
 

รายงานสรุปการเสวนา  



หลักการและเหตุผล 

 ดวยพันธกิจใหมของศูนยสารสนเทศประเทศไทยและประชาคมอาเซียน  สํานักงานวิทยทรัพยากร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ในการเปนสะพานเชื่อมคนกับความรู  ศูนยสารสนเทศประเทศไทยและประชาคม 

อาเซียน จึงไดปรับเปลี่ยนบทบาทเชิงกลยุทธของตนเองใหเปนมากกวาหองสมุดท่ีเนนการจัดเก็บตัวเลม ขยาย

ไปสูการเปน Knowledge  Tank เพ่ิมบทบาทการเปนผูใหบริการวิชาการ โดยเปนตัวกลางเชื่อมตอความรูท้ัง

ภายในและภายนอกประชาคมจุฬาฯ ชวยกระจายความรูและขอมูลสารสนเทศใหเขาถึงไดงายข้ึน รวมถึงสราง

พันธมิตรภายในจุฬาฯและภายนอก เพ่ือความรวมมือในการเผยแพรขอมูลวิชาการ และทรัพยากรสารสนเทศ

ไปสูประชาคมจุฬาฯ ตลอดจนสังคมภายนอก  

 ศูนยสารสนเทศประเทศไทยและประชาคมอาเซียน จึงรวมกับ  ศูนยเอเชียใตศึกษา สถาบันเอเชีย

ศึกษา และศูนยอินเดียศึกษาแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดงานเสวนาหัวขอ อินเดียโพนทะเล: ตัวตน 

ความหมายและบานเกิด ณ หองประชุมชั้น 7 สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในวันศุกรท่ี 

8 กุมภาพันธ พ.ศ.2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. โดยมุงนําเสนอผลการศึกษาเก่ียวกับ Indian Diasporic 

Communities in Southeast Asia and UK  ซ่ึงไดรับการตีพิมพเปนหนังสือเรื่อง Mapping Migration : 

Culture and Identity in The Indian Diasporas of Southeast Asia and the UK สํานักพิมพ 

Cambridge Scholar Publishing ป 2018 และคณะผูวิจัยไดมอบหนังสือเลมนี้ใหกับมุมจุฬาฯ ภารัตคดีสถาน

เรียบรอยแลว  ในระหวางการศึกษาคนควา ศูนยเอเชียใตศึกษาฯ พบวา สํานักงานวิทยทรัพยากรมีหนังสือหา

ยากเก่ียวกับชาวอินเดียโพนทะเล ซ่ึงควรแนะนําใหเปนท่ีรูจักแก นิสิตนักศึกษา คณาจารย นักวิจัย และผูสนใจ

ไดใชประโยชนดวย 

 

วัตถุประสงค 

(1) เพ่ือเปนสะพานเชื่อมโยงเผยแพรความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียนและภูมิภาคท่ีเก่ียวของจาก

ผูเชี่ยวชาญ ไปสูประชาคมจุฬาฯ และบุคคลท่ัวไป 

(2) เพ่ือสงเสริมบทบาทการเปน  Knowledge Tank  ดานไทย-อาเซียนพลัส  สงเสริมการใชงาน

ทรัพยากรสารสนเทศและองคความรูจากผูเชี่ยวชาญภายในประชาคมจุฬาฯ ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ

สาธารณะ 

(3) เพ่ือสรางความรวมมือกับพันธมิตรเครือขายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับประชาคมอาเซียน/ อาเซียนพลัส  

ท้ังภายในและภายนอกจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 



เอกสารประกอบการเสวนา  

ดาวนโหลดเอกสารไดท่ี https://www.car.chula.ac.th/upload/Indian-Diaspora-Seminar-booklet.pdf  

 

ชมคลิปงานเสวนา ดาวนโหลดไฟลเอกสารเผยแพร และชมประมวลภาพกิจกรรมยอนหลังไดท่ี 

Facebook : Thailand and ASEAN Information Center  -TAIC

https://www.car.chula.ac.th/upload/Indian-Diaspora-Seminar-booklet.pdf


กําหนดการ และส่ือประขาสัมพันธ  

 

 

 

 

 

 

 



สรุปประเด็นสําคัญจากการเสวนา  

 

 

เม่ือวันศุกรท่ี 8 กุมภาพันธ พ.ศ.2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. สํานักงานวิทยทรัพยากร โดยศูนย

สารสนเทศประเทศไทยและประชาคมอาเซียน รวมกับ ศูนยเอเชียใตศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา และศูนย

อินเดียศึกษาแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดงานเสวนาหัวขอ อินเดียโพนทะเล: ตัวตน ความหมายและ

บานเกิด ณ หองประชุมชั้น 7 สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซ่ึงไดรับความสนใจอยางลน

