัตถุ” ซึ่งหมายถึง วัตถุมงคลที่มนุษย์
สร้างขึ้น ความขลังไม่ได้อยู่ที่วัตถุแต่อยู่ที่จิตใจ ดังนั้นปัญญาและการกระทำเท่านั้นที่ทำ
ให้มนุษย์หลุดพ้นจากวัฏจักรอันน่าสงสาร และมีสายใยระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าที่แน่น
แฟ้นขึ้น  
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2. ความสัมพันธ์ในครอบครัว ครอบครัวประกอบด้วย บิดา มารดา บุตร สามี ภรรยา          
และญาติอ่ืน ๆ ครอบครัว ในพระคัมภีร์เปรียบครอบครัวของซกิข์ว่าเหมือนนาวา ที่แล่น
ฝ่าคลื่นลมในมหาสมุทร สมาชิกในครอบครัวเปรียบเป็นลูกเรือ ที่เป็นฝีพายให้แก่บิดา ซึ่ง
เป็นกัปตันเรือ และมีมารดาเป็นนายท้าย คนในครอบครัวจึงต้องเชื่อฟังบิดา โดยมีภรรยา
คอยดูแล ให้เรือครอบครัวมุ่งหน้าไปในทิศทางที่กัปตันกำหนด ตามคำสั่งสอน จาก           
พระมหาคัมภีร์ ซึ่งเปรียบเสมือนแผนที่เดินเรือที่ช่วยให้หลีกอุปสรรคระหว่างทาง ลูกเรือ
ก็ต้องปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน นาวาแห่งครอบครัวจึงจะสามารถแล่นฝ่ามหาสมุทร
แห่งชีวิต แห่งสังคมโดยสงบราบเรียบ ปราศจากอุปสรรคที่เกิดขึ้นไปได ้

 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างสามี ภรรยา พระศาสดาได้กล่าวไว้ว่า “สามีภรรยาหาใช่ผู้ร่วมคือ
ร่างสองร่างทีห่ล่อหลอมเป็นหนึ่งจิตวิญญาณด้วยศรัทธาและคำสั่งสอน ตามหลักแห่ง         
สัจธรรม” สามีภรรยาจะใช้ชีวิตคู่ให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน ยกย่องให้เกียรติญาติ
ของแต่ละฝ่าย เหมือนญาติตนเอง เคารพและยกย่องบุพการีของทั้งสองฝ่าย และดูแลคน
ในครอบครัวให้มีความสุขท้ังกายและใจ ตามหลักแห่งศาสนาที่บัญญัติในพระมหาคัมภีร์  

 

4. ความสัมพันธ์ระหว่างบิดา มารดา และบุตร บิดา มารดาผู้ให้กำเนิดเปรียบเสมือนเป็น
พระเจ้าของบุตร บิดา มารดาจะดูแลบุตรจนเติบใหญ่ การปฏิบัติและความสัมพันธ์ 
ระหว่างบิดา มารดาและบุตรจะเป็นไปตามวัย ตามอายุของบุตร ในวัยเด็ก เมื่อเติบใหญ่
เป็นหนุ่มสาวจะปฏิบัติตนเสมือนเพื่อนตามหลักธรรมแห่งศาสนา ทั้งนี้อาจสั่งสอนตาม
ประสบการณ์ตนเองและของผู ้อื ่นมาประกอบด้วย ไม่ใช้กำลังตีบุตรยามกระทำผิด        
แต่จะใช้วิธีการให้อภัย ตามหลักปรัชญาที่ว่า “การกระทำผิดไม่ใช่เป็นสิ่งผิด แต่การไม่รับ
ผิดและไม่แก้ไขในสิ่งผิด เป็นสิ่งที่ผิดมหันต์” ศาสนาซิกข์เชื่อว่า บุตรต้องทดแทนบุญคุณ
บิดามารดาด้วยการเชื ่อฟัง เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีที ่ดีที ่สุด เป็น
ของขวัญที่ดีที่สุดที่บิดา มารดาพึงปรารถนา 
 

5. ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนมนุษย์ เพื่อนบ้าน และเพื่อนต่างศาสนา  มนุษย์คือมิตร 
ไม่ใช่ศัตรู และไม่ใช่ผู ้แปลกหน้า ดังนั ้นไม่ควรแบ่งเชื ้อชาติ วรรณะ ความเชื ่อและ
วัฒนธรรมของเพื่อนมนุษย์ถึงแม้ต่างศาสนา ต่างเผ่าพันธุ์  ในการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันใน
สังคม สังเกตได้จากชาวซิกข์ที่กระจัดกระจายกันอยู่ทั่วโลกทุกทวีป ทุกประเทศ ด้วย
ความรักและความสงบ ซิกข์ทุกคนพยายามที่จะปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ของประเทศที ่ตนเองเข้ามาอาศัย ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
สนับสนุนกิจกรรมเพ่ือนบ้าน ร่วมงานบุญ งานกุศลด้วยศรัทธาและความเต็มใจ นอกจาก
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จะไม่มีบทบัญญัติในพระมหาคัมภีร์ที่ห้ามไม่ให้ร่วมกิจกรรมต่างศาสนาแล้ว ยังชี้นำให้
เคารพในศักดิ์ศรี วิถีชีวิต และความเป็นอยู่ของมนุษย์ต่างศาสนา ครัวพระศาสดาใน    
ศาสนสถานวัดซิกข์เป็นตัวอย่างของการอยู่ร่วมกันของเพื่อนมนุษย์ต่างศาสนา การ
รับประทานอาหารร่วมกันย่อมแสดงออกถึงความสัมพันธ์อันดีงาม การบริจาค 10% ของ
รายได้หลังจุนเจือครอบครัวเพื่อจรรโลงไว้ซึ่งสังคมเพื่อนมนุษย์ก็เป็นแบบอย่างที่ดี ในวิถี
แห่งซิกข ์

(วรเดช อมรวรพิพัฒน์ และคนอื่น ๆ, 2556: 288-289) 
 

จากเนื้อหาที่อธิบายความเป็นซิกข์ทั้ง 3 ประเด็นในบทนี้ ทำให้ผู ้วิจัยทราบประวัติและ
พัฒนาการของซิกข์ในประเทศไทย ทำให้เห็นอดีตที่มา และความยึดมั่นผูกโยงกับศาสนาที่เห็นได้จาก
ในหัวข้อที่ 1 และ 2 ที่มีรายละเอียดต่าง ๆ มากมาย ต่างนิกายก็อาจจะมีข้อปฏิบัติบางอย่างที่เหมือน
หรือต่างกัน อีกท้ังทำให้เห็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวันของชาวซิกข์ ซึ่งจะเห็นว่ามีท้ังส่วนของศาสนา
ความเชื่อแบบนามธรรมเชื่อมกับวิถีปฏิบัติในชีวิตประจำวันที่เป็นรูปธรรมจากในหัวข้อที่ 3 การแบ่ง
หัวข้อในบทนี้จึงเป็นเพียงการทำให้เห็นโลกทัศน์ของชาวซิกข์ แต่ในชีวิตจริงศาสนาและปฏิบัติการมัน
ทำงานควบคู่กัน ดังนั้นการศึกษาและวิเคราะห์ของงานชิ้นนี้ในบทที่ 4 จะชี้ให้เห็นว่าศาสนาถูกเอามา
เชื่อมกับปฏิบัติการในชีวิตประจำวันของชาวซิกข์อย่างไร และเมื่อไรที่มันไม่ถูกดึงลงมาเชื่อมมันเป็น
เพราะเหตุอันใด ทั้งหมดนี้เพ่ือทำความเข้าใจคนไทยศาสนาซิกข์สมัยใหม่ ที่อาจแตกต่างไปจากซิกข์ใน
ประวัติศาสตร์ที่ได้รีวิวไว้ 
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บทที่ 4 

วิเคราะห์ และสรุปผลการวิจัย 

 จากข้อมูลในบทที่ 1 ถึง 3 นั้นทำให้ทราบถึงประวัติการเข้ามาของชาวซิกข์ รวมถึงประเพณี 
ความเชื่อ และพิธีกรรมต่าง ๆ ของชาวซิกข์ ในส่วนของบทที่ 4 นี้จะเป็นส่วนของการวิเคราะห์และ
สรุปผลการวิจัย โดยในบทนี้ผู้วิจัยได้แบ่งแนวการวิเคราะห์ออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูล
พ้ืนฐานของผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งผู้ให้สัมภาษณ์ที่แสดงถึงความเป็นซิกข์สมัยใหม่ และผู้ให้สัมภาษณ์ที่ยังคง
ธำรงอัตลักษณ์ซิกข์ไว้ ส่วนที่ 2 พูดถึงอัตลักษณ์เชิงนามธรรม และอัตลักษณ์เชิงรูปธรรมของชาวซิกข์ 
ส่วนที่ 3 เปรียบเทียบอัตลักษณ์ของชาวซิกข์จากสัญลักษณ์ 5ก  ส่วนที่ 4 วิเคราะห์การเป็นผู้กระทำ
การเลือกแสดง และไม่แสดงอัตลักษณ์ของชาวซิกข์ผ่านแนวคิดปฏิบัติการ  และส่วนที่ 5 ประมวลผล
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนและสรุปผลการวิจัย  
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้สัมภาษณ์   
 

 ในส่วนแรก ผู้วิจัยจะกล่าวถึงข้อมูลพื ้นฐานของผู้ให้สัมภาษณ์ เพื่อให้เห็นภาพของผู ้ให้
สัมภาษณ์ ทั้งผู้ให้สัมภาษณ์ที่แสดงถึงความเป็นซิกข์สมัยใหม่ และผู้ให้สัมภาษณ์ที่ยังคงธำรงอัตลักษณ์
ซิกข์ไว้ ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ชาวซิกข์ในประเทศไทย ที่มีความแตกต่างทางความคิด และวัฒนธ รรม 
แสดงให้เห็นถึงการสั่งสมทุนที่แตกต่างกันของแต่ละท่าน จำนวน 12 คน เป็นผู้หญิง 6 คน  ชาย 6 คน 
อยู่ในช่วงอายุ 21 – 71 ปี  
 

 
ภาพที่ 4.1 ภาพผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1 นางนรินทร์ สิงห์เจริญชัย (71 ปี) 

ที่มา: นางสาววรัญญา สิงหเ์จรญิชัย (ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 11) 
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ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านแรกคือ นางนรินทร์ สิงห์เจริญชัย อายุ 71 ปี หรือคุณย่าของเรมมิก้า 
(ผู้ให้สัมภาษร์คนที่ 11)  คุณนรินทร์มีลูก 2 ท่าน เป็นลูกชาย 1 ท่าน และมีลูกสาว อีก 1 ท่าน  
ปัจจุบันคุณนรินทร์อาศัยอยู่กับสามี ลูกชายและครอบครัวของลูกชาย ได้แก่ ลูกสะไภ้ หลานสาว 1 
ท่าน และหลานชาย 1 ท่าน ที่หมู่บ้านอ่ิมอัมพร 2 กรุงเทพมหานคร 

 

คุณนรินทร์เกิดและเติบโตที่ประเทศไทย ตอนเด็กศึกษาที่โรงเรียนซิกข์วิทยาจนจบ ป.6 
โรงเรียนที่ต่อตั้งโดยชาวซิกข์ที่มีทั้งชาวซิกข์และชาวไทยเรียน โรงเรียนซิกข์วิทยาเป็นโรงเรียนที่ช่วย
เผยแพร่ศาสนาซิกข์ให้คนรุ่นหลังได้สืบทอด มีการเรียนประวัติศาสนา ภาษาปัญจาบี ประเพณี และ
พิธีกรรมต่าง ๆ ทำให้คุณนรินทร์ทราบ และสืบทอดมาสู่ลูกหลานจนปัจจุบัน คุณนรินทร์กล่าวว่าคุณ
นรินทร์นั้นเป็นชาวซิกข์ในไทยที่รักษาสัญลักษณ์ 5ก ไว้ครบถ้วนจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้คุณนรินทร์
ยังคงสวดมนต์และเปิดเทศน์ฟังทุกวัน ในบ้านของคุณนรินทร์มีภาพคุรุองค์ที่ 1 และ 10 ติดฝาพนัง
ของบ้าน โดยคุณนรินทร์กล่าวว่าบ้านของชาวซิกข์ส่วนใหญ่ จะต้องมีรูปของคุรุสองท่านนี้ติดอยู่ใน
บ้าน เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวซิกข์ นอกจากนี้บ้านของคุณนรินทร์ยังเคยมีห้องพระที่จำลอง
โบสถ์ของวัดซิกข์ภายในชั้นสองของบ้านอีกด้วย แต่เมื่อคุณนรินทร์ล้มป่วย ไม่สามารถเดินมากได้ ทำ
ให้ไม่สามารถเข้าห้องพระไปสวดมนต์ได้ จึงได้บริจาคพระคัมภีร์ และรูปพระต่าง ๆ ให้แก่วัดซิกข์ 
เหลือไวเพียงรูปของคุรุซิกข์ (ภาพที ่4.12) ติดไว้ด้านล่างของบ้าน  

 

 
ภาพท่ี 4.2 ภาพผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2 นายอัมริกซิงห ์สัจเดว ( 55 ปี ) 

ที่มา : นายนพอนันต์ พงศ์อิทธิเดช (ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 6) 
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ผู้ให้สัมภาษณ์เป็นคนที่ 2 นายอัมริกซิงห์ สัจเดว อายุ 55 ปี พอ่ของพ่ีอมิต (ผู้ให้สัมภาษณ์คน
ที่ 6 ) อาศัยอยู่หมู่บ้านอิ่มอัมพร 2 กับภรรยา พ่อของภรรยา และลูกชาย 3 คน ประกอบอาชีพเป็น
เซลล์ขายสินค้าอาหารเสริม 

คุณพ่อพ่ีอมิตเกิดท่ีอินเดียในปี 2507 และได้มาประเทศไทยในปี 2509 และเติบโตที่ไทยเรียน
โรงเรียนไทย คุณพ่อของพ่ีอมิตไม่เคยตัดผมเลย เนื่องจากพ่อแม่ของคุณพ่อค่อนข้างเคร่งศาสนา และ
ได้ขอคุณพ่อเอาไว้ก่อนเสียชีวิต ปัจจุบันไว้ผมกับสวมใส่กำไลเหล็กอยู่ ไปวัดบางเมื่อมีโอกาส ไม่เหมือน
สมัยก่อน ไปทุกสัปดาห์ และทุกครั้งที่วัดจัดพิธีกรรมทางศาสนา คุณพ่อเล่าว่าคุณพ่อนั้นไหว้พระทุก
ศาสนา เนื่องจากโตที่ไทย ก็รับวัฒนธรรมไทยมามาก สามารถทานอาหารไทยได้หมด แต่ไม่ทานเนื้อ 
ขณะที่ยังเด็กอยู่โรงเรียนไทยก็โดนเพื่อนล้อ โกรธแต่ก็ไม่ได้รู้สึกอยากตัดผม คุณพ่อของพ่ีอมิตนั้น
ทราบประวัติของศาสนาซิกข์ค่อนข้างละเอียดเนื่องจากพ่อและแม่จะเล่าให้ฟังเสมอ ประกอบกับการ
เข้าวัดจึงทำให้ทราบประวัติ คุณพ่อของพ่ีอมิตนั้นสามารถพูดภาษาปัญจาบีและอ่านภาษาปัญจาบีได้ 
ความคิดของคุณพ่อต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นคุณพ่อมองว่าไม่ว่าจะประเทศไทยหรือสังคมไหน
ก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้ว ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นสิ่งที่ดี ทำให้ชีวิตมนุษย์นั้นสบายมากข้ึน มี
เทคโนโลยีมาอำนวยความสะดวกไม่เหมือนแต่ก่อน ในเรื่องของศาสนาซิกข์ก็มองว่าเสรีภาพของ
ผู้หญิงชาวซิกข์นั้นมีมากขึ้น ทั้งเรื่องของการศึกษา และการตัดสินใจ เนื่องจากสมัยอดีตนั้นผู้หญิงไม่
สามารถไปเที่ยวกับเพื่อนได้ ไม่สามารถแต่งงานข้ามศาสนาได้ ในการเลือกคู่ครองจะเป็นแบบผู้ใหญ่
เลือกให้มากกว่าเลือกเองและไม่ค่อยได้รับการศึกษาจะต้องเป็นแม่บ้านแม่เรือนดูแลบ้าน สามี               
และครอบครัว แต่ในปัจจุบันผู้หญิงชาวซิกขไ์ด้รับการศึกษา สามารถทำงานหาเลี้ยงตัวเองได้ไม่ต่างกับ
ผู้ชาย ส่วนเรื่องบทบาทงานในบ้านเริ่มลดน้อยลง มีอิสระในการไปเที่ยวนอกบ้านมากข้ึน และสามารถ
ที่จะแต่งงานข้ามศาสนาได้ ส่วนในเรื่องของการตัดผมคุณพ่อกล่าวว่าคุรุของศาสนาซิกข์องค์ที่ 1 ถึง 9 
ก็ไม่ได้ไว้ผมยาว เพ่ิงมีการไว้ผมยาว รวมถึงสัญลักษณ์อ่ืนอีก 4 สัญลักษณ์ หรือสัญลักษณ์ 5ก สมัยคุรุ
องค์ที่ 10 เนื่องจากในสงครามทางศาสนาระหว่างศาสนาฮินดูและอิสลาม ชาวอิสสลามแยกชาวซิกข์
ไม่ออกคิดว่าเป็นชาวฮินดู จึงทำให้ชาวซิกข์โดนฆ่าและเสียชีวิต รวมถึงคุรุองค์ที่ 9 ด้วย คุรุองค์ที่ 10 
จึงสร้างสัญลักษณ์ 5ก นี้ขึ้นมาเพื่อให้แยกความแตกต่างได้ ซึ่งปัจจุบันสงครามนั้นจบนานแล้วแต่ชาว
ซิกข์ก็ยังคงรักษาสัญลักษณ์ 5ก นี้เอาไว้ คุณพ่อจึงมองว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องรักษาสัญลักษณ์นี้
ไว้ โดยเฉพาะการไว้ผม เพราะลำบากต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบัน 
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ภาพที่ 4.3 ภาพผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 3 นายกฤติเดช ทักรอล  ( 48 ปี ) 

ที่มา : นายกฤติเดช ทักรอล 

 
 ผู้ให้สัมภาษณ์เป็นคนที ่3 นายกฤติเดช ทักรอล อายุ 48 ปี พ่อของโซเนีย (ผู้ให้สัมภาษณ์คน

ที่ 12)  อาศัยอยู่บ้านที่ซอยจรัญสนิทวงศ์ซอย 3 กับครอบครัวของเขาได้แก่ พ่อ แม่ ภรรยา ลูกสาวคน
โต(โซเนีย) ลูกชายคนกลาง และลูกชายคนเล็กสุด 

 

พ่อของโซเนียเกิดและเติบโตที่เมืองไทย เรียนโรงเรียนไทยมาตั้งแต่เด็ก ได้แก่โรงเรียนสาย
ประสิทธิ์ โรงเรียนศิริธนศึกษา และโรงเรียนกิตติคอมเมอร์เชียล ซึ่งทั้ง 3 โรงเรียนนี้ เป็นโรงเรียนที่
ชาวซิกข์ในสมัยคุณพ่อจะเลือกเรียน การที่คุณพ่อโตมากับโรงเรียนไทยนั้น ทำให้คุณพ่อมีเพื่อนที่เป็น
คนไทย และชาวซิกข์ที่เรียนโรงเรียนเดียวกัน ครอบครัวของคุณพ่อค่อนข้างเป็นคนที่เคร่งในศาสนา
มาก สอนคุณพ่อตั้งแต่เด็ก เรื่องการห้ามตัดผม การให้สวมใส่กำไลเหล็ก การพูดภาษาฮินดี การทาน
อาหารอินเดีย การเข้าวัด และวัฒนธรรม ทำให้คุณพ่อนั้นเลื่อมใสและศรัทธายึดมั่นในศาสนาซิกข์เป็น
อย่างมาก ปัจจุบันคุณพ่อนั้นยังคงไม่ตัดผมโพกศรีษะแบบชาวซิกข์ และสวมใส่กำไลเหล็ก ทำอาชีพ
ขายและส่งผ้าที่พาหุรัด  

 

ผู้ให้สัมภาษณ์เป็นคนที่ 4 คือนางสาวหัสญา โซดี อายุ 31 ปี (บุคคลในภาพที่ 4.20) ปัจจุบัน
อาศัยอยู่หมู่บ้าน อิ่มอัมพร 2 เฟสใหม่วัดกระโจมทอง  กับพ่อและแม่ของสามี สามี พี่ชายสามี 
น้องสาวสามี และลูกสาว 1 คน ประกอบอาชีพเป็นแม่บ้านดูแลครอบครัวเนื่องจากเพ่ิงคลอดบุตร 

 

คุณหัสญาเกิดที่ประเทศไทย เรียนอนุบาลที่ไทย และได้ไปศึกษาระดับประถมศึกษาจนถึง
มัธยมตอนต้นที่ประเทศอินเดีย หลังจากนั้นได้กลับมาเรียนที่โรงเรียนนานาชาติไทยซิกข์ท่ีไทย และต่อ
มหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะนิเทศศาสตร์ คุณหัสญาเล่าว่า ที่บ้านนั้นพ่อและแม่เป็นคน
ที่เคร่งศาสนามาก โดยเฉพาะพ่อ ที่ยังคงไว้ผมโพกผ้า สวมกำไลเหล็ก และสวดมนต์คัมภีร์ของซิกข์เป็น
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ประจำเนื่องจากพ่อเกิดและโตที่อินเดีย เพ่ิงย้ายมาไทยตอนแต่งงานกับแม่ ส่วนแม่นั้นเป็นชาวซิกข์ใน
ไทย ก็ค่อนข้างที่จะสมัยใหม่กว่าคุณพ่อ คุณหัสญาเล่าว่าตัวเธอนั้นไม่ค่อยรู้เรื่องศาสนาซิกข์มากนัก 
เนื่องจากเรียนโรงเรียนประจำที่อินเดีย ซึ่งเขาไม่ได้สอนประเพณี วัฒนธรรม หรือประวัติ ของซิกข์
เท่าไร ส่วนใหญ่จะเน้นของศาสนาฮินดู คุณหัสญาตัดผมตอนช่วงคุณหัสญาที่เรียนอยู่มัธยมศึกษาปีที่ 
4  เข้าวัดซิกข์เมื่อมีโอกาส เมื่อกลับจากอินเดียมาเรียนที่ไทยก็คบหากับเพ่ือนที่เป็นสังคมซิกข์ด้วยกัน 
เลยทำให้รู้วัฒนธรรมมากกว่าตอนเรียนที่อินเดีย โดยคุณหัสญามองว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้ใน
สังคมซิกข์ในไทยนั้น เป็นเรื่องที่ไม่ได้แปลกอะไร เนื่องจากสังคมนั้นเปลี่ยนแปลงทุกวัน คนก็ย่อมที่
จะต้องปรับตัวและเปลี่ยนตัวเองให้ทันสมัย 

 
ภาพที่ 4.4 ภาพผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 5 นายมานิตย์ ศักดิ์จริะพงศ์ ( 28 ปี ) บุคคลฝั่งขวา 

