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Abstract
Lord Ganesha is one of the most influencial figure of Hinduism god which 
in Thailand, has a growing belief and faith. It is doubt that how the belief in 
Lord Ganesha has been evolved in Thailand. This research has been written on 
document analysis on how to answer the question of faith. There are events and 
historical links of relationship between Indians and Southeast Asians while they 
were on the ancient trade route (Spice Trading Route). Also, they carried with 
them such belief based on two reasons (1) Personal reasons: war feeling, fortune 
finding, sailing knowledge and skills development, (2) Social reasons: trading 
and evangelism). Upon they entered the region with belief, the native Southeast 
Asians had adapted and manipulated belief in Lord Ganesha according to social 
context and culture where the belief had reached.
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บทคัดย่อ
จากกระแสความเชื่อความศรัทธาพระพิฆเนศเทพเจ้าองค์ส�าคัญในศาสนาพราหมณ์ของ 
ชาวอินเดียที่ก�าลังเกิดขึ้นในสังคมไทยขณะนี้ ท�าให้เกิดข้อสงสัยว่าความเชื่อพระพิฆเนศ 
1 บทความนี้ เป ็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสังคมวิทยา  
คณะมนษุย์ศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ซึง่ได้รบัทนุสนบัสนนุการท�าวจิยัจากส�านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
2 นกัวจิยั ศนูย์วจิยัพหลุกัษณ์สงัคมลุม่น�า้โขง คณะมนษุย์ศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น

Journal of Mekong Societies   Vol.11 No.3 September-December 2015 pp. 127-151

doi: 10.14456/jms.2015.26



128 Journal of Mekong Societies

Vol.11 No.3 September-December 2015

เกดิขึน้มาได้อย่างไร ดงันัน้ บทความชิน้นีจ้งึถกูเขยีนขึน้มาด้วยการวจิยัเอกสารเพือ่แกะรอย
และค้นหาค�าตอบให้กบัข้อสงสยัดงักล่าว ท�าให้เหน็ภาพความเชือ่มโยงของประวตัศิาสตร์และ
ความสมัพนัธ์ของผูค้นสองดนิแดนระหว่างชาวอนิเดยี กบัผูค้นในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ 
บนเส้นทางการค้าโบราณ(เส้นทางการค้าเครื่องเทศ) โดยมีปัจจัยที่ท�าให้ชาวอินเดีย
ได้น�าเอาความเชื่อพระพิฆเนศออกเดินทางจากอินเดียมุ่งสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
พบว่า มีความเกี่ยวเนื่องกับความจ�าเป็นส่วนตัว (การหนีภัยสงคราม การแสวงโชค และ
การพัฒนาความรู้และทักษะในการเดินเรือ) และความจ�าเป็นทางสังคม (การค้า และ 
การเผยแพร่ศาสนา) ผ่านเส้นทางการค้าดงักล่าว เมือ่ความเชือ่พระพฆิเนศได้เดนิทางมา
ถงึดนิแดนแถบนี ้ความเชือ่นีก้ไ็ด้ถกูผูค้นในท้องถิน่เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ปรบั เสรมิ และ
ปรงุแต่งให้สอดคล้องกบับรบิททางสงัคมและวฒันธรรมทีค่วามเชือ่พระพฆิเนศเดนิทางไปถงึ

ค�ำส�ำคัญ: พระพิฆเนศ ความเชื่อ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บทน�ำ

 เมือ่มนษุย์ต้องเผชญิกบัสิง่ทีเ่กนิความสามารถในการจดัการ มนษุย์จะพึง่

อ�านาจเหนือธรรมชาติ เพื่อช่วยบรรเทาความหวั่นวิตก ขณะนี้โลกาภิวัตน์ท�าให้

สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเข้มข้นในทุกๆ ด้าน ความไม่แน่นอนของสังคมที่

เกิดขึ้นอย่างมากมาย ส่งผลให้มนุษย์มองหาสิ่งที่จะมาช่วยรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

ดังกล่าว ความเชื่อในอ�านาจเหนือธรรมชาติได้ถูกน�ามาใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการ

เผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ความเชื่อหลายๆ ส่วนจึงปรากฏตัวขึ้นใน

สังคมไทยเป็นระยะๆ จนเกิดเป็นกระแสความเชื่อความศรัทธาในองค์เทพต่างๆ 

เรื่อยมา โดยมีความเชื่อว่าอ�านาจเหนือธรรมชาติสามารถช่วยแก้ปัญหาต่างๆ  

ให้กับตนได้ หากสืบค้นลึกลงไปจะพบว่า ความเชื่อมีอิทธิพลต่อความคิด ทัศนคติ 

และค่านิยมต่อผู้นับถือ เมื่อพิจารณาความเชื่อในสังคมพบว่ามีภาพที่น่าสนใจ 

เกี่ยวกับความเชื่อสามภาพ คือ ภาพแรก ภาพของความเชื่อที่มีอยู่มากมายใน 

ทุกสื่อรอบตัวเรา แสดงให้เห็นว่าความเชื่อมีอิทธิพลมีความส�าคัญควรค่าแก่ 

การแสวงหาความรู้ในแง่ของความเป็นจริง ภาพที่สอง ภาพของธุรกิจ ความเชื่อที่

มุ่งในเชิงสัญญะ เช่น ความร�่ารวย ความมั่นคง ความปลอดภัย และความส�าเร็จ 
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เป็นต้น พบว่าการฝังมายาคติเหล่านี้เข้าไปในจิตใจของคนจะท�าให้เกิดการขายที่

ไม่มีวันสิ้นสุด และภาพสุดท้าย ภาพการตอกย�้ามายาคติลงไปในวิถีชีวิตประจ�าวัน

ของผู้คนผ่านสื่อโทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ เกมโชว์ การโฆษณาสินค้าทางโทรศัพท์ ฯลฯ  

ส่งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวกับความเชื่อกลายเป็นธุรกิจที่น่าจับตามองที่สุดวงการหนึ่ง 

สังคมไทยในขณะนี้ความเชื่อพระพิฆเนศก�าลังเป็นที่กล่าวขานอย่างกว้างขวาง  

มีประชาชนจ�านวนมากให้การนับถือ คนไทยส่วนใหญ่รู้จักพระพิฆเนศมานานแล้ว

ในฐานะเทพเจ้าแห่งศิลปวิทยาการหรือเทพเจ้าแห่งความส�าเร็จ เป็นหนึ่งใน 

ความเชือ่ดัง้เดมิทีม่อียูใ่นสงัคมไทย พระพฆิเนศมรีปูลกัษณะโดดเด่น คอื มกีายเป็น

มนุษย์ มีเศียรเป็นช้าง และทรงหนูเป็นพาหนะ ความเชื่อพระพิฆเนศมีความ 

แตกต่างจากความเชือ่ในเทพเจ้าองค์อืน่ๆ กล่าวคอื พระพฆิเนศมสีถานะ ชาตกิ�าเนดิ 

ลกัษณะทางกายภาพ และฤทธิธ์านภุาพทีค่รอบคลมุความปรารถนาของผูค้นในทกุๆ

ด้าน และการบูชาพระพิฆเนศเป็นการท�าเพื่อให้เกิดการหยั่งรู้ เกิดปัญญา เพื่อขอ

อ�านาจในการขจัดอุปสรรคทั้งปวง และเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นศิริมงคล  

ความอุดมสมบูรณ์ เป็นเทพเจ้าภูตผีปิศาจ ตลอดจนเป็นอ�านาจแห่งความเป็นที่รัก 

เป็นต้น

จำกอินเดีย

 ประเทศอินเดียเป็นแหล่งก�าเนิดอารยธรรมแห่งหนึ่งของโลก เมื่อศึกษา

เกี่ยวกับประเทศอินเดียจะพบค�าสามค�าที่มักปรากฏอยู่ในงานเอกสารต�าราต่างๆ 

คือ ค�าว่า อินเดีย ชมพูทวีป และภารตะ Satjaweerawan (1979) แสดงค�าอธิบาย

ไว้ว่า “อินเดีย” เป็นค�าที่ได้มาจากภาษาสันสฤตว่า สินธุ (Sindhu) และสินธุ เป็นชื่อ

ของแม่น�้าส�าคัญที่เป็นบ่อเกิดวัฒนธรรมของชาวอินเดีย เนื่องจากชาวเปอร์เซีย 

ออกเสียง S ไม่ชัด จึงเปลี่ยนตัวอักษร S เป็น H และมีการเรียกชื่อดินแดนแถบนี้ว่า 

Hindu หรือ Hidu ในกาลต่อมา ชาวกรีกได้ตัด H ออก และแผลงเป็น Hindos  

ภายหลังเป็น Indus และ India ตามล�าดับ ในระยะแรกชื่อนี้เป็นค�าเรียกที่ใช้เรียก

เฉพาะดินแดนบริเวณลุ่มน�้าสินธุเท่านั้น ต่อมาจึงใช้เรียกประเทศอินเดียทั้งหมด  
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ส่วนค�าว่า “ชมพูทวีป” เป็นค�าที่ถูกน�ามาใช้เรียกชื่อประเทศอินเดียในสมัยโบราณที่

ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาด้วยถือว่าเป็นทวีปหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย 

ดินแดนต่างๆ คือ อินเดีย ปากีสถาน (ปากีสถานตะวันออก) ศรีลังกา บังคลาเทศ 

และรัฐเล็กๆ แถบเชิงเขาหิมาลัย ได้แก่ เนปาล สิกขิม และภูฏาน (Wongthamma, 

1992: 13) และค�าว่า “ภารตะ” เป็นค�าที่ชาวอินเดียนิยมใช้เรียกตนเองว่า  

“ภารตวรรษ” (ทีอ่ยูข่องชาวภารตะ) ค�าว่า ภารตะ มาจากค�าว่า ภรตะ ชือ่ของกษตัรย์ิ

ต้นพระวงศ์ของพวกเการพและปาณฑพ ซึ่งท�าสงครามกันจนเกิดเป็นมหากาพย ์

ชื่อมหาภารตะนั่นเอง (Saenburan, 2004: 8)

ประเทศอินเดียตั้งอยู่ในทวีปเอเชียใต้ ทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

มีทิวเขาหิมาลัยขวางอยู่ ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกเป็นฝั่งทะเลซึ่งมีทิวเขากั้น

อยู่ทางด้านหลัง ทิศตะวันตกเฉียงเหนือมีช่องเขาซึ่งชาวอินเดียนิยมติดต่อกับโลก

ภายนอก และทางนี้เองที่ชาวต่างชาติได้อพยพหรือบุกรุกลงมา ในประเทศอินเดีย 

ส่วนทางฝั่งทะเลมักใช้เป็นทางเผยแพร่อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียออกไปสู่

ภายนอก ชาวอนิเดยีมกีารเผยแพร่อารยธรรมของตนให้แพร่หลายไปยงัภมูภิาคของ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้โดยรวม ราวหนึ่งพันปีก่อนพุทธกาลกลุ่มชน

