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 การศึกษาครัง้นีม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงรูปแบบศิลปกรรม และพัฒนาการของพระโพธิสัตวจ์ุนที โดยศึกษาเริ่ม

ตัง้แต่อินเดียที่เป็นจดุก าเนิด และศกึษาต่อมายงัรูปแบบท่ีพบในทิเบต จีน และเวียดนาม เนื่องจากดินแดนดงักล่าวขา้งตน้เป็น

ดินแดนที่จะส่งอิทธิพลทางดา้นรูปแบบของพระโพธิสตัวจ์นุทีใหก้ับไทย ในส่วนของประเทศไทยนัน้ศกึษาจากลุ่มตวัอย่างจาก

สองช่วงเวลา คือ สมัยศรีวิชัย และรัตนโกสินทร ์โดยในสมัยรัตนโกสินทรจ์ะศึกษาจากตัวอย่างที่พบจากวัดจ านวน 4 วัด 

แบ่งเป็นวดัจีนนิกาย 3 วดั ไดแ้ก่ วดับ าเพ็ญจีนพรต วดัมงักรกมลาวาส และวดัจีนประชาสโมสร ส่วนของอนมันิกายมีอีก 1 วดั 

คือ วดัสมณานมับรหิาร (วดัญวนสะพานขาว) 

 ในการศกึษาครัง้นี ้สามารถสรุปผลไดด้งันี ้

 1. พระโพธิสตัวจ์นุทีมีตน้ก าเนิดในอินเดีย โดยรูปแบบที่พบในอินเดียมีตัง้แต่ 4 กร จนถึง 6 กร ของถือค่อนขา้งชดัเจน 

ประกอบดว้ย บาตร ประค า ดอกบวั คมัภีร ์ส่วนมทุราหลกั คือ วรทมทุรา (ประทานพร) หรือ ธยานมทุรา (สมาธิ) นั่งบนดอกบวั 

รูปแบบตรงตามที่ถูกบรรยายไว้ในคัมภีร์สาธนมาลา และตรงกันกับประติมานวิทยาที่พบในทิเบตและราชวงศ์หยวน 

นอกจากนัน้ยงัมีรูปแบบตรงกนักบัพระโพธิสตัวจ์นุทีที่พบในสมยัศรีวิชยัดว้ย 

 2. พระโพธิสตัวจ์ุนทีที่ปรากฏในจีน ปรากฏเป็นความเชื่อตัง้แต่ราชวงศถ์ัง แต่พบเป็นงานศิลปกรรมอย่างเด่นชดัใน

สมยัราชวงศห์มิงและชิง รูปแบบท่ีพบไม่ตรงกนักบัอินเดียและไม่ตรงตามสาธนมาลา โดยมีรูปลกัษณด์งันี ้มี 16 กร มทุราหลกั

คือโพธยาครีมุทรา สวมหมวกพระพุทธเจา้หา้พระองค ์มีของถือในพระหตัถ ์เช่น ประค า ฉัตร ดาบ ขอสับ ธนู วัชระ กระดิ่ง 

คัมภีร ์เป็นตน้ รูปแบบดังกล่าวไม่ตรงกับประติมานของพระโพธิสัตวจ์ุนทีของอินเดียแต่ไปตรงกับประติมานวิทยาของนาง

ปรชัญาปรมิตาแทน ทงันีเ้ชื่อว่าคงเป็นการหยิบยืมรูปแบบมาใชแ้ต่ไม่ไดน้ าความเชื่อมาดว้ย รูปแบบดงักล่าวขา้งตน้นีข้องจีน

จะเป็นตน้แบบใหก้ับเวียดนามและไทยดว้ย ซึ่งแมใ้นเวียดนามและไทยจะปรากฏอิทธิพลของจีนอย่างเด่นชัดแต่ก็ถูกลดทอน

รายละเอียดไปมาก เช่น ไม่มีของถือ สวมผา้คลมุพระเกศาแบบกวนอิม จ านวนกรบางครัง้มี 10 12 กร ก็มี แสดงใหเ้ห็นถึงความ

ปะปนกนัระหว่างพระจนุทีและกวนอิมที่ปรากฏทัง้ในเวียดนามและไทย 

 3. พระโพธิสตัวจ์ุนทีในไทยอย่างที่กล่าวว่ามีความคลมุเครือทางดา้นประติมานวิทยา ส่วนหนึ่งเชื่อว่าคงเพราะเป็น

ฝีมือของช่างทอ้งถิ่น ซึ่งช่างเหล่านัน้อาจไม่เคยเห็นงานของจีนแบบประติมานวิทยาครบถว้นมาก่อน หรือช่างเหล่านัน้อาจเป็น

ชาวญวนดว้ยเนื่องจากวดัแรก ๆ ที่พบอย่างวดับ าเพ็ญจีนพรตและวดัมงักรกมาลาวาส ทัง้ 2 วดันีก้็ตัง้อยู่ใกลก้บัชมุชนชาวญวน

ดว้ยเช่นกนั จึงเป็นไปไดว้่าการท่ีพบพระโพธิสตัวจ์นุทีแต่แต่งกายแบบกวนอิม หรือการลดทอนของถือและจ านวนมืออย่างมาก

เป็นส่ิงที่ไดร้บัสืบทอดมาจาดเวียดนาม อย่างไรก็ตามพระโพธิสตัวจ์ุนทีที่วดัจีนประชาสโมสร และวดัญวนสะพานขาว กลับมี
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ประติมานวิทยาตรงตามของจีนทุกประการ ทั้งนีเ้ป็นเพราะวดัจีนประชาสโมสรน าเขา้องคพ์ระจากจีนโดยตรง ส่วนวัดญวน

สะพานขาวไม่ทราบที่มาแน่ชดั แต่มีความเป็นไปไดท้ี่ช่างที่ท  าคงเคยเห็นของจากจีนมาแลว้ หรืออาจเป็นของน าเขา้เช่นกนั 

 4. ต าแหน่งที่ตัง้ของพระโพธิสตัวจ์นุทีทัง้ในวดัจีนนิกายและอนมันิกายจะพบอยู่ 2 ต าแหน่ง คือ หนา้พระประธานและ

วิหารกวนอิม ต าแหน่งหนา้พระประธานเชื่อว่าสมัพนัธก์ับความเป็นพุทธมารดา หรืออาจสมัพนัธก์ับความเชื่อในการบูชาพระ

โพธิสตัวจ์นุทีที่จะตอ้งภาวนาจนท่านมาปรากฏตรงหนา้ หรืออาจจะพฒันามาจากต าแหน่งดัง้เดิมในการบชูาท่ีสืบทอดมาตัง้แต่

สมยัราชวงศถ์งัและซ่งที่มกัวางกระจกบูชาพระจนุทีไวท้ี่ดา้นหนา้แท่นบูชา ส่วนต าแหน่งที่วิหารกวนอิมเชื่อว่าเ ป็นเพราะความ

เชื่อที่พระโพธิสตัวจ์นุถกูผนวกใหป็้นภาคหนึ่งของพระโพธิสตัวก์วนอิมในฐานะพทุธมารดา 
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ขอขอบคณุ  Mr Daniel, Huo Ming ผูช้่วยแปลเอกสารและบทความภาษาจีนบางส่วนใหก้บัขา้พเจา้ และนางสาวกญัญาพร ตัง้

อารมย ์ผูซ้ึ่งคอยช่วยเหลือตลอดการท าการศกึษาครัง้นี ้

 สุดทา้ยนีข้า้พเจา้ขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่านที่ไดก้ล่าวไวใ้นขา้งตน้ รวมทั้งผูท้ี่ขา้พเจา้ไม่ไดก้ล่าวถึงอีกจ านวนมาก 

ขอขอบพระคณุที่มีส่วนช่วยใหก้ารศกึษาของขา้พเจา้ส าเรจ็ลลุ่วงตามที่คาดหวงั 
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บทที ่1 
บทน า 

1. ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 พระโพธิสตัวจ์นุทีเป็นพระโพธิสตัวท์ี่ปรากฏอยู่ในศาสนาพทุธแบบมหายานและวชัรยานตนัตระ โดยปรากฏในรูปของ

พระโพธิสตัวเ์พศหญิง ความเชื่อเก่ียวกบัพระองคน์ัน้มีหลากหลาย เช่น พุทธมารดาของพระพุทธเจา้ทกุพระองค ์เป็นภาคหนึ่ง

ของพระโพธิสตัวอ์วโลกิเตศวรในฐานะพุทธมารดาของพระพุทธเจา้ 700,000 องค์1 นอกจากนีย้งัถูกจดัใหเ้ป็นธยานิโพธิสตัว์

เพศหญิงในสกลุของพระไวโรจนะและบางครัง้ก็อยู่ในสกลุของพระอโมฆสิทธิ2 

 รูปแบบงานศิลปกรรมที่พบของพระโพธิสตัวจ์นุทีมีทัง้งานประติมากรรมและจิตรกรรม ประติมานวิทยาที่ปรากฏมีได้

ตัง้แต่ 2-32 กร หรืออาจมีมากไดถ้ึง 80 กร ของถือ เช่น ลกูประค า วชัระ ฉัตร เป็นตน้ โดยของถือสามารถสลบัต าแห่งกันได้3 

พบว่ามีการบชูากนัอยู่ในประเทศอินเดีย กลุ่มประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้จีน และพบว่านิยมมากในแถบเบงกอล และ

ทิเบต4 

 งานศิลปกรรมที่พบนัน้มีไม่มากในไทยเองพบอยู่จ านวนหนึ่งในวดัพุทธแบบจีนนิกายและอนมันิกายบางแห่งเท่านัน้ 

นอกจากนีพ้ระโพธิสัตวจ์ุนทียงัไม่เป็นที่รูจ้กัและไม่นิยมในหมู่คนไทยดว้ย อาจเพราะลักษณะความคลุมเครือทางดา้นประติ

มานวิทยาที่ทบัซอ้นกนักบัพระโพธิสตัวอ์วโลกิเตศวรในกรณีของความเป็นเพศหญิงและมีหลายกร กอปรกบัการท่ีพระโพธิสตัว์

อวโลกิเตศวรนัน้เป็นที่นิยมบูชากันอย่างมากในหมู่คนไทยจึงท าใหผู้ค้นอาจเกิดความสบัสนและคิดว่าเป็นองคเ์ดียวกัน ทัง้นี ้

เนื่องจากประติมากรรมพระโพธิสตัวจ์ุนทีในปัจจุบนัสามารถพบไดใ้นวดัจีนนิกายจึงคิดว่าไทยอาจรบัเอาความเชื่อและรูปแบบ

มาจากจีน แต่การศึกษาแค่ในจีนนั้นอาจไม่เพียงพอ เนื่องจากตน้ทางของการก าเนิดพระโพธิสัตวจ์ุนทีคืออินเดีย จึงตอ้ง

ท าการศกึษาตัง้แต่จากอินเดียไล่ขึน้มาเพื่อใหเ้ห็นถึงพฒันาการจนเป็นรูปแบบท่ีปรากฏในปัจจบุนัในไทย  

 แต่ทว่าดว้ยความที่พระโพธิสัตวจ์ุนทีนั้นไม่เป็นที่นิยมและไม่รูจ้ักกันมากในไทย จึงท าใหข้อ้มูลที่เก่ียวขอ้งกับพระ

โพธิสตัวจ์ุนทีมีนอ้ยมาก ไม่ว่าจะเป็นขอ้มลูทางดา้นประติมานวิทยาหรือพฒันาการรูปแบบและความเชื่อก็ปรากฏอยู่อย่างย่อ

ในหนงัสือจ านวนไม่มากของไทยเช่นกัน ด้วยเหตุนีจ้ึงเล็งเห็นถึงความจ าเป็นที่จะตอ้งศึกษา คน้ควา้ และรวบรวมชอ้มูลของ

พระโพธิสตัวจ์นุทีใหม้ีมากขึน้เพื่อเป็นประโยชนแ์ก่ผูส้นใจ 

 
1 ผาสขุ อินทราวธุ, พุทธปฏิมาฝ่ายมหายาน, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพอ์กัษรสมยั, 2543), 197-198. 

2 จิรสัสา คชาชีวะ, วัชรยานตันตระในอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากหลักฐานทางโบราณคดี, (กรุงเทพฯ : จรลั
สนิทวงศก์ารพิมพ ์จ ากดั, 2559), 56. 

3 ผาสขุ อินทราวธุ, พุทธปฏิมาฝ่ายมหายาน, 197-198. 
4 จิรสัสา คชาชีวะ, วัชรยานตันตระในอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากหลักฐานทางโบราณคดี, 56. 
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2. วัตถุประสงคข์องการศึกษา 

 2.1 เพื่อศึกษาพัฒนาการของพระโพธิสัตวจ์ุนทีทั้งดา้นรูปแบบและประติมานวิทยาที่ปรากฏในดินแดนต่าง ๆ 

โดยเฉพาะในดินแดนไทย 

3. สมมติฐานของการศึกษา 

 แมว้่าพระโพธิสตัวจ์นุทีจะเกิดขึน้ในอินเดียก่อนดินแดนอื่น ๆ แต่ทัง้นีเ้นื่องจากวดัพทุธแบบมหายานในไทยในปัจจบุนั

นัน้รบัมาจากสองสายคือจนีและเวยีดนาม จึงตอ้งท าการศกึษาในทัง้สองดินแดน โดยจากขอ้มลูเบือ้งตน้เชื่อว่ารูปแบบที่ปรากฏ

ในไทยในปัจจบุนันัน้เป็นรูปแบบของจีนซึ่งในจีนเองก็น่าจะรบัเอารูปแบบมาจากทิเบตอีกทอดหนึ่ง เนื่องจากว่าในจีนก่อนสมยั

ราชวงศห์ยวนไม่พบหลกัฐานงานศิลปกรรมของพระโพธิสตัวจ์ุนที การศกึษาไล่ยอ้นขึน้ไปเรื่อย ๆ จากทิเบตต่อไปยงัดินเดียนัน้ 

จะช่วยใหเ้ห็นถึงเสน้สายและพัฒนาการไดด้ีขึน้ และอาจท าใหเ้ห็นถึงขอ้สังเกตหรือลกัษณะพิเศษที่สามารถช่วยในการระบุ

ความเป็นพระโพธิสตัวจ์ุนทีได ้เนื่องจากประติมานวิทยาของพระโพธิสตัวจ์ุนทีและความเชื่อนัน้ทบัซอ้นกับพระอวโลกิเตศวร  

อย่างมาก  

4. ขอบเขตของการศึกษา 

 4.1 ศึกษาขอ้มลูของพระโพธิสตัวจ์ุนทีผ่านหนงัสือและเอกสารต่าง ๆ โดยเนน้ไปที่อินเดีย ทิเบต จีน เวียดนาม และ

ไทย เนื่องจากจะแสดงใหเ้ห็นถึงเสน้สายของพฒันาการท่ีจะส่งมายงัไทยได ้ในส่วนของขอ้มลูพระโพธิสตัวจ์นุทีในดินแดนอื่นที่

ไม่เก่ียวขอ้งอาจไม่อยู่ในการศกึษาครัง้นี ้

 4.2 ศึกษาร่องรอยของพระโพธิสัตวจ์ุนทีในคมัภีรท์ี่การกล่าวถึงพระโพธิสัตวจ์ุนที โดยดูตัง้แต่ตน้ทางอย่างอินเดีย 

ทิเบต จีน เวียดนาม และไทย ทัง้นีก้ารเขา้ถึงคมัภีรอ์าจมีขอ้จ ากดัทางดา้นภาษา จึงจะใชเ้พียงเอกสารที่มีการแปลถอดความ

เป็นภาษาองักฤษหรือไทยแลว้เท่านัน้ 

 4.3 ศกึษารูปแบบงานศิลปกรรมทัง้จากของจรงิในกรณีที่อยู่ใกลแ้ละสามารถเดินทางได ้และศกึษาจากภาพถ่ายและ

ขอ้มลูจากหนงัสือหรือเอกสารต่าง ๆ ในกรณีที่อยู่นอกประเทศหรือไม่สามารถเดินทางไปได ้

5. ขั้นตอนการศึกษา 

 5.1 รวบรวมขอ้มลูต่าง ๆ จากหนงัสือ งานวิจยั รวมทัง้บทความและเอกสารออนไลน ์ที่มีขอ้มลูที่มีความเก่ียวขอ้งและ

มีการกล่าวถึงพระโพธิสตัวจ์นุที 

 5.2  ลงพืน้ท่ีถ่ายภาพและเก็บขอ้มลูจากวดัจีนนิกายและอนมันิกายในไทยที่มีการประดิษฐานพระโพธิสตัวจ์นุที 

 5.3 วิเคราะหรู์ปแบบของประติมากรรม ในบางชิน้อาจวิเคราะหต์ าแหน่งที่ตัง้หรือบรบิทอื่น ๆ รว่มดว้ย 

 5.4 น าขอ้มลูทัง้หมดมาสงัเคราะหแ์ลว้จดัท ารูปเล่มเพื่อน าเสนอ 

6. แหล่งขอ้มูลทีใ่ช้ในการศึกษา 

 6.1 หอสมดุกลางมหาวิทยาลยัศลิปากร วงัทา่พระและพระราชวงงัสนามจนัทร ์
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 6.2 ขอ้มลูจากการส ารวจภาคสนาม 

 6.3 ฐานขอ้มลูและเอกสารออนไลน ์
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  บทที ่2 
ทีม่าและรูปแบบของพระโพธิสัตวจ์ุนทใีนดินแดนต่าง ๆ 

 พระโพธิสตัวจ์นุทีเป็นพระโพธิสตัวท์ี่ปรากฏในศาสนาพุทธมหายานและวชัรยาน เป็นพระโพธิสตัวเ์พศหญิงถกูจดัอยู่

ในหมวดธยานิโพธิสตัว์5 มีจุดก าเนิดจากอินเดีย พระโพธิสตัวจ์ุนทีนัน้เชื่อว่าเป็นบุคลาธิษฐานของธารณีมนต์ เชื่อกันว่าหาก

ท่องธารณีมนตข์องพระองคพ์รอ้มกบัการท าสมาธิไปเรื่อย ๆ  พระองคจ์ะปรากฏกายขึน้มาและจะท าใหเ้ราสมหวงัและจะไม่ทิง้ผู้

บชูาไปไหนจะคอยอวยพรใหเ้สมอ6  โดยธารณีมนตข์องพระโพธิสตัวจ์นุทามีปรากฏทั่วไปในหลายคมัภีร ์เช่น จนุทาธารณีที่แตง่

โดยศานติเทวะและธารณีมนตท์ี่ปรากฏในสาธนมาลา เป็นตน้ ตวัอย่างของมนตธ์ารณีของพระจุนที เช่น“โอม จเล จุเล จุนเท 

สวาหะ”7  นอกจากนีย้งัมีความเชื่อว่าพระโพธิสตัวจ์นุทีถกูพฒันามาจากพระวชัรสตัวด์ว้ยเนื่องจากว่าในบางครัง้มีภาพของพระ

วัชรสัตวป์รากฏบนศิราภรณข์องพระโพธิสัตวจ์ุนที แต่ในโดยทั่วไปพระโพธิสัตวจ์ุนทีมกัถูกกล่าวถึงในฐานะพุทธมารดาของ

พระพทุธเจา้ทัง้ปวง มีการบชูากนัอยู่ในดินแดนอื่น ๆ นอกเหนือจากอินเดีย เช่น ทิเบต จีน และ ญ่ีปุ่ น ในญ่ีปุ่ นนัน้มีความเชื่อวา่

พระโพธิสตัวจ์นุทีมาจากพระทุรคาเทวีผูเ้ป็นชายาของพระศิวะที่เป็นแนวคิดที่แปลกกว่าที่อื่น8 โดยในบทนีจ้ะกล่าวถึงที่มาและ

รูปแบบของพระโพธิสตัวจ์นุทีที่ปรากฏในคมัภีรแ์ละงานศิลปกรรมโดยเริ่มจากอินเดีย ทิเบต จีน และเวียดนาม ตามล าดบั 

1.  พระโพธิสัตวจ์ุนทใีนอนิเดยี  

ก่อนอื่นตอ้งเกริ่นก่อนว่าพระโพธิสตัวจ์ุนทีในอินเดียนัน้ตามเอกสารจะมีพระนามว่าจุนทา เพราะฉะนัน้ในส่วนที่จะ

พูดถึงพระนามของพระโพธิสัตวจ์ุนทีของอินเดียจะขอเรียกเป็นพระโพธิสัตวจ์ุนทาทั้งหมดตามที่ปรากฏในเอกสารอา้งอิง  

นอกจากพระนามจนุทาที่มกัปรากฏตามคมัภีรต์่าง ๆ และเป็นชื่อเรียกสามญัของพระโพธิสตัวจ์นุทีในอินเดียแลว้นัน้ พบว่ายงัมี

ดว้ยกันอีกหลายชื่อ เช่น จันทา จันทรา จุนทรา จะเห็นไดว้่าในพระนามที่หลากหลายมีความเก่ียวขอ้งกับพระจนัทร ์อาจสืบ

เนื่องมาจากพระฉวีของพระองคท์ี่มกัถกูบรรยายว่าเป็นผูม้ีพระฉวีเหมือนพระจนัทร์9 ตวัอย่าง เช่น ธารณีบางบทที่กล่าวถึงว่า

พระโพธิสตัวจ์ุนทามีเปลวไฟพวยพุ่งไปทั่วพระวรกายจนถึงเหนือพระเศียรประดุจอญัมณีที่สว่างไสวหรือเสมือนกับพระจนัทร์

เต็มดวง หรือในบางธารณีก็มีการใหร้ายละเอียดว่าพระโพธิสตัวจ์นุทาเปรียบเสมือนรศัมีของพระจนัทร์10  

1.1 การปรากฏของพระโพธิสตัวจ์นุทา (จนุท)ี ในคัมภรี ์

พระโพธิสตัวจ์นุทาถกูกล่าวถึงครัง้แรกๆ ในมญัชศุรีมลูกลัป์ที่แต่งขึน้ในราว ค.ศ. 200 ในชื่อจนุทาวชัรี11 นอกจากนีย้งั

มีชื่อปรากฏอยู่ในคมัภีรท์างพระพทุธศาสนา เช่น ศิกษามจุจายะ ของ ศานติเทวะ, นิษปันนะโยคาวลี ของ อภยากร คปุตะ, สา-

 
5 จิรสัสา คชาชีวะ, วัชรยานตันตระในอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากหลักฐานทางโบราณคดี, 56. 
6 Bhattacharyya, Benoytosh, The Indian Buddhist Iconography (Calcutta : Firma K.L. Mukhopadhyay, 1968), 221. 
7 Ibid. 
8 Niyogi, Puspa, Buddhist Divinities (New Delhi : Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd., 2001),  122. 
9 Ibid. 
10 Getty, Alice, The god of Northern Buddhism (Rutland, Vt. : Charles E. Turtle, 1962), 129. 
11 Bhattacharyya, Benoytosh, The Indian Buddhist Iconography, 221. 
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ธนมาลา และธารณีมนต ์เป็นตน้12 ในที่นีจ้ะขอยกมาเพียงบางคัมภีรท์ี่มีการกล่าวถึงพระโพธิสัตวจ์ุนทาที่มีการแปลเป็น

