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 การวิจัยเรื่องพระพิฆเนศ: แนวคิด พัฒนาการ วิวัฒนาการการผสมผสานความเช่ือใน
สังคมไทย เป็นการวิจัยแบบประยุกต์ (Applied Research) คือผสมผสานวิธี (Mixed Method 
Research) ไ ด้แก่  การวิ จั ย เชิ งป ริม าณ  (Qualitative Research) และการวิ จั ย เชิ ง คุณ ภาพ 
(Qualitative Research) สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ๓ ประการดังนี้  
ประการแรก  เพื่อศึกษาแนวคิด พัฒนาการ วิวัฒนาการของพระพิฆเนศในสังคมไทย  ดำเนินการวิจัย
โดยวิธีการ ๓ วิธี คือ ๑) การศึกษาเอกสารจากข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ แล้ววิเคราะห์ข้อมูลด้วยการ
วิเคราะห์เนื้อหา ๒) การแจกแบบสอบถามกลุ่มประชากรตัวอย่าง จำนวน ๔๐๐ รูป/คน แล้ววิเคราะห์
ข้อมูลด้วยค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
และนำเสนอในรูปแบบตารางประกอบคำบรรยาย ๓) การสัมภาษณ์  มี ผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการ
สัมภาษณ์ ได้แก่ พระภิกษุ และประชาชนท่ัวไปท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานท่ีท่ีมีพระพิฆเนศต้ังอยู่ ๒ 
แห่ง คือวัดสมานรัตนาราม อำเภอคลองเขื่อน จำนวน ๑๐ รูป/คน และสมาคมชาวฉะเชิงเทรา 
(สมาคมชาวแปดริ้ว) จำนวน ๑๐ คน และผู้เช่ียวชาญทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งส้ิน จำนวน ๒๑ รูป/
คน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และสรุปตามแบบสัมภาษณ์   
ประการท่ี ๒  เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงและการผสมผสานทางความเช่ือเกี่ยวกับพระพิฆเนศใน
สังคมไทย  และประการท่ี ๓  เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบและการเปล่ียนแปลงทางความเช่ือตามแนว
พระพุทธศาสนาของสังคมไทย ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างรูปเคารพท่ีไม่ได้มาจากความเช่ือทาง
พระพุทธศาสนาจริง ๆ ซึ่งปรากฏให้เห็นท่ัวไปในสังคมไทยปัจจุบัน โดยใช้วิธีเดียวกับวิธีท่ีใช้ใน
วัตถุประสงค์ประการแรก 
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 ๑. ด้านแนวคิดเกี่ยวกับพระพิฆเนศของสังคมไทยให้ความสำคัญว่าพระพิฆเนศเป็นเทพ
แห่งการขจัดอุปสรรค และเป็นเทพท่ีพึ่งทางใจของผู้ประสงค์จะพ้นจากทุกข์มากกว่าแนวคิดพระ
พิฆเนศเป็นเทพแห่งโชคลาภ และเป็นเทพแห่งศิลปวิทยา  ซึ่งผู้ให้ข้อมูลให้ความสำคัญค่อนข้างน้อย   . 
 ๒. ด้านการพัฒนาการและวิวัฒนาการการเคารพนับถือพระพิฆเนศเพราะเห็นว่าผู้นำให้
ความเคารพนับถือจึงเคารพนับถือหรือประพฤติปฏิบัติตาม และเห็นว่าการเคารพนับถือพระพิฆเนศมี
มาต้ังแต่สมัยเริ่มประวัติศาสตร์ชาติไทย ส่วนความเห็นเกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐของไทยบางหน่วยงาน
ได้นำรูปพระพิฆเนศมาทำเป็นตราสัญลักษณ์ เพื่อแสดงความเคารพยกย่องตามผู้ให้ข้อมูลให้
ความสำคัญค่อนข้างน้อย   
 ๓. การผสมผสานทางความเช่ือในสังคมไทย ผู้ให้ข้อมูลให้ความสำคัญเกี่ยวกับการสร้างรูป
พระพิฆเนศไว้เคารพบูชา ไว้ให้เช่าเพื่อการหาทุนสร้างสาธารณประโยชน์ ศาสนสถาน หรือเพื่อการ
ท่องเท่ียวตามสถานท่ีต่าง ๆ ในประเทศไทยมีมากขึ้นทุกวันอย่างเห็นได้ชัดเป็นอันดับต้นๆ และเห็นว่า 
เหล่าศิลปินไทยแทบทุกแขนงต่างให้ความเคารพนับถือบูชาพระพิฆเนศ ปัจจุบันความเช่ือเรื่องเทพหรือ
เทวดาท้ังแบบพราหมณ์หรือฮินดูและแบบพุทธของสังคมไทยยากท่ีจะแยกออกจากกันและในการ
บำเพ็ญกุศลพิธีหรือบุญพิธี มักมีเรื่องเทพ/เทวดาเข้าเกี่ยวข้องเสมอ เช่นการสวดอัญเชิญเทพหรือ
เทวดามาสถิตในมณฑลพิธีเป็นต้น เป็นเรื่องสำคัญตามลำดับ   
 ๔. ด้านผลกระทบและการเปล่ียนแปลงทางความเช่ือตามแนวพระพุทธศาสนาของ
สังคมไทย ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างรูปเคารพท่ีไม่ได้มาจากความเช่ือทางพระพุทธศาสนาจริงๆ ซึ่ง
ปรากฏให้เห็นท่ัวไปในสังคมไทยปัจจุบัน ผู้ให้ข้อมูลให้ความสำคัญเกี่ยวกับผลกระทบและการ
เปล่ียนแปลงความตามแนวพระพุทธศาสนาของสังคมไทยในเรื่อง ไม่ว่าพระพุทธเจ้าหรือศาสดาของ
ศาสนาอื่น ๆ ทุกท่านล้วนสอนคนให้เป็นคนดีเป็นอันดับต้นๆ ให้ความสำคัญเรื่ อง สังคมไทยให้
ความสำคัญเรื่องปากท้องของตน เศรษฐกิจต้องมาก่อน เช่น การอยู่ดีกินดี เช่ือเทพหรือเทวดาองค์ใดก็
ได้ ขอให้ได้ประสบผลได้เร็วเช่นความร่ำรวย การไร้โรคาพยาธิ เป็นต้น เป็นใช้ได้ เป็นเรื่องรองลงมา 
และตามด้วยความเห็นว่าสังคมไทยส่วนมากสับสนไม่สามารถจำแนกว่าความเช่ือแบบใดเป็นพุทธหรือ
ความเช่ือแบบใดเป็นพรามณ์หรือฮินดู และผลกระทบทางความเช่ือของสังคมไทยไม่น่าจะมี ถึงมีก็ไม่
มาก เพราะศาสนาพุทธและศาสนาฮินดูต่างมีคำสอนท่ีแตกต่างกันอยู่แล้ว 
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ABSTRACT 
 Purpose of study: The proposed research aims to investigate the concepts, 
development and evolution of Ganesh on integrated faith in Thai society. It involved 
the study of documents from primary and secondary data.  The research also 
examines changes in view of people both monks and lays, regarding the belief in 
Ganesh.  This study will examine the impact of images/statute/temples of Ganesh on 
the faith of people in Thai Society. 

Methodology: A mixed design was employed (quantitative and qualitative) 
400 questionnaires were collected from the people visiting Lord Ganesh Temple. 20 
people were interviewed for the expert advices and opinion. 10 people from Wat 
Samanrattanaram and 10 people from Ganesh park, Chachoengsao Province. The data 
was analyzed by Mean and Standard Deviation and presented in tabular form. 
 Result: A significant effect of new information about how the concepts 
develop and evolve about Lord Ganesh on the integrated faith of people in Thai 
Society. Several significant correlations were detected. 
 Discussion: The impact of new information was not as large as expected. 
The result suggested a mixed response, that the respect toward the 
images/statute/temple of Lord Ganesh comes from either following high rank people, 
leaders etc. or it comes from history itself. This may be related to methodological 
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issues but consideration is given to other explanations. Finding were discussed in 
relation to previous research along with the review of the strength and limitation of 
the study. Further directions for future research are also suggested   

Keywords: Ganesh, Concept, Evolution, Integrated, Faith, Thai society. 
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คำอธิบายการใช้อักษรย่อบอกชื่อคัมภรี์ 

 

คำย่อภาษาไทย 

คำย่อเก่ียวกับพระไตรปิฎก 
อักษรย่อในรายงานการวิจัยฉบับนี้ ใช้อ้างอิงจากพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ การอ้างอิงใช้ระบบระบุ เล่ม ข้อ หน้า หลังคำย่อช่ือคัมภีร์ดังตัวอย่าง 
เช่น ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๐๘/๑๕๕. หมายถึง ทีฆนิกาย มหาวรรค พระไตรปิฎก เล่มท่ี ๑๐ ข้อท่ี ๒๐๘ 
หน้า ๑๕๕ 

พระสตุตันตปิฎก 

ที.ปา. (ไทย) = สุตตันตปฎิก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (ภาษาไทย) 
ม.มู. (ไทย) = สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ (ภาษาไทย) 
สํ.ม. (ไทย) = สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค (ภาษาไทย) 
องฺ.ติก. (ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.ปญฺจก (ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาติ (ภาษาไทย) 
องฺ.สตฺตก. (ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.ทสก. (ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต (ภาษาไทย) 
 

 

 



 บทท่ี ๑ 

บทน ำ 

 

๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 คนไทยถึงแม้ว่าจะยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาเป็นแนวคิด ความเชื่อ และเป็นคติแบบ
แผนในการด ารงชีวิตมาช้านาน แต่ก็ยังรับเอาแนวคิดความเชื่อทางศาสนาอ่ืนมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
ทางจิตใจโดยการผสมผสานได้อย่างลงตัวอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกล่าวถึงเทพเจ้า ผี สาง 
เทวดา ไม่สามารถจะปฏิเสธได้ว่า คนไทยนับถือจ าเพาะพระพุทธศาสนาหรือค าสอนของพระพุทธเจ้า
แต่เพียงอย่างเดียว คนไทยยังรู้จักเคารพนับถือกันเทพเจ้า เช่น พระพิฆเนศ พระพรหม พระวิษณุ 
พระศิวะ เป็นต้น 
 ประวัติศาสตร์ไทยไดก้ล่าวถึงวัฒนาการความเชื่อและศาสนาของประชาชนคนไทยว่าด้วย
การสร้างเทวสถานไว้ตอนหนึ่งว่า “...ส าหรับเทวสถานในความเชื่อของศาสนาพรามณ์นั้น ได้มีการ
สร้างเทวสถานเป็นองค์พระปรางค์ส าหรับประดิษฐานพระผู้เป็นเจ้าของพรามณ์ทั้งหลาย รวมเรียกว่า 
พระไสยศาสตร์ อันได้แก่เทวรูปของ พระปรเมศวร (พระอิศวร) พระพิฆเณศวร พระวิษณุจักร (พระ
นารายณ์) พระอุมา (ศักติของพระอิศวร) พระหริหระ (เทวรูปที่รวมพระศิวะกับพระวิษณุไว้ในองค์
เดียวกัน) จึงท าให้การท าบุญบ าเพ็ญกุศลที่เป็นมงคลนั้นมีทั้งพิธีพระสงฆ์และพิธีพราหมณ์ผสมผสาน
กันสืบมาจนทุกวันนี้”๑ 
 สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนโดยพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ 
ได้กล่าวถึงความเป็นมาของศาสนาพราหมณ์และคณะพราหมณ์ในประเทศไทยหรือสยามประเทศไว้
เช่นกันว่า ศาสนาพราหมณ์และคณะพราหมณ์ได้เข้ามามีบทบาทในดินแดนของประเทศไทย ก่อนที่
คนไทยจะสร้างอาณาจักรเป็นปึกแผ่น  นักวิชาการหลายท่านให้ความเห็นว่าคนไทยรับเอาศาสนา
พราหมณ์มาหลายเส้นทาง 
 เส้นทางที่ ๑ ได้แก่ ภาคกลางตอนบน ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย ส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลผ่านทางเขมรซึ่งขณะนั้นคือ อาณาจักรฟูนัน ราวพุทธศตวรรษที่ 
๖ โดยเขมรมีอิทธิพลและบทบาททั้งทางด้านการเมืองและทางด้านศิลปะอยู่ในดินแดนแถบนี้มาก่อน 
ดังปรากฏหลักฐานจากโบราณสถาน เช่น ปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทหินพิมาย เป็นต้น 
 เส้นทางที่ ๒ ได้แก่ ภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันตก ได้รับอิทธิพลผ่านอาณาจักร
ทวารวดี ซึ่งมีเมืองนครปฐมเป็นศูนย์กลาง โดยรับเอาศาสนาพราหมณ์มาจากอินเดียโดยตรง เนื่องจาก
ในราว พ.ศ. ๓๐๓ เมื่อครั้งที่พระโสณเถระกับพระอุตรเถระได้เข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
                                                 

 ๑พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ, ประวัติศำสตร์ไทย, (พิมพ์ครั้งท่ี ๑, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สุขภาพใจ. 
๒๕๔๗), หน้า ๑๒๐. 



 ๒ 

อาณาจักรทวารวดี พระเถระเหล่านี้เข้ามาในฐานะศาสนทูตของพระเจ้าอโศกมหาราช การเดินทางมา
ในครั้งนั้น มีคณะพราหมณ์จากอินเดียติดตามมาด้วย ด้วยเหตุนี้ นักวิชาการ อาทิ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ 
ดิศกุล และกาญจนา สุวรรณวงศ์ จึงสันนิษฐานว่า ศาสนาพราหมณ์น่าจะได้ประดิษฐานตั้งมั่นในผืน
แผ่นดินไทยนับจากสมัยนั้นเป็นต้นมา ดังปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีในสมัยทวารวดี ที่เกี่ยวเนื่อง
กับศาสนาพราหมณ์ อาทิ เทวสถาน เทวรูป พระเป็นเจ้าต่างๆ ในบริเวณจังหวัดในภาคตะวันตก เช่น 
ที่จังหวัดนครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี และกาญจนบุรี  
 เส้นทางที่ ๓ ได้แก่ ภาคใต้ของไทย โดยรับผ่านพราหมณ์ที่มากับพ่อค้าอินเดียซึ่งเดินทาง
มาค้าขายที่เมืองท่าต่างๆทางภาคใต้ ในสมัยอาณาจักรศรีวิชัย โดยพบหลักฐานทางโบราณคดีอัน
เกี่ยวเนื่องกับศาสนาพราหมณ์ในที่ต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก เช่นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 
ปัตตานี พังงา พัทลุง 
 อนึ่ง หลักฐานทางโบราณคดีที่รับอิทธิพลผ่าน ๓ อาณาจักรข้างต้นแสดงว่า ในระยะแรก 
ผู้ที่นับถือศาสนาพราหมณ์นั้น ส่วนใหญ่เป็นพวกชนชั้นสูง เนื่องจากสถาบันกษัตริย์ยอมรับพิธีกรรม
ทางศาสนาพราหมณ์  ในขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ ก็ยังคงนับถือพระพุทธศาสนา และมีความเชื่อ
ดั้งเดิม และบางส่วนมีความเชื่อผสมผสานระหว่างพระพุทธศาสนา ศาสนาพราหมณ์ และความเชื่อ
เรื่องผี ต่อมา เมื่อกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี พระเจ้าแผ่นดินราชวงศ์พระร่วงได้ทรงเอาพระทัยใส่ในการ
ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนามาก แต่ในขณะเดียวกันก็ทรงเอาพระธุระในกิจการของศาสนาพราหมณ์
ด้วย ในฐานะทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก ดังปรากฏจากโบราณสถานในศาสนาพราหมณ์หลายแห่ง 
เช่น วัดศรีสวา วัดพระพายหลวง ศาลตาผาแดง วัดเจ้าจันทร์ ที่ใช้เป็นเทวสถานในอาณาจักรสุโขทัย 
รวมถึงหลักฐานในศิลาจารึกหลักต่างๆ เช่น ศิลาจารึกวัดศรีชุม ศิลาจารึกวัดป่ามะม่วง โดยในจารึกวัด
ป่ามะม่วง จังหวัดสุโขทัย (หลักท่ี ๔) สมัยพระมหาธรรมราชาที่ ๑ (ลิไทย) เป็นอักษรขอม ภาษาเขมร 
มีการกล่าวถึงการสร้างเทวรูปไว้ส าหรับบูชา และสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลง
กรณ์ ทรงแปลได้ความดังนี้ "...แล้วทรงหล่อรูปพระศรีอาริย์พระองค์หนึ่ง ประดิษฐานไว้ในพระ
วิหารคด ทิศใต้ในอาราม ครั้งหนึ่งตรัสสั่งนายศิลปินนายช่าง ให้หล่อรูปพระนเรศ พระมเหศวร พระ
วิษณุกรรม รูปพระสุเมธวรดาบส พระศรีอาริย์ ทั้ง ๕ รูปนี้ ประดิษฐานไว้ในหอเทวาลัยมหาเกษตร
พิมาน ไว้เป็นที่นิพัทธบูชา ณ ต าบลป่ามะม่วง..." 
 พระราชพิธีส าคัญที่เกี่ยวข้องกับลัทธิพราหมณ์ในสมัยสุโขทัยคือพระราชพิธีอภิเษก  ได้
กล่าวไว้ในจารึกวัดป่ามะม่วง พ.ศ. ๑๙๐๔ ว่า “พระยาลือไทย…รู้พระปิฏกไตรได้ขึ้นเสวยราชย์ใน
เมืองศรีสัชชนาลัยสุโขทัย แทนปู่พ่อ ฝูงเท้าเป็นพระยาเบื้องตะวันออกตะวันตกหัวนอนตีนนอน ต่าง
คนต่างมีใจใคร่ใจรัก เอามงกุฎขันชัยศรีเศวตรฉัตรมายัดยัญอภิเษกให้เป็นท้าวพระยา ทั้งหลายจัง
สมมติขึ้นชื่อ ศรีสุริยพงศ์รามมหาธรรมราชาธิราชเสวยราชย์ชอบด้วยทศพิธราชธรรม”๒ 
  ความส าคัญของศาสนาพราหมณ์ปรากฏเด่นชัดที่สุดในสมัยพระมหาธรรมราชาที่ ๑ 
พระยาลิไท (พ.ศ. ๑๙๑๑ – ๑๙๑๗) กล่าวคือ มีการแต่งตั้งพราหมณ์ในราชส านักในต าแหน่งพระ
ศรีมโหสถพระมหาราชครูปุโรหิต เพ่ือถวายความรู้ ค าปรึกษาราชการต่าง ๆ และมีการพระราชพิธี

                                                 

 ๒บ ารุง ค าเอก, อิทธิพลของศำสนำ พรำหมณ์-ฮินดูในรัชสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น, รายงานการ
วิจัย, (กรุงเทพมหานคร, มหาวิทยาลัยศลิปากร, ๒๕๓๕),  หน้า ๕๖. 



 
 

๓ 

ตามค าภีร์พระเวทและพระราชพิธีสิบสองเดือน ในต าแหน่งออกพระศรีมโหสถยศกมเลศครรไลหงส์
พงศ์มหาพฤฒาจารย์ เป็นต าแหน่งพราหมณ์ปุโรหิต๓ 
 อีกท้ังยังปรากฏต าแหน่งพราหมณ์และพระราชพิธีที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาพรามณ์ เป็นแร
งบบรรดาลใจในการแต่งวรรณกรรมต ารับนางนพมาศในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นด้วย  ในหนังสือนาง
นพมาศ ได้กล่าวถึงความส าคัญของพราหมณ์ไว้ดังนี้คือ 
 “ประการหนึ่ง พราหมณาจารย์อันทรงและวิตรกุณฑลธุร า มีชาติและตระกูลมิได้เจือ ก็
ย่อมวิเศษด้วยไตรเพทเวทมนต์ รู้ลักษณะผูกพรตกระท าการพระราชพิธีทั้งสิบสองเดือน เพ่ือให้สมเด็จ
พระเจ้าแผ่นดินทรงเจริญในราชสมบัติปราศจากภยันตราย อันว่าพระมหากษัตริย์ขัตติยราชตระกูลก็ดี 
และนรชาติชายหญิงตระกูลทั้งหลายก็ดี และนรชาติประชาชาติชายหญิงตระกูลทั้งหลายก็ดี ย่อมเชื่อ
เชิญพราหมณ์หมู่นี้ไปในการมงคลต่าง ๆ มีการท าอาวาหมงคลเป็นต้น...”๔ 
  สมัยนี้มีสร้างเทวรูปสัมฤทธิ์ขึ้นหลายองค์ เช่น พระอิศวร พระอุมา พระนารายณ์ พระ
พรหม และพระหริหระ (พระอิศวรรวมกับพระนารายณ์) ลักษณะพระพักตร์เหมือนกับเทวรูปหมวด
ใหญ่ของสุโขทัยต่างกันตรงที่เครื่องทรง การที่สมัยสุโขทัยซึ่งนับถือพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์อย่าง
แน่นแฟ้น แต่หล่อเทวรูปทางศาสนาพราหมณ์หลายองค์ หม่อมเจ้า สุภัทรดิส ดิศกุล  บิดาแห่งประวติ
ศาสตร์ศิลปะ ทรงให้ความเห็นในเรื่องนี้ว่า “พระเจ้าแผ่นดิน…ทรงจ าต้องอุปถัมภ์ศาสนาพราหมณ์เพ่ือ
ประกอบพระราชพิธีต่าง ๆ และเพ่ือการปกครองประเทศเช่นเกี่ยวกับการตัดสินอรรถคดี เพราะ
พราหมณ์เป็นผู้รักษาคัมภีร์ธรรมศาสตร์ เป็นต้น…”๕ 
  ในสมัยอยุธยาปรากฏหลักฐานร่องรอยอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์อย่างเด่นชัด ในสมัย
นี้ศาสนาพราหมณ์ได้แพร่หลายมาก ในกลุ่มชนชั้นสูง คติความเชื่อและพิธีกรรมต่างๆ ได้เข้ามา
ผสมผสานกับพิธีกรรมดั้งเดิมของคนไทยนับแต่นั้นมา ที่ส าคัญคือการรับเอาคติเทวราชา ซึ่งเป็น
หลักการที่ยอมรับสถานะของพระเจ้าแผ่นดินว่า ทรงเป็นเทวราช หรือผู้สืบเชื้อสายมาจากพระเป็นเจ้า 
(พระนารายณ์ หรือพระอิศวร)  หลักการนี้ได้น ามาใช้เป็นหลักในการปกครองประเทศ นับแต่สมัยพระ
เจ้าอู่ทองเป็นต้นมา ตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นคติเทวราชาชัดเจน คือการเฉลิมพระนามของพระ
เจ้าแผ่นดิน ให้พ้องกับพระนามของพระเป็นเจ้า อาทิ สมเด็จพระรามาธิบดี สมเด็จพระราเมศวร 
สมเด็จพระยาราม สมเด็จพระนเรศวร และสมเด็จพระนารายณ์ นอกจากนี้การออกพระนามพระเจ้า
แผ่นดินในพระราชพงศาวดาร ก็มักเติมสร้อยพระนาม ให้มีพระนามของพระเป็นเจ้ารวมอยู่ด้วย ดังใน 
"พระราชพงศาวดารกรุงศรอียุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม)" ที่ออกพระนามสมเด็จพระเอกาทศรถว่า 
พระบาทสมเด็จพระเอกาทศรถอิศวร และด้วยเหตุที่พระเจ้าแผ่นดินทรงเป็นเทวราชนี้เอง พราหมณ์

                                                 

 
๓สุพาภรณ์ ไผ่แก้ว, สถำนะและบทบำทของพรำหมณ์ในรำชส ำนักในสมัยพระบำทสมเด็จพระพุทธ 

ยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช (พ.ศ. ๒๓๒๕ – ๒๓๕๒), รายงานการวจิัย, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 
๒๕๔๙), หน้า ๓๐. 
 

๔ศิลปากร, กรม, นำงนพมำศ หรือ ต ำรับท้ำวศรีจุฬำลักษณ์, (กรุงเทพมหานคร: ศิลปาบรรณาคาร, 
๒๕๑๓), หน้า ๑๙. 
 ๕สุภัทรดิส ดิศกลุ, หม่อมเจ้า, ศลิปะในประเทศไทย, พิมพ์ครั้งท่ี ๑๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, ๒๕๔๖),  หน้า ๒๗ – ๒๘. 



 ๔ 

จึงได้น าเอาพิธีต่างๆ เข้ามาใช้ในพระราชส านักเพ่ือเสริมสร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้แก่พระเจ้าแผ่นดิ น  
ดังนั้น พราหมณ์ในสมัยนั้นจึงได้รับการยกย่องอย่างมาก 
  นอกจากพราหมณ์ราชส านักในกรุงศรีอยุธยาแล้ว ยังมีพราหมณ์จากอินเดียใต้ หรือที่มี
ชื่อเรียกว่าปัญจทราวิฑ เข้ามาตั้งถ่ินฐานที่ภาคใต้ของไทย นอกเหนือไปจากชุมชนพราหมณ์ที่ได้อาศัย
อยู่มาก่อนหน้านี้แล้ว การเข้ามาครั้งนี้มีปรากฏอยู่ในต านานพราหมณ์เมืองนครศรีธรรมราช ที่กล่าวว่า 
พ.ศ. ๑๘๙๓ ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง มีพ่อค้าจากเมืองรามนคร มาค้าขายที่กรุงศรีอยุธยา เมื่อ
กลับบ้านเมืองได้ไปกราบทูลพระเจ้าแผ่นดินของตนว่า ยังมีองค์พระนารายณ์อวตารอีกองค์หนึ่งที่กรุง
ศรีอยุธยา พระเจา้รามนครได้ทรงสดับเช่นนั้นก็มีพระราชประสงค์จะเจริญพระราชไมตรีด้วย     จึงได้
พระราชทานเทวรูปพระนารายณ์ เทวรูปศรีลักษมี เทวรูปพระอิศวร พระมเหวารีย์บรมหงษ์ และชิงช้า
ทองแดง มาถวายพระเจ้าแผ่นดินไทย โดยให้คณะพราหมณ์ ๕ เหล่า มีพราหมณ์ธรรมนารายณ์เป็น
หัวหน้า เดินทางมาสู่กรุงศรีอยุธยา ในระหว่างทางมีพายุพัดเรือมาเข้าฝั่งที่ปากแม่น้ าตรัง กรมการ
เมืองได้รายงานไปยังเมืองนครศรีธรรมราช เจ้าพระยานครศรีธรรมราชจึงรายงานต่อไปยัง
พระราชส านัก จึงโปรดให้เจ้าพระยาโกษาธิบดีไปรับเทวรูปมาประดิษฐานไว้ที่กรุงศรีอยุธยา แต่
ปรากฏว่าเดินทางไปไม่ได้ เนื่องจากเกิดพายุขึ้นอีก จึงมีพระบรมราชานุญาต ให้น ามาประดิษฐานไว้ที่
เมืองนครศรีธรรมราช โดยโปรดให้คณะพราหมณ์ ๕ เหล่าเป็นผู้รักษา อีกทั้งยังมอบหมายหน้าที่ใน
การประกอบพิธีกรรมต่างๆ ให้เจ้าพระยานครศรีธรรมราชด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้ ปรากฏหลักฐานเป็น
ข้อความในต านานพราหมณ์เมืองนครศรีธรรมราช ดังนี้  "... อนึ่ง มีตราพระมหาราชครู แลตรา
เจ้าพระยาโกษาโปรดออกมาลุแก่เจ้าเมืองผู้รั้ง กรมการผู้ได้เปนพนักงานส าหรับแผ่นดินเมืองนครให้
ท าพิธีมงคลโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไว้ ส าหรับพิธีกรรมโรหิตนี้ พิธีจองตังเปรียงสาด
โคม ตรีย าพวาย ติริยปาวาย พิธียกประตูเมืองทั้งเก้า แลท าภลมินลงบา ค่ายปากน้ า ตั้งพระหลักเมือง 
พิธีแซกท าอุบาทว์เมือง พิธีสระสนาน ฝังหลักช้างโรงโขลนทวาร เบิกไพร ทอดเชือก ดามเลือก สระหัว
ช้าง พิธีสูดเมฆให้ฝนตก สุริน อุปราคา สนานลาไพร ท าหมดควาน กงคราวยะ มงคลพิธี ๒๐ ประการ 
ทรงพระกรุณาโปรดให้ไว้เปนพิธีพราหมณ์ ตั้งกุณฑ์มงคลฝ่ายเดียว อนึ่ง เศกสมโภช ที่พระศรีรัตนมหา
ธาตุ สัพพันมงคลเดือนสิบ ขึ้นศรีมงคลเดือนศรีก็ดี แลบริสุทธิอุบาทว์มงคลศรีรัตนมหาธาตุ แลอัฐยัน
ศรียะพิธี ๕ ประการนี้ โปรดไว้ให้พระสงฆ์แลพราหมณ์ตั้งกุณฑ์พิธีเข้ากัน ..." คณะพราหมณ์กลุ่มนี้จึง
ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่เมืองนครศรีธรรมราชและเมืองใกล้เคียงนับแต่นั้นมา ภายหลังมีพราหมณ์ส่วนหนึ่ง ได้
อพยพย้ายไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่เมืองเพชรบุรี จนกลายเป็นชุมชนพราหมณ์ที่ส าคัญอีกแห่งหนึ่งของ
ประเทศไทย 
 เมื่ อคราวที่ สถาปนากรุ ง เทพมหานครเป็นราชธานีแห่ งกรุ งรัตนโกสินทร์นั้ น 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช มีพระราชด าริว่า เหตุการณ์เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 
๒ นั้น ส่งผลให้ต าราต่าง ๆ ถูกท าลาย และสูญหายไปจ านวนมาก รวมทั้งพราหมณ์ราชส านักก็พลัด
หายไป จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ไปสืบหาต าราต่าง ๆ ที่หัวเมืองปักษ์ใต้มายังกรุงเทพฯ  และ
ให้น าพราหมณ์ภาคใต้ขึ้นมารับราชการเป็นพราหมณ์ประจ าพระราชส านัก เพ่ือรื้อฟ้ืนและวางหลัก
ของพิธีการต่าง ๆ ส าหรับพระนครให้เหมือนกับสมัยอยุธยา นอกจากนี้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างเทวสถาน
โบสถ์พราหมณ์ส าหรับพระนครขึ้น โดยอยู่เยื้องกับวัดสุทัศนเทพวราราม คณะพราหมณ์เหล่านี้ จึงตั้ง
ถิ่นฐานอยู่บริเวณเทวสถาน และเกิดเป็นชุมชนโบสถ์พราหมณ์ มาจนถึงปัจจุบัน 
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 ดังนั้น จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า คนไทยมีความเกี่ยวข้องกับการยอมรับนับถือศาสนา
พราหมณ์มาตั้งแต่ในอดีตอย่างปฏิเสธไม่ได้ แม้แต่นักวิชาการของไทยหลายท่านก็ได้กล่าวถึงใน
ลักษณะที่คล้ายคลึงกันเก่ียวกับการยอมรับการผสมผสานทางความเชื่อของสังคมไทยเรื่องเทพเจ้าของ
ศาสนาพราหมณ์ไว้ดังนี้ 
          การบูชาสิ่งศักดิ์ เป็นวัฒนธรรมทางความคิดที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือก่อให้เกิดความมั่นคง
ทางด้านจิตใจ เนื่องจากความสุขที่เกิดขึ้นในจิตใจนั้นเป็นความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์๖ 
 แม้โลกปัจจุบัน วิทยาศาสตร์จะมีอิทธิพลอย่างสูงในหลากหลายด้าน แต่มีอีกหลายเรื่องที่
วิทยาศาสตร์ไม่สามารถตอบสนองความต้องการ และอธิบายปรากฏการณ์บางอย่างได้ ท าให้ความเชื่อ
ทางไสยศาสตร์เข้ามามีอิทธิพลในการอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆเพ่ือช่วยให้มนุษย์มีความเข้าใจและ
รู้สึกอบอุ่นใจในหลายเรื่องราว๗ 
 ในสังคมไทย ความเชื่อมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตในสังคมมาอย่างยาวนาน แม้ปัจจุบัน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเข้าถึงท าให้อธิบายความเชื่อต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบ ส่งผลถึงความ
เชื่อเหล่านั้นให้สูญสลายไป อย่างไรก็ตามความเชื่อบางอย่างยังมีผลทางจิตใจและมีอิทธิพลต่อการ
ด าเนินชีวิต  
           คติการนับถือพระพิฆเนศเข้ามาถึงประเทศไทยตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๑๐ โดยเข้ามาทาง
ภาคใต้ก่อน เทวาลัยของพระพิฆเนศที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองไทยปรากฎที่แหล่งโบราณคดีเขาคา จังหวัด
นครศรีธรรมราช มีอายุในพุทธศตวรรษที่ ๑๒ เชื่อว่าบรรพชนในภาคใต้ในยุคดังกล่าวนับถือพระ
พิฆเนศตามแบบอินเดียคือเป็นเทพผู้ขจัดอุปสรรค เทวรูปพระพิฆเนศวรเริ่มแพร่หลายมากขึ้นเมื่อถึง
ไทยอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากขอม เทวรูปเหล่านี้พบในปราสาทหินหลายแห่ง ทั้งที่เป็นเทวรูปลอ
ยองค์ส าหรับบูชาภายในปราสาท และอยู่บนทับหลังหรือหน้าบัน การนับถือพระพิฆเนศวรเป็นเทพ
แห่งศิลปวิทยา เป็นการริเริ่มโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างแท้จริง เนื่องจาก
พระองค์ท่านโปรดการประพันธ์กวีนิพนธ์และศิลปศาสตร์จึงยกย่องพระพิฆเนศวรเป็นพิเศษ โดยทรง
น าคุณสมบัติที่ เป็นของพระสุรัสวดีมาแต่เดิมมารวมเข้ามาเป็นของพระพิฆเนศวรส าหรับกรุง
รัตนโกสินทร์ขึ้นเป็นครั้งแรก ณ พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ไว้ส าหรับการนาฏศิลป์
โดยเฉพาะเมื่อทรงตั้งวรรณคดีสโมสรก็พระราชทานเทวรูปพระพิฆเนศวรเป็นตราประจ าสถาบันนั้น 
เมื่อกรมศิลปากรเกิดขึ้นและรับตราดังกล่าวมาเป็นตราประจ ากรม ต่อมาพระพิฆเนศจึงกลายมาเป็น
เทพและศิลปวิทยาของไทยโดยสมบูรณ์๘ 
 นอกจากนี้ ต าราต่าง ๆ ได้กล่าวถึงที่มาของพระพิฆเนศไว้ในต าแหน่งที่สูง เป็นเทพที่มี
ความส าคัญและฤทธิ์มาก มีความเฉลียวฉลาด มีคุณธรรม คอยช่วยเหลือปกป้องปราบปรามสิ่งชั่วร้าย
                                                 

 ๖ประสพชัย พสุนนท์, ปัจจัยพฤติกรรมกำรบูชำพระพิฆเนศวรของนักศึกษำมหำวิทยำลัยศิลปำกร 
วิทยำเขตสำรสนเทศเพชรบุรี, รายงานการวิจัย (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๔) หน้า 
๒๘. 
 ๗ศิริชัย ทรวงแสวง,  ควำมเชื่อในเร่ืองโหรำศำสตร์กับพฤติกรรมกำรด ำเนินธุรกิจ: กรณีศึกษำกลุ่ม
นักธุรกจิของหอกำรค้ำจังหวัดเชยีงใหม่, รายงานวจิัย, (เชียงใหม:่ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ๒๕๔๘), หน้า ๑. 
 ๘กิตติ วัฒนะมหาตม,์ ตรีเทวปกรณ์, พิมพ์ครั้งท่ี ๔, กรุงเทพมหานคร: สรา้งสรรค์บุ๊คส,์ ๒๕๔๙. หน้า 
๒.  
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และเป็นยอดกตัญญู จึงกล่าวได้ว่า พระพิฆเนศเป็นมหาเทพที่ดีพร้อมครบถ้วนด้วยความดีงามสมควร
แก่การยกย่องบูชาเป็นนิจ แม้แตพ่ระศิวะมหาเทพผู้สร้างและพระบิดาแห่งองค์พระพิฆเนศยังกล่าวว่า 
ไม่ว่าจะกระท าการสิ่งใดหรือท าพิธีบูชาใด ให้ท าการบูชาพระพิฆเนศก่อนกระท าการทั้งปวง ผู้ใด
ต้องการความส าเร็จ ให้บูชาพระพิฆเนศ ผู้ใดต้องการพ้นจากความขัดข้องทั้งปวง ให้บูชาพระพิฆเนศ๙ 
 บางครั้ง คนไทยได้น าเอารูปพระพิฆเนศมาใช้เป็นเชิงสัญลักษณ์ของหน่วยงานของ
ราชการ สถาบันการศึกษา หรือน ามาสร้างเป็นเครื่องรางของขลังไว้พกติดตัวเป็นอาทิ กล่าวได้ว่าพระ
พิฆเนศหรือพระพิฆเนศวรมีส่วนเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตคนไทยมากที่สุดจนกล่าวได้ว่า คนไทยยอมรับ
พระพิฆเนศเป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ พระพิฆเนศนับถือกันว่าเป็นเทพที่มี
ความรอบรู้ต่างๆ สามารถขจัดอุปสรรคความขัดข้อง เป็นสัญลักษณ์แห่งความส าเร็จ ในอินเดีย มีแนว
ความเชื่อในเรื่องพระพิฆเนศในทุกลัทธิ ไม่ว่าลัทธิที่ถือองค์พระศิวะเป็นใหญ่ นับถือพระพรหมเป็น
ใหญ่ หรือพระนารายณ์เป็นใหญ่ ทุกลัทธิล้วนให้ความส าคัญต่อพระพิฆเนศท้ังสิ้น 
 จากบทโทรทัศน์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา รายการจดหมายเหตุกรุงศรี ได้อธิบาย
เกี่ยวกับพระพิฆเนศหรือพระพิฆเนศวรไว้ว่า การน ามาเป็นสัญลักษณ์ของสถาบัน จากคติความเชื่อ
ที่ว่าพระพิฆเนศวรเป็นเทพแห่งศิลปวิทยาการ โดยในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๖) ด้วยความเลื่อมใสของพระองค์ที่มีต่อองค์พระพิฆเนศวร จนถึงขนาดที่ว่าได้
โปรดเกล้าฯให้สร้างเทวาลัยเพ่ือเป็นที่ประดิษฐานของเทวรูปพระพิฆเนศวรขึ้น ณ พระราชวังสนาม
จันทร์ จ.นครปฐม และทรงมีพระราชนิพนธ์เรื่องเกี่ยวกับ พระพิฆเนศวรไว้ส าหรับการนาฏศิลป์
โดยเฉพาะ เมื่อทรงตั้งวรรณคดีสโมสรก็พระราชทานเทวรูป พระพิฆเนศวรเป็นตราประจ าสถาบันนั้น 
เมื่อกรมศิลปากรเกิดขึ้นและรับตราดังกล่าวมาเป็นตราประจ ากรม  โดยตรากรมศิลปากร ใช้ เป็นรูป
พระพิฆเนศวรประทับลวดลายกระหนก ลักษณะคล้ายเมฆ ทรงถือปาศะครอบน้ าวัชระ และทันตะอยู่
ในวงกลมที่ล้อมรอบด้วยดวงแก้ว ๗ ดวง หมายถึงศิลปวิทยา ๗ อย่าง ที่อยู่ในขอบเขตหน้าที่ของกรม
ศิลปากร และต่อมายังได้ใช้เป็นตราประจ ามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาลัยช่างศิลป์ และสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์๑๐ 

       
 

 เนื่องจากพระพิฆเนศเป็นเทพที่มีสถานภาพแห่งความเป็นสากล ศาสนิกชนและผู้คนทั่วๆ 
ไปต่างเคารพนับถือว่าเป็นเทพที่ส าคัญ อันจะอ านวยพรประสิทธิ์ประสาทผลในด้านต่างๆ แทบจะทุก
ด้าน และผู้เลื่อมใสมีตั้งแต่ชนชั้นล่างสุดจนถึงชนชั้นปกครอง ทุกสาขาอาชีพ ไม่มีขีดจ ากัดหรือ
                                                 

 ๙จิรัสสา คชาชีวะ, คติควำมเชื่อและรูปแบบของพระพิฆเนศวรที่พบในประเทศไทย, รายงานวิจัย, 
(กรุงเทพมหานคร, มหาวิทยาลยัศลิปากร, , ๒๕๒๗), หน้า ๒๐. 
 ๑๐กรมศิลปากร, ตรำสัญลักษณ์กรมศิลปำกร, บทโทรทัศน์รายการจดหมายเหตุกรุงศรี ตอนท่ี 
๙๕๕๖, (กรุงเทพมหานคร, กรมศลิปากร ๑๐๑ ปี, ๒๕๕๕), หน้า ๑. 
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กฎเกณฑห์้ามปรามเหมือนอย่างมหาเทพและเทวีบางองค์  พอจะสรุปถึงฐานะของพระพิฆเนศในด้าน
ต่าง ๆ ได้ดังนี ้
 ๑. ในฐานะเทพขจัดอุปสรรค ในสมัยก่อน พ่อค้าต่างๆ เวลามาเพ่ือติดต่อค้าขายในแถบ
คาบสมุทรอินโดจีน มักจะพกพาพระพิฆเนศติดตัวมาบูชาเพ่ือคุ้มครองป้องกันภัยและช่วยอ านวย
ความส าเร็จในการเดินทาง ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา จึงมีการนิยมสร้างรูปเคารพพระพิฆเนศขึ้นมาเพ่ือ
ประทานความส าเร็จและขจัดอุปสรรคโดยเฉพาะในด้านการค้าและการประกอบธุรกิจต่างๆ ในบริษัท
ใหญ่ๆ โรงแรมใหญ่ๆ ในปัจจุบัน 
 ๒. ในฐานะเทพบริวาร ในฐานะที่พระพิฆเนศเป็นโอรสของพระศิวะมหาเทพและพระอุ
มามหาเทวี ได้รับฐานะเป็นเทพบริวารให้กับมหาเทพทั้ง ๒ ด้วยฐานะดังกล่าวจึงมีการน ามาใช้เป็น
สัญลักษณ์ท่ีกองพลทหารบกท่ี ๑ รักษาพระองค ์
 ๓. ในฐานะเทพผู้ปกป้องคุ้มครองเด็ก เราจะพบเห็นได้จากภาพวาดหรือปฏิมากรรมของ
พระพิฆเนศในวัยที่ยังเป็นเด็ก ขณะเป็นโอรสของพระนางอุมามหาเทวี ผู้คนจึงมอบฐานะแห่งเทพผู้
คุ้มครองเดก็ให้กับท่าน 
 ๔.  ในฐานะเทพแห่งศิลปวิทยาการ เป็นเทพแห่งความฉลาดรอบรู้และเป็นเทพแห่ง
ศิลปะวิทยาการต่าง ๆ ซึ่งภาพวาดหรือรูปเคารพจะมี ๒ กร ถือคัมภีร์และงาหัก ตามหลักฐานที่
ปรากฏ จะพบว่า คติการเคารพบูชาพระพิฆเนศในฐานะเทพแห่งศิลปวิทยาการของไทยเริ่มตั้งแต่สมัย
กรุงศรีอยุธยาเรื่อยมาจวบจนถึงปัจจุบัน และปรากฏฐานะนี้ที่เด่นชัด ในสมัยรัชกาลที่ ๖ ที่ทรง
ก าหนดให้ใช้รูปพระพิฆเนศเป็นตราเครื่องหมายสัญลักษณ์ของวรรณคดีสโมสร ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๘๐ 
ก็ได้ก าหนดให้ใช้รูปของพระพิฆเนศเป็นตราสัญลักษณ์ของกรมศิลปากร 
 ๕. ในฐานะบรมครูช้าง ในสมัยก่อนนั้น การท าศึกสงคราม ช้างเป็นสัตว์ที่ส าคัญและ
จ าเป็นอย่างมากในการท าศึก การท ากิจกรรมต่าง ๆ  เกี่ยวกับช้างจึงเป็นเรื่องส าคัญถึงขนาดกลายเป็น
ศาสตร์ที่ส าคัญแขนงหนึ่งซึ่งมีชื่อว่า "คชศาสตร์" ด้วยรูปแบบดังกล่าวของพระพิฆเนศ จึงปฏิเสธไม่ได้
ว่าจะไม่เก่ียวข้องกับคชศาสตร์ ดังนั้นเมื่อมีกิจกรรมเกี่ยวกับคชศาสตร์เกิดขึ้น ก็ย่อมจะต้องมีการบูชา
พระพิฆเนศดว้ย 
 ๖. ในฐานะที่เป็นทวารบาล เป็นคติที่พบได้ทางภาคเหนือของไทยเรา เรามักพบเห็นพระ
พิฆเนศอยู่บริเวณหน้าประตูทางเข้าวัดในพระพุทธศาสนา ซึ่งคล้ายกับคตินิยมในธิเบตและพม่า ดัง
ตัวอย่างที่ปรากฏที่วัดพระธาตุดอยสุเทพ และวัดท่าสต๋อย ที่มีรูปพระพิฆเนศอยู่บริเวณทางเข้าใน
ฐานะทวารบาล และคติการสร้างรูปพระพิฆเนศไว้ที่บริเวณทางเข้าวัดทางภาคเหนือนั้น จะเน้นหนัก
ไปในเรื่องท่ียกพระพิฆเนศให้เป็นทวารบาลคอยคุ้มครองสัตบุรุษผู้ไปท าบุญหรือปฏิบัติศาสนกิจ 
 ๗. พระพิฆเนศในฐานะบรมครูหรือเทพทางศิลปะการแสดง ปัจจุบันนี้ศิลปะการแสดง
ต่างๆโดยเฉพาะในแวดวงดาราภาพยนตร์และดาราทีวีจะนับถือพระพิฆเนศว่าเป็นบรมครูทางการ
แสดงของพวกเขา ซึ่งจะไปเหมือนกับคตินิยมในการบูชาพระพิฆเนศในฐานะบรมครูทางนาฏกรรมของ
บรรดานักนาฏศิลป์ทั้งหลาย 
 ๘. ในฐานะเป็นเครื่องรางของขลัง ในราวพุทธศตวรรษท่ี ๘ ซึ่งเป็นช่วงที่พ่อค้าวานิชและ
นักบวชในศาสนาฮินดูเดินทางออกจากประเทศอินเดียมาสู่แหลมอินโดจีน และมักจะพกพาเครื่องราง
ที่เป็นรูปพระพิฆเนศองค์เล็ก ติดตัวมาติดต่อค้าขายและเผยแพร่ศาสนาในแหลมอินโดจีน ดังหลักฐาน



 ๘ 

ที่ปรากฏจากการขุดค้นพบเครื่องรางรูปพระพิฆเนศองค์เล็กๆ ในบริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัด
สุราษฏร์ธานี 
 ดังนั้น ความเชื่อเรื่องพระพิฆเนศ เทพแห่งศาสนาฮินดู มีความส าคัญต่อวิถีชีวิตของ
ประชาชนคนไทยมาตั้งแต่อดีต มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจและส าคัญยิ่ง โดยเฉพาะบทบาทที่ชาว
ฮินดูยกย่องให้เป็นเทพที่จะต้องท าการเคารพบูชาก่อนเทพองค์อ่ืน เพราะมีความเชื่อว่าพระพิฆเนศ
เป็นเทพที่วางตัวเป็นกลาง บทบาทต่อความเชื่อความเคารพและมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของสังคมไทยมา
ช้านาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการที่เกี่ยวข้องกับศาสนาหรือวัดในพระพุทธศาสนาในสังคมไทย 
นับวันมีการก่อสร้างอย่างอลังการและท าให้ยิ่งใหญ่ระดับมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก หรือเป็นงานที่แสดง
ประติมากรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมในสังคมไทย เช่น กลุ่มศิลปิน นักแสดงและผู้มี ใฝ่ฝันที่ประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินชีวิตในการท างานด้านการบันเทิง ยิ่งให้การเคารพนับถือบูชากันมาก ใน
ปัจจุบันเริ่มมีบทบาทในด้านการแข่งขันมากขึ้น แม้แต่ในด้านการบริหารจัดการวัดวาอาราม เช่นในวัด
พระพุทธศาสนามักมีการสร้างรูปพระพิฆเนศเพ่ือให้ประชาชนท าการเคารพบูชา ยิ่งสามารถท าก าไร
เป็นกอบเป็นก าหรือผลประโยชน์อย่างงามเพ่ือใช้ในการพัฒนา ยกตัวอย่าง เช่น การบูชาพระพิฆเนศที่
วัดสมานรัตนาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา หรือพระพิฆเนศปางยืนที่สมาคมชาวฉะเชิงเทรา เป็นต้น จึงมี
ประเด็นของปัญหาที่น่าสนใจมากตามมาอีกมากมาย อาทิ เพราะเหตุใดจึงมีการสร้างพระพิฆเนศ 
ผู้สร้างมีวัตถุประสงค์อย่างไร อะไรคือมูลเหตุในการสร้างสิ่งเคารพไว้ให้ผู้คนมาสักการะบูชาในสถานที่
เช่นนั้น ชาวพุทธคิดอย่างไรจึงพากันไปเคารพนับถือหรือบูชาสักการะ อะไรคือสาเหตุที่แท้จริงในการ
เปลี่ยนแปลงด้านการผสมผสานของความเชื่อในความเชื่อเหล่านั้น ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงด้าน
ความเชื่อมีอย่างไรบ้าง เป็นการสร้างสรรค์ผลงานหรือเป็นเพียงเรื่องผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ
แอบแฝง หรือมีผลกระทบต่อความเชื่อทางพระพุทธศาสนาหรือไม่อย่างไร  
 
 
๑.๒  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 ๑.๒.๑  เพ่ือศึกษาแนวคิด พัฒนาการ และวิวัฒนาการทางความเชื่อของสังคมไทย 
 ๑.๒.๒  เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงและการผสมผสานทางความเชื่อเกี่ยวกับพระพิฆเนศ
ในสังคมไทย 
 ๑.๒.๓  เพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางความเชื่อตามแนวพระพุทธ 
ศาสนาของสังคมไทย 
 
๑.๓  ปัญหำกำรวิจัย 
 ๑.๓.๑  ความเป็นมาของความเชื่อและเคารพบูชาพระพิฆเนศเริ่มแรกเข้ามาสู่สังคมไทย
ตั้งแต่เม่ือใด 
 ๑.๓.๒  พัฒนาการและวิวัฒนาการของความเชื่อเรื่องพระพิฆเนศในยุคสมัยต่าง ๆ ของ
สังคมไทยเป็นไปในรูปแบบใดบ้าง 
 ๑.๓.๓  การผสมผสานทางความเชื่อเกี่ยวกับการบูชาพระพิฆเนศในสังคมไทยทางด้าน
ใดบ้าง 



 
 

๙ 

 ๑.๓.๔  อะไรคือผลกระทบในด้านการเปลี่ยนแปลงความเชื่อพระพุทธศาสนาใน
สังคมไทย 
 
๑.๔  ขอบเขตของกำรวิจัย 
 ๑.๔.๑  ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  
 การศึกษาพระพิฆเนศ: แนวคิด พัฒนาการ วิวัฒนาการผสมผสานทางความเชื่อใน
สังคมไทย โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารการวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึง
รายละเอียดต่าง ๆ เพื่อให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก าหนดไว้ ก าหนดหัวข้อแบบสอบถาม 
และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) โดยมีผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ (Key-Informant) 
กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพระพิฆเนศ: แนวคิด พัฒนาการ วิวัฒนาการผสมผสานทางความเชื่อใน
สังคมไทย 

 ๑.๔.๒ ขอบเขตประชำกร  
 ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่พระภิกษุ ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยวในบริเวณวัด
และบริเวณใกล้เคียงวัดสมานรัตนาราม และอุทยานพระพิฆเนศของสมาคมชาวฉะเชิงเทรา (แปดริ้ว)  
จังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน ๔๐๐ คน โดยผู้วิจัยได้ท าการคัดเลือกประชากรด้วยการสุ่มแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) คัดเลือกเฉพาะพระภิกษุ ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยวในบริเวณวัดและ
บริเวณใกล้เคียงวัดสมานรัตนาราม และอุทยานพระพิฆเนศของสมาคมชาวฉะเชิงเทรา (แปดริ้ว)  จังหวัด
ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ ได้แก่ พระภิกษุ ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยวในบริเวณวัดและ
บริเวณใกล้เคียงวัดสมานรัตนาราม และอุทยานพระพิฆเนศของสมาคมชาวฉะเชิงเทรา (แปดริ้ว)  
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาสังเคราะห์แล้วเลือกสัมภาษณ์เชิงลึก (dept 
interview)  จ านวน ๒๐ รูป/คน 
 ๑.๔.๓  ขอบเขตด้ำนพื้นที ่
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดพ้ืนที่ในการศึกษาวิจัย คือ ๑) วัดสมานรัตนาราม และ
สมาคมชาวฉะเชิงเทรา ๒) สมาคมชาวฉะเชิงเทรา (แปดริ้ว) จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ๑.๔.๔ ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาวิจัยตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงเดือน 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมเป็นระยะเวลา ๑ ปี 
 
๑.๕  นิยำมศัพท์ที่ใช้ในกำรวิจัย 
 พระพิฆเนศ หมายถึง พระคเณศ พระคเณศร์ พระคณปติ หรือพระวิฆเนศร์ เป็นเทพของ
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มีเศียรเป็นช้าง มีกรรณกว้างใหญ่ มีงวงยาว แต่มีร่างกายเป็นมนุษย์ มี ๔ กร
บ้าง, ๖ กร บ้าง หรือ ๘ กรบ้าง หรือแล้วแต่ภาคที่ท่านจะลงมาจุติ รูปร่างของพระพิฆเนศแสดงถึงสิ่ง
เป็นมงคลดีเยี่ยม สอนถึงความดีและความส าเร็จ เป็นสัญลักษณ์แห่งความรู้และปัญญายิ่งใหญ่ แต่ละ
ส่วนของให้ความหมายในเชิงปรัชญา เช่น เศียร - ใช้เศียรอันใหญ่ที่เต็มด้วยปัญญาความรู้ เป็นที่รวม
แห่งปัญญาทั้งหมด  กรรณ – ใช้รับฟังค าสวดจากพระคัมภีร์และความรู้ในรูปอย่างอ่ืนๆ อันเป็นสิ่ง



 ๑๐ 

แรกแห่งการศึกษา งวง - เราได้น าเอาความรู้ต่าง ๆที่ได้รับจากการเลือกเฟ้นระหว่างทวิลักษณะ 
ความผิด-ถูก ความดี-ความชั่ว อันมีงวงช้างที่ยาวและใหญ่ใช้ชั่งน้ าหนักต่อการกระท าหรือการค้นหา
สิ่งที่ดีงามต่างๆ อันปัญญานั้นเกิดขึ้นเพ่ือช่วยในการแก้ปัญหาของชีวิตให้หลุดพ้นจากอุปสรรค และ
พบกับความส าเร็จสมดั่งความมุ่งหมาย เป็นต้น 

 แนวคิด หมายถึง (Concept) ตามความหมายในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ 
๒๕๔๒  หมายถึง ความคิดที่มีแนวทางปฏิบัติ หรือ แนวคิดหมายถึงความคิดส าคัญซึ่งเป็นแนวในการ
ผูกเรื่องหรือความคิดอ่ืน ๆ  ที่สอดแทรกอยู่ในเรื่องก็ได้  เช่น  แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องบุญกรรม  แนวคิด
เกี่ยวกับความรัก  ความยุติธรรม  ความตาย  แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ หรือแนวคิดที่เป็นความรู้
ในด้านต่าง ๆ เช่น แนวคิดกระบวนการเรียนรู้ในกระบวนทัศน์ใหม่ 
 วิวัฒนำกำร หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงหรือคลี่คลายไปสู่ภาวะที่ดีขึ้นหรือเจริญ
ขึ้น เช่น วิวัฒนาการแห่งมนุษยชาติ วิวัฒนาการแห่งศิลปวัฒนธรรม กระบวนการเปลี่ยนแปลงหรือ
คลี่คลายไปสู่ภาวะที่ดีขึ้นหรือเจริญขึ้น  เช่น วิวัฒนาการแห่งมนุษยชาติ  วิวัฒนาการแห่ง
ศิลปวัฒนธรรม หรือเช่นการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมในประชากรของสิ่งมีชีวิต จากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่น
หนึ่ง วิวัฒนาการเกิดจากกระบวนการหลัก ๓ กระบวนการ ได้แก่ ความแปรผัน การสืบพันธุ์ และการ
คัดเลือก โดยอาศัยยีนเป็นตัวกลางในการส่งผ่านลักษณะทางพันธุกรรม ลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไป
เกิดข้ึนในประชากรสิ่งมีชีวิต 

 กำรผสมผสำน หมายถึง การเก็บไว้ทีละเล็กทีละน้อย เก็บเล็กผสมน้อย หรือผสมผเส
,รวม,ผสม,ปนเป เช่น รัฐบาลมีการส่งเสริมให้ชาวสวนมะพร้าวในภาคใต้เลี้ยงโคผสมผสานกับการท า
สวนมะพร้าว 

 ควำมเชื่อ หมายถึง สภาพที่บุคคลให้ความมั่นใจมีความเห็นคล้อยตาม และพร้อมที่จะ
ปฏิบัติตามสิ่งใดสิ่งหนึ่งและน าไปถ่ายทอดให้บุคคลอ่ืนได้ทราบเพ่ือต้องการให้บุคคลนั้นเกิดความ
มั่นใจเห็นคล้อยตามและปฏิบัติตามด้วย โดยไม่ค านึงถึงว่าความเชื่อนั้นจะมีเหตุผลที่สามารถพิสูจน์ได้
หรอืไม่และชี้ให้เห็นว่าความเชื่อมีมูลเหตุมาจากความไม่รู้ 
 สังคมไทย หมายถึง กลุ่มชนชาติที่อาศัยอยู่ร่วมกันในประเทศไทย มีขนบธรรมเนียม
ประเพณีแบบไทย มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นต่างจากสังคมอ่ืน ได้แก่ ภาษาพูด ภาษาเขียน 
การแต่งกาย ความเชื่อ มารยาท อาหาร และการด าเนินชีวิตโดยเคารพนับถือพระพุทธศาสนาเป็น
พ้ืนฐาน 

 
๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 
 ๑.๖.๑ เพ่ือให้ทราบถึงแนวคิด พัฒนาการ การผสมผสานเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับพระ
พิฆเนศของสังคมไทย แต่อาจมีความเชื่อท่ีแตกต่างกัน 
 ๑.๖.๒ เพ่ือการสืบค้น ส ารวจ จัดเก็บ จัดการข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ เป็นฐานข้อมูลที่
สามารถสืบค้นและอ้างอิงได้โดยถูกต้อง ท าเป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือให้มีการเผยแพร่ในวารสาร จด
สิทธิบัตร ฯลฯ หน่วยงานที่น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 ๑.๖.๓ เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการท าแผนแม่บทหรือนโยบายในการแก้ปัญหาต่อผู้บริหาร
ในองค์กรคณะสงฆ์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมการศาสนา 



 
 

๑๑ 

มหาเถรสมาคม องค์กรปกครองคณะสงฆ์ไทย เป็นต้นท าให้ได้ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
พนักงานในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
            

 



        บทที่ ๒  

แนวคิดทฤษฎแีละงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

 ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความเช่ือของมนุษย์และเรื่อง
ความเช่ือพระพิฆเนศในสังคมไทยแนวคิดความเช่ือเชิงประวัติศาสตร์ ตำนาน จนกระท่ังการ
ผสมผสานทางความเช่ือท้ังของไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เห็นแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
จึงขอนำเสนอเนื้อหาตามลำดับดังต่อไปนี้ คือ 
  ๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับความเช่ือ 
  ๒.๒ แนวคิดเกีย่วกับการพัฒนาและวิวัฒนาการของความเช่ือ 
  ๒.๓ แนวคิดความเช่ือพระพิฆเนศในเชิงประวัติศาสตร์ 
  ๒.๔ แนวคิดความเช่ือพระพิฆเนศในด้านตำนาน 
  ๒.๕ สถานท่ีเกี่ยวข้องกับพระพิฆเนศในสังคมไทย 
  ๒.๖ การผสมผสานทางความเช่ือ 
  ๒.๗ การผสมผสานทางความเช่ือของสังคมไทย 
  ๒.๘ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง    
  ๒.๙ ประวัติและสถานท่ีเกี่ยวกับการวิจัย 
 

๒.๑  แนวคิดเกี่ยวกับความเช่ือ 

 ๒.๑.๑ ความหมายของความเชื่อ 
 ก่อนท่ีจะทำการศึกษาเรื่องประวัติความเป็นมาของแนวคิดวิวัฒนาการและการผสมผสาน
ทางความเช่ือเกี่ยวกับพระพิฆเนศในสังคมไทย จำเป็นต้องสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความเช่ือเสียก่อน
ว่ามีความหมายหรือขอบเขตกว้างขวางแค่ไหนอย่างไร ดังนั้น ความเช่ือจึงมีผู้ให้ความหมายไว้โดยมี
นัยหรือรายละเอียดท่ีหลากหลายดังต่อไปนี้ 
 ราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายไว้ว่า เช่ือ หมายถึงการเห็นตามด้วย มั่นใจ เช่ือถือ๑ 

 

 ๑ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, (กรงุเทพมหานคร:พิมพ
ลักษณ์, ๒๕๕๖), หน้า ๓๙๐. 



 ๑๔ 

 จินดารัตน์ โพธิ์นอก ได้ให้ความหมายความเช่ือไว้ว่า ความเช่ือ (belief) หมายถึงการ
ยอมรับว่าประพจน์ใดประพจน์หนึ่งเป็นจริง หรือส่ิงใดส่ิงหนึ่งมีอยู่จริง ตามปรกติ ความว่าประพจน์
เป็นจริง ขึ้นอยู่กับการไตร่ตรองและการอนุมาน (inference) ส่วนความเช่ือส่ิงต่าง ๆ มีอยู่จริงมักเกิด
จากประสบการณ์ตรง ไม่ต้องอนุมาน๒ 
 สถาพร ศรีสัจจัง ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความเช่ือ หมายถึงการยอมรับข้อเสนออย่างใด
อย่างหนึ่งว่าเป็นความจริง การยอมรับนี้อาจเกิดจากสติปัญญา เหตุผลหรือศรัทธาโดยไม่ต้องมีเหตุผล
ใด ๆ รองรับก็ได้๓ 
 สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความเช่ือ คือความเห็นตามด้วยความมั่นใจ 
ความไว้ใจ ความเช่ือของแต่ละคนเกิดมาจากความคิดคำนึง ความปรารถนาจะได้รู้ได้เห็นแต่ไม่อาจได้
รู้ได้เห็น ความปรารถนาจะประสบหรือไม่ประสงค์จะประสบ แม้ไม่มั่นใจว่าจะเป็นตามท่ีต้องการ ถ้ามี
ความเส่ียงสูงก็จะเกิดความหวาดกลัว เกิดความวิตกกังวลมากก็จะพยายามหาส่ิงยึดเหนี่ยว เพื่อเพิ่ม
ความมั่นใจและความไว้วางใจให้แก่ตนเอง๔ 
 จารุวรรณ ธรรมวัตร ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความเช่ือเกิดจากมนุษย์แต่ละท้องถิ่นท่ี
ปัญหาในการดำรงชีวิตประจำวัน เช่น ประสบภัยพิบัติเกิดโรคภัยไข้เจ็บ เกิดภัยธรรมชาติ ซึ่งปัญหา
เหล่านี้เกินความสามารถท่ีมนุษย์ธรรมดาจะแก้ไขได้จึงเกิดความคิดขึ้นมาว่าน่าจะมีส่ิงศักดิ์สิทธิ์เหนือ
ธรรมชาติบันดาลให้เปน็เช่นนั้น๕ 
 อุดม เชยกีวงศ์ ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความเช่ือเป็นรู้สึกเช่ือมั่น ศรัทธาของมนุษย์ท่ีมีต่อ
ส่ิงต่าง ๆ ว่าจะบันดลให้เกิดทุกข์หรือสุขได้ หากการกระทำหรือปฏิบัติต่อความเช่ือในทางท่ีถูกท่ีควร 
ความสุขก็จะเกิดตาในทางตรงกันข้าม หากกระทำส่ิงท่ีไม่ถูกต้องหรือละเลยความทุกข์ร้อนอาจจะ
เกิดขึ้นได้๖ 

 

 ๒จินดารัตน์ โพธ์ินอก, องค์ความรู้ภาษา-วัฒนธรรม, กรมศิลปากร, เดลินิวส์, วันที่ ๑๓ กันยายน 
๒๕๖๑), หน้า ๒๓. 
 ๓สถาพร ศรีสัจจัง. ความรู้ ความเชือ่และพฤติกรรมเรื่องกฎแห่งกรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย, รายงานวิจัย, (กรุงเทพมหานคร, ๒๕๓๓) หน้า ๑๖. 
 ๔สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์, วัฒนธรรมพื้นบ้าน, (กรุงเทพมหานคร. สุขภาพใจ, ๒๕๔๔), หน้า ๕๕-๕๖. 
 ๕จารุวรรณ ธรรมวัตร, คติชาวบ้าน, (กรงุเทพมหานคร: อักษรวัฒนา. ๒๕๒๒), หน้า ๑๐๖. 
 ๖อุดม เชยกีวงศ์, ประวัติศาสตร์ชาติไทย, (กรุงเทพมหานคร. สำนักพิมพ์แสงดาว, ๒๕๔๕), หน้า 
๑๘๗. 



 
 

๑๕ 

 ยุทธนา คนแรง และสุชาดา บุญเปรม ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความเช่ือ คือความรู้สึกนึก
คิดของคนในอดีตต่อ ๆ กันมา และมีผลต่อพฤติกรรมการแสดงของบุคคหรือกลุ่มชนโดยไม่คำนึงถึง
เหตุผล ความเช่ือจะมีลักษณะสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่น๗   
 ธนดล ตับสันเทียะ ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความเช่ือ คือการยอมรับอันเกิดอยู่ในจิตสำนึก
ของมนุษย์ต่อพลังอำนาจเหนือธรรมชาติ๘   
 พรศักด์ิ พรหมแก้ว ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความเช่ือ หมายถึงสภาพท่ีบุคคลให้ความ
มั่นใจมีความเห็นคล้อยตาม และพร้อมท่ีจะปฏิบัติตามส่ิงใดส่ิงหนึ่งและนำไปถ่ายทอดให้บุคคลอื่นได้
ทราบเพื่อต้องการให้บุคคลนั้นเกิดความมั่นใจเห็นคล้อยตามและปฏิบัติตามด้วย โดยไม่คำนึงถึงว่า
ความเช่ือนั้นจะมีเหตุผลท่ีสามารถพิสูจน์ได้หรือไม่และช้ีให้เห็นว่าความเช่ือมีมูลเหตุมาจากความไม่รู้๙  
 ผู้วิจัยจึงพอจะสรุปความได้ว่า ความเช่ือ หมายถึงความรู้สึกเห็นด้วย คล้อยตามของบุคคล 
อันอยู่ภายใต้จิตสำนึกของมนษุย์ท่ีมีความศรัทธาต่อส่ิงต่าง ๆ นำไปสู่ความเช่ือมั่นและไว้ใจ แล้วแสดง
ออกมาจากการกระทำหรือการปฏิบัติต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่งหรือปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หนึ่ง หรือ
แม้แต่แนวคิดเกีย่วกับความเช่ือในพระพุทธรูปว่ามีอิทธิฤทธิ์ต่าง ๆ เช่ือถือความศักด์ิสิทธิ์ของคาถา อัน
เป็นภาษาบาลีว่ามีอำนาจเรียกว่าเวทมนต์ คาถา คำสวดต่าง ๆ ถือว่าเป็นมงคลและสามารถขับไล่ภูตผี
ปีศาจได้ เป็นต้น  ความเช่ือเป็นเรื่องของความศรัทธาท่ีคนในชุมชนมีต่อส่ิงต่าง ๆ ท่ีเช่ือว่าส่ิงนั้น ๆ จะ
สามารถบันดาลให้ตนมีความสุขหรือความทุกข์ได้ในชีวิต อันเป็นความเช่ือท่ีคนในชุมชนมีต่อส่ิง
นอกเหนือธรรมชาติ โดยเฉพาะเรื่องผี วิญญาณท่ีอยู่คู่กับชุมชนมาอย่างยาวนาน จนเป็นส่วนหนึ่งของ
ชีวิตของคนในชุมชนสู่การกําหนดเป็นส่ิงสูงสุดท่ีต้องเคารพนับถือและการมีความเช่ือดังกล่าวได้นํามา
สู่การปฏิบัติในรูปแบบของการประกอบพิธีกรรม เพื่อการอ้อนวอน ต่อรอง หรือขอความช่วยเหลือ
จากส่ิงท่ีอยู่นอกเหนือธรรมชาติ โดยถูกแสดงออกมาในความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของคนท้ังด้านการทํา
มาหากิน ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านความเปน็อยู่ 
 
 ๒.๑.๒  ประเภทของความเชื่อ 
 สังคมไทยมีความเช่ือท่ีหลากหลาย หากจะแบ่งประเภท อาจแบ่งออกได้เป็น ๗ ประเภท
ใหญ่ ดังนี้ 

 

 ๗ยุทธนา คนแรง และสุชาดา บุญเปรม, การปรับตัวของผู้หญิงภายหลังการหย่ารา้งในอำเภอเมือง, 
รายงานวิจัย, (นครปฐม, มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๘), หน้า ๕๑. 
 ๘ธนดล ตับสันเทียะ, ความเชื่อที่ถูกครอบงำด้วยมิจฉาทิฏฐิ, รายงานวิจัย, (กรุงเทพมหานคร, 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๓), หน้า ๗. 
 ๙พรศักด์ิ พรหมแก้ว, ทีทรรศน์วัฒนธรรม: รวมบทความทางวิชาการวัฒนธรรมศึกษา, สถาบัน
ทักษิณคดีศึกษา, มหาวิทยาลัยทักษิณ, ๒๕๔๔, หน้า ๒๑. 