ชาวอารยนัได้เดนิทางอพยพเข้ามาลงหลกัปักฐานในผนืดนิแห่งนี ้และได้น�าศาสนา

พระเวท (ศาสนาที่เคารพบูชาเทวดาและธรรมชาติ ไม่มีการท�ารูปเคารพเนื่องจาก

ชาวอารยันอพยพเคลื่อนย้ายที่อยู่อยู่เสมอ) เข้ามาด้วย โดยน�ามาผสมผสานกับ 

ความเชือ่ดัง้เดมิของชนพืน้เมอืง (ชาวดราวเิดยีน) ซึง่มมีาก่อนและพฒันาเป็นศาสนา

พราหมณ์ในที่สุด โดยเชื่อว่าพระเป็นเจ้าเป็นผู้สร้างโลก สร้างสิ่งมีชีวิตทั้งปวง โดย

มีเทพเจ้าสูงสุด 3 พระองค์ ได้แก่ พระพรหม เป็นผู้สร้างโลก พระศิวะ เป็นผู้ท�าลาย 

และพระนารายณ์ เป็นผู้ปกป้องรักษาโลก (Chokmukda, 2011: 24)

คติควำมเชื่อในเรื่องเทพเจ้ำของชำวอินเดีย

ศาสนาพราหมณ์ถือก�าเนิดและสืบทอดมาเป็นเวลายาวนานในอินเดีย 

จนกระทั่งถึงปัจจุบัน ชาวอินเดียมีวิถีชีวิตที่มีความผูกพันกับความเชื่อและศาสนา
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เป็นอย่างยิ่ง Jermsawat (1980) เสนอไว้ว่า ปัจจัยส�าคัญในการครองชีวิตของ 

ชาวอินเดียคือความเชื่อในศาสนา พิธีกรรมศาสนกิจ การสังเวยบูชา รวมทั้ง 

การสร้างสิ่งก่อสร้างปูชนียสถาน ล้วนท�าไปเพื่ออุทิศให้พระเป็นเจ้าในศาสนา  

และเป็นหน้าทีท่ีต้่องปฏบิตัด้ิวยความศรทัธา เพือ่ประโยชน์ในความสขุ ความเจรญิ

ก้าวหน้า และความโชคดีให้แก่ตนและผู้อื่นทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่และสิ้นอายุขัย 

ไปแล้ว ดังนั้น ศาสนาในอินเดียจึงเปรียบเสมือนโครงสร้างที่ส�าคัญที่สุดของสังคม

อินเดีย เสมือนเป็นหัวใจหรือสิ่งที่มีอิทธิพลสูงสุดครอบคลุมจิตใจของชาวอินเดีย

ตั้งแต่โบราณตราบจนปัจจุบัน

Kasemsan na Ayuthya (2003) ให้ค�าอธิบายเพิ่มว่า พระเจ้าสูงสุดใน

ศาสนาพราหมณ์ คือ “พระปรมาตมัน” ไม่มีตัวตน ไม่มีรูปร่าง เมื่อพระปรมาตมันมี

ความประสงค์จะสร้างโลก จึงเกิดเป็นภาวะ มีอาการ เรียกว่า “สาการภาพ” มีสามรูป 

(ตรยรูป) ได้แก่ พระพรหม พระศิวะ และพระนารายณ์ ผู้นับถือศาสนาพราหมณ ์

มีความเชื่อว่ามีเทพเจ้าประจ�าอยู่ในสิ่งของทุกๆ สิ่ง ผู้นับถือสามารถมีอิสรภาพ 

ในการนับถือและการจินตนาการทางเทวรูป โดยยึดถือร่วมกันในเรื่องของเอกภาพ

ในพหุภาพ หมายถึง การมีเทพเจ้าองค์เดียวในรูปร่างที่แตกต่างกันท�าให้ศาสนา

พราหมณ์มเีทพเจ้าเป็นจ�านวนมากและเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ ทัง้นีใ้นคมัภร์ีปรุาณะแสดงไว้

ว่ามีเทพเจ้า 330,000,000 องค์ ซึ่งมีรูปร่างต่างกัน ชื่อต่างกัน หน้าที่ต่างกัน แต่มี

วิญญาณเดียวกัน คือ พระปรมาตมันสูงสุด มีหลักว่าเทพเจ้าทั้งหลายเป็นส่วนหนึ่ง

ของพระปรมาตมัน ถือกันว่ามีเอกภาพในพหุภาค คือ มีเทพเจ้าองค์เดียวในร่าง

ต่างๆ เป็นต้น

เนื่องด้วยศาสนาพราหมณ์มีเทพเจ้าจ�านวนมากจึงมีการจัดล�าดับชั้น

เทพเจ้าที่ส�าคัญ แสดงไว้ในงานของ Wattanamahath (2005) ว่าประกอบด้วย 

พระเป็นเจ้า (มหาเทพ) เทพเจ้าชั้นผู้ใหญ่ และเทพเจ้าชั้นผู้น้อย ดังนี ้พระเป็นเจ้ำ 

ได้แก่ พระพรหม พระศิวะ และพระนารายณ์ เทพเจ้ำชั้นผู้ใหญ ่ได้แก่ พระอินทร์ 

พระพฆิเนศ พระวรณุ พระวาย ุพระอคัน ีพระกามเทพ พระวศิวกรรม และพระคงคา 

และ เทพชั้นผู้น้อย ได้แก่ พระนารท คนธรรพ์ อัปสร กินนร กินนรี ครุฑ และนาค 

เป็นต้น
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การบูชาเทพเจ้าในอินเดียต้องเริ่มบูชาพระพิฆเนศก่อนเป็นล�าดับแรก  
จากนั้นจึงท�าการบูชาเทพเจ้าองค์อื่นๆ ตามล�าดับ Wright (2005) ให้ข้อคิดเห็น 
เกี่ยวกับสาเหตุที่ชาวอินเดียต้องท�าการบูชาพระพิฆเนศก่อนเป็นล�าดับแรกว่า  
พระพิฆเนศเป็นเทพเจ้าที่มีอายุเก่าแก่กว่าเทพเจ้าองค์อื่นๆ กล่าวคือ เมื่อครั้งก่อน
พุทธกาลชาวอินเดียโบราณมี 3 ชนชาติใหญ่ที่ประสมประสานกัน ได้แก่  
ชำวมุนดะ (พูดภาษาตระกูลมอญ-เขมร) เป็นชนกลุ่มน้อยที่กระจัดกระจายทั่ว
อินเดีย ชำวทมิฬ (พูดภาษาฑราวิทยัน) และพวกหลังสุดคือ ชำวอำรยัน  
(พูดภาษาอินโด-ยูโรเปียน) เชื่อกันว่าชาวมุนดะนับถือช้างป่าและจับช้างมาเลี้ยง 
ก่อนใคร ต่อมาเมื่อชาวทมิฬและชาวอารยันเข้ามาตามล�าดับก็มีการนับถือ 
เจ้าสมิงไพรที่มีหัวเป็นช้างของชาวพื้นเมืองไว้ด้วย เมื่อศาสนาฮินดูตั้งมั่นในอินเดีย
แล้วชาวอนิเดยีกห็นัมานบัถอืพระอศิวรและพระนารายณ์เป็นใหญ่ แต่พวกเขากย็นิดี
ไหว้พระพิฆเนศก่อน ทั้งนี้เพราะพระองค์อยู่คู่กับชนพื้นเมืองมาก่อนที่เทพเจ้า 
องค์อื่นๆ จะเข้ามาเป็นใหญ่ในดินแดนอินเดียนั่นเอง

ส่วนต�านานเกีย่วกบัก�าเนดิแห่งพระพฆิเนศ กล่าวกนัว่า พระองค์ทรงเป็น
พระโอรสของมหาเทพ คือ พระศิวะและพระแม่อุมา มีพระเชษฐาคือพระสกันทกุมาร 
พระพิฆเนศมีเทวลักษณะที่โดดเด่น คือ ทรงมีรูปกายอย่างมนุษย์ พระวรกาย 
อวบอ้วน มีเศียรเป็นช้าง มีงาเดียว มีสี่กรหรือหกกร (จ�านวนพระกรขึ้นอยู่กับปาง
นั้นๆ) ทรงถือขอช้าง เชือกบาศก์ งาช้าง และชามขนมโมทกะ มีงูเป็นสายสังวาล  
ในจิตรกรรมอินเดียจะมีการเขียนเครื่องหมายเส้นตรง 3 เส้นไว้ที่กลางพระนลาฏ 
(หน้าผาก) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของลัทธิไศวนิกาย ทรงมีเทพพาหนะเป็นหนู (มุสิกะ) 
คัมภีร์บางฉบับกล่าวว่าพระองค์ทรงมีพระชายา 2 องค์ คือ นางสิทธิและนางพุทธิ 
และมีโอรส 2 องค์ คือ ลาภ (เกิดจากนางพุทธิ) และเกษม (เกิดจากนางสิทธิ)

ศาสนาพราหมณ์ประกอบด้วยลัทธิย่อยจ�านวนมาก ลัทธิใหญ่ที่รู้จักกัน
ทั่วไปมี 6 ลัทธิ ประกอบด้วย ไวษณะวะ (Vaisanavas) ไศวะ (Shaivas)  
ศักตะ (Saktas) คาณปัตยะ (Ganpatayas) เสารปถะ (Saurapathas) และสมารถะ 
(Smarthas) โดยเฉพาะอย่างยิ่งลัทธิคาณปัตยะ คือ ลัทธิที่นับถือพระพิฆเนศเป็น
เทพเจ้าสูงสุด ซึ่งประกอบด้วยนิกายย่อยอีก 6 นิกาย แต่ละนิกายจะมีรูปแบบและ