ที่มา : นายมานิตย์ ศักดิ์จิระพงศ์ 
 

ผู้ให้สัมภาษณ์เป็นคนที่ 5 นายมานิตย์ ศักดิ์จิระพงศ์ อายุ 28 ปี  หรือคุณมานิตย์  อาศัยอยู่
พาณิชยการซอย 9 กับครอบครัวได้แก่ พ่อ แม่ พี่น้องฝาแฝด และน้องชาย ปัจจุบันสานต่อธุรกิจขาย
ผ้าของพ่ออยู่ที่พาหุรัดกับพี่น้องฝาแฝดและน้องชาย 

 

คุณมานิตย์โตมากับครอบครัวชาวซิกข์ที่เคร่งศาสนามาก คุณมานิตย์กล่าวว่าครอบครัวของ
ตนเรียกได้ว่าเคร่งที่สุดในบรรดาครอบครัวอ่ืนที่ตนรู้จัก เนื่องจากครอบครัวชาวซิกข์อ่ืนที่พ่ีมานิตย์รู้จัก
ยอมรับการตัดผม และยอมรับการแต่งงานข้ามศาสนา คุณมานิตย์กล่าวว่าเดิมนามสกุลจริง ๆ ของ
ครอบครัวคือนารูลา แต่พ่อของคุณมานิตย์ได้เปลี่ยนนามสกุลเพ่ือประโยชน์ในการค้า คุณมานิตย์เรียน
โรงเรียนนานาชาติไทยซิกข์ตั้งแต่เด็กจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 และไปเรียนที่อินดีย 1 ปีแล้วกลับมา
ศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่ 2 จนจบมัธยมปลาย แล้วเข้าศึกษาต่อคณะการท่องเที่ยวและการโรงเรียนที่
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มหาวิทยาลัยสยามจนจบปริญญา  แล้วจึงมาสานต่อธุรกิจขายผ้าของครอบครัวจนถึงปัจจุบัน คุณ
มานิตย์กล่าวว่าพี่น้องฝาแฝด และน้องชาย ทั้งสองรวมถึงคุณมานิตย์ยังคงไม่ตัดผม เคยเจอคนล้อ
หลายครั้ง แต่ตัวเองมองว่าเป็นเรื่องตลกไม่ได้เอามาคิดมาก และอยู่ในสังคมของชาวซิกข์ในไทย เข้า
ร่วมกิจกรรมทางศาสนาทุกกิจกรรม สามารถพูดภาษาปัจจาบีได้บ้าง แต่ฟังรู้เรื่อง คุณมานิตย์เล่าให้ฟัง
ว่าตอนเด็กเม่ือวัดซิกข์มีจัดค่ายซิกข์ เขาจะไปเข้าร่วมทุกปี แต่ปัจจุบันไม่มีค่ายนี้แล้ว คุณมานิตย์กล่าว
ว่าสิ่งที่บ่งบอกว่าเขาคือคนซิกข์นั้นคือการที่เขายังไว้ผมยาวไม่ตัด และหน้าตาของเขา ทำให้มองออก
ว่าเขาเป็นชาวซิกข์ คุณมานิตย์มีความเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันว่าเป็นสิ่งที่ดี รู้สึกดีที่ชาว
ซิกข์ยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น   

 
ภาพที่ 4.5 ภาพผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 6 นายนพอนันต์ พงศ์อิทธิเดช ( 25 ปี ) 

ที่มา : นายนพอนันต์ พงศ์อิทธิเดช 
 

ผู้ให้สัมภาษณ์เป็นคนที่ 6  นายนพอนันต์ พงศ์อิทธิเดช อายุ 25 ปี หรือพี่อมิต พี่อมิตอาศัย
อยู่ที่หมู่บ้านอิ่มอัมพร 2 กับครอบครัวได้แก่ ตา พ่อ แม่ พ่ีชาย และน้องชาย โดยพี่อมิตเป็นลูกชายคน
กลาง ปัจจุบันประกอบอาชีพอยู่ในแผนก Data Analyst 

 

พี่อมิตเติบโตมากับการเรียนโรงเรียนไทย เรียนโรงเรียนนฤมลทินธนบุรีช่วงประถมศึกษา 
ต่อมาเรียนทวีธาภิเศกในช่วงมัธยม และเข้าศึกษาเรียนวิศวะคอมพิวเตอร์ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี ปัจจุบันทำงานแผนก Data Analyst  พี่อมิตเล่าให้ฟังว่าตอนเด็ก ๆ ไปวัดทุก
สัปดาห์ และไม่เคยตัดผมเลย พี่อมิตได้เข้าพิธีโพกศีรษะหรือพิธีปาหุลของซิกข์ขณะอายุ 12 ปี ที่บ้าน
พ่อและแม่เคร่งศาสนาอยู่ระดับปานกลาง ด้วยความที่พ่อแม่เติบโตที่ไทย พี่อมิตเรียนโรงเรียนไทย ก็
โดนล้อและรับความเป็นวัฒนธรรมไทย ประกอบการเปลี่ยนแปลงของกระแสวัฒนธรรมโลกที่เขามา
ในไทย จึงมองว่าไม่มีเหตุผลที่ต้องไว้ผมและได้ตัดสินใจตัดผมตอนอายุ  15 ซึ่งเป็นช่วงที่พ่อแม่บอกไว้
ถ้าอยากตัดจะต้องอายุ 15 ก่อนถึงจะให้ ปัจจุบันพี่อมิตยังคงใส่กำไลเหล็กอยู่ สวดมนต์ไหว้พระก่อน
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ออกจากบ้านเป็นบทสวดของซิกข์ ไม่ทานเนื้อสัตว์ใหญ่ และห้อยสัญลักษณ์ซิกข์เอาไว้ในรถ รวมถึง
หากมีเวลาว่างก็จะเข้าวัดซิกข์ ส่วนเรื่องการเลือกคู่ครองพ่ีอมิตคบหาแต่เพียงสาวชาวไทยทั้งแฟนสาว
อดีตและปัจจุบัน เนื่องจากอยู่แต่กับสังคมไทย แต่ที่บ้านก็ไม่ได้ห้ามเรื่องการแต่งงานข้ามศาสนา แต่ก็
ยังมีความคิดอยากให้แต่งงานกับคนอินเดียอยู่    

 

ผู ้ให้สัมภาษณ์เป็นคนที่ 7 นางสาวรัตนาวดี เดบ อายุ 25 ปี หรือพี ่มีท  (ไม่ประสงค์ให้
เผยแพร่ภาพ) ปัจจุบันประกอบอาชีพเป็นแอร์โฮสเตส อยู่กับสายการบินไทยเวียดเจ็ท อาศัยอยู่สี่แยก
บ้านแขก กับครอบครัว ได้แก่พ่อ แม่ และพ่ีสาว โดยพี่มีทเป็นลูกคนเล็กสุดของบ้าน 

 

พี่มีทโตมากับครอบครัวที่เคร่งศาสนาพอสมควร โดยเฉพาะเรื่องการตัดผม ตัวเธอเองไม่เคย
ตัดผม แต่ก็มีความคิดอยากจะตัดผมหลายครั้ง ทุกครั้งที่คิดพี่มีทจะมองว่ากว่าตัวเองได้ไว้ผมจนถึง
ปัจจุบันนั้นใช้เวลานานมาก ทำให้มองว่าไม่มีความจำเป็นต้องตัด ประกอบกับอยากสืบทอดความเชื่อ
ต่อไป เพราะพ่อแม่ก็ไม่เคยตัด  ส่วนเรื่องอื่นที่บ้านไม่ได้บังคับว่าจะต้องไปวัดทุกสัปดาห์ หรือต้อง      
สวดมนต์ทุกวัน ที่บ้านมีการห้ามไม่ให้ดื่มสุรา ตัวเธอเองก็ไม่ดื่ม  นอกจากนี้เธอยังคงสวมใส่กำไลข้อมือ
เหล็ก  พี่มีทนั้นโตในสังคมชาวซิกข์ในไทย พ่ีมีทอาศัยอยู่สี่แยกบ้านแขกหนึ่งในย่านที่ชาวซิกข์อาศัยกัน
อยู ่  พ่ีม ีทเร ียนโรงเร ียนอัสสัมชัญจนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย และได ้ร ับทุน 100% เร ียน
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะบริหารธุรกิจ รวมถึงได้เป็นประธานฝ่ายกลุ ่มนักเรียนอินเดียใน
มหาวิทยาลัย เนื่องจากที่มหาวิทยาลัยมีคนอินเดียทั้งจากไทย และแลกเปลี่ยนจำนวนมาก ขณะนี้พ่ี
มีทเรียนจบและทำงานเป็นแอร์โฮสเตส อยู่กับสายการบินไทยเวียดเจ็ท และได้เริ่มคลุกคลีกับคนไทย
มากขึ้น   มีเพ่ือนที่เป็นคนไทยจากสายการบิน ทำให้รับวัฒนธรรมไทยมามากขึ้นจากเม่ือก่อน 

 
ภาพที่ 4.6 ภาพเปรียบเทียบผู้ให้สมัภาษณค์นท่ี 8 นายสุริเยนทร์ พงศ์อิทธิเดช ( 24 ปี ) บุคคลฝั่งซ้ายของทั้งสอง

ภาพ ส่วนบคุคลฝั่งขาวคือนายนพอนันต์ พงศ์อิทธิเดช  ขณะตอนไวผ้ม และตอนปัจจุบัน 
ที่มา : นายสุรเิยนทร์ พงศ์อิทธิเดช 
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 ผู้ให้สัมภาษณ์เป็นคนที่ 8 นายสุริเยนทร์ พงศอิทธิเดช อายุ 24 ปี  หรือพ่ีอังกัส พ่ีชายคนโต
ของบ้าน พี่อังกัสมีน้องสาว 1 คน คือ ผู้วิจัย ประกอบอาชีพเป็นผู้จัดการร้านอาหารของครอบครัว 
(ร้านอาหารอินเดีย Kukkad Nukkad) ปัจจุบันอาศัยอยู่รัชดา – ท่าพระ ซอย 25 กับครอบครัว ได้แก่ 
พ่อเลี้ยง แม่ และน้องสาว (ผู้วิจัย) 

 

พ่ีอังกัสเกิดและเติบโตที่ประเทศไทย เรียนโรงเรียนที่สุธรรมศึกษา จนจบประถมศึกษาปีที่ 6 
แล้วได้เข้าเรียนศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสารสาสน์พิทยา  เมื่อเรียนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้
เข้าศึกษาเรียนมหาวิทยาลัยสยาม คณะบริหารธุรกิจ แผนกนานาชาติ และได้ทำงานในหน่วยงานของ
มหาลัย 1 ปีหลังจากเรียนจบ และจึงมาบริหารร้านอาหารของครอบครัว พ่ีอังกัสกล่าวว่า ชื่อเล่นของ
เขาท่ีชื่อ อังกัส นั้นมาจากชื่อของคุรุองค์ที่ 2 ของซิกข์ เนื่องจากแม่เคยแท้งบุตรคนแรก เมื่อมีพ่ีกัสจึง
ตั้งชื่อจากคุรุองค์ที่สอง เมื่อตอนเด็กช่วงก่อนที่พ่อและแม่จะหย่าร้างกัน พี่อังกัส ไว้ผมยาวไม่เคยตัด
ผมเลย จนอายุได้ 6 ปี แม่ได้พาพี่อังกัสไปตัดผม เนื่องจากมองว่าการไว้ผมยาวของซิกข์ไม่ได้มี
ประโยชน์อะไรในชีวิตประจำวัน ประกอบกับเทรนแฟชั่น การไว้ผมสั้น แม่จึงอยากให้พี่อังกัสตัดผม 
เพ่ือที่จะแต่งตัวดี ๆ และไม่โดนเพ่ือนล้อ ส่วนสังคมและความเชื่อของพ่ีอังกัสนั้นก่อนเข้ามหาวิทยาลัย
พี่กัสมีทั้งเพื่อนที่เป็นชาวซิกข์ด้วยกัน และเพื่อนคนไทย  ส่วนความเชื้อตอนนั้นคือพี่อังกัสไม่ท่านเนื้อ 
สวมใส่กำไลเหล็ก และท่องบทสวดมนต์ซิกข์ก่อนนอนทุกคืน นอกจากนี้ยังเคยคบหากับหญิงสาวชาว
ซิกข์ด้วยกันอีกด้วย แต่เมื ่อเข้ามหาวิทยาลัย พี ่กัสก็ได้คบหากับเพื ่อนต่างชาติที ่เป็นนักเร ียน
แลกเปลี่ยน ทำให้รับเอาวัฒนธรรมตะวัน และความเชื่อแบบตะวันตกเข้ามา ทำให้ปัจจุบันพี่กัสทาน
เนื้อวัว แต่เมื่อทานจะทานนอกบ้าน เพราะแม่ไม่ให้นำเนื้อวัวเข้ามาในบ้าน นอกจากนี้พ่ีอังกัสกล่าวว่า
ปัจจุบันเขาสวดมนต์ก่อนนอนบ้าง ไม่ได้สวดบ้าง และได้คบหากับหญิงสาวชาวต่างชาติที ่มา
แลกเปลี่ยนที่ไทยด้วย เขากล่าวว่าการอยู่กับชาวต่างชาติทำให้ความคิด ความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาของ
พ่ีอังกัสมีเปลี่ยนไป นอกจากนี้พ่ีกัสกล่าวอีกว่าที่บ้านไม่ได้บังคับให้พ่ีอังกัสแต่งงานกับชาวซิกข์เท่านั้น 
แต่อนุญาตให้แต่งงานข้ามศาสนาได้  ปัจจุบันพ่ีอังกัสกล่าวว่าเมื่อได้มาดูแลกิจการของครอบครัวซึ่ง
เป็นร้านอาหารอินเดีย ก็ทำให้พี ่อังกัสอยากที ่แสดงความเป็นซิกข์มากขึ ้น และอยากเผยแพร่
วัฒนธรรมซิกข์ให้ลูกหลานได้สืบทอดต่อไป โดยหากมีลูกก็จะให้ลูกไว้ผมแบบชาวซิกข์ 
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ภาพที่ 4.7 ภาพผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 9 นางสาวปวีนา ซิงห์ ( 23 ปี ) 

ที่มา : นางสาวปวีนา ซิงห์ 

 
ผู้ให้สัมภาษณ์เป็นคนที่ 9 นางสาวปวีนา ซิงห์ อายุ 23 ปี  หรือพี่วีนา พี่สาวคนโตของบ้าน 

เธอมีน้องสาว 1 คน ประกอบอาชีพเป็นนางแบบ ปัจจุบันอาศัยอยู่จรัญสนิทวงศ์ซอย 3 คนเดียว ส่วน
ครอบครัวอาศัยไปมาระหว่าง เชียงใหม่ กรุงเทพ และยะลา  

 

พ่ีวีนาเกิดท่ีจังหวัดเชียงใหม่ เรียนโรงเรียนที่เชียงใหม่จนถึงประถมตอนต้น เมื่อประถมปลาย
ย้ายมาเรียนที่จังหวัดยะลาจนจบมัธยมปลาย เนื่องจากพ่ออยากให้ย้ายมาอยู่ด้วยกัน และเข้าศึกษาที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จนจบปริญญาตรี คณะศิลปศาศาสตร์ เอกภาษารัสเซีย  พี่วีนากล่าวว่าเมื่อ
ตอนเด็กช่วงตอนที่อยู่เชียงใหม่ คุณแม่ซ่ึงเป็นชาวซิกข์ท่ีเกิดและโตที่อินเดีย ค่อนข้างเคร่งศาสนา และ
มีความเป็นซิกข์มากกว่าฝั่งพ่อที่อาศัยอยู่ยะลา ขณะที่พ่ีวีนาอยู่เชียงใหม่จึงไปวัดซิกข์ทุกสัปดาห์ ไว้ผม
ยาวไม่ตัดผม ดูหนังอินเดีย และเข้าร่วมกิจจกรรมทางศาสนาเสมอ แต่เมื่อพี่วีนาย้ายมาเรียนที่ยะลา
โรงเรียนสตรียะลา ก็เริ่มไปวัดน้อยลง และตัดผม และด้วยความท่ีพ่ีวีนาใช้เวลาอยู่โรงเรียนมากกว่าอยู่
บ้าน จึงได้รับวัฒนธรรม และความคิดของไทยมามาก เมื่อพ่ีวีนาเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ก็เริ่มได้เข้าวงการเดินแบบ จึงได้รับงานเดินแบบขณะที่เรียนไปด้วย และเมื่อพี่วีนาเรียนจบ ก็ได้
ประกวดมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส ในปี 2561 และได้ชนะการประกวดรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองมิสยู
นิเวร์สไทยแลนด์ในปีนั้น ทำให้พี่วีนาได้มีโอกาสในวงการบันเทิงมากขึ้น 

 

 ผู้ให้สัมภาษณ์เป็นคนที่ 10 นายปรินซ์ เศรษฐี อายุ 23 ปี หรือปรินซ์ (ไม่ประสงค์ให้เผยแพร่
ภาพ) ปริ้นส์เป็นลูกคนเล็กสุดของบ้าน มีพี่สาวสองคน และมีพี่ชาย 4 คน ปริ้นส์อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน
อ่ิมอัมพร 3 กับแม่ และพ่ี ๆ ของเขา ปัจจุบันปริ้นซ์ปัจจุบันทำงานอยู่โรงแรม Chocolate Box Mint 
ตำแหน่ง Supervisor  
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ปริ้นซ์โตมากับแม่เลี้ยงเดี่ยว พ่อกับแม่หย่าร่างตั้งแต่ปริ้นซ์นั ้นยังเด็ก ด้วยความที่แม่ของ 
ปริ้นซ์มีลูกถึง 4 คนและเลี้ยงลูกคนเดียว และลำบากต่อการใช้ชีวิตประจำวัน เนื่องจากต้องตื่นแต่เช้า
มาทำอาหารให้ปริ้นส์ และพ่ี 4 คนแล้วยังต้องทำผมให้ปริ้นส์และพ่ี ๆ อีกด้วย จึงทำให้ปริ้นซ์นั้นตัดผม
ตั้งแต่ 7 ขวบ โดยตอนท่ีตัดนั้นปริ้นซ์ก็ยังเด็กไม่ได้รู้สึกอะไร แต่เมื่อโตขึ้นก็มีความคิดอยากจะกลับไป
ไว้ผมจุกอีกครั้งเพราะปริ้นส์ชอบดูหนังปัญจาบี และชอบพูดภาษาปัญจาบีจึงรู้สึกว่าการไว้ผมนั้นทำให้
รู้สึกได้รับเกียรติ และดูเป็นคนกล้าหาญ ทำให้เขารู้สึกว่าอยากแสดงให้ผู้อื่นเห็นว่าปริ้นส์เป็นชาวซิกข์ 
ปริ้นซ์เรียนโรงเรียนนานาชาติไทยซิกข์ตั้งแต่อนุบาลจนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้วก็ทำงานเลยไม่ได้
เรียนต่อ ด้วยการที่ปริ้นซ์เรียนที่โรงเรียนไทยซิกข์ทำให้ปริ้นซ์นั้นรู้ถึงประวัติความเป็นมาของศาสนา
ซิกข์ รวมถึงวัฒนธรรม และภาษา ประกอบกับทางวัดซิกข์ได้มีการจัดการเรียนการสอนภาษาปัญจาบี
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้กับชาวซิกข์ในไทย ปริ้นซ์จึงได้ลงเรียนศึกษาเพิ่มเติมจากโรงเรียน ทำให้มีความ
เชี่ยวชาญในภาษาปัญจาบีทั้งอ่าน พูด และเขียนได้ เมื่อปริ้นซ์จบมัธยมปลาย ปริ้นซ์ก็ได้ทำงาน เพ่ือ
แบ่งเบาภาระแม่ โดยการทำงานบริษัทท่องเที่ยวทำให้ปริ้นซ์เริ่มมีเพื่อนสังคมไทย และคบหากับสาว
ไทย 

 
ภาพที่ 4.8 ภาพผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 11 นางสาววรัญญา สิงห์เจริญชัย ( 22 ปี ) 

ที่มา : นางสาววรัญญา สิงห์เจริญชัย 

 
 ผู้ให้สัมภาษณ์เป็นคนที่ 11 นางสาววรัญญา สิงห์เจริญชัย อายุ 22 ปี หรือเรมมิก้า หลานสาว
ของคุณนรินทร์ (ผู้ให้สัมภาณ์คนที่ 1) เธอมีน้องชาย 1 คน เธออาศัยอยู่กับครอบครัวของเธอได้แก่ ปู่ 
ย่า พ่อ แม่ และน้องชาย ที่หมู่บ้านอิ่มอัมพร 2 เรมมิก้าเป็นลูกสาวคนโตของบ้าน ปัจจุบันทำงานเป็น
แผนกการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR) 
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เรมมิก้าเรียนโรงเรียนนานาชาติไทยซิกข์ตั้งแต่เด็กจนจบมัธยมปลายหลังจากนั้นศึกษาต่อ
คณะการเงินและการบัญชี มหาวิทยาลัยมหิดลจนจบ เรมมิก้าเล่าให้ฟังว่าเธอนั้นไม่เคยมีเพื่อนเป็น
ชาวไทยเลย เพ่ิงมามีเป็นเพื่อนร่วมงานตอนที่เริ่มทำงาน โดยปกติเรมมิก้าคบหาแต่กับเพ่ือนที่เป็นชาว
ซิกข์ด้วยกัน ทำให้รู้วัฒนธรรมของซิกข์ค่อนข้างมาก ประกอบกับเรมมิก้าเป็นหลานของคุณนรินทร์ 
คุณนรินทร์ก็สอนเรมมิก้าสวดมนต์ พูดภาษาปัญจาบี และวัฒนธรรม เรมมิก้าได้ไว้ผมยาวจนถึง
มัธยมศึกษาปีที่ 3 แล้วจึงตัดผม ส่วนกำไลเหล็กนั้นเรมมิก้าก็ไม่ได้ใส่ตั้งแต่สมัยที่เพ่ือนชายในโรงเรียน
เล่นบอลแล้วโดนฟ้าผ่า หลังจากนั้นเธอเลยไม่ใส่กำไลเหล็กอีกเลย 
 

 
ภาพที ่4.9 ภาพผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 12 นางสาววรัญญา สิงห์เจริญชัย ( 22 ปี ) 

ที่มา : นางสาววรัญญา สิงห์เจริญชัย 

 
ผู้ให้สัมภาษณ์เป็นคนที่ 12 คือ นางสาวปณิชา ทักรอล หรือโซเนีย อายุ 21 ปี โซเนียอาศัย

อยู่บ้านที่ซอยจรัญสนิทวงศ์ซอย 3 กับครอบครัวของเธอได้แก่ ปู่ ย่า พ่อ แม่ และน้องชายสองคน  
โซเนียเป็นลูกคนโตสุดของครอบครัว ปัจจุบันโซเนียเรียนอยู่มหาวิทยาลัยวิทยาลัยรังสิต คณะแฟชั่น
ดีไซน์ ชั้นปีที่ 4  

 

