
สำรบัญ

บทที่ ๑ ภมูหิลงัอนิเดยี แหล่งก�าเนดิศาสนาส�าคญั ๑๔

บทที่ ๒ ความเชื่อและความเป็นมาทางศาสนา ๓๒

 ยุคอารยธรรมลุ่มแม่น�้าสนิธุ ๓๔

 ยุคอารยนั ๔๐

 ยุคพระเวท ๔๓

 ยุคพราหมณะ ๔๔

 ยุคฮนิดู  ๔๕

บทที่ ๓ การก�าเนดิพระพฆิเนศวร์ในคมัภรี์ต่างๆ ๕๔

 คมัภรี์ศวิปุราณะ ๕๖

 คมัภรี์สุประภทีาคม ๕๙

 คมัภรี์มตัสยาปุราณะ ๖๐

 คมัภรี์ลงิคปุราณะ ๖๑

 คมัภรี์สกนัทปุราณะ ๖๒

 คมัภรี์พรหมไววรรตปุราณะ ๖๔

 คมัภรี์สกนัทปุราณะ (อกีฉบบั) ๖๖

 หนงัสอืนารายณ์สบิปาง ๖๗



บทที่ ๔ รปูลกัษณ์และปางต่างๆ ของพระพฆิเนศวร์ ๗๐

 รูปลกัษณ์ของพระพฆิเนศวร์ ๗๑

 ปางต่างๆ ของพระพฆิเนศวร์ ๗๕

บทที่ ๕ รปูแบบศลิปกรรมพระพฆิเนศวร์ในดนิแดนต่างๆ ๑๑๒

 พระพฆิเนศวร์ในศรลีงักาและอนิเดยี ๑๑๓

  สมยัคุปตะ ๑๑๗

  สมยัหลงัคุปตะ ๑๓๔

  สมยัปัลลวะ ๑๔๙

  สมยัปาละ ๑๕๒

  สมยัโจฬะ ๑๕๔

 พระพฆิเนศวร์ในบงักลาเทศ ๑๕๙

 พระพฆิเนศวร์ในเนปาล ๑๖๓

 พระพฆิเนศวร์ในอฟักานสิถาน ๑๖๕

 พระพฆิเนศวร์ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ ๑๖๕

  อาณาจกัรจามปา ๑๖๖

  อาณาจกัรขอมหรอืเขมรโบราณ ๑๗๑

  ประเทศอนิโดนเีซยี ๑๘๑

  ประเทศพม่า ๑๘๘

  ประเทศลาว ๑๙๐

 พระพฆิเนศวร์ในเอเชยีตะวนัออก ๑๙๑

  ประเทศจนี ๑๙๑

  ประเทศญี่ปุ่น ๑๙๔



บทที่ ๖ พระพฆิเนศวร์องค์ส�าคญัและอายเุก่าแก่ในประเทศไทย ๑๙๖

บทที่ ๗ พระพฆิเนศวร์ร่วมสมยัในประเทศไทย ๒๒๖

 พระพฆิเนศวร์องค์ส�าคญัและโดดเด่น ๒๔๕

บทที่ ๘ พระพฆิเนศวร์เทวา อษัฏะวนิายกยาตรา ๒๕๘

ที่มาภาพประกอบ  ๒๗๒

บรรณานกุรม  ๒๗๘

ประวตัแิละผลงานของ เขมชาต ิเทพไชย ๒๘๖



๑
ภูมิหลังอินเดีย

แหล่งก�ำเนิดศำสนำส�ำคัญ



อินเดียเป็นประเทศที่ 

ตั้งอยู่ในบริเวณเอเชียใต้ มีพื้นที่ 

กว้างใหญ่ ขนาดเนื้อที่ประมาณ  

๓,๒๘๗,๒๖๓ ตารางกิโลเมตร  

เมืองหลวงชื่อกรุงนิวเดลี (New  

Delhi) มปีระชากรหลายเผ่าพนัธุ์

สถิติประชากร พ.ศ.  