บทสวด “มนตร์” ที่แตกต่างกันไป (Kachacheewa, 1988: 15)
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Thongpan (2010) ให้ค�าอธิบายเพิ่มเติมว่า พระพิฆเนศเป็นเทพเจ้าแห่ง
การศกึษาเล่าเรยีน เป็นเทพเจ้าแห่งความอดุมสมบรูณ์ และทีส่�าคญัคอื เป็นเทพเจ้า
ผู้ขจัดอุปสรรค ชาวอินเดียนิยมน�ารูปพระพิฆเนศติดไว้ที่ด้านบนของประตูบ้าน  
หน้าร้านค้าทั่วไป โดยนับถือว่าเป็นเทพเจ้าประจ�าบ้านที่ต้องบูชาทุกเช้าเป็น 
อนัดบัแรก ในศาสนาเชนและพทุธศาสนามกีารรบัเอาพระพฆิเนศเข้ามาเป็นเทพเจ้า 
องค์หนึ่งในศาสนาของตนด้วย พระพิฆเนศจึงเป็นเทพเจ้าที่มีผู ้เคารพนับถือ 
ต่างลัทธิมากที่สุด พระองค์ทรงเป็น “เทพเจ้าสากล” (Universal God) สาเหตุที่
พระองค์มีชื่อเสียงมากมาย เนื่องมาจากการเป็นเทพเจ้าแห่งอุปสรรค ผู้สามารถ
สร้างอุปสรรคให้เกิดขึ้นแก่มนุษย์ สัตว์ เทวดา และมารร้ายต่างๆ ขณะเดียวกัน 
ก็สามารถขจัดอุปสรรคทั้งปวงได้ พระพิฆเนศจึงถูกยกย่องให้เป็นเทพเจ้าในด้าน
ต่างๆ มากมาย เช่น เทพเจ้าแห่งความฉลาดรอบรู้ เทพเจ้าแห่งศิลปวิทยาการ 
เทพเจ้าแห่งอกัษรศาสตร์การประพนัธ์ เทพเจ้าประจ�าหมูบ้่าน ประจ�าเรอืน เทพเจ้า
แห่งการเก็บเกี่ยวประทานความอุดมสมบูรณ์ เทพเจ้าคุ้มครองป้องกันขัดขวาง 
สิง่ชัว่ร้ายทัง้ปวง นอกจากนี ้Indarwooth (n.d.) กล่าวไว้ว่า พระพฆิเนศเป็นเทพเจ้า
ส�าคัญ ในทุกหมู่บ้านจะต้องมีรูปปั้นไว้สักการบูชาจะประดิษฐานในวัดหรือไม่ก็ได้  
ที่หน้าประตูเมืองหรือป้อมต่างๆ จะมีรูปพระพิฆเนศประดิษฐานไว้หน้าประตูทาง
เข้าศาสนสถานในลทัธไิศวะนกิายจะต้องมรีปูพระพฆิเนศประดษิฐานไว้ทางขวามอื
เสมอไปหรือบางทีก็ประดิษฐานไว้ในหอที่สร้างแยกออกไปต่างหาก ส่วนมากจะอยู่
ทางทิศตะวันตก เป็นต้น

เหตุใดพระพิฆเนศจึงเดินทำงออกจำกดินแดนของพระองค์

ในการค้นคว้าประวัติความเป็นมาของพระพิฆเนศนั้น ค�าถามในใจที่เป็น
ฉนวนความคิดท�าให้เกิดบทความชิ้นนี้ขึ้นมาคือ ท�าไมพระพิฆเนศจึงได้ปรากฏตัว
อยูใ่นวฒันธรรมทีห่ลากหลายในดนิแดนต่างๆ ของเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ จากการ
ศึกษาเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พบว่า ปัจจัยที่ท�าให้ชาวอินเดียน�าเอาความเชื่อ 
พระพิฆเนศออกเดินทางจากอินเดียมุ่งสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความเกี่ยวเนื่อง

กับความจ�าเป็นส่วนตัวและความจ�าเป็นทางสังคม มีรายละเอียด ดังนี ้
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1. ความจ�าเป็นส่วนตัว พบว่า เหตุจูงใจให้ชาวอินเดียออกเดินทางจาก 

ผืนแผ่นดินมาตุภูมิ ได้แก่ การหนีภัยสงคราม การแสวงหาโชค และการพัฒนา 

ความรู้และทักษะในการเดินเรือ ดังนี้

 1) การหนีภัยสงคราม ภาวะสงครามในอินเดีย เช่น ในช่วงระหว่าง

ที่พระเจ้าอโศกมหาราชรุกรานแคว้นกลิงคะ ราวพุทธศตวรรษที่ 3 ผลจากสงคราม

ครัง้นีท้�าให้มผีูค้นล้มตายและถกูจบัเป็นเชลย ยงัส่งผลให้ชาวอนิเดยีจ�านวนมากต้อง

หลบหนภียัสงครามโดยลงเรอืหลายร้อยล�า บางกลุม่กอ็อกเดนิทางมายงัสวุรรณภมูิ 

ส่วนบางกลุ่มก็เลยไปทางหมู่เกาะชวา หลังจากนั้นพระเจ้ากนิษกะก็ได้ท�าสงคราม 

จากตอนบนของอินเดียมุ่งสู่ที่ราบลุ่มแม่น�้าสินธุ การรุกรานดังกล่าวมีผลท�าให้ 

พระราชวงศ์ ขุนนาง และผู้คนต่างๆ ในแคว้นที่ถูกรุกรานพากันอพยพหลบหนีมา

ตั้งถิ่นฐานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย

นอกจากนี้งานของ Chinnak (2001) ได้เสนอปัจจัยส�าคัญ 2 ปัจจัย คือ 

ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในของประเทศอินเดียที่ส่งผลให้ชาวอินเดียต้อง 

เดินทางออกมานอกประเทศ ดังนี้

ปัจจัยภายนอก ประวัติศาสตร์อินเดียสะท้อนให้เห็นว่าความอุดมสมบูรณ์

ของทรัพยากรในดินแดนแห่งนี้ได้ดึงดูดผู้คนจากภายนอกให้หมุนเวียนกันเข้ามา

ครอบครองและมีอิทธิพลเหนือดินแดน อันมั่งคั่งด้วยทรัพยากรแห่งนี้ แรกเริ่ม คือ 

ชาวอารยนั ต่อมาชาวกรกีน�าโดยพระเจ้าอเลก็ซานเดอร์มหาราชแห่งมาซโิดเนยีได้

ยกทพัเข้ามารกุรานและครอบครองดนิแดนบางส่วน อกีสองศตวรรษถดัมา พระเจ้า

ไซรัสชาวเปอร์เซียก็แผ่อิทธิพลเข้ามาในหลายพื้นที่ของอินเดีย ต่อมาชาวฮั่นและ 

ชาวมสุลมิกไ็ด้รกุรานเข้ามา นบัตัง้แต่ชาวอารยนัได้แผ่อทิธพิลเข้ามาในอนิเดยีและ

สร้างรากฐานความคิดที่ส�าคัญให้แก่ชนพื้นเมือง คือ ศาสนาฮินดู ซึ่งเป็นเครื่องมือ

ส�าคัญในการปกครองชนพื้นเมือง เมื่อชนกลุ่มต่างๆ เข้ามารุกรานอินเดียส่งผลให้

ศาสนาฮนิดเูกดิความไม่มัน่คง (Chokmukda, 2011: 39) ในช่วงเวลาทีช่นกลุม่ต่างๆ

เข้ามาแสดงแสนยานุภาพส่งผลให้ชาวอินเดียสองกลุ่ม คือ กลุ่มแรก กลุ่มผู้ศรัทธา

และนับถือศาสนาฮินดู และกลุ่มที่สอง กลุ่มพราหมณ์ผู้ท�าหน้าที่ส�าคัญในการ

ประกอบพิธีกรรมต่างๆ ของศาสนาฮินดูบางส่วนต้องอพยพออกจากอินเดีย  
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เพื่อความปลอดภัยในชีวิตความเป็นอยู่ พวกเขาจึงน�าความเชื่อทางศาสนาติดตัว

มาพร้อมๆ กับการรอนแรมหาที่พักพิงในดินแดนแห่งความหวังแห่งใหม่ด้วย  

(Suwanwong, 1996: 28) 

ปัจจัยภายใน พบว่า การปกครองของอินเดียโบราณ บางรัฐปกครอง 

แบบราชาธิปไตย บางรัฐปกครองแบบสาธารณรัฐ ทั้งนี้มีการแย่งชิงความเป็นใหญ่

ระหว่างรัฐราชาธิปไตยกับรัฐสาธารณรัฐเรื่อยมา สภาวะสงครามภายในประเทศ 

ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินชีวิตของชาวอินเดีย การอพยพเคลื่อนย้ายของ 

ชาวอนิเดยีจากมาตภุมูเิพือ่แสวงหาดนิแดนอนัสงบสขุจงึเกดิขึน้หลายครัง้หลายครา 

(Chokmukda, 2011) นอกจากนี้ยังมีการช่วงชิงอ�านาจภายในกลุ่มชนชาวอารยัน

ด้วยกันเอง คือ กลุ่มคนในวรรณะพราหมณ์และวรรณะกษัตริย์มีการแย่งชิงพื้นที่

ความศรัทธาของชนพื้นเมืองในฐานะผู้ปกครองประเทศ อ�านาจของกษัตริย์น่าจะ

เป็นอ�านาจสูงสุดในการปกครองแต่ก็หาเป็นเช่นนั้นไม่ เพราะสิทธิขาดในการ

ประกอบพธิกีรรมทางศาสนาผกูตดิอยูก่บักลุม่พราหมณ์ กษตัรย์ิจงึถกูท�าให้เหมอืน

ตกอยูภ่ายใต้อ�านาจของพราหมณ์น�าไปสูส่งครามกลางเมอืง บางครัง้กลุม่พราหมณ์

สูญเสียอ�านาจก็ต้องลี้ภัยไปในดินแดนถิ่นอื่นที่มีสวัสดิภาพในการด�ารงชีวิต  

นอกจากนี้ดินแดนภารตะยังเป็นดินแดนที่เป็นแหล่งก�าเนิดศาสนาส�าคัญ ได้แก่ 

ศาสนาฮินดู พุทธศาสนา ศาสนาเชน และศาสนาซิกข์ เป็นต้น บางช่วงของ

ประวัติศาสตร์ หากกษัตริย์ทรงเลื่อมใสในหลักการศาสนาใด พระองค์ก็จะทรง 

ส่งเสริมศาสนานั้นๆ เช่น ในยุคสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราชทรงเลื่อมใสใน 

พุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง พุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาที่ส�าคัญในยุคนั้น ศาสนา

พราหมณ์-ฮนิดจูงึเสือ่มคลายและไม่เป็นทีน่ยิมของประชาชนทัว่ไป สถานะของกลุม่

พราหมณ์จึงเกิดความสั่นคลอนจนต้องลี้ภัยไปยังดินแดนอื่นๆ (Danthanin, 2011: 

44) เหตุดังกล่าวท�าให้ความเชื่อทางศาสนาจ�าต้องเดินทางออกมาพร้อมๆ กับ 

กลุ่มพราหมณ์ดังกล่าวด้วย 

 2) การแสวงโชค เนือ่งจากดนิแดนเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้มชีือ่เสยีง

ว่าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทองค�าจนได้รับขนานนามว่า สุวรรณภูมิ หรือ สุวรรณทวีป 
โดยมีสิ่งมีค่าหลายอย่าง เช่น งาช้าง นอแรด แก่นจันทร์ กระวาน การบูร  
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เป็นต้น ซึ่งจูงใจให้ชาวอินเดียออกเดินทางมาแสวงโชคในดินแดนนี้ (Pong-arjarn, 
1986: 53)

