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บทคดัย่อ 

 การศึกษาวดัจีนประเทศไทยและจีนมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งวดั

จีนในไทยและจีนเก่ียวกบัรูปแบบแผนผงัภายในวดั ลกัษณะสถาปัตยกรรมและประติมากรรม

ภายในวดั ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งวดัจีนในประเทศไทยและประเทศจีน โดยเลือกศึกษา

วดัจีนในกรุงปักก่ิงจ านวน 1   วดัคือวดัลามะหรือวดัยงเหอกง The Yonghe Gong Temple -

 雍和宫  วดัจีนในประเทศไทยจ านวน 4 วดัคือ วดัมงักรกมลาวาส หรือ วดัเลง่เน่ยยี่ -龍

蓮寺กรุงเทพมหานคร  วดัจีนประชาสโมสร  เลง่ฮกยี่ - 龍福寺- จงัหวดัฉะเชิงเทรา     

วดัเทพพทุธาราม เซียนฮุดยี่ -仙佛寺-จงัหวดัชลบุรี และวดัวดัมงักรบุปผารามหรือวดัเลง่

ฮั้วยี่-龍華寺-.ผลการศึกษาพบวา่ศาสนาพทุธนิกายมหายาน ศาสนาเต๋า และวฒันธรรมจีนมี

อิทธิพลต่อรูปแบบแผนผงัภายในวดั เช่น การสร้างประตู การจดัวางระฆงั รูปเคารพภายในวดั

ประกอบดว้ยพระศรีอาริยเมตไตรโพธิสัตว ์ พระเวทธรรมโพธิสัตว ์ ทา้วจตุโลกบาล พระ

อนาคตพระพทุธเจา้ประกอบดว้ยพระอมิตภะพทุธเจา้ พระศากยมุนีพระพทุธเจา้ พระไภษทั

คุรุไวฑูรยประภาพทุธเจา้และรูปเคารพตามความเช่ือวฒันธรรมจีน  รวมทั้งบทบาท

ความส าคญัของสถาบนัพระมหากษตัริยใ์นประเทศจีนและไทย ในกรณีประเทศไทย 

วฒันธรรมไทยเขา้ไปมีบทบาทดว้ย  การศึกษาไดน้ าเสนอการบริหารจดัการวดัจีนเพ่ือการอน

รักษด์า้นสถาปัตยกรรมและประติมากรรมรูปเคารพรพ ดา้นการพฒันาควรเนน้การจดัการพ้ีน

ท่ีให้สะอาดเหมาะสม การประดบัตกแต่งสถานท่ีใหส้ามารถเป็นพิพิธภณัฑแ์หลง่เรียนรู้เพ่ือ

การท่องเท่ียว การพกัผอ่นหยอ่นใจของคนในชุมชนดว้ย 
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Chinese temple in Thailand and China aim to study the relationship of temple in 

Thailand and China about the pattern of inner temple, the architecture ,the sculpture in 

temple. The 5 samples are Lama Temple at Beijing ,China, and the 4 Chinese temples in 

Thailand are the Wat Mungkornkormalavas –Longliansi at Bangkok, Wat  

Jeanprachasmosorn- Longhogsi at Chachoengsao, Wat Tepbuddharam –Seanhudsi at Chon 

Buri  , and Wat Mungkornpuppharam-Longhuasi at Chanthaburi. The results are following : 

Mahayan-Buddhism , Taoism and Chinese culture had influenced the pattern of inner  

temple in Thailand,  .the sculptures are  Amitapa Buddha , Sagkaya Muni Buddha and 

Bhaisajyaguru Buddha .. Metteyya ..Wei Tuo-Bodhisattva  and Catummaharajika .  The  

results also present the  administration of Chinese temple for community and tourism, such 

as the conservative about  the architecture and the sculpture, the administration 

development  for  discovery museum without conflict to community.  

ค าส าคัญ วดัจีนหมายถึงวดัศาสนสถานท่ีมีศิลปวฒันธรรมจีนเป็นอาคารท่ีประดิษฐานรูป

เคารพตามความเช่ือของคนไทยเช้ือสายจีนไปสกัการะบูชาเป็นศูนยก์ลางท ากิจกรรมของ

ชุมชนและเป็นแหลง่ท่องเท่ียว  

 

บทน า 

ประเทศไทยกบัประเทศจีนตั้งอยูใ่นทวปีเอเชียมีทั้งความเหมือนและความแตกต่าง 

ความเหมือนก็คือนบัถือศาสนาพทุธท่ีมีแหลง่ก าเนิดในอินเดีย แมว้า่จะแตกตา่งกนัคือชาวจีน

นบัถือศาสนาพทุธนิกายมหายาน ชาวไทยนบัถือศาสนาพทุธนิยายหินยาน ความสัมพนัธ์

ระหวา่งชุมชนไทยและจีนในรูปแบบต่าง ๆ มีตั้งแต่ พ.ศ.650 พงศาวดารจีนราชวงศฮ์ัน่

ตะวนัออกกลา่วถึงรัฐส้านหรือเส้ียนวา่เป็นช่ือของชนชาติมองโกลเผา่หน่ึงซ่ึงเรียกตวัเองวา่

ไท แปลวา่ผูสู้งส่งหรือผูเ้ป็นอิสระ เป็นค าท่ีใชเ้รียกขนชาติไตทั้งชนชาติโดยสมบูรณ์  คนจีน
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กบัคนไทยจึงมีความใกลชิ้ดทั้งทางภูมิศาสตร์และวฒันธรรมมาเป็นเวลายาวนาน   นอกจากน้ี

ยงัมีการจดบนัทึกวา่มีคนจีนอพยพเขา้มาอาศยัอยูใ่นประเทศไทยตั้งแต่พทุธศตวรรษท่ี 6 ใน

พระราชพงศาวดารราชวงศฮ์ัน่ บรรพ 83 มีบนัทึกการเดินทางของราชทูตในสมยัราชวงศฮ์ัน่

ใน พ.ศ. 544-548 ราชทูตของจีนไดอ้อกเดินทางโดยทางเรือผา่นเวยีดนาม กมัพชูา อา่วไทย 

มาข้ึนบกท่ีคอคอดกระแลว้โดยสารเรือต่อไปยงัอินเดียจากเอกสารโบราณของจีนนบัแต่

ราชวงศฮ์ัน่ถึงราชวงศถ์งัดินแดนประเทศไทยปัจจุบนัประกอบดว้ยหลายอาณาจกัร เช่น 

อาณาจกัรจิงหลิงหรือสุวรรณภูมิ พทุธศตวรรษท่ี 8 อาณาจกัรช่ือทู่ตั้งอยูบ่ริเวณสงขลาและ