 ๑๖ 

 ๒.๑.๒.๑  ความเชื่อเก่ียวกับลัทธิและศาสนา เช่น เช่ือในเรื่องการทำสมาธิเพื่อรักษา
โรค เช่ือในพลังอำนาจของพระเจ้า เช่ือในเรื่องนรก-สวรรค์ เช่ือในเรื่องบาป-บุญ ด่าพ่อแม่ชาติหน้า
ปากจะเท่ารูเข็ม เป็นต้น 
  ๒.๑.๒.๒  ความเชื่อเก่ียวกับไสยศาสตร์ ผีสางเทวดา และสิ่งศักด์ิสิทธิ์ เช่น เช่ือใน
เรื่องคาถาอาคม การทำเสน่ห์ การเสกตะปูเข้าท้อง การเสดาะเคราะห์ เช่ือในเรื่องผี บ้านผีเรือน ผี
ปอบ ผีแม่หม้าย หรือ เช่ือในเรื่องเครื่องรางของขลัง บั้นไฟพญานาค หรือส่ิงท่ีมีปาฏิหาริย์ต่าง ๆ 
 ๒.๑.๒.๓  ความเชื่อเก่ียวกับโหราศาสตร์ โหงวเฮ้ง และฮวงจุ้ย เช่น เช่ือในเรื่องของ
การดูดวงชะตา ดูลายมือ เช่ือในเรื่องบุคลิกลักษณะสัมพันธ์กับชีวิต หรือส่ิงแวดล้อมท่ีทำงานและท่ีอยู่
อาศัยสัมพันธ์การดำเนินชีวิต  
 ๒.๑.๒.๔  ความเชื่อเก่ียวกับโชคลางและฤกษ์ยาม เช่น เช่ือในเรื่องของการไม่ตัดผมใน
วันพุธ การไม่เดินทางไกลถ้าจ้ิงจกทัก หรือ การหาฤกษ์ยามสำหรับการทำงานมงคลต่าง ๆ 
 ๒.๑.๒.๕  ความเชื่อเก่ียวกับความฝันและคำทำนายฝัน เช่น เช่ือว่าถ้าฝันว่าเห็นงู จะได้
เนื้อคู่ ถา้ฝันว่าฟันหัก ญาติผู้ใหญ่จะเสียชีวิต ฝันเห็นคนตาย จะเป็นการต่ออายุ 
 ๒.๑.๒.๖  ความเชื่อเก่ียวกับพิธีกรรมต่าง ๆ เช่น การแห่นางแมวขอฝน การทำบุญขึ้น
บ้านใหม่ งานบุญต่าง ๆ 
 ๒.๑.๒.๗   ความเชื่อเก่ียวกับสิ่งที่ควรทำและสิ่งที่ไม่ควรทำ เช่น หา้มนอนหันหัวไปทาง
ทิศตะวันตก เอาไม้กวาดตีกันชีวิตจะไม่เจริญ กินข้าวเกล้ียงจานจะได้แฟนสวยหรือหล่อ ห้ามปลูกต้น
ล่ันทม ระกำ ไว้ในบ้าน ให้ปลูกต้นมะยม มีคนนิยมชมชอบ ปลูกขนุน จะทำให้มีผู้สนับสนุนค้ำจุน๑๐ 
 อีกประการหนึ่ง หากสรุปความเช่ือท่ีปรากฏอยู่ในสังคมไทย สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่ม
ของความเช่ือ ดังนี้ 
 ๒.๑.๒.๑  ความเชื่อทางพระพุทธศาสนา  
 เนื่องจากคนไทยนับถือพระพุทธศาสนามาต้ังแต่บรรพบุรุษ ความเช่ือจึงมุ่งเน้นพระ
รัตนตรัยหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา คือ 
 ก) ความเช่ือเรื่องกฎแห่งกรรม ใครทำกรรมใดไว้ ผลกรรมนั้นจะตามสนอง ซึ่งมีความเช่ือ
ว่า ทำดีย่อมได้ดี ทำช่ัวย่อมได้ช่ัว ไม่มีใครหลีกเล่ียงได้ 
 ข) ความเช่ือเรื่องตายแล้วเกิดใหม่ สัตว์โลกท้ังหลายย่อมเวียนว่ายตายเกิดวัฏสงสาร ตาม
ผลแห่งกรรมของตน เป็นความเช่ือตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา 
 ค) ความเช่ือเรื่องกฎแห่งธรรมชาติ 
 ง) ความเช่ือเรื่องนรกสวรรค์ ทำดีได้ดี ทำช่ัวได้ช่ัว 

 

 ๑๐ เบญจมาศ พลอินทร์,  วรรณคดีขนบประเพณี พระราชพิธีสิบสองเดือน. พิมพลักษณ์, 
(กรุงเทพมหานคร,  โอเดียนสโตร์, ๒๕๒๔), หน้า ๑๔-๑๕. 



 
 

๑๗ 

 ๒.๑.๒. ๒  ความเชื่อเก่ียวกับวิทยาคม  
 เป็นความเช่ือเรื่องส่ิงลึกลับท่ีเหนือธรรมชาติ   ไม่สามารถพิสูจน์ทราบได้ด้วยเหตุผลทาง
วิทยาศาสตร์ แยกออกได้เป็น 2 เรื่อง คือ ความเช่ือเรื่องเวทมนตร์คาถา  เป็นจำพวกตัวอักษรหรือ
อักขระท่ีผูกเป็นข้อความ ถือว่ามีอำนาจลึกลับแฝงเร้นอยู่ เมื่อนำไปใช้ตามท่ีกำหนด เช่น  คาถาอาคม
นำไปบริกรรม เสกเป่าหรือสวด เช่ือว่าจะเกิดความศักด์ิสิทธิ์หรือเกิดความขลัง ปัจจุบันความเช่ือ
ประเภทนี้ได้ลดน้อยลง ด้วยเหตุความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเข้ามาแทนท่ี  ความเช่ือเรื่องเครื่องราง
ของขลัง   เป็นความเช่ือในส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ไม่ใช่ส่ิงท่ีมนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น เช่ือว่า สามารถ
ป้องกันอันตราย ยิง แทง ฟันไม่เข้า ตัวอย่างเช่น เหล็กไหล เข้ียวเสือ ฯลฯ 
 ๒.๑.๒.๓  ความเชื่อเร่ืองสิ่งศักด์ิสิทธิ์  
 ความเช่ือประเภทนี้น่าจะเป็นส่ิงท่ีอยู่คู่กับคนไทยมาแต่อดีต ส่วนมากจะพบเห็นได้จาก
พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง พระเครื่อง รูปเหมือนพระสงฆ์ท่ีเคารพเล่ือมใส เป็นพระเกจิอาจารย์ อาจ
กล่าวรวมไปถึงศาลปู่ตา ศาลหลักเมือง ศาลเจ้าพ่อ ศาลเจ้าแม่ ความเช่ือประเภทนี้ยังคงมีปรากฏให้
เห็นในสังคมไทยยุคปัจจุบัน 
 ๒.๑.๒.๔  ความเชือ่เร่ืองผีสางเทวดา  
 ส่ิงลึกลับท่ีมองไม่เห็นตัวตน ถือว่ามีอิทธิฤทธิ์และอำนาจเหนือมนุษย์ สามารถให้คุณให้
โทษก็ได้ ส่ิงเหล่านี้ ทางวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถหาบทสรุปได้แน่ชัดว่ามีจริงหรือไม่ บางครั้งในส่ิงท่ี
เกิดขึ้นก็มีเหตุอันน่าเช่ือถือ 
 ๒.๑.๒.๕  ความเชื่อเร่ืองโหราศาสตร์  
 หมายถึง วิชาว่าด้วยการพยากรณ์ โดยอาศัยดาราศาสตร์เป็นหลัก ความเช่ือเช่นนี้ปรากฏ
แพร่หลายในทุกชนช้ันของสังคมไทย จนกระท่ังมีการเรียนการสอน สืบทอดอย่างเป็นทางการ และ
ยึดถือเป็นอาชีพ 
 
 ๒.๒.๓  การเกิดความเชื่อ 
  ชัยพร วิชชาวุธ ได้กล่าวถึงส่ิงท่ีใช้กำหนดความเช่ือของบุคคลว่ายึดหลักดังต่อไปนี้ 
  ๑)  หลักความสงสัย  
  ๒)  หลักความรู้สึก เป็นการใช้ความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นกับตนเป็นหลักในการตัดสินใจ 
   ๓)  หลักเหตุผล 
  ๔)  หลักประจักษ์ ซึ่งได้แก่การรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสของเราเอง การรับรู้เช่นนี้ ได้ จาก
การรวบรวมข้อมูลในเชิงวิทยาศาสตร์ เช่น การสังเกต การทดลอง การวิจัย นอกจากหลักท้ัง ๔ 
ประการท่ีกล่าวข้างต้นแล้ว ส่ิงท่ีทำให้บุคคลเกิดความเช่ือในเรื่องต่าง ๆนั้น ยังพิจารณาได้จากการ
อบรมเล้ียงดูของครอบครัว การถ่ายทอด ทางศาสนา จารีต ขนบธรรมเนียม ประเพณี อิทธิพลของ



 ๑๘ 

เพื่อนสนิท อิทธิพลของกลุ่ม การได้รับประสบการณ์ตรงการได้รับประสบการณ์ตรง การได้รับ
การศึกษา การให้ความรู้สึกท่ีถูกต้อง การโฆษณาชวนเช่ือจากส่ือมวลชน๑๑    
 การเกิดของความเช่ือ ความเช่ืออาจจะเกิดได้จากหลายปัจจัย ดังนี้ 
  ๑) เกิดจากประสบการณ์ตรง เป็นความเช่ือท่ีบุคคลได้ประสบมาด้วยตนเอง อาจจะ
ด้วยความบังเอิญ เป็นเรื่องของธรรมชาติ หรือมีผู้ทำให้เกิดขึ้นก็ตาม เจ้านี้อาจจะเป็นจริงหรือไม่เป็น
จริงก็ได้ 
  ๒) เกิดจากการได้รับข่าวสารต่อ ๆ กันมา หรืออ้างถึงคำโบราณท่ียึดถือกันมา หรือ
การโฆษณาชวนเช่ือ เป็นความเช่ือท่ีเกิดจากการคำกล่าวอ้างต่อ ๆ กันมาก หรืออ้างถึงคำกล่าวโบราณ
ท่ีเช่ือถือและยอมกันมา หรือใช้ส่ือต่าง ๆ ในการโฆษณาชวนเช่ือ ซึ่งสามารถโน้มน้าวให้ผู้ฟังเช่ือถือได้
เกิดจากการท่ีได้ปฏิบัติสืบต่อ ๆ กันมาของคนรุ่นก่อน เป็นความเช่ือท่ีเกิดจาก พิธีกรรม หรือการ
ปฏิบัติท่ีทำสืบต่อกันมา อาจถือเป็นเรื่องของวัฒนธรรมและประเพณีทางสังคม ซึ่งสร้างให้เกิดความ
เช่ือในกลุ่มคนได้ง่ายเกิดจากการนึกคิดเอาเองตามความรู้สึกของตน เป็นความเช่ือท่ีคาดเดา หรือคิด
เอาเอง หรือรู้สึกไปเอง อาจจะไม่มีข้อมูลใด ๆ มาสนับสนุน 
 
 ๒.๑.๔ การเปลี่ยนแปลงทางความเชื่อ 
 ความเช่ือของบุคคลจะเปล่ียนแปลงได้อย่างไรขึ้นอยู่กับว่า ความเช่ือนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร 
และบุคคลได้ใช้ความเช่ือนั้น ไปเป็นแนวปฎิบัติในการดำเนินชีวิตมากน้อยเพียงใด  ส่ิงสำคัญท่ีจะ
ทำให้เกิดการเปล่ียนแปลงความเช่ือ ก็คือเมื่อความรู้สึกไปทำให้ความเช่ือเปล่ียนไป นอกจากนั้นยังมี
องค์ประกอบอื่นท่ีเปล่ียนไป ได้แก่เวลา กลุ่มบุคคล วัฒนธรรมและความต้องการของบุคคลเมื่อความ
เช่ือเปล่ียนแปลงไปทำให้พฤติกรรมของบุคคลเปล่ียนไปด้วย และการเปล่ียนความเช่ือ มีหลายปัจจัยท่ี
ทำให้คนเปล่ียนความเช่ือได้ ดังนี้ 

๑) ประสบการณ์ตรง โดยท่ีตนเองได้ประสบกับเหตุการณ์ หรือส่ิงใหม่อื่น ๆ ท่ีคัดค้านกับ
ความเช่ือเดิม 

๒) ความเช่ือบางอาจได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วพบว่าไม่เป็นจริงตามท่ีเช่ือถือ 
๓) การล้มเลิกพิธีกรรมหรือประเพณีการปฏิบัติบางอย่างท่ีทำสืบต่อกันมา 
๔) การรู้จักใช้เหตุและผลในการวิเคราะห์ความเช่ือของตนเอง หรือปฏิบัติด้วยตนเองจนรู้

ความเป็นจริง 
 
 ๒.๑.๕ มูลเหตุของความเชื่อ 

 

 ๑๑ชัยพร วิชชาวุธ, ความเชื่อ (Beliefs) ความหมายความเชื่อ การเกิดความเชื่อ การเปลี่ยนแปลง
ความเช่ือ. (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. ๒๕๓๐), หน้า ๒-๕. 



 
 

๑๙ 

 หากเราจะกล่าวถึงสาเหตุของความเช่ือ ในตอนแรกๆ นั้น ความเช่ือนั้นเกิดจากความ
กลัวหรือความไม่รู้ของมนุษย์ท่ีไม่สามารถหาเหตุผลหรือคำอธิบายใด ๆ มาอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ 
ทางธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นได้ เช่นทำไมฝนจึงตก ทำไมฟ้าจึงผ่าเป็นต้น จึงทำให้มนุษย์เกิดความกลัวและ
เช่ือว่าเป็นส่ิงลึกลับท่ีจะต้องมีผู้กระทำขึ้น มนุษย์จึงได้สมมติให้มีเทพประจำส่ิงต่าง ๆ เช่นพระพิรุณ 
พระพาย พระเพลิง ฯลฯ แล้วได้ทำพิธีเซ่นสรวงเพื่อให้ เกิดความเป็นสิริมงคล แต่เมื่อมนุษย์ได้
พัฒนาการขึ้น มนุษย์สามารถหาเหตุผลมาอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆท่ีเกิดขึ้นได้ ความเช่ือในส่ิง
เหล่านี้จึงเส่ือมคลายลงเกิดจากมนุษย์มีพัฒนาการขึ้นแล้วต้องการให้สังคมเกิดความสงบสุขมีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย มนุษย์จึงต้ังความเช่ือมั่นขึ้นมา โดยแฝงเหตุผลต่างๆไว้ในความเช่ือ นั่นคือ 
ความเช่ือท่ีต้องการสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น ฉี่รดต้นไม้ใหญ่รุกขเทวดาจะโกรธ เจ้านี้เพื่อ
ต้องการให้ขับถ่ายเป็นท่ีเป็นทางได้อย่างถูกต้อง ถ้าหวีผมตอนกลางคืนผีจะมา เจ้านี้เพื่อไม่ให้ไปเท่ียว
กลางคืน เป็นต้น  ความเช่ือท่ีต้องการให้คนมีมารยาท มีความละเอียดรอบคอบ เช่น ตำครกแตกจะ
ไม่ได้แต่งงาน ถอดผ้านุ่งเป็นวง ท้ิงไว้เป็นเสนียด เป็นต้น  ความเช่ือท่ีต้องการให้มีสุขภาพอนามัย
และความปลอดภัย เช่น ไม่ให้พาเด็กท่ีฟันยังไม่งอกเข้าใต้ถุน เดียวฟันไม่งอก ห้ามปลูกมะพร้าวใกล้
บ้านเช่ือว่าอัปรีย์จัญไร เป็นต้น  ความเช่ือท่ีต้องการผลทางจิตใจ เช่น นุ่งผ้าใหม่วันจันทร์มีเสน่ห์ 
จะทำการมงคลใด ให้ดูฤกษ์ยามให้นุ่งผ้าสีตามวันจะเป็นมงคล เป็นต้น ความเช่ือท่ีต้องการผลอื่นๆ 
เช่น ไม่ให้เคาะหัวแมว เพราะเมื่อแก่หัวจะส่ันเหมือนแมว ต้นไม้ออกผลห้ามช้ีเพราะผลจะเน่า เป็นต้น   
 อีกประการหนึ่ง สาเหตุของความเช่ือ น่าจะเกิดจากความไม่รู้สาเหตุของปัญหาท่ีเกิดขึ้น
ในชีวิตประจำวัน และไม่สามารถขจัดปัญหาความเดือดร้อนท่ีเกิดขึ้นให้หมดไปได้และคิดว่าปัญหา
ดังกล่าวน่าจะเกิดจากอำนาจเหนือธรรมชาติบันดาลให้เกิดข้ึน๑๒   
 
 ๒.๒.๖ ลักษณะของความเชื่อ 
 หากจะรวมลักษณะของความเช่ือมีลักษณะ ๒ อย่าง คือ ๑) ความเช่ือท่ีแฝงไว้ด้วยเหตุผล 
เช่น ห้ามตากผ้าไว้นอกบ้านเวลากลางคืน เช่ือว่าผีกระสือจะมาเช็ดปาก (เพราะการตากผ้ากลางคืน 
ผ้าย่อมไม่แห้ง เป่ือยเร็ว เหม็นหืนและอาจถูกขโมยไปได้) ห้ามหญิงมีครรภ์ผ่าไม้รวก เช่ือว่าลูกจะมีอัน
เป็นไป (เพราะเกรงไม้รวกซึ่งคงจะบาดท้องท่ีบาง เกิดอันตรายได้)  ห้ามตัดเล็บตอนกลางคืน เช่ือว่า
เป็นการแช่งพ่อแช่งแม่ (เพราะเกรงจะตัดถูกเนื้อตัวเองเข้า กลางคืนสมัยก่อนมีแต่ตะเกียง)  ห้ามหญิง
มีครรภ์อาบน้ำเวลากลางคืน เช่ือว่าเด็กจะมีไขมันมาก (เพราะเกรงจะล่ืนหกล้มหรือถูกสัตว์มีพษิขบกัด
เอา)  ห้ามปลูกมะพร้าวใกล้บ้าน เช่ือว่าอัปรีย์จัญไร  (เพราะเกรงลูกมะพร้าวจะหล่นใส่หลังคาบ้าน
และรากมะพร้าวจะทำให้บ้านพัง) ห้ามกวาดบ้านตอนกลางคืน เช่ือว่ากวาดเงินกวาดทองออกจาก

 

 ๑๒แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย, วัฒนธรรมในสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
๒๕๔๘, หน้า ๓๔. 



 ๒๐ 

บ้าน (เพราะเกรงว่าจะกวาดไม่สะอาด และอาจโดนข้าวของล้มแตกเสียหาย)  ห้ามนอนกินข้าว เช่ือว่า
ตายไปจะเกิดเป็นงูหรือจระเข้    (เพราะเกรงจะสำลักเกิดอันตรายเสียเวลาและไม่สุภาพ)  เป็นต้น   
๒) ความเช่ือท่ีไร้เหตุผล เช่นคนกินกล้วยแฝด จะออกลูกเป็นแฝด   ไก่ชักให้เดินข้ามไปมา ๓ ครั้งมัน
จะหาย   ได้ยินเสียงจ้ิงจกร้อง ต้องจุปากตามแก้เคล็ด หญิงครรภ์แก่ให้กินงูลอกคราบจะได้คลอดง่าย  
คนมีเล็บเป็นดอกเป็นคนมีบุญ   คนตาเอกคบไม่ได้   ถ้านกแสกร้องบ้านใคร บ้านนั้นจะมีคนตาย  
เด็กทารกปากหนักให้เอากบมาตีปากเด็ก จะทำให้เด็กพูดเร็ว เป็นต้น๑๓ 
     ๒.๒.๗ คุณค่าของความเชื่อ 
 มณ ีพะยอมยงค ์ได้กล่าวถึงคุณค่าของความเช่ือดังนี้ 
  ๑. ความเช่ือทำให้เกิดความมั่นใจ 
  ๒. ความเช่ือทำให้เกิดพลัง 
  ๓. ความเช่ือทำให้เกิดการสร้างสรรค์ 
  ๔. ความเช่ือทำให้เกิดความสามัคคี 
  ๕. ความเช่ือทำให้เกิดรูปธรรม 
  ๖. ความเช่ือเป็นพื้นฐานให้เกิดปัญญา 
  ๗. ความเช่ือทำให้เกิดการนับถือศาสนาได้อย่างมัน่คง 
  ๘. ความเช่ือทำให้เกิดฤทธิ์ทางใจ 
 เพราะฉะนั้น ความเช่ือจึงมีคุณค่าก่อให้เกิดขวัญและกำลังใจในภาระหน้าท่ี การงาน
อาชีพและความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนพลังความสามัคคีในหมู่คณะ 
 

๒.๒  แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาและวิวัฒนาการของความเช่ือ 
 ๒.๒.๑  ความหมายและคุณลักษณะของการพัฒนา 
 ราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายของคำว่า การพัฒนา หมายถึงความเจริญเติบโต 
หรือก้าวหน้า๑๔ 
 ยุวัฒน์ วุฒิเมธี  ให้ความหมายไว้ว่า การพัฒนา หมายถึง การกระทำให้ดีขึ้น คือเปล่ียน
จากสภาพหนึ่งไปสู่อีกสภาพหนึ่งท่ีดีกว่า๑๕ 

 

  ๑๓จำรูญ วงศ์กระจ่าง, วัฒนธรรมและวัฒนธรรมพื้นบ้าน, (สงขลา. ๒๕๓๙), หน้า ๑๔. 
 ๑๔ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๓๒, (กรุงเทพมหานคร: อักษร
เจริญทัศน์, ๒๕๓๙), หน้า ๓๔๕. 
 ๑๕ยุวัฒน์ วุฒิเมธี, หลักการพัฒนาชุมชนและการพฒันาชนบท, (กรุงเทพมหานคร: ไทยอนุเคราะห์
ไทย, ๒๕๒๖), หน้า ๒. 



 
 

๒๑ 

 สมศักด์ิ ศรีสันติสุข  ได้ให้ความหมายไว้ว่า การพัฒนา หมายถึง การท่ีคนในชุมชนและ
สังคมโดยส่วนรวม ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมเพื่อปรับปรุงความรู้ความสามารถของตนเอง ได้ร่วมกัน
เปล่ียนแปลงคุณภาพชีวิตของตน ชุมชน และสังคมให้ดีขึ้น๑๖ 
 ฑิตยา สุวรรณชฎ  ได้ให้ความหมายไว้ว่า การพัฒนา เป็นการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของ
สังคม ซึ่งได้แก่ คน กลุ่มคน การจัดระเบียบความสัมพันธ์ทางสังคม ด้วยการจัดสรรทรัพยากรของ
สังคมอย่างยุติธรรม และมีประสิทธิภาพ๑๗ 
 พระราชวรมุนี (ป.อ. ปยุตฺโต)  ได้ให้ความหมายว่า การพัฒนา มาจากคำภาษาบาลีว่า 
วัฒนะ แปลว่าเจริญ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือการพัฒนาคน เรียกว่าภาวนา กับการพัฒนาส่ิงอื่น ๆ 
ท่ีไม่ใช่คน เช่นวัตถุและส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ ท่ีเรียกว่า พัฒนาหรือวัฒนา เช่นการสร้างถนน บ่อนํ้า อ่าง
เก็บนํ้า เป็นต้น๑๘ 
 สนธยา พลศรี  กล่าวไว้ว่า เมื่อการพัฒนาถูกกำหนดความหมายจากหลายแหล่ง และ
หลายสาขาวิชา ทำให้ลักษณะของการพัฒนามีหลายประการ แต่ลักษณะท่ีสำคัญ มีดังต่อไปนี้ 
  ๑) เป็นการเปล่ียนแปลงด้านต่าง ๆ เช่น ด้านสุขภาพ ปริมาณ และส่ิงแวดล้อมของส่ิงใด
ส่ิงหนึ่งให้ดีขึ้น หรือให้มีความเหมาะสมอันเป็นการเปล่ียนแปลงอย่างรอบด้าน ไม่ใช่เปล่ียนแปลงใน
ด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียวเท่านั้น หรืออาจจะเรียกได้ว่าต้องเป็นการเปล่ียนแปลงท้ังระบบ  
  ๒) มีลักษณะเป็นกระบวนการ คือ เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนตามลำดับข้ันตอน และ
อย่างต่อเนื่องกัน โดยแต่ละขั้นตอนมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเป็นลำดับ ไม่สามารถข้ามข้ันตอนหนึ่ง
ได้  
  ๓) มีลักษณะเป็นพลวัต คือเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นตลอดเวลาไม่หยุดนิ่ง แต่การ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นจะเป็นแบบรวดเร็วหรือช้า ๆ ปริมาณมากหรือน้อยก็ได้  
  ๔) เป็นแผนและโครงการ คือ เกิดขึ้นจากการเตรียมการไว้ล่วงหน้าว่าจะเปล่ียนแปลง 
ใคร ด้านใด ด้วยวิธีการใด เมื่อไร ใช้งบประมาณเท่าใด ใครรับผิดชอบ เป็นต้น ไม่ใช่เป็นการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นโดยไม่มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้า  
  ๕) เป็นวิธีการ การพัฒนาเป็นมรรควิธี หรือกลวิธีที่นำมาใช้ให้เกิดการเปล่ียนแปลง ตาม
เป้าหมายท่ีกำหนดไว้ เช่น การพัฒนาสังคม การพัฒนาชนบท การพัฒนาการเมือง การพัฒนา
เศรษฐกิจ การพัฒนาชุมชน ต่างก็เป็นวิธีการพัฒนาแบบหนึ่งท่ีมีลักษณะเฉพาะเป็นของตนเอง 

 

 ๑๖สมศักด์ิ ศรสีันติสุข, สังคมไทย : แนวทางวิจัยและการพฒันา, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์, ๒๕๒๕), หน้า ๑๗๙.  
 ๑๗ฑิตยา สุวรรณชฎ, สังคมวิทยา, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๗), หน้า ๓๕๔. 
 ๑๘พระราชวรมุนี (ป.อ. ปยุตฺโต), ทางสายกลางของการศึกษาไทย, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร:  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๒๗), หน้า ๑๖-๑๘. 



 ๒๒ 

  ๖) เป็นปฏิบัติการ คือเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นจริง ไม่เป็นเพียงแนวความคิด หรือเป็นเพียง 
แนวคิด หรือเป็นเพียงรายละเอียดของแผนและโครงการเท่านั้น เพราะการพัฒนาเป็นวิธีการท่ี ต้อง
นำมาใช้ปฏิบัติจริงจึงจะเกิดผลตามท่ีต้องการ  
  ๗) เป็นส่ิงท่ีเกิดขึน้จากการกระทำของมนุษย์ เพื่อประโยชน์ของมนุษย์ เพราะมนุษย์เป็น
สัตว์โลกประเภทเดียวท่ีสามารถจัดทำแผนโครงการและคิดค้นวิธีการพัฒนาตนเองและส่ิงต่าง ๆ ได้ 
การเปล่ียนแปลงใดก็ตามถ้าไม่ได้เกิดจากการกระทำของมนุษย์แล้ว จะไม่ใช่การพัฒนาแม้ว่าจะมี
ลักษณะอื่น ๆ เหมือนกับการพัฒนาก็ตาม  
  ๘) ผลท่ีเกิดขึ้นมีความเหมาะสมหรือพึงพอใจ ทำให้มนุษย์และสังคมมีความสุข เพราะ
การพัฒนาเป็นส่ิงท่ีเกี่ยวข้องกับมนุษย์ และการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมของมนุษย์นั่นเอง  
  ๙) มีเกณฑ์หรือเครื่องช้ีวัด คือ สามารถบอกได้ว่าลักษณะท่ีเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลง
นั้น เป็นการพัฒนาหรือไม่ ซึ่งอาจดำเนินการได้หลายวิธี เช่น เปรียบเทียบกับสภาพเดิมก่อนท่ีจะเกิด
การเปล่ียนแปลง กำหนดเกณฑ์มาตรฐานในการช้ีวัดในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านคุณภาพสามารถ
เปล่ียนแปลงได้ เนื่องจากมนุษย์และสังคมเกิดการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ท้ังการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นผลของการพัฒนา จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุง
เปล่ียนแปลงกระบวนการพัฒนาให้เหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นด้วยการพัฒนาใหม่ ๆ จึง
เกิดขึน้อยูเ่สมอ๑๙ 
 สนธยา พลศรี ยังได้สรุปแนวคิดต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาไว้ ดังนี้   
  ๑)  แนวคิดแบบวิวัฒนาการ เป็นการนำการพัฒนามาใช้เพื่ออธิบายประวัติศาสตร์ของ
มนุษย์ท่ีเคล่ือนย้ายจากภาวะหนึ่งไปสู่อีกภาวะหนึ่งท่ีสูงกว่า ทำให้มนุษย์มีความก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ 
มากขึ้น เช่น มีชีวิตท่ีอุดมสมบูรณ์ขึ้น ร่ำรวยมากขึ้น มีเหตุผลมากขึ้น มีความแตกต่างกันมากขึ้น เป็น
ต้น การพัฒนาในแนวคิดนี้จึงมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า ความก้าวหน้ามาก  
  ๒)  แนวคิดแบบการเปล่ียนแปลงทางสังคม เป็นแนวความคิดท่ีเกิดขึ้น ในคริสต์ศตวรรษ
ท่ี ๒๐ เนื่องจากมีความเป็นกลางมากกว่าการพัฒนา ไม่เกี่ยวข้องกับอดีตหรืออนาคต อันรุ่งโรจน์ แต่
สนใจศึกษาการเปล่ียนแปลงของปรากฏการณ์ทางสังคม เช่น การแบ่งชนช้ันทางสังคม เป็นต้น การ
เปล่ียนแปลงอาจมีลักษณะเป็นการปฏิรูป คือ เฉพาะในโครงสร้างใด โครงสร้างหนึ่ง และเป็นการ
ปฏิวัติ คือ การเปล่ียนแปลงโครงสร้างท้ังหมดของสังคม  
  ๓)  แนวความคิดแบบเศรษฐศาสตร์ นักเศรษฐศาสตร์นำการพัฒนาไปใช้จำแนกประเทศ
ต่าง ๆ ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด เช่น รายได้ประชาชาติ การรู้หนังสือ การมีงานทำ เป็นต้น ออกเป็น 

 

 ๑๙สนธยา พลศรี, กระบวนการพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๕),      
หน้า ๕-๖. 



 
 

๒๓ 

ประเทศพัฒนาแล้ว ประเทศกำลังพัฒนา และประเทศด้อยพัฒนา การพัฒนาในแนวความคิดนี้ จึงมี
ความหมายใกล้เคียงกับคำว่า ความเป็นอุตสำหกรรม ความทันสมัย และการเจริญเติบโตมาก  
  ๔)  แนวความคิดแบบการปฏิบัติการทางสังคม เป็นแนวความคิดท่ีเกิดจากรัฐบาลของ
ประเทศต่าง ๆ พยายามปรับปรุงแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิ จและสังคมในรูปของการวางแผน 
ปฏิบัติการ เช่น การปฏิรูปท่ีดิน การสหกรณ์ การพัฒนาชนบท เป็นต้น และเรียกวิธีการนี้ว่า การ
พัฒนา  
  ๕)  แนวความคิดแบบความขัดแย้งทางสังคม เป็นแนวความคิดของการพัฒนาประเทศ
ด้วยระบอบสังคมนิยม ท่ีนำทฤษฎีความขัดแย้งมาใช้เป็นแนวทางในการ เปล่ียนแปลงโครงสร้างและ
ระบบสังคม โดยถือว่าการนำระบอบสังคมนิยมเข้ามาใช้แทนระบบท่ีใช้อยู่เดิมเป็นการพัฒนา๒๐ 
 โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัชฎ์  ได้ให้ความหมายของการพัฒนาท่ีน่าจะส่งผลต่อคนส่วนใหญ่ใน ๓ 
ลักษณะด้วยกัน คือ 
  ๑) การพัฒนา หมายถึง ความก้าวหน้า ซึ่งถ้าเป็นเรื่องเศรษฐกิจก็เรียกว่า ความเจริญ
ทางเศรษฐกิจ ถ้าเป็นด้านสังคมก็เป็นเรื่องของความมีเหตุผล ตลอดจนระบบและกลไกซึ่งเอื้ออำนวย
ให้สามารถใช้เหตุผลเป็นหลักในการตัดสินใจ และลดความขัดแย้งโดยสันติวิธี เรื่องความก้าวหน้านี้ได้
กลายเป็นเรื่องท่ีได้รับความเอาใจใส่กันมาก และมีคนส่วนหนึ่งเห็นว่า การพัฒนานั้น หมายถึง เรื่อง
ของความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอย่างเดียว ซึ่งตามทัศนะของการพัฒนาโดยท่ัวไปนั้น ควรหมายถึง 
เรื่องความก้าวหน้าทางสังคมด้วย ไม่เฉพาะแต่ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจเท่านั้น  
  ๒) การพัฒนา หมายถึง ความมั่นคง ถ้าในทางเศรษฐกิจเราต้องการให้ระบบเศรษฐกิจ
เป็นระบบท่ีมั่นคงมีเสถียรภาพ ไม่มีปัญหาเงินเฟ้อ เงินฝืด ในทางสังคมก็เช่นกันเราต้องการเห็นความ
มั่นคงทางสังคม เป็นสังคมท่ีสงบสุข สังคมท่ีสามารถปรับตัวเองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงไปได้โดยปราศจากความรุนแรง ความมั่นคงจึงเป็นเรื่องใหญ่ และในการพัฒนาก็ต้อง
คิดถึงเรื่องนี้ด้วย  
  ๓) การพัฒนา หมายถึง ความก้าวหน้าและความมั่นคง การพัฒนายังควร หมายถึง 
ความเป็นธรรม อีกด้วย โดยเฉพาะความเป็นธรรมในลักษณะท่ีว่าประชาชนทุกคนท่ีเป็นสมาชิกของ
สังคมได้เข้ามีส่วนร่วม และได้รับผลตอบแทนจากการท่ีมีส่วนในการพัฒนาตามควร ดังนั้น การพัฒนา
ท่ีเราต้องการจึงควรเป็นการพัฒนาในรูปแบบท่ีช่วยสร้างความเป็นธรรมด้วย จากความหมายท้ังหมดนี้ 
สามารถสรุป ได้ว่า การพัฒนา คือ การสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าจนเกิดการเปล่ียนแปลงไป

 

 ๒๐เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕-๖. 



 ๒๔ 

ในทางท่ีดีขึ้น เป็นการเปล่ียนแปลงสภาวการณ์ของสังคมจากระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่งท่ีมีคุณค่า
เพิ่มขึ้น และต้องการมีการเปล่ียนแปลงท้ังทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม๒๑ 
 
 ๒.๒.๒ แนวคิดการพัฒนาตามหลักพระพุทธศาสนา 
 ในทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงการพัฒนาท้ังในส่วนของสังคม และตัวมนุษย์ แต่จะเน้น
ท่ีการพัฒนาคน เพราะเมื่อคนพัฒนาแล้ว ท้ังทางด้านร่างกาย และจิตใจ จะนำไปสู่การพัฒนาชุมชน 
สังคม และเป็นการพัฒนาท่ีทำให้เกิดผลของการพัฒนาอย่างแท้จริง เป้าหมายของการพัฒนาคือการ
ปลดปล่อยตนเองให้พ้นจากความทุกข์ท้ังทางกายและทางจิตใจ โดยการให้ความสำคัญกับความสุข
ทางจิตใจอันเกิดจากความมีอิสรภาพท่ีพึ่งตนเองได้และความเข้มแข็งของบุคคลและสังคม ซึ่งเป็น
เครื่องช้ีให้เห็นระดับการพัฒนาประการหนึ่งหลักธรรมในพระพุทธศาสนาท่ีเป็นเครื่องพัฒนาทำ ให้
เจริญทำให้เป็นให้มีข้ึน ฝึกอบรม คือ ภาวนา มี ๔ ประการ  คือ  
  ๑) กายภาวนา หมายถึง การเจริญ การพัฒนากาย การฝึกอบรมกาย ให้รู้จักติดต่อ
เกี่ยวข้องกับส่ิงท้ังหลายภายนอกทางอินทรีย์ท้ัง ๕ ด้วยดี และปฏิบัติต่อส่ิงเหล่านั้นในทางท่ีเป็นคุณ 
ไม่ให้เกิดโทษ ให้กุศลธรรมงอกงาม ให้อกุศลธรรมเส่ือมสูญ การพัฒนาความสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อม
ทางกายภาพ  
  ๒) สีลภาวนา หมายถึง การเจริญศีล พัฒนาความประพฤติ การฝึกอบรมศีล ใหต้ั้งอยู่ใน
ระเบียบวินัย ไม่เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหาย อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยดี เกื้อกูลแก่กัน  
  ๓) จิตตภาวนา หมายถึง การเจริญจิต พัฒนาจิต การฝึกอบรมจิตใจ ให้เข้มแข็งมั่นคง 
เจริญงอกงามด้วยคุณธรรมท้ังหลาย เช่น มีเมตตากรุณา ขยันหมั่นเพียร อดทน มีสมาธิ และสดช่ืน 
เบิกบาน เป็นสุขผ่องใส เป็นต้น  
  ๔) ปัญญาภาวนา หมายถึง การเจริญปัญญา พัฒนาปัญญา การฝึกอบรมปัญญา ให้รู้
เข้าใจส่ิงท้ังหลายตามเป็นจริง รู้เท่าทันเห็นแจ้งโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถทำจิตใจให้เป็นอิสระ 
ทำตนให้บริสุทธิ์จากกิเลสและปลอดพ้นจากความทุกข์ แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ด้วยปัญญา 
 การพัฒนาทางพระพุทธศาสนานั้นต้องเริ่มท่ีตัวบุคคล หมายความว่า บุคคลท่ีอยู่ในชุมชน
หรือสังคม ควรท่ีจะได้รับการพัฒนาเป็นอันดับแรก ท้ัง ๔ ด้าน คือ ทางด้านกาย ทางด้านหลักธรรมท่ี
เหมาะสมในการพัฒนาทางสังคม คือ อปริหานิยธรรม หรือวัชชีอปริหานิยธรรม ได้แก่ ธรรมไม่ทำให้
เส่ือม เป็นไปเพื่อความเจริญฝ่ายเดียว มี ๗ ประการ คือ   
  ๑) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์  
  ๒) พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพียงกันทำกิจท่ีพึงทำ  

 

 ๒๑ โฆสิต ปั้น เปี่ยมรัชฎ์, การพัฒนาประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและการศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๓๒), หน้า ๒๕. 



 
 

๒๕ 

  ๓) ไม่บัญญัติส่ิงท่ีไม่ได้บัญญัติไว้ ไม่ล้มล้างส่ิงท่ีบัญญัติไว้ ถือปฏิบัติมั่นตามวัชชีกรรม 
ตามท่ีวางไว้เดิม  
  ๔) ท่านเหล่าใดเป็นผู้ใหญ่ในชนชาววัชชี เคารพนับถือท่านเหล่านั้น เห็นถ้อยคำของท่าน
ว่าเป็นส่ิงอันควรรับฟัง ๕) บรรดากุลสตรีกุลกุมารีท้ังหลาย ให้อยู่ดีโดยไม่ถูกข่มเหงหรือฉุดคร่าขืนใจ 
  ๖) เคารพสักการบูชาเจดีย์ของวัชชีท้ังหลาย ท้ังภายในและภายนอก ไม่ปล่อยให้ธรรมิก
พลีท่ีเคยทำแก่เจดีย์เหล่านั้นเส่ือมทรามไป  
  ๗) จัดให้ความอารักขา คุ้มครอง ป้องกัน อันชอบธรรม แก่พระอรหันต์ท้ังหลายต้ังใจว่า 
ขอพระอรหันต์ท้ังหลายท่ียังไม่ได้มา พึงมาสู่แว่นแคว้น ท่ีมาแล้วพึงอยูใ่นแว่นแคว้นผาสุก๒๒ 
 อปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้ พระพุทธเจ้าได้ตรัสแก่เจ้าวัชชีท้ังหลายผู้ปกครองรัฐโดย
ระบอบสามัคคีธรรม ซึ่งรัฐคู่อริยอมรับว่า เมื่อชาววัชชียังปฏิบัติตามหลักธรรมนี้ จะเอาชนะด้วยการ
รบไม่ได้ นอกจากจะใช้การเกล้ียกล่อมหรือทำให้เกิดความแตกสามัคคีกันภายในกลุ่มของวัชชีจึงจะมี
สิทธิชนะ จะเห็นได้ว่า อปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้ มีสามัคคีธรรม เป็นคุณธรรมท่ีคอยเกื้อหนุนให้
การปฏิบัติตามนั้นเกิดเป็นผลจริง ฉะนั้น หลักสามัคคีธรรม ก็เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีช่วยให้การพัฒนาสังคม
เป็นไปตามแนวทางท่ีชุมชนหรือสังคมต้ังเป้าหมายเอาไว้ ได้แก่ ความมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 ป๋วย อึ๋งภากรณ์ ได้เสนอแนวคิดบทบาทของพระพุทธศาสนาท่ีมีต่อการพัฒนาประเทศ
ไว้ว่า ถ้าปราศจากศีลธรรมเสียแล้ว การพัฒนาประเทศไม่ว่าจะพัฒนาไปทำนองใด ย่อมจะบกพร่อง
และไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะพัฒนาไปในด้านเป้าหมายซึ่งจะผิด ผลสุดท้าย อาจจะพัฒนาไป
ทำนองท่ีจะเห็นความเจริญทางวัตถุซึ่งเป็นเรื่องสำคัญยิ่งกว่าเรื่องท่ีสำคัญแท้ๆ คือ ความเจริญในทาง
ปัญญาและในทางศีลธรรม การขาดจากศีลธรรมนั้น จะทำให้โลกเส่ือมโทรม พระพุทธศาสนาจะ
ช่วยเหลือในการพัฒนาชาติได้ ดีนั้น ย่อมอาศัยพระธรรมและพระสงฆ์เป็นส่ือสำหรับสืบพระศาสนา
และการท่ีพุทธศาสนาจะช่วยให้มีการพัฒนาชาติได้ดีจริง ๆ ก็คือ อาศัยหลักเกณฑ์บางประการ ดังนี้  
 ๑) ความเช่ือในพุทธศาสนา ต้องเป็นความเช่ือท่ีบริสุทธิ์ไม่เจือปนความเช่ือถือโชคลาง
ทางไสยศาสตร์ พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า “คนโง่นั้นมัวแต่พิเคราะห์ดวงดาว” ฉะนั้น ในการท่ีจะทำให้
มนุษย์โลกมีความสมบูรณ์ท้ังในด้านวัตถุและสติปัญญา ก็ควรจะพัฒนาศาสนาใหม่ให้เกิดความบริสุทธิ์ 
 ๒) ความเช่ือในพระพุทธศาสนา เป็นความเช่ือท่ีมีมูลฐาน ต้ังอยู่ในเหตุผลและวิชาไม่ใช่
ต้ังอยู่ในความเช่ือโดยงมงายอย่างเดียว หรืออวิชชา พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า “ท่านท้ังหลาย อย่าพึง
เช่ือส่ิงใดเพียงเพราะท่ีได้ฟังตามๆ กันมา หรือ เพราะเคยเห็นเช่นนั้นๆ ต่อมา ฯลฯ ท่านจงเอาข้อท่ีได้
เห็นได้ฟังได้ตรึกตรองดูด้วยเหตุผลจนเกิดความชัดเจนแล้วจึงค่อยเช่ือ” 

 

 ๒๒พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การพัฒนาที่ยั่งยืน, พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิ
พุทธธรรม, ๒๕๔๓), หน้า ๘๑-๘๒.  



 ๒๖ 

 ๓) การท่ีจะนำเอาคำสอนของพุทธศาสนามาประยุกต์กับสภาพปัจจุบัน ซึ่งลักษณะของ
สังคมได้ มีการเปล่ียนแปลงอยู่ เสมอ และมีการเปล่ียนแปลงไปเรื่อย ๆ จึงจำเป็นต้องมี การ
เปล่ียนแปลง วิธีการประยุกต์พระธรรม ซึ่งเป็นอมตะอยู่แล้ว มาใช้กับสภาพปัจจุบัน ซึ่งจะต้องมี
การศึกษาและวิจัยอย่างถ่องแท้ 
 ๔) การพัฒนานั้น จำเป็นท่ีจะต้องใช้ทางโลกและทางธรรม เพราะฉะนั้น ทางฝ่าย
พระสงฆ์ก็ดี ทางฝ่ายบ้านเมืองก็ดีต้องร่วมมือกันอย่างมาก มีหลายกรณีท่ีฝ่ายบ้านเมืองเพิกเฉยต่อ
ความสำคัญของวัดในชนบทและในเมืองและเพิกเฉยต้อความสำคัญของการเป็นผู้นำของพระสงฆ์ใน
หมู่บ้าน ถ้าความร่วมมือท้ังฝ่ายสงฆ์และฝ่ายฆราวาสดำเนินไปด้วยดี ก็จะเป็นประโยชน์ท้ัง ๒ 
เปล่ียนแปลงเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพชีวิตนั้นมีความสำคัญกับทุกคน ถ้าทุกคนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีก็จะทำให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  พระพุทธศาสนามีหลักธรรมหลายหมวด เช่น 
ภาวนา ๔ อปริหานิยธรรม ๗ เป็นต้น ท่ีกล่าวถึงการพัฒนาสังคม เน้นท่ีการพัฒนาท่ีตัวมนุษย์ท้ังทาง
กายและจิตใจ เมื่อกายและจิตใจได้รับการพัฒนาแล้ว ชุมชน สังคมประเทศชาติย่อมนำไปสู่การพัฒนา
ท่ีให้ได้ผลยอดเยี่ยมไม่ว่าโลกจะมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างไรก็ตาม  
 

๒.๓ แนวความคิดเกี่ยวกับพระพิฆเนศในเชิงประวัติศาสตร์ 
 ๒.๓.๑ พระพิฆเนศมีกำเนิดมาจากการบูชาเทพพื้นเมือง    

 ความเช่ือนี้มาจากชาวพื้นเมืองด้ังเดิมของอินเดียซึ่งเป็นพวกบูชาพระอาทิตย์และเช่ือกัน
ว่าหนูเป็นสัญลักษณ์ของความมืด  โดยพบรูปเคารพพระพิฆเนศประทับบนหลังหนู หมายถึง ชัยชนะ
ของแสงอาทิตย์ท่ีขจัดความมืดให้ส้ินสุดลงได้๒๓  ไมเคิล ไรท์  ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้     ว่า  
อาจหมายถึงชาวอารยันซึ่งอพยพมาจากทวีปเอเชียตอนกลางและเข้ามาในอินเดียประมาณ ๑,๐๐๐ ปี
ก่อนพุทธกาล โดยชนกลุ่มนี้ไม่รู้จักช้าง เพราะช้างโบราณของเอเชียเหนือได้สูญพันธุ์ไปแล้วเป็นหมื่น
ปี๒๔  
 
 ๒.๓.๒ พระพิฆเนศมีกำเนิดมาจากลัทธิการบูชาสัตว์ 
 ความเช่ือท่ีว่าพระพิฆเนศมีกำเนิดมาจากลัทธิการบูชาสัตว์  (Totemism) มาจากหลัก
มานุษยวิทยาเกี่ยวกับความเช่ือของมนุษย์สมัยก่อน  เป็นความเช่ือท่ีคิดว่าพวกตนมีความสัมพันธ์กับ
ส่ิงมีชีวิตหรือส่ิงไม่มีชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่ง  และส่วนใหญ่เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ  พืชหรือสัตว์ ซึ่ง

 

 ๒๓จิรัสสา คชาชีวะ, พระพิฆเนศวร์: คติความเชือ่และรูปแบบของพระพิฆเนศวรที่พบในประเทศ
ไทย, รายงานวิจัย (กรุงเทพมหานคร: กรมศิลปากร. ๒๕๔๐), หน้า ๑๐.  
 ๒๔ไมเคิล ไรท์, พระพิฆเนศ: มหาเทพฮินดูชมพูทวีปและอษุาคเนย์, (กรุงเทพมหานคร: พิมพ
ลักษณ์, ๒๕๔๘), หน้า ๑๕. 



 
 

๒๗ 

มีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของตนในขณะนั้น๒๕ สอดคล้องกับไมเคิล ไรท์  ท่ีแสดงทัศนะว่า อาจ
หมายถึงโดยท่ัวไปในอินเดียและอุษาคเนย์  โดยชาวมุนดะเป็นชนกลุ่มน้อยท่ีนับถือช้างป่าและจับช้าง
ป่ามาเล้ียงก่อนใคร๒๖  
 
  ๒.๓.๓ พระคเณศมีกำเนิดจากเทพแห่งการเก็บเก่ียว   
  พระคเณศมีกำเนิดมาจากเทพแห่งการเก็บเกี่ยว เป็นความเช่ือท่ีมาจาก คุปเต 
(Gupte)  นักชาติวงศ์วรรณาและนักภาษาศาสตร์  ซึ่งกล่าวว่าเหตุท่ีพระคเณศเป็นเทพท่ีมีเศียรและ
งวงเป็นช้าง อาจเนื่องมาจากภาพท่ีชาวนาแบกมัดข้าวโพดอยู่บนศีรษะ ทำให้ส่วนปลายของมัด
ข้าวโพดแกว่งไปมาอยู่เบ้ืองหน้า จึงมีลักษณะเป็นหัวและงวงช้าง ส่วนหนูนั้นเป็นศัตรูท่ีของไร่นา  จึง
แสดงภาพออกมาเป็นเทพท่ีมีเศียรเป็นช้างขี่บนหลังหนู  มีพุงพลุ้ย แทนสัญลักษณ์ของยุ้งข้าว และ
ประกอบด้วยงูเห่าแผ่พังพาน  นอกจากนี้ความหมายของช่ือเอกทันตะ ท่ีแปลว่า งาเดียว ยังอาจมีท่ีมา
ท่ีหมายถึง พานไถของชาวนาก็ได้น่าสนใจยังมีคำอธิบายอีกอย่างหนึ่งคือหนู (มุสิกะ) ซึ่งเป็นสัตว์ท่ี
ขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว อาจเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และอำนาจในการสร้าง  ด้วยเหตุ
นี้จึงมีความสัมพันธ์กับการเก็บเกี่ยวในเทศกาลอนะตะ  จตุรถี (Anata  Chaturthi)  ท่ีมีการนำรูปป้ัน
พระคเณศท่ีทำจากดินเหนียวจากแม่น้ำมาทำพิธีที่บ้าน  แล้วเก็บไว้ในยุ้งฉาง  เพราะมีความเช่ือว่ารูป
เคารพจะป้องกันไม่ให้หนูมากินเมล็ดพืช จากนั้นจะนำรูปเคารพไปลอยแม่น้ำ โดยบางชุมชนจะปล่อย
น้ำให้เข้ามาในไร่นา เช่ือกันว่าทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์๒๗ 
 
  ๒.๓.๔ พระคเณศมีคติมาจากภูติผีปีศาจ  
  เช่ือกันว่าพระคเณศมีกำเนิดจากการเป็นภูตผีชนิดหนึ่งหรือผีป่า ซึ่งเป็นบริวารของ “ผู้
เป็นใหญ่สูงสุด” กล่าวกันว่าภูตเหล่านี้มีจำนวนมากมายเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองป่าเขา โดยวิญญาณ
เหล่านั้น ได้รวมตัวกันเป็นเทพช้างเพียงองค์เดียวคือ “คณปติ” หรือพระคเณศ ซึ่งต่อมากลายเป็นเทพ
ผู้ขจัดอุปสรรค  นอกจากนี้ยังมีความคิดเห็นว่าพระคเณศเป็นเทพพื้นบ้าน ท่ีมีความสัมพันธ์กับยักษ์
และนาค  หรือเป็นเทพท่ีได้รับอิทธิพลมาจากอียิปต์ ในสมัยเฮเลนีสติค (๓๒๓-๑๔๖ ก่อน ค.ศ.) ทาง

 

 ๒๕อ้างแล้ว, พระพิฆเนศวร์: คติความเชือ่และรูปแบบของพระพิฆเนศวรที่พบในประเทศไทย
หน้า ๑๐. 

๒๖ ไมเคิล ไรท์, พระพิฆเนศ: มหาเทพฮินดูชมพูทวีปและอษุาคเนย์, กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์
มติชน, ๒๕๔๘), หน้า ๑๕.  

 ๒๗อ้างแล้ว, พระพิฆเนศวร์ คติความเชือ่และรูปแบบของพระพิฆเนศวรท์ี่พบในประเทศไทย, หน้า 
๑๐. 



 ๒๘ 

ตะวันออกกลางและอินโดกรีก ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดีย เนื่องจากในอียิปต์โบราณนั้น
ปรากฎเทพเจ้าจำนวนมากมีเศียรเป็นสัตว์ต่าง ๆ๒๘ 
 พระพิฆเนศ มีช่ือเรียกหลายช่ือด้วยกันเช่น พระคเณศร์ พระวินายกะ พระคณปติ หรือ 
วิฆเนศร์ เป็นต้น เป็นโอรสของพระอิศวรและพระอุมา (ปรวตี) พราหมณ์นับถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่ง
วิทยาการต่าง ๆ เรื่องราวท่ีกล่าวถึงกำเนิดของพระคเณศร์มีต่าง ๆ หลายอย่างและเรื่องท่ีเล่าว่าเหตุไร
เศียรจึงเป็นเศียรช้างก็มีต่าง ๆ เหมือนกัน นอกจากคเณศร์ เรียกว่า คณปตี (คณบดี) ซึ่งแปลความ
อย่างเดียวกันก็ได้ วินัยกะ (พินายของไทยเรา) ก็เรียก เอกทันตะ ก็เรียก เพราะมีงาเดียว เดิมมี ๒ งา
บริบูรณ์ แต่ครั้งหนึ่งปรศรุราม (รามสูร) ขึ้นไปเฝ้าพระอิศวรท่ีเขาไกรลาส พระอิศวรบรรทมหลับอยู่ 
พระคเณศร์จึงห้ามมิให้เข้าไป ปรศุรามถือว่าเป็นคนโปรดจะเข้าไปให้ได้ เกิดวิวาทกันถึงรบกัน พระ
คเณศร์จับปรศุรามด้วยงวงขว้างไปจนปรศุรามสลบ ครั้นฟื้นขึ้น ปรศุรามจึงจับขวานขว้างไป พระ
คเณศร์เห็นขวานจำได้ว่าเป็นของพระอิศวรประทานจึงไม่ต่อสู้แต่ก้มลงรับไว้ด้วยงาข้างหนึ่ง งานั้นก็
สะบั้นไปทันที ฝ่ายพระปรวตีกริ้วปรศุราม กำลังจะทรงแช่งก็พอพระนารายณ์ ซึ่งเป็นท่ีเคารพแห่ง
ปรศุรามแปลงเป็นกุมารมาวิงวอนขอโทษ พระปรวตีจึงประทานโทษให้ )  รูปพระคเณศร์ท่ีสร้าง 
ส่วนมากมักสร้างมีเศียรเป็นศีรษะช้าง โดยมากมี ๔ กร แต่ ๖ กร ๘ กร หรือ ๒ กร ก็ใช้ กายอ้วนใหญ่ 
มีหนูเป็นพาหนะ๒๙   
 คติการนับถือพระพิฆเนศ น่าจะเข้ามาถึงประเทศไทยต้ังแต่พุทธศตวรรษท่ี ๑๐ โดยเข้า
มาทางภาคใต้ก่อน แต่เทวาลัยของพระพิฆเนศท่ีเก่าท่ีสุดในเมืองไทยปรากฏท่ี แหล่งโบราณคดีเขาคา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีอายุในพุทธศตวรรษท่ี ๑๒ เทวรูปพระพิฆเนศท่ีเก่าท่ีสุดก็พบทางภาคใต้
ของไทย และกำหนดอายุได้ในช่วงเวลานั้น เช่ือว่าบรรพชนในภาคใต้ของเราในยุคดังกล่าว คงจะ
นับถึอพระพิฆเนศตามแบบอินเดีย คือเป็นเทพผู้ขจัดอุปสรรค 
 เทวรูปพระพิฆเนศ เริ่มแพร่หลายมากขึ้นเมื่อถึงสมัยท่ีเมืองไทยเรา ได้รับอิทธิพลทาง
วัฒนธรรมจากขอม เทวรูปเหล่านี้พบในปราสาทหินหลายแห่ง เจ้าท่ีเป็นเทวรูปลอยองค์สำหรับบูชา
ภายในปราสาท และอยู่บนทับหลังหรือหน้าบันในลักษณะภาพแกะสลักนูนสูง คติการนับถือพระ
พิฆเนศในเมืองไทยเราช่วงนี้ น่าจะเป็นแบบเขมร คือ เป็นเทพองค์สำคัญในไศวะนิกาย คือจะต้องมี
ประจำในเทวสถานของลัทธินี้ รวมท้ังการบูชาในฐานะเทพแห่งอุปสรรค และเทพแห่งการประพันธ์
ด้วย เพราะเท่าท่ีพบเทวลักษณะก็เป็นแบบเขมร คือประทับนั่งชันพระชานุข้างหนึ่งแบบมหาราชลีลา
สนะ หรือประทับนั่งขัดสมาธิราบ ถ้าประทับยืนก็ประทับยนืตรง ๆ  ไม่ใช่ยืนเอียงพระโสณีหรือตริภังค์
แบบอินเดีย 

 

 ๒๘อ้างแล้ว, พระพิฆเนศ: มหาเทพฮินดูชมพูทวีปและอุษาคเนย์, หน้า ๑๕. 
 ๒๙Sataguru Sivaya Subramuniyaswasmi, Loving Ganesh:Hinduism’s Endearing 
Elephant-Faced God. (Third Edition, Himalayaan Academy USA, 2000). Page 11.   
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 อย่างไรก็ตาม เทวรูปเหล่านี้ล้วนแต่สร้างอย่างงดงามมาก และอาจจะมีท้ังท่ีสร้างด้วยหิน
และสำริด หรือแม้แต่ทองคำ แต่ท่ีตกทอดมาถึงยุคของเราส่วนมากมีแต่เป็นหินเท่านั้น ในจำนวนนี้
องค์ท่ีเด่น ๆ ได้แก่พระคเณศทรงเครื่องจากปราสาทหินเมืองต่ำ จังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนพระพิฆเนศจาก
ปราสาทท่ีงามท่ีสุด อย่างเช่นปราสาทหินพนมรุ้งนั้น ปัจจุบนัเราได้พบแต่ท่ีเป็นขนาดเล็ก 
 เทวลักษณะท่ีประทับยืนตรงของพระพิฆเนศแบบขอม ได้ต่อเนื่องมาถึงพระพิฆเนศแบบ
เชียงแสน และสุโขทัยด้วย ปัจจุบันเรามีตัวอย่างของเทวรูปพระพิฆเนศแบบเชียงแสน ท่ีทำอย่าง
งดงามหลายองค์ แต่ท่ีงามกว่าคือแบบสุโขทัย ซึ่งเท่าท่ีรู้จักกันเป็นสมบัติของพระวรวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล และมีการถ่ายแบบทำเป็นเทวรูปสำหรับบูชาท่ัวไปเมื่อ พ.ศ. ๒๖๙ ซึ่งปัจจุบันก็หาดู
ยากแล้ว 
 ในสมัยสุโขทัย การนับถือพระพิฆเนศ ก็คงเป็นไปตามแบบทีได้อิทธิพลจากขอม แต่ก็
น่าจะเส่ือมคลายลงมาก เพราะได้มีการให้ความสำคัญต่อศาสนาพุทธยิ่งกว่าศาสนาฮินดูท่ีนับถือกันมา
แต่ เดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัย พระมหาธรรมราชาลิไท ท่ีศาสนาพุทธเฟื่องฟูมาก แต่ถงึอย่าง
นั้นก็ตามในหนังสือประวัติศาสตร์ไทย โดยพลาดิสัย สิทธิธัญกิจ ได้กล่าวไว้ดังนี้ 
 สำหรับเทวสถานในความเช่ือของศาสนาพรามณ์นั้น ได้มีการสร้างเทวสถานเป็นองค์พระ
ปรางค์สำหรับประดิษฐานเทพเจ้าของพราหมณ์ท้ังหลาย รวมเรียกว่า พระไสยศาสตร์ อันได้แก่เทวรู
ปของ พระปรเมศวร (พระอิศวร) พระพิฆเนศวร พระวิษณุจักร (พระนารายณ์) พระอุมา (ศักติของ
พระอิศวร) พระหริหระ (เทวรูปท่ีรวมพระศิวะกับพระวิษณุไว้ในองค์เดียวกัน) จึงทำให้การทำบุญ
บำเพ็ญกุศลท่ีเป็นมงคลนั้นมีท้ังพิธีพระสงฆ์และพิธีพราหมณ์ผสมผสานกันสืบมาจนทุกวันนี้     
 ล่วงถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา ศาสนาฮินดูได้กลับมามีความสำคัญในราชสำนักอีกครั้ง มี
หลักฐานว่าได้มีการหล่อพระพิฆเนศ และพระเทวกรรม คือพระพิฆเนศในฐานะท่ีเป็นครูช้างขึ้นมา
หลายองค์ แต่หลักฐานท่ีตกมาถึงเรามีแต่เทวรูปสำริดขนาดเล็กเพียงไม่กี่องค์ และเทวรูปสำริดขนาด
ใหญ่ท่ีเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ เสาชิงช้า รวมท้ังเทวรูปศิลาท่ีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระราชวัง
จันทร์เกษม เป็นต้น พระพิฆเนศได้กลับมามีบทบาทสำคัญในราชสำนักกรุงศรีอยุธยาเพราะเกี่ยวเนื่อง
ด้วยการคชกรรมนี่เอง และยังคงมีความสำคัญตามคติท่ีได้รับจากขอม คือเป็นเทพผู้ขจัดอุปสรรค เป็น
เทพท่ีจะต้องบูชาก่อนอื่นในพิธีกรรมสำคัญ และเป็นเทพแห่งการประพันธ์คัมภีร์ต่าง ๆ 
 ส่วนคติท่ีนับถือพระพิฆเนศเป็นเทพแห่งศิลปวิทยา อันเป็นการแทนท่ีคติเดิมของพระ
สรัสวดีท่ีมีมาแต่อินเดียนี้ ยังไม่ปรากฏว่ามีในเมืองไทย จนกระท่ังผ่านพ้นสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
เพราะใน ๔ รัชกาลแรกภาพเขียนพระพิฆเนศในพระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม และวัดบวรสถาน
สุทธาวาส หรือแม้แต่ภาพแกะสลักบนประตูไม้ท่ีวัดเพลงวิปัสสนา บางกอกน้อย ยังเป็นเรื่องจาก
นารายณ์สิบปางอยู่ ภาพเหล่านี้คงมีท่ีมาจากตัวอย่างพระเทวรูปในตำราภาพเทวรูปและเทวดานพ