โซเนียเป็นชาวซิกข์ที่เกิดและเติบโตที่ไทย เธอเล่าให้ฟังว่าตัวโซเนียโตมาในสังคมไทยโดยมี
ครอบครัวเป็นคนซิกข์ ที่บ้านนั้นพ่อ แม่ น้องชายคนเล็กสุด ปู่ และย่านั้นไม่ตัดผม มีเพียงเธอและน้อง
คนกลางตัดผม โซเนียนั้นเติบโตมาโดยการคลุกคลีอยู่กับสังคมไทยเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากเรียน
โรงเรียนไทยมาตั้งแต่เด็ก ตอนอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 นั้นเธอเรียนที่โรงเรียนสุธรรมศึกษา 
ต่อมาได้เข้าศึกษาระดับมัธยมที่โรงเรียนซางตาครู ้สคอนแวนท์และขณะนี้เข้าศึกษาเรียนอยู ่ที่
มหาวิทยาลัยรังสิต คณะแฟชั่นดีไซน์ ปีที่ 4 เมื่อมองจากภายนอกนั้นโซเนียเป็นคนที่ดูสบาย ๆ และ
แสดงถึงความเป็นซิกข์สมัยใหม่ได้อย่างชัดเจนมาก เนื่องจากโซเนียตัดผมเลยบ่า สวมกางเกงยีสต์ขา
บานและเสื้อเอวลอยตามสมัยนิยม ไม่ได้สวมใส่กำไลเหล็กของซิกข์ และแต่งตัวเหมือนวัยรุ่นไทย เมื่อ
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ผู้วิจัยถามโซเนียถึงความเป็นซิกข์ในตัวโซเนียนั้น เธอกล่าวว่าคงมีเพียงแค่เรื่องที่ โซเนียไม่ทานเนื้อวัว 
กับการที่โซเนียมีหน้าเป็นคนอินเดีย ส่วนความชอบของโซเนียเธอกล่าวมีความชอบเหมือนวัยรุ่นไทย
หรือเพื่อน ๆ ของเธอคือ ชอบดูละคร หนังไทย ฟังเพลงไทย พูดภาษาไทย ชอบทานอาหารไทย หมู
กระทะ เธอกล่าวว่าอาจเรียกได้ว่าโซเนียไม่ได้เป็นคนซิกข์แล้วก็ได้ เนื่องจากเธอแทบจะไม่ได้เข้าวัด
ซิกขต้ั์งแต่เธอโตขึ้นประมาณอายุ 15 เป็นต้นมา ถ้าเข้าเธอก็ใส่ชุดธรรมดาไม่แต่งกายชุดอินเดีย ภาษา
เธอก็พูดภาษาปัญจาบี และภาษาฮินดีไม่ได้ แต่พอฟังออกบ้าง แต่ ในเรื่องอาหารนั้นเธอทานอาหาร
อินเดียได้ เนื่องจากที่บ้าน แม่และย่า ทำให้ทานบ่อย ๆ   

  

จากข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์นั้น แสดงให้เห็นถึงข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้สัมภาษณ์ ที่แต่
ละท่านก็มีข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองที่แตกต่างกัน ทั้งการเติบโต การศึกษา วิถีชีวิต ซึ่งข้อมูลการสัมภาษณ์
ดังกล่าวบางส่วนสะท้อนให้เห็นถึงฮาบีทัส และการสั่งสมทุนที่เหมือนและต่างกันของผู้ให้สัมภาษณ์แต่
ละท่าน และเป็นสิ่งที่มีผลต่อปฏิบัติการที่แสดงความเป็นผู้กระทำการของแต่ละท่านด้วย ซึ่งผู้วิจัยจะ
วิเคราะห์ในส่วนที่ 3 ของบทนี้ 

 
ส่วนที่ 2 อัตลักษณ์เชิงนามธรรม และอัตลักษณ์เชิงรูปธรมของชาวซิกข์ 

 ในส่วนที่สองนี้ผู้วิจัยจะกล่าวถึง อัตลักษณ์เชิงนามธรรม และอัตลักษณ์เชิงรูปธรมของชาว
ซิกข์  

1. อัตลักษณ์เชิงรูปธรรมของชาวซิกข์ 

จากการเก็บข้อมูลจากผู้ให้สัมภาษณ์ชาวซิกข์เกี ่ยวกับอัตลักษณ์เชิงรูปธรรมของชาวซิกข์   
สามารถแยกอัตลักษณ์เชิงรูปประธรรมของชาวซิกข์ออกเป็น 2 ประเด็น คือ (1) อัตลักษณ์สัญลักษณ์ 
5ก อัตลักษณ์ทีเ่กี่ยวข้องกับหลักการทางศาสนาและเป็นที่เข้าใจกันในกลุ่มชาวซิกข์ เป็นภาพแทนหรือ
สัญลักษณ์ที่ปรากฏต่อสาธารณะ  และ (2) ความเป็นซิกข์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ 
ซึ่งอาจปรากฎในบางสถานการณ์ ได้แก่ ไม่กินเนื้อ การจัดวางพ้ืนที่ในบ้าน ภาษา การแต่งกาย รูปร่าง/
หน้าตา และบัตรประชาชน 

1.1 อัตลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับหลักการทางศาสนาและเป็นที่เข้าใจกัน   ในกลุ่มชาวซิกข์ เป็นภาพ
แทนหรือสัญลักษณ์ที่ปรากฏต่อสาธารณะ 

ประเด็นแรกอัตลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับหลักการทางศาสนาและเป็นที่เข้าใจกันในกลุ่ม
ชาวซิกข์ เป็นภาพแทนหรือสัญลักษณ์ที่ปรากฏต่อสาธารณะ คืออัตลักษณ์ที่เป็นสัญลักษณ์  
5ก อัตลักษณ์นี้เป็นอัตลักษณ์ที่เชื่อมโยงศาสนาซิกข์และประวัติศาสตร์ของศาสนาไว้กับชาว
ซิกข์ อีกทั้งยังเป็นอัตลักษณ์ที่สำคัญที่สุดของซิกข์ ประกอบไปด้วย การไว้ผมยาวไม่ตัดผม,
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การสวมใส่กำไลเหล็ก , การสวมใส่กางเกงขาสั ้น , การพกดาบ และการเสียบหว ีที่ ผม 
สัญลักษญ์ทั้ง 5 นี้เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกความเป็นซิกข์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัย
คุรุองค์ที่ 10 ของซิกข์ หรือช่วงสมัยที่เกิดสงครามทางศาสนาระหว่างชาวอิสลามและชาว
ฮินดูที่ประเทศอินเดีย คุรุองค์ที่ 10 จึงได้สร้างสัญลักษณ์ดังกล่าวขึ้นเพื่อให้ชาวซิกข์มีอัต
ลักษณ์เฉพาะกลุ่ม และให้คนกลุ่มอื่นสามารถแยกชาวซิกข์ออกจากชาวอิสลามและฮินดู แต่
ปัจจุบันสงครามศาสนาจบลงแล้ว ชาวซิกข์มองว่าการธำรงสัญลักษณ์นี้แสดงถึงความเคารพ
นับถือ ศรัทธา และกตัญญูต่อศาสนา อีกท้ังยังเป็นเครื่องบ่งบอกความมีอัตลักษณ์กลุ่มร่วมกัน 
คนนอกกลุ ่มสามารถมองได้ในทุก ๆ สนาม หรือสถานการณ์ เนื ่องจากอัตลักษณ์อื ่น ๆ 
สามารถมองได้เพียงบางสถานการณ์เท่านั้น หรือต้องเป็นผู้ที่รู้จัก หรือสนิทกับชาวซิกข์จึงจะ
เข้าใจความหมายของอัตลักษณ์เหล่านั้นได้  ในงานวิจัยชิ้นนี้จึงได้เลือกเน้นอธิบายและนำอัต
ลักษณ์ 5ก มามองการเลื่อนไหลของอัตลักษณ์ซิกข์จากการเป็นผู้กระทำการของชาวซิกข์  
โดยจะแสดงให้เห็นในส่วนที่ 3 ของบทท่ี 4 นี้  

 

1.2  ความเป็นซิกข์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ซึ่งอาจปรากฏในบางสถานการณ์ 

ประเด็นความเป็นซิกข์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ซึ่งอาจปรากฏใน
บางสถานการณ์ ได้แก่  การไม่กินเนื้อ การจัดวางพื้นที่ในบ้าน ภาษา การแต่งกาย รูปร่าง/
หน้าตา และบัตรประชาชน อัตลักษณ์ในส่วนนี้เป็นอัตลักษณ์เชิงรูปธรรมที่ไม่ปรากฏเชิง
สาธารณะตลอดเวลา จะพบเพียงเมื่อชาวซิกข์แสดงให้ดูเท่านั้น หรือปรากฏกับเพียงชาวซิกข์
ด้วยกัน และกับกลุ่มชนอื่น ๆ ที่มีความคุ้นเคยกับชาวซิกข์เท่านั้น 

อัตลักษณ์การไม่ทานเนื้อ ชาวซิกข์มีความเชื่อว่า ไม่ควรทานสัตว์ ใหญ่ โดยเฉพาะ
เนื้อวัว เนื่องจากวัวเป็นสัตว์ที่ ให้นมเราดื่ม และในประเทศอินเดียรัฐปัญจาบมีโควัวอยู่
มากมาย ชาวซิกข์ส่วนใหญ่ในรัฐปัญจาบทำอาชีพเป็นชาวนา และมีโคนมเลี้ยง  นอกจากนี้
ชาวซิกข์ยังได้รับอิทธิพลการไม่ทานเนื้อมาจากศาสนาฮินดูอีกด้วยที่เขาเชื่อว่าวัวเป็นยาน
พาหะนะของพระศิวะ โดยจากสัมภาษณ์ผู้ให้สัมภาษณ์จำนวน 12 ท่าน มีเพียงชาวซิกข์ทา่น
เดียวที่ทานเนื้อ ชาวซิกข์ท่ีเหลือยังคงธำรงอัตลักษณ์นี้ไว้เช่นเดิม 

จากอัตลักษณ์การไม่ทานเนื ้อนี ้ ชาวซิกข์กล่าวว่าเมื ่อไปข้างนอกพบปะสังคม
ภายนอกชาวซิกข์ คนในสังคมก็ไม่ทราบว่าพวกเขาไม่ทานเนื้อ เพราะพวกเขารู้สึกว่าการไม่
ทานเนื้อไม่จำเป็นต้องพูดหรือแสดงให้ใครทราบเมื่อทานอาหารก็เพียงแค่สั่งอาหารเมนูที่
ไม่ใช่เนื้อก็เพียงพอแล้ว แต่หากอยู่สถานการณ์ที่มีคนมาถามชาวซิกข์ก็จะตอบว่าไม่ทานเนื้อ 
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อัตลักษณ์การไม่ทานเนื้อนี้จึงเป็นอัตลักษณ์เชิงรูปธรรมที่ปรากฏเพียงบางสถานการณ์เท่านั้น 
และไม่ได้มีผลต่อการแสดงอัตลักษณ์ของชาวซิกข์เท่าสัญลักษณ์ 5ก  

อัตลักษณ์ถัดมา คือการจัดวางพื้นที่ในบ้านซิกข์ จากการสัมภาษณ์พบว่าบ้านชาว
ซิกข์มีอัตลักษณ์ที่บ่งบอกว่าคนในบ้านนับถือศาสนาซิกข์นั้นก็คือ รูปคุรุของซิกข์ โดยส่วน
ใหญ่ชาวซิกข์จะติดรูปคุรุของซิกข์ไว้ที่พนังของบ้าน และมีการไว้ บูชา เพื่อเป็นสิ่ งยึดเหนี่ยว
จติใจ เห็นได้จากภาพท่ี 4.10 และภาพท่ี 4.11  

 
ภาพที่ 4.10 ภาพถ่ายรูปคุรุองค์ที่ 1 และองค์ที่ 10 จากบ้านของคุณรัตนวดี เดบ 

ที่มา : รัตนวดี เดบ 

 
ภาพที่ 4.11 ภาพถ่ายรูปคุรุทั้ง 10 จากบ้านของคุณนรินทร์ และคณุวรัญญา สิงห์เจริญชัย 

ที่มา : คุณวรญัญา สิงห์เจรญิชัย 
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จากภาพที่ 4.10 และ ภาพที่ 4.11 เจ้าของภาพของทั้งสองภาพนี้กล่าวว่า บ้านของ
เขามีเพียงแค่รูปคุรุ ไม่มีรูปปั้นพระ หรือรูปภาพของศาสนาอื่นเลย  ซึ่งปัจจุบันบ้านของชาว
ซิกขบ์างท่านมีการผสมผสานหิ้งพระหรือห้องพระของตนเข้ากับหลายศาสนาด้วย เห็นได้จาก
ภาพ 4.12, 4.13, และ 4.14 ด้างล้างนี้  

 
ภาพที่ 4.12 ภาพห้องพระของบ้านคุณอัมรินทร์ซิงห์ สัจเดว และคณุนพอนันต์ พงศ์อิทธิเดช  

ที่มา : นายนพอนันต์ พงศ์อิทธิเดช 

 
ภาพที่ 4.13 ภาพหิ้งพระของบ้านคุณกฤติเดช และคณุปณิชา ทักรอล  

ที่มา : นางสาวปณิชา ทักรอล 
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ภาพที่ 4.14 ภาพหิ้งพระของบ้านคุณสรุิเยนทร์ พงศ์อิทธิเดช  

ที่มา : นายสุรเิยนทร์ พงศ์อิทธิเดช 
 

จากภาพที่ 4.12, 4.13 และ 4.14 แสดงให้เห็นว่าปัจจุบันบ้านของซิกข์ไม่ได้มีเพียง
ภาพของคุรุเพียงอย่างเดียว แต่มีพระพุทธรูป พระพิฆเนศ และอื่น ๆ ผสมผสานให้หิ้งพระ
หรือห้องพระของชาวซิกขอี์กด้วย แสดงถึงความเลื่อนไหลของอัตลักษณ์ของซิกข์  

จากอัตลักษณ์การจัดวางพื้นที่ในบ้านซิกข์นี้ เป็นอัตลักษณ์ที่มีความคล้ายกับการไม่
ทานเนื้อของชาวซิกข์ เนื่องจากการ คนจะเข้าใจอัตลักษณ์ความเป็นซิกข์อันนี้ได้ก็ต่อเมื่อชาว
ซิกข์พาคนนอกมาบ้านเท่านั้น การจัดพื้นที่ในบ้านจึงเป็นอัตลักษณ์ของคนใน และแสดงออก
ต่อคนนอกได้น้อยกว่าสัญลักษณ์ 5ก 

นอกจากอัตลักษณ์การไม่ทานเนื้อ และการจัดวางพื้นที่ในบ้าน ยังมีภาษา ที่เป็นอัต
ลักษณ์เชิงรูปธรรมที่ชาวซิกข์แสดงออกได้เพียงบางสถาณการณ์เท่านั้น ซึ่งชาวซิกข์มีภาษา
ประจำกลุ่มคือภาษาปัญจาบี เป็นภาษาของรัฐปัญจาบ ประเทศอินเดีย เนื่องจากศาสนาซิกข์
ได้เกิดขึ้นที่แคว้นปัญจาบประเทศอินเดีย ทำให้ชาวซิกข์ได้มีการสืบทอดภาษานี้รุ่นต่อรุ่น 
ถึงแม้จะมาอาศัยตั้งรกรากใหม่ที่ไทย ภาษานี้ก็ยังมีการใช้อย่างแพร่หลายในศาสนา ทั้งในการ
สนทนาในชีวิตประจำวัน บทสวดของศาสนา วัดซิกข์ และโรงเรียนซิกข์ ที่จัดการเรียนการ
สอนภาษาปัญจาบีให้ชาวซิกข์ได้สืบทอดต่อไป  โดยปัจจุบันความนิยมในการใช้ภาษาปัญจาบี
ได้มีการลดลงไปจากเดิม เนื่องจากการรับวัฒนธรรมตะวันตก และวัฒนธรรมไทยของชาว
ซิกข์ในไทย ทำให้ชาวซิกข์ปัจจุบันนิยมใช้ภาษาอังกฤษในการสื ่อสารในชีวิตประจำวัน
มากกว่าภาษาปัญจาบี และรองลงมาคือภาษาไทย  ส่วนภาษาปัญจาบีใช้น้อยที่สุด 

การพูดภาษาปัญจาบี ชาวซิกข์ให้ข้อมูลว่าปกติในชีวิตประจำวันของชาวซิกข์ปัจจุบัน 
แทบจะไม่มีการพูดคุยเป็นภาษาปัญจาบีเลย ส่วนใหญ่จะใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาไทยใน
การสื่อสารมากกว่า การใช้ภาษาปัญจาบีในปัจจุบันจึงใช้ในบางสถานการณ์เท่านั้น และ
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นอกจากนี้หากเขาพูดภาษาปัญจาบีนอกบ้าน คนนอกที่ไม่เข้าใจก็มองว่าพวกเขาพูดภาษา
ฮินดี หรือชาวไทยชอบเรียกว่าภาษาอินเดีย อัตลักษณ์จึงแทบไม่สะท้อนความเป็นซิกข์กับคน
อ่ืนที่ไม่ทราบภาษานี้เลย การที่จะมองอัตลักษณ์ความเป็นซิกข์ผ่านภาษาจึงเป็นไปยาก 

อัตลักษณ์ที่ 4 การแต่งกาย การที่จะแยกชาวซิกข์ออกนั้นมีเรื่องของการแต่งกายมา
เกี่ยวข้องด้วย ในอดีตชาวซิกข์จะแต่งกายชุดอินเดียของรัฐปัญจาบ ทั้งชาวซิกข์ที่อยู่ที่อินเดีย 
และชาวซิกข์รุ่นดั่งเดิมที่อาศัยอยู่ในไทย แต่ปัจจุบันในชีวิตประจำเราพบชาวซิกข์ที่สวมใส่ชุด
อินเดียลดน้อยลง จะพบเพียงเม่ือชาวซิกข์ไปวัดซิกข์ หรือประกอบพิธีกรรมทางศาสนา (ภาพ
ที่ 4.15) ชาวซิกข์หันมาสวมใส่ชุดตามสมัยนิยม และความสะดวกสบายเหมาะกับการใช้ชีวิต
ในกิจวัตประจำวัน เห็นได้จากภาพผู้ให้สัมภาษณ์ในสวนที่ 1  มีเพียงชาวซิกข์รุ่นดั้งเดิมที่
ยังคงสวมใส่ชุดอินเดียอยู่บ้าน ซึ่งเห็นได้จากภาพที่ 4.1 ของคุณนรินทร์ สิงห์เจริญชัย ที่คุณ
นรินทร์ยังคงสวมใส่ชุดอินเดียอยู่บ้านอยู่ 

 
ภาพที่ 4.15 ภาพการสวมใส่ชุดอินเดียของผู้วิจัย ขณะไปร่วมงานแต่งงานในช่วงพิธีล้างตัวเจ้าบ่าว 

ที่มา : นางสาวพิชชาภัสส์ พงศ์อิทธิเดช 
 

จากการที่ปัจจุบันชาวซิกข์สวมใส่ชุดอินเดียเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาซิกข์เท่านั้น 
และประกอบกับการใส่ชุดอินเดียในปัจจุบันของศาสนาอื่น ๆ เช่น พราหมณ์ – ฮินดู เชน 
และศาสนาอื่น ๆ ของอินเดียก็มีการสวมใส่ชุดอินเดียซึ่งคล้ายกับชุดของชาวซิกข์จนไม่
สามารถที่จะแยกความแตกต่างของศาสนาได้ยาก การแต่งกายแบบซิกข์จึงเป็นอีกอัตลักษณ์
ที่ทำให้ชาวซิกข์แสดงอัตลักษณ์ความเป็นซิกข์ได้ไม่ชัด และยากต่อการนำมามองความเป็น
ผู้กระทำการของชาวซิกข์ผ่านอัตลักษณ์นี้ 
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อัตลักษณ์ที่ 5 คือรูปร่างหน้าตา  จากการสัมภาษณ์ชาวซิกข์ในไทย ได้ข้อมูลว่าชาว
ซิกขส์ามารถแยกกลุ่มชาวซิกข์ด้วยกันจากหน้าตา และรูปร่างได้ ถึงแม้ว่าชาวซิกข์ท่านนั้นจะ
ไม่มีสัญลักษณ์ 5ก ปรากฏให้เห็น ชาวซิกข์กล่าวว่า อย่างแรกเลยนั้นหน้าตาของชาวซิกข์จะมี
ความเป็นคนอินเดียอยู่แล้ว แต่การที่มีหน้าตาเป็นคนอินเดียนั้น ก็มีหน้าตาอินเดียแบบฮินดู 
หน้าตาอินเดียแบบอิสลาม และหน้าตาอินเดียแบบซิกข์ จากการสัมภาษณ์ไดข้อมูลว่าชาว
ซิกข์ทั้งเพศหญิงและชาย จะมีรูปร่างเป็นคนกระดูกใหญ่ ท้วม ผิวพรรณส่วนใหญ่จะเป็นคน
เป็นคนผิวสองสี หน้าตาจะคมน้อยกว่าคนอิสลาม และดูอัธยาศัยดีมากกว่าคนฮินดูและ
อิสลาม ซึ่งข้อมูลจากการสัมภาษณ์วิจัยมองว่า การตัดสินอัตลักษณ์ความเป็นซิกข์จากหน้าตา
และรูปร่างเป็นเรื่องที่คนนอกสามารถทำความเข้าใจได้ยาก  

 

โดยจากข้อมูลที่ได้จากชาวซิกข์ ผู้วิจัยมองว่าในความเป็นจริงแล้ว หากเราจะนำ
รูปร่างหน้าตามาแยกชาวซิกข์ออกจากชาติพันธุ์อื่น ๆ ของอินเดียก็เป็นสิ่งที่แยกได้ยากมาก 
เนื่องจากในประเทศไทย มีชาวซิกข์ที่เป็นทั้งชาวซิกข์แบบอินเดีย - ซิกข์ (ชาวซิกข์ที่กำเนิด
โดยพ่อแม่ชาวซิกข์ทีป่ระเทศอินเดีย), ชาวไทย - ซิกข ์(ชาวซิกข์ท่ีกำเนิดโดยพ่อแม่ชาวซิกข์ที่
ประเทศไทย) และชาวซิกข์ผสม (ชาวซิกข์ท่ีเกิดจากพ่อหรือเเม่ต่างศาสนา)   

 

ในปัจจุบันชาวซิกข์มีการแต่งงานข้ามศาสนา การที่จะมองความเป็นซิกข์จากรูปร่าง
หน้าตาดังกล่าวจึงมีความเป็นไปได้ยากมาก เนื่องจากในชาวซิกข์บางท่าน อาจจะไม่ได้มี
รูปร่างหรือหน้าตาตามข้อมูลอัตลักษณ์ความเป็นซิกข์ดังกล่าวเลยก็เป็นได้ นอกจากนี้คนใน
สังคมไทยส่วนน้อยที่จะสามารถแยกคนอินเดียในประเทศไทยออกว่านับถือศาสนาอะไร 
เนื่องจากส่วนใหญ่เมื่อคนไทยพบเจอคนอินเดีย ก็มักจะตัดสินว่าคนนั้นนับถือศาสนาอิสลาม
เสมอ  

 

