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ตุลยา กุลศกัดิศ์ริ ิ : การศกึษาประตมิากรรมเหวยถวัในจนี และอทิธพิลในดนิแดนอืน่ 
อาจารยท์ีป่รกึษาการคน้ควา้อสิระ :  ดร. อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช 51 หน้า. 
 
 การวิจัยครัง้นี้มีจุดมุ่ งหมายเพื่อศึกษาศึกษาท่ีมาและพัฒนาการของเหวยถัว จากวัด
พระพุทธศาสนามหายานในจีน โดยศึกษาควบคู่ไปกับหลักฐานทางเอกสารและแหล่งข้อมูลต่างๆท่ี
เก่ียวข้อง เร่ิมตัง้แต่การเข้ามาของเหวยถัวในจีน จนถึงปัจจุบัน รวมทัง้ศึกษาอิทธิพลของเหวยถัวท่ีอาจ
สง่ไปในดินแดนแถบเอเชียท่ีได้รับอิทธิพลพุทธศาสนามหายาน เช่น เกาหลี ญ่ีปุ่ น ฮ่องกง สิงคโปร์ และ 
ไทย 
 ผลการศกึษาพบว่าเหวยถวัมีปรากฎในหลกัฐานทางเอกสารมาตัง้แต่สมยัราชวงศถ์งั และมี
พัฒนาการทางความเชื่อเรื่อยมา แต่ในส่วนของงานศิลปกรรมไม่เห็นพัฒนาการที่เด่นชัดนัก  
นอกจากนัน้ยงัพบแนวคดิที่ว่าเหวยถวัอาจมตี้นเค้าเดมิมาจากเทพในศาสนาฮนิดูอกีด้วย ซึ่งการจาก
ศกึษาอทิธพิลของเหวยถวัในดนิแดนอืน่ทัง้ 5 ประเทศ พบวา่อทิธพิลทีแ่พร่หลายออกไปนัน้ม ี2 แบบคอื 
การรบัเอาแนวคิดบางส่วนไป กบัอกีแบบหนึ่งที่มีการรบัไปทัง้หมด ท าให้รูปแบบเหวยถวัในดนิแดน
อื่นๆนัน้จะมคีวามหลากหลายไปตามลกัษณะของการรบัอทิธพิล   
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วิทยานิพนธ์เลม่นีส้ าเร็จไปได้ด้วยดี ด้วยความช่วยเหลอืของอาจารย์ ดร.อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช ท่ี

เป็นผู้ให้ค าแนะน าตลอดการท างาน  
ขอขอบคณุ คณุพอ่ คณุแม่ และพี่แต้ว ท่ีเป็นก าลงัใจ สนบัสนนุให้เรียนในสิง่ท่ีชอบ และเข้าใจลกู

เสมอมา ขอบคณุกลุม่เพื่อนๆดาวนบัร้อย ข้าวโพด โอ๊ต กวาง เกด เกิล้ บึก๊ พลอย แอ๊น เพื่อนท่ีแสนดีตลอด
สีปี่ ท่ีท าให้การท าวิทยานิพนธ์เลม่นีผ้า่นพ้นไปได้  

ขอบคณุแพน ส าหรับการแปลภาษาจีนและช่วยหาข้อมลู, นทั ส าหรับการหาเพื่อนมาช่วยแปลให้ 
รวมทัง้ กวาง ท่ีสละเวลาจดัการเย็บเลม่ให้ และน้องเฮ้า ท่ีช่วยให้ข้อมลูและให้ค าแนะน า 

ขอบคณุผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์ ติงสญัชล ีท่ีสละเวลาอนัมีคา่มาสอบสมัภาษณ์ และ
อาจารย์ภาควชิาประวติัศาสตร์ศิลปะทกุทา่นท่ีเข้าใจในตวันกัศกึษา 

ขอบคณุคณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร ท่ีให้โอกาสมอบความรู้ให้อยา่งเต็มท่ี  
หวงัวา่วิทยานิพนธ์เลม่นี ้จะเป็นแนวทางให้กบัผู้ ท่ีศกึษาและสนใจเก่ียวกบัเทพเหวยถวัตอ่ไป 

หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้จดัท าขออภยัมา ณ ท่ีนีด้้วย 
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บทที่ 1 

บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

  ศาสนาพุทธมหายาน เร่ิมปรากฏเด่นชัดในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 6 -7 โดยถือว่าเป็นแนวคิด
สบืเน่ืองจากนิกายมหาสงัฆิกะ1 เม่ือพุทธศาสนามหายานเร่ิมเผยแพร่เข้าสูจี่น ท าให้จีนเป็นหนึ่งใน
ประเทศท่ีได้รับอิทธิพลของพทุธศาสนามหายานมาอย่างเต็มท่ี มีการผสมผสานกับความเช่ือดัง้เดิม 
รวมทัง้การรับมาจากอินเดียด้วย ท าให้มีการรับเอาเทพจากอินเดียเข้ามานบัถือในจีน 

เหวยถวัเป็นเทพองค์หนึง่ในพทุธศาสนามหายานจีน ท าหน้าที่เป็นเทพธรรมบาล มักสวมชุด
เกราะนักรบ หัตถ์หนึ่งประคองวัชรคทา อีกหัตถ์หนึ่งอยู่ในท่าปะนมกร มีหน้าท่ีพิทักษ์วิหารใน
พระพทุธศาสนา ตลอดถึงพทุธบริษัททัง้หลาย อีกทัง้ยงัสามารถอ านวยความมัง่คัง่ให้แก่วดัได้ เรามัก
พบเห็นเหวยถัวอยู่ในศาสนสถาน และมักจะตัง้อยู่ด้านหลงัของพระศรีอารยเมตไตรยมหาโพธิสตัว์ 
โดยหนัพกัตร์เข้าหาพระวิหาร2  

เหวยถวัมีความนา่สนใจสบืเน่ืองจากหลกัฐานบางแห่งกลา่วไว้ว่า เหวยถัว เดิมเป็นเทพเจ้า
ในศาสนาฮินดขูองอินเดีย เป็นโอรสของพระอิศวรและพระอุมาเทวี มีช่ือว่า พระสกันทะ ซึ่งมีการท า
หน้าท่ีในการปกป้องศาสนาเช่นเดียวกัน3 จึงอาจเป็นไปได้ว่าเทพทัง้สององค์นัน้น่าจะมีความ
เก่ียวข้องกนัในทางใดทางหนึ่ง จึงอาจเป็นเทพองค์เดียวกันแต่อยู่คนละศาสนา ซึ่งเม่ือสืบค้นพบว่า 
เหวยถวั ยงัไม่คอ่ยเป็นท่ีกลา่วถึงมากนกัในด้านเอกสารตา่งๆ และมีเร่ืองเลา่หรือต านานมากมายท า
ให้เกิดข้อมลูท่ีขดัแย้งกนัอยู่ 
             จากเหตุผลดังกล่าว ท าให้เหวยถัว มีความน่าสนใจ ควรแก่การสืบค้นถึงประวัติความ
เป็นมา และลกัษณะทางประติมานวิทยา เน่ืองจาก เหวยถัวมักมีการประดบัอยู่ในทุกๆวดัจีน และ 
เป็นเทพธรรมบาลท่ีมีความส าคญัต่อพระพุทธศาสนามหายานองค์หนึ่ง การค้นคว้านีจ้ะรวมไปถึง

                                                             
1 ประยงค์ แสนบรุาณ. พระพุทธศาสนามหายาน. (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์ ,2548.), หน้า 54 
2 จิตรา กอ่นนัทเกียรติ. พระพุทธ พระโพธิสตัว์ สิ่งศักดิ์สิทธ์ิของจีน. (กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์จิตรา, 2542.), 

หน้า 19  
3 เร่ืองเดียวกนั. 
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การดูพัฒนาการของเหวยถัวและเหวยถัวท่ีอยู่ในดินแดนอ่ืนด้วย ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ทางด้าน
การศกึษาประวติัศาสตร์ศิลปะและประติมานวิทยาตอ่ไปในอนาคต  
ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. ศกึษาท่ีมาและพฒันาการด้านประติมานวิทยาของเหวยถวัในจีน 
2. ศกึษาอิทธิพลของเหวยถวั ท่ีอาจมีการเผยแพร่กระจายไปในประเทศใกล้เคียงท่ีมี
การรับพทุธมหายานแบบจีน  

สมมติฐานของการศึกษา 
จากการสบืค้นจากเอกสารตา่งๆ สนันิษฐานวา่ เหวยถวันา่จะเป็นเทพองค์เดียวกันกับพระส

กนัทะ ของอินเดีย เน่ืองจากมีการรับอิทธิพลของพระพทุธศาสนามหายานจากอินเดียสูจี่น อีกทัง้ยงัมี
หลกัฐานทางเอกสารต่างๆ รวมทัง้รูปแบบทางประติมานวิทยาท่ีมีความเช่ือมโยงกัน รวมไปถึง
การศึกษาเหวยถัวในดินแดงใกล้เคียงท่ีได้รับอิทธิพลของพุทธศาสนามหายานจากจีน พร้อมทัง้
วิเคราะห์ปัจจยัในการสง่อิทธิพลท่ีสง่ไปถึงประเทศเหลา่นีด้้วย  
ขอบเขตของการศึกษา 
 ศึกษาท่ีมาและพฒันาการของเหวยถัว จากวดัพระพุทธศาสนามหายานในจีน โดยศึกษา
ควบคูไ่ปกบัหลกัฐานทางเอกสารและแหลง่ข้อมูลต่างๆท่ีเก่ียวข้อง เร่ิมตัง้แต่การเข้ามาของเหวยถัว
ในจีน ในสมัยเร่ิมแรกท่ีมีการค้นพบประติมากรรมเหวยถัวจนถึงปัจจุบนั รวมทัง้ศึกษาอิทธิพลของ
เหวยถัวท่ีอาจส่งไปในดินแดนแถบเอเชียท่ีได้รับอิทธิพลพุทธศาสนามหายาน เช่น เกาหลี ญ่ีปุ่ น 
ฮ่องกง สงิคโปร์ และ ไทย 
ขัน้ตอนและวิธีการศึกษา 

1. เก็บข้อมลูจากเอกสาร โดยรวบรวมกบัข้อมลูจากเอกสารตา่งๆที่เก่ียวข้องและมี
ประโยชน์ตอ่การศกึษา เช่น ข้อมลูจากหนงัสอืทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ รวมทัง้ผลงาน
การค้นคว้าสว่นบุคคลตา่งๆที่มีความเก่ียวข้อง 

2. น าหลกัฐานทัง้หมดมาวิเคราะห์หาความเช่ือโยงกนั 
3. สรุปผลการศกึษาท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมลูในด้านตา่งๆ 
4. การน าเสนอข้อมลูท่ีได้จากการศกึษา 

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 
1. หอสมดุกลาง มหาวิทยาลยัศิลปากร วงัทา่พระ 
2. เวปไซด์ 
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บทที่ 2 

พัฒนาการของเหวยถัว 

เหวยถัว คือ เทพธรรมบาลองค์หนึ่งในพุทธศาสนามหายาน ช่ือเดิมคือ ซือเจีย้นถัว แต่
เน่ืองจากการแปลเกิดผิดเพีย้นไปเล็กน้อย ท าให้ตวัอักษร “เจีย้น” กลายเป็น “เหวย” และคงอย่างนี ้
สืบต่อมาจนถึงปัจจุบนั4 เหวยถัวมีช่ือเรียกท่ีแตกต่างกันตามแต่ละประเทศ ในประเทศไทยเรียกว่า 
พระเวท ในประเทศจีน เรียกว่า Wei T’o ในประเทศญ่ีปุ่ น เรียกว่า lida-Ten ในประเทศเกาหล ี
เรียกว่า Wita Cheon และใน ธิเบต เรียกว่า gDong Drug5 เทพเหวยถัว เป็นเทพชัน้รองในศาสนา
พุทธมหายาน เป็นแม่ทพั 1 ใน 32 เทพของสี่ไต้เทียนอ๋อง หรือท่ีเรียกว่า จตุโลกบาล โดยท าหน้าท่ี
เป็นแม่ทพัของจตมุหาราชาทางทิศใต้6 

เหวยถัวในพุทธศาสนามหายานจีนนัน้เป็นท่ีรู้จักกันในฐานะเทพท่ีคอยดูแลปกป้องพุทธ
ศาสนาจากสิง่ชัว่ร้ายต่างๆ ในประเทศจีนรูปเคารพของเหวยถัวมักจะตัง้อยู่ภายในศาสนสถานโดย
จะตัง้หนัหน้าเข้าหาพระประธานของวดั นอกจากนัน้คติการนบัถือเหวยถัวยงัมีในดินแดนใกล้เคียงท่ี
ได้รับอิทธิพลพทุธศาสนามหายาน เช่น เกาหล ีญ่ีปุ่ น และ ไทย   

 
พัฒนาการเร่ืองเล่าและต านานของเหวยถัว  

หลกัฐานท่ีกล่าวถึงเหวยถัวในบรรดาคัมภีร์ต่างๆพบว่า มีปรากฏช่ืออยู่ในคัมภีร์กิมกวง       
เม่งเกง หรือ คมัภีร์สุวรรณประภาสสตูร (คริสต์ศตวรรษ 414-421) นอกจากนีย้งัพบหลกัฐานทาง
เอกสารท่ีกล่าวถึงเหวยถัว ท่ีค้นพบอยู่ในสมัยราชวงศ์ถัง ซึ่งเขียนโดยพระสงฆ์จีน Tao Hsuan7          
(คริสต์ศตวรรษ 596-667) ท่านได้เขียนหนงัสือท่ีมีช่ือว่า Tao Hsuan lü shi gan tong lu ในปี
คริสต์ศตวรรษ 664 ซึ่งแปลว่าบนัทึกเร่ืองปาฏิหาริย์ของหลวงจีน Tao Hsuan โดยเนือ้หาในเลม่นีมี้
เนือ้หาไว้ดงันี ้

“เหวยถวั ไดถู้กแต่งตัง้ข้ึนมาจากพระพทุธเจ้าเพือ่ปกป้องพทุธศาสนา เมื่อใดก็ตามทีถู่ก
รบกวนโดย เหล่าความชัว่ร้าย” 

                                                             

                4Wang, Zhimin. GUAN-YIN HALL OF MING DYNASTY. (Taiwan : Art Book, 1993.), Page 5 
                5Robert E. Buswell Jr. The Princeton Dictionary of Buddhism. (Princeton University Press, 2014.) , 

Page 2902 
                6ผาสุก อินทราวธุ. พุทธปฏมิาฝ่ายมหายาน . (กรุงเทพฯ : อกัษรสมยั, 2543.), หน้า 203 
                7พระสงฆ์องค์ส าคญัที่มีชวีิตอยูใ่นสมยัราชวงศ์ถงั ผู้กอ่ตัง้โรงเรียนสอนพระวนิยั Lu”-Tsung 
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นอกจากนัน้ทา่นยงัได้เขียนหนงัสอืท่ีมีช่ือวา่ Ling wei yao Lueh และ Lu Hsiang Kan 
T’ung Chuan ในคริสต์ศตวรรษ 667 โดยในบทความแรก มีเนือ้หาเพิ่มเติมไว้ดงันี ้ 

“เหวยถวั เกิดมาพร้อมกบัสติปัญญา ความรอบรู้ และ ความเฉลียวฉลาด ละท้ิงซ่ึงกิเลส 
และ ด ารงอยู่ในพรหมจรรย์ ท่านไดร้บัหนา้ทีเ่ป็นผูน้ าในการปกป้องความเชื่อในทวีปทัง้สาม”8 

ยงัมีหลกัฐานอีกชิน้หนึง่ ในบทท่ี 16 ของ ฝ่าหยวนจูหลนิ (Fa Yuan Chu Lin) หรือ  
ป่ารัตนชาติท่ีอยูใ่นสวนแหง่ธรรม9 ซึง่ถกูรวบรวมโดยหลวงจีน Dao Shi (คริสต์ศตวรรษ ?-683) ซึง่
เสร็จสมบูรณ์ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 668 กลา่วไว้วา่  
       “เหวยถวั มีเชือ้สายพราหมณ์ และ มกัจะหนัหนา้เขา้หาพระพทุธเจ้าเสมอ เพือ่ปกป้อง
พระพทุธศาสนาตลอดไป”10 

        นอกจากนัน้เหวยถวัยงัมีประวติัอยูใ่นซินเซยีงทงกงั11 (Shen-hsientung-chien) ซึง่ได้รวบรวม
เร่ืองราวเก่ียวกบัเทพและเซียน ในต านานกลา่ววา่ “สมยัหน่ึงพระยูไร (Julai) ไดมี้การอญัเชิญ
พระพทุธเจ้าองค์ต่างๆมาร่วมงานเลีย้ง ณ ลุ่ยกิมองั (Lei yin Kung) หรือ หอรามสตูร ดินแดนไซ
เทียน (สวรรค์สขุาวดี)พระยูไรตรสัใหเ้หวยถวัมีหนา้ทีส่ าหรบัตอ้นรบั เทพเหวยถวัจึงแต่งกายดว้ยชุด
นกัรบของขนุศึกจีน สวมชุดเกราะสีทองอย่างงดงาม ประครองกระบี่ในท่าประนมมือเพียงอก เป็น
อาการของการเชื้อเชิญแขก ในขณะนัน้ พระทีปังกรพทุธเจ้า (Jan-teng Fo) ไดต้รสัแนะน าแก่
บรรดาพระพทุธเจ้าว่า เทพผูนี้คื้อ เหวยถวั เป็นศิษย์ของพระองค์ ซ่ึงเคยศึกษาพระธรรมมาตัง้แต่
เยาว์วยั บดันี ้ เป็นแม่ทพัใหญ่ของซ้ีไตเ้ทียนอ๋อง มีอานภุาพหาขอบเขตมิได ้และ สามารถไปไหนมา
ไหนไดใ้นทวีปต่างๆ ในวนัเดียวกนั ผูที้ป่ระสบทกุขภยั ถา้อ้อนวอนบูชาก็จะไดร้บัความช่วยเหลือ 
เพราะฉะนัน้ จึงไดร้บันามว่า เทียนจุน ซ่ึงแปลว่า ผูมี้เกียรติในสวรรค์ เป็นผูก้ลา้หาญอภิบาล
พระพทุธศาสนาในกลัป์นีใ้นสามทวีป ซ่ึงลว้นมีเสียงแซ่ซ้องสรรเสริญในท่านผูนี้ที้มี่การุณยภาพใน
มนษุนิกร”  
   ต านานท่ีกลา่วถึงเหวยถวัมีมากมายหลายต านาน แตพ่บหลกัฐานเพียงไม่มากในเอกสารที่
ค้นคว้าได้ดงัท่ีกลา่วไปในข้างต้นวา่ เหวยถวันัน้มีช่ืออยูใ่นคมัภีร์สวุรรณประภาสสตูร นอกจากนีย้งัมี
เอกสารอ่ืนๆ ท่ีมีประวติัของเหวยถวัได้กลา่วไว้ คือ งานเขียนของหลวงจีน Tao Hsuan ทัง้สามชิน้ 