 ๓๐ 

เคราะห์ ซึ่งเป็นแบบอย่างภาพลายเส้นรูปเทพเจ้าแทบทุกพระองค์ สำหรับช่างเขียนใช้เป็นต้นแบบ 
ตำราภาพดังกล่าวสร้างในรัชกาลท่ี ๓-๔ และคงมีมาแล้วตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา 
 จากการค้นพบเมืองโบราณก่อนสยามประเทศ เมืองพะเนียดตามหลักฐานศิลาจารึกท่ี
เก่าแก่ท่ีสุดของประเทศไทย จากการสันนิษฐานของศาสตราจารย์ยอร์ช เซเดส์ จารึกพะเนียด หลักท่ี 
๕๒ ซึ่งจาลึกอักษรคฤนท์ เป็นภาษาอินเดียโบราณ มีอายุก่อน ๘๐๐ ปีขึ้นไป ได้รับอิทธิพลจาก
วัฒนธรรมของอินเดีย ราวพุทธศตวรรษท่ี ๗ ชาวอริยจากอินเดียนำโดยโกณฑัญญะ เดินทางเข้ามา
และต้ังหลักแหล่งในเมืองพะเนียด ริมฝ่ังตะวันออกของอ่าวไทย และเป็นผู้ปกครองดินแดนแถบนี้มา
ก่อน หลักศิลาดังกล่าวได้จากพะเนียด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ซึ่งในเขตโบราณสถานมีการสำรวจ
และค้นพบทับหลังสมัยก่อนเมืองพระนครแบบ “ถาลาบริวัต”  “แบบไพรกเมง” และแผ่นศิลาสลัก
เป็นรูปพระคณบดีหรือพระพิฆเนศวร ในท่าประทับนั่ง ซึ่งปัจจุบันต้ังแสดงภายในพระอุโบสถ (หลัง
เก่า) วัดทองท่ัว ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี รวมท้ังช้ินส่วนของเสากรอบประตู
กลมแบบก่อนเมืองพระนคร โบราณวัตถุเหล่านี้ มีอายุอยู่สมัยแรก ๆ ประมาณพุทธศตวรรษท่ี ๑๑-
๑๒ ได้แสดงถึงความเกี่ยวข้องทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมกับพวกจาม พวกอินเดียโบราณท่ีเดิน
ทางเข้ามาค้าขายและต้ังรกรากในพื้นท่ีต่าง ๆ  
 จากหลักฐานทางเอกสารในพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ยังเป็นคติเก่าท่ีมีอยู่ในเรื่องนารายณ์ ๑๐ ปาง และสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงนั้น โดยส่วน
พระองค์ทรงนับถือพระพิฆเนศอยู่ไม่น้อย เพราะเมื่อเสด็จประพาสชวาก็ทรงนำพระพิฆเนศขนาดใหญ่
ของท่ีนั่นมาด้วย  
 การนับถือพระคเณศนั้นมีอยู่ท่ัวไปในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ต้ังแต่ภายหลังพุทธศตวรรษ
ท่ี ๑๐ เป็นต้นมา แต่ท่ียังคงสืบทอดมาจนปัจจุบันก็อยู่รอบ ๆ บ้านเรานั่นเอง    ดังเช่น พม่า แม้จะมี
การนับถือศาสนาพุทธเป็นหลักมาแต่โบราณ แต่ก็มีคติการนับถือพระคเณศสอดแทรกอยู่ ชาวพม่า
โบราณมักเรียกพระองค์ว่า มหาพินายปุรหา (Maha Pinay Purha) ได้มีการค้นพบเทวรูปขนาดเล็ก
ของพระองค์เป็นจำนวนมากท่ีพุกาม ปนอยู่กับพระพุทธรูปในพระธาตุต่าง ๆ ก็มี  มีท้ังทำด้วยหิน 
หินปูน สำริด ไมกา ดินเผาและปูนปลาสเตอร์  การสร้างเทวรูปพระพิฆเนศไว้ตามศาสนสถานต่างๆ ก็
พอมีให้เห็นบ้าง เช่นท่ีเจดีย์ชเวซันดอว์ (Shwehsandaw) ซึ่งพระเจ้าอนุรุทธมหาราชทรงสร้างใน
พุกามตอนเหนือเมื่อราว ๆ พุทธศตวรรษท่ี ๑๖ มีเทวรูปพระคเณศปรากฏอยู่ตามมุมเจดีย์ร่วมกับเทพ
อืน่ๆ ในฐานะเทพอารักษ์พุทธสถาน นอกจากนี้ก็ทรงปรากฏร่วมกับพระควัมปติ เช่นท่ี เจดีย์กุธนลน 
(Kuthonlon) ท่ีเมืองกโยกโสก ใกล้กับพุกามนั้นเอง  และท่ีน่าสังเกตคือเมื่อพระควัมปตินั้นเป็นพระ
ปิดตา พระคเณศซึ่งอยู่ร่วมกับพระองค์นี้ในลักษณะประทับนั่งหันหลังชนกันก็ปิดตาด้วย พระคเณศ
ปิดตาของพม่านี้ เอง ท่ี เป็นต้นแบบสำหรับเครื่องรางชุด พระเครื่องปิดตา ท่ีมี ผู้สร้ างกันอย่าง
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แพร่หลายในเมืองไทย   เทวรูปของพระองค์ซึ่งมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในพม่านั้นประดิษฐานอยู่บนยอดเขา
โปปา (Popa) เป็นเทวรูปท่ีสร้างขึ้นตามศิลปะแบบอนิเดีย 
 ในประเทศกัมพูชา ก็มีการนับถือพระพิฆเนศมาต้ังแต่สมัยก่อนสร้างเมืองพระนคร มี
จารึกกล่าวสรรเสริญพระพิฆเนศเช่นท่ีปราสาทไพรกุก และมีเทวาลัยสำหรับพระองค์โดยเฉพาะต้ังแต่
พุทธศตวรรพี่ ๑๒   เทวฐานะของพระพิฆเนศในอารยธรรมขอมโบราณนั้นสูงส่งมาก เพราะเป็นเทพ
องค์สำคัญของฝ่ายไศวนิกาย (นับถือพระศิวะเป็นใหญ่) ซึ่งเป็นศาสนาท่ีนิยมนับถือกันอยู่ ดังนั้น เทวรู
ปของพระพิฆเนศจึงปรากฏอยู่ในเทวสถาน หรือปราสาทหินทุกแห่งท่ีสร้างขึ้นสำหรับศาสนาฮินดู
นิกายไศวนิกาย ซึ่งเจริญสูงสุดในพุทธศตวรรท่ี ๑๔ กล่าวได้ว่า นอกจากในอินเดียแล้ว เทวรูปพระ
พิฆเนศท่ีงามท่ีสุดในโลกก็มีอยู่ในกัมพูชา พระพิฆเนศในคติของกัมพูชายังปรากฏร่วมกับเทพฝ่ายอื่น ๆ 
อีก เช่น เทพนพเคราะห์ และคณะเทวีสัปตมาตฤกาด้วย พอหลังจากพุทธศตวรรษท่ี ๑๖ ก็มักปรากฏ
พระองค์ในลักษณะของเทพแห่งการรจนาคัมภีร์ต่าง ๆ ท้ังคัมภีร์มหาภารตะและคายะตรีตันตระ  
เทวรูปพระพิฆเนศในศิลปะขอมมีขนาดและรูปแบบท่ีหลากหลาย แต่ท่ีรู้จักกันมากมักจะมี ๒ กรวาง
อยู่บนพระชานุ ประทับนั่งขัดสมาธิราบหรือขัดสมาธิเพชร ถ้าประทับยืนก็จะมี ๔ พระกร  เทวรูปพระ
พิฆเนศองค์สำคัญๆ ในศิลปะขอมในปัจจุบันมีอยู่ ท่ี  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรุงพนมเปญ , 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติของไทย พิพิธภัณฑสถานใหญ่ ๆ ของโลกเช่นท่ี กีเมต์ (Guimet) ของฝรั่งเศส 
เป็นต้น ล้วนแต่มีเป็นจำนวนมากจนไม่อาจจะกล่าวได้ครอบคลุมท้ังหมด 
   ในสิงคโปร์ ซึ่งมีชุมชนอินเดียขนาดใหญ่อยู่ มีเทวปกรณ์เกี่ยวกับพระพิฆเนศไม่เหมือนกับ
ในปุราณะต่าง ๆ ของทางอินเดีย แต่กลับคล้ายคลึงกับคติไทยเรามาก... ดังท่ีเล่ากันว่าสมัยหนึ่ง มี
พญายักษ์ตนหนึ่ง เกิดขึ้นมามีพละกำลังและอิทธิฤทธิ์จนส่ันสะเทือนไปท้ัง ๓ โลก และผู้เดียวท่ีจะ
สังหารยักษ์ตนนี้ได้ คือโอรสของพระศิวะและพระอุมาเท่านั้น พญายักษ์ก็รู้ความจริงขอ้นั้นเช่นกัน จึง
แอบเข้าไปตัดเศียรกุมารท่ีอยู่ในครรภ์ของพระอุมาเสียก่อน เมื่อมีพระประสูติกาลพระกุมารจึงไม่มี
พระเศียร พระศิวะจึงสังหารอสูรท่ีมีหัวเป็นช้างตนหนึ่ง โดยสัญญาว่าจะรักษานามของอสูรนั้นให้
ปรากฏต่อไปในภายหน้า แล้วจึงนำศีรษะของอสูรนั้นมาแทนพระเศียรเดิมของพระกุมาร พระกุมารจึง
มีเศียรเป็นช้าง และสามารถปราบยักษ์ตนนั้นลงได้ในท่ีสุด 
 ในประเทศอินโดนีเซีย พระพิฆเนศเคยเป็นท่ีนับถือกันมากในอดีต โดยเฉพาะในชวาภาค
ตะวันออกตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี ๑๕-๒๑ ซึ่งเป็นยุคของราชวงศ์สิงหส่าหรี และ ราชวงศ์มัชปาหิต และ
รวมถึงบางสมัยในชวาภาคกลางด้วย  พระพิฆเนศของชวามักจะทรงมีเทวลักษณะท่ีสงบเสงี่ยมอย่าง
เห็นได้ชัด ไม่เคล่ือนไหวหรือทรงพลังอำนาจอย่างรุนแรงแบบอินเดีย องค์ท่ีสำคัญก็เช่นพระพิฆเนศ
จากบารา เมืองบลิตาร์ (BIitar) สร้างใน พ.ศ ๑๗๘๒ สมัยราชวงศ์สิงหส่าหรี เป็นองค์ท่ีมีขนาดใหญ่
และสวยงามมากท่ีสุดในโลกองค์หนึ่ง พระพิฆเนศองค์นี้ประทับนั่งแยกพระชงฆ์แต่หันฝ่าพระบาทเข้า
หากัน ทรงถือกปาละไว้ในพระหัตถ์หนึ่ง ท่ีฐานด้านหน้าก็มีกะโหลกศีรษะมนุษย์ประดับอยู่  ลักษณะ



 ๓๒ 

การนั่งและการประดับหัวกะโหลกตามเครื่องพัสตราภรณ์  และท่ีฐานนี้จะเป็นลักษณะเด่นของเทวรูป 
พระพิฆเนศแบบชวา ซึ่งได้มีอิทธิพลต่อมาในเมืองไทยของเรา ดังเทวรูปจากจัณฑิสิงหส่าหรีท่ีสร้างเมื่อ
พุทธศตวรรษท่ี ๑๙ นั้น มีหัวกะโหลกประดับรอบฐานเลยทีเดียว หากจะมีคำถามว่า เหตุใดพระ
พิฆเนศของชวาจึงต้องมีการประดับหัวกะโหลกอย่างน่าสะพรึงกลัวเช่นนั้น คำตอบก็คือ เพราะเขา
นิยมนับถือพระองค์ในฐานะคณปติ คือทรงเป็นหัวหน้าบริวารแห่งพระศิวะ หรือเรียกอีกอย่างได้ว่า
ทรงเป็นผู้อยู่เหนือภูตผีปิศาจต่าง ๆ ดังนั้น การสร้างเทวรูปดังกล่าวจึงแสดงถึงเทวานุภาพในการขจัด
ส่ิงช่ัวร้าย มนต์ดำ รวมทั้งอัปมงคลและโรคภัยต่าง ๆ นั่นเอง 
    ส่วนท่ีบาหลี ในปัจจุบันนี้ สถานท่ีสำคัญสำหรับพระพิฆเนศมีอยู่ ท่ี เคาคชาห์ (Goa 
Gajah) ใกล้กับ เปเชง (pejeng) ราชธานีในอดีตของบาหลี เป็นถ้ำขนาดใหญ่ท่ีมีการแกะสลักอย่าง
เล่ืองช่ือ ภายในนั้นมีเทวรูปพระพิฆเนศ สันนิษฐานว่าคงสร้างราว ๆ พุทธศตวรรษท่ี ๑๖ เทวรูปพระ
พิฆเนศท่ีมีช่ือเสียงยังมีอีกแห่งหนึ่งท่ี เยห์ปุลูห์ (Yeh puluh) ซึ่งอยู่ไม่ห่างไปจากเคาคชาห์มากนัก ท่ี
นั่น มีการแกะสลักหินรูปนูนสูงเป็นภาพปริศนาขนาดยาวถึง ๒๕ เมตร ปลายสุดของภาพเป็นเทวรูป 
พระพิฆเนศวรซึ่งสร้างตามแบบศิลปะชวาโบราณ สันนิษฐานว่าภาพท้ังหมดทำขึ้นในพุทธศตวรรษท่ี 
๑๙ 
 ในญี่ปุ่น ก็มีคติการนับถือพระพิฆเนศอยู่บ้างเหมือนกัน โดยทรงมีพระนามว่า โชเทน 
(Joten) หรือ ไดโช คังคิเทน (Daljo-Kangkiten) เข้าใจว่าชาวญี่ปุ่นคงได้รับไปจากจีนในราว ๆ พุทธ
ศตวรรษท่ี ๑๔ แต่คงจะรับไปในรูปแบบของพระสิทธิธาดามากกว่ามาร เพราะยังนับถือว่าพระองค์จะ
ทรงบันดาลให้เกิดอุปสรรค หรือนำข้ามพ้นอุปสรรคก็ได้ ชาวญี่ปุ่นเช่ือว่าพระองค์เป็นผู้นำทางไปสู่
ความสว่าง  
   ในศาสนาเชน พระพิฆเนศทรงปรากฏในวรรณคดียุคหลัง ๆ โดยวรรณคดีเชนท่ีเก่าท่ีสุด
ซึ่งกล่าวถึงพระพิฆเนศ คือ อภิทาน-จินดามณี ของเหมจันทร์ มีอายุในราวพุทธศตวรรษท่ี ๑๘ และ
ทรงได้รับความนิยมในฐานะยักษะ มีพระนามว่า ปารศวยักษ์ (Parsvayaksa) หรือ ธรรมเมนทร์ 
(Dharmendra) โดยเทวรูปจะประทับบนหลังเต่า และนาคปรก ถอืเป็นเทพองค์หนึ่งในศาสนาเชน 
 ในพระพุทธศาสนาคติมหายานนั้น ทางหนึ่งยอมรับนับถือพระพิฆเศในฐานะของสิทธิ
ธาดา หรือผู้ประทานความสำเร็จ ดังมีบทสวดบูชาพระพิฆเนศในมนตราลึกลับบทหนึ่ง เรียกว่า คณ
ปติหฤทัย (Ganapati Harudya) ชาวพุทธกลุ่มหนึ่งนับถือพระพิฆเนศท้ังในการทำลายและคุณวิเศษ 
ประติมากรรมทางพุทธศาสนาสมัยคุปตะตอนปลายท่ีสารนาถมีรูปพระพิฆเนศปรากฏอยู่ร่วมกับเทพ
อื่นๆ ในภาพตอนพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพาน แต่พระพิฆเนศในลักษณะนี้มิได้มีฐานะเป็นเทพเจ้า 
 ในคติมหายานฝ่ายจีนและทิเบต มีการกำหนดเทพเจ้าใหม่ๆ ขึ้นมาเป็นจำนวนมาก และ
เหยียดหยามทวยเทพในศาสนาฮินดูว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความช่ัวร้าย พระพิฆเนศก็พลอยถูกเหยียด
หยามไปด้วย โดยมีคัมภีร์กล่าวว่า พระองค์ทรงเป็นตัวแทน ของอุปสรรคและทรงพ่ายแพ้แก่เทพ



 
 

๓๓ 

ในทางมหายาน เช่น เทพีพรรณศวรี (Parnasabari) เทพีอัปราชิตา (Aprajita) และเทพวิฆนานตกะ 
(Vighnantaka) นอกจากนี้ ก็มีเทพมหากาล (Maha Gala) และพระโพธิสัตว์มัญชุศรี (Manjusri 
Bhodisatva) โดยปรากฏพระองค์ในลักษณะท่ีถูกเทพทางมหายานเหล่านี้เหยียบ หรือถ้าอธิบายถึง
พระองค์เด่ียว ๆ ก็ระบายสีไปในทางช่ัวร้าย เช่น ทรงถือกปาละ (Kapala) ท่ีเปื้อนเลือด หรือไม่ก็มี
เศษเนื้อมนุษย์แห้งกรังติดอยู่๓๐    

 
๒.๔  แนวคิดเกี่ยวกับพระพิฆเนศในเชิงตำนาน 
 คัมภีร์ปุราณะได้บันทึกไว้ช่วงหลังพุทธศตวรรษท่ี ๑ กล่าวถึงการกำเนิดพระพิฆเนศใน
ฐานะเทพ และโอรสของพระแม่อุมาเทวีกับพระศิวะเทพ โดยแต่ละตำนานได้กล่าวไว้แตกต่างกัน ดังนี้ 
 ๒.๔.๑  พระพิฆเนศปราบอสูรและรากษส 
 เมื่ออสูรและรากษส ทำการบวงสรวงพระศิวะเพื่อขอพรต่อพระองค์จนได้รับพร สม
ประสงค์ ต่อเมื่อได้ใจกลับรุกรานเหล่าเทวดา ให้ได้รับความเดือดร้อนไปท่ัว จนความถึงพรอินทร์ จึง
จำต้องพาเหล่าเทวดาท่ังหลาย ไปขอเข้าเฝ้าพระศิวะเจ้า เพื่อขอให้ทรงหาหนทาง หรือผู้ท่ีจะปราบ
เหล่าอสูร และรากษสใจพาลเหล่านั้น เมื่อได้ฟังคำร้องทุกข์จากเหล่าเทวดาแล้ว พระศิวะจึงทรงแบ่ง
กายเป็นบุรุษรูปงาม ซึ่งจะไปถือกำเนิดในครรภ์ของพระอุมาเทวี เมื่อถึงเวลากำเนิดแล้ว พระองค์จึง
ทรงให้พระนามว่าพระวิฆเนศวร เพื่อทำหน้าท่ีปราบอสูรและรากษสเจ้าหลาย เมื่อเสร็จส้ินการปราบ 
แล้ว พระองค์จึงทรงมอบหมายให้พระวิฆเนศทรงเป็นผู้ขัดขวาง และป้องกันเหล่าผู้มีจิตใจพาลต่าง ๆ 
ท่ีจะมาขอพรจากพระศิวะเพื่อนำไปใช้ในทางท่ีผิด รวมท้ึงเป็นผู้คัดสรรเหล่าเทวดา และมนุษย์ผู้ทำ
กรรมดี และช่วยเหลือให้ค้นพบกับความสำเร็จ จากการขอพรต่อพระศิวะต่อไป 
 
 ๒.๔.๒  พระพิฆเนศเกิดจากการปั้นเหง่ือไหลของพระปารวตี 
 เมื่อคราวที่พระปารวตีสรงน้ำอยู่ในอุทยาน พระองค์ทรงนำเหงื่อไคลของพระองค์ มาปั้น
เป็นหุ่นเทวบุตรรูปงาม และทรงใช้เวทย์มนต์เพื่อให้หุ่นนั้นมีชีวิตขึ้นมา จากนั้นจึงทรงรับส่ังให้เทวบุตร 
ออกไปเฝ้ายังด้านหน้าประตูทางเข้าอุทยาน โดยได้รับส่ังว่า ห้ามมิให้ผู้ใดเข้ามาโดยเด็ดขาด เหตุการณ์
เป็นเช่นนี้มาโดยตลอดทุกครั้ง ท่ีพระแม่ปารวตีทรงสรงน้ำ ณ อุทยานแห่งนี้ จนกระท่ังเมื่อถึงวัน
กำหนดเสด็จกลับของพระศิวะ และเมื่อเจ้าสองพระองค์พบกัน ในคราแรก พระศิวะก็จะเข้าไปใน
อุทยาน อีกฝ่ายก็ปกป้องมิให้ผู้ใดย่างกายเข้าในอุทยาน ได้ด้วยเทวบุตรทรงได้รับคำส่ังของพระปาวรา
ตี ห้ามมิให้ผู้ใด ล่วงละเมิดเข้าไปยังสถานท่ีสรงน้ำแห่งนี้ เมื่อเป็นด่ังนั้น พระศิวะจึงทรงส่ังให้บริวาร

 

 ๓๐ พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ, ประวัติศาสตร์ไทย ฉบับเสริมการเรียนรู้ (กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, 
๒๕๔๗), หน้า ๒๕๓-๒๕๘. 



 ๓๔ 

เข้าต่อสู้และได้สังหารเทวบุตร (แต่ในบางคัมภีร์ก็ว่าพระศิวะทรงใช้ตรีศูลตัดเศียรเทวบุตรนั้นบ้างก็ว่า
พระวิษณุทรงใช้จักรตัดเศียร) เมื่อพระปารวตีทรงพบเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น พระองค์ทรงโกรธและโมโห
พระสวามียิ่ง จนถึงกับทำศึกใหญ่ระหว่างเจ้าสองพระองค์ ร้อนถึงพระฤาษีนารอด (นารท) ต้องออก
รับหน้าเจรจาศึกในครานี้ โดยพระปราวตีได้กล่าวใหพ้ระศิวะ ผู้สวามีต้องหาหนทางให้เทวบุตรฟื้นชีวิต
จึงจะยอมสงบศึกให้ พระศิวะจึงทรงมีคำส่ังให้เทวดาผู้เป็นบริวารเดินทางไปทิศเหนือ และให้ตัดศรีษะ
ของส่ิงมีชีวิตแรกท่ีพบ เพื่อนำมาต่อให้กับเทวบุตรผู้เป็นโอรส ไม่นานนักเทวดาก็เดินทางกลับมาพร้อม
กับนำเศียรช้าง (มีงาเดียว) เพื่อมาต่อให้พระโอรส ซึ่งต่อมาจึงทรงต้ังพระนามใหม่ คือ คชานนะ (มี
หน้าเป็นช้าง) และเอกทันต (ผู้มีงาเดียว) เมื่อได้ชุบชีวิตฟื้นแล้ว พระปราวตีจึงทรงเล่าเรื่องราวต่าง ๆ 
ให้เจ้าสองพระองค์ได้ฟังว่า เจ้าสองพระองค์ทรงเป็นพระบิดาและพระโอรส ซึ่งฝ่ายโอรสได้ฟังดังนั้น
ถึงกลับหมอบกราบขออภัยโทษ เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของตน พระศิวะทรงพอพระทัยยิ่งนัก 
ถึงกับประทานพรให้พระโอรส ให้เป็นผู้มีอำนาจเหนือเหล่าภูตผีเจ้าปวง และทรงแต่งต้ังให้เป็น คณปติ 
ผู้เป็นใหญ่ในท่ีสุด 
 
 ๒.๔.๓  พระพิฆเนศเกิดมาเพื่อขวางคนชั่วที่ต้องการล้างบาป  
 ตำนานกล่าวถึงว่า พระปารวตีได้ทรงนำน้ำท่ีใช้ในการสรงน้ำมาผสมเหงื่อไคล ปั้นเป็น
เทวบุตรรูปเป็นมนุษย์ แต่มีเศียรเป็นช้าง จากนั้นจึงนำน้ำจากพระคงคามาประพรมเพื่อให้มีชีวิตข้ึนมา 
โดยมีพระประสงค์ให้ไปขัดขวางคนช่ัว ท่ีจะไปบูชาศิวลึงค์ เพราะหวังท่ีจะล้างบาปตนเอง ณ เทวาลัย
โสมนาถ และเทวาลัยโสมีศวร เพื่อไม่ให้ตนตกขุมนรก จากเรื่องเล่านี้ ทำให้ชาวฮินดูท้ังหลายนิยมนำ
รูปป้ันพระพิฆเนศมาจุ่มน้ำ ณ วัดคเณศจาตุรถี หรือบางครั้งก็จะนำเทวรูปเล็กๆ นำไปท้ิงตามแม่น้ำคง
คาด้วยความเช่ือท่ีว่า น้ำจากแม่น้ำคงคา จะทำให้พระคเณศมีชีวิตข้ึนมานั่นเอง 
 
 ๒.๔.๓  พระพิฆเนศคือพระกฤษณะอวตาร 
 เล่าไว้ว่าเมื่อครั้งพระปารวตียังไม่มีโอรส พระศิวะเทพผู้สวามีจึงให้คำแนะนำว่า ให้จัดทำ
พิธีปันยากพรต คือการบูชาพระวิษณุเทพในวันขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือนมาฆะ โดยใช้เวลาในการทำพิธีตลอด 
๑ ปี ซึ่งหากทำโดยตลอดจนครบ กจ็ะประสบความสำเร็จในการขอบุตร ซึ่งพระกฤษณะจะอวตารมา
จุติ ต่อเมื่อทุกอย่าง เป็นไปตามคำของพระศิวะเทพแล้ว เหล่าเทพเทวดาเจ้าหลาย ก็ได้มาร่วมอวยพร
กับการถือกำเนิดของพระโอรสพระองค์นี้ รวมถึงเทพศนิ (พระเสาร์) ก็เข้ามาร่วมพิธีอวยพรด้วย ซึ่ง
พระศนิพระองค์นี้มีเรื่องกล่าวไว้ว่า เมื่อพระองค์ทรงเพ่งมองส่ิงใดมักจะเกิดไฟเผาผลาญส่ิงนั้น ๆ จน
หมดส้ินไป ในคราวเข้าร่วมพิธีอวยพร พระศนิก็ทรงได้ช่ืนชมพระโอรส จนเผลอตนเพ่งมองพระโอรส 
จนเศียรของพระกุมารหลุดกระเด็นไปยังโคโลก (ท่ีประทับพระกฤษณะ) พระศิวะจึงมีบัญชาให้พระ



 
 

๓๕ 

วิษณุออกตามหาเศียรพระโอรส แต่ก็ไม่ทรงพบต่อมาเมื่อผ่านแม่น้ำบุษปภัทร พระวิษณุทรงแลเห็น
ช้างนอนหันหัวไปทางทิศเหนือ จึงตัดเศียรช้างนั้นนำกลับมาต่อใหพ้ระโอรส 
 
 ๒.๔.๔  พระพิฆเนศเกิดจากพระศิวะ-พระปารวตีแปลงตนเองเป็นช้าง 
 คราหนึ่งพระศิวะและพระปารวตีได้เสด็จไปยังภูเขาหิมาลัย ได้แลเห็นช้างกำลังสมสู่กัน 
จึงบังเกิดความใคร่ จากนั้นจึงทรงแปลงกายเป็นช้าง และสมสู่กันจนเกิดพระโอรส นามพระพิฆเนศ 
 
 ๒.๔.๕  พระวิษณุเทพ เปล่งวาจากสิทธิ์ในพิธีโสกันต์ 
 พระศิวะและพระปารวตีทรงจัดพิธีโสกันต์ ให้กับพระโอรสในพิธีฤกษ์คือวันอังคารจึงได้
แจ้งเชิญเทพท้ังหลายมาเป็นสักขีพยาน แต่คงยังขาดเพียงองค์วิษณุเทพ ท่ีทรงอยู่ระหว่างบรรทม จน
เมื่อใกล้เวลาอันเป็นมงคล พระศิวะเทพจึงทรงให้พระอินทร์นำสังข์ไปเป่า เพื่อปลุกให้พระวิษณุเทพ
ต่ืนจากบรรทม เมื่อพระวิษณุเทพทรงต่ืนจากบรรทม ด้วยเสียงดังของสังข์ จึงทำให้พระวิษณุเทพพล่ัง
โอษฐ์ออกไปว่า "ไอ้ลูกหัวขาดจะนอนให้สบายก็ไม่ได้" เพียงวาจานี้ถึงกลับทำให้เศียรของพระโอรส
หายไปในทันที เหล่าเทพท้ังหลายเมื่อเห็นดังนี้แล้วจึงปรึกษากันว่าวันอังคารถือเป็นฤกษ์ไม่ดีขอห้าม
ทำพิธีการมงคลใด ๆ ท้ังมวล อ้างถึงเรื่องพระเศียรของโอรสพระศิวะเทพ พระศิวะเทพ จึงมีบัญชาให้
พระวิษณุกรรม ไปตัดหัวมนุษย์ท่ีเพิ่งส้ินชีวิต ณ ทิศตะวันตก แล้วนำกลับมาโดยเร็ว แต่ในวันนั้นหาได้
มีมนุษย์ผู้ใดส้ินอายุขัยลง พระวิษณุกรรม แลเห็นเพียงช้างพลายงาเดียวเท่านั้นท่ีส้ินชีวิตลง จึงตัดหัว
ช้างพลายตัวนั้นกลับมาถวายพระศิวะเทพ 
 
 ๒.๔.๖  ฐานะและสถานภาพของพระพิฆเนศ   
 เนื่องจากพระพิฆเนศเป็นเทพท่ีมีสถานภาพแห่งความเป็นสากล ศาสนิกชนท่ัว ๆ ไปต่าง
เคารพนับถือพระองค์ว่าเป็นเทพท่ีสำคัญ อันจะอำนวยพรประสิทธิ์ประสาทผลในด้านต่าง ๆ แทบจะ
ทุกด้าน และผู้เล่ือมใสพระองค์ก็มีต้ังแต่ชนช้ันล่างสุดจนถึงชนช้ันปกครอง ทุกสาขาอาชีพ ไม่มี
ขีดจำกัดหรือกฎเกณฑ์ ห้ามเหมือนอย่างมหาเทพหรือพระมหาเทวีบางพระองค์ จึงพอจะสรุปถึงฐานะ
ของพระพิฆเนศในด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้  
 ๑)  ในฐานะเทพขจัดอุปสรรค ในสมัยก่อนพ่อค้าต่าง ๆ เวลามาเพื่อติดต่อค้าขายในแถบ
คาบสมุทรอินโดจีน มักจะพกพาพระพิฆเนศติดตัวมาบูชาเพื่อคุ้มครองป้องกันภัยและช่วยอำนวย
ความสำเร็จในการเดินทาง ต้ังแต่นั้นเป็นต้นมา จึงมีการนิยมสร้างรูปเคารพพระพิฆเนศขึ้นมาเพื่อ
ประทานความสำเร็จและขจัดอุปสรรคโดยเฉพาะในด้านการค้าและการประกอบธุรกิจต่าง ๆ ใน
บริษัทใหญ่ ๆ หรือโรงแรมใหญ่ ๆ ในปัจจุบัน  



 ๓๖ 

 ๒) ในฐานะเทพบริวาร ในฐานะท่ีพระพิฆเนศเป็นพระโอรสของพระศิวะมหาเทพและ
พระอุมามหาเทวี ท่านจึงได้ฐานะเป็นเทพบริวารให้กับมหาเทพเจ้าสอง ด้วยฐานะดังกล่าวจึงมีการ
นำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ท่ีกองพลทหารบกท่ี ๑ รักษาพระองค์  
 ๓) ในฐานะเทพผู้ปกป้องคุ้มครองเด็ก พระพิฆเนศในฐานะนี้ เราจะพบเห็นได้จาก
ภาพวาดหรือปฏิมากรรมของพระพิฆเนศในวัยท่ียังเป็นเด็ก ขณะเป็นพระโอรสของพระนางอุมา
มหาเทวี ผู้คนจึงมอบฐานะแห่งเทพผู้คุ้มครองเด็กให้กับพระองค์  
 ๔) ในฐานะเทพแห่งศิลปวิทยาการ ทรงเป็นเทพแห่งฉลาดรอบรู้และเป็นเทพแห่งศิลปะ
วิทยาการต่าง ๆ ซึ่งภาพวาดหรือรูปเคารพของพระองค์จะมี ๒ พระกร ถือ คัมภีร์และงาหัก ตาม
หลักฐานท่ีปรากฏจะพบว่าคติการเคารพบชูาพระคเณศในฐานะเทพแห่งศิลปวิทยาการของไทยเรานั้น
เริ่มต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเรื่อยมาจวบจนถึงปัจจุบัน และปรากฏฐานะนี้ท่ีเด่นชัด ในสมัยรัชการท่ี ๖ 
ท่ีทรงกำหนดให้ใช้รูปพระพิฆเนศเป็นตราเครื่องหมายสัญลักษณ์ของวรรณคดีสโมสร ต่อมาในปี พ.ศ.
๒๔๘๐ ก็ได้กำหนดให้ใช้รปูของพระคเณศเป็นตราสัญลักษณ์ของกรมศิลปากร  
 ๕) ในฐานะบรมครูช้าง ในสมัยก่อนนั้นการทำศึกสงคราม ช้างเป็นสัตว์ท่ีสำคัญ และ
จำเป็นอย่างมากในการทำศึก การทำกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับช้างจึงเป็นเรื่องสำคัญถึงขนาดกลายเป็น
ศาสตร์ท่ีสำคัญแขนงหนึ่งซึ่งมีช่ือว่า “คชศาสตร์” ด้วยรูปแบบดังกล่าวของพระคเณศ จึงปฏิเสธไม่ได้
ว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางคชศาสตร์ ดังนั้นเมื่อมีกิจกรรมเกี่ยวกับทางคชศาสตร์เกิดขึ้น ก็ย่อม
จะต้องมีการบูชาพระคเณศด้วย  
 ๖. ในฐานะท่ีเป็นทวารบาล เป็นคติท่ีพบได้ทางภาคเหนือของไทยเรา เรามักพบเห็นพระ
พิฆเนศประดิษฐานอยู่บริเวณหน้าประตูทางเข้าวัดในพุทธศาสนา ซึ่งคล้ายกับคตินิยมในธิเบตและพม่า 
ดังตัวอย่างเช่นท่ีวัดพระธาตุดอยสุเทพ และวัดท่าสะต๋อย ท่ีมีรูปพระพิฆเนศอยู่บริเวณทางเข้าในฐานะ
พระทวารบาล และคติการสร้างรูปพระคเณศไว้ที่บริเวณทางเข้าวัดทางภาคเหนือนั้น จะเน้นหนักไป
ในเรื่องท่ียกองค์พระคเณศให้เป็นทวารบาลคอยคุ้มครองสัตบุรุษผู้ไปทำบุญหรือปฏิบัติศาสนกิจ  
 ๗. ในฐานะบรมครูหรือเทพทางศิลปะการแสดง ปัจจุบันนี้ ศิลปะการแสดงต่าง ๆ 
โดยเฉพาะในแวดวงดารา ดาราภาพยนตร์และดาราทีวีจะนับถือพระพิฆเนศว่าเป็นบรมครูทางการ
แสดงของพวกเขา ซึ่งจะไปเหมือนกับคตินิยม ในการบูชาพระพิฆเนศในฐานะบรมครูทางนาฏกรรม
ของบรรดานาฏศิลป์เจ้าหลาย  
 ๘. ในเครื่องรางของขลัง ในราวพุทธศตวรรษท่ี ๘ ช่ึงเป็นช่วงท่ีพ่อค้าวานิชและนักบวช
ในศาสนาฮินดู ผู้เดินทางออกจากประเทศอินเดียมาสู่แหลมอินโดจีน และมักจะพกพาเครื่องรางท่ีเป็น
รูปพระคเณศองค์เล็ก ๆ ติดตัวมาติดต่อค้าขายและเผยแผ่ศาสนาในแหลมอินโดจีน ดังหลักฐานท่ี
ปรากฏ จากการขุดค้นพบเครื่องรางรูปพระคเณศองค์เล็ก ๆ ในบริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัด
สุราษฏร์ธานี  



 
 

๓๗ 

 อนึ่ง ความหมายของส่วนต่าง ๆ ของพระพิฆเนศ พระคเณศ ทรงมีรูปร่างเดียว มีพระ
เศียรเป็นช้าง มีพระกรรณกว้างใหญ่ มีงวงยาว แต่ทรงมีร่างกายเป็นมนุษย์ มี ๔, ๖ หรือ ๘ กรแล้วแต่
พระภาคท่ีจะเสด็จมา รูปร่างของพระองค์แสดงถึงส่ิงเป็นมงคลดีเย่ียม ซึ่งทรงส่ังสอนถึงความดีและ
ความสำเร็จ พระคเณศทรงเป็นสัญลักษณ์แห่งความรู้และปัญญายิ่งใหญ่ แต่ละส่วนของท่านให้
ความหมายในเชิงปรัชญาได้ดังนี้  

๑) พระเศียร – ทรงใช้เศียรอันใหญ่ท่ีเต็มด้วยปัญญาความรู้ เป็นท่ีรวมแห่งปัญญา
ท้ังหมด  

๒) พระกรรณ – ทรงใช้รับฟังคำสวดจากพระคัมภีร์และความรู้ในรูปอย่างอื่น ๆ อัน
เป็นส่ิงแรกแห่งการศึกษา  

๓) งวง – เราได้นำเอาความรู้ต่าง ๆ ท่ีได้รับจากการเลือกเฟ้นระหว่างทวิลักษณะ 
ความผิด-ถูก ความดี-ความช่ัว อันมีงวงช้างท่ียาวและใหญ่ใช้ช่ังน้ำหนักต่อการกระทำหรือการค้นหา
ส่ิงท่ีดีงามต่างๆ อันปัญญานั้นเกิดขึ้นเพื่อช่วยในการแก้ปัญหา ของชีวิตให้หลุดพ้นจากอุปสรรค และ
พบกับความสำเร็จสมด่ังความมุ่งหมาย  

๔) งา – งาข้างเดียวโดยอีกข้างหักนั้น เพื่อแสดงให้รู้ว่าจะต้องอยู่ในเหตุระหว่างความ
ดี-ความช่ัว ซึ่งต้องทำความเข้าใจให้ดีถึงความแตกต่างกัน ด่ังเช่น ความเย็น-ความร้อน การเคารพ-
การดหูมิ่นเหยียดหยาม ความซื่อสัตย-์ความคดโกง  

๕) หนู – แสดงถึงความปรารถนาของมนุษย์ บ่วงบาศก์ – ทรงถือโดยทรงลากจูงคน
เจ้าหลายใหเ้ดินตามรอยพระบาทของพระองค์  

๖) ขวาน – เป็นอาวุธทรงใช้ปกป้องความช่ัวร้าย และคอยขับไล่อุปสรรคเจ้าหลาย
ท่ีมาก่อกวนต่อบริวารของพระองค์  

๗) ขนมโมทกะ – ข้าวสุกผสมน้ำตาลปั้นเป็นลูก เพื่อประทานให้เราเป็นรางวัลต่อการ
ท่ีเราปฏิบัติตามรอยพระบาทของพระองค์  

๘) ท่าประทานพร – หมายถึงความยิ่งใหญ่แห่งความผาสุกและความสำเร็จให้กับ
สาวกของพระองค์ 
 
 ๒.๔.๗  ฤทธิ์แห่งปัญญาของพระพิฆเนศ 
 มีตำนานท่ีกล่าวถึงความมีสติปัญญาและไหวพริบของพระพิฆเนศไว้หลายตอน อย่างเช่น
กรณี ท่ีท่านเป็นผู้ลิขิตมหากาพย์ภารตะ ครั้งหนึ่ง มหาฤาษีวยาสะมีความต้องการท่ีจะเขียนมหากาพย์
ภารตะ แต่เกรงว่าตนจะทำเองไม่สำเร็จ จึงไหว้วานให้ผู้อื่นช่วย แค่ไม่มีใครกล้าอาสาท่ีจะรับงานช้ินนี้ 
ฤาษีนารอดเห็นว่าพระคเณศองค์เดียวเท่านั้นท่ีจะเขียนมหากาพย์ช้ินนี้ได้ ในท่ีสุดฤาษีวยาสะจึงต้องทูล
ขอความช่วยเหลือจากพระคเณศ พระคเณศบอกว่า จะเขียนตามท่ีฤาษีบอก แต่ทันทีท่ีฤาษีหยุดบอก



 ๓๘ 

จะหยุดเขียนทันที ฝ่ายฤาษีบอกว่า ส่ิงท่ีพูดออกไปจากปากของเราต้องตีความให้ถ่องแท้ก่อนท่ีจะลง
มือเขียน ฉะนั้น เมื่อฤาษีต้องใช้การคิดสำหรับโศลกต่อไปก็จะบอกศัพท์ยาก ๆ เพื่อให้พระคเณศ
ตีความเสียก่อนเพื่อเป็นการประวิงเวลา พระพิฆเนศจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นยอดอัจฉริยะในฐานะท่ี
เป็นผู้ลิขิตมหาภารตะ ซึ่งถือว่าเป็นคัมภีร์มหากาพย์สุดยอดของฮินดู อย่างไรก็ตาม  เรื่องมหากาพย์
ภารตยุทธ์นี้ แน่นอน คงไม่มีใครเช่ือว่ามาจากฝีมือพระคเณศแน่ แต่นั่นเป็นภูมิปัญญาของปราชญ์
โบราณท่ีต้องการจะบอกกับคนในยุคสมัยต่อไปว่า การบูชาครูเพื่อขอดวงปัญญาในการทำงานให้ลุล่วง
นั้น เป็นส่ิงสำคัญในลำดับแรก โดยเฉพาะการรจนางานในเชิงพระคัมภีร์ เหมือนเช่นพระมหาธีรราช
เจ้า มักจะประพันธ์อักขระเพื่อถวายบูชาต่อพระพิฆเนศก่อนท่ีจะเริ่มงานประพันธ์ทุกครั้ง มีอยู่หลาย
กรณี หลายเหตุการณ์ท่ีท่านทรงแสดงความเป็นเทพแห่งปัญญาท่ีแท้จริง แต่กรณีท่ีเด่น ๆ ก็อย่างเช่น 
กรณีเดินทางรอบโลกเพื่อผลมะม่วง ในคราวหนึ่ง พระนางอุมาได้นำเอาผลมะม่วงมาถวายกับพระศิวะ
ผลหนึ่ง ปรากฏว่าลูกท้ังสองคนคือ พระพิฆเนศและพระขันทกุมาร ต่างก็อยากจะเสวยมะม่วงผลนี้
ด้วยกันเจ้าคู่ ด้วยเหตุนี้พระศิวะจึงอยากรู้ว่า ลูกท้ังสองคนนี้ใครจะเก่งกว่ากันโดยออกอุบายว่า ใครก็
ตาม หากเดินทางรอบโลกถึงเจ็ดรอบและกลับสู่วิมานปาวตา (วิมานของพระศิวะและพระนางอุมา) 
ก่อนผู้นั้นจะได้ผลมะม่วงลูกนี้ ว่าแล้วฝ่ายพระขันทกุมารก็ไม่รอช้า รีบขี่นกยูงตระเวนท่องโลกทันที 
ฝ่ายพระพิฆเนศวรแทนท่ีจะเอาอย่าง กลับเดินประทักษิณรอบพระบิดาเจ็ดรอบ และกล่าวว่า “ข้าแต่
พระบิดา พระองค์คือจักรวาล และจักรวาลคือพระองค์ พระองค์ผู้สร้างโลก และทรงเป็นบิดาแห่งข้า
พระองค์ ข้าพระองค์ได้ทำประทักษิณพระบิดาเจ็ดรอบ ถือว่าได้กุศลเท่ากับเดินทางรอบโลกเจ็ดรอบ” 
พระศิวะเทพยินดีในคำตอบและช่ืนชมในสติปัญญาจึงมอบผลมะม่วงให้กับพระพิฆเนศทันที 
 

 ๒.๔.๘ วิธีการพิชิตศัตรู 
 พระพิฆเนศนั้นเป็นเทพท่ีมีลักษณะโดดเด่นกว่าเทพพระองค์อื่น นอกเหนือจากเรื่องมี
พระเศียรเป็นช้างแล้ว นั่นคือ การนิยมการนำศัตรูเอามาเป็นพวก พระพิฆเนศนั้นไม่นิยมท่ีจะล้าง
ผลาญศัตรูให้ตายไปเหมือนเทพองค์อื่น ๆ แต่มักจะใช้ปัญญาท่ีมีอยู่เป็นทุนเดิมในการดำเนินกุสโลบาย 
เพื่อให้ศัตรูมีโอกาสกลับใจมาเป็นคนดี หรือเรียกง่าย ๆ ก็คือเมื่อยอมสวามิภักด์ิแล้วก็จะให้เป็นเทพ
บริวารไล่เรียงกันไป บรรดาเหล่ารายช่ืออสูรท่ียอมสวามิภักด์ิต่อพระพิฆเนศประกอบด้วย มัตสระ 
(ท่ีมาของคเณศปางวักระตุณฑะ) มะทะ เกิดจากฤาษีโจวะนะสร้างขึ้น (ท่ีมาของปางเอกทันตะ) ยานาริ
ลูกของอสูรทุระพุทธ (ท่ีมาของปาง ปุระณานันมโหกระซึ่งอวตารมาเป็นลูกพระลักษมี) โลภาสูร 
กำเนิดจากความโลภของท้าวกุเบธ (ท่ีมาของปางคชนันท์) โกรธาสูร เกิดจากความลุ่มหลงของพระ
ศิวะท่ีเห็นพระวิษณุแปลงรูปเป็นสาววัย ๑๖ (ท่ีมาของปางลัมโพทระ) กามาสูร เกิดจากความลุ่มหลง
ของวิษณุเทพต่อชายาอีกพระองค์หนึ่ง ช่ือ พระแม่วฤนทา  (ท่ีมาของปางวิกฎะ) มมตาสูร เกิดจาก



 
 

๓๙ 

เสียงหัวเราะของพระนางอุมา (ท่ีมาของวิฆนราช) อหัมอสูร เกิดจากเสียงจามของสุริยเทพ   (ท่ีมาของ
ปางธูมรวรรณ) 
 ๒.๔.๙ การอภิเษกสมรส 
 แท้จริงเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องท่ีเสริมแต่งให้ความเป็นพระพิฆเนศมีความสมบูรณ์ขึ้นเท่า
นั้นเอง เพราะพระชายาเจ้าสองพระองค์ ซึ่งเป็นธิดาของประชาบดีอิศวรรูปนั้นแทบจะไม่มีบทบาท
อะไรเลยนอกจากคอยอยู่ปรนนิบัติพัดวี นวดแขน เกาขาไปตามเรื่อง พระชายาท้ังสองมีโอรสกับพระ
คเณศด้วย นางพุทธิให้กำเนิดลาภะ ส่วนนางสิทธิให้กำเนิด เกษม ซึ่งคุณสมบัติเจ้าหมดไม่ว่าจะเป็น
พุทธิ สิทธิ ลาภะ เกษม แต่ตำนานท่ีได้รับการยอมรับมากท่ีสุดคือ พระคเณศเป็นเทพท่ีถือพรหมจรรย์ 
เรื่องการอภิเษกนั้น เรื่องราวดำเนินละม้ายคล้ายกับการชิงผลมะม่วง เพราะเมื่อถึงวัยท่ีโอรสเจ้าสอง
พระองค์ของ พระศิวะเทพและนางปราวตีเจริญเติบโตพอท่ีจะมีเหย้ามีเรือน แต่มีเงื่อนไขว่า พระศิวะ
จะจัดพิธีวาหะให้ต่อเมื่อลูกคนใดคนหนึ่ง สามารถผ่านการเดินรอบโลกได้เจ็ดรอบด้วยเวลาอันรวดเร็ว 
พระพิฆเนศก็ทรงใช้การประทักษิณรอบพระศิวะเจ็ดรอบ แล้วให้คำอธิบายเหมือนกับเหตุการณ์ใน
ตอนท่ีแย่งชิงผลมะม่วงกับพระขันทกุมาร พระศิวะพอใจในคำอธิบายของพระพิฆเนศมาก และตรัส
สรรเสริญในภูมิปัญญาของโอรสในพระองค์ว่า “โอ…ลูกรักเจ้าเป็นบุคคลท่ียอดเยี่ยมยอดและ มีปัญญา
เป็นท่ีสุดส่ิงท่ีเจ้าได้กล่าวมาเป็นจริงท้ังส้ิน ถ้าบุคคลหนึ่งได้มีปัญญาเป็นคุณสมบัติติดตัว แม้เมื่อโชค
ร้ายมาถึงเขาความอับโชค นั้นย่อมถูกกำจัดด้วยปัญญา” ว่าแล้วในคราวนั้นพระพิฆเนศจึงได้พระชายา
คราวเดียวกันถึง ๒ คนคือนางพุทธิและสิทธิอย่างท่ีกล่าวไว้ในข้างต้น 
 
 ๒.๔.๑๐ สาเหตุแห่งการเสียงาของพระพิฆเนศ 
 เกี่ยวกับสาเหตุมีหลายตำนานมาก พอจะแบ่งได้ดังนี้ ตำนานแรก ปรศุรามใช้ขวานจาม 
ปรศุรามนั้นเป็นอวตารของวิษณุเทพ กล่าวว่า ปรศุรามได้ยืมขวานจากพระศิวะไปทำลายเหล่ากษัตริย์ 
เมื่อเสร็จภารกิจจะเข้าเฝ้าท่ีเขาไกรลาส ระหว่างนั้นบริเวณพระตำหนักช้ันใน พระศิวะเทพกำลัง
สนทนาอยู่กับนางปารวตี พระคเณศไม่ยอมให้ปรศุรามเข้าพบ ปรศุรามโมโหเลยใช้ขวานของพระศิวะ
ขว้างไปยังพระคเณศ พระองค์จำใจต้องใช้ใช้งาข้างซ้ายรับขวานนั้น ด้วยเหตุท่ีท่านทรงมีความกตัญญู
เป็นอย่างยิ่งในตัวพระบิดา ครั้นจะต่อสู้กันไปก็อาจทำได้ แต่จะมีประโยชน์อะไรกับการทำลายฤทธิ์
เดชของอาวุธซึ่งเป็นของบิดาตนเอง ตำนานสอง ได้เศียรช้างงาเดียว เมื่อคราวท่ีพระศิวะได้ทำพิธี
โสกันต์และพระวิษณุเทพพล้ังเผลอเปล่งวาจา ยังผลให้เศียรของกุมารหายไปนั้น ได้มีเทวะโองการให้
หาเศียรของมนุษย์ท่ีเสียชีวิตมาต่อให้ แต่ปรากฏว่าในวันอังคารนั้นไม่มีมนุษย์ผู้ใดถึงฆาต มีเพียงช้างงา
เดียวที่นอนตายอยู่ทางทิศเหนือ จึงตัดเศียรมาต่อให้ ตำนานสามโดนพระศิวะใช้ขวานจาม เมื่อคราวท่ี
กุมารน้อยถือกำเนิดใหม่ ๆ และเฝ้าปากทวารห้องสรงน้ำของพระแม่ปราวตีนั้นพระศิวะไม่ทราบว่า
เป็นลูก เลยเกิดการต่อสู้กันพระศิวะโมโหจึงใช้ขวานขว้าง ไปโดนงาของพระคเณศหัก ตำนานส่ี งา



 ๔๐ 

ถอดได้เองตามธรรมชาติ เมื่อคราวท่ีพระคเณศต่อสู้กับอสูรอสุรภัค พระคเณศแสดงเดชโดยการถอด
งาของตัวเองขว้างไปท่ีอสูร 
 นอกจากตำนานดังกล่าวมาแล้ว ยังมีเรื่องท่ีเกี่ยวกับการเสียงาของพระพิฆเนศเพิ่มเติม
บางแห่งไว้ดังนี้ว่า 
 ในคราวท่ีพระศิวะเทพ ไปบำเพ็ญสมาธิเป็นระยะเวลานานอยู่นั้น พระแม่ปารวตี
เนื่องจากอยู่องค์เดียวเลยเกิดความเหงา และประสงค์ท่ีจะมีผู้มาคอยดูแลพระองค์และป้องกันคน
ภายนอก ท่ีจะเข้ามาก่อความ วุ่นวายในพระตำหนักใน จึงทรงเสกเด็กขึ้นมาเพื่อเป็นพระโอรส ท่ีจะ
เป็นเพื่อนในยามท่ีองค์ศิวเทพ เสด็จออกไปตามพระกิจต่าง ๆ มีอยู่คราวหนึ่ง เมื่อพระนางทรงเข้าไป
สรงในพระตำหนักด้านในนั้น องค์ศิวเทพได้ กลับมาและเมื่อจะเข้าไปด้านใน ก็ถูกเด็กหนุ่มห้ามไม่ให้
เข้า เนื่องจากไม่รู้ว่าเป็นใคร และในลักษณะเดียวกัน ศิวเทพก็ไม่ทราบว่าเด็กหนุ่ม นั้นเป็นพระโอรสท่ี
พระแม่ปารวตีได้เสกขึ้นมา เมื่อพระองค์ถูกขัดใจก็ทรงพิโรธ และตวาดให้เด็กหนุ่มนั้นหลีกทางให้ 
พลางถามว่ารู้ไหมว่ากำลังห้ามใครอยู่ ฝ่ายเด็กนั้นก็ตอบกลับว่า ไม่จำเป็นท่ีจะต้องรู้ว่าเป็นใคร เพราะ
ตนกำลังทำตาม บัญชาของพระแม่ปารวตี และเจ้าสองก็ได้ทำการต่อสู้กันอย่างรุนแรง จนเทพท่ัวเจ้า
สวรรค์เกิดความวิตก ในความหายนะท่ีจะตามมา และในท่ีสุดเด็กหนุ่มนั้น ก็ถูกตรีศูลของมหาเทพจน
ส้ินใจ และศีรษะก็ถูกตัดหายไป ในขณะนั้นเอง พระแม่ปารวตีเมื่อได้ยินเสียงดังกึกก้องไปท่ัวจักรวาลก็ 
เสด็จออกมาด้านนอก และถึงกับส้ินสติเมื่อเห็นร่างพระโอรสท่ีปราศจากศีรษะ และเมื่อได้สติก็ทรงมี
ความโศกาอาดูร และตัดพ้อพระสวามีท่ีมีใจโหดเห้ียมทำร้ายเด็กได้ลงคอ โดยเฉพาะเมื่อเด็กนั้นเป็น
พระโอรสของพระนางเอง เมื่อได้ยินพระนางตัดพ้อต่อว่าเช่นนั้น องค์มหาเทพก็ทรงตรัสว่าจะทำให้ 
เด็กนั้นกลับพื้นขึ้นมาใหม่แต่ก็เกิดปัญหา เนื่องจากหาศีรษะท่ีหายไป และยิ่งใกล้เวลาเช้าแล้วต่างก็ยิ่ง
กระวนกระวายใจ เนื่องจากหากดวงอาทิตย์ขึ้น แล้วก็จะไม่สามารถชุบชีวิตให้เด็กหนุ่มฟื้นขึ้นมาได้ 
เมื่อเห็นเช่นนั้น พระศิวะเลยโยนตรีศูลอาวุธของพระองค์ออกไป หาศีรษะส่ิงมีชีวิตแรก ท่ีพบมา และ
ปรากฏว่าเหล่าเทพได้นำเอาศีรษะช้างมา ซึ่งพระศิวะทรงนำศีรษะมาต่อ ให้และชุบชีวิตให้ใหม่ 
พร้อมยกย่อง ให้เป็นเทพท่ีสูงท่ีสุด และขนานนามว่า พระพิฆเนศวร ซึ่งแปลว่าเทพผู้ขจัดปัดเป่า
อุปสรรค และยังทรงให้พรว่าในการประกอบพิธีการต่าง ๆ เจ้าหมดนั้น จะต้องทำพิธีบูช าพระ
พิฆเนศวรก่อน เพื่อความสำเร็จของพิธีนั้น พระพิฆเนศมีพระวรกายท่ีไม่เหมือนเทพอื่น ๆ นั้น ได้มีการ
อธิบายถึงพระวรกายของพระองค์ท่านดังนี้ 
 ๑. พระเศียรของท่านหมายถึงวิญญาณซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการมีชีวิต 
 ๒. พระวรกายแสดงถึงการท่ีเป็นมนุษย์ท่ีอยู่บนพื้นปฐพี 
 ๓. ศีรษะช้างแสดงถึงความเฉลียวฉลาด 
 ๔. เสียงดังท่ีเปล่งออกมาจากงวงหมายถึงคำว่า โอม ซึ่งเป็นเสียงแสดงถึงความเป็นสัจจะ
ของสุริยจักรวาล 



 
 

๔๑ 

 ๕. หระหัตถ์บนด้านขวาทรงเชือกบ่วงบาศน์ ท่ีทรงใช้ในการนำพามนุษย์ไปสู่เส้นทางแห่ง
ธรรมะ และหลุดพ้นพร้อมทรงขจัดอุปสรรคในระหว่างทาง 
 ๖. พระหัตถ์บนซ้ายทรงเชือกขอสับ ท่ีใช้ในการป้องกันและพันฝ่าความยากลำบาก 
 ๗. มือขวาล่างทรงงาท่ีหักครึ่ง ซึ่งพระองค์ทรงใช้เป็นปากกาในการเขียนมหากาพย์ มหา
ภารตะ ให้มหาฤษีเวทวยาสมุนี และเป็นสัญลักษณ์แห่งความเสียสละ 
 ๘. อีกมือทรงลูกประคำท่ีแสดงว่า การแสวงหาความรู้จะต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลา 
 ๙. ขนมโมณฑกะ หรือขนมหวานลัดดูในงวง เป็นการช้ีนำว่ามนุษย์จะต้องแสวงหาความ 
หวานชืน่ในจิตวิญญาณของตนเอง เพื่อท่ีจะได้มีจิตเอือ้เฟื้อเผ่ือแผ่ให้กับคนอื่น ๆ 
 ๑๐. หูท่ีกว้างใหญ่เหมือนใบพัด หมายความว่าท่านพร้อมท่ีรับฟังส่ิงท่ีเราร้องเรียน และ
เรียกหา 
 ๑๑. งูท่ีพันอยู่รอบท้องท่าน แสดงถึงพลังท่ีมีอยู่โดยรอบ 
 ๑๒. หนูท่ีทรงใช้เป็นพาหนะ แสดงถึงความไม่ถือองค์ และพร้อมท่ีจะเกี่ยวข้องกับ
ส่ิงมีชีวิตท่ีเล็ก และเป็นท่ีรังเกยีจของมนุษย์ส่วนมาก 
 
 ๒.๔.๑๑ พระมหากษัตริย์ไทยกบัพระพิฆเนศ 
 ภารตวิทยามาแพร่หลายอย่างจริงจังในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ 
(รัชกาลท่ี ๖) ท้ังนี้เนื่องจากพระองค์ได้ศึกษาท่ีประเทศอังกฤษ และทรงสนใจภารตวิทยาอยู่มาก 
ดังนั้นพระองค์จึงทรงมีความเข้าใจถ่องแท้ในพิธีกรรมต่าง ๆ ของฝ่ายพราหมณ์หรือฮินดูเป็นอย่างมาก 
ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงได้นำรูปเคารพของพระพิฆเนศมาใช้ในรัชสมัยของพระองค์ ตามอย่างท่ีปฏิบัติ
กันมาแต่โบราณ พระองค์ท่านได้กำหนดให้พระคเณศเป็นดวงตราเครื่องหมายวรรณคดีสโมสร โดย
ดวงพระราชลัญจกรรูปกลมองค์นี้ตามตำแหน่งคือ ดวงพระราชลัญจกรรูปกลม ศูนย์กลางกว้าง๓ นิ้ว๓ 
อนุกระเบียด (๗ เซนติเมตร) ลายเป็นรูปพระคเณศนั่งแท่น แวดล้อมด้วยลายกนกสวมสังวาลนาคหัตถ์
ขวาเบ้ืองบนถือวัชระเบ้ืองล่างถืองาหัตถ์ซ้ายเบ้ืองบนถือบ่วงบาศก์ เบ้ืองล่างถือครอบน้ำ (ขันน้ำมนต์
หรือ หม้อน้ำ) เมื่อปี ๒๔๘๐ พระพิฆเนศได้กลายเป็นดวงตราประจำกรมศิลปากรโดยลายกลางเป็น
พระพิฆเนศรอบวงกลมมีลวดลายเป็นดวงแก้ว ๗ ดวง อันมีความหมายถึง ศิลปวิทยาเจ้า ๗ แขนงคือ
ช่างปั้น, จิตรกรรม, ดุริยางค์ศิลป์, นาฏศิลป์, วาทศิลป์, สถาปัตยกรรม, อักษรศาสตร์ ฉะนั้นชนเจ้า
หลายจึงนับถือพระพิฆเนศเป็นบรมครูทางศิลปะ ในสมัยอยุธยานั้น ลัทธิพราหมณ์ฮินดูยิ่งชัดเจนขึ้น 
เพราะไม่ว่าจะเป็นช่ือราชธานี  (อยุธยา) หรือพระนามของกษัตริย์ ท่ีขึ้นต้นด้วย “สมเด็จพระ
รามาธิบดี” ก็คืออิทธิพลท่ีได้มาจากมหากาพย์รามเกียรติ์นั่นเอง สมัยพระเจ้าปราสาททอง ในพระราช
พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพระราชหัตถเลขา มีเรื่องเกี่ยวกับการรื้อย้าย เทวสถานพระอิศวรและ



 ๔๒ 

พิธีลบศักราช ซึ่งเป็นพิธีของพราหมณ์ สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีการจัดพิธีตรียัมปวายและ
มีบันทึกว่า เคยจัดข้าวของจากอยุธยาไปทำพิธีท่ีเทวสถานเมืองนครศรีธรรมราช และทรงโปรดให้มี
การหล่อรูปพระพิฆเนศวร และทรงนับถือเป็นบรมครูช้าง นอกจากนี้ยังได้เกิดวิทยาการแขนงต่าง ๆ 
อันมีพื้นฐานจากแขนงวิชาอุปเวทและอาถรรพ์เวท การอวตารและพระนามของพระพิฆเนศ แต่ละ
องค์ท่ีอวตารก็มักมีลักษณะท่ีแตกต่างกันในด้านรูปลักษณ์ พระนาม พระกร อาวุธ และพลังอำนาจใน
แต่ละช่วงเวลา พอจะรวบรวมได้ดังนี้  
 ๑. พระบัล คณปติ (ภาคเด็ก) สีโลหิต ๔ กร  
 ๒. พระตรุน คณปติ (ภาคเป็นหนุ่ม) สีแดงส้ม ๘ กร  
 ๓. พระภักตะ คณปติ (แห่งความรัก) สีบริสุทธิ์ ๔ กร  
 ๔. พระวีระ คณปติ (แห่งนักรบกล้า) สีโลหิต ๑๐ กร  
 ๕. พระศักติ คณปติ (แห่งพระพลังอำนาจ) สีแป้งจันทร์ ๔ กร  
 ๖. พระทวิช คณปติ (แห่งผู้เกิดสองหน) สีขาว ๔ กร  
 ๗. พระสิทธ คณปติ (แห่งความสมบูรณ์) สีน้ำตาล ๔ กร  
 ๘. พระอุจฉิต คณปติ (แห่งอาหาร บวงสรวง) สีฟ้า ๔ กร  
 ๙. พระวิฆณะ คณปติ (ผู้ทรงขจัดความยุ่งเหยิง) สีทองคำ ๑๐ กร  
 ๑๐. พระกษิประ คณปติ (พระผู้รวดเร็วในการแบ่งภาค) สีแดงโลหิต ๔ กร  
 ๑๑. พระเฮรัมพะ คณปติ (พระผู้เป็นปฐมแห่งการกราบไหว้บูชา ทรงมี ๕ พักตร์ (มีสิงโต
เป็นพาหนะ) สีขาวสว่าง ๘ กร  
 ๑๒. พระลักษมี คณปติ (แห่งทรัพย์สมบัติ) สีขาว ๑๐ กร ๑๓. พระ มหา คณปติ (แห่ง
ความยิ่งใหญ่) สีแดงโลหิต ๑๐ กรและ๓ เนตร  
 ๑๔. พระวิชัย คณปติ (แห่งความชนะ) สีแดง ๔ กร  
 ๑๕. พระนฤตะ คณปติ (แห่งการร่ายรำ) สีเหลือง ๔ กร  
 ๑๖. พระอุรทวะ คณปติ (แห่งผู้ให้การช่วยเหลือ) สีทองคำ ๖ กร  
 ๑๗. พระเอกสร คณปติ (แห่งอักษรพยางค์เดียว) สีโลหิต ๔ กร  
 ๑๘. พระวรัท คณปติ (แห่งผู้ประทานพรเจ้าหมด) สีแดง ๔ กร  
 ๑๙. พระตระยักศร คณปติ (แห่งตัวอักษร) สีทองคำ ๔ กร  
 ๒๐. พระกศิปร ปรสัท คณปติ (ผู้ทรงให้พรท่ีรวดเร็ว) สีแดงผงจันทร์ ๖ กร  
 ๒๑. พระฮริทรา คณปติ (แห่งสีสรรพ) สีเนื้อ ๔ กร  
 ๒๒. พระเอกทันตะ คณปติ (แห่งผู้มีงาข้างเดียว) สีฟ้า ๔ กร  
 ๒๓. พระสริสติ คณปติ (แห่งส่วนโค้งงอ) สีแดงส้ม ๔ กร  
 ๒๔. พระอุททานทะ คณปติ (แห่งพลังท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุด) สีแดง ๑๒ กร  



 
 

๔๓ 

 ๒๕. พระรีนา โมจัน คณปติ (พระผู้ขจัดหนี้สิน) สีแดง ๑๒-๑๖ กร  
 ๒๖. พระทุนทิ คณปติ (พระผู้มีรูปร่างเต้ีย) สีแดงส้ม ๔ กร  
 ๒๗. พระทวีรมุข คณปติ (พระผู้มี ๒ พักตร์) สีเนื้อ ๔ กร  
 ๒๘. พระตรีมุข คณปติ (พระผู้มี๓ พักตร์) สีแดงส้ม ๖ กร  
 ๒๙. พระสิงห คณปติ (พระผู้มีเศียรเป็นสิงห์) สีขาว ๘ กร 
 ๓๐. พระ โยคะ คณปติ (แห่งกรรมฐานสมาธิ) สีทองคำ ๘ กร 
 ๓๑. พระทุรคา คณปติ (แห่งอำนาจความคิด) สีทองคำ ๘ กร 
 ๓๒.พระสันกัสตหร คณปติ (พระผู้ทำลายอุปสรรค) สีแดงส้ม ๔ กร แต่ลักษณะเด่น
สำคัญของพระคเณศในทุก ๆ ภาคอวตารทรงมีรูปร่างเป็นมนุษย์ท่ีมีเศียรเป็นช้าง แต่มีเพียงภาคเดียว
ท่ีทรงมีเศียรเป็นสิงห์ท่ีเรียกว่า ภาค สิงหะคณปติ 
 
 ๒.๔.๑๒ ลักษณะทางประติมากรรมของพระพิฆเนศ 
 พระพิฆเนศนั้นมีหลายปาง และมีให้เลือกสรรการบูชาตามความเหมาะสม แต่ภาพโดย
สรุป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศียรก็ดี พาหนะตลอดจนถึงเครื่องประดับและอิริยาบถต่าง ๆ ก็ดี พอจะ
แยกได้ดังนี้ พระเศียร พระพิฆเนศมีต้ังแต่ ๑ เศียรหรือพระพักตร์เดียว ไปจนถึง ๒-๕ เศียร ซึ่งปาง ๕ 
เศียรนี้นิยมใช้ในปางเหรัมภะซึ่งแพร่หลายในอินเดียและเนปาล ส่วนพระพิฆเนศในแบบของคนไทย
นั้นจะมีเพียงเศียรเดียวเท่านั้นส่วนใหญ่แล้วพระพิฆเนศจะมีเพียง ๒ ตาเท่านั้น ส่วนตาท่ี ๓ บริเวณ
หน้าผาก (บ้างใช้เปลวไฟเป็นสัญลักษณ์แทน ) นิยมใช้ในลัทธิตันตระท่ีชัดเจนมากเห็นจะเป็นพระ
พิฆเนศในศิลปะแบบธิเบต นอกจากนี้บริเวณหน้าผากท่ัวไป อาจจะเป็นรูปจันทร์เส้ียว หรือเส้น ๓ 
เส้นตามลักษณะของไศวะนิกาย หรือพระเศียรอาจจะสวมมงกุฎชนิดแบบราบ (กรัณฑมุกุฎ) หรือสวม
ชฎาทรงสูงก็ได้ ส่วนงานั้น จะมีเพียงงาเดียวข้างขวาเท่านั้นส่วนงาข้างซ้ายนิยมทำหักไว้ งวง มี
ลักษณะท่ีห้อยตรงแต่ส่วนปลายไปทางซ้ายหรือขวาแต่ท่ีนิยมคือหันงวงไปทางซ้าย และหยิบขนม 
บตะสะ (โมทกะ) จากถ้วยขนมท่ีถืออยู่ในซ้ายมือหรือบางทีก็เป็นพวกผลไม้ป่า กร มีจำนวนกรต้ังแต่ 
๒-๔ เรื่อยขึ้นไปถึง ๑๐ กว่ากรหรือมากกว่านั้น สัญลักษณ์ท่ีถือตามพระกรต่าง ๆ เช่น งาหัก, ผล
มะนาว, ผลไม้ป่า,มะขวิด, ลูกหว้า, หัวผักกาด, ขนมโมทกะ, ผลทับทิม, ส่วนอาวุธนั้นมีมากมายอาทิ 
ขวาน,บ่วงบาศก์,ดาบ,ตรีศูล ฯลฯ ส่ิงอันเป็นมงคล เช่น สังข์, แก้วจินดามณี, ครอบน้ำ ฯลฯ ลักษณะ
ท่าทาง พระพิฆเนศในยุคแรกนั้นจะเป็นพระคเณศในรูปแบบของการยืนเสียเป็นส่วนใหญ่ จากนั้นจึง
ได้พัฒนาเป็นการนั่ง ซึ่งมีการนั่งถึง ๔ ลักษณะด้วยกันคือ  
 ๑. มหาราชลีลาหรือเข่าข้างหนึ่งยกขึ้น อีกข้างหนึ่งงอพับบนอาสนะ (ซึ่งมีมาต้ังแต่พุทธ
ศตวรรษท่ี ๑๒)  
 ๒. นั่งขาไขว้กัน 
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 ๓. นั่งห้อยพระบาทข้างใดข้างหนึ่งส่วนอีกข้างวางพับอยู่บนอาสนะ  
 ๔. นั่งโดยขาเจ้าสองพับอยู่ทางด้านหน้า ฝ่าเท้าเจ้าสองอยู่ชิดกัน (ศิลปชวา, บาหลี) 
เครื่องประดับ ในยุคแรกไม่นิยมการทรงเครื่องประดับต่อมาจึงเริ่มมีเครื่องทรงมากขึ้น เริ่มจากสาย
ยัชโญปวีต (สายศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาพราหมณ์ บางทีก็เป็นงูธรรมดา ส่วนผ้าท่ีนุ่งนั้น จะแตกต่างกันไป
ตามแต่ละท้องถิ่นท่ีสร้างรูปเคารพส่วนเครื่องทรงนั้นมีการเพิ่มเติมมากขึ้นเช่นมงกุฏ, สร้อยคอ, สร้อย
ข้อมือ, สร้อยข้อเท้า, สร้อยกระด่ิง พาหนะ เท่าท่ีพบในปัจจุบันมีเพียง หนู นกยูงและสิงโตเท่านั้น 
 