การที่จะแยกอัตลักษณ์ความเป็นซิกข์จากรูปร่างหน้าตาได้ คนนอกจำเป็นต้องคลุก
คลีอยู่กับชาวซิกข์มากพอสมควรจึงจะสามารถแยกกลุ่มชาติพันธุ์อื่น ๆ ของอินเดียกับชาว
ซิกข์ออกโดยที่ไม่มีอัตลักษณ์อื่นมาเกี่ยวข้อง การแยกกลุ่มชาวซิกข์จากรูปร่างหน้าตาจึงเป็น
การมองอัตลักษณ์ความเป็นซิกข์ท่ีมีความสับสน และเข้าใจผิดได้มากท่ีสุด ถึงแม้ว่าอัตลักษณ์
นี้จะเป็นอัตลักษณ์ที่แสดงให้เห็นในทุก ๆ สถานการณ์ก็ตาม นอกจากนี้รูปร่างหน้าตายัง
เป็นอัตลักษณ์ท่ีชาวซิกข์ไม่มีสิทธิในการต่อรอง หรือแสดงความเป็นผู้กระทำการเลย นอกเสีย
จากชาวซิกข์ไปทำศัลยกรรมให้มีใบหน้า และรูปร่างเปลี่ยนไปจากอัตลักษณ์เดิม 
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อัตลักษณ์สุดท้ายที่น่าสนใจที่ชาวซิกข์ให้ข้อมูลคือ บัตรประชาชน ชาวซิกข์กล่าวว่า
ชาวซิกข์มีการระบุศาสนาเป็นศาสนาซิกข์ลงในบัตรประชาชนของเขา แต่ก็มีชาวซิกข์บาง
ท่านที่รู้สึกว่า การระบุศาสนาลงในบัตรประชาชนไม่ได้สำคัญ หรือมีผลต่อการนับถือศาสนา 
จึงระบุในบัตรประชาชนว่านับถือศาสนาพุทธแทน หรือไม่ได้มีการระบุศาสนาของตนลงใน
บัตรประชาชน โดยผู้วิจัยมองว่าการเลือกหรือไม่เลือกแสดงความเป็นซิกข์โดยการระบุ 
หรือไม่ระบุศาสนาซิกข์ลงในบัตรประชาชนนั้นมีเรื่องของการใช้ผลประโยนช์มาเก่ียวข้องด้วย 

ในการมีบัตรประชาชนของชาวซิกข์แสดงถึงอัตลักษณ์สองอย่างควบคู่กันได้แก่ 
ความเป็นพลเมืองไทยอย่างเป็นทางการจากการมีบัตรประชนไทย และความเป็นผู้กระทำ
การ จากการระบุ หรือไม่ระบุศาสนา โดยจากจากข้อมูลที่กล่าวไปในข้างต้นแล้วว่าในปัจจุบัน
มีชาวซิกข์บางท่านที่เลือกที่จะไม่ระบุศาสนาลงในบัตรประชาชน เลือกที่จะระบุศาสนาพุทธ
ลงในบัตรประชาชน และเลือกที่จะระบุศาสนาซิกข์ลงในบัตรประชาชน  เป็นการแสดงถึง
การแสดงอัตลักษณ์ความเป็นซิกข์ที่มีความหลากหลาย 

การเลือกที่จะไม่ระบุศาสนาลงในบัตรประชาชนนั้น จากการสัมภาษณ์ชาวซิกข์ที่
ไม่ได้ระบุศาสนา ได้ข้อมูลว่าชาวซิกข์มองว่าบัตรประชาชนไม่ได้มีความสำคัญต่อการแสดง 
อัตลักษณ์ความเป็นซิกข์แต่อย่างใด ส่วนใหญ่ชาวซิกข์ใช้บัตรประชาชนในการแสดงตนเป็น
คนไทยมากกว่า การไม่ระบุศาสนาลงในบัตรประชาชนจึงแสดงถึงการเป็นผู้กระทำการของ
ชาวซิกข์ที่ต่อรองกับรัฐ 

ส่วนการเลือกระบุศาสนาพุทธลงในบัตรประชาชน ได้ข้อมูลว่าชาวซิกข์กลุ่มนี้ระบุ
ศาสนาพุทธ เพื่อหลีกเลี่ยงการตอบคำถามและความเข้าใจผิดของคนในสังคมที่ไม่รู้ โดย
คำถามที่พบบ่อยที่สุดเมื่อชาวไทยเห็น หรือทราบศาสนาซิกข์คือ การถามว่าชาวซิกข์ทานหมู
หรือไม่ เช่น เมื่อชาวซิกข์เข้าโรงพยาบาล หากทางโรงพยาบาลเห็นว่าระบุศาสนาซิกข์ ชาว
ซิกข์โดนเหมารวมว่าเป็นคนอิสลามไม่สามารถทานหมูได้ทันที แต่เมื่อระบุศาสนาพุทธชาว
ซิกข์รู้สึกว่าทุกอย่างก็ปกติ ทางโรงพยาบาลก็มองว่าเป็นคนอินเดียที่ทานหมูได้ ในการระบุ
ศาสนาพุทธลงในบัตรประชาชนไทยจึงแสดงถึงความเป็นผู้กระทำการของชาวซิกข์ที่สามารถ
เลือกได้อย่างเต็มที่มาก 

สุดท้ายการระบุศาสนาซิกข์ลงในบัตรประชาชน เป็นการแสดงความเป็นผู้กระทำ
การของชาวซิกข์กับชาวไทย เนื่องจากชาวซิกข์ระบุเพื่อต้องการใช้คนกลุ่มอื่น ๆ ทราบว่าตน
เป็นศาสนาซิกข์ ถึงแม้ว่าจะเจอคำถาม และการเข้าใจผิดเกี่ยวกับศาสนาซิกข์ก็ตาม แต่ในชาว
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ซิกข์บางท่านก็รู้สึกว่าการระบุศาสนาลงในบัตรประชาชนไม่ได้มีผลอะไรต่อการใช้ชีวิต ที่ระบุ
ศาสนาซิกข์ กเ็พ่ือให้ศาสนาตรงกับสูติบัติเกิดของตนที่ครอบครัวระบุศาสนาให้  

บัตรประชาชนจึงเป็นการแสดงอัตลักษณ์ของชาวซิกข์ทั้งการเป็นพลเมืองของไทย 
อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือแสดงอัตลักษณ์วามเป็นซิกข์ และเครื่องมือต่อรองให้ชาวซิกข์มี ความ
เป็นผู้กระทำการที่หลากหลายได้ 

จากอัตลักษณ์เชิงรูปธรรมของชาวซิกข์ได้แก่ สัญลักษณ์ 5ก การจัดรูปแบบบ้านของซิกข์ 
ภาษาปัญจาบี การไม่ทานเนื้อ การแต่งกาย รูปร่างหน้าตา และบัตรประชาชน พบว่าอัตลักษณ์ที่เป็น
สัญลักษณ์ 5ก คืออัตลักษณ์ที่สำคัญที่สุดของชาวซิกข์เพราะแม้สงครามจะสิ้นสุดแล้ว แต่การยังคง
ธำรงอัตลักษณ์แสดงออกถึงความกตัญญู เคารพ ขอบคุณ และระลึกถึงคุรุองค์ที่ 10 ที่ท่านได้สร้าง
สัญลักษณ์นี้ อีกท้ังเสียสละ ดูแลชาวซิกข์ครั้นเกิดสงครามในอดีตไว้มากมาย รวบรวมหลักคำสอนของ
ตนและคุรุก่อนหน้าอีก 9 พระองค์  ทำให้ชาวซิกข์มีชีวิตอยู่มาจวบจนปัจจุบัน โดยอัตลักษณ์ดังกล่าวนี้
เป็นอัตลักษณ์ที่ชาวซิกข์แต่ละท่านธำรงไว้ไม่เท่ากัน ด้วยประสบการณ์จากการสั่งสมทุนที่ต่างกันแต่
ละท่าน ทำให้ชาวซิกข์สามารถเลือกกระทำการเป็นผู้กระทำการแสดงอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป
ในแต่ละสนามได้ ในส่วนที่ 4 ผู้วิจัยจึงได้เลือกใช้ อัตลักษณ์ที่เป็นสัญลักษณ์ 5ก นี้มาวิเคราะห์การ
เลือก และไม่เลือกแสดงอัตลักษณ์ของซิกข ์

อัตลักษณ์เชิงรูปธรรมอ่ืน ๆ ของชาวซิกข์ที่นอกเหนือไปจากสัญลักษณ์ 5ก ได้แก่ การไม่ทาน
เนื้อ บ้านของซิกข์ ภาษาปัญจาบี การแต่งกาย รูปร่างหน้าตา และบัตรประชาชน ถึงแม้ว่าจะมี
ความสำคัญน้อยกว่าสัญลักษณ์ 5ก แต่อัตลักษณ์เหล่านี้ก็สามารถนำมาช่วยมองความเป็นผู้กระทำ
การของชาวซิกข์ได้  โดยอัตลักษณ์การไม่ทานเนื้อซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่แสดงถึงฮาบีทัสของชาวซิกข์ที่
หล่อหลอมมาอย่างเน้นมากทำให้ชาวซิกข์เลือกที่จะไม่ละทิ้งมากที่สุด มีผู้ที่ต่อต้านคือคุณสุริเยนทร์
เพียงท่านเดียวเท่านั้น สะท้อนให้เห็นว่า ในเรื่องของการไม่กินเนื้อ แม้จะเป็นฮาบิตัสที่เข้มข้นของชาว
ซิกข์ แต่ก็มีผู้กระทำการที่แสดงการต่อต้านโครงสร้างดังกล่าวอยู่ด้วยเช่นกัน  

อัตลักษณ์ถัดมาคือ การจัดบ้านของชาวซิกข์  การแต่งกาย และภาษา สามอัตลักษณ์นี้เป็น  
อัตลักษณ์ทีส่ะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ของชาวซิกข์ และความเป็นผู้กระทำการของชาวซิกข์ ที่ทำงาน
ร่วมกัน เนื่องจากผู้กระทำการ (ชาวซิกข์) สามารถที่จะเลือกเวลาในการแสดงอัตลักษณ์ได้ อย่างบ้าน
ของชาวซิกข์หากชาวซิกข์ไม่ได้พาคนนอกมาในบ้าน พบคนนอกเม่ือเวลาอยู่นอกบ้านเท่านั้นอัตลักษณ์
นี้ก็จะไม่มีการแสดงอัตลักษณ์เลย การแต่งกาย และภาษาก็เช่นกัน เมื่อชาวซิกข์ไม่ได้สวมใส่ชุดอินเดีย 
หรือไม่ได้พูดภาษาปัญจาบี ในที่สาธารณะ หรือแสดงเพียงบางเวลา เช่น สวมใส่ชุดซิกข์ไปวัดซิกข์ 
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หรือเมื่อมีการประกอบพิธีกรรมเท่านั้น หรือ พูดภาษาปัญจาบีกับผู้ใหญ่ในบ้าน หรือพูดกับพระซิกข์ 
สามอัตลักษณ์นีจ้ึงจะแสดงออกมาได้น้อยและแสดงได้เพียงเวลาที่จำเป็นกับชาวซิกข์เท่านั้น  

อัตลักษณ์ที่แสดงความเป็นผู้กระทำการของชาวซิกข์ในการต่อรองการแสดงอัตลักษณ์กับทาง
รัฐ คือบัตรประชาชน บัตรประชาชนเป็นสิ่งเชื่อมชาวซิกข์กับสังคมไทย เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าชาว
ซิกข์ในประเทศไทยมีอัตลักษณ์ที่ร่วมกับชาวไทยด้วย นั้นก็คือการเกิดและมีสัญชาติไทยโดยมีรัฐเป็น
ตัวกำหนดกฎเกณฑ์นี้ขึ้นมา นอกจากนี้รัฐพยายามต้องการแบ่งคนไทย โดยการสร้างตำแหน่งให้ระบุ
ศาสนาของผู้มีสัญชาติไทยลงในบัตรประชาชน แต่ความพยายามนี้ได้ล้มเหลวเนื่องจาก มีบุคคลนอก
ศาสนามากมายที่ต่างไม่ระบุศาสนาลงในบัตรประชาชน หรือระบุศาสนาที่ผิดเพี้ยนไปตามจริง ชาว
ซิกข์เองก็เช่นกัน เนื่องจากมองว่าไม่ได้เป็นเรื ่องสำคัญ หรืออาจเพราะผลประโยชน์ในการใช้ชีวิต           
อัตลักษณ์นี้จึงเหมือนเป็นอัตลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงการมีความเป็นผู้กระทำการมาก แต่ก็ไม่ได้แสดง
กับทุกคน เนื่องจากมชีาวซิกข์บางท่านละเลยการระบุนี้เพราะมองว่าไมส่ำคัญ 

สุดท้ายนี้อัตลักษณ์ที่เด่นชัดที่สุด แต่ทำให้สับสน และเข้าใจผิดได้มากที่สุดคือรูปร่างและ
หน้าตา การแสดงอัตลักษณ์ความเป็นซิกข์ด้วยหน้าตาและรูปร่าง  อัตลักษณ์นี้คืออัตลักษณ์ที ่ไม่
สามารถแสดงให้เห็นว่าชาวซิกข์มีความเป็นผู ้กระทำการได้ เนื่องจากเป็นการยากที่ชาวซิกข์จะ
เปลี ่ยนแปลงรูปร่าง และหน้าตาของตนให้ต ่างจากความเป็นซิกข์นี้  นอกเสียแต่ว ่าชาวซิกข์
ทำศัลยกรรม ซึ่งยังไม่พบว่ามีผู้ใดทำศัลยกรรมเพ่ือเปลี่ยนแปลงหน้าให้ดูไม่เป็นชาวซิกข์ 
 

2. อัตลักษณ์เชิงนามธรรมของขาวซิกข์ 

จากในส่วนที ่แล้วผู ้ว ิจัยได้กล่าวถึงอัตลักษณ์ที ่เป็นรูปธรรมของชาวซิกข์ไปแล้ว ได้แก่ 
สัญลักษณ์ 5ก บ้านของซิกข์ ภาษาปัญจาบี การไม่ทานเนื้อ การแต่งกาย รูปร่างหน้าตา และบัตร
ประชาชน ในส่วนนี้ผู้วิจัยจึงจะพูดถึงอัตลักษณ์เชิงนามธรรม อัตลักษณ์ที่ไม่สามารถมองเห็นได้จาก
ภายนอก  

จากการสัมภาษณ์ชาวซิกข์เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของชาวซิกข์ที่ไม่สามารถมองได้จากภายนอก 
ได้ข้อมูลว่า ชาวซิกข์เป็นคนที่มีน้ำใจเอื้อเฟ้ือ ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นคนต่างศาสนา 
หรือศาสนาเดียวกัน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ชาวซิกข์กล่าวว่าในอดีตชาวซิกข์เคยเป็นทหารรับใช้ให้
พระมหากษัตริย์ไทยด้วย นอกจากนี้ในปัจจุบันชาวซิกข์ยังมีองค์กรคุรุสิงห์สภา  และมีเพจเพจ
เฟสบุ๊คชมรมไทยซิกข์ Thai – Sikh Volunteers ที่เป็นองค์กรช่วยเหลือคนในสังคม ที่ไม่ใช่เพียงชาว
ซิกข์ แต่ช่วยเหลือทุกคนในประเทศไทย  
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“ผมว่าชาวซิกข์เป็นคนที่มีน้ำใจต่อคนอ่ืน ๆ เพราะผมเคยทำงานในองค์กรคุรุสิงห์สภา ซ่ึง
องค์กรนี้ได้ช่วยเหลือคนอ่ืน ๆ ในไทยอย่างมาก” 

คุณกฤติเดช ทักรอล (อายุ 48 ปี)  

“คุณรูม้ั้ย เมื่อก่อนชาวซิกข์เคยทำงานเป็นคนรับใช้มหากษัตริย์ไทยด้วยนะ ตอบแทน
ประเทศไทยที่ให้อาศัยอยู่อย่างมีความสุข” 

คุณอัมริกซิงห์ สัจเดว (อายุ 55 ปี) 

อัตลักษณ์เชิงนามธรรมอีกอัตลักษณ์ของซิกข์คือ การเป็นคนขยัน ชาวซิกข์กล่าวว่าพวกเขา
เป็นคนที่ขยันมาก ไม่เช่นนั้นพวกเขาไม่มีทาง มาตั้งรกรากในประเทศไทยด้วยตัวเปล่า แต่สามารถทำ
ให้มีธุระกิจในประเทศไทย ทั้งธุรกิจการค้าผ้าขายส่งผ้าตามพาหุรัด ร้านเทลเลอร์ และแบรนด์เสื้อผ้า 
JASPAL ที่เราอาจเคยได้ยินหรือเห็น, ธุรกิจร้านอาหาร  , ธุรกิจโรงแรม อย่างเช่น โรงแรมเชอราตัน
แกรนด์สุขุมวิท, ห้างสรรพสินค้าอินเดีย เอ็มโพเรี่ยม, หมู่บ้านแกรนด์ รอยัล นิศาชล กัลปพฤกษ์ โดย
ในหมู่บ้านนี้มีการแบ่งโซนบ้าน และครับเฮ้าส์ เป็นสองส่วนคือ ส่วนของชาวซิกข์ และส่วนของชาวอ่ืน 
ๆ, คอนโด เช่น แอตแลนติส คอนโด รีสอร์ต พัทยา โรงเรียนนานาชาติไทย – ซิกข์ (ตอนนี้มีการขาย
ต่อให้ชาวต่างชาติดูแลต่อแทน) นอกจากนี้ยังมีธุรกิจอื่น ๆ อีกมากมายได้ โดยอัตลักษณ์ความขยันนี้
ชาวซิกข์เปรียบเทียบว่าความขยันของชาวซิกข์ก็คล้ายกับความขยันของชาวจีนที่คนไทยทราบกันอยู่
แล้ว ส่วนความขยันของคนไทยชาวซิกข์มองว่าคนไทยไม่ค่อยเป็นนขยัน รักความสบาย แค่มีพอกิน
พอใช้ก็เพียงพอแล้ว  

“ผมมองว่าชาวซิกข์เป็นคนที่ขยันมาก และฉกฉวยโอกาสเก่ง ถึงได้มีธุรกิจใหญ่โตมากมายใน
ไทย แถมยังรวยด้วย” 

      คุณมานิตย์ ศักดิ์จิระพงศ์ ( 28 ปี ) 

“คิดว่าชาวซิกข์เป็นคนที่ดี และเป็นคนขยัน จึงทำให้องค์พระดูแล และทำให้ชาวซิกข์ มีเงินมี
ทอง และอยู่อย่างสุขสบายในประเทศไทย 

      คุณนรินทร์  สิงห์เจริญชัย (อายุ 71 ปี) 

“ผมรู้สึกว่าชาวซิกข์นั้นขยันมากคล้ายกับชาวจีน ซึ่งต่างจากคนไทย ที่เหมือนทำงานใช้ชีวิต
ไปวัน ๆ เพราะอย่างนี้เราเลยเห็นแต่คนจีน และคนซิกข์ในไทยมีฐานะ มีสังคมดี ๆ” 

คุณอัมริกซิงห์ สัจเดว (อายุ 55 ปี) 
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จากอัตลักษณ์เชิงนามธรรมของซิกข์ที ่กล่าวไปในข้างต้น ทำให้เราสามารถที่จะเข้าใจ           
อัตลักษณ์ของซิกข์ได้มากขึ้น ทั้งอัตลักษณ์นามธรรม และอัตลักษณ์ที่เป็นรูปธรรม เพื่อสามารถแยก
ชาวซิกข์กับชาวอ่ืน ๆ ในประเทศไทยได้ และเพ่ือนำไปวิเคราะห์ในส่วนถัดไปต่อไป 

 
ส่วนที่ 3 เปรียบเทียบอัตลักษณ์ของชาวซิกข์จากสัญลักษณ์ 5ก  

 ในส่วนที่สามนี้เป็นการแสดงตารางเปรียบเทียบอัตลักษณ์ความเป็นซิกข์ผ่านสัญลักษณ์ 5 
ของชาวซิกข์ในไทย จากข้อมูลการสัมภาษณ์ และประมวลผลอธิบายกับการธำรง และไม่ธำรง
สัญลักษณ์ 5ก ในปัจจุบัน และความคิดต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของชาวซิกข์ในประเทศไทย โดย
การที่ผู้วิจัยเลือกสัญลักษณ์ 5ก ของซิกข์มาวิเคราะห์ เนื่องจากอัตลักษณ์นี้เป็นอัตลักษณ์เชิงรูปธรรมที่
มีความสำคัญที่สุดของชาวซิกข์ดังที่ได้กล่าวไว้ในส่วนที่สอง ส่วนการที่ผู ้วิจัยไม่ได้นำอัตลักษณ์ที่
เป็นอัตลักษณ์เชิงนามธรรมของซิกข์มาวิเคราะห์เนื่องจากอัตลักษณ์เชิงนามธรรมของซิกข์ที่ได้ข้อมูล
จากสัมภาษณ์มีเพียง การมีน้ำใจ และความขยัน  

ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกให้ความหมายแตกต่างกันในแต่ละบุคคล (subjective) นอกจากนี้ยังไม่ได้
ปรากฏออกมาในพื้นที่สาธารณะอย่างเห็นได้ชัดเช่นอัตลักษณ์รูปธรรม ดังนั้น อัตลักษณ์นามธรรมจึง
เป็นความคิด ความรู้สึกของปัจเจกบุคคลที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้กระทำการ ว่าต้องการ
บอกว่าตัวเองเป็นคนอย่างไร หรือปฏิเสธที่จะไม่เป็นคนอย่างไร มากกว่าจะเป็นสิ่งที่ปรากฏเพื่อบอก
คนอื่น อัตลักษณ์นามธรรมจึงมีส่วนในการสะสมทุนทางวัฒนธรรม ก่อรูปฮาบีทัส มากกว่าที่จะถูก
นำมาใช้ต่อรองหรือแสดงออกในเชิงการนำเสนอความเป็นซิกข์ของบุคคล 
 

ตารางที่ 4.1 ตารางเปรียบเทียบอัตลักษณ์ความเป็นซิกข์ผ่านสัญลักษณ์ 5ก  
                สัญลักษณ์  

ชาวซิกข์ 
เกศา 
ผม 

กรา 
กำไลเหล็ก 

กฉา 
กางเกงขาสั้น 

กังฆา 
หวี 

กริปาน 
ดาบ 

1. นรินทร์ (71 ปี)     

2. อัมริกซิงห์ (55 ปี)   - - -
3. กฤติเดช (48 ปี )   - - -
4. หัสญา (31 ปี) -  - - -
5. มานิต (28 ปี)  - - - -
6. นพอนันต์ (25 ปี) -  - - -
7. รัตนาวดี (25 ปี)   - - -
8. สุริเยนทร์ (24 ปี ) -  - - - 
9. ปวีนา (23 ปี) - - - - -
10. ปริ้นซ์ (23 ปี) -  - - -
11. วรัญญา (22 ปี) - - - - -
12. ปณิชา (21 ปี) - - - - -
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จากตารางที่ 4.1 สิ่งที่ได้เห็นได้ชัดเลยนั้น คือผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนล้วนไม่มีสัญลักษณ์ กฉา กังฆา 
และกริปานอยู่แล้ว มีเพียงคุณนรินทร์เท่านั้นที่ยังธำรงไว้อยู่ ส่วนเกศา และกรา ยังคงมีเหลืออยู่ในบาง
ท่าน โดยจากข้อมูลการสัมภาษณ์ได้ความว่าสัญลักษณ์แรก เกศา หรือการไว้ผมยาวไม่ตัดนั้น จากการ
สัมภาษณ์ชาวซิกข์ 12 ท่าน ปัจจุบันมีทั้งคนที่ยังคงธำรงการไว้ผมอยู่ 5 ท่าน และไม่ธำรงการไว้ผม 7 
ท่าน  