ปัตตานีในพทุธศตวรรษท่ี  11-16 อาณาจกัรตามาลิงหรือตามพรลิงคบ์ริเวณเมือง

นครศรีธรรมราช พทุธศตวรรษท่ี 17-18 อาณาจกัรลงักาสุกาบริเวณปัตตานี พทุธศตวรรษท่ี 

18  อาณาจกัรป๋าไปซีฟุ่ บริเวณเชียงใหม่จนถึงสุโขทยัและอยธุยา1 

วดัจนี: วดัลามะหรือวดัยงเหอกง 

วดัลามะหรือวดัยงเหอกง -The Yonghe Gong Temple - 雍和宫

; pinyin: Yōnghé gōng, พระราชวงัแห่งสันติภาพและความปรองดอง "Palace of Peace and 

Harmony" เป็นท่ีรู้จกัวา่เป็นวดัลามะในศาสนาพทุธแบบทิเบตตั้งอยูท่ี่ ปักก่ิงประเทศจีน ตวั

อาคารเป็นงานศิลปะผสมผสานระหวา่งจีนและทิเบต2 วดัเป็นวงัท่ีประทบัเดิมของจกัรพรรดิ

หยง่เจ้ิน(The Yongzheng Emperor - 雍正帝-13 December 1678 – 8 October 1735)แห่ง

ราชวงศชิ์ง( Qing dynasty) ครองราชยร์าชยร์ะหวา่ง ค.ศ.   1722 -173 ทรงเป็นจกัรพรรดิท่ี

ทรงงานหนกัเพ่ือสร้างรัฐบาลท่ีมีประสิทธิภาพ สมยัพระราชบิดาของพระองคคื์อพระ

จกัรพรรดิคงัซี ( Kangxi Emperor)มีการอพยพของชาวจีนเน่ืองจากบริเวณพ้ืนท่ีภาค

ตะวนัออกเฉียงใตข้องจีนไดเ้กิดภยัพิบติั ประชาชนอดอยากขาดแคลน พระจกัรพรรดิคงัซี

ทรงเคยสดบัมาวา่...สยามมีขา้วอดุมสมบูรณ์ราคาถกูใชเ้งิน 2-3 ต าลึงก็ซ้ือขา้วได ้ 1 หีบ...

ดงันั้นจกัรพรรดิคงัซีจึงทรงขอให้ทูตสยามส่งขา้ว 3 แสนหีบไปขายท่ีมณฑลฮกเก้ียน กวางตุง้

และหลินโปโดยรัฐบาลจีนจะไม่เก็บภาษีขา้ว...รัฐบาลจีนไดเ้ปล่ียนนโยบายเป็นเปิดประเทศ

อนุญาตให้ประชาชนท่ีอยูบ่ริเวณชายฝ่ังทะเลให้ออกไปคา้ขายไดโ้ดยการขออนุญาตจาก
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รัฐบาลก่อน นบัตั้งแต่ปีท่ี 61 ของจกัรพรรดิคงัซี พ.ศ.2264 หรือ ค.ศ. 721 ไดเ้ร่ิมมีการคา้ขาย

ขา้วระเหวา่งจีน-สยามและด าเนินไปเกือบร้อยปี ประชาชนท่ีอยูบ่ริเวณมณฑลฮกเก้ียนและ

กวางตุง้จ านวนหน่ึงเม่ือออกเดินเรือไปซ้ือขา้วท่ีสยามแลว้ก็มิไดเ้ดินทางกลบัไปยงัประเทศ

จีน.... 3 ถึงแมว้า่การครองราชยข์องจกัรพรรดิหยง่เจ้ินจะสั้นกวา่พระราชบิดาของพระองคคื์อ

จกัรพรรดิคงัซี และพระราชโอรสคือจกัรพรรดิเฉียนหลง (the Qianlong Emperor),แตก่็เป็น

ช่วงเวลาท่ีมีความสงบสุขในประเทศจีน4 
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  วดัลามะหรือวดัยง่เหอกงเป็นวดัท่ีส าคญั5 ในศาสนาพทุธนิกายมหายานท่ีปักก่ิง สร้าง
ในปี ค.ศ.1694 หรือ พ.ศ.2237 เดิมเป็นท่ีประทบัของจกัรพรรดิหยง่เจ้ินเม่ือคร้ังยงัทรงพระ
เยาว ์  เม่ือข้ึนครองราชยแ์ลว้พระองคท์รงยกให้เป็นท่ีก่อตั้งวดัลามะ   ในสมยัจกัรพรรดิ
เฉียนหลงวดัน้ีกลายเป็นศูนยก์ลางส าคญัของพทุธศาสนานิกายเกลกุปา(Gelukpa) หรือหมวก
เหลก็แบบทิเบต ผูก่้อตั้งคือพระซองกาปา(Tsong Kpapa ) ซ่ึงเป็นเจา้อาวาสองคแ์รก วดัน้ีเป็น
วดัใหญ่มีการประดบัตกแตง่ประดบัประดาอยา่งสวยงามดว้ยศิลปะมองโกล ทิเบตและฮัน่ 
ปัจจุบนัมีพระลามะปฏิบติัธรรมท่ีวดัถึง 200 รูป ภายในวดัมีเน้ือท่ีจดัแบ่งเป็น 5 ส่วน มีหอ
บูชาใหญ่หา้หลงัมีกระถางธูปท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในปักก่ิง ตั้งอยูร่ะหวา่งหอหลงัแรกและหลงัท่ีสอง 
หอหลงัแรกประดิษฐานพระศรีอริยเมตไตรโพธิสัตว ์ พระเวทธรรมโพธิสัตว ์ และทา้วจตุ
โลกบาล หอบูชาหลงัท่ีสองประดิษฐานพระพทธเจา้ 3 พระองค ์อดีต ปัจจุบนัและอนาคต หอ
บูชาหลงัท่ี 4 ฝาหลนุเต้ียนเป็นท่ีเก็บรักษาพระแท่นบลัลงัก์ขององคด์าไลลามะ เป็นท่ีศึกษา
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พระธรรมของลกูศิษยส์ององคข์องพระซองกาปา คือ ดาไลลามะองคท่ี์สองและปัญเชนลามะ
องคท่ี์สอง  หอบูชาหลงัสุดทา้ยสวยงามและใหญโ่ตท่ีสุดเป็นท่ีประดิษฐานพระพทุธรูปยืนสูง 
26 เมตร รวมท่ีฝ่ังอยูใ่นพ้ืน 8 เมตรแกะสลกัจากไมจ้นัทน์หอมตน้เดียวท่ีน ามาจากทิเบต. เป็น
พระพทุธรูปแกะสลกัท่ีสูงท่ีสุดในโลก มีเส้นผา่ศูนยก์ลาง 10 เมตรใชเ้วลาแกะสลกั 10 ปีแลว้
สร้างวหิารชั้นท่ีสามของหอบูชา 
 