 ๒.๔.๑๓  ปางของพระพิฆเนศ 
 แม้ว่าพระพฆิเนศจะมีพระนามมากมายถึง ๑๐๘ พระนามไปจนถึง ๑๐๐๘ พระนาม แต่
ในแง่เทวะประติมานั้นมีอยู่เพียง ๘ ถงึ ๙ ปางเท่านั้นท่ีคนนิยมบูชา โดยการบูชาในแต่ละปางก็ให้คุณ
ท่ีแตกต่างกันออกไป เชิญเลือกบูชาได้ตามอัธยาศัยเลยครับ ปางพาลคเณศ เป็นพระคเณศในวัยเด็ก
รูปลักษณ์ท่ีเห็น มักจะเป็นพระพิฆเนศยังคลานอยู่กับพื้น หรือยังอยู่ในอิริยบถไร้เดียงสาอย่างเด็ก ๆ 
ถ้าโตขึ้นมาหน่อย จะนั่งขัดสมาธิเพชรบนดอกบัวมี ๔ กร ถือขนมโมทกะ กล้วย รวงข้าว ซึ่งหมายถึง
ความเป็นสุขภาพดีของเด็ก ๆในครอบครัวรวมความหมายถึงให้เด็ก ๆได้ระลึกถึงการเคารพรักในบิดา 
มารดา ปางนี้นิยมบูชากันในบ้านท่ีมีเด็กเล็กและเด็กในวัยเรียน ปางนารทคเณศ ปางนี้ ส่วนใหญ่จะ
เป็นพระพิฆเนศมักจะอยู่ในอิริยาบถยืน มี ๔ กร ในคัมภีร์และหม้อน้ำกมัลฑลุ ไม้เท้า และร่ม ซึ่งถ้า
เป็นศาสนาพุทธแล้ว คงเปรียบได้กับพระสีวลี ซึ่งเป็นพระธุดงค์ ผู้ได้ช่ือว่าเป็นพระอรหันต์ผู้มีลาภมาก 
แต่สัญลักษณ์ของพระพิฆเนศนั้น หมายถึงการเดินทางไกล แต่มักจะเป็นการเดินทางไปเพื่อการศึกษา
ต่อ หรือเป็นปางท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพของคนท่ีเป็นครูบาอาจารย์เท่านั้น ปางลักษมีคเณศ ปางนี้พระ
พิฆเนศจะประทับนั่งห้อยพระบาทบนแท่นมี ๖ กร และพระหัตถ์หนึ่งโอบพระลักษมีเทวีไว้ การบูชา
ปางนี้เสมือนหนึ่งได้บูชาเทพทีเดียวกันถึง ๒ พระองค์ในลักษณะของทวิภาคี (คเณศ -ลักษมี) กล่าวคือ 
ลักษมีคเณศ ย่อมมีความหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ พูนสุข ความมั่งค่ัง มั่งมีอย่างหาท่ีส้ินสุดมิได้ 
ปางวัลลยภาคเณศ ปางนี้พระคเณศจะอุ้มพระชายาเจ้า ๒ ไว้บนตักเจ้าซ้ายและขวา ซึ่งชายาเจ้าคู่คือ
คือนางพุทธิและสิทะ ดังท่ีตำนานได้กล่าวไว้ ปางนี้ให้ความหมายในลักษณะของความสมบูรณ์ของการ
เป็นครอบครัวมีทรัพย์สินและบริวารมากมาย ปางมหาวีระคเณศ เป็นพระคเณศท่ีมีจำนวนของพระกร
มากเป็นพิเศษ อาจจะ ๑๒, ๑๔, ๑๖ กรแต่ละพระหัตถ์นั้นถือศาสตราวุธหลากหลายชนิดแตกต่างกัน
ไปอาทิลูกศร คันธนู ดาบยาว ตะบอง ขวาน จักร บ่วงบาศก์ งูใหญ่ หอก ตรีศูล ปางนี้ถือกันว่าเป็น
ปางออกศึกเพื่อปราบศัตรูหมู่อมิตรเจ้าหลาย ดังนั้นจึงเป็นความเหมาะสมพิเศษกับบรรดานักรบ แม่
ทัพนายกอง ทหาร ตำรวจและข้าราชการ ปางเหรัมภะคเณศ เป็นปางพระคเณศท่ีห้อยพระบาทอยู่
บนพญาราชสีห์ พระพิฆเนศปางนี้จะมีอยู่ห้าเศียร หรืออาจจะเป็นเศียรตามปกติก็ได้ เพราะสัญลักษณ์
ท่ีแท้จริงของปางนี้ก็คือ สิงโตเท่านั้น เพราะสิงโตเป็นเจ้าป่า ดังนั้นจึงเหมาะสมท่ีผู้ใหญ่ท่ีต้องมีบริวาร
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ในการปกครองมาก นอกจากนี้ยังเป็นสัญลักษณ์ท่ีบรรดดากษัตริย์เจ้าหลายแต่โบราณนิยมบูชากัน 
เรียกว่าเป็นสุดยอดปางของพระพิฆเนศก็ว่าได้ ปางสัมปทายะคเณศ เป็นพระพิฆเนศท่ีเราพบเห็นกัน
บ่อยคือ มีอาวุธอยู่ในสองพระหัตถ์บน ส่วนพระหัตถ์ล่างด้านซ้ายนั้นถือขนม และด้านขวาอยู่ในท่า
ประทานพร ซึ่งความหมายของปางนี้คือ การอำนวยพรให้ประสบความสำเร็จนั่นเอง ปางตรีมุขคเณศ 
เป็นพระพิฆเนศท่ีมี ๓ พระพักตร์ ๔ กร บ้างก็ว่ามีความหมายถึง ๓ โลก บ้างก็ว่าหมายถึง ศีล สมาธิ 
ปัญญา ปางปัญจคฌณศ บางคนเรียกปางนี้ว่า พระพิฆเนศเปิดโลก ปางวิชัยคเณศ เป็นปางท่ีพระ
คเณศทางขี่หนูเป็นพาหนะมี ๔ กร พระหัตถ์ขวาด้านล่างอยู่ในท่าประทานพร ซึ่งมีความหมายถึงการ
อยู่เหนือบริวารนั่นเอง 
 
 ๒.๔.๑๔ ความศักด์ิสิทธิ์ของพระพิฆเนศ 
 พระพิฆเนศเป็นเทพแห่งการเริ่มต้น ความสำเร็จ อุปสรรค ความรู้ ความอุดมสมบูรณ์ 
ความสุข ผู้เป็นใหญ่ของบรรดาภูติผีปีศาจ เป็นผู้ปัดเปาอาถรรพ์ ต่าง ๆ ท่ีเกิดจากคุณไสย มนต์ดำ ส่ิง
ล้ีลับ รวมถึงยังเป็นเทพองค์แรกท่ีจะต้องทำการบูชาในพิธีกรรมเจ้าปวง มีคำกล่าวว่า ก่อนจะทำส่ิงใด
ต้องบูชาพระพิฆเนศ ก่อนบูชาเทพองค์ใดต้องบูชาพระพิฆเนศก่อน 
 
 ๒.๔.๑๕  คุณสมบัติของพระพิฆเนศ 
 พระพิฆเนศ เป็นผู้นำให้ผู้บูชาข้ามพ้นแล้วซึ่งอุปสรรค ความขัดข้อง ความยากลำบาก
ไปสู่ความสำเร็จ และให้ผู้บูชาพ้นจาก ความทุกข์และความอดอยากไปสู่ความสุขและอุดมสมบูรณ์ 
ทรงป้องกันผู้ศรัทธาจากอำนาจล้ีลับและปีศาจ ขจัดส่ิงอัปมงคล ทุกชนิดของผู้ศรัทธาและยังทรงขจัด
อันตรายทุกชนิดรวมถึงประทานความคิดแก่ผู้ท่ีจะทำงานใหญ่ให้ลุล่วง ทรงประทานและนำมาซึ่ง
โอกาส ท่ีจะพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น การประกอบพิธีกรรมใด ถ้ามิได้ทำการอัญเชิญและบูชา 
พระพิฆเนศก่อน พิธีนั้นจะไม่สำเร็จ 
 
 ๒.๔.๑๖  ลักษณะของพระพิฆเนศ 
 พระพิฆเนศ มีพระเศียรเป็นช้าง งาหักหนึ่งข้าง พระกายอ้วนกลม ฉลองพระองค์ด้วยสี
เหลือง มักประดับเครื่องแต่งกายอย่างอลังการ แต่จะฉลอง พระองค์อย่างนักบวชเมื่อปรากฏพระองค์
ในพิธีกรรมทางศาสนาหรือต่อหน้าฤาษีและโยคี 
 
 ๒.๔.๑๗  บุคลิกของพระพิฆเนศ 
 ทรงโปรดศิลปะและดนตรีอันประณีต โปรดงานสังสรรค์ท่ีจัดเตรียมด้วยความประณีต 
โปรดผู้บูชาท่ีไม่ย่อท้อต่ออปุสรรค ทรงมักไม่ถือโกรธ แต่เมื่อโกรธแล้วก็จะทรงประทานอภัยให้โดยง่าย 
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ทรงโปรดผู้บูชาท่ีคาดหวังความสำเร็จท่ีพึงได้โดยไม่เบียดเบียนผู้อื่น และ ผู้บูชาท่ีเสียสละตนทำงาน
เพื่อประโยชน์ของคนกลุ่มมาก ไม่โปรดเสียงอึกทึก มักเสด็จโดยลำพัง ทรงโปรดสีเหลือง ร่าเริง ขี้เล่น 
 
 ๒.๔.๑๘  ศาสตราหรืออาวุธ 
 อังกุศะหรือขอสับช้าง หมายถึงการควบคุมและการทำลายส่ิงช่ัวร้าย , ปาศะ หรือ 
บ่วงบาศ หมายถึงการผูกร้อยกิเลสตัญหาต่าง ๆ , ทันตะ หรืองาท่ีหัก หมายถึงการจารึกชะตากรรม
แห่งสรรพส่ิง และ โมทกะ หรือ ขนม คือความอุดมสมบูรณ์ 
 
 ๒.๔.๑๙   เทวสมาคม 
 มีคำกล่าวว่าพระพิฆเนศ ซึ่งเป็นโอรสของพระศิวะ และ พระแม่อุมา พระพิฆเนศทรงมี
ความใกล้ชิดกับพระแม่อุมามาก เพราะมีความกตัญญูมาก นอกจากนี้ยังปรากฏพระองค์ ร่วมกับพระ
แม่ลักษมี ซึ่งมีหลายคนมีการบูชาพระพิฆเนศและพระแม่ลักษมี คู่กัน โดยบูชาพระแม่ลักษมีไว้ทาง
ด้ายขวาขององค์พระพิฆเนศ เช่ือว่า พระพิฆเนศจะประทานความสำเร็จในกิจการ และ องค์พระแม่
ลักษมีจะประทานเงินทองและทำให้เงินทองไม่รั่วไหล ซึ่งการบูชาแบบนี้เรียกว่า “ลักษมีคณปติ 
(Lakshmi Ganapati)” และยังมีอีกหนึ่งคำกล่าวเรื่องของ พระพิฆเนศและหนุมาน ซึ่งเคยมีความ
เข้าใจผิดกันจึงเกิดการต่อสู้ นานนับพันปีแต่หาผู้ชนะไม่ได้ แต่สุดท้ายก็เข้าใจกันได้ จึงเกิดการบูชา
แบบ พระพิฆเนศคู่กับหนุมาน ซึ่งเคยได้ยินว่าเป็นการบูชาท่ีมีพลังอำนาจมาก เพราะพระพิฆเนศเป็น
เทพแห่งความสำเร็จส่วนหนุมานเป็นเทพแห่ง พละกำลัง 
 
 ๒.๔.๒๐   อาสนะ 
 โต๊ะหรือแท่นท่ีประดิษฐานเทวรูปควรปูด้วยผ้าสีแดงหรือสีเหลือง หากประดิษฐานใน
เทวาลัย เทวาลัยนั้นไม่ควรมีสีเข้มมากหรือสีอ่อนมา ไม่ควรเป็นสีดำ สีแดง และสีขาว เครื่องบูชาควร
เป็นโลหะสีทองหรือสำริด หากประดิษฐานบนโต๊ะหมู่บูชา ควรเป็นโต๊ะหมู่บูชาท่ีทำด้วย ไม้สักเคลือบ
เงาหรือเคลือบด้าน หรือทำด้วยไม้ชนิดใดก็ได้ท่ีมีสีสันสวยงาม ไม่ควรใช้โต๊ะหมู่ลายทองและโต๊ะหมู่สี
ดำ 
 
 ๒.๔.๒๑ ความหมายของหนูกับช้าง 
 หนูกับช้างเป็นสัญลักษณ์ของการพึ่งพาและปรองดอง ในขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นถึง
อำนาจ และความมีชัยของฝ่ายท่ีอยู่เหนือกว่าในทางมนุษยวิทยาแล้วมีผู้วิเคราะห์ไว้ว่าหนูกับช้าง เป็น
สัญลักษณ์ของชนเผ่าสองกลุ่ม เผ่าท่ีมีชัยเหนือกว่าอาจจะเป็นชนกลุ่มท่ีนับถือช้างอยู่แต่เดิม จึงได้
สร้างและ ยึดเอาประเพณีการนับถือช้าง เป็นเทพเจ้ามาเป็นตัวแทนกลุ่มหรืออีกอย่างท่ีเป็นไปได้คือ 



 
 

๔๗ 

คนสมัยด้ังเดิมนั้นประกอบอาชีพทางด้านกสิกรรม และแน่นอน หนูย่อมเป็นศัตรูอันร้ายกาจของไร่นา 
ภาพท่ีแสดงออกในรูปของช้างและงูท่ีเป็นสังวาลนั้น ได้แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้ทำลายหนูอันเป็นศัตรู
สำคัญ ของผลิตผลทางการเกษตรอย่างชัดเจน เจ้าการนำหนูมาเป็นบริวารนั้น เนื่องจากหนูขยายพันธุ์
ได้อย่างรวดเร็วเพราะหนูได้ช่ือว่าเป็นสัตว์ท่ีมีความฉลาดและกัดทุกอย่างให้ขาดได้ ดังนั้นจึงเป็นความ
เหมาะสม สำหรับการเป็นพาหนะของเทพเจ้าแห่งปัญญา อันมีคุณสมบัติในการขจัดซึ่งอุปสรรค วัน
คเณศจตุรถี การบูชาพระคเณศเรียกว่า “พิธีคเณศจตุรถี” มีความหมายว่า “พิธีอุทิศต่อพระคเณศ” 
จะกระทำวันขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ภัทรบท หรือเดือน ๑๐ ในช่วงเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๓๘ ท่ีผ่านมามี
เหตุการณ์ท่ีฮือฮากันมากท่ีสุดก็คือปรากฏการณ์ ท่ีเทวรูปด่ืมนมสดก็ปรากฏขึ้นมาท่ัวโลก รวมท้ัง
ประเทศไทยด้วยซึ่งตรงกับเทศกาลประกอบพิธีคเณศจตุรถี หรือพิธีอุทิศต่อพระคเณศพอดี ทำให้
ปรากฏการดังกล่าวได้รับความสนใจไปท่ัวโลก หนังสือพิมพ์ท่ีตีพิมพ์เรื่องราวดังกล่าวขายดีเป็น เทน้ำ
เทท่า ผู้คนแตกต่ืนพากันไปดูเทวรูปด่ืมน้ำนมกันอย่างแพร่หลาย ในวันท่ีประกอบพิธีคเณศจตุรถีนั้น 
ประชาชนเจ้าหลาย ต่างพากันมาทำสักการะบูชารูปเคารพของพระคเณศท่ีปั้นด้วยดินเผา เครื่องบูชา
จะประกอบไปด้วยดอกไม้ (โดยเฉพาะดอกไม้สีสดใส เช่น สีแดง, สีเหลือง, สีแสด) ขนมต้ม, มะพร้าว
อ่อน, กล้วย, อ้อย, นมเปรี้ยว (แบบแขก) ขณะทำการบูชา ผู้บูชาจะท่องพระนาม ๑๐๘ ของพระองค์ 
หลังจากการบูชาแล้วก็จะเชิญพวกพราหมณ์ ผู้ประกอบพิธีมาเล้ียงดูกันให้อิ่มหนำสำราญและมีข้อ
ห้ามในวันพิธีคเณศจตุรถีนี้คือ ห้ามมองพระจันทร์อย่างเด็ดขาด และถือกันว่าถ้าผู้ใดได้มองพระจันทร์ 
(เห็นพระจันทร์) โดยพลาดพล้ังเผลอเรอไป พวกชาวบ้านก็จะพากันแช่งด่าผู้นั้นทันท่ี  และท่ีชาวบ้าน
ด่านั้น ก็เป็นความหวังดี มิได้ด่าด้วยความโกรธแค้น แต่ด่าเพราะเช่ือกันว่าการด่าการแช่งนั้นจะทำให้
คนนั้นพ้นจากคำสาปไปได้ ความเช่ือนี้ มีเรื่องเล่าท่ีมาอยู่ ๒ เรื่อง คือสืบเนื่องมาจากการท่ีพระคเณศ
พลัดตกจากหลังหนูจนท้องแตก เพราะหนูตกใจท่ีมีงูเห่าเล้ือยผ่านหน้า และพระคเณศเสวยขนมต้มมา
มาก ขนมต้มทะลักออกมาพระคเณศ ก็รีบเก็บขนมต้มยัดกลับไปในพุง และจับงูเห่าตัวนั้นมารัดพุง
ขณะเดียวกันพระจันทร์ ก็เผอิญมาเห็นเข้าก็อดขำไม่ได้หัวเราะออกมาดังสนั่นพระคเณศโกรธยิ่งนัก 
เอางาขว้างไปติดพระจันทร์จนแน่น ทำให้โลกมืดลงทันท่ี เพราะไฟดับ (เหมือนราหูอมจันทร์) พระ
อินทร์และทวยเทพเจ้าหลายทราบเรื่อง ก็ต้องพากันไปอ้อนวอน พระคเณศจึงยอมถอนเอางาออก แต่
พระจันทร์ก็ต้องได้รับโทษอยู่คือ จะต้องเว้า ๆ แหว่ง ๆ เป็นเส้ียว ๆ ไม่เต็มดวงทุกคืน จนถึงวันขึน้ ๑๕ 
ค่ำและแรม ๑ ค่ำ จึงจะเต็มดวง ส่วนอีกเรื่องหนึ่งเล่าว่า พระคเณศสาปคนท่ีมองดูพระจันทร์ในวันท่ี
บูชาพระองค์คือ หากใครมองดูพระจันทร์ในวันนี้ ผู้นั้นก็จะต้องกลายเป็นคนจัณฑาลไปเลย และคน
จัณฑาลในสังคมอินเดียจะเป็นท่ีรังเกียจของคนวรรณะอื่น ๆ ทุกวรรณะ (เพราะถือว่าคนจัณฑาล ไม่มี
ชนช้ัน เป็นชนช้ันต่ำ) ดังนั้นคำสาปให้เป็นจัณฑาลจึงเป็นโทษร้ายแรงยิ่งนัก 
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 ๒.๔.๒๒   สุคนธบูชา 
 ดอกกุหลาบ ดอกบัว ดอกดาวเรือง ดอกจำปี ดอกจำปา ดอกมะลิ ธูปและกำยาน ควรใช้
กล่ินกุกลาบ กล่ินไม้จันทน์ กล่ินดอกบัว กล่ินดอกโมก กล่ินมะลิ กล่ินกฤษณา น้ำมันหอมระเหย ควร
ใช้น้ำมันหอมโรสวูด น้ำมันมะลิ น้ำมันจันทน์ น้ำมันโหระพาและน้ำมันพริกไทยดำ 
 
 ๒.๔.๒๓  เคร่ืองสังเวย 
 การเตรียมเครื่องสังเวยขององค์พระพิฆเนศเราควรจัดเตรียมถวายเป็นปริมาณมาก และ
มีหลายชนิด การจัดหาควรจัดหามาดีท่ีสุดเท่าท่ีเราสามารถทำได้) เน้นกล่ินหอม เนื้อแน่น รสมัน ไม่
หวานจัด ไม่เปรี้ยวมาก สีสันสวยงาม 
  
 ๒.๔.๒๔  คาถาบูชา 
 คาถาท่ีผู้นับถือพระพิฆเนศนิยมนำมาใช้สวดมีมากมายหลายแห่งด้วยกัน แต่ในท่ีนี้จะ
นำมาแสดงพอเป็นตัวอย่างพร้อมคำแปล เช่น 
 โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา  (ขอความสำเร็จในด้านต่างๆ มีโชค และมีทรัพย์เงินทอง 
สมความปรารถนา) 
 โอม พระพิฆเนศวร สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ  ทุติยัมปิ พระพิฆเนศวร สิทธิประสิทธิเม 
มหาลาโภ ตะติยัมปิ พระพิฆเนศวร สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ  (ใช้สวดทุกวันเพื่อเป็นสิริมงคล) 
 โองการพินธุ นาถังอุปปันนัง พรหมมะโน จะ อินโธ  พิฆะเนศโต มหาเทโว อะหังวันทามิ 
สัพพะทา สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธิการิยัง ประสิทธิเม  (ใช้สวดเพื่อขอพรหรือปัดเป่าเหตุร้าย) 
 โอม ศรีคะเนศายะนะมะ  ชะยะคะเณศะ ชะยะคะเณศะ ชายะคะเณศะ เทวา มาตา 
ชากี ปะระวะตี ปิตามะหา เทวา ละฑุวัน กา โกคะ ละเค สันตะ กะเร เสวา เอก ทันตะ ทะยาวันดะ 
จาระ ภุชา ธารี มาเถ สินทูระ เสเห มูเส กี อะสะวารี อันธะนะ โก อางขะ เทตะ โก กายา พามณะนะ 
โก กุตร เทตะโกทินะ นิระทะนะ มายา ฯ  (คาถาบูชาพระพิฆเนศให้พ้นจากอุปสรรค ประสบ
ความสำเร็จ) 
 

๒.๕  แนวคิดการบูชาพระพิฆเนศตามความเช่ือของชาวพุทธในสังคมไทย 
 พิธีกรรมการบูชาพระพิฆเนศในประเทศไทยปรากฏเป็นรูปธรรมอย่างเด่นชัดในสมัยกรุง 
ศรีอยุธยาและกรุงรัตนโกสินทร์เพราะว่าพระราชพิธีที่สำคัญๆ ในราชสำนักจะมีพิธีกรรมท่ีเกี่ยวกับการ
บูชาพระพิฆเนศประกอบเข้ามาในพิธีต่างๆ ดังกล่าวด้วย ซึ่งพิธีกรรมต่างๆ ท่ีมีการบูชาพระพิฆเนศ 
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ตามคติพราหมณ์ท่ีปฏิบัติอยู่ในประเทศไทยสมัยปัจจุบันก็คือ พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรก
นาขวัญ พระราชพิธีตรียัมปวาย -ตรีปวาย พระราชพิธีบรมราชาภิ เษก และพระราชพิธีถือ
น้ำพระพิพัฒน์สัตยา พระราชพิธีต่าง ๆ เหล่านี้จะมีการอ่านโศลกสรรเสริญบูชาเทพเจ้าในศาสนา
พราหมณ์โดยจะเริ่มด้วยคาถาบูชาพระคเณศก่อนเป็นอันดับแรกสุด ก่อนจะบูชาพระศิวะเสียอีกท้ังนี้
เพื่อให้พระคเณศประทานพรให้สามารถทำพิธีนั้นๆ ให้สำเร็จไปได้ด้วยดี๓๑ พิธีกรรมท่ีมีการบวงสรวง
บูชาพระคเณศในฐานะเทวรูปประธานในพิธีที่น่าสนใจได้แก่ 
  ๑) พระราชพิธีตรียัมปวาย -ตรีปวาย พระราชพิธีนี้ เป็น ๒ พิธี ต่อเนื่องกันคือพิธี
ตรียัมปวายกับพิธีตรีปวาย โดยจะกระทำในเดือนยี่ของทุกปีเป็นเวลา ๑๕ วัน พิธีนี้จัดเป็นพิธีใหญ่ของ
ศาสนาพราหมณ์ และแต่เดิมจะมีการโล้ชิงช้าด้วย ในพิธีดังกล่าวจะมีการอ่านโศลกสรรเสริญ และ
ถวายโภชนาหารแด่เทพพระเจ้า ณ เทวสถานท้ัง ๓ หลัง คือ สถานพระอิศวร สถานพระคเณศ และ 
สถานพระนารายณ์เรียงกันไปตามลำดับ มีการอัญเชิญเทวรูปพระอิศวร พระอุมา พระมหาวิฆเณศวร 
และพระนารายณ์ ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจิมแล้วอัญเชิญมาเข้าพิธีโดยรถยนต์หลวง๓๒ 
  ๒) พิธีจับเชิงช้างเผือก พิธีนี้เป็นการขอขมาลาโทษต่อช้างท่ีสำคัญ ซึ่งจะได้เป็นใหญ่เป็น 
โตต่อไป พิธีนี้ต้องมีการผูกมัดช้างเพื่อฝึกสอนช้าง การฝึกบางครั้งต้องดุหรือลงโทษประกอบด้วยจึง
ต้องขอขมาเสียก่อน และเพื่อเป็นการกล่อมเกลานิสัยช้างป่าท่ีดุร้ายให้เช่ืองขึ้น พิธีจับช้างนี้ภายในปะร 
าพิธีตรงข้ามกับเบญจพาดจะจัดต้ังโต๊ะ หมู่บูชาพระมหาวิฆเณศวรอันประกอบด้วยดอกไม้ ธูปเทียน 
ขันน้ำมนต์ (ขันสาคร) และ กำหญ้าคา ถัดไปทางซ้ายต้ังโต๊ะเชือกบาศก์ ชนัก (ขอสับช้าง) และเชือก
มะนิลาหุ้มด้วยผ้าขาว พิธีนี้จะมีการบูชาพระรัตนตรัย บูชาพระมหาวิฆเณศวรโดยกราบตามวิธีร ำ
พัดชากล่าวคำสรรเสริญพระมหาวิฆเณศวรและขอพรตามแต่ปรารถนา เสร็จแล้วอัญเชิญพระมหาวิฆ
เณศวร ลงสรงในขันน้ำมนต์แล้วอัญเชิญกลับไปยังโต๊ะหมู่บูชา น้ำสรงในขันสาครนี้จะใช้ประพรมให้ผู้
ฝึกช้างทุกคนถือเป็นสวัสดิพิพัฒน์มงคล๓๓ 
  ๓) พิธีน้อมเกล้าถวายและพระราชพิธีขึ้นระหว่างสมโภชน์ในวันพระราชพิธีฯ จะมีการแห่ 
ช้างสำคัญในกระบวนแห่ พราหมณ์จะอัญเชิญพระเทวกรรมเข้าในพิธีด้วย พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินมายังโรงพิธีทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธปฏิมาพระชัยหลังช้าง และ
จุดธูปเทียนบูชาพระเทวกรรม พร้อมกับทรงศีลในตอนท้ายพระราชพิธีนี้พร้อมท้ังทรงพระกรุณาโปรด 
เกล้าฯ ให้พราหมณ์คู่สวดอ่านฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมช้างเป็นอันเสร็จพระราชพิธี๓๔ 

 

 ๓๑ป๊อก เชลซี, พระศรีคเณศมหาเทพแห่งความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ ฉบับสมบูรณ์, พิมพ์ครั้งที่ ๒, 
(กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.พี.มิลเลียนแนร์, ๒๕๔๙), หน้า ๙๙-๑๐๑. 
 ๓๒ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๑๑. 
 ๓๓ เรื่องเดียวกัน, หน้าเดียวกัน. 
 ๓๔ เรื่องเดียวกัน, หน้าเดียวกัน. 



 ๕๐ 

  ๔) พิธีบวงสรวงพระพิฆเนศก่อนการดำเนินการจัดสร้างพระเมรุมาศ การจัดสร้างพระ
เมรุมาศเพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
องค์สำคัญ ๆ ณ บริเวณท้องสนามหลวง ก่อนท่ีจะดำเนินการจัดสร้างพระเมรุมาศ จะต้องประกอบพิธี 
บวงสรวงพระพิฆเนศเสียก่อน เพื่อความสวัสดีและการจัดสร้างจะได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีแต่ในพระ
ราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพจะไม่มีการอัญเชิญพระพิฆเนศมาเข้าพิธีแสดงว่าพระพิฆเนศจะ
เกี่ยวกับพิธีทางช่างเท่านั้น (พิธีศพไม่เกี่ยว)๓๕๓๓ 
  ๕) พิธีไหว้ครูทางนาฏกรรมและการช่าง ในทางนาฏกรรมนั้น บรมครูจะปรากฏรูปเคารพ 
ในลักษณะของหัวโขนซึ่งจะอัญเชิญมาประกอบวิธีไหว้ครูพร้อมกับเครื่องใช้ในการแสดงต่าง ๆ หัวโขน 
ท่ีใช้ประกอบการแสดงอันได้แก่ ศีรษะของเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ (เทพเจ้าสูงสุด) คือพระอิศวร
(ศิวะ) พระพรหม พระวิษณุ (นารายณ์) หรือท่ีเรียกกันว่าตรีมูรติ และยังมีพระอินทร์ พระพิฆเนศพระ
ปรคนธรรพ์พระปัญจสีขร ซึ่งเป็นเทพเจ้าฝ่ายดุริยางค์ศิลป์โดยเฉพาะศีรษะพระพิฆเนศนั้นจะอัญเชิญ
ไปประดิษฐานไว้โต๊ะหมู่บูชาท่ีจัดไว้โดยเฉพาะแยกจากศีรษะเทพองค์อื่น ๆ สำหรับการบูชาเป็นพิเศษ 
ส่วนศิลปะทางการช่างนั้น แม้จะไม่ได้นับถือพระพิฆเนศเป็นเทพสำคัญโดยตรงเช่นเดียวกับพระ
วิศวกรรม แต่พระพิฆเนศ ก็มีบทบาทไม่น้อยในพิธีไหว้ครูศิลปะการช่าง ตามคติด้ังเดิมท่ีว่า ในการเล่า
เรียนศิลปะวิทยาการท้ังปวงต้องมีการสวดบูชาพระพิฆเนศก่อน ซึ่งพระพิฆเนศนั้นทางนาฏศิลป์ถือว่า
มีอานุภาพศักด์ิสิทธิ์มาก ผู้ศึกษาทางการนี้จะเช่ือกันว่าครูแรง หากไม่เคารพบูชาหรือทำการใดๆ อัน
ไม่เหมาะสมเป็นการลบหลู่ก็มักจะประสบภัยพิบัติ 
  ๖) การไหว้ครูของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาลัยช่างศิลป์ นาฏศิลป์สถาบัน 
ต่าง ๆ เหล่านี้มีรูปของพระพิฆเนศเป็นตราสัญลักษณ์ของสถาบันเมื่อมีการไหว้ครูก็จะต้องไหว้บรมครู
ทางงานศิลปะคือพระพิฆเนศเสียก่อน โดยจะมีการประกอบพิธีตามรายละเอียดท่ีกล่าวไว้แล้วใน
ข้างต้น 
 ๗) การบูชาพระพิฆเนศในพิธีคเณศจตุรถีพิธีคเณศจตุรถีหรือพิธีอุทิศต่อพระพิฆเนศนี้เป็น
พิธีการบูชาท่ีชาวฮินดูในประเทศอินเดียกระท ากันในวันขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๑๐ ดังได้กล่าวรายละเอียด
ไว้แล้ว๓๖ 
 ๘) การบูชากราบไหว้พระพิฆเนศของคนธรรมดาท่ัวไป การบูชาพระพิฆเนศจากคติความ
เช่ือของพ่อค้าวาณิชในสมัยโบราณ โดยเฉพาะพ่อค้าชาวอินเดีย จะกราบไหว้บูชาพระพิฆเนศในแง่
ของเทพผู้อำนวยความสำเร็จทางการค้าและความร่ำรวย จวบจนกระท่ังปัจจุบันคติความเช่ือดังกล่าว
กลับมาได้รับความนิยมกันอีก ดังจะเห็นได้จากบรรดาร้านค้าต่างๆ จะมีหิ้งบูชาพระพิฆเนศ เป็นการ

 

 ๓๕เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๑๑.  
 ๓๖อรชุน กุรุนนท์, พระพิฆเนศวรเทพแห่งศิลปะวิทยาการและความสำเร็จ, (กรุงเทพมหานคร : 
สำนักพิมพ์ไพลิน, ๒๕๔๗), หน้า ๗๙.  



 
 

๕๑ 

บูชาพระพิฆเนศเพื่ออำนวยความสำเร็จและความร่ำรวยทางการค้าให้แก่ผู้บูชาโดยจะบูชาทุกวันด้วย
ผลไม้บ้าง ขนมหวานบ้าง อ้อยควั่น ดอกไม้สีแดงสดใส น้ำนมเปรี้ยว น้ำสะอาด ฯลฯ 
 ลักษณะของการบูชาพระพิฆเนศท่ีชาวพุทธในสังคมไทยถือปฏิบัติอยู่นั้นเมื่อพิจารณา
โดยรวมแล้วก็ไม่ถือระเบียบข้ันตอนการบูชาท่ียุ่งยากมากนัก โดยส่วนมากจะนิยมบูชาในวิธีการแบบ 
เดียวกันกับท่ีบูชาพระเครื่องหรือพระบูชาท่ัวไป เช่น ถ้าเป็นพระพิฆเนศองค์ขนาดบูชาก็จะต้ังบนหิ้ง
แล้วจุดธูปเทียนบูชาเหมือนพระพุทธรูป อาจวางบนโต๊ะหมู่บูชาร่วมกับพระพุทธรูปหรือแยกออก
ต่างหาก ท้ังนี้แล้วแต่มุมมองก็ผู้บูชา แต่ถ้าเป็นพระพิฆเนศขนาดเล็กแบบพกพา ก็จะนิยมนำมาห้อย
คอติดตัวบูชาแบบเดียวกับการห้อยพระเครื่อง โดยอาจห้อยรวมกับสร้อยเส้นเดียวกันกับพระเครื่อง
หรืออาจแยกออกจากกันจากพระเครื่อง ท้ังนี้แล้วแต่วิจารณญาณของผู้บูชาว่ามีมุมมองอย่างไร
ตัวอย่าง เช่น ผู้บูชาบางท่านนิยมห้อยพระเครื่องร่วมกันกับพระพิฆเนศเพราะเช่ือว่าจะรวมพลังแห่ง
ความศักดิ์สิทธิ์ให้เพิม่สูงยิ่งขึ้น แต่บางท่านอาจบูชาแยกออกจากการเพราะเช่ือว่าพระพุทธเจ้ามีศีลสูง 
ยิ่งกว่าเทพ จึงไม่ควรใส้รวมกันเพราะจะแลดูไม่ถูกกาลเทสะสำหรับการบูชาพระพิฆเนศในสังคมไทย
นั้นส่วนมากมักจะมีการนำไปร่วมในพิธีกรรมท่ีเกี่ยวกับพิธีทางพระพุทธศาสนาอยู่เสมอ เช่น พิธีหล่อ
พระพุทธรูปและรูปหล่อเหมือนของพระเกจิคณาจารย์ พิธีการพุทธาภิเศก พิธีปลุกเสกวัตถุมงคล
เครื่องของขลังต่าง ๆ มักจะต้องมีพิธีบูชาพระพิฆเนศก่อนเสมอ ด้วยเช่ือกันว่าหากทำการบวงสรวง
บูชาพระพิฆเนศแล้วจะทำให้พิธีกรรมอื่น ๆ ประสบความสำเร็จและมีความศักด์ิสิทธิ์ยิ่งขึ้น สำหรับ
พระพิฆเนศมีพิธีกรรมให้ปฏิบัติมากกว่าพระพุทธรูป 
 ผู้อำนวยการสร้างจึงใช้เป็นช่องทางในการสร้างสรรค์กิจกรรมได้หลากหลายมากกว่า
พระพุทธรูป ซึ่งโดยปกติพระพุทธรูปจะมีเพียงการกราบไหว้บูชาอธิฐานขอพรปิดทองเป็นสำคัญ
เนื่องจากสังคมไทยเป็นสังคมชาวพุทธความเป็นพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าและพุทธศาสนิกชนซึ่ง
มีความเคารพศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าสูงสุดจึงไม่กล้าท่ีจะสร้างพิธีกรรมท่ีนอกเหนือจากท่ีสังคมเคย
ปฏิบัติกันมาแต่เทวรูปพระพิฆเนศ เป็นเทพเจ้าของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ซึ่งเน้นพิธีกรรมอยู่แล้วจึง
สามารถสร้างสรรค์ พิธีกรรมได้ง่ายกว่าเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ศรัทธาทำให้ผู้ศรัทธามีความ
ช่ืนชอบเพราะรู้สึกว่าตนได้มีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดและส่งผ่านความปรารถนาของตนให้กับรูปเคารพได้
รับรู้ได้หลายช่องทาง๓๗ 
  โดยเฉพาะพระภิกษุสงฆ์ท่ีดำรงยู่ในฐานะผู้นำและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้วยเช่ือกันว่า
หากเคารพบูชาพระพิฆเนศจะ สามารถผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ ได้ กิจการงานท้ังปวงจะประสบ
ความสำเร็จ คติดังกล่าวท าให้พบเห็นเทวรูปพระพิฆเนศ ประดิษฐานรวมอยู่บนหิ้งบูชาพระพุทธรูป
และ เทวรูปอื่น ๆ นอกจากนี้ยังพบว่าพระภิกษุสงฆ์บางส่วนเป็นผู้สร้างเทวรูปพระพิฆเนศและส่งเสริม

 

 ๓๗นุสรา จิตตเกษม, วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ ๒๕, ฉบับที่ ๔๗, 
มกราคม-เมษายน ๒๕๖๐, หน้า ๑๓๗. 



 ๕๒ 

การเคารพบูชาไปในทางอวดอ้างคุณ วิเศษต่างๆ บางแห่งยังได้จัดสร้างวัตถุมงคลมุ่งไปในทางธุรกิจ 
แทนท่ีจะให้ความรู้หรือความ เข้าใจในการเคารพบูชาเทพท่ีสอดคล้องกับ แนวค าสอน ทาง
พระพุทธศาสนา ขณะท่ี ฆราวาสส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ได้ให้ความเคารพ พระพิฆเนศในฐานะเทพเจ้าผู้
ดลบันดาลส่ิงต่างๆ ตามท่ีตนเองร้องขอ อ้อนวอน ไม่ใช่เทพแห่งศิลปะวิทยาการตามคตินิยมแต่เดิม 
โดยเมื่อความปรารถนาสัมฤทธิ์ผลก็จะน าเครื่องเซ่นสรวงบูชามาถวายพระพิฆเนศเพื่อเป็นการตอบ
แทน๓๘ 
 

๒.๖  สถานท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับพระพิฆเนศในประเทศไทย 
 เนื่องด้วยสถานท่ีเกี่ยวข้องกับพระพิฆเนศในประเทศไทยเป็นท้ังวัดวาอาราม ท้ัง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเล่ือมใสช่วยกันจัดสร้างขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ท่ีแตกต่างกันออกไปตาม
ภูมิประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีจำนวนรูปปั้นพระพิฆเนศเป็นปางต่าง ๆ ไว้
มากมายเกือบท่ัวทุกจังหวัด ในท่ีนี้จะนำกล่าวไว้เพื่อเป็นตัวอย่าง โดยแยกออกเป็นภาค ๆ เพื่อ
การศึกษาได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น 
 ๒.๖.๑  เขตภาคกลางและปริมณฑล เช่น 
  ๑. อุทยานพระพิฆเนศ จังหวัดนครนายก 
  ๒. วัดหลวงพ่อปากแดง จังหวัดนครนายก 
  ๓. วัดนางรอง จังหวัดนครนายก 
  ๔. วัดสมานรัตนาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  ๕. วัดปราสาทนครหลวง 
  ๖. วัดคีรีวงค์ จังหวัดนครสวรรค์ 
  ๗. วัดจุฬามณี จังหวัดสมุทรสาคร 
  ๗. วัดประดู่ จังหวัดสมุทรสงคราม 
  ๘. วัดช้างเผือก จังหวัดสมุทรสงคราม 
  ๙. วัดช่องลมวรรณาราม จังหวัดสมุทรสงคราม 
  ๑๐. วัดภุมรินทร์กุฎีทอง จังหวัดสมุทรสงคราม 
  ๑๑. วัดเพชรสมุทรวรวิหาร (หลวงพ่อวัดบ้านแหลม) จังหวัดสมุทรสงคราม 
  ๑๒. วัดบางแค จังหวัดสมุทรสงคราม 
  ๑๓. วัดพิกุลทอง จังหวัดสิงห์บุรี 
  ๑๔. พิพิธภัณฑ์ช้างสามเศียร จังหวัดสมุทรปราการ 

 

 ๓๘ กิตติพงศ์ บุญเกิด, โครงการศุภยาตรา บูชาพระพิฆเนศวร ๓ วัฒนธรรม, (กรงุเทพมหานคร : ม.ป.พ.), ๒๕๕๒),  

หน้า ๑. 



 
 

๕๓ 

  ๑๕. อุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิม จังหวัดเพชรบุร ี
  ๑๖. วัดห้วยตะโก จังหวัดนครปฐม 
  ๑๗. เทวาลัยคเณศวร วัดแก้วฟ้า จังหวัดนนทบุรี 
  ๑๘. ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
  ๑๙. เทวสถาน ถนนสนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี 
  ๒๐. ศาลพระพิฆเนศ จังหวัดสมุทรสาคร  
  ๒๑. วัดโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
 ๒.๖.๒  เขตภาคเหนือ เช่น 
  ๑. มณเฑียรอุมาเทวี หรือวัดพระศรีมณเฑียรมหาอุมาเทวี จังหวัด เชียงราย 
  ๒. สามเหล่ียมทองคำ อำเภอเชียงแสน จังหวัด เชียงราย 
  ๓. พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ อำเภอดอยหล่อ จังหวัด เชียงใหม่ 
  ๔. วัดเทพมณเฑียร จังหวัดเชียงใหม่ 
  ๕. วัดชัยศรีภูมิ จังหวัดเชียงใหม ่
  ๖. ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
  ๗. วัดหัวข่วง (วัดแสนเมืองมาหลวง) จังหวัดเชียงใหม่ 
  ๘. วัดโลกโมฬี จังหวัดเชียงใหม่ 
  ๙. วัดนันทาราม จังหวัดเชียงใหม ่
  ๑๐. วิทยาลัยนาฏศิลป์ จังหวัดเชียงใหม่ 
  ๑๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม ่
  ๑๒. วดัศรีสุพรรณ จังหวัดเชียงใหม่ 
  ๑๓. วัดพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ 
  ๑๔. วัดพระบาทปางแฟน จังหวัดเชียงใหม่ 
  ๑๕. วัดป่าแดด จังหวัด เชียงใหม่ 
  ๑๖. วัดคีรีวงศ์ จังหวัดนครสวรรค์ 
  ๑๗. ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย ๔ หรือวัดเจ้าแม่กวนอิมเชียงใหม ่
  ๑๘. โครงการ The Ring จังหวัดเชียงใหม่ 
  ๑๙. วัดไชยอาวาส จังหวัดพะเยา 
  ๒๐. ศาลพระพิฆเนศ จังหวัดพะเยา 
  ๒๑. วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ จังหวัดนครสวรรค์ 
  ๒๒. วัดพระธาตุผาเขา จังหวัดเชียงราย 



 ๕๔ 

  ๒๓. วัดท่าสะต๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
  ๒๔. วัดดอนจ๋ัน จังหวัดเชียงใหม ่
  ๒๕. วัดศรีนวรัฐ จังหวัดเชียงใหม่ 
  ๒๖. วัดอนาลโย จังหวัดพะเยา 
  ๒๗. วัดจันทร์ตะวันตก จังหวัดพิษณุโลก 
  ๒๘. หอศิลปวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 ๒.๖.๓  พระพิฆเนศในเขตภาคอีสาน เช่น 
 ๑. วัดบ้านหนองบัวศาลา จังหวัดนครราชสีมา 
 ๒. วัดพระนารายณ์มหาราช จังหวัดนครราชสีมา 
 ๓. วัดป่าพระพิฆเนศวร จังหวัดอุบลราชธานี 
 
 
 ๔.๖.๔ พระพิฆเนศในเขตภาคใต้ เช่น 
 ๑. มูลนิธิภูเก็ตตันดายูปานี หรือวัดอินเดีย จังหวัดภูเก็ต 
 

๒.๗   การผสมผสานทางความเช่ือ (Syncretism) 
 การผสานความเช่ือ (Syncretism) คือความพยายามท่ีจะผสานความคิดหรือปรัชญาท่ี
ต่างกันหรือตรงกันข้ามกันเข้าด้วยกัน โดยการนำตระกูลความคิดต่าง ๆ มาผสมผสานให้กลืนกันกัน
ตามแนวปรัชญาใหม่ ท่ีอาจจะทำได้จากการดึงแนวเทียบของปรัชญาด้ังเดิม ธรรมเนียม และ
โดยเฉพาะจากเทววิทยาและปรัมปราวิทยาของศาสนาต่าง ๆ มาผสานกัน ในการสร้างพื้นฐานของ
ความเป็นเอกทัศน์ของความคิดต่าง ๆ ดังว่าท่ีสามารถทำให้สร้างความเข้าใจได้จากมุมมองร่วมกัน 
(inclusive approach) ได้ 
 การผสานความเช่ือมักจะใช้ในการเขียนวรรณกรรม, คีตกรรม, ศิลปะแสดงลักษณ์  และ
การแสดงออกทางวัฒนธรรม (เปรียบเทียบกับคตินิยมการผสาน) นอกจากนั้นการผสานความเช่ือก็ยัง
ปรากฏในงานสถาปัตยกรรมหรือทางด้านการเมืองท่ีเรียกว่า “การเมืองเชิงผสาน” (Syncretic 
Politics) แต่ความหมายหลังจะมีความหมายแตกตา่งออกไปบ้าง 
 การผสานความเช่ือเป็นคำท่ีนิยมใช้ในความคิดท่ีเกี่ยวกับศาสนาเมื่อกล่าวถึงการ
ผสมผสานความเช่ือของปรัชญาศาสนาต่าง ๆ ขึ้นเป็นปรัชญาใหม่ หรือ ผสานเข้าเป็นธรรมเนียม
ศาสนาของความเช่ือจากธรรมเนียมท่ีเดิมแล้วไม่มีความเกี่ยวข้องกันแต่อย่างใด การประสานนี้อาจจะ
เกิดจากสาเหตุหลายประการ และส่ิงหลังอาจจะเกิดขึ้นในบริเวณท่ีมีประเพณีของศาสนาหลายศาสนา



 
 

๕๕ 

อยู่ด้วยกันและต่างก็มีบทบาทสำคัญในสังคม หรือในกรณีท่ีวัฒนธรรมถูกพิชิตและผู้พิชิตนำความเช่ือ
ของศาสนาท่ีต่างออกไปเข้ามาในสังคม แต่ไม่สามารถท่ีจะกำจัดความเช่ือหรือประเพณีการปฏิบัติ
ด้ังเดิมของบริเวณท่ีพิชิตได้  จะสังเกตุได้ว่า หากแก่นสารของศาสนายังอยู่ครบ ไม่ถูกปรับเปล่ียน 
เพียงแต่ปรับรูปแบบให้เข้ากับศาสนาของท้องถิ่นได้ง่ายข้ึน  ก็จะเรียกว่า "การข้ามวัฒนธรรมศาสนา"  
หรือ  Transculturation ห รือ  Transculturalization หรื อ  Cross-culturation  ซึ่ งผล ท่ี ไ ด้ คื อ 
"ศาสนาท่ีปรับข้ามวัฒนธรรม" หรือ Cross-cultural religion   แต่หากการผสมจนแก่นสารของ
ศาสนาเปล่ียนไปด้วย  อย่างนี้เข้าขัน้เป็นการ "ผสมศาสนา" (Religion Mix) ซึ่งผลก็คือจะได้ "ศาสนา
ผสม"  หรือ Mixed religion 
 ความเช่ือทางศาสนาของประชาชนในแถบเอเชียอาคเนย์แต่ด้ังเดิมนั้น เป็นความเช่ือใน 
"ศาสนาปฐมบรรพ์" (Primitive Religion) ท่ีมีลักษณะแบบ "วิญญาณนิยม" (Animism) ผู้คนในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ รวมท้ังดินแดนท่ีเป็นท่ีต้ังของประเทศไทยปัจจุบัน แต่เดิมนั้นเช่ือเรื่องผีสางเทวดา 
เช่น ผีบ้านผีเรือน รุกขเทวดา นางไม้ ซึ่งสืบทอดมาถึงปัจจุบันในรูปของความเช่ือเรื่อง "แม่นาคพระ
โขนง" และ "ปู่เจ้าสมิงพราย" เป็นต้น 
 ต่อมาศาสนาพราหมณ์ซึ่งเป็นศาสนาเก่าแก่ของอินเดีย (ประมาณว่าเป็นศาสนาท่ีมีอายุ
ไม่ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ ปี) ได้แพร่หลายมาถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และค่อยๆ มีบทบาทและอิทธิพลเจ้า
ต่อความเช่ือและความรู้สึกนึกคิดของประชาชนในแถบนี้ เช่น ความเช่ือในทฤษฎี "การกลับชาติมา
เกิดใหม่" (Reincarnation Theory) เจ้าต่อการเมืองการปกครองของรัฐ เช่นท่ีปรากฏในความเช่ือ
และพิธีกรรมของ "อาณาจักรขอม" (Khmer Kingdom) และต่อศิลปวัฒนธรรมของเอเชียอาคเนย์ 
ดังเช่นท่ีปรากฏท่ี "นครวัด" และ "นครธม" เป็นต้น 
 เมื่อพุทธศาสนาเกิดขึ้นในอินเดียกว่า ๒,๕๐๐ ปีมาแล้วนั้น พุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนา
แบบ "อเทวนิยม" (Atheism) ท่ีไม่เช่ือเรื่องอำนาจดลบันดาลและการมีอยู่ของพระเจ้า ต้องต่อสู้ทาง
ความคิดกับศาสนาพราหมณ์ซึง่เป็นศาสนาแบบ "พหุเทวนิยม" (Polytheism) ท่ีเช่ือการมีอยู่ของพระ
เจ้าหลายองค์ ในยุคพุทธกาลพระพุทธเจ้าทรงประสบความสำเร็จในการประกาศแนวความคิดใหม่
ทางศาสนา โดยทรงจัดต้ังคณะสงฆ์ขึ้นเพื่อให้สืบทอดคำสอนของพระองค์ ต่อมาพระจักรพรรดิอโศก
มหาราชได้ทรงเผยแผ่พุทธศาสนาไปอย่างกว้างไกลท่ัวเจ้าชมพูทวีป และยังได้ส่งพระธรรมทูตเผยแผ่
พุทธศาสนาลงมาท่ีเกาะลังกา และดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย ทำให้ประชาชนในเอเชีย
อาคเนย์รับนับถือพุทธศาสนาเข้าไว้อีกศาสนาหนี่ง 
 ศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงมีลักษณะเป็นการผสมผสานลัทธิความเช่ือทาง
ศาสนา ซึ่งประกอบด้วยศาสนาปฐมบรรพ์(หรือศาสนาผี) ศาสนาพราหมณ์ และพุทธศาสนา โดย
ภาพรวมแล้วศาสนาพราหมณ์มีชัยชนะเหนือศาสนาปฐมบรรพ์ของคนท้องถิน่ และพุทธศาสนาก็มีชัย



 ๕๖ 

ชนะเหนือเจ้าศาสนาพราหมณ์และศาสนาปฐมบรรพ์ แต่ท้ังสามศาสนาก็ยังคงมีอิทธิพลต่อความรู้สึก
นึกคิดและความเช่ือของผู้คนในเอเชียอาคเนย์เป็นอย่างมาก 
 ต่อมาศาสนาอิสลามจากตะวันออกกลางได้รุกคืบสู่อินเดีย และสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในท่ีสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งดินแดนท่ีเป็นหมู่เกาะ อันได้แก่ อินโดนีเซีย บอร์เนียว และแหลมมลายู 
การเข้ามาของอิสลามส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อวิถีชีวิตของผู้คนในแถบนี้ เจ้านี้เพราะศาสนา
อิสลามเป็นศาสนาแบบ "เอกเทวนิยม " (Monotheism) ซึ่ ง เช่ือพระเจ้าองค์ เดียว และไม่
ประนีประนอมความเช่ือกับศาสนาอื่น ทำให้ผสมกลมกลืนกับศาสนาท้ังสามท่ีมีอยู่เดิมได้ยาก อย่างไร
ก็ตามอิสลามในเอเชียอาคเนย์ก็มีลักษณะยืดหยุ่นกว่าในตะวันออกกลาง ท้ังนี้อาจเป็นเพราะอิทธิพล
วัฒนธรรมท้องถิ่นของเอเชียอาคเนย์เอง ท่ีเป็นแบบ "วัฒนธรรมอ่อน" (soft culture) ทำให้มุสลิมอยู่
ร่วมกับศาสนิกในศาสนาอื่นได้อย่างค่อนข้างสันติ 
 เมื่อชาวตะวันตกนำศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเข้ามาสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมู่เกาะฟิลิปปินส์นั้น ศาสนาคริสต์แม้จะเป็นศาสนาแบบ "เอกเทวนิยม" ซี่งเข้ากับ
ศาสนาอื่นได้ยากก็ตาม แต่ด้วยลักษณะของวัฒนธรรมเอเชียอาคเนย์ ทำให้ศาสนาคริสต์ผสมผสานเข้า
กับศาสนาปฐมบรรพ์ในฟิลิปปินส์ ทำให้ศาสนาคริสต์ในฟิลิปปินส์มีลักษณะเฉพาะของตนเอง และเมื่อ
สำนักวาติกันมีนโยบายให้ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นได้ 
รูปแบบภายนอกของศาสนาคริสต์ก็เริ่มเปล่ียนแปลงไป เช่น โบสถ์คริสต์ในประเทศไทยเริ่มมีลักษณะ
เหมือนกับวัดพุทธศาสนา และบาดหลวงสามารถ "ทอดกฐิน" "ทอดผ้าป่า" รวมท้ังออก "บิณฑบาต"รับ
อาหารจากชาวบ้านได้ เป็นต้น 
 

 ๒.๗  การผสมผสานทางความเช่ือในสังคมไทย 
 ในสังคมไทยด้ังเดิม การนับถือผีเป็นระบบความเช่ือสำคัญท่ีเกี่ยวข้องกับชุมชนและวิถี
ของผู้คนในสังคมอย่างสูง ดังสะท้อนให้เห็นในวัฒนธรรมประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ จนกระท่ังราว
พุทธศตวรรษท่ี ๖ – ๗ เมื่ออารยธรรมอินเดียแพร่เข้ามาในบริเวณท่ีเป็นประเทศไทยปัจจุบัน ความ
เช่ือทางศาสนาจากอินเดีย เจ้าศาสนาพุทธ และศาสนาพราหมณ์ ก็เข้ามาและเริ่มเป็นท่ียอมรับนับถือ
ของคนไทยควบคู่กันมาต้ังแต่ราวพุทธศตวรรษท่ี ๑๒ – ๑๘ หลังจากนั้น ราวพุทธศตวรรษท่ี ๑๙ เป็น
ต้นมา คนไทยก็หันมานับถือศาสนาพุทธเป็นหลัก แต่ยังคงมีคติความเช่ือศาสนาพราหมณ์และการนับ
ถือผีร่วมอยู่ด้วย ก่อให้เกิดการผสมผสานแนวคิดทางศาสนาและความเช่ือเหล่านี้เข้าด้วยกัน  
 พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๑ คือการถือกำเนิดของจตุคามรามเทพ โดยรวมเอาผีหรือเทวดา
ท้องถิน่ พระโพธิสัตว์ในพุทธศาสนามหายาน และเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์เข้าด้วยกัน และได้สร้าง
เป็นวัตถุมงคลท่ีนิยมศรัทธากันมากจนกลายเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมในช่วงนั้น  



 
 

๕๗ 

 ดังนั้น การผสานความเช่ือทางศาสนาของศาสนาพุทธนิกายฌิงงนแห่งหุบเขาโคยะ ซึ่งมี
ศูนย์กลางนิกาย ณ วัดโคงโกบุจิ จังหวัดวากายามา ถือเป็นพระพุทธศาสนาแบบจารีตอันมีประวัติ
ความเป็นมากว่า ๑,๒๐๐ ปี คือมีกำเนิดมาต้ังแต่สมัยเฮอัน (ค.ศ.๗๙๔-๑๑๙๒) ซึ่งมีการผสมผสาน
ทางวัฒนธรรมโดยการนำศาสนาพุทธผสมผสานกับความเช่ือด้ังเดิมของญี่ปุ่น คือศาสนาชินโต ความ
เช่ือท่ีได้จากลัทธิขงจ๊ือ ลัทธิเต๋า ศาสนาพราหมณ์ ศาสนาคริสต์ และศาสนาพุทธศาสนาแบบไทยและ
พม่า การผสมผสานทางวัฒนธรรมท่ีหลากหลายของนิกายฌิงงน แห่งหุบเขาโคยะจึงสามารถดึงดูดศา
สนิกให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมและพิธีกรรมต่างๆ ภายในนิกายได้อย่างต่อเนื่อง 
 กรณีการผสานความเช่ือทางศาสนาอีกตัวอย่างหนึ่งในประเทศไทย เป็นเรื่องของการ
บูชาพระพิฆคเณศ จากการศึกษาช้ินหนึ่งท่ีช่ือเรื่องว่า "พระคเณศกับการผสมผสานวัฒนธรรมทาง
ศาสนา: พุทธ พราหมณ์ และผี ในระบบนิเวศวัฒนธรรมไทย" โดย กฤษฎา พิณศรี คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  
 พระพิฆเนศ เป็นเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูท่ีได้รับความนิยมอย่างมากและ
มากขึ้นเรื่อย ๆ ในหมู่คนไทยพุทธ มีการสร้างรูปเคารพจำนวนมากขึ้นเพื่อสักการบูชา ท้ังโดย
หน่วยงานราชการ เอกชน และองค์กรต่าง ๆ ในประเทศไทย  
 นอกจากนี้ พระพิฆเนศเป็นหนึ่งในเทพเจ้าของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูท่ีมีช่ือเสียงและ
นิยมมากท่ีสุด เนื่องจากได้รับการยกย่องเป็นเทพแห่งอุปสรรค ผู้สามารถบันดาลอุปสรรคให้เกิดแก่
เทพ มนุษย์ มารร้ายต่าง ๆ ขณะเดียวกันก็สามารถขจัดอุปสรรคเจ้าปวงได้ ท้ังยังประทานความสำเร็จ
ให้แก่บุคคลผู้กระทำพลีกรรมบูชาจนเป็นท่ีพอพระทัย ไม่ว่าในกิจการใดก็ตาม ชาวฮินดูเมื่อจะ
ประกอบพิธีทางศาสนาหรือศึกษาเล่าเรียนศิลปะวิทยา จะต้องบูชาพระคเณศเพื่อขอให้พ้นจากความ
ขัดข้อง และเพื่อขอความสำเร็จผลในกิจการนั้นๆ เสียก่อนเสมอ  
 อย่างไรก็ดี คติความเช่ือและค่านิยมในการนับถือบูชาพระคเณศก็เปล่ียนแปลงไปตามยุค
สมัย ราวปลายพุทธศตวรรษท่ี ๑๐ – ๑๓ คติความเช่ือท่ีว่าพระคเณศคือ “วิฆนราช” หรือเทพผู้สร้าง
อุปสรรค ก็เปล่ียนมาเป็น “สิทธิธาดา” คือเทพผู้ประทานความสำเร็จให้ผู้ทำพลีกรรมบูชาจนเป็นท่ีพอ
พระทัย  
 การเปล่ียนแปลงดังกล่าวส่งผลให้พระคเณศได้รับยกย่องเป็นเทพเจ้าผู้รอบรู้ในศาสตร์
ต่างๆ มากมาย เช่น เทพแห่งศิลปวิทยา เทพแห่งความฉลาดรอบรู้ เทพแห่งอักษรศาสตร์และการ
ประพันธ์ เทพประจำหมู่บ้าน ประจำเรือน เทพแห่งการเก็บเกี่ยว ประทานความอุดมสมบูรณ์ เทพผู้
คุ้มครองปอ้งกันขจัดขัดขวางส่ิงช่ัวร้ายเจ้าปวง จนมีผู้กล่าวว่าพระคเณศทรงเป็นเทพสากล  
 เมื่อศาสนาฮินดูแพร่เข้ามาในบริเวณอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พระคเณศก็ได้
กลายเป็นที่รู้จักและยอมรับนับถือของผู้คนในท้องถิ่น และมีพัฒนาการทางคติความเช่ือและการนับถือ
บูชาท่ีเป็นแบบฉบับของตนเอง โดยเฉพาะการผสมผสานวัฒนธรรมทางศาสนาระหว่างพุทธ พราหมณ์ 



 ๕๘ 

และผี เช่นในจังหวัดสุรินทร์จำนวนไม่มากท่ีนับถือพระคเณศในฐานะเทพแห่งอุปสรรค และผู้นับถือ
ส่วนใหญ่มักเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของพระคเณศค่อนข้างดี เช่น ผู้ท่ีนับถือศาสนา
พราหมณ์ หรือผู้ท่ีรับราชการอยู่ในกรมศิลปากร  
 ส่วนการนับถือพระคเณศในทางศิลปวิทยานั้นถือเป็นเรื่องใหม่ท่ีเกิดขึ้นเฉพาะในประเทศ
ไทย โดยมีต้นกำเนิดมาจากราชสำนักท่ีกรุงเทพมหานคร และแพร่กระจายไปยังพื้นท่ีต่าง ๆ รวมท้ัง
จังหวัดสุรินทร์ ความเช่ือดังกล่าวมีสาเหตุมาจากการท่ีทรงเปล่ียนสถานะจากเทพแห่งอุปสรรคกลาย
มาเป็นเทพผู้บันดาลความสำเร็จให้ผู้ท่ีนับถือบูชา ด้วยถือกันว่าพระองค์ทรงเฉลียวฉลาดและมี
สติปัญญารอบรู้ในสรรพวิทยาเจ้าปวง การนับถือบูชาจึงเปล่ียนไปเป็นเทพเจ้าแห่งศิลปวิทยา  
 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ท่ีได้ทรงวางแนวทางความสำคัญของ
พระคเณศในฐานะเทพแห่งศิลปวิทยาเอาไว้ (ชูศรี เปรมสระน้อย. สัมภาษณ์ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕) 
คติความเช่ือท่ีว่าพระคเณศเป็นเทพเจ้าแห่งศิลปวิทยาจึงเป็นความเช่ือกระแสหลักกระแสหนึ่งท่ี
แพร่หลายในสังคมไทยปัจจุบัน โดยเฉพาะในกลุ่มคนท่ีเกี่ยวข้องทางด้านศิลปะการแสดงและการช่าง  
 กลุ่มผู้นับถือเหล่านี้มักมีพิธีกรรม “ไหว้ครู” เพื่อบูชาพระคเณศในฐานะครูของศิลปิน ผู้
ประกอบวิชาชีพทางศิลปะ หรือผู้ศึกษาเล่าเรียนทางศิลปะและการช่างเป็นประจำทุกปี  
 การนับถือบูชาพระคเณศในสถานะเทพเจ้าแห่งความสำเร็จ ผู้อำนวยโชคลาภและความ
เจริญรุ่งเรืองนี้ อาจมีท่ีมาแรกเริ่มจากการท่ีทรงประทับร่วมอยู่กับเทพนพเคราะห์ ตามท่ีปรากฏ
หลักฐานเป็นภาพจำหลักประดับศาสนสถานในอินเดียและกัมพูชา  
 ชาวอินเดียให้ความสำคัญต่อความเช่ือทางดาราศาสตร์และเทพพระเคราะห์ ซึ่งเป็น
ความเช่ือด้ังเดิมเกี่ยวกับเหล่าเทพหรือหมู่ดาวท่ีมีอิทธิพลในการกำหนดเคราะห์หรือชะตากรรมของ
มนุษย์ และไทยได้รับคตินี้สืบทอดมา โดยเช่ือว่าดาวพระเคราะห์ในระบบสุริยะจักรวาลหรือดาว
ประจำวันเจ้า ๗ ในหนึ่งสัปดาห์มีความศักด์ิสิทธิ์ จึงยกย่องเป็นเทพเจ้าและบูชาเพื่อให้เกิดโชคดีและ
สันติสุข  
 ส่วนรูปพระคเณศท่ีประทับอยู่ด้วยนั้น  คงมีท่ีมาจากคติท่ีว่า  พระองค์ทรงเป็นปฐม 
ปูชนียเทพซึ่งจะต้องได้รับการบูชาก่อนเทพองค์อื่น ๆ เพื่อช่วยขจัดอุปสรรคต่าง ๆ จึงย่อมต้องได้รับ
การสรรเสริญบูชาด้วย  
 เนื่องจากความมั่งค่ังร่ำรวย ความเจริญรุ่งเรอืง เป็นส่ิงพึงปรารถนาของผู้คนทุกชาติทุก
ภาษามาโดยตลอดทุกยุคทุกสมัย พระคเณศซึ่งเช่ือกันว่ามีคุณสมบัติท่ีสามารถประทานความสำเร็จใน
เรื่องดังกล่าวจึงถือเป็นเทพเจ้าท่ีควรค่าแก่การสักการบชูา  



 
 

๕๙ 

 กลุ่มบุคคลท่ีให้การนับถือบูชาพระคเณศในฐานะเทพเจ้าแห่งความสำเร็จ ผู้อำนวยโชค
ลาภและความเจริญรุ่งเรือง ส่วนใหญ่มักเป็นกลุ่มคนเช้ือสายจีน และประกอบธุรกิจหลากหลาย
สาขา๓๙ 
 

๒.๘   ความเช่ือและการเคารพพระพิฆเนศในสังคมไทย 

 นับต้ังแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ในรัชกาลปัจจุบัน จะเห็นว่าอิทธิพลของ
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู  ท้ังขนบธรรมเนียม ประเพณี และพิธีกรรม ยังคงปรากฏสืบมาจากอดีต  โดยมี
พราหมณ์ราชสำนักเป็นกลไกสำคัญ ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้วิธีการเคารพบูชาพระพิฆเนศในสังคมไทย 
จึงยึดถือแนวปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมทางศาสนาพราหมณ์เป็นส่วนใหญ่และมีพราหมณ์เป็นผู้น าใน
การประกอบพิธี  ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าอาจเป็นเพราะพระพิฆเนศเป็นเทพเจ้าในศาสนาฮินดู ด้วย
เหตุนี้ผู้ท่ีจะเคารพบูชาพระองค์จะต้องปฏิบัติตามแนวทางของศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู  เช่น การถวาย
พลี สวดมนตร์อ้อนวอน  ข้อน่าสังเกตการท่ีในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 
๔)  ทรงโปรดเกล้าฯ ให้เจือพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาในพิธีพราหมณ์  โดยมีพระสงฆ์สวดเจริญ
พระพุทธมนต์เพิ่มเติมเข้าในการพิธีนั้น ๆ  รวมท้ังยังได้มีการเปล่ียนแปลงระเบียบปฏิบัติบางอย่างให้
เหมาะสมกับการปฏิบัติ  อาจเป็นจุดเริ่มต้นของความสับสนในแนวทางการปฏิบัติตนของชาวพุทธใน
สังคมไทยเวลาต่อมาสำหรับวิธีการเคารพบูชาพิฆเนศในสังคมไทย ได้ปรากฏแนวทางการปฏิบัติท่ี
หลากหลายตามความเช่ือของตน ดังนี้ 

 หากจะบูชาพระพิฆเนศในบ้านเรือน ไม่ควรไม่ความสูงเกิน ๑๒ นิ้วมือของตนและควรต้ัง
หันหน้าไปทางทิศตะวันตก  มีจำนวนมากกว่าหรือน้อยกว่า ๓  องค์ กไ็ด้  แต่ห้ามมี ๓ อย่างเด็ดขาด  
เครื่องบูชา ได้แก่ สีชาด  แป้งจันทน์  ข้าวสารและดอกไม้ต่าง ๆ ท่ีมีสีแดง หญ้าแพรก ท่ีสำคัญท่ีสุดคือ 
“ขนมโมทกะ” เพราะเป็นขนมท่ีพระคเณศโปรดปรานมากท่ีสุด  ขนมชนิดนี้ทำมาจากแป้งถัวเหลือง 
ปั้นเป็นก้อนกลม  ทอดในน้ำมันเนย  แล้วเช่ือมด้วยน้ำตาลอีก แต่หากหาไม่ได้ก็สามารถใช้ขนมต้ม
ขาวต้มแดงแทนได้๔๐ 
 พระคเณศชอบเครื่องสังเวยสีแดง  เช่น ผ้ารองอาสนะสีแดง  ผ้ารองเครื่องสังเวยสีแดง  
ขนมและผลไม้สีแดง สุราสีแดง  นอกจากนี้ควรถวาย กล้วย  อ้อย  มะพร้าว  ผัก  พล่าปลา ยา เป็ด  
ไก่  เป็นต้น  ห้ามสังเวยด้วยเนื้อวัวและเนื้อควาย   เมื่อสวดบูชาเสร็จแล้วใหเ้อามือชุบน้ำพรมเครื่อง

 

 ๓๙ ศิลป์ชัย เชาว์เจริญรัตน์, การผสานความเชือ่ทางศาสนา, (กรุงเทพมหานคร, สปริง นิวส์,  
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘). หน้า ๑-๒. 
 ๔๐ อัษฎาจารย์ พระราชครู, ประวัติพระคเณศ ฉบับเทวสถานโบสถ์พราหมณ์, (กรุงเทพมหานคร: 
สำนักพิมพ์อนุสรณ์, ๒๕๓๐), หน้า ๒๕ 



 ๖๐ 

สังเวยให้ท่ัวแล้วต้ังท้ิงไว้ประมาณ ๑๐  นาทีเป็นอย่างน้อย  จากนั้นเอามือชุบน้ำพรมให้ท่ัวเครื่อง
สังเวยอีกครั้ง จึงถือว่าจบพิธีโดยสมบูรณ์๔๑ 
 อาสนะของพระคเณศควรปูด้วยผ้าสีแดงหรือเหลือง ภาชนะควรใช้โลหะสีทองหรอืสำริด  
หากเป็นโต๊ะหมู่บูชาไม่ควรใช้โต๊ะหมู่ลายทองหรือมีสีดำ  สำหรับเครื่องบูชา ดอกไม้ควรเป็นกุหลาบ 
บัว  ดาวเรือง  จำปี จำปา มะลิ  ส่วนธูปหรือกำยานควรใช้กล่ินกุหลาบ กล่ินไม้จันทน์ กล่ินบัว  กล่ิน
มะลิ  กล่ินโมก และกล่ินกฤษณา  เครือ่งสังเวยควรจัดในปริมาณท่ีมากและมีหลายชนิด เน้น 
ท่ีมีสีสวยงาม มีกล่ินหอม  เนื้อแน่น รสมัน ไม่หวานหรือเปรี้ยวจัด๔๒    

 วิทยาลัยนาฏศิลป กรุงเทพมหานคร ให้พระคเณศประทับบนอาสนะสีแดง  และควรบูชา
ทุกวันแรม ๔ ค่ำของทุกเดือน  ควรถวาย มะพร้าว  กล้วย  อ้อย  ขนมต้มแดงต้มขาว  น้ำ  จาก
ตัวอย่างวิธีการเคารพบูชาพระคเณศในสังคมไทย พบว่าส่วนใหญ่นิยมถวายเครื่องสังเวยด้วยผลไม้และ
ขนมหวานเช่นเดียวกับพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์  ท่ีน่าสังเกตผู้เขียนมีความเห็นแตกต่างจาก  
“เอกสาร กองหัตถศิลป์ กรมศิลปากร” ในเรื่องการถวายเครื่องสังเวยท่ีระบุว่าให้ถวาย สุราสีแดง  
และพล่าปลา ยา เป็ด  ไก่  เนื่องจากพระคเณศเป็นเทพในศาสนาพราหมณ์ และภาพท่ีปรากฏใน
คัมภีร์ทางศาสนาพราหมณ์และในคติต่าง ๆ  ไม่ปรากฏว่าพระองค์โปรดเนื้อสัตว์หรือเบียดเบียนชีวิต
ผู้ใดนอกจากปราบมารเพื่อความสงบสุขของโลก  แต่ท้ังนี้อาจสืบเนื่องมาจากความเช่ือเรื่องผีใน
สังคมไทยมีมาแต่เดิมก็เป็นได้  โดยหลักฐานหนึ่งท่ีสนับสนุนความเห็นดังกล่าวคือ “พระราชพิธีสิบสอง
เดือน”  พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ความว่าเมื่อจะว่าด้วยความ
ประพฤติของพระเป็นเจ้าท้ังปวง  ซึ่งผู้อยู่ในประเทศใดแต่งคัมภีร์พระเป็นเจ้าก็ประพฤติเป็นคนชาติ
นั้น  ดังเช่นท่ีกล่าวมาแล้วนั้น พระอิศวร ของพราหมณ์ท่ีอยู่ ในกรุงสยามนี้  ประพฤติพระองค์เป็น
อย่างชาวอินเดีย คือไม่เสวยเนื้อสัตว์  โปรดข้าวเม่า  ข้าวตอก  กล้วย อ้อย  มะพร้าว เผือก มัน นม 
เนย  ตามท่ีพวกพราหมณ์ในอินเดียกินเป็นอาหารอยู่ และถือกันว่าพระอิศวรนั้นเป็นคุณ  คือเป็นผู้ท่ี
จะสงเคราะห์เทพยดามนุษย์ยักษ์มารท่ัวไป  ไม่มีท่ีจะลงโทษแก่ผู้ใด  โดยจะต้องทำบ้างก็เป็นการ
จำเป็นโดยเสียไม่ได้”๔๓ 
 วาระการเคารพบูชาพระคเณศในสังคมไทย   วาระการเคารพบูชาพระคเณศใน
สังคมไทย ในระยะแรกชาวพุทธไทยอาจเคารพบูชาพระคเณศร่วมกับการประกอบพิธีพราหมณ์ใน
วาระสำคัญ  เนื่องจากพระคเณศเป็นปฐมแห่งเทพในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู  โดยอาจสรุปได้ดังนี้    

 

 ๔๑กองบรรณาธิการข่าวสด, เทพ-เทวะ ศักด์ิสิทธิ-์สักการะ, (กรุงเทพมหานคร: มติชน, ๒๕๕๓)  
 ๔๒กิตติ วัฒนมหาตม์,  คู่มือบูชาเทพ (ฉบับสมบูรณ์), (กรุงเทพมหานคร: สร้างสรรค์บุ๊คส์, ๒๕๔๗), 
หน้า ๒๙.  
 ๔๓จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, พระราชพิธสีิบสองเดือน, (กรุงเทพมหานคร, กรม
ศิลปากร, ๒๕๑๑), หน้า ๕๗.  



