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ในชวงปพุทธศักราช 2550 สภาพสังคมเมืองพะเยาในปจจุบันมีความตองการที่จะฟน
วัดติโลกอาราม ที่เปนวัดรางโบราณกลางกวานพะเยา เพราะเหตุจากการที่คนพบหลักฐานทาง
โบราณคดีแผนจารึกแนวคิดเรื่อง “พุทธภูมิพิสุทธิ์”  พระพุทธรูปเกา และโบราณวัตถุมากมายที่
สัมพันธกับตํานาน “พระเจาติโลกราช” กษัตริยลานนาผูที่ดํารงพระสถานภาพเปน “วีรบุรุษ” ทาง
ประวัติศาสตรในทางจินตนาการรวมกันของผูคนในลานนา ที่สงผลใหสภาพสังคมเมืองพะเยา
เกิดแรงขับเคลื่อนที่มีความตองการ การออกแบบสรางสรรคพุทธสถาปตยกรรมที่จะเปนอนุสรณ
ถึงโอกาสครบรอบ 600 ป พระเจาติโลกราชที่จะไดเวลามาบรรจบครบรอบในป พ.ศ. 2553 นี้ 

โดยโครงการการออกแบบนี้จะใชแนวความคิดของ “พื้นที่แหงความบริสุทธิ์” ที่กอตัว
ขึ้นจากการกําหนดขอบเขตดวยน้ําตามคติอันเกาแกที่ลานนาไดรับมาจากลังกาเปนแนวความคิด
หลัก โดย ณ ที่ตั้งโครงการที่กวานพะเยาในจังหวัดพะเยา ซ่ึงเปนจังหวัดที่ถูกผนวกเขามาเปน
สวนหนึ่งของอาณาจักรลานนาในรัชกาลพระเจาติโลกราชในอดีตที่ผานมานั้น ซ่ึงนับเปนพื้นที่ที่
มีคุณลักษณะทางภูมิทัศนในอุดมคติแบบคติจักรวาล ในพุทธศาสนา  ผนวกกับการประมวลกับ
ฐานความคิดอันมาจากแนวทางการศึกษาดังนี้ แนวทางการศึกษาวิเคราะหประวัติศาสตรที่
เกี่ยวเนื่องกับพระเจาติโลกราชในพื้นที่บริบทกวานพะเยา  ซ่ึงตองศึกษาควบคูไปกับการศึกษา
วิเคราะหทางภูมิสถาปตยกรรม ทั้งดานภูมิประเทศ ภูมิทัศนวัฒนธรรมของกวานพะเยา รวมถึง
การศึกษาวิเคราะหสถาปตยกรรมทางพุทธศาสนาในแบบแผนของลานนาในทองถ่ินพะเยา กับ
แนวทางการศึกษาสถาปตยกรรมแบบน้ําและแบบบกในวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับลานนา เพื่อ
แสวงหาแนวทางวิธีการสรางสรรคงานสถาปตยกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของกวานพะเยา 

โดยทั้งหมดนี้เปนแนวทางและวิธีการอันเปนกุญแจที่นําไปสู การออกแบบวัดติโลก
อารามพิสุทธิภูมิ ใหเปนสถาปตยกรรมที่อยูรวมกับน้ําในลักษณะที่รวมสมัยกับปจจุบัน และมี
ปฏิสัมพันธกับบริบทโดยรวมของกวานพะเยา และบริบทเมืองพะเยาไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ฟนคืนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แหงความบริสุทธิ์ใหกลับมาสูดินแดนกวานพะเยาอีกครั้งหนึ่ง 
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 In 2007, the societies in Phayao Province would like to rehabilitate Wat Tiloka-
Aram, the ancient temple in the Phayao lake due to the factor that archaeological evidences 
were found such as the inscription conveying the concept of “Buddha Bhumi Pisut”, ancient 
Buddha images, and many artefacts related to King Tilokraja, the hero of imaginary 
communities of Lanna Kingdom. This became the basis which stimulated and led local people 
to the need of creating Buddhism architecture for the commemoration of 600 years of King 

Tilokraja in 2010. 
 