วดัจนีในประเทศไทย 

 วดัจีนในประเทศไทยมีรูปแบบคลา้ยกบัวดัลามะในดา้นต่าง ๆ คือ ตวัอาคาร

สถาปัตยกรรมไดรั้บอิทธิพลจากวฒันธรรมจีนแผน่ดินแม่มีอิทธิพลก าหนดสถาปัตยกรรมตวั

อาคารภายในวดัจีนมีเอกลกัษณ์ดา้นการประดบัตกแตง่อาคารแสดงความเป็นจีนอยา่งโดด

เด่น  เช่น  การประดบัหลงัคาอาคารดว้ยมงักร  มงักรเรียกวา่เลง้หรือเหลงปรากฏในสมยั

กษตัริยอ้ึ์งต่ี สร้างข้ึนมาโดยให้ถือวา่เป็นเคร่ืองหมายประจ าชาติ รูปแบบเอกลกัษณ์เฉพาะของ

สถาปัตยกรรมจีนมีความโดดเด่นในเร่ืองหลงัคาสีสดใส เคร่ืองประดบับนหลงัคาประกอบไป

ดว้ยสัตวม์งคลต่าง ๆ ตามธรรมเนียมจีน สัตวใ์นเทพนิยายเช่ือวา่สามารถขจดัภูตผีปีศาจและ

ภยัต่าง ๆ การประดบัหลงัคาดว้ยสัตวค์รบทุกชนิดจะสามารถประดบัไดเ้ฉพาะอาคารของ

พระมหากษตัริยเ์ท่านั้น ส่วนพระมเหสีหรือขนุนางจะมีจ านวนสัตวป์ระดบัลดหลัน่กนัลงไป

ตามศกัด์ิของเจา้ของอาคาร สัตวท่ี์นิยมประดบัหลงัคาท่ีพบเห็นไดท้ัว่ไปคือมงักร   หลงัคา

ศาลเจา้ในเมืองไทยจะนิยมหลงัคา ซานเหมินต่ิง เป็นแบบท่ีนิยมแพร่หลายทางภาคใตข้องจีน

อนัเป็นท่ีดั้งเดิมของชาวจีนในไทย6 
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วดัมงักรกมลาวาส หรือ วดัเล่งเน่ยยี่ -龍蓮寺, ตวัยอ่: 龙莲寺, พินอิน: Lóng 
lián sì หลงเหลียนซ่ือ, ฮกเก้ียน: เลง้เหลียนซ่ี,ส าเนียงแตจ๋ิ้ว: เลง่เน่ยยี่, ส าเนียงกวางตุง้: หลง่
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ล่ินจ๋ี, ส าเนียงฮากกา: หลุง่เหล่ียนซ้ือ- เป็นวดัในสังกดัคณะสงฆจี์นนิกายแห่งประเทศ
ไทย ตั้งอยูบ่นถนนเจริญกรุง  ในเขตป้อมปราบศตัรูพา่ย กรุงเทพมหานคร เป็นท่ีรู้จกัในหมู่
ชาวไทยเช้ือสายจีน และชาวจีนจากตา่งประเทศท่ีเรียกวา่ วดัมงักร เพราะค าวา่ เลง่หรือเลง้ ใน
ภาษาจีนแตจ๋ิ้วแปลวา่มงักร ค าวา่ เน่ย แปลวา่ ดอกบวัและค าวา่ ยี่แปลวา่วดั ช่ือวดัอยา่งเป็น
ทางการคือวดัมงักรกมลาวาส พระราชทานจากพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้
เจา้อยูห่ัว รัชกาลท่ี 5 

วดัน้ีก่อตั้งเม่ือปี พ.ศ. 2414 ตามความเช่ือพทุธศาสนามหายานตรงกบัรัชสมยัถงจ้ือแห่ง
ราชวงศชิ์ง สมยัรัชกาลท่ี 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นอาคารคอนกรีตประกอบเคร่ืองไมมี้ 3 
ลาน 2 วหิาร ประตูวหิารก่อสร้างเป็นอาคารแบบพระราชวงั ใชเ้วลาก่อสร้าง 8 ปีจึงแลว้เสร็จ
มีลกัษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบทางจีนตอนใตข้องสกุลช่างแตจ๋ิ้ว โดยวางแปลนตามแบบ
วดัหลวงคือมีวหิารทา้วจตุโลกบาลเป็นวหิารแรก ตรงกลางเป็นพระอโุบสถ ขา้งหลงัพระ
อโุบสถเป็นวหิารเทพเจา้ การสร้างใชไ้มแ้ละอิฐเป็นวสัดุส าคญั จากประตูทางเขา้ เขา้ไปจะถึง
วหิารทา้วโลกบาลทั้ง 4 มีเทวรูปเทพเจา้ 4 องคข์า้งละ 2 องคใ์นชุดนกัรบจีนและถืออาวธุและ
ส่ิงของตา่ง ๆ กนั เช่น พิณ ดาบ ร่ม เจดีย ์ชาวจีนเรียกวา่ ซ้ีไต๋เทียงอว้ง หมายถึงเทพเจา้ท่ีปก
ปักษรั์กษา คุม้ครอง ทิศต่าง ๆ ทั้ง 4 ทิศ ถดัจากวหิารทา้วจตโุลกบาล คืออโุบสถ เป็นท่ี
ประดิษฐานของพระประธานของวดั คือ พระศากยมุนีพระพทุธเจา้ พระอมิตาภพทุธเจา้ พระ
ไภษชัยครุุไวฑูรยประภาพทุธเจา้ ทั้งหมด 3 องค ์หรือ ซ าป้อหุกโจว้ พร้อมพระอรหันตอี์ก 18 
องค ์หรือท่ีเรียกวา่ จบัโป๊ยหลอ่หั่ง 

ทางดา้นขวามีเทพเจา้ตา่ง ๆ หลายองค ์ เช่น เทพเจา้คุม้ครองดวงชะตา หรือเทพไฉ่เซ่ง
หรือไทส่้วยเอ๊ียะ เทพเจา้แห่งยาหรือหมอเทวดา ฮวัทอ้เซียงซือกงและท่ีนิยมไหวข้อพรมาก
คือ เทพเจา้แห่งโชคลาภ ไฉ่เซ่งเอ้ีย เทพเจา้เฮง่เจียหรือไต่เส่ียหุกโจว้  พระศรีอริยเมตไตร
โพธิสสัตวห์รือปู๊กุ่ยหุกโจว้ซ่ึงคลา้ยกบัพระมหากจัจายนะ กวนอิมผูส่ักหรือ พระอวโลกิเต
ศวรโพธิสัตว ์ แป๊ะกง และ แป๊ะม่า รวมเทพเจา้ในวดั จะมีทั้งหมด 58 องค์7 

