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            สารนิพนธฉบับน้ี ศึกษาเรื่อง เทศกาลนวราตรีวัดพระศรีมหาอุมาเทวี มีวัตถุประสงค เพ่ือ 
ใหรูพิธีกรรมและความเชื่อเทศกาลนวราตรีวัดพระศรีมหาอุมาเทวี โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
และนําเสนอผลการศึกษาแบบพรรณนาวิเคราะห ขอมูลที่ใชในการศึกษาเปนขอมูลที่ไดจากเอกสาร
งานวิจัยที่เก่ียวของและการเก็บขอมูลภาคสนาม ชวงวันที่ 12 – 21 ตุลาคม พ.ศ. 2550  
         ผลการศึกษาพบวาเทศกาลนวราตรีเปนเทศกาลเฉลิมฉลองพระศรีมหาอุมาเทวีในภาคทุรคา
ซ่ึงมีชัยชนะอสูร จากความเชื่อของชาวฮินดูวาพระศรีมหาอุมาเทวีในภาคอวตารทุรคา ปราบอสูรได
สําเร็จจึงไดจัดงานเฉลิมฉลองและระลึกถึงชัยชนะของพระศรีมหาอุมาเทวี เพ่ือใหเห็นวาธรรมะยอม
ชนะอธรรม การประกอบพิธีกรรมเทศกาลนวราตรีแบงออกเปน 2 พิธีคือ พิธีแรก เปนพิธีบูชาพระศรีมหาอุ
มาเทวี ในปางอวตารตางๆ 9 วัน 9 คืน โดยมีขั้นตอนพิธีกรรมคือ มีการสวดมนตรายพระเวท ตลอด
เชา กลางวัน เย็น  มีการส่ันกระด่ิงเชิญองคเทพมารับเครื่องบูชา แตละคืนจะมีการเปลี่ยนเคร่ืองทรง 
พระศรีมหาอุมาเทวี และถวายไฟบูชา  พิธีที่สองเปนพิธีแหพระศรีมหาอุมาเทวี ซ่ึงจัดขึ้นในวัน
สุดทายของเทศกาล เรียกวันนี้วาวันวิชัยทัสมิ (วันแหงชัยชนะ) จะมีการอัญเชิญเทวรูปของพระศรี
มหาอุมาเทวี และบรรดาเทพตางๆ ออกแห ซ่ึงโดยทั่วไปเรียกกันวางานแหเจาแมวัดแขก  
เทศกาลนวราตรีสะทอนความเชื่อของชาวฮินดูซ่ึงมากราบขอพรพระศรีมหาอุมาเทวีและบรรดาเทพ
เจาตางๆ เน่ืองจากชวงเวลานั้นเปนชวงที่เทพเจาเสด็จลงมาประทานพรแกมนุษยพิธีกรรมและความ
เชื่อดังกลาวยังมีบทบาทตอสังคม กลาวคือ ประการที่ 1 เปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจ เม่ืออยูในสภาวะ
ไมสบายใจ  หากไดรวมพิธีกรรมตามความเชื่อจะทําใหมีกําลังใจเขมแข็งขึ้น  ประการที่ 2 เปน
เคร่ืองควบคุมความประพฤติของคนในสังคมซึ่งพิธีกรรมและความเชื่อจะเปนตัวกําหนดแนวทางการ
ประพฤติวาสิ่งใดควรไมควร  ประการที่ 3 เปนเคร่ืองผูกพันความเปนพวกเดียวกันเพราะการเขา
รวมพิธีกรรมตามความเชื่อ ยอมทําใหรูสึกวามีความเชื่อศรัทธารวมกันในสิ่งเดียวกัน เปนพวก
เดียวกัน  ประการที่ 4 เปนเครื่องผสานความเชื่อตางๆเขาดวยกัน คือ แมผูที่นับถือพุทธศาสนาก็
เขารวมพิธีกรรมของศาสนาฮินดูโดยไมรูสึกขัดแยงและประการที่ 5 เปนสัญลักษณใหเขาใจ
สาระสําคัญของชีวิต  เชน  ผูกระทําความดียอมไดรับการยกยอง  ดังเชน  พระศรีมหาอุมาเทวีใน
ภาคของทุรคา ซ่ึงไดกระทําความดีปราบอสูรราย  เพ่ือดับทุกขเข็ญแกเทวดาและมนุษย ความดีเปน
สาระสําคัญของชีวิตมนุษยที่เกิดมาในชาติหน่ึง ๆ พึงกระทํา 
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 The research aimed at studying the ceremony and beliefs related to the 
Navaratree festival at Pra Sri Uma Thevee Temple.  The quality research method was 
adopted, and the results were presented descriptively.  The data were gathered from 
documents, related research and field studies during October 12-21, 2007.  The research 
results revealed that the festival is meant to celebrate Durga, a form of the goddess Uma, 
who has victory over a demon.  According to Hinduism, the victory is to show that good 
always overcomes evil.  The ceremony has two parts.  The first one, which takes nine days 
and nights, is to celebrate Uma in her different aspects.  The procedure includes chanting 
of the Veda in the morning, noon and evening.  Bells are rung to invite gods to take 
offerings.  Each night, the goddess’ robe is changed, and fire is offered.  In the second part, 
on the final day of the ceremony, there is a procession to celebrate the goddess.  The final 
day is called Vijay Dasami (Victory Day), when the goddess and other god statues are 
carried in a procession.  In Thai, generally, it is known as the procession of the goddess of 
the Indian Temple. The ceremony reflects beliefs held by Hindus.  They come to the temple 
to ask for gods’ blessings because they believe gods descend to earth at the time of the 
year.  The ceremony and beliefs serve the following social functions.  First, Hindus who 
participate in the ceremony can raise their morale when they feel unhappy.  Second, the 
ceremony is a code of conduct for people in the society.  Third, people of the same faith 
are bonded because they have an opportunity to participate in an activity based on the 
same belief.  Fourth, the ceremony bonds people of different faiths; Buddhists feel 
comfortable to join the ceremony.  Fifth, it is a symbol teaching people the essence of life.  
Those who have done good deeds are admired.  For example, as an aspect of Uma, Durga 
is revered because she has defeated a demon, which, in turn, has relieved trouble for 
angels and humans.  The lesson is that humans, when they are still alive, should do good 
deeds.              
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ไดพิจารณาสารนิพนธเร่ือง เทศกาลนวราตรีวัดพระศรีมหาอุมาเทว ี : การศกึษาพิธกีรรมและความเชื่อ
ของ สุกัญญา ประเสริฐศรี ฉบับน้ีแลว เห็นสมควรรับเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาการศกึษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒได 

 
 อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ 

 
............................................................ 
  (รองศาสตราจารยอัครา  บุญทิพย) 

 
 ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

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

            (อาจารยพรธาดา  สุวัธนวนิช) 
 
 คณะกรรมการสอบ 
 
                           ……………………………………...    ประธาน 
    (ผูชวยศาสตราจารยอุษณา  กาญจนทัต) 
 
    .....................................................    กรรมการสอบสารนิพนธ 

      (รองศาสตราจารยอัครา  บุญทิพย) 
     
    .....................................................     กรรมการสอบสารนิพนธ 
          (อาจารย ดร.ดวงเดน บุญปก) 

  
 อนุมัติใหรับสารนิพนธฉบบัน้ีเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา 
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ของมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ  

   
                         ......................................................  คณบดีคณะมนุษยศาสตร 

     (รองศาสตราจารยเฉลียวศรี  พิบูลชล)  
        วันที่ ..... เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2551 

 
 



ประกาศคุณูปการ 
 

 สารนิพนธฉบับน้ีสําเร็จไดดวยความเมตตาและการชวยเหลือใหคําแนะนํา ตลอดจนแกไข
ขอบกพรองตางๆ เปนอยางดียิ่งจากรองศาสตราจารยอัครา  บุญทิพย อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ 
อาจารยพรธาดา สุวธนวนิช ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ผูชวยศาสตราจารยอุษณา  
กาญจนทัต และ อาจารยดร.ดวงเดน บุญปก กรรมการสอบสารนิพนธที่กรุณาเสียสละเวลาให
คําแนะนําชี้แนะขอบกพรองในการทําสารนิพนธฉบับน้ีผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความกรุณาเปนอยาง
ยิ่งและขอขอบพระคุณเปนอยางสูง ไว ณ โอกาสน้ีดวย 

 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุกทานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ไดประสิทธิ์
ประสาทวิชาความรูใหผูวิจัย จนสามารถนํามาเปนประโยชนในการทําสารนิพนธฉบับน้ีไดเปนอยางดี 

 ขอขอบคุณเพ่ือนนิสิตปริญญาโท วิชาเอกภาษาไทยทุกคน ที่ใหความชวยเหลือและให
กําลังใจแกผูวิจัย 
 สุดทายนี้กราบขอบพระคุณ มารดา และพี่ๆ ที่ใหความหวงใย ตลอดจนใหการสนับสนุนดาน
ทุนทรัพยแกผูวิจัย 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง  
 การศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตรและโบราณคดีทําใหทราบวามีชนชาติตางๆ เขามา
อาศัยและตั้งถิ่นฐานอยูในประเทศไทยมาเปนเวลาชานาน ชนชาติที่เขามาอาศัยและตั้งถิ่นฐานใน
ประเทศไทย เชน แขก ลาว พมา มอญ จีน อังกฤษ ญวน เปนตน  จากขอความดังกลาวขางตนจะ
เห็นวาประเทศไทยมีความหลากหลายของกลุมชาติพันธุมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

 การผสมผสานระหวางชาติพันธุและวัฒนธรรมดังกลาวทําใหสังคมไทยมีวัฒนธรรมและประเพณี
หลากหลาย  ทําใหมีพิธีกรรมสืบเน่ืองจากความหลากหลายน้ัน สิ่งเหลาน้ีไดสะทอนใหเห็นถึงความ
เชื่อและวัฒนธรรมอันเปนอัตลักษณของกลุมชนดังที่ ศิราพร ณ ถลาง (2548: 340) ไดกลาววา
พิธีกรรมและประเพณีเปนสวนสําคัญในวัฒนธรรมที่ใชสรางอัตลักษณของกลุมชนหรือชาติพันธุ เม่ือ
เรานึกถึงพิธีกรรมเราจะนึกถึงกลุมชนหรือชาติพันธุที่เปน “เจาของ” พิธีกรรมน้ันๆ ดวย 

 ดวงธิดา ราเมศวร (2537: 9) กลาววารากเหงาของความเชื่อและความศรัทธาของชาว
ตะวันออกเกิดจาก  2 ศาสนาเทาน้ันคือศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธ ถึงแมจะมีลัทธิอ่ืนๆเกิดขึ้น
มากมายอยางใดก็มักตองเก่ียวเนื่องกับ 2 ศาสนานี้เปนหลัก  แมปจจุบันคนไทยสวนใหญจะนับถือ
พุทธศาสนาแตอิทธิพลของศาสนา ฮินดูก็ยังคงดํารงอยูในวัฒนธรรมและประเพณีไทย จะเห็นไดวา
ในรัฐพิธีตางๆ เชน พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และประเพณีสวนบุคคล เชน   
งานแตงงานงานตั้งศาลพระภูมิงานโกนจุกฯลฯมีพิธีพราหมณ-ฮินดูแทรกอยูดวยเสมอและ
นอกจากนี้คนเชื้อสายอินเดียในประเทศไทยตางมีสวนอยางมากในการสืบสานรักษาวัฒนธรรม
ประเพณีอันเกี่ยวเนื่องกับศาสนาฮินดูใหปรากฏในสังคมไทยเพื่อแสดงอัตลักษณทางชาติพันธุ
และวัฒนธรรมอินเดีย 

 กิจกรรมทางประเพณีและวัฒนธรรมในสังคมไทยอยางหน่ึงที่แสดงใหเห็นวาอิทธิพลของ
ศาสนาฮินดูยังคงไดรับความนิยมนับถือในประเทศไทยคือการจัดงานเทศกาลนวราตรี เปนพิธีกรรม
ที่จัดขึ้นเพ่ือเปนการบูชาพระศรีมหาอุมาเทวีผูเปนเทพเจาสําคัญพระองคหน่ึงในศาสนาฮินดูโดยจัด
ในวันขึ้น 1 ค่ําถึง  9  ค่ําเดือน 11 (เดือนตุลาคม) ของทุกป ณ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี ถนนสีลม เขต
บางรัก  กรุงเทพมหานคร   

วัดพระศรีมหาอุมาเทวีเปนศาสนสถานของศาสนาฮินดู ศาสนิกชนของศาสนสถานแหงนี้นับ
ถือลัทธิศักติ หรือ ศักตินิกาย (SakTi) คือ ลัทธิที่ใหความสําคัญกับชายาของเทพเจา (พระศิวะ) โดย
เชื่อวาอิทธิฤทธิ์ของเทพเจาน้ันๆ จะแสดงออกมาโดยผานชายาของพระองค (วิทยา ศักยาภินันท. 2549 
: 129) ดังน้ันผูศรัทธาในศาสนาฮินดูรวมกับคณะกรรมการของวัดพระศรีมหาอุมาเทวีจึงจัดพิธีกรรมและ
กิจกรรมเพ่ือสรรเสริญพระศรีมหาอุมาเทวีในงานเทศกาลนวราตรี  
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 พระศรีมหาอุมาเทวีเปนชายาของพระศิวะ ผูเปนเทพที่มีบุคลิก 2 แบบ คือ กรุณาและ
ดุราย  ศักติของพระองคจึงมีบุคลิก 2 แบบน้ีในภาคที่เปนพระนางปารวตี จะปรากฏเปนหญิงงาม   
ใจดี ในภาคที่เปนเจาแมกาลีและเจาแมทุรคา จะดุรายและเปนผูพิทักษความยุติธรรมใหแกบรรดา
มนุษยและเทวดา 

 ในงานเทศกาลนวราตรี ณ วัดพระศรีมหาอุมาเทวีของทุกป จะมีการจัดพิธีกรรมขึ้นเพื่อ
ความเปนสวัสดิมงคลและเฉลิมฉลองในการที่เจาแมทุรคาประทานพรใหพระรามปราบทศกัณฑได
สําเร็จ ในการนี้ประเพณีฝายประเทศอินเดียตอนเหนือจะมีการทําหุนทศกัณฑและบรรดาอสูรขึ้นเม่ือ
พิธีกรรมดําเนินไปจนถึงวันสุดทายของเทศกาลนวราตรีก็จะทําการเผาหุนทศกัณฑและบรรดาอสูร
เปนนัยวาธรรมะมีชัยฝายอธรรม  

 พิธีกรรมนวราตรีจะเร่ิมตั้งแต ขึ้น 1 ค่ํา จนถึง 9 ค่ําเดือน 11เพ่ือบูชาพระศรีมหาอุมาเทวี
ในภาคอวตารตางๆ วันละ 1 ปาง เรียงตามลําดับคือ มหากาลี,  ทุรคา  หรือ  มหิษาสุรมรรทินี,  จามุณฑา,  
กาลี,  นันทา,  รักธาฮันตี,  สัคคมพารี,  ทุรคา  และลัคภรมารี  โดยในแตละวันจะมีการบูชาไฟและ
การแสดงฟอนรํา พรอมกับเปดโอกาสใหผูคนเขามาสักการะบูชาเพ่ือขอพร  สวนในวันสุดทาย จะมี
พิธีกรรมแตกตางกับวันอ่ืนๆ คือ  จะมีการอัญเชิญเทวรูปสําคัญออกจากเทวาลัยเพ่ือแหใหประชาชน
ไดสักการบูชาหรือเรียกวา งานแหพระแมอุมาวัดแขกสีลมนั่นเอง ซ่ึงขบวนแหมี 5 ขบวนดวยกัน คือ 
 ขบวนที่ 1 ขบวนคนทรงพระศรีมหาอุมาเทวี ผูที่เปนคนทรงในนามของพระศรีมหาอุมาเทวี  
จะทูนหมอกลาฮัมทําดวยทองเหลือง ซ่ึงชาวฮินดูถือวาเปนหมอศักด์ิสิทธิ์ ภายในบรรจุดวยทราย นํ้า 
เหรียญและเครื่องบูชาหนักไมต่ํากวา 20  กิโลกรัม โดยคนทรงจะทูนอยูบนศีรษะเพื่อแสดงวาขณะนี้
จิตเขาสภาวะทรงไมรูสึกหนักขณะแหไปตามทองถนน สวนผูที่เปนคนทรงเจาแมกาลี จะเสียบตรีศูล
ที่กระพุงแกม เม่ือเขาสูขบวนรถบุปผชาติจะเปลี่ยนจากเสียบตรีศูลที่กระพุงแกมมาแทงที่ปลายลิ้น 
 ขบวนที่ 2 ขบวนราชรถของพระกัตตวรายัน ขบวนนี้จะมีราชรถอยูในขบวนที่ตกแตงดวย
บุปผชาติสวยงามพระกัตตวรายัน เปนเทพที่มีนิสัยดุดันจึงไมนิยมเขาทรง เพราะหากเขาทรงแลวจะ
รุนแรงอาจเปนอันตรายได 
 ขบวนที่ 3 ขบวนคนทรงของพระขันธกุมาร ขบวนน้ีจะมีคนทรงในนามพระขันธกุมาร ซ่ึง
เปนโอรสของพระศรีมหาอุมาเทวี รางทรงน้ันจะเสียบเหล็กแหลมท่ีแกม และเกี่ยวตะขอเบ็ดหอยผล
มะนาวตามรางกาย พรอมกับแบกกาวาดี ซ่ึงทําดวยโครงเหล็ก ประดับดวย หางนกยูงและดอกไม
นานาชนิด 
 ขบวนที่ 4 ขบวนราชรถของพระขันธกุมาร ขบวนนี้จะเปนราชรถที่ตกแตงดวยดอกไม
บุปผชาติงดงาม 
 ขบวนที่ 5 ขบวนบุษบกขององคพระศรีมหาอุมาเทวี ซ่ึงขบวนนี้จะมีบุษบก ภายในบุษบก
จะมีพระศรีมหาอุมาเทวี พระพิฆเณศวร และพระกฤษณะ ประดับประดาดวยดอกไมอันงดงาม 
           ทั้งสองขางทางตั้งแตถนนสาธรจนถึงถนนสีลมจะมีผูคนมาตั้งโตะหมูบูชาพรอมนําเทวรูป
เคารพมาประดิษฐาน ไดแก พระศรีมหาอุมาเทวีในภาคตางๆ และพระพิฆเณศวร วัตถุประสงคของ
การตั้งโตะบูชาเพื่อถวายสักการะพระศรีมหาอุมาเทวี เพ่ือเปนการเสริมพลังเทวรูป และเพื่อเบิก
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เนตรเทวรูปที่ไดมาใหม หลังจากนั้น 2 วัน ศาสนิกชนจะรวมกันสรงน้ําพราหมณและผูเปนมาทรง 
พราหมณจะผูกดายมงคลสีแดงใหผูมารวมพิธีถือเปนการสิ้นสุดเทศกาล นวราตรี (ธนเดช เดชสวัสด์ิ. 
2549: 314) 

 เทศกาลนวราตรีเปนประเพณีสืบทอดใหเห็นอิทธิพลความเชื่อของลัทธิศาสนาฮินดูของ
ประเทศอินเดีย มาสูประเทศไทย ณ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร ความเชื่อ
ศรัทธาน้ีมิไดจํากัดอยูแตในหมูผูนับถือศาสนาฮินดูเทาน้ัน แตยังมีอิทธิพลตอคนไทยที่นับถือศาสนา
พุทธดวย พิธีกรรมและความเชื่อดังกลาว จึงเปนประเด็นที่ทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาคนควาเพ่ือความ
เขาใจลัทธิ พิธีกรรมและความเชื่อศาสนาอ่ืนในสังคมไทยที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

   

ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 
 การศึกษาในครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาวิเคราะหพิธีกรรมและความเชื่อในเทศกาลนวราตรี 
ณ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี กรุงเทพมหานคร 

 

ความสําคญัของการศึกษาคนควา 
 การศึกษาวิเคราะหพิธีกรรมและความเชื่อเทศกาลนวราตรี ณ วัดพระศรีมหาอุมาเทวีจะทํา

ใหเขาใจแนวคิดในการจัดกิจกรรม พิธีกรรม ซ่ึงไดรับอิทธิพลมาจากความเชื่อ ความศรัทธาใน
ศาสนา ฮินดู และทําใหทราบถึงบริบทที่เก่ียวของกับวิถีชีวิต สังคม และวัฒนธรรมของผูศรัทธาใน
ศาสนาฮินดู โดยเฉพาะผูที่นับถือองคเทพพระศรีมหาอุมาเทวีรวมทั้งเขาใจความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของสังคมไทยอีกดวย  
 

คํานิยามศัพทเฉพาะ 
 เทศกาล  นวราตรี  หมายถึง วันบูชาประจําปพระศรีมหาอุมาเทวีในภาคอวตารตางๆ 9 
ปาง ซ่ึงจัดขึ้น ณ วัดพระศรีมหาอุมาเทวีกรุงเทพมหานครตั้งแตวันขึ้น 1ค่ําเดือน 11 ถึงวันขึ้น 9 ค่ํา
เดือน 11 รวมทั้งสิ้น 9 วัน 9 คืน 
 

วิธีการดําเนินการศึกษาคนควา 
  ในการศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยจะดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 
   1. ศึกษาเอกสารและงานวจัิยที่เก่ียวของกับลัทธิความเชื่อศาสนาฮินดู และเทศกาลนวราตร ี
   2. เก็บขอมูลภาคสนาม  ณ  วัดพระศรีมหาอุมาเทวชีวงเทศกาลนวราตรวีันที่ 12-21 ตุลาคม  

พ.ศ.2550 
     3. วิเคราะหขอมูลพิธีกรรมและความเชื่อเทศกาลนวราตร ี
     4. เสนอผลการศึกษาแบบพรรณนาวิเคราะห 

 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับพิธีกรรมนวราตรี 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่องเทศกาลนวราตรี วดัพระศรีมหาอุมาเทวี ผูวจัิยไดศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เก่ียวของเพ่ือนํามาใชเปนแนวทางในการศึกษาคนควา โดยมีเน้ือหาตางๆ ตามลําดับดังน้ี 
 1. เอกสารที่เก่ียวของกับศาสนาฮินดู 
 2. เอกสารที่เก่ียวของกับพิธีกรรมและความเชื่อ 
           3. งานวิจัยที่เก่ียวของกับศาสนาฮินดู 
           4. งานวิจัยที่เก่ียวของพิธีกรรมและความเชื่อ 
             