                                                             

 8Prip-Moller, Johannes. Chinese Buddhist monasteries.( Hong Kong : Hong Kong University Press , 
1967.), Page 52 

 9คมัภีร์ป่ารัตนชาติในสวนแหง่ธรรม  คือ สารานกุรมพระพทุธศาสนา ซึง่ประกอบด้วยคมัภีร์โบราณตา่งๆ 
รวบรวมโดย พระสงฆ์ Dao Shi เสร็จสมบรูณ์ในค.ศ. 668 ในสมยัราชวงศ์ถงั  

 10 Robert E. Buswell Jr. The Princeton Dictionary of Buddhism. (Princeton University Press, 2014.) , 
Page 2902 

 11อนมุานราชธน, พระยา. ลัทธิของเพื่อน .(พระนคร : โรงพิมพ์หนงัสือพิมพ.์หนงัสือพิมพ์ไทย, 2485.), หน้า 
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ได้แก่ Tao Hsuan lü shi gan tong lu, Ling wei yao Lueh และ Lu Hsiang Kan T’ung Chuan ท่ี
เขียนไว้ในสมยัราชวงศ์ถงั รวมถึง คมัภีร์ฟ่าหยวนจูหลนิ ซึง่เป็นสาราณุกรมพระพทุธศาสนา ท่ีถกู
รวบรวมโดยพระสงฆ์ Dao Shi ซึง่ถือเป็นแหลง่ความรู้ท่ีส าคญัมาก เน่ืองจากได้รวบรวมวรรณกรรม
ศาสนาไว้มากมาย  

จากเอกสารที่สามารถตรวจสอบได้ทัง้สีแ่หง่ ได้แก่ คมัภีร์สวุรรณประภาสสตูร Tao Hsuan 
lü shi gan tong lu, Ling wei yao Lueh , Lu Hsiang Kan T’ung Chuan และ คมัภีร์ฝ่าหยวนจู
หลนิ ล้วนเป็นคมัภีร์ในพุทธศาสนาที่เขียนขึน้ในจีน และ ตา่งอยูใ่นสมยัราชวงศ์ถงั อนัเน่ืองจากพระ
เจ้าแผน่ดินแหง่ราชวงศ์ถงัมีความเลือ่มใสศรัทธาในพระพทุธศาสนาเป็นอยา่งมาก ท าให้เป็น
ช่วงเวลาที่พทุธศาสนานัน้เจริญรุ่งเรือง มีพระสงฆ์จีนเดินทางออกไปศกึษาหาความรู้ในพระธรรม
วนิยัท่ีประเทศอินเดีย อีกทัง้ก็ยงัมีพระภิกษุต่างชาติท่ีเข้ามาเผยแผพ่ระพทุธศาสนาในประเทศจีน
ด้วย12 

นอกจากพระภิกษุในตา่งประเทศจะเดินทางเข้ามาในประเทศจีน พระภิกษุจีนเองก็ได้
เดินทางไปสบืศาสนาเช่นกนั ในบรรดาพระภิกษุท่ีได้เดินทางไปศกึษาพระธรรมที่อินเดียหนึง่ในนัน้ 
คือ หลวงจีนเหีย้นจงั เม่ือทา่นกลบัมาจึงได้น าคมัภีร์ตา่งๆจากอินเดียเข้ามาด้วย พระเจ้าถงัไท้จงจึงมี
รับสัง่ ให้พระภิกษุท่ีมีความรู้ช่วยแปลเอกสารตา่งๆที่หลวงจีนเหีย้นจงัน ามาจากประเทศอินเดีย13 
พระสงฆ์ Tao Hsuan ผู้ซึง่เขียนถึงเหวยถวัในคมัภีร์ Tao Hsuan lü shi gan tong lu, Ling wei yao 
Lueh และ Lu Hsiang Kan T’ung Chuan เป็นหนึง่ในผู้ ร่วมกบัหลวงจีนเหีย้นจงัแปลคมัภีร์ต่างๆ
ท่ีมาจากอินเดีย จึงเป็นไปได้วา่ ทา่นได้มีโอกาสศกึษาคมัภีร์ดัง้เดิมท่ีมีการกลา่วถึงเทพเหวยถัวไว้
จากคมัภีร์ท่ีหลวงจีนเหีย้นจงัได้น ามาจากประเทศอินเดีย ประกอบกบัท่ีทา่นมีความรู้ความสามารถ
ในการแปลคมัภีร์ในภาษาสนัสกฤตด้วย ท าให้ท่านได้รู้จกักบัเหวยถวัและได้เขียนประวติัของเหวยถวั
เอาไว้ในงานเขียนของทา่นเอง 

ซินเซียงทงกัง (shen-hsien tung-chien)14 เป็นเอกสารอีกชิน้ท่ีมีต านานของเหวยถัวว่าไว้ 
ซึ่งมีเนือ้หาท่ีรวบรวมเร่ืองราวของเทพเจ้าและเซียนในประวัติศาสตร์ต านานของจีน เม่ือดูจาก

ระยะเวลาของเอกสารเลม่นีแ้ล้ว เกิดขึน้ในช่วงสมยัราชวงศ์ชิง ประมาณ คริสต์ศตวรรษ 1679-1715 
ในราชสมัยของพระเจ้าคังซี จึงถือเป็นหลกัฐานทางเอกสารท่ีใหม่ท่ีสุดในหลกัฐานทางเอกสาร
ทัง้หมด เม่ือวิเคราะห์จากเนือ้หาแล้วพบว่าน่าจะเร่ืองเร่ืองราวท่ีแต่งขึน้เพิ่มเติมให้มีเร่ืองราว

                                                             
12อนมุานราชธน,พระยา. ลัทธิของเพื่อน. (พระนคร : โรงพิมพห์นงัสือพิมพ.์หนงัสือพิมพ์ไทย, 2485.),หน้า 

289 
13เร่ืองเดียวกนั. 
14เร่ืองเดียวกนั. 
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สอดคล้องกับเทพองค์อ่ืนๆในพุทธศาสนา และเพื่อเป็นการสร้างความน่าเลื่อมใสศ่รัทธาให้กับเทพ
ด้วย  

จากหลกัฐานทางเอกสารที่พบ มีการเขียนเอาไว้หลายแหง่วา่เหวยถวันัน้มีต้นเค้ามาจากเทพ
องค์หนึง่ในศาสนาฮินด ูหรือ พระสกนัทะ15 จากหลกัฐานเช่น คมัภีร์ฟ่าหยวนจูหลนิ ท่ีบอกวา่เหวยถัว
นัน้มีเชือ้สายพราหมณ์ อีกทัง้ยงัมีนกัวิชาการหลายคนของไทยท่ีศึกษาเก่ียวกับเทพจีน เช่น พระยา
อนุมานราชธน  และ จิตรา ก่อนันทเกียรติ ท่ีได้แสดงแนวคิดนีเ้อาไว้ในงานเขียนของพวกท่าน ว่า
เหวยถวันัน้มาจากพระสกนัทะ ซึง่แนวคิดนีอ้าจมีความเป็นไปได้ เน่ืองจากพุทธศาสนามหายานจีน
นัน้มีการดึงเอาเทพฮินดูหลายองค์เข้ามานับถือ เช่น พระศิวะ พระวิษณุ พระพรหม หรือ ท้าวจตุ
โลกบาล  ดงันัน้ จึงมีความเป็นไปได้ท่ีเหวยถวัจะเป็นเทพท่ีมีต้นเค้ามาจากอินเดีย16  
          นอกจากนีย้งัมีเร่ืองเลา่เก่ียวกบัเหวยถวักบัพระอวโลกิเตศวร ไว้ดงันี ้ 

“เหวยถวันัน้เป็นชาวบ้านธรรมดา สร้างสะพานด้วยก้อนหินทีละก้อน โดนชาวบ้านดูถูก 
พระอวโลกิเตศวรจึงแปลงกายลงมาเป็นหญิงสาวโยนหินติดร่างเหวยถวั เหวยถวัมีเทพโป๊ยเซียนมา
ช่วย พระอวโลกิเตศวรจึงช่วยสร้างสะพานจนเสร็จ สะทอ้นใหเ้ห็นว่าชาติก่อนเคยเป็นสามี-ภรรยากนั 
เมื่อตายไปแลว้ จึงเกิดเป็นพระโพธิสตัว์และอยู่ดว้ยกนัตลอด” 17 

เม่ือเทียบจากระยะเวลาท่ีพระอวโลกิเตศวรเข้ามาในจีนนัน้มีมาก่อนเหวยถัวเป็นเวลานาน 
แตมี่เพียงเร่ืองเลา่ของทัง้คู ่ไม่พบหลกัฐานท่ีแน่ชัด ซึ่งแม้ว่าพระอวโลกิเตศวรจะเข้ามาเป็นท่ีรู้จักใน
จีนมาก่อนราชวงศ์ถงัก็ตาม แตพ่ระอวโลกิเตศวรเพิ่งเร่ิมท าในลกัษณะของผู้หญิงในสมัยราชวงศ์ซ่ง 
จึงคาดวา่เร่ืองเลา่นีน้า่จะไม่เก่าไปกวา่ในสมยัราชวงศ์ซง่  

เม่ือเรียงล าดบัอายสุมยัของหลกัฐานทางเอกสารท่ีมีการพดูถึงเหวยถวัเอาไว้ ตัง้แตค่มัภีร์ 
สวุรณประภาสสตูร ในคริสต์ศตวรรษ 414-421   รวมถึงคมัภีร์ท่ีเขียนโดยหลวงจีน Tao Hsuan ทัง้
สามเลม่ คือ Tao Hsuan lü shi gan tong lu ในคริสต์ศตวรรษ 664 และ คมัภีร์ Ling wei yao Lueh 
และ Lu Hsiang Kan T’ung Chuan ในคริสต์ศตวรรษ 667 รวมทัง้คมัภีร์ฟ่าหยวนจูหลนิท่ีเสร็จ
สมบูรณ์ในช่วงคริสต์ศตวรรษ 668 จากหลกัฐานทางเอกสารทัง้หมดนีอ้ยูใ่นสมยัราชวงศ์ถงั 
(คริสต์ศตวรรษ 618 - 907)  จึงเป็นช่วงเวลาที่เหวยถวัเข้ามาเป็นท่ีรู้จกัในครัง้แรก เม่ือถึงราชวงศ์ซง่
ซึง่นา่จะมีเร่ืองเลา่ของเหวยถวัและอวโลกิเตศวรเกิดขึน้ ตอ่มาได้พบหลกัฐานอีกแหง่ท่ีเขียนถึงเหยว

                                                             
15 เทพองค์หนึง่ในศาสนาฮินด ูเป็นบตุรของพระศิวะและพระอมุาเทวี เป็นเทพเจ้าแหง่สงคราม มกัจะอยูใ่น

ลกัษณะของเด็กหนุม่ มี  พาหนะเป็นนกยงู ที่อินเดียใต้นิยมนบัถือมาก เชื่อวา่ พระสกนัทะ คือเทวดาผู้คุ้มครองปกป้องรักษา 
เทวาลยัของศาสนาฮินด ู

16 อนมุานราชธน,พระยา .ลัทธิของเพื่อน. (พระนคร : โรงพิมพห์นงัสือพิมพ.์หนงัสือพิมพ์ไทย, 2485.), หน้า 
289 

17ค าบรรยายในรายวิชา 310323 CHINESE SCULPTURE ภาคการศกึษาที่ 1/2556. 
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ถวั คือ ซินเซียงทงกงั ซึง่เป็นต าราเก่ียวกบัเทพเจ้าตา่งๆ อยูใ่นสมยัราชวงศ์ชิง ซึง่ถือวา่เป็นหลกัฐาน
ทางเอกสารที่ใหม่ท่ีสดุในจ านวนเอกสารทัง้หมด 
       จากหลกัฐานหลายแห่ง มีการกลา่วเอาไว้ตรงกันว่า เหวยถัวนัน้เป็นเทพท่ีมีต้นเค้ามาจากเทพ
ฮินดูหรือ พระสกันทะ เช่นในคัมภีร์ฝ่าหยวนจูหลิน อีกทัง้ยังมีนกัวิชาการของไทยได้ลงความเห็น
เอาไว้ด้วยเช่นกนั ซึง่เม่ือพิจารณาจากแนวคิดของนกัวิชาการ ประกอบกับ ความนิยมในการดึงเทพ
จากศาสนาฮินดูเข้ามานบัถือในจีน จึงท าให้แนวคิดนีมี้ความเป็นไปได้อย่างมากท่ีเหวยถัวจะเป็น
เทพท่ีมาจากอินเดีย ซึง่ในสว่นนีเ้องจะต้องท าการสบืค้นตอ่ไป 
        นอกจากหลกัฐานทางเอกสารที่มีการเขียนถึงเหวยถัว ยงัมีเร่ืองเลา่เก่ียวกับเหวยถัวกับพระอว
โลกิเตศวร วา่ในชาติก่อนนัน้เคยเป็นสามีภรรยากัน จึงพบการท ารูปประติมากรรมของเหวยถัวคู่กับ
พระอวโลกิเตศวรในศาสนสถานตา่งๆ สนันิษฐานวา่นา่จะอยูใ่นช่วงไม่เก่าไปกวา่ราชวงศ์ซง่  
 
หลกัฐานทางงานศิลปกรรม 

           พฒันาการด้านรูปแบบ 

          รูปแบบประติมากรรมของ เหวยถวั มีลกัษณะ เป็นชายหนุม่ สวมชุดเกราะนกัรบเต็มยศ สวม
หมวกนกัรบ มกัถืออาวธุ ในบางครัง้เป็นดาบ แตส่ว่นใหญ่จะเป็นวชัระ18 เหตุท่ีเหวยถัวมักมีลกัษณะ
สวมชุดเกราะ หมวกนักรบ และถืออาวุธ มีการบันทึกท่ีบรรยายถึงเหวยถัวเอาไว้ใน คัมภีร์ Tao 
Hsuan lü shi gan tong lu ของหลวงจีน Daoxuan ไว้วา่ 
       “เหวยถวั ไดถู้กแต่งตัง้ข้ึนมาจากพระพทุธเจ้าเพือ่ปกป้องพทุธศาสนา เมื่อใดก็ตามทีถู่กรบกวน
โดย เหล่าความชัว่ร้าย” 
          เหวยถัวเม่ือเข้ามาในจีน จึงมีการสร้างรูปของท่านให้เป็นเทพธรรมบาลผู้ ท่ีมีหน้าท่ีปกป้อง
พทุธศาสนา และตัง้เอาไว้ภายในศาสนสถาน ซึง่โดยสว่นใหญ่แล้วเทพท่ีท าหน้าท่ีเป็นเทพธรรมบาล 
มกัจะมีลกัษณะสวมใสชุ่ดเกราะนกัรบ เช่น ท้าวจตโุลกบาล  
         อีกทัง้จากเอกสารต่างๆได้กลา่วเอาไว้ตรงกันว่าเหวยถัวนัน้เป็นแม่ทพั 1 ใน 32 องค์ของท้าว
จตุโลกบาล โดยท าหน้าท่ีเป็นแม่ทัพของจตุมหาราชาทางทิศใต้19 จากในต านานนีจ้ึงแสดงว่า
นอกจากหน้าที่ในการปกป้องศาสนาแล้ว เหวยถวัด ารงต าแหนง่เป็นแม่ทพัด้วย   

                                                             
18 Robert E. Buswell Jr. The Princeton Dictionary of Buddhism. (Princeton University Press,2014.), 

Page 2902 
19 เร่ืองเดียวกนั. 
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        ลกัษณะการแต่งกายด้วยเกราะนักรบ อาจจะมาจากแนวคิดท่ีว่า เหวยถัวมีต้นเค้ามาจาก  
พระสกนัทะ ดงัท่ีกลา่วไปข้างต้น เน่ืองจากพระสกนัทะ ตามความเช่ือของศาสนาฮินด ูทา่นถือวา่เป็น
เทพแหง่การสงคราม และ เป็นเทพเจ้าที่เป็นแม่ทพัด้วยเช่นกนั20  
         ทัง้หน้าที่ในการปกป้องพทุธศาสนาตามท่ีกลา่วไว้ในคมัภีร์ ประกอบกับการด ารงต าแหน่งเป็น
แม่ทพัในความเช่ือของจีน อีกทัง้แนวคิดท่ีวา่เหวยถวัมีต้นเค้ามาจากเทพแห่งสงคราม จากหลกัฐาน
ดงักลา่วนีเ้อง แสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ของลกัษณะเหวยถวัที่อยูใ่นชุดนกัรบซึง่ตรงกับคมัภีร์ท่ีได้
บรรยายถึงเหวยถัวเอาไว้ ว่าเป็นเทพท่ีมีหน้าท่ีปกป้องพุทธศาสนา รวมทัง้เป็นแม่ทัพ ซึ่งงาน
ศิลปกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานจิตรกรรมหรือประติมากรรมท่ีพบเห็นเหวยถัวอยู่ในชุดเกราะ ก็
เน่ืองมาจากการท าตามคมัภีร์และต านานของเหวยถัว เราจึงพบเห็นเหวยถัวอยู่ในลกัษณะเช่นนี ้
เสมอ  
          เม่ือดจูากหลกัฐานทางคมัภีร์ พบวา่มีคมัภีร์ท่ีพูดถึงเหวยถัวในครัง้แรกสมัยราชวงศ์ถัง อีกทัง้
ยงัพบลวดลายบนเกราะนกัรบของเหวยถัวเป็นลาย  “Shan wen kia” หรือ ลายภูเขา (ภาพท่ี1) ซึ่ง 
เป็นลายท่ีเร่ิมต้นท าในสมัยราชวงศ์ถัง (ภาพท่ี 2)  จนถึงราชวงศ์หมิง21 (ภาพท่ี 4) ซึ่งถึงแม้ว่า
หลักฐานทัง้สองจะยังไม่เพียงพอต่อการสันนิฐานเวลาท่ีมีการเร่ิมสร้างประติมากรรมเหวยถัว 
เน่ืองจากยงัไม่พบรูปถ่ายหรือหลกัฐานทางงานศิลปกรรมให้ได้ศกึษา แตก็่สามารถคาดเดาได้ว่าการ
สร้างประติมากรรมเหวยถวัในครัง้แรกนา่จะเกิดในช่วงเวลาที่ไม่เก่าไปกวา่ราชวงศ์ถงัอยา่งแนน่อน   
 

 
ภาพท่ี 1 ลาย Shan wen kia บนเกราะนกัรบ 
ท่ีมา Daniel Slone, SKA Sun Lu-Shan. Construction of  Chinese mountain pattern armour, accessed February 19, 

2014, available from http://www.armourarchive.org/essays/Shanwenkia.pdf. 