๒๕๕๙  มี จ� า น วนปร ะม าณ 

๑,๒๕๑,๓๓๐,๐๐๐ คน ประกอบ 

ด้วยหลายชนเผ่า อาท ิเผ่าอารยนั  

ดราวเิดยีน มลิกัขะ ทมฬิ และเผ่า 

มองโกลอยด์ มีภาษาพูด ภาษา 

เขียนหลากหลาย เป็นภาษาย่อย 

ตามท้องถิ่นราว ๘๕๕ ภาษา  

ภาษาใหญ่ๆ ราว ๑๕ ภาษา เช่น  

สันสกฤต บาลี เปอร์เซีย อูรดู  

ปรากฤต เบงกาลี มราฐี ทมิฬ  

ฮินดี ภาษาราชการปัจจุบันคือ 

ภาษาฮนิดแีละภาษาองักฤษ

สภาพภูมิประเทศอินเดีย

ประชาชนหลายเผ่าพันธุ์ร่วมประกอบ

พิธีกรรมที่แม่น้ำาคงคา
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อินเดียเป็นแหล่งก�าเนิดศาสนาที่ 

ส�าคัญของโลก ได้แก่ พราหมณ์-ฮินดู พุทธ  

และเชน โดยศาสนาดังกล่าวได้เผยแพร่ความ 

เชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปกรรม 

ต่างๆ ไปยงัดนิแดนเอเชยีตะวนัออกและเอเชยี 

ตะวนัออกเฉยีงใต้

อินเดียเป็นแหล่งอารยธรรมส�าคัญ 

ของโลก ที่มีการเริ่มต้นตามบริเวณลุ่มแม่น�้า 

และชายฝั่งทะเลเป็นส่วนใหญ่ ดงันี้

๑. แม่น�า้สนิธ ุ(Indus) อยู่ทางภาค 

เหนอื ปัจจุบนัอยู่ในประเทศปากสีถาน ในอดตี 

เป็นที่ราบลุ่มแม่น�้าที่อุดมสมบูรณ์มาก มแีหล่ง 

ต้นน�้าอยู่แถบเทอืกเขาหมิาลยั ไหลลงที่ราบลุม่ 

ระหว่างหุบเขาของแคว้นจัมมูและแคชเมียร์  

แคว้นปัญจาบ ในอนิเดยี และแคว้นสนิธ์ ใน 

ปากสีถาน จากนั้นไหลลงสู่ทะเลอาระเบยีน

๒. แม่น�้าคงคา (Ganges) เป็น 

แม่น�้าสายส�าคญัของอนิเดยี แหล่งต้นน�้ามาจาก 

เทอืกเขาหมิาลยั ไหลผ่านแคว้นอุตตรประเทศ  

แคว้นพหิาร เมอืงพาราณส ีประเทศบงักลาเทศ  

ออกสู่อ่าวเบงกอล ลุ่มน�้าคงคา มคีวามส�าคญั 

ต่อการก�าเนิดพิธีกรรมและประเพณีความเชื่อ 

ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ศาสนาพุทธ และ 

ศาสนาเชน
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๓. แม่น�้ายมุนา (Ya-

muna) เป็นแม่น�้าส�าคัญอีกสาย 

หนึ่ง มีแหล่งก�าเนิดจากเทือกเขา 

หิมาลัยเช่นกัน ไหลผ่านแคว้น 

อุตตรประเทศ ผ่านกรุงเดล ีเมอืง

อักรา มีความส�าคัญต่อศาสนา 

พราหมณ์-ฮินดู ศาสนาพุทธ  

ควบคู่กับแม่น�้าคงคา นอกจากนี้ 

ยังมีความเกี่ยวข ้องกับศาสนา 

แม่น้ำาคงคา สายน้ำาแห่งอารยธรรมทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

แม่น้ำายมุนาที่ไหลผ่านนอกกรุงเดลี
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อิสลามอีกด้วย โดยไหลบรรจบ 