1. การตัดและไม่ตัดผม : อัตลักษณ์ที่ปรากฏชัดในการเป็นผู้กระทำการแสดงความเป็นซิกข์ 
 

1.1 ผมในฐานะสัญลักษณ์ทางศาสนากับสภาวะสังคมสมัยใหม่ 
 

ในการเลือกตัดหรือไม่ตัดผมกับการเป็นชาวซิกข์  ถูกเชื่อมโยงกับสังคมสมัยใหม่
ปัจจุบันถึงแม้ว่าสังคมจะมีการเปลี่ยนแปลง  มีความสมัยใหม่ แต่ยังคงมีชาวซิกข์ที่มองว่า
เรื่องผมไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับแฟชั่นหรือความเป็นสมัยใหม่ อย่างคุณมานิตย์ ซึ่งตรงข้าม
กับคุณปริ้นส์และคุณวรัญญาที่ตัดผมและมองว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนอัตลักษณ์ความเป็น
ซิกข์โดยการตัดผมแต่เคารพ นับถือศาสนาในใจไม่จำเป็นต้องปรากฏออกมาเชิงสัญลักษณ์ได ้

 

คุณมานิตย์กล่าวว่าการที่เขาไว้ผมยาวไม่ตัดเป็นเพราะครอบครัวเคร่งศาสนามาก 
สอนให้ไหว้พระ ไปวัด และสอนให้ธำรงสัญลักษณ์ และพิธีกรรมต่าง ๆ ของซิกข์ไว้ เมื่อวัดจัด
งานอะไรที่บ้านก็จะให้ไปเข้าร่วมงานเสมอ คุณมานิตย์มีความคิดอยากตัดผมเช่นกัน กล่าวว่า
เชื่อว่าทุกคนต้องเคยมีความคิดนี้ แต่เขามองว่าการไว้ผมเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นคนซิกข์ ถึง
เราจะไว้ผมแต่เราก็สามารถแต่งตัวตามสมัยนิยมได้เหมือนกัน  

 

ตรงกันข้ามกับคุณปริ้นส์ที่ไม่ได้ธำรงอัตลักษณ์นี้กล่าวว่า การตัดผมไม่ได้แสดงให้เห็น
ว่าพวกเขาไม่นับถือศาสนา แต่บางครั้งเราอยู่ในสังคมไทยเราก็ต้องปรับตัวให้เขากับสังคม อีก
ทั้งกระแสโลกที่เข้ามาด้วย คุณปริ้นส์กล่าวว่าการที่ตัวเขาตัดผมนั้นไม่ได้ตัดเพราะกระแส
สังคมแต่ตัดเพราะปัญหาในการใช้ชีวิต เนื่องจากแม่ต้องเลี้ยงลูก 4 คนคนเดียว แล้วการที่จะ
ตื่นมาทำผมให้ลูกไปโรงเรียนตอนเช้านั้นก็ลำบากเพราะยังต้องทำอาหารเช้าอีก เขาเลยตัดผม 
แต่พอโตขึ้นก็มีความคิดอยากไว้ผมยาวอีกครั้ง และก็อยากให้ลูกหลานนั้นธำรงสัญลักษณ์นี้ไว้ 
ขณะนี้คุณปริ้นส์มีหลานชายและก็ได้ห้ามพี่สาวไม่ให้ตัดผมหลาน อยากให้หลานไว้ผมรักษา
ความเป็นซิกข์ไว้ เมื่อโตขึ้นคอ่ยให้หลานตัดสินใจเอง  

 

นอกจากนี้คุณวรัญญากล่าวว่า ปัจจุบันโลกเปลี่ยนไปมาก ต่างจากสมัยพ่อ แม่ และ
ปู่ย่าของเธอ ในปัจจุบันวัยรุ่นชาวซิกข์ตัดผมกันเกือบจะหมดทุกคน จนกลายเป็นว่าถ้าไม่ตัด
ผม จะโดนเพื่อนล้อว่าเป็นคนเรียบร้อย เชย ไม่สมัยนิยม คุณวรัญญาเรียนโรงเรียนนานาชาติ
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ไทยซิกข์ตั้งเด็กจนจบมัธยมปลาย ตัดผมไปตอนมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นช่วงที่ในโรงเรียนมีเด็ก
นักเรียนที่เป็นชาวซิกข์ตัดผมกันมาก จนโรงเรียนเริ่มเปิดรับ เธอกล่าวว่าเธออยากตัดผมนาน
แล้ว แต่การเรียนโรงเรียนนานาไทยซิกข์นั้นเคร่งศาสนาซิกข์มาก และไม่เปิดเด็กนักเรียนชาว
ซิกข์ท่ีตัดผม 

 

1.2 ผมสะท้อนอัตลักษณ์ และสถานะทางชนชั้น 
 

ผมนอกจากจะเป็นการแสดงถึงความเป็นสมัยนิยมแล้ว ยังมีเรื ่องของการแสดง
สถานะทางชนชั้นทางสังคมของไทย เนื่องจากคนไทยนิยมเรียกชาวซิกข์ที่ไว้ผมโพกผ้าและทำ
อาชีพขายผ้าว่านายห้าง  ทำให้การทำอาชีพขายผ้าไม่ได้แสดงอัตลักษณ์ความเป็นซิกข์กับ
ชาวซิกข์ด้วยกัน แต่ยังมีชาวไทยที่ยกฐานะชาวซิกข์ที่ไว้ผมขายผ้าว่านายห้าง อย่า งคุณกฤติ
เดช เขากล่าวว่าการที่เขาไว้ผมยาวนั้นเป็นเพราะอยากธำรงอัตลักษณ์ไว้ ถึงแม้ตอนเด็กคิด
อยากจะตัดผมหลายครั้งจากการโดนล้อในโรงเรียน แต่เมื่อผ่านจุดนั้นมาแล้ว เขารู้สึกว่าการ
ไว้ผมนั้นทำให้เขาภูมิใจในการเป็นคนซิกข์ เมื่อเขาไปที่ไหนคนไทยจะเรียกเขาว่านายห้าง ซึ่ง
รู้สึกถึงการได้รับเกียรต ิ 

 

จากในกรณีของคุณกฤติเดชนี้ทำให้เห็นว่าสนามที่เป็นร้านขายผ้า หรือการทำอาชีพ
ขายผ้าไม่ได้เป็นสนามที่จะต้องแสดงอัตลักษณ์ทางศาสนาออกมา แต่กลับมีความเป็นชนชั้น
ทางสังคมมาสนับสนุนทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสัญลักษณ์ และทุนทางเศษรฐกิจของคุณ
กฤติเดช ให้กลายออกมาเป็นฮาบีทัส 

 

นอกเหนือจากการเลือกตัดและไม่ตัดผมเพ่ือแสดงอัตลักษณ์ และผมกับการสะท้อนชนชั้น
ทางสังคม ยังมีเรื่องการไว้ผม ที่มีความเป็นส่วนตัวในกรณีของคุณรัตนาวดี เธอกล่าวว่าเธอไว้ผม
ยาวเพราะที่บ้านเคร่งศาสนา เธอเองก็มีความรู้สึกอยากจะตัดผมเหมือนเพื่อนชาวซิกข์คนอื่น ๆ 
หลายครั้ง แต่อีกใจเธอก็คิดว่าเธอก็รักษาผมมาจนถึงอายุ 25 ปี แล้ว รู้สึกเสียดายผม อีกท้ังเวลาไป
ไหนคนก็ชมกับที่ยาวของเธอ เธอจึงล้มเลิกความคิดการตัดผม 

 

จากกรณีของคุณรัตนาวดีแสดงให้เห็นว่าปัจเจกมีความคิดสามารถตัดสินใจได้เอง และ
สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของ (1) ครอบครัว (2) ศาสนา และ (3) ตัวปัจเจก
เอง ซึ่งเป็นส่วนที่ต่อรองกันไปมาระหว่างการเลือกที่จะแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ กับ
ความต้องการส่วนตัว ซึ่งการเลือกให้เหตุผลของรัตนาวดีที่ไว้ผมยาวซึ่งเกิดจากการไว้มานานจึง
เสียดายผม ก็ไม่ใช่เหตุผลที่ถูกกำหนดโดยโครงสร้างของศาสนาอีกด้วย 
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การธำรงและการไม่ธำรงสัญลักษณ์การไว้ผมนั้น อาจกล่าวได้ว่า ปัจจุบันยังคงมีชาวซิกข์ที่
ธำรงและไม่ธำรงด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน แต่ล้วนมองว่าการตัดผมนั้นไม่ได้ทำให้ชาวซิกข์นั้นหมด
ความเป็นซิกข์ เพียงแค่เรานับถือเคารพศรัทธาต่อศาสนาในใจเราก็เป็นคนซิกข์ได้เช่นกัน 

 

2. กำไล รูปธรรมสัญลักษณ์ของชาวซิกข์ 
 

กำไลเป็นสัญลักษณ์ที่เห็นได้ชัดรองจากผม แต่กลับเป็นปฏิบัติการระดับปัจเจกที่ถูกนำมา
แสดงอัตลักษณ์มากที่สุด เนื่องจากความสะดวกสบายของกำไลที่สามารถสวมใส่ได้ตลอดทั้งวัน ไม่
ต้องดูแลอย่างการไว้ผมที่ยากต่อการสระผมทำความสะอาด และการทำทรงผมโพกผ้า  อีกทั้งการ
สวมใส่กำไลเหล็กยังทำงานแตกต่างกันระหว่างกลุ่มคน 2 กลุ่มอีกด้วย ได้แก่ (1) เป็นปฏิบัติการ
เพื่อสื่อการกับบุคคลที่รู้จักสัญลักษณ์นี้เท่านั้น เพื่อสื่อสารถึงความเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเดียวกัน
คือกลุ่มซิกข์ (2) ทำงานเป็นเครื่องประดับทั่วไปในบุคคลที่ไม่รู้ความหมายของกำไลเหล็ก โดยจาก
การสัมภาษณ์ผู้ให้สัมภาษณ์ 12 ท่าน สวมใส่กำไลเหล็ก 8 ท่านและไม่สวมใส่ 4 ท่าน   

 

ข้อมูลจากผู้ที ่ยังธำรงอยู่นั้น คุณกฤติเดชให้ข้อมูลว่า การใส่กำไลเหล็กเขาใส่เพื่อเป็น
เครื่องเตือนสติเมื่อเขาจะทำสิ่งใด  และใส่เพื่อบ่งบอกว่าเขาเป็นชาวซิกข์ ส่วนคุณนพอนันต์กล่าว
ว่าตนได้ตัดผมไปแล้วอยากจะเก็บสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าตัวเองเป็นคนซิกข์ไว้ เนื่องจากอยู่แต่กับ
เพ่ือนและสังคมไทย เพ่ือนเริ่มคิดว่าตนเป็นคนไทยแล้ว การใส่กำไลเหล็กนั้นทำให้เพ่ือนเขาถามถึง
เหตุผลการใส่ และเคารพถึงความแตกต่างของศาสนาและความคิด 

 

ขณะที่คุณมานิตย์ชาวซิกข์ที่ไม่ได้สวมใส่กำไลเหล็กกล่าวว่า การที่เขาไม่ใส่กำไลเหล็กนั้น
เป็นเพราะมันหนักมือ ลำบากตอนทำงาน เนื่องจากเขาทำอาชีพขายผ้า การใส่กำไลเหล็กอาจ
ส่งผลให้ผ้าเกิดความเสียหายได้ แต่เมื่อไปวัดเขาก็จะใส่บ้างไม่ใช่ไม่ใส่เลย ที่บ้านพ่อแม่ก็มีว่ามาก
เนื่องจากบ้านของคุณมานิตย์นับได้ว่าในสังคมซิกข์ปัจจุบันบ้านของคุณมานิตย์นั้นเคร่งศาสนามาก
ที่บ้านไม่ค่อยยอมรับการสังคมสมัยใหม่มากนัก ส่วนคุณปณิชา กล่าวว่าเมื่อก่อนเธอนั้นก็ใส่กำไล
เหล็กแต่พอมาเรียนแฟชั่น ก็รู้สึกอึดอัดเวลาทำงาน ทำให้เลิกใส่ 

 

การธำรงและไม่ธำรงสัญลักษณ์การใส่กำไลเหล็กนั้น จากการสัมภาษณ์พบว่าการที่ชาว
ซิกข์ธำรงมากกว่าการไว้ผมนั้นเป็นเพราะสะดวกสบายกว่า ส่วนกลุ่มคนที่ไม่สวมใส่นั้นเป็นเพราะ
การใส่กำไลเหล็กนั้นส่งผลต่อการทำงานในชีวิตประจำวัน 
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3. สัญลักษณ์ท่ีสะท้อนประวัติศาสตร์และความเป็นส่วนตัว  
 

สัญลักษณ์สามถึงห้า ได้แก่ กฉา (กางเกงขาสั้น) กังฆา (หวี) และกริปาน (ดาบ) ในอดีต
สัญลักษณ์ทั้ง 3 เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญมาก เนื่องจากสมัยสงครามทางศาสนาระหว่างศาสนาฮินดู 
และศาสนาอิสลาม คุรุองค์ที่ 10 ได้สร้างสัญลักษณ์ทั้ง 3 นี้รวมถึง สัญลักษณ์ผม และกำไลขึ้น 
เพ่ือให้ชาวซิกข์ทุกท่านจะธำรงสัญลักษณ์นี้ไว้อย่างชัดเจนและเพ่ือให้ศาสนาอ่ืนเห็น และแยกความ
แตกต่างได้ อย่างในภาพที่  4.16 ด้านล่างนี้ เป็นภาพการแต่งกาย และการประดับสัญลักษณ์ทั้ง 5
ก ไว้ ซึ ่งปัจจุบันถึงแม้ว่าสงครามจะสิ ้นสุดแล้ว แต่ก็ยังคงมี ชาวซิกข์ที ่ผ ูกผันกับเหตุการ์ณ
ประวัติศาสตร์ดังกล่าว จึงยังคงธำรงสัญลักษณ์ไว้ครบทั้งหมด อย่างคุณนรินทร์ 

 
ภาพที่ 4.16 ภาพการแสดงสญัลักษณ์ 5ก ของชาวซิกข์ 

ที่มา: https://medium.com/@kirandhesi/who-are-the-sikhs-606e1e86cf3d 
 

คุณนรินทร์กล่าวว่าเธอโตมากับครอบครัวที่เคร่งศาสนามาก สอนประวัติศาสนา พิธีกรรม 
และประเพณีต่าง ๆ ของซิกข์ รวมถึงการรักษาสัญลักษณ์ท้ัง 5ก ไว้ เพ่ือเป็นความเคารพต่อคุรุองค์
ที่ 10 ผู้ที่สร้างสัญลักษณ์ 5ก ขึ้นมา เขาเสียสละเพ่ือชาวซิกข์สมัยเกิดสงครามที่อินเดีย อีกท้ังเป็นผู้
รวบรวมหลักธรรมคำสอนทางศาสนาไว้ในคัมภีร์ คุรุครันถ์ซาฮิบ เธอจึงรู้สึกถึงความเสียสละ กล้า
หาญของคุรุองค์ที่ 10 แล้วจึงอยากรักษาสัญลักษณ์ทั้ง 5 เพื่อเป็นเกียรติ เคารพและนับถือคุรุองค์
ที ่ 10 นี ้ และเป็นตัวแทนสืบทอดศาสนามายังลูกหลาน คุณนรินทร์กล่าวอีกว่าสัญลักษณ์               
กริปานหรือดาปนั้น เป็นสัญลักษณ์ที่ยากต่อการรักษาไว้ในชีวิตประจำวันเพราะเราก็ไม่ได้อยู่ในยุค
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สงครามแล้ว ชาวซิกข์จึงได้มีการทำดาปเล็ก ๆ ติดไว้กับหวี เพื่อง่ายต่อการธำรง ดังภาพที่ 4.17 
และมีการทำสร้อยคอที่รวมสัญลักษณ์ หวี ดาบ และตราสัญลักษณ์ศาสนาไว้มี ดังภาพที่ 4.18 โดย
นรินทร์ธำรงสัญลักษณ์หวีและดาบ ตามภาพท่ี 4.17 อยู่โดยกาเสียบไว้ที่มวยผม  

 
ภาพที่ 4.17 ภาพสัญลักษณ์ หวีและดาบ ท่ีย่อส่วนเข้าด้วยกัน 

ที่มา: https://www.namdharitruth.info/fallacies/this-missing-kirpan/ 
 

 
ภาพที่ 4.18 ภาพสร้อยคอท่ีรวมสญัลักษณ์ หวี ดาบ และตราสัญลักษณ์ศาสนาไว้ 

ที่มา : http://wow.in.th/s742 
 
ในส่วนของสัญลักษณ์ที่เป็นกางเกงขาสั้น คุณนรินทร์กล่าวว่าปัจจุบันตนยังคงสวมใส่

กางเกงขาสั้นแบบดังเดิมตามภาพที่ 4.16 สลับกับกางเกงเลกก้ิงขาสั้นที่มีขายทั่วไปในปัจจุบัน ตาม
ความสะดวกสบาย ของตนในแต่ละวัน นอกจากนี้คุณนรินทร์ยังกล่าวอีกว่าในปัจจุบันพบคนที่
รักษาสัญลักษณค์รบทั้ง 5ก ยากมาก ในประเทศไทยเธอเห็นคนรักษาเพียงไม่กี่ท่านเท่านั้น และคน
ส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นเดียวกับเธอ ถึงแม้ว่าปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนสัญลักษณ์ให้ง่ายต่อการธำรงก็
ตาม  

 

ในขณะที่ข้อมูลจากคุณมานิตย์ ทำให้ทราบว่าถึงแม้ว่าสามสัญลักษณ์นี้ จะหาได้ยากใน
ชีวิตประจำวันของคนซิกข์ในไทย แต่เมื่อมีการจัดพิธีกรรมทางศาสนา อย่างพิธีกรรมการแต่งงาน 
เจ้าบ่าวจะแต่งตัวครบตามทั้งสัญลักษณ์ทั้ง 5 ตามภาพที่ 4.19 ด้านล่างนี้ แต่ในส่วนของเจ้าสาว
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นั้นไม่ได้ใส่ครบทุกสัญลักษณ์ ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล บางคนไม่ ได้ตัดผมอยู่แล้วก็จะมีสัญลักษณ์
เกศา ส่วนกำไลข้อมือนั้นตอนแต่งงานผู้หญิงจะต้องใส่กำไลสีแดงหลายเส้นยาวจากข้อมือถึงเกือบ
ศอกเป็นเวลา 3 เดือน – 1 ปี ดังภาพที่ 4.20 ด้านล่างนี้ จึงทำให้ไม่ได้ใส่กำไลเหล็ก ส่วนอีก 3 
สัญลักษณ์ได้แก่ กฉา (กางเกงขาสั้น) กังฆา (หวี) และกริปาน (ดาบ) นั้นยากต่อการที่ต้องให้
เจ้าสาวคงไว้ เนื่องจากชุดเจ้าสาวอินเดียค่อนข้างหนัก อีกท้ังยังมีเครื่องประดับมากมาย เจ้าสาวจึง
ไม่มีสัญลักษณ์ กำไลเหล็ก กางแกงขาสั้น หวี และดาบตอนแต่งงาน ส่วนเกศานั้นขึ้นอยู่กับแต่ละ
บุคคล 

 
ภาพที่ 4.19 ภาพการแต่งกายชุดแต่งงานของซิกขโ์ดยเจ้าสาวคือคณุหัสญา โซดี (ผู้ให้สมัภาษณ์คนท่ี 4)

ฝ่ายชาย (สามีคุณหัสญา) แต่งกายครบสญัลักษณ์ 5ก  
ที่มา: คุณหสัญา โซดี  

 

นอกเหนือจากการพบสัญลักษณ์ที่สามถึงห้า ได้แก่ กฉา (กางเกงขาสั้น) กังฆา (หวี) และ      
กริปาน (ดาบ) พิธีกรรมการแต่งงาน และในผู้สูงอายุบางท่าน ยังมีพระหรือผู้เผยแผ่ศาสนาในวัด
ซิกข์เท่านั้นยังคงธำรงอยู่ เพ่ือเป็นแบบอย่างในคนรุ่นหลังดูและสืบทอดต่อไป 

 

4. การเลือกไม่ธำรงสัญลักษณ์ทั้ง 5 : การแสดงความเป็นซิกข์  
 

ปัจจุบันมีชาวซิกข์บางกลุ่มมองว่าการเป็นชาวซิกข์นั้นไม่จำเป็นต้องมีสัญลักษณ์ครบทั้ง 5 
หรือไม่ต้องมีสัญลักษณ์ 5ก เลยก็สามารถเป็นชาวซิกข์ได้ จากกระบวนการของสำนึกทางชาติพันธุ์
ที่ทำงานอยู่ในระบบความคิดของชาวซิกข์ ทำให้ชาวซิกข์เลือกแสดงความเป็นซิกข์ออกมาจาก
ความคิดข้างใน เช่น การพูดหรือเขา้ใจภาษาปัญจาบี การมีหน้าตาเป็นคนอินเดีย การเขียนศาสนา
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ที่นับถือลงในบัตรประชาชน  การไม่ทานเนื้อวัว และการเคารพนับถือคุรุศาสนาในใจ ที่กล่าวมา
ล้วนไม่ใช่สัญลักษณ์ 5ก แต่ชาวซิกข์มองว่าหากชาวซิกข์ยังคงปฏิบัติตามเช่นนี้ก็สามารถเป็นชาว
ซิกข์ได้เช่นกัน โดยจากผลการสัมภาษณ์ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง 12 ท่านพบว่า มีชาวซิกข์ 3 ท่านที่ไม่ได้
ธำรงสัญลักษณ์ท้ัง 5 อยู่เลย  

 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์คุณปวีนา คุณปวีนาไม่ได้ธำรงสัญลักษณ์ 5ก อยู่เลย แต่เชื่อว่า
ตัวเองยังคงเป็นชาวซิกข์อยู่  เนื่องจากเธอไม่ทานเนื้อ สามารถฟังภาษาปัญจาบีและพูดได้บ้าง อีก
ทั้งยังคงไปวัดซิกข์เมื่อมีโอกาสอีกด้วย และสามารถที่จะประกอบอาหารอินเดียได้ เธอจึงรู้สึกว่า
ตัวเองเป็นชาวซิกข์เช่นเดิม ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ธำรงสัญลักษณ์ 5ก โดยเธอกล่าวว่าการที่เธอไม่ได้
ธำรงสัญลักษณ์ 5ก นั้นเป็นเพราะตัวเธอนั้นมีมีหลายบทบาทในชีวิต ต้องเลือกแสดงสลับไปสลับ
มาระหว่าการเป็นคนอินเดียศาสนาซิกข์ในไทย กับการเป็นคนไทย อย่างตอนที่เธอนั้นประกวดมิส
ไทยแลนด์ยูนิเวิร์สก็มีกระแสแฟนนางงาม รวมถึงแหล่งข่าวจับตามมองและโจมตีว่าเธอนั้นเป็นคน
อินเดียที่นับถือศาสนาซิกข์ในไทย เพียงแต่เกิดที่ ไทยได้ไม่สมควรต่อการประกวดหรือได้รับรางวัล 
แต่เธอก็ออกมาประกาศตนว่าเธอนั้นเป็นคนไทย เกิดที่ไทยมีบัตรประชาชนเรียนโรงเรียนไทย พูด
ภาษาไทย และนับถือและเคารพศาสนาพุทธ เพ่ือให้คนยอมรับในตัวของเธอ จากเคสของคุณปวีนา 
อาจกล่าวได้ว่าบางครั้งชาวซิกข์ในไทยนั้นเป็นคนสองวัฒนธรรมระหว่างการเป็นคนไทย และการ
เป็นคนซิกข์ ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการ์ณ การไม่ธำรงสัญลักษณ์ความเป็นซิกข์เลยจึงง่ายต่อการ
เลือกแสดงและไม่แสดงในสนามที่ต่างกัน 