 
 

๖๑ 

 พิธีในราชสำนัก  
 พิธีในราชสำนัก เป็นพระราชพิธีสำคัญโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงอุปถัมภ์ ซึ่งเกี่ยวเนื่อง
กับโอกาสสำคัญ  และพระราชพิธีประจำแต่ละเดือนท่ีเรียกว่า พระราชพิธี ๑๒ เดือน ได้แก่   
 ๑) พิธีไล่เรือไล่น้ำในเดือนอ้าย  เป็นพิธีเร่งให้น้ำลดเพื่อชาวนาจะได้เริ่มเกี่ยวข้าวใส่ยุ้ง
ฉาง  
 ๒) พิธีตรียัมปวาย (พิธีโล้ชิงช้า) เป็นพิธีทางศาสนาพราหมณ์เพื่อสักการะบูชาเทพเจ้าท่ี
ทรงดลบันดาลให้พืชพันธุ์ธัญญาหารสมบูรณ์ และถือเป็นงานเฉลิมฉลองผลผลิตใหม่จากไร่นาท่ีอุดม
สมบูรณ์  
 ๓) พิธีธานยเฑาะย์ (พิธีเผาข้าว) จัดขึ้นในเดือนสาม เพื่อส่งแม่โพสพเทพีแห่งข้าว 
กลับคืนสู่ถิ่นเดิมหลังจากเสร็จการนวดข้าวและขนข้าวขึ้นยุ้งฉางแล้ว นอกจากนี้ยังมีการเส่ียงทายว่า
พืชพันธุ์ธัญญาหารในปีต่อไปจะอุดมสมบูรณ์และเจริญงดงามดีเพียงใด 
 ๔) พิธีสัมพัจฉรฉินท์ (พิธีส่งท้ายปีเก่า) เป็นพิธีประจ าปีในคติพราหมณ์ท่ีถูกแปลงเป็น
พุทธ จัดขึ้นในเดือนส่ี เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลแก่พระนคร 
 ๕) พิธีสงกรานต์ (พิธีรับปีใหม่) เป็นพิธีพราหมณ์ จัดขึ้นในเดือนห้าท้ังยังมีการทำพิธีถือ
น้ำพระพิพัฒน์-สัตยา ซึ่งเป็นการด่ืมน้ำสาบานของข้าราชการสำนักว่าจะจงรักภักดีไม่คิดกบฏต่อ
กษัตริย์ 
 ๖) พิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ  จัดขึ้นในเดือนหก เพื่อเส่ียงทายความอุดมสมบูรณ์
และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ราษฎรที่ทำการเกษตรเพื่อยังชีพ 
 ๗) การพระราชกุศลสลากภัตของหลวง   เป็นพิธีการทำบุญเล้ียงพระแบบหนึ่ง จัดขึ้นใน
เดือนเจ็ด โดยอุบาสกอุบาสิกาจับสลากรายช่ือของพระสงฆ์เพื่อนำภัตตาหารไปถวาย 
 ๘) การพระราชกุศลเสด็จถวายพุ่ม   จัดขึ้นในเดือนแปด เป็นการถวายเครื่องสักการะ
ในช่วงเข้าพรรษาแด่พระสงฆ์ ตลอดจนการสักการะพระพุทธปฏิมาและพระบรมอัฐิของบูรพกษัตริย์ 
 ๙) พระราชพิธีตุลาภาร  จัดขึ้นในเดือนเก้า เพื่อสะเดาะพระเคราะห์หรือบำเพ็ญทาน 
ตามธรรมเนียมที่ปฏิบัติมาแต่ครั้งสมัยอยุธยาตอนต้น 
 ๑๐) พระราชพิธีสารท จัดขึ้นในเดือนสิบ เดิมเป็นพิธีพราหมณ์ ต่อมาปรับเปล่ียนเป็นพิธี
ในพระพุทธศาสนา มีการกวนข้าวทิพย์ท่ีปรุงด้วยถั่ว งา นม เนย ฯลฯ เพื่อถวายแด่พระสงฆ์ 
 ๑๑) พระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน   จัดขึ้นในวันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๑ พระมหากษัตริย์
จะเสด็จพระราชด าเนินท้ังสถลมารคและชลมารคเพื่อควายผ้าพระกฐินยังพระอารามหลวงต่าง ๆ 
 ๑๒) พระราชพิธีจองเปรียง ลอยพระประทีปจัดขึ้นในเดือน ๑๒ โดยพระราชพิธี
จองเปรียงเป็นการบูชาเทวดา ส่วนการลอยพระประทีปเป็นการขอขมาและบูชาพระคุณแม่พระคงคา
ต่อมาเกิดการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.๒๔๗๕  ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 



 ๖๒ 

(รัชกาลท่ี ๗) สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ ประกอบกับสถานการณ์ของ
บ้านเมืองท่ีย่ าแย่ เนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำท่ัวโลก  ธรรมเนียมปฏิบัติหลายอย่างจึงถูก
ลดทอนลงตามความเหมาะสม ส่งผลให้บทบาทของพราหมณ์ในราชสำนกัลดลงไปด้วย โดยยุบกรมพิธี
พราหมณ์ในกระทรวงวัง  
 ๑๒)  พิธีกรรมทางคชกรรม   เช่น พระราชพิธีการขึน้ระวางช้างสำคัญ พิธีคล้องช้าง  
 ๑๓)  พิธีกรรมพราหมณ์ในเทวสถาน เช่น พิธีนวราตรี  พิธีฉลองวันอวตารของพระผู้เป็น
เจ้าและเทพเจ้าต่าง ๆ ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 
 ๑๔) พิธีในวิถีชีวิต เช่น  พิธีโกนจุก  พิธีต้ังศาลพระภูมิ  ในระยะแรกสังคมไทยเคารพ
บูชาพระคเณศในฐานะเทพเจ้าผู้ขจัดอุปสรรคและบรมครูช้าง โดยเป็นท่ีรู้จักในราชสำนักและสังคม
ช้ันสูง จวบจนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๖ การเคารพบูชาพระคเณศ
ได้เริ่มแพร่หลายไปสู่สังคมไทยมากขึ้นในฐานะเทพเจ้าแห่งศิลปวิทยา ซึ่งจากคติดังกล่าวจึง นำไปสู่
การสร้างรูปเคารพพระคเณศ ในสถาบันการศึกษาหลายๆ แห่ง รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ เพื่อความ
เป็นสิริมงคลกระท่ังราวปี พ.ศ.๒๕๕๐  ได้เกิดกระแสความเช่ือและการเคารพบูชาพระคเณศได้รับ
ความนิยมเป็นอย่างมากในสังคมไทย  องค์กร หน่วยงาน และสถาบันต่าง ๆ เริ่มทยอยจัดสร้างและ
เปิดให้บูชาวัตถมุงคลรูปพระคเณศในรูปแบบ รวมท้ังเกิดปรากฏการณ์สร้างรูปเคารพพระคเณศขนาด
ใหญ่ในสถานท่ีท่องเท่ียวและวัดทางพระพุทธศาสนาอย่างมากมาย และพระคเณศทรงอยู่ในฐานะเทพ
เจ้าผู้ดลบันดาลทุกส่ิงทุกอย่างให้แก่ผู้ท่ีร้องขอตอ่พระองค์ วาระการเคารพบูชาพระคเณศในสังคมไทย
ในปัจจุบันนี้ จึงไม่ได้จำกัดแต่เฉพาะในพระราชพิธีหรือพิธีในวันสำคัญท่ีมีพิธีพราหมณ์เกี่ยวข้องอีก
ต่อไป ข้อน่าสังเกตองค์กรต่าง ๆ ในสังคมไทยเริ่มให้ความสำคัญกับพระคเณศมากขึ้น เช่น จัดพิธี
ฉลองวันคล้ายวันประสูติของพระคเณศท่ีเรียกว่าเทศกาลคเณศจตุรถี ซึ่งชาวพุทธไทยต่างนิยมเข้ารว่ม
พิธีเป็นจำนวนมาก 
 พระพิฆเนศ เป็นเทพเจ้าสำคัญในศาสนาฮินดู และเป็นท่ีรู้จักกันในนาม เทพแห่ง
ศิลปวิทยา อันเป็นผู้ประสิทธิประสาทความรู้และความสำเร็จในการศึกษา และการสร้างสรรค์
ศิลปกรรมทุกแขนง นอกจากนั้น ยังเป็นเทพผู้ขจัดอุปสรรคปัญหาท้ังปวง เป็นเทพท่ีสังคมไทยยอมรับ
นับถือมาเป็นเวลานาน และนิยมสร้างรูปเคารพไว้บูชา กรมศิลปากรได้นำรูปพระพิฆเนศวรล้อมรอบ
ด้วยดวงแก้ว ๗ ดวง อันหมายถึง ศิลปวิทยา ๗ ประการ ได้แก่ ช่างปั้น จิตรกรรม ดุริยางคศิลป์ 
นาฏศิลป์ วาทศิลป์ สถาปัตยกรรม และอักษรศาสตร์ มาใช้เป็นตราประจำกรมศิลปากร 
 

๒.๙ งานวิจยัที่เกี่ยวข้อง 
 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับพระพิฆเนศ ความเช่ือ การผสมผสานทางวัฒนธรรม
ในสังคมไทย ในเบ้ืองต้นมีดังนี้ 



 
 

๖๓ 

 ประสพชัย พสุนนท์, กานติมา วิริยวุฒิไกร ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยและพฤติกรรมการบูชา
พระพิฆเนศวรของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี” ผลการวิจัยพบว่า 
ปัจจัยการบูชาพระพิฆเนศวรของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีมี ๕ 
ปัจจัย คือ ๑) ปัจจัยด้านความศักด์ิสิทธิ์ เป็นส่ิงท่ีส่งผลต่อนักศึกษาต่อการตัดสินใจบูชาพระพิฆเนศวร
เพราะความสบายใจ อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ และความสำเร็จ ๒) ปัจจัยด้านความเช่ือ เป็นส่ิงท่ีนักศึกษา
ไม่ลังเลในการตัดสินใจในการบูชาพระพิฆเนศวรเพราะความศรัทธาและค่านิยม ๓) ปัจจัยด้านความ
นิยมของผู้บูชา เนื่องจากพระพิฆเนศวรเป็นท่ีรู้จักของบุคคลท่ัวไป มีความศักด์ิสิทธิ์ และเป็นท่ียอมรับ
ในสังคม ๔) ปัจจัยด้านพิธีกรรม เนื่องจากการเล็งเห็นถึงความศักด์ิสิทธิ์ขององค์พระพิฆเนศวรและ
เป็นการอนุรักษ์ประเพณีท่ีมีมาแต่ช้านาน และ ๕) ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม เกิดจากการอำนวยความ
สะดวกให้กับผู้บูชาพระพิฆเนศวรในเรื่องสถานท่ี หรือจะเรียกปัจจัยนี้ว่าปัจจัยด้านกายภาพ ก็ได้ การ
บูชาพระพิฆเนศวรนั้นควรบูชาด้วยจิตใจท่ีต้ังมั่นและศรัทธาไม่ใช่เพียงแต่บูชาเพื่อขอในส่ิงท่ีตน
ต้องการแต่ต้องประพฤติตนให้อยู่ในศีลธรรมด้วย๔๔  
 เวทย์ วรวิทย์ ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “ลายยันต์ตำหรับเขาอ้อ” ว่าบูชาอิทธิพลการบูชา
เทพของศาสนาพราหมณ์ในสังคมไทยนั้นเริ่มมีมาพร้อมกับการเข้ามาของศาสนาพราหมณ์จาก
ประเทศอินเดีย ท่ีได้จาริกไปยังดินแดนต่าง ๆ เพื่อเผยแผ่ศาสนาพราหมณ์โดยแบ่งเส้นทางการจาริก
เป็นหลายสาย ซึ่งหนึ่งในนั้นก็ได้มีการจาริกมาท่ีดินแดนสุวรรณภูมิซึ่งก็คือประเทศไทยในปัจจุบัน โดย
พราหมณ์เหล่านั้นได้อพยพเข้ามาทางฝ่ังภาคใต้ของไทยอันได้แก่ สงขลา, พัทลุง,นครศรีธรรมราช๔๕ 
 ประทุม จารุวํโส (ปรางมาศ) พระอธิการ :  ได้ศึกษาเรื่อง “เปรียบเทียบเทวดาใน
ทัศนะของพระพุทธศาสนาเถรวาทกับเทพในทัศนะของศาสนาพราหมณ์ท่ีปรากฏในคัมภีร์
พระพุทธศาสนาเถรวาท” ผลการศึกษาพบว่า ๑. เทวดาในทัศนะของพระพุทธศาสนาเถรวาท เทวดา 
หมายถึง หมู่เทพชาวสวรรค์ เป็นคํารวมเรียก ชาวสวรรค์ท้ังเพศชายและเพศหญิง มีปรากฎ ๓ 
ประเภท คือ (๑) สมมติเทพ (๒) อุปปัติเทพ และ (๓) วิสุทธิเทพ เทวดามีลักษณะเป็นผู้ท่ีมีชีวิตและ
ภาวะอันเป็นทิพย์มีกายเป็นแสงสว่างเปล่งรัศมีและเสวยทิพย์เทวดามีอายุขัยในสวรรค์โดยเฉล่ีย ๑ วัน 
เท่ากับ ๘๐๐ ปี ในโลกมนุษย์ และบุคคลท่ีเป็นเทวดาได้จะต้องมีหลักธรรม คือ หลักเทวธรรม วัตตบท 
๗ บุญกิริยาวัตถุสัมปทา ๕ กุศลกรรมบถ ๑๐  ๒. เทพในทัศนะของศาสนาพราหมณ์ท่ีปรากฏในคัมภีร์
พระพุทธศาสนาเถรวาท เทพ หมายถึง เทพเจ้าท่ีเกดิขึน้จากธรรมชาติมีการบชูาศก็ดิ์เป็นไปตามความ

 

 ๔๔
 ประสพชัย พสุนนท์, กานติมา วิริยวุฒิไกร, ปัจจัยและพฤติกรรมการบูชาพระพิฆเนศวรของ

นักศกึษามหาวิทยาลัยศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุร,ี รายงานวิจัย, (กรุงเทพมหานคร, ศรีนครินทรวิโรฒ, 
๒๕๕๔), หน้า ๓๕. 
 ๔๕ เวทย์ วรวิทย์, ลายยันต์ตำหรับเขาอ้อ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ บริษัทธนบรรณ ปิ่นเกล้า
จำกัด, ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์, หน้า ๑๗–๒๘. 



 ๖๔ 

เช่ือเกี่ยวกับโลก การบันดาลความสุข การเกิดและความตาย เทพเจ้าของศาสนาพราหมณ์จึงเป็นท่ี
เกิดจากความเช่ือว่าเทพเจ้าสามารถดลบันดาลให้สุขและให้ทุกข์ได้ตามความเช่ือนั้น ต่อมาในระยะ
หลังการนับถือเทพเจ้ามีการเปล่ียนแปลงจึงได้มีการดัดแปลงเทพเจ้าให้มีอิทธิพลในอำนาจหน้าท่ีโดย
แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ (๑) พระพรหม คือผู้สร้าง เป็นเทพเจองค์ใหญ่สูง (๒) พระศิวะ คือผู้
ทําลาย และ (๓) พระวิษณุคือผู้รักษา เทพเจ้าท้ังสามองค์ถือว่าเป็นเทพเจ้าสูงสุดในหมู่เทพท้ังปวง ซึ่ง
อายุของเทพในยุค เริ่มต้นแลว้มีอายุโุดยเฉล่ียประมาณ ๔,๘๐๐ ปีเทพ เท่ากับ ๑,๗๒๔,๐๐๐ ปี มนุษย์
และการท่ีจะเกิดเป็นเทพได้นั้นจะต้องมีการประพฤติตามหลักกุศลกรรม การประพฤติบูชายัญ และ
การประพฤติพรหมจรรย์  ๓. เปรียบเทียบเทวดาในทัศนะของพระพุทธศาสนาเถรวาทกับเทพใน
ทัศนะของศาสนาพราหมณ์ท่ีปรากฏในคัมภีร์ พระพุทธศาสนาเถรวาทนั้น ความเหมือนของเทวดาใน
ทัศนะของพระพุทธศาสนาเถรวาทกับเทพในทัศนะของศาสนาพราหมณ์ท่ีปรากฏในคัมภีร์
พระพุทธศาสนาเถรวาท ต่างถือกำเนิดเกิดขึ้นจากธรรมชาติเทวดาและเทพเจ้าต่างอาศัยอยู่ในสวรรค์
ช้ันสูง เทพและเทวดามีอายุไม่เท่ากัน ในสวรรค์แต่ละช้ันเหมือนกัน มีอํานาจตามสถานะท่ีได้ทําบุญ
กรรมเอาไว้ส่วนความต่างของเทวดาในทัศนะของพระพุทธศาสนาเถรวาทกับเทพในทัศนะของศาสนา
พราหมณ์ท่ีปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท เทวดาในทัศนะทางพระพุทธศาสนามีวิวัฒนาการ
จากมนุษย์มีการเช่ือมโยงเป็นไปตามสังสารวัฎฎ์คือ กิเลส กรรมและวิบาก เทวดาในพระพุทธศาสนา
เกิดขึ้นจากมนุษย์ท่ีปฎิบัติตามหลักเทวธรรม วัตตบท  ๗ บุญกิริยาวัตถุสัมปทา ๕ กุศลกรรมบถ ๑๐ 
จึงทาํให้ไปเกิดเป็นเทวดาในช้ันต่าง ๆ ได้ ส่วนในทัศนะของศาสนาพราหมณ์นั้น จะต้องมีหลักการ
ประพฤติตามหลักกุศลกรรม การประพฤติบูชายัญ และการประพฤติพรหมจรรย์จึงจะเกิดเป็นเทวดา
ได้๔๖ 
 ศุภลักษณ  หัตถพนม ได้อธิบายไว้ในการศึกษาเรื่อง การศึกษาวิเคราะห์การเคารพบูชา
พระคเณศของชาวพุทธในสังคมไทย ผลการวิจัยพบว่ า ๑) การบูชาพระคเณศของชาวพุทธใน
สังคมไทยมีท่ีมาจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดู โดยพระคเณศมีความสําคัญในฐานะเทพเจ้าขจัดอุปสรรค
และเทพเจ้าแห่งศิลปวิทยา ๒) ปัญหาการบูชาพระคเณศของชาวพุทธในสังคมไทยมี ๒ ด้าน ได้แก่ 
ปัญหาด้านความเช่ือเรื่องพระคเณศของชาวพุทธ และปัญหาด้านแนวคิดการเคารพบูชาพระคเณศ
ของชาวพุทธ ๓) แนวทางท่ีเหมาะสมในการเคารพบูชาพระคเณศของชาวพุทธในสังคมไทยมี ๒ 
แนวทาง คือแนวทางการพัฒนาด้านความเช่ือทางพระพุทธศาสนา และแนวทางการพัฒนาด้าน
แนวคิดการเคารพบูชาทางพระพุทธศาสนา 

 

 ๔๖ ประทุม จารุวํโส (ปรางมาศ) พระอธิการ, เปรียบเทียบเทวดาในทัศนะของพระพุทธศาสนาเถรวาท
กับเทพในทัศนะของศาสนาพราหมณ์ที่ปรากฏในคัมภีรพ์ระพุทธศาสนาเถรวาท, รายงานวิจัย, (กรุงเทพมหานคร,
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน้า ๑.  



 
 

๖๕ 

 พระพิฆเนศ (Ganesh) เทพแห่งความสำเร็จ ทิพยภาวะเทพแห่งการเริ่มต้น อุปสรรค 
ความสำเร็จ สติปัญญา ไหวพริบ ความอุดมสมบูรณ์ ความสุข ผู้เป็นใหญ่เหนือบรรดาภูตฝีปีศาจ 
ผู้ประพันธ์ คัมภีร์มหาภารตะ (Maha Bharata) ผู้ขจัดอาภรรพณ์ อันเกิดจากคุณไสยมนต์ดำและ
อำนาจล้ีลับเจ้าปวงและเป็นองค์แรกสำหรับการบูชาในพิธีการเจ้าปวง”  
  คติการนับถือพระพิฆเนศ น่าจะเข้ามาถึงประเทศไทยต้ังแต่พุทธศตวรรษท่ี ๑๐ โดยเข้า
มาทางภาคใต้ก่อน แต่เทวาลัยของพระพิฆเนศท่ีเก่าท่ีสุดในเมืองไทย ปรากฏแหล่งโบราณคดีเขาคา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีอายุราวพุทธศตวรรษท่ี ๑๒ เทวรูปพระพิฆเนศท่ีเก่าท่ีสุดก็พบทางภาคใต้
ของเรายุคกล่าวคงจะนับถือพระพิฆเนศตามแบบอินเดียคือเป็นเทพผู้ขจัดอุปสรรค  
 รูปเคารพในศาสนาฮินดู ประติมากรรมรูปเคารพในศาสนาฮินดูพบมากท่ีสุดในเขตภาค
ตะวันออกตอนบน ศูนย์กลางของความเจริญต้ังอยู่ท่ีจังหวัดปราจีนบุรี เขตอำเภอมโหสถและบางส่วน
ของภาคตะวันออกตอนล่างในเขตพื้นท่ีตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเปรียบได้กับเป็น
แหล่งอารยธรรมของภาคตะวันออก สำหรับการนับถือศาสนาฮินดูจะปรากฏเจ้าลัทธิไศวนิกายและ
ลัทธิไวษณพนิกายไปพร้อมๆกัน ลัทธิไวษณพนิกายมีความเช่ือในองค์พระวิษณุว่าเป็นเทพสูงสุดและ
เนื่องจากเป็นนิกายท่ีเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งกษัตริย์ในราชวงศ์คุปตะหลายพระองค์นับถือ
ลัทธินี้ และคงจะเป็นผลสืบเนื่องในการนับถือบูชา ลัทธินี้ในเมืองศรีมโหสถด้วย พระวิษณุพบท่ีเมือง
ศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี เป็นวิษณุจตุรมุขหรือวิษณุ ๔ กร โดยแบ่งออกได้เป็น๓ แบบย่อยคือแบบ
ท่ี ๑ นุ่งผ้าคล้ายผ้าโจงกระเบน แต่ไม่มีชายกระเบนเหน็บด้านหลัง มีผ้าคาดตรง คาดท่ีพระโสณี 
(ตะโพก) และผูกเป็นโบทางด้านขวา แบบท่ี ๒ นุ่งผ้าคล้ายโจงกระเบน แต่ไม่ชายกระเบนเหน็บ
ด้านหลัง มีผ้าคาดเฉียง คาดท่ีพระโสณี และผูกเป็นโบทางด้านขวา  แบบท่ี ๓ เป็นพระวิษณุมุ่งผ้านุ่ง
ยาวแบบผ้าโธตีจีบทบผ้าเป็นแบนหน้านาง ขมวดชายพกไว้แล้วคาดผ้าตรงท่ีพระโสณี ผูกเป็นโบห่าง
พระโสณีขวา  การนับถือศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกายปรากฏหลักฐานในเมืองศรีมโหสถ ไม่พบ
ประติมากรรมรูปเคารพพระศิวะ แต่พบ “ศิวลึงค์” และทำติดกับฐาน “โยนิ” จัดเป็นศิวลึงค์ในกลุ่ม
เหมือนจริงซึ่งถือว่าเป็นแบบรุ่นเก่าร่วมสมัยกับศิลปะเขมรก่อนเมืองพระนครมอายุประมาณพุทธ
ศตวรรษท่ี ๑๒-๑๓ ส่วนศิวลึงค์ท่ีพบเป็นแบบประเพณีนิยมมีลักษณะส่วนยอดแบบรูปทรงเรขาคณิต 
มีการสำรวจส่วนรุทรภาคเป็นส่วนยอดรูปทรงกระบอก ส่วนวิษณุเป็นรูปแปดเหล่ียมอยู่ตรงกลาง และ
ส่วนพรหมภาคเป็นรูปส่ีเหล่ียมอยู่ตอนล่าง ศิวลึงค์ ท่ีมีเพียง ๒ ภาค คือ รุทรภาคและวิษณุภาค พบท่ี
วัดสระมรกตและวัดใหม่กรงทองจังหวัดปราจีนบุรี นอกจากนี้ยังพบหลักฐานจากการขุดค้นของกรม
ศิลปากร พบประติมากรรมรูปเคารพ “พระพิฆเนศ” ขนาดใหญ่ท่ีโบราณสถาน หมายเลข ๒๒ มี
ลักษณะเศียรขนาดใกล้เคียงกับหัวช้างตามธรรมชาติและไม่ได้ทรงเครื่องประดับอาภรณ์มากันก 
ปัจจุบันตั้งแสดงท่ีพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร กรงุเทพมหานคร   



 ๖๖ 

 เรื่องของศาสนา เป็นเรื่องท่ีต้องทำด้วยความเคารพหรือต้องทำกับส่ิงเคารพ เพื่อมุ่งความ
ศักด์ิสิทธิ์ เพื่อมุ่งความศักด์ิสิทธิ์และความสงบในด้านจิตใจเป็นหลักความเช่ือ เป็นระบบทางความคิด 
ซึ่งเกิดกับจิตใจโดยเฉพาะ พิธีกรรมเป็นการแสดงออกให้ปรากฏทางพฤติกรรมตามความเช่ือถอื   
 ประชาชนเช่ือว่าพระพิฆเนศช่วยปกป้องคุ้มครองและประทานความสำเร็จ นับเป็นท่ีพึ่ง
ทางใจท่ีสำคัญแก่ประชาชน สมควรท่ีกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีความเข้าใจและ
ให้การสนับสนุนประชาชนท่ีมีความเช่ือในพระพิฆเนศได้ถือปฏิบัติสืบไปเพื่อความสุขและความสามัคคี
ของประชาชน  
 สุรชัยภัทรดิษฐ์ หลอดคำวัฒนา ได้อธิบายว่า “ประชาชนเช่ือว่าพระพิฆเนศช่วยปกป้อง
คุ้มครองและประทานความสำเร็จนับเป็นท่ีพึ่งทางใจท่ีสำคัญแก่ประชาชน สมควรท่ีกระทรวง
วัฒนธรรมและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะต้องมีความเข้าใจและให้การสนับสนุนประชาชนท่ีมีความเช่ือ
ในพระพิฆเนศได้ถือปฏิบัติสืบไป เพื่อความสุขและความสามัคคีของประชาชน” หน้า ๒ 
  ประสพชัย พสุนนท์, กานติมา วิริยวุฒิไกร  ได้สรุปไว้ว่า ปัจจัยและพฤติกรรมการบูชา
พระพิฆเนศวรของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี” ผลการวิจัยพบว่า 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นสถาบันหนึ่งท่ีมีช่ือเสียงทางด้านศิลปะและการออกแบบโดยจัดต้ังคณะ
จิตรกรรมและประติมากรรมข้ึนเป็นคณะวิชาแรกจากสาขาวิชาท่ีเปิดสอนเป็นเรื่องของศิลปะจึงยกเอา
พระพิฆเนศวรเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพราะเช่ือว่าพระพิฆเนศวรเป็นเทพเจ้าในด้านศิลปะ
และเทพแห่งความสำเร็จในทุก ๆ ด้าน ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงเป็นมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งท่ี
มีความเกี่ยวข้องกับพระพิฆเนศวรอยู่มาก เพราะมีองค์พระพิฆเนศวรเป็นสัญลักษณ์ประจ 
ามหาวิทยาลัย แต่เดิมมหาวิทยาลัยศิลปากรในวังท่าพระคับแคบมากจึงได้ขยายเขตการศึกษาไปยัง
พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม และต่อมาได้จัดต้ังวิทยาเขตแห่งใหม่ท่ีจังหวัดเพชรบุรี เพื่อ
กระจายการศึกษาไปสู่ภูมิภาคโดยใช้ช่ือว่า “วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี” ซึ่งคณะวิทยาการจัดการ
เป็นคณะวิชาแรกท่ีจัดการศึกษาในปี พ.ศ.๒๕๔๕ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี ยังเป็นวิทยาเขตท่ีมีองค์พระพิฆเนศวรท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย๔๗  
 กิตติ วัฒนะมหาตม์ ได้กล่าวว่า “พระพิฆเนศ (Ganesh) เทพแห่งความสำเร็จ ทิพย
ภาวะเทพแห่งการเริ่มต้น อุปสรรค ความสำเร็จ สติปัญญา ไหวพริบ ความอุดมสมบูรณ์ ความสุข ผู้
เป็นใหญ่เหนือบรรดาภูตฝีปีศาจ ผู้ประพันธ์ คัมภีร์มหาภารตะ (Maha Bharata) ผู้ขจัดอาภรรพณ์ 
อันเกิดจากคุณไสยมนต์ดำและอำนาจล้ีลับท้ังปวงและเป็นองค์แรกสำหรับการบูชาในพิธีการท้ังปวง” 
 กิตติ วัฒนะมหาตม์ ได้กล่าวไว้อีกว่า “คติการนับถือพระพิฆเนศ น่าจะเข้ามาถึงประเทศ
ไทยต้ังแต่พุทธศตวรรษท่ี ๑๐ โดยเข้ามาทางภาคใต้ก่อน แต่เทวาลัยของพระพิฆเนศท่ีเก่าท่ีสุดใน

 

 ๔๗ ประสพชัย พสุนนท์, ปัจจัยและพฤติกรรมการบูชาพระพิฆเนศวรของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสานสนเทศเพชรบุรี, (เพชรบุรี: วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา, ๒๕๕๕) หน้า ๒๙. 



 
 

๖๗ 

เมืองไทย ปรากฏแหล่งโบราณคดีเขาคา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีอายุราวพุทธศตวรรษท่ี ๑๒ เทวรู
ปพระพิฆเนศท่ีเก่าท่ีสุดก็พบทางภาคใต้ของเรายุคกล่าวคงจะนับถือพระพิฆเนศตามแบบอินเดียคือ
เป็นเทพผู้ขจัดอุปสรรค” 
 ยศ สันตสมบัติ ได้อธิบายว่ารูปเคารพในศาสนาฮินดู ประติมากรรมรูปเคารพในศาสนา
ฮินดูพบมากท่ีสุดในเขตภาคตะวันออกตอนบน ศูนย์กลางของความเจริญต้ังอยู่ท่ีจังหวัดปราจีนบุรี 
เขตอำเภอมโหสถและบางส่วนของภาคตะวันออกตอนล่างในเขตพื้นท่ีตำบลคลองนารายณ์ อำเภอ
เมือง จังหวัดเปรียบได้กับเป็นแหล่งอารยธรรมของภาคตะวันออก สำหรับการนับถือศาสนาฮินดูจะ
ปรากฏท้ังลัทธิไศวนิกายและลัทธิไวษณพนิกายไปพร้อมๆกัน ลัทธิไวษณพนิกายมีความเช่ือในองค์พระ
วิษณุว่าเป็นเทพสูงสุดและเนื่องจากเป็นนิกายท่ีเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งกษัตริย์ในราชวงศ์
คุปตะหลายพระองค์นับถือลัทธินี้ และคงจะเป็นผลสืบเนื่องในการนับถือบูชา ลัทธินี้ในเมืองศรีมโหสถ
ด้วย พระวิษณุพบท่ีเมืองศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี เป็นวิษณุจตุรมุขหรือวิษณุ ๔ กร โดยแบ่งออก
ได้เป็น ๓ แบบย่อยคือแบบท่ี ๑ นุ่งผ้าคล้ายผ้าโจงกระเบน แต่ไม่มีชายกระเบนเหน็บด้านหลัง มีผ้า
คาดตรง คาดท่ีพระโสณี (ตะโพก) และผูกเป็นโบทางด้านขวา แบบท่ี ๒ นุ่งผ้าคล้ายโจงกระเบน แต่ไม่
ชายกระเบนเหน็บด้านหลัง มีผ้าคาดเฉียง คาดท่ีพระโสณี และผูกเป็นโบทางด้านขวา  แบบท่ี ๓ เป็น
พระวิษณุมุ่งผ้านุ่งยาวแบบผ้าโธตีจีบทบผ้าเป็นแบนหน้านาง ขมวดชายพกไว้แล้วคาดผ้าตรงท่ีพระ
โสณี ผูกเป็นโบห่างพระโสณีขวา  การนับถือศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกาย ปรากฏหลักฐานในเมือง
ศรีมโหสถ ไม่พบประติมากรรมรูปเคารพพระศิวะ แต่พบ “ศิวลึงค์” และทำติดกับฐาน “โยนิ” จัด
เป็นศิวลึงค์ในกลุ่มเหมือนจริงซึ่งถือว่าเป็นแบบรุ่นเก่าร่วมสมัยกับศิลปะเขมรก่อนเมืองพระนครมอายุ
ประมาณพุทธศตวรรษท่ี ๑๒-๑๓ ส่วนศิวลึงค์ท่ีพบเป็นแบบประเพณีนิยมมีลักษณะส่วนยอดแบบ
รูปทรงเรขาคณิต มีการสำรวจส่วนรุทรภาคเป็นส่วนยอดรูปทรงกระบอก ส่วนวิษณุเป็นรูปแปดเหล่ียม
อยู่ตรงกลาง และส่วนพรหมภาคเป็นรูปส่ีเหล่ียมอยู่ตอนล่าง ศิวลึงค์ ท่ีมีเพียง ๒ ภาค คือ รุทรภาค
และวิษณุภาค พบท่ีวัดสระมรกตและวัดใหม่กรงทองจังหวัดปราจีนบุรี นอกจากนี้ยังพบหลักฐานจาก
การขุดค้นของกรมศิลปากร พบประติมากรรมรูปเคารพ “พระพิฆเนศ” ขนาดใหญ่ท่ีโบราณสถาน 
หมายเลข ๒๒ มีลักษณะเศียรขนาดใกล้เคียงกับหัวช้างตามธรรมชาติและไม่ได้ทรงเครื่องประดับ
อาภรณ์มากนัก ปัจจุบันตั้งแสดงท่ีพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพฯ๔๘  
 สุรชัยภัทรดิษฐ์ หลอดคำวัฒนา ได้อธิบายว่า เรื่องของศาสนา เป็นเรื่องท่ีต้องทำด้วย
ความเคารพหรือต้องทำกับส่ิงเคารพ เพื่อมุ่งความศักด์ิสิทธิ์ เพื่อมุ่งความศักด์ิสิทธิ์และความสงบใน
ด้านจิตใจเป็นหลักความเช่ือ เป็นระบบทางความคิด ซึ่งเกิดกับจิตใจโดยเฉพาะ พิธีกรรมเป็นการ
แสดงออกให้ปรากฏทางพฤติกรรมตามความเช่ือถือ อนึ่ง สุรชัยภัทรดิษฐ์ หลอดคำวัฒนา ได้อธิบายว่า 

 

 ๔๘ยศ สันตสมบัติ, มนุษย์กับวัฒนธรรม,  (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
๒๕๔๘), หน้า ๑๔๙. 



 ๖๘ 

ประชาชนเช่ือว่าพระพิฆเนศช่วยปกป้องคุ้มครองและประทานความสำเร็จ นับเป็นท่ีพึ่งทางใจท่ีสำคัญ
แก่ประชาชน สมควรท่ีกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีความเข้าใจและให้การ
สนับสนุนประชาชนท่ีมีความเช่ือในพระพิฆเนศได้ถือปฏิบัติสืบไปเพื่อความสุขและความสามัคคีของ
ประชาชน  
 จากพระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ตอนหนึ่ง ความว่า 
  “ชนใดหวังข้ามอุปสรรค  พึงพำนักพิฆเนศนาถา 
    สำเร็จเสร็จสมดังจินดา  พระองค์พาข้ามพิฆนะจัญไร” 
 พระพิฆเนศ กำเนิดจากคติความเช่ือของศาสนาฮินดู เมื่อกว่า ๔,๐๐๐ ปี ในประเทศ
อินเดียคติการบูชาองค์พระพิฆเนศ มีมาช้านาน ด้วยมีความเช่ือกันว่า ท่านเป็นเทพผู้ประทาน
ความสำเร็จ และขจัดอุปสรรคท้ังปวง ท้ังยังเป็นเทพท่ีแสดงออกถึงความสุข ความปีติ เป็นเทพแห่ง
ความเสรีภาพและสันติสุข เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมาโดยตลอด และหากจัดลำดับเทพท่ีมีผู้เคารพ
นับถือบูชาแล้ว พระพิฆเนศถือได้ว่าเป็นเทพท่ีมีผู้นับถือมากท่ีสุดในโลก ท้ังในประเทศอินเดีย และ
ประเทศต่าง ๆ นับสิบประเทศ คติความเช่ือเรื่องพระพิฆเนศ มีปรากฏเป็นหลักฐานในทวีปเอเชีย และ
แถบอุษาคเนย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มานับพันป และแม่แต่ในปัจจุบันก็ยังคงความเคารพอย่างยิ่งมิ
เส่ือมคลาย 
 คนไทยคุ้นเคยกับบรรดาเทพท้ังหลายมาช้านาน แต่ในบรรดาเทพท้ังหมด คนไทยรู้จัก
พระพิฆเนศมาก ท่ีสุด เพราะท่านเป็นมหาเทพท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับวิถีไทยมากจนกล่าวได้ว่า คนไทย
ยอมรับในองค์ พระพิฆเนศเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการประกอบพิธีกรรรมต่าง ๆ เป็นตราประจำ
กรม กองต่าง ๆ มากมาย 
          พระพิฆเนศเป็นเทพแห่งปราชญ์ ความรอบรู้ต่าง ๆ เป็นเทพแห่งการขจัดอุปสรรคความ
ขัดข้อง ดังนั้นคติการบูชาเพื่อปรารถนาในการประสบ ความสำเร็จต่อกิจการท้ังปวงมักจะบูชาพระ
พิฆเนศก่อนเป็นอันดับแรกของทุกพิธีกรรม 
 ทุกตำราได้กล่าวถึงท่ีมาของพระพิฆเนศไว้สูง สำคัญและฤทธิ์มาก มีความเฉลียวฉลาด มี
คุณธรรม คอยช่วยเหลือปกป้องปราบปรามส่ิงช่ัวร้าย และเป็นยอดกตัญญ แม้พระพิฆเนศจะเป็นเทพ
ท่ีมีความเก่งกาจสามารถย่ิง แต่ก็เป็นเทพท่ีสงบนิ่งไม่เย่อหยิ่งทระนงอันเป็นคุณสมบัติอัน ประเสริฐอีก
ประการหนึ่งของผู้ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง 
 จึงกล่าวได้ว่า พระพิฆเนศเป็นมหาเทพท่ีดีพร้อมครบถ้วนด้วยความดีงามสมควรแก่การ
ยกย่องบูชา เป็นนิจ แม้แต่องค์พระศิวะมหาเทพผู้สร้าง และพระบิดาแห่งองค์พระพิฆเนศยังกล่าวว่า 
 “ไม่ว่าจะกระทำการส่ิงใดหรือทำพิธีบูชาใด ให้ทำการบูชาพระพิฆเนศ ก่อนกระทำการ
ท้ังปวง 



 
 

๖๙ 

 ผู้ใด ต้องการความสำเร็จ ให้บูชาพระพิฆเนศร ผู้ใด ต้องการพ้นจากความขัดข้องท้ังปวง 
ให้บูชาพระพิฆเนศ” 
 กิตติพงศ์  บุญเกิด ได้กล่าวไว้ในบทความจากหนังสือ “โครงการสุภยาตรา บูชาพระ
พิฆเนศวร์ ๓ วัฒนธรรม”สรุปความว่า ปรากฏการณ์การสร้างรูปเคารพพระพิฆเนศอย่างแพร่หลายใน
ปัจจุบันเกิดขึ้นภายหลังจากท่ีกระแสนิยมการเคารพบูชาจตุความรามเทพเริ่มเส่ือมลงต้ังแต่ช่วง
ปลายปี พ.ศ.๒๕๕๐ และมีการคาดการณ์กันว่าในปี พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งตามปฏิทินไทยถือเป็นปีชวดหรือปี
หนู ได้เกิดกระแสนิยมการบูชาพระพิฆเนศแพร่หลายขึ้น ตามคติความเช่ือท่ีว่า หนูเป็นพาหนะของ
พระพิฆเนศ ดังจะเห็นความเคล่ือนไหวต้ังแต่ช่วงกลางปี พ.ศ.๒๕๕๐ เป็นต้นมา องค์กร หน่วยงาน
และสถาบันต่าง ๆ เริ่มทยอยจัดสร้างและเปิดให้บูชาวัตถุมงคลในรูปพระพิฆเนศหลายรูปแบบ๔๙ 
 โฆสิต  สุวินิจจิต ได้กล่าวไว้ในบทความจากหนังสือ “พระศรีคเณศ เทพเจ้าแห่ง
ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่” ว่า พระคเนศ  พระพิฆเนศ  พระพิฆเนศวร  พระวิฆเนศวร  คณะปติ  เหล่านี้
คือส่วนหนึ่งใน ๑๐๘ –๑๐๐๘ พระนามของมหาเทพแห่งศิลปะ ปัญญา และความรู้ มหาเทพแห่งการ
ขจัดปัดเป่าอุปสรรคนานาและป้องกันปัญหาต่าง ๆ หรืออีกนัยหนึ่ง คือ มหาเทพแห่งความสำเร็จอัน
ยิ่งใหญ่ นั่นเอง  พระคเณศ นั้นเป็นเทพเก่าแก่ นับเนื่องไปถึงสมัยอินเดียโบราณเป็นเทพประจำถิ่นท่ี
ชนพื้นเมืองนับถือสืบทอดกันมาเมื่อหลายพันปีก่อน จนชาวอารยันเข้ามาปกครองชมพูทวีป ก็นำพระ
คเณศไปเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาตน๕๐ 
 ป๊อก  เชลซี ได้กล่าวไว้ในหนังสือพระศรีคเณศ เทพเจ้าแห่งความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ว่า 
พระคเณศ หรือพระพิฆเนศ นั้นได้เช่ือว่าเป็นเทพแห่งการเริ่มต้นในการกระทำพิธีทั้งปวงและถูกยกให้
เป็นเทวะแห่งสากลโลก (universal god) ด้วยบัญญัติแห่งศาสนาของฝ่ายพราหมณ์-ฮินดู จึงได้มีการ
สถาปนาให้เป็นเทวะองค์แรกท่ีต้องได้รับการกราบไหว้บูชาก่อนเทพองค์อื่นและก่อนการเริ่มพิธีมงคล
ต่าง ๆ ท้ังทางโลกและทางธรรม ยกเว้นงานศพ๕๑ 
 สมภาร  พรมทา  ได้อธิบายไว้ในหนังสือมนุษย์กับศาสนาว่า ดินแดนท่ีเป็นประเทศไทย
ในปัจจุบัน มีอารยธรรมท่ีก่อร่างสร้างตัวและได้รับอิทธิพลทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดูก่อนพุทธ
ศตวรรษท่ี ๖ หรือ ๗ โดยได้รับผ่านเข้ามาจากรัฐฟูนันซึ่งเจริญขึ้นแถบเขมรในระหว่างพุทธศตวรรษท่ี 
๑๒ -๑๖ อัน เป็นยุคสมัยของอารยธรรมทวารวดี และแผ่อิทธิพลไปถึงภาคเหนือและภาค

 

 ๔๙ กิตติพงศ์  บุญเกิด, โครงการสุภยาตรา บูชาพระพฆิเนศวร์ ๓ วฒันธรรม, (กรุงเทพมหานคร: ม.
ป.พ.๒๕๕๒, หน้า ๑. 

 ๕๐
 โฆสิต สุวินิจจิต, พระศรีคเณศ มหาเทพแห่งความสำเรจ็อันยิ่งใหญ่,พิมพ์ครั้งที่ ๒, 

(กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ์ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพี มิลเลี่ยนแนร์, ๒๕๔๙.), หน้า ๑๑. 
 ๕๑ ป๊อก เชลซี, พระศรีคเณศ มหาเทพแห่งความสำเร็จอันยิ่งใหญ่, Zกรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วน
จำกัด เอสพี มิลเลี่ยนแนร์, ๒๕๔๙), หน้า ๑๔. 



 ๗๐ 

ตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเช่นเดียวกับทางภาคใต้ท่ีได้รับอิทธิพลอินเดียมาโดยตรงต้ังแต่พุทธ
ศตวรรษท่ี ๗-๘ โดยมีผู้กล่าวไว้ว่า ชนช้ันสูงในดินแดนแถบนี้นับถือศาสนาพราหมณ์ และสามัญชน
อาจนับถือปะปนกันไปท้ังศาสนาพราหมณ์และพระพุทธศาสนา๕๒  
 อรชุน  กุรุนนท์ ได้อธิบายไว้ในหนังสือพระพิฆเนศวร เทพแห่งศิลปะวิทยาการและ
ความสำเร็จว่า คนส่วนใหญ่มักจะรู้จักพระพิฆเนศวร ในนามของเทพแห่งปราชญ์ ท่ีเหล่าช่างศิลป์และ
ศิลปินแขนงต่าง ๆ นิยมสักการบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตน แต่ความจริงแล้ว พระพิฆเนศวรยัง
เป็นเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ เทพผู้คุมครองเด็กและเป็นเทพผู้ขจัดอุปสรรคอีกด้วย  การกราบ
สักการบูชาพระพิฆเนศวรเพื่อขอพรให้ประสบความสำเร็จและมีโชคลาภจึงเป็นแนวปฏิบัติอันดีท่ีจะ
ส่งเสริมชีวิตใหม้ีความสุขและความสำเร็จสืบไป๕๓ 
 อัษฎาจารย์ พระราชครู ได้อธิบายไว้ในหนังสือ “ประวัติพระคเณศ ฉบับเทวสถานโบสถ์
พราหมณ์”สรุปความได้ว่า ปัจจุบัน พระคเณศเป็นเทพเจ้าท่ีชาวพุทธไทยรู้จักพระนามและให้ความ
เคารพบูชามากกว่าเทพเจ้าองค์อื่น ๆ ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เพราะมีความเช่ือกันว่าพระองค์เป็น
เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ ทำให้ชาวพุทธไทยในแต่ละสาขาวิชาชีพล้วนบูชาพระคเณศเพื่อขอให้
พระองค์ท่านบันดาลความสำเร็จให้แก่ตน๕๔ 
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้อธิบายไว้ในหนังสือพุทธธรรมว่าในทัศนะของ
พระพุทธศาสนา อิทธิปาฏิหาริย์ก็ดี เทวดา หรือเทพเจ้าต่าง ๆ ก็ดี มีจริงหรือไม่ และถ้าตอบตาม
หลักฐานในคัมภีร์พระไตรปิฎกเป็นต้น โดยถอืตามตัวอักษร ก็ต้องว่า “มี” หลักฐานท่ีจะยืนยันคำตอบ
นี้มีอยู่มากมายท่ัวไปในคัมภีร์ อย่างไรก็ตามปัญหาเกี่ยวกับความมีหรือไม่มี และจริงหรือไม่จริงของส่ิง
เหล่านี้ เป็นส่ิงยากท่ีจะทำให้คนท้ังหลายตกลงยอมรับคำตอบเป็นอย่างหนึ่งอย่างเดียวกันได้ และ
หลายท่านมองเห็นโทษของความเช่ือถือในส่ิงเหล่านี้ว่าทำให้เกิดผลเสียหายมากมายหลายประการ จึง
ได้มีปราชญ์พยายามแปลความหมายของส่ิงเหล่านี้ให้เห็นเป็นนัยท่ีลึกซึ้งลงไปอย่างน่าสนใจ     มนุษย์ 
จำนวนมากมายต้ังแต่สมัยโบราณจนถงึปัจจุบัน มีความเช่ือถือหรือไม่ก็หวั่นเกรงต่ออำนาจผีสางเทวดา 
อิทธิปาฏิหาริย์ต่าง ๆ  พระพุทธศาสนากล้าท้าให้ส่ิงเหล่านั้นมีจริงเป็นจริง โดยประกาศอิสรภาพให้แก่
มนุษย์ท่ามกลางการมีอยู่ของส่ิงเหล่านั้น พระพุทธศาสนาได้วางหลักการต่าง ๆ ไว้ ท่ีจะทำให้มนุษย์
ได้รับแต่ผลดีในการเกี่ยวข้องกับเรื่องเหนือวิสัย อย่างน้อยก็ให้มีผลเสียเล็กน้อยกว่าการท่ีจะมัวไป

 

 ๕๒ สมภาร  พรมทา,  มนุษย์กับศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ศยาม, ๒๕๔๖), หน้า ๓๗-๓๘ 
 ๕๓ อรชุน  กุรุนนท์, พระพิฆเนศวร เทพแห่งศิลปะวิทยาการและความสำเร็จ, พิมพ์ครั้งที ่๓, 
(กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ไพลิน, ๒๕๔๗), หน้า ๖. 
 ๕๔ อัษฎาจารย์ พระราชครู, ประวัติพระคเณศ ฉบับเทวสถานโบสถ์พราหมณ์, (กรุงเทพมหานคร:
สำนักพิมพ์อนุสรณ์, ๒๕๓๐), หน้า ๒๕. 



 
 

๗๑ 

วุ่นวายอยู่กับปัญหาว่าส่ิงเหล่านั้นมีจริงหรือไม่ จุดสำคัญในเรื่องนี้อยู่ ท่ีว่า เราเข้าใจหลักการท่ี
พระพุทธศาสนาวางไว้และได้นำมาใช้ปฏิบัติกันหรือไม่๕๕ 
 พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ได้เขียนหนังสือเรื่อง พระพุทธศาสนาในฐานะเป็น
รากฐานวิทยาศาสตร์พอสรุปได้ว่า ปัญหาของมนุษย์ในชีวิตและสังคมท่ีเป็นอยู่นี้ต้องการค าตอบท่ีได้
ทันที หรือคำแนะนำท่ีพร้อมปฏิบัติได้ทันที รอไม่ได้ สถานการณ์แต่ละอย่างไม่อาจผัดเพี้ยนจะได้ค า
ตอบถูกหรือผิดก็เป็นอีกเรื่อง แม้วิทยาศาสตร์เจริญเฉพาะวัตถุภายนอก ไม่ต่างอะไรกับศาสนาโบราณ 
ท าให้มนุษย์ฝากชะตากรรมไว้กับการอ้อนวอน บวงสรวงเทพเจ้า ต่างมอบความสุขความทุกข์ไว้กับ
การดลบันดาลจากภายนอก เสมือนหนึ่งฝากไว้กับวัตถุ แต่พระพุทธศาสนาสอนให้พ้นทุกข์ จะต้องมี
กระบวนการแก้ทุกข์ ว่าทุกอยู่ท่ีไหน แก้อย่างไร ก็ด าเนินตามวิธีแก้ทุกข์โดยอาศัยปัญญา เรียนรู้กฏ
ธรรมชาติด้วยปัญญา๕๖ 
 ไมเคิล  ไรท์ ได้กล่าวไว้ในหนังสือเรื่อง “พระพิฆเนศ มหาเทพฮินดูชมพูทวีปและ
อุษาคเนย์”ว่า หนึ่งในเทพเจ้าของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ท่ีชาวพทุธไทยให้ความเคารพบูชากันมากคือ 
“พระคเณศ” หรือ “พระพิฆเนศวร์” ซึ่งเป็นเทพเจ้าท่ีมีคนเคารพบูชาอย่างแพร่หลายท่ีสุดในหมู่คน
หลายชาติหลากภาษาและทุกชนช้ันท้ังนี้เพราะความเช่ือในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ถือว่าพระคเณศไม่
ถือพระองค์และไม่เคยรังเกียจผู้ใด ทุกคนจึงเข้าถึงพระองค์ได้ ไม่ว่าเด็ก ผู้ใหญ่ คนบุญ คนบาป คนมี 
คนจน คนวรรณะสูง หรือคนท่ีต่ำต้อย พระองค์พร้อมท่ีจะรับฟังคำวิงวอนของทุกคนท่ีเข้าหาอยู่
ตลอดเวลา๑๕เวทย์ วรวิทย์ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “ลายยันต์ตำหรับเขาอ้อ” ว่าบูชาอิทธิพลการบูชา
เทพของศาสนาพราหมณ์ในสังคมไทยนั้ นเริ่มมีมาพร้อมกับการเข้ามาของศาสนาพราหมณ์จาก
ประเทศอินเดีย ท่ีได้จาริกไปยังดินแดนต่างๆเพื่อเผยแผ่ศาสนาพราหมณ์โดยแบ่งเส้นทางการจาริก
เป็นหลายสาย ซึ่งหนึ่งในนั้นก็ได้มีการจาริกมาท่ีดินแดนสุวรรณภูมิซึ่งก็คือประเทศไทยในปัจจุบัน โดย
พราหมณ์เล่านั้นได้อพยพเข้ามาทางฝ่ังภาคใต้ของไทยอันได้แก่ สงขลา, พัทลุง,นครศรีธรรมราช๕๗ 
 สุจิตรา อ่อนค้อม ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “ศาสนาเปรียบเทียบ”ดังมีใจความว่า คตินิยม
เรื่องการบูชานั้นมีมาต้ังแต่สมัยก่อนพุทธกาลและก่อนยุคพระเวทซึ่งเป็นยุคท่ีศาสนาพราหมณ์ฮินดู
เกิดขึ้นในอินเดียโดยท่ีแนวความคิดในยุคนั้นมีลักษณะเป็นวิญญาณนยิม (Animism) ถือว่ามีวิญญาณ
ศักด์ิสิทธิ์อยู่ในส่ิงท่ีตนนับถือ มนุษย์จึงต้องบูชาเซ่นสรวงเพื่อเอาอกเอาใจไม่ให้วิญญาณบันดาลโทษ

 

 ๕๕ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงขยายความ, พิมพ์ครั้งที่ ๑๕, 

กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ์บริษัทสหธรรมิกจ ากัด, ๒๕๕๑, หน้า ๔๕๕ 

 ๕๖ พระเทพเวท ี(ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานวิทยาศาสตร์, 
กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕, หน้า ๖๗. 

 ๕๗ ไมเคิล  ไรท์, พระพิฆเนศ มหาเทพฮินดูชมพูทวีปและอุษาคเนย์, (กรงุเทพมหานคร:สำนักพิมพ์ 
มติชน, ๒๕๕๐), หน้า ๑๑. 



 ๗๒ 

หรือภัยพิบติัแก่ตนซึ่งต่อมาวิญญาณก็ได้รับยกย่องเป็นเทพเจ้าและแนวความคิดแบบวิญญาณนิยมก็ได้
พัฒนาไปเป็นพหุเทวนิยม (Polytheism) หมายถึง ความเช่ือท่ีมีเทพเจ้าหลายองค์ซึ่งถือเป็นการ
เริ่มต้นของยุคพระเวทและเป็นยุคท่ีศาสนาพราหมณ์เกิดขึ้นจากนั้นการบูชาเทพเจ้าก็พัฒนาเป็น
ระเบียบพิธีมากขึ้นและถูกเผยแผ่ไปสู่ชนชาติต่าง  ๆ ด้วยโดยเฉพาะชนชาติไทยซึ่งได้รับอิทธิพลทาง
ศาสนามาจากอินเดียต้ังแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์๕๘ 
 พระอริยาวัตร เขมจารีเถระ ได้กล่าวไว้ในหนังสือเรื่องคติความเช่ือของชาวอีสานสรุปได้
ว่า “เมื่อมีภัยอันตรายน่าสะพรึงกลัวเกิดขึ้นจึงเกิดมีการสะทกสะท้านลังเลใจ เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตเป็นเหตุให้เกิดความเช่ือผีสาง นางไม้ เทวดา มีการบูชาอ้อนวอนเพื่อหวังให้ป้องกันรักษาให้เกิด
ความปลอดภัย การอ้อนวอนบูชาเจ้าป่าเจ้าเขา ซึ่งเช่ือกันว่ามีเทวดาอยู่ท่ัวไป หวังจะให้คุ้มครองรักษา
ชีวิตตนเพื่อความอยู่รอดแห่งชีวิต จึงเกิดคติความเช่ือ เมื่อพ้นอันตรายจึงเกิดความนับถือเพื่อความ
เป็นอยู่สบายจึงเกิดคติความเล่ือมใส๕๙ 
 สมเด็จพระวันรัต (เผื่อน ติสฺสทตฺโต ป.ธ.๙) ได้อธิบายไว้ในหนังสือประชุมพระธรรม
เทศนาไว้ว่า มวลชนนับถือบุคคลหรือวัตถุส่ิงใดก็ทำการบูชาสักการะ เคารพบุคคลหรือวัตถุอย่างนั้น 
โดยหวังว่าเป็นความดี ความเจริญแก่ตน แต่ผลท่ีพึงได้รับตอบย่อมอยู่ท่ีบุคคลผู้ได้รับการบูชา ถ้า
บุคคลผู้ได้รับการบูชาเป็นปูชนียบุคคล ท่านผู้ควรบูชาย่อมสามารถให้เกิดผลแก่ผู้บูชาได้ตามสถานะ๖๐ 
 

๒.๑๐ ประวัติและสถานท่ีเกี่ยวกบังานวิจัย 
 ๒.๑๐.๑ วัดสมานรัตนาราม 
 วัดสมานรัตนาราม พระประชาธรรมนาถ (ไพรัตน์ ปญฺญาธโร) เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน 
เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเป็นพระครูปลัดสุวัฑฒนพรหมจริยคุณ กล่าวว่า ผู้เฒ่าคนแก่ท่ีเล่าสืบกันต่อกัน
มา สถานท่ีแห่งนี้คือตำบลบางแก้ว มีขุนท่านหนึ่ง นามว่า ขุนสมานจีนประชา เป็นคหบดีผู้มีฐานะ
มั่นคงและเป็นท่ีเคารพนับถือของคนท่ัวไป (เดิมช่ือจ๋าย สืบสมาน) มีน้องสาว ๑ คน คือนางยี่สุ่น วิริยะ
พาณิชย และมีภรรยา ๒ คนคือนางทิม สืบสมาน และนางผ่อง  สืบสมาน (เพิ่มนคร) ต่อมาเมื่อขุน
สมานจีนประชาถึงแก่อนิจกรรม    นางยี่สุ่นผู้เป็นน้องสาวพร้อมกับภรรยาท้ัง ๒ มีความประสงค์จะ
สร้างวัดเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ขุนสมานจีนประประชาผู้ล่วงลับจึงได้ดำเนินการสร้างวัดนี้ขึ้น เมื่อ

 

 ๕๘ สุจิตรา  อ่อนค้อม, ศาสนาเปรียบเทียบ, พิมพ์ครั้งที่ ๖, กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์สหธรรมิก 
จำกัด, ๒๕๔๒, หน้า ๑๓. 
 ๕๙ พระอริยานุวัตร เขมจารี, คติความเชื่อของชาวอีสาน, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร :
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๖), หน้า ๕. 
 ๖๐ สมเด็จพระวันรัต (เผื่อน ติสฺสทตฺโต ป.ธ.๙), ประชุมพระธรรมเทศนา, (กรุงเทพมหานคร :
สำนักพิมพ์อัมรินทร์ปริ้นแอนพับลิชชิ่ง, ๒๕๔๕), หน้า ๑๒๒-๑๒๓. 



