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เยน็ (โผวเหยง่หยี,) อาํเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี และมูลนิธิพนัดารา อาํเภอเมือง จงัหวดั

นนทบุรี.  อาจารยที์,ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : อ.ดร.สุธา  ลีนะวตั.  674 หนา้. 
 

 วิทยานิพนธ์นี� มีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษาเนื�อหาและรูปแบบทางศิลปกรรมของพุทธ
จิตรกรรมทงักาในลทัธิวชัรยานแบบทิเบตที�ถูกเก็บรักษาไวใ้นประเทศไทยสมยัปัจจุบนั ทั�งนี� ผู ้
ศึกษาไดเ้ลือกจิตรกรรมทงักาที�ถูกเก็บรักษาไวที้�วดัโพธิ/ เยน็และมูลนิธิพนัดาราเป็นกรณีศึกษา โดย
นาํมาเปรียบเทียบกบัจิตรกรรมทงักาตามแนวประเพณีของทิเบตตั�งแต่สมยัคริสตศ์ตวรรษที� 17 เป็น
ตน้มา 
 ผลการศึกษาดา้นเนื�อหาสรุปไดว้่าจิตรกรรมทงักาที�เป็นกรณีศึกษามีรูปลกัษณ์สําคญั
ตามที�ระบุไวใ้นคมัภีร์สาธนมาลาและประติมานวิทยาของพระพุทธศาสนาลทัธิวชัรยานแบบทิเบต 
ทั�งนี� อาจปรับเปลี�ยนรายละเอียดรูปลกัษณ์บางประการไปตามรสนิยมของชาวทิเบตโดยที�ไม่ทาํให้
เนื�อหาหลกัหรือการตีความสัญลกัษณ์เปลี�ยนไป 
 ส่วนผลการศึกษาดา้นรูปแบบศิลปกรรมของจิตรกรรมทงักาที�เป็นกรณีศึกษาแบ่งได ้7 
รูปแบบสําคัญ คือ จิตรกรรมทังกาทิเบตแบบภาคกลาง และจิตรกรรมทังกาทิเบตแบบภาค
ตะวนัออก โดยทั�งสองรูปแบบนี� มีลกัษณะร่วมกนัทั�งการจดัองคป์ระกอบ การใชรู้ปทรงบุคคลตาม
ประติมานวทิยา การใชเ้ส้นรอบนอก และการรับอิทธิพลรูปทรงแบบศิลปะจีน โดยลว้นเป็นรูปแบบ
จิตรกรรมทงักาทิเบตตั�งแต่คริสตศ์ตวรรษที� 17 เป็นตน้มา แต่ความแตกต่างของรูปแบบทั�งสองคือ
การใช้สีที�จิตรกรรมทงักาทิเบตแบบภาคกลางเน้นสีที�สดจดัและหนา ส่วนจิตรกรรมทงักาทิเบต
แบบภาคตะวนัออกมีสีที�ไม่สดจดั บาง และเน้นการสร้างบรรยากาศคลา้ยจิตรกรรมทิวทศัน์แบบ
ศิลปะจีน 
 การศึกษาวิทยานิพนธ์นี� จะเป็นประโยชน์ด้านการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปกรรม
ทิเบตโดยเฉพาะพุทธจิตรกรรมทงักาทิเบตที�ถูกเก็บรักษาไวใ้นประเทศไทย และเพื�อให้สังคมไทย
ไดเ้ขา้ใจในศิลปกรรมและพระพุทธศาสนาในลทัธิวชัรยานแบบทิเบตใหม้ากยิ�งขึ�น 
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 LALIDAR  CHAIKUL : THANGKAS, TIBETAN VAJRAYANA BUDDHIST PAINTING 
RESERVED AT WAT PHO YEN, THA MAKA DISTRICT, KANCHANABURI PROVINCE AND THE 
THOUSAND STARS FOUNDATION, MUANG DISTRICT, NONTHABURI PROVINCE. THESIS 
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 The initial research conducted for the objectives of studying information and 
pattern of artistitic work in Thangkas Buddhist painting art, a more predominant form of 
painting which is in Tibetan Vajrayana Buddhism that has been preserved currently in 
Thailand. According to the, the Thangkas masterpieces of art which are belongs to Wat Pho 
Yen and the Thousand Stars Foundation, they were chosen to reveal as the thesis cases 
study. The study is included the logical comparison with Traditional Tibetans Thangka since 
17th century AD. 
 
