พระคเณศ อมตะเทพอิ นเดียสู่สงั คมไทยในมิ ติภาษาและวัฒนธรรม1
โสภนา ศรีจำ� ปา2
บทคัดย่อ
ั บนั โดยทัวไป
พระคเณศ เป็นเทพเจ้าทีร่ จู้ กั มากทีส่ ดุ องค์หนึ่งในสังคมไทยปจจุ
่
ั
เชือ่ กันว่าเป็ นเทพเจ้าแห่งความส�ำเร็จทีส่ ามารถขจัดปญหาอุปสรรค และเป็ นเทพแห่ง
ั
ความฉลาดและสติปญญา
พระคเณศเป็นโอรสของพระศิวะกับพระนางปารวตี มีตวั อย่าง
ต�ำนานทีก่ ล่าวถึงก�ำเนิดพระคเณศหลายต�ำนาน ส่วนในมิตภิ าษา มีการศึกษาในด้าน
ความหมายของ 108 พระนาม ทีผ่ ศู้ รัทธาเคารพนับถือใช้สวดภาวนาบูชาอ้อนวอน โดย
แบ่งออกเป็น 4 กลุม่ ความหมาย คือ กลุม่ พระนามทีเ่ นื่องด้วยสถานภาพทางสายตระกูล
ของพระองค์ กลุม่ พระนามทีเ่ นื่องด้วยลักษณะพระวรกายของพระองค์ กลุม่ พระนามที่
เนื่องด้วยคุณลักษณะของพระองค์ และสิง่ ทีพ่ ระคเณศทรงโปรด เพื่อดลบันดาลหรือ
ตอบสนองความต้องการของผูเ้ คารพนับถือให้ครอบคลุมทุกมิตขิ องความจ�ำเป็ นและ
ความต้องการของชีวติ ตามแนวคิดของอับราฮัม มาสโลว์ เงื่อนไขส�ำคัญที่จะท�ำให้
พระคเณศให้พรและดลบันดาลให้ประสบความส�ำเร็จดังกล่าว คือ ผูเ้ คารพนับถือศรัทธา
ต้องปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบตามหลักศีลธรรม ใครปฏิบตั ไิ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ เชือ่ ว่าท่าน
จะประทานพรให้เร็วขึน้ พระคเณศในสังคมไทยได้รบั การยกสถานะและเผยแพร่ความรู้
แบบภารตวิทยาให้เฟื่องฟูขน้ึ ในสมัยรัชกาลที่ 6 และใช้เป็นตราสัญลักษณ์หน่วยงานราชการ
และสถาบันการศึกษาหลายแห่งสืบมา จนกระทังระบอบทุ
่
นนิยมเสรีประชาธิปไตย
ได้เข้ามาสูส่ งั คมไทย จึงมีกลุม่ คนทีต่ อ้ งการใช้คณ
ุ ค่าพระคเณศสร้างมูลค่าทีเ่ ป็นเงินทอง
ตามระบอบทุนนิยม โดยการผลิตพระคเณศเพือ่ จ�ำหน่ายในรูปแบบและราคาทีห่ ลากหลาย
และได้รบั ความนิยมจากผูศ้ รัทธาเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ยังเชือ่ มโยงความคิด ความรู้
ความเชือ่ และค่านิยมกับสังคมและวัฒนธรรมอินเดียกับประเทศอินเดีย พระคเณศ อมตะเทพ
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อินเดีย ทีเ่ ข้าสูส่ งั คมไทยมานานนับพันปี แล้ว ยังเป็ นพลวัตรขับเคลือ่ นสังคมไทยสร้าง
ั บนั
คุณค่าเพือ่ เข้าถึงความเป็นวัฒนธรรมสมัยนิยมได้อย่างมีประสิทธิภาพจนกระทังป
่ จจุ
ค�ำส�ำคัญ : 1. คเณศ. 2. อมตะเทพอินเดีย. 3. ภาษาและวัฒนธรรม. 4. สังคมไทย.
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Language and Cultural Perspectives of Ganesha
Indian Eternal God in Thai Society3
Sophana Srichampa4
Abstract
Ganesha is one of the most popular gods in Thai society. It has been
believed that Ganesha is the remover of obstacles, granter of success and deva
of intellect and wisdom for mankind for more than two thousand years. Ganesha
is a son of Shiva God and Paravati Goddess. There are many legends pertaining
to Ganesha’s origin. In terms of language, the 108 names of Ganesha in prayers
can be classified into 3 domains: status of Ganesha’s family, Ganesha’s physical
characters, and Ganesha’s attributes and favorite offerings corresponding to all
human needs according to Abraham Maslow’s hierarchy of needs. An important
condition affecting Ganesha’s blessing is that the believers have good conduct
in accordance with dharma; those who have behaved appropriately, Ganesha
will bless quickly. In Thai society Ganesha was praised and popularized in the
reign of King Rama VI, during which images of Ganesha were used in the emblems
of government offices and institutions. In the era of democratic capitalism, some
groups seek to exploit Ganesha’s popularity and value for profit by producing
trinkets in various styles and forms at a variety of prices. Followers are often
quick to purchase such religious ornaments. Moreover, there are linkages to
India in terms of concepts, knowledge, beliefs and values. Having been an eternal
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in Strength-building Indian-Thai Families, Society and Culture in Thailand” granted by the
government budget in 2012 and 2014.
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God in Thai society for more than a thousand years, Ganesha remains a dynamic
force in Thailand and an ever-popular icon in popular culture.
Keywords: 1. Ganesha. 2. Eternal god. 3. Language and culture. 4. Thai society.
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พระคเณศเป็ นเทพเจ้าทีข่ จัดอุปสรรค อีกทัง้ ยังเป็ นเทพแห่งความฉลาดรอบรู้
ในศิลปวิทยาต่างๆ (Thong, 2010: 109) มีตน้ ก�ำเนิดจากประเทศอินเดีย เป็นเทพองค์หนึง่
ทีพ่ อ่ ค้าและพราหมณ์ชาวอินเดียซึง่ เดินทางเข้ามาค้าขายน�ำมาเผยแพร่ศาสนาสูป่ ระเทศ
ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประมาณพุทธศตวรรษที่ 8-10 (Nimnunjai, n.d.: 88;
Wathanamahat, 2005: 60) ส�ำหรับสังคมไทย จากหลักฐานทีพ่ บในปจั จุบนั สันนิษฐาน
กันว่ายอมรับนับถือพระคเณศประมาณสมัยสุโขทัย (Chansiri, n.d.: 86) ท�ำให้สามารถ
ยืนยันได้วา่ สังคมไทยมีความคุน้ เคยกับพระคเณศมาเป็นเวลานานและยังมีพลังสนองตอบ
ต่อกระแสโลกาภิวตั น์ ท่เี ข้มข้น บทความนี้จงึ ประสงค์จะศึกษาประวัติความเป็ นมา
พระคเณศ สัญลักษณ์ แห่งความรู้และปญั ญายิง่ ใหญ่ การจัดกลุ่มความหมาย 108
พระนาม และพระคเณศกับวัฒนธรรมสมัยนิยม
“พระคเณศ” ในสังคมไทยมีชอ่ื เรียกหลายชือ่ เช่น พระพิฆเนศวร/พระพิฆเนศ/
พระคเณศวร์/พระวิฆเณศวร/พระคเณศ/ คณปติ (Thong, 2010: 112) หรือแม้แต่ พิเนตร/
พิเนก/พิทธิเนตร ตามภาษาชาวบ้าน ซึง่ ชือ่ ทีถ่ กู ต้องคือ พระพิฆเนศวร์ เพราะค�ำนี้มา
จาก “วิฆนะ” แปลว่า “อุปสรรค” + “อีศะ หรือ อิศวร” แปลว่า “ผูเ้ ป็ นใหญ่” สนธิกนั ได้
วิฆเนศ หรือ วิฆเนศวร ซึง่ ในภาษาไทยจะผัน ว เป็ น พ จึงกลายเป็ น พิฆเนศวร์ หรือ
พิฆเนศ รวมแล้วแปลความว่า “ผูเ้ ป็ นเจ้าแห่งอุปสรรคต่างๆ”  พิฆนะสะกดด้วย น เสมอ
คนส่วนใหญ่มกั สับสนกับค�ำสันสกฤตว่า คเณศ ทีส่ ะกดด้วย ณ ซึง่ มีความหมายต่างกัน
เพราะค�ำว่า คเณศ มาจาก คณะ + อีศ แปลว่า “เป็ นเจ้าของคณะหรือเป็ นใหญ่ในคณะ”
ในภาษาราชการจะใช้คำ� ว่าคเณศหรือพิฆเนศวร์กไ็ ด้ แต่คำ� ว่า คเณศ รูจ้ กั กันมานานกว่า
และตรงรูปกับพระนามเดิมทีช่ าวฮินดูและภารตวิทยารูจ้ กั (Wathanamahat, 2003: 104)
มาจากชือ่ ทีเ่ ป็นภาษาสันสกฤต Ganฺ eśa โดยมีวธิ เี ขียนชือ่ และชือ่ เรียกหลายแบบ ได้แก่
Ganesha, Ganapati และ Vighneshvara
ประวัติพระคเณศ
พระคเณศ เป็นโอรสของพระศิวะหรือพระอิศวร (Shiva/ Ishvar) กับแม่อมุ าปารวตี
(Uma Parvati) เป็นพีน่ อ้ งกับพระขันธกุมาร (สกันทะ) เทพแห่งการสงคราม พระคเณศทรง
มีพระเศียร (หัว) เป็ นช้าง พระกรรณ (หู) กว้างใหญ่ งวงยาว ร่างกายเป็ นมนุษย์ มี 4 กร
6 กร และ 8 กรบ้าง แล้วแต่ภาคทีจ่ ะเสด็จมา แต่เดิมพระคเณศไม่ได้เป็ นเทพของชาว
อารยัน เพิง่ ถูกยกขึน้ เป็นเทพเจ้าในสมัยปุราณะ (ประมาณพ.ศ. 861-1190) โดยแยกออก
เป็ นอีกลัทธิตา่ งหาก (Wright, 2007: 15; Chansiri, n.d.: 67) Wright (2007: 17, 19-20)
ได้กล่าวถึงประวัตคิ วามเป็ นมาของพระคเณศว่า ในสังคมอินเดียประกอบด้วยชนกลุ่ม
ใหญ่ๆ 3 กลุ่มๆ แรกคือ กลุ่มทีพ่ ดู ภาษามุนดาซึง่ อยู่ในตระกูลภาษาย่อยมอญ-เขมร
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ถือ ว่า เป็ น ชนพื้น เมือ งที่อ ยู่ใ นอิน เดีย และอุ ษ าคเนย์ กลุ่ม ที่ส องคือ กลุ่ม ทมิฬ หรือ
ดราวิเดียน ซึง่ เป็นชนทีเ่ ข้ามาก่อนอารยันจึงน่าจะรูจ้ กั คุน้ เคยกับช้างบ้าง ส่วนกลุม่ ทีส่ าม
คือกลุม่ อารยันทีพ่ ดู ภาษาตระกูลอินโด-ยุโรเปียนทีเ่ ชือ่ ว่าอพยพมาจากเอเชียกลาง เข้ามา
ในชมพูทวีปราว 1,000 ปีกอ่ นพุทธกาลจึงไม่รจู้ กั ช้าง ดังนัน้ จึงเชือ่ ว่าชาวมุนดา ซึง่ นับถือ
ช้างปา่ และจับช้างปา่ มาเลีย้ งก่อนใคร น่าจะมีสว่ นเกีย่ วข้องกับพระคเณศในยุคแรกเริม่
ต่อมาเมือ่ ชาวทมิฬและอารยันเข้ามาในเขตร้อนตามล�ำดับ ย่อมเรียกชือ่ สิง่ ต่างๆ ในเขตร้อน
ตามภาษาพืน้ เมือง และยอมรับนับถือเจ้าสมิงไพรทีม่ หี วั เป็ นช้างของคนพืน้ เมืองด้วย
ต่อมาเมือ่ ศาสนาฮินดูลงตัว (ประมาณ 2,000 ปีทแ่ี ล้ว) ผูค้ นจึงหันมานับถือพระศิวะและ
พระวิษณุเป็ นใหญ่ แต่กย็ นิ ดีนบั ถือพระคเณศด้วย เพราะท่านอยูค่ กู่ บั ชาวพืน้ เมืองมา
ก่อนทีม่ หาเทพอืน่ ๆ จะเข้ามาเป็ นใหญ่ในแดนภารตะและอุษาคเนย์
การทีส่ งั คมอินเดียประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆ มากมาย ย่อมมีความขัดแย้ง
เป็ นเรือ่ งธรรมดา ดังนัน้ ศาสนาฮินดูจงึ ต้องมีกลไกการผสมผสานเทพของชนเผ่าให้เข้า
เป็ นพันธมิตรหรือเป็ นญาติต่อกันเพื่อความผาสุกของสังคม กลไกที่ว่าคือ การแต่ง
เทพปกรณัมหรือเทพนิยายขึน้ ด้วยวิธกี ารทีซ่ บั ซ้อน โดยขันแรกก�
้
ำหนดให้พระอินทร์ ซึง่
เป็นประมุขของเทวดาทังปวงของชาวอารยั
้
นทรงช้างเอราวัณทีเ่ ป็นเทพเจ้าของชนพืน้ เมือง
เพือ่ เป็ นสัญลักษณ์แสดงให้เห็นถึงชัยชนะของชาวอารยันเหนือคนพืน้ เมือง ขัน้ ต่อมา
เมือ่ สองเผ่าเริม่ ผสมผสานกันบ้างแล้วจึงแต่งเทพปกรณัมหรือเทพนิยาย เรือ่ งราวของ
พระคเณศถูกกล่าวไว้ในคัมภีรป์ รุ าณะ5และอุปปุราณะซึง่ มีอย่างละ 18 เล่ม (Wathanamahat,
2003: 19) ในทีน่ ้ีขอยกตัวอย่างเพียง 6 ต�ำนาน เช่น