 

                                                             
20 สุรศกัด์ิ ทอง. สยามเทวะ .(กรุงเทพฯ : มติชน, 2553.), หน้า 48 
 21 Daniel Slone, SKA Sun Lu-Shan. Construction of  Chinese mountain pattern armour, accessed 

February 19, 2014, available from http://www.armourarchive.org/essays/Shanwenkia.pdf. 

http://www.armourarchive.org/essays/Shanwenkia.pdf
http://www.opac.lib.su.ac.th/search~S0?/a%7B714%7D%7B728%7D%7B707%7D%7B712%7D%7B721%7D%7B673%7D%7B692%7D%7B724%7D%7B748%7D+%7B695%7D%7B717%7D%7B679%7D./a%7Ccad8c3c8d1a1b4d4ec+b7cda7/-3,-1,0,B/browse
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ภาพท่ี 2 ชุดเกราะของนายพลในสมยัราชวงศ์ถงั 

ที่มา : Daniel Slone, SKA Sun Lu-Shan. Construction of  Chinese mountain pattern armour, accessed February 19, 

2014, available from http://www.armourarchive.org/essays/Shanwenkia.pdf. 

 
ภาพท่ี 4 ชุดเกราะในสมยัราชวงศ์หมิง 

ที่มา : 刘永华 著. Ancient Chinese Armour. Shanghai Chinese Classics Publishing House, accessed February 

19, 2014, available from http://www.scribd.com/doc/64337060/Chinese-Armor-Ancient-to-Medieval. 
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ในสว่นของลกัษณะการแตง่กาย นอกจากลายบนเกราะนกัรบของเหวยถัวจะใช้ลาย  Shan 
wen kia ท่ีพบอยูใ่นประติมากรรมเหวยถัวทุกชิน้ ลกัษณะของเกราะนกัรบนัน้มีความคล้ายคลงึกัน 
ซึ่งน่าจะเกิดจากท าตามกันในทุกสมัย แต่จะมีลกัษณะหมวกนกัรบของเหวยถัว ท่ีแสดงให้เห็นถึง
ความแตกตา่งกนั คาดวา่รูปแบบหมวกท่ีแตกตา่งกนัของเหวยถวันา่จะมาจากรูปแบบความนิยมของ
หมวกนกัรบในสมยันัน้ โดยมีลกัษณะท่ีแบง่ออกมาได้คร่าวๆดงันีคื้อ 

         1. หมวกนกัรบประดบัสิง่ของลกัษณะคล้ายขนนกติดอยูท่ี่หมวกนกัรบทัง้สองข้าง (ภาพท่ี 6)  
         2.  หมวกนกัรบแบบเรียบไม่มีลวดลาย (ภาพท่ี 5)  
         3.  หมวกนักรบท่ีมีการท าเป็นรูปหัวสิงห์ในประติมากรรมเหวยถัว พบในสมัยราชวงศ์หมิง 
(ภาพท่ี 8) 
         4.  หมวกนกัรบแบบมีกระบงัหน้า (ภาพท่ี 7)  
         จะเห็นวา่ลกัษณะของหมวกนกัรบของเหวยถวัจะมีหลายรูปแบบ  ซึ่งรูปแบบท่ีแตกต่างกันนีเ้อง 
เป็นปัจจยัหนึง่ท่ีอาจจะก าหนดอายสุมยัของเหวยถวัได้ เน่ืองจากในบางพืน้ท่ีนัน้มีรูปแบบของหมวก
นกัรบท่ีเป็นเอกลกัษณ์ เช่นในสมยัราชวงศ์หมิงท่ีพบการท าหมวกนกัรบของเหวยถัวเป็นรูปสิงโต  ซึ่ง
หากพบประติมากรรมเหวยถัวอ่ืนๆท าหมวกนกัรบเป็นรูปแบบดังกลา่วก็น่าจะมีความเป็นไปได้ท่ี
เหวยถัวรูปนัน้จะสร้างขึน้ในสมัยราชวงศ์หมิง  แต่การจะก าหนดอายุสมัยได้นัน้ก็ควรจะต้องดูจาก
หลกัฐานอ่ืนๆควบคูไ่ปด้วย  เน่ืองจากในบางครัง้รูปแบบหมวกนกัรบนัน้มีการท าตามๆกันมาจนยาก
จะบอกอายสุมยัท่ีสร้างได้  
             ในสว่นของทา่ทางการถืออาวธุ ประติมากรรมของเหวยถัวมักจะถืออาวุธอยู่ตลอด เน่ืองจาก
ในคมัภีร์ได้กลา่ววา่เหวยถวัเป็นเทพท่ีมีหน้าที่ในการปกป้องพทุธศาสนา เป็นนกัรบ ลกัษณะทางประ
ติมานวิทยาจึงต้องมีการถืออาวธุ อาวธุของเหวยถวั ตามหลกัฐานกลา่วว่า คือ วชัระ22 ถือเป็นอาวุธ
วิเศษในความเช่ือของพทุธศาสนามหายาน แสดงถึงพลงัอ านาจ ซึ่งการถือวชัระของเหวยถัวนัน้เป็น
ลกัษณะทางประติมานวิทยาที่จะสามารถบง่บอกได้ว่าเทพองค์นีคื้อเหวยถัว เน่ืองจากลกัษณะอ่ืนๆ
ทัง้การใสชุ่ดนกัรบ หรือ การเป็นเทพท่ีหน้าตาอ่อนเยาว์นัน้พบวา่มีเทพองค์อ่ืนๆท่ีมีลกัษณะคล้ายกัน
อยู ่การถือวชัระจึงสามารถแบง่แยกเหวยถวัออกจากเทพองค์อ่ืนๆได้ โดยลกัษณะของวชัระที่เหวยถวั
ถือนัน้มีสองแบบ แบบแรกจะมีลกัษณะท่ีคล้ายกับดาบโดยมีด้ามจับ ท่ีปลายและมีของลกัษณะ
เหมือนลกูแก้วอยู่ท่ีปลาย (ภาพท่ี 6) อีกแบบหนึ่งจะมีรูปทรงเป็นใบมีดอยู่ทัง้สองข้าง มีด้ามจับอยู่
ตรงกลาง (ภาพท่ี 5) 
 
 
                                                             

22 Robert E. Buswell Jr. The Princeton Dictionary of Buddhism. (Princeton University Press,2014.), 
Page 2902 
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       รูปแบบของการถือวชัระของประติมากรรมเหวยถวั สามารถแบง่ออกเป็น 3 ลกัษณะใหญ่ๆ ได้ 

ดงันีคื้อ  
          1.การถือวชัระด้วยมือสองข้างในทา่ประนมมือระดบัเดียวกบัหน้าอก (ภาพท่ี 9) 
         2.การวางวชัระปักลงบนพืน้ (ภาพท่ี 6) 
         3. การพาดวชัระที่ไหลชี่ข้ึน้ฟ้า (ภาพท่ี 7) (ภาพท่ี 11) 
          การถือวชัระของประติมากรรมเหวยถวันัน้ พบวา่มีการอ้างถึงความหมายเอาไว้ ลกัษณะของ
การถือวชัระของประติมากรรมเหวยถัวนัน้ถือว่าเป็นสญัลกัษณ์ส าหรับพระสงฆ์ภายในวัดนัน้ๆท่ีมี
การวางรูปของเหวยถัวเอาไว้ภายในวัด ว่าวัดนัน้จะต้อนรับผู้ ท่ีเดินทางมาแสวงบุญหรือไม่ หาก
ประติมากรรมเหวยถวัถือวชัระด้วยมือข้างเดียวหรือสองข้าง และวชัระอยูบ่ริเวณหน้าอก หมายความ
วา่วดันัน้ต้อนรับผู้ เดือนทางให้สามารถเข้ามาพกัได้ แต่ถ้าหากประติมากรรมเหวยถัวถือปักวชัระลง
พืน้ หมายความวา่วดันัน้ๆไม่ต้องรับผู้แสวงบุญ23 ซึง่การตีความเหวยถวัดงักลา่วนี ้สนันิษฐานว่าเป็น
การตีความท่ีเกิดขึน้เองจากพุทธศาสนิกชน เน่ืองจากไม่มีหลักฐานทางเอกสารใดได้กล่าวถึง
ความหมายของทา่ทางการถืออาวธุของเหวยถวัเอาไว้เลย จึงนา่จะเป็นการให้ความหมายกนัเองของ
ผู้ ท่ีได้รับประโยชน์จากลกัษณะการถืออาวธุของเหวยถัว เช่น พระสงฆ์ภายในวดั เพื่อเป็นประโยชน์
ส าหรับวดัในการจดัการกบัผู้แสวงบุญท่ีเดินทางมาขอท่ีพกั  
          จากภาพรวมของพัฒนาการในด้านรูปแบบ ในสว่นของการแต่งกายของเหวยถัวนัน้ไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงพฒันาการที่เดน่ชดั ทัง้รูปแบบของเกราะนกัรบและรูปแบบของหมวกนกัรบในแต่ละ
สมยัไม่มีลกัษณะเฉพาะพอท่ีจะก าหนดช่วงเวลาท่ีการสร้างงานประติมากรรมได้ เน่ืองจากรูปแบบ
ของเกราะนกัรบของเหวยถวัมีความคล้ายคลงึกนัในทกุงานประติมากรรม ตัง้แต่ราชวงศ์ถังไปจนถึง
ราชวงศ์ชิง ในสว่นของหมวกนกัรบท่ียงัคงมีพฒันาการอยู่บ้าง โดยอาจจะสามารถก าหนดอายุของ
ประติมากรรมเหวยถัวได้จากรูปแบบของหมวกนักรบ เน่ืองจากในบางราชสมัย มีการท ารูปแบบ
หมวกนกัรบออกมาเป็นลกัษณะพิเศษ ด้วยความถนดัของคนในพืน้ท่ีของวดันัน้ๆ ท าให้ง่ายต่อการ
ก าหนดอายสุมยัจากการดูหมวกนกัรบ แต่ก็ไม่ได้เสมอไปเน่ืองจากบางครัง้รูปแบบหมวกของเหวย
ถวัมีการลอกเลียนมาจากสมัยอ่ืนๆท าให้การจะก าหนดอายุสมัยของเหวยถัวนัน้ต้องดูกับหลกัฐาน
อ่ืนๆประกอบด้วย  

ต่อมาในส่วนของท่าทางและการถืออาวุธของเหวยถัวนัน้แม้ว่าจะมีทัง้ท่ายืนและนั่ง แต่
หลกัๆแล้วจะมีอยู่แค่ 3 ท่าท่ีมีการนิยมท า เน่ืองจากแต่ละสมัยมีการท าท่าทางท่ีแตกต่างกัน จึงไม่
สามารถหาจุดร่วมท่ีสามารถก าหนดอายุของประติมากรรมเหวยถัวได้ ดงันัน้จึงไม่สามารถจะบอก

                                                             

23 Li Xinjie . Weituo : A protective deity in Chinese Buddhism and Buddhist art. (Department of 
history : Faculty of social sciences and humanities university of macau,2012), Page 40   
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อายสุมยัของเหวยถวัได้จากทา่ทางการถืออาวธุ  ซึง่โดยรวมแล้วถือวา่ทา่ทางของการถืออาวธุไม่เห็น
พฒันาการที่เดน่ชดัเช่นกนั  
        โดยภาพรวมของทางด้านรูปแบบ มีหลักฐานท่ีสอดคล้องกันของช่วงเวลาท่ีมีการเร่ิมท า
ประติมากรรมเหวยถัวในครัง้แรกว่าเร่ิมในสมัยราชวงศ์ถัง ซึ่งจากหลกัฐานทางเอกสาร คมัภีร์และ
ลกัษณะของลวดลายบนเกราะของเหวยถัว ในส่วนของรูปแบบทางประติมานวิทยานัน้มีความ
สอดคล้องกันกับหลกัฐานทางเอกสารเน่ืองจากมีรูปแบบท่ีตรงกับในคัมภีร์ว่าเอาไว้ แต่ในส่วน
รูปแบบของประติมากรรมเหวยถวันัน้ไม่เห็นพฒันาการที่ชดัเจน เน่ืองจากมีการท าตามกนัมาทกุสมยั 
ซึง่ในสว่นท่ีแตกตา่งกนัก็มีรูปแบบท่ีหลากหลายจนไม่สามารถจดักลุม่เพื่อก าหนดระยะเวลาท่ีชัดเจน
ในการสร้างงานประติมากรรมได้  

 

 
ภาพท่ี 5 เหวยถวัในทา่นัง่ 

ที่มา Li Xinjie .Weituo : A protective deity in Chinese Buddhism and Buddhist art. (Department of history : Faculty of 

social sciences and humanities university of macau,2012), Page 84.   
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ภาพท่ี 6 เหวยถวัในหอจตโุลกบาล ท่ีวดั Lingyinsi จงัหวดั Zhejiang  
ที่มา Li Xinjie. Weituo : A protective deity in Chinese Buddhism and Buddhist art.(Department of history : Faculty of 

social sciences and humanities university of macau,2012), Page 97 
 

                                

ภาพท่ี 7 ประติมากรรมเหวยถวัภายใน วดั Baimasi จงัหวดั Henan ราชวงศ์หยวน  
ที่มา Li Xinjie. Weituo : A protective deity in Chinese Buddhism and Buddhist art.(Department of history : Faculty of 

social sciences and humanities university of macau,2012), Page 104   
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ภาพท่ี 8 เหวยถวัในทา่ยืนสงู 176 เซนติเมตร สมยัราชวงศ์หมิง (อาวธุหกัหายไป) 
ที่มาภาพ : Paludan,Ann. Chinese Scrulpture: A Great Tradition. (Chicago :Serindia, 2006.), Page 35 
 

 
ภาพท่ี 9 เหวยถวัในทา่ยืน ท่ีวดั Chin Ting บนภเูขา O Mei Shan สมยัราชวงศ์หมิง  
ที่มาภาพ : Prip-Moller, Johannes. Chinese Buddhist monasteries. (Hong Kong : Hong Kong University Press , 
1967.), Page 46 
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ภาพท่ี 10 เหวยถวัในทา่นัง่ ท าด้วยโลหะท่ีวดั Chih Hua Ssu มณฑล Hopei สมยัราชวงศ์หมิง 
ที่มาภาพ : Prip-Moller, Johannes. Chinese Buddhist monasteries. (Hong Kong : Hong Kong University Press , 

1967.), Page 47 

 

ภาพท่ี 11 เหวยถวัในทา่ยืน ท าจากโลหะ สมยัราชวงศ์ชิง 
ที่มาภาพ : Wikipedia.Skanda(Buddhist)Retrieved Feb 18 , 2014, From 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Weituo,_Yonghegong_Lamsery,_Beijing.jpg 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Weituo,_Yonghegong_Lamsery,_Beijing.jpg
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ต าแหนง่การจดัวางประติมากรรมเหวยถวัภายในศาสนสถาน  
           จากศกึษารูปแบบของการวางประติมากรรมเหวยถวัภายในศาสนสถาน สามารถแบ่งออกได้ 
4 รูปแบบ เรียงตามล าดบัอายสุมยั ดงันี ้ 

 
 1.การวางหนัหน้าเข้าหาพระประธานของวดั   

         จากหลกัฐานทางเอกสารท่ีพบเก่ียวกับการหนัหน้าเข้าสู้พระประธานของวดั มีการระบุเอาไว้
ใน คมัภีร์ฝ่าหยวนจูหลนิ (คริสต์ศตวรรษ 668)  ซึง่เป็นเอกสารในสมยัราชวงศ์ถงั กลา่ววา่  
       “เหวยถัว มีเชื้อสายพราหมณ์ และ มักจะหนัหน้าเข้าหาพระพุทธเจ้าเสมอ เพื่อปกป้อง
พระพทุธศาสนาตลอดไป”24 
        เม่ือพิจารณาแผนผงัท่ีแสดงการวางตวัของวดั พบว่ามีการวางประติมากรรมเหวยถัวหนัหน้า
เข้าหาพระประธานของวดัตามท่ีมีการระบุเอาไว้ในคมัภีร์ การวางประติมากรรมเหวยถัวหนัหน้าเข้า
หาประธานของวดัเช่นนี ้จึงนา่จะเป็นการท าตามท่ีคมัภีร์ระบุไว้ รวมทัง้น่าเก่ียวข้องกับการหน้าท่ีใน
การปกป้องพทุธศาสนาของเหวยถัว เน่ืองจากพระประธานของวดัเปรียบเสมือนเป็นหวัใจหลกัของ
วดัซึง่เป็นสถานท่ีส าคญัทางพทุธศาสนา ซึง่รูปแบบเหวยถวันีเ้ป็นแบบแผนท่ีพบได้มากและเป็นนิยม
ภายในวัด เป็นรูปแบบท่ีท ามากท่ีสุด แต่ก็ไม่ได้เป็นลักษณะท่ีตายตัว เพราะยังมีการจัดวาง
ประติมากรรมเหวยถวัในรูปแบบอ่ืนอีกเช่นกนั ดงัจะกลา่วตอ่ไปในข้ออ่ืนๆ  
       การสร้างวดัจีนได้เน้นตามคติความเช่ือของจีน ซึง่มีหลกัในการวางผงัท่ีสมดลุกันและเท่ากันทัง้
ซ้ายขวา มีแนวแกนกลาง และมีอาคารประกอบซ้ายและขวา วางแนวอาคารตามแนวเหนือ-ใต้25 โดย
อารามจะมีองค์ประกอบหลกั คือ เทียนหวางเตีย้น หรือ หอจตุโลกบาล เป็นอาคารท่ีประดิษฐานจตุ
โลกบาล ภายในจะมีหอขนาดเลก็ ซึ่งมีการวางประติมากรรมพระเมไตรยะและเหวยถัวอยู่ และ ต้า 
สง เป่า เตีย้น ซึง่เป็นอาคารหลกัของวดั เป็นท่ีประดิษฐานของพระประธาน (ภาพท่ี 12)  
        โดยทัว่ไปแล้วรูปแบบของการวางผงัในวดัมักจะมีองค์ประกอบอาคารหลกัๆเช่นนี ้แต่ในบาง
แห่ง อาจจะมีหอคั่นกลางระหว่างหอจตุโลกบาล และ อาคารหลกั ด้วย เช่น หอพระอวโลกิเตศวร 
นอกจากนัน้ยงัมีอาคารท่ีไม่ได้วางอยู่ตามแนวแกนเหนือ-ใต้ แต่จะตัง้อยู่ด้านข้างทางขวา-ซ้ายของ
วดั เช่น หอสมดุ หอพระอรหนัต์ 500 องค์ เป็นต้น 26 