หลาม การเสวนาครั้งนี้ถายทอดกรณีศึกษาวิถีชีวิตบนพ้ืนท่ีพหุวัฒนธรรม ของลูกหลานรุนท่ี 3 – 5 ของชุมชน

ชาวอินเดียโพนทะเลท้ังในประเทศไทยและตางประเทศไดอยางสนุกสนาน รวมท้ังนําเสนอประเด็นการศึกษาท่ี

ตีพิมพไวหนังสือ “Mapping Migration: Culture and Identity in The Indian Diasporas of Southeast 

Asia and the UK" (พ.ศ. 2561)  และหนังสือหายาก “Our Parsi friends by C.A. Kincaid”(พ.ศ. 2472) 

โดยมีประเด็นนาขบคิดเก่ียวกับการสรางและผสมผสานอัตลักษณตัวตนบนบานเกิดแหงใหม และการรับมือกับ

ทัศนคติ “ความเปนอ่ืน”บนพ้ืนท่ีพหุวัฒนธรรมเพ่ืออยูรวมกันอยางสันติ  



“ความเขมขนของความเปนไทย เกิดจากการผสมผสานทางวัฒนธรรม การกีดกันคนอ่ืน ๆ ออกจากสังคมไทย

จึงเปนสิ่งท่ีทําไดยาก” 

ผศ.ดร.จิรยุทธ สินธุพันธุ รองผูอํานวยการสถาบันเอเชียศึกษา ไดเปด

ประเด็นเรื่องการอพยพยายถ่ินของอินเดียโพนทะเลจาก The Greater India 

เขาสูประเทศไทยในชวงกอนและหลังเกิดการแบงแยกดินแดนจนกลายมาเปน

อินเดียและปากีสถาน และโยงเขาสูประเด็น Mapping migration โดยระบุวา

ชาติพันธุนั้นเปนสิ่งสมมติข้ึนมาเพราะพรมแดนของประเทศท่ีนํามาใชแบงแยก

เชื้อชาติก็เปนสิ่งสมมติข้ึนมาและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเชนกัน   

 

“เราจะรูจักตัวตนของตนเองมากข้ึนเม่ืออยูในสังคมอ่ืน [...] เราเรียนรูความ

เปนอินเดียจาก physical identity ตอนอยูในบานเกิด แตรูจัก cultural 

identity ของความเปนไทยตอนอยูขางนอก” “เขาบอกเราวา You are 

Indian but not Indian-Indian” 

ดร.ซิมม่ี อุปรา ผู เ ช่ียวชาญวัฒนธรรมอินเดียโพนทะเล  กลาวถึง 

ปรากฎการณ Lost diasporas ของทายาทรุนท่ี 3,4 ของชาวอินเดียโพน

ทะเลในจังหวัดเชียงใหมรวมถึงครอบครัวตนเอง อันเนื่องมาจากขาดสายสัมพันธกับแผนดินเกิดของบรรพบุรุษ 

จนไปสูความพยายามศึกษารากเหงาของบรรพบุรุษ และพบวา วัฒนธรรมแบบอินเดียท่ียังฝงอยูในครอบครัว

ชาวอินเดียโพนทะเลสวนใหญเปนวัฒนธรรมแบบชาวบาน (folk culture) ซ่ึงอาจแตกตางจากวัฒนธรรมของ

แผนดินใหญ สังเกตไดจากภาษาท่ีใชในการจดบันทึก อาหารการกิน ธรรมเนียมปฏิบัติในครอบครัว อีกท้ัง

ชี้ใหเห็นวา อัตลักษณ (Identity) ทางวัฒนธรรมของคนประกอบดวยลักษณะทางชาติพันธุ (physical 

identity) และการหลอหลอมทางสังคม (cultural identity) มีความซับซอน (Multiplex) และ

เปล่ียนแปลงไดตลอดเวลา(Multiflex) ตามอิทธิพลกระแสสังคมและสภาพการณทางการเมือง คนๆหนึ่ง

จึงสามารถมีอัตลักษณไดมากกวาหนึ่ง โดยยกตัวอยางประสบการณตรงของตนเองท่ีเติบโตบนพ้ืนท่ีพหุ

วัฒนธรรม มีธรรมเนียมปฏิบัติในครอบครัวตามแบบประเพณีไทย มีความเชื่อเรื่องผีปูผียาตามแบบชาวเหนือ 

และประกอบพิธีทางศาสนาท้ังแบบ พุทธ ซิกซ ฮินดู นอกจากนั้นผูบรรยายไดขยายความดวยประสบการณตรง

จากความเห็นคนอินเดียท่ีมีตอผูบรรยายวา “You’re Indian but not Indian-Indian!” เพราะผูบรรยายมี