คัมภีรป์ รุ าณะคือหนังสือคูม่ อื ของพราหมณ์สำ�หรับใช้อธิบายความเป็นมาของเทพเจ้าต่างๆ
(Wathanamahat, 2003:19)
5
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ต�ำนานที่ 5 พระศิวะ-พระนางปารวตี แปลงกายเป็ นช้างเข้าสมสู10่
อสูรและรากษสท�ำการบวงสรวงพระศิวะและได้รบั พรหลายประการแต่กลับน�ำไปรุกราน
พวกเทวดาจนได้รบั ความเดือดร้อน พระอินทร์จงึ ทรงน� ำเทวดาไปขอให้พระศิวะสร้างเทพแห่ง
ความขัดข้องขึน้ เพือ่ ขัดขวางการกระท�ำของอสูรและรากษส พระศิวะทรงแบ่งส่วนกายหนึ่งให้เกิดบุรษุ
ร่างงามจากครรภ์ของพระนางปารวตี (หรือพระอุมา) และตัง้ พระนามว่า พิฆเณศ ท�ำหน้าทีข่ วางอสูร
รากษส และคนชัวมิ
่ ให้ทำ� การบัดพลี และเปิดทางอ�ำนวยความสะดวกต่อเทวดาและคนดีเพือ่ เป็นหนทาง
สูค่ วามส�ำเร็จ (Chansiri, n.d.: 69)
7
พระนางปารวตีได้รบั ค�ำแนะน�ำจากพระสหายว่าหากพระนางจะมีบริวารเป็ นของตนเอง
แทนการใช้บริวารของพระศิวะก็จะดีไม่น้อย จนวันหนึ่งเมือ่ สรงน�้ำอยูท่ รงนึกถึงท�ำพูดของพระสหาย
จึงได้น�ำเหงือ่ ไคลมาสร้างบุรษุ รูปงาม สังให้
่ ไปเฝ้าทวาร ห้ามไม่ให้ใครเข้ามาโดยไม่ได้รบั อนุญาต เมือ่
่
้
พระศิวะเสด็จมาฝายลูกก็ปองกันแข็งขัน โดยไม่รวู้ า่ นันคื
่ อพ่อ พระศิวะโกรธสังให้
่ บริวารสังหารทวารบาล
พระองค์นนั ้ ความทราบถึงพระนางปารวตีจงึ เกิดศึกใหญ่ระหว่างเทพ-เทพีบนสวรรค์ นางบอกว่าจะ
สงบศึกต่อเมือ่ ลูกของนางฟื้นขึน้ มา
พระศิวะสังให้
่ เทวดาไปเอาศีรษะสิง่ มีชวี ติ สิง่ แรกทีพ่ บมาต่อเข้ากับศีรษะของโอรส ปรากฎ
ว่าเทวดาได้เศียรของช้างซึง่ มีงาเพียงข้างเดียว เมือ่ พระคเณศฟื้นขึน้ ขึน้ มา ทราบความจริงว่าพระศิวะ
คือพระบิดาก็ไปขอขมาโทษ เพราะรูเ้ ท่าไม่ถงึ การณ์ ท�ำให้พระศิวะพอใจมาก จึงประสาทพรให้คเณศ
มีอำ� นาจเหนือภูตผิ ที งั ้ หลาย และทรงแต่งตัง้ ให้เป็ น คณปติ (Ibid., p. 70)
8
ั ้ นรูปคน เศียรเป็ น
พระนางปารวตีได้เอาน�้ำมันทีใ่ ช้ในการสรงน�้ำผสมกับเหงือ่ ไคล ปนเป็
ช้าง จากนัน้ ได้น�ำน�้ำจากแม่คงคาประพรมให้มชี วี ติ ขึน้ เพือ่ ขัดขวางคนชัวที
่ จ่ ะไปบูชาศิวลึงค์ทเ่ี ทวาลัย
โสมนาถและเทวาลัยโสมีศวร เพราะคนเหล่านี้หวังจะไปล้างบาปเพือ่ มิให้ตกนรกทัง้ 7 ขุม ด้วยเหตุน้ี
วันคเณศจตุรถีทน่ี ยิ มเอาพระคเณศมาจุม่ น�้ำคงมาจากการทีน่ ้�ำจากแม่คงคาท�ำให้พระคเณศมีชวี ติ ขึน้ มา
นันเอง
่
(Ibid., p. 70)
9
พระนางปารวตี มเหสีของพระศิวะไม่มบี ุตร พระศิวะจึงทรงแนะน�ำให้พระนางท�ำพิธปี นั ้
ยากพรต (พิธบี ชู าพระวิษณุเทพ ในวันขึน้ 13 ค�่ำ เดือนมาฆะ) มีระยะเวลา 1 ปีเต็ม และเมือ่ ครบก�ำหนด
พระนางจะได้โอรสซึง่ เป็ นพระกฤษณะอวตารไปจุติ ทุกอย่างเป็ นไปตามค�ำตรัสพระศิวะผูเ้ ป็ นสามี
ทันใดนัน้ เศียรของกุมารก็ขาดจากพระศอ กระเด็นไปยังโคโลกอันเป็นวิมานของพระกฤษณะ พระวิษณุ
เสด็จผ่านไปยังแม่น้�ำบุษปภัทร เห็นช้างนอนหันหัวไปทางทิศเหนือจึงตัดเศียรช้างกลับมาต่อให้กบั
เศียรกุมารทีห่ ายไป ต�ำนานนี้เข้าใจว่าสร้างโดยผูท้ น่ี บั ถือพระกฤษณะเป็ นใหญ่ (Ibid., p. 71)
10
ครัง้ หนึ่งพระศิวะและพระนางปารวตีเสด็จมายังภูเขาแถบหิมาลัยเห็นช้างสมสูก่ นั จึงเกิด
ความใคร่ พระศิวะจึงแปลงเป็ นช้างพลาย ส่วนพระนางปารวตีแปลเป็ นช้างพังร่วมสโมสรจนมีลกู เป็ น
พระคเณศ (Ibid., p. 71)
6
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ต�ำนานที่ 6 วิษณุเทพเปล่งวาจาสิทธิ ์ในพิธโี สกันต์11 เป็ นต้น
พระคเณศ สัญลักษณ์แห่งความรู้และปัญญายิ่ งใหญ่
คุณลักษณะพระคเณศตามแนวคิดของโซซูร์ (cited by Charoensin-o-larn,
2012: 20) ประกอบด้วย
(1) รูปสัญญะหรือตัวสือ่ /ความหมาย (signifier)
(2) ความหมายสัญญะหรือความคิดทีร่ ปู สัญญะต้องการจะสือ่ (signifier)
คุณลักษณะพระคเณศตามความเชื่อนี้สามารถตีความหมายในเชิงสัญญะ
12
ได้ดงั นี้

พระศิวะและพระปารวตีจะจัดให้มพี ธิ โี สกันต์พระโอรสในวันอังคารจึงเชิญทวยเทพทัง้
หลายให้มาเป็ นสักขีพยาน ณ หิมาลัย ทุกพระองค์เสด็จมาจนครบเหลือแต่พระวิษณุทห่ี ลับสนิท เมือ่
ใกล้ถงึ เวลาฤกษ์มหามงคล พระศิวะจึงบัญชาให้พระอินทร์เปา่ มหาสังข์พชิ ยั ยุทธเพือ่ ปลุกพระวิษณุถงึ
วิมานเกษียรสมุทร เมือ่ ทรงได้ยนิ สังข์ทรงตืน่ ขึน้ จึงทรงถามพระอินทร์วา่ เกิดเหตุอนั ใด พระอินทร์ทรง
บอกว่า พระศิวะมีเทวโองการขออัญเชิญไปตัดพระเกศาให้กบั องค์สกันทกุมาร (พระขันธกุมาร) ด้วย
ความขัดเคืองพระทัย พระวิษณุจงึ พลัง้ พระโอษฐ์ออกมาว่า “ไอ้ลกู หัวหาย จะนอนหลับให้สบายหน่อย
ก็ไม่ได้” เพียงเท่านี้ พลับพลาปะร�ำพิธกี โ็ กลาหลขึน้ ทันทีเพราะเศียรกุมารหายไป บรรดาเทวดาจึง
ปรึกษากันว่าวันอังคารฤกษ์ไม่ดี ห้ามท�ำการมงคลทัง้ ปวง พระศิวะมีบญ
ั ชาให้พระวิษณุ ไปตัดศีรษะ
ของมนุษย์ในโลกทีเ่ พิง่ ตายมาต่อ ปรากฎว่าวันนัน้ ไม่มคี นตาย มีเพียงช้างพลายงาเดียวทีน่ อนหันหัว
ไปทางทิตะวันตกเท่านัน้ จึงน�ำเอาเศียรช้างมาต่อ (Ibid., p. 72)
12
ข้อมูลในด้านความหมายอ้างจาก Chansiri, n.d.: 74-75; Nimnunjai, n.d.: 88; Thong,  
2010: 109
11
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วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย

ตารางที ่ 1 การตีความหมายคุณลักษณะของพระคเณศในเชิงสัญญะ
รูปสัญญะ

ความหมายหรือความคิ ด

พระกรรณใหญ่

ทรงใช้เศียรอันใหญ่ทเ่ี ต็มไปด้วยความรู้ เป็ นทีร่ วมแห่งปญั ญาทัง้ มวล คิดใหญ่
เฉลียวฉลาด มีความสามารถในการรับฟงั และพิจารณาผูค้ นทีต่ อ้ งการความช่วยเหลือ

พระเนตรรีเล็ก

การมีสมาธิมนั ่

งวง

น�ำความรูท้ ไ่ี ด้รบั จากการเลือกเฟ้นทีเ่ ป็ นทวิลกั ษณ์ คือความผิด-ถูก, ความดี-ความชัว่
งวงยาวใหญ่ใช้ชงน�
ั ่ ้ ำหนักการกระท�ำ หรือค้นหาสิง่ ทีด่ งี ามต่างๆ อันปญั ญานัน้ เกิดขึน้
ั
เพือ่ แก้ปญหาจากอุปสรรคต่างๆ และพบความส�ำเร็จสมความปรารถนา

งาข้างเดียว

ความซื่อสัตย์ ธ�ำรงรักษาความดี ละเว้นความชัว่

พระโอษฐ์เล็ก

พูดน้อย

พระนาภีใหญ่

ความสามารถในการย่อยความดีและความชัวทั
่ ง้ หมดในชีวติ ได้อย่างสงบ

หนู

ความอยาก แม้วา่ จะควบคุมได้กอ็ าจเป็ นสาเหตุแห่งหายนะได้ เมือ่ มีความอยากต้อง
ควบคุมไว้ไม่ให้มอี ำ� นาจเหนือจิตใจเรา นอกจากนี้ทรงใช้หนูเป็ นพาหนะเดินทางด้วย
จึงต้องศึกษาการใช้ความต้องการทัง้ หลายเพือ่ ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม

พระเศียร

ขวาน
โมทกะ

ตัดความยึดติดทัง้ หลาย ทรงใช้ขบั ไล่อปุ สรรคทัง้ หลายทีม่ าก่อกวนบริวารของพระองค์
ประทานให้เราเป็ นรางวัลทีเ่ ราปฎิบตั ติ ามรอยพระบาทของพระองค์
ทรงประทานพรและปกป้องเส้นทางแห่งจิตวิญญาณเพือ่ ไปสูพ่ ระเจ้า

13

ท่าประทานพร
โอม

ค�ำศักดิสิ์ ทธิ ์ ในภาษาสันสกฤตเขียนคล้ายเศียรของช้างทีช่ งู วงขึน้
ในภาษาทมิฬ “โอม” เขียนเหมือนเศียรช้าง

ต�ำนานทีแ่ สดงให้เห็นว่าพระคเณศเป็ นเทพแห่งความฉลาดและสติปญั ญานัน้
คือ เมือ่ พระศิวะประทับบนเขาไกรลาสพร้อมด้วยโอรสทัง้ สอง พระชายา (พระแม่ปารวตี)
น�ำผลมะม่วงผลหนึ่งมาถวาย โอรสทัง้ สองแย่งชิงกัน พระศิวะออกอุบายว่าถ้าใครไปรอบ
โลกได้เจ็ดรอบและกลับมาถึงก่อนจะเป็ นผูไ้ ด้มะม่วง พระขันธกุมาร (สกันทะ) ขีน่ กยูง
ออกเดินทางไปทันที แต่พระคเณศกลับเดินรอบพระศิวะเจ็ดรอบ แล้วทูลพระศิวะว่า
13

ขนมโมทกะ หรือ ขนมลัฑฑูทำ� เป็นลูกกลมขนาดมะนาวผลเล็ก ท�ำจากแป้งถัว่ (แป้งจะนา)
ทอดในน�้ำมันเนย ใส่น้�ำตาลหรือน�้ำเชือ่ ม ทอดจนสุกท�ำเป็นขนมกลมๆ บางทีทำ� ด้วยแป้งถัวเหลื
่ องหรือ
ท�ำ ด้ว ยมะพร้า วก็ไ ด้ เอามะพร้า วขูด ผสมแป้ ง สาลีห รือ แป้ ง ข้า วเจ้า ใส่น้� ำ ตาลแล้ว ทอดจนสุก
(Wathanamahat, 2003: 43)
13
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พระองค์คอื จักรวาลและจักรวาลคือพระองค์ ถือว่าใครได้ประทักษิณาพระบิดาครบเจ็ด
รอบจะได้กุศลเท่ากับไปรอบโลก พระศิวะเมื่อได้ยนิ พระคเณศอธิบายเช่นนัน้ ก็ชอบ
พระทัยและประทานมะม่วงให้ (Wathanamahat, 2003: 40-41)
นอกจากนี้ พระคเณศยังเป็ นผูร้ จนามหากาพย์มหาภารตะจากค�ำบอกเล่าของ
มหาฤษีวยาส ซึ่งท่านต้องการรจนามหาภารตยุทธให้สำ� เร็จ แต่ท่านก็ไม่สามารถจะ
เขียนได้ จะไหว้วานใครให้ช่วยเขียนก็ไม่มใี ครรับ เพราะไม่มใี ครทีม่ คี วามสามารถพอ
พระฤษีนารท (พระพรหม) เสนอว่าพระคเณศองค์เดียวทีจ่ ะเขียนมหากาพย์เรือ่ งนี้ได้
มหาฤษีจงึ ไปทูลขอความช่วยเหลือจากพระคเณศ ท่านทรงรับแต่ทรงมีขอ้ แม้วา่ เมือ่ ไร
ทีฤ่ ษีหยุดบอก ท่านจะเลิกเขียนทันทีเพราะพระคเณศเขียนหนังสือเร็วมาก ฤษีคดิ ว่าคง
เกินความสามารถของท่านเพราะต้องพูดตลอดโดยไม่หายใจ จึงยืน่ เงือ่ นไขให้พระคเณศ
ตีความค�ำพูดฤษีก่อนแล้วจึงเขียน นับเป็ นความฉลาดของท่านฤษีเพราะท่านจะได้พกั
และคิดโศลกต่อไปได้ในขณะทีพ่ ระคเณศตีความ ซึง่ แสดงว่าฤษีตอ้ งตังโศลกที
้
ม่ คี วามหมาย
ซับซ้อนจนเทพเจ้าแห่งสติปญั ญาเช่นพระคเณศยังต้องหยุดตีความให้ได้ เราจึงพบ
ข้อความยากๆ ปรากฎเป็นระยะในพระคัมภีรด์ งั กล่าว และด้วยประการฉะนีค้ มั ภีรม์ หาภารตะ
จึงเสร็จสมบูรณ์ (Ibid.: 42)
ั
พระคเณศเป็นตัวแทนของความสมดุลทางสติปญญาและอารมณ์
ระหว่างความ
เมตตาและความงาม และเป็นสัญลักษณ์การแบ่งแยกระหว่างความจริงกับภาพลวงตา ทรง
เป็ นเทพแห่งโชคลาภ บันดาลความมังคั
่ ง่ ทรงเป็ นเทพแห่งปญั ญา เป็ นผูค้ มุ้ ครองและ
สามารถขจัดอุปสรรคความขัดข้องทัง้ ปวง เป็ นเทพแห่งการเริม่ ต้นทีด่ ี ดังนัน้ ชาวฮินดู
ต้องกราบไหว้พระคเณศก่อนลงมือท�ำอะไร เพือ่ ให้เกิดสิรมิ งคล (Thong, 2010: 108-109)
คุณลักษณะและคุณสมบัตโิ ดดเด่นหลายประการนี้ รวมเรียกว่า “พหุลกั ษณ์”
ของพระคเณศ ทีม่ กี ารให้ความหมายเชิงปรัชญาและศาสนาฮินดู ซึง่ เผยแพร่และเป็ นที่
ยอมรับของคนต่างศาสนาทัวไป
่ สอดคล้องกับแนวคิดของคลิฟฟอร์ด เกียร์ซ ทีก่ ล่าวว่า
“ศาสนาเป็ นระบบสัญลักษณ์ระบบหนึ่งซึง่ กระท�ำการสถาปนาอารมณ์ (moods) และ
แรงจูงใจ (motivations) ในมนุษย์ และมีอทิ ธิพลกว้างขวางและคงทนนานโดยการสร้าง
มโนทัศน์ ในระเบียบของชีวติ โดยทัวไป
่ ท�ำให้มโนทัศน์ มแี สงสว่างแห่งความจริงจน
อารมณ์และแรงจูงใจนัน้ ดูเสมือนเป็ นสิง่ ทีจ่ ริงแท้แน่นอน” (cited by Raphipat, 2008:
83-84) สอดคล้องกับความต้องการของมนุษย์ทต่ี อ้ งการให้การด�ำเนินชีวติ ของตนด�ำเนิน
ั
ไปด้วยดี ประสบความส�ำเร็จโดยสามารถผ่านพ้นปญหาอุ
ปสรรคต่างๆ ได้ ยิง่ หากมีความ
เชือ่ มัน่ ศรัทธาในองค์เทพหรือสิง่ ศักดิ ์สิทธิด้์ วย ยิง่ จะท�ำให้เกิดก�ำลังใจและความมันใจ
่
มากยิง่ ขึน้ ในทางจิตวิทยาการคิดเชิงบวกผนวกกับความตัง้ ใจ มุ่งมันย่
่ อมส่งผลไปสู่
ความส�ำเร็จได้ไม่ยากนัก
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การจัดกลุ่มความหมาย 108 พระนามของพระคเณศ
การบูชาพระคเณศ ประกอบด้วยดอกไม้ ขนมต้ม มะพร้าวอ่อน กล้วย อ้อย นม
เปรีย้ ว ขณะท�ำการบูชาจะท่องพระนาม14 108 ของพระองค์ โดยสามารถจัดกลุม่ ความ
หมายทางภาษาจาก 108 พระนามของพระคเณศ เพือ่ แสดงให้เห็นว่า ภาษาสะท้อน
ความคิด ความเชือ่ ศรัทธาของศาสนิกทีม่ ตี ่อพระคเณศ โดยจ�ำแนกได้ 4 กลุม่ คือ กลุม่
พระนามตามสถานภาพสายตระกูล กลุม่ พระนามตามลักษณะพระวรกาย กลุม่ พระนาม
ตามคุณลักษณะ และสิง่ ทีป่ ระคเณศทรงโปรด ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) กลุ่มพระนามตามสถานภาพสายตระกูล
จากพระนามทัง้ หมด มี 7 พระนามทีแ่ สดงความหมายเน้นให้เห็นสถานภาพ
ของพระองค์วา่ เป็ นโอรสพระศิวะ โอรสพระแม่ปารวตี และเปรียบเสมือนเป็ นองค์พระ
ศิวะ เป็ นบริวารพระศิวะ เป็ นเชษฐาพระขันทกุมาร และเป็ นผูม้ พี ระมารดาสององค์ ดัง
แสดงในตารางต่อไปนี้
ตารางที ่ 2 พระนามของพระคเณศสะท้อนสถานภาพสายตระกูล
พระนาม