                                                             

 24 Robert E. Buswell Jr. The Princeton Dictionary of Buddhism. (Princeton University Press,2014.), 
Page 2902 

 25 ค าบรรยายในรายวิชา 310323 CHINESE SCULPTURE ภาคการศกึษาที่ 1/2556. 
 26Prip-Moller, Johannes. Chinese Buddhist monasteries. (Hong Kong : Hong Kong University Press 

, 1967.), Page 289 
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ภาพท่ี 12 แผนผงัวดั Pi Yun Ssu เมืองปักก่ิง 

ที่มาภาพ : Prip-Moller, Johannes. Chinese Buddhist monasteries. (Hong Kong : Hong Kong University Press , 1967.), 

Page 18 

          รูปแบบในการวางประติมากรรมเหวยถวันัน้มกัจะหนัหน้าเข้าหาพระประธานของวดั คือ พระ
ศากยมนีุ จะตัง้จะอยูภ่ายใน ต้าสงเป่าเตีย้น ท่ีเป็นหอหลกัของวดั ซึง่ประติมากรรมเหวยถวันัน้มักจะ
นิยมตัง้อยูใ่นเทียนหวางเตีย้น (หอจตโุลกบาล) เป็นสว่นมาก โดยมักจะตัง้อยู่ด้านหลงัพระเมไตรยะ
ท่ีหันหน้าออกสู่ทางเข้าวดั แต่ก็จะมีในกรณีท่ีมีหออ่ืนๆคั่นอยู่ระหว่างหอจตุโลกบาลและหอหลกั
เช่นกนั ซึง่ก็จะพบการประดบัประติมากรรมเหวยถัวหนัหน้าเข้าหาหอหลกัอยู่ด้วย27 แสดงให้เห็นได้
                                                             

27Prip-Moller, Johannes. Chinese Buddhist monasteries. (Hong Kong : Hong Kong University Press , 
1967.), Page 56 
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ถึงแนวคิดของคติของการปกป้องพระพุทธเจ้า โดยจะประดับเหวยถัวให้มีความใกล้ชิดกับ
พระพทุธเจ้าให้มากท่ีสดุ 
          ดงัท่ีกลา่วไปแล้วในข้างต้นวา่ การประดบัเหวยถวัในรูปแบบท่ีหนัหน้าไปหาพระประธานของ
วดันัน้เป็นท่ีนิยมท ากนัมาก จึงจะพบการประดบัประติมากรรมเช่นนีใ้นหลายๆวดั โดยในรูปแบบนีจ้ะ
แสดงตวัอยา่งวดัท่ีมีการประดบัประติมากรรมเหวยถวัอยูภ่ายในหอจตโุลกบาลและหออ่ืนๆ   
         วดัในสมยัราชวงศ์ถงัยงัไม่มีการท าหอจตโุลกบาลแบง่ออกเป็นสดัสว่นอย่างชัดเจน แต่มาการ
พฒันาไปอย่างต่อเน่ืองจนมาถึงราชวงศ์หมิงท่ีรูปแบบค่อนข้างตายตวั คือมีลกัษณะการจัดวางผงั
เป็นอารามแยกเป็นสว่นๆ เช่น  หอจตุโลกบาล หอหลกั หรือหอพิเศษ อีกทัง้ยงัมีประติมากรรมของ
เทพตัง้ภายในหอตามคติการนับถือของเทพองค์นัน้ๆด้วย เช่น การวางเหวยถัวเอาไว้ในหอจตุ
โลกบาล หรือ การวางพระศากยมนีุเอาไว้ในหอหลกั เป็นต้น       
          ดงันัน้แผนผงัของวัดท่ีพบว่ามีการวางประติมากรรมเหวยถัว แม้ว่าจะมีประวติัการสร้างมา
ตัง้แต่ในสมัยราชวงศ์ถัง แต่ในความจริงแล้วอาจจะมีการสร้างแผนผงัต่อเติมขึน้ภายหลงั ท าให้ไม่
อาจจะระบุเวลาที่มีการตอ่เติมได้อยา่งชัดเจน เช่นท่ีวดั  Chih Yin Ssu (ภาพท่ี 13) และ Tsu T’ang 
Shan (ภาพท่ี 14 ) เน่ืองจากแผงผงัวดัในสมัยราชวงศ์ถังยงัไม่มีการท าหอจตุโลกบาลเป็นสดัสว่น
อยา่งชดัเจน จึงคาดวา่นา่จะมีการตอ่เติมเพิ่มหลงัจากราชวงศ์ถงัไปแล้ว 

 

ภาพท่ี 13  แผนผงับริเวณด้านหน้าของวดั Chih Yin Ssu บนภเูขา O Mei Shan จงัหวดั Sichuan 

ที่มาภาพ :  Prip-Moller, Johannes. Chinese Buddhist monasteries. (Hong Kong : Hong Kong University Press , 

1967.), Page 49 
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ภาพท่ี 14 แผนผงัของวดั TsuT’ang Shan 

ที่มาภาพ :  Prip-Moller, Johannes. Chinese Buddhist monasteries. (Hong Kong : Hong Kong University Press , 

1967.), Page 25 

             จากแผนผงัด้านบนจะรูปแบบของการวางประติมากรรมเหวยถวัหนัหน้าเข้าหาพระประธาน
ของวัดตลอด แม้ว่าจะมีความแตกต่างกันในด้านของพืน้ท่ีในการวางประติมากรรม เช่น ท่ีวัด 
TsuT’ang Shan (ภาพท่ี 14) มีการวางประติมากรรมเหวยถัวไว้ท่ีชัน้เดียวกันกับหอหลกั แต่จาก
แผนผงัแล้วพบวา่รูปของพระเมไตรยะกลบัวางไว้อยู่ด้านลา่ง ซึ่งเม่ือมองจากด้านบนของแผนผงัจะ
มองไม่เห็นประติมากรรมพระเมไตรยะ รูปเหวยถวัยงัคงหนัหน้าเข้าหน้าประธานของวดั แสดงให้เห็น
วา่ แบบแผนของการวางประติมากรรมเหวยถวันัน้ไม่จ าเป็นจะต้องอยู่ในระดบัเดียวกันกับพระเมไต
รยะก็ได้ แตย่งัคงรูปแบบของการวางเอาไว้ในต าแหนง่ถดัจากพระเมไตรยะอยูเ่ช่นเดิมแม้วา่จะอยูค่น
ละชัน้กัน อีกทัง้รูปของพระเมไตรยะนัน้หนัหน้าเข้าไปทางพระประทานเช่นเดียวกันกับเหวยถัว ซึ่ง
โดยปกติแล้วพระเมไตรยะมักจะหันหน้าคนละทางกับเหวยถัว จึงสนันิษฐานว่าการประดับเช่นนี ้
นา่จะเกิดจากการประยกุต์ของช่างในพืน้ท่ี โดยมีการผสมผสานกบัความเช่ือและการนบัถือร่วมด้วย  
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 ดงัท่ีกลา่วไปแล้ววา่ลกัษณะของการตัง้ประติมากรรมภายในศาสนสถานนัน้จะมีรูปแบบ
คอ่นข้างตายตวัในสมยัราชวงศ์หมิง  จึงมีตวัอยา่งของวดั เช่น แผนผงัท่ีวดั The wen shu yuan เป็น
ตวัอยา่งที่เห็นได้ชดัถึง การจดัวางผงัเป็นอารามแยกกนัอยา่งชดัเจน  

 
ภาพท่ี 15 แผนผงัวดั The wen shu yuan  ในมณฑล Chengdu 

ที่มาภาพ :  1Prip-Moller, Johannes. Chinese Buddhist monasteries. (Hong Kong : Hong Kong University Press , 

1967.), Page 15 

 วดั wen shu yuan เป็นอีกหนึง่วดัท่ีมีประวติัวา่สร้างในสมยัราชวงศ์ถงั แตเ่น่ืองจากรูปแบบ
แผนผงัมีความสมบูรณ์มาก ท าให้สนันิษฐานวา่นา่จะมีการตอ่เติมจนเสร็จสมบูรณ์ในสมัยราชวงศ์ห
มิง รวมทัง้การวางประติมากรรมท่ีค่อนข้างครบถ้วนและเป็นลกัษณะท่ีตายตวัแล้ว ซึ่งวดัในสมัยนี ้
คอ่นข้างมีพืน้ท่ีมาก มีการแบง่สดัสว่นของหอท่ีใช้ตัง้รูปบูชา จึงจะเห็นว่าในวดันัน้มีการประดบัเหวย
ถวัอยูห่ลายองค์ ทัง้ในหอจตโุลกบาล หอเจ้าแม่กวนอิม และ ศาลาการเปรียญ   
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ภาพท่ี 16 แผนผงัวดั Fa Yu Ssu ณ เกาะ P’uT’o 

ที่มาภาพ : Prip-Moller, Johannes. Chinese Buddhist monasteries. (Hong Kong : Hong Kong University Press , 

1967.), Page 21 

            นอกจากรูปแบบของเหวยถัวท่ีหันหน้าเข้าหาพระพุทธเข้า ยังพบว่าแผนผังวัดในสมัย
ราชวงศ์หมิงนัน้มีการตัง้ประติมากรรมเหวยถวัในรูปแบบอ่ืน ซึง่เป็นการตัง้เอาไว้ข้างๆกับพระอวโลกิ
เตศวร โดยรูปแบบของการวางไว้ใกล้กนัของทัง้คู ่จะกลา่วถึงตอ่ไป  
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ภาพท่ี 17 แผนผงัวดัของหอจตโุลกบาล Chih Hua Ssu มณฑล Hopei เมือง Peiping 

ที่มาภาพ :  Prip-Moller, Johannes. Chinese Buddhist monasteries. (Hong Kong : Hong Kong University Press , 

1967.), Page 18 

       ดงัท่ีกล่าวไปข้างต้นว่า รูปแบบการวางประติมากรรมในสมัยราชวงศ์หมิงนัน้เร่ิมมีรูปแบบท่ี
ตายตวั แตก่ารศกึษาแล้วพบวา่ยงัมีการวางประติมากรรมในแบบอ่ืนอีกเช่นกนั   เช่นท่ีวดั Chih Hua 
Ssu ภายในหอจตุโลกบาล มีลักษณะของการวางเหวยถัวท่ีมี เทพจตุโลกบาลล้อมรอบ ซึ่งไม่ใช่
รูปแบบท่ีนิยมสร้าง เน่ืองจากปกติแล้วมกัจะวางประติมากรรมเทพเหลา่นีเ้อาไว้แยกกนัไปคนละสว่น 
แสดงให้เห็นถึงพฒันาการของการวางประติมากรรมที่หลากหลายมากขึน้ในสมยันี ้ 
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 ภาพท่ี 18 แผนผงัของวดั Hua Ch’ing Shan       ภาพท่ี 19 แผนผงัหอหลกัของวดั Tung Yen Ssu  
ที่มาภาพ :  Prip-Moller, Johannes. Chinese Buddhist monasteries. (Hong Kong : Hong Kong University Press , 

1967.), Page 24 

 

           วดัในสมยัราชวงศ์ชิง มีหลกัฐานแสดงแผนผงัของวดั 2 แหง่ บนภเูขา Chiu Hua Shan คือวดั 
Hua Ch’ing พบวา่ประติมากรรมเหวยถัวยงัคงตัง้หนัหน้าไปทางประทานของวดัอยู่เช่นเดิม ซึ่งเม่ือ
พิจารณารูปแบบของการวางประติมากรรมในสมัยราชวงศ์ชิงนัน้ไม่แสดงให้เห็นถึงพฒันาการของ
มากนัก อาจะเป็นเพราะเป็นช่วงเวลาท่ีมีรูปแบบการวางประติมากรรมท่ีตายตัวแล้ว จะเห็นว่า
องค์ประกอบตา่งๆนัน้ไม่แตกตา่งกบัวดัในสมยัราชวงศ์หมิงเทา่ใด แต่จะต่างกันในด้านของพืน้ท่ีการ
จดัวางเทา่นัน้   
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           2.การวางอยูใ่นกลุม่ของเทพ 24 องค์ 

  

 
ภาพท่ี 20  จิตรกรรมภาพเขียน จูเทียนทัง้ 24 องค์ 

ที่มา : Lengnoeiyi.ธรรมบาล 24 องค์ Retrieved Feb 18 , 2014, From http://www.lengnoeiyi.com/index.php/2014-01-07-

07-04-51/2014-01-14-16-09-00/2014-01-15-07-51-22 

บทบาทของเหวยถัวท่ีอยู่ภายในศาสนสถานยังมีในอีกกรณีหนึ่งท่ีพบเห็นได้ในทุกๆสมัย
ตัง้แต่ในสมัยราชวงศ์ถังเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบนั คือ การเป็นหนึ่งในเทพ จูเทียน (Chu T’ien) หรือ 
กลุม่เทพธรรมบาล 24 องค์ ซึง่เป็นการผสมผสานระหวา่งเทพทัง้พทุธ พราหมณ์ เต๋า และเทพพืน้ถ่ิน
ตา่งๆไว้ด้วยกนั  พระอินทร์ พระพรหม พระยม จตโุลกบาล เจ้าผี เจ้าเตาไฟ เจ้าดวงดาว นางฟ้า ท้าว
ตะวนั เจ้ารักษา คลงัเงิน เจ้าอวยยศ เจ้ามงักร เป็นต้น  
          จากการศึกษายงัไม่พบหลกัฐานทางเอกสารท่ีจะบอกได้ว่าเร่ิมมีการบนัทึกเร่ืองของจูเทียน
เอาไว้ครัง้แรกในสมยัใด แตใ่นสว่นของงานประติมากรรมพบหลกัฐานว่ามีการท ารูปเทพจูเทียนเก่า
ท่ีสดุในสมยัราชวงศ์เหลยีว (คริสต์ศตวรรษ 907-1125)28 ซึ่งประติมากรรมจูเทียนท่ีอยู่ภายในศาสน
สถานนัน้มักจะพบอยู่ในรูปแบบของประติมากรรมทัง้ขนาดใหญ่ และ ขนาดเล็ก ซึ่งมักจะวางใน
ลกัษณะเรียงกนัทัง้สองข้างเทา่กนั  

                                                             
28ค าบรรยายในรายวิชา 310323 CHINESE SCULPTURE ภาคการศกึษาที่ 1/2556. 
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          การประดบัเหวยถัวรวมกับเทพทัง้ 24 นัน้มักจะวางอยู่ภายใน ต้าสงเป่าเตีย้น ซึ่งเป็นหอหลกั
ของวดั เช่นท่ีวดั Chieh Chuang Ssu (ภาพท่ี 24) การวางประติมากรรมเหวยถัวนัน้ก็ขึน้อยู่กับการ
จัดวางท่ีแตกต่างกันในแต่ละวัด เช่นบางวัดอาจจะวางประติมากรรมเหวยถัวเอาไว้พร้อมกับ
ประติมากรรมจูเทียนภายในหอเดียวกันเช่นท่ีวัด Hua Ch’ing Shan (ภาพท่ี 18)         และท่ีวัด 
Tung Yen Ssu (ภาพท่ี 19) หรือในบางแหง่เหวยถวัจะไม่ได้รวมอยูก่บักลุม่ประติมากรรมจูเทียนด้วย 
เน่ืองจากมีการประดบัเอาไว้ทางด้านหน้าของประติมากรรมประทานภายในหอแล้ว เช่นท่ีวดั Chieh 
Chuang Ssu (ภาพท่ี 24 ) ซึง่จะพบวา่มีการวางประติมากรรมจูเทียนเพียงแค ่20 องค์เท่านัน้29 

         
3.การวางกบัพระอวโลกิเตศวร 

         รูปแบบของการวางประติมากรรมเหวยถวัยงัพบได้ในอีกกรณีหนึง่คือ การวางเอาไว้ข้างพระอว
โลกิเตศวร หรือ ท่ีคนไทยมักเรียกว่า เจ้าแม่กวนอิม ตามหลกัฐานพบว่าพระอวโลกิเตศวรมีมานาน
แล้วในจีน รายละเอียดและหน้าท่ีของพระองค์ได้เขียนอยู่ในคัมภีร์สุขาวดีวยุหสูตร ตัง้แต่ปลาย
คริสต์ศตวรรษท่ี 2 - 4 สมยัราชวศ์จิน้ตะวนัตก การสร้างรูปเคารพของพระอวโลกิเตศวรในตอนแรก
ยงัคงเป็นเพศชาย ตอ่มาในสมยัราชวงศ์ซง่ (คริสต์ศตวรรษ 960) ได้ปรากฏการสร้างรูปพระอวโลกิเต
ศวรเป็นเพศหญิง  
         การวางประติมากรรมเหวยถวัคูก่บัพระอวโลกิเตศวรดงักลา่วนี ้สนันิษฐานวา่นา่จะมาจากเร่ือง
เล่าท่ีว่า เหวยถัวนัน้เคยเป็นสามีภรรยากับพระอวโลกิเตศวรในชาติก่อน โดยมีหลกัฐานทางงาน
ศิลปกรรมหลายแห่งท่ีแสดงให้เห็นถึง คติการวางคู่กันของทัง้คู่ เช่นงานสลกัหินท่ีวดั Fei lai feng 
จงัหวดั Zhejiang สมยัราชวงศ์หยวน (ภาพท่ี 21) นอกจากนัน้ยงัมีหลกัฐานถึงการวางประติมากรรม
เหวยถวัคูก่บัพระอวโลกิเตศวรอยู่ในศาสนสถานโดยมีตวัอย่างอยู่ท่ีวดั Shuanglin (ภาพท่ี 22) และ 
ท่ีวดั Chao Ch’ing Ssu ในสมยัราชวงศ์หมิง (ภาพท่ี 23)  

 
 

                                                             
29Prip-Moller, Johannes. Chinese Buddhist monasteries. (Hong Kong : Hong Kong University Press , 

1967.), Page 
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ภาพท่ี 21 ประติมากรรมแกะสลกัหินเหวยถวัและพระอวโลกิเตศวร หมายเลขท่ี 35 ท่ีวดั Feilaifeng

จงัหวดั Zhejiang ราชวงศ์หยวน 
ที่มา : Li Xinjie. Weituo : A protective deity in Chinese Buddhism and Buddhist art.(Department of history : Faculty of 

social sciences and humanities university of macau,2012), Page 107   

 

 
ภาพท่ี 22 ประติมากรรมหวยถวัอยูข้่างประติมากรรมพระอวโลกิเตศวร ภายในหอพระโพธิสตัว์ 1000 

องค์ ท่ีวดั Shuanglin  

ที่มา Li Xinjie. Weituo : A protective deity in Chinese Buddhism and Buddhist art.(Department of history : Faculty of 

social sciences and humanities university of macau,2012), Page 108   
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ภาพท่ี 23 แผนผงัวดั Chao Ch’ing Ssu ท่ีเมือง Hangchow 