แม่น�้าคงคาที่ประเทศบังกลาเทศ  

แล้วไหลออกสู่อ่าวเบงกอล

๔. แม่น�้าพรหมบุตร  

(Brahmaputra) มีแหล่งต้นน�้า 

จากเทือกเขาหิมาลัย ไหลผ่าน 

แคว้นอสัสมั ขนานกบัแม่น�้าคงคา  

และบรรจบกันบริเวณที่ราบลุ ่ม 

ปากน�้า ท�าให้เป็นแหล่งที่มีความ 

อุดมสมบูรณ์

อินเดียประกอบด้วย 

ภาคต่างๆ แบ่งตามลักษณะภูมิ- 

ประเทศและสภาพแวดล้อม มี 

แคว้นที่มีความส�าคัญทางศาสนา 

ดงันี้

๑. ภำคเหนือ
• แคว้นจัมมูและแคช- 

เมยีร์ (Jummu and Kashmir)  

ตั้งอยู่ตอนเหนือสุดของประเทศ  

เป็นแหล่งต้นน�้าแม่น�้าสินธุ เมือง 

ส�าคญัได้แก่ ศรนีคร จมัม ูประชากร 

ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม  

ฮินดู  และศาสนาพุทธนิกาย 

มหายานทเิบต
แผนที่แสดงแคว้นต่างๆ ของประเทศอินเดีย
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วิหารทองหรือ Golden Temple ที่แคว้นปัญจาบ

• แคว้นหิมาจัลประเทศ (Himachal  

Pradesh) อยู่ทางตอนใต้ของแคว้นแคชเมียร์  

เมอืงส�าคญัคอื ศมิลา รามปุระ และธรรมศาลา

• แคว้นปัญจาบ (Panjab) เดิมเป็น 

แคว้นใหญ่ ต่อมาได้ถูกแบ่งเป็นของปากีสถาน 

และอนิเดยี โดยใช้ชื่อเดยีวกนั ประชากรส่วนใหญ่ 

เป็นชาวสิกข์ พูดภาษาปัญจาบี เมืองส�าคัญคือ  

จนัดกีาร์และอมฤตสาร์
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•  แค ว ้ น ห ร ย าณา  

(Harayana) เป็นที่ตั้งของทุ่งกุรุ- 

เกษตร ซึ่งเป็นสนามยุทธภูมิที่

ส�าคัญระหว่างตระกูลปาณฑพ 

กบัตระกลูเการพ ในวรรณคดขีอง 

อนิเดยีเรื่อง มหากาพย์มหาภารตะ 

อนัเป็นที่มาของคมัภรี์ภควทัคตีาการรบระหว่างตระกูลปาณฑพกับตระกูลเการพ 

ในเรื่อง มหาภารตยุทธ

พระพิฆเนศวร์ทรงบันทึก มหากาพย์มหาภารตะ  

ตามคำาบอกของมหาฤาษีวยาสะ
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• แคว้นอุตตราขัณฑ์  

(Uttarakhand) เดิมเป็นส่วน 

หนึ่งของแคว้นอุตตรประเทศ ม ี

อาณาเขตตอนเหนือเป็นเทือกเขา 

หิมาลัยและประเทศเนปาล มี 

เมอืงส�าคญัคอื หรทิวาร เป็นหนึ่ง 

ในเจ็ดเมืองศักดิ์สิทธิ์ของศาสนา

พราหมณ์-ฮินดู และเมืองพัทรี- 

นาถ เป็นที่ประทับของพระวิษณ ุ

หรอืพระนารายณ์

๒. ภำคตะวนัตกเฉยีง 
เหนือ

• แคว้นราชสถาน (Ra- 

jasthan) เป็นแคว้นเก่าแก่ พื้นที่ 

ส่วนใหญ่เป็นทะเลทราย ด้านทิศ 

ตะวันตกมีอาณาเขตติดต่อกับ 

ประเทศปากสีถาน เดมิเป็นแคว้น 

ชาวฮนิดทูี่เคร่งครดัในศาสนา ต่อมา 

ตกเป็นเมืองขึ้นของพวกโมกุล มี 

เมอืงส�าคญัคอื ชยัปุระ

พระวิษณุทำาด้วยหินชีสต์ (Schist) พบที ่

แคว้นเบงกอล อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖  

จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ พรินซ์ ออฟ เวลส์  

(Prince of Wales Museum) แห่งเมืองมุมไบ  

ประเทศอินเดีย
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๓. ภาคกลางตอนเหนือ
• แคว้นอุตตรประเทศ (Uttar- 