ภาษาองักฤษและภาษาไทยแลว้เท่านัน้ เนื่องจากปัญหาทางดา้นภาษาสนัสกฤตที่ไม่สามารถแปลได ้  

1.1.1 นิษปันนะโยคาวล ี

นิษปันนะโยคาวลีเป็นคมัภีรท์ี่ถกูแต่งขึน้โดยอภยากร คปุตะ ในราว ค.ศ. 1084-1130 ภายในคมัภีรก์ล่าวถึง

มณฑลทั้ง 26 มณฑล ใน 26 บท รายละเอียดของพระโพธิสัตวต์่าง ๆ ที่ปรากฏภายในคัมภีรถ์ูกน ามาใชใ้นการสรา้งงาน

ศิลปกรรมและมีการแปลและคดัลอกไปในทิเบตและจีน13 ภายในคมัภีรพ์ระโพธิสตัวจ์ุนทาปรากฏอยู่ในหลากหลายกลุ่มของ

พระธยานิพุทธ เช่น ภาพมัญชุวรมณฑลพระโพธิสัตวจ์ุนทาปรากฏอยู่ในกลุ่มของพระไวโรจนะ ส่วนในธรรมธาตุวาคีศวร-

มณฑลปรากฏอยู่ในกลุ่มของพระอโมฆสิทธิ14  ส่วนรูปลักษณข์องพระโพธิสัตวจ์ุนทานั้นมีการใหร้ายละเอียดที่แตกต่างกัน

ออกไปในแต่ละมณฑลท่ีปรากฏดงันี ้

1) ในธรรมธาตวุาคีศวรมณฑล รูปลกัษณข์องพระองคม์ีพระฉวีสีขาว  ถือลกูประค าในพระหตัถท์ัง้สอง15  

2) ในกาลจกัรมณฑล จนุทาปรากฏเป็นชายาของตกักิราชผม้ีรูปลกัษณเ์หมือนกบัพระรตันสมัภวะ มีการให้

รายละเอียดของพระโพธิสตัวจ์นุทาไวว้่า 

 “จนฺุทา ศกฺุลา สวฺยาภย า มทฺุคร-กนฺุเตา วามาภย า ปทฺม-ทนฺเทา วิภราณา” 

 แปลว่า พระจุนทามีพระฉวีสีขาว ในสองพระหตัถถื์อกระบองและมีด และอีกสองพระหตัถถื์อดอกบวัและ

ไมเ้ทา้16 

  3) ในมญัชวุรมณฑล มีการใหร้ายละเอียดเอาไวว้่า 

   “จุนฺทา จนฺทฺรวรฺณา ษทฺวิมฺศติภุชา ปรฺธานาภฺย า หฦดิ มูลมูทร  า ทกฺษไณรภย า ขทฺค า รตฺนทาม 

พีชปุร  า ศร   ปรศ  คท า มุทฺคร   องกุศ  วชฺร   ตริปตากาภินย  อกฺษสูตร   จ ; วาไมศฺจินฺตามณิธฺวช  ปท  กมนฺฑลุมฺ ปาศ  จาป  ศกฺติมฺ 

จกรฺมฺ ขทฺค  ตรฺชน  ฆณฺต า ภิณฺฑิปาล  ปรฺชฺญาปารมิตาปสฺุตก  จ วิภฺรติ” 

แปลว่า พระโพธิสตัวจ์นุทามจี านวนพระกรมากถงึ 26 กร มีผิวกายสีขาวเหมือนดวงจนัทร ์สองพระหตัถอ์ยูใ่นท่าจนุ

ทามทุรา17 พระหตัถท์างดา้นขวาประกอบไปดว้ยรายละเอยีดของถือและท่าทางดงันี ้อภยัมทุรา, ดาบ, จินดามณี, มะนาว, ลกู

 
12 Niyogi, Puspa, Buddhist Divinities,122. 
13 Nishpannayogavali, accessed March 11, 2021, available from https://www.wisdomlib.org/definition/nishpanna 

yogavali. 
14 Niyogi, Puspa, Buddhist Divinities, 122. 
15 Ibid, 123 and 128. 
16 Bhattacharyya, Benoytosh, The Indian Buddhist Iconography, 222. 
17 จนุทามทุรามีลกัษณะเดียวกบัธรรมจกัรมทุราของพระไวโรจนะ 
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ธน,ู ขวาน, กระบอง, คอ้น, ขอสบั, สายฟ้า, คมัภีรพ์ระไตรปิฏก และประค า ส่วนพระหตัถท์างดา้นซา้ยประกอบไปดว้ย ธงที่มี

รูปจินดามณี, ดอกบวั, ประค า, บ่วง, ธน,ู หอก. จกัร, ดาบ, ตารชาญี18, ถว้ยหรือบาตร, พิณ-ฑิปาล19 และคมัภีรป์รชัญาปรม-ิ

ตา20 

1.1.2 สาธนมาลา 

คมัภีรส์าธนมาลาเป็นคมัภีรท์ี่ใชเ้ป็นส่วนหนึ่งในการสรา้งสรรคง์านประติมากรรมและจิตรกรรมเนื่องจาก

ภายในมีการบรรยายถึงรูปลกัษณท์างประติมานวิทยาเอาไว ้เชื่อว่าถกูแต่งขึน้ในราวครสิตศ์ตวรรษที่ 5-1121 พระโพธิสตัวจ์นุทา

ก็ปรากฏอยู่ในคมัภีรส์าธนมาลาดว้ยเช่นกนัโดยมีการบรรยายถึงดงันี ้  

 ในคมัภีรส์าธนมาลา บทท่ี 131 จนุทาสาธนมฺ มีการอธิบายรูปลกัษณข์องพระโพธิสตัวจ์นุทาดงันี ้

  “ตตศฺรุมฺ นิษปนฺน  จุนฺท  ศรจฺจรฺทฺรปฺรภ า จตุรฺภุช า สรฺวาลงฺการภูษิต า ทกฺษิเณ วรท า วาเม ปสฺุตกปทฺมธร า 

เศษภชุาภฺย า ปตฺตรธร า ปทฺมจนฺทฺเร สตฺตฺวปรยงฺกาสีน า ภาวเยตุ” 

แปลว่า พระองคม์ี 4 กร พระหตัถข์วาแสดงวรทมทุรา (ประทานพร) พระหตัถท์างดา้นซา้ยถือคมัภีรแ์ละดอกบัว พระ

หตัถท์ัง้สองที่เหลือถือบาตร (อยู่ในธยานมทุราเพื่อประคองบาตร) ประทบันั่งในท่าขดัสมาธิราบ22  

 นอกจากบทที่ 131 แลว้ยงัปรากฏในสาธนมาลาบทที่ 174 ปรากฏร่วมกบัพระโพธิสตัวอ์งคอ์ื่น ๆ ในกุรุกุลลามณฑล 

ไดแ้ก่ ประสนันะตารา, นิสปันนะตารา, ชายาตารา, การณะตารา, อปราชิตา, ประดีปะตารา และ เคารีตารา โดยพระโพธิสตัว์

ทกุองคม์ีการใหร้ายละเอียดไวใ้นสาธนมาลาบทที่ 174 ว่า  

“เอตาศฺจ สรวา รกฺตวรฺณาะ ปญฺจตถาคตมุกุฏา วชฺรปรฺยนกนิษณฺณา ทกฺษิณาภุชาภยามฺ วรทมูทรา -

อากรฺณปรูติศรธรา วามภชุาภยามฺ อตฺุปล-จาปธราะ” 

แปลว่า ทกุองคม์ีพระฉวีสีแดง สวมมงกฎุที่มีพระธยานิพทุธประดบัที่ดา้นบน ประทบันั่งในท่าวชัรประยงัคะ พระหตัถ์

อยู่ในท่าวรทมทุรา และอีกพระหตัถด์งึคนัธนถูึงพระกรรณ ส่วนอีก 2 พระหตัถถื์อดอกบวัสีฟ้า และลกูธนู23  

 
18 ในมทุราดงักล่าวมีลกัษณะปลายนิว้ชีห้นัขึน้ขึน้ดา้นบน 
19 อาวธุชนิดหนึ่งมีลกัษณะคลา้ยลกูธนหูรือหอกขนาดเล็กใชส้  าหรบัขวา้งปา 
20 Bhattacharyya, Benoytosh, The Indian Buddhist Iconography, 222-223. 

 21 The Editor of Encyclopaedia Britannica, Sadhana, accessed March 11, 2021, available from https://www.britannica. 
com/topic/sadhana#ref103147. 

22 เชษฐ์ ติงสญัชล,ี ศิลปะไทย: ภายใต้แรงบันดาลใจจากศิลปะอินเดยีแบบปาละ (นนทบรุ ี: โรงพิมพม์ติชนปากเกรด็, 2558), 
281. 

23 Bhattacharyya, Benoytosh, The Indian Buddhist Iconography, 222. 
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ภาพที่ 1 พระโพธิสตัวจ์นุทา 4 กร ที่พิพิธภณัฑสถานแห่งชาตินวิเดลี                                                                                                                       
ที่มา : from https://www.exoticindiaart.com/book/details/assimilation-of-brahmanism-into-buddhism-NAO396/ 

1.2 การปรากฏของพระโพธิสตัวจ์นุทาในงานศิลปกรรมของอินเดีย 

 ในงานศิลปกรรมพบว่าพระโพธิสตัวจ์นุทาปรากฏแตกต่างกนัออกไปในส่วนของจ านวนกร พบตัง้แต่ 2 กรไปจนถึง 18 

และ 26กร24 โดยมีทัง้รูปแบบที่ตรงตามที่มีการบรรยายไวใ้นคมัภีรแ์ละไม่ตรงตามคมัภีรก์็มีเช่นกนั  โดยแบ่งออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม

ใหญ่ คือ กลุ่มที่มี 4 กรและกลุ่มที่มีมากกว่า 6 กรขึน้ไป 

1.2.1 พระโพธิสตัวจ์นุทา 4 กร 

  พระโพธิสตัวจ์นุทา 4 กรที่พบในอินเดียจากตวัอย่าง 2 ชิน้ ชิน้แรกเป็นพระโพธิสตัวจ์นุทาในศิลปะปาละจดั

แสดงอยู่ที่พิพิธภณัฑสถานแห่งชาตินิวเดลี (ภาพที่ 1) และชิน้ที่สองเก่ากว่าชิน้แรกอยู่ที่ถ  า้เอลโลร่า (ภาพที่ 2) หากไม่นบัเรื่อง

ของเครื่องแต่งกายที่ต่างกนัเพราะเป็นความนิยมตามช่วงสมัยและภมูิภาค ทัง้สององคม์ี 4 กร และมีพระหตัถท์ัง้สองอยู่ในท่า-

ธยานมุทรา ต่างกันที่ชิน้แรกมีบาตรในมือส่วนชิน้ที่สองนั้นไม่มี พระหัตถ์ที่ เหลือทางดา้นซ้ายของทั้งสองชิน้ถือดอกบัว

เหมือนกนั ส่วนพระหตัถท์างดา้นขวา ชิน้แรกถือประค า และชิน้ท่ีสองถือกลองบณัเฑาะว ์ส่วนตวัอย่างอีกชิน้หนึ่งจากบรติิชมิว

เซียมเป็นพระโพธสตัวจ์นุทาในศิลปะปาละเช่นเดยีวกบัองคแ์รก (ภาพท่ี 3) สงัเกตที่จ านวนพระกรและของถือมีความคลา้ยคลงึ

กบัชิน้แรก (ภาพท่ี 1) แต่ต่างกนัตรงที่ไม่มีบาตรเท่านัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24 Ibid, 219. 

ดอกบวั 

บาตร 

ประค า 
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ภาพที่ 2 พระโพธิสตัวจ์นุทาที่ถ า้เอลโลรา่                                                                                                                                                    
ที่มา : เชษฐ์ ติงสญัชลี, ศิลปะไทย: ภายใต้แรงบันดาลใจจากศิลปะอินเดียแบบปาละ, 283. 

ภาพที่ 3 พระโพธิสตัวจ์นุทา 4 กร ที่บริติชมิวเซียม                                                                                                                                                 
ที่มา : https://www.britishmuseum.org/collection/object/A_1880-0709-127. 
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บาตร 

ดอกบวั ประค า 
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ภาพที่ 4 ภาพพระโพธิสตัวจ์นุทาประกอบในคมัภีรอ์ษัฏสาหะสริกาปรชัญาปรมิตา                                                                                                     
ที่มา :  Niyogi, Puspa, Buddhist Divinities, 88. 

 

พระโพธิสตัวจ์นุทา 4 กรยงัพบอยู่ในคมัภีรอ์ษัฏสาหะสริกาปรชัญาปรมิตา25 แต่งขึน้ราวคริสตศตวรรษที่ 11 ปัจจุบนั

เก็บรกัษาอยู่ที่มหาวิทยาลยัเคมบริดจ์26 (ภาพที่ 4) ลกัษณะที่ปรากฏคือพระหตัถท์ัง้สองอยู่ในท่าธยานมทุรารองรบับาตรและ

อีกสองพระหตัถท์ี่เหลือถือประค าและคมัภีร ์จะเห็นไดว้่ารูปลกัษณน์ัน้ไม่ต่างจากที่ปรากฏอยู่ในงานประติมากรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 พระโพธิสัตวจ์นุทา 6 กรขึน้ไป 

  พระโพธิสตัวจ์นุทาตัง้แต่ 6 กรขึน้ไป (ภาพท่ี 5-8) จะมีลกัษณะทางประติมานวทิยาที่แตกต่างจากกลุ่มที่มี 4 

กร  ไดแ้ก่ จ านวนกรท่ีเพิ่มขึน้ท าใหม้ีของถือในพระหตัถเ์พิ่มขึน้ โดยของที่เพิ่มเขา้มาเช่น ดาบ, บ่วง, สงัข,์ มีด, กระดิ่ง, ขอสบั, 

ธง, จักร, หมอ้ และคนโท เป็นตน้ ในส่วนของมทุราหลักที่มกัพบเป็นท่าธยานมทุราในกลุ่มตัวอย่างที่มี 4 กรก็เปล่ียนเป็นท่า

ธรรมจักรมุทราดว้ย นอกจากรายละเอียดดังกล่าวที่มีร่วมกันก็จะมีบางชิน้ที่มีลักษณะที่ต่างออกไป เช่น ชิน้ที่จัดแสดงที่

พิพิธภณัฑ ์Baroda (ภาพที่ 6) ส่ิงที่แปลกในงานชิน้นีค้ือการที่พระโพธิสตัวป์ระทบันั่งบนรูปบุคคล ทัง้นีม้ีผู้อธิบายว่าในสาธน-

มาลามีการกล่าวถึงการนั่งบนสตัตวะ ซึ่งสตัตวะในที่นีอ้าจหมายถึงรูปสตัวห์รือบุคคลก็ได้27 ส่วนอีกชิน้หนึ่งที่มีลกัษณะพิเศษ

คือชิน้ท่ีมี 18 กร ท่ีพบที่นาลนัทา (ภาพท่ี 8) ประทบันั่งบนบลัลงักด์อกบวัมีมนษุยนาคสองตนมารองรบัท่ีฐาน28 

 

 

 25 คมัภีรข์องพทุธศาสนาฝ่ังมหายานว่าดว้ยปัญญาอนัประเสริฐเชื่อว่าถกูแต่งตัง้แต่ช่วง พศว. 5-7 แต่หลกัฐานที่พบเป็นของที่ถกูท า
ขึน้ในช่วงราชวงศป์าละ สมยัพระเจา้มหิปาละ 

26 Niyogi, Puspa, Buddhist Divinities, 122. 
27 Ibid, 125-126. 
28

 Ibid, 126-127. 

ประค า คมัภีร ์

บาตร 
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ภาพที่ 5 พระโพธิสตัวจ์นุทา 12 กร                                                                                                                                                                      
ที่มา :  Niyogi, Puspa, Buddhist Divinities, 89. 

ภาพที่ 6 พระโพธิสตัวจ์นุทา 16 กร จดัแสดงที่พิพิธภณัฑ ์Baroda                                                                                                                                                               
ที่มา :  Niyogi, Puspa, Buddhist Divinities, 90. 
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ภาพที่ 7 ภาพพระโพธิสตัวจ์นุทา 16 กร ในคมัภีรอ์ษัฏสาหะสริกาปรชัญาปรมิตา แสดงของถือที่หลากหลายและแสดงธรรมจกัรมทุรา                                                                                              
ที่มา :  Niyogi, Puspa, Buddhist Divinities, 88. 

ภาพที่ 8 พระโพธิสตัวจ์นุทา 18 กร พบที่นาลนัทา                                                                                                                                                                  
ที่มา :  Niyogi, Puspa, Buddhist Divinities, 92. 
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1.3 วิเคราะหรู์ปแบบของงานศิลปกรรมพระโพธิสัตวจ์ุนทาในอนิเดีย 

รูปแบบของพระโพธิสตัวจ์นุทาทัง้หมดที่พบนัน้จะเห็นไดว้่ามีทัง้ที่ตรงตามคมัภีรแ์ละไม่ตรงตามคมัภีรบ์า้ง โดยพบว่า

จะยึดรูปแบบจากคมัภีรส์าธนมาลาในการสรา้งเป็นส่วนใหญ่ ทัง้นีค้งเนื่องจากตวัคมัภีรเ์ป็นเพียงเครื่องมือเพื่อใหช้่างไดใ้ชเ้ป็น

พืน้ฐานในการสรา้งเท่านั้นส่วนรูปลักษณก์็อาจเปล่ียนแปลงไปไดต้ามรสนิยม เวลา และพืน้ที่ งานประติมากรรมของพระ

โพธิสตัวจ์นุทาจากตวัอย่างที่ยกมาขา้งตน้พบว่าในกลุ่มที่มีจ านวน 4 กรเป็นกลุ่มที่มีลกัษณะประติมานวิทยาค่อนขา้งตรงตาม

สาธนมาลาและพบหลายชิน้ ท าใหไ้ม่พบปัญหาในการระบวุ่าเป็นพระโพธิสตัวจ์นุทาหรือไม่ แต่ในกลุ่มที่พบตัง้แต่ 12 กรขึน้ไป

มีผู้แย้งว่าอาจเป็นรูปของนางปรชัญาปรมิตา29 เนื่องจากประติมานบางอย่างที่ปรากฏไปตรงกับประติมานวิทยาของนาง

ปรชัญาปรมิตา เช่น คมัภีรท์ี่มีดอกบวัรองรบั, ท่านั่งวชัรประยงัคะ และการท าท่าธรรมจกัรมทุรา30 เป็นตน้ โดยในคมัภีรส์าธน-

มาลาไดม้ีการใหร้ายละเอียดของนางปรชัญาปรมิตาไวว้่ามี 4 กร ประทบันั่งในท่าวชัระประยงัคะ พระหตัถค์ู่หนึ่งท าธรรมจกัร

มทุรา ส่วนพระหตัถท์ี่เหลือดา้นขวาท าอภยัมทุรา ส่วนดา้นซา้ยถือดอกบวัที่รองรบัคมัภีร ์31 ตวัอย่างงานประติมากรรมที่ปรากฏ

ของนางปรชัญาปรมิตา เช่น 2 ชิน้ที่พบที่นาลนัทา (ภาพที่ 9 และ 10) แสดงใหเ้ห็นถึงรูปแบบที่ค่อนขา้งตรงตามที่บรรยายใน 

สาธนมาลา ดว้ยเหตุนีเ้องยงัคงท าใหเ้ป็นที่ถกเถียงว่าประติมากรรมกลุ่มดงักล่าวนัน้เป็นรูปแทนของพระโพธิสตัวอ์งคใ์ด  แต่

หากพิจารณาจากรูปแบบโดยยึดเอาประติมานท่ีถกูบรรยายไวใ้นสาธนมาลาเป็นหลกั กลุ่มพระโพธิสตัวจ์นุทาที่มีตั้งแต่ 12 กร 

ขึน้ไปแลว้ท าท่าธรรมจกัรมทุรานัน้ควรจะเป็นนางปรชัญาปรมิตามากกว่า เนื่องจากธรรมจกัรมทุราไม่ใช่มทุราหลกัตามประติ

มานของพระโพธิสตัวจ์ุนทา ดงัจะเห็นไดจ้ากพระโพธิสตัวจ์ุนทาในกลุ่ม 4 กร (ภาพที่ 1-4) ที่ลกัษณะค่อนขา้งตรงตามสาธน

มาลาไม่มีชิน้ไหนที่อยู่ในท่าธรรมจกัรมทุราเลย ในท่ีนีจ้ึงขอสนันิษฐานว่ากลุ่มประติมากรรมชิน้ท่ีมีตัง้แต่ 12 กร ขึน้ไป เป็นนาง

ปรชัญาปรมิตา 

อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสงสัยว่าในกลุ่มที่มีจ านวน 18 กรที่คาดว่าน่าจะเป็นนางปรชัญาปรมิตานั้น รูปแบบกลับไป

ปรากฏอย่างเด่นชัดอยู่ในรูปลักษณข์องพระโพธิสัตวจ์ุนทีในศิลปะทิเบตและจีน อาจเป็นไปไดว้่าเป็นการหยิบยืมเพียงแค่

รูปแบบเท่านัน้  

 

 

 

 

 
29 Ibid, 124-127. 
30 การท าธรรมจกัรมทุราของพระโพธิสตัวจ์นุทามีปรากฏเช่นกนัในมญัชวุรมณฑล ในรูปแบบของพระโพธิสตัวจ์นุทาที่มี 26 กร โดย

ถกูเรียกชื่อท่าว่าจนุทามทุรา 
31

 Niyogi, Puspa, Buddhist Divinities, 112. 
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ภาพที่ 9 นางปรชัญาปรมิตา 4 กร พบที่นาลนัทาแสดงรูปลกัษณต์ามรายละเอียดในสาธนมาลา                                                                                                                                                                  
ที่มา :  Niyogi, Puspa, Buddhist Divinities, 89. 