ที่มาภาพ :  Prip-Moller, Johannes. Chinese Buddhist monasteries. (Hong Kong : Hong Kong University Press , 

1967.), Page 49 

             เม่ือเทียบจากระยะเวลาท่ีเหวยถัวและพระอวโลกิเตศวรเข้ามาในจีน ตามหลกัฐานทาง
เอกสารนัน้พระอวโลกิเตศวรมีมาก่อนเหวยถัวเป็นเวลานาน ซึ่งเหวยถัวเพิ่งจะเร่ิมมีปรากฎในสมัย
ราชวงศ์ถัง แต่จากหลกัฐานเพิ่มเติมพบว่าเพิ่งจะเร่ิมมีการสร้างรูปพระอวโลกิเตศวรเป็นผู้หญิงใน
ราชวงศ์ซ่ง30 ดังนัน้จึงสนันิษฐานว่า คติในการสร้างคู่กันของเหวยถัวและพระอวโลกิเตศวรจึงอยู่
ในช่วงท่ีไม่เก่าไปกว่าราชวงศ์ซ่ง ซึ่งลกัษณะการวางประติมากรรมแบบนีถื้อว่าไม่ได้พบมาก และ
ไม่ได้เป็นท่ีนิยมท าในทุกวัด แต่จะพบเห็นได้ในวดัท่ีมีความเช่ือเก่ียวกับคติการสร้างเหวยถัวและ
พระอวโลกิเตศวรคูก่นัโดยเฉพาะ 

 

 

 

 

 

                                                             
30ค าบรรยายในรายวิชา 310323 CHINESE SCULPTURE ภาคการศกึษาที่ 1/2556. 
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       4.การวางคูก่บัเทพกวนอู  

 พระอวโลติเตศวรไม่ใช่เทพเป็นองค์เดียวท่ีมีหลกัฐานว่าประทบัคู่กับเหวยถัว จากการค้นคว้า
พบวา่ยงัมีวดับางแหง่ท่ีมีการประดบัเหวยถวัยืนคูก่บัเทพกวนอูเช่นกนั  
        เทพกวนอู คือเทพท่ีรับได้ความนบัถือมากองค์หนึ่งในพุทธศาสนามหายานในจีน ตามประวติั
ของกวนอูแตเ่ดิมแล้วทา่นเป็นบุคคลท่ีมีตวัตนอยู่จริงในประวติัศาสตร์ในสมัยสามก๊ก เน่ืองจากคุณ
งามความดีของท่านท่ีท ามาตลอด หลงัจากท่ีท่านตายไป จึงมีการสถาปนาให้กวนอูกลายเป็นเทพ
องค์หนึง่ในความเช่ือของจีน ตามหลกัฐานแล้วกวนอูได้ถูกยกให้เป็นเทพในสมัยของพระจักรพรรดิ 
Wan Li (คริสต์ศตวรรษ 1573-1620) แหง่ราชวงศ์หมิง ใน คริสต์ศตวรรษท่ี 1594 ดงันัน้ กวนอูจึงถือ
วา่เป็นเทพมีประวติัปรากฎในหลกัฐานทางเอกสารหลงัจากเหวยถวั 

 

 
ภาพท่ี 24 แผนผงัหอหลกั ท่ีวดั Chieh Chuang Ssu ใน Soochow 

ที่มาภาพ :  Prip-Moller, Johannes. Chinese Buddhist monasteries. (Hong Kong : Hong Kong University Press , 

1967.), Page 23 

 

          ตวัอย่างของวัดท่ีมีการวางประติมากรรมเหวยถัวคู่กับเทพกวนอู เช่นท่ีวดั Chieh Chuang 
Ssu ภายในหอหลกั มีการประดบัประติมากรรมเหวยถัวยืนคู่กับเทพกวนอูเอาไว้ด้านหน้าของพระ
ประธาน  นอกจากจะเป็นเทพแห่งการท าสงครามและเทพแห่งความซื่อสตัย์ ในคติความเช่ือทาง
พทุธศาสนามหายาน เทพกวนอูได้รับการยกยอ่งให้เป็น ”พระสงัฆารามโพธิสตัว์” หมายถึง ผู้พิทกัษ์
ธรรมของชาวพุทธ หรือผู้พิทักษ์พระรัตนตรัย รูปปัน้ของเทพกวนอูมักจะวางไว้ทางด้านซ้าย และ 
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มกัจะวางไว้คูก่บัเหวยถวั ท่ีเป็นเทพรักษาพระพทุธศาสนา31 การวางประติมากรรมเหวยถวัคูก่บักวน
อูนัน้จึงนา่จะมาจาก คติในการสร้างคูก่นั โดยเป็นการน าเอาเทพท่ีมีหน้าที่เดียวกนัไว้คูก่นั  

จากการศึกษาพบว่ากวนอูได้กลายมาเป็นเทพท่ีเคารพบูชาในความเช่ือของจีนในสมัย
ราชวงศ์หมิง ถึงแม้ว่าเหวยถัวจะปรากฏในหลักฐานทางเอกสารมาก่อนหน้านีแ้ล้วก็ตาม แต่
สนันิษฐานว่าระยะเวลาท่ีเทพทัง้สองได้ยืนคู่กันนัน้ไม่น่าจะเก่าไปกว่าในสมัยราชวงศ์หมิง ซึ่งเป็น
รูปแบบของเหวยถัวในท่ีประดับในศาสนสถานเช่นนี ้ถือว่าเป็นรูปแบบท่ีใหม่ท่ีสุดเม่ือเทียบกับ
ลกัษณะการวางประติมากรรมในรูปแบบอ่ืน  
              ลกัษณะการวางประติมากรรมเหวยถัวทัง้ 4 รูปแบบ นัน้แสดงให้เห็นถึงพฒันาการอย่าง
มากในการตัง้ประติมากรรมเหวยถัวภายในศาสนสถาน จากเร่ิมแรกท่ีมีการท ารูปแบบตามคมัภีร์ 
เช่นการตัง้ประติมากรรมเหวยถัวหนัหน้าเข้าหาประทานของวดั หรือการวางอยู่เป็นกลุม่เทพธรรม
บาล แตต่อ่มาก็ได้มีการปรับเปลีย่นต าแหนง่การจดัวางโดยการอิงจากต านานเร่ืองเลา่ เช่น การวางคู่
กบัพระอวโลกิเตศวร หรือการน าเอาคติเทพท่ีมีหน้าที่คล้ายคลงึกันมาอยู่คู่กัน เช่น การวางคู่กับกวน
อ ูเป็นต้น เหตนีุเ้องรูปแบบการวางประติมากรรมเหวยถวัจึงมีความหลากหลายมาก ซึ่งนอกจากการ
ท าตามความเช่ือแล้วนัน้ยงัมีปัจจยัในสว่นของรูปแบบการสร้างวดัแบบพุทธศาสนามหายานจีนเข้า
มาเป็นส่วนประกอบด้วย เช่นการสร้างหอจตุโลกบาล หรือ หอหลกัภายในวัด โดยประติมากรรม
เหวยถัวในแต่ละรูปแบบนัน้มักจะมีการตัง้อยู่ในพืน้ท่ีเฉพาะท่ีถูกสร้างขึน้ตามคติความเช่ือ เช่น 
ประติมากรรมเหวยถวัที่หนัไปหาประทานของวดัมักจะตัง้อยู่ในหอจตุโลกบาล กลุม่เทพธรรมบาลท่ี
พบจะพบวา่มีตัง้ไว้ภายในหอหลกัเสมอ การตัง้ประติมากรรมเหวยถวัอยู่ข้างพระอวโลกิเตศวรในหอ
เสริม หรือการวางคูก่บักวนอูท่ีบริเวณด้านหน้าของวดั ซึง่เม่ือเกิดการรวมกนัของความเช่ือและปัจจัย
ทางด้านรูปแบบของการสร้างวดั จึงท าให้เกิดพฒันาการที่เดน่ชดัของประติมากรรมเหวยถวั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 31เนตรนภา แก้วแสงธรรม. ไหว้เทพเจ้า 9 ศาลจีนมงคล. (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์อมรินทร์, 2554.) หน้า 15. 
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บทสรุป  

           จากการศกึษาพฒันาการของเหวยถวั ในด้านของหลกัฐานทางเอกสาร พบวา่มีเอกสารหลาย
ชิน้ท่ีได้กลา่วถึงเหวยถวั โดยสว่นใหญ่จะเขียนขึน้ในสมยัราชวงศ์ถงั โดยเอกสารชิน้ท่ีเก่าท่ีสดุนัน้เป็น
คมัภีร์ท่ีมีการแปลมาจากอินเดีย สว่นเอกสารอ่ืนๆเป็นการเขียนขึน้ภายในจีน ซึ่งโดยรวมแล้วเป็นการ
บอกเลา่ถึงต านานท่ีเก่ียวข้องกบัเหวยถัว ท่ีว่า เหวยถัวเป็นเทพท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้มาเพื่อปกป้อง
พทุธศาสนา เป็นเทพท่ีมีสติปัญญามาก อีกทัง้ยงัมีความสามารถหลายด้าน ซึ่งหนึ่งในนัน้คือความ
ว่องไว อีกทัง้ท่านยังมีเชือ้สายพราหมณ์ และ มักจะหันหน้าเข้าหาพระพุทธเจ้าเสมอ ซึ่งเม่ือน า
หลกัฐานจากคมัภีร์มาดปูระกอบกบัลกัษณะทางงานศิลปกรรมของประติมากรรมเหวยถวัจะพบว่ามี
ความเช่ือมโยงกัน เช่น ในคัมภีร์ได้กล่าวว่าเหวยถัวนัน้เป็นเทพท่ีมีหน้าท่ีในการปกป้องศาสนา 
ลกัษณะทางประติมากรรมของเหวยถัวจึงออกมาในรูปแบบของนกัรบ สวมเกราะ สวมหมวกนกัรบ 
และ ถืออาวธุวิเศษส าหรับเทพเจ้า   
           นอกจากนัน้ ยงัมีหลกัฐานอีกหลายชิน้ท่ีอ้างเก่ียวกบัต้นเค้าของเหวยถวัที่มาจากพระสกันทะ
ของอินเดีย ซึง่เป็นแนวคิดท่ีมีความเป็นไปได้ เม่ือพิจารณาจากความนิยมในการรับเทพจากศาสนา
ฮินดเูข้ามาในจีน อีกทัง้ลกัษณะตา่งๆยงัมีความคล้ายคลงึกัน โดยลกัษณะของเทพอ่อนวยั เป็นเทพ
นกัรบ การท าหน้าที่ในการปกป้องพทุธศาสนา รวมถึงการเป็นหนึง่ในกลุม่เทพธรรมบาล  
         ซึง่จากความคล้ายคลงึกนันีเ้อง นา่จะเกิดจากการผกูเร่ืองใหม่ ท่ีแตเ่ดิมทา่นเป็นเทพในศาสนา
ฮินด ูแตต่อ่มาเม่ือถกูดงึเข้ามาในจีน จึงมีการสร้างต านานเร่ืองราวให้เกิดความนา่นบัถือขึน้ จากท่ีใน
ตอนแรกเหวยถัวเป็นเพียงเทพองค์หนึ่งท่ีท าความเช่ือว่าท่านเป็นเทพท่ีมีหน้าท่ีปกป้องพุทธศาสนา 
ต่อจากนัน้จึงต่อเติมและดดัแปลงคติความเช่ือจีนเข้าไป ท าให้ท่านเป็นเทพท่ีมีท่ีมาท่ีไป โดยการ
น าไปเก่ียวข้องกบัเทพจีนองค์อ่ืนๆ เช่น เหวยถวัและพระอวโลกิเตศวรเคยเป็นสามีภรรยากัน ในสมัย
ราชวงศ์ซ่ง หรือ การอยู่เป็นคู่กับกวนอูในสมัยราชวงศ์หมิง แสดงให้เห็นถึงพฒันาการของการผูก
เร่ืองราวท่ีเพิ่มมากขึน้เร่ือยๆในแตล่ะสมยั ซึง่เม่ือพฒันาการเร่ิมหยดุน่ิง จึงท าให้เหวยถวันัน้ไม่ใช่เป็น
แคเ่ทพท่ียืมมาจากอินเดีย แตก่ลายเป็นเทพท่ีมีประวติัความเป็นมาแทรกซึมอยู่ในความเช่ือของจีน
โดยสมบูรณ์  
           จากการผกูเร่ืองขึน้ใหม่ของเหวยถวั จึงสง่ผลให้เกิดพฒันาการของการประดบัประติมากรรม
เหวยถวัภายในศาสนาสถาน ท่ีมีปัจจยัในด้านของความเช่ือมาเป็นสว่นประกอบหลกั การตัง้
ประติมากรรมเหวยถวัหนัหน้าสูพ่ระประทานของวดัล้วนเกิดมาจากความเช่ือท่ีทา่นเป็นเทพท่ีคอย
พิทกัษ์พทุธศาสนา หรือ การเป็นหนึง่ในเทพธรรมบาลทัง้ 24 องค์ ท่ีต้องมาจากเทพท่ีมีความถนดัใน
แตล่ะด้าน การวางเหวยถวัคูก่บัพระอวโลกิเตศวรจากความเช่ือวา่เคยเป็นสามีภรรยากนั หรือ การ
วางเหวยถวัคูก่บักวนอูท่ีบริเวณด้านหน้าพระประธานเพื่อสือ่ถึงการปกป้อง นอกจากความเช่ือแล้ว 
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รูปแบบการสร้างวดัในจีนนัน้ก็เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัเช่นกนั มีการสร้างอารามส าหรับเป็นท่ี
ประดิษฐานของเทพ ซึง่เม่ือรวมกบัความเช่ือ เราจึงจะพบการวางประติมากรรมเหวยถวัในแตล่ะ
รูปแบบแตกตา่งกนัตามพืน้ท่ีภายในวดั เช่น การวางประติมากรรมเหวยถวัหนัหน้าไปหาพระพทุธเจ้า
มกัจะวางไว้ท่ีหอจตโุลกบาล การวางในหอหลกัในฐานะที่เป็นเทพจูเทียน การเหวยถวัที่คูก่บัพระอว
โลกิเตศวรท่ีมกัจะวางในหอเสริมส าหรับการบูชาพระอวโลกิเตศวรโดยเฉพาะ และ การวางคูก่บักวน
อูท่ีพบเห็นได้บริเวณทางเข้าวดัหรือภายในหอหลกั ซึง่รูปแบบของการวางประติมากรรมภายในวดั
นัน้จะเร่ิมมีแบบแผนท่ีตายตวัในสมยัราชวงศ์หมิง ท าให้เป็นช่วงเวลาที่เราจะเห็นพฒันาการของการ
วางประติมากรรมเหวยถวัได้ชดัท่ีสดุ  
              พฒันาการของเหวยถวัทัง้ในด้านของหลกัฐานทางเอกสาร รูปแบบประติมากรรมและการ
สร้างภายในศาสนสถาน ตา่งก็มีความเช่ือมโยงซึง่กนัและกนั ท าให้การศกึษารูปแบบของเหวยถัวนัน้
สามารถสบืค้นได้จากการดหูลกัฐานของทัง้สามด้านประกอบกนั โดยรวมแล้วถือว่าเหวยถัวเป็นเทพ
ท่ีมีพฒันาการที่เดน่ชดั จากการเป็นเพียงเทพท่ีถกูหยิบยืมมาจากอินเดีย จนกลายเข้ามาเป็นเทพท่ีมี
ความส าคญัของพทุธมหายานจีน  
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บทที่ 3 

เหวยถัวในดินแดนอื่น 

           หลงัจากท่ีพทุธศาสนามหายานจากอินเดียได้เผยแพร่เข้าสูป่ระเทศจีนในราวต้นพทุธศตวรรษ
ท่ี 7 ซึ่งอยู่ในสมัยของพระเจ้าฮั่นเม่งเต้32 และ ได้ขยายวงกว้างมากขึน้ในสมัยราชวงศ์ถัง ในช่วงท่ี
พทุธศาสนามหายานได้รับความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสดุ ตามหลกัฐานทางเอกสารพบว่ามีการเผยแพร่
พุทธศานามหายานจากจีนสูป่ระเทศอ่ืนๆในแทบเอเชีย ท าให้ประเทศท่ีอยู่ใกล้เคียงกับจีนได้รับ
อิทธิพลของพทุธศาสนามหายานเข้ามาไม่มากก็น้อย การสง่อิทธิพบของพุทธศาสนามหายานเช่นนี ้
จึงเป็นไปได้วา่เหวยถัวอาจปรากฏอยู่ในดินแดนๆอ่ืนนอกจากจีนเช่นกัน โดยเนือ้หาภายในบทนีจ้ะ
เป็นการสบืค้นถึงรูปแบบของเหวยถวั และ ปัจจยัตา่งๆที่ท าให้เกิดการสง่อิทธิพลจากจีนไปสูดิ่นแดน
อ่ืนๆ โดยจะเลอืกศกึษาในประเทศแถบเอเชียท่ีมีหลกัฐานว่าได้รับอิทธิพลของพุทธศาสนามหายาน
ตอ่จากประเทศจีน คือ เกาหล ีญ่ีปุ่ น ฮ่องกง สงิคโปร์ และ ไทย  

            เหวยถวัในเกาหล ี
พุทธศาสนามหายานในเกาหลี ได้เร่ิมจากการรับมาจากจีน ในราว 1500 ปีมาแล้ว โดยมี

ผู้น าพระพทุธศาสนาไปเผยแผท่ี่เมืองโกครูยอ ในปี คริสต์ศตวรรษท่ี 372 หลงัจากนัน้ก็ได้มีการรับสง่
พุทธศาสนากันเร่ือยมา จนท าพระพุทธศาสนาได้ตัง้มั่นและเจริญรุ่งเรืองอยู่ในประเทศเกาหลี ซึ่ง
หลงัจากท่ีเกาหลไีด้รับเอาพทุธศาสนามหายานมาจากจีนแล้วนัน้ ท าให้เกิดพุทธศาสนาแบบเกาหลี
ขึน้ ท่ีแม้วา่จะมีการผสมเข้ากับความเช่ือดัง้เดิม แต่ยงัคงมีรากฐานค าสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอยู่
เช่นเดิม ซึง่จะแตกตา่งจากธิเบตท่ีเกิดศาสนาแบบของตวัเอง33  