 3) การพัฒนาความรู ้และทักษะในการเดินเรือ สืบเนื่องมาจาก 
ชาวอินเดียได้เรียนรู้เกี่ยวกับคลื่นลม วิถีลมมรสุม และการบังคับเรือในสถานการณ์
ต่างๆ ท�าให้มีการสั่งสมทักษะจนเกิดเป็นความช�านาญในการเดินเรือ ส่งผลให ้
การเดินเรือระหว่างประเทศอินเดียกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นไปด้วย 
ความสะดวกมากขึ้น ประกอบกับการที่ชาวอินเดียมีความรู้ในการต่อเรือดีขึ้นกว่า
แต่ก่อน โดยมีความสามารถในการต่อเรือขนาดใหญ่ที่สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้
ตั้งแต่ 600-700 คน ท�าให้มีการติดต่อกันมากยิ่งขึ้น (Chinnak, 2001: 76)

2. ความจ�าเป็นทางสังคม ในช่วงเวลาที่บ้านเมืองสงบสุข การค้าและ
ความต้องการสนิค้าทีห่ลากหลายจากนานาประเทศ รวมทัง้การกระจายสนิค้าภายใน
ประเทศจะน�ามาซึ่งความมั่งคั่งของประเทศ เพื่อหล่อเลี้ยงประชากรของประเทศที่
มจี�านวนมาก ส่งผลต่อนโยบายทางการค้าของประเทศ กลุม่พ่อค้าจงึท�าหน้าทีส่�าคญั
ในการแลกเปลี่ยนทรัพยากรและสินค้าต่างๆ ด้วยการเดินทางเพื่อเปิดเส้นทาง 
การค้าเส้นทางใหม่หรอืเพือ่การแลกเปลีย่นสนิค้าทีต้่องการทีม่รีะยะทางอนัไกลโพ้น 

 1) การค้า เนื่องจากว่าดินแดนแถบนี้ มีความอุดมสมบูรณ์ และมี
สนิค้าหลายอย่าง ทีช่าวอนิเดยีต้องการ เช่น ทองค�า เครือ่งเทศ และยางไม้หอม โดย
เฉพาะอย่างยิ่งทองค�าเป็นสินค้าที่ชาวอินเดียต้องการเป็นอย่างมาก นับตั้งแต ่
พุทธศตวรรษที่ 4 อินเดียถูกตัดขาดทางการค้ากับภาคกลางของทวีปเอเชีย ท�าให้
ไม่อาจหาซื้อทองค�าที่มาจากแคว้นไซบีเรียได้ดังแต่ก่อน และในช่วงต้นของ 
พุทธศตวรรษที่ 7 จักรพรรดิโรมันก็ทรงห้ามมิให้เหรียญทองโรมันรั่วไหลออกไป 
นอกราชอาณาจักรดังที่เคยเป็นมา ส่งผลให้พ่อค้าชาวอินเดียที่ต้องการทองค�า 
ต่างมุ่งหน้าเดินทางสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บางกลุ่มจะพ�านักเพื่อขายสินค้าจาก
อินเดียและซื้อสินค้าพื้นเมือง จนกระทั่งถึงระยะลมมรสุมจึงเดินทางกลับ ดังนั้น  
ในปีหนึ่งๆ พ่อค้าชาวอินเดียจะมาพ�านักขายสินค้าประมาณ 4-6 เดือน บางคน 
ก็แต ่งงานกับหญิงพื้นเมืองและตั้งหลักแหล่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้  

(Ditsakul,1973: 11)
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 2) การเผยแพร่ศาสนา หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการเดินทางของ

ชาวอนิเดยีมายงัเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ ได้แก่ วรรณคดใีนพทุธศาสนาอย่างชาดก

ต่างๆ มกีารพดูถงึการเดนิเรอืระหว่างประเทศอนิเดยีกบัเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ไว้

หลายแห่ง เช่น ปรากฏในคัมภีร์มหาวงศ์ของลังกาว่า พระเจ้าอโศกมหาราชทรงส่ง

พระโสณะและพระอตุตระเข้ามาเผยแพร่พทุธศาสนายงัดนิแดนต่างๆ ในสวุรรณภมูิ 

ท�าให้สันนิษฐานได้ว่าพุทธศาสนาได้เดินทางเข้ามาก่อน ต่อมาในสมัยราชวงศ์คุปตะ 

ศาสนาพราหมณ์จึงได้แพร่หลายเข้ามาในราชส�านักและในหมู ่ชนชั้นสูงของ

อาณาจักรต่างๆ อย่างไรก็ตามอารยธรรมอินเดียอันเกี่ยวเนื่องกับศาสนาอาจมีการ

แพร่เข้ามาก่อนหน้านัน้แล้ว โดยพ่อค้าและนกัแสวงโชคชาวอนิเดยีทีม่กีารตดิต่อกบั

สุวรรณภูมิมาโดยตลอด (Chinnak, 2001: 75)

กล่าวโดยสังเขปได้ว่า สาเหตุที่ท�าให้ชาวอินเดียจ�าต้องอพยพเกิดมาจาก

ความจ�าเป็น 2 ระดับ คือ ความจ�าเป็นส่วนตัว ได้แก่ การหนีภัยสงคราม การแสวง

โชค และการพัฒนาความรู้และทักษะในการเดินเรือ และความจ�าเป็นทางสังคม 

ได้แก่ การค้าและการเผยแพร่ศาสนา เป็นต้น ทั้งนี้การเดินทางทางทะเลของ 

ชาวอินเดียที่มีระยะทางอันไกลโพ้นต้องเผชิญหน้ากับคลื่นลมต่างๆ และเหตุการณ์

ต่างๆ ที่ไม่อาจสามารถคาดเดาได้ อาจเกิดขึ้นมาในระหว่างการเดินทางและในการ

ท�าการค้าเพื่อความมั่นคงทางจิตใจ ชาวอินเดียจึงได้น�าพระพิฆเนศติดตัวมาด้วย 

ซึ่งพวกเขาให้การนับถือว่าพระพิฆเนศทรงเป็นเทพเจ้าผู้ขจัดอุปสรรคทั้งปวงและ

ประทานความส�าเรจ็อนัยิง่ใหญ่ พระองค์จงึได้ออกเดนิทางมาพร้อมกบัผูค้นทีศ่รทัธา

และนับถือพระองค์นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 

ตำมรอยกำรเดินทำงของพระพิฆเนศจำกอินเดียสู ่เอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้

เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้มตี�าแหน่งทางภมูศิาสตร์ตัง้อยูท่างด้านตะวนัออก

เฉียงใต้ของทวีปเอเชีย เรียกกันว่า ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือเอเชีย

อาคเนย์ ประกอบด้วยดนิแดนส่วนทีเ่ป็นภาคพืน้ทวปีและดนิแดนส่วนทีเ่ป็นหมูเ่กาะ
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ในทะเลจีนใต้ มีช่องแคบมะละกาและช่องแคบซุนดาท�าหน้าที่คล้ายประตูเปิด 

เชื่อมให้มหาสมุทรอินเดียกับทะเลจีนติดต่อถึงกันได้ ดินแดนภูมิภาคนี้มีสภาพเป็น

ที่สูง มีภูเขาทอดตัวจากเหนือลงใต้ ท�าให้เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและต้น

ก�าเนิดแม่น�้าต่างๆ ตลอดจนที่ราบลุ่มแม่น�้าซึ่งมีประโยชน์ต่อการเกษตร Hall and 

Kasetsiri (2006) ให้รายละเอียดเกี่ยวกับค�าว่า “เอเชียตะวันออกเฉียงใต้”  

(Southeast Asia) ดังนี้ ค�าว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มมีการใช้กันทั่วไปในช่วง

ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 หมายถึง ดินแดนในเอเชียตะวันออกส่วนที่อยู่บนผืน

แผ่นดินใหญ่ อันประกอบขึ้นเป็นแหลมอินโดจีนและดินแดนที่เป็นกลุ ่มเกาะ 

ขนาดใหญ่รวมทั้งอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ 

สมัยโบราณดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีพ่อค้าหลากหลายกลุ่ม 

เดนิทางเข้ามาเพือ่ท�าการค้า 2 สาย คอื ทางบก เรยีกว่า เส้นทางสายไหม (Silk Route) 

และทางทะเล เรียกว่า เส้นทางเครื่องเทศ (Spice Route) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  

เส้นทางทะเลแต่เดมิใช้เรอืแล่นเลยีบฝ่ังมหาสมทุรอนิเดยีไปยงัหมูเ่กาะทะเลใต้หรอื

มาทีแ่หลมมลาย ูมกีารถ่ายสนิค้าขึน้บกทีเ่มอืงท่าในอ่าวเบงกอล เช่น เมอืงตะกัว่ป่า 

และถ่ายลงเรือทางอ่าวไทยไปในทะเลจีนใต้จนถึงประเทศจีนหรือผ่านเข้าช่องแคบ

มะละการะหว่างเกาะสุมาตรากับแหลมมลายู เส้นทางเครื่องเทศนี้มีสินค้าส�าคัญ  

คอื เครือ่งเทศ เพราะเครือ่งเทศเป็นทัง้ยาและใช้ปรงุอาหาร แหล่งเครือ่งเทศทีน่�ามา

ใช้จะมาจากอนิเดยีและหมูเ่กาะทางตะวนัออกโดยเฉพาะเกาะโมลคุคะ หรอื “หมูเ่กาะ

เครื่องเทศ” (Spice Island) ชาวตะวันตกได้เครื่องเทศดังกล่าวนี้จากตะวันออก 

ครัง้แรก โดยน�าไปประเทศจนีแล้วส่งต่อไปทางบกโดยใช้เส้นทางสายไหม ต่อมาเมือ่ 

รู ้จักใช้ลมมรสุมในการเดินเรือก็น�าไปค้าขายโดยใช้เส้นทางเครื่องเทศแทน  

(Chinnak, 2001: 71)

หลักฐานเอกสารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แสดงให้เห็นว่า 

การติดต่อระหว่างคนในภูมิภาคนี้กับชาวอินเดียมีมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ 

โดยมีการติดต่อทางเรือกับประเทศอินเดียก่อนที่ชาวอารยันจะบุกเข้ามาในอินเดีย 

(Ditsakul,1973: 9) พ่อค้าชาวอินเดียมีความรู้ในการเดินเรือทะเลมาแต่โบราณและ

รู ้จักเส้นทางสายเครื่องเทศนี้ดี มีการตั้งชื่อของสถานที่ต่างๆ ที่ชาวอินเดีย 
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เดินทางออกมาติดต่อค้าขายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น สุวรรณภูมิ  

(บางต�าราว่าสุวรรณทวีป หมายถึง เกาะสุมาตรา) ตักโกละ (ตลาดกระวาน)  

กรรบูรทวีป (เกาะการบูร) นาริเกลทวีป (เกาะมะพร้าว) เป็นต้น (Chinnak, 2001: 