 The design project for such purpose was based on the concept of an “intact 
area” formed by using water as boundary, which was the traditional concept Lanna people 
got from Lanka and had been using. The project was operated at the Phayao lake in 
Phayao Province, which was one of the lands of Lanna Kingdom in the reign of King 
Tilokraja. The area of the Phayao lake can be considered ideal in Buddhism in terms of 
cosmology. Also, the analysis of history during the reign of King Tilokraja was done in terms 
of features that related to the Phayao lake, along with the analysis of landscapes, 
geographical aspects, cultural landscapes, and Lanna Buddhism architecture in the areas 
of Phayao. In addition, architectural studies in terms of features associated with water and 
land related to Lanna culture were also done so as to find out the guidelines to create 
architecture which can be most suitable for the contexts of the Phayao lake. 

       This study is able to bring about guidelines and methods to the design of Wat 
Tilok Aram Pisuthibhumi, which can be compatible with water in contemporary aspects of 
the present Phayao Province. Furthermore, it can relate to the contexts of the Phayao lake 
and the city while, at the same time, bringing back the sacredness of the intact area of the 
Phayao Lake. 
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กิตติกรรมประกาศ 

    วิทยานพินธฉบับนี้คงไมสามารถเกิดขึ้นไดหากปราศจากความชวยเหลือจากหลายๆฝาย 
ทั้งจากครอบครัวรวมสําราญ และเพยีรพิริยะ โดยเฉพาะอยางยิ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่ง อาจารย รอง
ศาสตราจารย อนุวิทย เจริญศุภกุล และอาจารยศรินยาโทณสุกุมาร ทีป่รึกษาวิทยานพินธทั้งสองทาน
ที่ใหแนวทาง และชวยตรวจทานความสมบูรณของวิทยานิพนธ อาจารย อาจารย รองศาสตราจารย
วิวัฒน เตมียพนัธ และอาจารย ดร. สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี ผูรวมตรวจวิทยานิพนธทีใ่หขอแนะนําที่มี
ประโยชนอยางมากตอวิทยานิพนธ อาจารย ดร.โชติมา จตุรวงศ ประธานการตรวจวิทยานิพนธ 
รวมทั้งเหลาคณาจารยคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวยิาลัยศิลปากร ผูประสิทธิ์ประสาทวิชาทุก
ทานทั้งจาก รองศาสตราจารยเสนอ นิลเดช อาจารย ดร.ประเวศ ลิมปะรงัสี  อาจารยวนิดา พึ่งสุนทร  
ผูชวยศาสตราจารยสมชาติ จงึสิริอารักษ รองศาสตราจารยสมคิด จิระทศันกุล  อาจารย ประกจิ ลัคน
ผจง อาจารยเกรียงไกร  เกดิศริิ อาจารยนันทวรรณ มวงใหญ อาจารยบณุยกร วชิระเธียรชัย 
ตลอดจนกลุมบุคคลที่คอยเปนกําลังใจ และอํานวยความสะดวกในการทําวิทยานพินธตลอดมา และ
เจาหนาที่ธุรการทุกทาน รุนพี่ เพื่อนๆ Studio 48 และเพือ่นๆนักศึกษาปริญญาโททุกทาน รวมถึงรุน
นองและนองรหัสที่ชวยเหลือมาโดยตลอด และขอขอบคุณ คุณ อารยา เลาหะพันธ สําหรับกําลังใจ
และความเชื่อเหลือ 

   ขาพเจา นาย วรินทร รวมสําราญ ขอขอบคุณบุคคลเหลานี้ทั้งที่กลาวนาม และไมไมกลาว
นามเปนอยางสูง 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