วดัจนีประชาสโมสร-เล่งฮกยี่ - 龍福寺- ฉะเชิงเทรา ความหมายของวดั ฮกแปลวา่

วาสนา โชคลาภ ความมัง่มีศรีสุข เลง่หรือเลง้คือมงักร เรียกวดัน้ีวา่มงักรวาสนา อาคารศาลเจา้

ภายในวดัเป็นแบบศาสนาพทุธมหายานขยายมาจากวดัมงักรกมลาวาส กรุงเทพมหานคร เม่ือ

เขา้ประตูไปภายในทั้งสองขา้งมีประติมากรรมทา้วจตโุลกบาลทั้ง 4 องค ์ ถดัไปเป็นแท่นบูชา
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พระศรีอริยเมตไตรโพธิสัตว ์ดา้นหลงัแท่นบูชาเป็นพระเวทธรรมโพธิสัตวห์ันหนา้เขา้หาพระ

อโุบสถท าหนา้ท่ีรักษาพระอาราม แท่นบูชาพระประธานของวดัคือพระศากยมุนีพระพทุธเจา้ 

ประทบัอยูต่รงกลาง พระอมิตาภะพทุธเจา้ประทบัดา้นขวาของพระศากยมุนีพระพทุธเจา้ และ

พระไภษชัยครุุไวฑูรยประภาพทุธเจา้ประทบัอยูด่า้นซา้ยของพระศากยมุนีพระพทุธเจา้ ระฆงั

ใบใหญ่น ้าหนกักวา่ 1 ตนั ซ่ึงเป็น 1 ใน 3 ใบในโลกท่ีรอบระฆงัมีอกัษรมหาปรัชญาปารมิตรา

สูตรถือกนัวา่ผูไ้ดไ้ดตี้ระฆงัก็เหมือนกบัการสวดมนตซ่ึ์งไดบุ้ญกุศลมาก    นอกจากน้ียงัมี

ประติมากรรมเจา้พอ่หลกัเมือง เทพไฉ่เซ่งเอ้ียเทพเจา้แห่งโชคลาภ อ  านวยความมัง่คัง่และ

ร ่ารวย ชาวไทยเช้ือสายจีนจะตอ้งไหวเ้ป็นเทพเจา้องคแ์รกของวดัในวนัตรุษจีนโดยเฉพาะคน

ท่ีท าธุรกิจคา้ขาย ท่ีวดัจีนประชาสโมสรมีเทพไฉ่เซ่งเอ้ียเป็นท่ีนิยมท่ีสุดและใหญ่ท่ีสุดใน

ประเทศไทย8 
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วดัเทพพุทธาราม เซียนฮุดยี่ อาคารวดัเทพพทุธารามสร้างในปี  พ.ศ.2480 ประตู
ทางเขา้วหิารดา้นหนา้มีจารึกดว้ยธารณีมนตภ์าษาทิเบตและภาษาจีน ดา้นหนา้ประตูทางเขา้
จะมีวหิารทา้วจตโุลกบาลรักษาประตูทั้งส่ีทิศ ตรงกลางมีวหิารระหวา่งประตูเป็นวหิารพระศรี
อริยเมตไตรหันพระพกัตร์ไปนอกศาลเจา้ ดา้นหลงัพระศรีอาริยเมตไตรประดิษฐานพระเวท
ธรรมโพธิสัตวห์รือพระสกนัทโพธิสัตวห์ันพระพกัตร์เขา้ไปดูแลศาลเจา้ ภายในวหิารซ่ึง
ประกอบดว้ยพระศากยมุนีพระพทุธเจา้ พระอมิตาภะพทุธเจา้ พระไภษชัยครุุไวฑูรยประภา
พทุธเจา้เป็นประธาน และพร้อมดว้ยอคัรสาวกทั้งสอง คือ พระอานนทเ์ถระและพระมหากสั
สปะมหาเถระ ดา้นหนา้พระประธานมีแผน่ป้ายไมแ้กะสลกั บนัทึกโดยมหาอ ามาตยต์รีพระยา
พิพฒันธนากร จารึกไวว้า่วดัน้ีสร้างเสร็จในปีพทุธศกัราช 2480 ภายในพระวหิารเป็นศิลปะ
จีนแทเ้ขียนลวดลายและรูปภาพตามความเช่ือของชาวจีน ดา้นซา้ยมือของพระประธานเป็นท่ี
ประดิษฐานของพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตวป์างสหสัรภุชสหัสรเนตร และดา้นขวามือเป็นท่ี
ประดิษฐานของบูรพาจารยนิ์กายฌาน    คือ  พระสงัฆนายกมหาโพธิธรรมหรือปรมาจารย์
ตัก๊มอ้และพระสังฆปริณายกฮุ่ยเหนิงหรือเวย่หลาง ดา้นขา้งทั้งสองของวหิารประดิษฐานพระ
อรหันตท์ั้งสิบแปดองคสิ์บแปดอรหันตด์า้นซา้ยมือเป็นวหิารเทพเจา้ต่าง ๆ ตามความเช่ือของ
คนจีน และดา้นขวามือเป็นส านกังานเจา้อาวาส และห้องเก็บพระคมัภีร์ เป็นรูปแบบการจดั
แผนผงัภายในวดัท่ีสวยงามแบบหน่ึง 

พระอโุบสถตวัอาคารสถาปัตยกรรมอโุบสถก่อสร้างดว้ยศิลปะจีนแทป้ระยกุตทิ์เบต

ก่อสร้างเป็นรูปเจดียท์รงจีนสูง 7 ชั้น ดา้นหนา้ตรงขา้มประตูทางข้ึนพระอโุบสถเป็นท่ี

ประดิษฐานของพระเวทธรรมโพธิสัตว ์ ดา้นในเจดียมี์พระศากยมุนีพระพทุธเจา้เป็นประธาน 

พร้อมดว้ยพระอคัรโพธิสัตวสาวก คือ พระมญัชุศรีโพธิสัตว ์และพระสมนัตภทัรโพธิสัตว ์อยู่

ดา้นขา้งทั้งสองขา้ง สถาปัตยกรรมน้ีสร้างข้ึนตามคติความเช่ือในพระสูตรมหายาน ช่ือพระ