ความหมาย

พระโคริปปุ ตุ ฺร

มหาเทพโอรสแห่งพระแม่ปารวตี-โคริ

พระศรวริปริยาย

มหาเทพโอรสแห่งพระศักติอุมา

พระศรวฒฺนยาย

มหาเทพโอรสแห่งพระศิวะเทพ

พระศิวาย

มหาเทพผูเ้ ปรียบเสมือนองศ์พระศิวะเทพ

พระคณปาย           มหาเทพของบริวารแห่งพระศิวะเทพ
พระสฺกนฺ ทานุชา

มหาเทพผูเ้ ป็ นเชษฐาแห่งพระขันทกุมาร

พระไทฺวมาตุร

มหาเทพผูม้ มี ารดา 2 พระองค์

2) กลุ่มพระนามตามลักษณะพระวรกาย
จากพระนามทัง้ หมด มี 13 พระนามทีแ่ สดงความหมายเน้นให้เห็นลักษณะ
พระวรกายพระคเณศ ในลักษณะต่างๆ เช่น มีงาข้างเดียว มี 4 กร มีกำ� เนิด 2 ครัง้ มีเศียร
เป็นช้าง มีพระเนตรทีส่ ามทีเ่ ปรียบเป็นพระอาทิตย์ พระจันทร์ และพระเพลิง มีพระพักตร์

เทพฮินดูมพี ระนามนับพัน แต่ผทู้ ศ่ี รัทธาองค์เทพจ�ำนวนหนึ่งไม่มเี วลาทีจ่ ะสวดพระนาม
ทัง้ หมดได้ทกุ วันจึงเลือกสวดพระนามหลักๆ 108 พระนาม (ค�ำสัมภาษณ์ Dr. Amarjiva Lochan)
14
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เป็ นเส้นโค้งงดงาม มีพระโอษฐ์กว้าง มีใบหูใหญ่ มีพระศองามแบบช้าง มีพระกรเปรียบ
เหมือนใบบัว มีพงุ โตเทียบเท่าจักรวาล และทรงมีความงดงามทัง้ ภายนอกและภายใน
ดังแสดงในตารางต่อไปนี้
ตารางที ่ 3 พระนามของพระคเณศสะท้อนลักษณะพระวรกาย
พระนาม

ความหมาย

พระเอกทนฺ ต

มหาเทพผูม้ งี าข้างเดียว

พระจตุรพาหเว

มหาเทพผูม้ ี 4 กร

พระทฺวชิ ปริยาย

มหาเทพผูเ้ ป็ นทีร่ กั ของทวิชาติ

พระคชานนาย

มหาเทพผูม้ เี ศียรเป็ นช้าง

พระโสมสูรฺยาคฺนิ

มหาเทพผูม้ เี นตรเป็ นพระอาทิตย์ พระจันทร์และพระเพลิง

พระวกฺรตุนฺทา   

มหาเทพผูม้ พี ระพักตร์เป็ นเส้นโค้งงดงาม

พระสธุตนฺ ทา

มหาเทพผูม้ พี ระโอษฐ์อนั กว้างไกล

พระศฺรปุ กรณา

มหาเทพผูม้ ใี บหูอนั ใหญ่โต

พระสฺตุลกนฺ ตา

มหาเทพผูม้ พี ระผูม้ ศี อเป็ นช้าง

พระสริกฺนตา

มหาเทพผูม้ พี ระศออันสวยงาม

พระอมฺโยตปลกร

มหาเทพมีพระกรเหมือนดอกบัว

พระลมฺโพทร

มหาเทพผูม้ พี งุ ใหญ่โต

พระศุร  

มหาเทพผูม้ คี วามงดงามทัง้ ด้านนอกด้านใน

3) กลุ่มพระนามตามคุณลักษณะ
คุณลักษณะของพระคเณศมี 3 ประการ คือ คุณลักษณะความเป็ นเลิศทีเ่ ป็ น
รูปธรรม คุณลักษณะความเป็ นเลิศทีเ่ ป็ นนามธรรม และคุณลักษณะความเป็ นเลิศตาม
บทบาทและหน้าที่ เป็นต้นว่า บทบาทการเป็นเทพสูงสุด บทบาทการเป็นพราหมณ์สงู สุด  
ส่วนหน้าที่ เป็นต้นว่า หน้าที่ “ผูส้ ร้าง” “ผูป้ กป้อง” “ผูม้ คี วามปรารถนาดี” “ผูข้ จัดอุปสรรค”
“ผูท้ รงคุณค่าควรแก่การเคารพ” และรวมถึงสิง่ ทีพ่ ระคเณศทรงโปรด ดังรายละเอียดต่อไปนี้
		(1) คุณลักษณะความเป็ นเลิ ศที่เป็ นรูปธรรม
จากพระนามทัง้ หมด มี 7 พระนามทีแ่ สดงความหมายเน้นให้เห็น
คุณลักษณะความเป็ นเลิศทีเ่ ป็ นรูปธรรม ดังแสดงในตารางต่อไปนี้
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ตารางที ่ 4 พระนามของพระคเณศสะท้อนคุณลักษณะความเป็ นเลิศทีเ่ ป็ นรูปธรรม
ความหมาย

พระนาม
พระคทิเน

มหาเทพผูท้ รงตะบองใหญ่เป็ นอาวุธ

พระจกฺรเิ น

มหาเทพผูท้ รงจักรเป็ นอาวุธ

พระนาคายชฺโญปวิตเิ น       มหาเทพผูท้ รงมีพญานาคเป็ นด้ายสายสิญจน์
พระอิศุจาปธรา

มหาเทพผูท้ รงศรแห่งความรัก

พระปาศานกุศธรา

มหาเทพผูท้ รงบ่วงบาศและขอช้างเป็ นอาวุธ

พระจนฺ ทฺรจุฑา

มหาเทพผูท้ รงมีพระจันทร์เสีย้ วประดับอยูท่ ห่ี น้าผากของพระองค์

พระวรษกวาหน

มหาเทพผูม้ หี นูเป็ นราชพาหนะ

		(2) คุณลักษณะความเป็ นเลิ ศที่เป็ นนามธรรม
จากพระนามทัง้ หมด มี 20 พระนามทีแ่ สดงความหมายให้เห็นถึง
คุณลักษณะความเป็ นเลิศทีเ่ ป็ นนามธรรมในลักษณะต่างๆ ดังแสดงในตารางต่อไปนี้
ตารางที ่ 5 พระนามของพระคเณศสะท้อนคุณลักษณะความเป็ นเลิศทีเ่ ป็ นนามธรรม
พระนาม

ความหมาย

พระจตุราย

มหาเทพผูเ้ ป็ นยอดปญั ญา

พระพูตาย

มหาเทพผูม้ คี วามรูส้ กึ บริสทุ ธิ ์

พระวยกฺตทุรตฺเย

มหาเทพผูเ้ ปี่ยมด้วยความสัตย์

พระสุจทิ านนฺ ทวิคฺราห

มหาเทพผูม้ คี วามสัตย์อนั ยิง่ ใหญ่

พระอายกฺต

มหาเทพผูส้ นั โดษ

พระพฺรหฺมจาริเน

มหาเทพผูถ้ อื เพศพรต

พระสธิรา         

มหาเทพผูม้ คี วามมันคง
่

พระสุภค

มหาเทพผูม้ คี วามงดงามเป็ นเลิศ

พระสมุยาย      

มหาเทพผูม้ แี ต่ความสงบสุข

พระลีลา                

มหาเทพผูม้ ลี ลี าอันวิจติ ร
พระวทิศา                  มหาเทพผูม้ วี าทศิลป์ทด่ี เี ลิศ
พระวิตภายา

มหาเทพผูป้ ราศจากซึง่ ความกลัว

พระพรหมมทฺเวศ

มหาเทพผูป้ ราศจากความเกลียดชัง

พระวริตเน

มหาเทพผูท้ อ่ งสวดมนต์อนั เข้มแข็ง

พระอรุตกาย

มหาเทพผูไ้ ร้รปู ร่าง
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ตารางที ่ 5 พระนามของพระคเณศสะท้อนคุณลักษณะความเป็ นเลิศทีเ่ ป็ นนามธรรม (ต่อ)
ความหมาย

พระนาม
พระอวฺยยาน

มหาเทพผูไ้ ร้รปู ร่าง

พระนิรนฺ ชนา

มหาเทพผูไ้ ร้ซง่ึ รูปลักษณะ

พระกุลทริเภติ   

มหาเทพทรงคล้ายกับเทือกเขาอันน่าสะพรึงกลัว

พระศกฺตสิ มฺยตุ า

มหาเทพผูเ้ ปี่ยมด้วยพลังอ�ำนาจ

พระหฺฤษตจิตฺตา

มหาเทพผูม้ คี วามผาสุกตลอดกาล

		(3) คุณลักษณะความเป็ นเลิ ศตามบทบาทและหน้ าที่
		- บทบาทของพระคเณศ
จากพระนามทัง้ หมด มี 24 พระนามทีแ่ สดงความหมายให้เห็นถึง
บทบาททางสังคมของพระคเณศในฐานะเทพสูงสุดเฉกเช่นเทพองค์อ่นื ๆ ดังปรากฎใน
ความหมายของพระนาม ดัง 24 พระนามต่อไปนี้
ตารางที ่ 6 พระนามของพระคเณศสะท้อนบทบาทของพระคเณศ
พระนาม

ความหมาย

พระอมเรศวร

มหาเทพผูท้ รงเป็ นเทพเจ้าสูงสุด

พระอคฺรคนฺ ตา  

มหาเทพผูเ้ ป็ นใหญ่สงู สุด

พระศรีปตฺเย

มหาเทพทรงเป็ นวิษณุเทพ

พระพฺรหมวิตฺตมา

มหาเทพผูเ้ ป็ นพราหมณ์สงู สุด

พระกานฺ ตา            มหาเทพผูเ้ ป็ นเทพเจ้าของมนุษย์ทงั ้ หลาย
พระอชฺยตุ          

มหาเทพผูเ้ ป็ นอมตะ

พระศษวต

มหาเทพอันเป็ นอมตะ

พระสิทฺธา      

มหาเทพผูเ้ ป็ นเทพเจ้าทีด่ สี ดุ

พระอกลมฺศ

มหาเทพผูเ้ ป็ นอิสระจากมลทินทัง้ ปวง

พระพิชปุรกาย

มหาเทพผูเ้ ป็ นรากฐานแห่งจักรวาล

พระทกฺศาธฺยกฺศ  

มหาเทพแห่งพระปชาบดีและเหล่าบรรพบุรษุ

พระญาณีเน

มหาเทพแห่งโยคญาณ

พระคเณศฺวร

มหาเทพแห่งคณะบริวาร

พระศริษาย

มหาเทพแห่งทรัพย์สมบัติ

พระทานตา

มหาเทพแห่งทานและการท�ำบุญ
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ตารางที ่ 6 พระนามของพระคเณศสะท้อนบทบาทของพระคเณศ (ต่อ)
พระนาม