ภาพที่ 10 นางปรชัญาปรมิตา 4 กร พบที่นาลนัทา ลกัษณะเหมือนตวัอย่างชิน้แรกทกุประการยกเวน้ฉตัรที่ตดิกบัแผ่นหลงั                                                                                                                                                                 
ที่มา :  Niyogi, Puspa, Buddhist Divinities, 90. 
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2. พระโพธิสัตวจ์ุนทใีนทเิบต 

 ในดินแดนทิเบตไดม้ีการบัเอาศาสนาพุทธจากอินเดียเขา้ไปตัง้แต่ในช่วงคริสตศ์ตวรรษที่ 7 และเขา้มาอย่างเขม้ขน้

ในช่วงคริสตศตวรรษที่ 9 และ 11 โดยศาสนาพุทธแบบตนัตระที่เขา้มาในทิเบตนัน้กลายเป็นศาสนาประจ าชาติและมีการแปล

คมัภีรต์่างๆ เป็นภาษาทิเบตดว้ย32 ซึ่งคมัภีรส่์วนมากที่ใชศ้ึกษาเก่ียวกับวชัรยานและตนัตระในปัจจุบนันัน้เป็นฉบบัที่แปลมา

จากของทิเบตเสียส่วนใหญ่เนื่องจากตน้ฉบบัภาษาสนัสกฤตนัน้สญูหายไป33  

 2.1 ประติมานวิทยาของพระโพธิสัตวจ์นุททีีพ่บในทเิบต 

 รูปแบบที่ปรากฏของพระโพธิสตัวจ์นุทีในทิเบตจากการศกึษาพบว่ามีตวัอย่างเดียวที่สามารถระบรุะยะเวลาไดแ้น่ชดั 

โดยปรากฏอยู่ในต ารา Kanjur34 ของมองโกล (ภาพที่ 11) ที่ไดแ้ปลมาจากตน้ของฉบับทิเบตเป็นภาษามองโกลและแมนจู  

สนันิษฐานว่าน่าจะเริ่มแปลตัง้แต่ในสมยัราชวงศห์ยวน35 รูปลกัษณข์องพระโพธิสตัวจ์ุนทีที่ปรากฏนัน้ มี 4 กร พระหตัถค์ู่หน่ึง

อยู่ในท่าธยานมทุรารองรบับาตร พระหตัถท์ี่เหลือดา้นขวาท าท่าวรธมทุราส่วนดา้นซา้ยมองไม่ชดั ที่พระกรซา้ยมีกา้นดอกบวั

พาดผ่านท่ีดอกบวัรองรบัคมัภีร ์ลกัษณะที่ปรากฏดคูลา้ยกบัท่ีปรากฏในกลุ่มของพระโพธิสตัวจ์นุทา 4 กรในศิลปะอินเดีย (ภาพ

ที่ 1-4) และรูปแบบบางอย่างตรงกับในสาธนมาลาบทที่ 131 ดว้ย ยิ่งไปกว่านัน้ชื่อที่ใชเ้รียกยงัเรียกว่าจุนทาตามแบบอินเดีย

แสดงใหเ้ห็นถึงการสืบทอดรูปแบบและความเชื่อที่ต่อมาจากอินเดียอย่างชดัเจน  

 

 

 

 

 

 

 

 
32 พระพรหมคณุาภรณ ์(ป.อ. ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนาในอาเซีย (กรุงเทพฯ : โรงพิมพพ์ระพทุธศาสนาของธรรมสภา, 2555), 

136-139. 
33 Bhattacharya, Benoytash, Sadhanamala Vol. II (Baroda : Oriental Institute, 1968), 18-19. 
34 เป็นต าราที่รวบรวมประติมานวิทยาของพระพทุธเจา้ พระโพธิสตัว ์รวมถึงเทพต่าง ๆ ในพทุธศาสนาแบบวชัรยาน มีจ านวน

ทัง้หมด 108 บท มีทัง้ขอ้ความบรรยายและภาพประกอบ 
35 Chandra, Lokesh, Buddhist Iconography (New Delhi : International Academy of Indian Culture and Aditya 

Prakashan, 1991), 8. 
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ภาพที่ 11 พระโพธิสตัวจ์นุทา 4 กรในต ารา Kanjur มีรูปแบบที่คลา้ยกนักบักลุ่มพระโพธิสตัวจ์นุทา 4 กรในอินเดีย                                                                                                                                        
ที่มา : Chandra, Lokesh, Buddhist Iconography, 737. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อีกรูปแบบหนึ่งที่พบเป็นรูปแบบที่นิยมในงานร่วมสมยันัน้คือรูปแบบท่ีมี 18 กร (ภาพที่ 12) โดยมีลกัษณะทางประติ

มานวิทยาดงันี ้มี 1 เศียร 3 เนตร 18 กร 2 คู่หนา้พระหตัถค์ู่หน่ึงอยู่ในท่าโพธยาครีมทุราและอีกคู่หน่ึงอยูใ่นท่าธยานมทุรา  พระ

กรที่เหลือดา้นขวาในพระหตัถป์ระกอบไปดว้ยของถือ ไดแ้ก่ ดาบ ประค า ดอกบวั ขอสบั ขวาน วชัระ และอภยัมทุรา ส่วนพระ

กรซา้ยประกอบไปดว้ยของถือในพระหตัถด์งันี ้ดอกไม ้รม่  หมอ้น า้ บ่วง ธรรมจกัร สงัข ์และหมอ้ยา ลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้มี

ความคลา้ยคลงึกนักบักลุ่มพระโพธิสตัวจ์นุทาหรือนางปรชัญาปรมิตา 18 กรที่พบที่นาลนัทา (ภาพท่ี 8) แต่เนื่องดว้ยตวัอย่างที่

พบในงานรว่มสมยัของทิเบตมีระยะเวลาที่ทิง้ช่วงห่างกนัมากกบัตวัอย่างจากนาลนัทา (ภาพท่ี 8) ท าใหเ้ชื่อมโยงความสมัพนัธ์

กนัไดย้าก จึงจะขอยกประเด็นนีไ้ปกล่าวในส่วนของพระโพธิสตัวจ์นุทีในจีนเนื่องจากรูปแบบรว่มสมยัที่พบในทิเบตนัน้พบในจนี

ดว้ยเช่นกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คมัภีร ์

วรทมทุรา 

ธยานมทุรา

รองรบับาตร 
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ภาพที่ 12 พระพระบฎรูปโพธิสตัวจ์นุทา 18 กร เป็นรูปแบบที่พบเจอไดเ้ป็นปกติในงานรว่มสมยั                                                                                                                                                
ที่มา : https://www.explosionluck.com/collections/buy-buddhist-art-tibetan-

thangkas/products/cundi?utm_source=pinterest&utm_medium=social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. พระโพธิสัตวจ์ุนทใีนจีน 

พระโพธิสตัวจ์นุทีจะปรากฏในความเชื่อและคมัภีรเ์ป็นครัง้แรกในจนีสมยัราชวงศถ์งั และจะปรากฏเป็นงานศิลปกรรม

ในสมยัหยวนและเด่นชดัในสมยัหมิงและชิง โดยจะขออธิบายโดยใชช้่วงสมยัเป็นตวัแบ่งดงันี ้ 

3.1 สมัยราชวงศถั์ง  

ในดินแดนจีนการปรากฏขึน้ของพระโพธิสัตวจ์ุนทีนั้นจากการคน้ควา้ไม่พบว่ามีการปรากฏอยู่เลยตัง้แต่ก่อนสมยั

ราชวงศถ์งั ถึงแมว้่าศาสนาพทุธจะเริ่มมีบทบาทและเขา้มาในดินแดนจีนตัง้แต่สมยัราชวงศฮ์ั่นแลว้ก็ตาม โดยสมยัราชวงศถ์งัมี

การปรากฏขึน้ของชื่อและความเชื่อของพระโพธิสัตวจ์ุนทีขึน้เป็นครัง้แรกในรูปของจุนทีธารณีมนตท์ี่เป็นส่วนหนึ่งในพระ

ไตรปิฏกฉบบัท่ีภิกษุทิวากร36แปลโดยระบเุนือ้หาไวด้งันี ้

“ครัง้หนึ่งเมื่อพระพุทธเจา้ประทบัอยู่ที่เชตะวนัวิหาร พระองคไ์ดก้ล่าวถึงพระธรรมแห่งจุนทีธารณีมนต์อนัเป็นหัวใจ

ของพทุธมารดาของพระพทุธเจา้เจ็ดลา้นองค ์โดยมีความดงันี ้ 

 
36 ภิกษุทิวากรเป็นภิกษุชาวอินเดียที่เดินทางมายงัประเทศจีนใน ค.ศ. 676 สมยัราชวงศถ์งั 
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 นะมะ สปตฺานามฺ สมฺยกฺสมฺพทฺุธ โกฏีนามฺ I ตดฺยถา โอมฺ จเล จเูล จนุที สวาหา II37 

พระพทุธองคไ์ดก้ล่าวต่อไปว่า หากผูใ้ดสวดธารณีนีแ้ปดแสนครัง้บาปทัง้มวลจะถกูลบลา้งไป และจะไดไ้ปเกิดใหม่ใน

พุทธเกษตร ไดพ้บกับพระโพธิสตัวแ์ละพระพทุธเจา้ หากสวดแสนครัง้จะไดพ้บพระพุทธเจา้และพระโพธิสตัวใ์นความฝัน และ

จะส ารอกเอามลทินแห่งบาปออกมา หากสวดสองแสนครัง้ก็จะปรากฏผลเช่นเดียวกับสวดแสนครัง้ แต่หากสวดสองแสนครัง้

แลว้ไม่ไดร้บัความฝันท่ีดีแปลว่าไดก้ระท าบาปมหนัตม์าและตอ้งสวดต่อไปอีกเจ็ดแสนจบบาปจึงช าระลา้งบาปได”้38 

นอกจากนีภิ้กษุทิวากรยงัไดบ้รรยายต่อไปถึงการประกอบพิธีสวดธารณีมนตไ์วด้งันี ้

“ที่ดา้นหนา้ของพระพุทธรูปหรือเจดียท์ี่จะใชท้ าพิธี ใหช้ าระลา้งพืน้ที่ดว้ยน า้นม จดัตัง้มณฑลพิธีในรูปส่ีเหล่ียมขนาด

เล็กหรือใหญ่ก็ได้ ตกแต่งด้วยดอกไม้, เครื่องหอม, ก ายาน, อาหาร, ธง, เครื่องดื่ม,ตะเกียง และเทียน เพื่อเป็นเครื่อง

สักการะบูชา สวดมนตส์ าหรบัพรมน า้มนตไ์ปทั่วทั้ง 4 ทิศ นั่งลงตรงกลางมณฑลและหันหนา้ไปทางทิศตะวันออกและสวด

ธารณีมนต ์1,080 จบ เสร็จแลว้ถือดอกไมด้ว้ยสองมือและสวดธารณีอีก 1,080 จบ และฉีกดอกไมโ้ปรยไปท่ีกระจก มองเขา้ไป

ในกระจกและสวดธารณีอีก 1,080 จบ  หลงัจากนัน้มองไปยงัรูปของพระพุทธเจา้และพระโพธิสตัวท์ี่ปรากฏอยู่ภายในกระจก

และจึงสวดธารณีอีก 1,080 จบ และโปรยดอกไมถ้วายเป็นพทุธบชูา และทกุสิ่งที่ถามจะไดร้บัค าตอบ หากตอ้งการไล่ส่ิงชั่วรา้ย

หรือความป่วยไข ้ใหใ้ชใ้บไมท้ี่ประกอบพิธีสวดมาทาลงบนร่างแลว้จะหาย หรือใชใ้บไมท้าลงบนรูปวาดของผูป่้วยก็จะหาย

เช่นกัน หากเดินทางไกลถา้สวดธารณีมนตน์ีก้็จะแคลว้คลาดปลอดภัย หากถูกจองจ าก็จะถูกปลดปล่อยดว้ยอาณุภาพของ

ธารณี หากที่ใดเกิดน า้ท่วม ฝนแลง้ หรือมีโรคระบาด ก็ใหผ้สมเนย เมล็ดงา และขา้วสาร สวดธารณีแลโยนลงไปในกองไฟทัง้

เชา้และค ่า 6 ครัง้ ในเวลา 7 วนั ปัญหาต่าง ๆ จะหายไป พิธีสดุทา้ยคือใหว้าดรูปเจดียล์งบนรมิฝ่ังแม่น า้และสวดธารณีหกแสน

จบ จะไดพ้บกบัพระอวโลกิเตศวร ตารา หรือวชัรปาณี และพรที่ขอจะสมหวงั”39 

นอกจากฉบบัของภิกษุทิวากรแลว้ในสมยัราชวงศถ์ังยงัมีการแปลจุนทีธารณีมนตอ์ีกฉบบัหนึ่งโดยภิกษูอโมฆวัชระ 

นอกจากเนือ้หาของธารณีแลว้ยงัมีการบรรยายถึงลกัษณะทางประติมานวิทยาของพระโพธิสตัวจ์นุทีไวด้ว้ย เช่น สวมชุดสีขาว 

ผิวกายสีทอง ประทบันั่งอยู่บนดอกบวั มีหลายมือ ในแต่ละมือถือขา้วของต่าง ๆ เช่น หมอ้น า้ ประค า คมัภีร ์เป็นตน้40  

3.2 สมัยราชวงศซ์่ง 

ต่อมาในสมยัราชวงศซ์่งมีต  านานที่กล่าวถึงพระโพธิสตัวจ์นุที เล่าถึงพระรูปหนึ่งนามว่าวชัรโพธิไดช้่วยเหลือจกัรพรรดิ

เสวียนจงแห่งราชวงศถ์งัจากภยัแลง้ที่ยาวนานถึงหา้เดือน โดยตัง้ปรมัพิธีและแท่นบชูาส าหรบัพิธีสวดมนตต์่อพระโพธิสตัวจ์ุนที

ในวดักลางเมืองลั่วหยาง ในพิธีกรรมพระวชัรโพธิไดท้ าการวาดภาพของพระโพธิสตัว ์และขณะที่ก าลงัวาดคิว้และดวงตานั้น 

 
37 Rulu, Teachings of the Buddha (US : Authorhouse, 2012), 56. 
38

 Ibid. 
39 Ibid, 57. 
40 Granoff, Phyllis, and Koichi Shinohara, Images in Asian Religions: Texts and Contexts (Canada : UBC Press, 2004), 

226-229. 
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จากทอ้งฟ้าที่สว่างไม่มีเมฆกลบักลายเป็นมืดครึม้และเมื่อวาดเสร็จฝนก็ตกลงมาทนัที โดยในขณะนัน้จกัรพรรดิเสวียนจงไดส่้ง

พระจากราชส านกันามว่าล่ีเซียงไปเฝา้ดเูหตกุารณเ์พื่อกลบัมารายงานตน41 

ในสมยัราชวงศซ์่งเช่นเดียวกัน ไดม้ีภิกษุรูปหนึ่งนามเตา้เจิน42 ไดเ้ขียนบรรยายถึงการประกอบพิธีบูชาพระโพธิสตัวจ์ุ

นทีไว้ว่า ในการประกอบพิธีสวดธารณีมนตน์ั้นจะตอ้งเตรียมกระจกไวบ้นแท่นบูชาวางไวเ้บือ้งหน้าของพระพุทธเจา้ในวัน

พระจนัทรเ์ต็มดวง ผูส้วดตอ้งนั่งหนัหนา้เขา้หากระจก จดุเครื่องหอมถวายและพรมน า้มนต ์หลงัจากนัน้จึงเริ่มท าจนุทีมทุราและ

สวดธารณีมนต ์108 จบ เมื่อประกอบพิธีเสร็จแลว้ให้เก็บกระจกไวใ้นถุงผ้า และน าออกมาวางใหม่เมื่อตอ้งการประกอบ

พิธีกรรมอีกครัง้43 

จะเห็นไดว้่าการสวดมนตธ์ารณีจนุทีรวมไปถึงพิธีกรรมการฝึกสมาธิโดยผ่านการสวดธารณีของพระโพธิสตัวจ์นุทีนัน้

เริ่มปรากฏขึน้ตัง้แต่ในสมยัราชวงศถ์งัตามการบรรยายของภิกษุทิวากร และมีการปฏิบตัิสืบเนื่องมาจนถึงสมยัราชวงศซ์่ง โดยมี

ทัง้พิธีการสวดแบบธรรมดา และการสวดต่อหนา้กระจกที่แท่นบูชา จะสงัเกตไดว้่าในการประกอบพิธีกรรมในสมยัราชวงศถ์งั

และซ่งไม่ปรากฏรายละเอียดที่บอกถึงการบูชารูปเคารพของพระโพธิสตัวจ์นุทีอยู่เลยแมว้่าจะมีคมัภีรท์ี่กล่าวถึงรูปลกัษณข์อง

พระโพธิสตัวจ์นุทีอย่างจนุทีธารณีมนตฉ์บบัที่แปลโดยภิกษุอโมฆะวชัระในสมยัราชวงศถ์งัแลว้ก็ตาม ทัง้ยงัไม่พบหลกัฐานของ

งานศิลปกรรมของพระโพธิสตัวจ์ุนทีทัง้งานประติมากรรมและจิตรกรรมอีกดว้ย ส่วนการประกอบพิธีผ่านกระจกนัน้เชื่อว่าใน

สมยัราชวงศถ์งัและซ่ง อาจใชก้ระจกธรรมดาในการประกอบพิธี เพราะในค าบรรยายของภิกษุทัง้สองรูปก็ไม่ไดใ้หร้ายละเอยีดที่

พิเศษของกระจก ในยุคนีจ้ึงไม่พบหลักฐานของกระจกที่มีรูปแบบเฉพาะส าหรับใช้ประกอบพิธีกรรมดว้ยเช่นกัน โดยงาน

ศิลปกรรมของพระโพธิสตัวจ์นุทีทัง้หมดที่พบนัน้จะเริ่มปรากฏขึน้ในยคุถดัไปคือราชวงศห์ยวน 

3.3 สมัยราชวงศห์ยวน หมิงและชิง 

ในช่วงท้ายของราชวงศ์ซ่ง ชาวมองโกลได้รุกรานเข้ามายังดินแดนจีนและครอบครองดินแดนในที่สุด จึงได้มี

การสถาปณาราชวงศใ์หม่คือราชวงศห์ยวนท่ีปกครองโดยชาวมองโกล โดยมีพระเจา้ซีโจว้หรือกบุไลข่านเป็นปฐมกษัตรยิใ์นยุค

นีร้าชส านกัหยวนไดเ้ปล่ียนการอุปถัมภศ์าสนาพุทธจากเดิมที่พุทธสายหลกัที่เป็นพุทธมหายานโดยเฉพาะนิกายฌานมาเป็น

พุทธศาสนาวชัรยานที่ไดร้บัมาจากทิเบต และยกพุทธศาสนาวชัรยานเหนือศาสนาอื่น ๆ ในดินแดน เนื่องดว้ยผลทางเรื่องของ

การเมืองและความศรทัธาส่วนพระองค์44 ท าใหม้ีการหลั่งไหลเขา้มาของคณะสงฆจ์ากทิเบตที่มาพรอ้มความเชื่อแบบพุทธ

วชัรยานเขา้มาในจีน รวมทัง้ยงัมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบของงานศิลปกรรมในพระพุทธศาสนาดว้ยเช่นกนั ซึ่งหนึ่งในนัน้ก็คือ

การเกิดงานศิลปกรรมของพระโพธิสตัวจ์นุทีขึน้ซึ่งนบัว่าอาจเป็นครัง้แรกในดินแดนจีน 

 
41 Ibid, 233-234. 
42 ภิกษุเตา้เจิน (ค.ศ.915-987) เป็นภิกษุที่มีชื่อเสียงในนิกายฮวาเหยียนหรืออวตมัสกะในสมยัราชวงศซ์่ง  
43 Granoff, Phyllis, and Koichi Shinohara, Images in Asian Religions: Texts and Contexts, 236-237. 
44 พระมหาดาวสยาม วชิรปัญโญ, พระพุทธศาสนาในจีน (กรุงเทพฯ : เม็ดทรายพริน้ติง้, 2552),197-202. 
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ภาพที่ 13 และ 14 สภาพของวดัจนุทีที่เมืองหยางโจวสรา้งขึน้ในช่วงราชวงศห์มิง-ชิง ปัจจบุนักลายเป็นตลาดและพืน้ที่สาธารณะ                   
ที่มา : https://www.trip.com/travel-guide/yangzhou/zhunti-temple-81757/ 

 

ในสมัยราชวงศห์มิง พุทธวัชรยานยังคงมีการนับถือกันอยู่ แม้ในสมัยราชวงศท์ี่ปกครองโดยชาวฮั่นจะเปล่ียนมา

อุปถัมภศ์าสนาพุทธมหายานนิกายฌานเป็นหลกั รวมถึงบางช่วงก็มีการสนบัสนุนศาสนาเตา้ และขงจือ้ แต่ศาสนาพุทธแบบ

วชัรยานก็ยงัคงไดร้บัการอปุถมัภอ์ยู่ดว้ยเช่นกนั45 ยิ่งไปกว่านัน้ความนิยมในการนบัถือพระโพธิสตัวจ์นุทีไดแ้พรห่ลายมากขึน้ใน

พุทธมหายานจนเกิดเป็นลัทธิที่บูชาพระโพธิสตัวจ์ุนทีขึน้มาในสมัยราชวงศห์มิง ท าใหม้ีการแปลและเรียบเรียงมนตข์องพระ

โพธิสัตว์จุนทีขึ ้นจ านวนมาก เช่น Zhunti sanmei xingfa (พิธีวัตรปฏิบัติของจุนทีสมาธิ ), Zhunti fan xiuxidi chanhui 

xuanwen (มนตช์ าระลา้งแห่งการภาวนาดว้ยเครื่องหอมบชูาแห่งจนุทีสิทธิ)46, Zhunti xinyao (หวัใจพระโพธิสตัวจ์นุที), Zhunti 

jingye (พระโพธิสตัวจ์ุนทีแห่งการช าระกรรม), Chisong Zhunti zhenyan fayao (พิธีส าคญัในการสวดจนุทีมนต )์ และ Tianji 

Zhunti sanmei xing fa (วิธีฝึกจุนทีสมาธิ) เป็นตน้47 รวมทัง้มีการสรา้งวดัขึน้เพื่อถวายใหก้บัพระโพธิสตัวจ์ุนทีโดยเฉพาะเช่น  

วดัจุนทีที่เมืองหยางโจวซึ่งปัจจุบนักลายเป็นรา้นคา้และพืน้ที่ใชส้อยสาธารณะ (ภาพที่ 13 และ 14) และอีกวดัหนึ่งที่พบเป็น

บันทึกคือวดัจุนทีฌานที่สรา้งขึน้โดยภิกษุเว่ยเซิน (Wei Shen) ผูม้ีศรทัธาแรงกลา้ต่อพระโพธิสตัวจ์ุนที วัดเริ่มสรา้งในปี ค.ศ.