สูตรวา่ "อวตงัสกคณัฑวยหูสูตร" ภายในเป็นภาพเขียนสีพระพทุธเจา้ฝ่ายมหายานและพทุธ

ภาษิตฝ่ายมหายาน รอบอโุบสถเป็นใบเสมาแกะสลกัจากหินเป็นรูปทา้วจตุโลกบาลทั้งส่ี

ศิลปะทิเบต และมีจารึกอกัขระภาษาทิเบต ดา้นขา้งของพระอโุบสถเป็นกุฏิสงฆส์องชั้น 

แบ่งเป็นห้อง ๆ ดา้นขวามือเป็นหอฉัน และดา้นหลงัหอฉันเป็นหออาคนัตุกะ นอกจากน้ียงัมี

ประติมากรรมเจา้พอ่หลกัเมืองเสียอ่ึงกง เทพเจา้กวนอ ู เทพเจา้ไฉ่ส่ิงเอ้ียและฮวัทอ้เซียงซือ
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หมอเทวดาประดิษฐานอยูด่ว้ยรูปแบบการวางรูปเคารพภายในอาคารเหมือนกบัวดัจีนประชา

สโมสร ฉะเชิงเทรา9 



14 
 

 

 



15 
 

 

 



16 
 

  วดัมงักรบุปผารามมีช่ือเรียกในภาษาจีนวา่เลง่ฮั้วยี่สร้างข้ึนในปี พ.ศ. 2520  มีพ้ืนท่ี
จ านวน 8 ไร่เศษ  เป็นวดัในพทุธศาสนามหายานฝ่ายจีนนิกายมีประวติัเก่ียวขอ้งกบัพระ
อาจารยจี์นวงัสสมาธิวตัร-สกเห็ง  ปฐมเจา้คณะใหญ่จีนนิกายเจา้อาวาสวดัมงักรกมลาวาส-เลง่
เน่ยยี่  กรุงเทพฯ  และวดัจีนประชาสโมสร-  เลง่ฮกยี่  จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา             สถาปัตยกรรมเป็นลกัษณะผสมผสานระหวา่งพทุธศิลป์ไทยและ
จีน  ศิลปะแบบสถาปัตยกรรมจีนภาคใต ้ ดา้นหนา้วดัมีซุ้มประตูวดัสร้างดว้ยศิลปะจีน ลาน
หนา้วดัดา้นนอกเป็นลานโลง่มีสนามหญา้  มีหอแปดเหล่ียมเคียงคูก่นัสองหลงั ตกแต่งดว้ย
กระเบ้ืองโมเสกและหินขดัลวดลายสวยงาม      หอแปดเหล่ียม หลงัดา้นซา้ยเป็นท่ี
ประดิษฐานรูปหลอ่หลวงจีนคณาณติัจีนพรต-เยน็บุญ  อดีตปลดัขวาจีนนิกาย  เจา้อาวาสวดั
ทิพยวารีวหิาร  และรักษาการเจา้อาวาสวดัมงักรบุปผาราม ผูดู้แลการก่อสร้างวดัไดส้ าเร็จจน
มรณภาพ เม่ือ พ.ศ. 2526   