รูปรางลักษณะ(physical identity) แบบชาวอินเดียแตมีวิธีคิดซ่ึงถูกหลอหลอมดวยวัฒนธรรมแบบไทย 

(cultural identity)  

 



“ผมรูสึกเปนคนนอกในบานเกิดตัวเองอยูตลอด” 

คุณนาวิน ลาวัลยชัยกุล ศิลปนชาวไทยเชื้อสายอินเดียเจาของรางวัลศิลปาธร : 

สาขาทัศนศิลป ประจําป 2554 อธิบายความรูสึกเปนคนนอกและความเปนอ่ืน

ในสังคม พรอมเลาประสบการณการนําเอาศิลปะมาเปนเครื่องมือในการสราง

ความสัมพันธระหวางคนนอกกับคนสวนใหญในสังคม เชน การลอของเพ่ือน

รวมหองสมัยเรียนวาเปน “แขก” และแกลงแหยใหเขากินหมูดวยภาพจําท่ีวา

แขกคือคนมุสลิม เรื่องท้ังหมดนี้เปนสวนหนึ่งท่ีทําใหผูบรรยายถึงความรูสึก 

“ความเปนอ่ืน” รวมไปถึงประสบการณการท่ีครอบครัวเปลี่ยนนามสกุลแบบ

อินเดียใหเปนแบบไทยอันเนื่องมาจากการรณรงคใหมีการเปลี่ยนชื่อสกุลของรัฐบาลไทยเพ่ือสามารถคาขายใน

ไทยไดงายข้ึน แถมยังเพ่ิมเติมความรูชวนขําขันอีกวาครอบครัวใสคําวา “กุล” ตอทายนามสกุลเพ่ือใหดูเปนชื่อ

สกุลไทยมากข้ึน คุณนาวินยกตัวอยาง งานศิลปะท่ีถายทอดอัตลักษณทางวัฒนธรรมของตนเอง รวมถึงโปร

เจคต “Navin Party” ตามหาคนชื่อนาวินท่ีมีอยูแทบทุกภาษาท่ัวโลกแมจะมีวิธีเขียนท่ีตางกัน แตก็มีรากเหงา

เดียวกัน  การใชศิลปะสรางความสัมพันธใหตนเองและคนอ่ืนๆ ในสังคมบานเกิดและในประเทศอ่ืน เพ่ือให

ตนเองและอัตลักษณของตนไดรับการยอมรับจากคนในสังคมท่ีมีอัตลักษณแตกตางกันอีกดวย 

 

 

 

“คนท่ีนูน [อินเดีย] เรียกผมวา Thailandi” 

“...เพ่ือนโทรมาจากอินเดียเราก็คุยภาษาฮินดีกับเขา แท็กซ่ีก็เขาไมคอยรูสึกอะไร 

เขาก็คิดวาหนาตาแบบนี้ก็คงคุยอะไรแบบนี้อยูแลว ... เสรจ็แลวก็มีเพ่ือนชาว

เหนือโทรมาก็คุย [พูดคําเมือง] สักพักก็เห็นแท็กซ่ีเริ่มขมวดค้ิวแลวมอง  

แท็กซ่ีถาม “สรุปคุณเปนชาติไหน” ผมตอบวา “เรื่องมันยาว” ”  

ผศ.สุรัตน  โหราชัยกุล ผู อํานวยการศูนย อินเดียศึกษาแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย ไดแบงปนประสบการณการรับมือกับความหลากหลายและซับซอนของอัตลักษณทางชาติ

พันธุและวัฒนธรรมของคนอินเดียโพนทะเลในสังคมไทยวาใหสรางความสุขจากส่ิงพบเจอ เพ่ือใหตนดํารง

อยูในสังคมในฐานะของ Indian diasporas ของสังคมได และกลาวถึงการไมเห็นความสําคัญของรากเหงาใน

รุนลูกหลานของอินเดียโพนทะเล วาเปนผลมาจากความเหินกับรากเหงาดั้งเดิมของตนเองและความ 

“กลายเปนอ่ืน” อันเนื่องมาจากอิทธิพลของสังคมไทยท่ีพวกเขาเกิดและเติบโตข้ึนโดยยกตัวอยางมรดกทาง

ศาสนาและวัฒนธรรมท่ีไมมีความเปนอินเดียท่ีแทจริงหลงเหลืออยูเลยดังพบไดจากวัดแขกในสีลม  ผศ.สุรัตน

ไดเนนย้ําถึงประเด็นการรูจักตัวตนของตนเองมากข้ึนจากการไปอยูในสังคมอ่ืนดวยเรื่องเลาจากประสบการณ