1.  เอกสารที่เก่ียวของกับภูมิหลังของศาสนาฮินดู 
 วิทยา ศักยาภินันท (2549: 1) กลาวถึงความเปนมาของคําวาฮินดูวา ฮินดู มาจากคําวา 
สินธู (Sindhu) เปนคําที่ชาวเปอรเซียใชเรียกกลุมชนที่อาศัยอยูในที่ราบลุมแมนํ้าอินดัส (Indus) 
กําเนิดคร้ังแรกของคําๆ น้ี นาจะอยูในชวงคริสตศักราช 700 ป ซ่ึงเปนระยะที่ชาวมุสลิมเริ่มติดตอ
กับอินเดีย ไมปรากฏคําน้ีในภาษาโบราณใดๆของอินเดียไมวาจะเปนภาษาสันสกฤต บาลี หรือ 
ปรากฤต สวนคํา อินเดีย มาจากคําวา อินดัส น่ันเอง จะเห็นวา คําวา ฮินดู มีรากฐานทางภูมิศาสตร
มากกวาทางศาสนา ตอมาจึงมีการเรียกศาสนาของกลุมคนที่มีหลักแหลง ณ บริเวณลุมแมนํ้าอินดัส
วา ศาสนาฮินดู (Hinduism) ทั้งนี้เพ่ือใหแตกตางจากศาสนาอ่ืนๆ ที่กําเนิดแลวในสมัยน้ัน เชน 
ศาสนาโซโรอัสเตอร พุทธศาสนา และศาสนาอิสลาม เปนตน 
 เสรี วุฒิธรรมวงศ (2540: 23 - 24) กลาวถึงความเปนมาของคําวาฮินดูวาศาสนาฮินดูไดชื่อมา
จากแมนํ้าสินธู  ซ่ึงเปนแมนํ้าสายสําคัญที่ไหลผานประเทศปากีสถานในปจจุบัน และสวนหนึ่งไหล
ผานรัฐปญจาบในอินเดียดวย โดยท่ีปากีสถานเองนั้นเคยเปนสวนหนึ่งของประเทศอินเดียมากอน 
และแยกตัวออกเปนประเทศอิสระเม่ืออังกฤษคืนเอกราชใหแกประเทศอินเดียในป พ.ศ.2490 นับแต
โบราณกาลมา แมนํ้าสินธูจึงมีความสําคัญตอประเทศอินเดียและประเทศปากีสถานทั้งในดานเศรษฐกิจ 
สังคม และในดานจิตใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งชาวฮินดูน้ันนับถือวาแมนํ้าสินธูเปนแมนํ้าที่ศักด์ิสิทธิ์สาย
หน่ึงในศาสนาของตน ลํานํ้าน้ีเชื่อมตอกับแมนํ้าที่สําคัญหลายสายในรัฐปญจาบดวยกันคือ โสหัน บิอัส 
เจนูบ เชลุม ระวี และสัตเลช กอนที่จะไหลลงสูทะเลอาหรับที่เมืองสินด 
 ในภาษาสันสกฤต คําวา “สินธู” หมายถึงแมนํ้า โดยเฉพาะอยางยิ่งแมนํ้าสินธู ซ่ึงเปน
แหลงอารยธรรมที่เกาแกที่สุดของโลกแหงหน่ึง เรียกวาอารยธรรมลุมแมนํ้าสินธู เมืองโมเหนโชดาโร
และเมืองหรัปปาเปนตัวอยางที่ดีที่สุดของแหลงอารยธรรมโบราณแหงน้ีชื่อแมนํ้าสินธูรูจักกันในตํารา
ภาษาอังกฤษวา Indus ซ่ึงเปนการเขียนอยางกรีกหรือเปอรเซีย แมชื่อประเทศอินเดียก็มาจากคําๆ
น้ีน่ันเอง โดยที่ชาวกรีกโบราณเปนผูเรียกขานขึ้นกอน และอังกฤษก็เรียกตาม ทั้งๆ ที่โดยความเปนจริง
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แลวเดิมประเทศอินเดียมีชื่อวา “ภารตวรรษ” ตามชื่อของพระราชาผูเปนปฐมกษัตริยของอินเดียแตชื่อ
ด้ังเดิมน้ีหาเปนที่รูจักโดยทั่วไปไม แมภาษาฮินดีและชื่อฮินดูสถานก็มีที่มาจากชื่อแมนํ้าสินธูน้ีเชนกัน 
  พวงผกา คุโรวาท (2549: 247) ไดกลาวถึงความเปนมาของศาสนาฮินดูวาศาสนาฮินดูมี
ที่มาจากศาสนาพราหมณ โดยถือพระพรหมเชนกัน แตมีการแกไขเพิ่มเติมจากของเดิม ซ่ึงลักษณะที่
ตางกันก็คือถือวาโลหิตของพระพรหมทําใหเกิดเทพอีกองคหนึ่ง ทรงพระนามวา พระรุทระ แลว
พระรุทระยังแบงภาคหรือที่เรียกวาอวตาร ออกเปนเทพอีกสององค คือ พระศิวะ และพระนารายณ  แลว
เทพทั้งหลายยังแบงไปอีกมากมาย 
 นงเยาว ชาญณรงค (2545: 259 - 260) กลาวถึงความเปนมาของศาสนาฮินดูวาศาสนา
ฮินดูเปนศาสนาที่เกาแกมากที่สุดในโลกศาสนาหนึ่ง มีอายุมากกวา 4,000 ป จากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร และโบราณคดี ที่ขุดคนพบอารยธรรมลุมแมนํ้าสินธุ (Indus Valley Period) 
สันนิษฐานไดวา ชาวพ้ืนเมืองด้ังเดิมที่อาศัยอยูในชมพูทวีป หรือประเทศอินเดียในสมัยโบราณนั้นได
มีความเจริญทางวัฒนธรรมและอารยธรรมสูงแลว และมีการนับถือลัทธิศาสนาอยางเปนระบบ มี
การปนรูปเคารพของเทพตางๆ ที่ตนนับถือ การนับถือศาสนาในสมัยน้ันเปนลักษณะพหุเทวนิยม 
แบบนับถือผีสางเทวดาและธรรมชาติ (Animism)  
 ตอมาพวกอารยันซ่ึงเปนเผาที่อาศัยอยูทางตอนเหนือของชมพูทวีปแถบใกลเทือกเขา
หิมาลัยซ่ึงเปนชนเผานักรบ มีความสามารถสูงในการผลิตอาวุธและรถศึก และมีความชํานาญเชี่ยวชาญ
ในการใชอาวุธบังคับมาและรถศึก เกงกลาในการรบ ชอบทําสงครามขยายดินแดน พวกอารยันได
เขารุกรานครอบครองดินแดนอุดมสมบูรณลุมแมนํ้าสินธุและคงคา จนไดครอบครองชมพูทวีปไวใน
อํานาจเกือบทั้งหมด พวกอารยันเขาปกครองและตั้งม่ันอยูในบริเวณแควนปญจาบ และดวยนโยบาย
และกุศโลบายในทางการเมืองการปกครอง ชาวอารยันจึงพยายามกลืนชาติและทําใหชาวพ้ืนเมือง
เจาของถิ่นเดิมยอมรับดวยวิธีการตางๆ และที่สําคัญประการหนึ่งคือการรวมเอาลัทธิศาสนา ความ
เชื่อของพวกพื้นเมือง เขามาไวในศาสนาของพวกตน โดยมีการปรับปรุงใหเขากันได เกิดเปน
วิวัฒนาการของศาสนาขึ้น เทพที่เคารพตางๆ ของชาวพ้ืนเมืองเดิมถูกปรับปรุงใหเปนสวนหนึ่งของ
ศาสนาเปลี่ยนแปลงชื่อและเรื่องราวใหเปนเทพสูงสุดในศาสนาและอันดับรองลงมาแลวแตความสําคัญ 
เพ่ือใหมีความนับถือความเชื่อรวมกันในแนวทางเดียวกัน พวกนักบวชชาวอารยันไดรวบรวมเรื่องราว
และแตงเติมบทสรรเสริญพระเจา กฎวินัย แนวทางปฏิบัติ พิธีกรรม ขึ้นเปนคัมภีร เพ่ือเปนหลักการ
ของศาสนาขึ้น เรียกวา “คัมภีรพระเวท” ซ่ึงมีปรากฏหลักฐานเปนลายลักษณอักษร หลังจากน้ัน
ศาสนาพราหมณก็แบงเปนยุคตางๆ ตามวิวัฒนาการของศาสนาตอมา 
 ศาสนาฮินดูเดิมในสมัยยุคแรกๆ เรียกวา ศาสนาพราหมณ แตตอมาเกิดมีศาสนาพุทธและ
ศาสนาเชนขึ้น และมีผูนับถือศาสนาทั้งสองมากขึ้น ทําใหศาสนาพราหมณตกต่ําเสื่อมความนิยมนักบวช
ในศาสนาจึงชวยกันพยายามแกไขปรับปรุงเนื้อหาสาระและหลักธรรมคําสอนใหดีขึ้นและเหมาะสม
กับสภาวการณ เกิดการปฏิรูปศาสนาเดิม เปนศาสนาที่ปฏิรูปปรับปรุง แตงคัมภีรเพ่ิมเติมขึ้น ไดแก 
คัมภีร อุปนิษัท และคัมภีรภควัทคีตา และเพ่ิมเติมความเชื่อเรื่องการอวตารของพระเจา คือพระนารายณ 
โดยถือวาพระพุทธเจาเปนอวตารปางที่ 9 เพ่ิมเขามา จากการวิวัฒนาการและปฏิรูปศาสนาใหดีและ
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เหมาะสมยิ่งขึ้นเพ่ือยืนหยัดอยูไดทามกลางศาสนาที่เกิดใหมน่ีเองศาสนาพราหมณจึงกลายเปน
ศาสนาฮินดูในเวลาตอมา 
 ศาสนาฮินดู เปนศาสนาพหุเทวนิยม คือ นับถือพระเจาหลายองครวมทั้งนับถือผีสาง
เทวดาและมีความเชื่อวาธรรมชาติตางๆ มีจิตวิญญาณที่มีพลังอํานาจแฝงเรนอยู จึงยกยองใหเปน
เทพเทพีมากมาย 
 สุชีพ  ปุญญานุภาพ (2545: 312) กลาวถึง ศาสดาของศาสนาฮินดูวา ศาสนาฮินดูไมมี
ศาสดาจริงจังเหมือนศาสนาอ่ืน แตมีหัวหนาลัทธิหรือผูแตงตํารา 
 วนิดา  ขําเขียว (2543: 59 - 60) กลาววา ศาสนาฮินดูเปนศาสนาเกาแกมากจึงยากแก
การสืบคนหาประวัติผูใหกําเนิดศาสนา ดังนั้นจึงไมมีหลักฐานที่เปนลายลักษณอักษรอยางแนชัดวา
ใครเปนศาสดา นักศาสนาในยุคปจจุบันหลายทาน มีความเห็นวาศาสนาฮินดูมีองคประกอบศาสนา
ไมครบถวน จึงนิยมเรียกกันวาลัทธิ “ฮินดู” แตพวกที่เปนฮินดูไดโตแยง โดยยืนยันคํากลาวของ
อาจารยที่สั่งสอนกันตอๆมาวา พระศาสดาของศาสนามีอยูหลายองค 
 จินดา  จันทรแกว และคณะ (2546: 106 - 107) กลาวถึงคัมภีรศาสนาฮินดูวา 
 คัมภีรฮินดูแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
 1. ศรุติ ไดแก  คัมภีรพระเวททั้ง 4  ถือวาเปนสิ่งที่ไดยินไดฟงมาจากพระเปนเจาโดยตรง   
ไมมีผูแตง แตเปนการคนพบของพระฤาษีทั้งหลาย เปนของที่มีอยูชั่วนิรันดร (นิตย) เปนลมหายใจ
ของพระเปนเจา เปนสัจธรรมที่แสดงถึงประสบการณทางวิญญาณของพระฤาษีทั้งหลายในอดีตกาล
ที่ยาวนาน พระเวทแบงออกเปน 4 คัมภีร คือ 
  1.1 ฤคเวท เปนคัมภีรเกาแกที่สุด เปนบทเพลงสวดหรือมนตรสรรเสริญออนวอนพระ 
เปนเจาและเทวี มีบทเพลงสวด 1,017 บท แสดงใหเห็นถึงการยกยองอํานาจธรรมชาติในการตอสู
ระหวางแสงสวางกับความมืด ความรอนกับความหนาว อํานาจธรรมชาติถูกยกฐานะเปนเทพเจา มี
เทพเจาสําคัญ ๆ คือ อัคนี, อินทร, สูรยะ, วรุณ, อุษา, อัศวิน, ปฺฤฤวี, มรุต, รุทระ, ยมะ ฯลฯ บท
เพลงสวดจะมีชื่อพระฤษีผูแตงบทสวดนั้นๆ 
  1.2 ยชุรเวท เปนคัมภีรคูมือพราหมณในการทําพิธีบูชายัญ จัดตามลําดับเพลงสวดซึ่ง 
สวนมากนํามาจากฤคเวท ถือวาเปนคัมภีรที่จะตองศึกษาเปนพิเศษ และมีสาขาแตกตางไปเปน
จํานวนมาก 
  1.3 สามเวท เปนบทรอยกรองทั้งหมด มีถงึ 1,549 บท แตมีเพียง 78 บทเทาน้ันที่ไม 
อาจหารองรอยไดในฤคเวท คําฉันทเหลาน้ีไดคัดเลือกและจัดไวเพ่ือสวดในพิธียัญกรรมหรือถวาย 
นํ้าโสม คําสวดออนวอนหลายบทมุงเฉพาะโสมเทพ พระอัคนี และพระอินทร แตบทฉันทเหลาน้ีไมสู
มีคุณคาทางวรรณกรรมหรือรองรอยทางประวัติศาสตรนัก 
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  1.4 อถรรพเวท เกิดขึ้นหลังคัมภีรอ่ืนๆ ทั้งหมด หน่ึงในหกเปนรอยแกว สวนคํารอยกรอง
บางสวนสบืรองรอยไดในหนังสือเลมที่ 10 ของฤคเวท เปนคัมภีรเวทมนตรคาถาเพื่อสิ่งที่ปรารถนา
และกําจัดส่ิงทีเ่ปนอันตราย  
   นอกจากนี้ แตละคัมภีรดังกลาวยังแบงออกเปนสวนใหญๆ อีก 4 สวน คือ สังหิตา 
(มนตร), พรมหมณะ, อารัณยกะ และอุปนิษัท 
   1.4.1 สังหิตา หรือมนตร เปนเพลงสวดสรรเสริญออนวอนพระเปนเจาและเทว ี                      
   1.4.2 พราหมณะ เปนคัมภีรคูมือในการทํายัญกรรม  
  1.4.3 อารัณยกะ เปนคัมภีรอธิบายปรัชญาในการทําพิธกีรรมและบูชาตาง ๆ โดย
ยกนิทานเปรยีบเทียบ 
  1.4.4 อุปนิษทั เปนสวนสรปุของพระเวท (เวทานตะ) เปนคัมภีรวาดวยการคนคิด
ทางปรัชญาและ อุทานธรรม ซ่ึงเปดเผยใหเห็นความจริงทางนามธรรมอยางลึกซ้ึง 
   คัมภีรพระเวทถือวาเปนการบันทึกเร่ืองราวท่ีคนธรรมดามองไมเห็นเพราะเปนการ
เปดเผยของเทพเจาดังกลาวแลวแกนของพระเวทจึงเปนเรื่องของการทําพิธีกรรมตาง ๆ เพ่ือใหเกิด
ความม่ังมีศรีสุขในชีวิตนี้คือพูดถึงความตองการทางวัตถุและความสุขที่ผูทําพิธีออนวอนปรารถนา 
แตเปนที่นาสังเกตวาความคิดเร่ืองการบูชาบวงสรวงในพระเวทมีลักษณะพิเศษอยูตรงที่วาการบวงสรวง
หรือยัญกรรมใด ๆ ถากระทําอยางเหมาะสม ถูกตองแลว จะมีอํานาจยิ่งกวาเทพเจาเสียอีก 
 2. สมฤติ เปนคัมภีรขั้นสอง แปลตามศพัทวา “สิ่งที่จําไวได” จึงเปนสิ่งที่จดจํากันมาและ
ถายทอดกันสืบตอมา ซ่ึงถือวาไดรับแรงกระตุนจากพระเวทอีกทีหน่ึง คัมภีรเหลาน้ีคือ  
  2.1 คัมภีรธรรมศาสตร เปนตํารากฎหมาย เพ่ือวางระเบยีบความประพฤตขิองประชาชน
และสังคม โดยมีจุดมุงหมายเพื่อความเจริญของสังคมฮินดู ดังน้ัน ชื่อของผูใหกําเนิดกฎหมายคือ 
มนู, ยาชญวัลกยะ และปราศระ   
     2.2 คัมภีรอิติหาส คือคมัภีรวาดวยวีรกรรมของวีรบรุษ อันไดแก มหากาพยทั้งสอง คือ 
รามายณะ หรือรามเกียรติ์ กับ มหาภารตะ ซ่ึงเปนตวัอยางแสดงผลของการประพฤตธิรรมตามแนว
คัมภีรธรรมศาสตร 
  2.3 คัมภีรปุราณะ เชนเดียวกับคัมภีรอิตหิาส ทั้งสองคัมภีรน้ีรวมกันมีชื่อวา พระเวท
คัมภีรที่ 5 จุดประสงคของคัมภีรน้ีก็คือ การสอนศาสนาแกประชาชนโดยเลาเรือ่งเทพนิยาย, นิทาน 
และพงศาวดารตาง ๆ คัมภีรน้ีรูจักกันดีที่สุดในกลุมชาวบานทัว่ไป     
  2.4 คัมภีรอาตมะ เปนคัมภีรสําคัญของแตละนิกายวาดวยการบูชาเทพเจา พรอมทั้ง
ขอปฏิบัติ แบงออกเปน 3 ประเภทคือ 1) ไวษณวะ-อาคม มีพระวษิณุเปนหลัก 2) ไศวะ-อาคม มี
พระศิวะเปนหลัก และ 3) ศกัตะ-อาคม หรือ ตันตระ มีศักติ หรือเทว ีเปนหลัก แมจะแตกตางออกไป
ตามแนวนิกายทุกคัมภีรก็มีพระเวทเปนหลักยึดทั้งน้ัน 
              กีรติ  บุญเจือ (2530: 112) กลาวถึงคัมภีรของศาสนาฮินดูวา  คัมภีรเกาแกที่สุด คือ 
คัมภีรพระเวท ซึ่งเกิดขึ้นในสภาพของสูตรตางๆ ที่เกี่ยวกับบทบาทของเทพตางๆ ชาวฮินดูเชื่อวา 
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มีผูผูกขึ้นโดยการดลใจของพระเจา ใชประโยชนสําหรับสอนใหรูจักเทพแตละองค และยอเกียรติเทพ
เจาในพิธีกรรม คัมภีรที่มีอิทธิพลตอชาวบานที่นับถือศาสนาฮินดูอยางมาก ก็คือ อาคมะ 3 เลม คือ  
ศิวาคมะ ไวษณาคมะ และศักติยาคมะ ทําใหชาวบานเนนการนับถือศาสนาฮินดูในปจจุบันเปน 3 
ลัทธิ คือ ลัทธิพระศิวะ ลัทธิพระนารายณ และลัทธิศักติซ่ึงมีแนวโนมทางปฏิบัติลึกลับ 
 อุษณีย  เกษมสันต ณ อยุธยา (2546: 24) กลาววา สัญลักษณทางศาสนาพราหมณ-ฮินดู 
สําคัญที่สุด คือ ตัวอักษรอานวา โอมฺ มาจาก อุ-อะ-มะ ซ่ึงเปนสัญลักษณแทนพระตรีมูรติเทพ  
 คือ อุ แทนพระศิวะ หรือพระอิศวร อะ แทนพระนารายณ หรือพระวิษณุ มะ แทนพระ
พรหมา หรือพระพรหมธาดา เคร่ืองหมายสวัสดิกะเปนสัญลักษณที่ทุกนิกายและทุกลัทธิใช สวนมาก 
สวัสดิกะ เปนเคร่ืองหมายของพระพิฆเณศวร หรือพระคเณศ หมายถึง เปนมงคลทุกทิศ ทุกทาง ทุก
ดาน ทุกมุม ปราศจากอุปสรรคทั้งปวง ในประเทศไทย เทวสถานโบสถพราหมณใชรูป คือ ทั้งตรีศูล
และตัวอักษร อ อุ ม เปนสัญลักษณ 
 ประสาร  สมพงษ (2544: 49) กลาวถึง สัญลักษณของศาสนาฮินดูวา “โอม” จัดเปนคํา
ศักด์ิสิทธิ์สําหรับชาวฮินดูเปนคําระบุรวมถึงเทพเจาทั้งที่มีตัวตน (personal) และไมมีตัวตน (impersonal) 
คําวา โอม เปนคําที่เปลงออกมาจากการรวมกันของอักษร 3 ตัว คือ อุ อะ มะ มีคําอธิบายในเชิง
ปรัชญาวา ในเบื้องตนอันกําหนดเวลาไมได มีแตพรหมันอันเปนภาวะสงบนิ่งยิ่งใหญ (supreme 
silence) จากพรหมันน่ันเอง ไดกําเนิดพลังที่ฉายเปลงออกมาเปนพลังเสียงแรกสุด (Primal sound) 
น่ันคือคําวา “โอม” อาศัยถอยคําน้ี ไดกอกําเนิดส่ิงสรางสรรคตางๆ อันประกอบดวยธาตุ 5 อยางคือ 
อากาศธาตุ อาโปธาตุ วาโยธาตุ เตโชธาตุ และปฐวีธาตุ พลังของพรหมันที่แสดงออกมาโดยผานโอม 
จึงไดซึมแทรกเขาไปในสรรพสิ่ง และเปนตัวการควบคุมสรรพสิ่งไว ดังนั้นจึงมีคําเรียกอีกอยางวา 
“ปราณวะ” แปลวาไหลผานปราณ หรือ ชีวิตทั้งมวล 
 ดวยศาสนาฮินดู เปนศาสนาประเภทเทวนิยม สัญลักษณในศาสนาจึงสื่อถึงเทพเจาตางๆ 
นอกจากนี้ยังนิยมสรางสัญลักษณและเคร่ืองหมายไวบนหนาผาก หรือสวนอ่ืนๆ ของรางกาย นิกาย
ไวษณพ ซ่ึงนับถือพระวิษณุหรือพระนารายณ ทําเคร่ืองหมายอักษรโอม ไวบนหนาผาก เหนือ
ระหวางคิ้ว, นิกายไศวะ ที่นับถือพระศิวะ ทําเครื่องหมาย 3 เสน ซอนกัน ไวบนหนาผาก
เคร่ืองหมายนี้ทําดวยกระแจะจันทนบาง ผงหรือขี้เถาวิเศษบาง สีขาวก็มี สีแดงก็มี เรียกวา สีหา
สันทน แปลวา ที่น่ังของสีหะคือมหาเทพที่ตนนับถือ 
           ภัทรพร  สิริกาญจน  (2546: 110) กลาวถึงนิกายศาสนาฮินดูวามี 3 นิกายคือ 
 1. นิกายไวษณพ (คือผูนับพระวิษณุ) พระกฤษณะในภควัทคีตาไดรับการบูชาในฐานะเปน 
อวตารของพระวิษณุ ตอมาพระกฤษณะ พระวิษณุ และพระนารายณก็ดี หมายถึงเทพเจาองค
เดียวกันแตพระกฤษณะเปนที่รูจักกันดีที่สุด รองลงมาไดแกพระรามในคัมภีรรามายณะ (รามเกียรติ์) 
ในคัมภีรปุราณะพูดถึงนารายณสิบปางโดยมีพระพุทธเจาเปนอวตารปางที่เกา การยกยองพระวิษณุ
จากเทพเจาของดราวิเดียนมาเปนพระเจาผูยิ่งใหญเพียงพระองคเดียวซึ่งเปนการแสดงวิวัฒนาการ
ในเทพนิยายฮินดูอยางสําคัญทีเดียว 
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 2. นิกายไศวะ ไมสูกวางขวางเหมือนนิกายแรก พระศิวะเปนเทพเจานอกคัมภีรพระเวท 
แตตอมาเปนที่ยอมรับกันในหมูวรรณะพราหมณ แตถึงอยางน้ัน พราหมณผูทําพิธีในวัดพระศิวะดูจะ
มีศักด์ิศรีต่ําในสังคม ทั้งผูนับถือสวนใหญไมใชวรรณะพราหมณ ที่แคชเมียร ลัทธิไศวะแพรหลาย
มาก มีบทเพลงสรรเสริญพระมหาเทพศิวะอยางลึกซ้ึง มีนิกายยอยของลัทธิไศวะที่สําคัญคือ วีรไศวะ 
หรือ ลิงคายัด ซ่ึงแพรหลายในรัฐกรณาภูกะ (ไมซอร) ในคริสตศตวรรษที่ 12 แตมีลักษณะแปลกจาก
นิกายเดิมดวยเนนศรัทธา คือความเชื่อ แตไมเห็นดวยกับพิธีกรรมของพวกพราหมณ  
 3. นิกายศักติ ซ่ึงเปนการบูชาชายาหรือพระมเหสีของพระเปนเจา เชน กาลี หรือทุรคา 
เปนตน แตลัทธิบูชาเจาแมน้ีมีความเก่ียวพันกับลัทธิตันตระ ซ่ึงพัฒนามาแตคริสตศตวรรษที่ 7 
จนถึงที่ 15 มีทั้งของฮินดูและพุทธ มีจุดมุงหมายเพื่อโมกษะหรือการเขาเปนอันหนึ่งอันเดียวกับพระ
เปนเจา แตในขณะเดียวกันก็เพ่ือบรรลุความสําเร็จตาง ๆ ในโลกดวย เชน ความรัก ธุรกิจ รักษาโรค 
แกแคนศัตรู เทวีในฐานะเปนศักติ (มเหสี) ของพระศิวะถือวาเปนพลังพิเศษในเรื่องการเสพเมถุน
และเวทมนตรคาถา   
          ธนู แกวโอภาส (2542: 226 – 231) กลาวถึงเทพเจาในศาสนาฮินดูวา เทพเจาสูงสุดเชื่อ
วาเปนปฐมเหตุแหงการเกิดทุกส่ิงทุกอยางในเอกภพทรงอยูเหนือเทพเจาทั้งปวง สภาพสูงสุดทรง
สภาพอยูนิรันดรไมมีเบื้องตน ไมมีที่สิ้นสุด ทรงอยูเหนือกาลเวลา อวกาศ และเหตุผลสภาพสูงสุด
ทรงแสดงศักดาปรากฏออกมาใหเห็นเปนหลักใหญ 3 ประการดวยกัน คือ เปนพระผูสราง พระ
ผูรักษา และพระผูทําลาย สภาพสูงสุดของพระเจาทั้งสามประการแสดงออกมาในรูปของเทพเจา 3 
พระองค คือ 
 1. พระพรหมคือเทพเจาผูสราง มี 4 พักตร แสดงใหเห็นความรอบรูทั่วทิศ พระองคทรง
สรางทุกอยางในเอกภพ มีมเหสีนามวา สุรัสวดีซ่ึงเปนเทพีเจาแหงศิลปสรางสรรคทั้งมวล ปจจุบัน
ชาวฮินดูไมไดเคารพพระพรหมวาเปนเทพเจาองคสําคัญและไมมีโบสถ วิหารสรางใหแกพระพรหม 
ยกเวนที่แหงเดียวเทาน้ันคือที่พุษการ (Pushkar) อยางไรก็ดีคร้ังหน่ึงพระพรหมเคยไดรับความนิยม
และไดรับการกราบไหวบูชาจากชาวฮินดูมาก แตตอมาชาวฮินดูหันไปเคารพพระศิวะและพระวิษณุ
มากกวา 
 2. พระวิษณุหรือพระนารายณ   เทพเจาแหงการรักษาไดรับการเคารพอยางกวางขวางใน
หมูชาวฮินดูมี 4 กร ทรงบรรทมหลับอยูนิรันดรบนขดของพญานาคนามวา อนันต พระวิษณุจะทรง
ตื่นจากบรรทมเม่ือเทพเจาองคอ่ืนๆ มาออนวอน เพ่ือตองการความชวยเหลือจากพระองคเพ่ือรักษา
เอกภพไว เม่ือเอกภพตกอยูในหวงอันตรายของอํานาจแหงความชั่วราย เชื่อกันวาพระวิษณุแปลง
รางในรูปตางๆ ลงมาทําลายลางความชั่วรายและรักษาดํารงไวซ่ึงคุณธรรมความดีในโลก พระวิษณุ
ลงมาจุติคร้ังสําคัญ10 คร้ังดวยกันการลงมาจุติ 10 คร้ัง ของพระวิษณุหรือพระนารายณจึงมักจะเรียก
กันวา พระนารายณอวตาร 10 ปาง ในการจุติทั้ง 10 คร้ังของพระนารายณจุติมาแลว 9 ปางและจะลง
มาจุติอีก 1 ปาง การลงมาจุติ 10 คร้ังเรียกวา “ทศวรรษ” (Dasavatara) เม่ือพระวิษณุไมตองลงมา
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ปราบความชั่วรายตางๆ บนโลกนี้พระองคจะทรงบรรทมอยูบนขดพญานาคนามวาอนันตตลอดไป 

โดยมีมเหสีนามวาลักษมีน่ังอยูแทบพระบาท 
 3. พระศิวะ เปนเทพเจาแหงการทําลาย เปนเทพเจาที่ไดรับการเคารพพอๆ กับพระวิษณุ 

พระองคทรงสําแดงอิทธิฤทธิ์ออกมามากมายหลายประการ แตกลับชาติมาเกิดนอยมาก พระศิวะเดนิ
ทองเท่ียวอยูบนสวรรคชั่วนิรันดร โดยไมมีนิเวศนสถานอยูบนสวรรค แตทรงประทับอยูกับครอบครัว
ของพระองคที่ภูเขาไกรลาสในเทือกเขาหิมาลัย เปนที่เชื่อกันวาพระพรหมเปนผูลงโทษพระศิวะใหมี
ความเปนอยูเชนน้ี 
 พระศิวะถึงแมปจจุบันจะเปนเทพเจาผูทําลาย แตก็เปนเทพเจาแหงการสืบพันธุดวยพิธีกรรม
เก่ียวกับการแสดงออกทางเพศ บางพิธีมีความเก่ียวโยงกับการนับถือพระศิวะ ดวยเหตุน้ีสัญลักษณ
ของพระศิวะจึงถูกสรางขึ้นเปนรูปศิวลึงค และพระศิวะยังเปนเทพเจาแหงนักพรต พระโคนนทิเปน
พาหนะของพระศิวะ ดวยเหตุน้ีชาวฮินดูจึงนับถือโควาเปนสัตวศักด์ิสิทธิ์ 
 พระศิวะมีชายาหน่ึงองค มีโอรส  2 องค  ชายาของพระศิวะมีนามตางๆ เชนมีนามวา ภารวดี 

กาลี เทพี อุมา ฯลฯ เปนตน มเหสีของพระศิวะเปนเทพเจาที่ไดรับเคารพมากที่สุดหมูชาวฮินดู และมี
ที่บูชาใหกับพระองคเปนพิเศษ โอรสองคหน่ึงของพระศิวะมีนามวาพิฆเณศวร มีเศียรเปนชาง เปน
เทพเจาผูทรงขจัดอุปสรรคตางๆอีกองคหน่ึงมีนามวาการติเกยะ(Kartikeya)หรือพระขันธกุมารเปนเทพ
เจาแหงสงคราม พระการติเกยะเปนเทพเจาที่ชาวฮินดูรูจักนอย ทางใตของอินเดียเรียกเทพเจาองคน้ี
วาสุพราหมันยะ (Subrahmanya)  
            จากขอความดังกลาวขางตนจึงสรุปไดวา ศาสนาฮินดูน้ันมีที่มาของชื่อจากที่ชุมชนแหลง
ด้ังเดิมในแถบลุมนํ้าสินธูซ่ึงเปนแหลงอารยธรรมโบราณและเปนที่รูจักกันอยางกวางขวางของประชาคม
โลกในยุคน้ัน จึงมีการสัมพันธชื่อศาสนากับชื่อแมนํ้าเขาดวยกัน  ศาสนาฮินดูมีวิวัฒนาการทาง
ประวัติศาสตรอันยาวนานนับตั้งแตชนชาติอารยันเริ่มตั้งถิ่นฐานในชมพูทวีป เม่ือพวกพราหมณเขา
มามีอิทธิพลทางศาสนาจึงไดชื่อวาศาสนาพราหมณ เม่ือศาสนาพราหมณเสื่อมลง พวกนักบวชจึง
พยายามปรับปรุงโดยแตงคัมภีรเพ่ิมเติม รวมทั้งเพ่ิมความเชื่อเร่ืองการอวตารของพระเจา และ
เปลี่ยนชื่อเปนศาสนาฮินดู ศาสนาฮินดูเปนศาสนาท่ีเกาแกมากกวาศาสนาอ่ืน จึงไมมีหลักฐานที่เปน
ลายลักษณอักษรปรากฏแนชัดวาใครเปนผูกอตั้งศาสนา ซ่ึงผูที่นับถือศาสนาฮินดูจะเชื่อในคัมภีรและ
เทพเจาตางๆ ที่นับถือสืบๆ กันมา ศาสนาฮินดูมีคัมภีรที่สําคัญไดแก คัมภีรพระเวทจุดมุงหมายของ
ศาสนาฮินดูน้ันเพ่ือใหบุคคลหลุดพนจากกองกิเลสและกองทุกข รวมเปนอันหน่ึงอันเดียวกับพระ
ปรมาตมันศาสนาฮินดู เชื่อในเรื่องเทพเจาวามนุษย และสรรพสิ่งถูกสรางขึ้นดวยเทพเจามนุษยตอง
ปฏิบัติตามบัญญัติของพระเจา และเชื่อในพระเจาหรือเทพเจา 
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2. เอกสารที่เก่ียวของกับพิธีกรรมและความเชื่อ 
 การศึกษาเอกสารที่เก่ียวของกับพิธีกรรมและความเชื่อเทศกาลนวราตรีผูวิจัยไดกําหนด