 
 

๗๓ 

สร้างวัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้ต้ังช่ือวัดว่า  “วัดใหม่ขุนสมานเพิ่มนคร”   แต่ชาวบ้านโดยท่ัวไปมัก
เรียกว่า “วัดใหม่ขุนสมาน” เป็นวัดราษฎร์ คณะสงฆ์ปกครองวัดสมัยนั้นเป็นฝ่ายมหานิกาย แต่
ปกครองไม่นานนัก ผู้สร้างวัดได้ถวายพระสงฆ์ในคณะธรรมยุตมี พระครูศิริปัญญามุนี (อ่อน เทวนิโพ)
เป็นประธานสงฆ์ในการรับถวาย  ภายหลังนางยี่สุ่นผู้เป็นน้องได้สร้างพระปรางค์เพื่อบรรจุอัฐิบรรพ
บุรุษเอาไว้ ซึ่งพระปรางค์ดังกล่าวยังปรากฏให้เห็นท่ีหน้าพระอุโบสถ์จนถึงปัจจุบัน และได้ค้นพบ
หลักฐานท่ีสำคัญว่า ในปี ๒๕๒๒ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๕ ได้เสด็จประทับ
ท่ีวัดนี้ว่า “พระบาทเสด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จทางชลมารคผ่านมาได้ทรงแวะเยี่ยมวัดขุนสมานจีน
ประชา  ชาวบ้านผู้หนึ่งช่ือ นายเหว่า โพนสุวรรณ์ นำนกกวักเผือกถวาย ณ วัดแห่งนี้ด้วย” ซึ่งถือเป็น
ประวัติศาสตร์สำคัญและเป็นอุดมมงคลยิ่งแก่วัดและประชาชนชาวบางแก้วสมัยนั้นจวบจนปัจจุบัน 
 ต่อมาเมื่อคราสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส เสด็จออกตรวจสังฆ
มณฑลทางเรือตามลำแม่น้ำบางปะกง  พระองค์ได้เย่ียมวัดนี้ และทรงเห็นป้ายวัดไม่สอดคล้องกับช่ือ
ตำบลไผ่แสวก จึงทรงต้ังช่ือวัดเสียใหม่ว่า “วัดไผ่แสวก”เพื่อให้สอดคล้องกับช่ือของตำบล ครั้น
กาลเวลาล่วงเลยมานานหลายสิบป ีทางราชการได้ยุบตำบลไผ่แสวกไปรวมกับตำบลบางแก้ว เมื่อเป็น
เช่นนี้  พระเถระผู้ใหญ่พร้อมด้วยภิกษุสามเณรชาวบ้านอุบาสกอุบาสิกาได้มีมติเห็นพร้องกันว่าสมควร
ท่ีจะเปล่ียนช่ือวัดเสียใหม่ โดยช่ือวัดท่ีต้ังขึ้นใหม่นี้ต้องมีคำว่า“สมาน” เพื่อให้เกียรติแก่ตระกูลสืบ
สมานผู้สร้างวัด และให้มีคำว่า “แก้ว” เพื่อให้สอดคล้องกับช่ือตำบล จึงได้ขออนุญาตไปยังหน่วยงาน
ราชการท่ีรับผิดชอบเปล่ียนช่ือวัดใหม่ว่า “วัดสมานรัตนาราม” มาจนทุกวันนี้ 
 วัดสมานรัตนาราม มีเจ้าอาวาสปกครองมาแล้วต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมท้ังส้ิน ๖ รูป 
คือ ๑.พระสมุห์ทัด  สุวัณโณ  ๒.พระสุชิต  สุชิโต ๓.พระครูอนันตธรรมรัต (อนันต์  อติลาโภ)   ๔.พระ
สมุห์เอี่ยม  (เอี่ยม บุญเลอ) ๕.พระครูสุทธาภิมุข (ผิน  สุทฺธาภิมุโข) และ ๖.พระประชาธรรมนาถ (ไพ
รัตน์ ปญฺญาธโร) (พ.ศ.๒๕๕๓ –ปัจจุบัน) 
 นอกจากนี้ พระประชาธรรมนาถ เจ้าอาวาสวัดสมานรัตนารามได้เล่าอีกว่า เดิมทีสนาม
หน้าวัดแห่งนี้ มีเจดีย์ซึ่งบรรจุอัฐิของผู้ท่ีล่วงลับท่ีบรรดาญาติได้สร้างไว้เป็นอนุสรณ์หลายองค์ นับแต่
อัฐิของขุนสมานจีนประชาและบรรดาเครือญาติ ตลอดจนประชาชนท่ัวไป ภายในวัดมต้ีนไทรใหญ่เป็น
ท่ีอาศัยของหมู่นกกา เขตวัดด้านท่ีติดกับแม่บางประกงมีแนวสนต้ังเรียงเป็นแถว  กระแสน้ำในแม่น้ำ
บางปะกงแต่ก่อนไหลเช่ียวมากจนบางครั้งพัดเอาสะพานปูนข้ามแม่น้ำหายไปเลยก็มี  ส่วนเนื้อท่ีดิน
ด้านหลังของวัดชาวบ้านจะเช่าเป็นท่ีทำสวน  มีท้ังสวนหมาก สวนพลู สวนมะม่วง วัดจึงต้ังอยู่
ท่ามกลางสวนผลไม้ ทำให้บรรยากาศอึมครึม ทางสัญจรก็คดเค้ียว วังเวง และทางสัญจรไปมาลำบาก 
 วัดสมานรัตนาราม  ต้ังแต่ท่ีเริ่มก่อตั้งมาได้รับการพัฒนาและเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของ
ชาวบ้านมาตามลำดับ จนกระท่ังในราวปี พ.ศ.๒๕๐๐-๒๕๔๒ วัดได้ว่างเว้นจากการบูรณปฏิสังขรณ์มา
เป็นเวลานาน ปรากฏความชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก พระครูธรรมธรไพรัตน์ได้พูดถึงสภาพขอวัด



 ๗๔ 

ในขณะนั้นว่า ไม่ว่ามองไปทางไหนก็เห็นแต่ภาพท่ีไม่เจริญตา เจริญใจ เจริญศรัทธาเสียเลย เพราะ
ความคร่ำคร่าไปตามกาลเวลา ชนิดท่ีว่าเหมือนไร้ส้ินศรัทธาจะมาเหลียวแล แม้แต่ชาวบ้านในละแวก
นั้นก็ไม่อยากเข้าวัด พากันหนีไปทำบุญท่ีอื่นเสียหมด หรือหากจำเป็นต้องมาวัด ก็มาแบบจำยอมเสีย
มิได้  ขนาดเข้าหอ้งน้ำ ห้องสุขา ยังต้องเอามือปิดจมูก” 
 ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ พระประชาธรรมนาถ ในขณะดำรงตำแหน่งพระครูปลัดสุวัฑฒ
นพรหมจริยคุณ (ไพรัตน์ ปญฺญาธโร) เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน ซึ่งขณะนั้นเพิ่งเป็นพระนวกะบวชได้
เพียง ๒ พรรษา (อุปสมบทเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑) เมื่อเห็นสภาพความทรุดโทรมของวัดซึ่งนับวันก็ยิ่งจะ
เส่ือมโทรมลงไปทุกที ทำให้ท่านเกิดสลดสังเวชในใจ ประกอบกับจะมองหาใครก็ไม่มี  เมื่อเป็นดังนี้  
ท่านจึงต้ังจิตอธิษฐานในใจจะเป็นผู้นำในการบูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนาวัดให้มีความเจริญก้าวหน้า
ด้วยตัวท่านเองให้จงได้  นับแต่วันนั้นเป็นต้นมา  ท่านก็ได้ทุ่มท้ังแรงกายแรงใจและสติปัญญา
บูรณปฏิสังขรณ์ ควบคู่ไปกับการพัฒนาวัดอย่างเอาจริงเอาจัง  โดยยึดหลักของอิทธิบาทธรรม  ๔ 
ประการ คือ 
  ฉันทะ    คือมีความพอใจในงานท่ีทำ 
  วิริยะ     คือมีความต้ังใจ พากเพียรในงานท่ีทำ 
  จิตตะ    คือมีความเอาใจใส่ในงานท่ีทำ 
  วิมังสา   คือมีการคิดพิจารณาทบทวนงานนั้นๆ 
 วัดสมานรัตนาราม ต้ังอยู่ระหว่างอำเภอบางคล้า และอำเภอคลองเข่ือน ริมแม่น้ำบางปะ
กง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นวัดท่ีมีเป็นพระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย สูง ๑๖ 
เมตร ยาว ๒๒ เมตร เนื้อชมพู ลักษณะกึ่งนั่งนอนตะแคง โดยพระหัตถ์ซ้ายถืองาท่ีหัก พระหัตถ์ขวา
ถือดอกบัว โดยรอบฐานมีพระพิฆเนศ ๓๒ ปาง ให้ได้ขอพรสักการะ ความหมายของพระพิฆเนศ ปาง
นอนเสวยสุข คือความสุขสบาย ความสุขบริบูรณ์มั่งค่ังพร้อมทุกด้าน รื่นรมย์ ไร้ทุกข์ ไร้ความเศร้า
หมอง อิ่มหนำสำราญ มีกิน มีโชคลาภ จะนำความความสุขสบายมาสู่ผู้บูชา ถือเป็นมหามงคล ส่ิง
ศักดิ์สิทธิ์ ท่ีอยู่คู่ประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราอีกด้วย 
 บริเวณด้านหน้าพระพิฆเนศ จะมีปูนปั้นรูปหนูอยู่สองตัว ช่ือว่าหนูมุสิกะ ซึ่งเป็นต้นห้อง
ของพระพิฆเนศ ซึ่งจะมี นักท่องเท่ียวต่อแถว ยาวยืนกระซิบท่ีรูปปั้นหนูนั้น เช่ือว่า ถ้าอยากได้ส่ิงใด 
ขอพรส่ิงใดให้สมหวังให้ไปกระซิบท่ีหูหนู แล้วหนูจะนำส่ิงท่ีเราขอนั้นไปบอกพระพิฆเนศให้ประทานส่ิง
ท่ีต้องการกลับมา มีเคล็ดลับ อีกอย่างในการขอพรคือ เวลาไปกระซิบบอกท่านหนู ให้เราเอามืออีก
ข้างอ้อมไปปิดรูหูของท่านหนูอีกข้างด้วย ท้ังนี้ เพราะป้องกันการฝากขอพรจะไม่เข้าหูซ้าย ทะลุ 
ออกไปหูขวานั่นเองภายใต้ฐานพระพิฆเนศเป็นห้องจัดแสดงวัตถุมงคลได้เปิดให้ประชาชนเข้าชม และ
สำหรับผู้ท่ี ต้องการบูชาองค์พระพิฆเนศ 
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 นอกจากนี้ตำแหน่งท่ีต้ังของวัดสมานรัตนาราม อยู่ในตำแหน่ง “ฮวงจุ้ยมงคล”(ถุงเงินถุง
ทอง) วัดสมานรัตนารามเดิมทีไม่ค่อยมี คนรู้จักว่าอยู่แห่งหนตำบลไหน มีความสำคัญอย่างไร มีหมอดู
ท่านหนึ่งเคยดูไว้ว่าวัดแห่งนี้ทึมๆ ผู้คนไม่รู้จักแต่มีของดี ปัจจุบัน วัดสมานรัตนาราม ไม่ได้รู้จัก เฉพาะ
ในหมู่คนไทยในประเทศ แม้แต่ต่างประเทศท่ัวโลกก็รู้จัก ผู้คนเดินทางมากราบไหว้ส่ิงศักด์ิสิทธิ์วันละ
หลายหมื่นคน ยิ่งทำให้วัดพัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง 
 นอกจากวัดสมานรัตนารามจะมีพระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขแล้ว  ยังมีส่ิงศักด์ิสิทธ์ คือ 
พระธาตุอินทร์แขวนจำลอง หลวงพ่อองค์ดำ พระพุทธรูปประจำจังหวัด ประดิษฐานจังหวัดละหนึ่ง
องค์หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ท่ีสุดในฉะเชิงเทรา หลวงพ่อประทานพรขอโชคลาภและ ให้สุขภาพแข็งแรง 
จระเข้โหราเทพารักษ์ประทานเรื่องโชคลาภการค้าขายพ่อปู่ฤาษี (พ่อแก่) บรมครูของเหล่าศิลปินทุก
แขนง ให้โชคลาภ เงินทอง, พระพิฆเนศปางปาฏิหาริย์ ๑๐๘ กร ขอส่ิงใดสำเร็จรวดเร็วทันใจ ดัง
ปาฏิหาริย์ พระโพธิสัตว์กวนอิม ปางประทาน บุตร แห่งโชคลาภ และประทานการงาน เงินทอง องค์
ปฐมต้นแบบองค์ใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย องค์ท้าวมหาพรหมท่ีใหญ่ท่ี สุดในโลก  พระราหูท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในประเทศอีกด้วย๖๑  
 
 ๒.๑๐.๒ สมาคมชาวฉะเชิงเทรา (แปดร้ิว)  
 ด้วย จังหวัดฉะ เชิงเทราหรือ เมื องแปดริ้ว เป็น จั งหวัด ท่ีมี อาณาเขตติด ต่อกับ
กรุงเทพมหานคร ดังนั้นลูกหลานชาวแปดริ้วจึงเข้ามาศึกษาและประกอบอาชีพ เป็นจำนวนมาก 
นอกจากนั้นชาวแปดริ้วยังได้กระจายออกไปอยู่ทุกภาคส่วนของประเทศไทย ท้ังนักธุรกิจ ข้าราชการ 
ทหาร ตำรวจ พลเรือน เกษตรกร ตลอดจน นักเรียน นักศึกษา ซึ่งหลายท่านต่างก็ประสบความสำเร็จ
ในชีวิตหน้าท่ีการงาน ดำรงตำแหน่งสำคัญระดับประเทศ และมีบทบาททางสังคมอย่างมากมาย 
นับเป็นการสร้างช่ือเสียงและความภาคภูมิใจในความเป็น “ชาวแปดริ้ว” หรือ “ลูกหลวงพ่อโสธร” 
ดังนั้น ชาวแปดริ้วจึงได้มีการรวมตัวกันต้ังสมาคมชาวฉะเชิงเทราขึ้นมาเพื่อเป็นการรวมกลุ่มชาวแปด
ริ้ว ท่ีอยู่ในทุกภาคส่วนของประเทศ ในการทำกิจกรรมทางสังคมอันเป็นการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
สาธารณะประโยชน์ต่อเมืองแปดริ้วและประเทศชาติ 
 สมาคมชาวฉะเชิงเทรา เดิมช่ือสมาคมชาวฉะเชิงเทราในกรุงเทพมหานคร จดทะเบียน
ก่อต้ังสมาคม เมื่อวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๒๗ สำนักงานแห่งแรกอยู่ท่ี ๖๖๔/๔๗ ซอย ๕๖ ถนนจรัญ
สนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร แห่งท่ี ๒  ต้ังอยู่ท่ีมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
แห่งท่ี ๓  ต้ังอยู่ท่ีบริษัทพิพรพงษ์ จำกัด และแห่งท่ี ๔  ต้ังท่ีอยู่หมู่บ้านเมืองทองธานี มีนายกสมาคม
ท้ังหมด ๖ คน ดังนี้ ได้แก่นายชูสง่า ฤทธิประศาสตร์  ดร.สุข พุคยาภรณ์  เป็นต้น จนกระท่ังมาถึงยุค

 

 ๖๑ พระประชาธรรมนาถ, หนังสือในโอกาสเจรญิอายวุัฒนมงคล ๔๓ ป,ี พิมพ์ครั้งที่ ๑ (กรุงเทพมหานคร: 
๒๕๖๐), หน้า ๑-๓. 
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นายกสมาคมคนท่ี ๖  คือ พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนี  พ.ศ. ๒๕๔๘ – ปัจจุบัน ท่ีสำคัญเพื่อเป็นการ
ตอบแทนพี่น้องชาวแปดริ้ว คณะกรรมการสมาคมจึงมีมติจะดำเนินการจัดสร้าง “เทวสถานอุทยาน
พระพิฆเนศองค์ใหญ่ท่ีสุดในโลก” ความสูงกว่า ๓๐ เมตรขึ้นบนริมฝ่ังแม่น้ำบางปะกงในพื้นท่ีอำเภอ
คลองเขื่อน เพื่อเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแหง่ใหม่ของจังหวัดฉะเชิงเทราและของประเทศไทย เพราะพระ
พิฆเนศเป็นมหาเทพสากลท่ีมีคนรู้จักท่ัวโลก โดยเมื่อโครงการแล้วเสร็จคาดว่าจะมีผู้ ท่องเท่ียวปีละ
หลายหมื่นคน ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมภาคการท่องเท่ียวในระยะยาวและมีความยั่งยืน อันจะช่วยให้พี่
น้องชาวแปดริ้วได้รับอานิสงส์ในภาคส่วนการประกอบธุรกิจด้านต่าง ๆ อาทิ เช่น การขายพืชผลสินค้า
การเกษตร ของฝาก ของท่ีระลึก อาหารการกิน การคมนาคม การขนส่ง ก่อให้เกิดการสร้างงานสร้าง
อาชีพแก่ประชาชน เป็นการขยายผลให้เกิดความเจริญในท้องถิ่นและเป็นการสร้างช่ือเสียงและของดี
เมืองแปดริ้วให้เป็นท่ีรู้จักมากยิ่งขึ้น และนอกจากนี้ ภายในบริเวณแท่นฐานองค์พระพิฆเนศ ยังเป็น
สถานท่ีเก็บรวบรวม เกียรติประวัติของชาวแปดริ้วท่ีได้สร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ 
เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏท้ังยังจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ เป็นตัวอย่างท่ีดีแก่
เยาวชนลูกหลานเมืองแปดริ้วที่จะได้ดำเนินตามแบบอย่างของบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อบ้านเมืองท่ี
เป็นบรรพบุรุษ และท่ีสำคัญความภาคภูมิใจในถิ่นฐานบ้านเกิดแม้ว่า “น้ำจะแยกสาย ไผ่จะแยกกอ” 
แต่คนแปดริ้วทั้งหมด คือ “ลูกหลานของหลวงพ่อโสธร” ภายหลัง   สมาคมได้มกีารจัดสร้างพระพุทธ 
โสธร รุ่นทองประทาน ได้ประกอบพิธีอย่างยิ่งใหญ่ ถึง ๓ วัน ภายในพระอุโบสถหลังใหม่ มีพระเถระ 
พระเกจิอาจารย์จากท่ัวประเทศ รวมถึงพระลามะช้ันสูงจากทิเบต และคณะสงฆ์จีนฝ่ายมหายาน 
ประกอบพิธีมังคลาภิเษกสมโภชอย่างเข้มขลัง จนทำให้สมาคมชาวฉะเชิงเทรา ได้เงินจำนวน ๑๒๐ 
ล้านบาท จึงได้นำรายได้ดังกล่าวมาดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ซื้อตึกท่ีทำการถาวรสมาคมชาว
ฉะเชิงเทรา อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นอาคารสูง ๘ ช้ัน และได้ต้ังช่ือว่า “อาคารทอง
ประทาน” เพื่อเป็นอนุสรณ์สืบต่อไป นอกจากนี้ ยังได้นำเงิน ๓๐ ล้านบาทต้ังเป็นมูลนิธิทองประทาน 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาและนำดอกผลมาช่วยสนับสนุนด้านการศึกษาของเยาวชนในจังหวัด
ฉะเชิงเทราอีกด้วย๖๒ 
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บทที่ ๓ 

วิธีดำเนินการวิจยั 

 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพระพุทธศาสนาของพนักงานในนิคม
อุตสาหกรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิ จัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามแนวพระพุทธศาสนาของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา  ซึ่งได้มี
วิธีดำเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 ๓.๒ ประชากรและผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
 ๓.๓ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ๓.๖ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใช้รูปแบบงานวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยเก็บข้อมูลจากเอกสาร รายงานการวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และแบบสอบถาม
ประกอบ และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการศึกษารายงานการวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง และมีการสัมภาษณ์ประกอบ  
 ๓.๑.๑ การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
 มุ่งเน้นการสำรวจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิด พัฒนาการ วิวัฒนาการ การผสมผสาน
และผลกระทบการเปล่ียนแปลงทางความเช่ือเกี่ยวกับพระพิฆเนศและความเช่ือทางพระพุทธศาสนา 
ในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
 



 

 

๗๘ 
 

 ๓.๑.๒ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
 โดยการสัมภาษณ์เจาะลึก โดยอาศัยแบบสัมภาษณ์ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย ซึ่งประกอบด้วยคำถามปลายปิดและคำถามปลายเปิด  
 

๓.๒ ประชากรและผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย สำหรับการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยโดยใช้
แบบสอบถาม ประชากรท่ีกำหนดครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้ประกอบกิจการ  ผู้มีภูมิลำเนาใกล้เคียงกับวัด
สมานรัตนาราม และอุทยานพระพิฆเนศ  จังหวัดฉะเชิงเทรา และประชาชนท่ีเดินทางไปเคารพกราบไว้
ในสถานท่ีท้ัง ๒ แห่ง ท่ัวไป ๔๐๐ คน โดยผู้วิจัยได้ทำการคัดเลือกประชากรด้วยการสุ่มแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) จำนวน ๒๐ รูป/คน ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ สำหรับผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้ประกอบ
กิจการ  ผู้มีภูมิลำเนาใกล้เคียงกับวัดสมานรัตนาราม และอุทยานพระพิฆเนศ  จังหวัดฉะเชิงเทรา รวม
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญท้ังส้ิน จำนวน ๒๑ รูป/คน  ดังต่อไปนี้ 
 ๑. พระประชาธรรมนาถ (ไพรัตน์ ปญฺญาธโร) เจ้าอาวาสวัดสมานรัตนาราม และเจ้าคณะ
อำเภอท่าตะเกียบ-แปลงยาว (ธรรมยุต) อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ๒. พระธีรวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน วัดสมานรัตนาราม  อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ๓. นายฉลอง สาววิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ๔. นายอภิวัฒน์ พุงทิราช อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ๕. นางนุกูล เจริญหินโชติ      อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ๖. นายเสกสรร สุขมาก อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ๗. นางศรีประไพ ทองดี อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ๘. นายอาวุธ นันทิทรรก อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ๙. นายบุญยืน ดิสณะ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ๑๐. นางอนงค์ นาคมา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ๑๑. พ.ต.ท. คำนึง พูลสวัสด์ิ อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ๑๒. นางมาลัยพร ไทยเจริญ อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ๑๓. นางประทุม ยิ้มพราย อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ๑๔. นางวิไล ทองผาชวาก อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ๑๕. นางเปล่ียน ท่อนแก้ว อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ๑๖. นางอัญชัน ศิริอุดมศิลป์  อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ๑๗. นางประเสริฐ ศิริอุดมศิลป์ อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 



 
 

 

๗๙ 

 ๑๘. นางศรีนวล สุขแพทย์ อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ๑๙. นายการุณย์ สุขแพทย์ อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ๒๐. นางหวาน วาสศิริ อำเภอเมืองพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ๒๑. นายเจตนิพัทธ์ พิธิยานุวัฒน์ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  
 

๓.๓ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ๓.๓.๑ ข้อมูลเชิงปริมาณ 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับพระพิฆเนศ: แนวคิด พัฒนาการ 
และวิวัฒนาการผสมผสานความเช่ือสังคมไทยของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความเช่ือเรื่องพระพิฆเนศของ
ประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราและประชาชนท่ัวไป มี ๓ ขั้นตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี ๑ เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check List) ซึ่งเป็นคำถามเกี่ยวกับข้อมูล
ท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา อาชีพ จำนวน
สมาชิกในครอบครัว ศาสนาท่ีนับถือ   
 ตอนท่ี ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อแนวคิด พัฒนาการ วิวัฒนาการ
ผสมผสานทางความเช่ือเกี่ยวกับพระพิฆเนศในสังคมไทย ฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย 
 ๒.๑) ด้านแนวคิดเกี่ยวกับความเช่ือเรื่องพระพิฆเนศ ได้แก่ ข้อ ๑-๕ 
          ๒.๒) ด้านพัฒนาการของความเช่ือเรื่องพระพิฆเนศ ได้แก่ ข้อ ๕-๑๐ 
           ๒.๓) ด้านการผสมผสานทางความเช่ือเรื่องพิฆเนศ ได้แก่ ข้อ ๑๑-๑๕ 
           ๒.๔) ด้านผลกระทบและการเปล่ียนแปลงต่อความเช่ือทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ 
ข้อ ๑๖-๒๐ 
 สำหรับการให้คะแนนในแต่ละข้อของแบบสอบถามท่ีเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) มีเกณฑ์การให้คะแนนดังต่อไปนี้ 
 เห็นด้วย/จริง มากท่ีสุด ให ้ ๕ คะแนน 
 เห็นด้วย/จริง มาก  ให ้ ๔ คะแนน 
 เห็นด้วย/จริง ปานกลาง ให้  ๓ คะแนน 
 เห็นด้วย/จริง น้อย  ให ้ ๒ คะแนน 
 เห็นด้วย/จริง น้อยท่ีสุด ให ้ ๑ คะแนน 
 
 ตอนที่ ๓ ปัญหา หรืออุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน 
 



 

 

๘๐ 
 

 
 
           ความเที่ยงตรงและความเชื่อม่ันของเคร่ืองมือ 
          การตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา Content Validity ตรวจสอบโดยผู้เช่ียวชาญ ๕ 
ท่าน ได้แก่ 
 ๑. พระมหากฤษณ์ธนินต์ เสฏฺฐเมธี, ดร. อาจารย์วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๒. พระมหาปิยะบุตร ปญฺญาวฑฺฒโน, ดร. อาจารย์วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๓. พระครูสังฆรักษ์วิจิตร จิตฺตถาวโร, ดร. อาจารย์วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๔. ผศ.ดร.จตุพล พรหมมี อาจารย์วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 
 ๕. นายภูริทัติ ศรีอร่าม อาจารย์วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 
 พิจารณาความสอดคล้องของแบบสอบถาม (IOC) โดยคัดเลือกข้อความท่ีมีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) ต้ังแต่ ๐.๕ ขึ้นไป ส่วนคำถามท่ียังไม่ผ่านเกณฑ์ ต้องปรับปรุงตามข้อแนะนำของผู้
เช่ืยวชาญ นอกจากนี้ การตรวจสอบความเช่ือมั่น (Reliability) โดยนำเครื่องมือไปทดลองใช้ (Try-
out) กับอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยสงฺฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จำนวน ๔๐ รูป/คน แล้วนำเครื่องมือมาวิชเคราะห์หาความเช่ือมั่นโดยเฉพาะตอนท่ีวัดความคิดเห็น 
ซึ่งแบ่งระดับเป็น ๕ ระดับ เมื่อได้รับการทดสอบแล้วพบว่ามีความเท่ียงตรง (validity) ท่ีดี โดยมี
ค่า content validity = ๐.๖๕ และมีความเช่ือมั่น (reliability) ท่ีดี  โดยมีความสอดคล้องภายใน 
(internal consistency) ซึ่งแสดงค่า Cronbach’s alpha coefficient = ๐.๘๔ 
 
 ๓.๓.๒ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 เป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเป็นแบบสัมภาษณ์เจาะลึก และการศึกษาจากข้อมูล
ท่ีมีผู้บันทึกไว้แล้วโดยผู้อื่น โดยลักษณะข้อมลูท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ 
 ๑. ข้อมูลปฐมภูมิ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ศึกษาวิธีการ
สร้างแบบสัมภาษณ์ท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลจากเอกสาร ตำราและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทาง
ในการกำหนดกรอบความคิดในการสร้างแบบสัมภาษณ์ ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารการวิจัย
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ี



 
 

 

๘๑ 

กำหนดไว้ กำหนดหัวข้อการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ผู้วิจัยจะทำการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกได้แก่บุคคล
ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง และสร้างแบบสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง (Structured Interview) ซึ่งมีการกำหนดคำถามในการสัมภาษณ์ไว้ล้วงหน้าโดยผู้วิจัยได้
ทำการกำหนดคำถามในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลอย่างกว้างในการสัมภาษณ์  
  การต้ังคำถามในแบบสัมภาษณ์สำหรับผู้บริหาร ผู้ประกอบการ ประชาขนท่ัวไป 
เกี่ยวกับแนวคิด พัฒนาการ วิวัฒนาการ การผสมผสาน ผลกระทบและการเปล่ียนแปลงทางความเช่ือ
ในสังคมไทย โดยแบ่งแบบสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น ๔  ตอนดังนี้ 
  ตอนท่ี ๑   แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์ 
  ตอนท่ี ๒   แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับพิฆเนศ แนวคิด พัฒนาการ วิวัฒนาการทางความ
เช่ือ 
  ตอนท่ี ๓   แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการผสมผสานทางความเช่ือเกี่ยวกับพระพิฆเนศ
กับความเช่ือทางพระพุทธศาสนาในสังคมไทย 
  ตอนท่ี ๔   แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงของความเช่ือใน
สังคมไทย 
 ๒. ข้อมูลทุติยภูมิ เก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ วารสาร เอกสารทางวิชาการต่าง ๆ 
และสืบค้นข้อมูลจาก Internet ท่ีเกี่ยวข้องกับแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อแนวคิด 
พัฒนาการ และวิวัฒนาการ การผสมผสานทางความเช่ือในสังคมไทย 
 

๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมีข้ันตอน ดังนี้ 
 ๓.๔.๑ แบบสอบถาม (Questionnaire) 
แบบสอบถามมีข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
 ๑. ศึกษาทำหนังสือถึงเจ้าอาวาสวัดสมานรัตนาราม และผู้บริหารอุทยานพระพิฆเนศ เพื่อ
ขอความอนุเคราะห์ในการการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย พร้อมท้ังแบบสอบถาม จำนวน ๔๑๕ 
ฉบับ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ด้วยวิธีการไปแจกด้วย
ตนเองรับกลับคืนด้วยตนเอง ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จำนวน ๔๐๐ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 
๙๖.๐๐ 

 ๒. นำข้อมูลท่ีได้ท้ังหมดมาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

 

 ๓.๔.๒ สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) 
 แบบสัมภาษณ์มขีั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
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 ๑. ผู้ศึกษาทำหนังสือถึงเจ้าอาวาสวัดสมานรัตนาราม เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการ
สัมภาษณ์ พร้อมแบบสัมภาษณ์ เพื่อเป็นข้อมูลในการเตรียมความพร้อมในการให้สัมภาษณ์ พร้อมนัด
หมายวัน เวลา และสถานท่ีในการสัมภาษณ์  
 ๒. ทำการนัดวัน เวลา และสถานท่ีกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informant) เพื่อสัมภาษณ์
ตามท่ีกำหนดไว้ 
 ๓. ผู้วิจัยประสานดำเนินการสัมภาษณ์ด้วยแบบสัมภาษณ์ ตามท่ีนัดหมายวัน เวลา และ
สถานท่ีในการสัมภาษณ์ โดยมีการบันทึกเทป จดบันทึก และถ่ายภาพนิ่งระหว่างการสัมภาษณ์ 
 ๔. นำข้อมูลดิบท่ีได้มารวบรวมเพื่อวิเคราะห์โดยวิธีการท่ีเหมาะสมและนำเสนอต่อไป 
   
 

๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ๓.๕.๑ ข้อมูลเชิงปริมาณ 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ประกอบด้วยสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยใช้เกณฑ์ประเมินค่า
ระดับคุณภาพชีวิต แบ่งคะแนนออกเป็นช่วง แต่ละช่วงมีความหมายดังต่อไปนี้๑ 
  ๔.๕๐-๕.๐๐  หมายถึง  มีคุณภาพชีวิตท่ีดีมาก 
  ๓.๕๐-๔.๔๙  หมายถึง  มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
  ๒.๕๐-๓.๔๙  หมายถึง  มีคุณภาพชีวิตระดับปานกลาง 
  ๑.๕๐-๒.๔๙  หมายถึง  มีคุณภาพชีวิตท่ีไม่ดี 
  ๑.๐๐-๑.๔๙  หมายถึง  มีคุณภาพชีวิตท่ีไม่ดีมาก 
  
 ๓.๕.๒ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมีลำดับขัน้ตอนในการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 ๑. ผู้วิจัยจะนำข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ โดยนำคำสัมภาษณ์จากผู้ถูกสัมภาษณ์มา
เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างของแต่ละบุคคล และจัดลำดับความสำคัญและคุณลักษณะ
ของข้อมูล 
 ๒. นำข้อมูลจากการสัมภาษณ์ท่ีจัดลำดับความสำคัญแล้วนำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลทาง
เอกสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อท่ีจะทราบถึงลักษณะ
ท่ีคล้ายคลึงกันและแตกต่างกันของข้อมูล 

 

 ๑สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์, การวิจัยทางการศึกษา, (ลพบุรี: ฝ่ายเอกสารการพิมพ์สถานบันราชภัฏเทพ
สตรี, ๒๕๔๖), หน้า ๑๓๙-๑๔๐. 
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 ๓. นำข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์และจากการศึกษาต่าง ๆ มาทำการวิเคราะห์ข้อมูล
ร่วมกันอย่างเป็นระบบและนำไปสู่การเช่ือมโยงข้อมูลเข้าด้วยกัน แสดงความสำคัญของข้อมูลได้
ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อสะดวกในการวิเคราะห์และเขียนรายงานข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา 
 ดังนั้น ข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีได้จากการตอบประเด็นสัมภาษณ์ (Interview Research) 
ข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ (Document Research) จะถูกนำมาวิเคราะห์และประมวลผลออกมาใน
ลักษณะของการพรรณนาซึ่งนำไปสู่คำตอบในการศึกษาและสรุปตามหลักวิชาการประกอบการเขียน
รายงานเพื่อช้ีให้เห็นถึงแนวคิด พัฒนาการ วิวัฒนาการผสมผสานทางความเช่ือเรื่องพิฆเนศใน
สังคมไทยต่อไป 
 

๓.๖ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ๓.๖.๑ วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามด้วยสถิติพื้นฐานร้อยละ  
(Percentage) ดังสูตรต่อไปนี้ 

สูตรค่าร้อยละ  (Percentage) 

P  = 
f 

x  100 
n 

  เมื่อ    P  แทน  ค่าร้อยละ 
   f   แทน  จำนวนหรือความถ่ีท่ีต้องการหาค่าร้อยละ 
   n   แทน จำนวนข้อมูลท้ังหมด 

 ๓.๖.๒ วิเคราะห์ระดับความคิดเห็น ด้วยสถิติพื้นฐานค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ดังสูตรต่อไปนี้ 

สูตรค่าเฉลี่ย (Mean)   
X    
= 

 
N 

เมื่อ   X แทน คะแนนตัวกลางเลขคณิต 

    แทน ผลรวมทั้งหมดของคะแนน 
   N แทน จำนวนคะแนนในข้อมูลนั้น 

สูตรค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
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เมื่อ SD แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

X 2 แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกำลังสอง 

(X )2 แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมดยกกำลังสอง 
N แทน จำนวนในกลุ่มตัวอย่าง  



 

 

บทที่ ๔ 

ผลการวิจัย 

  การวิจัยเรื่อง “แนวคิด พัฒนาการ วิวัฒนาการผสมผสานทางความเช่ือในสังคมไทย” 
ผู้วิจัยได้นำเสนอผลการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น ๔ ตอน ดังนี้ 
  ๔.๑ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ๔.๒ แนวคิด พัฒนาการ วิวิวัฒนาการทางความเช่ือเรื่องพิฆเนศในสังคมไทย 
  ๔.๓ การผสมผสานทางความเช่ือเรื่องพิฆเนศและความเช่ือทางพระพุทธศาสนา 
  ๔.๔ ผลกระทบและการเปล่ียนแปลงทางความเช่ือทางพระพุทธศาสนาในสังคมไทย 
  ๔.๕ องค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย 
 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 N  หมายถึง  ประชากรท้ังหมด 
 n  หมายถึง  กลุ่มตัวอย่าง 
    หมายถึง  ค่าคะแนนเฉล่ีย 
 S.D.  หมายถึง  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

๔.๑ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

วิเคราะห์จำนวนและร้อยละ จำแนกตามข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับเรื่อง
แนวคิด พัฒนาการ วิวัฒนาการ การผสมผสานทางความเช่ือในสังคมไทย  
 ผลการศึกษาลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน ๔๐๐ คน มีรายละเอียด

ดังต่อไปนี้ 

 ๔.๑  เพศ 
 จำแนกตามเพศ ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน  ๒๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๕ 

และเป็นเพศหญิง จำนวน ๑๖๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๕ รายละเอียดดังตารางท่ี ๑ 



๘๕ 
 

ตารางที่ ๔.๑  จำนวนและร้อยละของประชากรจำแนกตามเพศ 

เพศ จำนวน ร้อยละ 
ชาย ๒๓๔ ๕๘.๕ 
หญิง ๑๖๖ ๔๑.๕ 
รวม ๔๐๐ ๑๐๐.๐ 

 

 ๔.๑. อายุ 
 ประชากรส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง ๒๐-๔๐ ปี จำนวน  ๑๕๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕ 

มีอายุอยู่ระหว่าง ๓๑-๔๐ ปี จำนวน ๑๒๗ คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๘ มีอายุมากกว่า ๔๐ ปีขึ้นไป จำนวน 

๑๐๑ คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๓ และมีอายุน้อยกว่า ๒๐ ปี  จำนวน ๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๕ 

รายละเอียดดังตารางท่ี ๒ 

ตารางที่ ๔.๑  จำนวนและร้อยละของประชากรจำแนกตามอายุ (ต่อ) 

อาย ุ จำนวน ร้อยละ 
น้อยกว่า ๒๐ ปี ๑๘ ๔.๕ 
๒๐ – ๓๐ ปี ๑๕๔ ๓๘.๕ 
๓๑ – ๔๐ ปี ๑๒๗ ๓๑.๘ 
มากกว่า  ๔๐ ปี ขึ้นไป ๑๐๑ ๒๕.๓ 
รวม ๔๐๐ ๑๐๐.๐ 

 

 ๔.๑  ระดับการศึกษา  
 ประชากรส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน ๒๘๘ คน คิดเป็นร้อยละ 

๗๒.๐  จบระดับปริญญาตรี จำนวน ๑๐๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๓ จบระดับปริญญาเอก จำนวน ๖ 

คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๕และจบระดับปริญญาโท จำนวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๓ รายละเอียดดัง

ตารางท่ี ๓ 

ตารางที่ ๔.๑ จำนวนและร้อยละของประชากรจำแนกตามระดับการศึกษา (ต่อ) 

ระดับการศึกษา จำนวน ร้อยละ 
ต่ำกว่าปริญญาตรี ๒๘๘ ๗๒.๐ 



๘๖ 
 

ปริญญาตร ี ๑๐๑ ๒๕.๓ 
ปริญญาโท ๕ ๑.๓ 
ปริญญาเอก ๖ ๑.๕ 
รวม ๔๐๐ ๑๐๐.๐ 

 

 ๔.๑  อาชีพ 

 ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขายหรืออาชีพอิสระ จำนวน  ๑๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ 

๓๗.๕ ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท จำนวน ๑๐๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๕ ประกอบอาชีพ

ลูกจ้างประจำ ๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐ ประกอบอาชีพรับจ้าง จำนวน ๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ 

๘..๓ ประกอบอาชีพเป็นลูกจ้างช่ัวคราว จำนวน ๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๕ เป็นนักเรียน/นักศกึษา 

จำนวน ๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๘ ประกอบอาชีพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน ๘ คน คิดเป็น

ร้อยละ ๒.๐ และประกอบอาชีพเป็นข้าราชการ  จำนวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑ รายละเอียดดัง

ตารางท่ี ๔ 

ตารางที่ ๔.๑ จำนวนและร้อยละของประชากรจำแนกตามอาชีพ (ต่อ) 

อาชีพ จำนวน ร้อยละ 
รับราชการ ๔ ๑.๐ 
พนักงานมหาวิทยาลัย ๘ ๒.๐ 
พนักงานบริษัท ๑๐๖ ๒๖.๕ 
ลูกจ้างประจำ ๔๐ ๑๐.๐ 
ลูกจ้างช่ัวคราว ๓๐ ๗.๕ 
นักเรียน/นักศึกษา ๑๙ ๔.๘ 
ค้าขาย/อาชีพอิสระ ๑๕๐ ๓๗.๕ 
รับจ้าง ๓๓ ๘.๓ 
เกษตรกร/ชาวประมง ๖ ๑.๕ 
นักบวช ๔ ๑.๐ 
รวม ๓๙๔ ๙๘.๕ 

 ๔.๑.๕ รายได้ส่วนตัวต่อเดือน 



๘๗ 
 

 ประชากรส่วนใหญ่มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือนน้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน  ๑๒๗ คน 

คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๘ มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือนตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ บาท จำนวน  ๑๔๔คน คิด

เป็นร้อยละ ๓๖.๐ มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือนตั้งแต่ ๑๕,๐๐๐-๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน  ๖๕ คน คิดเป็น

ร้อยละ ๑๖.๐ มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือนมากกว่า ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน  ๖๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐  

รายละเอียดดังตารางท่ี ๕ 

ตารางที่ ๔.๑  จำนวนและร้อยละของประชากรจำแนกตามรายได้ส่วนตัวต่อเดือน (ต่อ) 

รายได้ส่วนตัวต่อเดือน จำนวน ร้อยละ 
น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท ๑๒๗ ๓๑.๘ 
๑๐,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ บาท ๑๔๔ ๓๖.๐ 
๑๕,๐๐๑-๒๐,๐๐๐ บาท ๖๕ ๑๖.๓ 
มากกว่า ๒๐,๐๐๐ บาท ๖๔ ๑๖.๐ 

รวม ๔๐๐ ๑๐๐.๐ 
 

 ๔.๑  ภูมิลำเนา 

 ประชากรส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคตะวันออก จำนวน  ๑๖๑ คน คิดเป็นร้อยละ 

๔๐.๓ มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๑๒๔ คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๐ มีภูมิลำเนาอยู่

ในภาคกลางจำนวน ๘๙ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๓ และมีภูมิลำเนาอยู่ในภาคใต้ จำนวน ๒๐ คน คิดเป็น

ร้อยละ ๕.๐ รายละเอียดดังตารางท่ี ๖ 

ตารางที่ ๔.๑   จำนวนและร้อยละของประชากรจำแนกตามภูมิลำเนา (ต่อ) 

ภูมิลำเนา จำนวน ร้อยละ 
ภาคกลาง ๘๙ ๒๒.๓ 
ภาคเหนือ ๖ ๑.๕ 
ภาคใต้ ๒๐ ๕.๐ 

ภาคตะวันออก ๑๖๑ ๔๐.๓ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๒๔ ๓๑.๐ 

รวม ๔๐๐ ๑๐๐.๐ 
 ๔.๑.๗  จำนวนสมาชิกในครอบครัว 



๘๘ 
 

  ประชากรส่วนใหญ่มีสมาชิกในครอบครัวมากกว่า ๕ คน จำนวน  ๑๗๔ คน คิดเป็น

ร้อย ๔๓.๕ มีสมาชิกในครอบครัวจำนวน ๓- ๔ คน จำนวน ๑๖๓ คน  คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๘ และมี

สมาชิกในครอบครัว ๑-๒ คน จำนวน ๖๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๘ รายละเอียดดังตารางท่ี ๗ 

ตารางที่ ๔.๑  จำนวนและร้อยละของประชากรจำแนกตามจำนวนสมาชิก (ต่อ) 

จำนวนสมาชิก จำนวน ร้อยละ 
๑-๒ คน ๖๓ ๑๕.๘ 
๓-๔ คน ๑๖๓ ๔๐.๘ 

มากกว่า ๕ คน ๑๗๔ ๔๓.๕ 
รวม ๔๐๐ ๑๐๐.๐ 

 

 ๔.๑   ศาสนาที่นับถือ 
 ประชากรส่วนใหญ่น ับถือศาสนาพุทธ จำนวน  ๔๐๐ คน คิดเป็นร ้อยละ ๑๐๐ 
รายละเอียดดังตารางท่ี ๘ 

ตารางที่ ๔.๑   จำนวนและร้อยละของประชากรจำแนกตามศาสนาที่นับถือ (ต่อ) 

ศาสนาที่นับถือ จำนวน ร้อยละ 
พุทธ ๔๐๐ ๑๐๐.๐ 
รวม ๔๐๐ ๑๐๐.๐ 

๔.๒  ความคิดเห็นเกี ่ยวกับแนวคิด พัฒนาการ วิวัฒนาการผสมผสานความเช่ือ

 เรื่องพระพิฆเนศในสังคมไทย 

 ตารางที่ ๔.๒  แนวคิดเก่ียวกับพระพิฆเนศ 

ด้านแนวคิดเก่ียวกับพระพิฆเนศ Mean S.D. ระดับ 
ความสำคัญ 

๑. เป็นเทพแห่งการขจัดอุปสรรค   ๔.๐๒ .๘๒๖ มาก 
๒. เป็นเทพแห่งโชคลาภ ๓.๙๓ .๙๔๗ มาก 
๓. เป็นเทพแห่งศิลปวิทยา ๓.๙๑ .๙๒๘ มาก 
๔. เป็นเทพเป็นท่ีพึ่งทางใจของผู้ประสงค์จะพ้น
จากทุกข์    

๔.๐๒ .๘๒๖ มาก 

 



๘๙ 
 

 ตารางที่ ๔.๒ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายระดับการ

ให้ความสำคัญในการพิจารณาในด้านพัฒนาการและวิวัฒนาการทางความเชื่อ (ต่อ) 

ด้านการพัฒนาการ วิวัฒนาการทางความเชื่อ Mean S.D. ระดับ 
ความสำคัญ 

๑. การเคารพนับถือพระพิฆเนศมีมาต้ังแต่สมัย
เริ่มประวัติศาสตร์ชาติไทย 

๓.๗๒ .๙๑๐ มาก 

๒. การเคารพนับถือพระพิฆเนศเพราะประชาชน
เห็นผู้นำให้ความเคารพนับถือจึงเคารพนับถือหรือ
ประพฤติปฏิบัติตาม 

๓.๗๓ .๙๐๓ มาก 

๓. หน่วยงานภาครัฐของไทยบางหน่วยงานได้นำ
รูปพระพฆิเนศมาทำเป็นตราสัญลักษณ์ เพื่อแสดง
ความเคารพย่องย่องท่าน 

๓.๖๕ .๘๓๓ มาก 

 

 ตารางที่ ๔.๒ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายระดับการ

ให้ความสำคัญในการพิจารณาในด้านการผสมผสานทางความเชื่อในสังคมไทย (ต่อ) 

ด้านการผสมผสานทางความเชื่อระหว่างพุทธ
และฮินดู 

Mean S.D. ระดับ 
ความสำคัญ 

๑. ปัจจุบันความเช่ือเรื่องเทพหรือเทวดาท้ังแบบ
พราหมณ์หรือฮินดูและแบบพุทธของสังคมไทย
ยากท่ีจะแยกออกจากกัน 

๓.๖๖ .๗๐๙ มาก 

๒. ในการบำเพ็ญกุศลพิธีหรือบุญพิธี มักมีเรื่อง
เทพ/เทวดาเข้าเกี่ยวข้องเสมอ เช่นการสวด
อัญเชิญเทพหรือเทวดามาสถิตในมณฑลพิธี 

๓.๖๗ .๗๕๓ มาก 

๓. เหล่าศิลปินไทยแทบทุกแขนงต่างให้ความ
เคารพนับถือบูชาพระพิฆเนศ 

๓.๘๐ .๗๔๘ มาก 

๔. การสร้างรูปพระพิฆเนศไว้เคารพบูชา ไว้ให้เช่า
เพื่อการหาทุนสร้างสาธารณประโยชน์ ศาสน
สถานหรือเพื่อการท่องเท่ียวตามสถานท่ีต่าง ๆ ใน
ประเทศไทยมีมากขึ้นทุกวันอย่างเห็นได้ชัด 

๓.๘๗ .๘๑๔ มาก 



๙๐ 
 

 ตารางที่ ๔.๒ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายระดับการ

ให้ความสำคัญในการพิจารณาในด้านผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงทางความเชื่อในสังคมไทย 

(ต่อ) 

ด้านผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงทางความเชื่อ
ในความเชื่อในสังคมไทย 

Mean S.D. ระดับ 
ความสำคัญ 

๑. สังคมไทยส่วนมากสับสนไม่สามารถจำแนกว่า
ความเช่ือแบบใดเป็นพุทธหรือความเช่ือแบบใดเป็น 
พรามณ์หรือฮินดู 

๓.๖๙ .๘๓๘ มาก 

๒. ผลกระทบทางความเช่ือของสังคมไทยไม่น่าจะมี 
ถึงมีก็ไม่มาก เพราะพุทธและฮินดูมีคำสอนท่ีแตกต่าง
กันอยู่แล้ว 

๓.๖๗ .๗๗๖ มาก 

๓. ไม่ว่าพระพุทธเจ้าหรือศาสดาของศาสนาอื่น ทุก
ท่านล้วนสอนคนให้เป็นคนดี 

๔.๒๘ .๗๙๖ มากท่ีสุด 

๔. สังคมไทยให้ความสำคัญเรื่องปากท้องของตน 
เศรษฐกิจต้องมาก่อน เช่นการอยู่ดีกินดี เช่ือเทพหรือ
เทวดาองค์ใดก็ได้ ขอให้ได้ประสบผลได้เร็วเช่นความ
ร่ำรวย การไร้โรคาพยาธิ เป็นต้น เป็นใช้ได้ 

๔.๐๑ .๘๓๙ มาก 

๕. หากผู้นำของไทยทุกภาคส่วน ร่วมสร้างความ
เข้าใจด้านความเช่ือท่ีถูกต้อง สังคมไทยก็จะไม่เกิด
ความสับสน เพราะรู้จักการแยกแยะ 

๔.๑๑ .๘๗๒ มาก 

 
  
 เมื่อวิเคราะห์ความเห็นเกี่ยวกับพระพิฆเนศ ท้ัง ๔ ด้านแล้วได้ผลโดยย่อดังนี้ คือ 
 ๑. ด้านแนวคิดเกี ่ยวกับความเชื่อเรื ่องพระพิฆเนศในสังคมไทยพบว่าค่าเฉลี่ย Mean 
ตั้งแต่ ๓.๖๕ – ๔.๐๒ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Standard Deviation มีค่าตั้งแต่ ๐.๗๐๙ – ๐.๙๕๕ 
อยู่ในระดับมาก รายละเอียดดังตารางท่ี ๙ 
  ๒. ด้านพัฒนาการและวิวัฒนาการพบว่า มีค่า ค่าเฉลี่ย Mean ตั้งแต่ ๓.๖๕ – ๓.๗๓ 
ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน Standard Deviation มีค่าตั ้งแต่ ๐.๘๓๓ – ๐.๙๐๓  อยู ่ในระดับมาก 
รายละเอียดดังตารางท่ี ๑๐ 



๙๑ 
 

  ๓. ด้านการผสมผสานความเช่ือทางสังคมไทยพบว่า มีค่า ค่าเฉล่ีย Mean ต้ังแต่ ๓.๖๖ – 
๓.๘๗ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Standard Deviation มีค่าตั้งแต่ ๐.๗๐๙ -๐.๘๑๔  อยู่ในระดับมาก
เช่นกัน รายละเอียดดังตารางท่ี ๑๑ 
 ๔. ด้านผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงต่อความเชื่อในสังคมไทย พบว่า มีค่า ค่าเฉล่ีย 
Mean ตั้งแต่ ๓.๖๗ – ๔.๑๑ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Standard Deviation มีค่าตั้งแต่ ๐.๗๐๙ – 
๐.๘๑๔    อยู่ในระดับมาก รายละเอียดดังตารางท่ี ๑๒ 
 

๔.๓  สัมภาษณ์แนวคิด พัฒนาการและวิวัฒนาการ การผสมผสานทางความเชื่อใน     
 สังคมไทย 

เพื่อให้ได้ข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพเรื่องพระพิฆเนศ: แนวคิด พัฒนาการและวิวัฒนาการ กา
ผสมผสานทางความเชื่อในสังคมไทย ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ ผู้วิจัยได้ทำการคัดเลือกกลุ่มบุคคล
ตัวอย่าง ๒๑ รูป/คนโดยการสัมภาษณ์ในสถานท่ี ๒ แห่งท่ีมีรูปป้ันพระพิฆเนศต้ังอยู่ เพื่อให้ง่ายต่อการ
เก็บข้อมูล จึงได้แบ่งผู้ให้การสัมภาษณ์เป็น ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มที่ ๑ สัมภาษณ์บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ภายในบริเวณวัดสมานรัตนาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา ท่ีมีพระพิฆเนศใหญ่ท่ีสุดในโลก และประชาชนท่ี
อยู่ในบริเวณใกล้เคียง จำนวน ๑๐ รูป/คน และกลุ่มที่ ๒ สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่และประชาชนที่อยู่ใน
บริเวณพื้นท่ีอุทยานพระพิฆเนศยืนทำด้วยสัมฤทธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๑๐ คน และผู้เช่ียวชาญ
ด้านพระพุทธศาสนาอีก ๑ ท่าน ก่อนจะลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์ ได้ออกหนังสือถึงผู้ให้การสัมภาษณ์
พร้อมข้อมูลเพื่อการทำความเข้าใจในการให้คำตอบ ซึ่งประกอบด้วยประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้ 
 ประเด็นท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 ประเด็นท่ี ๒ แนวคิด พัฒนาการ วิวัฒนาการการผสมผสานทางความเช่ือของสังคมไทย 
 ประเด็นท่ี ๓ ด้านการผสมผสานทางความเช่ือในสังคมไทย 
 ประเด็นท่ี ๔ ด้านผลกระทบและการเปล่ียนแปลงทางความเช่ือของสังคมไทย 
 ประเด็นท่ี ๕ ข้อเสนอแนะ 
 
 ประเด็นที่ ๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

 ผู้ให้ข้อมูลสำหรับการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นคนท่ีมีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีทางภาคตะวันออก มี

ภูมิลำเนาจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี หรือจังหวัดใกล้เคียง เป็น ส่วนอาชีพของผู้ให้สัมภาษณ์มี

หลากหลายเช่นเป็นพระภิกษุ เป็นอดีตข้าราชการท่ีเกษียณ เป็นชาวบ้านหรือผู้ประกอบการท่ีทำมาหา

กินใกล้พื้นท่ีท่ีมีรูปเหมือนพระพิฆเนศต้ังอยู่ หรือเป็นนักท่องเท่ียวท่ีอยู่ในพื้นท่ีใกล้เคียงหรือในจังหวัด

ทางภาคตะวันออก มีอายุระหว่าง ๒๐-๗๐ ปี 



๙๒ 
 

 ประเด็นที่ ๒  แนวคิดเก่ียวกับความเชื่อเร่ืองพิฆเนศในสังคมไทย 

 ผู้ให้ข้อมูลส่วนมากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ แนวคิด พัฒนาการ วิวัฒนาการทางความเช่ือ

ของสังคมไทยค่อนข้างน้อยหรืออยู่ในวงจำกัด ไม่ได้มีการศึกษาอย่างลึกซึ้งหรือจริงจัง ดังนั้นส่วนมาก

ได้ทราบแนวคิดหรือการพัฒนาการและวิวัฒนาการเกี่ยวกับพระพิฆเนศไม่มาก ได้ความรู้จากการอ่าน

หนังสือ จากการดูรายการทางสถานีโทรทัศน์หรือจานดาวเทียม จากส่ือออนไลน์ หรือจากการบอกเล่า

จากผู้อื่น เป็นต้น 

 จากลงพื้นทีเพื ่อสัมภาษณ์ผู ้บริหาร เจ้าของกิจการ และประชาชนเกี่ยวกับแนวคิด

เกี่ยวกับความเช่ือเรื่องพระพิฆเนศมากนัก โดยมากจะทราบโดยเพียงจากการบอกเล่าจากปากต่อปาก

หรือจากสื่อแขนงต่าง ๆ ผ่านรายการโทรทัศน์บ้าง หรือทางอ่านหนังสือพิมพ์บ้าง พระประชาธรรม

นาถ๑กล่าวว่า เรื่องพระพิฆเนศ โดยส่วนตัวแล้ว อาตมายังไม่ทราบประวัติหรือเบื้องลึกอะไร เพราะ

ตอนที่เข้ามาบวช ก็บวชด้วยศรัทธาในพระพุทธศาสนา เมื่อบวชแล้วได้อธิษฐานว่า หากมีเทพองค์ใด

องค์หนึ่งมาช่วยเราบูรณะหรือพัฒนาวัด เราจะสร้างรูปเทพนั้นไว้หน้าวัด จะเป็นเทพองค์ใดก็ได้ เพราะ

ช่วงนั้น วัดสมานรัตนานี้ทรุดโทรมและใครๆไม่รู้จัก และเวลาสวดมนต์เช้าหรือสวดมนต์เย็นเสร็จแล้ะ

จะมาอธิษฐานไว้ อีกช่วงนั้นยังเป็นพระหนุ่ม ยังไม่เป็นท่ีรู้จักของคนท่ัวไป และคนท่ีจะเข้ามาวัดก็น้อย 

เพราะเป็นวัดค่อนข้างจะร้าง ขาดการบูรณะซ่อมแซมมาประมาณ ๕๐ ปี อยู่มาสักระยะหนึ่งมีเหตุ

บังเอิญ มีคนมาชวนให้สร้างวัตถุมงคล ท้าวจตุคามรามเทพ มีทุนอยู่บางส่วน จึงได้สร้าง สร้างเสร็จแล้ว

เกิดกระแสผู้คนกำลังนิยมชมชอบท้าวจตุคามรามเทพ และเป็นวัดแรกๆที่สร้างวัตถุมงคลประเภทนี้ จึง

ได้เงินมารก้อนหนึ่ง เกือบ ๑๐ ล้าน หลังจากนั้นไม่นาน กระแสท้าวจตุคามรามเทพเริ่มตก คิดว่าเงินท่ี

หามาได้ก็ยังขาดนิดหน่อยในการท่ีจะนำมาใช้พัฒนาวัด   เมื่อคิดว่าจะสร้างวัตถุมงคลอะไรดีหนอ ได้มี

คนมาแนะนำให้สร้างพระพิฆเนศ จึงตอบตกลงตกลงสร้างวัตถุมงคล โดยสร้างเหรียญพระพิฆเนศด้าน

หนึ่ง หลวงพ่อโสธรอีกด้านหนึ่ง ผลปรากฎว่าคนเริ่มหันมาบูชาพระพิฆเนศวัตถุมงคล กลายเป็นวัตถุ

มงคลท่ีได้สร้างถูกช่วงจังหวะ อาจจะเป็นเพราะหนังสือพิมพ์หรือวารสารได้ลงว่าใครบูชาพระพิฆเนศก็

จะได้โชคได้ลาภ เหล่านี้เป็นต้น จึงได้เงินมาอีกก้อนหนึ่ง รวมเงิน ๒ ก้อนได้เงินเกือบ ๒๐ ล้าน จึงนำ

เงินมาบูรณะปฏิสังขรณ์วัดภายในระยะเวลา ๒-๓ ปี ก็แล้วเสร็จ นั่นคือสร้างโบสถ์ บูรณะถาวรวัตถุ

หลายๆแห่งภายในวัดนี้ที่ทรุดโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ดังเดิม ได้ระลึกถึงคำอธิษฐานที่เคยขอไว้ จึงได้

สร้างท้าวจตุคามรามเทพ ๒ องค์ และพระพิฆเนศ ๑ องค์ องค์ไม่ใหญ่มาก ทำด้วยทองเหลือง นำไปต้ัง

ไว้ใต้ต้นโพธิ์ เอาเต็นท์กางไว้ หลังจากมีคนเข้ามาไหว้ก็มีการไหว้กันต่อเนื่อง เพราะเขาคิดว่าได้ผลดี จึง

 

 ๑ สัมภาษณ์ พระประชาธรรมนาถ เจ้าอาวาสวัดสมานรัตนาราม สัมภาษณ์วันที่  ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑    



๙๓ 
 

ได้ความคิดว่าเมื่อมีคนศรัทธาอย่างนี้แล้วเขาได้ดีตามที่เขาต้องการ ความเชื่อเรื่องพระพิฆเนศก็เลย

คลายความสงสัย ส่วนความรู้เกี่ยวกับประวัติของเทพ เช่น ท้าวจตุคามรามเทพ หรือพระพิฆเนศ 

เหล่านี้เป็นเพียงความรู้แบบพื้น ๆ ไม่ได้ลึกซึ้งมาก และอีกอย่างเคยบอกไว้ว่าจะสร้างท่านไว้เป็นองค์

ใหญ่ ถ้าเป็นองค์ใหญ่จะเป็นที่จุดสนใจคือบริเวณหน้าวัด ซึ ่งเมื ่อก่อนจะรกมาก หากจะสร้างพระ

พิฆเนศ จะต้องสร้างถัดลงมาหรือสร้างต่ำกว่าองค์พระพุทธรูป จึงปรากฏตามท่ีเห็น นายอภิวัฒน์ พุงทิ

ราช๒ กล่าวว่าผมเป็นไทยท่ีนับถือพุทธศาสนา ไม่ได้ซึมซับกับพระพิฆเนศหรือเทพองค์นี้มาก พอทราบ

แต่เพียงสังเขปหรือย่อๆ เท่านั้น เคยอ่านในวรรณคดี เช่นเรื่องเกี่ยวกับพระอินทร์สมัยเรียนอยู่  แล้วก็

ลืมไปหมดแล้ว ไม่ค่อยสนใจในเรื่องนี้เท่าไร เหตุจูงใจมาสักการะพระพิฆเนศท่ีนี้ เพราะมีโอกาสผ่านมา

แถวนี้ เลยแวะเข้ามาบูชาสักการะ ไม่ใช่เฉพาะพระพิฆเนศแห่งนี้เพียงแห่งเดียวไม่ว่าท่ีเป็นท่ีอื่นจะเข้า

ไปกราบไหว้ ผมอยู่พัทยา มาดูงานท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา เสร็จดูงานจากที่นี้  จะเดินทางไปดูงานท่ี

กบินทร์บุรี นายอาวุธ นันทิทรรก๓ กล่าวว่า ได้ทราบประวัติเรื่องพระพิฆเนศ จากการอ่านจากหนังสือ

ประเภทวรรณคดีนานแล้ว แล้วก็ลืมรายละเอียดไปแล้ว นายเสกสรร สุขมาก๔ กล่าวว่า ผมได้ทราบ

เรื่องราวเกี่ยวกับพระพิฆเนศ จากการดูรายการตีสิบ ช่อง ๗ พล.ต.ท. คำนึง พูลสวัสด์ิ๕ กล่าวว่า ได้

อ่านจากตำนานหรือหนังสือหลายเล่ม จากคนที่มีความรู้ จากหนังสือที่ได้อ่าน มันมีมากเหลือเกิน 

ขึ้นอยู่ที่ว่าจะจับเอาตอนไหนเท่านั้น  ความเช่ือเรื่องพระพิฆเนศมาหลังจากท่ีได้มาสัมผัสและได้ยินจาก

คำบอกเล่าของคนที่มาไหว้และมาเล่าให้ฟัง ได้ซึมทราบมาเรื่อย จึงคิดว่า มันน่าจะเป็นศาสตร์อย่าง

หนึ่ง จากการได้มาสัมผัส หากถามว่าเช่ือไหม ตอบว่าจาก ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ มีความเช่ือ ๙๐ เปอร์เซ็นต์ 

นับถือท่านมาก ท่ีบ้านมีรูปเหมือนท่านเพื่อไว้สำหรับบูชาอยู่ท่ีบ้าน  เคยทราบประวัติพระพิฆเนศจาก

ตำนานหรือหนังสือหลายเล่ม หรือคำบอกเล่าจากคนท่ีมีความรู้ จากหนังสือที่ได้อ่าน ซึ่งมีมาก

เหลือเกิน ขึ้นอยู่ที่ว่าจะจับเอาตอนไหนเท่านั้น  นายเจตนิพัทธ์ พิธิยานุวัฒน์๖ กล่าวว่า เมื่ออ่าน

ประวัติแล้ว พระพิฆเนศจริง ๆ ก็ไม่ใช่พระพิฆเนศท่ีเราเข้าใจเช่นในเมืองไทย เพราะท่ีเมืองไทยคิดมัน

เป็นอย่างนั้นอย่างนี้โดยขาดพื้นฐานในการรู้ประวัติศาสตร์เกี ่ยวกับพระพิฆเนศจริง ๆ เพราะคนท่ี

เมืองไทยไม่ได้สนใจจริง ๆว่าตกลงแล้วพระพิฆเนศมีความเป็นมาอย่างไร แล้วอยู่ดี ๆ มาตั้งไว้แล้วให้

 
๒ สัมภาษณ์ นายอภิวัฒน์ พุงทิราช พนักงานบริษัทเอกชน จังหวัดชลบุรี วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑. 
๓ สัมภาษณ์ นายอาวุธ นันทีทรรก เจ้าของกิจการ จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑. 
๔
 สมัภาษณ์ นายศรีประไพ ทองดี เจา้ของกิจการ จงัหวดัฉะเชิงเทรา วนัที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑.. 

๕
 สมัภาษณ์ พ.ต.ท.ค านึง พูลสวสัด์ิ ขา้ราชการเกษียณ จงัหวดัฉะเชิงเทรา วนัที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑.. 