ตรงวา “คนท่ีนูน [อินเดีย] เรียกผมวา Thailandi” พรอมกับยกตัวอยางอ่ืนๆ เชน คนขับรถแท็กซ่ีท่ีแสดงความ

สงสัยและตั้งคําถามตอเชื้อชาติท่ีแทจริงของผูบรรยายท่ีอัตลักษณภายนอกเปนคนตางชาติและพูดภาษาฮินดี



และอังกฤษ แตสามารถ “อูกําเมือง”และพูดไทยไดอยางชัดเจน รวมไปถึงการแสดงความคิดเห็นของคนท่ัวไป

ในสังคมไทยตอสําเนียงภาษาไทยของผูบรรยายวา “หนาตาแบบนี้ไมนาจะพูดภาษาไทยไดชัด” หรือ “คุณเปน

คนตางชาติท่ีพูดภาษาไทยไดชัดมาก” ท้ังนี้ ผศ.สุรัตนไดอธิบายถึงความพยายามในการทําให Indian 

diaspora studies เกิดข้ึนและมีการศึกษาท่ีหลากหลายในประเทศไทยใหได โดยกลาวถึงการบันทึกขอมูลและ

ศึกษาประวัติความเปนมาของคนอินเดียโพนทะเลท่ีอยูท่ัวประเทศไทยวาควรไดรับความสนใจมากกวาท่ีเปนอยู   

ผศ.สุรัตนไดสรุปถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของอินเดียโพนทะเลวา “วัฒนธรรมไมเคยมีพรมแดน”  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Credit:  

ศิริพร คํายาด    สรุปเน้ือหาการเสวนา  

นริญา จันทรกลับ   ประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจผูเขารวมกิจกรรมและประมวลภาพกิจกรรม  

พีรสันต ลําตน  สแกนหนังสือหายาก  

พิมพนภา อมฤตวรชัย บรรณาธิการ   

 



ประมวลภาพกิจกรรม  

 

 

 

 

 

 

 



สถิติและผลการสํารวจความพึงพอใจผูเขารวมกิจกรรม  

ผลการประเมินแบงออกเปน 3 สวน คือ ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ความพึงพอใจของ

ผูรวมงานเสวนาฯ และความคิดเห็นเพ่ิมเติมของผูรวมเสวนา 

 งานเสวนา “อินเดียโพนทะเล ตัวตน ความหมาย และบานเกิด” จัดข้ึนในวันศุกรท่ี 8 กุมภาพันธ พ.ศ.

2562 โดยมีผูรวมงานเสวนาฯ จํานวน 186 คน จากจํานวนผูลงทะเบียน 144 คน และมีผูตอบแบบสอบถาม

จํานวน 56 คน (คิดเปนรอยละ 30) ผูรวมงานสวนใหญเปนนักเรียน นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย 

คณาจารย สื่อมวล และบุคคลท่ัวไป เชน นิสิตคณะอักษรศาสตร นิเทศศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ศูนยภารตะศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหิดล สํานักขาวไทยพีบีเอส สํานักขาวTNN TV เปนตน คะแนนความพึงพอใจในการจัดงาน

เสวนาฯ เฉลี่ย 4.46 อยูในระดับดีมาก 

  

  

 



 

คณะผูจัดงาน 

ศูนยสารสนเทศประเทศไทยและประชาคมอาเซียน 

สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

ทีมประสานงานหลัก จัดทําสื่อประชาสัมพันธและเอกสารแจก  

กชกร สัจภาพพิชิต   วิชสรา  อินทรัตน 

ทีมจัดเตรียมสถานท่ี งานตอนรับและจัดเลี้ยง  

นริญา จันทรกลับ ศิริพร คํายาด  พีรสันต ลําตน   

สุธิดา สวัสดิ์นที  ธํารงค มะลิออง  นิพา แซอ่ึง 

ทีมงานเบื้องหลัง: ดูแลการบริการทรัพยากรสารสนเทศ ณ หองอาน 

รุงฤดี นิลวิเชียร  วิภา จารีวงศไพบูลย อนุรักษ ม่ังมี 

กํากับและบริหารโครงการ  

ฐิตยารัตน อินทวงศ   พิมพนภา อมฤตวรชัย วราวรรณ วีรวรวงศ 

 

Special Thanks:  

1. ขอบคุณฝายบริการขอมูลสารสนเทศ  ท่ีใหยืมอุกรณตางๆ ชวยเตรียมหองประชุม ชวยบันทึกภาพ 

ประชาสัมพันธ ถายทอด Livestreaming    

2. ขอบคุณฝายบริหาร  ท่ีชวยจัดเตรียมสถานท่ี และบัตรผานประตู  รวมถึงสงทีมชางและแมบานชวยดูแลความ

เรียบรอยและอํานวยความสะดวกตางๆ 
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