ความหมาย

พระกวเย   

มหาเทพแห่งบทกวีทย่ี งิ่ ใหญ่

พระปุรโุ ศตฺตม

มหาเทพแห่งบรรพบุรษุ

พระเหรมฺภา

มหาเทพพระองค์แรกแห่งการกราบไหว้บชู า

พระกามิเน

มหาเทพแห่งความรัก

พระไกวลฺย

มหาเทพแห่งอิสรภาพ

พระมายายุกฺต

มหาเทพผูม้ มี ายาอันยิง่ ใหญ่

พระพหปตฺเย

มหาเทพแห่งดวงดาวทัง้ หลาย

พระสรฺวโตมุข

มหาเทพผูอ้ ยูท่ กุ หนแห่ง

พระคุณาติต

มหาเทพผูอ้ ยูเ่ หนือคุณลักษณะของธรรมชาติ
ทัง้ 3 ประการ

		- หน้ าที่ของพระคเณศ
คุณลักษณะความเป็นเลิศตามหน้าทีท่ างสังคมนัน้ พระนามพระคเณศ
16 พระนาม ได้สะท้อนให้เห็นถึงหน้าทีข่ องพระองค์  6 ประการ ได้แก่ ทรงเป็น (1) ผูส้ ร้าง
(2) ผูป้ กป้อง (3) ผูม้ คี วามปรารถนาดี (4) ผูข้ จัดอุปสรรค (5) ผูบ้ ชู าพระศิวะ และ (6)
ผูท้ รงคุณค่าควรแก่การเคารพ  ในลักษณะต่างๆ ดังนี้
		(1) ทรงเป็นผูส้ ร้าง หมายถึงสร้างจักรวาลและสร้างปญั ญาอันยิง่ ใหญ่
มอบให้แก่มนุษย์ โดยมีคำ� กริยาว่า “ประทาน” ปรากฎในความหมายของพระนามของ
ั ความสงบ
พระองค์ ทีท่ รงให้ทกุ อย่าง ได้แก่ สิทธิ ์สมบัติ พร อ�ำนาจ พลานามัย สติปญญา
สันติ ความร�่ำรวย สิง่ เหล่านี้ลว้ นแต่เป็นความต้องการของมนุษย์ทย่ี งั ไม่อาจละโลภ โกรธ
หลงได้ เป็ นต้น ดังแสดงในตารางต่อไปนี้
ตารางที ่ 7 พระนามของพระคเณศสะท้อนหน้าทีท่ รงเป็ นผูส้ ร้าง
พระนาม

ความหมาย

พระศฺรษี ติกธติ  

มหาเทพผูส้ ร้างจักรวาล

พระตฺรยิกกรเตร
พระกฺฤติเน

มหาเทพผูส้ ร้าง 3 โลก
มหาเทพผูส้ ร้างปญั ญาอันยิง่ ใหญ่

พระสิทฺธทิ ากา     

มหาเทพผูป้ ระทานสิทธิ ์ทัง้ หมด

พระศฺรปิ รฺ ทา  

มหาเทพผูป้ ระทานซึง่ ทรัพย์สมบัติ
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ตารางที ่ 7 พระนามของพระคเณศสะท้อนหน้าทีท่ รงเป็ นผูส้ ร้าง (ต่อ)
พระนาม

ความหมาย

พระสมาหิต    

มหาเทพผูป้ ระทานพลามัยทีด่ ี

พระนิพลปฺรทา

มหาเทพผูป้ ระทานพรทีด่ เี ลิศ

พระสฺวสิทฺธปิ รายกา
พระศุธปิ ริยาย

มหาเทพผูป้ ระทานอ�ำนาจสูงสุดทัง้ ปวง
มหาเทพผูป้ ระทานซึง่ สติปญั ญา

พระศานฺ ตา

มหาเทพผูป้ ระทานซึง่ ความสงบสุข

พระวริทฺธทิ ายกา

มหาเทพผูป้ ระทานความร�่ำรวย

พระวิทฺยศปฺรยิ

มหาเทพผูป้ ระทานความรักและเมตตา

พระวรทา

มหาเทพผูป้ ระทานพรอันยิง่ ใหญ่ทงั ้ ปวง

พระศฺรวี สิทฺธปิ รฺ ทายกา

มหาเทพผูป้ ระทานอ�ำนาจอันยิง่ ใหญ่เหนือธรรมชาติ

พระปฺรสนฺ สนฺ นาตเม   

มหาเทพผูป้ ระทานความสมหวังต่อเหล่าสาวก

พระชิเต       

มหาเทพผูท้ รงผูกมัดอันยิง่ ใหญ่

		(2) ทรงเป็นผูป้ กป้อง พระคเณศทรงปกป้องโลกมนุษย์ จักรวาล และ
สวรรค์ รวมถึงทรัพย์สมบัตขิ องพระอินทร์ ดังปรากฎ 4 พระนามต่อไปนี้
ตารางที ่ 8 พระนามของพระคเณศสะท้อนหน้าทีท่ รงเป็ นผูป้ กป้อง
พระนาม

ความหมาย

พระวินายก

มหาเทพผูป้ กป้องทรัพย์สมบัตแิ ห่งพระอินทร์
มหาเทพผูป้ กป้องสวรรค์

พระสิทฺธวิ นิ ายก

มหาเทพผูท้ รงปกป้องโลกและสวรรค์

พระสมัสตะ ขัคทาธารายะ

มหาเทพผูค้ ำ้� จุนจักรวาล

พระอินฺทฺรศฺรปี รฺ ทา

		(3) ทรงเป็นผูม้ คี วามปรารถนาดี พระคเณศทรงเป็นผูม้ คี วามปรารถนา
ดีต่อทุกคน ดังปรากฎจาก 2 พระนามคือ
ตารางที ่ 9 พระนามของพระคเณศสะท้อนหน้าทีท่ รงเป็ นผูม้ คี วามปรารถนาดี
พระนาม

ความหมาย

พระกฺฤตาคมา  

มหาเทพผูป้ รารถนาดีต่อมนุษย์ทงั ้ ปวง

พระทกฺตกานกฺษติ ทาน

มหาเทพผูป้ รารถนาดีต่อสาวกของพระองค์
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		(4) ทรงเป็ นผูข้ จัดอุปสรรค พระคเณทรงมีหน้าที่ “ขจัด” “ท�ำลาย”
อุปสรรค ความทุกข์ บาปทัง้ มวลให้กบั มนุษย์ ดังปรากฎจาก 4 พระนาม ต่อไปนี้
ตารางที ่ 10 พระนามของพระคเณศสะท้อนหน้าทีท่ รงเป็ นผูข้ จัดอุปสรรค
พระนาม
พระวิฆณราชา

ความหมาย
มหาเทพผูข้ จัดอุปสรรค

พระภกฺตวิฆนวินาศิเน    มหาเทพผูท้ ำ� ลายความทุกข์รอ้ นของสาวก
พระอคฺนิครวจหิเท

มหาเทพผูท้ ำ� ลายความยโสแห่งพระอัคนีเทพ

พระบาปหาริเน  

มหาเทพผูท้ ำ� ลายบาปทัง้ ปวง

		(5) ทรงเป็ นผูบ้ ชู าพระศิวะ พระคเณศในฐานะบุตรทรงท�ำหน้าทีบ่ ชู า
พระศิวะในฐานะพระบิดา ดังปรากฎ 1 พระนามได้แก่
ตารางที ่ 11 พระนามของพระคเณศสะท้อนหน้าทีท่ รงเป็ นผูบ้ ชู าพระศิวะ
พระนาม
พระปฺราติษทฺ นกโรตฺสงฺค ตขลโนตฺสฺวาย

ความหมาย
มหาเทพผูป้ ระกอบพิธบี วงสรวงต่อพระศิวะ

		(6) ทรงเป็นผูท้ รงคุณค่าควรแก่การเคารพ ด้วยคุณสมบัตทิ ด่ี งี ามของ
พระคเณศ ท่านจึงเป็ นเทพทรงคุณค่าแก่การเคารพ กราบไหว้จากเหล่าทวยเทพ ฤษี
พระราม สาวกทัวไปในทุ
่
กศาสนา และแม้แต่อสูรทัง้ หลายยังเกรงกลัวในพระองค์ ดัง
ปรากฎใน 7 พระนามต่อไปนี้
ตารางที ่ 12 พระนามของพระคเณศสะท้อนหน้าทีท่ รงเป็ นผูท้ รงคุณค่าควรแก่การเคารพ
พระนาม

ความหมาย

พระครามนฺ ย  

มหาเทพผูไ้ ด้รบั การกราบไหว้ในทุกศาสนา

พระเทวานิการจิต  

มหาเทพผูไ้ ด้รบั การกราบไหว้จากเหล่าเทวะ

พระมุนิสฺตุคยา

มหาเทพผูไ้ ด้รบั การกราบไหว้จากเหล่าฤษี

พระสรวฒมกฺกาย

มหาเทพผูไ้ ด้รบั การเคารพบูชาอย่างยิง่ ใหญ่

พระสฺวยมฺสทิ ฺธารจิตปทา

มหาเทพผูไ้ ด้รบั การกราบไหว้จากคนทีด่ เี ลิศ

พระรามจิตฺตปทา

มหาเทพผูไ้ ด้รบั การกราบไหว้จากพระราม

พระปรมตฺจไทตฺยทาย

มหาเทพผูซ้ ง่ึ เหล่าอสูรเกรงกลัว
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4) สิ่ งที่พระคเณศทรงโปรด
พระคเณศคล้ายกับบุคลาธิษฐานทีม่ ชี วี ติ จิตใจเหมือนมนุ ษย์ ดังนัน้ ผูท้ เ่ี ป็ น
สาวกควรทราบว่าสิง่ ใดทีท่ า่ นโปรด ซึง่ ได้แก่ การกล่าวสรรเสริญ ท่องสวดพระเวท และ
บูชาท่านด้วยใบพลูและหญ้าแพรก ดังปรากฎ 3 พระนาม ดังนี้
ตารางที ่ 13 พระนามของพระคเณศสะท้อนสิง่ ทีท่ รงโปรด
พระนาม