1662-1664 ภายในประดิษฐานพระโพธิสตัวจ์นุที ตวัวดัตัง้อยู่ทางมมุทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของวดัไคหยวน มีการซ่อมแซม

อีกครัง้ใน ค.ศ. 1861 และบรูณะเรื่อยมา ปัจจบุนัถกูเรียกว่าวดัไคหยวนนอ้ย และไม่ไดป้ระดิษฐานพระโพธิสตัวจ์นุทีอีกต่อไป48 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในสมยัราชวงศห์มิงนอกจากพระโพธิสตัวจ์นุทีจะเป็นท่ีรูจ้กัของชาวจีนในฐานะภาคหนึ่งของพระอวโลกิเตศวรแลว้นัน้ 

ในศาสนาเต๋าเองก็ไดม้ีการดึงเอาพระโพธิสตัวจ์นุทีไปไวใ้นความเชื่อของตนดว้ยเช่นกัน โดยเปล่ียนจากพระโพธิสตัวเ์พศหญิง

 
45 เร่ืองเดียวกนั, 213-226. 
46 Kai Sheng, A History of Chinese Buddhist Faith and Life (Netherlands : Leiden, 2020), 465-467. 
47 Orzech, Charles D. and other, Estoric Buddhism and the Tantras in East Asia (Netherlands : Leiden, 2011), 45-50. 
48 Nichols, Brian J., “History, Material Culture and Auspicious Events at the Purple Cloud : Buddhist Monasticism at 

Quanzhou Kaiyuan” (Thesis, Doctor of Philosophy, Rice University Houston, 2011), 114-115 and 404-406. 
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ภาพที่ 15 จุ่นทีเตา้เหยินแกะสลกัจากไมแ้ละปิดทองแสดงภาพของเทพเจา้ชายขี่นกยงูตามวรรณกรรม                                                             
ที่มา : https://mountainfolkcraft.com/tag/zhun-ti-dao-ren/ 

ใหเ้ป็นเทพเจา้เพศชายในศาสนาเต๋าชื่อจุ่นทีเตา้เหริน ปรากฏในบทประพนัธท์ี่ชื่อว่าเฟ่ิงเสินเหยี่ยนอี ้(ในไทยรูจ้กักันในชื่อหอ้ง

สิน) ที่แต่งขึน้ในสมัยราชวงศห์มิงโดยเป็นเทพเจา้ที่มาจากแดนพุทธเกษตรทางทิศตะวันตกเพื่อมาช่วยเทพเจา้เต๋าปกป้อง

สวรรค์49 มีรูปลกัษณเ์ป็นชายลกัษณะแบบเทพเจา้ในศาสนาเต๋าของจีน และมีพาหนะเป็นนกยงู (ภาพท่ี 15) 

 

  

 

 

 

 

 

 

เมื่อราชวงศห์มิงล่มสลายชาวแมนจูไดเ้ขา้มาครอบครองดินแดนจีนและไดส้ถาปณาราชวงศใ์หม่ขึน้คือราชวงศช์ิง 

ราชส านกัชิงนัน้ผูกพนักนักบัศาสนาพทุธวชัรยานแบบทิเบตเป็นอย่างมากโดยเฉพาะนิกายหมวกเหลือง 50 ท าใหม้ีการสรา้งวดั

ในนิกายวชัรยานขึน้จ านวนมาก รวมทัง้งานศิลปกรรมที่เก่ียวเนื่องกบัพระพทุธศาสนาดว้ยเช่นกนั 

3.4 ตวัอย่างงานศิลปกรรมของพระโพธิสัตวจ์นุท ี

 งานศิลปกรรมที่พบของพระโพธิสตัวจ์ุนทีเชื่อว่าอาจเริ่มพบตัง้แต่สมยัราชวงศห์ยวนแลว้ แต่จากการศึกษายงัไม่พบ

ตวัอย่างของงานประติมากรรมพบเพียงภาพประกอบจากคมัภีรท์ี่คดัลอกและแปลมาจากทิเบตในสมยัราชวงศห์ยวนเท่านั้น 

(ภาพท่ี 11) โดยส่วนมากหลกัฐานงานศิลปกรรมของพระโพธิสตัวจ์นุทีจะพบในสมยัราชวงศห์มิงและชิง งานท่ีพบแบ่งออกเป็น

คร่าว ๆ ได ้2 ประเภท คือ ประติมากรรม และ จิตรกรรม โดยภาพปรากฏที่พบเห็นไดท้ั่วไปของพระโพธิสตัวจ์นุทีในจีนอาจมีมี

ตัง้แต่ 16-24 กร แต่นิยมมากที่สดุคือ 18 กร51  โดยมีลกัษณะมีดงันี ้มี 1 เศียร 3 เนตร 18 กร 2 กรหนา้ท าโพธยาครีมทุรา กรที่

เหลือ จากขวาไปซา้ยประกอบดว้ย อภยัมทุรา ถือพระแสง ลกูประค า จินดามณี ขวาน วชิระ ฉัตร ดอกบวั หมอ้กลศ บ่วงบาศ 

กงจกัร สงัข ์หมอ้กลศ และคมัภีรป์รชัญาปรมิตา52 เป็นตน้ 

 
49 J.Brokaw, Cynthia, The Ledgers of Merit and Demerit: Social Change and Moral Order in Late Imperial China (USA : 

Princeton University Press, 1991), 82. 
50 พระมหาดาวสยาม วชิรปัญโญ, พระพุทธศาสนาในจีน, 231-238. 
51 Granoff, Phyllis, and Koichi Shinohara, Images in Asian Religions: Texts and Contexts, 226-229. 
52 ผาสขุ อินทราวธุ, พุทธปฏิมาฝ่ายมหายาน, 197-198. 
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3.4.1 สมัยราชวงศห์มิง 

งานประติมากรรมที่พบในช่วงราชวงศห์มิงมกัปรากฏอยู่ในรูป16 กร (ภาพท่ี 18 และ 19)  และ 18 กร (ภาพ

ที่ 16 และ 20) ในส่วนของมทุราและของถือนัน้พบว่ามีความแตกต่างกันบา้งเล็กนอ้ยในบางองคอ์ย่างเช่น การท าสมาธิบาง

องคม์ีบางองคไ์ม่มี การถือรม่และดาบท่ีมีเฉพาะในบางองค ์แสดงใหเ้ห็นว่าบางรายละเอียดนัน้มีการลดทอนกนัได ้มีเพียงโพธ-

ยาครีมทุราเท่านัน้ท่ีมีเหมอืนกนัทกุองค ์ในส่วนของเครื่องแต่งกายมกีารสวมเสือ้คลมุเวน้เปิดชว่งหนา้อกและบางองคม์กีารสวม

เครื่องประดบัทบั สวมผา้คลอ้งพระกร การสวมผา้คลองพระกรนัน้ปรากฏครัง้แรกในสมยัราชวงศห์มิง53 ในส่วนของศิราภรณ์

สวมศิราภรณท์ี่เรียกว่าหมวกพระพุทธเจา้หา้พระองค ์โดยมีลกัษณะเป็นแผ่นตาบ 5 แผ่น แต่ละแผ่นมีภาพของพระพุทธเจา้

ประดับอยู่ ซึ่งหมวกแบบนีเ้ป็นหมวกที่พระลามะใชส้วมในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 54 (ภาพที่ 16) แสดงใหเ้ห็นถึง

อิทธิพลของทั้งศาสนาพุทธทิเบตและศิลปะที่ปรากฏอยู่ในช่วงราชวงศห์มิง  นอกจากนีศ้ิราภรณใ์นประติมากรรมบางชิน้ยงั

พฒันาเปล่ียนจากการประดบัรูปพระพทุธเจา้ที่ตาบมาเป็นรูปดอกไมอ้ีกดว้ย (ภาพท่ี 18) ที่ชายผา้ผกูของศิราภรณม์ีการท าชาย

ตวดัขึน้ดา้นบน ในจ านวนตวัอย่างที่พบพบว่ามีประติมากรรมชิน้หน่ึงที่พิเศษคือมาพรอ้มกับฐานบวัแบบมีกา้นต่อออกมาจาก

ฐานรองรบัอีกทีหนึ่ง (ภาพท่ี 20) โดยที่ตวัฐานนัน้มีบคุคลสองคนยืนขนาบกา้นของดอกบวัอยู่ ซึ่งบคุคลทัง้สองนัน้สนันิษฐานวา่

น่าจะเป็นบุคลาธิษฐานของมงักรสองตน โดยสนันิษฐานจากภาพจิตรกรรมที่ดา้นล่างตรงฐานหากไม่เป็นภาพบุคคลเพศชาย

สองคนก็จะเป็นมงักรสองตวัแทน (ภาพท่ี 21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
53 อชิรชัญ ์ไชยพจนพ์านิช, “ศลิปะจีนโดยสงัเขป” (เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 310 321 ภาควิชาประวติัศาสตรศิ์ลปะ คณะ

โบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปะการ, 2555), 165. 
54 Chicarelli, Charles F., Buddhism and Buddhist Art: An Illiustrated Introduction (Chiang Mai : Silkworm Books, 

2004),107-109. 
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ภาพที่ 16 ประติมากรรมพระโพธิสตัวจ์นุที 18 กรสมยัราชวงศห์มิง สงัเกตจ านวนกรไดจ้ากฝ่ังดา้นขวาจะเห็นถึงพระหตัถท์ี่ทบัซอ้นกนั                                                                                                                              
ที่มา : http://www.shanximuseum.com/en/dy/detail/6547.html 

ภาพที่ 17 หมวกพระพทุธเจา้หา้พระองคมี์ลกัษณะเป็นแผ่นตาบผกูติดกนั 5 แผ่น ภายในแตล่ะแผ่นวาดเป็นรูปของพระธยานิพทุธทัง้ 5 หมวกนีใ้ช้
ส  าหรบัพระลามะในการประกอบพิธีกรรม                                                                                                                                                        

ที่มา : https://eap.bl.uk/archive-file/EAP749-19-3-3 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวก

พระพทุธเจา้หา้

พระองค ์

ดอกไม ้บ่วง 

ขวาน 

ธรรมจกัร 

ดอกบวั 

โพธยาครีมทุรา 

คมัภีร ์
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ภาพที่ 18 ประติมากรรมพระโพธิสตัวจ์นุที 16 กร สมยัราชวงศห์มิง แสดงรายละเอียดพระกรที่ห่างกนัชดัเจนท าใหส้ามารถเห็นของถือในมือได้
ชดัเจน                                                                                                                                                                                                                 

ที่มา : https://www.christies.com/lot/lot-a-bronze-multi-armed-figure-of-guanyin-late-
5596098/?from=salesummary&intObjectID=5596098&lid=1 

ภาพที่ 19 ประติมากรรมพระโพธิสตัวจ์นุที 16 กร สมยัราชวงศห์มิง ศิราภรณข์องประติมากรรมชิน้นีมี้ลกัษณะที่เป็นแผ่นตาบต่อกนัและมีผา้
ผกูที่ชายสะบดัขึน้ดา้นบน เป็นรูปแบบของงานในช่วงสมยัราชวงศห์มิง                                                                                                                    

ที่มา :  https://www.kollerauktionen.ch/en/4871067195-BODHISATTVA-CHUNDI.-China_-Mi-7195_487106.html?RecPos=531 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศิราภรณแ์บบ

แผ่นตาบท่ีท าเป็น

ลวดลายดอกไม้

แทนพระพทุธเจา้ 

ศิราภรณแ์บบ

แผ่นตาบท่ีชายผา้

ผกูตวดัขึน้

ดา้นบน 
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ภาพที่ 20 ประติมากรรมพระโพธิสตัวจ์นุที 18 กร ประทบับนฐานบวั ที่กา้นบวัปรากฏรูปบคุคลที่คาดวา่น่าจะเป็นรูปมนษุยข์องมงักร 
นอกจากนัน้ชิน้นีจ้ะท าโพธิยาครีมทุราแลว้ยงัมีพระหตัถค์ู่หนึ่งอยู่ในท่าสมาธิดว้ย                                                                                                                                     

ที่มา : http://joycegallery.com/item/ming/gilt-bronze-multi-armed-bodhisattva-with-lotus-base-2/ 

ภาพที่ 21 ภาพของมงักรสองตวัที่อยู่ใตฐ้านบวัต าแหน่งเดียวกนักบับคุคลทัง้สองที่งานประติมากรรม                                                                 
ที่มา : https://mandalas.life/get/cundi-thangka-painting/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในส่วนของงานจิตกรรมภาพพระบฎหรือทงักา้ในสมยัราชวงศห์มิง จะแสดงเป็นภาพของพระโพธิสตัวจ์นุทีประทบับน

ดอกบวัเป็นประธานของภาพ ลกัษณะทางประติมานครบถว้นทัง้จ านวนกรและของถือ โดยมีพระหตัถส์องคู่หนา้สนันิษฐานว่า

อาจอยู่ท่าธรรมจกัรมทุราแบบหลวม ๆ เนื่องจากภาพไม่ชดั และท่าสมาธิ ส่วนพระหตัถอ์ื่น ๆ ที่เหลือนบัจากขา้งซา้ยประกอบ

ไปดว้ยของถือ คือ ดาบ ประค า ดอกไม ้ขวาน ขอสบั วชัระ หมอ้ยา สงัข ์ธรรมจกัร ประค า หมอ้น า้ ดอกไม ้และร่ม ช่วยยืนยนั

ไดว้่ารายละเอียดของประติมานวิทยาที่ปรากฏในงานจิตรกรรมนัน้จะสมบูรณเ์สมอต่างจากประติมากรรมที่ท  าไดย้ากกว่า ใน

ส่วนของเครื่องแต่งกายของพระโพธิสตัวม์ีความคลา้ยคลึงกันกับงานประติมากรรมมีการสวมเครื่องประดบัปิดบงัพระวรกาย 

รูปบคุคล 2 คน

ขนาบที่กา้น

ดอกบวั 
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ภาพที่ 22 ภาพพระบฎรูปพระโพธิสตัวจ์นุทีสมยัราชวงศห์มิง                                                                                                                          
ที่มา : https://www.facebook.com/jinbodhiworld/photos/pcb.2792086697745138/2792082287745579/ 

และมีผา้คลอ้งพระกร ส่วนของศิราภรณก์็ท าเป็นแผ่นตาบเล็ก ๆ 5 แผ่นต่อกันและชายผา้ผูกก็หอ้ยลงมาและสะบดัปลายขึน้

ดา้นบนเหมือนกับงานประติมากรรมเช่นกัน (ภาพที่ 19 และ 20) เพราะฉะนัน้จึงอาจพูดไดว้่าการที่ชายศิราภรณส์ะบดัตัง้ขึน้

นัน้เป็นเอกลกัษณท์ี่เกิดขึน้ในช่วงราชวงศห์มิง ที่กา้นของดอกบวัมกัแสดงภาพบุคคลเพศชายสองคนหรือบางครัง้ก็เป็นมงักร 

นอกจากนัน้บางภาพยงัมีเทวดาสององคท์ี่ดา้นบนถือเครื่องบูชาเหาะมาสกัการะพระโพธิสตัว ์และบางภาพที่มมุซา้ยล่างของ

ภาพมีภาพของภิกษุถือของถวายมาบูชาพระโพธิสัตวอ์ีกดว้ย ทั้งนีไ้ม่มีการระบุว่าภิกษุในภาพเป็นผู้ใด และบางภาพก็ไม่

ปรากฏ  (ภาพท่ี 22 และ 23) 
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ภาพที่ 23 ภาพพระบฎรูปพระโพธิสตัวจ์นุทีสมยัราชวงศห์มิง                                                                                                                            
ที่มา : http://www.chinabuddhismencyclopedia.com/en/index.php/Cundi/2792082287745579/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2 สมัยราชวงศช์งิ 

ลักษณะพระโพธิสัตวจ์ุนทีในสมัยราชวงศช์ิงนั้นก็ยงัคงมีรูปแบบที่สืบทอดต่อมาจากมัยราชวงศห์มิง แต่

ต่างกนัตรงที่ศิราภรณท์ี่ชายจะสะบดัปลายขึน้เป็นหยกั และชายผา้คลองแขนก็สะบดัหยกัขึน้เช่นกนั55 ดงัเช่นตวัอย่างจากภาพ

พระบฎที่พบ (ภาพที่ 24) ก็จะเห็นว่ามีรายละเอียดที่ไม่ต่างออกไปจากสมยัราชวงศห์มิง ต่างกันตรงชายผา้ผูกศิราภรณแ์ละ

ชายผา้คลอ้งพะรกรที่ท  าสะบดัปลายหยกัโคง้ขึน้ ส่วนตวัของศิราภรณน์ัน้ตวัอย่างจากภาพพระบฎที่ยกมานีม้ีความแตกต่าง

ออกไปจากงานในช่วงสมัยหมิงโดยไม่ไดส้วมหมวกที่เป็นแผ่นตาบแลว้ ที่ กา้นของดอกบัวขนาบดว้ยบุคคลเพศชายสองคน

เหมือนกบัภาพพระบฎสมยัราชวงศห์มิง มีเทวดาถือไมเ้ขา้เฝา้ที่ดา้นบนสององค ์และภาพนีไ้ม่มีภิกษุมาสกัการะพระโพธิสตัวท์ี่

มมุขวาล่าง แสดงใหเ้ห็นว่าคงเป็นรายละเอียดที่ไม่ไดบ้งัคบั 

 

 
55 อชิรชัญ ์ไชยพจนพ์านิช, “ศลิปะจีนโดยสงัเขป”, 166. 

ดาบ 

ประค า 

ดอกไม ้
เชือก 

รม่ 

ขวาน 

ขอสบั 

ธรรมจกัร 

สงัข ์

ธยานมทุรา 
ธรรมจกัรมทุรา

หลวม ๆ มทุรา 

วชัระ 

คนโท 

หมอ้ยา 

ดอกไม ้
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ภาพที่ 24 ภาพทงักา้รุปพระโพธิสตัวจ์นุทีสมยัราชวงศช์ิง ศิราภรณห์ลากหลายขึน้ไม่ไดมี้เพียงหมวกพระพทุธเจา้หา้พระองคห์รือศิราภรณแ์บบ
แผ่นตาบเท่านัน้                                                                                                                                                                                 

ที่มา : https://www.christies.com/lot/lot-a-large-hanging-scroll-of-cundi-bodhisattva-6160421/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ในส่วนของงานประติมากรรมรายละเอียดก็ไม่ต่างไปจากภาพพระบฎในยคุเดียวกันมากนกั โดยตวัอย่างที่จะยกมา

นัน้เป็นตวัอย่างที่มีปัญหาชิน้หนึ่งเนื่องจากชิน้นีถู้กระบุไวว้่าเป็นสมยัราชวงศห์ยวน (ภาพที่ 25) แต่เนื่องดว้ยว่าลกัษณะหลาย 

ๆ ประการอย่างเช่น ชายของศิราภรณแ์ละผา้คลองพระกรที่สะบดัปลายหยกัโคง้แบบที่ปรากฏในงานประตมิากรรมช่วงราชวงศ์

ชิง รวมไปถึงลักษณะของฐานบัวที่ไม่เหมือนกันกับฐานบัวในช่วงราชวงศห์ยวนที่มีลักษณะแบบเดียวกันหมดคือ เป็นฐานที่

ประกอบไปดว้ย แถวลกูประค า บวัหงาย บวัคว ่า แถวลกูประค า (ภาพท่ี 26) ซึ่งเป็นฐานท่ีนิยมในศิลปะทิเบตดว้ย โดยลกัษณะ

การท าฐานบวัที่หลากหลายนัน้เริ่มพบในช่วงราชวงศช์ิง จึงท าใหป้ระติมากรรมชิน้นีค้วรจะถกูจดัอยู่ในสมยัราชวงศช์ิงมากกว่า  
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ภาพที่ 25 ประติมากรรมพระโพธิสตัวจ์นุทีสมยัราชวงศช์ิง สงัเกตจากฐานบวัและชายผา้คลอ้งพระกร และชายผา้ผกูศิราภรณท์ีส่ะบดัขึน้เป็น
หยกัโคง้                                                                                                                                                                                             

ที่มา : https://www.lotsearch.net/lot/a-gilt-bronze-figure-of-cundi-bodhisattva-29322738?page=5 

ภาพที่ 26 ฐานบวัในสมยัราชวงศห์ยวนประกอบไปดว้ยแถวลกูประค า บวัคว ่า บวัหงายและแถวลกูประค า                                                                                                                                               
ที่มา : http://www.alaintruong.com/archives/2010/12/23/19952971.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากประติมากรรมและจติรกรรมแลว้ในสมยัหยวน หมิง ชิง ยงัพบงานอีกรูปแบบหนึ่งที่เก่ียวเนื่องกบัพระโพธิสตัว์

จุนทีเช่นกนั นั่นคือกระจกที่ใชใ้นการประกอบพิธีสวดธารณีของพระโพธิสตัวจ์นุทีแสดงใหเ้ห็นว่าความนิยมในการประกอบพิธี

บูชาพระโพธิสตัวจ์ุนทีผ่านกระจกยงัคงสืบทอดมาจนถึงในสมยัราชวงศห์ยวน หมิง และชิง แต่ทัง้นีต้วักระจกได้มีการเปล่ียน

จากกระจกธรรมดามาเป็นกระจกที่สลกัธารณีมนตข์องพระโพธิสตัวจ์นุทีไวด้ว้ย ส่วนดา้นหลงัของกระจกบางครัง้ก็ท าเป็นภาพ

ดา้นหลังหรือดา้นหนา้ของพระโพธิสัตวจ์ุนทีประดับไว ้เพื่อที่จะใหง้่ายต่อการจินตนาการว่าผูส้วดก าลังนั่งอยู่ต่อหนา้พระ

โพธิสตัวจ์นุที56 

 

 

 
56 Granoff, Phyllis, and Koichi Shinohara, Images in Asian Religions: Texts and Contexts, 230-237. 
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ภาพที่ 27  กระจกที่ใชป้ระกอบพิธีบชูาพระโพธิสตัวจ์นุทีสมยัราชวงศช์ิง ที่มา :  https://www.bonhams.com/auctions/23434/lot/9345/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัอย่างกระจกดา้นบนทัง้สองชิน้ในสมยัราชวงศช์งิ (ภาพท่ี 27) แสดงภาพของดา้นหลงัและดา้นหนา้ของกระจก โดย

ชิน้ดา้นซา้ยเป็นดา้นหลังแสดงภาพของดา้นหลังของพระโพธิสัตวจ์ุนทีประทับบนดอกบัวพรอ้มดว้ยมือที่ถือของถืออย่าง

ครบถว้น โดยรอบของกระจกประดบัดว้ยธารณีมนตข์องพระโพธิสัตวจ์ุนทีโดยใชอ้ักษรจีน ส่วนอีกชิน้หนึ่งเป็นดา้นหนา้ของ

กระจกโดยโดยรอบของกระจกสลกัธารณีมนตข์องพระโพธิสตัวจ์นุทีไวด้ว้ยเช่นกนัแต่ใชอ้กัษรทิเบต   

ในการสนันิษฐานนัน้เชื่อว่าการที่เริ่มพบกระจกแบบนีใ้นสมยัราชวงศห์ยวน หมิง ชิง ที่เปล่ียนจากกระจกธรรมดาที่

เคยใช้ในสมัยราชวงศถ์ังและซ่งมาเป็นแบบนี ้เพราะอิทธิพลจากทิเบตที่หลั่ งไหลเข้ามาในดินแดนจีนช่วงราชวงศห์ยวน 

เนื่องจากบนกระจกสลกัธารณีมนตท์ี่ใชภ้าษาทิเบตจึงเป็นไปไดท้ี่ทิเบตจะเริ่มท ามาก่อนแลว้จีนจึงรบัเอารูปแบบมาใช ้

 3.5 โพธยาครีมุทรากับพระโพธิสัตวจ์ุนท ี

 พระโพธิสตัวจ์นุทีที่ปรากฏในจีนนัน้จากการศกึษาพบว่าจะมีมทุราหลกัคือโพธยาครีมทุราเสมอ โดยสามารถใชม้ทุรา