 

ข้อมูลจากคุณปวีนามีความคล้ายกับข้อมูลของคุณวรัญญาและคุณปณิชา ที่ทั้งคู่มองว่าปัจจุบัน
เราเคารพศาสนาในใจ ไว้รูปคุรุซิกข์ก่อนออกจากบ้าน และท่องบทสวดซิกข์ก่อน พูดและฟังภาษา
ปัญจาบี ทานอาหารอินเดีย ไม่ทานเนื้อ และใช้สรรพนามเรียกบุคคลในบ้านเป็นภาษาปัญจาบี  ก็
ทำให้พวกเขาสามารถเป็นชาวซิกข์ได้เช่นกัน  

 

จากข้อมูลในส่วนที่สามนี้สามารถประมวลผลได้ว่าในปัจจุบันมีชาวซิกข์ที่ยังคงธำรงอัตลักษณ์ 
5ก ไว้ครบทั้งหมด เลือกธำรงเพียงบางอย่างและละทิ้งบางอย่าง และเลือกที่จะไม่ธำรงสัญลักษณ์ 5ก 
เลย ไม่ว่าจะเลือกธำรงเพราะความเคารพความเชื่อจากการสั่งสมทุนทางวัฒนธรรมที่ต่างกัน หรือ
เลือกเพราะผลประโยชน์ส่วนตัวที่ช่วยเสริมชนชั้นทางสังคมทำให้ได้แสดงทุนทางสัญลักษณ์ และทุน
ทางเศรษฐกิจ หรือการไม่เลือกธำรงสัญลักษณ์เลยเพื่อแสดงให้เห็นถึงการเป็นชาวซิกข์สมัยใหม่ ล้วน
ทำให้ชาวซิกข์เป็นชาวซิกข์เช่นเดิมจากองค์ประกอบอ่ืนได้ อย่างในเรื่องของสำนึกทางชาติพันธุ์ที่ถึงแม้
ชาวซิกข์เลือกหรือไม่ได้เลือกธำรงสัญลักษณ์ 5ก แต่ชาวซิกข์ก็ยังไม่ทานเนื้อวัว ฟังหรือพูดภาษา
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ปัญจาบีเข้าใจ หรือทานอาหารอินเดียได้ และยังคงมีใบหน้าที่แสดงถึงการเป็นคนอินเดียศาสนาซิกข์
เช่นเดิม  

 

ด้วยเหตุผลการเป็นชาวซิกข์ของการเลือกใช้อัตลักษณ์ที่ต่างกันของผู้ให้สัมภาษณ์ แสดงให้
เห็นว่าชาวซิกข์สามารถที่จะเป็นผู้กระทำการเลือกที่จะธำรงหรือไม่ธำรงสัญลักษณ์ความเป็นซิกข์ 5ก 
ได้ และยังคงทำให้ชาวซิกข์เป็นชาวซิกข์เช่นเดิมด้วยการให้เหตุผล หรือการหยิบใช้อัตลักษณ์อื่น ๆ 
ของซิกข์ โดยในส่วนนี้สามารถวิเคราะห์ได้ว่า หากชาวซิกข์คนไหนเลือกที่จะธำรงอัตลักษณ์ที ่เป็น
สัญลักษณ์ 5ก มากเท่าไหร่จะทำให้ชาวซิกข์คนนั้นมีความเป็นผู้กระทำการน้อย หรือแทบไม่มีเลย 
เนื่องจากหากชาวซิกข์มีอัตลักษณ์ความเป็นซิกข์มากเท่าไหร่ การที่ชาวซิกข์จะกระทำการต่อรอง กด
ทับอัตลักษณ์ก็ยิ่งน้อยเท่านั้น แต่กลับกันหากชาวซิกข์ท่านใดมีอัตลักษณ์ที่เป็นสัญลักษณ์ 5ก น้อย
เท่าไหร่ก็ทำให้ชาวซิกข์คนนั้นมีอัตลักษณ์ความเป็นซิกข์น้อย แต่มีความเป็นผู้กระทำการมาก  โดยใน
ส่วนนี้จะแสดงให้เห้นชัดในการวิเคราะห์การแสดงอัตลักษณ์ของชาวซิกข์ในสนามในชีวิตประจำวันใน
ส่วนถัดไป  
 
ส่วนที่ 4 สนามของการแสดงอัตลักษณ์พื้นที่สะท้อนความเป็นผู้กระทำการ 
 

 ในส่วนที่สี่นี้ผู้วิจัยจะวิเคราะห์การเป็นผู้กระทำการเลือกหรือไม่เลือกที่จะแสดงอัตลักษณ์
ความเป็นซิกข์ ที่ไม่เพียงแต่หมายถึงสัญลักษณ์ 5ก เท่านั้น แต่ยังคือความคิด ความนับถือ ของแต่ละ
ท่านอีกด้วย โดยมองการเป็นผู้กระทำการของชาวซิกข์จากแนวคิดปฏิบัติการ เนื่องจากปฏิบัติการคือ
ตัวสร้างผู้กระทำการขึ้นมา โดยในส่วนนี้ผู้วิจัยจะดูว่าปฏิบัติการของการสั่งสมทุนที่แตกต่างกัน ส่งผล
ให้ชาวซิกข์เลือกที่จะแสดง หรือไม่แสดงความเป็นซิกข์ในสนามใดบ้าง และการแสดงนั้นมีความ
เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรในแต่ละบุคคล ผู้จัยได้ทำตารางเปรียบเทียบการเป็นผู้กระทำการแสดง
และไม่แสดงอัตลักษณ์ความเป็นซิกข์ของผู้ให้สัมภาษณ์ ดังตารางที่ 4.2  เพื่อให้เห็นภาพและง่ายต่อ
การวิเคราะหก์ารเป็นผู้กระทำการของชาวซิกข์มากยิ่งขึ้น 
 

ตารางที่ 4.2 ตารางเปรียบเทียบการเป็นผู้กระทำการแสดงและไม่แสดงอัตลักษณ์ความเป็น
ซิกข์ ประกอบไปด้วยสนาม 4 สนามได้แก่ บ้าน, วัดซิกข์, วัดพุทธ, และท่ีทำงานหรือท่ีเรียน โดยผู้วิจัย
ได้เลือกสนามทั้ง 4 สนามจากการสัมภาษณก์รณีศึกษา และพบว่าสนามท้ัง 4 สนามนี้ล้วนเป็นสนามที่
พบเจอได้ในชีวิตประจำวันของชาวซิกข์  
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ตารางที่ 4.2 ตารางเปรียบเทียบการเป็นผู้กระทำการแสดงและไม่แสดงอัตลักษณ์ความเป็นซิกข์ 
 

           สนาม 

ชาวซิกข์ 
บ้าน วัดซิกข์ วัดพุทธ 

ที่ทำงาน // 

เรียน 

1. นรินทร์ (71 ปี) แสดง แสดง แสดง แสดง 

2. อัมริกซิงห์ (55 ปี) แสดง แสดง แสดง แสดง 

3. กฤติเดช (48 ปี) แสดง แสดง แสดง แสดง 

4. หัสญา (31 ปี) แสดง แสดง แสดง แสดง 

5. มานิต (28 ปี) แสดง แสดง แสดง แสดง

6. นพอนันต์ (25 ปี) แสดง แสดง ไม่แสดง ไม่แสดง

7. รัตนาวดี (25 ปี) แสดง แสดง แสดง แสดง

8. สุริเยนทร์ (24 ปี) แสดง แสดง ไม่แสดง แสดง 

9. ปวีนา (23 ปี) แสดง แสดง ไม่แสดง แสดง

10. ปริ้นซ์ (23 ปี) แสดง แสดง แสดง แสดง 

11. วรัญญา (22 ปี) แสดง แสดง แสดง แสดง 

12. ปณิชา (21 ปี) แสดง แสดง ไม่แสดง ไม่แสดง 

จากตารางที่ 4.2 จะเห็นได้ชัดว่าสนามที่เป็นบ้าน และวัดซิกข์ ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกท่านแสดงความเป็น
ซิกข์ที่เหมือนกัน ส่วนในสนามที่เป็นวัดพุทธ ที่ทำงานหรือที่เรียน และอื่น ๆ ผู้ให้สัมภาษณ์แสดงและ
ไม่แสดงความเป็นซิกข์แตกต่างกันออกไป โดยการที่พวกเขาแสดงความเป็นซิกข์ที่แตกต่างกันเป็น
เพราะการสั่งสมทุนที่ไม่เหมือนกันของแต่ละท่าน 

 

สนามของบ้าน 
 

บ้านเป็นสนามที่ชาวซิกข์แสดงอัตลักษณ์ออกมามากที่สุด เพราะบ้านเป็นเหล่งสั่งสมทุนทาง
วัฒนธรรม และขณะเดียวกันก็เป็นสนามทางวัฒธรรมที่มีลักษณะเฉพาะ เป็นการแสดงอัตลักษณ์ของ
คนในครอบครัวและร่วมใช้ทุนเดียวกัน ยิ่งคนที่มีเวลาสั่งสมทุนนี้นานเท่าไร ยิ่งมีปฏิบัติการในการ
แสดงอัตลักษณ์ความเป็นซิกข์มาก อย่างคุณนรินทร์ (อายุ 71 ปี) ที่เขาเป็นผู้แสดงความเป็นซิกข์
ออกมามากกว่าผู้ให้สัมภาษณ์ท่านอื่น ๆ ด้วยอายุ และการสั่งสมทุนที่มากของเขา แต่การแสดงความ
เป็นซิกข์ที่มากของคุณนรินทร์ ส่งผลให้เขาไม่มีความเป็นผู้กระทำการ 
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ปัจจุบันคุณนรินทร์ยังคงใส่ชุดอินเดียอยู่บ้าน ไหว้พระที่บ้าน โดยการไหว้รูปคุรุที่แขวนไว้ใน
บ้าน ซึ่งเมื่อ 5 – 6 เดือนก่อนหน้านี้ก่อนคุณนรินทร์ล้มป่วยหนัก ในชั้นสองของบ้านคุณนรินทร์จะมี
ห้องพระ ในห้องพระจะมีพระคัมภีร์ของซิกข์ที่เขาจะตื่นมาอ่านและดูแลเสมอ แต่เมื่อคุณนรินทร์ล้ม
ป่วยก็ไม่สามารถเดินขึ้นบันไดได้ คุณนรินทร์จึงต้องนอนที่ห้องนอนด้างล่างของบ้าน และไหว้พระจาก
รูปคุรุแทน และได้นำพระคัมภีร์จากห้องพระชั้นสองไปบริจาคที่วัดซิกข์ นอกจากนี้ การทานอาหาร
อินเดียในบ้านมากกว่าอาหารไทย การพูดภาษาปัญจาบีกันในครอบครัว และการดูหนังฟังเพลงอินเดีย
ที่เป็น Bollywood และหนังปัญจาบีเป็นประจำ การที่คุณนรินทร์แสดงอัตลักษณ์ความเป็นซิกข์ดังที่
กล่าวไปนั้น เป็นเพราะการสั่งสมทุนทางวัฒนธรรมของคุณนรินทร์ที่เรียนโรงเรียนซิกข์ตั้งแต่เด็ก และ
การปลูกฝังวัฒนธรรม ความเชื่อ การเคารพศาสนาซิกข์จากครอบครัว และจากการไปวัดซิกข์ทุก
สัปดาห์ จึงทำให้คุณนรินทร์แสดงอัตลักษณ์ความเป็นซิกข์ในบ้านมากที่สุด ซึ่งการที่คุณนรินทร์เเส
ดงอัตลักษณ์ความเป็นซิกข์มากที่สุด สะท้อนให้เห็นว่าคุณนรินทร์ไม่มีความเป็นผู้กระทำการเลย หรือ
หากมีก็น้อยมาก เนื่องจากคุณนรินทร์มีความสุขที่จะอยู่ภายใต้กรอบโครงสร้างของซิกข์ มีความเป็น
เสรีที่จะแสดงความเป็นซิกข์ เเละไม่ได้ตั้งคำถาม หรือรู้สึกว่าตนจะต้องเปลี่ยนตัวเอง หรือละทิ้งอัต
ลักษณ์ซิกข ์

 

ขณะที่คุณปณิชา (อายุ 21 ปี) อายุห่างจากคุณนรินทร์ถึง 50 ปี เมื่อคุณปณิชาอยู่บ้าน เธอจะ
แสดงอัตลักษณ์ความเป็นซิกข์โดยการใช้สรรพนามแทนชื่อของบุคคลในบ้านเป็นภาษาปัญจาบี รวมถึง
ทานอาหารอินเดียแต่ทานน้อยกว่าอาหารไทย ไหว้รูปคุรุซิกข์ก่อนจะออกจากบ้านเสมอ และสวดมนต์
เป็นบทของศาสนาซิกข์ก่อนนอนเสมอ โดยจะสวดเป็นบทสั้นๆ สองถึงสามประโยค ต่างกับคุณนรินทร์
ที่สวดเป็นบทจากพระคัมภีร์  ซึ่งจะเห็นว่าวัยที่แตกต่างระหว่างคุณปณิชาและคุณนรินทร์นั้นส่งผลต่อ
ปฏิบัติการแสดงอัตลักษณ์ความเป็นซิกข์ที่ต่างกันอีกด้วย เนื่องจากคุณปณิชาแสดงลายละเอียดในการ
แสดงความเป็นซิกข์น้อยกว่าคุณนรินทร์ จากการเติบโตต่างกันและการถูกปลูกฝังที่ต่างกันในแต่ละยุค 
โดยคุณปณิชามีอัตลักษณ์ความเป็นซิกข์ที่น้อยกว่าคุณนรินทร์ เเต่มีความเป็นผู้กระทำการที่มากกว่า 
เนื่องจากคุณปณิชา สวดมนต์เเบบสั้นๆ บ้านของเขามีการตั้งหิ้งพระที่ผสมผสานหลากหลายศาสนา  
(ดังภาพที่ 4.14) การเเต่งกายอยู่บ้านคุณปณิชาใส่เสื้อยืด กางเกงขาสั้นทั่วไป เเละไม่ได้ธำรงอัตลักษณ์
ที่เป็นสัญลักษณ์ 5ก เลย ในเรื่องของภาษาคุณปณิชาใช่ภาษาไทยในการสื่อสารเป็นหลัก การเเสดง
ความเป็นผู้กระทำการของคณุปณิชาจึงมีอยู่มาก เเละการเเสดงอัตลักษณ์น้อย 

 

สำหรับในกลุ่มตัวอย่างที่อายุไล่เลี่ยกันก็พบว่า อายุไม่ได้เป็นตัวกำหนดการแสดงอัตลักษณ์
หรือความเป็นผู้กระทำการที่เหมือนกัน ตัวอย่างหากเปรียบเทียบการเป็นผู้กระทำการของคุณปณชิา 
(อายุ 21 ปี) กับคุณวรัญญา(อายุ 22 ปี) จะเห็นว่าถึงแม้ว่าทั้งคู่มีอายุไล่เลี่ยกัน แต่ก็แสดงอัตลักษณ์
ความเป็นซิกข์ในเป็นบ้านแตกต่างกัน โดยคุณวรัญญาแสดงอัตลักษณ์ความเป็นซิกข์ผ่านการร่วมสวด
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มนต์กับคุณย่า(คุณนรินทร์) ในห้องพระท่ีมีพระคัมภีร์ในช่วงก่อนที่คุณย่าล้มป่วย ปัจจุบันไม่มีห้องพระ
ก็ยังคงไหว้รูปคุรุซิกข์ก่อนจะออกจากบ้านเสมอ และสวดมนต์เป็นบทของศาสนาซิกข์ก่อนนอนเสมอ 
ทานอาหารอินเดีย พูดภาษาปัญจาบีกับคุณนรินทร์ รับชมหนังและฟังเพลงปัญจาบีร่วมกับคนในบา้น 
แสดงให้เห็นถึงการมีอัตลักษณ์ที่เป็นฮาบีทัสความเป็นซิกข์ที่มากกว่าคุณปณิชา  แต่เป็นผู้กระทำการ
น้อยกว่า 

 

การที่คุณปณิชาและคุณวรัญญามีอายุที่ไล่เลี่ยกัน แต่เป็นผู้กระทำการแสดงอัตลักษณ์ความ
เป็นซิกข์ต่างกัน เนื่องจากการเติบโตมาไม่เหมือนกันโดยคุณวรัญญาเติบโตมากับการเรียนโรงเรียน
ซิกข์ คบหาเพียงเพื่อนชาวซิกข์ ครอบครัวปลูกความเป็นซิกข์ให้เธอเสมอ โดยเฉพาะคุณย่า (คุณ
นรินทร์) ที่ปลูกฝังความเป็นซิกข์ให้กับเธอมาก ตั้งแต่เล็กจนปัจจุบัน คอยให้คุณวรัญญาศึกษาประวตัิ
ความเป็นมาของซิกข์ ศึกษาพระคัมภีร์ เรียนรู้การอ่านและเขียนภาษาปัญจาบี ในขณะที่คุณปณิชา
เรียนโรงเรียนไทย ตั้งแต่เด็ก คบหาเพียงเพื่อนคนไทย รวมถึงครอบครัวที่บ้านไม่ค่อยได้เคร่งศาสนา
และปลูกฝังความเป็นซิกข์ให้กับคุณปณิชา ให้อิสระในการในความคิด จึงทำให้มีความรู้ต่อศาสนาซิกข์
น้อย และเป็นผู้กระทำการแสดงความเป็นซิกข์ออกมาเช่นนั้น  

 

การทีคุ่ณวรัญญาสั่งสมความเป็นซิกข์ไว้ในตัวมาก และแสดงอัตลักษณ์ความเป็นซิกข์ในสนาม
ของบ้านมากกว่าคุณปณิชา แต่มีการเป็นผู้กระทำการน้อยกว่าคุณปณิชา ซึ่งถึงแม้ว่าอัตลักษณ์ที่เป็น
สัญลักษณ์ 5ก ทั้งคู่ไม่ได้ธำรงเหมือนกัน การแต่งกายอยู่บ้านทั้งคู่ก็แต่งตัว สวมใส่กางเกง และเสื้อยืด
แนวเดียวกัน แต่การที่คุณวรัญญาแสดงความเป็นผู้กระทำการได้น้อยนั้น เป็นเพราะคุณวรัญญามีคุณ
ย่า (คุณนรินทร์) อยู่ดูแล ปลูกฝังเสมอ ซึ่งการปลูกฝังสอนความเป็นซิกข์ที่คุณนรินทร์สอนคุณวรัญญา
นั้นกดทับความเป็นผู้กระทำการของคุณวรัญญา แต่การที่คุณวรัญญาแสดงความเป็นผู้กระทำการใน
สนามแห่งนี้น้อย ใช่ว่าในสนามแห่งอื่นคุณวรัญญาจะแสดงไม่ได้  กล่าวคือหากในสนามอื่น ๆ หรือใน
วันอื่น ๆ ที่คุณวรัญญาไม่มีคุณนรินทร์กำกับ ดูแล เรื่องการสวดมนต์ หรือความเป็นซิกข์อ่ื น ๆ คุณ
วรัญญาก็สามารถแสดงความเป็นผู้กระทำการได้ อย่างเช่นการแสดงความเป็นผู้กระทำการในสนาม
ของวัดซิกข์ ที่คุณวรัญญาไม่ได้พกอัตลักษณ์ที่เป็นสัญลักษณ์ 5ก เข้าวัดซิกข์ มีเพียงความรู้เกี่ยวกับ
ศาสนา ภาษา และการแต่งกายเท่านั้น  

 

แม้ว่ากลุ่มผู้ที่ไม่ใช่กลุ่มวัยรุ่นอย่างคุณนรินทร์ จะแสดงความเป็นซิกข์มาก และไม่มีความเป็น
ผู้กระทำการ แต่ในกรณีของคุณกฤติเดช (อายุ 48 ปี) และคุณอัมริกซิงห์ (อายุ 55 ปี) ทั้งคู่มีอายุอยู่
ในช่วงวัยที่ห่างจากคุณนรินทร์ไม่มาก แต่ทั้งคู่แสดงความเป็นซิกข์ในบ้านน้อยกว่าคุณนรินทร์  โดย
จากข้อมูลการสัมภาษณ์พบว่ามีเรื่องของเพศมาเกี่ยวข้องด้วย เนื่องจากบทบาทเกี่ยวกับศาสนาของ
ซิกข์ ผู ้หญิงจะได้ร ับบทบาทมากกว่าผู ้ชาย คุณกฤติเดช และคุณอัมริกซิงห์ถึงแม้ว ่าทั ้งคู ่จะ                
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ธำรงอัตลักษณ์ซิกข์คือการไว้ผม และการสวมกำไลเหล็กไว้ แต่ทั้งคู่ไม่ได้สวดมนต์โดยการอ่านคัมภีร์
ของซิกข์ ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้หญิงในบ้านที่ควรจะอ่านเพื่อความสงบสุข และความเจริญภายในบ้าน 
แตท่ั้งคู่สวดมนต์จากบทสวดย่อก่อนนอนเท่านั้น อีกท้ังไม่สามารถประกอบอาหารอินเดียได้ และไม่ได้
สวมใส่ชุดอินเดียขณะอยู่บ้านด้วย แสดงให้เห็นถึงความมีอิสระในการเลือกเป็นผู้กระทำการของทั้งคู่ที่
มีมากกว่าคุณนรินทร์ แต่ถึงแม้ทั้งคู่จะมีอิสระมากแต่ทั้งคู่ก็เลือกที่จะธำรงอัตลักษณ์บางอย่างไว้ ด้วย
โครงสร้างฮาบีทัสของความเป็นซิกข์ที่ฝังอยู่ภายใต้ความคิดของทั้งคู่ ให้ทั้งคู่คงเหลืออัตลักษณ์ความ
เป็นซิกข์ไว้ 

 

จากข้อมูลในสนามที่เป็นบ้านนี้แสดงให้เห็นว่าบ้านคือสนามที่เห็น อัตลักษณ์ซิกข์มากที่สุด
เพราะ(1) ชาวซิกข์อยู่ในครอบครัวซิกข์อยู่ในหมู่คนกลุ่มวัฒนธรรมเดียวกัน (ร่วมทุน) (2) บ้านคือพ้ืนที่
สั่งสมทุนท่ีกลายมาเป็นฮาบีทัส ดังนั้นเป็นปฏิบัติการที่แทบจะไม่รู้ตัวคือทำโดยอัตโนมัติ และ(3) บ้าน
เป็นสนามทีช่่วยในการธำรงอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ซิกข์ด้วย เนื่องจากทำได้ง่ายกว่าสนามอ่ืน 

 

ด้วยการสั่งสมสิ่งต่าง ๆ จนเป็น habitus สิ่งเหล่านี้จึงเป็นอัตลักษณ์ที่ฝังอยู่ในตัวของปัจเจก
มากกว่าจะเป็นทางเลือกที่จะไตร่ตรองหรือต่อรอง ปฏิบัติการในสนามของบ้านจึงแทบไม่เห็นความ
เป็น agency ของบุคคล 