71) ชาวอินเดียที่เดินทางเข้ามาในดินแดนแถบนี้ มิได้มีแต่เพียงพ่อค้าเท่านั้น 

นักบวช นักพรต ผู้เผยแพร่ศาสนา นักเผชิญโชคก็เดินทางเข้ามาด้วย โดยได้น�า 

เอาศลิปวฒันธรรม ลทัธกิารเมอืง โดยเฉพาะอย่างยิง่ศาสนาทัง้ศาสนาพราหมณ์และ

พุทธศาสนา รวมทั้งวรรณคดีต่างๆ เข้ามาในดินแดนแถบนี้ ระหว่างพุทธศตวรรษ

ที่ 7-8 มีการติดต่อระหว่างกันมากขึ้น มีทั้งพระภิกษุในพุทธศาสนาและพราหมณ์ 

ตลอดจนผู้มีความรู้ได้เดินทางเข้ามามากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ต่อมาในช่วงพุทธศตวรรษ

ที่ 9-10 อารยธรรมอินเดียได้ก่อให้เกิดผลอย่างมากมายต่อภูมิภาคแถบนี้ 

หลักฐานทางโบราณคดีแสดงให้เห็นว่าผู้คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มี

การพัฒนาอารยธรรมของตนตั้งแต่ก่อนยุคประวัติศาสตร์มาเป็นเวลานานแล้ว โดย

รวมกลุม่กนัอยูต่ามทีร่าบลุม่แม่น�้า รูจ้กัเลีย้งสตัว์ไว้ใช้งานและเพาะปลกูพชื มภีาษา 

และวฒันธรรมเป็นของตนเอง ตลอดจนมคีวามเชือ่ในเรือ่งภตูผปีีศาจ เป็นต้น ขณะ

เดยีวกนัอารยธรรมอนิเดยีทางด้านตะวนัตกและอารยธรรมจนีทางด้านทศิเหนอืกไ็ด้

แพร่กระจายเข้ามาในภูมิภาคแถบนี้ บันทึกของชาวจีนและชาวอินเดียระบุไว้ว่า  

ดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โบราณนั้น แบ่งเป็นอาณาจักรใหญ่ๆ มากมาย  

ทั้งดินแดนภาคพื้นทวีปและดินแดนที่เป็นหมู่เกาะ การรับอารยธรรมอินเดียเป็นไป

ในลักษณะการแพร่กระจายของความเชื่อทางศาสนา ได้แก่ ศาสนาพราหมณ์  

พุทธศาสนานิกายหินยานและมหายาน และศาสนาอิสลาม นอกจากศาสนาจะมี

อิทธิพลต่อชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วยังมีอิทธิพลด้านอื่นๆ ด้วย ได้แก่  

แนวคิดทางการเมือง กฎหมาย ภาษา วรรณคดี ศิลปะ และสถาปัตยกรรม เป็นต้น 

Panananont (1984) หลักฐานทางโบราณคดีมากมายเผยให้เห็นความสัมพันธ์

ระหว่างอินเดียกับผู้คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ หลักฐานทางศิลปกรรม 

เช่น ภาชนะดินเผารูปทรงที่ไม่เคยมีมาก่อน เช่น กุณฑี หม้อพรมน�้า ตะคัน และ 

พบตะเกยีงโรมนัสมัฤทธิท์ีต่�าบลพงตกึ อ�าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบรุ ีอาจหล่อ

ขึ้นที่เมืองอเลกซานเดรียในประเทศอียิปต์ก่อนสมัยพุทธศตวรรษที่ 6 ซึ่งอยู่ในยุค 
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ทีอ่นิเดยีตดิต่อค้าขายกบัโรมนัและจากการเปลีย่นแปลงทางการค้านีช้าวโรมนัได้มา

ตั้งถิ่นฐานตามเมืองท่าโบราณของอินเดียเช่นกัน ตามเมืองท่าเหล่านี้เองเป็น 

จดุเริม่ต้นเส้นทางการตดิต่อมายงัดนิแดนแถบเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ (Indarwooth, 

1999: 73) นอกจากนีย้งัพบทีป่ระทบัตราหนิใช้ในการประทบัค�าสัง่อนญุาตให้ด�าเนนิ

กิจกรรมการค้า โดยมีการสลักเป็นตัวอักษรพราหมีจากอินเดียเหนือ และยังพบที่

ประทับตราหินสลักภาษาสันสกฤตด้วยอักษรปัลลาวะจากอินเดียใต้ อายุระหว่าง

พุทธศตวรรษที่ 6-11 พบที่ควนลูกปัด อ�าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เป็นต้น 

(Kraileuk, 1990: 42)

ในส่วนของเส้นทางการเดินทางชาวอินเดียโบราณที่มุ ่งหน้าสู่ดินแดน

สุวรรณภูมิ Noonsuk (1981) Chinnak (2001) และ Kam-ek (2005) ได้แสดงให้

เห็นว่ามีการใช้เส้นทางการคมนาคมส�าคัญ 2 เส้นทาง คือ ทางบกและทางน�้า ดังนี้

การเดนิทางทางบก พบเส้นทางการเดนิทางของชาวอนิเดยีทางภาคเหนอื

และภาคกลาง โดยมีเส้นทางการเดินทางเริ่มขึ้นที่อ่าวเบงกอล (บังคลาเทศ) มาขึ้น

บกทีเ่มอืงทะวาย จากนัน้เดนิทางผ่านมาตามล�าน�า้แม่กลองไปจนถงึทีร่าบลุม่แม่น�า้

เจ้าพระยา หรือจากเมืองมะละแหม่งทางเหนือของเมืองทะวาย ผ่านด่านแม่สอด  

เขา้มายังเมอืงตาก และล่องไปตามล�าน�้าเจา้พระยา ผ่านเมอืงศรีเทพ ผ่านแม่น�้ามลู

และที่ราบสูงโคราชสิ้นสุดที่เมืองจ�าปาศักดิ์ 

ส่วนการเดินทางทางน�้า พบว่า ผู้ที่เดินทางมาจากภาคใต้ของอินเดีย  

มักจะเดินทางโดยเรือจากเมืองท่าต่างๆ ของอินเดียทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตก 

ได้แก่ เมืองกาวิริปํฎฎินัม ปากแม่น�้ากเวริ เมืองโสบัตมะ บนฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ 

เมืองตารลิปติ ปากแม่น�้าคงคา เมืองภรุกัจฉะ ทางตะวันตก เมืองกลิงคะ ทาง 

ตะวนัออกเฉยีงเหนอื เมอืงมฉุริทิางใต้ เป็นต้น จากเมอืงท่าเหล่านีแ้ล่นเรอือ้อมแหลม

มลายผู่านหมูเ่กาะนโิคบาร์และแหลมมอฉนิในเกาะสมุาตรา ส่วนใหญ่จะแล่นเรอืผ่าน

หมู่เกาะอันดามันไปขึ้นบกที่เมืองตะโกละ (ตะกั่วป่า) แล้วเดินทางต่อไปเมืองไชยา 

หรืออาจแล่นเรือผ่านแหลมมลายู ผ่านช่องแคบมะละกาไปยังแคว้นไทรบุรี แล้วใช้

เส้นทางล�าน�้าในเขตมาเลเซียเข้าแม่น�้าปัตตานีไปออกชายฝั่งทะเลไทยทางภาคใต้

ของไทย บริเวณจังหวัดสงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช หรือจากอินเดียมาสู่เกาะ
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สมุาตรา แล้วเลยีบไปเกาะชวา เกาะบอร์เนยีวแล้วแยกเข้าสูท่่าเรอืในจงัหวดัภาคใต้

ของประเทศไทยหรือเลยไปสู่ประเทศกัมพูชา 

ชาวอินเดียโบราณใช้เส้นทางทางบกและทางน�้าเพื่อเดินทางเข้ามายัง 

ดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการเดินทางทางน�้าเป็นที่นิยมเนื่องจาก 

ชาวอินเดียมีความรู้และความช�านาญในการเดินเรือเป็นอย่างดี โดยอาจหยุดพัก 

หรือตั้งถิ่นฐานเพื่อหลบลมมรสุม เมื่อลมมรสุมผ่านไปจึงออกเดินทางต่อ ทั้งนี้พบ

ว่าการเดินทางทางบกอาจไม่เป็นที่นิยมนัก เนื่องจากมีอันตรายระหว่างการเดินทาง

อีกทั้งการขนส่งสินค้าก็ท�าได้ไม่สะดวกนัก

เรื่องราวการเดินทางทางทะเลของชาวอินเดียปรากฏอยู่ในวรรณกรรม 

พุทธศาสนาจ�านวนมากนอกจากพระไตรปิฎกแล้ว ยังมีเรื่องเล่าชาดกต่างๆ ที่เล่า

เรือ่งการเดนิทางข้ามสมทุรของชาวอนิเดยี ในเอกสารของพราหมณ์อนิเดยีกไ็ด้แสดง

ให้เห็นภาพของการเดินทางของชาวอินเดียที่มุ่งสู่ดินแดนสุวรรณภูมิด้วยเช่นกัน 

เช่น ในต�าราอรรถศาสตร์ของโกฑลิยะได้กล่าวถงึการเดนิทางของพ่อค้าชาวอนิเดยี

เพื่อไปแสวงหาตัวยา เครื่องเทศ และของหอม เพื่อบูชาพระเป็นเจ้าในแดนไกลถึง

สุวรรณทวีป พราหมณ์อินเดียจ�านวนมากตั้งถิ่นฐานในฟูนันและคาบสมุทรมลายู 

และยังพบต�านานเรื่องเล่าความเป็นมาของบรรพบุรุษผู้สร้างเมืองของกลุ่มชนที่ตั้ง

บ้านเมอืงในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้กม็กัอ้างองิถงึพราหมณ์ สอดคล้องกบัหลกัฐาน

ในประวัติศาสตร์ว่าพราหมณ์มีความรู้มักเป็นผู้มีอ�านาจในราชส�านักต่างๆ ในดินแดน

ถิ่นนี้ ในชั้นต้นกลุ่มพ่อค้าชาวอินเดียเดินทางเข้ามาก่อนเพื่อมาค้าขายแลกเปลี่ยน

สิง่ของกบักลุม่ชนต่างๆ ในบรเิวณนี ้จนกระทัง่มกีารตัง้หลกัแหล่งตามเมอืงท่าต่างๆ 

เพื่อพักระหว่างช่วงฤดูลมมรสุม เมื่อพ้นฤดูลมมรสุมแล้วจึงเดินทางกลับ หลังจาก

นั้นกลุ่มพราหมณ์และพระภิกษุในพุทธศาสนาจึงได้ออกเดินทางมาเพื่อเผยแพร่

ศาสนาของตนในเวลาต่อมา จนกระทั่งในราวพุทธศตวรรษที่ 7-8 มีการติดต่อกัน

มากขึ้น ในระหว่างพุทธศตวรรษที่ 6-7 ได้เกิดอาณาจักรขึ้นมา คือ อาณาจักรฟูนัน 

มีอาณาบริเวณนับตั้งแต่แม่น�้าโขงตอนใต้หรือที่ราบปากแม่น�้าโขง ครอบคลุมไป

จนถงึประเทศเวยีดนามตอนใต้ แม่น�า้โขงตอนกลาง ตลอดจนส่วนใหญ่ของลุม่แม่น�้า

เจ้าพระยาและแหลมมลายู ศาสนาที่นับถืออยู่ในอาณาจักรนี้มีทั้งศาสนาพราหมณ์
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ลทัธไิศวะนกิาย ไวษณพนกิาย และพทุธศาสนาลทัธหินิยาน ต่อมาถกูรวมเข้าอยูใ่น