 ๖ สัมภาษณ์ นายเจตนิพัทธ์ พิธิยานุวัฒน์ อาจารย์วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑ 



๙๔ 
 

เราไปไหว้ นั่นหรือชาวพุทธ หากเราจะสักการะแล้วอะไรคือความดีของเขา อยู่ดี ๆ จะให้เขาช่วย แล้ว

เขาอยู่อินเดียจะเข้าใจภาษาไทยไหม หากคิดเอาว่าใจถึงใจไม่เห็นต้องไหว้ที่อื่น เพียงนั่งอยู่ที่บ้านก็

พอแล้ว ไม่ต้องไปตามสถานที่ต่าง ๆ เพราะอากาศมันร้อน และไปแล้วยังทำให้รถติดอีกด้วย เมื่อ

คนเราไม่เข้าใจในส่ิงเหล่านี้ จึงเข้าไปเห็นกับวัตถุ  

 ประเด็นที่ ๓  พัฒนาการ วิวัฒนาการทางความเชื่อเร่ืองพระพิฆเนศของสังคมไทย 
 แท้จริงประเทศไทยซึ่งเดิมเรียกว่า สุวรรณภูมิ เป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์หลากหลายไป
ด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นจุดแวะพักของเรือสินค้าท่ีมาจากตะวันออกและตะวันตก ทำให้เป็นจุด
ศูนย์กลางทางการค้า เป็นแหล่งรวมลัทธิความเชื่อและพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูที่เป็น
แหล่งอารยธรรมเก่าแก่ที ่มาจากอินเดีย พระพิฆเนศหรือพิฆเนศวร์ มาจากภาษาสันสกฤตว่า วิฆน 
แปลว่า อุปสรรคหรือเครื่องกีดขวาง สนธิกับคำว่า อีศ หรือ อีศวร แปลว่า ผู้เป็นใหญ่  แปลว่าเทพเจ้าผู้
เหนืออุปสรรค เนื่องจากบูชาแล้วจะช่วยป้องกันความขัดข้องท่ีจะเกิดขึ้นได้  ซึ่งชาวอินเดียเช่ือว่า พระ
พิฆเนศ เป็นพระนามท่ีพระศิวะต้ังให้เพื่อขัดขวางพวกอสูรไม่ให้ทำพิธีบูชายัญและให้ช่วยเหลือเทวดา
และมนุษย์ที่ประกอบกรรมดี  ตามเทวตำนานในคัมภีร์ลิงคปุราณะและคัมภีร์สกันทปุราณะ  ข้อที่น่า
สังเกตคือชาวอินเดียนับถือพระพิฆเนศในฐานะเทพแห่งอุปสรรค แต่ชาวไทยพุทธนับถือพระพิฆเนศใน
ฐานะ เทพเจ้าผู้ขจัดอุปสรรค ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากราชสำนักเพราะมีพราหมณ์และโหราจารย์เป็นท่ี
ปรึกษาในการประกอบพระราชพิธีและพิธีกรรมต่าง ๆ ต้ังแต่ยุคสุโขทัยจนรัตนโกสินทร์ จะเห็นได้จาก
หลักศิลาจาลึก และพงศาวดารต่าง ๆ เป็นต้น พระประชาธรรมนาถ กล่าวว่า เรื่องการศรัทธาต่อองค์
เทพหรือการเกื้อกูลกันอยู่ในโลกนี้นั้น ให้ถือว่าอะไรก็ตามท่ีทำไปแล้วไม่เป็นการเบียดเบียนกัน อันนี้ก็
ถือได้ว่าเป็นหลักธรรมคำส่ังสอนของพระพุทธศาสนาท้ังหมด คือไม่เบียดเบียนเป็นกุศลคุณงามความดี 
อันนี้ถือเป็นแนวทาง เราพึงทำแนวทางอย่างนี้ได้ ฉะนั้น หากถามว่า เราเป็นวัดในพระพุทธศาสนา ควร
มีองค์เทพในวัดหรือไม่ ตอบว่า มีได้ แต่ก็ควรอยู่ในสถานะที่สมควร อยู่ในตำแหน่งที่สมควร ไม่ใช่ว่า
เอาเทพไปต้ังอยู่ใกล้พระพุทธรูปหรือพระพุทธปฏิมากร หรือไปอยู่ในท่ีสูงกว่า อันนี้ไม่สมควรแน่ ฉะนั้น
เราจะต้องรู้จักแยกแยะให้ถูกต้อง นายเจตนิพัทธ์ พิธิยานุวัฒน์ กล่าวว่า เกี่ยวกับการพัฒนาการหรือ
วิวัฒนาการก็พอทราบเรื่องประวัติพระพิฆเนศก็เหมือนบุคคลธรรมดา ๆ แต่คนไปทำให้วิเศษทุกส่ิง
อย่างท่ีเราไปขอใช่ว่าจะส่ิงศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้ให้ แต่การกระทำของเราต่างหากเป็นผู้กระทำต่างหากเราจึง
ได้ หากขออย่างเดียว ไม่ต้องทำเราก็สบาย การที่สถานที่บางแห่งสามารถหาเงินเป็นกอบเป็นก ำ
สามารถสร้างโน่นสร้างนี่ได้ เป็นการหากินกับศรัทธาของบุคคลอื่น เรียกว่าการหากิน สาเหตุท่ีคนไทย
หันมานับถือเทพของคนไทยจึงมีอิทธิพลต่อสังคมไทย เพราะคนไทยจำฝังใจมาตั้งแต่โบราณกาลแล้ว 
แม้คนท่ีศึกษาธรรมะมาขนาดไหน ผมก็เห็นเช่ือเรื่องพวกนี้ แต่ไม่เคยเช่ือพระพุทธเจ้าเลย แต่ชอบอ้าง
คำสอนกัน เคยต้ังคำถามไหมว่าคุณอ้างส่ิงพระพุทธเจ้าสอนนั่นมันเป็นจริงหรือไม่ แต่พอมีปัญหามาก็



๙๕ 
 

วิ่งเข้าหาส่ิงศักดิ์สิทธิ์ เช่นเทพองค์นี้ องค์นั้น ถามว่าแล้วอยู่ดีๆ ผุดขึ้นเองหรือเปล่าล่ะ พระพิฆเนศมา
จากไหนก็มาจากคนนี่แหละ พระพิฆเนศมีโลภโกรธหลงหรือเปล่าล่ะ เพียงแค่เป็นคนเก่งคนหนึ่ง อย่าง
อื่นล่ะ ออกรบเก่งไหม เศรษฐกิจเขาเก่งไหม สังคมล่ะท่านเก่งไหม ไม่เกี่ยวกันเลย แต่ละเรื่อง  การท่ี
ก่อนจะไหว้เทพองค์อื่นจะต้องไหว้พระพิฆเนศก่อน เพราะนั่นมันเป็นเรื่องของความเช่ือ แม้แต่ไหว้กอง
ขี้หมาก็ไหว้ได้ หรือตอไม้ก็สามารถไหว้ได้ ว่าจริงๆ แล้วพระพิฆเนศน่าไหว้กว่าตอไม้ด้วยซ้ำไปเพราะ
สีสันสวยงามมากกว่าตอไม้ สาเหตุจูงใจให้คนไปกราบไหว้บูชาพระพิฆเนศ  เพราะคนไทยประมาณ 
๙๕% อยู่กับความหวังลม ๆ แล้ง ๆ เพราะส่ิงทดแทนท่ีจะให้คนอื่นหวังได้ คนอื่นไม่มี พระพุทธเจ้าทรง
สอนทุกอย่าง เริ่มตั้งแต่เข้าใจชีวิตจนเข้าใจทะลุปลุโปร่งก็ล้วนเป็นคำสอนทั้งหมดเลย ถามว่าคนไทย
เข้าใจคำสอนของท่านมากน้อยแค่ไหน ความเช่ือเรื่องพระพิฆเนศไม่ใช่เป็นการผสมผสานทางความเช่ือ 
แต่เป็นการเลือกเลยว่า ฉันจะเช่ืออย่างนี้ ไม่ว่าพระจะมาเทศน์อย่างไร ฉันก็จะเช่ือของฉันอย่างนี้ สรุป
คือเขาเช่ือทุกอย่างท่ีทำให้เขาสบายใจ แต่เขาไม่เช่ือเรื่องกรรม แต่ปากบอกว่าเช่ือเรื่องกรรม แล้วเราก็
สอนว่าเรื่องกรรมก็ไม่ได้บ่งบอกว่ามันดีหรือไม่ดี มันเป็นการกระทำเฉยๆ ยังไม่ได้ผล เพราะกรรมมัน
คือต้นเหตุ  ความเช่ือเรื่องเทพเช่นพระพิฆเนศมีผลกระทบต่อความเช่ือของสังคมไทย เมื่อวันหนึ่งส่ิงท่ี
เขาเช่ือต่อพระพิฆเนศไม่เป็นผล เขาก็จะกลับมาหาคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนเดิม เพราะมันเป็น
แค่ความหวังเฉยๆมันไม่เป็นเป้าหมายท่ีแท้จริง มันเป็นเป้าหมายท่ีอยู่ข้างหน้า แต่ไม่รู้ว่าแท้จริงมันคือ
อะไร เรายังไม่รู้ว่าชีวิตเราจริงๆแล้วต้องการอะไร เป็นธรรมดาของสังคมย่อมมีคนดีไม่ดี คนโง่คนฉลาด
ปะปนกันไป แม้แต่กองขึ้ควายยังมีคนเชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ยังมีผู้คนไปไหว้กันเลยนับประสาอะไร 
พุทธศาสนิกชนไปศึกษาว่า พระพุทธเจ้าท่านสอนอะไร เสร็จแล้วก็นำไปใช้เท่านั้นเอง ยกตัวอย่างเช่น
พระรูปหนึ่งบวชเข้ามาแล้วรู้สึกว่าทำอะไรก็ลำบากมาก ศีลมันเยอะมาก อยู่ไม่ได้แล้ว ก็ไปขอลาสิกขา 
(สละสมณะเพศ) กับพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าคงจะถามว่า มันเยอะเพราะอะไร หากมีข้อเดียวโอเค
ไหม พระพุทธเจ้าบอกถ้าอย่างนั้นก็อย่าทำช่ัว แล้วก็กลับไปบรรลุธรรมได้ ก็อยู่ได้ แสดงว่ายังไม่เข้าใจ
ในคำสอนจริงๆว่า พระพุทธเจ้ากำลังบอกว่าอย่างไร สรุปคือให้เชื่อเรื่องกรรม ที่หมายถึงการกระทำ 
ไม่ได้หมายอย่างอื่น เพราะถ้าพูดถึงกรรม แสดงว่าพูดถึงผลของการกระทำ ซึ่งคนส่วนใหญ่เข้าใจ ถ้า
เข้าใจว่ากรรมคือผลของกรรม แสดงว่าไม่ถูก เพราะผลของกรรมที่ถูกเรียกว่าวิบาก เป็นผลของมัน 
ส่วนมากกรรมมาเป็นตัวต้น วิบากเป็นตัวผล หากจับหลักคำสอนพระพุทธศาสนาได้ก็เลือกหลักธรรม
ข้อใดข้อหนึ่งเสร็จแล้วก็นำมาปฏิบัติให้เกิดผล หากใครอยากจะไหว้ก็เชิญตามสบาย ส่วนตัวแล้วไม่ไหว้ 
แล้วอย่ามาตู่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ส่ังสอน แต่ต้องโทษตัวเองต่างหากท่ีไม่ปฏิบัติตามคำสอน 
 

 ประเด็นท่ี ๔  การผสมผสานทางความเช่ือของสังคมไทย 



๙๖ 
 

 ผู้ให้ข้อมูลส่วนมากมีความเห็นที่คล้ายคลึงกันว่าเป็นการผสมผสานทางความเชื่อใน

สังคมไทยมาช้านาน ยากท่ีจะจำแนกแยกแยะออกจากกันว่าความเช่ือใดเป็นแบบพุทธและความเช่ือใด

เป็นความเชื ่อแบบพราหมณ์หร ือฮ ินดู  เพราะความเชื ่อและการเคารพบูชาพระพิฆเนศใน

พระพุทธศาสนา ส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู โดยปรากฎหลักฐานทาง

โบราณคดีในประเทศต่าง ๆ ท่ีนับถือพระพุทธศาสนา แต่จะมีความแตกต่างกันไป เช่นพระพุทธศาสนา

นิกายวัชรยานในธิเบตและพระพุทธศาสนานิกายชินงอนในประเทศญี่ปุ่นจะมีการผสมผสานความเช่ือ

เรื่องพระพิฆเนศซึ่งได้รับอิทธิพลจากนิกายตันตระของศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูในลักษณะท่ีเป็นเทพ

เจ้าท่ีให้ท้ังคุณและโทษ จะปรากฎให้เห็นจากงานจิตรกรรมและประติมากรรมในรูปแบบต่าง ๆ แต่ชาว

พุทธต่างนับถืออยู่ในฐานะเทพเจ้าช้ันรอง เช่นเป็นเพียงเทพท่ีเป็นนายทวารบาลเท่านั้น ท้ังนี้เป็นเพราะ

พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทเดิมเช่ือในเรื่องกรรม และปฏิเสธความเช่ือในลักษณะลัทธิมิจฉาทิฏฐิ ไม่

นิยมสร้างเทพรูปไว้ในเขตพุทธสถาน ยกเว้นเฉพาะในประเทศไทยในปัจจุบันอนุญาตให้สร้าง

ประติมากรรมและสัญลักษณ์ของเทพเจ้าได้เขตพุทธสถานได้อย่างเสรี มีการประกอบพิธิกรรมทาง

ศาสนาพราหมณ์และพุทธผสมกัน เรียกเทวาภิเษกและพุทธาภิเษก ซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย 

พระประชาธรรมนาถ กล่าวว่า การสร้างพระพิฆเนศ ถือได้ว่าเป็นการผสมผสานความเชื่อ เช่นใน

ประเทศอินเดียมีหลากหลายศาสนาเกิดขึ้นมากมายแต่เขาก็อยู่ร่วมกันได้ ตราบใด ศาสนิกชนของ

ศาสนาใดศาสนาหนึ่งเกิดความอิจฉาริษยาหรือให้ร้ายกัน ต่างคนคิดว่าในหลักธรรมคำสั่งสอนของ

ตัวเองดีก็เลยทับถมกัน แทนท่ีจะหาทางเผยแผ่ศาสนาของตนเองกลับกลายเป็นเอาศาสนามาตีกัน อัน

นี้ก็เกิดความวุ่นวายตราบนั้น ยกตัวอย่างท่ีเราเห็นกันในปัจจุบัน ส่วนจะเป็นศาสนาใดนั้นก็เป็นท่ีทราบ

กันดีอยู่แล้ว ฉะนั้น ใครนับถือศาสนาอะไรก็ควรศึกษาให้ดีแล้วต้องรู้จักแยกแยะให้ถูก อย่างนี้จะเป็น

การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข นายอภิวัฒน์ พุงทิราช กล่าวว่า  ใช่ เป็นการผสมผสานกันระหว่าง

ความเช่ือแบบพราหมณ์และแบบพุทธ ซึ่งไม่สามารถแยกออกจากกัน เพราะประสบพบด้วยตนเอง เช่น

คำว่าปาฏิหาริย์ท่านนำพา ส่วนคนที่ไม่เชื่อหรือคนที่มีอคติจะกล่าวหาว่าเราบ้าและงมงาย  พ.ต.ท.

คำนึง พูลสวัสด์ิ กล่าวว่า คิดว่าเป็นการผสมผสานแน่นอน เช่นคนพุทธเมื่อเดินทางมาบูชาสักการะท่ีนี้

แล้ว ก็มาไหว้เพื่อขอพรจากพระพิฆเนศ  

 

 ประเด็นท่ี ๕ ผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความเชื่อของสังคมไทย 

 ผู้ให้ข้อมูลส่วนมากให้ความเห็นว่า ความเช่ือเรื่องพระพิฆเนศหรือการสร้างรูปปั้นเทพเจ้า 

เช่นพระพิฆเนศ เป็นต้นของศาสนาฮินดู ไม่ทำให้เกิดการเปล่ียนแปลงหรือผลกระทบต่อความเช่ือแบบ
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พระพุทธศาสนาของสังคมไทยท่ีมีมาแต่ด้ังเดิม เพราะบางคนเห็นว่าชาวพุทธไทยยึดมั่นในคำสอนทาง

พระพุทธศาสนา มีศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาที่ถูกต้อง รู้จักแยกแยะอะไรเป็นที่พึ่งชั่วคราว อะไร

เป็นท่ีพึ่งอันถาวร ไม่เช่ืออย่างงมงาย แต่มีผู้ให้ข้อมูลบางคนมีความเห็นท่ีตรงกับข้าม เช่นกล่าวว่ามีผล

ทำให้ผู ้คนเข้าใจผิดว่าพระพิฆเนศเป็นส่วนหนึ่งของพระพุทธศาสนา เพราะมีให้เห็นทั่วไปในวัด

พระพุทธศาสนาในประเทศไทย นับถือเสมือนหนึ่งเป็นเทวดาในพระพุทธศาสนา เป็นต้น พระประชา

ธรรมนาถ กล่าวว่า การสร้างพระพิฆเนศหรือการเชื่อเรื่องพระพิฆเนศไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงหรือ

สร้างผลกระทบกับพระพุทธศาสนา ดังที่เคยกล่าวไว้แล้วว่าอะไรที่เรานับถือแล้ว สามารถให้ผลไป

ในทางใด เราก็ต้องศึกษาให้ถูกต้อง แต่ถ้าหากเราไม่ศึกษา หวังหรือปรารถนาแต่ส่วนตัวแต่เพียงผิวเผิน

คือไม่มีศรัทธาโดยแท้จริง การศึกษาก็สักแต่ว่าศึกษา เราก็อาจจะหลงทิศหรือหลงทางผิดไปมุ่งบูชาแต่

ทางเดียว คือหลงไปในทางเทพเสียมากกว่าทางพระพุทธศาสนาเพราะหลักธรรมคำสั่งสอนของ

พระพุทธศาสนานั้นลึกซึ้ง ต้องศึกษา ให้เข้าถึงให้ได้ เราจะมีความมั่นคงและมั่นใจ ส่วนการนับถือเทพ

ก็คือการนับถืออยู่ในระดับหนึ่ง เหมือนการฟังตัวอย่างสำหรับคนท่ีทำความดีแล้วไปเกิดเป็นเทพ แล้ว

นับถือประมาณนี้ก็เพียงพอ นายอภิวัฒน์ พุงทิราช กล่าวว่า ผมว่าเป็นเรื่องความคิดท่ีเป็นนานาจิตตัง 

คิดว ่าพระพุทธศาสนามันสิ ่งที ่ค ู ่ก ับคนไทยอยู ่แล้ว ไม ่น ่าจะมีอะไรมาลบล้ างความเชื ่อทาง

พระพุทธศาสนาเดิมให้ส่ันคลอนได้ เพียงแต่ว่าความเช่ือพระพิฆเนศมันแยกเป็นอีกศาสตร์ศาสตร์หนึ่ง   

เช่ือว่าปัจจุบันคนท่ีงมงายมีน้อย หากใครท่ีคิดว่าความเช่ือเทพของฮินดูทำให้พระพุทธศาสนาส่ันคลอน 

ผมว่าพวกนั้นเขาบ้า เพราะเทพฮินดูกับพระพุทธศาสนานั้นแยกกันไม่ออก พ.ต.ท.คนึง พูลสวัสด์ิ 

กล่าวว่า ถูกต้อง การเช่ือเคารพบูชาพระพิฆเนศ ย่อมมีส่วนกระทบและเปล่ียนแปลงความเช่ือของคน

ไทยอย่างแน่นอน 

 

 

 ประเด็นท่ี ๖ ข้อเสนอแนะ 

 เมื่อพิจารณาจากข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากผู้ให้การสัมภาษณ์ ส่วนมากจะเสนอในด้านการ
ส่งเสริมความรู้หรือปัญญาก่อนที่จะเชื่ออะไร หรือให้เปรียบเทียบหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ตน
นับถือโดยการเปรียบเทียบถึงหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาว่ามีอยู่จริงหรือไม่อย่างไร หรือผู้ตอบ
แบบสอบถามบางคนเน้นไปที่ความเชื่อควรมาจากภายในจิตใจ  ต้องมีศรัทธาที่แท้จริง ต้องเชื่อว่า
เป็นไปได้ ต้องตั้งใจจริงเมื่อขอพรแล้วชีวิตจะประสบความสำเร็จได้ บ้างก็เน้นว่าความเชื่อตามแนว
พระพุทธศาสนาจะทำให้คนเราประสบความสำเร็จในทุก ๆ เรื่อง เช่นการเงิน ความรัก สุขภาพ ความ
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ศักดิ์สิทธิ์ ความสบายใจและความสุขใจของชีวิต เป็นต้นได้ บางท่านยังให้ข้อเสนอแนะว่าความเช่ือ
เกี่ยวกับพระพิฆเนศ ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร สามารถควบคู่ไปกับความเชื่อทางพระพุทธศาสนาได้ ไม่มี
ผลกระทบต่อความเช่ือของคนไทย เพราะจะศาสนาอะไรท่ีเราไหว้ สักการะบูชา ล้วนแต่เป็นส่ิงดีต่อเรา
ทุกสิ่ง เพราะศาสนาอื่นก็สอนให้เราเป็นคนดีเหมือนกัน หรือสังคมไทยเชื่อว่าพระพิฆเนศเป็นส่ิง
ศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถขอพรหรือบนบาลแล้วได้ในส่ิงนั้น ๆ จึงมีผู้คนมากมายต่างศรัทธาและบูชากันเนือง
แน่น  
 

 
๔.๔ องค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย 
 จากการศึกษา พระพิฆเนศ : แนวคิด พัฒนาการ วิวัฒนาการผสมผสานทางความเชื่อใน
สังคมไทย ผู้วิจัยสามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ดังนี้ 
 ๔.๔.๑  แนวคิดเรื่องความเชื่อของมนุษย์เกี่ยวกับผี สิ่งศักดิ์และเทวดาตั้งแต่อดีตจน
ปัจจุบัน ส่วนใหญ่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ เมื่อส่ิงท่ีเกิดขึ้นนั้นมีผลต่อวิถีชีวิต
มนุษย์ ท้ังให้คุณประโยชน์และให้โทษ แล้วมนุษย์ไม่สามารถค้นหาสาเหตุมาอธิบายได้ ทำให้เกิดความ
หวาดกลัว สำหรับบริบทของสังคมไทยในทุกภาคส่วน มีความเช่ือท่ีหลากหลาย อันเป็นท่ีมาของความ
เช่ือและพิธีกรรมตามประเพณี มีธรรมเนียมและรูปแบบการปฏิบัติท่ีแปลกแตกต่างกัน ความเช่ือและ
ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน ความเช่ือและส่ิงศักดิ์สิทธิ์เปรียบเสมือนกำลังใจในการใช้ชีวิตอยู่
ของคนไทย เพราะคนไทยแต่โบราณมา จะมีการเข้าวัด หรือมีเทศกาลอะไร ก็จะเข้าวัด ทำบุญ และ
เช่ือเรื่อง ผีสาง นางไม้ เทวดา มีการบนส่ิงศักดิ์สิทธิ์ ท่ีอยู่ตามต้นไม้ท่ีมีอายุยืนยาว มีการสร้างศาลพระ
ภูมิหน้าบ้าน เพื่อให้ผีบ้านผีเรือน ช่วยปกปักรักษาบ้าน และยังมีการเช่ือเรื่อง ผีในรูปแบบต่าง ๆ ทำให้
คนรู้สึกกลัวไปต่าง ๆ นา ๆ แต่ในความเป็นจริงแล้ว อาจจะเป็นท่ีจิตเราเองก็ได้ ท่ีนึกไปเอง จินตนาการ
ไปเองในเรื่องเหล่านี้ แต่จะมีคนบางจำพวกที่ หลงงมงายเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เรื่องไสยศาสตร์ ดูได้
อย่างในปัจจุบันที่มีผู้คนจำนวนหนึ่งเสียเงิน ทองมากมายให้กับหมอดู เพื่อที่จะทำนายอนาคตตัวเอง 
ว่าต่อไปจะเป็นอย่างไร มีงานการ เงินทอง เนื้อคู่ เป็นอย่างไร หรือ ในเรื่องไสยศาสตร์การทำเสน่ห์ ให้
ผัวรัก ผัวหลง จนบางครั้งคนที่ไปทำอาจนำพาภัย เข้ามาสู่ตัวเอง กว่าจะรู้ก็สายเกินไปแล้ว ในความ
เป็นจริงแล้วความเช่ือเหล่านี้ ไม่ได้เป็นส่ิงท่ีผิด แต่ควรจะพิจารณาถึงส่ิงท่ีเรากำลังกระทำอยู่ มองให้ลึก
ถึงความเป็นจริง ว่าส่ิงเหล่านี้ เป็นส่ิงท่ีช่วยให้เราดำเนินชีวิตไปอย่างระมัดระวังก็จริงอยู่ แต่ควรต้ังอยู่
บนรากฐานของสิ่งที ่ถูกต้อง แนวคิดความเชื่อหรือคติการบูชาพระพิฆเนศได้แผ่เข้ามายังดินแดน
คาบสมุทรภาคใต้ของไทยต้ังแต่พุทธศตวรรษท่ี ๑๒ หรือหลังจากนั้นเล็กน้อย สาเหตุท่ีคติการบูชาพระ
พิฆเนศแผ่อิทธิพลมายังบริเวณนี้ เนื่องจากดินแดนแถบนี้เป็นศูนย์กลางการค้าระหว่างอินเดียและจีน 
และพระพิฆเนศเป็นเทพที่พ่อค้าต้องทำการสักการบูชา ด้วยสาเหตุที่เป็นเทพผู้สามารถขจัดอุปสรรค
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ทั้งปวงได้ ทำให้การค้าขายคล่องตัวและประสบความสำเร็จ จึงไม่น่าแปลกที่พระพิฆเนศจะมีบทบาท
สำคัญในดินแดนแถบนี้ และนอกจากจะเป็นผู้ขจัดอุปสรรคท้ังปวงแล้ว พระพิฆเนศยังปรากฏเป็นเทพ
บริวารของพระศิวะ และยังคงมีบทบาทเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองเด็ก ๆ ไม่ให้เจ็บป่วยอีกด้วย 
  ๔.๔.๒  พัฒนาการและวิวัฒนาการเกี่ยวกับความเชื่อพระพิฆเนศ จากหลักฐานท่ี
ปรากฏในปัจจุบัน ปรากฏประติมากรรมรูปพระพิฆเนศท้ังแบบท่ีสลักจากหินซึ่งมีขนาดใหญ่ และแบบ
ที่หล่อจากสำริดซึ่งมีขนาดเล็ก ๆ ในบริเวณคาบสมุทรภาคใต้ของไทย องค์ที ่เก่าแก่ที ่สุดเป็นพระ
พิฆเนศศิลาประทับนั่งมี ๔ กร สูง ๓๕ เซนติเมตร พบท่ีพังหนุน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ซึ่งนัก
ประวัติศาสตร์ศิลป์ของไทยได้กำหนดอายุไว้ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๒ เนื่องจากมีรูปแบบใกล้เคียง
พระพิฆเนศในศิลปะอินเดียภาคเหนือสมัยคุปตะ (พุทธศตวรรษที่ ๙-๑๑) พระพิฆเนศองค์นี้นอกจาก
จะเป็นองค์ที่เก่าแก่ที่สุดในภาคใต้ของไทยแล้ว ยังจัดได้ว่าเป็นรูปแบบที่เก่าแก่ที่สุดในดินแดนเอเชีย
อาคเนย์ คือเก่ากว่าพระพิฆเนศในศิลปะเขมรสมัยก่อนเมืองพระนครซึ่งพบท่ีออกแล้ว (เวียดนามตอน
ใต้) และพบที่ตวลผักกิน (ประเทศเขมร) และเก่ากว่าพระพิฆเนศรุ่นเก่าของจัมปา นอกจากอิทธิพล
ศิลปะอินเดียสมัยคุปตะแล้ว อิทธิพลรูปแบบพระพิฆเนศจากอินเดียใต้ สมัยราชวงศ์โจฬะ (พุทธ
ศตวรรษท่ี ๑๔-๑๖) ก็ปรากฏในดินแดนภาคใต้ของไทยด้วย ดังได้พบประติมากรรมศิลาทรายรูปพระ
พิฆเนศประทับยื่นมือมี ๔ กร สูง ๗๒ เซนติเมตร ท่ีบ้านทุ่งตึก ตำบลเกาะคอเขา อำเภอคุระบุรี จังหวัด
พังงา จึงกล่าวได้ว่าคาบสมุทรภาคใต้ของไทยได้รับอิทธิพลคติการบูชาพระพิฆเนศ และรูปแบบทาง
ศิลปกรรมรูปพระพิฆเนศโดยตรง จากอินเดียภาคเหนือตั้งแต่สมัยคุปตะ และจากอินเดียภาคใต้ใน
สมัยโจฬะด้วย และต้ังแต่กลางพุทธศตวรรษท่ี ๑๖ ถึงกลางพุทธศตวรรษท่ี ๑๙ อิทธิพลศิลปะเขมรได้
แผ่เข้ามายังดินแดนแถบนี้ ดังนั้นประติมากรรม พระพิฆเนศที่พบในบริเวณคาบสมุทรภาคใต้ของไทย
ในช่วงนี้ส่วนใหญ่จึงรับอิทธิพลรูปแบบพระพิฆเนศในศิลปะเขมร ซึ่งมีลักษณะของตนเองนั่นคือ การทำ
พระพิฆเนศในท่าประทับนั่งขัดสมาธิราบ โดยให้พระบาทขวาทับพระบาทซ้าย และจะสวมกะบังหน้า
แบบกะบังหน้าของเทพเขมรสมัยบายน จึงสรุปได้ว่าต้ังแต่พุทธศตวรรษท่ี ๑๗ เป็นต้นไป พระพิฆเนศ
ในดินแดนภาคใต้ได้รับรูปแบบศิลปะเขมรสมัยบายน ดังปรากฏประติมากรรมรูปพระพิฆเนศสำริด 
ขนาดเล็กมี ๒ กร ประทับนั่งและมีความสูงเพียง ๖ เซนติเมตร ที่พังยาง อำเภอสทิงพระ จังหวั ด
สงขลา (ปัจจุบันอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมัชฌิมาวาส จังหวัดสงขลา) กำหนดอายุอยู่ในช่วงพุทธ
ศตวรรษที่ ๑๘ และอีกองค์หนึ่ง คือพระพิฆเนศสำริด ๔ กร สูง ๒๐ เซนติเมตร ประทับนั่งขัดสมาธิ
พระบาทขวาทับพระบาทซ้าย ซึ่งเป็นแบบเฉพาะของพระพิฆเนศในศิลปะเขมร  หลังจากพุทธศตวรรษ
ที่ ๑๙ ไปแล้วก็ยังปรากฏประติมากรรมรูปพระพิฆเนศในดินแดนภาคใต้ของไทย ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ประติมากรรมสำริด ๔ กร มีทั้งแบบประทับนั่งและยืน และยังคงสืบต่อรูปแบบพระพิฆเนศแบบเขมร
สมัยบายน โดยเฉพาะรูปแบบกะบังหน้าและท่าประทับนั่งขัดสมาธิแบบเฉพาะของเขมร เป็นต้นว่า
ประติมากรรมสำริด ๒ องค์ ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช องค์หนึ่งเป็นรูปพระพิฆเนศ 
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๔ กร ประทับยืนบนแท่นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ๒ ชั้น ซึ่งด้านหน้าและด้านหลังของแท่นมีจารึกภาษาทมิฬ 
กำหนดอายุไว้ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๑-๒๒ อีกองค์หนึ่งเป็นพระพิฆเนศ ๔ กร ประทับนั่งพระบาท
ขวาทับพระบาทซ้าย (แบบเฉพาะของระพิฆเนศในศิลปะเขมร) ใต้ฐานซึ่งเซาะเป็นร่องรับน้ำสรงเป็นรูป
หนู เห็นด้านข้างซึ่งเป็นรูปแบบนิยมของศิลปะอินเดียใต้ หลังพุทธศตวรรษที ่ ๑๗ ไปแล้ว และ
ประติมากรรมชิ้นนี้ก็อาจจัดได้ว่ามีรูปแบบคล้ายคลึงกับองค์แรก จึงน่าจะมีอายุใกล้เคียงกันคือ ราว
พุทธศตวรรษท่ี ๒๑-๒๒ ซึ่งเป็นช่วงสมัยอยุธยาตอนต้น จากจารึกภาษาทมิฬท่ีฐานพระพิฆเนศองค์แรก 
และจากการนำรูปหนูซึ่งเป็นพาหนะของพระพิฆเนศมาประดับฐาน พระพิฆเนศองค์ท่ี ๒ แสดงให้เห็น
ถึงอิทธิพลอินเดียใต้จากดินแดนทมิฬท่ีเข้ามาในช่วงสมัยอยุธยาตอนต้น (พุทธศตวรรษท่ี ๒๑-๒๒)  
 นอกจากในคาบสมุทรภาคใต้ของไทยแล้ว ยังได้พบประติมากรรมรูปพระพิฆเนศในภาค
กลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยอีกด้วย 
 ภาคตะวันออก ประติมากรรมรูปพระพิฆเนศที ่เก่าแก่ที ่สุดในปรากฏในเขตจังหวัด
ปราจีนบุรีที ่เมืองพระรถ อำเภอศรีมหาโพธิ์ เป็นประติมากรรมศิลาขนาดใหญ่ เป็นรูปพระพิฆเนศ
ประทับยืน ๒ กร แต่ชำรุดมาก แตกออกเป็น ๑๘ ชิ้น กรทั้งสองก็หักออกหมดจนไม่ทราบว่าถืออะไร
กันแน่ แต่เนื่องจากมีรูปทรงใกล้เคียงธรรมชาติ ไม่สวมเครื่องประดับตกแต่ง อยู่ในกลุ่มพระพิฆเนศรุ่น
เก่าท่ีรับอิทธิพลศิลปะอินเดียแบบคุปตะและน่าจะมีอายุอยู่ในช่วงศตวรรษท่ี ๑๖ 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะพบประติมากรรมรูปพระพิฆเนศเป็นจำนวนมากในแถบนี้ 
เป็นรูปแบบที่รับอิทธิพลศิลปะเขมร มีทั้งที่เป็นประติมากรรมหินสลักลอยตัว และที่เป็นภาพสลักนูน 
และทับหลังปราสาทหินต่าง ๆ ท่ีเป็นประติมากรรมหินสลักลอยตัวท่ีน่าสนใจมี ๒ องค์ ซึ่งปัจจุบันเก็บ
รักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา องค์ท่ี ๑ 
เป็นประติมากรรมศิลาทรายขาวสีเทา สูง ๒๔ เซนติเมตร พบท่ีปราสาทหินพนมรุ้ง อำเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นพระพิฆเนศประทับนั่งขัดสมาธิ พระบาทซ้ายทับพระบาทขวา มี ๒ กร ไม่มี
เครื่องประดับตกแต่งใด ๆ หัตถ์ขวาหักไป หัตถ์ซ้ายทรงถือขนม มีงวงตวัดไปจัดขนมท่ีหัตถ์ซ้าย ได้รับ
การกำหนดอายุอยู่ในช่วงระหว่างปลายพุทธศตวรรษท่ี ๑๒ ถึงต้นพุทธศตวรรษท่ี ๑๓ โดยเปรียบเทียบ
กับศิลปะเขมรแบบไพรกเมง (พ.ศ.๑๑๗๘-๑๒๔๓) อีกองค์หนึ่งเป็นประติมากรรมศิลาทรายเช่นกัน สูง 
๔๗ เซนติเมตร พบท่ีปรางค์แถวหน้าองค์กลางของปราสาทเมืองต่ำ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
เป็นพระพิฆเนศประทับนั่งขัดสมาธิ พระบาทขวาทับพระบาทซ้าย (เป็นแบบเฉพาะของศิลปะเขมร) มี 
๒ กร สวมกะบังหน้า กรขวาหัก กรซ้ายทรงถือขนมโมทากะ เป็นรูปของพระพิฆเนศในศิลปะเขมรแบบ
เกาะแกร์ ซึ่งมีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี ๑๔-๑๕ นอกจากประติมากรรมลอยตัวแล้วยังปรากฏเป็น
ภาพสลักนูนบนหน้าบันและทับหลังปราสาทหินต่าง ๆ 
 ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ซึ่งรับอิทธิพลศิลปะเขมร ส่วนใหญ่จะปรากฏ
เป็นภาพบริเวณของเทพศิวะในภาพสลักเหล่านั้น 
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 ภาคกลาง มักพบประติมากรรมสำริดรูปพระพิฆเนศขนาดเล็กจำนวนหลายองค์ ส่วนใหญ่
เป็นสมบัติของเอกชน มีความสูงประมาณ ๔.๕-๕.๐ เซนติเมตร เป็นต้นว่า พระพิฆเนศท่ีพบท่ีวัดกลาง 
(วัดร้าง) ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม ที่จังหวัดนครปฐม และพระพิฆเนศที่พบจากจังหวัด
ลพบุรี ซึ่งมักทำเป็นพระพิฆเนศ ๔ กร กรซ้ายบนทรงถือตรี กรขวาล่างทรงถืองา และกรซ้ายล่างทรง
ถือขนมโมทากะ ทรงเครื่องประดับแบบกษัตริย์ครบเครื่อง ประติมากรรมสำริดขนาดเล็กท่ีพบบริเวณ
ภาคกลางนี้เป็นอิทธิพลศิลปะเขมรท่ีแผ่เข้ามาในช่วงพุทธศตวรรษท่ี ๑๖-๑๙ ท้ังส้ิน หลังพุทธศตวรรษ
ที่ ๑๙ ไปแล้ว คติการบูชาพระพิฆเนศได้รุ่งเรืองขึ้นอีกในบริเวณภาคกลางของไทยในสมัยอยุธยา ดัง
ปรากฏประติมากรรมศิลา จังหวัดอยุธยา ส่วนใหญ่จะปรากฏในรูปของเทพแห่งศิลปวิทยาการ คือถือ
คัมภีร์และงา นอกจากเป็นประติมากรรมลอยตัวแล้ว ยังปรากฏเป็นภาพเขียนในสมุดไทย ชุดสมุดภาพ
พระพุทธรูป ๔๘ ปาง ซึ่งมีภาพพระพิฆเนศ ๔ เศียร ๔ กร , เศียรเดียว ๘ กร และเศียรเดียว ๔ กร ใน
รูป ๔ กร มักทรงถือขอสับช้างในกรขวาบนกรซ้ายบนถือบ่วง กรขวาล่างทรงถืองาและกรซ้ายล่างทรง
ถือขนมโมทากะ บางภาพแสดงภาพพระพิฆเนศจับช้างไว้ในพระหัตถ์ท้ัง ๒ ข้าง เป็นช้างตัวเดียวหลาย
เศียรก็มีหรือช้างหลายตัวก็มี 
 ในภาคเหนือก็ปรากฏคติการบูชาพระพิฆเนศเช่นกัน แต่ช่วงหลังพุทธศตวรรษที่ ๑๙ ไป
แล้ว โดยนับถือเป็นเทพแห่งศิลปวิทยาการเช่นเดียวกับในภาคกลางและสืบต่อคติและรูปแบบมาจนถึง
ปัจจุบัน จากการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบพระพิฆเนศที่พบในภาคใต้ของไทยกับภาคอื่น  ๆ แล้ว 
ปรากฏว่าคติการนับถือพระพิฆเนศและรูปแบบพระพิฆเนศท่ีปรากฏในภาคใต้นั้นเก่าแก่กว่าภาคอื่น ๆ  
  ๔.๔.๓  การผสมผสานความเชื่อเกิดจากแรงศรัทธาของชาวบ้านมากกว่า เพราะตัว
บทบัญญัติ กฏเกณฑ์ของแต่ละศาสนามีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือสอนให้คนกระทำความดี ละเว้นความ
ช่ัว แต่หากเราสามารถมองเห็นความเป็นจริงเกี่ยวกับพื้นท่ีทางสังคมของพระพิฆเนศได้ โดยผ่านทฤษฎี
การบูรณาการทางวัฒนธรรมได้อย่างชัดเจนว่า เมื่อกระบวนการทางวัฒนธรรมพราหมณ์ถูกทำให้ส้ันลง
ไป ก็เท่ากับว่าเป็นการโดดเดี๋ยวจำกัดไม่ให้เครือข่ายกว้างไกลออกไปอีก ก็เท่ากับว่าผลักดันไปสู่
กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมอย่างใหม่ ที่เรียกว่าการกลืนกลายทางวัฒนธรรม (Cultural 
Assimilation) คือปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน คือ พุทธ ผี และพราหมณ์ มาพบกัน แล้ว
มีความสัมพันธ์กันอย่างสม่ำเสมอ เป็นระยะเวลาอันยาวนานและต่อเนื่อง มีการหยิบยืมแลกเปล่ียนกัน 
และในที่สุดต่างฝ่ายต่างก็รับเอาวัฒนธรรมของอีกฝ่ายมาเป็นของตนเองอย่างแยกไม่ออก จนเกิดเป็น
วัฒนธรรมใหม่ข้ึน ซึ่งไม่มีร่องรอยของวัฒนธรรมเดิมหลงเหลืออยู่เลย แต่ในความเป็นจริงแล้วในสังคม
โลก ไม่สามารถท่ีจะเป็นไปได้ท้ังหมดท่ีคนจากท้ังสองวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกันจะเกิดการกลืนกลายทาง
วัฒนธรรมได้อย่างแนบสนิท โดยไม่มีการแย่งพื้นท่ีกัน การท่ีพื้นท่ีของพระพิฆเนศถูกจำกัดลง แต่ก็ถูก
ทดแทนโดยการให้ความเสมอภาคในการนับถือ การประกอบพิธีกรรม จึงเท่ากับว่ารัฐได้เปิดพื้นท่ีใหม่
ให้ด้วยในขณะเดียวกัน เพียงแต่ว่าสภาพแวดล้อมทางสังคมในขณะนั้น หรือแม้ในขณะนี้ มีความ
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เหมาะสมเพียงไรเท่านั้นเอง คำตอบท้ังหมดอยู่ในตัวของปัจเจกชน ท่ีอาจมีวันใดวันหนึ่งท่ีเขาคนใดคน
หนึ่งหรือหลายคนจำเป็นต้องพึ่งบารมีของพระพิฆเนศ วันนั้นจะเป็นปรากฏความเช่ือของคนหรือความ
เช่ือของกลุ่มคนเหล่านั้นจะกลับมาอีก โดยผ่านทางพฤติกรรม หรือจริต แล้วอาจจะวิวัฒนาการไปเป็น
จารีตอย่างใหม่ หรือวัฒนธรรมใหม่อีกครั้งหนึ่ง 
  ๔.๔.๔  ผลกระทบทางความเชื่อของสังคมไทย พระพิฆเนศเป็นเทพแห่งปัญญา ทำ
ให้คนนับถือและศรัทธา ความเชื่อควรเป็นความเชื่อที่เป็นการปฏิบัติหรือนำหลักความเชื่อมาเป็น
แรงผลักดันตนเองเพื่อสร้างความจูงใจและแรงบันดาลใจให้ตนเองในการทำงานด้านต่าง ๆ ส่วนความ
เชื่อทางพระพุทธศาสนาคือเชื ่อในการทำความเคารพกราบไหว้พระพุทธรูปซึ่งถือว่าเป็นตัวแทน
พระพุทธเจ้า เชื ่อในพระธรรมคือคำสั ่งสอนของพระพุทธเจ้า เชื ่อในพระสงฆ์ที ่เป็นผู ้ เผยแผ่
พระพุทธศาสนา แต่ความเชื่อพระพิฆเนศนั้น เป็นความเชื่อที่บอกต่อกันมาเรื่องอิทธิฤทธิ์ต่าง  ๆ คือ
นอกเหนือจากทางพระพุทธศาสนา แต่เป็นส่ิงยึดเหนี่ยวจิตใจของคนหลายเช้ือชาติหลายศาสนามาผสม
กลมกลืนกัน ดังนั้น การทำให้คนเช่ือมีท้ังคุณและโทษ ถ้าเช่ือในส่ิงท่ีดีเป็นเรื่องท่ีน่าอนุโมทนาสาธุ แต่
ถ้าเช่ือจนงมงายหมดเนื้อหมดตัว จะเกิดเป็นโทษแก่ผู้เช่ือได้ พระพุทธศาสนาสอนให้เช่ือในส่ิงท่ีเป็นจริง 
ต้องมีการพิสูจน์ให้จริงแล้วจึงเช่ือ อย่าเช่ือเพราะได้ยินได้ฟังมาเท่านั้น  ความเชื่อเรื ่องพระพิฆเนศกับ
ความเชื่อตามแนวพุทธศาสนาไม่มีผลกระทบ เพราะว่าเป็นคนละเรื่องกัน สามารถผสมผสานหรือเข้า
กันได้ หากให้ความสำคัญตามลำดับถูกต้อง ไม่มีผลกระทบต่อความเช่ือของชาวพุทธในสังคมไทยมาก
นัก เพราะพระพุทธศาสนาไม่ได้ปิดกั้นการนับถือศาสนาอยู่แล้ว ท่ีชาวพุทธเดินทางไปบูชาเพราะ
ต้องการประสบความสำเร็จ ไม่ได้สนใจในแนวคิดของพระพุทธศาสนาอยู่แล้ว ส่วนการผสมผสานทาง
ความเชื่อ เริ่มมีมากขึ้นเกือบทุกวัดแล้ว เริ่มจะผสมผสานกันไปหมดแล้ว เกรงว่าลูกหลานในรุ่นต่อไป
จะจำผิดจำถูกระหว่างพุทธกับฮินดู การเชื่อเรื่องพระพิฆเนศ ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน มีคน
เคารพสักการะมากขึ้น   ควรเช่ือมีการไตร่ตรองด้วยปัญญา อย่าเช่ืออย่างงมงายหรือแบบปิดหูปิดตา 
การเช่ือเรื่องพระพิฆเนศอาจมีผลกระทบต่อความเช่ือในสังคมไทยบ้าง เฉพาะคนท่ีไม่ยอมรับ  



 

 

บทท่ี ๕ 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 

 การวิจัยเรื่องพระพิฆเนศ : แนวคิด พัฒนาการ วิวัฒนาการการผสมผสานความเชื่อใน
สังคมไทย เป็นการวิจัยประยุกต์ (Applied Research) คือผสมผสานวิธี (Mixed Method 
Research) ได้แก่ การวิจัยเชิงปริมาณ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ๓ ข้อ ดังนี้ ๑. เพ่ือ
ศึกษาแนวคิด พัฒนาการ วิวัฒนาการของพระพิฆเนศในสังคมไทย  ด าเนินการวิจัยโดยวิธีการ ๓ วิธี 
คือ ๑) การศึกษาเอกสารจากข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ แล้ววิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา 
๒) การแจกแบบสอบถามกลุ่มประชากรตัวอย่าง จ านวน ๔๐๐ รูป/คน แล้ววิเคราะห์ข้อมูลด้วย
ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ
น าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค าบรรยาย ๓) การสัมภาษณ์ มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการสัมภาษณ์ 
ได้แก่ พระภิกษุ และประชาชนทั่วไปที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่มีพระพิฆเนศตั้งอยู่ ๒ แห่ง คือวัด
สมานรัตนาราม อ าเภอคลองเขื่อน จ านวน๑๐ รูป/คน และสมาคมชาวฉะเชิงเทรา (สมาคมชาวแปด
ริ้ว) จ านวน ๑๐ คน และผู้เชี่ยวชาญทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งสิ้น จ านวน ๒๑ รูป/คน และ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และสรุปตามแบบสัมภาษณ์  ๒.เพ่ือ
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงและการผสมผสานทางความเชื่อเก่ียวกับพระพิฆเนศในสังคมไทย  โดยการแจก
แบบสอบถามกลุ่มประชากรตัวอย่าง จ านวน ๔๐๐ รูป/คน แล้ววิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติพ้ืนฐาน 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และน าเสนอในรูปแบบ
ตารางประกอบค าบรรยาย ๒) การสัมภาษณ์ มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการสัมภาษณ์ ได้แก่ พระภิกษุ และ
ประชาชนทั่วไปที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานที่ท่ีมีพระพิฆเนศตั้งอยู่ ๒ แห่ง คือวัดสมานรัตนาราม อ าเภอ
คลองเขื่อน จ านวน๑๐ รูป/คน และสมาคมชาวฉะเชิงเทรา (สมาคมชาวแปดริ้ว) จ านวน ๑๐ คน และ
ผู้เชี่ยวชาญทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งสิ้น จ านวน ๒๑ รูป/คน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) และสรุปตามแบบสัมภาษณ์  ๓.  เพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงทางความเชื่อตามแนวพระพุทธศาสนาของสังคมไทย ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างรูป
เคารพที่ไม่ได้มาจากความเชื่อทางพระพุทธศาสนาจริงๆ ซึ่งปรากฏให้เห็นทั่วไปในสังคมไทยปัจจุบัน  
๑) การแจกแบบสอบถามกลุ่มประชากรตัวอย่าง จ านวน ๔๐๐ รูป/คน แล้ววิเคราะห์ข้อมูลด้วย
ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ
น าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค าบรรยาย ๒) การสัมภาษณ์ มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการสัมภาษณ์ 
ได้แก่ พระภิกษุ และประชาชนทั่วไปที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่มีพระพิฆเนศตั้งอยู่ ๒ แห่ง คือวัด
สมานรัตนาราม อ าเภอคลองเขื่อน จ านวน ๑๐ รูป/คน และสมาคมชาวฉะเชิงเทรา (สมาคมชาวแปด



๑๐๔ 
 

ริ้ว) จ านวน ๑๐ คน และผู้เชี่ยวชาญทางพระพุทธศาสนา รวมทั้ งสิ้น จ านวน ๒๑ รูป/คน และ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และสรุปตามแบบสัมภาษณ์  

ผู้วิจัยเสนอรายงานผลการวิจัยในบทนี้ ประกอบด้วย สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย 
และข้อเสนอแนะในการวิจัย ดังนี้ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

 ๕.๑.๑  ศึกษาแนวคิด พัฒนาการ วิวัฒนาการของพระพิฆเนศในสังคมไทย   
ผลการวิจัยพบว่าด้านแนวคิดเกี่ยวกับพระพิฆเนศของสังคมไทยให้ความส าคัญว่าเป็นเทพผู้

ขจัดอุปสรรค และเป็นเทพเป็นที่พ่ึงทางใจของผู้ประสงค์จะพ้นจากทุกข์มากกว่าแนวคิดพระพิฆเนศ
เป็นเทพผู้ให้โชคลาภ และเป็นเทพผู้ประสาทศิลปวิทยา  สอดคล้องกับงานวิจัยของศุภลักษณ์ หัตถ
พนม เรื่อง   การศึกษาวิเคราะห์การเคารพบูชาพระคเณศของชาวพุทธในสังคมไทยในบทสัมภาษณ์คม
กฤช อุ่ยเต็กเค่ง มองว่า สังคมไทยเป็นสังคมผี  เพราะเรานับถือผีมาก่อน และอาจารย์นิธิ เอียววงศ์ ก็
พูดไว้ชัด มากว่า สังคมไทยรับพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์เฉพาะส่วนที่ไม่ขัดกับผี และเรา 
สามารถเอาศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ที่มาจากอินเดียมารวมกับผี และเราก็คิดราวกับว่าผีถูกกด 
พุทธกับพราหมณ์ส าคัญกว่า  แต่หากเราลองไปมองวิธีชาวบ้าน  ผีครอบง า พุทธและพราหมณ์  
ตัวอย่างเช่น หลวงพ่อทั้งหลายในประเทศไทย เรารู้ว่าต้องถวายไข่ต้ม เรามีการบนบานซึ่งเป็นลักษณะ
การต่อรอง อันนี้ทั้งหมดเป็นปฏิสัมพันธ์ในศาสนาผี เราสามารถปฏิบัติสิ่งเคารพในพระพุทธศาสนาให้
กลายเป็นวัตถุเคารพในศาสนาผีได้ เราเอาพระพุทธรูปไปแทนบุคคลที่ตายได้จริง ๆ แล้วเราเป็นสังคม
ผี  เพียงแต่ว่าพระพุทธศาสนากลายเป็นอุดมการณ์บางอย่างของความเชื่อส่วนบุคคลและความเชื่อ
ของพระ เพราะฉะนั้น การที่พระพุทธศาสนาเข้ามาและคนจะไหว้พระคเณศ  คนจะไหว้ผีด้วย ผมมอง
ว่าเป็นเรื่องปกติ  เว้นเสียแต่ว่าถ้าคุณอยากได้พระพุทธศาสนาแบบบริสุทธิ์ คุณก็จะรู้สึกว่ามันเป็น
ปัญหา  แต่ผมรู้สึกว่าพระพุทธศาสนาไม่มีทุกที่ เพราะพระพุทธศาสนาผ่านจากพระพุทธเจ้ามากว่าสอง
พันห้าร้อยปี ใครจะมั่นใจได้ว่าพระพุทธศาสนาที่เป็นอยู่เหมือนกับพระพุทธเจ้าสอน เพราะสุดท้ายแล้ว
เราจะเห็นว่าพระพุทธศาสนามีอะไรเข้าไปปนอยู่ จนบางทีเราแยกไม่ออก ฉะนั้นผมคิดว่าการที่ชาว
พุทธจะนับถือเทพฮินดู และในขณะเดียวกันก็นับถือผีและในขณะเดียวกันก็นับถือพุทธส าหรับผมไม่
เป็นปัญหา๑ 

ในปัจจุบัน การเคารพบูชาพระคเณศของชาวพุทธในสังคมไทยยังคงปรากฏอยู่ทั้งในราชส านัก
และประชาชนทั่วไป ชาวพุทธยังคง เคารพบูชาพระคเณศในฐานะเทพเจ้าแห่งความส าเร็จและเทพเจ้า
แห่งศิลปวิทยาตามความเชื่อที่เคยสืบมา ขณะเดียวกันก็พบว่าชาวพุทธเคารพบูชาพระคเณศในฐานะ
เทพเจ้าผู้ดลบันดาลทุกสิ่งตามที่ร้องขอ  จึงท าให้เกิดปรากฏการณ์การสร้างรูปเคารพและการเคารพ
บูชาพระคเณศอย่างแพร่หลายในสังคมไทย    โดยเฉพาะในฐานะเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ซึ่งจากการลง

                                                 

 
๑ศุภลักษณ์ หัตถุพนม, การศึกษาวิเคราะห์การบูชาพระคเณศของชาวพุทธในสังคมไทย, 

(กรุงเทพมหานคร:  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๘), หน้า ๑๑๐. 
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ภาคสนามเพ่ือเก็บข้อมูลการวิจัย ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากสถานที่ ๒ แห่ง ได้แก่ คือวัดสมานรัตนาราม
และอุทยานพระพิฆเนศ   แต่ละสถานที่มีปรากฏการณ์ที่เป็นจุดเด่นแตกต่างกัน ดังนี้คือ วัดสมาน
รัตนาราม  พบว่า ชาวพุทธที่มาเคารพบูชาพระคเณศส่วนใหญ่ เคารพบูชาพระคเณศในฐานะเทพเจ้า
แห่งความร่ ารวย และมีความเชื่อว่าพระคเณศสามารถดลบันดาลในสิ่งที่ตนร้องขอได้  มีความเชื่อใน
อิทธิปาฏิหาริย์   จุดเด่นที่พบคือ พบการส่งเสริมการเคาพบูชาพระคเณศในทางอิทธิปาฏิหาริย์ สังเกต
ได้จากทางวัดจะมีเครื่องสักการะให้บริการ รวมทั้งสร้างวัตถุมงคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพระคเณศ๒ 

แนวคิดเรื่องการเคารพหรือความเชื่อเกี่ยวกับพระพิฆเนศในประเทศไทยจึงมีได้หลากหลาย 
บ้างก็มีแนวคิดที่ในเชิงบวก บ้างก็มีแนวคิดในเชิงลบ ส าหรับที่ท่านมีแนวคิดในเชิงบวกดังได้กล่าวแล้ว
ข้างต้น แต่ถึงกระนั้น ยังมีนักวิชาการ เช่น ไมเคิล ไรท์ ได้เขียนไว้ในหนังสือพระพิฆเนศ มหาเทพฮินดู
ชมพูทวีเหปและอุษาคเนย์ว่า ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ มนุษย์ทุกคนเป็นชาเผ่า ไม่มีอหังการ ไม่สนใจ 
“ตัวกู”และไม่กลัวตาย ได้แต่อยู่ไปวัน ๆ ต่อมาเมื่อมนุษย์ตั้งเป็นบ้านเมือง เริ่มมีประวัติศาสตร์หลุด
ออกจากความเป็นชาวเผ่า เริ่มคิดว่า “กูคือกู” (อหังการหรืออัตตา)เริ่มเกิดขึ้น และวิตกกังวลว่าตาย
แล้วจะไปไหน  ประมาณ ๕๐๐ ปีก่อนคริสตกาล จึงเกิดปรัชญาขึ้นทั่วโลกทั้งในกรีกและตะวันออก
กลาง อินเดีย และจีน เพ่ือปลอบคนที่หวาดกลัว พระพุทธเจ้านับว่าเป็นปราชญ์ชั้นเอกที่สอนเรื่อง
อนัตตา ซึ่งน านักปราชญ์นับไม่ถ้วนให้พ้นสังสารวัฏ แล้วพระพิฆเนศจะช่วยคนหลุดพ้นได้อย่างไร คนที่
หลุดออกจากความเป็นชาวเผ่าถือว่าเป็นตนนั้น โดยมากจะจินตนาการเนรมิต “พระผู้เป็นเจ้า” ที่มี
รูปร่างเป็นมนุษย์ มีตัวตน พระพิฆเนศที่มีหัวเป็นช้าง ตัวเป็นเด็ก และขี่หนูนั้น ท าลายภาพเนรมิตต่าง 
ๆ โดยสิ้นเชิง เมื่อภาพพระผู้เป็นเจ้าในร่างมนุษย์ถูกท าลายลง อัตตาหรือตัวกู ก็ถูกท าลายลงไปด้วย จึง
เหลือแต่ความว่างเปล่า๓  

๕.๑.๒  ศึกษาการเปลี่ยนแปลงและการผสมผสานทางความเชื่อเกี่ยวกับพระพิฆเนศใน
สังคมไทย 

  ผู้ให้ข้อมูลให้ความส าคัญเกี่ยวกับการสร้างรูปพระพิฆเนศไว้เคารพบูชา ไว้ให้เช่าเพ่ือการหา
ทุนสร้างสาธารณประโยชน์ ศาสนสถานหรือเพ่ือการท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ในประเทศไทยมีมาก
ขึ้นทุกวันอย่างเห็นได้ชัดเป็นอันดับต้นๆ และเห็นว่า เหล่าศิลปินไทยแทบทุกแขนงต่างให้ความเคารพ
นับถือบูชาพระพิฆเนศ ปัจจุบันความเชื่อเรื่องเทพหรือเทวดาทั้งแบบพราหมณ์หรือฮินดูและแบบพุทธ
ของสังคมไทยยากท่ีจะแยกออกจากกันและในการบ าเพ็ญกุศลพิธีหรือบุญพิธี มักมีเรื่องเทพ/เทวดาเข้า
เกี่ยวข้องเสมอ เช่นการสวดอัญเชิญเทพหรือเทวดามาสถิตในมณฑลพิธีเป็นต้น  

เรื่องความเคารพและนับถือพระพิฆเนศของสังคมไทยที่มีการผสมผสานกลมกลืนกับความ
เคารพนับถือพระพุทธศาสนานี้สอดคล้องกับแนวคิดของจิรัสสา คชาชีวะ ความเชื่อระหว่างพุทธกับ
                                                 

 ๒เรื่องเดียวกัน หน้า ๑๐๔  

 
๓

 ไมเคลิ ไรท์, พระพิฆเนศ: มหาเทพฮินดูชมพูทวีปและอุษาคเนย์, (กรุงเทพฯ พิมพลักษณ์, ๒๕๔๘), 
หน้า ๒๕-๒๖. 



๑๐๖ 
 

ฮินดูผสมผสานกันมานานแล้ว พระพิฆเนศเป็นเทพสากล Universal God  ซึ่งหมายถึง ไม่ใช่เทพของ
ชาวฮินดูอย่างเดียว แต่มีในศาสนาพุทธและในศาสนาเชน  และก็มีการเคารพบูชานับถือพระองค์
ประหนึ่งว่าเป็นเทพในศาสนานั้น ๆ ด้วย  แม้แต่ในอินเดียเองที่มีทั้งศาสนาพุทธทั้งศาสนาเชน แทบจะ
เรียกได้ว่าพระพิฆเนศเป็นเทพในพระพุทธศาสนา๔ 

การผสมผสานทางด้านความเชื่อทางศาสนานี้ สอดคล้องกับศิลป์ ชัย เชาว์เจริญรัตน์ 
นักวิชาการด้านศาสนาได้แสดงทัศนะไว้ว่า ทฤษฎีผสมผสาน syncretism คือการเอาศาสนาเดิมมา
ผสมผสานแล้วดัดแปลงเป็นศาสนาใหม่   หรือน าบางส่วนของศาสนาเดิมมาประยุกต์และดัดแปลงตาม
แนวคิดใหม่ แล้วท าให้เป็นส่วนหนึ่งของศาสนาใหม่  เพ่ือท าให้ผู้คนที่ยังเคยชินและยึดติดกับศาสนา
เดิมให้สามารถรับศาสนาใหม่ได้ง่ายขึ้น๕ 

 ๕.๑.๓  วิเคราะห์ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงทางความเชื่อตามแนวพระพุทธศาสนา
ของสังคมไทย ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างรูปเคารพที่ไม่ได้มาจากความเชื่อทางพระพุทธศาสนาจริง  
ๆ ซึ่งปรากฏให้เห็นทั่วไปในสังคมไทยปัจจุบัน ผู้ให้ข้อมูลให้ความส าคัญเกี่ยวกับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงความตามแนวพระพุทธศาสนาของสังคมไทยในเรื่อง ไม่ว่าพระพุทธเจ้าหรือศาสดาของ
ศาสนาอ่ืน ๆ ทุกท่านล้วนสอนคนให้เป็นคนดีเป็นอันดับต้นๆ นั่นก็หมายถึง ชาวไทยที่นับถือ
พระพุทธศาสนาบางคน เชื่อว่าพระพิฆเนศมีสถานะเท่าเทียมกันกับเทวดาในพระพุทธศาสนา ยึดถือ
พระรัตนตรัยคือพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะที่พ่ึงอันสูงสุด แต่ยังยึดถือพระพิฆเนศ
เป็นที่พ่ึงทางจิตใจไปพร้อมกันด้วย สังเกตได้จากการมีรูปเคารพไว้สักการะที่บ้าน ที่ท างาน หรือเลี่ยม
เป็นสร้อยแขวนคอ ทั้งนี้ เ พ่ือเคารพบูชาให้พระพิฆเนศช่วยขจัดอุปสรรค และให้ช่วยประสบ
ความส าเร็จ เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ให้ความส าคัญเรื่องปากท้อง เช่นการอยู่ดีกินดี เป็นต้น  

 การเคารพหรือเชื่อเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์หรือปาฏิหาริย์หรือความเชื่อเรื่องการดล
บรรดาลของเทพ เทพเจ้าต่าง ๆ ย่อมมีผลกระทบเรื่องเชื่อเรื่องกรรมในทางพระพุทธศาสนา ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของคมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง ที่มีความเห็นว่า ที่อินเดียมีการเผยแพร่เรื่องกรรมด้วย 
เป็นแนวคิดกลาง ๆ ที่อยู่ในอินเดีย ซึ่งต้องท าความเข้าใจก่อนว่าแนวคิดกลางๆที่ว่านี้ ไม่ว่าคุณจะเป็น
พุทธ คุณจะเป็นฮินดู หรือคุณจะเป็นเชน คุณต้องรับแนวคิดนี้ คือเรื่องกรรม เรื่องการหลุดพ้น เรื่อง
สังสารวัฏ เป็นต้น คล้าย ๆ ว่าแนวคิดนี้เป็นแนวคิดกลาง  ๆ อยู่แล้ว เพียงแต่ว่ามีรายละเอียดปลีกย่อย
ไม่เหมือนกัน เช่นพระพุทธศาสนามีแนวคิดเรื่องกรรมโดยไม่มีปัจจัยภายนอกเข้ามาเกี่ยว , ฮินดูมี
ความคิดเรื่องกรรมแต่มีเทพเจ้ามาเก่ียว เช่น เทพเจ้าเป็นผู้อ านวยผลกรรมตามเวลาที่เหมาะสม  ซึ่งผม
เข้าใจว่าชาวฮินดูมีความเข้าใจเรื่องนี้ดีมาก๖ 

                                                 

 ๔
 ศุภลักษณ์ หัตถุพนม. การศึกษาวิเคราะห์การบูชาพระคเณศของชาวพุทธในสังคมไทย, 

(กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ ๒๕๕๘X), หน้า ๑๐๕. 
 ๕

 ศิลป์ชัย   เชาว์เจริญรัตน์,  เทพและเทวดา, ศาสนวิทยา สปริงส์ นิวส์ ออกอากาศวันที่ ๒๖ 
มิถุนายน ๒๕๕๘. 

 
๖ คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง. (๑๕๕๖). พระคเณศ : การบูชาตามหลักศาสนาฮินดู, เมืองโบราณ ๓๙ (๑),  

หน้า ๙๖-๑๐๑. 



๑๐๗ 
 

 ในเรื่องความเชื่อในการอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยโน่นนี้นั่น พระธรรมปิฎก (ป .อ. ปยุต
โต) ได้อธิบายว่า พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าการเชื่อในอ านาจดลบันดาลของเทพเจ้า ที่แสดงออกด้วยการ
อ้อนวอนบูชายัญ ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง  พระองค์จึงสอนชาวอินเดียใหม่ว่า ในธรรมชาตินั้นมีความจริงอยู่ 
ความจริงนี้ก็คือกฎธรรมชาติแห่งความเป็นไปตามเหตุปัจจัย คือการที่ผลเกิดจากเหตุ เหตุท าให้เกิดผล 
สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นนั้นเป็นไปตามเหตุและปัจจัย อย่าไปมัวมองดูว่าเป็นฤทธิ์ดลบันดาลของเทพเจ้า  
ความจริงทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยนั้นเราเรียกว่า ธรรม๗  

 
 

๕.๒  อภิปรายผล 

 จากการศึกษาวิเคราะห์เรื่องพระพิฆเนศ แนวคิด วิวัฒนาการ และการผสมผสานทางความ
เชื่อในสังคมไทยปัจจุบัน ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

๑. แนวคิด ความเชื่อเรื่องพระพิฆเนศในสังคมไทยนั้น แท้จริงได้มีมานานนับตั้งแต๋
พระพุทธศาสนาเผยแผ่เข้ามาในประเทศไทยแล้ว ไม่ใช่เพิ่งมีข้ึนในยุคปัจจุบัน 

 ๒.  ประชาชนในสังคมไทยปัจจุบันมีพ้ืนฐานความเชื่อการบูชาพระพิฆเนศว่าเป็นเทพที่มี
ตัวตนอยู่จริงและสามารถประทานพรในเรื่องต่าง ๆ ที่มนุษย์ต้องการได้ตามปรารถนา เช่นเชื่อว่าพระ
พิฆเนศเป็นเทพแห่งศิลปะวิทยาการท้ังปวง เป็นเทพผู้บันดาลโชคลาภ สามารถบันดาลให้มนุษย์มีความ
ร่ ารวยในทรัพย์สมบัติต่าง ๆ เป็นเทพผู้ปกป้องคุ้มครองมนุษย์สามารถช่วยมนุษย์ให้พ้นจากอันตราย
ต่าง ๆ ได้ เป็นเทพผู้มีสติปัญญาเป็นเลิศ สามารถช่วยบันดาลให้มนุษย์มีสติปัญญาดีและประสบ
ความส าเร็จในการศึกษาเล่าเรียน และแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้แก่มวลมนุษย์ได้  เป็นเทพเจ้าแห่ง
ความส าเร็จทั้งปวง  สามารถบันดาลให้มนุษย์พ้นจากอุปสรรคทั้งหลายที่ขัดขวางในกิจการงานทั้งปวง 
เพ่ือให้ส าเร็จราบรื่นด้วยดีทุกประการ 

 ๓.  การบูชาพระพิฆเนศในสังคมไทยปัจจุบัน พบว่ามีลักษณะการบูชาแบบผสมผสาน
ระหว่างพิธีกรรมของศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์โดยประยุกต์ใช้ด้วยกันตามความเหมาะสมและ
ตามแนวคิดหรือคติความเชื่อของแต่ละบุคคล 

 ๔.  ความเชื่อเรื่องพระพิฆเนศได้พัฒนาและกระจายไปในภูมิภาคต่าง ๆ ของไทยนั้น ทั้งมี
มีอิทธิพลแพร่กระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต้ 
ดังมีปรากฏเป็นร่องรอยของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เช่น จดหมายเหตุ พระราชพงศาวดาร ศิลา
จารึก และวัตถุโบราณต่างท่ีเกี่ยวข้องกับความเชื่อการบูชาพระพิฆเนศ 

                                                 

 ๗ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโฺต), สถานการณ์พระพุทธศาสนากระแสไสยศาสตร์, พิมพ์ครั้งท่ี ๑,. 
กรุงเทพมหานคร :  สหธรรมิก. ๑๕๓๙), หน้า ๑๔. 