 

สนามของวัดซิกข์ หรือคุรุสิงห์สภา 
 

วัดเป็นอีกสนามที่เป็นพื้นที่ของการแสดงอัตลักษณ์ร่วมของชาวซิกข์  เนื่องจากวัดซิกข์เป็น
สถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของศาสนา เป็นสนามที่ช่วยอบรบ สั่งสอน ปลูกฝังวัฒนธรรม พิธีกรรม และ
ประวัติของศาสนา และยังเป็นสนามที่จัดพิธีกรรมสำคัญหลายพิธี ไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงาน งานวันปี
ใหม่(วันดิวาลี) วันคล้ายวัดเกิดคุรุองค์ต่าง ๆ   และอื่น ๆ ซึ่งจากการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลพบว่าสนาม
แห่งนี้มีการแสดงระดับปฏิบัติการของปัจเจกแตกต่างกัน 3 ระดับได้แก่ ระดับน้อย ระดับกลาง และ
ระดับมาก ขึ้นอยู่จากการเติบโตของปัจเจก 

 

ปัจเจกท่ีเติบโตมาโดยไม่ค่อยรู้วัฒนธรรม ประวัติ พิธีกรรม ความเชื่อของศาสนามากนัก เช่น 
คุณปณิชา ปกติเธอเขาวัดซิกข์แค่เพียงเพราะมีงานแต่งงานญาติ หรือพ่อแม่ให้มาด้วยเท่านั้น เมื่อเธอ
ไปวัดซิกข์เธอจะสวมใส่เสื้อผ้าธรรมดาทั่วไป ไม่ได้สวมใส่ชุดอินเดีย แต่มีการเอาผ้ามาคลุมผม เมื่อขึ้น
ไปชั้น 4 ของวัด คุณปณิชาจะเดินไปตรงกลางเพื่อไปเคารพคัมภีร์พร้อมกับครอบครัว แล้วจึงมานั่งใน
ส่วนพื้นที่ฝั่งผู้หญิงกับแม่ คุณปณิชาเล่าว่าขณะที่เธออยู่ในวัดฟังผู้เผยแผ่ศาสนาสอน เล่าประวัติของ
ศาสนา เธอไม่ได้รู้สึกมีอารมณ์ร่วมไปกับผู้เผยแผ่ เนื่องจากเธอฟังภาษาปัญจาบีไม่ค่อยเข้าใจ ส่วนการ
อ่านสคริปบนจอโปรเจ็กเตอร์ประกอบก็ไม่ได้รู้สึกถึงความสนใจและอยากรู้ เธอจึงอ่านบ้างไม่อ่านบ้าง 
ส่วนมากจะเล่นโทรศัพท์รอเวลากลับบ้าน ส่วนเมื่อเข้าร่วมพิธีกรรมการแต่งงาน เธอรู้สึกมีอารมณ์ร่วม
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เพราะพิธีกรรมการแต่งงานของซิกข์เป็นพิธีกรรมที่ดูยิ่งใหญ่ สวยงาม และศักดิ์สิทธิ์ แต่เธอก็ไม่ได้
ทราบถึงข้ันตอนของพิธีกรรมทั้งหมด เมื่อเข้าร่วมพิธีส่วนใหญ่เธอจะทำตามแม่ และคนในงาน 

 

ในขณะที่คุณนพอนันต์ กล่าวว่าคุณนพอนันต์จะแสดงความเป็นซิกข์ในวัดซิกข์เสมอ ไม่ว่าจะ
ไปวัดซิกข์ด้วยความสมัครใจ หรือทางบ้านชักชวนให้ไป คุณนพอนันต์กล่าวว่า ทุกครั้งที่เข้าวัดซิกข์เขา
จะทำตัวเหมือนกับชาวซิกข์ทั่วไป คือการไปฟังผู้เผยแผ่ศาสนาเทศนา และฟังการบรรเลงเพลงที่
สรรเสริญถึงคุรุองค์ต่าง ๆ ของศาสนาซิกข์ที่ชั้น 4 ของวัด โดยเมื่อถึงชั้นที่ 4 คุณนพอนันท์ก็จะเดินไป
ตรงกลางเพื่อไปเคารพพระคัมภีร์โดยการกราบก่อนที่จะนั่งฟัง และเมื่อฟังเสร็จก็จะรอรับของหวานที่
เป็นสิริมงคล หลังจากนั้นจะลงมาที่ชั้นสองเพื่อรับประทานอาหารที่โรงอาหารซึ่งเป็นโรงทานของวัด 
คุณนพอนันต์เล่าว่าขณะที่เขานั่งฟังนั้น ก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง เนื่องจากผู้เผยแผ่ศาสนานั้นพูดภาษา
ปัญจาบี ทำให้เขาต้องอ่านคำแปลของบทพูดจากสไลด์ รวมถึงเขาไม่ได้เข้าวัดทุกสัปดาห์ และมีความรู้
เกี่ยวกับประวัติของศาสนาซิกข์น้อย นอกจากนี้เมื่อเขามาวัดเขาแทบไม่รู้จักกับชาวซิกข์ในวัดเลย รู้จัก
เพียงชาวซิกข์เป็นมีศักดิ์เป็นญาติและเป็นเพื่อนของพ่อและแม่ ส่วนการแต่งกายไปวัด คุณนพอนันต์
จะใส่กางเกงขายาวกับเสื้อเชิ้ตสุภาพ เมื่อเข้าวัดจะใช้ผ้าโพกศีรษะของวัดโพกศีรษะก่อนขึ้นไปเคารพ
และนั่งฟัง ส่วนเรื่องของการเข้าร่วมพิธีกรรมงานแต่งงานในวัดซิกข์ คุณนพอนันต์รู้สึกมีอารมณ์ร่วม 
และพอทราบขั้นการแต่งงาน เนื่องจากเข้าร่วมงานแต่งงานของญาติหลายครั้ง บางครั้งเป็นของญาติที่
สนิทจะต้องช่วยเขาจัดงาน จึงทำให้ได้รับความรู้เรื่องพิธีกรรมการแต่งงานมา  

 

คนทีแ่สดงอัตลักษณ์ความเป็นซิกข์มากท่ีสุด คือคุณวรัญญา เนื่องจากคุณวรัญญาแสดงความ
เป็นซิกข์โดยการแต่งกายชุดอินเดียเสมอ เมื่อเข้าวัดซิกข์ก็จะนำผ้าขึ้นศีรษะ ไปเคารพคัมภีร์ที่ชั้น 4 
และนั่งฟังผู้เผยแผ่ศาสนาอย่างเข้าใจภาษาปัญจาบี และนึกภาพตามได้เนื่องจากเธอทราบประวัติของ
ศาสนาอยู่แล้ว บางครั้งคุณวรัญญามีโอกาสได้แสดงการบรรเลงเพลงที่สรรเสริญถึงคุรุองค์ต่าง ๆ ของ
ศาสนาซิกข์ให้ชาวซิกข์ท่านอ่ืนฟังด้วย เมื่อคุณวรัญญาอยู่ท่ีวัดซิกข์ชาวซิกข์ท่านอ่ืน ๆ รู้จักคุณวรัญญา
เกือบจะหมดทุกท่าน คุณวรัญญากล่าวว่าเธอไปวัดซิกข์ทุกสัปดาห์และไปเมื่อวัดมีการจัดงานเสมอ 
โดยการที่คุณวรัญญาปฏิบัติการแสดงความเป็นซิกข์ออกมามากนั้นเป็นเพราะว่าครอบครัวของคุณ
วรัญญาเป็นครอบครัวที่เข้าร่วมงานสังคมของซิกข์ รวมถึงตัวคุณวรัญญาเองก็มีเพ่ือนเป็นกลุ่มชาวซิกข์
ด้วยกันทั้งหมดจากการโตจากโรงเรียนนานาชาติไทยซิกข์ คุณวรัญญารู้จักวัฒนธรรม ประเพณี และ
ความเชื่อของศาสนาซิกข์ เนื่องจากคุณนรินทร์หรือคุณย่าของคุณวรัญญาได้ปลูกฝังคุณวรัญญาตั้งแต่
ยังเล็ก นอกจากนี้คุณวรัญญาบรรเลงเพลงสรรเสริญคุรุซิกข์โดยการเล่นเครื่องดนตรีที่เรียกว่าแอคคอร์
เดียน หรือ วายะ ในภาษาปัญจาบี จากโรงเรียนและคุณนรินทร์ที่สอนคุณวรัญญา ทำให้คุณวรัญญา
สั่งสมทุนทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับศาสนาซิกข์มาก และแสดงออกมาผ่านฮาบีทัส ของสนามที่เป็นวัด
ซิกข ์
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จากกรณีตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าการเป็นผู้กระทำการของปัจเจกทั้ง 3 ระดับมีปัจจัยสำคัญ
ที่เข้ามามีส่วนในการสร้างการตัดสินใจ หรือสร้างทางเลือกในการแสดงออกนั้นก็คือความเข้าใจภาษา
และขั้นตอน คนที่เข้าใจภาษาจะมีปฏิบัติการร่วมได้มากกว่า เนื่องจากเข้าใจความหมายทำให้มี
อารมณ์ร่วมกับพิธี การมีส่วนร่วมกับพิธีมีความแต่กต่างกัน เช่น ในกรณีของคุณวรัญญา เลือกที่จะ
เป็นผู้กระทำการและแสดงอัตลักษณ์ซิกข์จากความต้องการของตนเอง ทั้งภาษา การแสดงออกและ 
habitus ที่สั่งสมมาจากในครอบครัว ขณะที่คุณนพนันท์นั้น มีเพียงปฏิบัติการของการมีส่วนร่วมและ
ไม่ได้แสดงความไม่เข้าใจออกมาแต่อยู่ร่วมในพิธีอย่างต่อเนื่อง 

 

กระบวนการเป็นส่วนหนึ่งกับกลุ่ม มีทางออกให้กับคนที่ไม่ เป็นด้วยการทำตามผู้อื่น (นพ
อนันต์ และปณิชา) ซึ่งคนที่ไม่เข้าใจขั้นตอน ถ้าเข้าไปแล้วทำตามก็ถือว่าร่วมได้ ดังนั้นการที่ปัจเจกไม่
มีความรู้เกี่ยวกับพิธีกรรมแต่ไปร่วมพิธีกรรม แสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะมีปฏิบัติการมากกว่า
คนที่รู้ข้ันตอนอยู่แล้ว ซึ่งจะมีฮาบีทัสของความเป็นซิกข์ ทำให้ปฏิบัติการอยู่ในชีวิตประจำวันมากกว่า  

 

สนามของวัดพุทธหรือศาสนาสถานของศาสนาพุทธ 
 

สนามของวัดพุทธหรือศาสนาสถานของศาสนาพุทธ จากตารางที่ 4.2 จะเห็นว่ามีทั้งผู้ที่แสดง
ความเป็นซิกข์ และผู้ที่ไม่แสดงในสนามแห่งนี้ โดยผู้ที่แสดงความเป็นซิกข์ในสนามนี้คือคุณปริ ้นซ์           
คุณกฤติเดช คุณอัมริกซิงห์ คุณรัตนวดี คุณหัสญา คุณมานิต คุณนรินทร์ และคุณวรัญญา ส่วนผู้ที่ไม่
แสดงได้แก่คุณปณิชา คุณปวีนา และคุณนพอนันต์ จากการสัมภาษณ์กลุ่มชาวซิกข์ที่แสดงความเป็น
ซิกข์อย่างคุณกฤติเดชได้ความว่า เมื่อเขาเข้าวัดไทย ไปไหว้พระ ทำบุญ เขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาเป็นคนไทย
แต่เขารู้สึกว่าเขาเป็นชาวซิกข์ที่เคารพศาสนาพุทธและก็ศรัทธาศาสนาพุทธ อีกทั้งคุณกฤติเดชยังคง
ธำรงโพกผ้าที่ศีรษะอยู่ ทำให้เมื่อเข้าวัดพุทธคนในวัดก็ไม่ได้มองว่าเขาเป็นคนไทย มองว่าเขาคือคน
อินเดียที่มาทำบุญ จึงมีการแสดงความเป็นซิกข์ในวัดพุทธเกิดขึ้น  ส่วนคุณอัมริกซิงห์กล่าวว่าวัดพุทธ
ในไทยนั้นมีมากมาย ง่ายต่อการไปทำบุญ ทำให้เขาชอบไปทำบุญที่วัดพุทธ แต่เมื่อเขาไปเขาก็รู้สึกว่า
เขาเป็นคนอินเดีย เป็นคนซิกข์ที่มีน้ำใจ ใจกว้างศรัทธา และเคารพความแตกต่างของวัฒนธรรม ไม่ได้
รู้สึกว่าตนเป็นคนไทยแต่อย่างใด เนื่องจากตนยังคงไว้ผมและโพกผ้าอยู่ และถึงแม้ว่าจะเรียนโรงเรียน
ไทยทราบประวัติศาสนาของพุทธก็ตาม ในขณะที่คุณรันตนาวดีกล่าวว่าโดยปกติเธอเข้าแต่วัดซิกข์ไม่
ค่อยได้เข้าวัดพุทธ มีไปบ้างบางเวลาไปเที่ยวกับเพื่อนและชอบไปเมื่อมีการจัดงานวัด มองว่าวัดพุทธ
เป็นสถานที่ท่ีสวยงาม เขารู้สึกเหมือนเขาเป็นชาวซิกข์ท่ีไปเที่ยวชมศาสนาสถานของไทย รู้สึกถึงความ
สวยงามของศิลปะ และวัฒนธรรมไทย แต่ไม่ได้เข้าใจ หรือรู้สึกถึงความรู้สึกของคนไทยในการไหว้พระ 
ทำบญุ 
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จากต ัวอย ่างการแสดงอ ัตล ักษณ์ความเป ็นซ ิกข ์ของค ุณกฤต ิ เดช ค ุณ อ ัมร ิกซ ิงห์                          
และคุณรันตนาวดี ทำให้มองว่าถึงแม้ว่าคุณกฤติเดชกับคุณอัมริกซิงห์จะเรียนโรงเรียนไทยเสมอ แต่ก็
ไม่ได้ทำให้พวกเขารู้สึกว่าพวกเขาเป็นคนไทยในสนามที่เป็นวัดพุทธ เนื่องจากการอบรมสั่งสอนของที่
บ้านทีป่ลูกฝังความเป็นซิกข์ในกับพวกเขาไว้เน้นมาก ทำให้พวกเขาไม่ได้รู้สึกว่าพวกเขาหลุดจากความ
เป็นซิกข์เมื่ออยู่ในวัดพุทธ ส่วนคุณรัตนาวดีเธอโตในโรงเรียนคริสต์เตียนที่ไม่ได้สอนศาสนาพุทธมาก
นัก และอยู่แต่ในสังคมของซิกข์ เธอคบหาเพื่อนที่เป็นชาวซิกข์ด้วยกัน เป็นเพื่อนในบ้านใกล้เคียงกัน
มากกว่าเพื่อนที่โรงเรียน และการปลูกฝังความเป็นซิกข์ของครอบครัวที่ค่อนข้างเคร่งศาสนา ทำให้
ไม่ไดรู้้สึกว่าเธอนั้นเป็นคนไทย และไม่ได้รู้สึกร่วมกับชาวไทยเมื่อเข้าวัด 

 

ในขณะที่กลุ่มชาวซิกข์ที่ไม่ได้แสดงอัตลักษณ์ความเป็นซิกข์ในสนามที่คือวัดพุทธ อย่าง         
คุณนพอนันต์กล่าวว่า เมื่อเขาไปวัดทำบุญ ไหว้พระเขารู้สึกว่าเขาเป็นชาวพุทธ เป็นคนไทย เพราะ  
คุณนพอนันต์เคยบวชเป็นพระด้วย อีกทั ้งเรียนโรงเรียนไทยตั ้งแต่เด็ก โรงเรียนมีการปลูกฝัง
ขนบธรรมเนียมของไทย และพิธีกรรมต่าง ๆ ของไทย และเมื่อมีวัดสำคัญทางศาสนาพุทธ  เช่น          
วันเข้าพรรษา โรงเรียนก็มีการแห่ขบวนพาเด็กนักเรียนไปแห่เทียนพรรษษาที่วัด สอนท่องบทสวดมนต์ 
ทำให้คุณนพอนันต์รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนสองศาสนา เมื่ออยู่บ้านอยู่วัดซิกข์หรือยู่ในพิธีกรรมของซิกข์ก็
เป็นชาวซิกข์ แต่เมื่ออยู่ในวัดพุทธ หรือพิธีกรรมของพุทธเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนไทย และไม่ได้แสดง        
อัตลักษณ์ความเป็นซิกข์แต่อย่างใด ส่วนคุณปวีนากล่าวว่าเมื่อเขาอยู่ในวัดพุทธเขาก็รู้สึกว่าเขาเป็นคน
ไทย เนื่องจากเขาไม่ได้ธำรงอัตลักษณ์ 5ก อยู่เลย และการแต่งตัวก็แต่งตัวตามสมัย อีกทั้งเธอเรียน
โรงเรียนไทยทำให้ทราบพุทธประวัติของชาวพุทธ ประกอบเพื่อนของเธอก็เป็นคนไทยทั้งหมด เมื่อเธอ
อยู่ในวัดไหว้พระจึงทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนไทย สามารถท่องบทสวดมนต์ได้ รู้สึกว่าเป็นคนไทยใน
วัดซิกข์มากกว่า รู้สึกว่าเป็นคนซิกข์ในวัดซิกข์เสียอีก 

 

จากที่กล่าวมาจะเห็นปัจจัย 2 ตัวที่ทำงานร่วมกัน คือ พื้นที่กับอัตลักษณ์ความเป็นคนไทย 
(คนที่รู้สึกว่าตนเองเป็นไทยจะไม่รู้สึกว่าเป็นซิกข์ในพื้นที่วัดไทย) แม้ว่าเขาจะมีการแสดงอัตลักษณ์
ซิกข์ อย่างคุณนพอนันต์และคุณปวีนาที่มีความเป็นผู้กระทำการแสดงอัตลักษณ์ร่วมที่วัดซิกข์ด้วย ใน
กรณีของคุณนพอนันต์และคุณปวีนาชี ้ให้เห็นการเลือกอัตลักษณ์และเลือกเป็นผู ้กระทำการที่
หลากหลายเพื่อเชื่อมโยงตัวเองเข้ากับพื้นที่ที่เขาเข้า ไปร่วม และไม่ยึดติดว่าตัวเองมีอัตลักษณ์ใด           
อัตลักษณ์หนึ ่ง อย่างกำไลข้อมือที่คุณนพอนันต์สวมใส่อยู ่  ดังนั ้นการอยู ่ร่วมและเติบโตใน 2 
วัฒนธรรมทำให้เขามีฮาบีทัสตามทุนที่ครอบครัวกำหนด แต่การเลือกเข้าไปแสดงตัวตนในพ้ืนที่ต่าง ๆ 
ผ่านปฏิบัติการเขาสามารถให้ความหมายปฏิบัติการของเขาเพื่อสร้างความหมายให้ตัวเองได้ (ไม่ต้อง
ตามครอบครัวหรือวัฒนธรรมอย่างเดียว) ส่วนคุณกฤติเดช คุณอัมริกซิงห์ และคุณรัตนวดีไม่มี
ความรู้สึกว่าตัวเองเป็นไทยในวัดไทยเลยเพราะเขาธำรงหรือเป็นผู้ทำการเลือกแสดงอัตลักษณ์ความ
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เป็นซิกข์ที่สำคัญคือ การโพกผ้า และการสวมใส่กำไลข้อมือในคุณกฤติเดช และคุณอัมริกซิงห์ ส่วนใน
กรณีของคุณรัตนาวดี เธอเป็นคนที่ร่วมพิธีกรรมและไปวัดซิกข์ตลอด อีกท้ังยังคงธำรงการไว้ผมยาวอยู่ 
และไม่ได้รู้จักพุทธประวัติ ความเชื่อของไทย เธอจึงไม่ได้รู้สึกมีปฏิบัติการร่วมเป็นคนไทยในสนามแห่ง
นี้ ทั้งสามท่านจึงมีการสั่งสมทุนทางวัฒนธรรมของซิกข์มาก แต่มีทุนทางวัฒนธรรมของไทยน้อย อีก
ทั้งยังมีทุนทางสัญลักษณ์คือการไว้ผมโพกผ้า และการสวมใส่กำไลเหล็ก จึงทำให้ทั้งคู่ไม่ได้รู้สึกว่าตน
เป็นคนไทยในสนามของวัด  

 

ในสนามสถานที่ทำงาน หรือสถานที่เรียน 
 

สนามทื่คือสถานที่ทำงาน หรือสถานที่เรียน ในสนามนี้เป็นอีกสนามที่ชาวซิกข์แสดงความ
เป็นซิกข์ต่างกัน มีทั้งผู้ที่แสดงความเป็นซิกข์ และผู้ที่ไม่ได้แสดงความเป็นซิกข์ โดยผู้ที่แสดงความเป็น
ซิกข์ในสนามนี้อย่างคุณมานิตย์ กล่าวว่าเขาทำงานขายผ้าอยู่ที่พาหุรัด สานต่อกิจการของครอบครัว 
เขาได้แสดงความเป็นซิกข์ในที่ทำงานทุกวัน เนื่องจากเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าอาชีพขายผ้าเป็นอาชีพ
ที่ชาวซิกข์นิยมทำ เมื่อที่ลูกค้ามาอุดหนุนสินค้าก็จะเรียกคุณมานิตย์ว่านายห้าง นอกจากนี้หากลูกค้า
เป็นชาวอินเดีย หรือเป็นชาวซิกข์ด้วยกัน การแสดงอัตลักษณ์ก็จะยิ่งชัดจนขึ้น เพราะจะมีการพูดคุย
กันเป็นภาษาฮินดี และภาษาปัญจาบี อีกด้วย นอกจากนี้ที่ร้านของคุณมานิตย์มีการติดรูปคุรุของซิกข์
ไว้ในร้านด้วย และคุณมานิตย์ก็จะไหว้ตอนเปิดร้านเป็นประจำ ส่วนคุณวรัญญาทำงานเป็นแผนก
จัดหาทรัพากรบุคคล (ไม่ได้แจ้งชื่อบริษัท) คุณวรัญญากล่าวว่าตนเองแสดงความเป็นซิกข์ในสนามแห่ง
นี้ผ่านออกมาจากความคิด การพูดจา รสนิยมความชอบเกี่ยวกับการดูหนัง ฟังเพลง และการทาน
เนื่องจากเพ่ือนร่วมงานของคุณวรัญญาเป็นชาวไทยและชาวต่างชาติ ไม่มีชาวซิกข์ทำงานมีเพียงแค่คุณ
วรัญญา ซึ่งเมื่อคุณวรัญญาทำงานในบริษัทแห่งนี้เขารู้สึกถึงความแปลกแยก ระหว่างเขากับเพื่อน
ร่วมงาน เขารู้สึกว่าความคิด ความชอบ ของเขาและเพื่อนร่วมงานท่านอื่น ๆ นั้นไม่เหมือนกัน อย่าง
การดูหนัง การฟังเพลง คุณวรัญญาฟังเพลง และดูหนังปัญจาบี และ Bollywood แต่เพ่ือนร่วมงานดู
หนังไทย และฟังเพลงไทย ทำให้เมื่ออยู่ในที่ทำงาน หรือเวลาพัก เขารู้สึกว่าเขาคุยกับเพ่ือนร่วมงานไม่
เข้าใจ และรู้สึกถึงความแตกต่าง ส่วนเพื่อนร่วมงานของเขาเข้าใจถึงความแตกต่างนี้และมองว่าการที่
คุณวรัญญาดูหนังอินเดีย และฟังเพลงอินเดีย เพราะคุณวรัญญาเป็นคนอินเดียศาสนาซิกข์ คุณ
วรัญญากล่าวอีกว่าขณะนี้เธอกำลังเริ่มหันมาดูหนังไทย เพื่อที่จะได้ปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน 
เพ่ือที่เธอจะได้ไม่รู้สึกแปลกแยก และทำงานได้อย่างมีความสุข   