อ�านาจของอาณาจกัรเขมร หลงัจากนัน้อาณาจกัรอืน่ๆ ได้เจรญิรุง่เรอืงสบืต่อมา เช่น 

อาณาจักรทวารวดี อาณาจักรเขมร อาณาจักรศรีเกษตร และอาณาจักรศรีวิชัย 

เป็นต้น ผูค้นส่วนใหญ่ในดนิแดนเหล่านีใ้ห้ความเคารพนบัถอืในผสีางและเทวดาเป็น

อย่างยิง่ เมือ่ชาวอนิเดยีน�าศาสนาของตนเข้ามาในดนิแดนเหล่านี ้ผูค้นพืน้ถิน่ได้รบั

เอาวัฒนธรรมทางศาสนาพราหมณ์ทั้งเรื่องเล่า เทพนิยาย พิธีกรรม การนับถือ  

เทพเทพีของศาสนาพราหมณ์เข้ามาผสมกลมกลืนกับความเชื่อดั้งเดิมของตน 

เป็นต้น (Saraya, 2011: 78)

หลักฐานร่องรอยของสิ่งก่อสร้างและสิ่งต่างๆ ในอดีตที่ค้นพบในปัจจุบัน 

เผยให้เหน็การเดนิทางตดิต่อสมัพนัธ์กนัระหว่างชาวอนิเดยีโบราณกบัผูค้นในเอเชยี

ตะวันออกเฉียงใต้ โดยเริ่มต้นที่พม่า จามปา เขมร อินโดนีเซีย และไทย โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งหลักฐานทางโบราณคดีที่เกี่ยวเนื่องกับการเคารพนับถือพระพิฆเนศใน 

ดินแดนแถบนี้มีปรากฏให้เห็นมากมาย ดังนี้

1.  พม่ำ เดิมเป็นดินแดนของชนชาติมอญที่นับถือพุทธศาสนามาแต่

โบราณ เนือ่งจากศาสนาพราหมณ์ไม่ได้เป็นศาสนาประจ�าชาต ิจงึมบีางกลุม่ทีน่บัถอื

ศาสนานี้ ทั้งนี้ชาวอินเดียได้อพยพจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย  

ข้ามอ่าวเบงกอลและมาขึ้นฝั่งที่พม่าตอนใต้ (Kachacheewa, 1988: 47) บริเวณ

ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น�า้ ซึ่งเป็นเมืองท่าที่มีการติดต่อค้าขายกับชาวอินเดีย  

มีการพบรูปเคารพของพระองค์เป็นจ�านวนมาก รูปเคารพส่วนใหญ่จะมีขนาดเล็ก

เหมาะส�าหรับการน�าติดตัวในการเดินทาง นอกจากนี้ในเขตการค้าระหว่างพม่ากับ

อินเดียก็พบรูปสลักพระพิฆเนศจ�านวนมาก เช่น พบรูปสลักพระพิฆเนศอย่าง

หยาบๆ ขนาดเลก็ ในพพิธิภณัฑ์เมอืงย่างกุง้มแีผ่นภาพสลกันนูต�่าของพระพฆิเนศ 

รูปเป็นมนุษย์ เศียรเป็นช้าง มี 4 กร 2 กรบนถือจักรและเชือก ส่วน 2 กรล่างถือ  

ผลวิลวาและงาช้าง (Indarwooth, n.d: 76) ทั้งนี้ ชาวพม่ารู้จักพระพิฆเนศในชื่อที่

เก่าทีส่ดุ คอื มหาพนิายปรุหา” (Mahapinaypurha) ส่วนพม่าตอนเหนอืทีพ่กุามพบรปู

เคารพพระพิฆเนศร่วมกับเทพอื่นๆ อยู่ตามมุมทั้งห้าของเจดีย์ในลักษณะของเทพ 

ผูด้แูลรกัษาพทุธสถานทีเ่จดย์ีซเวซนัดอร์ (Shwehsandaw) และยงัปรากฏรปูเคารพ
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พระพิฆเนศอีกลักษณะหนึ่งคือ พระองค์ปรากฏร่วมกับควัมปติ (ควัมปิ คือ  

พระอรหันต์ผู้อุปถัมภ์พุทธศาสนาของพม่า ชาวพม่ามีการนับถือว่าเป็นเทพแห่ง

เวทย์มนตร์คาถา) ทัง้นี ้สามารถเหน็รปูเคารพพระพฆิเนศจ�านวนมากทัง้ตอนเหนอื

และตอนใต้ของพม่า ปัจจุบันชาวพม่ายังคงบูชาพระพิฆเนศอยู่บ้าง โดยยกย่องให้

เป็นผีนัต (Nat) หรือเทพอารักษ์อันศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่ง เทวรูปของพระองค์ที่ม ี

ขนาดใหญ่ที่สุดในพม่านั้นประดิษฐานอยู่บนยอดเขาโปปา (Popa) เป็นเทวรูปที่ท�า

ตามแบบอินเดีย (Kachacheewa, 1988: 49)

2.  จำมปำ อาณาจักรจามปาเป็นอาณานิคมของอินเดียก่อนถึงศตวรรษ

ที่ 2 โดยมี “ศรีมาน” ชาวอินเดียได้ตั้งราชวงศ์แห่งจามปาขึ้นในปี พ.ศ. 192 แล้วได้

สร้างระบบการปกครองแบบอินเดียขึ้น หลังจากนั้นก็มีราชวงศ์ต่างๆ สืบต่อกันมา 

Four Authors (1971) ด้วยเหตุนี้อารยธรรมอินเดียจึงแพร่เข้าสู่อาณาจักรจามปา 

ชาวจามปานับถือทั้งพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มีการสร้างเทวสถาน 

ให้พระศิวะหลายแห่ง จารึกต่างๆ ของกษัตริย์จามปาในช่วงพุทธศตวรรษที่ 8  

แสดงถึงการนับถือศาสนาในราชส�านักซึ่งตอนนั้นเคารพพระศิวะ พระนางอุมา  

ขณะเดียวกันก็เคารพพระพรหมและพระนารายณ์ด้วย จารึกภาษาสันสกฤตของ 

จามปามีค�าว่า “วรมัน” ต่อท้ายพระนามกษัตริย์หลายพระองค์ เช่น ภัทรวรมันที่ 1 

มโนรถวรมัน วิชัยวรมัน รุทรวรมัน หลักฐานนี้แสดงให้เห็นว่าได้รับอิทธิพลจาก

อินเดีย (Chaiyotha, 1992: 32) ศาสนาพราหมณ์ได้แผ่เข้าไปในอาณาจักรจามปา

ราวพทุธศตวรรษที ่6 โดยมลีทัธไิศวะนกิายเป็นลทัธหิลกั การนบัถอืพระพฆิเนศนัน้

ได้รับการยกย่องนับถือทั้งในฐานะบริวารของพระศิวะและในฐานะเทพแห่ง

ศลิปวทิยา รปูเคารพพระพฆิเนศทีค้่นพบในอาณาจกัรจามปามกัปรากฏรปูลกัษณะ

ครึ่งคนครึ่งช้าง คือ มีเศียรเป็นช้าง ตัวเป็นมนุษย์ มี 4 กร งาช้างข้างหนึ่งหัก  

หตัถ์ซ้ายจะถอืกระบวยตกัน�า้ หรอืถอืถ้วยขนมโมทกะ และบางครัง้กอ็าจพบเหน็ว่า

มีเนตรที่ 3 ของพระศิวะปรากฏอยู่และสวมเครื่องประดับด้วย (Indarwooth,  

n.d: 73)

3.  เขมร ในราวคริสต์ศตวรรษที่ 1 ชาวอินเดียจ�านวนมากได้เข้ามา 

ตัง้หลกัแหล่งในกมัพชูาและ “คอนเดยีน” พราหมณ์จากอนิเดยีตอนใต้ได้วางรากฐาน
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การปกครองแบบอินเดียในกัมพูชา จนกระทั่งพุทธศตวรรษที่ 12 กษัตริย์ชัยวรมัน
ที่ 1 ได้ทรงรวมอาณาจักรย่อมๆ เข้าเป็นอาณาจักรใหญ่อาณาจักรเดียว  
ในพุทธศตวรรษที่ 13 มีการสถาปนาอาณาจักรกัมพูชาขึ้นมา โดยมีนครวัดเป็น
นครหลวง อาณาจักรกัมพูชาได้รับอิทธิพลจากอินเดียในด้านต่างๆ มากมาย เช่น 
ตัวหนังสือ กฎหมายแพ่งและอาญาก็ได้พื้นฐานจากคัมภีร์ธรรมศาสตร์ของพระมนู 
ผู้เป็นนักบัญญัติกฎหมายในสมัยโบราณของอินเดีย ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูไศวะ
นิกายเป็นศาสนาที่ชาวกัมพูชานิยมมาก ส่วนไวษณพนิกายและพุทธศาสนาก็แพร่
เข้าไปด้วยเช่นกัน (Chaiyotha, 1992: 45) เดิมทีอาณาจักรกัมพูชา คือ อาณาจักร
ฟูนัน ต่อมามีแคว้นๆ หนึ่งชื่อเจนละได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาแทนที่และมีการรวบรวม
เป็นปึกแผ่นในที่สุด ทั้งนี้อารยธรรมอินเดียได้เข้ามามีอิทธิพลในเขมรตั้งแต่สมัย
อาณาจักรฟูนันตามจดหมายเหตุของจีนปรากฏว่ามีการนับถือศาสนาฮินดูและ 
พุทธศาสนาอยู่ในอาณาจักรฟูนันตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 6 โดยลัทธิไศวะนิกาย
เป็นศาสนาส�าหรับกษัตริย์ด้วยการเคารพบูชาในรูปของศิวลึงค์ ส่วนพระพิฆเนศ 
พบว่า มปีรากฏร่วมกบัเทพองค์อืน่ๆ ในลกัษณะของเทพบรวิารและยงัเกีย่วข้องกบั
กลุ ่มเทวดานพเคราะห์ซึ่งเกี่ยวกับโชคชะตาของมนุษย์ บางครั้งก็รวมอยู ่กับ 
เทวมารดาโลก คือ มาตุกาทั้ง 7 อีกด้วย หลังพุทธศตวรรษที่ 16 ลงมาได้ปรากฏ 
รูปเคารพของพระพิฆเนศในลักษณะของอาลักษณ์ รูปแบบนี้คงเป็นต้นเค้าของคติ
ทีว่่า พระพฆิเนศเป็นเทพแห่งศลิปวทิยาการ ปัจจบุนัทีพ่พิธิภณัฑ์รอชฟอร์-ซร์ู-แมร์ 
(Rochefort-sur-Mer) ในประเทศฝรั่งเศสมีการจัดแสดงพระพิฆเนศจากตริตรอน 
(Triton) จากปราสาทนักตาหรือผิเผียกะเนส นับเป็นประติมากรรมพระพิฆเนศที่
ใหญ่ทีส่ดุในอนิโดจนีตัง้แต่พทุธศตวรรษที ่12 เทวสถานะของพระองค์ในอารยธรรม
ขอมโบราณสงูส่งมาก เพราะเป็นเทพเจ้าองค์ส�าคญัในฝ่ายไศวะนกิายซึง่เป็นศาสนา
ทีน่ยิมนบัถอืกนัอยู ่ดงันัน้ เทวรปูของพระองค์จงึปรากฏอยูใ่นเทวสถานหรอืปราสาท
หินทุกแห่งที่สร้างขึ้นในลัทธิไศวนิกายซึ่งเจริญสูงสุด ในพุทธศตวรรษที่ 14 เทวรูป
พระองค์ในศิลปะขอม มักมี 2 พระกรวางอยู่บนพระชานุ (เข่า) ประทับนั่งขัดสมาธิ 
ถ้าประทับยืนก็จะมี 4 พระกร และจะประทับยืนตรงไม่เอียงพระโสณี (ตะโพก) 
เหมอืนของอนิเดยี ปัจจบุนัคตกิารบชูาพระพฆิเนศในเขมรเหลอืเพยีงในหมูช่าวบ้าน 