Pradesh) เป็นแคว้นใหญ่ ประกอบด้วยเทอืกเขา 

วนิธยั ที่ราบสูง และที่ราบลุ่มแม่น�้าคงคา เป็น 

ที่ตั้งของกรงุเดล ีและมเีมอืงส�าคญัได้แก่ อกักรา  

ตั้งอยู่ทางใต้ ซึ่งเป็นเมอืงแห่งมสัยดิ วงั และ 

ทชัมาฮาลของราชวงศ์โมกลุ เมอืงมถรุา ซึ่งเป็น 

เมืองแห่งสกุลช่างศิลปกรรมตั้งแต่ราชวงศ์ 

กษุาณะ ชาวฮนิดถูอืว่าเมอืงนี้เป็นถิ่นก�าเนดิของ 

พระกฤษณะ เมืองกุสินารา ซึ่งเป็นที่ที่พระ 

พุทธเจ้าเสดจ็ดบัขนัธปรนิพิพาน เมอืงสารนาถ  

ทัชมาฮาล  

ปูชนียสถานแห่งเมืองอักรา
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ที่ตั้งของป่าอิสิปตนมฤคทายวัน  

สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง 

ปฐมเทศนา เมืองพาราณสี ซึ่งมี 

แม่น�้าคงคาที่ถอืเป็นแม่น�้าศกัดิ์สทิธิ์ 

ของชาวฮนิด ูมศีาสนสถาน รปูเคารพ  

และการประกอบพิธีกรรมต่างๆ  

ของศาสนาฮนิด ูรวมทั้งเป็นสถานที่ 

เผาศพของชาวฮนิดูด้วย

๔. ภำคกลำง
• แคว้นมัธยประเทศ  

(Madhya Pradesh) มีเมือง 

ส�าคญัคอืโภปาล และใกล้กบัเมอืง 

นี้มีเมืองสาญจี ซึ่งเป็นที่ตั้งของ 

มหาสถูปสาญจี และหมู่เทวาลัย 

ธรรมเมกขสถูป สร้างขึ้นบนสถานที่แสดง

ปฐมเทศนา เมืองสารนาถ

สถูปเมืองสาญจี 

สร้างในสมัย 

พระเจ้าอโศกมหาราช
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ขชรุาโห (Khajuraho) ที่มรีปูเคารพ 

ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูมากมาย  

รวมทั้งลทัธตินัตระของฮนิดูด้วย

๕. ภำคตะวนัออกและ 
ตะวันออกเฉียงเหนือ

• แคว้นเบงกอลตะวัน 

ตก (West Bengal) อยู ่ติด 

บงักลาเทศ มเีมอืงส�าคญัคอื โกล- 

กาตา เป็นเมอืงใหญ่อนัดบัสองของ 

ประเทศ และมีพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ ่

ที่สดุในอนิเดยี ซึ่งรวบรวมโบราณ 

วัตถุ ศิลปวัตถุทั่วประเทศไว้เป็น 

จ�านวนมาก

• แคว้นตริปุระ (Tri- 

pura) มเีมอืงส�าคญัชื่อ อคัรตละ  

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนา 

ฮนิดู ลทัธไิวษณพนกิาย

• แคว้นพหิาร (Bihar)  

ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น�้าคงคา มีศาสน- 

สถานของศาสนาพุทธและศาสนา

เชนจ�านวนมาก มีเมืองส�าคัญ 

ได้แก่ ปัตนะหรอืปัฏนา ซึ่งในสมยั 

โบราณเรียกเมืองนี้กันว่า ปาฏลี- 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เมืองโกลกาตา