๑๐๘ 
 

 ๕.  อิทธิพลความเชื่อการบูชาพระพิฆเนศในยุคสมัยต่าง ๆ ของประเทศไทย พบว่าการ
สร้างรูปเคารพบูชาพระพิฆเนศ ได้มีมาตั้งแต่ยุคสมัยขอมเรืองอ านาจ สมัยสุโขทัยเป็นราชธานี เรื่อยมา
จนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 

 ๖.  จุดมุ่งหมายของการบูชาพระพิฆเนศในสังคมไทยปัจจุบัน พบว่าการบูชาพระพิฆเนศ
ของชาวพุทธในสังคมไทยปัจจุบัน เพ่ือขอพรให้ประสบความส าเร็จในทุกสิ่งที่มุ่งหวังตามจุดประสงค์
ต่าง ๆ ที่แตกต่างกันไปตามการประกอบอาชีพของตน เช่นขอให้มีโชคลาภเงินทองร่ า รวยเป็นมหา
เศรษฐี ขอพรให้มียศถาบันดาศักดิ์ เกียรติยศชื่อเสียง ปราศจากทุกข์โศกโรคภัยไข้เจ็บ ความแคล้ว
คลาดปลอดภยันตรายทั้งปวง และความสุขความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตทุกประการ  

 ความเชื่อในเรื่องเทพในศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูและศาสนาพุทธมีความหมายและ
บทบาทที่แตกต่างกัน "เทพ" ในศาสนาพราหมณ์หมายถึง "เทพเจ้า"   แต่เทพที่ใช้ในศาสนาพุทธ 
หมายถึง "เทวดา" เทพ คือวิญญาณผู้เป็นใหญ่และมีอ านาจบนสวรรค์   ส่วนเทวดาคือวิญญาณของ
มนุษย์ที่เสียชีวิตไปแล้วไปมีสภาพเป็นทิพย์อยู่บนสวรรค์ตามภพภูมิต่าง ๆ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูเชื่อ
ว่าเทพหรือเทพเจ้านี้ มีอ านาจควบคุมความเป็นไปของชีวิตสรรพสิ่ งต่าง ๆ และโลก สามารถท าให้ดี
หรือร้าย  และหากคนไปวิงวอนขอให้ช่วยก็จะดลบันดาลให้เกิดสิ่งดี  ๆ และปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปได้   
ฉะนั้นเทพเจ้าจึงอิทธิพลต่อวิธีชีวิตมาก   แต่ศาสนาพุทธ(แบบเถรวาท) เชื่อเพียงว่าเทพคือสิ่งมีชีวิตใน
ภพภูมิต่าง ๆ เท่านั้น  เทพไม่ได้สร้างโลก และไม่มีอ านาจควบคุมหรือให้คุณให้โทษแก่ชีวิตมนุษย์    
มนุษย์จึงไม่ต้องไปวิงวอนขออะไร   เพราะเทพเหล่านั้นช่วยอะไรไม่ได้  การที่เทพของศาสนาพุทธบาง
องค์ที่ชื่อพ้องกับเทพในศาสนาฮินดูนั้น  ยังมีข้อถกเถียงว่าอาจไม่ใช่องค์เดียวกัน  เป็นแค่ชื่อพ้องกัน
เท่านั้น    เช่น "พระอินทร์"  พระอินทร์ของศาสนาพราหมณ์ มีต าแหน่งเป็นจอมเทพ เป็นประมุขแห่ง
เทวดาทั้งปวง มีหน้าที่ปกครองสวรรค์และอภิบาลโลก ถือก าเนิดขึ้นในสมัยฤคเวท  ต่อมาในสมัยที่ตรี
มูรติ (พระพรหม  พระวิษณุ และพระศิวะ) อุบัติขึ้น พระอินทร์ก็ถูกลดบทบาทลงและเริ่มมีพฤติกรรม
ทางเพศมากขึ้น  กระทั่งกลายเป็นเทวดาชั้นรองจากมหาเทพตรีมูรติในปัจจุบัน   แต่ของศาสนาพุทธ 
(รวมทั้งศาสนาเชน) มักเรียกพระอินทร์โดยทั่วไปในชื่อท้าวสักกะหรือท้าวสักกะ  ซึ่งเป็นเทวดา
ผู้ปกครองสวรรค์ชั้นดาวดึงส์   ท้าวสักกะนั้นในบางครั้งมักถูกเรียกด้วยชื่อ "อินทระ" หรือในชื่อที่เรียก
ขานทั่วไปอีกชื่อว่า "เทวานัม อินทระ" อันหมายถึง "จอมเทพ" หรือ "หัวหน้าแห่งเทพทั้งหลาย"  ชื่อ
ของ "พระอินทร์" หรือท้าวสักกะเทวราช ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกหลายพระสูตรด้วยกัน บางคนจึง
บอกว่า พระอินทร์ของพราหมณ์เป็นเทพ  แต่พระอินทร์ของพุทธเป็นเทวดา  บางคนก็บอกเลยบอกว่า
เป็นคนละองค ์ไม่ใช่แค่เรื่องพระอินทร์เท่านั้น  แต่ในศาสนาพุทธก็ยังมี "พระพรหม" เหมือนกับศาสนา
พราหมณ์ด้วย  องค์เดียวกันหรือไม่ พระพรหมในความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ คือเทพเจ้าผู้สูงสุด 
เป็นหนึ่งในตรีมูรติ เป็นพระผู้สร้าง  แต่ในความเชื่อของศาสนาพุทธ  พระพรหมเป็นเพียงชาวสวรรค์
ชั้นสูงขั้นหนึ่งที่สูงกว่าเทวดาทั่วไป เรียกว่าสวรรค์ชั้น "พรหม" (หรือพรหมภูมิ)   และพระพรหมก็ยังอยู่
มีการวนเวียนว่ายตายเกิดด้วยอ านาจกิเลส   และพระพรหมก็ยังแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ พรหมที่
มีรูป ซึ่งมีทั้งหมด 16 ชั้น และพรหมที่ไม่มีรูป (อรูปพรหม) มีท้ังหมด 4 ชั้น โดยอรูปพรหมจะสูงกว่ารูป
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พรหม  ซึ่งแสดงว่า พระพรหมของพราหมณ์นั้นมีองค์เดียว แต่ของพุทธนั้นมีอยู่มากมายจนแบ่ง
ออกเป็น ๒๐ ภพภูม ิฉะนั้น พระพรหมของพราหมณ์กับพระพรหมของพุทธจึงน่าจะเป็นคนละองค์กัน   
พรหมของพราหมณ์เป็นเทพเจ้า  แต่พรหมของพุทธเป็นเทวดา ยังมีปัญหากับเทพอีกองค์ คือ "พระ
ยม" หรือที่คนไทยเรียกเป็นภาษาปากว่า "พญายม" ในศาสนาพราหมณ์เชื่อว่าพระยมเป็นท้าวโลกบาล
ประจ าทิศใต้  ดาวอังคารเป็นดาวประจ าองค์  ซึ่งนี่เป็นลักษณะเทพ  แต่ศาสนาพุทธเถรวาทถือว่าพระ
ยมมีชาติก าเนิดเป็นเทวดาในชั้นจาตุมหาราชิกา และเป็นเจ้าแห่งเวมานิกเปรต  คัมภีร์ปปัญจสูทนีระบุ
ว่า ในมหานรกแต่ละขุมมีพระยมประจ าอยู่ทั้ง 4 ประตู  มหานรกมี 8 ขุม จึงมีพระยมทั้งสิ้น 32 องค์   
ในเทวทูตสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่าพระยมมีหน้าที่ซักถามสัตว์นรกเกี่ยวกับเทวทูต เพ่ือให้สัตว์นรกนั้ น
ได้ระลึกถึงกุศลกรรมที่ตนเคยท ามา หากสัตว์นรกจ าได้ก็จะพ้นจากนรก หากจ าไม่ได้ยมบาลก็จะน าตัว
สัตว์นรกนั้นไปลงโทษตามบาปกรรมที่ได้ท ามา   ส่วนลัทธิข้างจีนฝ่ายมหายานว่า พญายมเป็นพระ
โพธิสัตว์องค์หนึ่ง ท าหน้าที่พิพากษาแก่ดวงวิญญาณทั้งหลาย ดังนั้น พระยมของพราหมณ์จึงเป็นเทพ  
แต่พระยมของพุทธก็เป็นเทวดาอีกเช่นกัน โดยภาพรวมพูดได้ว่า  เรื่องเทวดาของศาสนาพุทธเอามา
หรือได้รับอิทธิพลมาจากเรื่องเทพของศาสนาพราห์มแน่  แต่น าเสนอออกมาในรูปแบบใหม่  จากที่เป็น
เทพเจ้า ก็เป็นเทวดา ซึ่งมาจากวิญญาณมนุษย์ที่ท าดีแล้วตายไปเกิดในสวรรค์   อย่างไรก็ตาม การจะ
บอกว่า "ศาสนาพุทธมีแต่เทวดา แต่ไม่มีเทพเจ้า" นั้น ก็อาจเป็นการพูดที่ผิวเผินเกินไป  เพราะหากดู
รายละเอียดแล้วจะพบว่า  ลักษณะของเทวดาตามความเชื่อในศาสนาพุทธก็อ านาจวิเศษมากจนเรียก
ได้ว่าใกล้เคียงหรือไม่ต่างจากแนวความเชื่อเรื่องเทพเจ้ามากนัก ตัวอย่างเช่น   เทวดามีสภาพกายทิพย์ 
เหมือนเทพ  มีล าดับชนชั้นอยู่สถานที่สูงส่งไม่เท่ากัน  แบ่งเป็น 3 ชั้นใหญ่ 6 ชั้นย่อย  อายุยืนมาก เช่น  
ชั้นต่ าสุดก็มีอายุยาวถึง 9 ล้านปี  พวกขั้นสูงสุดก็อายุยืนถึง 9 พันกว่าล้านปี  ครบอายุเมื่อไรก็ต้องไป
เกิดใหม่   ว่าไปแล้วอายุยืนขนาดนี้ก็แทบไม่ต่างอะไรกับเป็นอมตะแบบเทพเจ้าเลย 

 นอกจากนี้ เทวดาที่อยู่สวรรค์เหล่านี้ยังมีเพศ   แบ่งเป็นชายหญิง  แม้ไม่ต้องกินอาหาร แต่
ยังต้องการการเสพกามอยู่เหมือนกับมนุษย์    แต่จะมีความแตกต่างกันออกไปเพราะว่ากันว่ามี "วิธี
เสพกาม" หรือวิธีร่วมเพศที่ "สวยงามกว่า ปราณีตกว่า"    และยิ่งเกิดในภูมิชั้นสูงมากขึ้นไป การเสพ
กามก็ยิ่งน้อยลงตามล าดับ  นอกจากนี้ยังมีปัญหาอีกว่า  มีเทวดาอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่า "อุปปัตติ
เทพ"  ซึ่งแปลว่า “เทวดาโดยก าเนิด” นั้นหมายความว่าอย่างไรแน่   แปลว่า  แรกเกิดก็เป็นเทวดาเลย   
ไม่เคยต้องเกิดเป็นมนุษย์แล้วท าความดีก่อน แล้วจึงค่อยมาเป็นเทวดาบนสวรรค์ (ที่เรียกว่า "วิสุทธิ
เทพ") อย่างนั้นหรือ?    ถ้าเช่นนั้นเทวดาอย่างนี้จะต่างอะไรจากเทพ หรือเทพเจ้าเล่า แล้วยังเทวดาที่
เสพกามกันจน "ตั้งครรภ์" และ "มีลูก" นั้น  จะกลายเป็นเทวดาชั้นไหน   ไม่ใช่เทพอีกองค์หรือ แต่ที่แน่ 
ๆ คือ ไม่ว่าในศาสนาพุทธมีเทพหรือไม่  หรือมีแต่เทวดา และเทวดาจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่  ก็ถือว่าไม่
มีอ านาจดลบันดาลให้คุณให้โทษแก่มนุษย์    จึงไม่ให้มีการบูชา และอธิษฐานขอต่อเทพหรือเทวดา
เหล่านั้น     
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 แนวคิดเรื่องเทพ และ เทวดา ของศาสนาและวัฒนธรรมทั้งหลายนั้น  ซับซ้อนเสมอ    
ตามแต่ความเชื่อ   และนี่ก็ยังไม่นับเรื่องของ ทูตสวรรค์ (มะลัก) ซาตาน (ซัยตอน) ผี (ญิน) และ
วิญญาณมนุษย์  ของศาสนายิว  คริสต์ และอิสลาม    ซึ่งก็มีความคล้ายความต่างอีกหลายประการ๘ 
 ในสังคมไทย ความเชื่อและศาสนาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างแยกไม่ออก อาจกล่าวได้ว่า
เราไม่ได้นับถือศาสนาอย่างเคร่งครัด แต่ก็มิได้หมาย ความว่าความเชื่อและศาสนาจะมีบทบาทด้อยลง
ไป การนับถือศาสนาของคนไทยเป็นเรื่องส าคัญที่จะล่อหลอมให้สังคมไทยเป็นไปในแบบอย่างที่เรียก
ได้ว่า "อย่างไทย" มีเอกลักษณ์เป็นไทย  ลักษณะความเชื่อและศาสนาที่อยู่ในสังคมไทย หรือเรียกว่า 
"แบบไทยๆ" 
 สังคมไทยเป็นสังคมพุทธ หรือ จะเรียกอารยธรรมไทยว่าเป็นอารยธรรมพุทธศาสนาได้
หรือไม่อย่างไร ความเชื่อและศาสนาในวัฒนธรรมแขนงต่าง ๆ ในแง่การสร้างสรรค์ การยกระดับ
วัฒนธรรม และความสืบเนื่องทางวัฒนธรรมจนกลายเป็นอารยธรรม ศาสนาและความเชื่อเป็นทั้งเหตุ
โดยตรงและโดยอ้อม ที่ท าให้เกิดอารยธรรมในสังคม หรือของชนชาติใดชนชาติหนึ่ง อาจจะแผ่ขยาย
ไปสู่ที่ต่าง ๆ จากจุดศูนย์กลางอารยธรรมนั้น เช่น พุทธศาสนา คริสต์ศาสนา ศาสนาอิสลาม เป็น
ศาสนาหลักท่ีสร้างอารยธรรมหรือมีส่วนในการสร้างอารยธรรมของหลายชาติ หลายภาษา เป็นจักรกล
ส าคัญในการเปลี่ยนแปลงและในความเป็นไปของอารยธรรมโลกในปัจจุบัน 
 ระบบเรื่องการบรรลุถึงจุดหมายสูงสุดในศาสนา เป็นเรื่องส าคัญ ความประพฤติทาง
ศีลธรรมจรรยาอย่างเดียวย่อมไม่พอ ต้องมีการตระเตรียมในด้านต่างๆ ในส่วนนี้มั กผูกอยู่กับ ระบบ
ของพิธีกรรม เป็นพ้ืนฐานเดิมมาแต่เริ่มมรีการเชื่อเรื่องเทพที่ต้องปรนนิบัติให้พอพระทัย การปฎิบัติ
บูชาด้วยพิธีกรรมต่าง ๆ มุ่งเพ่ือแสดงความภักดี การสวดมนต์ท าวัตรเพ่ือให้จิตใจสงบ  ศาสนายัังมี 
ระบบความคิด ปรัชญา เป็นแกนหลักในทางการสร้างเหตุผล หรื อเ พ่ือพิสูจน์ความเป็นไป 
ขนบธรรมเนียมความเชื่อในศาสนาของตน ศาสนาผูกพันหรืออาจเรียกได้ว่า เกิดในสังคมเปลี่ยนแปลง
ไปในสังคม ท าให้สังคมเปลี่ยนแปลง เป็นเครื่องก ากับความคิดความอ่าน เป็นเครื่องบังคับพฤติกรรม
ของมนุษย์ ศาสนาจึงเป็นสถาบันหลักสถาบันหนึ่งในสังคม เพ่ือประโยชน์แก่การเข้าใจพฤติกรรมด้าน
ความเชื่อของคนในสังคม 

               ถึงแม้ว่า สังคมไทยโดยมากและทุกระดับได้ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลัก 
แต่การนับถืออาจต่างกันไปตามพ้ืนภูมิปัญญาของแต่ละบุคคล มีแนวคิดส าคัญ ได้แก่ เรื่องเวียนว่าย
ตายเกิดกรรม บาปบุญคุณโทษ บารมี และการอุทิศส่วนบุญกุศล โดยมีความเชื่อที่หลากหลาย หากจะ
แยกเป็นความเชื่อแบบดั้งเดิมได้แก่ การเชื่อเรื่องผีสางเทวดา การนับถือบรรพบุรุษ และความเชื่อเรื่อง
ข้าว การเคารพ ไม่ถูกดูหมิ่นจึงจะเกิดผลดีที่เรียกว่าขวัญหรือเรียกว่าพลังของชีวิตอยู่ด้วย จึงเกิดเป็น
ประเพณีปฏิบัติต่อข้าวในการกระบวนการปลูกข้าว เก็บเกี่ยวข้าง เหมือนหนึ่งข้าวเป็นบุคค ความเชื่อ
เรื่องโลกจักรวาลและก าเนิดคนและสัตว์ ความเชื่อต่าง ๆ ในวรรณคดีทางพระพุทธศาสนา เช่นโคลง

                                                 

 
๘ ศิลป์ชัยศิลป์ชัย   เชาว์เจรญิรตัน,์  เทพและเทวดา, ศาสนวิทยา, สปริงส์ นิวส์, ออกอากาศ

วันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘.  



๑๑๑ 
 

ลิลิตพระลอที่แสดงแนวคิดทางพระพุทธศาสนา เช่น ใดใดในโลกล้วน  อนิจจัง  คงแต่บาปบุญยัง   
เที่ยงแท้  คือเงาติดตัวตรัง ตรึงแน่น อยู่นา   คงแต่บาปบุญแล้    ก่อเกื้อรักษา   ความเชื่อเรื่องบุญ
กรรมนี้มีให้เห็นโดยตลอดในงานกวีนิพนธ์แต่โบราณจนถึงยุคปัจจุบัน สังคมไทยมีพระพุทธศาสนาอัน
เป็นศาสนาหลัก ก็ต้องพยายามปรับตัว เกิดความตื่นตัวในเรื่องการนับถือพระพุทธศาสนา หรือ
อยากจะท าให้พระพุทธศาสนาสนองความต้องการของสังคมมากขึ้น ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
บางครั้งท าให้เกิดช่องว่างทางความคิด เกิดการเสาะแสวงหาทางท่ีจะพ้นทุกข์หรือหาสิ่งยึดเหนี่ยวใหม่ๆ 
ท าให้เกิดกระแสของศาสนาใหม่ ๆ หรือแนวใหม่ ๆ ในศาสนาหลักแต่เดิม แนวคิดที่จะใช้ัศีลหรือวัตร
ปฏิบัติปรับปรุงพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นด้วยเห็นว่า พระภิกษุประพฤติย่อหย่อน การรักษากายวาจาให้
สงบตามหลักการในพุทธศาสนา แนวคิดด้านสมาธิ เป็นเรื่องของการพยายามปลีกตัวเองออกไปเพ่ือ
แสวงหาความสงบ แนวคิดทางด้าน ปัญญา คือ การพยายามหาเหตุผลตีความให้เข้าหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ เมื่อเกิดปัญหาในสังคม เช่น เรื่องปัญหาสภาพแวดล้อม ปัญหาคนนิยมวัตถุมากเกินไป 
ปัญหาเรื่องโรคระบาด เช่น โคโรน่า ไวรัส 19 หรือ โควิด 19 (Corona Virus -19) ก็ยังมีความ
พยายามจะหาค าตอบจากหลักการในพระพุทธศาสนาอยู่ ความขัดแย้ง หรือกระบวนการต่าง ๆ การ
เสาะหาค าตอบจากพระพุทธศาสนาแสดงให้เห็นว่า พุทธศาสนายัง "มีชีวิต" อยู่ 

 แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า สังคมไทยปัจจุบัน มีความไม่มั่นคงทางจิตใจและชีวิต ไม่ต่างไปจากคน
ไทยทุกสมัยที่ผ่านมา ยิ่งคนวิ่งตามโลกสมัยใหม่ที่มีแต่การแข่งขัน คนไทยก็ยิ่งมีความทุกข์ จะเห็นได้ว่า 
คนไทยจ านวนมากยังวิ่งหาหมอดู คนทรงเจ้า วิ่งหาคนบอกใบ้ให้หวยตามสถานที่ต่าง ๆ ยังพ่ึงพระสงฆ์
และศาสนามาก เพราะต้องการท าให้ตนเองมีความสบายใจขึ้น การหันหน้าเข้าวัดปฎิบัติธรรม นั่ง
สมาธิภาวนา สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า คนไทยในสังคมปัจจุบันยังต้องการ "ศาสนา" เป็นที่พ่ึงอยู่มาก 
ตราบใดที่คนยังไม่มีความม่ันใจในชีวิต "ศาสนา" ยังมีบทบาทสนองความต้องการทางจิตใจคนในสังคม
ได้เสมอ ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนจะเลือกรูปแบบใด วิธีการใด ทางความเชื่อและพิธีกรรมศาสนามาใช้ให้
เหมาะกับความต้องการของตน 

 ผลกระทบในด้านการเปลี่ยนแปลงทางความเชื่อของสังคมไทย อาจเนื่องมาจากการให้
ความส าคัญด้านการแข่งขันด้านเศรษฐกิจเป็นปัจจัยส าคัญ ทั้งนี้เพราะการอาศัยศรัทธาหรือความเชื่อ
เรื่องเทพเจ้าซึ่งมีมาแต่เดิมในอดีต หากมีการพูดถึงหรือแสดงออกมาในด้านพิธีกรรมที่ส าคัญจะน าไปสู่
การแตกย่อยทางด้านแนวคิด สถาปัตยกรรม ศิลปะ และจิตรกรรมต่าง ๆ  ทั้งในเมืองและนอกเมือง 
 หากเปรียบเทียบกับแนวคิดเรื่องประโยชน์นิยมในทัศนะทางพระพุทธศาสนากับแนวคิดของ
นักประโยชน์นิยมตะวันตก เช่น  เจเรมี เบนธัม (Jeremy Bentham) ที่สนับสนุนท่าทีว่า สิ่งที่ดีที่สุด
คือความสุขในปริมาณมากที่สุด หรือความทุกข์ในปริมาณน้อยที่สุด  ในขณะที่ จอห์น สจ๊วต มิลล์ 
(John Stuart Mill) มีทัศนะว่า  ควรให้ประโยชน์ของตนเองและผู้อ่ืนสอดคล้องเท่าเทียมกัน โดยให้
ส่วนรวมได้รับผลประโยชน์มากที่สุด และประโยชน์ของตัวเองเป็นผลพลอยได้๙ จะเห็นว่าหลัก

                                                 

 
๙ ภัทรพร สริิกาญจน, ประโยชน์นยิมในความเรียงว่าด้วยเสรีภาพของ จอห์น สจ๊วต มิลส์, 

วารสารราชบณัฑิตยสถาน, ปีท่ี ๓๘ ฉบับท่ี ๒ เมษายน-พฤษภาคม ๒๕๕๑. 



๑๑๒ 
 

ประโยชน์ในทางพระพุทธศาสนามีความโดดเด่นและครอบคลุมกว่า โดยค านึงทั้งประโยชน์สุขในชีวิต
ปัจจุบัน  ประโยชน์สุขในชีวิตหน้า  รวมถึงประโยชน์สุขที่เป็นจุดหมายสุดท้ายของชีวิต ส่วนแนวคิด
ประโยชน์นิยมในปัจจุบันที่สะท้อนออกมาในเชิงธุรกิจและพุทธพาณิชย์ 
 วิเคราะห์เรื่องผลกระทบเรื่องการเคารพบูชาพระพิฆเนศ อาจกล่าวได้ว่า เป็นการลดทอน
ความขัดแย้งระหว่างชาวพุทธที่เคารพบูชาพระคเณศ กับชาวพุทธที่แสวงหาความพ้นทุกข์ตามหลัก
พระพุทธศาสนา ด้วยการน าหลักการทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้และตอบข้อสงสัยได้อย่างเป็น
วิชาการ พร้อมทั้งยังได้เสนอทางออกการเคารพบูชาพระคเณศของชาวพุทธในสังคมไทยอย่าง
เหมาะสมด้วยท่าทีที่ประนีประนอม เพ่ือเป็นการให้เกียรติเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู ใน
สถานที่ต่าง ๆ โดยไม่เสียหลักการทางพระพุทธศาสนา นอกจากนี้การแก้ปัญหาดังกล่าวยังได้น า ไปสู่
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามวิถีพุทธ กล่าวคือในส่วนของปัจเจกบุคคล เมื่อชาวพุทธที่เคารพบูชาพระ
คเณศได้ทราบถึงหลักการและหลักปฏิบัติการเคารพบูชาทางพระพุทธศาสนา เชื่อว่าจะเปลี่ยนแนวคิด
ในจากการเคารพบูชาพคเณศแบบอ้อนวอนหวังอ านาจดลบันดาลมาเป็นการพ่ึงตนเองและพัฒนาตน
ตามหลักไตรสิกขา สะท้อนให้เห็นถึงการสลายอัตตาในเบื้องต้น ซึ่งเมื่อชาวพุทธเกิดความเข้าใจใน
หลักการและหลักปฏิบัติอย่างลึกซึ้งแล้ว ก็จะน าตนไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาต่อไป 
ในส่วนของสังคม วิธีแก้ไขปัญหาเรื่องการเคารพบูชาพระคเณศนี้จะช่วยจุดประกายให้หลาย  ๆ ภาค
ส่วน ได้ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหา และน าไปสู่การสร้างจิตส านึกร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของชาวพุทธในสังคมไทย ด้วยการด าเนินกิจกรรมตามหลักธรรมาภิบาล  คิดถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าส่วนตน  ยกตัวอย่างเช่น การจัดกิจกรรมคเณศจตุรถีที่แต่เดิมน าเสนอเพียงเรื่องเรื่องความเชื่อ
และพิธีกรรมต่าง ๆ ซึ่งสร้างความสับสนต่อหลักการเคารพบูชาตามวิถีพุทธ อาจจะเพ่ิมนิทรรศการ
พระพิฆเนศตามคติในพระพุทธศาสนา รวมทั้งหลักการและหลักปฏิบัติในการเคารพบูชาตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา เพ่ือเป็นการสร้างความรู้และความเข้าใจให้แก่ชาวพุทธในสังคมไทยควบคู่ไปด้วย 
 สรุป ผลการวิจัยพบว่า แนวคิด ความเชื่อเรื่องพระพิฆเนศในสังคมไทยปัจจุบัน คือ พระ
พิฆเนศเป็นเทพเจ้าที่มาจากคติความเชื่อของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูในประเทศอินเดีย มีมาตั้งแต่อดีต
ในสมัยโบราณแล้วไม่ใช่พ่ึงมีในยุคปัจจุบัน โดยมีการเผยแผ่ความเชื่อเข้ามาพร้อม ๆ กับการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเข้ามาในประเทศไทย เป็นที่รู้จักของคนในสังคมไทยในลักษณะของเทพเจ้าแห่ง
ศิลปวิทยา และเทพเจ้าแห่งความส าเร็จทั้งปวง  ซึ่งการบูชาพระพิฆเนศในปัจจุบันพบว่าเป็นลักษณะ
การบูชาแบบผสมผสานระหว่างพิธีกรรมของศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ ปัจจุบันการบูชาพระ
พิฆเนศมีปรากฏแพร่กระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย โดยพบว่าสถานที่บูชาพระพิฆเนศส่วน
ใหญ่ มีอยู่ในวัดของพระพุทธศาสนา 
 
๕.๓  ข้อเสนอแนะ 
  ผู้วิจัยเสนอข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ข้อเสนอ
เพ่ือการปฏิบัติ และข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
  

 



๑๑๓ 
 

 ๕.๓.๑  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 ๑. การบูชาพระพิฆเนศของชาวพุทธในสังคมไทยนั้น ควรปฏิบัติให้อยู่บนพ้ืนฐานของ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ถึงแม้การบูชาพระพิฆเนศมาจากค าสอนของศาสนาพราหมณ์ก็จริง แต่
พุทธศาสนิกชนก็ไม่จ าเป็นต้องถือปฏิบัติตามวิธีการของศาสนาพราหมณ์ แต่ควรปฏิบัติตามระเบียบ
แบบแผนที่พระพุทธศาสนาได้วางหลักการไว้ให้แล้วจึงจะเหมาะสมยิ่งกว่า  เพราะหากชาวพุทธถือ
ปฏิบัติตามธรรมเนียมของศาสนาพราหมณ์โดยตรง  ก็เท่ากับเป็นการปฏิบัตินอกค าสอนของ
พระพุทธศาสนา ฉะนั้นหากผู้บูชายังเป็นผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาอยู่ จึงควรปฏิบัติให้อยู่ในกรอบหรือ
ขอบเขตของหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา จึงเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุด 

๒. ชาวพุทธในสังคมไทยควรมีมุมมองหรือทัศนะคติต่อเรื่องนี้ให้ถูกต้องตามหลักความเป็นจริง
ที่พระพุทธศาสนาได้สอนไว้มิใช่ยึดถือเอาคติความเชื่อของศาสนาพราหมณ์มาเป็นบรรทัดฐานหรือ
ตัวชี้วัด ศาสนาพราหมณ์หรือกลุ่มลัทธิเดิมที่บูชาพระพิฆเนศนั้น มีแนวคิดหรือวิธีการปฏิบัติต่อการบูชา
พระพิฆเนศอย่างไร ก็ถือเป็นเรื่องของศาสนาหรือลัทธินั้น ๆ แต่ชาวพุทธที่ต้องการบูชาก็ควรยึดถือคติ
ความเชื่อหรือมุมมองของพระพุทธศาสนามาเป็นบรรทัดฐานหรือตัวชี้วัดในการบูชา จึงเป็นการ
เหมาะสม ดังตัวอย่าง เช่น ศาสนาพราหมณ์มีมุมมองว่าพระพิฆเนศคือเทพเจ้าที่มีอ านาจเหนือ
ธรรมชาติ เหนือกฎแห่งกรรม สามารถก าหนดชะตาของมนุษย์ได้ตามปรารถนา แต่ในทางกลับกัน 
พระพุทธศาสนากลับมีมุมมองที่แตกต่างคือพระพุทธศาสนามองว่าพระพิฆเนศนั้นเป็นเพียงเทวดาตน
หนึ่งที่ยังต้องอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรม ไม่ได้มีอ านาจก าหนดชะตาของมนุษย์ได้แต่อย่างใด เพียงแต่พระ
พิฆเนศอาจช่วยสงเคราะห์มนุษย์ได้บ้างตามสมควรแก่บุญหรือกรรมที่มนุษย์ได้กระท าไว้ ซึ่งไม่สามารถ
บันดาลสิ่งที่เกินไปกว่ากรรมของมนุษย์ได้ 

๓. การบูชาพระพิฆเนศของชาวพุทธในสังคมไทยนั้น ผิดหรือไม่นั้น ผู้วิจัยไม่อาจกล่าวสรุปชี้
ชัดได้ว่าผิดหรือถูก เพราะการบูชาพระพิฆเนศในสังคมไทยนั้นมีทั้งผลดีและผลเสียควบคู่กันไป หลักค า
สอนในพระพุทธศาสนาแม้จะมิได้สอนให้บูชาพระพิฆเนศและเทพเจ้าต่าง ๆ โดยตรง แต่ก็ไม่ได้สั่งห้าม
อย่างเด็ดขาด  หากมีการสอนว่าห้ามบูชาอย่างเด็ดขาดนั้น ย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เพราะหากกระ
ทไเช่นนั้น ก็เท่ากับว่าพระพุทธศาสนาประกาศตนเป็นศัตรูกับศาสนาอ่ืนอย่างชัดเจน ซึ่งในความเป็น
จริงแล้วพระพุทธศาสนาไม่เคยประกาศตนเป็นศัตรูกับศาสนาอ่ืน ไม่เคยแสดงความรังเกียจศาสนาอ่ืน 
และพระพุทธเจ้าเองก็ไม่เคยบังคับใจใครให้มานับถือหรือไม่ให้นับถือสิ่งอ่ืน ๆ ดังนั้น การห้ามไม่ให้บูชา
ย่อมเป็นสิ่งไม่ถูกต้อง 

๔. การบูชาพระพิฆเนศตามทัศนะของพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องอย่างแท้จริงคือการบูชาโดย
ยึดหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ๓ ประการเป็นส าคัญ ได้แก่ การบูชาบุคคลที่ควรบูชา วิธีการบูชา
ตามหลักพระพุทธศาสนาคืออามิสบูชาและปฏิบัติบูชา และการบูชาที่ต้องยึดหลักของความศรัทธาคู่
กับปัญญา หากยึดหลักธรรมเหล่านีไดเ้ป็นพื้นฐานในการบูชาแล้ว ย่อมถือว่าเป็นการบูชาที่ถูกต้องตาม
ทัศนะของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง 



๑๑๔ 
 

 ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

 ๑) ควรจัดประชุมสัมมนาเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อหรือการบูชาแบบ
พุทธและบูชาแบบพราหมณ์ที่ถูกต้องให้กับพระสังฆาธิการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงประชาชน
ทั่วไป 
 ๒) ควรสร้างคู่มือส าหรับการบูชาในรูปแบบเอกสารหรือการให้ข้อมูลแก่ผู้สร้างหรือผู้บูชา
สักการะในสถานที่ที่มีการสร้างพระพิฆเนศ 
 ๓) เจ้าคณะ พระสังฆาธิการ ก่อนสร้างเทวรูปหรือวัตถุมงคลควรค านึงผลได้ผลเสียด้วย อย่า
ค านึงเฉพาะเรื่องรายได้แต่เพียงอย่างเดียว ให้ค านึงด้านศิลปะและความเหมาะสมด้วย 
 
 
 

 ๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 ๑. งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาแนวคิด วิวัฒนาการ การผสมผสานทางความเชื่อพระพิฆเนศใน
สังคมไทย เพ่ือให้เห็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนในบางมิติมากยิ่งขึ้น จึงควรที่จะศึกษาแบบเจาะจง เช่น  
กรณีการบูชาพระพิฆเนศของพระภิกษุสงฆ์ไทย การบูชาพระพิฆเนศในวัดทางพระพุทธศาสนา 
 ๒. จากการวิจัยครั้งนี้พบว่าปัญหาเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องพระพิฆเนศในทัศนะที่หลากหลาย
ของชาวพุทธในสังคมไทยนั้น มีประเด็นที่น่าสนใจได้แก่  ๑) สังคมไทยนับถือพระพุทธศาสนาแนว
จารีตดั้งเดิมซึ่งถือการปฏิบัติตามพระไตรปิฎกเป็นหลัก ๒) สังคมไทยนับถือพระพุทธศาสนาแนว
ประชานิยม ซึ่งเป็นวิถีความเชื่อและการปฏิบัติของคนส่วนใหญ่  จึงน่าสนใจที่จะศึกษาในด้านความ
แตกต่างของแนวคิด ๒ ประการนี้ เพ่ือตอบโจทย์ต่อปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ชัดเจนมากขึ้น ๓) ท่าทีที่
เหมาะสมของพระภิกษุสงฆ์ที่สร้างรูปเคารพ วัตถุมงคล และส่งเสริมให้มีการเคารพบูชาพระพิฆเนศใน
วัดทางพระพุทธศาสนา ดังนั้นจึงควรศึกษาในด้านแนวคิดเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ เพ่ือหาแนวทางใน
การประพฤติปฏิบัติของพระภิกษุสงฆ์ที่เหมาะสมต่อไป 
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พระประชาธรรมนาถ (ไพรัตน์ ปญฺญาธโร). ที่ระลึกในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๔๓ ปี, พิมพ์ 
 ครั้งท่ี ๑, กรุงเทพมหานคร, ๒๕๖๐. 
ประภาพรรณ วิจิตรวาทการ.คติความเชื่อและรูปแบบของพระพิฆเนศวรที่พบในประเทศไทย.  
 กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๒๗. 
พรศักดิ์ พรหมแก้ว. ทีทรรศน์วัฒนธรรม: รวมบทความทางวิชาการวัฒนธรรมศึกษา, สถาบันทักษณิคดี
 ศึกษา, มหาวิทยาลัยทักษิณ, ๒๕๔๔. 
พระธรรมโกศาจารย์. ธรรมะกับชีวิตประจำวัน. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, ๒๕๔๗. 
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), สถานการณ์พระพุทธศาสนากระแสไสยศาสตร์, พิมพ์ครั้งท่ี 2. 
 กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก. ๒๕๓๙. 
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุ ตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสน์  ฉบับประมวลศัพท์ . พิมพ์ครั้ง ท่ี ๑ .   
 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 



๑๑๙ 
 

___________. ธรรมกับการพัฒนาชีวิต . พิมพ์ครั้งท่ี ๓ . กรุงเทพมหานคร:  มูลนิธิพุทธธรรม , 
 ๒๕๔๑.   
___________. บทบาทของพระสงฆ์ ในสังคมไทยปัจจุบัน  : พุทธศาสนา กับสังคมไทย . 
 กรุงเทพมหานคร:  รุ่งแสงการพิมพ์, ๒๕๔๓.   
___________. การพัฒนาที่ยั่งยืน. พิมพ์ครั้งท่ี ๕. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๓. 
___________. พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ . พิมพ์ครั้งท่ี ๙. กรุงเทพมหานคร:
 โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 
___________. วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม. พิมพ์ครั้งท่ี ๗. กรุงเทพมหานคร: ศยาม. ๒๕๔๖. 
พระยาสัจจาภิรมย์. เทวกำเนิด พิมพ์ครั้งท่ี ๑๘.  กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นต้ิง แอนด์ พับลิชช่ิง.  
 ๒๕๕๖. 
พระอริยานวุัตร เขมจารี. คติความเชื่อของชาวอีสาน, พิมพ์ครั้งท่ี ๔, กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๖. 
พระราชวรมุนี (ป.อ. ปยุตฺโต). ทางสายกลางของการศึกษาไทย, พิมพ์ครั้งท่ี ๒, กรุงเทพมหานคร: 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๒๗. 
พลาดิสัย สิทธิธัญกิจ  ประวัติศาสตร์ไทย. พิมพ์ครั้งท่ี ๑. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์สุขภาพใจ.  
  ๒๕๔๗. 
พิทยา ว่องกุ (บรรณาธิการ). วิกฤตศาสนาในยุคธนาธิปไตย : พุทธวิบัติ . กรุงเทพมหานคร : 
 โครงการวิถีทัศน์, ๒๕๔๕. 
มงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว. พระบาทสมเด็จพระ. เทพเจ้าและสิ่งที่น่ารู้พระราชนิพนธ์ ร.๖. กรุงเทพมหานคร: 
 ศรีปัญญา, ๒๕๕๖. 
ไมเคิล ไรท์. พระพิฆเนศ: มหาเทพฮินดูชมพูทวีปและอุษาคเนย์. กรงุเทพมหานคร:พิมพลักษณ์, ๒๕๔๘.  
ยศ สันตสมบัติ.  มนุษย์กับวัฒนธรรม.  กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๘. 
ยุพา อุดมศักดิ.์ เร่ืองภาวะสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์สุขภาพใจ, ๒๕๔๗. 
ยุวัฒน์ วุฒิเมธี. หลักการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาชนบท. กรุงเทพมหานคร: ไทยอนุเคราะห์ไทย, 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๓๒, กรุงเทพมหานคร: อักษร 
 เจริญทัศน์, ๒๕๓๙. 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔. กรุงเทพมหานคร: อักษร
 เจริญทัศน์, ๒๕๕๖. 
เวทย์ วรวิทย.์ ลายยันต์ตำหรับเขาอ้อ, กรุงเทพมหานคร: บริษัทธนบรรณ ปิ่นเกล้าจำกัด, ไม่ปรากฏ 
 ปีท่ีพิมพ์. 
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ศุภลักษณ์ วัฒนาวิทวัส. วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต. กรุงเทพมหานคร: เธิร์ดเวฟ เอ็ดยูเคช่ัน, 
 ๒๕๔๔ 
สนธยา พลศรี. กระบวนการพัฒนาชุมชน, กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๕. 
สมเด็จพระวันรัต (เผ่ือน ติสฺสทตฺโต ป.ธ.๙), ประชุมพระธรรมเทศนา, กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์
 อัมรินทร์ปริ้น แอนด์ พับลิชช่ิง, ๒๕๔๕. 
สมศักด์ิ ศรีสันติสุข. สังคมไทย : แนวทางวิจัยและการพัฒนา , กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัย
 พฤติกรรมศาสตร์, ๒๕๒๕. 
ศิลป์ชัย เชาว์เจริญรัตน์, การผสานความเชื่อทางศาสนา, กรุงเทพมหานคร: สปริง นิวส์, ๒๕๕๘. 
สุชาติ เถาทอง.  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นถ่ินภาคตะวันออก.  พิมพ์ครั้งท่ี ๑. กรุงเทพมหานคร:  
 โอ. เอส. พริ้นต้ิง เฮ้าส์. ๒๕๔๔. 
สุจิตรา  อ่อนค้อม. ศาสนาเปรียบเทียบ, พิมพ์ครั้งท่ี ๖, กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์สหธรรมิก จำกัด, 
 ๒๕๔๒. 
สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์. วัฒนธรรมพื้นบ้าน, กรุงเทพมหานคร. สุขภาพใจ, ๒๕๔๔. 
แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย. วัฒนธรรมในสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ๒๕๔๘. 
อรชุน กุรุนนท์. พระพิฆเนศวรเทพแห่งศิลปะวิทยาการและความสำเร็จ, กรุงเทพมหานคร : 
 สำนักพิมพ์ไพลิน, ๒๕๔๗. 
อัษฎาจารย์ พระราชครู. ประวัติพระคเณศ ฉบับเทวสถานโบสถ์พราหมณ์, กรุงเทพมหานคร: 
 สำนักพิมพ์อนุสรณ์, ๒๕๓๐. 

อุดม เชยกีวงศ์. ประวัติศาสตร์ชาติไทย, กรุงเทพมหานคร. สำนักพิมพ์แสงดาว, ๒๕๔๕. 

 

          ๑.๒.๒ รายงานการวิจัย 

จตุพล พรพหมมี และพรภิรมย์ ยอดบุญ. การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการส่งเสริมการเรียนรู้ทาง
 พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมแก่ประชาชนในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก . 
 รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
 ๒๕๖๐. 
คณพศ ด้วงคง; และปิยนันท์ เหล่าบัณฑิตเจริญ. ความเชื่อเก่ียวกับพระพิฆเนศวรในมหาวิทยาลัย
 ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี. สารนิพนธ์ปริญญา ศศ.บ. (การจัดการชุมชน)  
 มหาวิทยาลัยศิลปากร, เพชรบุรี, ๒๕๕๐. 
ธนดล ตับสันเทียะ. ความเชื่อที่ถูกครอบงำด้วยมิจฉาทิฏฐิ, รายงานวิจัย, (กรุงเทพมหานคร, มหาวิทยาลัย
 ศิลปากร, ๒๕๕๓. 



๑๒๑ 
 

นิชพงศ์ ศรีมกุฏพันธุ์, ประภัทร์ แสงจันทร์, พฤติกรรมและปัจจัยการบูชาพระพิฆเนศวรของนักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์, นครปฐม, ๒๕๕๔. 
ประสพชัย พสุนนท์, กานติมา วิริยวุฒิไกร “ปัจจัยและพฤติกรรมการบูชาพระพิฆเนศวรของนักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี”. ในการประชุมวิชาการและนำเสนอ 
 ผลงานวิจัย. มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งท่ี ๒๐, สงขลา, ๒๕๕๓. 
ประสพชัย พสุนนท์, กานติมา วิริยวุฒิไกร. “พฤติกรรมปละปัจจัยการบูชาพระพิฆเนศวรของนักศึกษา
 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม” ในการประชุม
 ทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี ๒๓. นครราชสีมา. ๒๕๕๔. 
ประทุม จารุวํโส พระอธิการ. การศึกษาเปรียบเทียบเทวดาในทัศนะของพระพุทธศาสนาเถรวาทกับ  
 เทพในทัศนะของศาสนาพราหมณ์ที่ปรากฏในคมัภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท. ๒๕๕๔.   
ประสพชัย พสุนนท์; และคณะ. “การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการบูชาสิ่งศักด์ิสิทธิ์ของประกอบการ 
 ร้านค้าปลีกในเขตอำเภอเมือง จังหวัดราชบุร”ี. ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการ
 บริหารและการจัดการวิจัย ครั้งท่ี ๒. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สงขลา, ๒๕๕๓. 
ประสพชัย พลุนนท์; และคณะ พฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเช่าบูชาพระเคร่ือง. ในการประชุม
 วิชาการระดับชาติด้านการบริหารและการจัดการวิจัยครั้งท่ี ๒. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.  
 สงขลา, ๒๕๕๓. 
ยุทธนา คนแรง และสุชาดา บุญเปรม. การปรับตัวของผู้หญิงภายหลังการหย่าร้างในอำเภอเมือง, 
 รายงานวิจัย, นครปฐม, มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๘. 
สถาพร ศรีสัจจัง. ความรู้ ความเชื่อและพฤติกรรมเร่ืองกฎแห่งกรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย, 
 รายงานวิจัย, กรุงเทพมหานคร, ๒๕๓๓. 
สนธยา พลศรี. กระบวนการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๕. 
สนธยา พลศรี. หลักสังคมวิทยา. กรุงเทพมหานคร:  สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๕. 
สุนทรี โคมิน และสนิท สมัครการ. ค่านิยมและระบบค่านิยมไทย : เคร่ืองมือในการสำรวจวัด. 
 รายงานวิจัย, สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๓๙. 
สุรชัย ภัทรดิษฐ์. พระพิฆเนศ: การผสมกลมกลืนรูปแบบประติมากรรม ความเชื่อ, ประเพณี,  
 พิธีกรรมในสังคมไทย. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาสารคาม, ๒๕๕๔. 
สุพาภรณ์ ไผ่แก้ว,  สถานะและบทบาทของพราหมณ์ในราชสำนักในสมัยพระบาทสมเด็จพระพทุธยอด
 ฟ้าจุฬา โลก มหาราช (พ.ศ. ๒๓๒๕ – ๒๓๕๒). มหาวิทยาลัยรามคำแหง, กรุงเทพฯ, 
 ๒๕๔๙. 
ศิริชัย ทรวงแสวง. ความเชื่อในเร่ืองโหราศาสตร์กับพฤติกรรมการดำเนินธุรกิจ: กรณีศึกษากลุ่มนัก
 ธุรกิจของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่, เชียงใหม่, ๒๕๔๘. 



๑๒๒ 
 

บำรุง คำเอก, รายงานการวิจัยเร่ืองอิทธิพลของศาสนา พราหมณ์-ฮินดูในรัชสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น, 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพฯ, ๒๕๓๕.   
เบญจมาศ พลอินทร์.  วรรณคดีขนบประเพณี พระราชพิธีสิบสองเดือน. พิมพลักษณ์, โอเดียนสโตร์, 
 กรุงเทพฯ,  ๒๕๒๔.  
ณ ลินพัฒน์. การพัฒนาคุณภาพชีวิต. กรุงเทพมหานคร:  แพร่พิทยา, ๒๕๔๑.   

  

         ๑.๒.๓  เว็บไซต์ 

http://www.siamganesh.com/ 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ganesha 
https:// www.tourmyindia.com 
https://www.independent.co.uk  
 
 

๒.  ภาษาอังกฤษ: 

Milton Rokeach . Beliefs, Attitudes, and Values: A Theory of Organization and 
 Change.  Jossey-Bass, 1968. 
Sataguru Sivaya Subramuniyaswasmi.  Loving Ganesh:Hinduism’s Endearing Elephant-Faced 
 God. Third Edition, Himalayan Academy USA, 2000.  
Yamane, T. Statistics: An introductory analysis. New York: Harper and Row. 1967. 
 

http://www.siamganesh.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Ganesha


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 



๑๒๕ 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง เรื่อง พระพิฆเนศ: แนวคิด พัฒนาการ และวิวัฒนาการผสมผสานทางความเช่ือ 

ในสังคมไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา 

คำช้ีแจง 
 

๑. แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำวิจัย เรื่อง พระพิฆเนศ: แนวคิด พัฒนาการ 
และวิวัฒนาการการผสมผสานทางความเชื่อในสังคมไทย  ผู้วิจัยขอความกรุณาท่านให้ข้อมูลและ
ความเห็นของตัวท่านตามความเป็นจริง  ซึ่งคำตอบของท่านจะใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้นไม่มีผลกระทบ
ต่อท่านแต่อย่างใด  และหวังเป็นอย่างยิ ่งว ่าจะได้ร ับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดีและ
ขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ 
 ๒. แบบสอบถามนี้ แบ่งออกเป็น ๕ ตอน  คือ   
  ๑) ข้อมูลท่ัวไปของผู้ให้การสัมภาษณ์ 
  ๒) แนวคิด พัฒนาการ และวิวัฒนาการการผสมผสานทางความเช่ือในสังคมไทย  
  ๓) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเดินทางมาบูชาสักการะหรือเยี่ยมชมของนักท่องเท่ียว 
  ๔) ผลกระทบต่อความเช่ือท่ีมีต่อความเช่ือตามแนวพระพุทธศาสนาของสังคมไทย 
  ๕) ข้อเสนอแนะ 
      ๓. โปรดตอบแบบสอบถามโดยการทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่าง (  ) ในแต่ละข้อคำถาม
ให้ตรงกับสภาพความเป็นจริง หรือตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุดเพียงคำตอบเดียว 

๔. ข้อมูลที่ท่านได้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยจะเก็บเป็นความลับและไม่มีผลกระทบใด  ๆ ต่อ
ท่านท้ังส้ิน 

๕. ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ได้สละเวลาและให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
ในการวิจัยในครั้งนี้  

ขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่านมา ณ โอกาสนี้ 
 
 

นายศิลปะ หินไชยศรี 
หัวหน้าโครงการวิจัย 

 
 
 
 



๑๒๖ 
 

ตอนที่ ๑  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม  
คำช้ีแจง  โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่อง (   ) หน้าข้อความท่ีท่านเลือกให้ตรงกับความเป็นจริง 

มากท่ีสุดเพียงข้อเดียว  
 ๑. เพศ   
  (   ) หญิง           (    ) ชาย  
 
 ๒. อายุ  
  (   ) น้อยกว่า ๒๐ ปี  (    ) ๒๐ – ๓๐ ปี  (    ) ๓๑ – ๔๐ ปี   (    ) มากกว่า  ๔๐ ปีขึ้นไป 
 
 ๓. ระดับการศึกษา   
  (    ) ต่ำกว่าปริญญาตรี  (    ) ปริญญาตรี  (    ) ปริญญาโท  (    ) ปริญญาเอก 
 

 ๔. อาชีพ   

  (    ) รับราชการ/รัฐสาหกิจ  (    ) พนักงานมหาวิทยาลัย  (    ) พนักงานบริษัท  
 (    ) ลูกจ้างประจำ            (    ) ลูกจ้างช่ัวคราว          (    ) นักเรียน/นักศึกษา   
 (    ) ค้าขาย/อาชีพอิสระ     (    ) รับจ้าง        (    ) เกษตรกร/ประมง 
 (     ) นักบวช  

 

 ๕. รายได้ส่วนตัวต่อเดือน    

  (    ) น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท (    ) ๑๐,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐  บาท 

  (    ) ๑๕,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท   (    ) มากกว่า ๒๐,๐๐๐ บาท 

 
 ๖. ภูมิลำเนาของท่าน 
             (    ) ภาคกลาง           (    ) ภาคเหนือ             (    ) ภาคใต้                 
    (    ) ภาคตะวันออก      (    )  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 ๗. จำนวนสมาชิกในครอบครัว 
           (    ) ๑-๒ คน (    ) ๓-๔  คน         (    ) มากกว่า ๕ คน 



๑๒๗ 
 

 ๘. ศาสนาที่ท่านนับถือ 
            (    ) พุทธ             (    ) คริสต์            (    ) อิสลาม  
  (    ) ซิกส์             (    ) ฮินดู             (    ) อื่นๆ   ..................................               
 

 ตอนที่ ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับพระพิฆเนศแนวคิด พัฒนาการ และวิวัฒนาการ การผสมผสาน ผลกระทบ
  และการเปลี่ยนแปลงทางความเชื่อในสังคมไทยสังคมไทย 

คำชี้แจง เครื่องหมาย  ในชองคำตอบท่ีเหมาะสมและเป็นจริงกับตัวท่านมากท่ีสุด โดยคำตอบมี ๕ 
ตัวเลือก คือ 
 น้อยท่ีสุด  หมายถึง  ท่านเห็นด้วยน้อยมาก 
 น้อย หมายถึง ท่านเห็นด้วยน้อย 
 ปานกลาง หมายถึง ท่านเห็นด้วยปานกลาง  
 มาก หมายถึง  ท่านด้วยมาก 
 มากท่ีสุด หมายถึง ท่านเห็นมากท่ีสุดหรือเห็นด้วยอย่างยิ่ง 

ด้านแนวคิดเก่ียวกับพระพิฆเนศในสังคมไทย 
ระดับความคิดเห็น  

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๑. เป็นเทพแห่งการขจัดอุปสรรค        
๒. เป็นเทพแห่งโชคลาภ      
๓. เป็นเทพแห่งศิลปวิทยา      
๔. เป็นเทพเป็นท่ีพึ่งทางใจของผู้ประสงค์จะพ้นจากทุกข์         
ด้านการพัฒนาการและวิวัฒนาการความเชื่อเร่ืองพระพิฆเนศ
ในสังคมไทย 

     

. ๕. การเคารพนับถือพระพิฆเนศมีมาต้ังแต่สมัยเริ่มประวัติศาสตร์
ชาติไทย 

     

๖. การเคารพนับถือพระพิฆเนศเพราะประชาชนเห็นผู้นำให้ความ
เคารพนับถือจึงเคารพนับถือหรือประพฤติปฏิบัติตาม 

     

๗. หน่วยงานภาครัฐของไทยบางหน่วยงานได้นำรปูพระพิฆเนศมา
ทำเป็นตราสัญลักษณ์ เพื่อแสดงความเคารพย่องย่องท่าน 

     

ด้านการผสมผสานทางความเชื่อเร่ืองพระพิฆเนศในสังคมไทย      
๘. ปัจจุบันความเช่ือเรื่องเทพหรือเทวดาท้ังแบบพราหมณ์หรือ
ฮินดูและแบบพุทธของสังคมไทยยากท่ีจะแยกออกจากกัน 

     



๑๒๘ 
 

๙. ในการบำเพ็ญกุศลพิธีหรือบุญพิธี มักมีเรื่องเทพ/เทวดาเข้า
เกี่ยวข้องเสมอ เช่นการสวดอัญเชิญเทพหรือเทวดามาสถิตย์ใน
มณฑลพิธีเป็นต้น 

     

๑๐. เหล่าศิลปินไทยแทบทุกแขนงต่างให้ความเคารพนับถือบูชา
พระพฆิเนศ 

     

๑๑. การสร้างรูปพระพิฆเนศไว้เคารพบูชา ไว้ให้เช่าเพื่อการหาทุน
สร้างสาธารณประโยชน์ ศาสนสถานหรือเพื่อการท่องเท่ียวตาม
สถานท่ีต่าง ๆ ในประเทศไทยมีมากขึ้นทุกวันอย่างเห็นได้ชัด 

     

ด้านผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงต่อความเชื่อของสังคมไทย      
๑๒. สังคมไทยส่วนมากสับสนไม่สามารถจำแนกว่าความเช่ือแบบ
ใดเป็นพุทธหรือความเช่ือแบบใดเป็นพรามณ์หรือฮินดู 

     

๑๓. ผลกระทบทางความเช่ือของสังคมไทยไม่น่าจะมี ถึงมีก็ไม่มาก 
เพราะพุทธและฮินดูมีคำสอนท่ีแตกต่างกันอยู่แล้ว 

     

๑๔. ไม่ว่าพระพุทธเจ้าหรือศาสดาของศาสนาอื่นๆ ทุกท่านล้วน
สอนคนให้เป็นคนดี 

     

๑๕. สังคมไทยให้ความสำคัญเรื่องปากท้องของตน เศรษฐกิจต้อง
มาก่อน เช่นการอยู่ดีกินดี เช่ือเทพหรือเทวดาองค์ใดก็ได้ ขอให้ได้
ประสบผลได้เร็วเช่นความร่ำรวย การไร้โรคาพยาธิ เป็นต้น เป็น
ใช้ได้ 

     

๑๖. หากผู้นำของไทยทุกภาคส่วน ร่วมสร้างความเข้าใจด้านความ
เช่ือท่ีถูกต้อง สังคมไทยก็จะไม่เกิดความสับสน เพราะรู้จักการ
แยกแยะ 

     

 
ตอนที่ ๓ ปัญหาหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
 
      ขอขอบคุณท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม/ผู้วิจัย 



๑๒๙ 
 

    แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจยั 
เรื่อง พระพิฆเนศ: แนวคิด พัฒนาการ และวิวัฒนาการผสมผสานทางความเช่ือ 

ในสังคมไทย 
………………………………… 

คำช้ีแจง: แบบสัมภาษณ์นี้ แบ่งออกเป็น ๖  ตอน ประกอบด้วย 
      ๑. แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการศึกษาวิจัย เรื่อง พระพิฆเนศ: แนวคิด 
พัฒนาการ และวิวัฒนาการการผสมผสานทางความเช่ือในสังคมไทย 
      ๒. แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้ แบ่งออกเป็น ๖ ตอน  คือ   
 ๑) ข้อมูลท่ัวไปของผู้ให้การสัมภาษณ์ 
 ๒) แนวคิด พัฒนาการ และวิวัฒนาการการผสมผสานทางความเช่ือในสังคมไทย  
 ๓) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเดินทางมาบูชาสักการะหรือเยี่ยมชมของนักท่องเท่ียว 
 ๔) ผลกระทบต่อความเช่ือท่ีมีต่อความเช่ือตามแนวพระพุทธศาสนาของสังคมไทย 
 ๕) ข้อเสนอแนะ 

๒. แบบสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น ๔  ตอนดังนี้ 
  ตอนที่ ๑  สัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์ 
  ตอนที่ ๒  สัมภาษณ์เกี่ยวกับประวัติและแนวคิดความเช่ือเรื่องพระพิฆเนศ 
  ตอนที่ ๓ สัมภาษณ์เกี ่ยวกับพัฒนาการ และวิวัฒนาการทางความเชื่อเรื ่องพระ

พิฆเนศในสังคมไทย 
  ตอนที่ ๔ สัมภาษณ์การผสมผสานทางความเช่ือในสังคมไทย 
 ตอนที่ ๕ สัมภาษณ์เกี ่ยวกับผลกระทบและการเปลี ่ยนแปลงทางความเชื ่อใน

สังคมไทย 
 ตอนที่ ๖ ข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจัยหวังว่าคงจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสัมภาษณ์ด้วยดี

และขอขอบคุณให้ความร่วมมือ 
 
  
 
 
 
 
 



๑๓๐ 
 

ตอนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 
 ช่ือ.................................................ฉายา/นามสกุล....................................อายุ............ปี   

 ตำแหน่ง/อาชีพ................................................................................................ 
 ผู้สัมภาษณ์ (ผู้วิจัย)………………………………………………………………………………………….. 
 วิธีการสัมภาษณ์ (จดบันทึก/บันทึกเสียง) 
 สัมภาษณ์เมื่อวันท่ี.........เดือน...............................พ.ศ. ............... เวลา...........................น.   
 สถานท่ี................................................................................................................................. 
 
ตอนที่ ๒   แนวคิดความเชื่อเก่ียวกับความเชื่อเร่ืองพระพิฆเนศ พัฒนาการ และวิวัฒนาการ
ผสมผสานทางความเชื่อในสังคมไทย  
 ๒.๑  ท่านทราบประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับความเช่ือเรื่องพระพิฆเนศอย่างไร  
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
 
ตอนที่ ๓  ด้านพัฒนาการหรือวิวัฒนาการความเชื่อเร่ืองพระพิฆเนศ 
 
 ๓.๑  พัฒนาการหรือวิวัฒนาการความเขื่อเรื่องพระพิฆเนศหรือไม่อย่างไร 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
 
 
 



๑๓๑ 
 

ตอนที่ ๔  ด้านการผสมผสานทางความเชื่อเร่ืองพระพิฆเนศในสังคมไทย 
 ๔.๑ ท่านเห็นว่าสังคมไทยมีความเช่ือเป็นแบบผสานผสานหรือไม่อย่างไร เหตุใดจึงเช่ืออย่างนั้น
.............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................. 
ตอนที่ ๕ ด้านผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงต่อความเชื่อที่มีต่อความเชื่อตามแนวพระพุทธศาสนา
 ของสังคมไทย 
 ๕.๑ ผลกระทบและการเปล่ียนแปลงต่อความเช่ือท่ีมีต่อความเช่ือตามแนวพระพุทธศาสนาของสังคมไทย
หรือไม่  เพราะเหตุใด
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
ตอนที่ ๖  ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

..................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
 ขอขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์ 

 

 ผู้สัมภาษณ์ 

  (                                                 )   

 ..................../..................../.................... 



๑๓๒ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 

หนังสือเชิญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



๑๓๓ 

 

 

 
 

 
 



๑๓๔ 
 

 

 

 
 
 



๑๓๕ 

 

 

 
 



๑๓๖ 
 

 

 
 

     



๑๓๗ 

 

 

 
 

 
 
 



๑๓๘ 
 

 

          
 
 
 



๑๓๙ 

 

 

 
 
 
 



๑๔๐ 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ค 

รูปภาพกิจกรรมดำเนินการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๒ 
 

 
 
 
 

ภาพกิจกรรมลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพือ่การวิจัย 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพือ่การวิจัย 



๑๔๓ 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพือ่การวิจัย 



๑๔๔ 
 

 

ภาพกิจกรรมลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพือ่การวิจัย 

 

 

 

 



๑๔๕ 
 

 

ภาพกิจกรรมลงพืน้ที่เก็บขอ้มลูเพ่ือการวิจยั 

 

 

 

 



๑๔๖ 
 

 

ภาพกิจกรรมลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 

 

 

 

 

 



๑๔๗ 
 

 

ภาพกิจกรรมลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย 

 

 

 



๑๔๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพกิจกรรมลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย 

 

 
 



๑๔๙ 
 

 

ภาพกิจกรรมลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย



๑๕๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๑ 
 

 

วัดพระคันปติ ปูเล่ (พระพิฆเนศ) อายุ ๔๐๐๐ ปี มีชื่อเสียงเป็น ๑ ใน ๘ วัดในประเทศอินเดีย  

(Ganpati Pule Temple at Rattanagiri District, Maharashtra, India) 

 

 
 

พระพิฆเนศที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองไทย ณ ศาลหลักเมืองพระประแดง จ.สมุทรปราการ 

 
 
 



๑๕๒ 
 

 

พระพิฆเนศในประเทศญ่ีปุ่น 

 

 

 

 

 

 

 

พระพิฆเนศปางไสยาสน์ วัดสมานรัตนาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

 



๑๕๓ 
 

 

อุทยานพระพิฆเนศ จังหวัดฉะเชิงเทรา 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ง 

การรับรองการนำไปใชป้ระโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๕ 
 

 
 
 
 

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์: 

  ด้านวิชาการ 

  ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์/อุตสาหกรรม 

  ด้านสังคม/ชุมชน 

  ด้านนโยบาย 

 

หน่วยงานร่วมดำเนินการและการบริหารจัดการ: 

ประเภท ชื่อหน่วยงาน โทรศัพท์ หนังสือยินยอม จัดการ 
- - - - - 

     
     
     

 

ประโยชน์ที่ได้จากการร่วมมือกับภาคเอกชน: 

  พัฒนาบุคลากร 

  ถ่ายทอดองค์ความรู้ 

  แลกเปล่ียนประสบการณ์และถ่ายทอดเทคโนโลยี 

  อื่น ๆ (กรุณาอธิบาย) 

 …………………………………………………………………………………………………………………………..………

.................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………….…………….…................…

……………………………………………………………………………………………………………….……………….….............. 

 

 

 



๑๕๖ 
 

หน่วยงานที่นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์: 

 ๑) คณะสงฆ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 ๒) วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ๓) …………………………………………………………………………………………….………………….….…........ 

 ๔) …………………………………………………………………………………………….………………….….…........ 

 

 

 

 

รายละเอียดการใช้ประโยชน์: 

 

 ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….…………….…...........

..... 

………………………………………………………………………………………………………………….……………….…...........

.... 

……………………………………………………………………………………………………………….……………….……........... 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

๑. คณะสงฆ์จังหวัดฉะเชิงเทรา นำองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปเป็นแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุน
การดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการ ฝึกอบรมทักษะ การแก้ปัญหาในการบริหาร
จัดการวัดของคณะสงฆ์หรือหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง เช่น สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมการ
ศาสนา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด เป็นต้นในการสืบค้น สำรวจ จัดเก็บ และจัดการข้อมูลให้เป็น
หมวดหมู่  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
๒. วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร สามารถนำกระบวนการและผลการศึกษาวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนในสาขาวิชาวัฒนธรรมไทย ศาสนาต่าง ๆ และสาขาวิชาพระพุทธศาสนาในรายวิชาท่ี
เกี ่ยวข้อง นำผลการศึกษาไปสะท้อนข้อมูลในพื้นที่ศึกษา โดยเป็นการศึกษาเอกสารและลงพื ้นท่ี
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับความเช่ือเรื่องพระพิฆเนศในสังคมไทยต่อไป 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย (Output/Outcome/Impact) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๘ 
 

 

 
 
 
 

ผลผลิต (Output) จากงานวิจัย 
 ประเภทผลงานที่ได้รับ: 

  ต้นแบบผลิตภัณฑ์ 

  ต้นแบบเทคโนโลยี 

  กระบวนการใหม ่

  องค์ความรู้ 

  การใช้ประโยชน์เชิงพานิชย์ 

  การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 

  การพัฒนากำลังคน 

  ทรัพย์สินทางปัญญา 

  บทความทางวิชาการ 

  การประชุม/สัมมนาระดับนานาชาติ 

  การประชุม/สัมมนาระดับชาติ 

 ระดับของผลงานที่ได้รับ:  

  ระดับอุตสาหกรรม 

  ระดับกึ่งอุตสาหกรรม 

  ระดับภาคสนาม 

  ระดับห้องปฏิบัติการ 

 รายละเอียดผลงาน: 

 ได้รายงานการวิจัย และบทความวิจัย เรื่อง พระพิฆเนศ: แนวคิด พัฒนาการ และวิวัฒนาการ

ผสมผสานทางความเชื่อในสังคมไทย โดยนำไปตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในเอกสาร (Proceeding) 

ของการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั ้งที ่ ๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ ห้อง

ประชุม (๒๐๖) อาคารพระปริยัติธรรมพระธรรมโมลี (สมศักดิ์ อุปสโม) วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส 

นครปฐม ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

 จำนวนผลงาน:   ๑ หน่วยนับ:  เรื่อง 

 

 

 



๑๕๙ 
 

 

 

ผลลัพธ์ (Outcome) ท่ีได้ตลอดระยะเวลาโครงการ: 
 ชื่อผลลัพธ์: พระพิฆเนศ: แนวคิด พัฒนาการ และวิวัฒนาการผสมผสานทางความเชื่อใน

สังคมไทย 

 ประเภท: 

  เชิงปริมาณ 

  เชิงคุณภาพ 

  เชิงเวลา 

  เชิงต้นทุน 

 รายละเอียด: 

 ๑) คณะสงฆ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการนำแผนยุทธศาสตร์ โครงการ ไปใช้ในการพัฒนา

นโยบายด้านการสร้างความเข้าใจเกี ่ยวกับการสร้างถาวรวัตถุภายในวัดพระพุทธศาสนาไทยและ

ต่างประเทศ 

 ๒) คณะสงฆ์ หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง มีแนวทางในการจัดตั ้งหน่วยงานรับผิดชอบในการ

ดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อความสำเร็จของสร้างความเข้าใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในหมู่

ชาวพุทธ 

  

ผลกระทบจากการดำเนินโครงการ: 
  ผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศ 

  ผลกระทบต่อภาคการผลิตและธุรกิจท่ีเกี่ยวข้อง 

  ผลกระทบต่อขีดความสามารถทาง วทน. 

  ผลกระทบต่อการจ้างงาน 

  ผลกระทบต่อสังคม 

  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

  เพิ่มความสามารถการแข่งขันของเอกชนท่ีร่วมโปรแกรม 

  เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

  สนับสนุนให้เกิดวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) 

 รายละเอียด: 

 

 



๑๖๐ 
 

 

 ผลกระทบจากการดำเนินโครงการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะสงฆ์ มีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับบริบท สภาพพื้นที่ และแนวทางในการพัฒนาด้านความรู้ความเข้าใจเป็นอันดีเกี่ยวกับความ

เชื่ออย่างไรเป็นพราหมณ์-ฮินดู หรืออย่างไรเป็นความเชื่อตามแนวทางของพระพุทธศาสนาใน

สังคมไทยหรือสังคมพุทธ ย่อมสามารถคุณภาพชีวิตตามแนวพระพุทธศาสนา สามารถยกระดับความ

เป็นอยู่ทางด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ให้มีความ

เหมาะสมยิ่งขึ้น  

 



ประวัติผู้วิจัย และคณะ 



๑๖๒ 
 

 
 
 
 

ประวัติผู้วิจัย 
 

๑. ช่ือ (ภาษาไทย) นายศิลปะ หินไชยศรี   
    ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)    Mr.Sillapa Hinchaisri 
๒. ตำแหน่งวิชาการ    อาจารย์ 
๓. หน่วยงานที่ติดต่อได้   วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐   
โทรศัพท์ ๐๓๘-๘๒๐๙๑๖, มือถือ ๐๘-๑๐๐๐-๐๖๑๕ 

   E-mail: chetniphat2507@yahoo.co.th 
 
๔. ประวัติการศึกษา 
 ๔.๑ เปรียญธรรม ๗ ประโยค สำนักเรียนวัดบวรนเิวศวิหาร 
French (Diploma) Banaras Hindu University, India. ๒๕๔๒ 
 ๔.๒ Buddha Dhamma (Diploma) International Theravada Buddhist Missionary 
University, Yangon, Myanmar. ๒๕๕๖ 
 ๔.๓ ปริญญาตรี  ศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยมหามหามกุฏราช
วิทยาลัย   พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 ๔.๔ M.A.  (Sociology)  Banaras Hindu University, India. ๒๕๔๒ 
 M.A.  (Sociology)  Banaras Hindu University, India. ๒๕๔๓ 
 
๕. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัย  
 เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย : ช่ือโครงการวิจัย :พระพิฆเนศ: แนวคิด พัฒนาการ และ
 วิวัฒนาการผสมผสานความเช่ือในสังคมไทย 
 
 
 



๑๖๓ 
 

 

ประวัติผู้ร่วมวิจยั 
 

๑.ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)    ดร.ไวชาลี  หินไชยศรี (ผู้ร่วมวิจัย) 
   ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Dr.Vaishali Hinchaisri 
 
๒. ตำแหน่งปัจจุบัน  - 
 
๓. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้ 
 ๒๐๔ ช้ัน ๒, บริษัท สุธาทิพย์อพาร์ทเม้นท์ 
 ถ.เทพคุณากร  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  ๒๔๐๐๐ 
 โทรศัพท์/โทรสาร  e-mail :  vaishalidev_krishna@hotmail.com  
  มือถือ ๐๙-๒๓๙๐-๙๒๘๙  
 
๔. ประวัติการศึกษา 
 ๔.๑ B.A. (English, Home Science, Hindi, Psychology) Kurushestra University, 
  Punjab, India, ๒๕๓๘ 
 ๔.๒ M.A. (English), Maghadh University, U.P., India. ๒๕๔๑ 
       M.A. (Psychology), Kurushestra University, Punjab, India. ๒๕๔๘ 
 ๔.๓ Ph.D. (Psychology), Rajasthan University, Jaipur, India.  ๒๕๕๔ 
 ๔.๔ TEFL Certificate, United Kingdom, ๒๕๕๙ 
 
๕. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัย  
 เป็นผู้ร่วมวิจัย: ช่ือโครงการวิจัย : พระพิฆเนศ: แนวคิด พัฒนาการ และวิวัฒนาการการ
ผสมผสานความเช่ือในสังคมไทย 
 
 
 
 
 
 