หรือคนรุ่นเก่าๆ เท่านั้น (Kachacheewa, 1988: 56)



จากอินเดียสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : การเดินทางของพระพิฆเนศ 145

Vol.11 No.3 September-December 2015

4.  อนิโดนเีซยี เนือ่งจากหมูเ่กาะอนิโดนเีซยีตัง้อยูใ่นต�าแหน่งทีเ่หมาะสม

ระหว่างเส้นทางการค้าและการเผยแพร่ศาสนาจากอนิเดยีไปยงัจนี จงึรบัอารยธรรม

อนิเดยีมาจากทกุภาคของอนิเดยี ในเกาะชวาและเกาะบาหลไีด้รบัอทิธพิลชวีติความ

เป็นอยู่จากอินเดียมากมาย เช่น พิธีเกี่ยวกับบ้านเมือง วรรณคดี นิยาย และ 

เรือ่งปรมัปรา เป็นต้น ส่วนเกาะบาหลอียูภ่ายใต้การดแูลของอนิเดยีในพทุธศตวรรษ

ที่ 10 ต่อมาในพุทธศวรรษที่ 14 ชวาได้เข้ามาครอบครองเกาะบาหลี พุทธศตวรรษ

ที่ 17 บาหลีกู้เอกราชคืน แต่ในปี พ.ศ. 2454 เกาะบาหลีตกอยู่ภายใต้การปกครอง

ของเนเธอร์แลนด์ ศิลปะการฟ้อนร�าที่มีชื่อของบาหลีก็มีต้นก�าเนิดมาจากอินเดีย 

บาหลไีด้รกัษาวฒันธรรมโบราณของอนิเดยีไว้ตราบจนถงึปัจจบุนั ศาสนาฮนิดจูงึยงั

มชีวีติชวีาอยูใ่นบาหล ี(Chaiyotha, 1992: 69) ศาสนาพราหมณ์รุง่เรอืงสงูสดุในช่วง

พุทธศตวรรษที่ 13-14 ประติมากรรมศาสนาฮินดูในชวานั้นมีความเกี่ยวเนื่องกับ

ลัทธิไศวนิกาย ในช่วงต้นรูปเคารพพระพิฆเนศเลียนแบบศิลปะในอินเดีย ต่อมา 

รูปเคารพพระพิฆเนศมีลักษณะเฉพาะ คือ มีท่านั่งแยกพระชงฆ์ (แข้ง) ทั้งสองห่าง

กันมาก ฝ่าพระบาททั้งสองข้างชิดกัน ซึ่งเป็นลักษณะในศิลปะชวาสมัยแรกที่รักษา

สุนทรียภาพแบบอินเดียสมัยคุปตะ คือ บ่าใหญ่ เอวเล็ก ใบหน้าแสดงความเมตตา

กรุณา เครื่องอาภรณ์ประดับพระองค์ยังมีน้อย ต่อมาสมัยหลังนิยมท�ารูปกะโหลก

ศรษีะเป็นเครือ่งประดบั รวมทัง้รอบๆ บลัลงัก์ ด้วยนบัถอืกนัมากในชวาภาคตะวนัออก 

พระพฆิเนศจากบารา เมอืงบลติาร์ สร้างในสมยัราชวงศ์สงิหสาหร ีเป็นองค์ทีม่ขีนาด

ใหญ่และสวยงาม องค์นี้ประทับนั่งแยกพระชงฆ์แต่หันฝ่าพระบาทเข้าหากัน  

ทรงถือกปาละไว้ในพระหัตถ์หนึ่ง ที่ฐานด้านหน้ามีกะโหลกศรีษะมนุษย์ประดับอยู่ 

ลักษณะการนั่งและการประดับหัวกะโหลกตามเครื่องพัสตราภรณ์และที่ฐานนี้เป็น

ลักษณะเด่นของเทวรูปพระพิฆเนศแบบชวา (Kachacheewa, 1988: 60) สาเหตุ 

ที่พระพิฆเนศของชวามีการประดับหัวกะโหลกอย่างน่าสะพรึงกลัวเช่นนั้นเพราะ 

ชาวชวานิยมนับถือพระองค์ในฐานะ “คณปติ” คือ หัวหน้าบริวารแห่งพระศิวะ  

(ทรงเป็นผู้อยู่เหนือภูตผีปิศาจต่างๆ) ดังนั้น การสร้างเทวรูปดังกล่าวจึงแสดงถึง 

เทวานุภาพในการขจัดสิ่งชั่วร้าย มนต์ด�า และโรคภัยต่างๆ นั่นเอง ภายหลังศาสนา

อิสลามเข้าครอบครองอินโดนีเซีย คติการนับถือพระพิฆเนศเหลืออยู่เพียงที่เกาะ
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บาหลี สถานที่ส�าคัญส�าหรับพระพิฆเนศอยู่ที่เคาคชาห์ (Goa Gajah) ใกล้เปเชง 

(Pejeng) ราชธานใีนอดตีของบาหลเีป็นถ�า้ขนาดใหญ่ทีม่กีารแกะสลกัอย่างเลือ่งชือ่ 

ภายในนั้นมีเทวรูปพระพิฆเนศ สันนิษฐานว่าสร้างในราวๆ พุทธศตวรรษที่ 16 

เทวรูปที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งที่เยห์ปุลห์ (YehPuluh) อยู่ไม่ห่างจากเคาคชาห ์

มากนัก มีการแกะสลักหินรูปนูนสูงเป็นภาพปริศนาขนาดยาว 25 เมตร ปลายสุด

ของภาพเป็นเทวรูปพระพิฆเนศสร้างตามแบบศิลปะชวาโบราณ สันนิษฐานว่า 

ภาพทั้งหมดท�าขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 19 (Wattanamahath, 2005: 54)

5.  ไทย ดนิแดนแถบลุม่น�า้เจ้าพระยาเดมิเป็นทีอ่ยูอ่าศยัของชนชาตมิอญ

ผู ้ เป ็นเจ ้าของวัฒนธรรมทวารวดีตั้งแต่สมัยพุทธศตวรรษที่  12 ต ่อมาใน 

พุทธศตวรรษที่ 16 ชนชาติขอมก็เข้ามาตั้งเมืองที่ละโว้ (ลพบุรี) และในราว 

พุทธศตรรษที่ 17 ได้ขยายอ�านาจไปถึงเขตแดนของอาณาจักรหริภุญชัย (ล�าพูน) 

ส่วนชนชาติไทยนั้นเริ่มมีบทบาทในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต ่

พทุธศตวรรษที ่16 ต่อมาราวพทุธศตวรรษที ่18 ชนชาตไิทยได้ตัง้หลกัแหล่งบรเิวณ

ลุม่แม่น�า้เจ้าพระยาตอนกลาง ซึง่บรเิวณดงักล่าวมร่ีองรอยของขอมปรากฏอยูท่ีเ่มอืง

สุโขทัยและศรีสัชนาลัยมาก่อน ต่อมาชนชาติไทยได้ท�าการยึดอ�านาจจากขอมและ

ตั้งตนเป็นอิสระ หลักฐานทางโบราณคดีสะท้อนให้เห็นว่าอิทธิพลของความเชื่อ  

ในศาสนาฮินดูได้เจริญอยู่ในดินแดนนี้มาก่อนที่ไทยจะเข้ามาครอบครองนานแล้ว 

โดยภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยนั้นได้รับ

อทิธพิลผ่านเข้ามาทางเขมร (เขมรได้รบัอทิธพิลของอนิเดยีตัง้แต่ราวพทุธศตวรรษ

ที ่6 เมือ่ครัง้ทีเ่ป็นอาณาจกัรฟนูนั) ส่วนภาคใต้ได้รบัอทิธพิลจากอนิเดยีโดยตรงตัง้แต่