หัวขอตามลําดับดังน้ี 
              2.1 ประวัติความเปนมาของพิธีกรรมนวราตรี 
  นวราตรี (Nava Ratri)  วันขึ้น 1-9 ค่ํา เดือน 11 ในประเทศอินเดียกระทําพิธีบูชา    
พระศรีมหาอุมาในภาคอวตารตางๆ วันละ 1 ปาง เรียงตามลําดับคือ  มหากาลี,  ทุรคา หรือมหิษา- 
สุรมรรทินี,  จามุณฑา,  กาลี,  นันทา,  รักธาฮันตี,  สัคคมพารี,  ทุรคา และลัคภรมารี เพ่ือระลึกถึง
การประหารอสูรที่สําคัญตาง ๆ ระหวางน้ีผูบูชาตองถือพรตรับประทานเฉพาะอาหารมังสวิรัติ บาง
ทองที่ถือศีลอด วันที่ 9 จะมีการอัญเชิญเทวรูปสําคัญออกจากเทวาลัยไปแหแหนใหประชาชนได
สักการบูชา  คลายกับที่ปฏิบัติในเมืองไทย 
  โหรอโยธยา (มปป.: 299 - 300) กลาวถึงพิธีกรรมนวราตรีวางานประเพณี “นวราตร”ี หรือ “ดู
เซรา” น้ันเปนประเพณีที่สืบกันมาเปนเวลานับรอยป อาจจะหายไปบางในชวงสงครามโลกคร้ังที่ 2 มี
ความเช่ือวา ชวงเวลาของประเพณี  จะเปนชวงที่พระแมและขบวนเทพเสด็จลงมายังโลก  เพื่อ
ประทานพรใหกับมนุษยทั้งหลาย โดยเฉพาะวันสุดทาย เรียกกันวา “วันวิชัยทัสมิ” (วันแหงชัย
ชนะ) ซ่ึงจะเปนวันที่ฉลองชัยขององคพระแมที่มีตออสูรและหมูมารราย ซ่ึงงานดังกลาวแตละทองถิ่น
ก็จะมีตํานานที่แตกตางกันไป 
                        อินเดียตอนเหนือ  เชื่อวาพระรามไดขอพรจากพระแมทุรคาเพ่ือใหปราบทศกัณฐได
สําเร็จ หลังจากมีชัยชนะตออสูร พระรามไดจัดงานเฉลิมฉลองถวายใหกับเจาแมทุรคา  ประเพณีของ
อินเดียเหนือจึงมีการทําหุนทศกัณฐ และเหลาอสูรดวย โดยจะทําการเผาหุนในวันสุดทายของ
เทศกาลนวราตรี  เพ่ือเปนสัญลักษณแหงความดีที่ไดรับชัยชนะตอความชั่วราย 
  ในถิ่นกุจรัฐ  มีความเชื่อคลายกับอินเดียตอนเหนือ  แตปางพระแมที่บูชาคือ  “ปราวต”ี  
สวนกัลลัตตานับถือในปาง “มหากาลี”  สวนเมืองไทยถือกันวาเปนชัยชนะของพระแมมหากาลี  แต
เรียกกันวา  “พระแมศรีมหาอุมาเทว”ี 
  ที่กรุงเทพฯ วัดในศาสนาฮินดู  ไมวาวัดเทพมณเฑียร  สมาคมฮินดูสมาช  ซ่ึงเปนสาย
อินเดียเหนือ  นิกายไวษณพนิกายถือพระนารายณเปนประธาน  หรือวัดพระศรีมหาอุมาเทวี  (วัดแขก  
สีลม)  ซ่ึงเปนสายอินเดียใตนิกายศักติ  นับถือพระแมอุมาเทวีเปนประธานจะประกอบพิธีเน่ืองใน
เทศกาลนวราตรี (วันขึ้น 1-9 ค่ํา เดือน 11) ในวันดังกลาว เหมือนกันหมด พระนารายณมาเก่ียวของ
กับวันสําคัญของพระแมศรีมหาอุมาเทวีตรงที่วา  เม่ือพระรามซึ่งเปนนารายณอวตารกอนกรีธาทัพ
รบกับอสูรทศกัณฐน้ัน ไดตั้งแทนบูชาขอพรจาก “เจาแมทุรคา” (ปางหนึ่งของพระอุมา)  เพราะฉะนั้น  
สายอินเดียเหนือจึงระลึกถึงมหากาพยรามายณะพรอมกันไป 
  เจริญ  ตันมหาพราน (2541: 64) กลาวถึงพิธีดูเซรา หรือ นวราตรีวามีมาแตโบราณ 
เปนลัทธิเรียกวาตันตระ แตโหดเห้ียมทารุณมากเกินไป เพราะในสมัยกอนการบูชาเจาแมฯ จะตอง
นําแพะมาบั่นคอบูชาดวยมีความเชื่อวาเจาแมฯทรงโปรดมาก ภายหลังเม่ืออินเดียเปนเมืองขึ้นของ
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อังกฤษแลวอังกฤษจึงไมอนุญาตใหมีพิธีน้ีอีก เพราะเปนการทารุณสัตวสําหรับพิธีที่ทํากันในประเทศ
สยาม ใชฟกเปนสัญลักษณแทนหัวแพะเนื่องจากงานแหพระศรีมหาอุมาเทวี เปนงานเฉลิมฉลองของ
ชนเผาทามิลนาดู ที่จัดขึ้นเพ่ือรําลึกถึงวันแหงชัยชนะขององคเจาแมที่มีตออสูรราย ซ่ึงในแตละ
ทองถิ่นของอินเดียก็มีการนับถือพระศรีมหาอุมาเทวีในปางหรือภาคที่แตกตางกันออกไป 
              ศิลปากร, กรม (2519: 45) กลาววา ทสระ ตกในวนัขึ้น 10 ค่ําเดือนอัศวนิ หรืออาสวยชุ 
(เดือน11) เปนนักขัตฤกษ เปนที่ระลึกถึงพระนารายณคร้ังอวตารลงมาทรงพระนามวา ทุรคา ไดฆา
ยักษที่มีศีรษะเปนกระบือมีนามวา มเหษาสุร ใหสิ้นชีวติในวันน้ี อีกประการหน่ีง ในวันน้ีเหมือนกัน 
เปนวนัที่พระรามยกพยุหโยธาทัพไปตอรบดวยราวณะหรือราพณาสูร คือทศกัณฐ เพราะเหตฉุะนีช้น
ชาวมรฐะท้ังหลายถือเอาวาวันน้ีเปนวันดีสําหรับจะเดินทางไกลไปในที่ใดทีห่น่ึงและเปนวนัฤกษดี
สําหรับที่จะสงเด็กไปเขาโรงเรียน ชนทั้งหลายมักเอาก่ิงไมอยางหนึ่งไปบูชาทีเ่ทวสถาน กอนแตน้ีขึ้น
ไป 9 วัน คือตั้งแตวันขึ้นค่าํหน่ึง เดือน 11 มาจนถึง 9 ค่ํา น้ีเรียกวา นวราตระ พวกพราหมณไดสวด
มนตบูชาพระนารายณอวตารซึ่งทรงพระนามวา ทุรคา  
  สมพร  สุขเกษม (2532: 178) กลาวถึงพิธีนวราตรีวา พิธีนวราตรี (เดือน 11) บูชา
พระแมทุรคาเทวี หรือพระศรีมหาอุมาเทวี ตรงกับขึ้น 1 ค่ํา ถึง 9 ค่ํา เดือน 11 รวม 9 วัน 9 คืน พิธี
ฉลองวันวิชัยทัศมิหรือดูเซราตรงกับวันขึ้น 10 ค่ํา เดือน 11 จากงานนวราตรี พิธีดูเซราเปนพิธี
เกาแกสืบเนื่องมาแตโบราณสมัยพระเวท (ยุคพราหมณ) สืบทอดมาสูเมืองไทยโดยชาวอินเดียโบราณ
ไดนํามาเผยแพร ตามคัมภีรปุราณ กลาววา งานดูเซรา เปนเทศกาลฉลองชัยที่ความดีชนะความชั่ว 
ตามเรื่องในรามายณะที่ความชั่วพายแพตอความดีดวยพระบารมีของเจาแมวิชยาเทวี งานนี้ชาวเมือง
จึงฉลองอยางเอิกเกริก ดวยการประดับประทีปโคมไฟ มีการแสดงนาฏลีลา การประกอบพิธีกรรม 
การบูชาเพลิง และมีการอานคัมภีรพระเวท ประชาชนจะถือศีลกินเจ บําเพ็ญกุศล บนบานขอโชค
ลาภ เพราะถือวาเปนชวงที่พระศรีมหาอุมาเทวี และเทพตาง ๆ เสด็จมารับการคารวะบูชาจาก
บรรดาศิษยทั่วทุกทิศ วันวิชัยทศมิ เจาแมจะมาในรางของคนทรง และแสดงนาฏลีลา นําหนาขบวน
แหไปประสาทพรแกบรรดาศิษยตามเคหะสถาน พิธีนี้กลายเปนงานประเพณีประจําปของวัดพระศรี
มหาอุมาเทวีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้ 
  พวงนิล  คําปงสุ (2547: 103) กลาววา เทศกาลดูเซราจัดขึ้นเพ่ือรําลึกถึงชัยชนะที่องค
ทุรคาเทวีเหนือมหิษาสุระ และชัยชนะที่พระรามมีเหนือทาวราวณะ (ทศกัณฐ) ผูลักพามเหสีของ
พระองคไปไวยังกรุงลงกา การบูชาองคเทวีมีความสําคัญเพราะการที่พระนางปราบอสูรซ่ึงเทพเจา
ทั้งหลายไมอาจเอาชนะลงได ยอมหมายความวาเทพสตรีมีความสามารถยิ่งกวาเทพบุรุษ นวราตรี
เปนเทศกาลที่กินเวลา9วันเต็ม ผูคนจะบูชาองคเทวีในฐานะพระโลกมาตา ชาวฮินดูจะตั้งรูปเคารพ
ขององคเทวีเอาไวในบานเรือน กระทําสักการบูชาทุกวัน และยก กถา (เร่ืองราว) มากลาวเลาใหกัน
ฟงในรัฐคุชราต พวกผูหญิงจะออกมาเตนระบํา ครรพะ ปรบมือ เคาะไมใหจังหวะไปรอบ ๆ ตะเกียง
ดินเผา ในเบงกอล เทศกาลกาลีบูชากับทุรคาบูชาถือเปนเทศกาลสําคัญ มีการประกอบพิธีกันที่
เทวาลัยมหากาลีในกัลกัตตาและเทวาลัยอ่ืนๆ อีกหลายแหง มีคนมารวมงานกันเนืองแนนในงานทุร
คาบูชาจะมีการสวดสรรเสริญพระเทวีและมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมอีกหลายอยาง คร้ันถึงวันที่สิบ 
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ผูคนจะนํากระบือซ่ึงสมมุติวาเปนมหิษาสุระมาฆาบูชาพระเทวี แลวแหเทวรูปพระเทวีไปลอยน้ํา การ
บูชาพระทุรคามีความหมายทางสังคมดวยคือทําใหผูคนเกิดกําลังใจในการตอสูกับอุปสรรคและความ
ยากลําบาก เพราะทรงเปนเทวีแหงสงคราม จึงไดรับการนับถือบูชาจากชนในวรรณะกษัตริยมาก
เปนพิเศษ ในสมัยโบราณมีธรรมเนียมวาหลังจบพิธีในวันที่สิบแลว กองทัพจะเริ่มทําสงครามซึ่งใน
ปจจุบัน ใชขบวนแหเทศกาลดูเซราของรัฐไมซอรกับชัยปุระเปนสัญลักษณแทน มหาราชาในอดีตจะ
ประทับอยูบนหลังชาง เขารวมขบวนเขตใจกลางเมืองออกไปจนถึงนอกประตูเมืองพอดี เสียงเปา
แตรและเสียงรัวกลองดังกระห่ึม ชางจะไดรับการตกแตงอยางสวยงาม ทหารดูภาคภูมิดวยชุดพระ
ราชพิธี พวกเจาขุนมูลนายก็แตงกายตามแบบโบราณราชประเพณีมาเขารวมขบวน พรอมกันนั้นมี
การเตรียมการแสดงรามลีลาในตอนค่ําเพ่ือรําลึกถึงชัยชนะของพระรามในการรบกับทาวราวณะนาน
สิบวัน เปนสัญลักษณแทนคติวาธรรมยอมชนะอธรรมก็แลวเสร็จลง การแสดงนี้จะมีติดตอกันตลอด
เกาวัน คร้ังถึงวันที่สิบจะมีการนําหุนทาวราวณะกับโอรสและอนุชามาเผา แลวจุดประทัดกันอยาง
เอิกเกริก แสดงใหเห็นชัดวาความดีไดรับการสถาปนาขึ้นอีกคร้ังหน่ึงแลว 
               จากเอกสารที่เก่ียวของกับพิธีกรรมเทศกาลนวราตรีสรุปไดวาเทศกาลนวราตรีเปน
เทศกาลเฉลิมฉลองที่พระศรีมหาอุมาเทวีมีชัยชนะตออสูรและชวงเวลานี้เชื่อวาเปนชวงเวลาที่พระศรี
มหาอุมาเทวีและบรรดาเทพเจาตางๆจะเสด็จมายังโลกมนุษยเพ่ือประทานพรดังน้ันในวันนี้จะมี 
ศาสนิกมากราบไหวขอพรพระแมศรีมหาอุมาเทวีและเทพที่เก่ียวของ 
 
 2.2 ความหมายของพิธีกรรมและความเชื่อ 
  2.2.1 ในสวนของ “พิธีกรรม” ไดมีผูใหความหมายไวหลายลักษณะเชนกันดังน้ี 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ไดอธิบายคําวา พิธี ไววา “น. งาน
ที่จัดขึ้นตามลัทธิหรือความเชื่อถือตามขนบธรรมเนียมประเพณีเพ่ือความขลังหรือความเปนสิริมงคล 
และอธิบายคําวา พิธีกรรม ไววา “น. การบูชา, แบบอยางหรือแบบแผนตางๆ ที่ปฏิบัติในทาง
ศาสนา” 
          ก่ิงแกว  อัตถากร (2525: 5 - 6) กลาววา พิธีกรรม หมายถึงวิธีการหน่ึงที่จะ
นําไปสูเปาหมายใหไดมาซ่ึงสิ่งที่ตองการ เปนการกระทําที่มีแบบแผนมีขั้นตอน โดยมุงใหบรรลุ
วัตถุประสงคของผูจัดพิธีกรรม และมีคุณสมบัติที่สําคัญคือ เปนเรื่องจิตใจและการใชสัญลักษณ 
           สุเมธ เมธาวิทยกุล (2532: 1) กลาววา พิธีกรรม หมายถึงการกระทําที่คนเรา
สมมติขึ้นเปนขั้นตอน มีระเบียบวิธี เพ่ือใหเปนสื่อหรือหนทางที่จะนํามาซึ่งความสําเร็จในสิ่งที่คาดหวัง
ไว ทําใหเกิดความสบายใจและมีกําลังที่จะดําเนินชีวิตตอไป 
                    ประมวล ดิคคินสัน (2521: 137 - 183) กลาววา พิธีกรรม หมายถึง การถายทอด
ความรูและประสบการณ ของคนรุนกอนใหแกเพ่ือนมนุษยและคนรุนตอมาท้ังน้ีโดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือความอยูรอดของเผาพันธุและการรวมกลุมรวมจิตใจอันเปนความสําคัญยิ่งของมนุษย 
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   วดีพร  จิตตสถาพร (2549: 5) กลาววา  พิธีกรรม  หมายถึง  การปฏิบัติตาม
ความเช่ืออยางมีขั้นตอนและมีระเบียบวิธี โดยมุงใหบรรลุวัตถุประสงคนํามาซ่ึงความสําเร็จในสิ่งที่
ตองการและเพ่ือใหเกิดความสบายใจ     
          สมปราชญ  อัมมะพันธุ (2536: 20) กลาววา พิธีกรรม หมายถึง การกระทําอยาง
ใดอยางหนึ่งตามคานิยม ทัศนคติ ความคิด และความเชื่อ โดยเขาใจวาการกระทําอยางน้ันยอมมี
ผลตอบสนอง ทําใหคนไดรับประโยชนตามที่คาดหวังเอาไว ทําแลวมีผลทําใหจิตใจเบิกบาน เปนสุข
ที่เรียกวา ไดบุญไดกุศล ในการทําบุญตักบาตรแดพระภิกษุสงฆ ขณะตักบาตรในใจของคนสวนมาก
มักอธิษฐานตางๆ นานา เชน เกิดชาติหนาขอจงอยาไดอดอยาก อยารูยากรูจน ขอใหม่ังมีเงินทอง 
ขอใหผิวขาวเหมือนขาวที่ตักบาตร ฯลฯ ความจริงจะเปนฉันใดยอมไมสามารถพิสูจนกันได แตผูตัก
บาตรมักเชื่อวา ถาเกิดชาติหนาจริงตนยอมไดรับผลตามที่จิตอธิษฐานไวอยางแนนอนหลังจาก ตัก
บาตรแลวจึงทําใหจิตใจสบาย และเปนสุข พิธีกรรมจึงเปนสิ่งที่เราสมมุติขึ้นเพ่ือใหเกิดความสบายใจ
แกตัวเราเอง 
   กลาวโดยสรุป พิธีกรรม หมายถึง การปฏิบัติตามความเชื่อโดยมุงใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามความตองการ และเพื่อใหเกิดความสุขทางใจที่ไดปฏิบัติตามความเชื่อ 
                2.2.2 ในสวนของ “ความเชื่อ” ไดมีผูใหความหมายไวหลายลักษณะเชนกัน ดังน้ี 
                     ก่ิงแกว  อัตถากร (2525: 91) กลาววา ความเชื่อหมายถึง เห็นจริงดวย เห็นจริง
ตามจะเห็นเชนน้ันดวยความรูสึก หรือการไตรตรองดวยเหตุผลตามมา 
   ธวัช  ปุณโณทก (2528: 350) กลาววา ความเชื่อ หมายถึง การยอมรับอันเกิดอยู
ในจิตสํานึกของมนุษยตอพลังอํานาจเหนือธรรมชาติที่เปนผลดีหรือผลรายตอมนุษยหรือสังคม แมวา
พลังอํานาจเหนือธรรมชาติเหลาน้ีไมสามารถจะพิสูจนไดวาเปนความจริง แตมนุษยในสังคมหนึ่ง
ยอมรับและใหความเคารพยําเกรง 
   ภิญโญ  จิตตธรรม (2518: 54 - 72) กลาววา ความเชื่อ หมายถึงสิ่งที่มนุษยคอยๆ 
เรียนรูและทําความเขาใจโลกมาจํานวนหลายพันป และเชื่อวามีอํานาจลึกลับที่จะทําใหมนุษยไดรับ
ผลดีหรือผลราย เม่ือมนุษยกลัวอํานาจของส่ิงลึกลับน้ันก็จะกระทําสิ่งตางๆ เพ่ือมิใหถูกลงโทษและ
เพ่ือใหอํานาจลึกลับน้ันพึงพอใจ ตอมาจึงไดมีพิธีตางๆ เพ่ือบูชาเซนสรวงพระผูเปนเจา เพราะเชื่อวา
สิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นตองมีผูบันดาลใหเปน มนุษยจึงตั้งเทพเจาประจําส่ิงน้ันๆ ขึ้น 
    นันทา  ขุนภักดี (2535: 185) ศึกษาวิเคราะหความเชื่อของคนไทยในอดีตสรุปได
วา  ความเชื่อ หมายถึง สภาพที่บุคคลใหความม่ันใจ  เห็นคลอยตามและพรอมที่จะปฏิบัติตามสิ่งใด
สิ่งหน่ึงและนําไปถายทอดใหบุคคลอ่ืนไดทราบเพื่อตองการใหเกิดความม่ันใจ  เห็นคลอยตามและ
ปฏิบัติตามดวย โดยไมคํานึงถึงวาความเชื่อน้ันๆ  จะมีเหตุผลที่สามารถพิสูจนไดหรือไมก็ตามและชี้ 
ใหเห็นความเชื่อของคนมีมูลเหตุมาจากความไมรู เพราะความไมรูทําใหเกิดความกลัว  เม่ือมีความ
กลัวแลวจึงคิดสราง  ความเชื่อขึ้นมาเพ่ือใหเปนที่พ่ึงทางใจ 
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                   กลาวโดยสรุป ความเชื่อคือ การยอมรับสิ่งใดสิ่งหน่ึงวาเปนจริงโดยมีความศรัทธา 
อาจจะมีเหตุผลหรือไมก็ได 
 
  2.3 ลักษณะสําคัญของพธีิกรรม 
               สุเมธ  เมธาวทิยกุล (2532: 2) กลาวถึงลกัษณะสําคัญของพิธีกรรมวา 
  1. เปนสื่อสัญลักษณแสดงถึงความเปนจริง เชน การกราบไหว การคํานับ เปน
สัญลักษณที่แสดงถึงความรูสึกของผูกระทําวา มีความเคารพนับถือ นอบนอม ยําเกรง เปนตน ตอ
สิ่งหรือบุคคลน้ัน การกระทําสัญลักษณเปนการกระทําที่ประหยัด ไมตองอธิบายมาก คนอ่ืนที่คุนเคย
และเขาใจสัญลักษณน้ันเม่ือไดรู ไดเห็น ไดยิน ไดฟงก็เขาใจทันที ดังน้ันพิธีกรรมจึงเปนเคร่ืองหมาย
ของกลุมชนหนึ่งๆ ซ่ึงมีสัญลักษณรวมกัน การใชสัญลักษณนับวามีประสิทธิภาพสูง เปนการชวยแผ
ขยายพฤติกรรมทางจิต คือ ชวยใหเกิดมโนภาพ ความคิดรวบยอด จินตนาการ และเกิดเปาหมายท่ี
ชัดเจน มั่นคง สัญลักษณจะชวยใหเกิดส่ิงเหลาน้ีไดงายกวาการผลักดันทางอ่ืน เชน การพูด อธิบายให
ฟง แตสัญลักษณเปนตัวจุดระเบิดเร่ิมตนเทาน้ัน สวนการขยายจินตนาการ และมโนภาพเปนหนาที่
ของผูเห็นสัญลักษณเอง  
  2. เนนเรื่องจิตใจเปนสําคัญ คือ จุดมุงหมายใหญ  ทําเพ่ือใหเกิดความสบายใจ   เกิด
กําลังใจ สาเหตุที่ทําเพราะเกิดความเชื่อในอํานาจสิ่งเหนือธรรมชาติที่ใจเทาน้ันสัมผัสได แตตา หู 
จมูก ลิ้น กาย สัมผัสไมได สิ่งน้ันไดแก ผีสาง เทวดา อํานาจจิต เปนตน การประกอบพิธีกรรมน้ันมี
ความหวังวา สิ่งเหลาน้ันจะทําใหสมหวัง เชน อยากจะใหขาวนาไดผลดี ก็หวังวา พระแมโพสพจะ
ชวยดลบันดาลใหผลเปนอยางที่คาดหวังไวหรือเวลาปวยไขก็มีความเชื่อวาเปนเพราะอํานาจของผี
สาง เทวดา ก็มีความหวังวา อํานาจของพุทธมนตซ่ึงเหนือกวาผี เทวดา จะชวยใหปลอดภัยจาก
ความกลัวอํานาจมืดเหลาน้ันได 
               นิคม วงเวียน (2533: 190 - 191) เขียนบทความเรื่องบทวิเคราะหวัฒนธรรมที่เก่ียวกับ
ความเชื่อชาวสวยในวัฒนธรรมลุมแมนํ้ามูล : กรณีเขมร ลาว สวยสุรินทรเก่ียวกับพิธีกรรมและความ
เชื่อของชาวสวยวา การประกอบพิธีกรรมเปนการถายทอดความรูสึกและประสบการณของคนรุน
กอนใหแกเพ่ือนมนุษย และคนรุนตอมา ทั้งนี้เน่ืองดวยมนุษยมีภาษาใชจํากัด จึงตองใชกิริยาอาการ
อ่ืนแสดงออกเพ่ือถายทอดความรูใหแกกัน ตอมาเพ่ิมความซับซอน พิสดารจนกระทั่งกําหนด รูปแบบ
ที่แนนอน เปนพิธีกรรมในที่สุด ความนึกคิดจินตนาการของมนุษยกอใหเกิดความเชื่อ และความเชื่อ
ผลักดัน ใหมนุษยปะกอบพิธีกรรมอันละเอียดซับซอนยิ่งขึ้น และพฤติกรรมของมนุษยมีการยืดหยุน
ได ดังนั้นพิธีกรรมของมนุษยจึงมีรูปแบบตางๆ กัน สุดแทแตความเหมาะสมแกภูมิประเทศและ
เหตุการณ การที่มนุษยสรางพิธีกรรมขึ้นนั้น นับเปนวิธีการบันทึกผลสําเร็จแหงการเรียนรูที่ทรง
ประสิทธิภาพท่ีสุด จนปรากฏอยูในลักษณะของสัญลักษณ เม่ือเรานําพิธีกรรมมนุษยมาวิเคราะหจะ
เห็นสัญลักษณแหงรหัสบงบอกความรู อันจําเปนตอความอยูรอด 
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                  กลาวโดยสรุปพิธีกรรมเปนสื่อสัญลักษณที่แสดงออกถึงความเปนจริงเปนเคร่ืองหมาย
ของชนกลุมหน่ึง เพราะมีสัญลักษณทางพิธีกรรมรวมกัน และพิธีกรรมจะเนนดานจิตใจเปนสําคัญ 
คือมีจุดมุงหมายเพ่ือใหจิตใจของผูที่เขารวมพิธีกรรม เกิดกําลังใจ หายหวาดกลัว 
 