นีแ้ยกระหว่างพระโพธิสตัวก์วนอิมในภาคหลายมือที่มีรูปลกัษณค์ลา้ยกนัแต่มกัจะท าท่าพนมมือออกจากพระโพธิสตัวจ์นุทีได ้

ที่มาของโพธยาครีมทุรานัน้มีตน้ก าเนิดมาจากท่าธรรมจกัมทุรา อาจเริ่มตน้ในจีนในช่วงราชวงศถ์งัที่ไดร้บัการถ่ายทอดมาจาก

ทางเอเชียกลางอีกทอดหนึ่ง โดยมกัปรากฏท่าโพธิยาครีมทุรากบัพระมหาไวโรจนะเนื่องจากมทุราประจ าพระมหาไวโรจนะคือ

ธรรมจกัรมทุรา นอกจากในจีนแลว้เชื่อว่าจีนไดส่้งอิทธิพลไปยงัญ่ีปุ่ นในสมยัเฮอนัจนท าใหท้่าโพธยาครีเป็นท่ีนิยมอย่างมากใน

ญ่ีปุ่ นรวมทัง้เกาหลี57  

 
57 ณฐันนท ์วิริยะวิทย,์ “ที่มาและความหมายของโพธยาครีมทุราในพทุธศิลป์ญ่ีปุ่ น” (รายงานการคน้ควา้เฉพาะบุคคลปริญญาศิลป

ศาสตรบ์ณัฑิต ภาควิชาประวติัศาสตรศิ์ลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2558), 6-9 และ 28. 
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 การที่พระโพธิสตัวจ์ุนทีท ามทุราโพธิยาครีเช่นกันนัน้ก็อาจเป็นไปไดว้่ามีความเก่ียวขอ้งกับพระมหาไวโรจนะ เพราะ

บางต าราก็กล่าวว่าพระโพธิสตัวจ์ุนทีนัน้ก็เป็นธยานิโพธิสตัวท์ี่อยู่ในสกุลของพระมหาไวโรจนะ58 อีกมมุหนึ่งความเชื่อในทิเบต

เก่ียวกบัโพธิยาครีมทุรานัน้คือการส่ือถึงการรว่มเพศดว้ยเพื่อแสดงถึงพระมหาไวโรจนะในฐานะผูใ้หก้ าเนิด59 ทัง้นีเ้นื่องดว้ยพระ

โพธิสัตวจ์ุนทีก็มีสถานะเป็นมารดาของพระพุทธเจา้เช่นกัน การท าโพธิยาครีมทุราของพระโพธิสัตวจ์ุนทีจึงอาจเพื่อแสดงถึง

สถานะของการเป็นมารดาผูใ้หก้ าเนิดดว้ยเช่นกนั   

3.6 วิเคราะหรู์ปแบบของพระโพธิสัตวจ์นุทใีนจนี 

 รูปแบบของพระโพธิสตัวจ์ุนทีที่พบในจีนจะเห็นว่ามีความสมัพนัธก์นักับในรูปแบบของอินเดียและทิเบต ลกัษณะของ

พระโพธิสตัวจ์ุนทีที่ปรากฏในจีนนัน้มกัจะมี 18 กรและท าโพธยาครีมทุราเป็นมทุราหลกั ในแต่ละกรที่เหลือจะมีของในถือใน

พระหตัถ ์โดยลกัษณะที่ปรากฏจะเห็นว่าค่อนขา้งตรงกนักบัประติมากรรมที่พบในอินเดียที่มี 18 กร (ภาพที่ 8) แต่ว่าในอินเดีย

นัน้ชิน้ที่มี 18 กร น่าจะเป็นนางปรชัญาปรมิตามากกว่าจากที่ไดส้นันิษฐานไปแลว้จากประติมานวิทยาที่ปรากฏในสาธนมาลา 

นอกจานีบ้างชิน้ที่มี 18 กร ในจีนยังมีลักษณะของฐานที่มีมงักรในรูปมนุษยม์ารองรบั (ภาพที่ 20) คลา้ยกันกับมนุษยนาคที่

รองรบัท่ีฐานของประติมากรรม 18 กรในอินเดีย (ภาพท่ี ) แสดงใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธก์นัทางดา้นรูปแบบ  

  ทัง้นีย้งัมีขอ้สงสยัอยู่ว่าจีนรบัรูปแบบมาจากอินเดียโดยตรงเองหรือรบัมาจากทิเบต เนื่องจากมีผูส้นันิษฐานว่าพระ

โพธิสตัวจ์นุทีในจีนนัน้รบัรูปแบบมาจากทิเบต60 แต่ว่าจากการศกึษาในครัง้นีไ้ม่พบหลกัฐานงานศิลปกรรมของพระโพธิสตัวจ์นุ-

ทีในลกัษณะ 18 กรเลยในงานรุน่เก่าของทิเบตพบเพียงงานรว่มสมยัเท่านัน้ รูปแบบเดียวที่พบคือรูปแบบที่มี 4 กร (ภาพที่ 11) 

จึงขอสนันิษฐานจากขอ้มลูที่มี ณ ตอนนีว้่าอาจมีความเป็นไปไดท้ี่รูปแบบ 18 กรที่ท  ามทุราหลกัคือโพธยาครีมทุราอาจเกิดขึน้

ในจีนโดยรบัเอารูปแบบของนางปรชัญาปรมิตา 18 กรมาใชใ้นการสรา้งพระโพธิสตัจ์ุนทีก่อนส่งใหก้ับทิเบตในช่วงหลัง โดย

สนันิษฐานจากโพธิยาครีมทุราที่เป็นมทุราหลกัที่มีผูส้นันิษฐานไวว้่าน่าจะพฒันาขึน้ในจีนก่อนที่จะกระจายไปยงัดินแดนอื่น ๆ 61 

รวมทัง้สนันิษฐานจากการท่ีรูปแบบ 18 กร ของจีนเจอเก่าสดุในสมยัราชวงศห์มิงส่วนของทิเบตพบในงานรว่มสมยั (ภาพท่ี 12)  

อย่างไรก็ตามประเด็นนีย้งัคงสามารถศกึษาและหาขอ้โตแ้ยง้ต่อไปไดเ้นื่องจากเป็นเพียงการสนันิษฐานจากหลกัฐาน

ที่ผูศ้กึษาพบในการศกึษาครัง้นีเ้ท่านัน้   

4. พระโพธิสัตวจ์ุนทใีนเวียดนาม 

พระพุทธศาสนาในเวียดนามนัน้ไดร้บัการส่งต่อผ่านมาจากทางจีนเป็นหลกัเนื่องจากตกอยู่ภายใตอ้ านาจของจีนมา

อย่างยาวนานจนถึงในช่วงราวคริสตศตวรรษที่ 10 ราชวงศถ์ังไดล่้มสลายท าใหเ้วียดนามสบโอกาสในการกอบกูเ้อกราชและ

เป็นอิสระจากจีนในที่สดุ ในช่วง 30 ปีแรกในช่วงที่เวียดนามก าลงัวุ่นวาย ศาสนาพุทธนิกายฌานที่แต่เดิมที่เคยรุ่งเรืองในช่วง

 
58 จิรสัสา คชาชีวะ, วัชรยานตันตระในอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากหลักฐานทางโบราณคดี, 56. 
59 ณฐันนท ์วิริยะวิทย,์ “ที่มาและความหมายของโพธยาครีมทุราในพทุธศิลป์ญ่ีปุ่ น”, 18. 
60 ผาสขุ อินทราวธุ, พุทธปฏิมาฝ่ายมหายาน,197-198. 
61 ณฐันนท ์วิริยะวิทย,์ “ที่มาและความหมายของโพธิยาครีมทุราในพทุธศิลป์ญ่ีปุ่ น”, 28. 
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ภายใตก้ารปกครองของจีนกลบัไม่มั่นคงไปดว้ย จนหลงัจากที่เวียดนามเขา้สู่ความสงบท าใหพ้ทุธศาสนาไดร้บัการอุปถมัภอ์ีก

ครัง้โดยมีนิกายเธียนหรือฌานเป็นหลกั 

ในช่วงครสิตศ์ตวรรษที่ 15 ราชวงศห์มิงไดเ้ขา้มายึดดินแดนเวียดนามอีกครัง้ โดยกินเวลาถึง 17 ปี กว่าที่เวียดนามจะ

หลดุออกมาจากอ านาจของจีนอีกครัง้ และในครัง้นัน้เองไดท้ าใหศ้าสนาพุทธวชัรยานไดห้ลงัไหลเขา้มายงัดินแดนเวียดนาม

ดว้ย เป็นที่แน่นอนว่างานศิลปกรรมที่เก่ียวเนื่องในศาสนาพุทธวัชรยานก็ตอ้งเข้ามาดว้ยเช่นกัน 62 โดยสันนิษฐานว่างาน

ศิลปกรรมของพระโพธิสัตวจ์ุนทีก็น่าจะเริ่มปรากฏในช่วงเวลาที่ไล่เล่ียกันนีด้ว้ย เนื่องจากในจีนเริ่มพบงานศิลปกรรมพระ

โพธิสัตวจ์ุนทีครัง้แรกในสมัยราชวงศห์ยวนและพบมากในราชวงศห์มิงและชิง เพราะฉะนั้นเวียดนามที่รับอิทธิพลทั้งดา้น

ศาสนา ศิลปกรรม และวรรณกรรมจากจีนอยู่เสมอ ก็น่าจะรบัเอาความเชื่อและงานศิลปกรรมของพระโพธิสตัวจ์นุทีมาดว้ยใน

ระยะเวลาที่ไล่เล่ียกนั  

4.1 ตวัอย่างงานศิลปกรรมทีพ่บในเวียดนาม 

ประติมากรรมที่พบมักอยู่ในช่วงคริสตศ์ตวรรษที่ 19 (สมัยราชวงศเ์หงียน) เป็นตน้ไป (ภาพที่ 28 และ 29) โดย

ลกัษณะของประติมากรรมจะเห็นไดอ้ย่างชดัเจนว่ามีการลดทอนรายละเอียดทางดา้นประติมานวิทยาจากจีนไปอย่างมาก เช่น 

จ านวนพระกรที่บางองคเ์หลือเพียง 12 กร ในส่วนของของถือนัน้ในบางองคก์็มีขนาดเล็กมากจนมองไม่เห็น (ภาพท่ี 29) และไม่

ครบตามประติมานวิทยาอีกดว้ย บางองคก์็มีการถือของที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในจีนเช่นพระพทุธรูป (ภาพท่ี 28) โดยมีเพียง 2 

พระหัตถห์นา้เท่านั้นที่ยังคงท าตรงตามประติมานวิทยาเดิมที่มาจากจีนนั่นก็คือการท าโพธยาครีมทุราและอีกคู่หนึ่งที่ท  าท่า

สมาธิ ซึ่งจากการสังเกตจากตัวอย่างหลาย ๆ ชิ ้นในจีนพบว่าจะมีเพียงมือคู่หน้าที่ท  าโพธยาครีมุทราเท่านั้นที่ไม่เคย

เปล่ียนแปลง ส่วนนีช้่วยไดเ้ป็นอย่างมากในการแยกพระโพธิสตัวก์วนอิมออกจากพระโพธิสตัวจ์นุที เนื่องจากพระอวโลกิเตศวร

ในปางหลายกร พระกรคู่หนา้มกัจะท าท่าพนมมือเสมอ (ภาพที่ 30 และ 31) ในส่วนของเครื่องแต่งกายมีการนุ่งเครื่องแต่งกาย

ที่คลา้ยกับจีวรของพระ ส่วนของศิราภรณส์วมหมวกที่มีลกัษณะเป็นหมวกชิน้เดียวไม่เป็นแผ่นตาบสนันิษฐานว่าตวัศิราภรณ์

น่าจะพัฒนามาจากหมวกพระพุทธเจา้หา้พระองคโ์ดยสันนิษฐานจากรูปทรง ลักษณะของศิราภรณเ์ช่นนีป้รากฏขึน้มาแลว้

ตัง้แต่ช่วงราชวงศเ์ลระยะหลงัซึ่งน่าจะไดร้บัสืบทอดรูปแบบมาจากราชวงศห์มิงของจีน (ภาพท่ี 32 และ 33) 
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 พระพรหมคณุาภรณ ์(ป. อ. ปยตฺุโต), พระพุทธศาสนาในอาเซีย, 226-238. 
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ภาพที่ 28 ประติมากรรมพระโพธิสตัวจ์นุทีศิลปะสมยัราชวงศเ์หงียนที่พิธภณัฑป์ระวตัิศาสตร ์นครโฮจิมินห ์                                                  
ที่มา : อชิรชัญ ์ไชยพจนพ์านิช 

ภาพที่ 29 พระโพธิสตัวจ์นุทีสมยัราชวงศแ์หงียน                                                                                                                                            
ที่มา : https://alaintruongdotcom.wordpress.com/2015/01/17/vietnamese-buddhist-sculpture-in-the-pacific-asia-museum/ 
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ภาพที่ 30 พระโพธิสตัวอ์วนกิม คศว.ที่ 16 เวียดนาม                                                                                                                                    
ที่มา : https://alaintruongdotcom.wordpress.com/2015/01/17/vietnamese-buddhist-sculpture-in-the-pacific-asia-museum/ 

ภาพที่ 31 พระโพธิสตัวก์วนอิม 24 มือ ราชวงศห์มิง                                                                                                                              
ที่มา : https://www.bonhams.com/auctions/24904/lot/50/ 
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ภาพที่ 32 พระโพธสตัวใ์นสมยัราชวงสเ์ลระยะหลงั สวมศิรภรณท์ี่เป็นหมวกทีพ่ฒันามาจากหมวกพระพทุธเจา้หา้พระองค ์                                                                                                                              
ที่มา : Noppe, Catherine, and Hubert, Jean-Francois, Art of Vietnam (New York : Parkstone Press, 2003), 134. 

ภาพที่ 33 หมวกพระพทุธเจา้หา้พระองคบ์นเศียรของพระโพธิสตัวจ์นุทีสมยัราชวงศห์มิง                                                                          
ที่มา : http://www.shanximuseum.com/en/dy/detail/6547.html 
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ภาพที่ 34 พระโพธิสตัวจ์นุที อายรุาวครึง่หลงัคศว.ที่ 19- ตน้คศว.ที่ 20 จากพิพิธภณัฑป์ระวตัิศาสตร ์นครโฮจิมินห ์                                      
ที่มา : อชิรชัญ ์ไชยพจนพ์านิช  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากรูปแบบจากตวัอย่างขา้งตน้ (ภาพที่ 28 และ 29) ที่อยู่ในช่วงคริสตศ์ตวรรษที 19 แลว้นัน้ ยงัมีตวัอย่างจาก

ชิน้งานที่อยู่ในระยะหลงัจากนัน้ โดยอาจอยู่ในช่วงตน้คริสตวรรษที่ 20 แลว้ อย่างเช่นชิน้แรกปัจจุบนัจดัแสดงอยู่ที่พิพิธภณัฑ์

ประวัติศาสตร ์เมืองโฮจิมินห ์(ภาพที่ 34)  ประติมากรรมพระโพธิสัตวจ์ุนทีชิน้นีม้ีความพิเศษคือไม่มีของถือเลยมีเพียงการ

ท าท่าวิตรรกมทุราเท่านัน้ โดยมีเพียงแค่กรคู่หนา้เท่านัน้ที่ยงัคงท าโพธยาครีเช่นเดิม ส่วนของเครื่องแต่งกายรวมทัง้ศิราภรณ์

ยงัคงรูปแบบเหมือนในช่วงครสิตศ์ตวรรษที่ 19 ส่วนประติมากรรมอีกชิน้หนึ่งประดิษฐานอยู่บนแท่นบชูาที่วดั Giac Lam (ภาพ

ที่ 35) ตวัประติมากรรมไม่ทราบว่าสรา้งขึน้ในสมยัใดแต่สนันิษฐานว่าคงไม่เก่าไปกว่าครสิตศ์ตวรรษที่ 19 รูปแบบนัน้แตกต่าง

จากตวัอย่างอื่น ๆ ขา้งตน้ค่อนขา้งชดัเจนจึงสนันิษฐานว่าน่าจะสรา้งในสมยัหลงั ตวัของประติมากรรมมีลกัษณะครบถว้นตาม

ประติมานวิทยา มี 18 มือ ในแต่ละมือก็ถือของถือที่ค่อนขา้งครบถว้น เช่น ดาบ คมัภีร ์ดอกบวั อภยัมทุรา เป็นตน้ จดุที่น่าสนใจ

คือเครื่องแต่งกายในส่วนของเสือ้ผา้ไม่ไดต้่างไปจากตวัอย่างก่อน ๆ นกั แต่ศิราภรณน์ัน้จากที่เคยสวมหมวกที่พฒันามาจาก

หมวกพระพุทธเจา้หา้พระองคก์ลายเป็นหมวกคลมุศีรษะที่คลา้ยกบัหมวกของพระสงฆ ์(ภาพที่ 36) หรืออาจเป็นผา้คลมุพระ

เกศาแบบที่พบในประติมากรรมพระโพธิสตัวก์วนอิม (ภาพท่ี 37) ในส่วนของพระหตัถค์ู่หนา้นัน้ก็ไม่ไดอ้ยู่ในท่าโพธิยาครีมุทรา

แต่เป็นการแยกมือห่างและหนัฝ่ามือเขา้หากนั ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีแปลกไปจากตวัอย่างอื่น ๆ ซึ่งท าใหเ้ราไดเ้ห็นว่าในยคุหลงั ๆ  ใน

ดินแดนเวียดนามประติมานวิทยาอย่างโพธิยาครีมุทราที่ค่อนขา้งจะเคร่งครดัส าหรบัพระโพธิสัตวจ์ุนทีเริ่มคล่ีคลายลงแลว้ 

แสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นงานทอ้งถิ่นเวียดนามแลว้ดว้ยเช่นกัน และรูปแบบนีจ้ะไปพบในไทยดว้ยเช่นกัน จึงอาจเป็นไปไดว้่า

ความสบัสนระหว่างพระโพธิสตัวจ์นุทีและพระโพธิสตัวก์วนอิมนัน้เริ่มมาจากเวียดนามแลว้ 
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ภาพที่ 35 พระโพธิสตัวจ์นุทีที่แท่นบชูาที่วดั Giac Lam                                                                                                                         
ที่มา : https://scootersaigontour.com/wp-content/uploads/2015/06/Giac-Lam-Pagoda-Altars-of-Patriaches-Cundi.jpg 

ภาพที่ 36 ภาพของเจา้อาวาสของวดัแห่งหนึ่งในเวียดนามที่สวมหมวกคลมุศรีษะทรงเดียวกบัที่ประติมากรรมสวม                                    
ที่มา : Noppe, Catherine, and Hubert, Jean-Francois, Art of Vietnam,  121. 
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ภาพที่ 37 ภาพของพระโพธิสตัวก์วนอิมสมยัราชวงศห์มิงระยะหลงัแสดงการสวมศิราภรณแ์บบผา้คลมุ                                                   
ที่มา : https://www.christies.com/en/lot/lot-5823937 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. สรุป  

 พระโพธิสัตวจ์ุนทีมีตน้ก าเนิดมาจากอินเดียมีพระนามที่ปรากฏในคมัภีรต์่าง ๆ ว่าจุนทาโดยชื่ออื่น ๆ ที่ปรากฏของ

พระองคม์ีความเก่ียวขอ้งกบัดวงจนัทรท์ี่อาจมาจากลกัษณะของพระฉวีที่ถกูบรรยายไวใ้นคมัภีรต์่าง ๆ ความเชื่อเก่ียวกบัพระ

โพธิสตัวจ์นุทีในอินเดียถกูกล่าวถึงในฐานะของพทุธมารดาของพระพทุธเจา้ทกุพระองค ์การก าเนิดขึน้ของพระองคน์ัน้บางกลุ่ม

เชื่อว่ามาจากพระวชัรสตัวะและบางกลุ่มก็เชื่อว่ามาจากธารณีมนตข์องพระองค ์ที่แปลกสดุคงจะเป็นของญ่ีปุ่ นที่เชื่อว่ามาจาก

พระทรุคาชายาของพระศิวะ ถกูจดัเป็นธยานิโพธิสตัวเ์พศหญิงปรากฏทัง้ในสกลุของพระไวโรจนะและสกลุของพระอโมฆสิทธิ 

 รูปลักษณะที่ปรากฏในคัมภีรน์ั้นมีตัง้แต่ 2 กรไปจนถึง 26 กร โดยมากจะปรากฏอยู่ในคัมภีรน์ิษปันโยคาวลีตาม

มณฑลต่าง ๆ ที่ถูกบรรจุไวภ้ายใน ในส่วนของคมัภีรส์าธนมาลาพบเพียงรูปแบบที่มี 4 กรเท่านัน้ ทัง้นีเ้มื่อมาปรากฏเป็นงาน

ศิลปกรรมแลว้พบว่ากลุ่มที่พบมากในอินเดียคือกลุ่มที่มี 4 กร (ภาพที่ 1-4) ของถือมักจะประกอบไปดว้ย บาตร, ประค า, 

ดอกบัว, คัมภีร ์ส่วนท่าของมือมักอยู่ในท่า วรทมุทราและธยานมทุรา กลุ่มนีส้ามารถระบุไดแ้น่ชัดว่าเป็นพระโพธิสตัวจ์ุนทา

เนื่องจากค่อนขา้งตรมตามประติมานของพระโพธิสตัวจ์ุนทาในสาธนมาลา ส่วนในกลุ่มที่ 12-18 กร (ภาพที่ 5-8) มีของถือที่

แตกต่างจากในกลุ่ม 4 กร โดยมีการถืออาวุธเพิ่มเขา้มา และมทุราหลกันัน้จะเป็นธรรมจกัรมทุราแทน ซึ่งในกลุ่มนีน้ัน้ยงัมีขอ้

โตแ้ยง้ว่าเป็นพระโพธิสตัวจ์นุทาหรือเป็นนางปรชัญาปรมิตากนัแน่ เนื่องจากลกัษณะทางประติมานนัน้ทบัซอ้นกัน แต่จากการ

การสนันิษฐานโดยใชรู้ปแบบท่ีปรากฏในสาธนมาลา กลุ่มที่มี 12-18 กรนัน้ควรจะเป็นนางปรชัญาปรมิตามากกวา่ที่จะเป็นพระ

โพธิสตัวจ์ุนทา ส่วนในทิเบตก็รบัเอารูปแบบจากอินเดียไปเช่นกันโดยมีลกัษณะ 4 กร มทุราและของถือคลา้ยกันกับกลุ่มพระ
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โพธิสตัวจ์นุทา 4 กรในอินเดีย ทัง้นีใ้นทิเบตก็พบพระโพธิสตัวจ์ุนทีที่มี 18 กรดว้ยในงานรว่มสมยัสนันิษฐานว่าน่าจะรบัรูปแบบ

มาจากจีนในช่วงหลงั  

ในดินแดนจีนนัน้งานศิลปกรรมพระโพธิสตัวจ์นุทีจากหลกัฐานก็ชีใ้หเ้ห็นวา่เริ่มขึน้มาตัง้แตส่มยัราชวงศห์ยวนผ่านการ