            ดา้นหนา้วดัเป็นวหิารทา้วจตุโลกบาล ดา้นหนา้วหิารจารึกธารณีภาษา
สันสกฤต  อกัษรสิทธมัภายในประดิษฐานพระศรีอริยเมตไตรโพธิสัตว-์หม่ีเลก็ผอ่สัก  พระ
โพธิสัตวผ์ูจ้ะตรัสรู้เป็นพระพทุธเจา้ในอนาคตดา้นหลงัเป็นพระสกนัทโพธิสัตว-์อุย่ทอ้ผอ่สัก
และทา้วจตุโลกบาลทั้งส่ี-ซ่ีไต่เทียงอว้ง อโุบสถเป็นรูปทรงจีนหลงัคาซ้อน  3  ชั้น  ภายใน
เป็นท่ีประดิษฐานพระพทุธประธานสามพระองค์  ถา้หันหนา้สู่ภายในอโุบสถคือองคก์ลาง
พระศากยมุนีพระพทุธเจา้-เซ็กเกียหม่อน้ีฮุก  องคซ์า้ยพระอมิตาภะพทุธเจา้- ออมีทอ้ฮุก  องค์
ขวาพระไภษชัยคุรุไวฑูรยประภาพทุธเจา้-เอ๊ียะซือฮุก-  พร้อมดว้ยพระสาวกเบ้ืองซ้ายและขวา
คือพระมหากสัสปเถระ-เกียเห๊ียะจุนเจ้ียและพระอานนท-์ออหนัง่ทอ้จุนเจ้ีย  ดา้นขา้ง
ประดิษฐานพระมญัชุศรีโพธิสัตว-์บุ่งซู่ผอ่สัก  ผูเ้ลิศดว้ยมหาปัญญาประทบับนหลงัสิงโต
หมายถึงพระพทุธเจา้และพระโพธิสัตว ์ทรงมีพระปัญญาคุณเลิศกวา่หมู่สรรพสัตว ์ พระ
สมนัตภทัรโพธิสัตว-์โผวเฮ้ียงผอ่สัก  ผูเ้ลิศดว้ยมหาจริยาประทบับนหลงัชา้งเผือกหกงา  อนั
หมายถึงบารมีหกท่ีพระพทุธเจา้และพระโพธิสัตวท์ั้งหลายบ าเพญ็  รูปเคารพทั้งหลายปิด
ทองค าเปลวประดิษฐานภายในซุ้มแบบจีนบนฐานชุกชี  ภายในมีลวดลายไมแ้กะสลกัปิดทอง
แบบศิลปะจีน  พ้ืนภายในเป็นหินขดัยอดหลงัคาอโุบสถเป็นเจดีย ์ พ้ืนอโุบสถดา้นนอกเป็น
หินขดัลายจีน 
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             ดา้นหลงัอโุบสถเป็นวหิารสุขาวดีตรีอารยะ  ภายในประดิษฐานพระอมิตาภพทุธ
เจา้  องคศ์าสดาแห่งสุขาวดีโลกธาตุปัจฉิมทิศ  พร้อมดว้ยพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว-์กวง
ซีอิมผอ่สักและพระมหาสถามปราปตโ์พธิสัตว-์ไต่ซีจ่ีผอ่สักมหาสาวกของพระองค ์ แห่ง
สุขาวดีพทุธเกษตร  จีงเรียกกนัวา่พระตรีอารยะแห่งปัจฉิมทิศ-ไซฮึงชาเส่ียคือแดน
สุขาวดี  ดา้นขา้งประดิษฐานรูปเหมือนพระอาจารยจี์นวงัสสมาธิวตัร-สกเห็งมหาเถระ ปฐม
เจา้คณะใหญ่จีนนิกาย  ผูส้ถาปนาวดัมงักรบุปผารามในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้
เจา้อยูห่ัว รัชกาลท่ี 5 และรูปเหมือนพระเยน็ฮว้ง  ผูพ้ฒันาวดัมงักรบุปผารามในสมยั
ต่อมา      นอกจากน้ียงัมีวหิารพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว-์กวนซีอิมผอ่สัก ปางสหัสรหัตถส์
หัสรเนตร  -พระกวนอิมปางพนัมือพนัตา  วิหารพระกษิติครรภโพธิสัตว-์ต่ีจัง่อว้งผอ่
สัก  วหิารบรรพบุรุษเป็นท่ีสาธุชนตั้งป้ายบูชาวญิญาณผูล้่วงลบั    และสถปูเจดียท์รงทิเบตท่ี
บรรจุอฐิับูรพาจารยด์า้นหลงัวดั แวดลอ้มดว้ยหมู่กุฏิสงฆ ์ โรงครัว  โรงอาหาร  ท่ีพกัผูป้ฏิบติั
ธรรม  เรียงรายอยูโ่ดยรอบอยา่งเป็นระเบียบทางเดินภายในวดัส่วนใหญ่เป็นหินขดั   พระศรี
อริยเมตไตรโพธิสัตว-์มีตีหล่ีเย คือพระโพธิสัตวเ์ป็นรูปพระศรีอริยเมตไตรโพธิสัตวแ์นะน า
สรรพสัตว ์ ปฏิบติัมหากรุณาธรรมพระเวทธรรมโพธิสัตว ์ ชาวจีนเรียกวา่อุย่ทอ้ผูส่ักในภาษา
สันสกฤตแปลความหมายตามภาษาจีนวา่ผูมี้อานุภาพสนองปฏิการะ เป็นมหาเทพโพธิสัตว์
องคห์น่ึงมีหนา้ท่ีรักษาพระศาสนา ไดบ้ าเพญ็พรตพรหมจรรยท์รงเคารพนอบนอ้มต่อพระ
ธรรมวนิยัพร้อมท่ีจะรักษาพระธรรมวนิยัและมีเมตตากรุณาต่อสัตวท์ั้งหลาย มหาเทพองคน้ี์มี
หนา้คุม้ครองรักษาวดัวาอารามตลอดจนพทุธบริษทัทั้งหลาย พระเวทโพธิสัตวห์ัตถห์น่ึง
ประคองวชัคราวเิศษ อีกหัตถห์น่ึงในท่าประณม วชัรคราวธุน้ีใชป้ราบปรามพวกปีศาจมาร
ร้ายท่ีมารังควาญพระพุทธศาสนา ผูบู้ชาจะพน้ภยัพิบติัมีสุขสมบูรณ์ และมัง่คัง่ปรารถนาทุก
ประการ พระเวทธรรมโพธิสัตวต์ั้งประดิษฐานคู่กบัพระศรีอริยเมตรไตรโพธิสัตว ์โดยพระศรี
อริยเมตไตรโพธิสัตวป์ระทบันัง่ตอ้นรับผูเ้ขา้มากราบไหว ้ ส่วนพระเวทธรรมโพธิสัตว์
ประทบัยืนหันหนา้เขา้ไปในศาลเจา้เพ่ือดูแลศาลเจา้ พระสมนัตภทัรโพธิสัตวคื์อพระโพธิสัตว์
นัง่ขดัสมาธิบนภนัธหัสดร์ร้อยรัตนะให้สรรพสัตวบ์รรลกุารปฏิบติัธรรมโดยสมบูรณ์ประทบั
นัง่บนหลงัชา้ง พระมญัชูศรีโพธิสัตวคื์อพระโพธิสัตวป์รากฏเป็นอากาศครรภโพธิสัตว ์ ถือ
ดอกไมน้ัง่บนอาสน์หินให้สัตวโ์ลกมัน่คงในศรัทธา วริิยะกลา้หาญ10             
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ประตูวดัลามะเยอเหอกงเป็นประตูวดัท่ีออกแบบส าหรับต าหนกัเน่ืองจากวดัเป็นท่ี
ประทบัของจกัรพรรดิหยง่เจ้ินก่อนจะข้ึนครองราชย ์ ประตูและอาคารออกแบบเป็นไปตาม
ศกัด์ิของเจา้ของวงั จึงมีความประณีตสวยงามตามฐานนัดร เม่ือไม่ไดใ้ชเ้ป็นท่ีประทบัทรงยก
ให้เป็นวดัลามะ ส่วนวดัมงักรบุปผาราม จงัหวดัจนัทบุรีสถาปัตยกรรมเป็นลกัษณะผสมผสาน
ระหวา่งพทุธศิลป์ไทยและจีน  ศิลปะแบบสถาปัตยกรรมจีนภาคใต ้ดา้นหนา้วดัมีซุ้มประตูวดั
สร้างดว้ยศิลปะจีนมีรูปแบบคลา้ยวดัลามะมากกวา่วดัอ่ืน ๆ 
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วดัจีนมกัจะมีระฆงัส าริดขนาดใหญ่ ท่ีวดัลามะหยงเหอกงมีระฆงัขนาดใหญ่แขวนไว้

หนา้หอบูชาหลงัท่ีแรกดา้นซา้ย ศาลเจา้ในประเทศไทยมีระฆงัไวเ้พ่ือจารึกเร่ืองราว

ประวติัศาสตร์ผูส้ร้าง ผูอ้ทิุศ เป็นตน้ ท่ีวดัจีนประชาสโมสร เลง่ฮกยี่มี ระฆงัใบใหญ่น ้าหนกั

กวา่ 1 ตนั ซ่ึงเป็น 1 ใน 3 ใบในโลกท่ีรอบระฆงัมีอกัษรมหาปรัชญาปารมิตราสูตรถือกนัวา่ผู ้

ไดใ้ดตีระฆงัก็เหมือนกบัการสวดมนตซ่ึ์งไดบุ้ญกุศลมาก11     
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 อาคารสถาปัตยกรรมวดัลามะหยง่เหอกงมีลกัษณะโดดเด่นเพราะเป็นต าหนกัท่ี
ประทบัของจกัรพรรดิหยง่เจ้ินก่อนข้ีนครองราชย ์  ภายในวดัประกอบดว้ยหอบูชาและอาคาร
หลายอาคาร ส่วนวดัจีนในประเทศไทยก็จะสร้างอาคารโดยไดรั้บอิทธิพลจากวฒันธรรมจีน
เป็นหลกัส าคญั 

 

 

www .kridpics.com 
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พระศรีอริยเมตไตรโพธิสัตว์ หรือพระเมตไตรย (บาลี: Metteyya เมตฺเตยฺย;