            
2.4 พิธีกรรมในศาสนาฮินดู 
               ประทีป  สาวาโย (ม.ป.ป.: 104 - 106) กลาววา พิธีกรรมในศาสนาฮินดู สรุปแลวมีอยู 4 
หมวด ดังน้ี 
   1. กฎปฏิบตัิเก่ียวกับวรรณะ มีกฎใหปฏิบัติอยางเครงครัด ดังน้ี 
  1.1 การแตงงาน จะมีนอกวรรณะไมได แตชายทีเ่ปนพราหมณแตงงานกับหญิงวรรณะ
อ่ืนได สวนหญิงเปนพราหมณหามแตงงานกับคนวรรณะอ่ืน 
  1.2 อาหารการกิน คนในวรรณะต่ํา ปรุงอาหารใหคนวรรณะสูงกินไมได 
  1.3 อาชีพ คนเปนวรรณะใดตองประกอบอาชีพตามที่กําหนดไวสําหรับวรรณะน้ันเทาน้ัน 
  1.4 ที่อยูอาศัย กฎสําหรับเรื่องที่อยูอาศัย เดิมมีอยูแตปจจุบันไดยกเลิกไปแลว 
   2. พิธีสัมสการ ชาวฮินดูตองทําพิธีกรรมประจําบานที่ขาดไมได การทําพิธีตองให
พราหมณนักบวช เปนผูทํา มี 12 ประการ ดังตอไปน้ี 
  2.1 ครรภาธาร พิธีตั้งครรภ ถัดจากวิวาห 
  2.2 ปุงสวัน พิธีที่กระทําเพ่ือใหทารกในครรภเปนเพศชาย 
  2.3 สีมันโตนนยัน พิธีตัดผมหญิงมีครรภ (เม่ือตั้งครรภได 4, 6 หรือ 8 เดือน) 
  2.4 ชาตกรรมพิธีคลอดบตุร 
      2.5 นามกรรม พิธีตั้งชือ่เด็กหลังคลอดแลว 12 หรือ 14 วัน 
  2.6 นิษกรมณ พิธีนําเด็กไปดูแสงอาทิตยยามรุงอรุณ เม่ือเด็กอายุได 4 เดือน 
  2.7 อันนปราศัน พิธีปอนขาวเด็ก หลังคลอดเดือนที่ 5 หรือ 6 
  2.8 จูฑกรรม พิธีโกนผมไวจุก หลังเกิดปที่ 3 
                 2.9 เกศนตกรรม พิธีตัดผม วรรณะกษตัริยทําเม่ืออายุ 22 ป วรรณะพราหมณทําเม่ือ
อายุ 16 ป และวรรณะแพศยทําเม่ืออายุ 24 ป 
  2.10 อุปานยัน พิธีเริ่มการศึกษาเพ่ือเปนพราหมณดวยการคลองสายสิญจนที่เรียกวา 
ยัชโญปวีต ถาเปนพราหมณทําเม่ืออายุ 5 ขวบ กษัตริย 6 ขวบ แพศย 8 ขวบ แตวรรณะศูทรหาม 
เขาพิธีน้ี  
  2.11 สมาวรรตน พิธีกลบับานเม่ือเสร็จการศึกษาจากครู 
  2.12 วิวาหกรรม  พิธีแตงงาน 
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 3. พิธีศราทธ พิธีทําบุญอุทิศใหมารดา บิดาหรือบรรพบุรุษที่ลวงลับไปแลว จัดในเดือน 10 
ตั้งแตวันแรม 1 ค่ํา ถึงวันแรม 15 ค่ํา การทําบุญอุทิศน้ัน เรียกอีกอยางหนึ่งวาทําบิณฑะ โดยมีความ
เชื่อและวิธีปฏิบัติ ดังน้ี 
  3.1 เชื่อวาคนที่ตายไปแลววิญญาณไมมีรางอยูอาศัย เรรอนเปนเปรต ตองสังเวยดวย
ขาวบิณฑ แลววิญญาณจึงจะไปสูสุคติ วิญญาณที่ไดรับการสังเวยจากบุตรชายสามารถชวยใหพน
จากนรกขุมที่ชื่อวา “ปุตตะ” ได 
  3.2 ระยะเวลาทําพิธี ทํากอนวันเผาศพ 1 วัน และหลังวันตาย 10 วัน สําหรับพิธีทําใน
วันที่ 11 หลังวันตายนี่ถือเปนพิธีใหญ ญาติพ่ีนองทั้งฝายบิดามารดาสืบขึ้นไป 3 ชั่วคนตองมารวม
พิธีทั้งหมด หลังจากนั้นการทําพิธีน้ีจะเลื่อนไปทําเดือนละครั้งจนครบ 1 ป จึงเปลี่ยนไปทําปละครั้ง 
            4. พิธีบูชาเทพเจา การทําพิธีน้ีตางกันไปตามวรรณะ ถาวรรณะสูงพออาจจะกําหนดลงได 
พิธีบูชาเทพเจาที่ควรทราบคือที่คนวรรณะสูงปฏิบัติกัน ดังน้ี 
  4.1 สวดมนตภาวนาประจําทุกเชา 
  4.2 พิธีบูชาในเทศกาลสําคัญ เชน ศิวาราตรี (พิธีลอยบาป) ในวันเพ็ญเดือน 3 พิธี
ไวศาชี (วันปใหม) 
  4.3 การไปนมัสการบําเพ็ญกุศล ณ เทวสถาน ซ่ึงมีทั้งที่ปฏิบตัิประจําและเปนครั้งคราว 
เพ่ือแสดงความเคารพเทพเจาที่ตนนับถือ  
 จากขอความดังกลาวขางตนสรุปไดวาพิธีกรรมในศาสนาฮินดู แบงออกเปน 4 หมวดดังน้ี  
1. กฎปฏิบัติเก่ียวกับวรรณะ  2. พิธีสัมสการ   3. พิธีศราทร  4. พิธีบูชาเทพเจา 
 
 2.5 บทบาทของพิธีกรรมตอสังคม 
                    กุหลาบ มัลลิกะมาส เเละคณะ (2528: 760) กลาววา ประเพณีและพิธีกรรมเปนสมบัติ
ของสังคมที่มีความสัมพันธกับชีวิตและสังคมมาโดยตลอด  ประเพณีและพิธีกรรมจึงมีบทบาทตอ
มนุษยหลายประการ  ดังน้ี  
     1. เปนเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจ   คนเราไมวาจะอยูในยุคในสมัยใดเม่ือประสบกับปญหา
อุปสรรคตางๆ  ก็มักเกิดภาวะความเครียดและความกังวลใจ  สภาวะจิตใจที่ไมม่ันคงเชนนี้โดยมาก
จะมีผลตอภาวะรางกาย  เปนเครื่องบั่นทอนสุขภาพที่อาจทําใหเกิดความเจ็บปวยทางกายหรือทาง
จิตประสาทได  หากมีการทําพิธีกรรมบางอยางแลวก็สามารถใชพิธีเปนสื่อเปนพลังจิตแกไขเรื่องราย
ใหกลับกลายเปนดีได  อันจะทําใหจิตใจสบายขึ้นไดผอนคลายและม่ันคงเขมแข็งยิ่งขึ้น 
     2. เปนสิ่งควบคุมความประพฤติปฏิบัติของคนในสังคม การอยูรวมกันในสังคมไดอยาง
เรียบรอยและเปนปกติมีสันติสุขไดน้ัน  หมายความวา  สังคมนั้นๆ มีขอตกลงหรือระเบียบแบบแผน
ของสังคมประการหนึ่งก็คือ  ประเพณีและพิธีกรรม  ซ่ึงประเพณีและพิธีกรรมจะเปนตัวกําหนดวาสิ่ง
ใดผิดส่ิงใดถูก  และอยางไรจึงควรประพฤติหรือไมควรประพฤติ ดังนั้นในสังคมจึงมีแบบแผนการ
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ประพฤติปฏิบัติที่เปนไปตามที่สังคมกําหนดและหวัง ไมมีใครประพฤติผิดหรือปฏิบัติออกนอกลูนอก
ทางจนทําใหสังคมเกิดความปนปวน วุนวายอันเปนเหตุใหสังคมไมเปนปกแผนม่ันคง 
                3. เปนเคร่ืองผูกพันความเปนพวกเดียวกัน  ควรประพฤติปฏิบัติหรือกระทํากิจกรรม
ใดๆ  รวมกันเปนแบบแผนแนวเดียวกันนั้น  ยอมเปนสิ่งผูกพันใหคนในกลุมหรือสังคมมีความรูสึก
ใกลชิดกัน  และรูสึกวาเปนพวกพองเดียวกัน  ดังเชนชาวเหนือที่พํานักอาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร  
เม่ือถึงเทศกาลออกพรรษาก็จะรวมกันมาจัดประเพณีตานกวยสลาก ณ วัดเบญจมบพิตรฯ  เปนตน 
     4. เปนเคร่ืองมือผสมผสานความเชื่อตางๆ  เขาดวยกัน  จากประวัติความเปนมาของ
ชาติไทยนั้น  เปนที่ยอมรับกันทั่วไปวาชนชาติไทยมีวัฒนธรรมที่วิวัฒนาการตอเน่ืองกันมาโดยตลอด  
ในแงของความเชื่อก็เชนกัน  ตั้งแตด้ังเดิมคนไทยมีความเชื่อผีสางและวิญญาณสิ่งตางๆ  เม่ือลัทธิ
พราหมณแพรขยายเขามา  คนไทยก็รับวัฒนธรรมตลอดจนความเชื่อเก่ียวกับเทพเจาตางๆ  ดวย
เชนกัน  และเม่ือศาสนาพุทธมีอิทธพลตอวัฒนธรรมของชนชาติไทย  คนไทยก็ยอมรับและนับถือ
ศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติไทย 
   5. เปนสัญลักษณชี้นําใหเขาใจสาระสําคัญของชีวิต  ประเพณีและพิธีกรรมแตละอยาง
ยอมมีแนวคิดที่แฝงอยูในพิธีการ  หรือในแบบแผนการปฏิบัติ ขั้นตอนตางๆในประเพณีและพิธีกรรม
จึงเปนสัญลักษณของแนวคิด  และมีบทบาทชี้นําใหเราเขาใจสาระสําคัญของชีวิตอยางลึกซ้ึง  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งประเพณีและพิธีกรรมสวนบุคคลจะแฝงแนวคิดที่เปนสัญลักษณเก่ียวกับสถานภาพของ
บุคคลในแตละชวงไวอยางนาสนใจ เชนพิธีทําขวัญเดือน เปนสัญญลักษณแสดงวาเด็กซ่ึงมีอายุครบ 
1 เดือนแลว  จัดวาพนเขตอันตรายอยางแนนอนจึงทําขวัญและตั้งชื่อเด็ก นอกจากน้ียังเปน
สัญลักษณของการบอกกลาววงศาคณาญาติดวยวา  มีสมาชิกใหมเพ่ิมขึ้นในครอบครัว 
                  
 2.6 สาเหตุของความเชื่อ 
  สมปราชญ  อัมมะพันธุ (2536: 7) กลาววา ความเช่ือเกิดจากส่ิงที่มีอํานาจเหนือ
มนุษย เชน อํานาจของดินฟาอากาศ และเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยไมทราบสาเหตุ มนุษยยอมเกลียด
ทุกขและรักสุขเปนธรรมดา ฉะน้ัน เม่ือมีภัยพิบัติเกิดขึ้น ก็วิงวอนขอความชวยเหลือตอส่ิงที่ตนเชื่อ
วาจะชวยได... ลัทธิความเชื่อแตเดิมน้ันยึดถือธรรมชาติ อันมีพระอาทิตย พระจันทร ดาว นํ้า ลม ไฟ 
เปนสรณะ ตอมาเม่ือมีศาสนาเกิดขึ้น ก็มุงยึดถือเหลาเทพเจา ภูตผีปศาจซ่ึงคิดวามีตัวตนเปนสรณะ 
และเชื่อวาสิ่งที่นับถือน้ันยอมจะแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย ชวยตนไดยามที่ตนมีทุกข ตอมาเม่ือ
วิทยาการตางๆ ไดพัฒนาการมากขึ้น ความเชื่อในสิ่งดังกลาวบางอยางก็ลดนอยลงและบางอยาง
แปรเปลี่ยนจากธรรมชาติมาเปนสิ่งประดิษฐ เชน ผายันต ตะกรุด ผาประเจียด เปนตน 
  ความเชื่อเกิดจากความกลัว และความไมรู ไมเขาใจ ไมสามารถควบคุมใหอยูใน
อํานาจได มนุษยก็เชื่อวาสิ่งน้ันยอมมีอิทธิพลเหนือมนุษย ธรรมชาติบางอยางที่มีอํานาจเหนือมนุษย
จึงทําใหมนุษยกลัว ทําใหเกิดความเชื่อในสิ่งที่มีอํานาจเหนือมนุษยน้ัน 
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                ภิญโญ  จิตตธรรม (2518: 2) กลาววา ความกลัวและความไมรูเปนเหตุใหเกิดความเชื่อ 
และความเชื่อก็เปนสวนหนึ่งที่ทําใหเกิดศาสนาในสังคมมนุษยสมัยโบราณ อยางไรก็ตาม แมปจจุบัน
น้ีวิทยาศาสตรเจริญกาวหนาไปมากแตมนุษยก็ยังมีพฤติกรรมแสดงออกทางความเชื่อกันอยูใน
ชีวิตประจําวันแมในสหรัฐอเมริกาซ่ึงเปนประเทศที่ไดชื่อวามีความกาวหนาทางวิทยาศาสตรมาก แต
เม่ือมีความวุนวายเกิดขึ้น คนหาที่พ่ึงไมไดก็หันมาทางความเชื่ออีก 
  พูนพิสมัย ดิศกุล (ม.ป.ป.: 1) กลาววาความเชื่อเกิดจากการยอมรับในสิ่งที่มีอํานาจ
เหนือมนุษย เชน อํานาจดินฟาอากาศ และเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยไมเห็นเหตุตางๆ ดังน้ันเม่ือภัย
พิบัติตางๆ เกิดขึ้นก็จะวิงวอนขอความชวยเหลือตอส่ิงที่ตนเชื่อวาจะชวยได และเม่ือพนภัยก็แสดง
ความกตัญูรูคุณตออํานาจเหลาน้ัน  
 
  สุวัฒน จันทรจํานง (2540: 357) กลาวถึงสาเหตขุองความเชื่อของมนุษยเกิดขึ้น
เน่ืองมาจากความตองการขัน้มูลฐาน 4 ประการ คือ  
                1. ความตองการทางรางกายเพื่อใหตนเองอยูรอด  
                  2. ความตองการทางสังคมเพื่อใหตนมีศกัด์ิศรีและมีความหมายเปนที่ยอมรับ  
                 3. ความตองการทางปญญาเพ่ือการเรียนรู  

  4. ความตองการทางจิตวญิญาณ เพ่ือขจัดทุกขทางใจ 
  
 2.7 ประเภทของความเชือ่ 
  สมปราชญ  อัมมะพันธุ (2536 : 8) กลาวถึงประเภทของความเชื่อวา ความเชื่อแบง
ออกเปน 2 อยางคือ 
  1. ความเชื่ออยางงมงาย เปนความเชื่อที่ไมมีเหตุผล เน่ืองจากความกลัวและความไม
รู ทําใหมนุษยเกิดความเชื่อ และแสดงพฤติกรรมตอส่ิงนั้นๆ ตามความเชื่อที่คิดวาทําอยางน้ันแลว
สิ่งนั้นจะดับทุกข และชวยบันดาลสุขใหเกิดขึ้นกับตน เชน การที่มนุษยกราบไหวบูชา พันผาให
ตนไมใหญ ดวยเขาใจวาตนไมมีเทพเจาสิงสถิตอยู การเชื่อวาตนวานชื่อ “นางคุม” จะชวยคุมครอง
ปองกันเภทภัยตาง ๆ เปนตน  
  2. ความเชื่ออยางมีเหตุผล เปนความเชื่อที่มีหลักการ มีเหตุผลที่นาเชื่อถือขึ้น เชื่อถือ
วา ถาทําอยางน้ีแลวจะเกิดผลอยางน้ันขึ้น เชน เชื่อวาปลูกตนไมใหญไวใกลบานไมดี เพราะรากของ
ตนไมจะชอนไชเขามาในบานหรือก่ิงของตนไมใหญจะหักลงมาทับบาน เชื่อวาสตรีมีครรภไมควรยืน
ขวางบันได เพราะจะทําใหกีดขวางคนขึ้นลงบันได และคนทองอาจตกบันไดลงมาได 
                    เสาวลักษณ อนันตศานต (2528: 20) ไดศึกษาเก่ียวกับอิทธิพลตางๆ ที่มีตอกวี  เชน 
สิ่งแวดลอม เหตุการณทางประวัติวรรณคดีรุนเกา  และอิทธิพลความเช่ือตางๆ และชี้ใหเห็นวาความ
เชื่อของมนุษยจัดเปนคติชาวบานอยางหนึ่ง แบงออกไดเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ 
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       1. ความเชื่อตามธรรมดา (Belief) ไดแก  ความเชื่อทั่วไป  เชน เชื่อวามีนรก  สวรรค  
ผีสาง  เทวดา 
                2. ความเชื่อทางไสยศาสตร (Superstition) ไดแก ความเชื่อที่แฝงไวดวยความกลัว  
เชน การเชื่อถือโชคลางตางๆ  ความเช่ือในเวทมนตรคาถา ภูตผีปศาจ และปรากฏการณธรรมชาติ
บางอยาง      
  สุวัฒน  จันทรจํานง (2540: 7 - 8) กลาววามนุษยมีความเชื่ออยู 3 แบบ 
  1. ความเชื่อแบบศรัทธาปสาทะ (Faith) เชนความเชื่อความศรัทธาในศาสนา ในลัทธิ 
ความเชื่อในพระเจา ในสิ่งศักด์ิสิทธิ์  หรือความศรัทธาในตัวบุคคล ในองคศาสดาพยากรณ ในตัวเจา
ลัทธิ ในวีรบุรุษ ในนักการเมืองการปกครองที่เขารูสึกชื่นชอบ บางคร้ังก็เปนความเชื่อที่ไมสามารถ
จะหาคําตอบไดอยางเปนเหตุเปนผลมาอางอิงได เปนความเชื่อความศรัทธาเพราะวาอยากจะเชื่อ 
เปนความเชื่อที่เกิดจากอารมณแบบอัตวิสัย (Subjective) ที่เกิดจากความจงรักภักดี ความไวเน้ือ
เชื่อใจหรือเกิดจากความหลงใหลม่ันใจดวยความกระตือรือรนเพราะอยากเชื่อ (Credulity) ความ
เชื่อที่เกิดจากศรัทธาปสาทะเชนนี้ถือวาเปนสภาพจิตที่ไมตองการใชเหตุผล ดังที่ John Scotus 
Revier นักปราชญทางศาสนาของยุโรปสมัยกลาง (1358-1420) กลาวไววา “ที่ใดมีเหตุผล ที่น่ันไมมี
ศรัทธา”  
  2. ความเชื่อที่เกิดจากการยอมรับวาส่ิงหน่ึงมีอยูหรือเปนจริง (Belief) โดยอาศัยพยาน  
หลักฐานและขอมูลสนับสนุน เปนความเชื่อที่อาศัยเหตุผล แตเปนเหตุผลที่ยังแฝงอยูกับอารมณ
ความรูสึกเปนความเชื่อแบบอัตวิสัย (Subjective) รวมกับความเชื่อในการยอมรับความจริงตาม
สภาวะ หรือ ที่เรียกวา ภววิสัย (Objective) ผูที่มีความเชื่อแบบนี้ สวนใหญจะลดอคติลงไดเปน
บางสวนและเพิ่มความมีเหตุผลมากขึ้นกวาเดิม St. Anseln (576-1652) นักเทววิทยายุโรปสมัย
กลางผูที่ไดรับสมญานามใหเปน St. Augustine คนที่ 2 กลาววา “ศรัทธาจะตองมีมากอนความ
เขาใจทั้งมวล มิฉะนั้น มนุษยจะไมเขาใจในพระเจาที่เปนอนันตะ” เขากลาววา “ขาพเจาจะมิ
ปรารถนาที่จะเขาใจเพ่ือที่จะเชื่อ แตขาพเจาเชื่อเพ่ือจะไดเขาใจ (Fldes quarens Intellectum)” 
  3. ความเชื่อที่เกิดจากองคกรความรู (Knowledge) เปนความเชื่อโดยอาศัยการมีพยาน 
หลักฐานที่สามารถพิสูจนไดดวยประสาทสัมผัส เปนความเชื่อที่เกิดจากการยอมรับในสิ่งใดสิ่งหน่ึง
วามีอยูจริง (Objective) สามารถพิสูจนไดดวยประสบการณ จากพยานหลักฐานที่เชื่อถือได หรือเปน
องคความรูสากลที่มีการยอมรับวาเปนความจริง ความเชื่อแบบนี้ไดแกความรูที่มีการพิสูจนแลววา
เปนความจริงจากการสัมผัส เชน ความรูในทางวิทยาศาสตร  
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            2.8 ความเชือ่ศาสนาฮินดู  
                อารี  วิชาชัย (2543: 10) กลาววา เก่ียวกับเรื่องความเชื่อ (Faith) หรือ ศรัทธาน้ี 
ในทางศาสนาประเภทเทวนิยมจะมีลักษณะความเชื่อที่เหมือนกันทุกๆ ศาสนา ศาสนาพราหมณ-
ฮินดูก็ เปนอีกศาสนาหนึ่ง ซ่ึงมีความเกาแกมีความสําคัญในแถบเอเชียและเปนศาสนาประเภท 
เทวนิยมที่มีความเชื่อตามแบบสากลใหญๆ อยูวา 
            1. โลกมนุษยและสรรพสิ่งทัง้หลายในโลกนี้ถูกสรางโดยเทพเจา 
  2. กฎศีลธรรมและกฎหมาย พระเจาไดบัญญัติไวใหแกมวลมนุษย 

  3. ศาสนิกทุกคนจะตองมีความเชื่อ มีศรัทธาตอพระเจาหรือเทพเจา โดยไมตองพิสูจน
โดยไมตองมีความสงสัยหรือโตแยงใดๆ ทั้งสิ้น 
  ทั้ง 3 ประเด็นใหญๆ น้ีถือไดวาเปนหลักการแหงความเชื่อของศาสนาฮินดู 
 
            2.9 ประโยชนของการบูชาเทพเจา 
                ดวงธิดา  ราเมศวร (2537: 41 - 43) กลาววา  พวกอารยนัหรือฮินดูเชื่อในเรื่องความ
ศักด์ิสิทธิข์องพระเจาและการพลีกรรมซึ่งหมายถึงการบําเพ็ญภาวนาเพ่ือชําระกายใหบริสุทธิ์เพ่ือ
เปนการบูชาตอเทพเจา  พวกเขามีความเชื่ออยางเหนียวแนน 2 ประการในการบูชาตอเทพเจา 
                1. หากประกอบพิธกีรรมอยางถูกตองจนเปนทีพ่อใจตอเทพเจาแลว เทพเจาก็จะเมตตา
และประทานพรลงมาใหสมปรารถนาตามที่ขอความเชื่อในประการแรกนี้เองที่ทําใหเหลานักบชูาหรือ
พราหมณกลายเปนผูมีอํานาจสูงสุดในจิตใจของประชาชนซึ่งสูงกวากษตัริยเสยีอีกเน่ืองจากเปนผู
ติดตอกับเทพเจาโดยตรง  และเปนผูที่กระทําพิธีกรรมตางๆ  ทั้งหมดเพ่ือบูชาตอเทพเจา 
                 2. หากประกอบพิธีกรรมดวยมานะพากเพียรจนถึงที่สุดแลว  อาจเปลี่ยนสถานภาพ
จากมนุษยธรรมดาขึ้นเปนขั้นเทพได ความเชื่อประการแรกนี้ทําใหเกิดคานิยมวาผูประพฤติพรหมจรรย
และกระทําตามหลักอาศรม 4 อยางครบถวน  ยอมมีโอกาสที่จะยกฐานะของตนเทียบเทากษัตริย
หรือสูงยิ่งกวาจนถึงขั้นเทพได และดวยประการหลังนี้เองท่ีสงผลใหเกิดมีผูคนมากมายสละทรัพย
สมบัติและครัวเรือนออกถือบวช และพยายามมุงแสวงหาสัจธรรมตางๆ เพ่ือบรรลุสูจุดสูงสุดแหง
คัมภีรพระเวท โดยหมายบรรลุใหถึงชั้นเทพ  ชวงเวลายุคพระเวทตอนปลายนั้นเองที่ทําใหเกิดมีลทัธิ
ใหมๆมากมาย 
               จากขอความดังกลาวขางตนสรุปไดวา ความเชื่อเกิดจากความกลวั สิ่งที่มีอํานาจเหนือ
มนุษย เชน ภัยธรรมชาตหิรือดินฟาอากาศ เน่ืองจากมนุษยไมสามารถหาคําตอบอธิบายสิ่งเหลาน้ัน
ได 
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3. งานวิจัยที่เก่ียวของกับศาสนาฮินดู 
            บํารุง  คําเอก (2549:197-198) ศึกษาเรื่องอิทธิพลของศาสนาพราหมณ-ฮินดู ตอประเพณี
วัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทรตอนตน พบวา ตามคติของพราหมณ เชื่อวาพระอิศวรจะเสด็จลงมา
เยี่ยมโลกปละครั้ง  คร้ังหน่ึงกําหนด 10 วัน วันขึ้น 7 ค่ํา เดือนอาย เปนวันเสด็จลง แรม 1 ค่ํา เปน
วันเสด็จกลับ และในระหวางที่เสด็จอยูในโลกนี้ พราหมณจึงทําพิธีตรียัมปวายตอนรับพระอิศวรมี
เทพยดา เชน พระอาทิตยพระจันทร พระธรณี  พระแมคงคา มาเฝาชุมนุมพรอมกัน ทําจําลองเปน
แผนกระดาน ฝงไวหนาชมรมโลกบาลทั้งสี่ก็มาเลนโลชิงชาถวาย พญานาคมารําฟอนพนน้ํา สาดน้ํา
ถวาย พิธีตรียัมปวายนี้ เปนพิธีปใหมของพราหมณ และเปนพิธีอัญเชิญเสด็จพระอิศวรลงมาสูโลก 
10 วัน มีการอานโศลกสรรเสริญ ถวายขาวตอก ดอกไม ผลไมตางๆ เปนการสํานึกในพระคุณของ
พระเปนเจาที่ทรงมีเมตตากรุณา ตํานานพระอิศวรตอนหนึ่งกลาววา เม่ือพระพรหมสรางโลกแลว 
และขอใหพระอิศวรไปรักษา และพระอิศวรทรงหวงใยและเกรงกลัววาโลกน้ีอาจจะไมแข็งแรง จึง
เสด็จลงมายังโลกดวยพระบาทเพียงขางเดียวแลวใหพญานาคมาโลยึดระหวางภูเขาทั้งสองฝงของ
มหาสมุทร ปรากฏวาโลกยังแข็งแรงอยูดี พญานาคทั้งหลายก็ดีใจเปนอยางยิ่งลงเลนน้ําเฉลิมฉลอง
เปนการใหญ ดังน้ัน เสาชิงชา จึงเปรียบเสมือนภูเขาทั้งสองฝงมหาสมุทร และขันสาคร เปรียบ
เหมือนมหาสมุทรที่กวางใหญ ซ่ึงเหลาพญานาคพากันลงเลนนํ้า รําเสนงสาดน้ํากัน 
           บํารุง  คําเอก (2549: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องอิทธิพลของศาสนาพราหมณ-ฮินดูในสมัย
รัตนโกสินทรตอนตน พบวาหลักฐานที่บงชี้ถึงอิทธิพลของศาสนาพราหมณฮินดูมีอยูมากมายไมวาจะ
เปนประติมากรรม จิตรกรรม หรือวรรณกรรมซึ่งยังคงสมบูรณ ในขณะที่พระราชพิธีสิบสองเดือน
บางอยางไดเลิกปฏิบัติไปแลว เชน พระราชพิธีโลชิงชาและพิธีแรกนาขวัญ เปนตน ในสวนของ
อิทธิพลทางดานประติมากรรม มีการวิเคราะหเก่ียวกับ ศิวลึงคสององคที่เทวสถานโบสถพราหมณ 
ซ่ึงไมปรากฏวามีคติการสรางศิวลึงคในเทวาลัยในอินเดียเหนือจึง เปนไปไดวาเปนการไดรับอิทธิพล
จากอินเดียใต เร่ืองการเริ่มศักราชใหมของศาสนาพราหมณ-ฮินดูในยุคสรางกรุงรัตนโกสินทรใน
งานวิจัยน้ีกลาวถึงขอมูลตางๆอันอาจจะเปนที่มาของขอสนับสนุนสมมติฐานนี้ทางดานจิตรกรรมมี การ
วิเคราะหตําราเทวรูปและเทวดานพเคราะหพบวาไทยไดรับอิทธิพลของศาสนาพราหมณ-ฮินดูตั้งแต
ยุคฟ นฟูในอาณาจักรศรีว ิชัยนครซึ ่งเปนยุคการฟ นฟูวัฒนธรรมพราหมณ-ฮินดูในอินเดียใต
เชนเดียวกันโดยผูเขียนบทความจะแสดงการเปรียบเทียบลักษณะสําคัญในตําราภาพเทวรูปบาง
ภาพกับประติมากรรม 
  วรรณกรรมศาสนาพราหมณ-ฮินดูที่มีอิทธิพลตอวรรณกรรมไทย ไดแก รามเกียรติ์ เน้ือหา
บางสวนไดรับอิทธิพลมาจากรามายณะของกัมบัร อันเปนรามายณะฉบับอินเดียใตเทวปาง
นารายณสิบปาง นารายณยี่สิบปาง ซ่ึงมีความสัมพันธกับตําราภาพเทวรูป และคัมภีรพระราชพิธีสิบ
สองเดือนตางๆ ก็แปลมาจากอักษรคฤนถ ซ่ึงเปนอักษรของทมิฬ ทางอินเดียใต 
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 จากการศึกษาเปรียบเทียบพบวาไทยรับอิทธิพลของศาสนาพราหมณ-ฮินดูโดยนํามาประยุกต
ใหเขากับภูมิประเทศ วัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อด้ังเดิมไดอยางกลมกลืนมีการปฏิบัติพระ
ราชพิธีทางศาสนาพรอมกันทั้งตามขนบศาสนาพราหมณและพุทธ จนเปนเอกลักษณของตนเอง 
 