การนบัถือเทพเจ้าในเกาหลีนัน้ หลกัๆแล้วมีการนับถือเทพองค์เดียวกันกับจีน เช่น พระ
ศากยมนีุ พระเมตไตรยะ และ พระอวโลกิเตศวร มีเอกสารกลา่วไว้วา่ช่ือของเหวยถัวในเกาหลีนัน้คือ 
Wita Cheon เพียงเทา่นี ้ซึ่งแม้ว่าเหวยถัวในเกาหลีจะมีช่ือเรียกก็ตาม แต่จากการสืบค้นแล้วพบว่า 
Wita Cheon ไม่มีหลกัฐานใดๆให้เห็นทัง้ในรูปแบบของหลกัฐานทางเอกสารและงานศิลปกรรมใน
เกาหลีเลย ซึ่งสนันิษฐานว่าอาจเป็นเพราะ Wita Choen นัน้เป็นเพียงช่ือในภาษาเกาหลีท่ีใช้เรียก
เทพท่ีมีลกัษณะเหมือนเหวยถวั 
                                                             

32อภิชยั โพธ์ิประสิทธ์ิศาสต์. พระพุทธศาสนามหายาน. (กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
, 2551.),หน้า 23 

33 Unknown. Korean Buddhism.Seoul, (Korea : Korean Buddhist Chogye Order, 199), Page 35 
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จากการศกึษาเหวยถวัในเกาหล ีได้พบกบัเทพองค์หนึ่งช่ือว่า Tongjin ซึ่งเป็นเทพเกาหลีท่ี
มีหน้าที่ในการปกป้องพทุธศาสนา Tongjin ถือได้วา่เป็นเทพองค์ส าคญัในเกาหลี สงัเกตได้จากงาน
จิตรกรรมแขวน (Taenghwa) ท่ีมีการวาดภาพของ Tongjin เอาไว้ตรงกลาง รายล้อมด้วยเทพ 
Sinjung ซึ่งกลุม่เทพเหลา่นีใ้นเอกสารได้ระบุว่าเป็นผู้ช่วย Tongjin ในการดูแลปกป้องพุทธศาสนา 
ซึง่ความนา่สนใจของ Tongjin นัน้ก็เน่ืองมาจากทา่นมีประวติั รูปแบบลกัษณะ ท่ีมีความเช่ือมโยงกับ
เหวยถวัอยู ่

 

ภาพท่ี 25 ภาพจิตรกรรม Tongjin ล้อมรอบด้วยเหลา่เทพในศาสนาเกาหล ี                                                                                                                                                      

ท่ีมา : naver. 동진. Retrieved Feb 18 , 2014, from 

http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=lmc4180&logNo=150043211325 

ในเอกสารกลา่วว่า Tongjin มีต้นเค้ามาจากเทพอินเดีย เปรียบได้กับพระสกันทะ34 ซึ่งเป็น
เทพในความเช่ือของศาสนาฮินดู โดยหลกัฐานท่ีว่านีแ้สดงให้เห็นถึงความใกล้เคียงกับเหวยถัวอยู ่
เน่ืองจากมีแนวคิดท่ีกล่าวไปข้างต้น ว่าเหวยถัวก็เป็นเทพท่ีมีต้นเค้ามาจากอินเดียเช่นเดียวกัน 
นอกจากนี ้ ทัง้ Tongjin และ เหวยถัว ต่างเป็นเทพท่ีมีหน้าท่ีในการปกป้องศาสนาในความเช่ือของ
ทัง้จีนและเกาหลี อีกทัง้รูปแบบลกัษณะการแต่งกายของทัง้คู่ยังมีความคล้ายคลึงกันมาก โดย 
Tongjin นัน้มีลกัษณะเป็นชายหนุ่ม สวมเกราะ สวมหมวกนกัรบ และถืออาวุธ เหมือนกับเหวยถัว
แทบทกุประการ ในสว่นของทา่ทางการถืออาวธุ พบได้หลกัอยูส่องท่าคือ 1. การถืออาวุธปักลงท่ีพืน้ 
(ภาพท่ี 25 ) 2. การวางอาวธุไว้ท่ีหน้าอก (ภาพท่ี 26 ) มีลกัษณะคล้ายการดึงอาวุธออก ซึ่งแบบหลงั 

                                                             
34 Unknown. Korean Buddhism.Seoul, (Korea : Korean Buddhist Chogye Order, 199), Page 35 

http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=lmc4180&logNo=150043211325


34 
 

เป็นลกัษณะการถืออาวธุท่ีไม่เคยเห็นมาก่อนของเหวยถวั จึงคาดวา่นา่จะเป็นทา่ทางที่เกาหลีนิยมใช้
ในการถืออาวธุส าหรับเทพท่ีนบัถือ   

 

 
ภาพท่ี 26 ภาพจิตรกรรม Tongjin ในสมยัราชวงศ์โชซอน (คริสต์ศตวรรษ 1392 – 1897) 

ท่ีมา : อภิชยั โพธ์ิประสทิธ์ิศาสต์. พระพทุธศาสนามหายาน . ส านกัพมิพ์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,2551. 

 

         ภาพจิตรกรรมของ Tongjin มักจะประดับอยู่ท่ีผนังด้านขวาในหอหลกัของวัด (Taeung 
Chon)35 ซึง่การวางไว้เช่นนีน้า่จะเกิดจากคติของการตัง้เทพธรรมบาลให้ใกล้ชิดกับพระประทานของ
วดั ดงัท่ีกลา่วไปแล้ววา่ Tongjin เป็นเทพท่ีมีหน้าที่ในการปกป้องพทุธศาสนาและมกัจะมีรูปของท่าน
ร่วมกบัเทพผู้ช่วยองค์อ่ืนๆ ท าให้ลกัษณะของจากวางภาพจิตรกรรมเช่นนีเ้หมือนกบัการประดบัเหวย
ถวัอยูใ่นกลุม่ของเทพจูเทียน ดงันัน้การประดบัภาพของ Tongjin กับกลุม่เทพผู้ช่วยเอาไว้ภายในหอ
หลกัจึงนา่จะเป็นการรับเอาคติการสร้างกลุม่เทพธรรมบาลมาจากอินเดียผา่นทางจีน แต่ท่ีไม่พบการ
วาง Tongjin อยูอ่งค์เดียวและหนัหน้าเข้าหาพระพทุธเจ้า เน่ืองจากเกาหลีนัน้มีการนบัถือศาสนาท่ีมี
แนวทางเป็นของตัวเอง ท าให้ไม่เหมือนกับจีนทัง้หมด ซึ่งอาจจะมีการรับเอามาแค่ในบางส่วนท่ี
คล้ายกนักบัจีน อีกทัง้เกาหลเีองก็มีรูปแบบของการวางประติมากรรมในวดัเป็นแบบของตวัเองด้วย  
 

                                                             
35 Robert E. Buswell Jr. The Princeton Dictionary of Buddhism. (Princeton University Press,2014.) Page 

1341  
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          จากการสืบค้นยังไม่พบหลักฐานท่ีกล่าวถึงเหวยถัวภายในศาสนสถานของเกาหลี จึง
สนันิษฐานวา่ ช่ือ Wita Cheon ท่ีปรากฏในเอกสารนัน้นา่จะเป็นเพียงช่ือภาษาเกาหลท่ีีเอาไว้ใช้เรียก
เทพเหวยถวัในจีนเพียงเทา่นัน้ ซึง่ในเกาหลีเองก็มีเทพองค์หนึ่ง ช่ือว่า Tongjin ซึ่งเป็นเทพท่ีมีหน้าท่ี
ในการปกป้องพทุธศาสนาเหมือนกับเหวยถัว มีลกัษณะทางศิลปกรรมท่ีคล้ายกัน อีกทัง้ยงัมีการตัง้
เอาไว้ภายในหอหลกัร่วมกับเทพองค์อ่ืนๆเหมือนกับเหวยถัวในฐานะท่ีเป็นจูเทียน จึงเป็นไปได้ว่า 
เทพทัง้สององค์เป็นเทพท่ีมีเค้าเดิมมาจากเทพองค์เดียวกันในอินเดีย ได้รับการส่งผ่านมาจากการ
เผยแพร่พระพทุธศาสนา จึงเป็นเหตผุลวา่ลกัษณะของทัง้ Tongjin และเหวยถวัมีความคล้ายคลงึกัน 
แตท่ี่มีช่ือเรียกท่ีไม่เหมือนกนัเพราะเม่ือเกิดการรับเอาเข้าไปเป็นศาสนาและความเช่ือของตนเอง จึง
เกิดการผสมผสานกับความเป็นเอกลกัษณ์ของชาติจนท าให้เกิดเทพท่ีมีความแตกต่างกันไปตาม
ความนบัถือในท่ีนัน้ๆ  

            เหวยถวัในญ่ีปุ่ น 

           ญ่ีปุ่ นได้รับอิทธิพลพทุธศาสนามหายานจากจีนผ่านทางเกาหลีในสมัยของจักรพรรดิคิมเมอิ 
คริสต์ศตวรรษ  552 ตรงกบัสมยัอาสกึะ จวบจนกระทัง่ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 6 ในสมัยของพระเจ้า
จักรพรรดินีซูอิโกะ ได้ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองและฝังรากอยู่ในญ่ีปุ่ นอย่างมั่นคง  
ตอ่มาพระญ่ีปุ่ นเร่ิมจาริกข้ามน า้ข้ามทะเลไปศึกษาพระพุทธธรรมในเกาหลีหรือจีน เม่ือขากลบัมาก็
ได้อญัเชิญพระคมัภีร์ พระสงฆ์จีน ตลอดจนเอาอารยธรรมจีนอนัเน่ืองด้วยพุทธศาสนากลบัเข้าไปใน
ญ่ีปุ่ นด้วย36  
       จากหลกัฐานทางเอกสารได้กลา่วว่าเหวยถัวมีช่ือเรียกในภาษาญ่ีปุ่ นว่า Idaten (อิดะเท็น) 37 
คล้ายกบัในเกาหลท่ีีเรียกเหวยถวัวา่ Wita Cheon ซึง่ Idaten นัน้เป็นเทพท่ีมาจากเทพฮินดู คือพระส
กนัทะ คล้ายกบั Tongjin ของเกาหลท่ีีมีหลกัฐานวา่มาจากพระสกนัทะ เช่นเดียวกนั 
        จากการศึกษาประติมากรรม Idaten ในญ่ีปุ่ นพบว่ามีความแตกต่างจากจีนอยู่มาก Idaten 
เน่ืองจาก Idaten ยงัด ารงต าแหนง่เทพแหง่ครัวเรือนด้วย38 ซึง่รูปแบบทางศิลปกรรมของ Idaten ไม่มี
การท าลวดลายบนเกราะท่ีเหมือนกับเหวยถัวในจีน แตกต่างจากเกาหลีท่ีTongjin ยงัคงมีการท า
ลวดลายบนเกราะท่ีเหมือนกับเหวยถัว อีกทัง้ลกัษณะของเคร่ืองแต่งกายก็สะท้อนให้เห็นถึงความ
เป็นญ่ีปุ่ นอยา่งชดัเจน แม้วา่แตล่กัษณะการถืออาวธุยงัคงมีความคล้ายคลงึกับเหวยถัวอยู่ ซึ่งมักจะ
พบอยูใ่นทา่ 1. ประนมมือโดยถืออาวธุเอาไว้ท่ีหน้าอก (ภาพท่ี 27)  2. การวางอาวุธปักลงพืน้ (ภาพ

                                                             
36 อภิชยั โพธ์ิประสิทธ์ิศาสต์. พระพุทธศาสนามหายาน. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

, 2551. 
37 Robert E. Buswell Jr. The Princeton Dictionary of Buddhism. Princeton University Press,2014. 

                   38 เร่ืองเดียวกนั. 
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ท่ี 28 ) เป็นท่าทางการถืออาวุธท่ีเหมือนกับเหวยถัวเช่นกัน ในสว่นของการวาง Idaten ในศาสน
สถาน ยงัไม่พบหลกัฐานท่ีแสดงการวางเหวยถัววางเอาไว้ในเขตสงัฆาวาสตามท่ีในเอกสารได้ว่า
เอาไว้ แต่พบว่ามีการประดับ Idaten เอาไว้ข้างเจดีย์ ท่ีวัด Sennyuuji (ภาพท่ี 3) ซึ่งในท่ีนีเ้จดีย์
เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า คติการวางเช่นนี ้เป็นการแสดงถึงการปกป้อง
พระพทุธเจ้า ซึง่เป็นคติท่ีเหมือนกันกับรูปแบบการวางเหวยถัวหนัหน้าเข้าหาพระพุทธเจ้าในจีน แต่
การท่ี idaten ไม่ได้มีรูปแบบการตัง้หนัหน้าสูพ่ระประธานของวดันัน้เน่ืองมาจากเพราะรูปแบบของ
วดัในญ่ีปุ่ นไม่เหมือนกบัจีน โดยจะมีองค์ประกอบและลกัษณะทางรูปแบบท่ีแตกตา่งกนัอยา่งชดัเจน  

โดยรวมแล้วสนันิษฐานวา่ Idaten นา่จะเป็นเทพองค์เดียวกนักบัเหวยถวั แม้ว่าลกัษณะทาง
งานประติมากรรมจะไม่มีความคล้ายคลึงกัน แต่เม่ือพิจารณาทัง้การรับอิทธิพลทางพุทธศาสนา
มหายานกับต าแหน่งการวางไว้ในศาสนสถาน จึงคาดว่าเทพทัง้สององค์น่าจะเป็นท าองค์เดียวกัน 
แต่ท่ียงัคงไม่ความแตกต่างในบางองค์ประกอบ เน่ืองจากเม่ือมีการรับเทพเข้ามาแล้วก็ได้เกิดการ
ผสมผสานกบัความเช่ือและรูปแบบความเป็นประเทศนัน้ๆท าให้เกิดความแตกตา่งกนัไป   

 

 

ภาพท่ี 27 ประติมากรรม Idaten (ขวา) ภายในวดั Sennyuuji เกียวโต                                                                                   

ท่ีมา : JAANUS.韋駄天. Retrieved Feb 18 , 2014, From http://www.onmarkproductions.com/html/kankiten-idaten-

other-tenbu.html 

http://www.onmarkproductions.com/html/kankiten-idaten-other-tenbu.html
http://www.onmarkproductions.com/html/kankiten-idaten-other-tenbu.html
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ภาพท่ี 28 ประติมากรรม Idaten ท่ีวดั Nishimitsu โตเกียว                                                                                                       

ท่ีมา : JAANUS.韋駄天. Retrieved Feb 18 , 2014, From http://www.onmarkproductions.com/html/kankiten-idaten-

other-tenbu.html 

 

         เหวยถวัในฮ่องกง  

        เป็นท่ีทราบดีว่าฮ่องกงเป็นสว่นหนึ่งของจีน ก่อนท่ีจะแยกตวัออกมาเป็นหน่วยปกครองพิเศษ  
ศาสนาในฮ่องกงนัน้ 90% ของชาวฮ่องกงนบัถือศาสนาพุทธลทัธิมหายาน โดยสว่นใหญ่แล้วชาว
ฮ่องกงได้รับอิทธิพลทางศาสนาและวัฒนธรรมมาจากจีนแผ่นดินใหญ่  มีศาสนสถาน รวมทัง้มี
พิธีกรรมและความเช่ือเก่ียวกับโชคลาง การบูชาเทพเจ้าและสิ่งศักด์ิสิทธ์ิตามแบบจีนซึ่งเป็นสว่น
ส าคญัในการด ารงชีวิตของคนฮ่องกง   

http://www.onmarkproductions.com/html/kankiten-idaten-other-tenbu.html
http://www.onmarkproductions.com/html/kankiten-idaten-other-tenbu.html
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ภาพท่ี 29 แผนผงัของหอเหวยถวัและหอหลกัท่ีวดั Tsing Shan ฮ่องกง                                                            

ท่ีมา : Prip-Moller, Johannes. Chinese Buddhist monasteries. Hong Kong : Hong Kong University Press , 1967. 

            จากการศกึษาพบวดัในพทุธศาสนามหายานแหง่หนึง่คือ วดั Tsing Shan ถือวา่เป็นวดัท่ีเป็น
สถานท่ีก าเนิดพุทธศาสนามหายานขึน้ในฮ่องกง จากต านานเร่ืองของพระสงฆ์จีน Pei Tu ท่ีได้
เดินทางข้ามมหาสมทุรมาอยูท่ี่บริเวณวดัแหง่นีต้ัง้แตช่่วงกลางคริสต์ศตวรรษท่ี 5 จึงท าให้พืน้ท่ีแห่งนี ้
เป็นบริเวณท่ีได้รับการนับถือเร่ือยมาจากพุทธศาสนิกชน จนต่อมาจึงมีการสร้างวัดขึน้ในช่วง
คริสต์ศตวรรษท่ี 19 ถือได้วา่เป็นวดัเก่าแก่ 1 ใน 3 ของฮ่องกงเลยก็วา่ได้39   

                                                             
39 Unknown. Korean Buddhism. (Seoul, Korea : Korean Buddhist Chogye Order, 1996), Page 
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ภาพท่ี 30 ด้านหลงัของหอบูชาเหวยถวัที่มีภาพจิตรกรรมพระเมตไตรยะประทบัอยู ่                                    

ที่มา : asianfiercetiger. Hufa Dian (Hall for Protection of the Law) 护法殿.Retrieved Feb 18 , 2014, From 

http://www.flickr.com/photos/asianfiercetiger/5980489357/in/photostream/ 

         วดั Tsing Shan เป็นตวัอย่างของวดัพุทธศาสนามหายานในฮ่องกงท่ีได้รับอิทธิพลของวัด
มหายานจากจีนแผน่ดินใหญ่ เม่ือพิจารณาถึงรูปแบบในการสร้างวดั มีการบูชาพระพทุธเจ้าและพระ
โพธิสตัว์ตามแบบจีน เรียกได้ว่าสว่นใหญ่แล้ววดัในฮ่องกงนัน้เหมือนกับวดัในจีนแผ่นดินใหญ่แทบ
ทกุประการ เน่ืองมาจากแตเ่ดิมนัน้ฮ่องกงอยูใ่ต้การปกครองของจีนดงัท่ีกลา่วไปแล้ว แม้วา่ฮ่องกงจะ
แยกตวัออกมาจากจีนแตพ่ทุธศาสนามหายานก็ยงัคงได้รับการนบัถืออยู ่ 
           จากการศึกษาพบประติมากรรมเทพองค์หนึ่งท่ีสนันิษฐานว่าคือเหวยถัว ภายในวัด Tsing 
Shan ซึง่ตัง้อยูใ่นหอขนาดเลก็ด้านหน้าหอหลกัของวดั เหตุท่ีสามารถชีช้ัดได้ว่า ประติมากรรมชิน้นี ้
คือเหวยถวั เน่ืองจากรูปแบบของการวางประติมากรรมชิน้นีไ้ด้ตัง้หนัหน้าเข้าหาพระประธานของวดั
ท่ีตัง้อยูใ่นหอหลกั เหมือนกนักบัรูปแบบของการตัง้เหวยถวัหนัหน้าเข้าหาพระพทุธเจ้าในจีน  
          ในด้านของรูปแบบและลกัษณะการแต่งกายของเทพภายในหอ เป็นประติมากรรมเทพท่ีมี
ลกัษณะตรงกนักับเหวยถัวตามท่ีมีกลา่วเอาไว้ในหลกัฐานทางเอกสารต่างๆ คือเป็นเทพท่ีอยู่ในชุด
เกราะนกัรบ สวมหมวกนกัรบ ถืออาวธุด้วยทา่ทางเช่นเดียวกับเหวยถัว เม่ือน ารูปแบบการวางในวดั
กับรูปแบบของงานประติมากรรม จึงกล่าวได้ว่าเทพองค์นีคื้อเทพองค์เดียวกันกับเหวยถัวอย่าง
แนน่อน 

http://www.flickr.com/photos/asianfiercetiger/5980489357/in/photostream/


40 
 

 