 

อีกตัวอย่างท่ีน่าสนใจคือคุณปวีนากล่าวว่า เมื่อเธอทำงาน ไม่ไดท้ำให้เธอหลุดจากความคิดว่า
เธอคือคนอินเดีย คือคนซิกข์ เนื่องจากเวลาทำงาน เพ่ือนร่วมงานมองว่าเธอเป็นสาวอินเดีย นอกจากนี้
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วงการเดินแบบของอินเดียได้เรียนเชิญคุณปวีนาไปถ่ายแบบที่ประเทศอินเดียด้วย จึงทำให้คุณปวีนา
มองว่าการชีวิตการทำงานไม่สามารถทำให้เขาหลุดจากการเป็นชาวซิกข์ได้  

 

จากการสัมภาษณ์ชาวซิกข์ที่ไม่แสดงอัตลักษณ์ความเป็นซิกข์ในสนามการทำงาน หรือเรียน
นั้น คุณนพอนันต์กล่าวว่า เมื่อทำงาน เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนไทย เนื่องจากเพื่อนร่วมงานเป็นคนไทย
ทั้งหมด การทำงานก็ต้องทำงานเป็นภาษาไทยประกอบกับการใช้ภาษาอังกฤษ เขารู้สึกว่าการทำงาน
ใช้เพียงความสามารถที่ได้รับจากความรู้ในการเรียน ส่วนเขาปฏิบัติตัวในสถานที่ทำงานนั้นก็มาจาก
ประสบการ์ณการใช้ชีวิตที่ได้จากการเรียนโรงเรียนไทย ส่วนในเรื่องจากการทานอาหารกับเพื่อนรวม
งานที่ทานเนื้อวัว เขามองว่าชาวไทยหลายท่านก็ไม่ทานเนื้อวัวเหมือนกับชาวซิกข์ ในสนามที่คือที่
ทำงานของคุณนพอนันต์จึงไม่ได้มีการแสดงอัตลักษณ์ ส่วนคุณปณิชา เล่าว่าในการเรียนมหาวิทยาลัย 
เธอมีเพ่ือนที่เป็นกลุ่มไทยทั้งหมด และการเรียนแฟชั่นดีไซน์ ไม่ได้ต้องใช้ความเป็นซิกข์ในการเรียน ใน
การเรียนเมื่อเธออยู่มหาวิทยาลัย เธอทำตัวเหมือนเพื่อน ๆ คนไทยคนอื่น ๆ ทั้งการแต่งตัว การพูด 
การทานอาหาร การฟังเพลง การดูหนัง ทำให้เมื่ออยู่ในสนามที่เป็นการเรียนคุณปณิชาไม่ได้แสดง          
อัตลักษณ์ความเป็นซิกข์ออกมา 

 

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าการแสดงอัตลักษณ์หรือไม่แสดงนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของ
งาน ถ้าปัจเจกต้องเก่ียวข้องกับชาวซิกข์ก็ง่ายที่จะแสดงอัตลักษณ์ออกมา อย่างในกรณีของคุณมานิตย์
และคุณปวีนา แต่ถ้าไม่เก่ียวข้องปัจเจกสามารถแสดงหรือไม่ก็ได้ โดยหากปัจเจกไม่เก่ียวข้อง หรือต้อง
ทำงานอยู่กับชาวไทยอย่างคุณวรัญญา ก็อาจไม่ต้องแสดง แต่ถึงไม่แสดงอัตลักษณ์ก็ทำงานด้านใน 
ผ่านความคิดและรสนิยมทั้งเนื่องมาจากทุนวัฒนธรรม  ในส่วนคุณนพอนันต์ และคุณปณิชา ทั้งคู่มีทุน
ทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับความเป็นไทยมากกว่าชาวซิกข์ จึงทำให้ทั้งคู่เลือกที่จะไม่แสดงความเป็นซิกข์
ในสนามแห่งนี้อย่างง่านดาย 

 

จากการวิเคราะห์การแสดงอัตลักษณ์ความเป็นซิกข์และการไม่แสดงอัตลักษณ์จาก 4 สนาม
ได้แก่ บ้าน วัดซิกข์ วัดพุทธ และที่ทำงานหรือที่เรียน ทั้ง 4 สนามนี้เป็นสนามที่ชาวซิกข์แสดงอัต
ลักษณ์ในชีวิตประจำวัน ซึ่งเห็นได้ชัดว่าทุกสนามมีการใช้ทุนทางวัฒนธรรมทั้งสิ ้น  โดยทุนทาง
วัฒนธรรมได้มาจาก การเรียนหนังสือในสถาบันที่แตกต่างกัน และจากการปลูกฝังโดยครอบครัว 
รวมถึงสังคมรอบข้างที่ต่างกัน จากการวิเคราะห์ในข้างต้น ทำให้กล่าวได้ว่าการแสดงความเป็นซิกข์
นั้นเกิดจากการแสดงการสั่งสมทุนทางวัฒนธรรมในสนามที่แตกต่างกัน โดยในสนามที่แตกต่างกันชาว
ซิกข์ก็จะแสดงความเป็นซิกข์ออกมาแตกต่างกันจากแต่ละสนามเช่นกัน โดยสนามที่คือบ้าน และ
สนามที่เป็นวัดซิกข์สองสนามนี้คือสนามที่ ชาวซิกข์ไม่สามารถที่จะหลุดออกจากการเป็นชาวซิกข์ได้ 
ไม่ว่าชาวซิกข์จะสั่งสมทุนทางวัฒนธรรมน้อยก็ตาม  ส่วนอีกสองสนามคือสนามของวัดพุทธ และสนาม
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ที่ทำงานหรือสถานที่เรียน ชาวซิกข์สามารถเลือกเป็นผู้กระทำการได้ตามความต้องการ โดยในสอง
สนามดังกล่าวมีทั้งชาวซิกข์ที่เลือกที่เป็นคนไทย และเลือกเป็นคนซิกข์ได้ โดยการแสดงออกหรือไม่
แสดงออก เป็นลักษณะของการเลือกเป็นผู้กระทำการและเลื่อนไหลของอัตลักษณ์ตามสถานการณ์
ของสนามที่ตนเองเข้าไปสัมพันธ์ (งาน / วัดไทย) ซึ่งเปิดสู่คนกลุ่มอ่ืนมากกว่า สนามท่ีบ้านและวัดซิกข์
ที่ปิดอยู่เฉพาะในกลุ่ม ดังนั้นยิ่งพื้นที่ไหนเปิดให้คนกลุ่มอื่นเข้ามาใช้พื้นที่ร่วมมากเท่าไร การเลือก
แสดงออกถึงอัตลักษณ์ซิกข์ก็ยิ่งผ่อนปรนมากเท่านั้น อย่างในกรณีศึกษาที่เกิดและเติบโตในสังคมไทย 
เท่ากับมีทางเลือกให้เลือกมากกว่าที่จะเป็นซิกข์เพียงอย่างเดียว 

 
ส่วนที่ 5 วิเคราะห์การเป็นผู้กระทำการแสดงอัตลักษณ์ของชาวซิกข์ผ่านแนวคิดปฏิบัติการและ
สรุปผลการวิจัย 

จากข้อมูลการวิเคราะห์ในบทที่ 4  ทั้งส่วนของข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้สัมภาษณ์ ทั้งส่วนของ
การเปรียบเทียบการธำรงและไม่ธำรงอัตลักษณ์ 5ก และส่วนของการแสดงการเป็นผู้กระทำการใน
ชีวิตประจำวันของชาวซิกข์ ทำให้ผู้วิจัยได้คำตอบว่าข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้สัมภาษณ์ทำให้มองเห็นว่า
การเติบโตจากความแตกต่างทางครอบครัว ฐานะ สังคม ช่วงเวลา และการศึกษา ล้วนมีผลต่อการการ
เป็นผู้กระทำการในชีวิตประจำวันของชาวซิกข์ ส่งผลทำให้ชาวซิกข์ในปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลง 
อัตลักษณ์  อย่างเรื่องของสัญลักษณ์ 5ก สมัยก่อนสัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์ที่ชาวซิกข์ไม่สามารถ
เลือกที่จะไม่ธำรงได้ แต่ปัจจุบัน อิทธิพลของกระแสสังคมโลกเข้ามาในไทย ทำให้สังคมไทยมีการ
เปลี่ยนแปลงเกินขึ้นทั้งในเรื่องการแต่งกาย ภาษา การศึกษา และวัฒนธรรม  การเปลี่ยนแปลงใน
สังคมไทยจึงมีอิทธิพลส่งผลให้อัตลักษณ์ของซิกข์มีการเปลี่ยน ทั้งเรื่องของความคิดเกี่ยวกับหญิง ชาย 
ทั้งเรื่องการศึกษา การแต่งกาย อาหาร ภาษา วัฒนธรรม และความเชื่อ ทำให้ชาวซิกข์ในปัจจุบัน
สามารถที่จะละทิ้ง สัญลักษณ์ 5ก แล้วยังคงเป็นชาวซิกข์เช่นเดิม อย่างที่กล่าวไปในส่วนที่สามของบท
นี้ว่าชาวซิกข์ปัจจุบันมองว่าการไม่ได้ธำรงสัญลักษณ์ 5ก ไม่ได้ทำให้ชาวซิกข์หลุดจากความเป็นซิกข์
เพราะการเป็นชาวซิกข์ไม่ใช่ต้องมีแค่สัญลักษณ์ 5ก แต่ชาวซิกข์มองว่าหากเราเคารพศาสนา นับถือคุรุ
ในศาสนาซิกข์ มีหน้าตามีแสดงถึงการมีเชื้อชาติอินเดีย ทานอาหารอินเดีย พูดภาษาปัญจาบี รู้จัก
วัฒนธรรม และประเพณีของศาสนา มากหรือน้อยก็ยังคงเป็นชาวซิกข์เหมือนเดิม อีกทั้งชาวซิกข์มอง
ว่าสังคมมีการเปลี ่ยนแปลงหากเรายังคงใช้ชีวิตอยู่อย่างเดิมเราก็คงจะอยู ่ในสังคมอย่างลำบาก       
และแปลกแยก  
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อาจมองได้ว่าอัตลักษณ์เชิงรูปธรรม และอัตลักษณ์นามธรรมของซิกข์มีการทำงานที่ต่างกัน 
เนื่องจากอัตลักษณ์เชิงนามธรรมนั้นทำให้ผู้กระทำการ (ชาวซิกข์) มีวิธีคิดและโลกทัศน์เกี่ยวกับความ
เป็นซิกข์ตลอดเวลา สร้างฮาบีทัสความเป็นซิกข์ผ่านทุนต่าง ๆ ของบูร์ดิเยอ แต่อัตลักษณ์เชิงรูปธรรม
คือพ้ืนที่อิสระ ที่เปิดให้ชาวซิกข์สามารถเป็นผู้กระทำการเลือกหยิบใช้อัตลักษณ์ หรือไม่หยิบใช้ได้ตาม
ความชอบประกอบกับการสั่งสมทุนของชาวซิกข์ให้เข้ากับสนามนั้น ๆ ไม่ว่าอยากจะเป็นซิกข์แบบทุก
เวลาอย่างคุณนรินทร์ ที่เขาเป็นอิสระเลือกที่เป็นผู้กระทำการแสดงความเป็นซิกข์ตลอดเวลาเป็นชาว
ซิกข์แบบทั้งมีการทำงานของอัตลักษณ์เชิงรูปธรรมและอัตลักษณ์เชิงนามธรรมทั้งหมด หรือเป็นซิกข์
ในบางสนาม และเป็นไทยในบางสนามอย่างผู้ให้สัมภาษณ์ท่านอื่น ๆ อีก 11 ท่าน ตามที่แสดงไปใน
ตารางที่ 4.2  

 

ส่วนในเรื่องของการแสดงอัตลักษณ์ความเป็นซิกข์ในสนามในชีวิตประจำวันได้แก่ บ้าน วัด
ซิกข์ วัดพุทธ สถานที่ทำงาน/สถานที่เรียน ผลการศึกษาพบว่า สนามที่เป็นบ้านและสนามที่เป็นวัด
ซิกข์ ชาวซิกข์ไม่สามารถที่จะเลือกเป็นผู้กระทำการให้ไม่แสดงอัตลักษณ์ความเป็นซิกข์ได้ ส่วนสนาม
ของวัดพุทธ และสถานที่ทำงานหรือสถานที่เรียน พบว่าเป็นสนามที่ชาวซิกข์สามารถที่จะเลือกเป็น
ผู้กระทำการแสดงความเป็นซิกข์หรือจะไม่แสดงก็ได้ ขึ้นอยู่กับทุนทางวัฒนธรรมที่ชาวซิกข์แต่ละท่าน
สั่งสม และข้ึนอยู่กับผลประโยขน์ส่วนตัวของชาวซิกข์ด้วย 

 

โดยสนามที่เป็นบ้านคือสนามที่สร้างความเป็นซิกข์ เป็นสนามที่บ่มเพาะให้ชาวซิกข์สร้าง
สำนึกทางชาติพันธุ์ และสร้างให้ชาวซิกข์มีอัตลักษณ์ต่าง ๆ ของซิกข์อย่างครบถ้วน ในสนามแห่งนี้จึง
เป็นสนามที่ชาวซิกข์ไม่สามารถมีอิสระในการหนีออกจากการเป็นชาวซิกข์ได้เลย  ส่งผลให้ในสนาม
แห่งนี้ไม่ปรากฏการต่อรองทำให้ชาวซิกข์ไม่มีความเป็นผู้กระทำการเกิดขึ้น กล่าวคือชาวซิกข์ทุกคน
เมื่ออยู่ในบ้าน คนรอบตัวที่อยู่ในบ้านก็มองว่าชาวซิกข์เป็นชาวซิกข์ ไม่ได้มองว่าชาวซิกข์เป็นชาวไทย 
หรือชาวอ่ืน ๆ ถึงแม้ว่าชาวซิกข์ท่านนั้นจะไม่ได้มีสัญลักษณ์ 5ก ก็ตาม สนามแห่งนี้จึงเป็นสนามที่อุดม
ไปด้วยอัตลักษณค์วามเป็นซิกข์ ที่ช่วยให้ชาวซิกข์หยิบอัตลักษณ์ความเป็นซิกข์จากบ้าน ไปสู่สนามอ่ืน 
ๆ และแสดงความเป็นผู้กระทำการในสนามอ่ืน ๆ ตามต้องการ โดยถึงแม้ว่าในสนามอื่น ๆ ชาวซิกข์จะ
สามารถเป็นผู้กระทำการแสดงความเป็นซิกข์เพียงบางอย่าง หรือไม่แสดงเลย แต่เมื่อใดที่ชาวซิกข์
กลับบ้าน ทุกอย่างจะจบลง ชาวซิกข์จะกลายเป็นชาวซิกข์อย่างสมบูรณ์แบบที่บ้านทันที  

 

สนามที่สองคือวัดซิกข์ สนามแห่งนี้อาจเรียกได้ว่าเป็นสนามแห่งการต่อสู้ และปะทะกัน
ระหว่างอัตลักษณ์ และความเป็นผู้กระทำการ เนื่องจากเป็นสนามที่ชาวซิกข์นั้นประกอบไปด้วยการ
รวมกลุ่มของชาวซิกข์ พิธีกรรมทางศาสนา และผู้เผยแพร่ศาสนาอยู่ในสนามแห่งนี้ สนามแห่งนี้จึงเป็น
สนามที่อุดมไปด้วยอัตลักษณ์ความเป็นซิกข์มากมาย และกดทับให้ชาวซิกข์เป็นผู้กระทำการได้อย่าง
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เต็มที่ เนื่องจากหากชาวซิกข์แสดงความเป็นผู้กระทำการต่อรองอัตลักษณ์ความเป็นในสนามแห่งนี้ 
ชาวซิกข์จะกลายเป็นบุคคลแปลกแยกจากกลุ่มทันที ซึ่งแน่นอนว่าธรรมดาของมนุษย์จะกลัวความ
แปลกแยกจากกลุ่ม ในสนามแห่งนี้ชาวซิกข์จึงสามารถเป็นผู้กระทำการได้น้อย และมีอัตลักษณ์ความ
เป็นซิกข์มาก สนามแห่งนี้จึงเป็นพื้นที่ส่งผลให้อัตลักษณ์ และผู้กระทำการต่อสู้กัน ไม่ได้เป็นหนึ่ง
เดียวกัน  

 

ในสนามของวัดพุทธเป็นสนามที่แสดงให้เห็นว่าผู้กระทำการ และอัตลักษณ์มีการทำงาน
ร่วมกัน เนื่องจากสนามแห่งเป็นพื้นที่ที่เปิดให้ชาวซิกข์ได้แสดงอัตลักษณ์ความเป็นซิกข์ทั้งอัตลักษณ์
เชิงรูปธรรม และนามธรรม กล่าวคือในสนามแห่งนี้ชาวซิกข์จะเลือกหยิบใช้อัตลักษณ์เชิงรูปธรรมของ
ชาวซิกข์อย่างไรก็ได้ตามความชอบของชาวซิกข์ ทั้งการหยิบใช้อัตลักษณ์ 5ก หรือการไม่หยิบใช้อัต
ลักษณ์อ่ืน ๆ  เข้าไปในวัดพุทธ ซ่ึงวัดพุทธเป็นพื้นที่ท่ีไม่ได้ปิดกั้นคนนอกศาสนาแต่อย่างใด แถมเต็มใจ
ต้อนรับ และให้ความช่วยเหลือชาวซิกข์ด้วย เป็นสถานที่ให้ชาวซิกข์ได้แสดงอัตลักษณ์เชิงนามธรรม
คือความมีน้ำใจ และเป็นสถานที่ให้ชาวซิกข์ได้ประกอบพิธีกรรมฐาปกิจศพอีกด้วย ในสนามแห่งนี้ จึง
เป็นสนามที่ความเป็นซิกข์ และความเป็นพุทธถนอมเข้ากัน ส่งผลให้อัตลักษณ์และความเป็นผู้กระทำ
งานจึงทำงานด้วยกัน  

 

สนามสุดท้ายสถานที่ทำงาน/โรงเรียน เป็นสนามที่เปิดให้ชาวซิกข์สามารถมีอิสระในการเป็น
ผู้กระทำการมากที่สุด เนื่องจากชาวซิกข์สามารถที่จะเลือกคล้อยตามไปตามสิ่งแวดล้อมที่เป็นสังคม
การทำงานหรือเรียนกับชาวไทย หรือกลุ่มคนอื่น ๆ ได้อย่างเต็มรูปแบบอย่างในกรณีของคุณปณิชา 
และคุณนพอนันต์ที่เลือกทั้งคู่เลือกที่จะละทิ้งอัตลักษณ์ที่เป็นสัญลักษณ์ 5ก บางอย่าง รวมถึงอัต
ลักษณ์อื่น ๆ ของซิกข์ ส่วนในกรณีของคุณปวีนา คุณกฤติเดช และคุณมานิตย์ เลือกที่จะแสดงความ
เป็นฉันเพื่อผลประโยชน์ของตนเพื่อให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและสนาม โดยคุณปวีนาเลือกความเป็นฉัน
แบบสมัยใหม่ที่มีอัตลักษณ์ความเป็นซิกข์น้อย จะต้องเก็บซ้อนความเป็นซิกข์ไว้ เนื่องจากตนเป็น
นายแบบ การแสดงความเป็นซิกข์มีความเป็นไปได้ยาก ส่วนในตัวคุณกฤติเดช และคุณมานิตย์เขา
แสดงความเป็นฉันแบบแสดงอัตลักษณ์ความเป็นซิกข์มาก ทั้งการโพกผ้า การสวมใส่กำไลเหล็ก เพ่ือ
เอ้ือผลประโยชน์ในการขายผ้าของตน และได้รับสัญลักษณ์ความเป็นายห้างกลับมา 

 

อาจกล่าวเพียงสั้น ๆ ได้ว่าปัจจุบันอัตลักษณ์ของซิกข์มีการเปลี่ยนแปลง มีความสมัยใหม่มาก
ขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย แต่ไม่ว่าสังคมของซิกข์ในไทยจะเปลี่ยนไปเพียงใด ชาวซิกข์ก็ไม่
อาจที่จะละทิ้งทุนทางวัฒนธรรมจากการเป็นคนซิกข์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ชาวซิกข์สามารถมีความเป็น
ผู้กระทำการบางอย่างเพื่อแสดงออกถึงความเป็นซิกข์ขณะเดียวกันก็เลือกที่จะไม่แสดงออกถึงความ
เป็นซิกข์ได้ด้วยเช่นกัน เพื่อผลประโยชน์ในการใช้ชีวิต การศึกษาในครั้งนี้จึงเป็นความพยายามที่จะ
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ชี้ให้เห็นถึงปฏิบัติการของปัจเจกบุคคลภายใต้ตัวกำหนดทางโครงสร้าง ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างทาง
ศาสนา หรือสังคมวัฒนธรรมสมัยใหม่ที่เป็นวัฒนธรรมโลกาภิวัตน์อันผสมผสานวิถีชีวิตที่หลากหลาย 
กระบวนการสะสมทุนของกรณีศึกษาชี้ให้เป็นทุนที่แต่ละกรณีเลือกฉวยใช้เพื่อต่อรองกับสถานการณ์
ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งมีคำอธิบายเพื่อสร้างประโยชน์ในการต่อรอง และชี้ให้เห็นความสัมพันธ์
ระหว่างปัจเจกกับโครงสร้างได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 

โครงสร้างของทุนในแนวคิดปฏิบัติการของบูร์ดิเยอ คือตัวสร้างฮาบีทัสของชาวซิกข์ และส่ง
ต่อให้ชาวซิกข์นำฮาบีทัสไปแสดงออกในสนามทั้ง 4 สนามที่งานวิจัยชิ้นนี้ยกมา ได้แก่ บ้าน วัดซิกข์ 
วัดพุทธ และสถานที่ทำงาน/โรงเรียน โดยสนามดังกล่าวสะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ และผู้กระทำการ
ของชาวซิกข ์ในขณะเดียวกันฮาบีทัสของชาวซิกข์ก็ช่วยสะท้อนความเป็นผู้กระทำการของชาวซิกข์ให้
เห็นว่าเมื่อใดที่ชาวซิกข์มีความเป็นผู้กระทำการคงอัตลักษณ์ของตนไว้ และเมื่อใดที่จะยอมจำนนและ
ถูกกำหนดโดยโครงสร้างรวมไปถึงการเลือกหยิบใช้เพียงอัตลักษณ์บางอย่างเพ่ือให้เขากับสนามนั้น ๆ 
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