4. งานวิจัยที่เก่ียวของกับพิธีกรรมและความเชื่อ  
กาญจนา  สวนประดิษฐ (2533: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง ผีตาโขน : ศึกษากรณีเฉพาะ

อําเภอดานซาย ผลการศึกษาวา ผีตาโขนเลนกันมานาน พรอมกับประเพณีบุญหลวง การเลนชนิดน้ี
จะมีเฉพาะในประเพณีบุญหลวงเทาน้ัน จุดมุงหมายของการเลนผีตาโขน คือ เลนถวาย “เจานาย” 
ซ่ึงเชื่อวาเปนดวงวิญญาณของบรรพบุรุษชาวดานซาย นอกจากน้ันยังมีจุดมุงหมายในการเลนเพ่ือ
ขอฝน เพ่ือความสนุกสนานและเพื่อประกอบขบวนแหพระเวสสันดรเขาเมือง 
             สุทัศนพงษ  กุลบุตร  (2536: บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่อง ประเพณีพิธีกรรมเกี่ยวกับพระธาตุ
ศรีสองรัก อําเภอดานซาย จังหวัดเลย ผลการศึกษาสรุปไดวา ประเพณีพิธีกรรมที่เก่ียวของกับพระ
ธาตุศรีสองรักมีลักษณะเปนจารีตประเพณีเฉพาะทองถิ่นและเปนประเพณีที่มีประโยชนอยางชัดเจน
ตอชาวดานซายโดยเฉพาะสวนการนับถือผีไดแสดงถึงรองรอยของการประกอบพิธีกรรมแบบด้ังเดิม 
ที่สืบทอดตอมาจากบรรพบุรุษ ของชนชาติไท – ลาว ที่มีมาตลอดระยะเวลายาวนาน 
              เรณู  เหมือนจันทรเชย (2542: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องความเชื่อเร่ืองผีของไทยโซงวามีพิธี
เก่ียวกับผีประจําหมูบาน ซ่ึงจะจัดพิธีกรรมไหวศาลพอปู หรือศาลตาปูในวันที่ 14 เมษายน ของทุกป
มีขะจํ้าเปนผูประกอบพิธีชาวบานจะนําเครื่องเซนมากราบไหวประกอบดวยขาวตมแดง ขาวตมมัด 
เหลา นํ้าด่ืม ขนม ผลไม มะพราวปอกเปลือกเกลาใหเกลี้ยง เพ่ือเสริมความเปนสิริมงคล แกหมูบาน
และชาวบานโดยขอใหผีตาปูคุมครองใหพนจากภัยธรรมชาติ และเพื่อการปลูกขาว และพืชพันธุ
ตางๆ ไดผลดี หลังจากพิธีบายศรีสูขวัญ แลวผูเฒาผูแกจะเลนกลอนฟอนแคน ชาวไทยโซงไดสืบ
ทอดความรู ความคิดและประสบการณ และวัฒนธรรม  ของบรรพบุรุษมาในรูป ของประเพณีและ
พิธีกรรมที่ประพฤติปฏิบัติกันมาซ่ึงประเพณีพิธีกรรมที่เก่ียวกับผีลาวโซงมีผลมาจากความเชื่อด้ังเดิม 
            วดีพร จิตตสถาพร (2549: บทคัดยอ) ศึกษาพิธีกรรมรําผีมอญของชาวไทยรามัญ ผล
การศึกษาพบวา  การรําผีมอญมีความเปนมาจากความเชื่อเร่ือง  “ผีบาน”  หรือ  “ผีบรรพบุรุษ” ของ
ชาวไทยรามัญบานมวง ทําใหเกิดขอปฏิบัติ  และขอหามตางๆ  ซ่ึงเม่ือทําผิดถือวาเปนการ  “ผิดผี”  
ตองมีการขอขมาหรือรําผีมอญถวาย  อีกสาเหตุหน่ึงที่ทําใหเกิดการรําผีคือ มีการบนบานเพ่ือใหได
ในสิ่งที่ตนปรารถนา ซ่ึงไมวาจะบรรลุตามความประสงคหรือไมก็ตองจัดพิธีกรรมรําผีมอญถวาย
เชนกัน ซ่ึงจะประกอบพิธีกรรมในเดือน 4 และเดือน 6 กอนเขาพรรษา โดยมีขั้นตอนพิธีกรรม คือ 
การไหวครู การเชิญผีบรรพบุรุษมารวมพิธี  การเลี้ยงแมวตาฤาษี  การปดเปาเสนียดจัญไร  การ
เปลี่ยนตนผี   การบวชพระ  การสึก  การเลี้ยงผีประจําตระกูล  การสงผี  การเลี้ยงผีภรรยานอย  
ตามลําดับ  พิธีรําผีมอญมีบทบาทตอชาวไทยรามัญ  ไดแก  บทบาทหนาที่ในการใหความรูแก
บุคคลในสังคม  บทบาทหนาที่ในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของกลุมชน  



 24 

บทบาทหนาที่ในการรักษาแบบแผนและควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคมและบทบาทหนาที่ในการ
สรางความเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน 

สุริยา  บรรพลา  (2545: บทคัดยอ) ศึกษาพิธีกรรมเลี้ยงป อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย  
ผลการศึกษาพบวาหมูบานที่ใชเปนพ้ืนที่ทําการศึกษามีประวัติการกอตั้งชุมชนมาเปนเวลานานมี
ขนบธรรมเนียมประเพณีดานความเชื่อความศรัทธาตอการนับถือผีเจานายและผีบรรพบุรุษอยาง
แนนแฟนดังปรากฏวาเม่ือครบรอบวันเลี้ยงประจําปผีเจานายและผีบรรพบุรุษสมาชิกในแตละ
หมูบานที่มีหนาที่ตางๆ ดําเนินการจัดเตรียมงานดานสถานที่อุปกรณ เคร่ืองใชในพิธีกรรมเลี้ยงป
อยางพรอมเพรียงโดยมีความเชื่อเรื่องของผีเจานายและผีบรรพบุรุษวาจะชวยคุมครองชีวิตใหดําเนิน
ไปอยางปกติสุขพิธีกรรมเลี้ยงปของชาวอําเภอวังสะพุงจะจัดขึ้นในชวงตนเดือนหกกอนฤดูทํานา  
สันนิษฐานวา ประเพณีน้ีเกิดขึ้นมากอนที่พุทธศาสนาจะเผยแผเขามา พิธีกรรมเลี้ยงปสะทอนระบบ
ความคิดของชาวบานที่มีตอบรรพบุรุษวาเม่ือตายไปแลวจะยังคุมครองลูกหลานใหอยูดีมีสุขเพ่ือให
ขาวปลาอาหารบริบูรณ ชาวบานจึงจัดแตงอาหารคาว อาหารหวาน นํ้า หมากพลู บุหร่ี สุรา เทียน
และดอกไมเซนสรวงและบูชาและออนวอนใหผีเจานายและผีบรรพบุรุษดลบันดาลใหฝนฟาตกตอง
ตามฤดูกาลความเชื่อที่เก่ียวของกับพิธีเลี้ยงปอําเภอวังสะพุง จากหมูบานกลุมตัวอยาง 5 หมูบาน
พบวา ความเชื่อเร่ืองผีที่ประจําอยูศาลดอนหนอ หรือ ดอนคุมมีสองประเภทคือ หน่ึง เร่ืองผีเจานาย
พบวาผีเจานายมีเฉพาะหมูบานที่เกาแกและมีลูกหลานสืบทอดสายตระกูลเนื่องจากเคยตั้งบานเรือน
สมัยเม่ือยังมีชีวิตอยู หมูบานที่เคยมีเจานายระดับชั้นเจาฟา อันมีเชื้อสายเจาราชวงศ ไดแก บาน
ทรายขาว จึงมีผีเจานาย คือ เจาฟารม (ฮม) ขาว ทาวหลานํ้า บานวังสะพุง มีผีเจานายหลวงศรี
สงคราม ซ่ึงเปนผีมเหศักด์ิหลักเมือง (ผีอาฮัก) ซ่ึงเปนผูนําทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวบาน
ชาวเมืองแตโบราณ สองผีบรรพบุรุษที่ปรากฏพบจากหมูบานกลุมตัวอยาง  5 หมูบาน  คือ บาน
ทรายขาวมีผีบรรพบุรุษนามเจาพอราชวงศ  เจาพออุปฮาดบานวัว มีเจาพอดิน บานโพงนาม มีเจา
พอคําแหง บานปากปวน มีเจาพอราดทไซ บานวังสะพุง ทาวมหาแอ 

ความสัมพันธของพิธีกรรมเลี้ยงปกับโครงสรางทางสังคมพบวา การสืบทอดตําแหนงขะจํ้า 
นางเทียน นางแตง สมุน มีการสืบทอดทางสายตระกูล โดยการมอบหมายใหบุตร ธิดา คนที่เหมาะสมที่
จะปฏิบัติหนาที่แทนไดกอนสิ้นชีวิตก็จะมอบหมายหนาที่ใหปฏิบัติสืบทอดหรือจะพาบุตรชายรวม
พิธีกรรมตั้งแตยังเล็กๆโดยการเรียนรูวิธีการและกระบวนการจัดพิธีกรรมเลี้ยงปที่ศักด์ิสิทธิ์ของ
ชาวบานวามีความเกี่ยวของกับบุคคลฝายใดบาง เพ่ือดํารงบทบาทหนาที่ใหเกิดความสมบูรณของ
พิธีกรรมจากการศึกษาพบวาพิธีกรรมเลี้ยงปมีความสัมพันธกับโครงสรางทางสังคมระดับครอบครัว 
ระดับวงศตระกูล ระดับหมูบาน และระดับชุมชนเพราะความเชื่อเร่ืองผีเจานายและผีบรรพบุรุษมี
อิทธิพลตอชาวบานทําใหโครงสรางทางสังคมมีเอกภาพทางการคิด ความขัดแยงมีนอย เน่ืองจากนับ
ถือผีตนเดียวกันจึงพบวาระบบเครือญาติชวยใหชาวบานมีการประนีประนอมกันและพึ่งพาอาศัยกัน
และกันสงผลใหสภาพสังคมและวัฒนธรรมของชาวอําเภอวังสะพุงมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
มีอัตลักษณเฉพาะตน 
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             วิริยา  ประสพธนกิจ (2538: บทคัดยอ) ศึกษาความแตกตางของกลุมคนที่มากราบไหว
บูชาองคเทพในศาสนาพราหมณ-ฮินดูที่วัดแขก (สีลม) และโบสถพราหมณ(เสาชิงชา) และพิธีกรรม
ในศาสนาพราหมณฮินดูที่ปฏิบัติเปนประจําทุกปทั้งที่วัดแขก (สีลม) และโบสถพราหมณ (เสาชิงชา) 
รวมทั้งศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 ผลของการศึกษาพบวาถึงแมเทวสถานทั้ง 2 แหงจะเปนของศาสนาพราหมณ-ฮินดู แตก็
ยังมีสวนที่แตกตางกัน ดังเชน พิธีกรรม พราหมณ และกลุมคนที่มาสักการบูชา โดยมีปจจัยที่ทําให
เกิดความแตกตางกันหลายดานเปนตนวา ความเชื่อ ความเคารพนับถือในองคเทพที่แตกตางกัน
และรูปแบบของพิธีกรรม 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับความเชื่อเร่ืองเทพเจาในศาสนาพราหมณ-ฮินดู
สรุปไดวาประเทศไทยไดรับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ-ฮินดูอยูมากมายไมวาจะเปนวัฒนธรรม 
ประเพณีและความเชื่อซ่ึงมีอิทธิพลตอวิถีชีวิตคนไทย และผูวิจัยจะนํามาใชเปนแนวทางการศึกษา
พิธีกรรมและความเชื่อเทศกาลนวราตรีวัดพระศรีมหาอุมาเทวี 

 



บทที่ 3 
ศาสนาฮินดูและศาสนสถานในประเทศไทย 

 
             การศึกษาเรื่องศาสนาฮินดูและศาสนสถานในประเทศไทย  ผูวิจัยไดศึกษาโดยมีเน้ือหา
ตางๆ ตามลําดับดังน้ี 

 
1. ประวัติของศาสนาฮินดูในประเทศไทย 

              1.1  สมัยกอนรัตนโกสินทร 
  จากรองรอย หลักฐานทางประวัติศาสตรทําใหสรุปไดวา  ศาสนาพราหมณ - ฮินดู เขา
สูดินแดนสุวรรณภูมิโดยพอคาชาวอินเดีย 3 ทางดวยกัน คือ 
  1. เขามาคาขายทางภาคใต โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงมีรองรอยหลักฐาน
คือ โบสถพราหมณ หอพระอิศวร เสาชิงชา และเทวรูปตางๆ 
  2. เดินทางออมหมูเกาะชวามาขึ้นที่ประเทศเวียดนาม ทางตอนใตแถบเขมร แลวแผ
อิทธิพลมายังภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย 

3. เม่ือ พ.ศ.303 พระโสณเถระกับพระอุตรเถระศาสนาฑูตของพระเจาอโศกมหาราช
เขามาแถบจังหวัด นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี และเพชรบุรี เพราะมีหลักฐานปรากฏอยู คือ พระ
ปรางค เทวรูป เทวสถาน เสาชิงชา ศิวลึงค 

 ในสมัยกรุงสุโขทัย กษัตริยไทยไดฟนฟูพระพุทธศาสนาในขณะเดียวกัน ก็ทรงเอา
ธุระในศาสนาพราหมณดวย ในราชสํานักมีพราหมณพระศรีมโหสถ พระมหาราชครูเปนปุโรหิต 
ถวายความรูศิลปวิชาการตางๆ แกโอรสกษัตริยและบุตรขุนนาง มีการประกอบพิธีกรรมตามพระเวท 
จึงสืบเน่ืองมาเปนพระราชพิธี จนถึงปจจุบัน โดยคูกันไปกับพระพุทธศาสนา และเปนอุบาสกบํารุง
พระพุทธศาสนา เหตุน้ีพุทธกับพราหมณจึงสัมพันธกันมาตั้งแตสมัยโบราณ ปจจุบันพิธีพราหมณ
บางพิธีมีพิธีพุทธเจือปน เชน มีพระสงฆสวดมนตในพระราชพิธีพืชมงคล แลวตอดวยพระราชพิธี
จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซ่ึงเปนพิธีพราหมณและในเรื่องของพุทธก็มีพิธีพราหมณแทรก เชน การ
เดินประทักษิณรอบวัตถุสถานมงคล การเจิมลูกนิมิต เปนตน 
                             ในสมัยกรุงศรีอยุธยา พราหมณ มีสัมพันธภาพกับไทยโดยพระนารายณรามาธิบดี
แหงรามนคร (พาราณสี) ในอินเดีย ไดสงเทวรูปพระนารายณ พระลักษมี พระมเหศวร พรมหงส 
และชิงชาทองแดงใหราชทูตนําลงเรือมาถวายยังกรุงศรีอยุธยา แตพายุพัดพาเขายังปากนํ้าเมืองตรัง 
เจาเมืองนครศรีธรรมราชพรอมดวยคณะไดไปรับมาไวที่เมืองนครศรีธรรมราช แลวสงไปยังกรุงศรี
อยุธยา แตเกิดพายุจัดอยู 7 วัน  สมเด็จพระนารายณจึงมีพระบรมราชโองการใหเจาเมืองหาที่ให
เหมาะสมเพื่อประดิษฐานเทวรูป และจัดงานสมโภชแบบพราหมณเปนประจํา สมเด็จพระนารายณ
ทรงโปรดใหออกกฎหมายคุมครองพราหมณที่เขามาเผยแพรศาสนา สั่งสอนพระเวทและวิชาการ
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ตาง ๆ หนังสือจินดามณี ตนตําราการเรียนภาษาไทย สมเด็จพระนารายณมหาราชทรงโปรดใหพระ
ยาโหราธิบดี (พราหมณ) แตงขึ้นและใชสอนกันมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร 
            จากขอความขางตนสรุปไดวา ศาสนาพราหมณ-ฮินดู เขาสูดินแดนสุวรรณภูมิกอนสมัย
ทวารวดี แตไมมีบันทึกแนชัดวาตรงกับชวง พ.ศ.ใด สวนที่มีหลักฐานปรากฏแนชัดคือ เม่ือ พ.ศ.303 
โดยมีคณาจารยพราหมณที่ติดตามพระโสณเถระกับพระอุตรเถระศาสนทูตของพระเจาอโศมหาราช
เขามาในดินแดนสุวรรณภูมิ เพ่ือเผยแพรศาสนาพุทธและพราหมณควบคูกันไป และเชื่อกันวากอน
หนาน้ีก็มีชาวอินเดียตอนใตแลนเรือมาขึ้นฝงในภาคใตของไทย รวมทั้งชาวอินเดียที่อพยพจากทาง
ใตของพมาเขามาในดินแดนของไทยในตนคริสศักราชอีกดวย 
 
  

 1.2 สมัยรัตนโกสินทร 
  พราหมณในราชสํานักสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตนสวนใหญมาจากภาคใตของไทย 
คือ จากเมืองนครศรีธรรมราช โดย คนเผาทมิฬไดอพยพมาสูประเทศไทยซึ่งเขามาอาศัยอยูในหลาย
จังหวัดแถบภาคใต  เชน  ภูเ ก็ต  นครศีธรรมราช  ฯลฯ บางกลุม ได เ ดินทางเขามาอยู ใน
กรุงเทพมหานคร และตั้งหลักแหลงอยูที่สีลม ดังที่ บํารุง  คําเอก (2549: 205) กลาวถึงศาสนา
พราหมณ - ฮินดูวา พราหมณใน ราชสํานักสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน สวนใหญมาจากภาคใตของ
ไทยคือจากเมือง นครศรีธรรมราชโดยมีหลักฐานวาเปนพราหมณ ที่มาจากรัฐทมิฬนาดูซ่ึงเปนแหลง
อารยธรรมที่ยิ่งใหญและสมบูรณแบบมากที่สุดทั้งในอดีตและปจจุบันจากการสํารวจในรัฐทมิฬนาดู
อินเดียใต พบสถานที่เก่ียวของทางศาสนาที่สามารถใชทํากิจกรรมทาง ศาสนา แมจะมีอายุหลาย 
รอยศตวรรษ แตยังอยูในสภาพที่สมบูรณ และตั้งหลักแหลงอยูที่สีลม ป พ.ศ.2422 ขุนนางอินเดีย
ทานหนึ่งชื่อ หลวงโยเซ (สันนิษฐานวาเปน หลวงยศเสเสาวราช ”ซิน”) ไดซ้ือที่ดินแถวหัวลําโพงไว 
และจัดสรางเทวสถานเพื่อเปนที่สถิตของเจาแมอุมาเทวี ซ่ึงพวกแขกเรียกกันวา ศาลศรีมารีอันนัม 
หรือ มารีอันมะ (หมายถึงศาลของเจาแมอุมาเทวี) 
  พราหมณไดปฏิบัติพระราชพิธีสําหรับกษัตริย และถือปฏิบัติมาทุกรัชกาล จนถึง
รัชกาลที่ 7 หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็ใหเลิกพิธีพราหมณ ตอมาในราชกาลปจจุบันทรงมี
พระมหากรุณาโปรกเกลาฯ ใหพราหมณปฏิบัติพระราชพิธีสําหรับพระองคและประเทศชาติตอไป
โดยใหขึ้นตรงตอสํานักพระราชวัง 
  จากขอความดังกลาวขางตนสรุปไดวา ศาสนาพราหมณ-ฮินดูมีตนกําเนิดมาจากประเทศ 
อินเดีย และเผยแพรเขามาสูประเทศไทยทางตอนใต โดยมีอิทธิพลตอพิธีกรรมและประเพณีของไทย
มาตั้งแตสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา จนกระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร 
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2.  สมาคมฮินดูและศาสนสถานฮินดู 
 2.1 สมาคมฮินดู 
   2.1.1 สมาคม-ฮินดู ในกรุงเทพมหานคร  มีอยู  5 สมาคมดวยกัน 
       2.1.1.1 สมาคมอารยสมาช 

  ตั้งอยูเลขที่  9 ซอยดอนกุศล  3  แขวงทุงวัดดอน  เขตยานนาวา  สมาคมนี้ 
นับถือคัมภีรพระเวท 
       2.1.1.2 คีตาอาศรมแหงประเทศไทย 

  ตั้งอยูเลขที่ 145  ซอยพรอมศรี  1  ซอยท่ี  39 ถนนสุขุมวิท  สมาคมนี้นับถือ 
พระกฤษณะและถือพระคัมภีรศรีมัทภควทัคีตาเปนหลกัปฏิบัต ิ
       2.1.1.3 สมาคมสงเสริมวัฒนธรรมพราหมณ - ฮินดู 

  ตั้งอยูที่ ซอยสมประสงค ถนนเพชรบุรี สมาคมนี้พิมพเอกสารทางศาสนวิทยา 
จําหนายและเผยแพรธรรม 
       2.1.1.4 สมาคมฮินดูธรรมสภา 
    ตั้งอยูในซอยวัดปรก  แขวงทุงวัดดอน  เขตยานนาวา  โดยกอสรางสํานักงาน
เม่ือ พ.ศ.2458  นอกจากนี้ยังเรี่ยไรเงินสมทบจากชาวฮินดูในประเทศไทย  จัดสรางโบสถวิษณุขึ้น  
แลวเสร็จในป  พ.ศ.2463  และเรียกวา  วัดวิษณุ  หลังจากน้ัน  ไดอัญเชิญเทวรูปตางๆจากประเทศ
อินเดียมาประดิษฐานในป พ.ศ.2465 ไดสรางศาลาวัดวิษณุ งานของสมาคมคือบริการสังคม  
สงเสริมการศึกษาและเผยแพรศาสนา 
       2.1.1.5 สมาคมฮินดูสมาช 
    ตั้งอยูเลขที่ 136/2  ถนนศิริพงษ  เสาชิงชา  แตเดิมเรียกวา  สมาคมฮินดูสภา 
กอตั้งเม่ือ พ.ศ. 2468 ตอมาในป พ.ศ 2482  ไดกอตั้งโรงเรียนชื่อ  ภารตวทิยาลัย 
   

  2.2 ศาสนสถานฮินด ู
   ในกรุงเทพมหานครที่สําคญัมี  3 แหง 
    2.2.1 วัดเทพมณเฑียร   
    ตั้งอยูถนนศิริพงษ เสาชิงชา ซ่ึงเปนสถานที่ของสมาคมฮินดูสมาช  สรางขึ้น  เพ่ือ 
ใชในการประกอบศาสนกิจ  และประดิษฐานเทวรูปสําคัญไดแก พระพุทธเจา  พระศิวะหรืออิศวร  
พระนารายณ  พระราม  พระพิฆเณศวร  หนุมาน  พระแมทุรคา  พระแมสตี  สําคัญคือใชประกอบ
กิจกรรมทางศาสนาและในงานเทศกาลตางๆ รวมทั้งมีพราหมณมาเผยแพรศาสนา 
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            2.2.2 วัดวิษณุ 
   ตั้งอยูเลขที่  50  ซอยวัดปรก  ตําบลทุงวัดดอน  เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร  

สรางขึ้นในป พ.ศ.2463  ทั้งน้ีเน่ืองจากศาสนิกชนที่ไปวัดพระศรีมหาอุมามีจํานวนมากทําใหพ้ืนที่ไม
เพียงพอตอความตองการของประชาชนจึงไดมีการซ้ือที่ดินและสรางวัดวิษณุขึ้นในโบสถใหญของวัด  
มีรูป พระราม นางสีดา พระภรต พระแมทุรคา พระนารายณ  พระศิวะ  พระกฤษณะ  พระแมลักษมี  
พระแมปารพตี  พระนางราธา  พระพิฆเณศวร  พระศาลิคราม  พระลักษมัน  พระศัตรุฆน  หนุมาน  
ศิวลึงค  สวนภายในโบสถยอย  คือโบสถพระแมทุรคา  โบสถศิวลึงค  โบสถพระหนุมานและโบสถ 
ศิวนาฏ  นอกมณฑป  มีรูปพระพุทธเจาปางตางๆ  และพระคัมภีรพระเวท 
                       2.2.3 วัดพระศรีมหาอุมาเทว ี

    ตั้งอยูเลขที่ 2 ถนนสีลม 15 หรือถนนปน แขวงสีลม  เขตบางรักกรุงเทพมหานคร   
วัดพระศรีมหาอุมาเทวี  หรือเรียกกันวาวัดแขกสีลม  สรางขึ้นในป พ.ศ 2454  และจดทะเบียนเปน  
“มูลนิธิวัดพระมหาศรีมหาอุมาเทวี”  เม่ือวันที่  8 พฤษภาคม 2458 

3 วัดพระศรีมหาอุมาเทวี 
 3.1  ที่ตัง้ 

  วัดพระศรีมหาอุมาเทวี หรือ วัดแขก (สีลม) ตั้งอยูเลขที่ 2  ถนนสีลม 15  หรือถนนปน    
แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 

       ภายในเทวาลัย  
      ดานในสุดเทวาลัยแบงเปนหองเล็กๆ 3 หองเรียงกัน 

     หองขวามือ เปนที่ประดิษฐาน พระพิฆเณศวร ซ่ึงเรียกกันวาพระพิฆเนศ เปนโอรส
ของพระศรีมหาอุมาเทวีและพระศิวะ มีศีรษะเปนชาง เปนเทพเจาที่ไดรับการยกยองวา เปนเทพผูมี
ปญญาปราดเปรื่องในศิลปวิทยาทุกแขนง ดังน้ัน ไมวาจะประกอบพิธีบูชาใดๆ จะตองบูชาพระพิฆ
เณศวรกอน เพ่ือขอพรและเปนการคารวะ มีผูนิยมบูชาพระพิฆเณศวรเพื่อขอประทานความสําเร็จใน
ดานการเรียน การปฏิบัติงาน ศิลปน นักแสดงก็นิยมบูชาพระพิฆเณศวร 
                     หองกลาง เปนที่ประดิษฐานพระศรีมหาอุมาเทวีซ่ึงเปนองคประธานของเทวลัย เจา
แมเปนพระชายา ของพระศิวะ มีพระกายปรากฏเปน 3 รูปคือ 
  1. ภาคปาราวตี หรือ บรรพตี หรือ อุมาเทวี เปนภาคแหงความเมตตากรุณา และทรง
สิริโฉมงดงาม  
  2. ภาคนางภัทรากาลี หรือ เจาแมกาลี เปนภาคแหงความดุรายและนากลัว รูปที่ทํา
มักสรางหรือเขียนเปนลักษณะอวนล่ําแข็งแรง ผิวเน้ือดํา หนาตาดุราย สยายผมประบา มี สิบกร 
(บางแหงมี สี่ กร ) ถืออาวุธครบทุกมือ บางแหงวาดโลหิตไหลตามปากและตัว มีงูเปนสังวาล บาง
แหงก็ทําเปนหัวกระโหลกหรือหัวยักษที่ถูกตัดมาใหม ๆ ถือชูอยูในมือ ไมก็ทําทรงยืนเหยียบมหิงสา
อสูร 
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  3. ภาคทุรคาเทวี หรือ เจาแมทุรคา ทรงเชี่ยวชาญในการสงครามและสามารถปราบ
ศัตรูไดทั่วทิศเปนภาคที่ดุรายอีกภาคหนึ่ง มักเขียนใหมีรูปรางนากลัว โดยใชศพเปนตุมหูสรอยคอ
รอยดวยกะโหลกผี ใชซี ่โครงมนุษยมาผูกตอกันแทนเข็มขัดนัยนตาทั้งสองถลนโปนแดงเปน
สายเลือด แลบลิ้นยาวจรดทรวงอก ถันยาวถึงสะเอว เล็บมือเล็บเทายาวดุจคมเล็บสิงห และมีอาวุธ
ประจํากายถึง 12 อยาง   
                หองซายมือ  เปนที่ประดิษฐานพระขันธกุมาร ซ่ึงพระองคทรงประทับบนมยุร (นกยูง) 
พระขันธกุมารเปนโอรสของพระศรีมหาอุมาเทวีและพระศิวะ พระองคทรงเปนนักรบผูเกรียงไกร มัก
แสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย ผูที่นิยมบูชาจึงมักเปนผูที่รับราชการ เพ่ือใหมีความกาวหนาในหนาที่
ราชการ 
               นอกจาก 3 หองแลว ภายในเทวาลัย ดานขวาของเทวาลัยประดิษฐานเทวรูปตาง ๆ 
ตามลําดับดังน้ี 
  1. พระแมสุรัสวดี 
  2. เจาแมกาลี 
  3. พระศรีมหาอุมาเทว ี
  4. พระขันธกุมาร 
  5. พระแมลักษมี 
  6. พระวิษณุ 
  7. พระนารายณ 
  8. พระศิวะ 
  9. พระพิฆเณศวร 
  10. พระพุทธรูป (พระพุทธศรีชินราช) หรือเรียกวา หลวงพอชินราชวัดแขกภายใน
เทวาลัยดานซายมีเทวรูปของพระนาฏรายา (พระศิวะ) และพระแมศวิะกาม่ี (พระแมศรีมหาอุมาเทวี) 
  สวนหนา ของเทวาลัยทางดานขวาของเทวาลัยมีการจําหนายธูป เทียน เครื่องบูชา 
ตาง ๆ ซ่ึงไดแก กลวย นม ดอกไม นํ้ามัน โดยทางวัดจะจัดเตรียมไวเปนชุด ๆ และทางดานซาย
ของเทวาลัยมีใหบูชาองคเทพตาง ๆ เพ่ือนําไปบูชามีทั้งแบบเปนรูปภาพ เหรียญพระ องคพระ
สําหรับตั้งบูชา 
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  บริเวณหนาลานเทวาลัย 
          พระศิวะประดิษฐานอยูหนาลานเทวาลัย ขมวดผมเปนรูปพระจันทรคร่ึงซีก มีวัวนนทิ