ความหมาย

พระสฺตุตหิ รฺศติ            มหาเทพทรงโปรดการกล่าวสรรเสริญ
พระสามโฆศปริยาย

มหาเทพผูท้ รงโปรดด้วยการท่องสวดพระเวททัง้ หลาย

พระทุรวาพิลฺวปริยาย   มหาเทพผูโ้ ปรดการบูชาด้วยใบพลูและหญ้าแพรก

พระคเณศ กับวัฒนธรรมสมัยนิ ยม
วัฒนธรรมสมัยนิยม หรือวัฒนธรรมร่วมสมัย หรือวัฒนธรรมประชานิยม
(popular culture หรือ pop culture หรือ mass culture) หมายถึง ทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ ป็ น
ความคิด มุมมอง ทัศนคติ ภาพลักษณ์ การเลียนแบบ เหตุการณ์ต่างๆ ทีเ่ ชือ่ กันอย่าง
ไม่เป็นทางการ และเป็นสิง่ ทีช่ น่ื ชอบของคนจ�ำนวนมากตามยุคสมัยท่ามกลางวัฒนธรรม
กระแสหลัก ถ้าสิง่ นัน้ ได้รบั การผลิตต้องท�ำอย่างเป็นอุตสาหกรรมและมีการท�ำการตลาด
โดยหวังผลก�ำไรจากผูบ้ ริโภคจ�ำนวนมาก (Strinati, 1995: 10)
พระคเณศจัดเป็ นเทพทีไ่ ด้รบั ความนิยมมากทีส่ ดุ ในบรรดาเหล่าทวยเทพของ
ศาสนาฮินดูทม่ี อี ยูใ่ นประเทศไทย พระคเณศในประเทศไทยแบ่งเป็ นสองกลุม่ คือ กลุม่
ทีส่ ร้างขึน้ หรือผลิตซ�้ำขึน้ ในประเทศไทย และกลุม่ ทีน่ �ำเข้ามาจากประเทศอินเดีย ซึง่ จะ
ศึกษาเรือ่ งราวของพระคเณศทีส่ ร้างขึน้ หรือผลิตซ�้ำขึน้ ในประเทศไทยในประเด็นต่างๆ
ดังนี้
1. พระคเณศในสังคมไทย
ส�ำหรับคติการนับถือคเณศในประเทศไทย น่าจะประมาณพุทธศตวรรษที่ 10
โดยเข้า มาทางภาคใต้ ส่ว นเทวรูป พระคเณศที่เ ก่ า ที่สุด พบที่แ หล่ง โบราณเขาคา
จ.นครศรีธรรมราช มีอายุในพุทธศตวรรษที่ 12 การนับถือเทวรูปพระคเณศแพร่หลาย
เมือ่ สมัยทีไ่ ทยได้รบั อิทธิพลทางวัฒนธรรมจากขอม เพราะพบเทวรูปเหล่านี้ในปราสาท
หินหลายแห่ง คติการนับถือน่าจะเป็ นแบบเขมร คือเป็ นเทพองค์สำ� คัญในไศวะนิกาย ที่
มีประจ�ำในเทวสถานและเป็ นเทพแห่งอุปสรรค และเทพแห่งการประพันธ์ ส่วนคติท่ี
นับถือพระคเณศเป็ นเทพแห่งศิลปวิทยาเริม่ ในสมัยรัชกาลที่ 6 เพราะทรงโปรดการ
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ประพันธ์ กวีนิพนธ์ และศิลปศาสตร์จงึ ทรงยกย่องพระคเณศเป็ นพิเศษโดยทรงน� ำ
คุณสมบัตขิ องพระสรัสวดีมารวมเข้าเป็ นของพระคเณศด้วยซึง่ ถือเป็ นเรือ่ งใหม่ทเ่ี กิดใน
เมืองไทยโดยเฉพาะ (Wathanamahat, 2005: 60)
เรือ่ งราวเกีย่ วกับพระคเณศก่อนหน้ารัชกาลที่ 6 ยังจ�ำกัดอยูใ่ นราชส�ำนักและ
พราหมณ์เท่านัน้ เริม่ แพร่หลายในรัชกาลนี้ และคติทไ่ี ด้ก�ำหนดยึดถือในรัชกาลนี้เป็ น
แบบฉบับส�ำคัญส�ำหรับการนับถือพระคเณศในเมืองไทยตลอดมา (Ibid.: 146-7) รัชกาล
ที่ 6 ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรือ่ งสามัคคีเสวก ตอน กรีนิรมิต (พระคเณศเสียงา) ซึง่
จัดว่าเป็นการรวบรวมเรือ่ งของพระคเณศตามความเชือ่ คนไทยตัง้ แต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
เป็ นหมวดหมูค่ รัง้ แรก และทรงให้ความส�ำคัญเฉพาะกรณีทเ่ี ข้ากันได้กบั ความเชือ่ ของ
คนไทย ในรัชกาลนี้ มีการก่อตัง้ กรมศิลปากร เมือ่ พ.ศ. 2454 โดยมีดวงตราประจ�ำกรม
เป็ นรูปพระคเณศ และต่อมาได้เป็ นตราประจ�ำมหาวิทยาลัยศิลปากรอีกสถาบันหนึ่ง
นอกจากนี้ ทรงมีพระราชด�ำริให้สร้างเทวาลัยส�ำหรับพระคเณศ ณ จุดศูนย์กลางของ
พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม พร้อมพระราชทานนามว่า “เทวาลัย คเศวร์” และเมือ่
พ.ศ. 2457 มีการก่อตัง้ วรรณคดีสโมสร รัชกาลที่ 6 ทรงพระราชทานพระราชลัญจกรรูป
พระคเณศเป็นดวงตราของสโมสรนี้ เป็นการตอกย�ำ้ การนับถือพระคเณศในฐานะบรมครู
ทางศิลปศาสตร์ ซึง่ สอดคล้องกับการเป็ นเทพแห่งการรจนาหนังสือต่างๆ (Ibid.: 148150, 152)
หลังจากนัน้ ได้มกี ารสร้างพระคเณศหรือผลิตซ�้ำโดยเปลีย่ นแปลงรูปแบบให้
สอดคล้องกับความต้องการ ความนิยม จินตนาการและยุคสมัย โดยไม่มขี อ้ ห้ามใดๆ เว้น
แต่ตอ้ งไม่ทำ� เพือ่ ลบหลูห่ รือสร้างขึน้ จากอวัยวะของสิง่ มีชวี ติ เช่น งาช้าง กระดูก หนัง
เขีย้ วสัตว์ เป็ นต้น ลักษณะการสร้างหรือการผลิตซ�้ำทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศไทย ผูผ้ ลิตส่วน
หนึ่งน�ำเข้ามวลสารบางอย่างมาจากอินเดีย และเชิญพราหมณ์จากอินเดียมาประกอบ
พิธกี รรมในประเทศไทย ส่วนเทวาลัยบางแห่งน�ำเข้าพระคเณศมาจากอินเดียโดยตรงซึง่
แสดงให้เห็นว่าพระคเณศ สามารถเชือ่ มโยงความสัมพันธ์ทางความเชือ่ และการค้าขาย
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศอินเดียอย่างใกล้ชดิ จึงท�ำให้เกิดรูปพระคเณศท่าทาง
ต่างๆ ขึน้ มากมาย ซึง่ เป็นการย�ำ้ ให้เห็นถึงความใกล้ชดิ ทีค่ นไทยและคนอินเดียมีตอ่ เทพ
องค์น้ี ในสังคมไทยมีพระคเณศหลากหลายปาง มีทงั ้ ปางเด็กและพระคเณศวัยผูใ้ หญ่ ดัง
ตัวอย่าง
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ภาพที ่ 1 ปางบรมสุขสารพัดนึก
          ภาพที ่ 2 ปางถือแก้วสารพัดนึก
          (ทีมา
่ : http://www.ganeshinsuan.com)
       (ทีมา
่ : เว็บไซต์ www.ganeshinsuan.com)

ตามคัมภีร์ มุทคละและคเณศปุราณะ ได้ยกย่องให้พระคเณศเป็นเทพเจ้าสูงสุด
และกล่าวถึงปางต่างๆ 32 ปาง15 (Wright, 2005: 95) มีหลายปางทีส่ อดคล้องกับความ
ต้องการของมนุษย์ เพือ่ เสริมสร้างก�ำลังใจ ขจัดอุปสรรคทัง้ มวล และให้ตนประสบความ
ั บนั พระคเณศวัยผูใ้ หญ่มมี ากนับพันปาง ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั
ส�ำเร็จ เป็นทีน่ บั หน้าถือตา ในปจจุ
จินตนาการและวัตถุประสงค์ของผูศ้ รัทธาและช่างผูส้ ร้าง อาทิ พระคเณศปางทีส่ อดคล้อง
กับบางอาชีพ เช่น ปางแพทย์ (พระคเณศสวมชุดกาวน์) ปางสอนหนังสือ (พระคเณศ
สอนหนังสือหนู) พระคเณศปางเล่นคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น นอกจากนี้ ในประเทศอินเดีย
รัฐบาลได้สร้างพระคเณศปางหย่อนบัตรเลือกตัง้ ขึน้ เพื่อรณรงค์ให้ชาวอินเดียออกไป
เลือกตัง้ ในปี 2543 ซึง่ ได้ผลเป็ นทีน่ ่าพอใจ

1. ปางเด็กน้อยน่ารัก 2.ปางคเณศรุน่ หนุ่ม 3. ปางเทพแห่งความจงรักภักดี 4. ปางเทพ
ผูก้ ล้าหาญ 5. ปางเทพผูท้ รงพลัง 6. ปางผูเ้ กิดสองหน 7.ปางบันดาลความส�ำเร็จ 8. ปางเทพในลัทธิ
ตันตระ 9. ปางผูส้ ร้างอุปสรรคแก่คนไม่ดี 10. ปางเทพผูป้ ราดเปรียว 11. ปางผูป้ กป้องคนอ่อนแอ 12.
ปางผูป้ ระทานความส�ำเร็จ 13. ปางผูเ้ ป็ นเลิศ 14. ปางผูป้ ระทานความส�ำเร็จ 15. ปางผูร้ า่ ยร�ำอย่างมี
ความสุข 16. ปางเทพตันตระ 17. ปางอักษรเดียว 18. ปางผูป้ ระทานพร 19. ปางหนึ่งในบทบูชาโอม
20. ปางผูเ้ ป็ นก�ำลังใจ 21. ปางผูเ้ ป็ นเลิศ 22. ปางผูม้ งี าเดียว 23. ปางผูส้ ร้างสรรค์ 24. ปางผูล้ งฑัณฑ์
มารร้าย 25. ปางผูป้ ลดปล่อยมนุษยชาติให้เป็ นไท 26. ปางแห่งวาราณสี 27. ปางเทพ 2 หน้า 28. ปาง
เทพ 3 หน้า 29. ปางผูข้ ส่ี งิ ห์ 30. ปางดาบสผูย้ งิ่ ใหญ่ 31. ปางผูช้ ว่ ยไถ่บาป 32. ปางผูข้ จัดซึง่ ความ
ทุกข์โศก (Wright, 2007: 96-127)
15
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อย่างไรก็ตาม การสร้างพระคเณศปางต่างๆ ขึน้ มากมายในสังคมไทยนัน้ ท�ำให้
มีขอ้ ถกเถียงกันมากว่า ท�ำไมชาวไทยพุทธจึงหันมานับถือเทพฮินดู ทัง้ ๆ ทีต่ ามหลัก
พุทธศาสนาแล้วหากศาสนิกชนยึดมันปฏิ
่ บตั ติ ามหลักพุทธธรรมอย่างแท้จริงแล้ว ย่อม
ไม่มคี วามจ�ำเป็ นใดๆ ทีจ่ ะต้องเคารพนับถือสิง่ ศักดิสิ์ ทธิ ์อื่นๆ สถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ นี้
ท�ำให้เกิดข้อสันนิษฐานไปต่างๆ ว่า อาจเป็นเพราะสภาวะทางสังคมทีบ่ บี รัดให้ตอ้ งดิน้ รน
ขวนขวาย แข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองทีข่ าดความมันคง
่ ขาดการ
เยียวยา เอาใจใส่ ดูแล และแก้ปญั หาจากผูท้ ม่ี หี น้าที่ และรัฐ ก่อให้เกิดภาวะบันทอนต่
่
อ
สภาพจิตใจของผูค้ น ท�ำให้ขาดความเชือ่ มัน่ จึงต้องการสิง่ ยึดเหนี่ยวทางใจเพิม่ ขึน้ เพือ่
เป็ นอีกทางเลือกหนึ่งทีส่ ามารถช่วยให้มคี วามปลอดภัยในการด�ำเนินชีวติ มีความสุข
และสมประสงค์ในสิง่ ทีต่ อ้ งการ ดังนัน้ การเลือกรับและนับถือเทพส่วนหนึง่ ซึง่ เป็นผลมาจาก
การเรียนรู้ จากการบอกเล่า จากความชอบ และจากการประชาสัมพันธ์ของผูผ้ ลิต
ผูจ้ ำ� หน่ายในเรือ่ งของความศักดิสิ์ ทธิ ์ รวมถึงพิธกี รรมทีบ่ ง่ บอกความเป็นของแท้ยงิ่ สร้าง
ความศรัทธาและความต้องการให้กบั ผูค้ นทีเ่ ชือ่ (หรือไม่เชือ่ อย่าลบหลู)่ หรือศรัทธาได้
ไม่ยากนัก ดังค�ำกล่าวของ Siwarak (1995: 12) ทีว่ า่ “พวกเราทีเ่ ป็นปุถชุ นคือคนอ่อนแอ
ทีถ่ กู ตัณหาอุปาทานครอบง�ำ  จึงมักยังต้องการไสยศาสตร์อยู่ เพราะความกลัว ยังเป็ น
เจ้าเรือนของเราอยูน่ นเองและเรายั
ั่
งมีความเห็นว่าเป็ นตัวเป็ นตน เป็ นเราเป็ นเขา เป็ นกู
เป็ นมึงอยู่ จึงมีความสงสัยลังเลใจ ไม่แน่ใจตามมา แม้จนไปมีศลี าจารวัตรเข้า โดยเชือ่
ว่าเราเอาชนะความเห็นแก่ตวั และความสงสัยได้ ก็ไปติดศีลติดพรตโดยสักว่าท�ำตามๆ
ไปอย่างงมงาย และนี่เองคือต้นตอทีม่ าของไสยศาสตร์” นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับตาม
แนวคิด “ล�ำดับขัน้ ความต้องการของอับราฮัม มาสโลว์” ในรายงานเรือ่ ง “A Theory of
Human Motivation” ปี 1943 ทีเ่ สนอในรูปพิระมิด พืน้ ฐานทีส่ ดุ จะอยูข่ า้ งล่างและความ
ต้องการความสมบูรณ์ของชีวติ (self-actualization) จะอยูบ่ นสุด
ความต้องการของมนุษย์แบ่งตามมาสโลว์เป็ นรูปพิระมิด 5 ชัน้ คร่าวๆ โดยเริม่
จากความต้องการทางกายภาพซึง่ เป็ นปจั จัยพืน้ ฐานในการด�ำรงชีวติ ในฐานรากก่อน
(physiology) ขัน้ ทีส่ องคือความต้องการในด้านความมันคง
่ ปลอดภัย (safety) ขัน้ ทีส่ าม
คือ ความต้องการให้ตนเป็ นทีร่ กั และเป็ นทีย่ อมรับในกลุม่ (love/belonging) ขัน้ ทีส่ ค่ี อื
การได้รบั การยอมรับจากผูอ้ น่ื ก่อให้เกิดความภาคภูมใิ จ (esteem) และขันที
้ ห่ า้ คือความ
ต้องการทีจ่ ะเข้าใจและรูจ้ กั ตนเอง เป็ นความต้องการสูงสุดของมนุษย์ซง่ึ น้อยคนทีจ่ ะไป
ถึงขัน้ นี้ และถ้าความเคารพนับถือ มิตรภาพและรัก หรือความมันคงปลอดภั
่
ยขาดพร่อง
ไป แม้รา่ งกายจะไม่ได้แสดงอาการใดๆ ออกมาแต่บุคคลนัน้ ๆ รูส้ กึ กระวนกระวายและ
เกิดความเครียดได้ (McLeod, 2007) จากปรากฎการณ์ทส่ี งั คมไทยเคารพบูชาพระคเณศ
โดยเลือกปางต่างๆ ทีส่ อดคล้องกับความต้องการของตนนัน้ เพือ่ ช่วยตอบสนองตัง้ แต่ขนั ้
ทีห่ นึ่งถึงสีเ่ ป็ นหลักโดยยังไม่น�ำไปสูข่ นั ้ สูงสุดคือขัน้ ทีห่ า้ แต่อย่างใด
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ภาพที ่ 3 ล�ำดับขัน้ ความต้องการของอับราฮัม มาสโลว์
(ทีมา
่ : เว็บไซต์ http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maslow%27s_Hierarchy_of_Needs.svg)