พุทธศตวรรษที่ 7-8 โดยศาสนาพราหมณ์เป็นที่นับถือกันแต่เพียงในกลุ่มชนชั้นสูง 

ส่วนประชาชนคงนับถือพุทธศาสนาหรืออาจจะนับถือทั้งพุทธศาสนาและศาสนา

พราหมณ์ เพราะชาวพื้นเมืองมีความเชื่อถือดั้งเดิมเกี่ยวกับผีสางเทวดาซึ่งเข้ากัน

ได้ดกีบัการนบัถอืเทพเจ้าของศาสนาพราหมณ์ (Kachacheewa, 1988: 66) คตกิาร

นับถือพระพิฆเนศในเมืองไทยเป็นแบบเขมร คือ เป็นเทพเจ้าองค์ส�าคัญใน 

ไศวะนิกาย คือ จะต้องมีประจ�าในเทวสถานของลัทธินี้ มีการนับถือในฐานะเทพเจ้า

ผู้ขจัดอุปสรรคและเทพเจ้าแห่งการประพันธ์ด้วย จารึกวัดป่ามะม่วงในสมัยสุโขทัย 
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กล่าวถึงการสร้างเทวรูปส�าคัญในศาสนาพราหมณ์ สันนิษฐานว่าน่าจะมีการนับถือ
พระพิฆเนศด้วย ดังที่ทราบกันว่าพระองค์เป็นเทพเจ้าที่มีบทบาทส�าคัญมาก 
องค์หนึง่ของศาสนานี ้ต่อมาในสมยัอยธุยาโดยเฉพาะสมยัของสมเดจ็พระนารายณ์
มหาราช พระองค์ทรงเลื่อมใสศาสนาพราหมณ์เป็นอย่างมาก หลักฐานในพระราช
พงศาวดารกล่าวถึงการที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดเกล้าฯ ให้หล่อรูป 
พระพิฆเนศและพระเทวกรรม (พระพิฆเนศในฐานะบรมครูช้าง) หลายครั้งด้วยกัน 
ถัดจากนั้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที่ 1 - รัชกาลที่ 5) วรรณคดีส่วนใหญ่
กล่าวถึงพระพิฆเนศในทางคชกรรมเป็นหลัก ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 พระองค์
ปรากฏในลักษณะของเทพเจ้าแห่งศิลปวิทยาการอย่างชัดเจน (Wattanamahath, 
2005: 59) ในสมัยรัชกาลที่ 7 เมื่อประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครอง คติความเชื่อ
เกี่ยวกับพระพิฆเนศก็เบาบางลง จากนั้นในสมัยรัชกาลที่ 9 เมื่อบ้านเมืองกลับ 
เข้าสู่สภาวะปรกติ คติความเชื่อเกี่ยวกับพระองค์ก็ได้กลับมาเฟื่องฟูอีกครั้ง ในอดีต
ความเชื่อพระพิฆเนศของสังคมไทยปรากฏเฉพาะอยู่ในแวดวงชนชั้นสูงเท่านั้น  
แต่ปัจจุบันความเชื่อพระพิฆเนศได้แพร่ขยายไปยังชนชั้นกลาง จนกระทั่งพ่อค้า 
แม่ค้า นักศึกษา และประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ยังพบว่ามีความนิยมในการสร้าง
ศาลและรูปเคารพของพระพิฆเนศขึ้นมาอย่างมากมายทั้งในวัด สถานที่ราชการ 
บริษัท ห้างร้าน เคหะสถาน องค์กรต่างๆ รวมทั้งพื้นที่ของโลกไซเบอร์ด้วย 

ภำพสะท้อนกำรเดินทำงของพระพิฆเนศ

การเดนิทางของพระพฆิเนศจากอนิเดยีสูด่นิแดนต่างๆ ในเอเชยีตะวนัออก
เฉยีงใต้ ภายใต้มติวิฒันธรรมด้านความเชือ่ทางศาสนา (พระพฆิเนศ) เผยให้เหน็ถงึ
วิถีความสัมพันธ์ของผู้คนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้

ช่วงที่การด�าเนินชีวิตอยู่ในสภาวะปรกติ กล่าวคือ อินเดียในยุคที่มีความ
เจริญรุ่งเรือง ความต้องการในการกระจายทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศท�าให้เกิด 
การแลกเปลี่ยนทรัพยากรที่ขาดแคลนกับดินแดนต่างๆ อีกทั้งวิธีคิดของชนชั้น
ปกครองในการเผยแพร่ความรุง่เรอืงอารยธรรมของตน ส่งผลให้เกดิการเคลือ่นย้าย

ผู้คนจากอินเดียสู่ดินแดนต่างๆ
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ช่วงที่การด�าเนินชีวิตต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตไม่ว่าจะเป็นห้วงเวลาของ

ศึกสงครามที่เกิดขึ้นจากภายนอกหรือสงครามที่เกิดขึ้นภายในประเทศ วิกฤตแห่ง

ชวีติทีท่กุข์ร้อนเช่นนีท้�าให้ชาวอนิเดยีต้องเผชญิหน้ากบัความไม่มัน่คงในการด�าเนนิ

ชวีติ พวกเขาจงึตดัสนิใจออกเดนิทางแสวงหาดนิแดนทีส่ามารถมอบความปลอดภยั

ในการด�ารงชพีอกีครัง้ให้แก่พวกเขาได้ อกีทัง้การช่วงชงิอ�านาจในการยดึครองจติใจ

ประชาชนผู้อยู่ภายใต้อ�านาจของชนชั้นปกครองระหว่างวรรณะสองวรรณะ คือ 

วรรณะพราหมณ์และวรรณะกษตัรย์ิกเ็ป็นเหตกุารณ์หนึง่ทีผ่ลกัดนัให้ชาวอนิเดยีต้อง

ออกเดินทางออกจากผืนแผ่นดินมาตุภูมิ 

ภาพประวตัศิาสตร์ในอดตีแสดงให้เราเหน็อทิธพิลทางการเมอืงทีเ่ชือ่มโยง

กับการมีอ�านาจเหนือเส้นทางการค้าทางทะเลจากอินเดียสู่ดินแดนสุวรรณภูมิ  

ดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ด้วยเครื่องเทศและอาหารนานาชนิด นอกจากนี้อิทธิพลทาง

ด้านศาสนาก็ได้น�าพาชาวอินเดียให้มุ่งหน้าสู่สุวรรณภูมิด้วยเช่นกัน กล่าวคือ  

การเผยแพร่พุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ เพื่อธ�ารงฐานอ�านาจทางศาสนา  

ในครัง้นัน้ กษตัรย์ิ พราหมณ์ และพ่อค้า คอื กลุม่คนส�าคญัทีไ่ด้เดนิทางมายงัเอเชยี

ตะวันออกเฉียงใต้ (พม่า จามปา เขมร อินโดนีเซีย และไทย) ภาพของการเคลื่อน

ย้ายผูค้น สิง่ของ วฒันธรรม วธิคีดิ ความเชือ่ จงึได้ตดิตามผูค้นเหล่านีอ้อกเดนิทาง

จากดินแดนต้นก�าเนิดพระพิฆเนศ เทพเจ้าองค์ส�าคัญตามความเชื่อในศาสนาของ 

ชาวอินเดียก็ได้เดินทางมาพร้อมกับกลุ่มคนที่ศรัทธาและเลื่อมใสในพระองค์ด้วย 

เช่นกัน 

เมื่อความเชื่อนี้เดินทางมาถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท้องถิ่นสังคมที ่

พระพิฆเนศเดินทางไปถึงก็ได้มีการปรุงแต่งและผสมผสานพระพิฆเนศเข้ากับ

ลกัษณะของผูค้น สงัคม วฒันธรรมของสงัคมทีพ่ระพฆิเนศเดนิทางไปถงึ เช่น พม่ำ 

มีการนับถือพระพิฆเนศในฐานะของเทพผู ้ขจัดอุปสรรค เทพผู ้ดูแลรักษา  

พุทธศาสนา และนับถือร่วมกับควัมปิ (เทพในความเชื่อดั้งเดิมของชาวพม่าว่าเป็น

เทพแห่งเวทย์มนต์คาถา) นอกจากนี้ชาวพม่ายังได้น�าพระพิฆเนศมาเชื่อมโยงกับ

ความเชื่อท้องถิ่นเรื่องผีนัต (เทพอารักษ์) พระพิฆเนศจึงถูกยกย่องให้เป็นผีนัตอีก
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ด้วย จำมปำ มีการเลื่อมใสศรัทธาลัทธิไศวะนิกายเป็นอย่างมาก ดังนั้น จึงนับถือ

พระพิฆเนศในฐานะเทพบริวารของพระศิวะ และในฐานะเทพแห่งศิลปวิทยาการ 

ส่วนที่เขมร มีการนับถือพระพิฆเนศในสถานะที่สูงส่ง เนื่องจากพระพิฆเนศเป็น

เทพเจ้าองค์ส�าคัญ โดยเป็นบุตรแห่งพระศิวะ และมีการนับถือร่วมกับเทวดา 

นพเคราะห์เกีย่วกบัโชคชะตาของมนษุย์ พร้อมทัง้นบัถอืในฐานะเทพอาลกัษณ์หรอื

เทพแห่งศิลปวิทยาการอีกด้วย อินโดนีเซีย มีการนับถือพระพิฆเนศเป็นเทพเจ้า 

องค์ส�าคัญในลัทธิไศวะนิกายและนับถือว่าเป็นหัวหน้าบริวารแห่งพระศิวะ และใน

ไทย มีการนับถือพระพิฆเนศในฐานะเทพเจ้าผู้ขจัดอุปสรรค เทพเจ้าแห่งการ

ประพันธ์ บรมครูช้างในทางคชกรรม และเทพเจ้าแห่งศิลปวิทยาการ เป็นต้น

การเดนิทางอพยพของผูค้นในอดตีอาจต้องใช้เวลาทีย่าวนาน แต่ในวถิแีห่ง

โลกปัจจุบันยุคดิจิทัล (digital age) ผู้คนต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลกันสามารถ 

ติดต่อใกล้ชิดกันได้ในระยะเวลาอันสั้นบนพื้นที่อิเล็กทรอนิกส์หรือที่เราเรียกกันว่า 

“พืน้ทีโ่ลกไซเบอร์” ด้วยการย่อขนาดพืน้ทีท่างกายภาพของโลกทีก่ว้างใหญ่ให้กลาย

เป็นพืน้ทีท่ีผู่ค้นสามารถใกล้ชดิกนัได้ในระยะเวลาอนัสัน้ อกีทัง้ทนุนยิมทีเ่ข้าใจอย่าง

ลุ่มลึก ถึงความต้องการที่หลากหลายของมนุษย์ก็ได้สร้างสรรค์สินค้าใหม่ๆ ให้เกิด

ขึ้นในทุกขณะเวลา เพื่อตอบสนองความต้องการอันมหาศาลของผู้คนบนโลกใบนี้ 

เทคโนโลยีและการแข่งขันในการด�าเนินชีวิตทุกขณะในปัจจุบัน ผู้คนถูกท�าให้รู้สึก

โดดเดี่ยวและอ้างว้าง ทุนนิยมได้สร้างสินค้าแห่งศรัทธาขึ้นมาเพื่อสนองตอบกับ

ความต้องการทางด้านจติใจของผูค้นในปัจจบุนั ศรทัธาของมนษุย์จงึได้กลายมาเป็น

สินค้าประเภทหนึ่งที่ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในขณะนี้ นอกจากนี้ 

อสิรภาพแห่งวถิปัีจเจกทีก่�าลงัขยายตวัในโลกปัจจบุนักไ็ด้น�าพาผูค้นให้ออกเดนิทาง

จากผืนแผ่นดินแม่มาสร้างชีวิตใหม่ผ่านช่องทางและโอกาสทางการศึกษา อาชีพ 

และการแต่งงานข้ามวัฒนธรรม ฯลฯ อีกทั้งรสนิยมของปัจเจกที่เกี่ยวเนื่องกับงาน

ศาสนศิลป์ ก็ได้ท�าให้โลกใบนี้ถูกย่อขนาดให้เล็กลง ท�าให้เกิดข้อสงสัยต่อไปว่า 

ขณะนี้การเดินทางของพระพิฆเนศได้เกิดขึ้นกว้างไกลออกไปเท่าใดกว่าที่เคย 

เกิดขึ้นมาแล้วเมื่อครั้งในอดีต
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