เปนเทพพาหนะ สัญลักษณอันเปนที่สักการะแทนพระองคคือ “ศิวลึงค” เปนเคร่ืองหมายแหงพลัง
การสรางสรรค และบริเวณนี้จะเปนที่สําหรับจุดธูป เทียนบูชาโดยนําเคร่ืองบูชาถวายดานในเทวาลัย 
ซ่ึงพราหมณจะเปนผูนําไปถวายตอเจาแมศรีมหาอุมาเทวีที่หองตรงกลาง      
 
                พระกัตตวรายัน ประดิษฐานอยูดานขวานอกเทวาลัย เปนเทพที่มีนิสัยรักการผจญภัย
และตอสู ทั้งยังนิยมการพนันขันตอและนักเลงคอสุรา-นารี ชอบทองเที่ยว และอาศัยอยูตามปาเขา 
เทพองคนี้ผูมีใจนักเลงนิยมนับถือมาก และดวยเหตุที่เปนเทพที่มีนิสัยมุทะลุดุดัน จึงตองอัญเชิญไว
นอกอุโบสถ และไมนิยมเขาทรงเพราะหากเขาแลวจะรุนแรง อาจเปนอันตรายได และทางดานขวา
ของพระกัตตวรายันจะมีเทพองคอ่ืนๆ ประดิษฐานอยู ไดแก พระอัยยนาร พระซับทระกรรณี พระเปชา
ยี พระอัศนีวีร่ัน พระเปรียาจี พระมาดูไรวีร่ัน ตามลําดับ ทางซายมือของพระกัตตวรายันเปนตึกที่
พักของพราหมณ และเก็บของใชตางๆ  
 
           3.2 ประวตัิความเปนมาการกอตั้งวัดพระศรีมหาอุมาเทว ี

       วัดพระศรีมหาอุมาเทวีหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปวา วัดแขกสีลม  เปนวัดฮินดู ใน
ประเทศไทย  โดยสรางขึ้นในป  พ.ศ.2454  ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
โดยชาวทมิฬซ่ึงเดินทางจากอินเดียเขามาอาศัยอยูในบริเวณภาคใตของประเทศไทย ซ่ึงในป 2422 
ชาวทมิฬทยอยเขาสูบางกอก  และตั้งรกรากหาเลี้ยงชีพตามที่ตนถนัด  ซ่ึงในระยะแรกๆ มีการตั้งรูป
เคารพมารีอามัน  หรือ  พระศรีมหาอุมาเทวี  ประดิษฐานอยูในศาลาเล็กๆ ริมทางในเขตสีลม 

  ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จประพาสอินเดียเม่ือเสด็จ
กลับเมืองไทย  ไดรับสั่งกับชาวทราวิฑนาดูวา  ทางประเทศอินเดียไดฝากเอาไว หากมีสิ่งใดให
ชวยเหลือก็ใหแจงพระองคทราบ ซ่ึงชาวอินเดียเชื้อสายทมิฬ มิไดทูลขอสิ่งใด นอกจากขอสราง
เทวาลัย  เพ่ือไวบูชา  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวก็ทรงมีพระบรมราชานุญาต 

  เทวาลัยแหงแรกของวัดสรางขึ้นบริเวณหัวลําโพงโดยสรางเปนศาลาไมธรรมดา  
ตอมาเม่ือทรุดโทรมลงจึงยายไปสรางเทวาลัยที่สีลม บริเวณวัดพระศรีมหาอุมาเทวีปจจุบันโดยมีพระ
ศรีมหาอุมาเทวี  ประดิษฐานเปนประธาน  และมีเทวรูปตางๆ ที่นํามาจากอินเดียประดิษฐานอยูดวย 
วันที่ 8 พฤษภาคม  2458  ไดจดทะเบียนเปน”  มูลนิธิวัดพระศรีมหาอุมาเทวี” 
     ใน พ.ศ.2498 คณะกรรมการรุนหลังไดสรางพระพุทธศรีชินราชขึ้นประดิษฐานไวภายใน
เทวาลัย ชาวบานเรียกวา หลวงพอชินราชวัดแขก และใชวัดน้ีเปนที่เวียนเทียนในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนาดวยศิลปะการกอสรางเทวสถานของวัดนี้สรางตามแบบศิลปะของเผาฑราวิท 
ชาวฮินดูกลาววาวัดน้ีมีลักษณะคลายกับเทวาลัย มหาวิมานในเมืองตันจอร (Tanjore) และคลายกับ
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มหาเทวาลัยโคปุรัม เมืองมทุรา (Madura) ในภาคใตของอินเดีย  (สมพร  สุขเกษม 2532 : 169 - 
170) 
 
  3.3 งานพิธีประจําป 

 กําหนดการจัดงานพิธีบูชา  ประจําป  2550 
 วัดพระศรีมหาอุมาเทวี  (วดัแขก  สีลม) 

   24-8-2550   วันบูชาพระแมวาลา  ลักษมี  
      พิธีบูชาเร่ิมเวลา  17.00 น 
   4-9-2550 วันคลายวันประสูติ  องคพระกฤษณะ 
      พิธีบูชาเร่ิมเวลา 17.00 น 
   15-9-2550 วันคลายวันประสูติ  องคพระพิฆเณศวร 
      พิธีบูชาเชาเริม่เวลา  09.00 น 
      พิธีบูชาเย็นเริม่เวลา  09.00 น 
   11-10-2550 พิธีบูชาองคบรมครู  พระพิฆเณศวร   
      พิธีบูชาเชาเริม่เวลา  09.30 น. 
      พิธีบูชาเย็นเริม่เวลา  17.30  น. 
   เสร็จแลวอัญเชิญองคพระพิฆเณศวรออกแหรอบโบสถวัดพระศรีมหาอุมาเทว ี

   12-10-2550 วันเริ่มพิธีนวราตรี  และอัญเชิญธงขึ้นสูยอดเสา  และพิธบีูชาองค
พระแมศรีมหาอุมาเทวีเปนกรณีพิเศษ  พิธีเริ่มเวลา  17.00 น  
เปนตนไป 

   12-10-2550  -  20-10-2550  พิธีบูชาองคพระแมศรีมหาอุมาเทวีในภาคบูชา 
      ตางๆ กัน  รวม  9  คืน  พิธีบูชาเร่ิมเวลา  19.30 น  ของทุกวัน 
   21-10-2550 งานแหประจําปองคพระศรมีหาอุมาและองคเทวะตางๆ 
   23-10-2550 พิธีอัญเชิญธงลงและอาบนํ้าคนทรงและพราหมณเพ่ือจบพิธีงานแห 
      ประจําป  2550  (คณะพราหมณจะผูกสายสิญจนใหทุกทานที่มา 
      รวมงานฟรี) 
   8-11-2550 พิธบีูชาองคพระแมลักษมี  เทพเจาแหงโชคลาภและความมั่งคั่ง   
      พิธีบูชาเชาเริม่เวลา  9.30 น.  พิธีบูชาเยน็เริ่มเวลา  17.30 น. 
   24-11-2550 วันบูชาองคพระขันธกุมารเนื่องในวันเผาใบลาน พิธบีชูาเร่ิม 
      เวลา  17.30 น. 
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 จากขอความดังกลาวจะเห็นวาวัดพระศรีมหาอุมาเทวี  เปนวัดเกาแกของชาวฮินดู ซ่ึงมี
ประวัติความเปนมาอันยาวนานและสะทอนใหเห็นวาชาวอินเดียเม่ือเขามาตั้งหลักปกฐานในประเทศ
ไทย  มิไดเขามาเพ่ือประกอบอาชีพอยางเดียว แตไดนําเอาวัฒนธรรมของตนมาดวย  ดวยเหตุน้ีจึง
ไดสรางวัดพระศรีมหาอุมาเทวีขึ้น  เพ่ือเปนสถานที่เคารพสักการบูชา  โดยนําเทวรูปตางๆมาจาก
ประเทศอินเดีย  ทั้งยังนับไดวาเปนสถานที่ชุมชนของชาวอินเดีย  เพ่ือประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
และจัดงานเทศกาลประจําปของชาวฮินดู 



บทที่ 4 
การศึกษาพิธีกรรมและความเชื่อ 

 
 พิธีกรรมและความเชื่อมีมาแตโบราณกาลซึ่งมีอิทธิพลตอแนวความคิด อํานาจจิตใจ และ
วิถีชีวิตของมวลมนุษยชาติมานานนับพันป  ทั้งยังคงหยั่งฝงลึกอยูภายในจิตใจ การท่ีมนุษยมีความเชื่อ  
จึงกอใหเกิดพิธีกรรมเพ่ือตอบสนองตอความเชื่อ ซึ่งความเชื่อบางเรื่องเปนขอเท็จจริง บางเรื่องถูก
สรางขึ้นเพ่ือเปนเคร่ืองมือในการสรางขวัญและกําลังใจ เปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจเตือนสติ  พรอมทัง้
ยังเปนการสั่งสอนมนุษยทางออม เพ่ือไมใหปฏิบัติตนขัดตอกรอบประเพณีและศีลธรรมอันดีงามและ
ยังอาจกลาวไดวาพิธีกรรมและความเชื่อเปนกลไกในการจัดระเบียบสังคมไดอีกดวย  ทั้งน้ีเน่ืองจาก
พิธีกรรมและความเชื่อเปนผลอันเนื่องมาจากศาสนาดังที่ จิรวรรณ บัวเผียน (2538 : 50) ไดแสดง
ทรรศนะเก่ียวกับพิธีกรรมและความเชื่อวาความเชื่อเปนสิ่งที่เกิดขึ้นกับมนุษยทุกคนและเปนสิ่งที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมของมนุษยเปนอยางมากเม่ือมนุษยมีความเชื่ออยางไรก็จะมีการปฏิบัติตาม
ความเชื่อน้ันจึงทําใหเกิดแนวปฏิบัติและพิธีกรรมตางๆ ขึ้นมากมาย 
 สมฤทธี บัวระมวล (2537 : 1) ไดกลาวถึงความเชื่อวาเปนสิ่งที่มีบทบาทตอการดํารงชีวิต
ของมนุษย  โดยเฉพาะความเช่ือในสิ่งเหนือธรรมชาติที่ถูกเลาขานสืบตอมาในรูปของตํานาน  และ
ลัทธิความเชื่อตางๆ ทุกตํานานทุกเร่ืองราวลวนมีที่มาจากความเชื่อและความศรัทธาของมนุษยทั้งสิ้น  
สิ่งเหลาน้ีกลายเปนแบบอยางและสั่งสอนใหมนุษยไดรูจักตัวเองมากย่ิงขึ้นและชวยใหสามารถ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมของตนเองไดอยางมีความสุข 
 การจัดงานเทศกาลนวราตรีเปนการสะทอนความเชื่อและความศรัทธาในองคพระศรีมหาอุมา
เทวีใหปรากฏเปนรูปธรรม การประกอบพิธีน้ีเปนการบูชาพระศรีมหาอุมาเทวีในปางตางๆ ของชาว
ฮินดู  ซ่ึงตรงกับวันขึ้น 1-9 ค่ําของเดือนอัศวิน หรือ อาสวยุช (คือเดือน11) ซ่ึงจัดขึ้นเพ่ือเปนการ
เฉลิมฉลองการที่เจาแมทุรคาประทานพรใหพระรามปราบทศกัณฑไดสําเร็จ ซ่ึงเทศกาลน้ีไดจัด
ขึ้นมาชานานและในปจจุบันนี้ยังคงมีการสืบทอดอยางไมขาดสาย 
 ในการศึกษาพิธีกรรมและความเชื่อเทศกาลนวราตรีวัดพระศรีมหาอุมาเทวี แบงออกเปน 
3 ประเด็นหลักคือ 
 1. พิธีกรรมเทศกาลนวราตรี 
 2. ความเชื่อในพิธีกรรมเทศกาลนวราตรี 
            3.  บทบาทของพิธีกรรมเทศกาลนวราตรีที่มีตอสังคม 
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1. พิธีกรรมเทศกาลนวราตรี 
 พิธีกรรมหมายถึง การปฏิบัติตามความเชื่อ โดยมีขั้นตอนเพื่อใหเกิดความสบายใจ และ
บรรลุวัตถุประสงคตามความตองการ  ในการศึกษาพิธีกรรมเทศกาลนวราตรีวัดพระศรีมหาอุมาเทวี 
ผูวิจัยแบงออกเปนหัวขอยอย ๆ ดังน้ี 
 1.1  พิธีบชูาพระศรีมหาอุมาเทว ี
 1.2  พิธีแหพระศรีมหาอุมาเทวีหรือพิธีแหเจาแมวัดแขก 
 
 1.1 พิธีบูชาพระศรีมหาอุมาเทวี เปนพิธีกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือบูชาพระศรีมหาอุมาทวีในภาค
ตางๆ กลาวกันวาในรัฐเบงคอลเรียกเทศกาลน้ีวา ทุรคาปูชา ซ่ึงในการประกอบพิธีมีองคประกอบของพิธีที่
สําคัญดังน้ี 
  1.1.1 ผูประกอบพิธ ี
   ผูประกอบพิธีคือ พราหมณ ที่มีความสงบ ความชํานาญ และมีความรูในพระเวท
เปนอยางดี  ผูที่มีความชํานาญในพิธีกรรมการกราบไหวบูชาตอพระแมเพ่ือใหเปนมงคลเปนที่โปรด
ปรานแหงพระแม ทุรคา - อุมา  
               1.1.2 ผูเขารวมพิธ ี
   ผูเขารวมพิธีนวราตรีวัดพระศรีมหาอุมาเทวี ประกอบไปดวยผูนับถือศาสนาฮินดู 
และผูนับถือศาสนาอ่ืนๆ ที่มีความเลื่อมใสและศรัทธาในพระศรีมหาอุมาเทวี ผูเขารวมพิธีจะแตงกาย
ดวยชุดขาวซ่ึงมีทุกเพศทุกวัยแตสวนใหญแลวจะเปนวัยกลางคนโดยจะนําของบูชามาถวายที่กระทํา
เชนนี้เพราะมีความเชื่อวาตลอดระยะเวลาแหงนวราตรีพระศรีมหาอุมาเทวีและบรรดาทวยเทพจะมา
สถิตอยู ณ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี ผูที่บูชาจะเปนที่โปรดปรานของพระศรีมหาอุมาเทวีและพระองค
จะประทานพรใหสมความปรารถนาในสิ่งที่ตองการ ผูบูชาจะตองกลาวคําสรรเสริญตอพระแมอุมาวา
“ขาแตพระมารดาพระแมแหงจักรวาลขาพระพุทธเจาจะเริ่มประกอบพิธีนวราตรีที่ยิ่งใหญขึ้นขอ
ทรงโปรดชวยเหลือตอขาพุทธเจา ในทุกดานใหสําเร็จลงดวยดีทุกประการเถิด พระเจาขา” (อุษณีย  
เกษมสันต. 2546 : 121)  
                   ผูเขารวมพิธีจะกราบไหวตอพระแมและถวายของบูชาซ่ึงทางวัดจะมีจัดเตรียม
จําหนายโดยใสถาดเตรียมไวเปนชุด 
                 1.1.3 สถานที่ 
   พิธีกรรมนวราตรีวัดพระศรีมหาอุมาเทวีจะจัดขึ้นภายในวัดพระศรีมหาอุมาเทวี โดย
จัดเวทีบูชาหรือบัลลังก ซ่ึงคณะกรรมการวัดจะชวยกันจัดสรางปะรําพิธีบูชาชั่วคราวขึ้น โดยมีความ
กวาง 24 ฟุต บนพ้ืนดิน และในระหวางกลางปะรําน้ันจะตองจัดเวทีใหสูงขึ้นจากพ้ืนดินสูงหน่ึงฟุต
คร่ึง กวางและยาว 6 ฟุต เพ่ือเปนบัลลังกประทับของพระแมทุรคา - อุมา และบริเวณประตูเขาออก
ของวัดไดมีการจัดประดับประดาอยางงดงาม 
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                 1.1.4 วันและเวลา 
   กําหนดการในการประกอบพิธีนวราตรวีัดพระศรีมหาอุมาเทวีจะจัดทั้งหมด 9 วัน 
9 คืนดวยกัน โดยเริ่มตนตัง้แตวันขึ้น 1-9 ค่ํา เดือน 11 โดยทุกวันจะมีพิธีบูชาไฟ และสวดปลุกเสก
รายพระเวท ตลอดเชา กลางวัน เย็น ซ่ึงทางวัดจะจัดใหบุคคลท่ีเขารวมพิธีมาสักการบูชาตั้งแตเชา
จนถึง 23.00 น. 
  1.1.5 เคร่ืองประกอบพิธ ี
              - แปงจันทน 
              - ไมหอม 
                    - การบูร 
               - ดอกไม 5 ชนิด 5 สีไดแก ดาวเรือง  กุหลาบ กลวยไม ดอกรัก บานไมรูโรย 
                   - ธูปหอมอยางดี 5 ดอก 
                - ใบพล ู
                - มะพราว  
                    - ผลทับทิม 
                           - กลวย 
                 - สม 
                 - ขาวสุก 
                 - นํ้าตาลหมอ 
                     - นํ้ามันเนย 
   เคร่ืองประกอบพิธีดังกลาว นํามาเพ่ือใชดังน้ี ผงหอมจันทรใชเจิมผูเขารวมพิธีให
เกิดสวัสดิมงคล ไมหอมและการบูรนํามาถวายไฟ โดยมีความเชื่อวาไฟน้ันจะเปนสื่อผานการติดตอ
กับองคเทพได สวนดอกไมและผลไมน้ันเพ่ือนํามาบูชาใหเกิดมงคล เชน ดอกดาวเรืองจะทําใหชีวิต
รุงเรือง หรือ กลวย จะทําใหทําอะไรแลวประสบความสําเร็จไดงาย สวนธูปที่จุดบูชาถือวาควันธูปน้ัน
เปนพลังที่สื่อในการนําเครื่องสักการและคําภาวนาไปถวายตอเทพเจา จะเห็นวาเคร่ืองประกอบพิธี
น้ันมีสวนทําใหผูเขารวมพิธีมีขวัญและกําลังใจในการที่จะทําสิ่งใดสิ่งหน่ึง เพราะมีความสัมพันธกับ
ความเชื่อ 
                  1.1.6 วัสดุ – อุปกรณ 
   - พระศรีมหาอุมาเทวีปางตางๆ หรือเทวรูปของพระแม 
   - เวทีบชูา 
                      - ผาไหม 
                      - หมอดิน 
                      - ภาชนะบูชาไฟ 
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  1.1.7 ดนตรี 
                        ดนตรีที่ใชประกอบพิธีนวราตรี ไดแก การบรรเลงดนตรีและตกีลอง โดยสวน
ใหญแลวจะเปนการเปดเพลงดนตรีบรรเลงซึ่งเปนเพลงแขกวตัถุประสงคของการใชดนตรีในการ
ประกอบพิธีน้ันเพ่ือใหพิธีกรรมดูศักด์ิสิทธิ์และเปนการกลอมเกลาจิตใจผูเขารวมพิธ ี
               1.1.8 ขั้นตอนพิธีกรรมนวราตรีวัดพระศรีมหาอุมาเทวี  พิธีกรรมนวราตรีมีทั้งหมด 9 
วัน 9 คืน ดวยกัน ซ่ึงมีขั้นตอน ตางๆ ดังน้ี 
         1.1.8.1 วันเตรียมพิธี 
     - รวบรวมของบูชา 
       - สรางปะรําพิธีบูชาชัว่คราว 
       - จัดประดับธงทวิดวยสสีันตางๆ 
       - จัดสรางเวททใีหสูงขึ้นจากพ้ืนดินกวาง 6 ฟุต สูง 1 ฟุตครึ่ง 
       - จัดทําที่สําหรับเปนบลัลังกที่ประทบัของพระแมทุรคา-อุมา 
       - จัดทําประตูเขาออกใหสวยงามโดยประดับสิ่งของตางๆ 
       1.1.8.2 วนัประกอบพิธ ี
      พิธีบูชานวราตรีในชวงนี้ถือวาเปนชวงที่ถือวาองคเทพเทวะและเจาแมศรี
มหาอุมาเทวีจะเสด็จมารับการคารวะบูชา 9 วัน 9 คืน ซ่ึงทุกวันจะมีการปลุกเสกรายพระเวทตลอด
เชา กลางวัน เย็น โดยจะมีการสวดมนตและสั่นกระด่ิงเชิญองคเทพพรอมถวายเครื่องบูชาตางๆ โดย
แตละคืนจะมีการเปลี่ยนเครื่องทรงขององคพระศรีมหาอุมาเทวีในปางตางๆ และบริเวณดานหนา
เทวรูปจะมีแทนบูชาไฟซ่ึงจะมีไฟลุกสวางตลอดเวลาในขณะเดียวกันก็จะมีผูเขามาถวายเครื่องสักการ
และนั่งฟงพระเวท 
 
 1.2 พิธีแหพระศรีมหาอุมาเทวีหรือแหเจาแมวัดแขก 
              1.2.1 องคประกอบของพิธแีหพระศรีมหาอุมาเทวีหรือแหเจาแมวัดแขก พิธีน้ีมี
องคประกอบ  ไดแก ผูประกอบพิธีกรรม ผูเขารวม พิธกีรรม สถานที่ เวลา  
                         1.2.1.1ผูประกอบพิธ ี
    ผูประกอบพิธ ีคือ พราหมณ รางทรง ซ่ึงรางทรงนั้น มี 3 คน ดวยกัน  คือ 
    - รางทรง พระศรีมหาอุมาเทว ี
    - รางทรง พระแมมหากาลี 
                           - รางทรง พระขันธกุมาร 
        1.2.1.2 ผูเขารวมพิธ ี
    ผูเขารวมพิธีงานแหนวราตรีจะมีทั้งผูที่นับถือศาสนาฮินดู ผูนับถือศาสนาอ่ืนๆ 
ที่มีความศรัทธาในพระแมศรีมหาอุมาเทวีซ่ึงผูคนที่มารวมพิธีมีมากมายโดยเฉพาะผูที่เปนรางทรงจะ
มาเปดซุมตําหนักทรงหลายรอยซุมและทุกคนจะแตงกายดวยชุดขาว 
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        1.2.1.3 สถานที ่
                          ขบวนแหจะตั้งขบวนที่บริเวณหนาวัดพระศรีมหาอุมาเทวี  ฝงถนนปนเพ่ือ จะ
เลี้ยวขวาออกไปยังถนนสีลมกลับเขาแยกเดโช ถนนปน ถนนสาทรเหนือ ถนน สุรศักด์ิ ถนนสีลม 
และกลับเขาสูพระอุโบสถตามลําดับแตเดิมขบวนแหจะเร่ิมที่สามแยกเดโชทั้งนี้เน่ืองจากสถานที่
ดังกลาวเปนสุสานเกาของชาวอินเดียการไปเริ่มขบวนที่น่ันเพ่ือใหวิญญาณบรรพบุรุษไดมีโอกาสเคารพ
บูชาพระศรีมหาอุมาเทวีตลอดเสนทางที่ขบวนแหผานจะมีผูคนมารอรับขอพรกันมากมายพรอมทั้งมี
การตั้งเทวรูปและจัดซุมอยางสวยงาม กลิ่นรูปและเครื่องหอมฟุงกระจายไปทั่ว ประกอบกับเสียงสวด
มนตที่ดังกระห่ึม                                                  
        1.2.1.4 วนัและเวลา 
    พิธีแหพระศรมีหาอุมาเทวหีรือเจาแมวัดแขกจะมีในวนัสดุทายของงานนวราตรี 
โดยเริ่มตั้งแตเวลาประมาณ 15.00 น. จนกระทั่งถึงเวลาประมาณ 1 นาฬิกา 
           1.2.1.5 เคร่ืองประกอบพิธี(วัสดุ-อุปกรณ) 
    - รางทรงพระศรีมหาอุมาเทวี, รางทรงพระแมกาลีและรางทรงพระขันธกุมาร 
        - หมอกลาฮัม 
                - เหล็กแหลม 
               - ตรีศูล 
               - นํ้า เหรียญบาท เคร่ืองบชูา 
                - ไฟ 
                - ตะขอ 
                - มะนาว 
                - กาวาดี 
            - หางนกยูง 
                - มะพราว 
                - ฟก 
                - เคร่ืองบูชา เชน กลวย หมาก ธูป กํายาน  การบูร เคร่ืองประกอบพิธี
ดังกลาวขางตนนํามาใชดังนี้ หมอใชทูนอยูบนศีรษะ เหล็กแหลม ตรีศูลใชแทงปาก นํ้า เหรียญใสไว
ในหมอ ไฟใชจุดนําทาง ตะขอใชเก่ียวผลมะนาว และนํามาเก่ียวตามรางกาย ฟกและมะพราว
นํามาใชถวายการบูชาแทนหัวแพะ(พิธีกรรมเดิมในอินเดียใชมนุษยบูชายัญ) สวนกลวย หมากเพ่ือ
บูชาธูปกํายานและการบูรนํามาจุดบูชา(กลาวกันวากลิ่นของกํายานจะขับกระแสความชั่วรายออกไป
ได) กาวดีและหางนกยูงนํามาแบกจะเห็นวาส่ิงตางๆนั้น สื่อใหเห็นวารางทรงมีจิตเขาฌานจึงไมรับรู
ถึงความเจ็บปวดใดๆสวนการปามะพราวเปนการสื่อเพ่ือสอนทางออมวา มนุษยเราควรตัดความไมดี 
อัตตาในตัวตนออกไปเสียเพ่ือถวายแดพระแมอุมา 
 
 



 

 