ภาพท่ี 7 ประติมากรรมเหวยถวัภายในหอ                                                                                                   

ที่มา : asianfiercetiger. Hufa Dian (Hall for Protection of the Law) 护法殿.Retrieved Feb 18 , 2014, From 

http://www.flickr.com/photos/asianfiercetiger/5980489357/in/photostream/ 

            จากการศกึษาเหวยถวัในฮ่องกงพบวา่ ฮ่องกงมีการนบัถือพทุธศาสนามหายานตามแบบจีน
อยา่งเข้มข้น เราจึงไม่เห็นความแตกตา่งระหวา่งรูปแบบทางศิลปกรรมรวมทัง้การตัง้เหวยถัวภายใน
ศาสนาสถานของฮ่องกงและจีนเลย  เป็นไปได้วา่มีการรับเอาซึง่เป็นเพราะการรับเอาอิทธิพลของการ
นับถือเทพเจ้ารวมทัง้องค์ประกอบอ่ืนๆมาจนหมด ดังนัน้ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการวาง
ประติมากรรมเหวยถัว รวมไปถึงรูปแบบของตวัประติมากรรมเองก็เหมือนกับเหวยถัวท่ีสร้างในจีน
แผน่ดินใหญ่ทกุประการ  

            เหวยถวัในสงิคโปร์ 

           พระพทุธศาสนาแพร่หลายจากเกาะสมุาตราไปสูแ่หลมมาลายู จากบนัทึกการเดินทางของ
หลวงจีนฟาเหียนกลา่วไว้ว่าเม่ือท่านเดินทางกลบัจากอินเดียนัน้ เรือได้ผ่านเกาะสมุาตรา 40 ได้พบ
เห็นว่ามีผู้นับถือพุทธศาสนานิกายมหายานอยู่เป็นจ านวนมาก 41 หลงัจากท่ีสิงคโปร์ได้แยกตัว
ออกมาจากมาเลเซีย พุทธศาสนามหายานท่ีเคยนบัถือตัง้แต่ครัง้ยังอยู่ท่ีมาเลเซีย   ก็สง่ต่อไปยัง
สงิคโปร์ ซึง่โดยสว่นใหญ่แล้วชาวสงิคโปร์จะเป็นคนจีนโพ้นทะเลท่ีมาตัง้รกรากอยู่ พุทธศาสนาแบบ

                                                             

   40 ปัจจบุนัคือประเทศอินโดนเีซีย  
41 อภิชยั โพธ์ิประสิทธ์ิศาสต์.พระพุทธศาสนามหายาน. (กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

, 2551.), หน้า 65 

http://www.flickr.com/photos/asianfiercetiger/5980489357/in/photostream/
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มหายานจึงเจริญรุ่งเรือง และประดิษฐานอยา่งมัน่คง 42      ดงันัน้แนวคิดทางพทุธศาสนาที่เข้ามาภา
ในสงิคโปร์ก็ล้วนมีต้นแบบมาจากจีนทัง้สิน้43   

         

ภาพท่ี 31 แผนผงัของวดั Lian Shan Shuang Lin สงิคโปร์                                                                                 
ที่มา : Lian Shan shuanglin temple monastery. Map of shuanglin monastery. Retrieved Feb 18 , 2014, From 

http://www.shuanglin.sg/ 

             เน่ืองจากพุทธศาสนามหายานเป็นท่ีนิยมนับถือในสิงคโปร์ ท าให้มีวัดในพุทธศาสนา
มหายานจ านวนมาก หนึ่งในนัน้คือวัด Lian Shan Shuang Lin ซึ่งเป็นวดัท่ีมีรูปแบบการสร้าง
เหมือนกบัวดัจีน ภายในวดัมีการประดบัประติมากรรมเทพท่ีเช่ือว่าเป็นเหวยถัว อยู่ในบริเวณประตู
ทางเข้า (ภาพท่ี 32 ) และภายในหอจตุโลกบาล (ภาพท่ี 33) โดยการวางประติมากรรมชิน้นีภ้ายใน
วดั พบวา่มีการวางอยู่ในรูปแบบของการวางหนัหน้าไปหาพระพุทธเจ้า เหมือนกับท่ีมีการท าในทุก
ประเทศ แต่ยงัพบรูปแบบเพิ่มเติมคือการวางเอาไว้คู่กับกวนอู (ภาพท่ี 32) เหตุผลท่ีสามารถจะบ่ง
บอกได้วา่เทพท่ีคูก่บักวนอูองค์นีคื้อเหวยถัว เน่ืองจากท่านได้ถือวชัระ ในท่าทางท่ีปักลงพืน้ ซึ่งเป็น
ลกัษณะทางประติมานวิทยาที่บง่บอกลกัษณะของเหวยถวัได้อยา่งชดัเจน ซึง่รูปแบบการวางเหวยถวั
คู่กับกวนอูนัน้มีการท าในจีนในสมัยราชวงศ์หมิง ประติมากรรมเหวยถัวภายในหอจตุโลกบาล บน
เกราะนกัรบมีการท าลวดลาย Shan wen kia (ภาพท่ี 33) อีกทัง้ยงัมีลกัษณะโดยรวมท่ีเหมือนกันกับ
                                                             

42 อภิชยั โพธ์ิประสิทธ์ิศาสต์.พระพุทธศาสนามหายาน. (กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
, 2551.), หน้า 89 

43 เร่ืองเดียวกนั,. 

http://www.shuanglin.sg/
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เหวยถัวในจีนแทบทุกประการ  จึงสามารถสรุปได้ว่าวัดในพุทธศาสนามหายานในสิงคโปร์มีการ
ประดบัประติมากรรมเหวยถวัอยูอ่ยา่งแนน่อน  

         

ภาพท่ี 32 ประตทูางเข้าหลกัของวดั Lian Shan Shuang Lin มีการวางเหวยถวัและกวนออูยูคู่ก่นั        
ที่มา : Ridone Ko. Main gate @ Lian Shan Shuang Lin.Retrieved Feb 18 , 2014, From 

http://www.flickr.com/photos/23941682@N07/3497992908 

 

จากรูปแบบของการวางภายในศาสนถานรวมทัง้ลกัษณะทางประติมากรรม ท าให้สามารถ
ระบุได้อย่างชัดเจนว่าเทพองค์นีคื้อเหวยถัวท่ีมีการน าเข้ามานับถืออยู่ในสิงคโปร์ แต่ท่ีมีการพบ
รูปแบบของการวางคู่กับกวนอู จึงไม่ใช่แค่การท าตามจีนในช่วงแรก ดงัเช่น เกาหลี และ ญ่ีปุ่ น แต่
เป็นการรับเอามาทัง้หมด ในด้านคติความเช่ือ ลกัษณะทางงานศิลปกรรม รวมทัง้รูปแบบของการตัง้
ภายในศาสนสถาน จึงอธิบายได้วา่เหวยถวัในสงิคโปร์และจีนมีองค์ประกอบท่ีเหมือนกนัทกุประการ  
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ภาพท่ี 33 ประติมากรรมเหวยถวัภายในหอจตโุลกบาล ท่ีวดั Lian Shan Shuang Lin 

ที่มา : shutterstock.Skanda bodhisattva statue in Tian Wang Dian (Hall of Celestial king). Lian Shan Shuang Lin 

Monastery, Singapore. Retrieved Feb 18 , 2014, From http://www.shutterstock.com/pic-98538581/stock-photo-

skanda-bodhisattva-statue-in-tian-wang-dian-hall-of-celestial-king-lian-shan-shuang-lin.html 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

http://www.shutterstock.com/pic-98538581/stock-photo-skanda-bodhisattva-statue-in-tian-wang-dian-hall-of-celestial-king-lian-shan-shuang-lin.html
http://www.shutterstock.com/pic-98538581/stock-photo-skanda-bodhisattva-statue-in-tian-wang-dian-hall-of-celestial-king-lian-shan-shuang-lin.html
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เหวยถวัในไทย 

         พระพทุธศาสนามหายานจีนเข้ามาในไทยอย่างมากตัง้แต่สมัยอยุธยา แต่เฟ่ืองฟูท่ีสดุในสมัย
รัตนโกสนิทร์ ตัง้แตรั่ชกาลท่ี 1-4 วดัในศาสนามหายานได้ถกูสร้างขึน้เร่ือยๆ จนกระทัง่รัชกาลท่ี 5 ท่ีมี
วดัจีนส าคัญๆหลายวัดถูกสร้างขึน้ เช่น วัดบ าเพ็ญจีนพรต วัดมังกรกมลาวาส 44รวมทัง้วัดจีนอีก
จ านวนมาก 
         วดัในพุทธศาสนามหายานในประเทศไทยนัน้ล้วนมีอิทธิพลจากจีนแทบทัง้หมด จากรูปแบบ
ของการวางผงัวดัไปจนถึงงานศิลปกรรมภายในวดั โดยสว่นใหญ่แล้วผงัวดัจะวางในลกัษณะแบง่เขต
ระหวา่งพทุธาวาสและสงัฆาวาส โดยวางผงัลกัษณะสมดุล สองข้างเท่ากัน มีหอจตุโลกบาลเป็นหอ
แรก ตรงกลางเป็นหอหลัก โดยมีพืน้ท่ีว่างอยู่ตรงกลาง  ซึ่ง เป็นรูปแบบท่ีเรียกได้ว่าเป็นผัง
สถาปัตยกรรมแบบจีนอยา่งแท้จริง โดยจะพบผงัแบบนีไ้ด้ท่ีวดั วดับ าเพ็ญจีนพรต วดัมงักรกมลาวาส 
วดัโพธ์ิแมนคุณาราม และวดัจีนในไทยแห่งอ่ืนๆ แต่เน่ืองจากเป็นวดัจีนในไทยท าให้วดัในบางแห่ง
ยงัคงมีการผสมผสานความเป็นไทยเอาไว้อยู่เช่นกัน เช่น การประดับใบเสมาเอาไว้ท่ีวัดมังกรกม
ลาวาส เป็นต้น แตโ่ดยสว่นใหญ่แล้วรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของวดัจีนในไทยนัน้ยงัมีลกัษณะเป็น
แบบจีนอยู ่  
            ประติมากรรมเหวยถวัที่ประดบัในวดัพทุธศาสนามหายานในไทยนัน้มกัจะประดบัอยูภ่ายใน
หอด้านหน้า หรือท่ีเรียกวา่หอจตโุลกบาล โดยมกัจะวางหนัหน้าเข้าหาพระประธานของวดั อีกทัง้ยงั
พบเหวยถัวอยู่ในฐานะจูเทียนท่ีประดับอยู่ภายในหอหลกัของวัด ซึ่งทัง้สองรูปแบบนีถื้อว่าเป็น
รูปแบบท่ีมีการท าเหมือนกนักบัจีน อาจเป็นเพราะไทยได้น าเอาเอารูปแบบการสร้างวดัของจีนเข้ามา
ด้วย จึงท าให้รูปแบบการวางประติมากรรมรวมทัง้พืน้ท่ีในการวางประติมากรรมนัน้เหมือนกบัของจีน
ทกุประการ 
           เม่ือพิจารณารูปแบบของประติมากรรมเหวยถวัในไทย มีการท าลวดลาย Shan wen kia บน
เกราะนกัรบ (ภาพท่ี 35) ซึ่งลกัษณะอ่ืนๆโดยรวมของประติมากรรมเหวยถัวนัน้เป็นศิลปะแบบจีน
ทัง้สิน้ ในสว่นของรูปแบบการจับอาวุธท่ีพบได้มากมี 2 ท่าคือ 1. การจับอาวุธปักลงกับพืน้ ซึ่ งเป็น
ทา่ทีพบมากท่ีสดุ (ภาพท่ี 34) 2. การถืออาวธุพาดไหลชี่ข้ึน้ฟ้า (ภาพท่ี 35) เป็นรูปแบบท่ีมีการท าใน
จีน โดยรวมแล้วจากลกัษณะทัง้หมดท่ีกลา่วมาแสดงแสดงให้เห็นถึงการรับอิทธิพลทัง้รูปแบบของ
งานศิลปกรรม ความเช่ือ และ รูปแบบการตัง้ประติมากรรมจากจีนมาทัง้หมด โดยไม่มีรูปแบบ
ลกัษณะของไทยผสมผสานอยูเ่ลย   

                                                             
44 อภิชยั โพธ์ิประสิทธ์ิศาสต์. พระพุทธศาสนามหายาน. (กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพแ์หง่จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั, 2551),หน้า 73 
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        พทุธศาสนามหายานในไทยได้น าเอาเหวยถวัจากจีนเข้ามานบัถือ จนกลายเป็นเทพท่ีรู้จักและ
นบัถือในไทย ซึง่อิทธิพลของจีนท่ีสง่มานัน้ได้ครอบคลมุไปถึงคติความเช่ือ จึงท าให้เหวยถวัในไทยนัน้
มีความเป็นจีนอย่างแท้จริง รูปแบบต่างๆจึงไม่มีความแตกต่างกัน นอกจากนัน้เหวยถัวในไทยยัง
ได้รับความนิยมและถกูให้ความส าคญัในฐานะที่เป็นเทพองค์หนึง่ในพทุธศาสนามหายาน ซึง่มกัจะมี
พบวา่มีการตัง้อยูท่กุวดั รวมถึงการกราบไหว้บูชาของพทุธศาสนิกชนด้วย   
 

 

ภาพท่ี 34 ประติมากรรมเหวยถวัที่วดัมงักรกมลาวาส (วดัเลง่เนย่ยี่)                                                                         

ที่มา : Lengnoeiyi.พระสกนัทะโพธิสตัว์. Retrieved Feb 18 , 2014, From http://www.lengnoeiyi.com/index.php/2014-01-

07-07-04-51/2014-01-14-16-06-51/2014-01-14-16-37-53 

 

http://www.lengnoeiyi.com/index.php/2014-01-07-07-04-51/2014-01-14-16-06-51/2014-01-14-16-37-53
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ภาพท่ี 35 ประติมากรรมเหวยถวั วดัโพธ์ิแมนคณุาราม (โพวมึง้ป่ออึงยี่)                                                              
ที่มา : pantip. วดัโพธ์ิแมนคณุาราม Retrieved Feb 18 , 2014, From 

http2g.pantip.comcafegallerytopicG12885352G12885352.html 
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บทสรุป 