สันสกฤต: मैत्रये ไมเตฺรย) เป็นพระโพธิสัตวผ์ูจ้ะไดต้รัสรู้เป็นพระพทุธเจา้พระองคท่ี์ 5 และ
องคสุ์ดทา้ยแห่งภทัรกปัน้ี พทุธศาสนิกชนเช่ือวา่เม่ือศาสนาของพระโคตมพทุธเจา้ส้ินสุดไป
แลว้ โลกจะลว่งเขา้สู่ยคุแห่งความเส่ือมถอย อายขุยัของมนุษยล์ดลงจนเหลือ 10 ปี ก็เขา้สู่ยคุ
มิคสัญญี ผูส้ลดใจกบัความชัว่ก็หันมารวมกลุม่กนัท าความดี จากนั้นอายขุยัเพ่ิมข้ึนถึง 1 
อสงไขยปี แลว้จึงลดลงอีกจนเหลือ 80,000 ปี ในยคุน้ีจะมีพระโพธิสัตวท่ี์บ าเพญ็บารมีครบ 
80 อสงไขยแสนมหากปั ลงมาตรัสรู้เป็น พระเมตไตรยพุทธเจ้า12

  พระศรีอริยเมตไตร
โพธิสัตวจ์ะสร้างประติมากรรมท่ีไดรั้บอิทธิพลจากศาสนาพทุธมหายาน 
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พระเวทธรรมโพธิสัตว์(韋馱 -Wei Tuo- เป็นเทพธรรมบาลผูป้กป้องพทุธศาสนา
ตามความเช่ือของชาวพทุธมหายานในจีน ตรงกบัพระขนัธกุมารของศาสนาฮินดู มีหนา้ท่ี
ก าราบผูจ้ะท าให้ศาสนาเส่ือมเสีย คอยดูแลวดัวาอารามต่างๆ ลกัษณะของพระองคจ์ะแตง่กาย
แบบนกัรบจีนในมือถือคทา ในสมยัโบราณผูเ้ดินทางท่ีจะไปคา้งคืนตามวดัจะสังเกตรูปป้ัน
ของพระเวทโพธิสัตวใ์นวดัวา่ถือคทาอยา่งไร ถา้ถือไวใ้นมือหรือประนมมือแสดงวา่อนุญาต
ให้เขา้พกัได ้ แต่ถา้ถือจรดพ้ืนแสดงวา่ไม่อนุญาตใหเ้ขา้พกัในคมัภีร์ปัจจุบนัสมยัภทัรกลัป์ส
หัสพทุธนามสูตร ไดร้ะบุวา่พระเวทโพธิสัตวจ์ะมาตรัสรู้เป็นพระพทุธเจา้องคสุ์ดทา้ยในกปั
ปัจจุบนัคือภทัรกลัป์ มีพระนามเม่ือตรัสรู้แลว้วา่พระรุจิพทุธเจา้13

   พระเวทธรรมโพธิสัตวจ์ะ
ประดิษฐานคูก่บัพระศรีอริยเมตไตรเสมอ 

 

 

 

https://www.wanderant.com 

 

 

 

 

 



23 
 

 

       

                ทา้วจตุโลกบาลหรือซ่ือตา้จินกงั-四大金刚- หรือทา้วจตุมหาราชาหรือซ่ือตา้
เทียนหวงั (四大天王) เป็นมหาเทพทั้งส่ีผูพิ้ทกัษพ์ระพทุธศาสนามกันิยมเรียกกนัวา่ 
“เทพส่ีทิศ” เทพทั้งส่ีจะสร้างเป็นประติมากรรมขนาดใหญ่ประดิษฐานไว ้ณ บริเวณวหิารตน้
โดยแยกประดิษฐานอยูท่างดา้นซ้ายและดา้นขวา          ตามคติความเช่ือทางพระพทุธศาสนา
ฝ่ายมหายาน เช่ือกนัวา่ พระสัมมาสัมพทุธเจา้ทรงมอบหมายให้ทา้วจตุโลกบาลเฝ้ารักษา
บริเวณทางลาดไหลเ่ขา ซวหีมีซาน-须弥山- หรือเขาพระสุเมรุอเพ่ือภิบาล
พระพทุธศาสนา ทา้วจตุโลกบาลยงัพิทกัษอ์าณาจกัรหรือประเทศท่ีธ ารงไวซ่ึ้ง
พระพทุธศาสนา ตลอดจนคอยเฝ้าปกป้องรักษาผูต้ ั้งมัน่อยูใ่นศีลในธรรมให้ประสบ
ความส าเร็จและมีความเจริญรุ่งเรือง ชาวจีนผูน้บัถือพระพทุธศาสนาจะให้ความศรัทธาใน

 

 https://china-travelphotobox.blogspot.com 
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มหาเทพทั้งส่ีมาก มกัตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากทา้วจตโุลกบาลแลว้ เช่ือกนัวา่ค าอธิษฐานนั้น
จะประสบความส าเร็จ เพราะเทพทั้งส่ีตั้งมัน่อยู ่ ณ ทิศทั้งส่ีรอบ ๆ ตวั ยอ่มตอ้งคอยพิทกัษ์
ปกป้องและช่วยเหลือให้ค  าอธิษฐานนั้นกลายเป็นจริง          ในมหาสุวรรณประภาสสูตรหรือ
พระสูตรแสงทองมีจารึกกลา่วไวถึ้งทา้วจตุโลกบาลประกอบดว้ย 

             1.ทา้วธตรฐหรือฉือกว๋อเทียนหวาง-持国天王ประจ าต าแหน่งทิศตะวนัออก 
คอยพิทกัษป์กป้องประเทศ สัญลกัษณ์ของคือ เคร่ืองดนตรีผีผา 

2.    ทา้ววรุิฬหก หรือ เจิงจ่างเทียนหวาง (增长天王) ประจ าต าแหน่งทิศใต ้
คอยพิทกัษป์กป้องพระธรรม สัญลกัษณ์ของคือกระบ่ีวเิศษ 

3.    ทา้ววรูิปักษ ์หรือกวา่งมู่เทียนหวาง (广目天王) ประจ าต าแหน่งทิศ
ตะวนัตก คอยพิทกัษป์กป้องประชาราษฎร์ สัญลกัษณ์ของคือ มงักรแดง 

4.    ทา้วกุเวร(เวสสุวรรณ) หรือ ตวัเหวนิเทียนหวาง (多闻天王) ประจ าต าแหน่ง
ทิศเหนือ คอยพิทกัษป์กป้องให้มัง่คัง่ร ่ ารวย สัญลกัษณ์ของคือร่มวเิศษ 