39 

 
            1.2.2 พิธีแห 
       พิธีแหพระศรีมหาอุมาเทวี หรือเจาแมวัดแขกประกอบไปดวย  
      1.2.2.1 พราหมณอาบนํ้ารางทรงและทําพิธีอัญเชิญเทพ ซ่ึงไดแก พระศรีมหา 
อุมาเทวี, พระแมมหากาลี และพระขันธกุมาร มาประทับราง 
      1.2.2.2 ตั้งขบวนแหโดยจะตั้งขบวนที่บริเวณหนาวัดพระศรีมหาอุมาเทวี ฝง
ถนนปนเพ่ือ จะเลี้ยวขวาออกไปยังถนนสีลมกลับเขาแยกเดโช ถนนปน ถนนสาทรเหนือ ถนนสุร
ศักด์ิ ถนนสีลม และกลับเขาสูพระอุโบสถตามลําดับ 
                         1.2.2.3  ขนวนแหน้ีจะมีโคมไฟซึ่งเปนตะเกียงนําทางมา 1 คู  ดวยกันวัตถุประสงค
ในการใชโคมไฟตะเกียงนําทางนั้นเพ่ือใหแสงสวางของไฟนําทางบรรดา องคเทพตาง ๆ ที่เสด็จมาใน 
ขบวนพิธี 
                             1.2.2.4 การจัดขบวนนั้นเริ่มตนดวยตะเกียงซึ่งมีแสงไฟนําทางและตามดวย
รางทรงพระศรีมหาอุมาเทวี โดยรางทรง จะทูนหมอกลาฮัมที่ทําดวยทองเหลือง ภายใน บรรจุนํ้า 
เหรียญ และเครื่องบูชา รางทรงของพระศรีมหาอุมาเทวี จะไมใชของแหลมทิ่มแทงตามรางกาย ขณะ
เดินอยูในขบวนแหบางชวงรางทรงจะทําการรายรําไปดวย สวนบรรดาศาสนิกชนผูนับถือศาสนา
ฮินดู ผูเปดตําหนักทรง หรือประชาชน ผูมีศรัทธาในพระศรีมหาอุมาเทวีน้ัน จะจัดซุมและนําเทวรูป
มาตั้งโตะบูชาเพ่ือรอรับการประทานพรจากพระศรีมหาอุมาเทวีและบรรดาเทพตางๆ กอนที่รางทรง
พระศรีมหาอุมาเทวีจะมาถึงยังโตะบูชาของแตละคน เจาหนาที่ของวัดจะมาเฉาะมะพราวให ซ่ึงแตละ
ซุมที่ตั้งโตะบูชาจะเตรียมไวลวงหนาแลว จากน้ันเจาของโตะบูชาจะนํานํ้ามะพราวมาลางหนาโตะ
บูชา โปรยดอกไม โรยผงขมิ้น หรือผงไมจันทรนอยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งสองอยาง แลวรอรับการ
ประทานพรจากพระศรีมหาอุมาเทวี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               ภาพประกอบ 1  มะพราวเพ่ือนํามาลางบริเวณหนาโตะบูชา 
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ภาพประกอบ 2  รางทรงพระศรีมหาอุมาเทว ี
Phithan  (2008).  Newindexphithan. (online)  

       1.2.2.5 เม่ือขบวนของพระแมศรีมหาอุมาเทวีผานไปจะเปนขบวนของราชรถ
“พระกัตตวรายัน” ซ่ึงพระกัตตวรายันเก่ียวของกับพระศรีมหาอุมาเทวีคือทานเปนโอรสแตบางตํานาน
กลาววาเปนทหารหรือองครักษของพระศรีมหาอุมาเทวี เม่ือขนวนของพระกัตตวรายันผานศาสนิก
ชนที่จัดซุมตั้งโตะบูชาจะนําของบูชาซ่ึงเตรียมใสพานไวแลวน้ันไปถวายโดยประกอบดวย ผลไม 
ดอกไม สม มะพราว ฯลฯ เคร่ืองบูชาที่นําไปถวายน้ัน สิ่งสําคัญที่สุดที่จะขาดไมไดคือมะพราว 
มะพราวที่นํามาน้ันจะ   เปนมะพราวที่เฉาะไวแลวดังที่กลาวไวขางตน (มะพราวที่เฉาะนํานํ้าไปลาง
บริเวณหนาโตะบูชากอนที่พระศรีมหาอุมาเทวีจะเสด็จผานในรางทรง) โดยมะพราวที่เฉาะน้ันมีสอง
ซีกจะนําซีกหน่ึงไปใสการบูร กํายาน และเครื่องหอมตางๆ จากน้ันจึงจุดไฟ วิธีการถวายเครื่องบูชา
ใหกับ พระกัตตวรายันทําโดยพราหมณเปนผูทูนถวายให จากนั้นก็จะดับไฟในมะพราวและผูถวาย
เคร่ืองบูชาก็จะรับกลับมา  
   1.2.2.6  เม่ือขบวนของราชรถ “พระกัตตวรายัน” ผานไป จะเปนขบวนของรางทรงพระ
ขันธกุมาร โดยรางทรงของพระขันธกุมารจะใชเหล็กแหลมแทงทะลุแกม สวนบริเวณรางกายน้ันจะมี
ตะขอเกี่ยวหนังบริเวณปลายตะขอจะรอยดวยผลมะนาว แบกกาวาดี ทําดวยโครงเหล็กประดับหาง
นกยูงดอกไมนานาชนิด และมีตรีศูลเม่ือเขามายังซุมที่จัดโตะบูชาทานจะถอดออก และใหพรพรอม
กับโปรยผงสีเหลือง สีแดง หรือตบลงบนศีรษะ 
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ภาพประกอบ 3  รางทรงพระขันธกุมาร 
Phithan  (2008).  Newindexphithan. (online)  

 
 

                   1.2.2.7 เม่ือขบวนของรางทรงพระขันธกุมารผานไปจะเปนขบวนของราชรถ พระ
ขันธกุมาร ซ่ึงเปนเทวรูป เม่ือขบวนผานผูที่จัดซุมตั้งโตะบูชาจะบูชาโดยนําเครื่องบูชาใสพาน
ประกอบดวย ผลไม ดอกไม สม ฯลฯ เปนตน และนํามะพราวหนึ่งซีกใสการบูร กํายาน และเครื่อง
หอมตางๆ จากน้ันจึงจุดไฟวิธีถวายเครื่องบูชาทําโดย พราหมณเปนผูทูลถวายใหจากน้ันดับไฟใน
มะพราวและผูถวายเครื่องบูชาจะรับกลับมา ซ่ึงวิธีการถวายบูชาน้ีกระทําเชนเดียวกับการถวายบูชา 
“พระกัตตรายัน”  
                       1.2.2.8 เม่ือขบวนของพระราชรถพระขันธกุมารผานไป จะตามดวยรางทรงของ
พระแมมหากาลี โดยรางทรงจะใชเหล็กแหลมแทงที่ปลายลิ้น มือขางหน่ึงถือภาชนะลักษณะคลาย
กะลาภายในภาชนะนั้นมีไปลุกโชติชวง บางชวงของการรวมขบวนน้ันจะรายรําเม่ือรางทรงของพระ
แมมหากาลีผานผูบูชาจะใชผลมะพราวทุมลงกับพ้ืนและรางทรงของพระแมมหากาลีจะมายังซุมที่จัด
โตะบูชาเพ่ือประทานพร พรอมทั้งโปรยผงสีแดง สีเหลือง (ผงขม้ิน หรือผงไมจันทนอยางใดอยาง
หน่ึงผสมกัน) และถัดจากรางทรงของพระแมมหากาลีจะเปนบุษบกของพระศรีมหาอุมาเทวี 
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                                    ภาพประกอบ 4  รางทรงพระแมมหากาลี 

Phithan  (2008).  Newindexphithan. (online)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 5  บุษบกของพระศรีมหาอุมาเทว ี
 
                 1.2.2.9  ขบวนกลับเขาสูเทวาลัย เวียนรอบอุโบสถ 3 รอบ   จากน้ันจึงตีระฆังเพ่ือ
สงเทพกลับไปยังที่ประทับพรอมกันนั้นรางทรงจึงหมดสติลง ตลอดระยะเสนทางที่ขบวนเทพผาน
นับตั้งแตถนนปน แยกถนนเดโช ถนนสาทรเหนือ ถนนสุรศักด์ิ และถนนสีลม จะมีผูศรัทธาอัน
ประกอบดวยชาวฮินดู รางทรงตําหนักทรงตางๆ จะมาจัดซุมตั้งโตะ-บูชาโดยนําเทวรูปของพระศรีมหา
อุมาเทวีทุรคา และกาลี มาตั้งและจัดแตงดวยดอกไมอันงดงาม เพ่ือรอรับการประทานพรจากบรรดา
องคเทพ ซุมองคเทพ ซุมโตะบูชาน้ันมีมากมายหลายรอยซุมดวยกัน โดยผูรวมพิธีทุกคนจะแตงชุด
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ขาว โตะบูชาบางโตะจะเปดเพลงแขก หรือโตะบูชาบางโตะที่แตงกายดวยชุดสาหรี จะรองเพลง
ภาษาฮินดี และนอกจากน้ียังมีประชาชนนับพันคนมารวมพิธีเพ่ือรอรับการประทานพรจากบรรดา
องคเทพตางๆ ซ่ึงประชาชนดังกลาวแตงกายดวยชุดขาวเชนกัน 
 
 

 
                  
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 6  ซุมโตะบูชา 

 
 
     

              
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                        ภาพประกอบ 7  ซุมโตะบชูา 
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ภาพประกอบ 8  บรรดาผูเขารวมพิธีนวราตร ี

 
2. ความเช่ือในพิธีกรรมเทศกาลนวราตรี 
        2.1 ความเชือ่ของบุคคลที่เขารวมพิธี 
  ผูที่เขารวมพิธีมีความเชื่อวาชวงของงานนวราตรีหรือดูเซรา 9 วัน 9 คืนนั้น เปนชวงที่
เทพทั้งหลายมาสถิตยังวัดแขกตลอดเวลา 9 วัน 9 คืน ซ่ึงถามาขอพรในชวงดังกลาวจะทําใหสม
ความปรารถนาทุกประการ และการเขารวมขบวนแหวันวิชัยทัสมิ หรือแหเจาแมวัดแขกอาจจะเปน
การ รวมขบวนหรือการรอตอนรับสักการบูชาก็ตามจะทําใหผูรวมพิธีมีชัยชนะตอศัตรูตลอดทั้งป 
  2.1.1 สาเหตุของความเชื่อที่ประชาชนเคารพ ศรัทธาเจาแมกาลี 
      โหรอโยธยา. (ม.ป.ป. : 219 - 220) กลาวถึงสาเหตุที่ประชาชนศรัทธาเจาแมกาลีวา 
เน่ืองจากพระนางเปนผูปราบอสูรและนําความสงบมาสูโลก ตามตํานานกลาววา คร้ังหน่ึงพวกอสูร
ไดรับพรวิเศษจากพระพรหมใหเปนอมตะ ดวยความหลงอํานาจพวกอสูรจึงระราน และเกี้ยวพาราสี 
บรรดานางฟาอยางไมเกรงใจเทวดา และทําใหเทวดาเดือดรอน พระพรหมจึงใหพระศิวะไปปราบ
อสูร แตชายาของพระศิวะอาสาปราบอสูรแทน โดยอวตารเปนเจาแมกาลีทําสงครามกับอสูรเปน
เวลานาน เพราะขณะสูรบกันถาเลือดของอสูรหยดลงพ้ืนดินเพียงหยดเดียวจะเกิดอสูรขึ้นหนึ่งตน ใน
ที่สุดพระนางจึงตัดสินใจแลบลิ้นรับเลือดเหลาอสูรตลอดเวลาที่ทําสงครามกับอสูร และวิธีน้ีเองที่ทํา
ใหพระนางปราบอสูรไดสําเร็จ 
  2.1.2 ความเชื่อในการลางบาป 
      ในงานแหพระศรีมหาอุมาเทวีน้ันจะมีรางทรงซ่ึงแบกกาวาดี และใชเหล็กแหลม
ทิ่มแทงตามรางกายในการกระทําดังกลาว พอจะอนุมานไดวา เพ่ือเปนการแสดงอิทธิฤทธิ์  แสง 
จันทรงาม (2537 : 65 - 66) กลาววา เหตุผลในการทรมานตนมีตางๆ กัน บางคนทําเพราะเลื่อมใส
อยางจริงใจ บางคนทําแกบนเพราะรอดตาย ไดงาน หรือไดบุตรหรือทําเพ่ือลบลางบาปกลาวกันวาผู
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ลางบาปมักตกอยูในภาวะจิตเขาฌาณแตเขาใจวาคงจะอยูในภาวะบังคับตัวเองไดถึงขั้นสงความรูสึก
นึกคิดไปท่ีอ่ืนมากกวา ไมมีความรูสึกกลัวหรืออารมณใดๆ บนใบหนาเขาเลยทั้งๆ ที่ถูกเบ็ดเสียบ
เกาะแผนหลัง การจองมองของเขาดูคลายกับมองเขาภายในเขาอาจรูเห็นเหตุการณรอบตัว แตไม
ยอมใหมีอิทธิพลเหนือจิตใจ 
  2.1.3 การบูชาเจาแมกาลีดวยมะพราวและฟก 
      กลาวกันวาการบูชาเจาแมกาลีในยุคแรกๆมีการนําหญิงพรหมจารีไปพลีกรรม
โดยนําเลือดบริสุทธิ์ไปบูชา เจาแมกาลี 
     โหรอโยธยา. (ม.ป.ป. : 221) กลาวถึงการนําหญิงพรหมจารีไปทําพลีกรรมตอ
เจาแมกาลีวาเกิดจากตํานานที่เจาแมกาลีปราบอสูรแลวด่ืมเลือดอสูร และมีชัยชนะตออสูรประชาชน
จึงจัดงานเฉลิมฉลองเพ่ือรําลึกถึง พระคุณของพระนาง โดยนําเลือดสดๆไปบูชา ตอมาเม่ืออังกฤษ
เขาปกครองอินเดียไดสั่งไมใหนํามนุษยมาใชในการบูชาจึงทําใหเหลือเพียงการนําแพะมาบูชาแทน
ในระยะหลังเห็นวาการนําแพะมาบูชายัญเปนเรื่องโหดเห้ียม เน่ืองจากตองนําแพะมาบั่นคอจึงใชฟก
เปนสัญลักษณแทนสําหรับพิธีที่ทํากันในประเทศไทยเขาใชฟกเปนสัญลักษณแทนหัวแพะ 
                       กลาวโดยสรุปคือการบูชาเจาแมกาลีแตเดิมใชหญิงพรหมจรรยตอมาเม่ืออังกฤษเขา
ปกครองอินเดียจึงหามไมใหนํามนุษยมาบชูา จึงใชแพะบูชาแทน จากน้ันอังกฤษไมยอมใหทําพิธีน้ี
อีกเพราะเห็นวาเปนการทารุณสัตวสวนในประเทศไทยใชฟกเปนสัญลักษณแทนแพะ 
    พิธีแหพระศรีมหาอุมาเทวี มีการขวางมะพราว ขณะขบวนเสด็จผานเพื่อเปนการ
บูชายัญใหกับพระศรีมหาอุมาเทวีในรางราย คือ เจาแมกาลีโดยใชลูกมะพราวแทนหัวกะโหลกมนุษย 
นํ้ามะพราวใชแทนเลือดที่จะนํามาบูชายัญ เพ่ือแทนการฆามนุษยในการประกอบพิธีกรรม 
  2.1.4  การจุดไฟประทีป 
      ในพิธีแหนวราตรีจะมีผูนําถือไฟประทีปนําขบวนเสด็จบรรดาเทพเทวาตางๆ ซ่ึง
การจุดประทีปดังกลาวเปนการบูชาและตอนรับบรรดาเทพเทวา บํารุง คําเอก (มปป.: 192) กลาววา 
เทศกาลทีปาวลี (ระหวางเดือนตุลาคม และพฤศจิกายน) เวลาเย็นมีการบูชาพระลักษมี และ พระ
คเณศ บูชาประทีปแกเทวดาทั้งหลายประทีปจะวางหรือปกไว ที่เทวาลัย บอนํ้า ทุงนา พ้ืนดิน และ
จุดประทีปดวยถวยดิน ตามระเบียงบาน กําแพงบาน เลากันวาการจุดประทีปเวลากลางคืน เปนการ
ตอนรับพระรามหลังจากไดชัยชนะพระราวณะและเดินทางกลับมายังเมืองอโยธยา เวลากลางคืนทํา
การเปดประตูเพ่ือตอนรับพระลักษมีและจุดประทัด ดอกไมไฟ 
  2.1.5  การบชูาไฟ 
      การบูชาไฟในพิธีนวราตรีน้ันเพ่ือเปนการบูชาพระศรีมหาอุมาเทวีในปางตางๆ 
และเปนสื่อกลางระหวางเทพกับมนุษย (คณปติ. 2543 : 196) ไฟและแสงสวาง จากดวงประทีป 
เสมือนธาตุไฟ เชื่อกันวาเปนพลังบริสุทธิ์ชวยเผาผลาญสิ่งชั่วรายและทําลายความมืดเปรียบประดุจ
ด่ังดวงปญญาที่สามารถขจัดส้ินซึ่งความโงเขลาการจุดประทีปยังเปนการเช่ือมโยงกับพลังรัศมีอัน
รุงโรจนระหวางทวยเทพกับมนุษยอีกดวยซึ่งสอดคลองกับ สมฤทธี บัวระมวล ( 2537 : 210) กลาว
วาไฟหรือพระอัคนีเปนประธานในการทําพิธีสักการบูชาในยุคโบราณ แทนบูชาไฟน้ันจะถูกตั้งขึ้น
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และหันหนาไปทางทิศตะวันออก ซ่ึงเปนทิศที่ดวงอาทิตยทอแสงในยามเชาซ่ึงถือกันวาการปรากฏ
ของพระอาทิตยในวันใหม เปนการเร่ิมตนใหม นอกจากน้ีพระองคยังอยูในฐานะผูมอบความเปน
อมตะและเปนผูทําหนาที่ชําระบาปใหแกมนุษยหลังจากที่ตายไปแลว เทพอัคนี จะทําหนาที่เปน
สื่อกลางระหวางเทพเจาและมนุษย กลาวกันวาเทพแหงไฟองคน้ีถือกําเนิดขึ้นมาจากดอกบัวที่พระ
พรหมสราง 
  2.1.6 การจัดซุมเทวรูปรอรบัขบวนแหพระศรีมหาอุมาเทว ี
      การจัดซุมบูชาน้ันมีวัตถุประสงคคือ เพ่ือเปนการสักการะตอพระศรีมหาอุมาเทวี  
และเทวรูปบางองคที่ไดมาอาจยังไมผานการเบิกเนตรหรือเบิกเนตรแลวก็เพ่ือเสริมพลังเทวรูป 
(ส.พลายนอย. 2544 : 111 - 113) กลาววา การเบิกพระเนตรนั้นถือเปนพิธีสําคัญในงานฉลองรูป
ปฏิมามาแตโบราณ เพราะรูปน้ันจะเปนที่ถือบูชาไมได นอกจากเปนรูปที่มีชีวิตโดยมีเทวดาเขามาสิง
อยู หรือเชิญวิญญาณของผูวายชนมมาสิงในรูปน้ัน ดังน้ันจะเห็นวาหลังจากไดเชิญเทวดาเขาสิงแลว 
รูปปฏิมาก็จะมีชีวิตขึ้นนั่นคือ การที่รูปถูกเบิกเนตร ก็เทากับรูปน้ันมีชีวิตขึ้นเอง คือลืมตาได 
  2.1.7  การแตงชุดขาวในการรวมพิธ ี
      การแตงชุดขาวในการเขารวมพิธี น้ัน อนุมานไดวาชุดขาวหรือสีขาวเปน
เคร่ืองหมายของความบริสุทธ เหมาะที่จะใชสวมใสในพิธีกรรม เชน บวงสรวงเทพยดา (แปลงนาม. 
2549 : 25 - 26) ชวงเทศกาลกินเจทั้งในกรุงเทพฯ และภูเก็ต จะพบคนแตงชุดขาว และหามมิใหคน
แตงชุดสีเขารวมพิธีกรรม เอกสารเก่ียวกับพิธีกินเจลวนใหคําอธิบายวาชุดขาวเปนเครื่องหมายของ
ความบริสุทธ 
 
 2.2 สัญลักษณของความเชื่อของเครือ่งประกอบพิธี 
                  โหรอโยธยา (ม.ป.ป. : 311-312) กลาวถึง สัญลักษณของความเชื่อของเครื่องประกอบ
พิธีวา 
   มะนาว ชาวอินเดียถือวา เปนผลไมที่เปนสัญลักษณระหวางพระเจากับวิญญาณ 
ฉะนั้นวัดพระศรีมหาอุมาเทวีแตกตางจากเทวาลัยอ่ืนตรงที่มาลัยที่บรรจงรอยเรียงเปนอยางดีน้ัน จะ
มีผลมะนาวอยูดวย เชื่อกันวามะนาวสามารถขจัดภูตผีปศาจและสิ่งชั่วรายทั้งหลายได 
   กลวย-มะพราว เปนผลไมที่มีประโยชนและเปนของที่บริสุทธิ์ ตนกลวยแตละตนจะ
ใหผลเพียงคร้ังเดียวเทาน้ัน หรือบางทีเม่ือคนโบราณนํามาเปนสวน “กลวยๆ”น้ัน แปลวา งายเขา 
การส่ิงใดซึ่งยาก จึงนิยมบูชากลวยเพ่ือใหงายเขา โดยเฉพาะมะพราว จัดวาเปนผลไมชนิดเดียวที่มี
นํ้าเกิดกลางหาว จึงนิยมนํามาเพ่ือบูชาพระเจา 
   ฟก  เปนสิ่งที่นํามาใชบูชายัญแทนแพะ เพราะในสมัยกอน การบูชาเจาแมกาลีน้ัน 
ตองนําแพะมาปนคอเพ่ือบูชายัญแกองคเจาแม มาในระยะหลังเห็นวาเปนเรื่องที่เห้ียมโหด จึงใชฟก
เปนสัญลักษณแทน 
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   การบูร คือสิ่งที่จะเผาผลาญเพื่อใหเกิดความบริสทุธิ ์
   ษรวัฒน. (2550 : 103) กลาวถึง สัญลักษณของความเชื่อของเครื่องประกอบพิธีวา 
                  ธง สีธงของพระแมเจาน้ัน เปนสีแดง สีแดงเปนสัญลักษณของความรุงเรืองและความ
ประเสริฐยิ่ง เปนความสูงสงของธง คุณสมบัติของความประเสริฐหรือความรุงเรืองเราคนพบวามีอยู
ในบุคคลเหลาน้ี ผูมีคุณลักษณะอันบริสุทธิ์ ชีวิตของเขาเปยมลนไปดวยความภักดี และผูพิจารณา
เห็นวา หนาที่สําคัญของเขาก็เพ่ือเผยแพรชื่อเสียงของพระเปนเจาและผูมีศรัทธาอันม่ันคงในพระ
เปนเจา การปรับคุณสมบัติของพระเปนเจาเหลาน้ีใหเขาไปอยูในตนก็หมายถึงการยกธงของพระแม
เจาศรีทุรคาเทาน้ัน 
                ใบพลู และหมาก มีคุณสมบัติที่จะทําการยอยอาหาร และสิ่งเหลาน้ีสอนเราใหรูวา 
ความรูน้ันบรรจุไวในคัมภีรอันศักด์ิสิทธิ์ และไดใหไวในคําสอนของบุคคลผูยิ่งใหญซ่ึงเราควรรับ
เอาไวอยางเหมาะสม และทําใหมันยอยออกมา และเราควรหลอหลอมชีวิตของเรา ตามคําสอน
เหลาน้ี ดังน้ันเราตองมอบชีวิตที่หลอหลอมแลวของเรา คือ ใบพลูและหมากเทาน้ัน ควรถวายแด
พระแมเจาศรีทุรคา 
 

3. บทบาทของพิธีกรรมนวราตรีที่มีตอสังคม 
  ความเช่ือและความศรัทธาในสิ่งศักด์ิสิทธิ์เหนือธรรมชาติเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอการดําเนิน
ชีวิตของมนุษยแตละบุคคลหรือแตละชุมชนเปนอยางยิ่ง นอกจากน้ีความเชื่อและความศรัทธาน้ัน 
ยังสงผลใหเกิดพิธีกรรมเพ่ือเปนการแสดงความเคารพตอส่ิงศักด์ิสิทธิ์น้ันอีกดวย และเม่ือพิธีกรรม
ไดรับการยอมรับและปฏิบัติสืบทอดกันตลอดอยางตอเน่ือง พิธีกรรมจากความเชื่อน้ันก็จะไดรับผล
ตอการยอมรับในฐานะเปนประเพณีของสังคม ซ่ึงมีผลตอการสงเสริมใหความเชื่อน้ันมีความหนัก
แนน นาเชื่อถือเพ่ิมขึ้นอีกดวย 
 เทศกาลนวราตรี เปนเทศกาลหนึ่งที่สามารถสะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางพิธีกรรม 
ความเชื่อ และการดําเนินชีวิตของผูนับถือศาสนาฮินดูในประเทศไทยรวมทั้งชาวพุทธที่เลื่อมใสใน
พระศรีมหาอุมาเทวีผูวิจัยไดศึกษาบทบาทของพิธีกรรมนวราตรีที่มีตอสังคมโดยใชแนวทางของ 
กุหลาบ มัลลิกะมาส เเละคณะ  (2528 : 760) ดังตอไปน้ี  
   
 3.1  เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 
  พิธีกรรมจากเทศกาลนวราตรีสามารถแสดงไดวาความเชื่อและความศรัทธาเปนสิ่งที่มี
อิทธิพลตอจิตใจในฐานะเปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจในยามที่มีความทุกข ตองการกําลังใจหรือยามที่มี
ความปรารถนาสิ่งใดสิ่งหน่ึง อยางแรงกลา แตเดิมพิธีกรรมน้ีถูกจัดขึ้นเพ่ือบูชาพระศรีมหาอุมาเทวี 
ในปางพระแมทุรคาปราบอสูรที่ระรานเหลานางฟาและเทวดาบนสวรรค ดังนั้นชาวฮินดูจึงมีความ
เชื่อและศรัทธาพระศรีมหาอุมาเทวีปางพระแมทุรคาและเชื่อวาใน 9 วันที่จัดพิธีศักด์ิสิทธิ์น้ีเหลาทวย
เทพทั้งหลายจะมาสถิต ณ ที่แหงนี้ดวย ดังนั้นผูใดมีความทุกขรอนหรือปรารถนาสิ่งใดหากไดมา
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สักการะและอธิษฐานขอพรเทพเจาทั้งหลายในชวงนี้ จะประสบความสําเร็จดังปรารถนา ซ่ึงความเชื่อ
และการปฏิบัติเชนนี้ เปนการกระทําที่เคารพศรัทธาเทพเจาของฮินดูทําใหมีที่ยึดเหน่ียวจิตใจ และ
เสริมสรางกําลังใจใหมีมากย่ิงขึ้นไปอีก 
  
 
               3.2 เปนสิ่งที่ควบคุมความประพฤติปฏิบตัิของคนในสังคม 
   จากการศึกษาพิธีกรรมในเทศกาลนวราตรีพบวาความเชื่อเปนสิ่งควบคุมความ
ประพฤติและการปฏิบัติตนของคนในสังคมไดเปนอยางดีดังเห็นไดจากเง่ือนไขในการสราง
ความสําเร็จจากคําอธิษฐานตางๆ กลาวคือ หากผูใด ตองการใหคําอธิษฐานนั้นเปนจริงสมความ
ปรารถนาตองงดจากการทําชั่วทําบาปทั้งปวง ไมประทุษรายตอชีวิตของผูอ่ืนและควรจะถือศีลกินเจ
ดวย ซ่ึงการสรางเง่ือนไขตามพื้นฐานความเช่ือน้ี มีอิทธิพลตอการควบคุมความประพฤติของคนใน
สังคม ใหอยูกันอยางสงบสุข และเปนผูมีศีลธรรมจรรยา 
 
  3.3 เปนเครื่องผูกพันความเปนพวกเดียวกัน 
   นอกจากเทศกาลนวราตรีจะมีอิทธิพลตอความคิดความเชื่อและแนวทางปฏิบัติตนตอ  
ผูเลื่อมใสศรัทธาแลว เทศกาลนวราตรียังสงผลตอการสรางความผูกพันความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ตอผูที่นับถือศาสนาฮินดู และผูที่นับถือพระศรีมหาอุมาเทวี และเทพเจาทั้งหลายของฮินดูดวย 
เน่ืองจากคนเหลาน้ีมีความเชื่อความศรัทธาในส่ิงเดียวกันและยังไดรวมพิธีกรรมศักด์ิสิทธิ์รวมกัน 
ความผูกพันในฐานะผูนับถือศาสนาเดียวกัน ทั้งนี้คนเหลาน้ันไดรูจักและใกลชิดกัน ซ่ึงผลจาก
ความรูสึกใกลชิดเปนพวกเดียวกันน้ัน ก็สงผลใหกลุมชนผูมีศรัทธาน้ี รวมกันสืบทอดความเชื่อและ
พิธีกรรมนี้กันตอไปอีกดวย 
 