แม้ดเู หมือนว่าการนับถือพระคเณศขัดกับหลักการทีเ่ ป็นค�ำสอนของพุทธศาสนา
แต่ในทางปฏิบตั ิ ไม่ได้มคี วามขัดแย้งชัดเจน เพราะผูท้ น่ี บั ถือบูชาทวยเทพต้องประพฤติ
ดี ปฏิบตั ชิ อบ อยูใ่ นศีลในธรรมเทพจึงจะประทานพร และทีส่ ำ� คัญผูท้ ศ่ี รัทธาต้องไม่มแี ต่
ความงมงาย แต่ตอ้ งมีปญั ญาในการปฏิบตั ดิ ว้ ย
ดังนัน้ จึงเป็นไปได้วา่ สังคมไทยยังไม่มคี วามมันคงในการเข้
่
าถึงความต้องการ
ดังกล่าวนี้ หรือแม้ผทู้ เ่ี ข้าถึงแล้วแต่อาจจะรับรูไ้ ด้วา่ ยังไม่มนคงหรื
ั่
อไม่ยงยื
ั ่ น ด้วยเหตุ
แห่งการเปลีย่ นแปลงมีมากมาย หลักธรรมทางพุทธศาสนาก็ไม่สามารถสร้างหลักประกัน
ได้ ด้วยคนไทยส่วนใหญ่ยงั เข้าไม่ถงึ แก่นแท้ จึงท�ำให้ผคู้ นเหล่านัน้ มองหาทีพ่ ง่ึ เพิม่ ขึน้
พระคเณศจึงเป็ นทางเลือกหนึ่งทีเ่ หมาะสมกับคนไทยเหล่านัน้
2. สถานที่ประดิ ษฐานพระคเณศในประเทศไทย
ความนิยมสร้างและประดิษฐานพระคเณศในประเทศไทยไม่มขี อ้ จ�ำกัด ขึน้ อยู่
กับความเชือ่ และความเคารพ ดังนัน้ ทัวทุ
่ กภาคของประเทศไทยจะพบเทวรูปองค์น้ี จาก
ข้อมูลของ Wathanamahat (2003: 199-243) พบว่าสถานทีต่ ่างๆ มีการสร้างเทวรูป
พระคเณศ 48 แห่งทัวประเทศ
่
และจากข้อมูลของสยามคเณศในปี 2557 พบว่ามีการ
สร้างเทวรูปพระคเณศเพิม่ เป็ น 60 แห่ง ซึง่ พอสรุปถึงความหลากหลายของสถานทีต่ งั ้
เทวรูปพระคเณศ ได้แก่ พระราชวัง วัดพุทธศาสนา สถานทีร่ าชการ เช่น สถานีตำ� รวจ
สถาบันการศึกษา หน่วยงานทหาร ศูนย์วฒ
ั นธรรม เป็ นต้น เทวาลัยและเทวสถานของ
ศาสนาพรามหณ์-ฮินดู ห้างสรรพสินค้า สีแ่ ยก สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วและทีพ่ กั พิพธิ ภัณฑ์
และตลาดน�้ำ 
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จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า สถานทีป่ ระดิษฐานพระคเณศไม่ได้จำ� กัดอยู่
แต่ในวัดฮินดูเท่านัน้ หากแต่ประดิษฐานได้ในหลากหลายสถานที่ และในช่วงเวลา
ประมาณ 10 ปี เศษมีการสร้างเทวรูปพระคเณเพิม่ ขึน้ กว่าสิบแห่ง นอกจากนี้วดั พุทธ
ศาสนายังผสมผสานความเชือ่ เรือ่ งเทพฮินดู คือ พระคเณศ โดยสร้างขึน้ ในวัดซึง่ ตัง้ อยู่
ในภาคเหนือมากทีส่ ดุ รองลงมา คือ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ปรากฎการณ์น้ีแสดงให้
เห็นว่า พระคเณศได้เข้าไปเป็ นทีพ่ ง่ึ ช่วยให้ชาวพุทธทีย่ งั ไม่สามารถสนองตอบความ
ต้องการตามหลักการของมาสโลว์ได้ รูส้ กึ มีความมันคงเพิ
่
ม่ ขึน้
3. ลักษณะการผลิ ตพระคเณศ
ทุนนิยมเสรีประชาธิปไตยทีก่ ระแสโลกาภิวตั น์ได้พดั พาเข้าสูส่ งั คมไทย ท�ำให้
สังคมพยายามเปลีย่ นแปลงคุณค่าของสิง่ ต่างๆ ให้เกิดมูลค่าทีเ่ ป็ นเงินทองขึน้ รอบด้าน
พระคเณศ เป็นสิง่ ทีม่ คี ณ
ุ ค่ายิง่ ประการหนึ่งของสังคมไทยในอดีต เช่น เป็นทีพ่ ง่ึ ทางจิตใจ
ท�ำให้รสู้ กึ ปลอดภัย ชีวติ มันคงรอบด้
่
าน (ตามคุณลักษณะปางต่างๆ) จึงเป็ นสิง่ หนึ่งที่
ทุนนิยมต้องการมุง่ มันน�
่ ำคุณค่าพระคเณศมาสร้างมูลค่าทีเ่ ป็ นเงินทองขึน้ โดยการผลิต
ซ�้ำในลักษณะต่างๆ เพื่อเป็ นสินค้า ก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ขน้ึ อย่างเป็ น
กระบวนการ น�ำไปสูก่ ารประกอบอาชีพในลักษณะต่างๆ ทัง้ การผลิต การแลกเปลีย่ น
การลอกเลียนแบบ การแจกจ่าย และการบริโภคหรือบูชา ท�ำบุญ กราบไหว้ ท�ำให้ผมู้ ี
ส่วนเกีย่ วข้องอันเนื่องด้วยพระคเณศต่างได้รบั ผลประโยชน์รว่ มกัน โดยการผลิตซ�้ำออก
จ�ำหน่ายในลักษณะต่างๆ เช่น
1. พระคเณศบูชาปางต่างๆ ขนาดต่างๆ ท�ำจากวัสดุตา่ งๆ มีราคาแตกต่างกันไป
2. วัตถุมงคลขนาดเล็ก ส�ำหรับห้อยคอหรือบูชา
3. ล็อกเก็ต (จี)้ พระคเณศส�ำหรับห้อยคอ ใช้ได้ทงั ้ ชายและหญิง
4. เหรียญพระคเณศ ห้อยคอ
5. รูปภาพบูชา มีทงั ้ ทีใ่ ส่กรอบและไม่ใส่กรอบ
6. เข็มกลัด
7. ไปรษณียากรทีร่ ะลึกของสถาบันการศึกษา
8. แม็กเน็ตพระคเณศติดตูเ้ ย็น
9. ภาพสกรีนพระคเณศบนเสือ้
10. ภาพบนไพ่ทาโรแบบไทย ฯลฯ
กระแสความนิยมในการบูชาพระคเณศเกิดขึน้ มานานนับสิบๆ ปี แต่ปีทส่ี ำ� คัญ
คือ เมือ่ พ.ศ. 2538 เกิดปรากฎการณ์ทเ่ี ทวรูปฮินดูองค์สำ� คัญ รวมทัง้ พระคเณศทีส่ ร้าง
ขึน้ ในอินเดียเสวยน�้ำนมสดจากช้อนผูศ้ รัทธาโดยตรงซึง่ เกิดขึน้ ในประเทศอินเดีย และ
ต่างประเทศรวมทัง้ ประเทศไทย จึงท�ำให้เกิดกระแสการบูชาเทพเจ้าฮินดูอย่างชัดเจน
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พระคเณศ อมตะเทพอินเดียสูส่ งั คมไทยในมิตภิ าษาและวัฒนธรรม