          จากการศกึษาเหวยถัวในดินแดนอ่ืนๆ สามารถจะแบ่งกลุม่ประเทศออกได้ 2 กลุม่ กลุม่แรก 
คือ เกาหล ีญ่ีปุ่ น สว่นกลุม่ท่ีสอง คือ ฮ่องกง สงิคโปร์ และ ไทย โดยจากการแบ่งกลุม่นี ้แบ่งจากการ
รับอิทธิพลของเหวยถวัในพทุธศาสนามหายานจีน รวมทัง้รูปแบบศิลปกรรม และ ต าแหนง่การจดัวาง
ภายในศาสนสถาน   
             กลุม่แรก เกาหล ีและ ญ่ีปุ่ น คือสองประเทศท่ีได้รับอิทธิพลทางพทุธศาสนามหายานจากจีน
เป็นสองประเทศแรก แต่เม่ือพิจารณาจะพบว่า ความเช่ือเก่ียวกับเหวยถัวในทัง้จีนและญ่ีปุ่ นนัน้ไม่
เดน่ชดั แม้จะมีการนบัถือเทพท่ีมีหน้าที่เหมือนกบัเหวยถวัทกุประการ เพียงแตเ่ม่ือมีการน าเข้ามานบั
ถือแล้วก็ได้มีพฒันาการจนกลายเป็นเทพของตนเองในท่ีสดุ ดงันัน้รูปแบบของงานศิลปกรรมอีกทัง้
รูปแบบของการวางประติมากรรมภายในศาสนสถานจึงมีความคล้ายคลงึกัน แต่ยงัมีบางส่วนท่ีมี
ลกัษณะเป็นรูปแบบเฉพาะ เช่น รูปแบบของเกราะนักรบ ลวดลายบนเกราะนักรบ หมวกนักรบ 
ลกัษณะการท าผ้าพลิว้ไหว รวมไปถึงลกัษณะของการท าสหีน้า ซึง่รายละเอียดเหลา่นีไ้ด้แสดงให้เห็น
ถึงเอกลกัษณ์ของงานศิลปะประจ าชาติได้เป็นอยา่งดี 
             ต่อมาในส่วนของรูปแบบการวางประติมากรรม ในเกาหลีจะพบว่ามีการประดับเทพ 
Tongjin เอาไว้ท่ีผนงัในหอหลกัของวดั ซึ่งอยู่ในรูปแบบของงานจิตรกรรมไม่ใช่งานประติมากรรม 
หรือในญ่ีปุ่ นท่ีมีการประดับ Idaten เอาไว้ข้างเจดีย์ ซึ่งรูปแบบดังกล่าว เป็นลกัษณะของการวาง
เน่ืองในคติท่ีว่าเหวยถัวนัน้เป็นเทพท่ีมีหน้าท่ีในการปกป้องพุทธศาสนา จึงมักจะหันหน้าเข้าหา
พระพทุธเจ้า ในท่ีนีคื้อการตัง้เอาไว้ใกล้กบัพระพทุธเจ้าเพื่อสือ่ถึงการปกป้อง ถือเป็นรูปแบบแรกของ
เหวยถวัที่เกิดจากการท าตามคมัภีร์ในพุทธศาสนา สาเหตุท่ีพบเพียงรูปแบบนีรู้ปแบบเดียวอาจเป็น
เพราะในช่วงที่เกาหลแีละญ่ีปุ่ นได้รับอิทธิพลของพทุธศาสนามหายานผา่นทางจีน เป็นช่วงแรกๆท่ีจีน
ก็พึ่งมีการเขียนคมัภีร์ทางศาสนาเช่นเดียวกัน ท าให้การรับเอาเทพจากอินเดียเข้ามาจึงมีเพียงแค่
ประวติัท่ีเขียนเอาไว้วา่เหวยถวัมีหน้าที่ในการปกป้องพทุธศาสนาเท่านัน้ เราจึงไม่พบรูปแบบการท า
ประติมากรรมเหวยถวัแบบอ่ืนเลย อาทิเช่น การวางคู่กับพระอวโลกิเตศวร หรือ การวางคู่กับกวนอู
ในเกาหลแีละญ่ีปุ่ น เน่ืองจากรูปแบบดงัท่ียกตวัอย่างมาของเหวยถัวท่ีเกิดขึน้ในจีนนัน้มีขึน้ในช่วงท่ี
ล่วงเลยมาของการรับอิทธิพลของเกาหลีและญ่ีปุ่ นแล้ว อิทธิพลในรูปแบบอ่ืน  ของการวาง
ประติมากรรมเหวยถัวจึงไม่ส่งไปถึงเกาหลีและญ่ีปุ่ น อีกทัง้รูปแบบของวัดในเกาหลีและญ่ีปุ่ นก็มี
ความแตกตา่งจากจีนด้วย  
           ในส่วนของรูปแบบท่ีสอง เน่ืองจากกลุ่มประเทศเหล่านีไ้ด้รับอิทธิพลทางพุทธศาสนา
มหายานจากจีนอยา่งเต็มท่ี จากปัจจยัหลกัคือการท่ีประเทศเหลา่นีมี้คนจีนซึ่งเป็นประชากรหลกัใน
ประเทศทัง้ฮ่องกง สงิคโปร์ รวมทัง้ไทยท่ีสว่นใหญ่แล้วประชาชนมีเชือ้สายจีน เหตุนีเ้อง จึงท าให้คติ
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ความเช่ือแบบจีนได้เข้าแทรกซึมในการด าเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชน สง่ผลให้เกิดการนบัถือพุทธ
ศาสนามหายานอยา่งจริงจงัและมีการเลยีนแบบมาจากจีนซึ่งเป็นประเทศต้นแบบ ท าให้คติการนบั
ถือเทพ ลกัษณะทางงานศิลปกรรม หรือ รูปแบบงานประติมากรรมนัน้เหมือนกับจีนทัง้หมด ซึ่งใน
สว่นของการวางประติมากรรมเหวยถัวภายในศาสนสถานนัน้นอกจากการท าตามคติของการเป็น
เทพผู้ปกป้องศาสนาแล้วนัน้ ยงัพบว่ามีการท ารูปของท่านในลกัษณะของจูเทียน ท่ีพบในไทย และ 
การท าคูก่บักวนอู ท่ีพบในสงิคโปร์ ซึง่จะเห็นได้วา่ในกลุม่นีมี้รูปแบบประติมากรรมที่แตกตา่งกับกลุม่
แรก เน่ืองมาจากระยะเวลาท่ีประเทศเหล่านีไ้ด้ รับอิทธิพลพุทธศาสนามหายานเข้ามาเป็นช่วงท่ี
รูปแบบการวางประติมากรรมเหวยถัวในจีนมีพัฒนาการเพิ่มมากขึน้แล้ว กลา่วคือมีการแต่งเติม
ต านานให้กับเหวยถัวจากในตอนแรกเป็นเพียงการท าตามคมัภีร์ ท าให้เม่ือเกิดการรับพุทธศาสนา 
กลุม่ประเทศเหลา่นีจ้ึงได้รับแนวคิดของรูปแบบใหม่ๆเข้าไปด้วย  
         จากรูปแบบท่ีแตกตา่งกนัของเหวยถวัในแตล่ะประเทศ ก็เน่ืองมาจากช่วงระยะเวลาในการรับ
พทุธศาสนาจากจีน ซึง่เป็นช่วงที่ยงัไม่เกิดพฒันาการของเหวยถวั กบัในช่วงที่เหวยถวัมีพฒันาการใน
ทุกๆด้าน เหตุนีเ้องเม่ือมีการรับเข้าไปในแต่ละประเทศ ท าให้เกิดความแตกต่างกันในด้านของคติ
ความเช่ือและรูปแบบของเหวยถวัในดินแดนอ่ืน 
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ปัจจัยที่ท าให้เกิดเหวยถัวในดินแดนอื่น  

          จากการศึกษาเหวยถัวในจีน รวมทัง้ดินแดนใกล้เคียงท่ีได้รับอิทธิพลในพระพุทธศาสนา
มหายานจากจีน หลกัๆแล้วมี 5 ประเทศ ท่ีมีหลกัฐานวา่ได้รับอิทธิพลทางพุทธศาสนามาจากจีน อีก
ทัง้มีร่องรอยท่ีคาดว่าน่าจะมีแนวคิดของการนับถือเหวยถัวปรากฏอยู่ คือ เกาหลี ญ่ีปุ่ น ฮ่องกง 
สงิคโปร์ และ ไทย   
           โดยปัจจยัท่ีท าให้เกิดการสง่อิทธิพลของเหวยถวัไปให้ดินแดนอ่ืน แบ่งออกได้ 2 ปัจจัย  ได้แก่ 
1. การเผยแพร่ศาสนาไปสู่ดินแดนอ่ืนๆ 2. คติความเช่ือในพุทธศาสนามหายานท่ีซึมลึกอยู่ใน
วฒันธรรมของชาวจีน  
             ปัจจยัแรกท่ีท าให้เหวยถวัเข้าไปสูใ่นดินแดนอ่ืน คือการเผยแพร่พทุธศาสนาจากดินแดนหนึง่
สูอี่กดินแดน แม้วา่ในบางดินแดนจะไม่ได้มีการนบัถือเหวยถวัในฐานะที่เป็นเทพองค์เดียวกันกับเทพ
ท่ีต้นนบัถือ เช่นในเกาหลมีีเทพ Tongjin หรือ ญ่ีปุ่ นมี Idaten แตก็่สามารถจะสนันิษฐานได้ว่าเทพทัง้
สององค์นา่จะมีความเก่ียวข้องกนักบัเหวยถวัจากจีน จากการเปรียบเทียบรูปแบบและลกัษณะของ
งานศิลปกรรมตามท่ีมีการเขียนถึงลกัษณะของเหวยถวัในคมัภีร์ตา่งๆ เน่ืองจากในเอกสารได้กลา่ววา่
เทพทัง้สององค์นีท่ี้มีต้นก าเนิดมาจากเทพในศาสนาฮินดขูองอินเดีย แสดงว่าการจะเข้ามาเป็นท่ีรู้จัก
และได้รับการนบัถือบูชาให้เป็นเทพได้นัน้จะต้องผ่านมาจากการเผยแพร่ทางพุทธศาสนา จากต้น
ก าเนิดไปสู่ดินแดนอ่ืนๆ จึงท าให้ดินแดนเหล่านีไ้ด้รู้จักกับเทพฮินดูผ่านทางคัมภีร์ท่ีน ามาจาก
พระสงฆ์ จีนเองก็เช่นกัน เพราะจีนเป็นท่ีแรกท่ีได้รับพุทธศาสนามหายานจากอินเดีย จากพระสงฆ์
จีนท่ีเดินทางไปจาริกแสวงบุญท่ีอินเดีย มีการน าคมัภีร์เข้ามาในจีน ท าให้จีนได้รู้จักกับเหวยถัวท่ีอาจ
มีการเขียนถึงท่านเอาไว้ในคัมภีร์จากอินเดีย ต่อจากนัน้จีนจึงได้ส่งต่อไปให้เกาหลีและญ่ีปุ่ น
ตามล าดบั จึงเป็นเหตผุลวา่ ในแตล่ะดินแดนนัน้มีเทพท่ีมีหน้าที่ในการปกป้องพทุธศาสนาเหมือนกัน 
เพียงแตจ่ะมีความแตกตา่งกนัไปตามช่ือเรียกและลกัษณะทางรูปแบบตามความนิยมในดินแดนนัน้ๆ  
           ปัจจยัอีกปัจจยัหนึง่ท่ีท าให้เหวยถวัปรากฏอยูใ่นดินแดนอ่ืนๆ คือ คติความเช่ือในพทุธศาสนา
มหายานท่ีซมึลกึอยูใ่นวฒันธรรมของชาวจีน ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยท่ีส าคญัรองลงมาจากการเผยแพร่
ศาสนา เน่ืองจากมีดินแดนบางแห่งท่ีได้รับอิทธิพลทางพระพุทธศาสนามหายานมาจากชาวจีนท่ี
อพยพมาตัง้รกรากถ่ินฐาน ซึง่แม้จะไม่ได้มีการผลกระทบมากเทา่กบัการได้รับโดยตรงจากพระสงฆ์ท่ี
เข้ามาเผยแพร่ศาสนา ท่ีมีการเอาคัมภีร์ ค าสอนต่างๆเข้ามา แต่ก็ถือว่าเป็นปัจจัยท่ีท าให้พุทธ
มหายานได้เข้าไปฝังรากอยูใ่นวฒันธรรมของชาตินัน้ๆ ท าให้เกิดความนิยมในการนบัถือขึน้ เช่น ใน
ไทยท่ีชาวจีนอพยพเข้ามาตัง้รกรากถ่ินฐานจึงท าให้พทุธศาสนามหายานเป็นท่ีรู้จกั ประกอบกบัมีการ
สร้างวดัจากพระสงฆ์จีน เกิดเป็นสงัคมของชาวจีนท่ีนบัถือนิกายมหายาน ท าให้คติความเช่ือ รวมไป
ถึงการนบัถือเทพตา่งๆที่เป็นองค์เดียวกบัในจีนก็ได้แพร่เข้ามาสูไ่ทยจากชาวจีนเหลา่นี ้เราจึงได้เห็น
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ประติมากรรมเหวยถวัภายในวดัจีนในไทย อนัเน่ืองจาก พทุธศาสนามหายานเป็นนิกายท่ีชาวไทยจีน
สว่นใหญ่นบัถือ ซึง่ชาวไทยเองก็นบัถือด้วยเช่นกัน หรือในสิงคโปร์และฮ่องกงท่ีประชาชนสว่นใหญ่
เป็นชาวจีนท่ีนบัถือนิกายมหายาน จึงท าให้เราได้เห็นการนบัถือเทพเหวยถวัภายในศาสนสถานต่างๆ 
ซึง่ถ้าหากในบางดินแดนไม่ได้มีประชาชนท่ีเป็นชาวจีนหรือเป็นผู้ ท่ีนบัถือพทุธศาสนามหายานอยู่เลย 
อาจจะท าความเป็นพทุธศาสนามหายานนัน้เบาบางและจางหายไป  
           ความแตกต่างกันของการรับเอาปัจจัยเข้าไป เน่ืองมาจาก บางประเทศ เช่น เกาหลี และ 
ญ่ีปุ่ น เม่ือได้รับอิทธิพลทางพระพุทธศาสนามหายานจากจีน ก็ไม่ได้รับไปทัง้หมด เน่ืองจากทัง้สอง
ประเทศนีก็้ต่างมีวฒันธรรมเป็นของคนเองมาก่อนแล้ว  และได้พฒันาจนเกิดความเป็นเอกลกัษณ์ 
เม่ือได้รับจากจีนจึงมีการรับมาใช้แคบ่างสว่น แตไ่ม่ได้รับมาทัง้หมด จะเห็นได้จากรูปแบบของศาสน
สถานท่ีมีรูปแบบเป็นของตวัเอง ซึง่คาดวา่ถ้าหากเกาหลแีละญ่ีปุ่ นมีประชากรในประเทศท่ีเป็นคนจีน
จ านวนมาก ก็อาจจะท าให้การรับอิทธิพลของจีนนัน้มีมากขึน้  แต่อีกกลุ่มประเทศท่ีมีการรับเอา
ปัจจยัทัง้สองสว่น ท าให้มีการรับท่ีแตกต่างจากเกาหลีและญ่ีปุ่ น เช่น ฮ่องกง สิงคโปร์ ท่ีมีคนจีนเข้า
มาตัง้ถ่ินฐานอยูเ่ป็นจ านวนมาก จึงท าให้งา่ยต่อการรับอิทธิพลทางพุทธศาสนา สว่นไทยแม้ว่าจะมี
รูปแบบทางศิลปกรรมที่เป็นเอกลกัษณ์ของชาติมานานแล้ว  แตเ่ม่ือวิเคราะห์แล้วพบว่าไทยมีจ านวน
ของคนจีนเข้ามาอยู่ตัง้แต่ในสมัยอยุธยา และเข้ามาเร่ือยๆ ท าให้เชือ้สายจีนได้เข้ามาแทรกซึมอยู่
จากการแตง่งาน ประชาชนไทยท่ีนบัถือจีนจึงมีจ านวนมาก การเข้ามาของอิทธิพลจีนถึงมีมากกว่า
เกาหลแีละญ่ีปุ่ น ดงันัน้ ทัง้ ฮ่องกง สิงคโปร์ ท่ีมีชาวจีนเป็นสว่นใหญ่ของประเทศ กับไทยท่ีมีการรับ
เอาวฒันธรรมจีนเข้ามาเป็นเวลานาน จึงท าให้ทัง้สามประเทศนีมี้แนวคิด คติความเช่ือต่างๆ รวมไป
ถึงรูปแบบท่ีเก่ียวข้องกับพุทธศาสนามหายานมีความเหมือนกับจีน แตกต่างกับเกาหลีและญ่ีปุ่ นท่ี
เลอืกรับไปแคบ่างสว่นเทา่นัน้ จึงเป็นเหตผุลวา่ การรับอิทธิพลจีนจึงมีความแตกตา่งกนั  

สรุป เหวยถัวในดินแดนอ่ืนนอกจากจีน ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากปัจจัย 2 ปัจจัย คือ การ
เผยแพร่ศาสนาจากจีนไปสูดิ่นแดนอ่ืนๆ เช่นใน เกาหล ีญ่ีปุ่ น เราจึงได้พบกับเทพท่ีมีความคล้ายคลงึ
กบัเหวยถวั แตก็่มีความแตกตา่งไปตามพืน้ท่ี นอกจากนัน้ ชาวจีนท่ีนบัถือพทุธศาสนามหายานเองก็
เป็นปัจจัยท่ีส าคญั เน่ืองจากชาวจีนเหลา่นีไ้ด้น าเอาคติความเช่ือของนิกายมหายานเข้ามาเป็นท่ี
นิยมเหวยถวัจึงได้กลายเป็นเทพท่ีได้รับความนบัถือในดินแดนนัน้ๆด้วย  
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บทที่ 4 

บทสรุป 

               การศึกษาประติมานวิทยาของเหวยถัวในจีน และอิทธิพลในดินแดนอ่ืน ในครัง้นีมี้
วตัถปุระสงค์คือ ศกึษาต้นก าเนิด คติ ความเช่ือ พฒันาการ รวมทัง้อิทธิพลของเหวยถัว ซึ่งเป็นเทพ
องค์หนึง่ในพทุธศาสนามหายานจีนท่ีมีความส าคญัต่อพุทธศาสนิกชนองค์หนึ่ง รวมทัง้มีบทบาทอยู่
ภายในศาสนถานในพทุธศาสนามหายาน โดยจากการศกึษาสามารถสรุปได้ดงันี ้

           ต้นก าเนิดของเหวยถัวนัน้ เร่ิมต้นครัง้แรกมาจากเทพในศาสนาฮินดู จากอินเดีย คือพระส
กันทะ ผู้ซึ่งเป็นเทพแห่งสงครามและท่ีมีหน้าท่ีในการปกป้องศาสนา เป็นการหยิบยืมเทพจากพุทธ
ศาสนามหายานมาจากศาสนาพราหมณ์ โดยเหวยถัวจะมีหน้าท่ีในการปกป้องพุทธศาสนา และมี
ฐานะเป็นเทพธรรมบาลในคติความเช่ือของจีน จากหลักฐานทางเอกสารต่างๆรวมถึงลกัษณะ
รูปแบบของงานศิลปกรรมที่มีความเช่ือมโยงกัน พบว่าเหวยถัวได้ปรากฏครัง้แรกในสมัชราชวงศ์ถัง 
ซึง่ยงัเป็นเพียงเทพท่ีรู้จกักนัในฐานะที่เป็นเทพท่ีมีหน้าท่ีในปกป้องพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า รวมทัง้
พทุธศาสนิกชน จากภยัอนัตรายทัง้ปวง มกัจะมีรูปของทา่นอยูภ่ายในศาสนสถาน โดยจะหนัหน้าเข้า
หาพระพทุธเจ้า อีกทัง้ทา่นยงัเป็นหนึ่งในเทพธรรมบาล 24 องค์ท่ีมักจะวางอยู่โดยรอบพระพุทธเจ้า 
เม่ือเวลาผ่านไปในแต่ละสมัย เหวยถัวมีพฒันาการเพิ่มมากขึน้ เน่ืองจากมีการแต่งเติมเร่ืองราวให้
เหวยถัวมีประวัติเก่ียวข้องกับเทพจีนองค์อ่ืนๆเพ่ือเพ่ิมความศักด์ิสิทธ์ิ คือ พระอวโลกิเตศวร และ 
กวนอู ซึง่ต านานเร่ืองเลา่นีก็้ได้สง่ผลให้การพฒันาการของการวางประติมากรรมเหวยถัวภายในศา
สนถานตามล าดบั แตใ่นสว่นของงานศิลปกรรมนัน้ไม่ค่อยมีพฒันาการท่ีเด่นชัดมากนกั เน่ืองจากมี
รูปแบบท่ีใกล้เคียงกนัโดยการท าตามกนัมาในทกุๆสมยั  

            ในด้านของการสง่อิทธิพลไปยงัดินแดนอ่ืนจากการสง่อิทธิพลของพุทธศาสนามหายานผ่าน
ทางพระสงฆ์และชาวจีนท่ีเดินทางออกไปตัง้ถ่ินฐานในดินแดนเหลา่นี ้เหวยถัวมีปรากฎอยู่ในเกาหล ี
ญ่ีปุ่ น ฮ่องกง สงิคโปร์ ไทย ซึ่งทัง้ 5 ประเทศนี ้เกาหลี และ ญ่ีปุ่ นนัน้รับอิทธิพลของการนบัถือเหวย
ถวัไปอยา่งเบาบาง เป็นการยืมเทพจากศาสนาฮินดผูา่นทางจีน ท าให้เทพท่ีมีลกัษณะคล้ายเหวยถัว
โดยมีความคล้ายคลงึกนัแตย่งัคงมีรูปแบบท่ีเป็นแบบเฉพาะของแตล่ะประเทศ ซึง่ในสว่นของ ฮ่องกง 
สงิคโปร์ และ ไทย จะได้นบัอิทธิพลการนบัถือเหวยถวัจากจีนไปทัง้หมด ท าให้เหวยถัวมีรูปแบบทาง
ศิลปกรรมรวมถึงต าแหนง่ในการจดัวางภายในศาสนสถาน เหมือนกบัจีนทกุประการ            
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