  3.4 เปนเครือ่งมือผสมผสานความเชือ่ 
  ศาสนาพราหมณ-ฮินดู แมมิใชศาสนาหลักที่ชาวไทยนิยมนับถือ แตก็ไมอาจปฏิเสธได
วาความเชื่อและพิธีกรรมบางประการของชาวพุทธมีความเชื่อมโยงมาจากศาสนาพรามหณ-ฮินดู เชน 
การตั้งศาลพระภูมิ การรดนํ้าสังขในพิธีแตงงาน เปนตน ในเทศกาลนวราตรีมีขอสังเกตอยูประการ
หน่ึงวา นอกจากจะมีผูที่นับถือศาสนาฮินดูเขารวมพิธีกรรมแลวยังมีชาวพุทธจํานวนไมนอยที่ใหความ
สนใจและเขารวมพิธีกรรมดวย โดยไมรูสึกถึงความขัดแยง หรือความแตกตาง แตอยางใด 
 
  3.5 เปนสัญลักษณชี้นําใหเขาใจสาระสําคัญของชวีิต 
    แนวคิดที่แฝงในพิธีกรรมจากเทศกาลนวราตรีมี 2 ประการ ดวยกันดังน้ี 
   3.5.1 ผูกระทําความดียอมไดรับการยกยอง ดังเห็นไดจากการคงอยูของเทศกาลนว
ราตรี กลาวคือ ตามตํานานกลาววา พระแมทุรคา คือปางหนึ่งของพระแมอุมาเทวีที่ไดลงมาปราบ



 

 

49 

อสูรรายเพ่ือดับทุกขเข็ญของบรรดาทวยเทพ พฤติกรรมดังกลาวเปนการเสียสละ และทําใหเห็นวา
ในที่สุดแลวความดีก็ชนะความชั่วผูที่เคารพนับถือพระศรีมหาอุมาเทวีหรือพระแมทุรคาก็ยังคงนับถอื 
และสืบทอดความศรัทธานี้ตอๆ กันมา 
      3.5.2 ในการปราบคนชั่วบางครั้งตองใชความรุนแรง เปนที่นาสังเกตวาพระศรีมหาอุมา
เทวีน้ันเปนผูที่รูปโฉมงดงามและมีนํ้าพระทัยดีแตในปางที่เปนพระแมทุรคาและกาลีน้ันจะมีความดุราย
โหดเห้ียม ซ่ึงเปนไปเพื่อปราบอสูรรายจึงสะทอนใหเห็นแนวคิดที่วา ในการปราบคนชั่วที่ไมสามารถ
จะกลับใจเปนคนดีไดน้ัน ในบางครั้งตองใชความรุนแรง ความเด็ดขาดเพ่ือแกไขปญหา 



บทที่ 5 
สรุปผล  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
  การศึกษาครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาพิธีกรรมและความเชื่อในเทศกาลนวราตรี ณ วัด

พระศรีมหาอุมาเทวีโดยใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและนําเสนอผลการศึกษาแบบพรรณนา
วิเคราะหขอมูลที่ใชในการศึกษาเปนขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัย และ เก็บขอมูล
ภาคสนามจากแหลงขอมูลพ้ืนที่ศึกษาโดยการสังเกตและมีสวนรวมในพิธีกรรม ชวงเดือน กันยายน 
2550 ถึง มีนาคม 2551  
 

สรุปผล 
           เทศกาลนวราตรี หรือ “ดูเซรา” เปนประเพณีที่สืบเน่ืองมาจากชาวอินเดียผูนับถือศาสนา
ฮินดู ที่เขามาตั้งถิ่นฐานอยูในประเทศไทยเพื่อนําอารยธรรมของอินเดีย ออกไปเผยแพรในภาคพื้น
เอเชียเทศกาลน้ีถือวาเปนเทศกาล เฉลิมฉลองที่พระศรีมหาอุมาเทวี ในภาคทุรคา มีชัยชนะตออสูร
โดยประเพณีน้ีจัดขึ้น ตั้งแตวันขึ้น 1-9 ค่ําเดือน 11 เพ่ือเปนการระลึกถึงวันแหงชัยชนะของพระศรี
มหาอุมาเทวี ที่มีตออสูร โดยในแตละวันจะมีพิธีบูชาพระศรีมหาอุมาเทวีในปางตางๆ สวนในวัน
สุดทายเรียกวา “วันวิชัยทัสมิ” หรือวันแหงชัยชนะ จะมีการนําพระศรีมหาอุมาเทวีและบรรดาเทพ 
เทวะตางๆ ออกไปแหนอกวัด หรือที่ชาวบานเรียกกันวางานแหเจาแมวัดแขก ผูเขารวมพิธีนวราตรี
มีความเชื่อวาในเวลา 9 วัน 9 คืน ดังกลาว เหลาทวยเทพจะพรอมกันมาสถิตอยู ณ วัดพระศรีมหาอุ
มาเทวี และหากใครเขารวมพิธีน้ีจะมีชัยชนะไปตลอดป 
 พิธีกรรมนวราตรีมีบทบาทตอสังคมกลาวคือความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติมีอิทธิพลตอ
การดําเนินชีวิตของบุคคลหลายประการดวยกัน ประการที่หน่ึงเปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจในยามที่มี
ความทุกข ประการที่สอง ควบคุมความประพฤติของคนในสังคม ทั้งนี้เพราะเง่ือนไขในการขอ
ประทานพรจากบรรดาเทพเจาใหสมความปราถนานั้นตองตั้งม่ันอยูในความดีงาม ประการที่สาม 
เปนเคร่ืองผูกพันความเปนพวกเดียวกันกลาวคือผูเขารวมพิธีกรรมดวยกันจะใกลชิดกันและรูสึกเปน
พวกเดียวกัน และประการสุดทายเปนเครื่องผสมผสานความเชื่อโดยเชื่อมโยงศาสนาฮินดู เขากับ
ศาสนาพุทธดังเห็นไดจากผูเขารวมพิธีมีชาวพุทธอยูไมนอยแตบุคคลดังกลาวมิไดแสดงออกถึงความ
ขัดแยงแตประการใด 
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อภิปราย  
  พิธีนวราตรีวัดพระศรีมหาอุมาเทวีเปนผลมาจากความเชื่อในเรื่องเทพเจาในศาสนา 
ฮินดู ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงระบบความสัมพันธระหวาง ศาสนาและวิถีการดํารงชีวิตของมนุษยวามี
การประกอบพิธีกรรมผูเขารวมพิธียังรูสึกถึงความเปนพวกพองเดียวกัน พรอมทั้งแสดง อัตลักษณ
ทางวัฒนธรรมในสังคมของชาวฮินดูที่อาศัยอยู ณ กรุงเทพมหานคร  พิธีนวราตรีน้ีสะทอนใหเห็นวา
ความเชื่อในศาสนาฮินดูมีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิต หรือวิถีชีวิตของคนไทยอยูไมนอย แมพิธีกรรม
ทางพุทธศาสนาก็ไดรับอิทธิพลของศาสนาฮินดูดวยเชนกัน และในพิธีกรรมน้ีไดสื่อใหเห็นวา ความดี
ยอมชนะความชั่ว บุคคลผูสรางความดีใหกับสังคมยอมไดรับการยกยองเสมอ ดังพระศรีมหาอุมา
เทวีซ่ึงทานไดสละตนเองตอสูกับอสูร เพ่ือความสงบสุขของเหลาทวยเทพแมเวลาผานไปนาน
พระองคยังคงไดรับการยกยองเสมอ และพิธีกรรมดังกลาวจะยังคงดํารงอยูในสังคมไทยสืบไปหาก
ยังมีชาวฮินดูอาศัยอยูในประเทศไทย 
 
ขอเสนอแนะ  
 การศึกษานี้นาจะเปนแนวทางใหมีผูศึกษาเปรียบเทียบการแพรกระจายพิธีกรรมและความ
เชื่อในศาสนาฮินดูดานตางๆตลอดจนการศึกษาเปรียบเทียบพิธีกรรมและความเชื่อศาสนาฮินดู 
ระหวางทองถิ่น 
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ภาพประกอบ 9  
วัดพระศรีมหาอุมาเทวี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 10  

พระพรหมซึ่งประดิษฐานภายในวัดพระศรีมหาอุมาเทวี 
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ภาพประกอบ 11 เครื่องบูชาพระศรีมหาอุมาเทวี 
phithan.  (2008).  Newindexphithan.  (online) 

 

 
 
                                  

 
 

ภาพประกอบ 12   
ดอกไมซึ่งใชในการถวายการบูชาพระศรีมหาอุมาเทวี 
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ภาพประกอบ 13   
ซุมบูชา 

 

 
 
                                  

 
 

ภาพประกอบ 14 
ซุมบูชา 
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ภาคผนวก  ข 
เทพเจา และประวัติ 
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ภาพประกอบ 15 พระพรหม 
ษรวัฒน.  (2550).  เทพบูชาอยางไรใหใจเปนสุข.  14 

 
พระพรหม (Brahma) 
 พระพรหมทรงเปนผูสรางโลกและสวรรคถือเปนเทพผูสราง ลิขิต และควบคุมสรรพส่ิง มีพระมเหสีพระ
นามวา สรัสวดี พระพรหมมีพระวรกายสีแดง ฉลองพระองคขาว มี ส่ี พักตร หรือ ส่ี เศียร ส่ี กร  แตละกรถือส่ิงใด
ส่ิงหนึ่งใน 5 ส่ิงคือ คนโท หรือคัมภีรพระเวท สังวาลลูกประคํา ลูกศร ฉลองพระหัตถชอน และคทา ประดับพระศอ
ดวยสังวาลลูกประคํา ทรงหงสเปนพาหนะ ในบางตํานานกลาววา เดิมพระพรหมทรงมี หา เศียร แตเนื่องจาก
กลาววาจาสบประมาทพระศิวะทําใหทานโกรธ พระศิวะจึงใชพระเนตรดวงที่ สาม แลดูเศียรหนึ่งของพระพรหมทํา
ใหเกิดไฟเผาผลาญเศียรท่ี หา ของพระพรหมไหมเปนจุณไป พระพรหมจึงเหลือเพียง ส่ี เศียร และบางตํานาน
กลาววาเนื่องจากพระพรหม พูดจาดูหมิ่นพระแมปารพตี(พระอุมาเทวี) มเหสีของพระศิวะ พระองคทราบเรื่องจึง
บันดาลโทษะและเกิดการสูรบกันขึ้นในที่สุดพระพรหมเปนฝายพายแพจึงถูกพระศิวะตัดเศียรไปหนึ่งเศียร 
 พระพรหมเปนผูมีน้ําพระทัยดี จึงมีแตผูนับถือแตไมเกรงกลัวเหมือนพระศิวะและพระนารายณ ปจจุบัน
ในประเทศอินเดีย พระพรหมไมไดเปนท่ีเคารพบูชาอยางแพรหลายเหมือนในประเทศไทย สวนใหญจะนับถือ พระ
วิษณุและอวตารปางตาง ๆ ของพระวิษณุ พระศิวะและชายาพระศิวะ เครื่องสังเวยคือ ขนมทุกชนิดมีสีขาวเปน
หลัก หรือเปนธัญพืช เชน ถ่ัว งา เผือก มัน การขอพรตอพระองคผูบูชาตองทําความดี ต้ังมั่นอยูในพรหมวิหาร 4 
จึงจะสมปรารถนา 
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ภาพประกอบ 16 พระศิวะ  
 

                              ษรวัฒน.  (2550).  เทพบูชาอยางไรใหใจเปนสุข.  16 
พระศิวะ (Siva) 

 พระศิวะหรือพระอิศวรเปนเทพเจาแหงการทําลาย มีพระเหสีชื่อพระศรีมหาอุมาเทวี พระศิวะมีพระ
วรกายสีแดงบางคัมภีรกลาววาสีขาวมีพระเกศาสีแดง เกลาเปนมวยสูง มีรูปรางงดงาม มี ส่ี กร ส่ี พักตร มีพระ
เนตร สามดวง ดวงที่สาม อยูก่ึงกลางพระนลาฎ ซึ่งลุกเปนไฟตลอดเวลา หากพระองคมองไปยังส่ิงใด ส่ิงนั้นจะติด
ไฟทันที สังวาลเปนงู พระหัตถถือไมเทา ธนู หนังกวาง ลูกปด กะโหลกศีรษะหรือกลองฑามรู มีดวงจันทร และ
พระนางคงคาอยูตรงพระเมาลีทรงหนังเสือ มีโคเปนพาหนะ พระศิวะจะทรงประทานพรวิเศษใหแกผูหมั่นทําความ
ดี โดยเฉพาะเหลาโยคี และผูอุทิศตัวเพ่ือความหลุดพน พระองคจะคุมครอง บันดาล ความสามารถในการบําเพ็ญ
เพียรการฝกจิต การใชเวทมนตร และการประกอบพิธีกรรม ผูท่ีไดรับพรของพระศิวะ หากสมความปรารถนาแลว
ไมยึดมั่นในศีลธรรม กระทําผิดจากความดีงาม พระศิวะจะกลายเปนเทพผูทําลายทันที 
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ภาพประกอบ 17 พระวิษณุ 
ษรวัฒน.  (2550).  เทพบูชาอยางไรใหใจเปนสุข.  15 

 
พระวิษณุ (Visnu) 

 พระวิษณุ หรือพระนารายณทรงเปนเทพเจาผูรักษาโลก มีพระมเหสีชื่อพระลักษมี  พระวิษณุมีพระ
วรกายสีดํา บางตํานานกลาววาพระองคมีพระวรกายสีน้ําเงินหรือสีฟาเขม สวมอาภรณหรือเครื่องประดับอยาง
กษัตริย พาหนะประจําพระองคคือพญาครุฑ มี ส่ี กร แตละกรถือ สังข จักร ดอกบัวและคทาและเมื่อใดที่โลกเกิด
ยุคเข็ญ พระวิษณุหรือพระนารายณจะทําหนาท่ีไปปราบปรามทําลายอธรรม ซึ่งไดรับโองการจากพระศิวะบาง หรือ
ถูกเชิญจากเทวดาท้ังหลายบาง พระวิษณุหรือพระนารายณ ทรงแสดงพลังอํานาจหลายรูปแบบ ซึ่งเรียกวา อวตาร 
หรือ แบงภาคมาจุติ กลาวกันวา พระวิษณุมีปางอวตารถึง 28 ปาง แตมีอยู 10 ปางที่มีอยูในตํานานของชาวฮินดู 
อวตาร 10 ปาง ของพระวิษณุหรือพระนารายณมีลําดับดังนี้ 

 1. ปางมัตสยา ลงมาเกิดเปนปลา ชวยเหลือมนุษยใหพนความตาย เมื่อเกิดน้ําทวมโลกครั้งใหญ 
 2. ปางกุรมะ   ลงมาเกิดเปนเตาใชหลังรองรับภูเขาไวเพ่ือใหกวนน้ําในสมุทรใหสําเร็จ 

 เปนน้ําเปนอมฤต 
 3. ปางวราหะ ลงมาเกิดเปนหมูปา ปราบยักษท่ีกดโลกใหจมลงใตบาดาล 
 4. ปางนรสิง ลงมาเกิดเปนนรสิง (ครึ่งคนครึ่งสิง) เพ่ือปราบยักษ 
 5. ปางวมานะ ลงมาเกิดเปนคนแคระ เพ่ือนปราบยักษใหอยูใตบาดาลและปองกัน 
            มิใหกษัตริยท่ีไมมีศีลธรรมไดครองบานเมือง 
 6. ปางภาราสูราม ลงมาเกิดเปนพราหมณทําลายพวกกษัตริยไรอธรรม 
         7. ปางทศราชาราม ลงมาเกิดเปนพระรามปราบทศกัณฑ 
 8. ปางกฤษณะ ลงมาเกิดเปน พระกฤษณะ ปราบคนชั่วในสงครามมหาภารตะ 
 9. ปางพุทธเจา ลงมาเกิดเปนพระพุทธเจา เพ่ือชวยเหล่ือมนุษยใหพนทุกข 
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           10. ปางกัลกี ลงมาเกิดเปนพระกัลกี บุรุษขี่มาขาว เพ่ือนปราบคนชั่วหรืออธรรม พระองคจะทําลายโลกซึ่ง
เต็มไปดวยความชั่วราย และสรางโลกขึ้นใหมและยุคแหงความสมบูรณพูนสุข จะเริ่มขึ้นอีกครั้ง 
 

 
 

ภาพประกอบ 18 พระศรีมหาอุมาเทวี 
โหรอโยธยา.  (ม.ป.ป.).  พระแมศรีมหาอุมาเทวี.  4 

พระศรีมหาอุมาเทวี (UMA) 
 พระศรีมหาอุมาเทวีเปนชายาของพระศิวะ มีพระวรกายปรากฏเปน 3 รูปคือ 
 1. ภาคปาราวตี หรือ บรรพตี หรือ อุมาเทวี เปนภาคแหงความเมตตากรุณา และทรงสิริโฉมงดงาม  
 2. ภาคนางภัทรากาลี หรือ เจาแมกาลี  เปนภาคแหงความดุรายและนากลัว  รูปท่ีทํามักสรางหรือเขียน
เปนลักษณะอวนลํ่าแข็งแรง ผิวเนื้อดํา หนาตาดุราย สยายผมประบา มี 10 แขน (บางแหงมี 4 แขน) ถืออาวุธครบ
ทุกมือ บางแหงวาดโลหิตไหลตามปากและตัว มีงูเปนสังวาล บางแหงทําเปนหัวกระโหลกหรือหัวยักษท่ีถูกตัดมา
ใหมๆ ถือชูอยูในมือ ไมก็ทําทรงยืนเหยียบอสูร 
 3. ภาคทุรคาเทวี หรือ เจาแมทุรคา ทรงเชี่ยวชาญในการสงครามและสามารถปราบศัตรูไดท่ัวทิศเปน
ภาคท่ีดุรายอีกภาคหนึ่ง มักเขียนใหมีรูปรางนากลัว โดยใชศพเปนตุมหูสรอยคอรอยดวยกะโหลกผี ใชซี่โครง
มนุษยมาผูกตอกันแทนเข็มขัดนัยนตาท้ังสองถลนโปนแดงเปนสายเลือด แลบล้ินยาวจรดทรวงอก ถันยาวถึงสะเอว 
เล็บมือเล็บเทายาวดุจคมเล็บสิงห และมีอาวุธประจํากายถึง 12 อยาง   
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ภาพประกอบ 19 พระแมกาลี 
โหรอโยธยา.  (ม.ป.ป.).  พระแมศรีมหาอุมาเทวี.  10 

 
 

 

พระแมกาลี  
 พระแมมหากาลีทรงอยูในฐานะเทพแหงความตาย ความหมายของคําวากาลีหมายถึง สีดํา ดังนั้น พระ
แมกาลีเปนปางหนึ่งของพระศรีมหาอุมาเทวี ซึ่งเปนปางที่ดุรายท่ีสุด ชั่วราย มีพระวรกายสีดํา ล้ินสีแดงหอยยาว
ออกมานอกปาก สวมสรอยท่ีรอยดวยกระโหลกมนุษย มักเปลือยกายมีพระเนตร สามดวง เชนเดียวกับพระศิวะ 
ประดับพระวรกาย ดวยกะโหลกศีรษะ  หรือแขนขาอสูร บางพระรูป พระนางเหยีบบนพระอุระของพระศิวะซึ่งนอน
ทอดพระวรกายพระแมกาลีทรงมีอานุภาพสูงสุดในการปราบส่ิงชั่วราย ดวยพลังและวิธีการที่รุนแรงบางตํานานได
กลาวไววาพระแมกาลี ไดตอสูกับอสูรซึ่งอสูรไดรับพร จากพระศิวะ ใหมีชีวิตเปนอมตะ อสูรนั้นฮึกเหิมในความ
เกงกาจของตนกล้ันแกลงผูคนและเทวดาและคิดท่ีจะครอบครองโลกท้ังสามเทวดาท้ังหลายจึงขอใหพระศิวะหาทาง
ปราบอสูร แตไมมีเทวดาองคใดอาสาสูรบพระแมอุมาจึงอาสาปราบอสูรพรอมท้ังขอบารมีพระศิวะประทานพรให
พระองคมีชัยชนะและไปบําเพ็ญตบะหลังจากนั้นจึงเขาเผชิญหนากับอสูรตอสูกันยาว นานเนื่องจากพระองคทรงใช
ดาบฟนคออสูรเลือดแตละหยดท่ีตกลงสูพ้ืนดินกลายเปนอสูรเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นพระแมกาลีจึงทรงดูดเลือดอสูร
กอนท่ีเลือดจะตกพ้ืนดิน อสูรตนน้ันจึงส้ินฤทธิ์ลงดวยความดีพระทัยพระองคจึงเตนรําและยกเทาสูงจะกระทืบพ้ืน
โลก พระอิศวรจึงทรงลงไปนอนขวางพ้ืนโลกไวพระแมกาลีจึงชะงัก ดังจะเห็นไดจากรูปเคารพของพระแมกาลี ผูท่ี
บูชาพระแมกาลีจะบังเกิดสันติสุข พระองคจะประทาน ความสุขในระดับโลกียะแกผูครองเรียน แตหากผูท่ีขอ
ประทานพรจากพระองค ประพฤติตนไมอยูในศีลธรรม เอารัดเอาเปรียบทํารายบุคคลอื่นดวยเวทมนตร จะไมไดรับ
พรสมดังปรารถนา หากแตจะถูกพระองคทํารายโดยไมละเวนอีกดวย 
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ภาพประกอบ 20 ทุรคา 
โหรอโยธยา.  (ม.ป.ป.).  พระแมศรีมหาอุมาเทวี.  29 

 

ทุรคา  
 เปนปางหนึ่งของพระศรีมหาอุมาเทวี ในปางที่อยูในฐานะนักรบหญิงและเปนปางที่มีความใกลเคียงกับ
ปางกาลีมากท่ีสุด สวนคําวาทุรคาแปลวาไปไมถึงหรือเขาถึงมิได ทรงสิงโตเปนพาหนะ ในยามท่ีตองออกสูรบ ปาง
ทุรคานั้นมีท้ังดานของความเมตตา งดงามและนากลัว และในยามปกติพระองคจะปรากฏอยูบนดอกบัวหรือกระบือ 
และปางนี้เองจึงไดรับการยกยองใหเปนเทพสูงสุด สวนรูปของ พระนางนั้นมีหลายรูปดวยกัน บางปางมีส่ีกรหรือ 
แปดกร สิบกร, สิบแปดกร และ ย่ีสิบกรฉลองพระองคสีแดงมีพระเนตร สามดวง รูปรางของพระองคนากลัวมีศพ
เปนตุมหู กะโหลกผีเปนสังวาลซี่โครงมนุษยเปนเข็มขัด นัยนตาโปนแดงผมยาวถึงสนนมยาวถึงสะเอวและล้ินยาว 
เล็บมือเล็บเทายาวบางตํานานกลาววา พระแมทุรคามีพระวรกายสีเหลืองรูปรางงดงาม ใชเสือเปนพาหนะ  
ในกรท้ังแปดของพระองคมีดังนี้ จักร ตัลวาร(ดาบ) ลูกศร อาชีรวาท(ทาทางของการใหพร) พวงมาลัย สังข คทา
(ไมพลอง) ดอกบัว พระนางเปนตัวแทนของอํานาจและพลังของเทพเจา พระองคทรงปราบอสูร ซึ่งทําใหโลกไดรับ
ความเดือดรอน ผูบูชาพระองคจะมีชัยชนะ เหนือบุคคลท้ังหลายผูภักดีในพระองคควรกระทําแตความดี ละเวน
ความชั่ว ตัดความโกรธ ความหย่ิงยโสออกใหหมดเพ่ือถวายแดพระแมทุรคา 
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ภาพประกอบ 21 พระคเณศ 
ษรวัฒน.  (2550).  เทพบูชาอยางไรใหใจเปนสุข.  14 

 

พระคเณศ (Ganesa) 
คเณศหรือคนไทยเรียกวาพิฆเณศ หรือพระพิฆเณศวร เปนโอรสของพระศิวะ และพระนางปารวตี (พระ

แมอุมา) พระคเณศมีเศียรเปนชาง งาหักขางหนึ่ง มีหนูเปนพาหนะ ฉลองพระองศสีเหลือง พระองศไดรับการยก
ยองวา เปนเทพผูมีปญญาปราดเปรื่องในศิลปวิทยาการ ทุกแขนง ทรงโปรดงานศิลปะและดนตรีผูบูชาพระองคจะ
สามารถผานพนอุปสรรค ไปสูความสําเร็จได จะพนความทุกขไปสูความสุข  ความอุดมสมบูรณ พระองคจะปกปอง
จากอํานาจล้ีลับภูตผีปศาจ ขจัดภัยตางๆ ในการบูชาพระองคนั้น ตองไมยอทอตออุปสรรคไมเบียดเบียนผูอ่ืน และ
เสียสละตน เพ่ือประโยชนสวนรวม 

 
การติเกยะ (Kantikaya) 
 เปนโอรสของพระศิวะ บางทีเรียก สกันทะ แตคนไทยเรียกวา พระขันธกุมาร ซึ่งเปน   เทพเจา แหง
สงครามและการสูรบ พระหัตถถือคทา และคณโท มีพระวรกายสีขาวนวล เปนเทพบุตรเยาววัย สวนในคําภีร รา
มายณะ กลาววาพระองคมี พระวรกายสีแดง หนึ่งพักตร ส่ีกร  เครื่องฉลองพระองคสีแดงสด 
 

พระกัตตวรายัน(Lord kathavarajan) 
  มีนิสัยรักการผจญภัยและตอสู ท้ังยังนิยมการพนันขันตอและนักเลงคอสุรา นารี ชอบทองเท่ียว และ
อาศัยอยูตามปาเขา เทพองคนี้ผูมีใจนักเลงนิยมนับถือมาก และดวยเหตุท่ีเปนเทพท่ีมีนิสัยมุทะลุดุดัน จึงตอง
อัญเชิญไวนอกอุโบสถ และไมนิยมเขาทรง เพราะหากเขาทรงแลวจะรุนแรง อาจเปนอันตรายได วิริยา ประสพธน
กิจ.(2538:3)กลาววาพระกัตตวรายันเปนโอรสพระศรีมหาอุมาเทวีและพระศิวะซึ่งสอดคลองกับ เจริญ ตันมหา
พราน(2536:70)ไดกลาววาพระกัตตวรายันเปนโอรสพระศรีมหาอุมาเทวีและพระศิวะสวนเอกสารอ่ืนๆท่ีผูวิจัยได
ศึกษาคนควาสวนใหญกลาววาพระศรีมหาอุมาเทวีมีโอรสสององคคือพระขันธกุมารและพระพิฆเณศวร 
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พระกฤษณะ (Krishna) 
 ทรงเปนภาคหน่ึงของพระวิษณุตามทฤษฏี อวตาร (avatar) พระกฤษณะเปนพระสหาย ท่ีปรึกษาของ
พวก ปาณฑพ เปนสารถีใหอรชุนและพี่นองปาณฑพทําสงครามจนมีชัยเหนือพวกเการพ พระกฤษณะมีรูปเปน
บุรุษงามฉลองพระองคดวยผาสีเหลือง ไมประดับตกแตงพระวรกายมากทรง โปรดศิลปะการแสดง ดนตรี และ
นาฏศิลป 

 
 

 
 

ภาพประกอบ 22 สัญลักษณ “โอม” 
ษรวัฒน.  (2550).  เทพบูชาอยางไรใหใจเปนสุข.  16 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 

ชื่อ  ชื่อสกุล    นางสาวสุกัญญา  ประเสริฐศรี 
วันเดือนปเกิด    13  พฤษภาคม  2520 
สถานที่เกิด    อําเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท 
สถานที่อยูปจจุบัน   824  ถนนอุดมสุข  แขวงบางนา  เขตบางนา  
     กรุงเทพมหานคร 10260 
ตําแหนงหนาที่การงานในปจจุบัน ครูผูชวย 
สถานที่ทํางานปจจุบัน โรงเรียนสิริรัตนาธร  สังกัดคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตพ้ืนที่การศกึษา
กรุงเทพมหานคร  แขวงบางนา  เขตบางนา  
กรุงเทพมหานคร 

ประวตัิการศึกษา 
                พ.ศ. 2539            มัธยมศึกษาตอนปลาย 
     จากโรงเรียนคุรุประชาสรรค 
       พ.ศ. 2543            คบ. วิชาภาษาไทย 
     จากสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 
       พ.ศ. 2551            กศ.ม. วิชาเอกภาษาไทย 
     จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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