รบัเอาศาสนาพุทธวชัรยานแบบทิเบต และรูปแบบทางศิลปกรรมเขา้มาผสม แต่ทัง้นีก้็ยงัเป็นที่น่าแปลกว่าท าไมในสมัยก่อน

หนา้จึงไม่มีงานศิลปกรรมปรากฏทั้ง ๆ ที่ก็เริ่มมีการนับถือกันมาตัง้แต่สมยัราชวงศถ์ังแลว้ ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะในบนัทึก

เรื่องพิธีกรรมที่ให้มีการบูชาผ่านกระจก ดว้ยเหตุนีผู้ ้คนในยุคนั้นจึงอาจไม่เห็นความจ าเป็นของการท ารูปเคารพของพระ

โพธิสตัวจ์นุทีขึน้มา และเมื่อพทุธวชัรยานเขา้มาในดินแดนจีนอย่างเต็มที่ มีการสรา้งวดัต่าง ๆ ขึน้ แน่นอนว่างานพทุธศิลป์แบบ

วชัรยานก็ตอ้งเขา้มาในดินแดนจีนเช่นกนั ในช่วงนีเ้องจึงอาจเป็นไปไดท้ี่ชาวจีนจึงอาจเริ่มสรา้งงานพทุธศิลป์ของพระโพธิสตัวจ์ุ

นทีขึน้โดยอาจรบัเอารูปแบบท่ีสืบทอดมาจากอินเดียมาพฒันาหรืออาจรบัเอารูปแบบจากทิเบตมาใช้ อย่างเช่นในสมยัหยวนที่

มีการแปลคมัภีรม์าจากทิเบตและปรากฏภาพของพระโพธิสตัวจ์ุนที 4 กรเป็นครัง้แรกในจีน ส่วนพระโพธิสตัวจ์นุที 18 กร ท่ีท า

โพธยาครีเป็นมุทราเป็นหลักขึน้ในช่วงราชวงศห์มิง และส่งรูปแบบไปยังประเทศใกลเ้คียงดว้ยเช่นกัน เช่น เกาหลี ญ่ีปุ่ น 

เวียดนาม และอาจจะทิเบตดว้ย 

พระโพธิสตัวจ์ุนทีที่ปรากฏในดินแดนเวียดนามนัน้ไดม้ีการคล่ีคลายรูปแบบลงจากของจีน เช่น เรื่องของของถือที่มี

ขนาดเล็กมากหรือไม่ถือเลย จ านวนกรที่ไม่ค่อยเครง่ครดัว่าจะตอ้งมี 18 กรเหมือนของจีน จึงพบว่าบางองคม์ี 12 กรบางองคม์ี 

10 กรและบางองคม์ี 8 กรในเรื่องของการแต่งกายก็เช่นกันโดยเฉพาะศิราภรณท์ี่มีทั้งแบบหมวกตัง้ผายออก และแบบที่เป็น

หมวกคลมุศีรษะอย่างพระสงฆห์รือหมวกคลมุผมของพระโพธิสตัวก์วนอิม รวมทัง้รูปลกัษณห์นา้ตาของประติมากรรมที่มีความ

เป็นพืน้ถิ่น ท าใหป้ระติมากรรมพระโพธิสัตวจ์ุนทีนั้นมีเอกลักษณท์ี่เป็นของเวียดนามเองแมจ้ะมีตน้เคา้ของรูปแบบมาจาก

ศิลปะจีนก็ตาม  
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บทที ่3 
พระโพธิสัตวจ์ุนทีในดินแดนไทย           

 พระโพธิสัตว์จุนทีที่พบในดินแดนไทยนั้นถูกแบ่งเป็นสองช่วงคือช่วงแรกในสมัยศรีวิชัยและช่วงหลังในสมัย

รตันโกสินทร ์โดยทั้ง 2 ช่วงนั้นมีรูปลักษณท์ี่ต่างกันออกไปตามแต่ละดินแดนที่รบัเอาพุทธศาสนาเขา้มาโดยขอแบ่งอธิบาย

รายละเอียดไปตามช่วงสมยัเวลาดงันี ้

1. สมัยศรีวิชัย  

ในสมัยศรีวิชัย (พุทธศตวรรษที่ 13-16) มีการปรากฏหลักฐานของงานศิลปกรรมพระโพธิสัตวจ์ุนทีเป็นครัง้แรกใน

ดินแดนไทย โดยสมัพนัธก์บัศาสนาและความเชื่อของดินแดนศรีวิชยั ประวตัิศาสตรด์ินแดนทางภาคใตข้องไทยในสมยัศรี-วิชยั

มีความสัมพันธ์อันดีงามกับชวาภาคกลาง โดยพบว่ามีหลักฐานจารึกแสดงถึงความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่าง

นครศรีธรรมราช ไชยา กับชวาภาคกลาง ที่มีความสมัพนัธก์นัมาโดยตลอดและมีการแลกเปล่ียนกนัทางวฒันธรรม ศิลปกรรม

รวมทัง้ความเชื่อทางศาสนาดว้ย63   ในยุคนีพ้ระพุทธศาสนามหายานมีความเจริญรุ่งเรืองสงูสดุ พบการสร้าง ศาสนสถานใน

พุทธศาสนานิกายมหายานจ านวนมาก เช่น วดัแกว้ และพระบรมธาตุไชยา ที่อ  าเภอไชยา เป็นตน้ ส่วนหลกัฐานทางดา้นงาน

ศิลปกรรมที่เก่ียวขอ้งกับศาสนาพุทธแบบมหายาน เช่น พระอวโลกิเตศวร นางตารา พระพิมพด์ินเผาที่ปรากฏภาพของพระ

โพธิสตัวอ์ยู่ภายใน นางปรชัญาปรมิตา เป็นตน้ สาเหตุที่พุทธศาสนามหายานเจริญรุ่งเรื่องในดินแดนนีใ้นช่วงพุทธศตวรรษที่ 

14-16 เป็นเพราะการสนบัสนุนของราชวงศไ์ศเลนทรท์ี่ปกครองชวาในขณะนัน้มีจิตเล่ือมใสในพุทศาสนามหายานเป็นอย่าง

มาก64  

นอกจากศรีวิชยัทางภาคใตข้องไทยจะมีความสมัพนัธก์ับทางฝ่ังชวาแลว้ ยงัมีการติดต่อกับทางอินเดียอีกดว้ย โดย

ชวาใชด้ินแดนภาคใตข้องไทยเป็นจดุเชื่อมต่อการคา้ระหว่างอินเดีย โดยมีการพบจารกึในช่วงปลายพทุธศตวรรษที่ 14 ที่เมือง

นาลันทา ไดม้ีการติดต่อเจริญสัมพันธไมตรีกันระหว่างกษัตริยศ์รีวิชยัหรือกษัตริยไ์ศเลนทรก์ับราชวงศป์าละ ท าใหเ้กิดการ

แลกเปล่ียนวฒันธรรมเกิดขึน้และท าใหพ้บงานศิลปกรรมที่สมัพนัธก์บัอินเดียปรากฏขึน้ดว้ยเช่นกนั65  

1.1 หลกัฐานงานศิลปกรรมพระโพธิสัตวจ์ุนททีีพ่บในสมัยศรีวิชัย 

งานศิลปกรรมที่พบนัน้พบเป็นประติมากรรมพระโพธิสตัวจ์ุนทีส าริด 2 ชิน้ พบที่บริเวณคาบสมทุรสทิงพระในจงัหวดั

สงขลา รูปแบบท่ีพบมีอยู่สองแบบคือแบบท่ีมี 4 กร (ภาพท่ี 39) และ 6 กร (ภาพท่ี 38) โดยประติมากรรมทัง้สองชิน้มีลกัษณะที่

 
63

 ปรชัญา นุ่นสขุ, หลักฐานทางโบราณคดีในภาคใต้ของประเทศไทยทีเ่กี่ยวกับอาณาจักรศรีวิชัย (นครศรีธรรมราช : ศนูย์

วฒันธรรมภาคใต ้วิทยาลยัครูนครศรีธรรมราช, 2523), 99. 
64

 สรุีพร โชติธรรมโม, “การศกึษาทางดา้นโบราณคดี ของชมุชนโบราณในเขตอ าเภอสทิงพระ จงัหวดัสงขลา และบริเวณใกลเ้คียง 

ถึงพทุธศตวรรษที่ 19” (วิทยานิพนธป์ริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมยัประวติัศาสตร ์ภาควิชาโบราณคดี บณัฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2545), 35. 

65
 เร่ืองเดียวกนั, 36.  
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ภาพที่ 38 ภาพพระโพธิสตัวจ์นุที 6 กร ศิลปะศรีวิชยั                                                                                                                               
ที่มา : http://oknation.nationtv.tv/blog/phaen/2008/06/08/entry-1/comment. 

คลา้ยคลึงกันคือพระเกศาเกลา้เป็นมวย (ชฎามกุฏ) สวมศิราภรณแ์บบเตีย้ ๆ สวมเครื่องแต่งกายดว้ยเครื่องประดบันอ้ยชิน้มี

เพียงก าไลและพาหุรดัเท่านั้น ประติมากรรมทัง้ 2 ชิน้นั่งขดัสมาธิเพชรและประทบัอยู่บนฐานบวัเช่นเดียวกัน ส่วนลกัษณะที่

ต่างกันคือจ านวนของพระกร และท่าทางที่ปรากฏ โดยองคท์ี่มี 4 กรนัน้ พระหตัถท์ัง้ 2 ดา้นหลงัถือของถือแต่ไม่ชดัเจนว่าถือ

ของสิ่งใด ส่วน 2 กรหนา้พระหตัถอ์ยู่ในท่าประทานพร ส่วนองคท์ี่มี 6 กร 2 กรหลงัถือของถือในพระหตัถเ์ช่นกนัแต่รายละเอียด

ของของถือนัน้ไม่ชดัเจน ส่วน 2 พระหตัถป์กติอยู่ในท่าสมาธิ และมีอีก 2 กรที่เพิ่มมาคือพระกรขวาพระหตัถอ์ยู่ในท่าวรทมุทรา

ส่วนพระกรซา้ยนัน้หกัหายไป นอกจากนัน้ยงัมีการประดบัสถูปบนมวยผมดว้ยซึ่งโดยปกติแลว้จะไม่พบเนื่องจากไม่ไดป้รากฏ

อยู่ในประติมานของพระโพธิสตัวจ์นุที66  
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 เชษฐ์ ติงสญัชล,ี ศิลปะไทย: ภายใต้แรงบันดาลใจจากศิลปะอินเดยีแบบปาละ, 285. 

วรทมทุรา 

ธยานมทุรา 
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ภาพที่ 39 ภาพพระโพธิสตัวจ์นุที4 กร ศิลปะศรีวิชยั                                                                                                   
ที่มา : เชษฐ์ ติงสญัชลี, ศิลปะไทย: ภายใต้แรงบันดาลใจจากศิลปะอินเดียแบบปาละ, 285. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบทัง้หมดของพระโพธิสตัวจ์นุทีที่พบในประเทศไทยในสมยัศรีวิชยันัน้จากลกัษณะโดยรวมที่ปรากฏไดแ้สดงให้

เห็นถึงความสมัพนัธก์บัศิลปะชวาภาคกลาง (ภาพที่ 40) ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการแต่งกาย รวมถึงการท าแผ่นหลงัที่มีฉตัร

ปักโดยใชเ้ปลวไฟเป็นกา้น รวมทัง้ประติมากรรมชิน้ที่ท  ามือท่าสมาธิก็สมัพันธก์ันกับพระโพธิสตัวจ์ุนทีที่พบในชวาภาคกลาง

ดว้ย แต่หากมองในรายละเอียดก็จะมีบางส่วนที่แตกต่างกนัเล็กนอ้ยซึ่งน่าจะเป็นส่ิงที่เกิดขึน้จากฝีมือของช่างทอ้งถิ่นเช่น การ

ท าแผ่นหลงัที่มีลกัษณะต่างออกไป โดยแผ่นหลงัของประติมากรรมพระโพธิสัตวจ์ุนที 4 กรนัน้แผ่นหลงัเป็นแบบหนาทึบไม่มี

เปลวไฟ ส่วนองคท์ี่มี 6 กรนั้นแผ่นหลังทึบเช่นกันแต่มีเปลวไฟเป็นช่วงๆ  ซึ่งไม่ปรากฏในชาภาคกลาง น่าจะเป็นงานพืน้ถิ่นที่

พฒันาขึน้เอง67  

 

 

 

 
67

 เชษฐ์ ติงสญัชล,ี ศิลปะไทย: ภายใต้แรงบันดาลใจจากศิลปะอินเดยีแบบปาละ, 239. 
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ภาพที่ 40 ประติมากรรมพระโพธิสตัวจ์นุทีส  าริดศลิปะชวาภาคกลาง                                                                                                         
ที่มา : https://www.sac.or.th/databases/seaarts/en/detail.php?tb_id=421 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. สมัยรัตนโกสินทร ์

ในสมยัรตันโกสินทรก์็ยงัคงความต่อเนื่องในการนบัถือพุทธศาสนานิกายมหายานสืบต่อมาจากช่วงธนบุรีท่ีมีการเขา้

มาของคณะสงฆช์าวญวนเป็นครัง้แรก68 โดยในสมยัรตันโกสินทรน์อกจากจะมีพุทธศาสนาแบบมหายานของชาวญวนหรือที่

เรียกว่าอนมันิกายแลว้ยงัไดม้ีการก่อตัง้จีนนิกายขึน้อีกดว้ย และในช่วงเวลานีเ้องที่มีการพบประติมากรรมและความเชื่อในการ

บชูาพระโพธิสตัวจ์นุทีอีกครัง้หน่ึง โดยพบในทัง้วดัอนมันิกายและวดัจีนนิกาย นอกจากนัน้ยงัมีการพบงานจติกรรมพระโพธิสตัว์

จนุทีในฐานะของเทพเจา้ในศาสนาเต๋าดว้ย 

2.1 อนัมนิกาย 

 ชาวญวนเริ่มอพยพเขา้มาเพิ่มเติมอีกครัง้ในช่วงรชักาลที่ 1โดยมาพรอ้มกบัองเชียงสือหลานเจา้เมืองเว ้รชักาลที่ 1 ได้

พระราชทานที่ใหอ้ยู่ตรงแถววดัยานนาวาในปัจจบุนั แต่ว่าในภายหลงัองเชียงสือคิดเอาเมืองไซ่ง่อนคืนจึงไดถ้กูยา้ยใหอ้อกไป

อยู่ตรงบางโพแทน ในช่วงรชักาลที่ 3 ก็มีการอพยพเขา้มาอีกจึงไดใ้หไ้ปอยู่ที่กาญจนบุรี ก่อนจะยา้ยมาอยู่กันที่คลองผดุงกรุง

เกษมในช่วงรชักาลที่ 4 เมื่อกลุ่มชาวญวนที่นบัถือศาสนาพุทธไปตัง้ถิ่นฐานที่ไหนก็จะมีการสรา้งวดัขึน้ดว้ย โดย 2 วัดแรกที่

สรา้งขึน้มาตัง้แต่สมยัธนบุรีไดถู้กเปล่ียนแปลงในภายหลงั คือวดัมงคลสมาคมไดถู้กผาติกรรมไปในสมยัรชักาลที่ 4 เนื่องจาก

การตดัถนน และไดย้า้ยไปอยู่ที่ถนนแปลงนาม ส่วนวดัทิพยวารีไดถ้กูทิง้รา้งจนกลุ่มจีนนิกายที่ก่อตัง้ขึน้ในช่วงรชักาลที่ 5 ไดเ้ขา้

มาครองแทน วดัที่สรา้งใหม่ในสมยัรตันโกสินทรก์็จะแบ่งออกเป็นช่วง ๆ  โดยวดัที่สรา้งในสมยัรชักาลที่ 1 มี 2 แห่ง คือ วดัอุภยั

 
68

 พระภาณุวฒัน ์เลิศประเสริฐพนัธ,์ “การบริหารจดัการศกึษาของคณะสงฆจ์ีนนิกาย” (วิทยานิพนธป์รชัญาดษุฎีบณัฑิต ภาค

วิชาการบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2561), 96. 
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ภาพที่ 41 ประติมากรรมพระโพธิสตัวจ์นุทีหนา้พระประธานทีว่ดัสมณานมับริหาร 

ราชบ ารุงหลงัตลาดนอ้ย เขตสมัพนัธวงศ ์และวดัอนมันิกายารามหรือวดัญวนบางโพ วดัที่สรา้งในสมยัรชักาลที่ 3 มี 3 แห่ง คือ 

วัดถาวรวรารามที่กาญจนบุรี วัดสมณานัมบริหารหรือที่เรียกว่าวัดญวนสะพานขาว และวัดเขตรน์าบุญญารามที่จันทุรี 

นอกจากนัน้ก็ยงัมีการสรา้งวดัอื่น ๆ ตามมา เช่น วดักุศลสมาคร วดัชยัภูมิการาม และวดัโลกานุเคราะหใ์นเขตกรุงเทพฯ เป็น

ตน้69  

2.1.1 งานประติมากรรมพระโพธิสัตวจ์นุททีีพ่บในวดัญวน 

  จากการส ารวจภายในเขตกรุงเทพ ฯ พบว่าที่วัดสมณานัมบริหารพบพระโพธิสัตวจ์ุนทีจ านวนหนึ่งองค์  

(ภาพท่ี 39) โดยรูปลกัษณข์องพระโพธิสตัวจ์นุทีองคน์ีม้ีลกัษณะทางประติมานวิทยาที่ค่อนครบถว้นมีจ านวนพระกรครบ 18 กร 

ในแต่ละกรในพระหัตถม์ีของถือ ส่วนพระกร 2 คู่หนา้พระหัตถอ์ยู่ในท่าโพธยาครีมทุรา ศิราภรณส์วมหมวกพระพุทธเจา้หา้

พระองค์ รูปลักษณ์โดยรวมดูคล้ายคลึงกันกับลักษณะของประติมากรรมพระโพธิสัตว์จุนทีในจีนมากกว่าในเวียดนาม 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมวกพระพทุธเจา้หา้พระองคท์ี่มีรูปลกัษณต์่างจากศิราภรณท์ี่พระโพธิสตัวใ์นศิลปะเวียดนามสวมใส่ (ภาพ

ที่ 41) ประติมากรรมชิน้นีจ้ึงอาจน ามาประดิษฐานเพิ่มเติมในภายหลงัพรอ้มกบัประติมากรรมพระโพธิสตัว์กวนอิมที่อีกฝ่ังหนึ่ง

บรเิวณดา้นหนา้พระประธานเช่นกนั (ภาพท่ี 42) 

 

   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
69

 พระระพิน พทฺุธิสาโร, พัฒนาการของพระพุทธศาสนาอนัมนิกายแบบเวียดนามในประเทศไทย, เขา้ถึงเมื่อ 11 กมุภาพนัธ ์

2564, เขา้ถึงไดจ้าก http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/Paper_Annam-Chaiyaphum-Journal.pdf. 
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ภาพที่ 42 ประติมากรรมพระโพธิสตัวก์วนอิมหนา้พระประธานที่วดัสมณานมับริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 จีนนิกาย 

คณะจีนนิกายในไทยเริ่มก่อตัง้ขึน้ในสมยัรชักาลที่ 5 โดยพระอาจารยจ์ีนวงัสมาธิวตัร (สกเฮ็ง) โดยท่านเป็นภิกษุที่

เดินทางมาจากประเทศจีน ในช่วงแรกไดม้าพ านกัอยู่ที่ศาลเจา้แม่กวนอิมรา้งก่อนที่จะเปล่ียนมาเป็นวดับ าเพ็ญจีนพรต (ย่งฮก

ยี่ ) ซึ่งถือว่าเป็นวดัจีนนิกายแห่งแรกในไทย เนื่องดว้ยความเล่ือมใสในตวัท่านจึงท าใหม้ีภิกษุบวชเพิ่มขึน้จ านวนมากจนวดัไม่

เพียงพอ ท่านจึงไดข้ยายวัดออกไปตั้งวัดใหม่โดยไดร้ับการสนับสนุนจากรัชกาลที่ 5 คือ  วัดมังกรกมลาวาส (เล่ง-เน่ยยี่) 

นอกจากท่านสกเฮ็งแลว้ยงัมีภิกษุไฮซนัที่เดินทางมาจากมณฑลหูหนานมาพ านกัที่บา้นหมอ้ ท่านไดเ้ปล่ียนวดัทิพ-ยวารีท่ีเดิม

ถกูทิง้รา้งจากพวกพระญวนใหเ้ป็นวดัจีนนิกายในเวลาต่อมา  หลงัจากนัน้วดัจีนนิกายไดม้ีการสรา้งเพิ่มขึน้เรื่อย ๆ จนมีจ านวน

วดัที่ขึน้ทะเบียนทัง้หมดทั่วประเทศไทยถึง 17 วดั70 

2.2.1 งานประติมากรรมพระโพธิสัตวจ์นุททีีพ่บในวดัจนีนิกาย 

  ประติมากรรมพระโพธิสตัวจ์นุทีที่พบในวดัจีนนิกายจากการศกึษาพบว่ามีเพียง 4 ชิน้เท่านัน้ โดยชิน้แรกอยู่

ที่วดับ าเพ็ญจีนพรต ชิน้ที่ 2 และ 3 อยู่ที่วดัมงักรกมลาวาส และชิน้สดุทา้ยอยู่ที่วดัจีนปะชาสโมสร โดยหากแบ่งตามรูปแบบที่

พบจะสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 แบบดงันี ้

 แบบที่ 1 มี 2 ชิน้จากวดัมงักรกมลาวาส (ภาพที่ 43) และวดับ าเพ็ญจีนพรต (ภาพที่ 44) ประดิษฐานอยู่ที่ดา้นหนา้

ของพระประธาน รูปแบบที่พบมีลกัษณะที่ค่อนคา้งเหมือนกัน คือ จ านวนมือ 18 กร กรสองคู่หนา้อยู่ในท่าพนมมือและสมาธิ 

พระกรอื่น ๆ ท่ีเหลือไม่มีของถือในพระหตัถ ์สวมเครื่องทรงแบบจีวรพระสงฆแ์ละสวมศริาภรณท์ี่มีลกัษณะเป็นผา้คลุมพระเกศา 

 
70

 พระภาณวุฒัน ์เลิศประเสริฐพนัธ,์ “การบริหารจดัการศกึษาของคณะสงฆจ์ีนนิกาย”, 95-98.  



45 
 

 
 

ภาพที่ 43 ประติมากรรมพระโพธิสตัวจ์นุทีหนา้พระประธานทีว่ดัมงักรกมลาวาส 

ภาพที่ 44 ประติมากรรมพระโพธิสตัวจ์นุทีหนา้พระประธานทีว่ดับ าเพ็ญจีนพรต 

ส่วนผา้คลอ้งพระกรนั้นมีเพียงชิน้ที่อยู่ที่วดับ าเพ็ญจีนพรตเท่านั้นที่สวม สรุปคือทั้งสองชิน้นีม้ีลักษณะโดยรวมที่ต่ างกันนอ้ย

มากจึงสนันิษฐานว่าน่าจะสรา้งขึน้โดยกลุ่มช่างทอ้งถิ่น โดยกรรมวิธีในการสรา้งนัน้ขึน้โครงดว้ยปนูต ่า ทาสีและลงรกัปิดทอง71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
71 ธวัชชัย แก้วสิงห,์ “การศึกษาผลงานทัศนศิลป์ เพื่อจัดท าหนังสทอทัศนศิลป์วัดมังกรกมลาวาส ” (ปริญญานิพนธ์มหาบัณฑิต 

สาขาศิลปศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทราวิโรฒ, 2556), 341. 