ซากโบราณสถานมหาวิทยาลัยนาลันทา
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บุตร เป็นเมืองหลวงสมัยพระเจ้า 

อโศกมหาราช ราชวงศ์เมารยะ  

เมืองนาลันทา เป็นศูนย์กลางการ 

ศึกษาพระพุทธศาสนาที่ส�าคัญ 

เมืองราชคฤห์ หรือแต่เดิมชื่อ 

มคธ เคยเป็นเมอืงหลวงของแคว้น  

เป็นศูนย์กลางศาสนาพุทธและ 

ศาสนาเชน มีพุทธคยา สถานที่ 

ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อยู่ริมแม่น�้า 

เนรญัชรา ศาสนสถานที่ส�าคญัอกี 

แห่งหนึ่งคอื วดัพระศรมีหาโพธิ์

๖. ภาคตะวันตก
• แคว้นคุชราต (Guja- 

rat) ด้านทิศเหนือเป็นแคว้นราช- 

สถานและปากสีถาน ทศิตะวนัออก 

จดแคว้นมธัยประเทศ ด้านตะวนัตก 

จดริมฝั่งทะเลอาระเบียน จึงเป็น 

ท่าเรือการค้ามาตั้งแต่สมัยโบราณ 

มเีมอืงส�าคญัคอื อาร์เมดาบาด ชมั- 

นคร และเชื่อกันว่าเป็นที่ตั้งเมือง 

ทวารกาของพระกฤษณะ ส่วน 

เมืองโลธาลนั้นมีความเก่าแก่ย้อน 

ไปถงึยุคอารยธรรมลุ่มน�้าสนิธุ
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ภาพสลักนูนสูงรูปมเหศวรมูรติหรือ 

พระตรีมูรติที่รวมมหาเทพทั้งสาม คือ 

 พระพรหม พระศิวะ และพระวิษณุ  

สมัยหลังคุปตะ  

มูรติประดิษฐานในถ้ำาเอเลเฟนตา เมืองมุมไบ

๗. ภาคใต้
• แคว้นมหาราษฏระ  

(Maharashtra) อยู่ทางตอนใต้ 

ของแคว้นมัธยประเทศและแคว้น 

คุชราต ด้านตะวันตกจดทะเล 

อาระเบยีน มเีมอืงมุมไบเป็นเมอืง 

ส�าคัญ เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรม 

และศาสนสถาน เช่น ถ�้าเอเลเฟน- 

ตา ส่วนเมอืงออรงักาบดัเป็นแหล่ง 

ศาสนสถานส�าคัญในศาสนาพุทธ  

ศาสนาฮนิดู และศาสนาเชน อาท ิ 

หมู่ถ�้าเอลโลรา หมู่ถ�้าอชนัตา
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• แคว้นโอรสิสา (Oris- 

sa) ด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ 

จดอ่าวเบงกอล แต่เดิมชื่อแคว้น 

กลิงคราษฎร์ มีเมืองส�าคัญคือ  

ภุพเนศวร ซึ่งได้รับสมญาว่าเป็น 

มารดาของเทวาลยัเพราะมเีทวาลยั 

มากกว่าพันแห่ง ที่มีชื่อเสียงมาก 

คือหมู่เทวาลัยลิงคราช เทวาลัย 

ไวตาล เทวาลยัสสิเิรศวร เทวาลยั 

ปรศุราเมศวร ส่วนเมอืงส�าคญัอกี 

เมอืงคอื โคนารกะ เดมิชื่อโคนารกั  

ซึ่งเคยเป็นเมืองท่าอันรุ่งโรจน์และ 

เป็นศนูย์กลางของพระพุทธศาสนา  

มเีทวาลยับูชาพระสุรยิเทพ

เทวาลัยพระสุริยเทพ  

เมืองโคนารกะ  

แคว้นโอริสสา

เทวาลัยพระสุริยเทพ  

เมืองโคนารกะ แคว้นโอริสสา
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•  แคว ้นกรณาฏกะ  