โสภนา ศรีจำ� ปา

โดยเฉพาะพระคเณศ ทรงได้รบั ความนิยมสูงสุดในประเทศไทย (Wathanamahat, 2003:
181-2) นับจากวันนัน้ จวบถึงวันนี้กระแสความนิยมในเทพอง์น้มี ไิ ด้ลดลงเลย นอกจากนี้
ยังมีการผลิตบริวารพระคเณศ คือ หนู ขนมโมทกะ เพือ่ ใช้บชู าพระคเณศ ผลไม้ต่างๆ  
ดอกไม้หรือร้อยพวงมาลัยออกจ�ำหน่ ายในวัดหรือเทวาลัย เป็ นการสร้างอาชีพให้กบั ผู้
เกีย่ วข้องด้วย
อนึ่ง การจ�ำหน่ายสินค้าทีเ่ กีย่ วกับเทพต่างๆ รวมทัง้ พระคเณศ ส่วนใหญ่ดำ� เนิน
การผ่านเว็บไซต์ หรือจ�ำหน่ายโดยตรงในวัด หรือศาสนสถาน หรือพิพธิ ภัณฑ์ทเ่ี ป็นแหล่ง
ท่องเทีย่ วทีเ่ กีย่ วข้องกับพระคเณศเพือ่ เป็นของทีร่ ะลึก รวมถึงการบอกต่อแบบ “ปากต่อ
ปาก” ด้วย นอกจากนี้ สถาบันการศึกษาและวัดบางแห่งทีเ่ คารพบูชาพระคเณศ ยังผลิต
พระคเณศเพือ่ จ�ำหน่ายตามวาระและโอกาสเพือ่ ระดมทุนท�ำกิจกรรมทางวิชาการอย่างใด
อย่างหนึ่งด้วย
บทบาทพระคเณศในลักษณะนี้ จึงมีมากกว่าการเป็ นเทพทีผ่ คู้ นเคารพ บูชา
กราบไหว้ แต่ยงั เป็ นวัตถุมงคลทีน่ �ำไปผลิตซ�้ำเพือ่ เป็ นสินค้าโดยไม่มลี ขิ สิทธิ ์ เป็ นการ
สร้างงานสร้างรายได้ให้กบั ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องปีละไม่น้อย การจ�ำหน่ายหรือให้เช่าพระคเณศ
มีทงั ้ ทีเ่ ป็ นสินค้าใหม่และสินค้ามือสอง สอดคล้องกับวัฒนธรรมสมัยนิยม เพราะเข้าข่าย
เป็ น
1. วัฒนธรรมทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับและชืน่ ชอบของคนจ�ำนวนมาก
2. วัฒนธรรมมวลชน (mass culture) เป็ นวัฒนธรรมทีถ่ กู ผลิต เผยแพร่และ
โฆษณาในตลาดสินค้าของระบบทุนนิยมสมัยใหม่ทไ่ี ด้รบั ความนิยม
อนึ่งชาวไทยพุทธส่วนหนึ่ง ไม่เพียงแต่มรี ปู เคารพของพระคเณศในรูปแบบ
ต่างๆ ดังทีก่ ล่าวมาแล้ว แต่ยงั เข้าร่วมประเพณี “คเณศจตุรถี” ซึง่ เป็ นวันประสูตพิ ระ
คเณศในวันแรม 4 ค�่ำ เดือน 9 และวันแรม 4 ค�่ำ เดือน 10 ทีม่ ผี จู้ ดั ขึน้ หลายแห่ง ทัง้ วัด
ฮินดู วัดไทย สถานศึกษาทีน่ ับถือพระคเณศ พิพธิ ภัณฑ์พระคเณศ และชมรมคนรัก
พระคเณศ จัดพิธบี ชู าและสร้างเทวรูปพระคเณศจากวัสดุทไ่ี ม่เป็ นมลพิษต่อสิง่ แวดล้อม
เพือ่ เข้าพิธบี ชู า จากนัน้ จะมีขบวนแห่รปู พระคเณศไปทัวเมื
่ อง มุง่ หน้าสูท่ ะเลหรือแม่น้�ำ 
เพือ่ ส่งเสด็จสูส่ วรรค์ในวันสุดท้าย เป็ นทีน่ ่าสังเกตว่า ในงานดังกล่าวมีชาวไทยพุทธไป
ร่วมพิธกี รรมนี้มากกว่าชาวไทยฮินดู นอกจากนี้ มีการจัดทัวร์จากประเทศไทยเพือ่ ตาม
รอยคเณศจตุรถีทน่ี ครมุมไบ ประเทศอินเดียอีกด้วย นับว่าเป็ น unseen destination
ของการท่องเทีย่ วส�ำหรับผูท้ เ่ี คารพศรัทธาพระคเณศในประเทศไทยให้ได้มปี ระสบการณ์
ร่วมกับชาวอินเดียทีเ่ ป็ นต้นต�ำรับแห่งการบูชาเทพองค์น้ีดว้ ย
เมื่อพิจารณาปรากฏการณ์การเคารพนับถือศรัทธาพระคเณศของชาวไทย
ดังกล่าวข้างต้นพบว่าเป็ นความสอดคล้องกับลักษณะส�ำคัญของวัฒนธรรมสมัยนิยมทีม่ ี
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ความเป็ นไปได้ (anything goes) มีการเกิดขึน้ เปลีย่ นแปลงและเสือ่ มสูญไปตามกระแส
นิยมของคนในสังคมตามกาลเวลา เป็ นสิง่ ทีเ่ กี่ยวข้องกับชีวติ ประจ�ำวัน (ordinary/
common culture in the realm of everyday life) เป็ นวัฒนธรรมพันธุผ์ สม (hybrid
culture) เกิดขึน้ จากหลายแหล่งทีม่ า และเกิดจากการดัดแปลงหรือรวมเอาองค์ประกอบ
ปลีกย่อยจากทัง้ ในและนอกวัฒนธรรมขึน้ และเป็ นเรือ่ งของแฟชันและกระแสความนิ
่
ยม
(culture of fashion and popular trend)
สรุป

พระคเณศซึง่ เป็นบุตรของพระศิวะกับแม่อมุ าปารวตีทรงมีเศียรเป็นช้าง พระกรรณ
กว้างใหญ่ งวงยาว ร่างกายเป็ นมนุษย์ มี 4, 6 และ 8 กรแล้วแต่ภาคทีจ่ ะเสด็จมา เชือ่
กันว่ากลุม่ มุนดาทีพ่ ดู ภาษาตระกูลมอญ-เขมรเป็ นชนพืน้ เมืองเดิมในอินเดีย และกลุม่
ดราวิเดียนน่ าจะรูจ้ กั และคุน้ เคยกับช้างมากกว่ากลุ่มอารยันซึง่ พูดภาษาตระกูลอินโดยุโรเปียนทีเ่ ชือ่ ว่าอพยพมาจากเอเชียกลางเข้ามาในชมพูทวีปภายหลังกลุม่ อืน่ ยังไม่รจู้ กั
ช้าง และมายอมรับการนับถือเจ้าสมิงไพรทีม่ หี วั เป็ นช้างภายหลัง เมือ่ ศาสนาฮินดูลงตัว
ผูค้ นจึงหันมานับถือพระศิวะและพระวิษณุเป็นใหญ่กย็ นิ ดีนบั ถือพระคเณศด้วย โดยผสม
ผสานเทพของชนเผ่าให้เป็ นพันธมิตรหรือญาติกนั ด้วยการเล่าผ่านเทพนิยายหรือเทพ
ปกรณัม  
พระคเณศทรงเป็ นเทพทีข่ จัดอุปสรรคและเทพแห่งความฉลาดและสติปญั ญา
ยังเป็ นตัวแทนสติปญั ญาและอารมณ์ ระหว่างความเมตตาและความงาม เป็ นเทพแห่ง
การเริม่ ต้นทีด่ ี ดังนัน้ ชาวฮินดูตอ้ งกราบไหว้พระคเณศก่อนลงมือท�ำการสิง่ ใด
พระคเณศมีพระนามนับพัน คนไม่สามารถใช้เวลาในการสวดทัง้ หมดได้ทกุ วัน
จึงเลือกสวดเฉพาะพระนามหลักๆ 108 พระนาม ในด้านภาษา เมือ่ วิเคราะห์ความหมาย
ของ 108 พระนาม แบ่งได้เป็ น 4 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ กลุ่มพระนามตามสถานภาพสาย
ตระกูล กลุม่ พระนามตามลักษณะพระวรกาย กลุม่ พระนามตามคุณลักษณะพระคเณศ
และสิง่ ทีพ่ ระคเณศทรงโปรด
วัฒนธรรมสมัยนิยมทีเ่ กีย่ วกับพระคเณศ คติการนับถือพระคเณศในสังคมไทย
น่าจะเกิดเมือ่ ประมาณพุทธศตวรรษที่ 8-10 ก่อนหน้ารัชกาลที่ 6 เรือ่ งราวพระคเณศยัง
จ�ำกัดวงเฉพาะในราชส�ำนักและพราหมณ์ทา่ นัน้ ในรัชสมัยพระองค์ พระคเณศเริม่ แพร่
หลายโดยผ่านพระราชนิพนธ์ ทรงให้ใช้ตราประจ�ำกรมศิลปากรเป็ นรูปพระคเณศ ทรง
ให้สร้างเทวาลัยคเณศวร์ ณ พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม และทรงพระราชทาน
พระราชลัญจกรรูปพระคเณศให้เป็ นดวงตราของวรรณคดีสโมสรซึง่ ตอกย�้ำการนับถือ
พระคเณศในฐานะบรมครูแห่งศิลปศาสตร์
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ต่อมามีการสร้างพระคเณศและผลิตซ�้ำโดยเปลีย่ นแปลงรูปแบบให้สอดคล้อง
กับความต้องการ ความนิยม จินตนาการ และยุคสมัยโดยไม่มขี อ้ ห้ามใดๆ และไม่ม ี
ลิขสิทธิ ์ แต่ตอ้ งไม่ทำ� เพือ่ ล้อเลียนหรือเพือ่ ประชาสัมพันธ์สนิ ค้าใดสินค้าหนึ่งโดยเฉพาะ
ผูท้ เ่ี คารพนับถือต้องยึดมันในความดี
่
โดยยึดถือพระคเณศเป็ นแบบอย่างทีด่ ี มีผทู้ ผ่ี ลิต
และจ�ำหน่ายเครือ่ งบูชา และของทีร่ ะลึกทีเ่ กีย่ วกับรูปเคารพของท่านในรูปแบบต่างๆ ไม่
น้อยกว่า 10 ประเภท นอกจากนี้พระคเณศยังเชือ่ มโยงผูท้ เ่ี คารพศรัทธาองค์ทา่ นจาก
ประเทศไทยไปร่วมพิธคี เณศจตุรถีทม่ี มุ ไบ ประเทศอินเดีย เป็ นการทูตภาคประชาชนที่
เชือ่ มประชาชนกับประชาชนให้เกิดขึน้ ในเรือ่ งของการผลิตมีการผลิตซ�้ำ พระคเณศจึง
เป็ นเทพทีไ่ ด้รบั นิยมไม่เสือ่ มคลาย ปจั จุบนั กระแสโลกาภิวตั น์ทำ� ให้การสร้างพระคเณศ
เกิดขึน้ ได้อย่างหลากหลายโดยมีจุดมุ่งหมายแตกต่างกัน อาจท�ำเพื่อหารายได้ให้กบั
องค์กร หน่วยงาน สถานศึกษา และเพือ่ การค้า โดยมีการประชาสัมพันธ์ ผ่านสือ่ ออนไลน์
หลายรูปแบบ ปรากฎการณ์ความเคลื่อนไหวเปลีย่ นแปลงของพระคเณศเป็ นไปตาม
ค�ำจ�ำกัดความวัฒนธรรมสมัยนิยมทีว่ า่ “เป็ นปรากฎการณ์ต่างๆ ทีเ่ ชือ่ กันอย่างไม่เป็ น
ทางการ และเป็ นสิง่ ทีช่ น่ื ชอบของคนจ�ำนวนมาก” อย่างชัดเจน
กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร. ชัยณรงค์ กลิน่ น้อย มหาวิทยาลัยศิลปากร ทีก่ รุณา
ช่วยปรับแก้ 108 พระนามพระคเณศเป็ นภาษาสันกฤต
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