ท่าพนมมือ 

ผา้คลมุพระ

เกศา 
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ภาพที่ 45 ประติมากรรมพระโพธิสตัวจ์นุทีที่วิหารพระอวโลกิเตศวรทีว่ดัมงักรกมลาวาส 

แบบที่ 2 มี 1 ชิน้จากวดัมงักรกมลาวาสประดิษฐานอยู่ภายในวิหารพระโพธิสตัวก์วนอิม (ภาพท่ี 45) รูปแบบแตกต่าง

จากแบบแรกเล็กนอ้ยในรายละเอียดของพระพกัตร ์ชิน้นีม้ีจ  านวนกร 18 กรเหมือนกัน แต่กรสองคู่หนา้หนา้พระหตัถอ์ยู่ในท่า

โพธยาครีมทุราและธยานมทุรา ส่วนกรอื่น ๆ ในพระหตัถไ์ม่มีของถือ การแต่งกายเหมือนกนักบัสองชิน้แรกมีผา้คลองพระกรสี

เขียวแต่ไม่สวมผา้คลมุพระเกศา เทคนิคในการสรา้งท าดว้ยปนูและลงรกัปิดทอง สนันิษฐานว่าท าโดยช่างทอ้งถิ่นเช่นกนั72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แบบที่ 3 มี 1 ชิน้จากวัดจีนประชาสโมสรที่จังหวัดฉะเชิงเทรา (ภาพที่ 46) ชิน้นีป้ระดิษฐานอยู่หน้าพระประธาน 

ลกัษณะของชิน้นีแ้ตกต่างจาก 2 แบบขา้งตน้มาก โดยชิน้นีใ้นแต่ละกรนัน้มีการถือของถือดว้ย พระหตัถค์ู่หนา้ท าท่าโพธยาครี

มทุรา ส่วนศิราภรณน์ัน้สวมหมวกที่ดคูลา้ยกบัหมวกพระพทุธเจา้หา้พระองค ์ลกัษณะโดยรวมนัน้แสดงใหเ้ห็นถึงความแตกตา่ง

จากชิน้อื่นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นศิราภรณท์ี่สวมหมวกพระพทุธเจา้ห้าพระองค ์การท าโพธยาครีมทุรารว่มกบัการท่ีในพระหตัถ์

อื่น ๆ ที่เหลือมีของถือปรากฏ ลักษณะดังกล่าวตรงกันกับประติมากรรมพระโพธิสัตวจ์ุนทีที่พบในจีน เนื่องจากว่าเป็นชิน้ที่

น าเขา้มาจากประเทศจีนโดยตรงพรอ้มกนักบัการสรา้งวดัจีนประชาสโมสรที่วสัดตุ่าง ๆ  ที่ใชภ้ายในวดันั้นน าเขา้มาจากเมืองจนี

แทบทัง้สิน้73  

 

 

 
72

 เร่ืองเดียวกนั, 465. 
73

 พระภาณุวฒัน ์เลิศประเสริฐพนัธ,์ “การบริหารจดัการศกึษาของคณะสงฆจ์ีนนิกาย”, 139-140. 
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ภาพที่ 46 ประติมากรรมพระโพธิสตัวจ์นุทีหนา้พระประธานทีว่ดัจีนประชาสโมสร                                                                                   
ที่มา: http://www.zthailand.com/place/wat-chin-pracha-samosorn-wat-leng-hok-yee-chachoengsao/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 วิเคราะหรู์ปแบบของประติมากรรมพระโพธิสัตวจ์ุนทจีากวดัญวนและจีนนิกาย 

รูปแบบของพระโพธิสัตวจ์ุนทีดังที่ไดก้ล่าวไปแลว้ว่ามีอยู่ดว้ยกัน 3 แบบ โดยทั้ง 3 แบบ อาจจัดไดเ้ป็น 2 

กลุ่มดงัตารางดา้นล่าง 

 

 ในกลุ่มที่ 1 จะเห็นถึงลกัษณะทางประติมานวิทยาที่ความสมัพนัธก์ับรูปแบบของประติมากรรมพระโพธิสตัวจ์ุนทีใน

จีน ไม่ว่าจะเป็นจ านวนพระกรที่มี 18 กร โพธยาครีมทุรา ของถือในพระหตัถ ์รวมถึงศิราภรณท์ี่สวมใส่ที่เป็นหมวกพระพทุธเจา้

หา้พระองค ์เหตุเพราะเนื่องจากชิน้ที่วดัจีนประชาสโมสรนัน้น าเขา้มาจากประเทศจีน ส่วนอีกชิน้หนึ่งที่วดัสมณานมับริหารแม้

ระบไุม่ไดถ้ึงที่มาแต่ลกัษณะโดยรวมของประติมากรรมก็มีลกัษณะเดียวกนักบัของจีนเช่นกนั  

 
 

กลุ่มที ่
1 

สถานทีพ่บ จ านวนกร มุทราหลกั ของถือ ศิราภรณ ์

1. วดัสมณานมับรหิาร 18 กร โพธยาครีมทุรา มีของถือ หมวกพระพทุธเจา้หา้
พระองค ์

2. วดัจีนประชาสโมสร 18 กร โพธยาครีมทุรา มีของถือ หมวกพระพทุธเจา้หา้
พระองค ์

 
 
กลุ่มที ่
2 

3. วดัมงักรกมลาวาส (วิหารพระ
โพธิสตัวก์วนอมิ) 

18 กร โพธยาครีมทุรา ไม่มีของถือ ผา้คลมุพระเกศา 

4. วดัมงักรกมลาวาส (หนา้พระ
ประธาน) 

18 กร ท่าพนมมือ ไม่มีของถือ ผา้คลมุพระเกศา 

5. วดับ าเพ็ญจีนพรต 18 กร ท่าพนมมือ ไม่มีของถือ ผา้คลมุพระเกศา 
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ในส่วนของกลุ่มที่ 2 จะเห็นถึงความแตกต่างจากกลุ่มแรกค่อนขา้งชดัจุดหลกั ๆ ที่ต่างกันคือไม่มีของถือ ศิราภรณ์

สวมเป็นหมวกคลมุผม และมีสองชิน้ท่ีอยู่ในท่าพนมมือ ซึ่งลกัษณะเช่นนีไ้ม่สมัพนัธก์บัประติมานวิทยาของพระโพธิสตัวจ์นุทีใน

จีนแต่ว่าสมัพนัธก์ับทางเวียดนามมากว่า เพราะในเวียดนามนัน้ประติมานวิทยาค่อนคา้งคล่ีคลายจากจีนไปมากไม่ไดม้ีการ

บังคับของถือรวมถึงมุทราหลักด้วย นอกจากนี ้การสวมผ้าคลุมพระเกศาก็พบในเวียดนามเช่นกัน เช่น ตัวอย่างจาก

ประติมากรรมพระโพธิสตัวจ์นุทีที่วดั Giac Lam (ภาพที่ 35) ที่ปรากฏการสวมผา้คลมุพระเกศาและท ามทุราที่คลา้ยท่าพนมมอื 

ลกัษณะดงักล่าวนัน้สมัพนัธก์ันกบัลกัษณะประติมานวิทยาของพระโพธิสตัวก์วนอิมมากกว่าเนื่องจากท่าพนมมือนัน้ในจีนจะ

พบในพระโพธิสตัวก์วนอิม (ภาพท่ี 30 และ 31) ส่วนพระโพธิสตัวจ์นุทีจะพบเป็นท่าโพธยาครีมทุรา และในส่วนของศิราภรณท์ี่

เป็นผา้คลุมพระเกศาก็พบในพระโพธิสัตวก์วนอิมดว้ยเช่นกัน ถา้เป็นพระโพธิสัตวจ์ุนทีจะเป็นหมวกพระพุทธเจา้หา้พระองค ์

(ภาพท่ี33) เพราะฉะนัน้ในกลุ่มที่ 2 แสดงใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธก์บัรูปแบบของพระโพธิสตัวจ์นุทีในเวียดนามที่มีความสมัพนัธ์

กบัพระโพธิสตัวก์วนอิมดว้ยเช่นกนั  

สาเหตุที่รูปแบบมีความสมัพนัธก์บัเวียดนามอาจจะเป็นในเรื่องของช่างและกลุ่มคนเนื่องจากบริเวณที่วดับ าเพ็ญจีน

พรตและวดัมงักรกมลาวาสตัง้อยู่ก็มีกลุ่มชาวญวนอยู่ร่วมดว้ย อาจเป็นไปไดท้ี่จะมีการใชช้่างฝีมือที่เป็นชาวญวนในการสรา้ง

แต่ทัง้นีน้ัน้หลกัฐานยงัไม่แน่ชดัจึงเป็นเพียงขอ้สนันิษฐานเท่านัน้ ในส่วนของรูปแบบที่มีความสมัพนัธก์บัพระโพธิสตัวก์วนอิม

อาจเป็นเพราะความเชื่อในกลุ่มพุทธศาสนิกชนที่บูชาพระโพธิสตัวจ์ุนทีในฐานะภาคหนึ่งของพระโพธิสตัวก์วนอิม โดยเชื่อว่า

เป็นแม่หรือผูใ้หแ้ละยงัเป็นพุทธมารดาของพระพุทธเจา้กว่า 700,00 หรือ 7,000,000 องค ์นอกจากนัน้ผูท้ี่ปรารถนาจะมีบุตรก็

สามารถมาขอกับพระองคไ์ดห้รือแม้แต่เรื่องอื่น ๆ อย่างเช่น ขอให้หายจากการป่วยหรือความรักก็สามารถขอไดเ้ช่นกัน74 

นอกจากนัน้มนตข์องพระโพธิสตัวจ์นุทียงัถกูบรรจอุยู่ในบทสวด โพวมนุพินเกง 75 ที่เป็นบทสวดบูชาถึงพระโพธิสตัวก์วนอิมอีก

ดว้ย ดว้ยเหตนุีจ้ึงอาจท าใหช้่างหยิบยืมรูปแบบของพระโพธิสตัวก์วนอิมมาใชใ้นการสรา้งประติมากรรมพระโพธิสตัวจ์นุที 

2.3  ต าแหน่งของการจัดวางประติมากรรมพระโพธิสัตวจ์นุททีัง้ในวดัญวนและวดัจนีนิกาย    

          การจดัวางประติมากรรมพระโพธิสตัวจ์นุทีในวดัญวนและวดัจีนนิกาย พบว่ามีอยู่ 2 แบบ คือ บริเวณหนา้พระประธาน 

และวิหารพระโพธิสตัวก์วนอิม การประดิษฐานพระโพธิสตัวจ์ุนทีที่หนา้พระประธานพบในวดัมงักรกมลาวาส (ภาพที่ 43) วดั

บ าเพ็ญจีนพรต (ภาพที่ 47) วัดจีนประชาสโมสร (ภาพที่ 48) และวัดสมณานัมบริหาร (ภาพที่ 49) โดยสันนิษฐานว่าอาจจะ

สมัพนัธก์นักบัความเชื่อที่ว่าพระโพธิสตัวจ์นุทีเป็นพทุธมารดาของพระพุทธเจา้ทัง้ปวง การตัง้หนา้พระประธานอาจส่ือถึงความ

เป็นมารดาของพระพทุธเจา้ นอกจากนัน้ยงัมีความเชื่อว่าหากผูใ้ดตอ้งการบรรลธุรรมเพียงสวดมนตธ์ารณีของพระจนุทีไปเรื่อย 

ๆ ก็จะปรากฏร่างของพระองคข์ึน้มาและจะอยู่ไปจนกว่าคนผูน้ั้นจะบรรลุ76 อาจเพราะเหตุนีจ้ึงท าใหม้ีการประดิษฐานพระ

 
74

 ผาสขุ อินทราวธุ, พุทธปฏิมาฝ่ายมหายาน,198. 
75

 สวดมนตจ์ีน ศาล หนึ่งออ กวนอิม วดัชนะสงคราม, แปล โพวมุนปินเกง, เขา้ถึงเมื่อ 11 มีนาคม 2564, เขา้ถึงไดจ้าก 

https://www.facebook.com/neung.or/posts/540025549507227. 
76ผาสขุ อินทราวธุ, พุทธปฏิมาฝ่ายมหายาน, 80. 
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ภาพที่ 47 และ 48 ภาพประติมากรรมพระโพธิสตัวจ์นุทีที่ตัง้อยู่ดา้นหนา้ของพระประธานที่วดับ าเพ็ญจีนพรตและวดัมงักรกมลาวาส 

โพธิสัตวจ์ุนทีไว้ที่บริเวณหน้าพระประธานเนื่องจากว่าเป็นพืน้ที่ที่สงฆจ์ะตอ้งมาท าพิธีสังฆกรรมต่าง  ๆ รวมทั้งเป็นพืน้ที่ที่

พุทธศาสนิกชนจะเข้ามากราบสักการะเลยประดิษฐานประติมากรรมพระโพธิสัตวจ์ุนทีไว้เพื่อให้ระลึกถึงพระองคไ์ดง้่าย

เพื่อที่จะน าพาไปสู่การบรรลมุรรคผล โดยถึงแมว้่าพระโพธิสตัวจ์นุทีจะไม่ไดร้บัความนิยมจากศาสนิกมากนกัแตว่่าการสวดบชูา

ถึงพระองคก์็เป็นกิจปรจ าวนัของสงฆเ์นื่องจากธารณีมนตข์องพระโพธิสตัวจ์ุนทีถกูบรรจอุยู่ในมนตท์ าวตัรเชา้-เย็นของคณะจีน

นิกาย77 สอดคลอ้งกับประติมากรรมที่ปรากฏอยู่ตรงหนา้พระประธานอาจเพื่อใหข้ณะที่พระสงฆท์ าการสวดก็จะไดร้ะลึกถึง

พระองคไ์ดโ้ดยง่าย หรืออีกประการหนึ่งการจัดวางที่ดา้นหนา้พระประธานอาจสืบทอดขนบมาจากการตัง้กระจกบูชาพระ

โพธิสตัวจ์ุนทีที่ดา้นหนา้แท่นบูชาที่มีมาตัง้แต่สมยัราชวงศถ์ังดว้ยก็ไดเ้ช่นกัน ในส่วนต่อมาคือการจดัวางไวท้ี่วิหารของพระอว

โลกิเตศวร เชื่อว่าคงจะสอดคลอ้งไปกับความเชื่อที่ว่าพระโพธิสตัว์  จุนทีเป็นภาคหนึ่งของพระโพธิสตัว์กวนอิม จึงไม่ใช่เรื่อง

แปลกที่พระโพธิสตัวจ์นุทีจะปรากฏอยู่รว่มกบัพระโพธิสตัวก์วนอิม  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
77

 วดัมงักรกมลาวาส, บทสวดมนต์เช้า-เย็นจีนนิกายตอนที ่11, เขา้ถึงเมื่อ 11 มีนาคม 2564, เขา้ถึงไดจ้าก 

https://www.facebook.com/120555372003422/posts/223776055014686/ 
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ภาพที่ 49 ภาพถ่ายดา้นหนา้พระประธานวดัจีนประชาสโมสรปรากฏประติมากรรมพระโพธิสตัวจ์นุทีที่ดา้นหนา้พระประธาน                     
ที่มา: http://www.zthailand.com/place/wat-chin-pracha-samosorn-wat-leng-hok-yee-chachoengsao/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 พระโพธิสตัวจ์นุทใีนฐานะจุ่นทเีต้าเหยินในจติรกรรมเร่ืองหอ้งสนิ 

หอ้งสินเป็นงานวรรณกรรมจีนที่แต่งขึน้ในสมยัราชวงศห์มิงของจีน เชื่อว่าแปลในไทยตัง้แต่ช่วงรชักาลที่ 2 ต่อมาใน

สมยัรชักาลที่ 4 มีการแปลโดยขนุนางและถกูตีพิมพจ์ากโรงพิมพห์มอบรดัเลย ์ก่อนจะยุติการพิมพ์ลงเนื่องจากหวัหอกหลกัใน

การแปลและพิมพอ์ย่างสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศถ์ึงแก่พิราลัย 78 ตัวเนือ้เรื่องของหอ้งสินจะย้อนกลับไปสมัย

ราชวงศซ์าง โจวอ้๋องแห่งราชวงศซ์างไดไ้ปท าการลบหลู่เจา้แม่หนี่วาจนท าใหเ้กิดความไม่พอใจ จนทา้ยที่สดุน าพาไปสู่การสูร้บ

และเปล่ียนราชวงศใ์หม่จากซางเป็นโจว79 โดยเนือ้หาในเรื่องมีตวัละครที่เป็นเทพเจา้ของศาสนาเต๋าจ านวนมาก ซึ่งบางส่วนก็

หยิบยืมตวัละครมาจากพทุธศาสนาอย่างเช่นพระโพธิสตัวจ์นุทีที่ถกูน ามาเปล่ียนเป็นตวัละครที่มีชื่อว่าจุ่นทีเตา้เหยิน 

ภาพจิตกรรมของจุ่นทีเตา้เหยิน (ภาพที่ 50) พบในเก๋งนุกิจราชบริหารภายในวงัหนา้ รูปลักษณข์องจุ่นที -เตา้เหยิน

ปรากฏเป็นภาพของนักพรตหนุ่ม 3 หน้า สวมชุดนักพรต สวมหมวกกลีบบัว มี 8 มือ ถือแซ่ กิ่งไม้ คทาหรูอี ้และธง  มี

ประภามณฑลแสดงความเป็นเซียน มีนกยงูเป็นพาหนะ โดยเป็นศาสดามาจากทิศตะวนัตกหรือแดนชมพทูวีป80 สมัพนัธก์นักบั

ศาสนาพทุธท่ีมาจากแดนชมพทูวปีเชน่กนั แสดงใหเ้ห็นว่าเป็นตวัละครที่มาจากพทุธศาสนา นอกจากนีห้มวกกลีบบวัยงัมคีวาม

คลา้ยคลงึกบัหมวกพระพทุธเจา้หา้พระองคท์ี่พระลามะใส่ท าพิธีกรรมซึ่งสมัพนัธก์บัลกัษณะของศริาภรณข์องพระโพธิสตัวจ์นุที

ในจีน (ภาพที่ 31) ส่วนของลักษณะที่ปรากฏอื่น ๆ มีความแตกต่างจากพระโพธิสัตวจ์ุนทีแทบจะโดยสิน้เชิง ดูเหมือนว่าตวั

ละครจุ่นทีเตา้เหยินจะเป็นเพียงแค่การหยิบยืมตวัละครมาแต่งใหม่โดยไม่ไดน้ าเอารูปลกัษณแ์ละความเชื่อมาใช ้ 
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 แพร มธัยนา, “งานจิตรกรรมเร่ืองหอ้งสิน ภายในเก๋งนกุิจราชบริหาร พระราชวงับวรสถานมงคล (วงัหนา้)” ( การคน้ควา้อิสระ

ปริญญามหาบณัฑิต ภาควิชาประวติัศาสตรศิ์ลปะะ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2560), 10. 
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 เร่ืองเดียวกนั, 13-24. 
80 เร่ืองเดียวกนั, 49. 



51 
 

 
 

ภาพที่ 50 พระโพธิสตัวจ์นุทีในรูปของจุ่นทีเตา้เหรินในเก๋งนกุิจราชบริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. วิเคราะหภ์าพรวมของพระโพธิสัตวจ์นุทใีนไทย 

หากมองจากภาพรวมจะเห็นว่าการปรากฏของพระโพธิสตัวจ์ุนทีนัน้จะสมัพนัธก์นักับศาสนาพุทธมหายานเป็นหลกั

ซึ่งก็จะสมัพนัธก์บัการติดต่อกบัดินแดนที่เป็นตน้ทางของการรบัเอาศาสนาเขา้มาดว้ย อย่างเช่น ในช่วงสมยัศรีวิชยัที่ขึน้ตรงกบั

ชวาภาคกลางที่นบัถือศาสนาพทุธแบบมหายานท าใหพ้บงานศิลปกรรมของพระโพธิสตัวจ์นุทีและในดา้นรูปแบบอย่างที่กล่าว

ไปแลว้ว่ามีรูปแบบท่ีสมัพนัธก์นักบัทางชวาภาคกลางและอินเดียดว้ย และในส่วนของสมยัรตันโกสินทรจ์ะเห็นว่าการปรากฏขึน้

ของงานประติมากรรมของพระโพธิสตัวจ์ุนทีสมัพนัธก์นักับการที่พวกคณะสงฆข์องจีนนิกายและญวนนิกายเดินทางเขา้มาตัง้

หลกัปักฐานและสรา้งวดัในดินแดนไทยท าใหศ้าสนาพุทธมหายานกลับมาปรากฏแบบชดัเจนอีกครัง้ และหากพิจารณาจาก

ลกัษณะประติมากรรมก็จะเห็นว่าเป็นรูปแบบที่สมัพนัธก์ันกับทางจีนและเวียดนาม เพราะฉะนัน้รูปแบบของประติมากรรมที่

พบในสองช่วงเวลาจึงมีความต่างกนัมาก เนื่องมาจากดินแดนท่ีเป็นตน้ทางของการรบัเอาศาสนาเขา้มานัน้ต่างกนั 

ส่วนช่วงเวลาที่ไม่พบงานศิลปกรรมของพระโพธิสตัวจ์ุนทีนัน้ จากการศึกษาพบว่าในกลุ่มทวาราวดีภาคกลางที่รว่ม

สมยักับศรีวิชยัแมจ้ะมีการพบหลกัฐานของการนบัถือพุทธศาสนาแบบมหายาน เช่น ที่คูบวัที่มีการพบรูปป้ันหรือภาพดินเผา

พระโพธิสตัวห์ลายชิน้หรือที่ถ า้เขาถมอรตันพ์บภาพสลกัพระโพธิสตัว์81 แต่กลบัไม่พบร่องรอยของงานศิลปกรรมพระโพธิสตัวจ์ุ

นที หรือในช่วงที่วฒันธรรมเขมรเขา้มามีบทบาทในดินแดนไทยราว ๆ พุทธศตวรรษที่ 16 ถึง 18 ที่พุทธศาสนาแบบมหายานมี

บทบาทมากขึน้ในดินแดนแถบนี ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมยัของพระเจา้ชยัวรมนัที่ 7 ในพุทธศตวรรษที่ 18 ที่82 ที่มีการสรา้ง 

ศาสนสถานเนื่องในพุทธมหายานจ านวนมาก แต่ว่าจากการศึกษานัน้ยงัไม่พบหลกัฐานทางงานศิลปกรรมของพระโพธิสัตว ์    
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 ปริญญา ไชยสิทธ์ิ, “ประวติัพทุธศาสนานิกายมหายานในประเทศไทย” (วิทยานิพนธป์ริญญาศิลปะศาสตรบ์ณัฑิต คณะ

โบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2516), 32. 
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 วิบลูย ์ลีส้วุรรณ, ศิลปะในประเทศไทย: จากศิลปะโบราณในสยามถงึศิลปะสมัยใหม ่(กรุงเทพฯ : บริษัท วิสคอมเซ็นเตอร ์
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จนุทีไม่ว่าจะเป็นในดินแดนบรเิวณภาคกลางของไทยที่มีศูนยก์ลางอยู่ที่ลพบรุีและในพืน้ท่ีทางภาคอีสาน หรือแมแ้ต่ในประเทศ

กมัพชูาเองก็ยงัไม่พบดว้ยเช่นกนั ทัง้นีอ้าจเป็นเรื่องของความนิยมที่แตกต่างกนัในแต่ละพืน้ท่ีและวฒันธรรม  

ส่วนการหายไปของพระโพธิสัตวจ์ุนทีในช่วงสุโขทัย อยุธยา และธนบุรี สาเหตุหลักน่าจะเป็นเพราะการรับเอา

พระพทุธศาสนาเถรวาทแบบลงักามายงัดินแดนไทยในสมยัสโุขทยั83 ท าใหด้ินแดนในบรเิวณเดียวกนัอย่างลา้นนา84และอยธุยา

ก็หนัมานบัถือพุทธศาสนาแบบเถรวาทเป็นหลกัดว้ย และถึงแมว้่าในอยุธยาจะพบหลกัฐานของการยา้ยเขา้มาตัง้ถิ่นฐานของ

ชาวจีนจนเป็นชุมชนแลว้นัน้ แต่ก็ไม่พบหลกัฐานของงานศิลปกรรมพระโพธิสตัวจ์นุทีเช่นกนั สาเหตุอาจเพราะชาวจีนเป็นกลุ่ม

คนที่ปรบัตวัไดง้่ายจึงมีการใชว้ดัรว่มกนักบัชาวพทุธในอยธุยาที่มีอยู่แลว้ ตวัอย่างเช่น วดัพนนัเชิง เป็นตน้ท่ีไดร้บัการนบัถือจาก

ชาวจีนและยงัมีชมุชนชาวจีนขนาดใหญ่อยู่โดยรอบดว้ย85 ท าใหไ้ม่พบหลกัฐานของงานศิลปกรรมพระโพธิสตัวจ์นุที จวบจนมา

พบอีกครัง้ในสมยัรตันโกสินทรท์ี่มีคณะสงฆม์หายานจากจีนนิกายและญวนนิกายเดินทางเขา้มาและมีการสรา้งวดัเป็นหลัก

แหล่งขึน้ 

 นอกจากพระโพธิสตัวจ์ุนทีจะพบอยู่แค่สองช่วงเวลาแลว้นัน้ตวัประติมากรรมที่พบเองก็มีจ านวนนอ้ยเช่นกนั โดยใน

สมยัศรีวิชยัพบสองชิน้และในสมยัรตันโกสินทรพ์บเพียงหา้ชิน้ หากพิจารณาถึงความสมัพนัธก์ับตน้ทางอย่างในช่วงศรีวิชยัที่

สมัพนัธก์ับชวาภาคกลางที่รบัเอาศาสนามาจากอินเดียแลว้นัน้ จากการศึกษาพบว่าแมแ้ต่ในอินเดียเองก็พบหลกัฐานจ านวน

ไม่มากแสดงใหเ้ห็นว่าในอินเดียพระโพธิสตัวจ์นุทีอาจจะไม่ไดร้บัความนิยมมากนกั และในส่วนของสมยัรตันโกสินทรท์ี่สมัพนัธ์

กับจีนและเวียดนาม จากการศกึษาก็พบว่าพบหลกัฐานไม่มากเช่นกนั จึงอาจสนันิษฐานไดว้่าการท่ีพระโพธิสตัวจ์นุทีไม่ไดร้บั

ความนิยมมากนกัในไทยเป็นผลมาจากการที่ในดินแดนตน้ทางของทัง้สองช่วงสมยัอย่างอิน เดีย จีนและเวียดนาม ก็ไม่นิยม

เช่นกนั 

4. สรุป       

งานศิลปกรรมพระโพธิสตัวจ์ุนทีที่พบในดินแดนไทยนัน้มีนอ้ยมากโดยพบ 2 ชิน้แรกที่บริเวณคาบสมทุรสทิงพระใน

สมยัศรีวิชยั และอีก 5 ชิน้ในสมยัรตันโกสินทร ์จากการศกึษาพบว่าการท่ีในไทยพบนอ้ยนัน้สมัพนัธก์นักับดินแดนตน้ทางที่ไทย

รบัเอาพระพุทธศาสนาแบบมหายานเขา้มาอย่างเช่น อินเดีย จีนและเวียดนาม ซึ่งทัง้ 3 ดินแดนก็พบหลกัฐานจ านวนไม่มาก

เช่นกนัอาจเพราะไม่ไดร้บัความนิยมในการบชูามากนกัตัง้แต่แรกจึงส่งผลมายงัไทยดว้ย 

 ลกัษณะรูปแบบของงานประติมากรรมที่พบในสมยัศรีวิชยัมีความสมัพนัธก์บัทางชวาภาคกลางและอินเดียเนื่องดว้ย

ทัง้สองมีความสมัพันธท์ัง้ทางการคา้และการเจริญสมัพนัธไมตรีกันอยู่ตลอดสมยั หลงัจากสมยัศรีวิชยันัน้ไม่พบหลกัฐานของ
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งานศิลปกรรมพระโพธิสัตวจ์ุนทีอีกเลย โดยแมใ้นช่วงสมัยอยุธยาจะมีการเขา้มาตัง้รกรากของชาวจีนแลว้ก็ตามจนมีชุมชน

ขนาดใหญ่ แต่อาจเพราะการท่ีชาวจีนปรบัตวังา่ยและใชว้ดัรว่มกันกบัชาวพทุธเถรวาทจึงท าใหไ้ม่พบหลกัฐานการมีอยู่ของพระ

โพธิสตัวจ์ุนที จวบจนมาถึงช่วงสมยัรตันโกสินทร ์ในยุคนีพ้บอยู่ดว้ยกนั 5 ชิน้ แบ่งเป็นจากวดัญวน 1 ชิน้ และจากวดัจีนนิกาย 

4 ชิน้  

ประติมานวิทยาที่สมัพนัธก์นักบัของจีนปรากฏชดัในชิน้ท่ีอยู่ที่วดัญวนสะพานขาวและวดัจีนประชาสโมสร ชิน้ท่ีวดัจีน

ประชาสโมสรนัน้เป็นของน าเขา้มาจากเมืองจีนจึงท าใหรู้ปลกัษณร์วมทัง้ประติมานวิทยาต่าง ๆ ตรงตามของจีนทัง้สิน้ ส่วนอีก

องคท์ี่วดัญวนสะพานขาวก็มีรูปลกัษณแ์ละประติมานคลา้ยคลึงกับของจีนเช่นกันซึ่งอาจสนันิษฐานไดว้่าเป็นของที่มาในยุค

หลงั น าเขา้จากจีน หรือช่างอาจเคยเห็นงานในรูปแบบนีม้าก่อน ส่วนองคอ์ื่น ๆ ที่เหลือในวดัมงักรกมลาวาสและวดับ าเพ็ญจีน

พรต แสดงถึงความเป็นพืน้ถิ่นท่ีคลี่คลายจากความเป็นจีนมากแลว้และสมัพนัธก์นักบักลุ่มของประติมากรรมพระโพธิสตัวจ์ุนที

ในเวียดนามดว้ย ทัง้เรื่องการไม่มีของถือ ศิราภรณท์ี่สวมหมวกคลมุผม รวมทัง้ท่าพนมมือ ยิ่งไปกว่านัน้รูปแบบนีย้งัสมัพันธก์ัน

กับพระโพธิสัตวก์วนอิมดว้ยเช่นกัน จึงแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระโพฺธิสัตวจ์ุนทีและพระโพธิสัตวก์วนอิมที่

พทุธศาสนิกชนมหายานบางกลุ่มนบัถือพระโพธิสตัวจ์นุทีในฐานะภาคหนึ่งของพระโพธิสตัวก์วนอิม 

ในส่วนของต าแหน่งการวางประติมากรรมพระโพธิสัตวจ์ุนทีพบว่ามีอยู่ 2 แบบ คือ หนา้พระประธานและที่วิหาร

พระอวโลกิเตศวร โดยชิน้ที่อยู่หนา้พระประธานอาจสมัพนัธก์ับความเชื่อในการที่พระโพธิสตัวจ์นุทีจะน าพาใหบ้รรลธุรรมเมื่อ

สวดมนตธ์ารณีของพระองคจ์นพระองคป์รากฏ หรืออาจสมัพนัธก์บัการที่พระโพธิสตัวจ์นุทีเป็นพุทธมารดาของพระพทุธเจา้จึง

น ามาประดิษฐานไวท้ี่ดา้นหนา้ของพระประธานในฐานะมารดา ส่วนในกรณีของการประดิษฐานไวใ้นวิหารพระโพธิสตัวก์วนอมิ

นัน้ก็เนื่องจากพระโพธิสตัวจ์นุทีถกูผนวกว่าเป็นภาคหนึ่งของพระโพธิสตัวก์วนอิมดว้ย ในบางความเชื่อการบชูาพระโพธิสตัวจ์ุ-

นทีก็เหมือนเป็นการบชูาพระอวโลกิเตศวรในภาคของพทุธมารดา พระโพธิสตัวจ์นุทีจึงปรากฏในวิหารของพระโพธิสตัวก์วนอิม

ไดเ้ช่นกนั  

 นอกเหนือไปจากงานประติมากรรมของพระโพธิสัตวจ์ุนทีในศาสนาพุทธแลว้ในไทยเองก็พบพระโพธิสัตวจ์ุน ทีใน

ฐานะจุ่นทีเตา้เหยินที่ถูกดึงไปเป็นเทพเจา้ในศาสนาเต๋าดว้ยเช่นกัน ดั่งที่ปรากฏในวรรณกรรมหอ้งสินที่แปลแลว้ตัง้แต่สมยั

รชักาลที่ 2 และปรากฏเป็นภาพจิตรกรรมในสมยัรชักาลที่ 4 แสดงใหเ้ห็นว่าในสมัยรตันโกสินทรผ์ูค้นก็เริ่มมีการรบัรูถ้ึงพระ

โพธิสตัวจ์นุทีในรูปแบบอื่นที่นอกเหนือจากการเป็นพระโพธิสตัวใ์นศาสนาพุทธดว้ย ซึ่งหากนบัตามอายุแลว้จุ่นทีเตา้เหยินอาจ

เป็นท่ีรูจ้กักนัก่อนท่ีปรากฏรูปประติมากรรมของพระโพธิสตัวจ์นุทีเสียอีก 
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บทที ่4 
สรุป 

 พระโพธิสตัวจ์ุนทีปรากฏครงัแรกในอินเดียมีพระนามว่าจนุทา พระองคป์รากฏอยู่ในคมัภีรท์างศาสนาเช่น นิษปันนะ

โยคาวลี และสาธนมาลาเป็นตน้ โดยคัมภีรส์าธนมาลาเป็นคัมภีรท์ี่ส  าคัญที่ใช้ในการสรรคส์รา้งงานปศิลปกรรมของพระ

โพธิสตัวจ์ุนที รูปแบบที่ถูกระบุไวใ้นสาธนมาลานัน้ คือ มี 4 กร ท าธยานมทุราประคองบาตร ถือลกูประค า และท าวรทมทุรา 

การบรรยายในคมัภีรส์าธนมาลานัน้เป็นรูปแบบท่ีช่างเลือกน ามาใชท้ างานศิลปกรรมในอินเดีย ส่วนในไทยเองในสมยัศรีวิชยัก็

พบรูปแบบเดียวกันนีด้ว้ยเนื่องจากมีการติดต่อกัน นอกจากนัน้รูปแบบนีย้งัพบในทิเบตอีกดว้ย ส่วนรูปแบบของพระโพธิสตัว ์  

จุนทีในอินเดียที่มีจ านวนพระกรมากกว่า 6 กรขึน้ไปสนันิษฐานจากประติมานวิทยาน่าจะเป็นนางปรชัญาปรมิตามากกว่า ซึ่ง

รูปแบบท่ีมีมากกว่า 6  กรต่อมาจะไปปรากฏเป็นรูปแบบของพระโพธิสตัวจ์นุทีในจีนและทิเบต 

 ในดินแดนจีนพบว่ามีการบชูาพระโพธิสตัวจ์นุทีกนัมาตัง้แต่สมยัราชวงศถ์งัแตท่ัง้นีไ้ม่พบงานศิลปกรรมเลยจนถึงสมยั

ราชวงศห์ยวน อาจเนื่องมากจากวิธีบูชาที่ใชเ้พียงกระจกธรรมดาเท่านั้น รูปแบบงานศิลปกรรมจะปรากฏครัง้แรกในตอน

ราชวงศห์ยวน ลกัษณะเที่ปรากฏเป็นพระโพธิสตัวจ์นุที 4 กร ประติมานค่อนขา้งตรงกบักลุ่มพระโพธิสตัวจ์นุทา 4 กรในอินเดีย 

แต่ก็พบตวัอย่างเพียงชิน้เดียวเท่านัน้เป็นภาพวาดอยู่ในคมัภีร ์Kanjur ที่แปลมาจากทิเบต จวบจนถึงสมยัราชวงศห์มิงไดเ้ริ่มมี

การพบงานศิลปกรรมพระโพธิสตัวจ์นุทีมากขึน้สอดคลอ้งไปกบัการท่ีพระโพธิสตัวจ์นุทีไดร้บัความนิยมในการบชูามากขึน้ดว้ย

เช่นกนั รูปแบบที่พบในช่วงสมนัราชวงศห์มิงและชิงนัน้เป็นรูปแบบของพระโพธิสตัวจ์นุทีที่จะพบไดท้ั่วไปในปัจจบุนั คือ มีมทุรา

หลกัคือโพธยาครีมทุราและบางครัง้แสดงร่วมกบัธยานมทุรา มีจ านวน 18 กร ในแต่ละพระหตัถม์ีของถือ เช่น ประค า ดาบ รม่ 

ธรรมจักร สังข ์เป็นตน้ ซึ่งรูปแบบนี ้มีความคลา้ยกันกับกลุ่มประติมากรรมที่มี 6 กร ขึน้ไปในอินเดียที่ระบุว่าน่าจะเป็นนาง

ปรชัญาปรมิตา เพราะฉะนัน้อาจเป็นไดว้่าน่าจะรบัเอามาเพียงแค่รูปแบบเท่านัน้ไม่ไดร้บัเอาความเชื่อมาดว้ย ส่วนท่ีว่ารูปแบบ

นี ้ทิเบตส่งให้จีนหรือจีนส่งให้ทิเบตนั้น จากข้อมูลที่พบในการศึกษาสันนิษฐานได้ว่าน่าจะเป็นจีนที่ส่งให้ทิเบตมากกว่า 

เนื่องจากรูปแบบพระโพธิสตัวจ์นุที 18 กรที่พบในทิเบตมีแต่งานรว่มสมยั ต่างจากของจีนที่พบตัง้แต่สมยัราชวงศห์มิง นอกจาก

รูปแบบพระโพธิสตัวจ์นุที 18 กรจะส่งไปยงัทิเบตแลว้ยงัส่งอิทธิพลทางดา้นรูปแบบใหก้บัเวียดนามอีกดว้ย 

 ประติมากรรมของพระโพธิสตัวจ์ุนทีในเวียดนามแมจ้ะรบัรูปแบบมาจากจีนแต่จะเห็นไดว้่าค่อนขา้งคล่ีคลายไปมาก 

จ านวนกรที่ควรมี 18 กรก็ไม่ไดเ้คร่งครดันกัโดยพบว่าบางองคม์ีเพียง 10 กรเท่านัน้ ส่วนของถือบางองคก์็มี บางองคก์็ไม่มี ใน

องคท์ี่มีก็มีขนาดเล็กมาก และบางอย่างก็ไม่ปรากฏในจนีมาก่อน เช่น การถือพระพทุธรูปเป็นตน้ นอกจากนีย้งัมีชิน้ท่ีสวมหมวก

คลมุผมที่คลา้ยกนักบัของพระโพธิสตัวก์วนอิม และมทุราที่ไม่ไดท้  าโพธยาครีแต่อยู่ในท่าคลา้ยการพนมมือแทน ซึ่งรูปแบบนีม้ี

ความคลา้ยคลงึกนักบัพระโพธิสตัวก์วนอิมมาก แสดงใหเ้ห็นว่านอกจากประติมานวิทยาที่คลี่คลายลงแลว้ยงัมีความสบัสนกับ

ประติมานของพระโพธิสตัวจ์นุทีกบัพระโพธิสตัวก์วนอิมดว้ย 

   พระโพธิสตัวจ์นุทีในไทยนัน้ปรากฏอยู่ในสองช่วงเวลา คือ ในสมยัศรีวิชยัและรตันโกสินทร ์ในสมยัศรีวิชยั รูปแบบนัน้

จะมีความสมัพนัธก์ันกับทางชวาภาคกลางและอินเดียเนื่องจากมีการติดต่อคา้ขายกนัและมีการรบัเอาศาสนาเขา้มาดว้ย โดย
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รูปแบบจะตรงกันกับกลุ่มพระโพธิสตัวจ์ุนทา 4 กรในอินเดีย พอหลงัจากสมยัศรีวิชยัไปแลว้นัน้พระโพธิสตัวจ์ุนทีกลบัหายไป

จากดินแดนไทย ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ดินแดนต่าง ๆ ในไทยอย่างสโุขทยั อยุธยา หนัไปรบัเอาศาสนาพุทธแบบเถรวาทจาก

ลังกาแทน ท าใหศ้าสนาพุทธมหายานนั้นเส่ือมลงไป ประกอบกันกับการที่แต่เดิมพระโพธิสัตวจ์ุนทีก็ไม่ค่อยไดร้บัความนิยม

บูชาอยู่แลว้ดว้ย สงัเกตไดจ้ากจ านวนของงานศิลปกรรมที่พบไม่ว่าจะในศรีวิชยัหรือแมแ้ต่ในอินเดีย เองก็พบไม่มากเช่นกนัจึง

ไม่ใช่เรื่องแปลกที่พระโพธิสตัวจ์นุทีจะเลือนหายไปจากดินแดนไทยไดง้่าย จวบจนมาถึงสมยัรตันโกสินทรก์ารเขา้มาอีกครัง้ของ

ศาสนาพุทธมหายานทัง้สองสาย ไดแ้ก่ อนมันิกายหรือญวนที่เขา้มาก่อนและจีนนิกายที่เขา้มาที่หลงั การเขา้มาในระลอกนีท้  า

ใหพ้ระโพธิสตัวจ์นุทีปรากฏขึน้ในดินแดนไทยอีกครัง้หน่ึง  

 รูปลกัษณะที่ปรากฏในไทยสมยัรตันโกสินทรส์ามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่สมัพนัธก์ับจีน เช่น ที่วดัจีน

ประชาสโมสรและวดัสมณานมับริหาร ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งแสดงความเป็นพืน้ถิ่นและสมัพนัธก์ับเวียดนาม โดยกลุ่มแรกลกัษณะ

ประติมานวิทยาจะตรงตามของจีนทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นจ านวนพระกร 18 กร ในแต่ละกรถือของถือครบถว้น ท าโพธิยาครี

มุทรา และสวมหมวกพระพุทธเจ้าห้าพระองค ์ส่วนในอีกกลุ่มนั้นรูปลักษณ์ที่ปรากฏแสดงถึงประติมานวิทยาที่ค่อนข้าง

คล่ีคลายไปมากแลว้ เช่น บางชิน้ท าท่าพนมมือ ไม่มีของถือ รวมถึงมีการสวมผา้คลุมพระเกศาแทน จะเห็นไดว้่าลักษณะที่

คล่ีคลายไปเช่นนีค้่อนขา้งสมัพนัธก์ับเวียดนามโดยช่างที่ท  าอาจเป็นชาวญวนที่อยู่แถวนัน้ หรือไม่ก็อาจเป็นเพราะช่างไม่เคย

เห็นพระโพธิสัตวจ์ุนทีมาก่อน รูปแบบที่น ามาใชจ้ึงผิดเพีย้นไปโดยหากสังเกตดูแลว้จะเห็นว่าลักษณะทางประติมานวิทยา

ค่อนขา้งจะตรงกับพระโพธิสตัวก์วนอิมมากกว่า ไม่ว่าจะเป็นการสวมผา้คลมุพระเกศารวมทัง้ท่าพนมมือ นอกจากนีต้  าแหน่ง

ที่ตัง้พบว่ามีชิน้ที่ประดิษฐานไวใ้นวิหารพระโพธิสตัวก์วนอิมดว้ย ทัง้หมดจึงอาจเก่ียวขอ้งกับความเชื่อที่ว่าพระโพธิสตัวจ์ุนที

เป็นภาคหนึ่งของพระอวโลกิเตศวรนั้นเอง  นอกจากการประดิษฐานไว้ที่วิหารพระโพธิสัตวก์วนอิมยังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ถูก

ประดิษฐานไวห้นา้พระประธาน ในกลุ่มนีอ้าจสนันิษฐานไดใ้นหลายกรณี เช่น อาจช่วยใหร้ะลึกถึงพระองคืไดโ้ดยง่ายเพื่อการ

บรรล ุหรืออาจเพราะพระองคอ์ยู่ในฐานะของมารดาของพระพทุธเจา้ เป็นตน้ 

 นอกเหนือจากพระโพธิสตัวจ์นุทีในรูปของพระโพธิสตัวใ์นศาสนาพทุธยงัมีพระโพธิสตัวจ์นุทีที่อยู่ในรูปลกัษณข์องจุน่ที

เตา้เหยินจากวรรณกรรมเรื่องหอ้งสินดว้ย โดยพระโพธิสตัวจ์ุนทีถูกแปลงให้เป็นชายและเป็นเทพเจา้ในศาสนาเต๋า มีจดุก าเนิด

มาจากวรรณกรรมของจีนที่แต่งขึน้ในช่วงราชวงศห์มิง ชาวไทยเองก็รูจ้กัดว้ยเช่นกันเนื่องจากวรรณกรรมเรื่องหอ้งสินแปลมา

ตัง้แต่ช่วงรชักาลที่ 2 แลว้ นอกจากนีย้งัมีหลกัฐานภาพจิตรกรรมของจุ่นทีเตา้เหยินที่พบที่วงัหนา้ดว้ย เพราะฉะนัน้หากเทียบ

ระยะเวลาแลว้คนในยคุรตันโกสินทรอ์าจรูจ้กัพระโพธิสตัวจ์นุทีในฐานะจุน่ทีเตา้เหยินก่อนรูปแบบท่ีอยู่ในวดัที่พบเห็นในปัจจบุนั

เสียดว้ยซ า้ 
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