(Karnataka) หรือกรรณาฏัก  

แต่เดิมชื่อไมซอร์ ด้านทิศตะวัน 

ตกติดกับทะเลอาระเบียน เป็น 

ถ้ำาวิหารเอเลเฟนตา เมืองมุมไบ
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แหล่งก�าเนิดส�าคัญของนาฏศิลป์ 

พยาลตะและยักษคณะ แสดงใน 

มหากาพย์ของฮินดู เป็นดินแดน 

ของราชวงศ์จาลุกยะ ฮอยสาลา 

และราชอาณาจักรฮินดูที่ยิ่งใหญ่ 

แห่งสุดท้ายคือวิชัยนคร ก่อนจะ 

ถูกกองทัพมุสลิมตีแตกพินาศ 

ไป เมอืงส�าคญัคอื ตาลโีกตะ ที่ม ี

เทวาลัยจ�านวนมาก เมืองไอโฮเล  

มเีทวาลยัเก่าแก่ถงึ ๒๕ หลงั โดย 

เฉพาะหมู ่ถ�้าบาดามี ส่วนเมือง 

ส�าคัญยุคปัจจุบันคือ บังกาลอร์  

เป็นศูนย์กลางผลิตเทคโนโลยีที่ 

ทนัสมยัของอนิเดยี
พระกฤษณะทรงขลุ่ย จากเมืองกรณาฏกะ 

ประเทศอินเดีย อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖
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• แคว้นอานธรประเทศ (Andhra  

Pradesh) ประกอบด้วยภูเขา ที่ราบสูง ที่ราบ 

ลุ่มแม่น�้าและชายฝั่งทะเลยาวเหยียด ด้าน 

ทิศตะวันออกติดกับอ่าวเบงกอล เมืองส�าคัญ 

คือ ไฮเดอราบัด ที่เดิมเป็นศูนย์กลางศาสนา 

พราหมณ์-ฮินดูและศาสนาเชน ต่อมาเปลี่ยน 

เป็นฐานของสุลต่านซึ่งนับถือศาสนาอิสลาม  

เมืองติรูปตี เป็นที่ตั้งเทวาลัยพระเนกเตศวร  

เป็นแหล่งแสวงบุญส�าคัญของชาวฮินดู เมือง 

อมราวด ีเมอืงเก่าแก่ศนูย์กลางพุทธศาสนาและ 

พุทธศลิปะสมยัแรกๆ ด้วย
ศาสนสถานฮินด ู

ในแคว้นอานธรประเทศ
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• แคว้นทมฬินาฑู (Ta- 

mil Nadu) เป็นรฐัทางใต้สุด ทาง 

ทิศตะวันออกติดอ่าวเบงกอล ม ี

เมอืงส�าคญัคอื เจนไน หรอืมทัราส 

เดมิ เป็นเมอืงฐานอ�านาจแห่งแรกๆ  

ของบรษิทัอสีต์อนิเดยีขององักฤษ 

ที่เข้ามาท�าการค้าทางทะเลและ 

สร้างกองก�าลังอังกฤษโพ้นทะเล  

เมื อ งม ามั ลล า ปุ รั มหรื อมหา 

พลีปุรัม มีเทวาลัยส�าคัญและ 

ประติมากรรมที่โดดเด่น มีสกุล 

ช ่างประติมากรรมที่สร ้างงาน 

ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน เทวาลัย 

มีอายุเก่าแก่ถึงพุทธศตวรรษที่  

๑๒ กาญจปีุรมั เมอืงแห่งเทวาลยั 

อกีเมอืงหนึ่ง เมอืงธนัยะวู ในอดตี 

เป็นเมืองหลวงของราชวงศ์โจฬะ  

มีเทวาลัยพริหเทศวรเป็นศาสน- 

สถานพราหมณ์-ฮนิดู

เทวสถานฮินดูในแคว้นทมิฬนาฑู
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