การเรียงล าดบัขา้งตน้ เป็นการเรียงตามอาวโุสของมหาเทพทั้งส่ี ในขณะเดียวกนั ชาว
จีนยงัมีธรรมเนียมพิเศษอีกอยา่งหน่ึงกคื็อ การประดิษฐานของมหาเทพทั้งส่ีให้เรียงกนัเป็นวลี
มงคล โดยเรียงจาก ทา้ววรุิฬหกมหาราช, ทา้วธตรฐมหาราช, ทา้วเวสสุวณัมหาราช และทา้ว
วรูิปักษม์หาราช .    ทา้ววรุิฬหกมหาราช แทนค าวา่ เฟิง-风- เพราะในมือทรงถือกระบ่ีวเิศษ
สีเขียวอนัแหลมคมหรือชิงเฟิงเป่าเจ้ียน(青锋宝剑) ค  าวา่ เฟิง-锋- ออกเสียงเหมือนกบั 
เฟิง -风- ท่ีแปลวา่ลม     ทา้วธตรฐมหาราช แทนค าวา่ เถียว-调- เพราะในมือทรงถือเคร่ือง
ดนตรีจีนท่ีเรียกกนัวา่ ผีผา-琵琶- การดีดผีผาจะบงัเกิดเสียงดนตรีเป็นท่วงท านองต่าง ๆ 
ตรงกบัค าวา่ เถียว-调- แปลวา่จงัหวะท านอง    ทา้วเวสสุวณัมหาราชหรือทา้วกุเวรมหาราช
แทนค าวา่ อวี-่雨- เพราะในมือถือร่มวิเศษหรือหุ้นหยวนจูส่าน-混元珠伞- การใชร่้ม
เหมือนความหมายเม่ือยามฝนตกในภาษาจีน อกัษรค าวา่ อวี-่雨- แปลวา่ ฝน.    ทา้ววรูิปักษ์
มหาราช แทนค าวา่ ซุ่น-顺- เพราะในมือทรงถือไวด้ว้ยตวัจ้ิงจอกลายหรือหูเตียว-狐貂- 
ในสมยัโบราณสัตวต์วัน้ีจะเรียกวา่ตวัเซ่ิน ค าวา่เซ่ิน-蜃- ออกเสียงคลา้ยกบัค าวา่ ซุ่น-顺- 
แปลวา่ราบร่ืนเม่ือเรียงตามล าดบัตามตวัอกัษรจะออกเสียงเป็น “วลีมงคล” ในค าวา่ เฟิงเถีย
วอวีซุ่่น-风调雨顺- ซ่ึงหมายถึง สะดวกราบร่ืนและส าเร็จดัง่ใจหมาย เป็นค ามงคลท่ีใช้
อ  านวยพรให้ประสบกบัความส าเร็จในทุกเร่ือง เม่ือมอบของขวญัให้แก่ผูใ้ดเพ่ือขอให้ผูน้ั้น
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พบกบัความส าเร็จและมีแต่ความราบร่ืนจะตอ้งมอบประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผาทา้วจตุ
โลกบาลให้ครบทั้งส่ีองค์14

 
   

  
 

 

 ตามคติความเช่ือของศาสนาพทุธมหายานนบัถือพระพุทธเจา้ 3 พระองคใ์นอดีตกาล 
ปัจจุบนัและอนาคต ไดแ้ก่พระศากยมนีพทุธเจา้ซ่ึงเป็นสัมมาสัมพทุธเจา้องคปั์จจุบนัประทบั
นัง่เหนือบวับานหรือบวัคว  า่บวัหงาย พระหัตถเ์บ้ืองซ้ายทรงถือดอกบวับานหมายถึงการตรัส
รู้ พระหัตถข์วาทรงมุทราประทานพร ยกข้ึนเหนือพระอรุะเบ้ืองขวา องคท่ี์สองคือพระอมิต
ภะพทุธเจา้ ทรงเป็นตน้ธาตุของพระพทุธเจา้ทั้งปวงเช่ือกนัวา่ปัจจุบนัทรงประทบัอยูท่ี่แดน
พทุธมณฑลเกษตรสุขาวดีซ่ึงอยูท่างทิศตะวนัตกของจกัรวาล เป็นดินแดนท่ีพทุธศาสนิกชน
คาดหวงั ทรงประทบันัง่สมาธิเพชร พระหัตถท์ั้งสองทรงถือบาตร องคท่ี์สามมีพระนามวา่
พระไภษชัยครุุไวฑูรยป์ระภาพทุธเจา้ ทรงเป็นอดีตพระพทุธเจา้อีกพระองคห์น่ึงท่ีมีพทุธ
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ลกัษณะโดดเด่น ในพระหัตถห์วาทรงถือหมอ้ยา โถยาหรือเจดียห์มายถึงความเป็นพทุธราชา
แห่งโอสถทั้งปวง ชาวจีนเรียกวา่”เอียะซือฮกุ”พระหัตถซ์้ายทรงมุทราประทานพร พทุธ
มณฑลเกษตรของพระองคอ์ยูท่างทิศตะวนัออกของจกัรวาล15  พระพทุธเจา้สามพระองคจ์ะ
เป็นประธานของวดั 

บทสรุป 

 ศิลปวฒันธรรมท่ีวดัจีนในประเทศจีนและไทยแสดงให้เห็นความสัมพนัธ์ระหวา่งคน

ไทยเช้ือสายจีนซ่ึงเป็นชาวจีนโพน้ทะเลกบัแผน่ดินแม่ในรูปของสถาปัตยกรรม 

ประติมากรรม  ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลจากศาสนาพทุธมหายาน  รวมทั้งประติมากรรมซ่ึงเป็นรูป

เคารพท่ีส าคญั การบ ารุงรักษาสถาปัตยกรรมและประติมากรรมรูปเคารพท่ีเหมาะสมซ่ึงเป็น

ส่วนของการอนุรักษต์ามหลกัวชิาการโดยไม่ขดัแยง้กบัประเพณีและวฒันธรรมของแต่ละ

ชุมชน นบัวา่เป็นการอนุรักษว์ฒันธรรมชุมชนท่ีเหมาะสม  ประเด็นพิจารณา คือการบริหาร

จดัการพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมให้บริเวณวดัสะอาดสวยงามประดบัตกแต่งดว้ยไมด้อกไมป้ระดบัเพ่ือ

สามารถเป็นแหลง่ท่องเท่ียวท่ีสวยงาม รวมทั้งเป็นแหลง่ความรู้ส าหรับนกัท่องเท่ียวและคน

ในชุมชนในรูปแบบพิพิธภณัฑช์ุมชน โดยท่ีสามารถปฏิบติัศาสนกิจในพทุธศาสนาท่ี

เหมาะสมและไม่ขดักบัประเพณีวฒันธรรมของชุมชนได ้ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาท่ี

เหมาะสม 
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