 According to the research result, the chosen samples has properly appeared as 
the same frequent themes of Thangkas in sacred books of Tibetan Vajrayana Buddhism 
iconography. Even though it might be the details flexibility throughout the Tibetans 
preferences without causing the theme distortion and distort the interpretation. 
 
 In addition, the result of studying those pattern art objects can be divided to two 
insignificant patterns. One is Tibetans Thangka masterpiece in Central region, and Tibetans 
Thangka masterpiece in East Region. Apparently, these two type of patterns have the 
common characteristics, which including the composition arrangement, the portrait 
configuration in iconography, outline pattern, and Chinese structure influenced. All of them 
clearly appear since 17th century AD. However, there are a pattern difference which is the 
color adoption, the Tibetans Thangka masterpiece in Central region reveal clearly using a 
very bright and thick color style, while the Tibetans Thangka masterpiece in East Region 
clearly using more softer and more thinner including highlight on creating the circumstance 
which is resemble to the Chinese perspective artworks. 
 
 The study of this thesis will be valuable for dissemination of Tibetan artistic 
knowledge, especially Thangkas Buddhist painting that was preserved in Thailand. Thus, the 
study could be utilized for Thai society can gain more understanding in artistic work and 
Tibetan Vajrayana Buddhism. 
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กติติกรรมประกาศ 

 
 วทิยานิพนธ์ฉบบันี�สาํเร็จลงได ้ดว้ยความช่วยเหลือและสนบัสนุนจากบุคคลหลายฝ่าย ผู ้
ศึกษาจึงไดข้อขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี�  คือ 
 อาจารย ์ดร.สุธา ลีนะวตั อาจารยที์�ปรึกษาวิทยานิพนธ์ซึ� งให้ความรู้ดา้นประวติัศาสตร์
ศิลป์ตะวนัออกและคาํแนะนําด้านวิธีการทาํวิทยานิพนธ์ การศึกษาวิเคราะห์ และตรวจแก้ไข
วทิยานิพนธ์ฉบบันี, 
 กราบขอบพระคุณพระอาจารยจี์นวินยานุกร (เยน็อี�) เจา้อาวาสวดัโพธิ2 เยน็  อ.ท่ามะกา  
จ.กาญจนบุรี ที�อนุญาตให้ผูศึ้กษาไดศึ้กษาจิตรกรรมทงักา ซึ� งประดิษฐานที�วดัโพธิ2 เยน็   รวมถึงคุณ
สุชาติ เจริญวุฒิคุณ อาจารยอ์าทิตย ์ชีรวณิชยก์ุล และคุณชาญชยั คูณทวีลาภ พุทธศาสนิกชนผูใ้ห้
ขอ้มูลดา้นพระพุทธศาสนาลทัธิวชัรยานในประเทศไทย โดยเฉพาะประวติัและบทบาทของพระ
มหาคณาจารยจี์นธรรมสมาธิวตัร (โพธิ2 แจง้มหาเถระ) 
 ขอบพระคุณรองศาสตราจารย ์ดร.กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ และอาจารยมิ์ว เยินเต็น 
ซึ� งอนุญาตให้ผูศึ้กษาได้ศึกษาจิตรกรรมทงักาที�ประดิษฐานที�มูลนิธิพนัดารา และให้คาํแนะนํา
เกี�ยวกบัศิลปวฒันธรรมของทิเบต โดยเฉพาะดา้นภาษาและพระพุทธศาสนา รวมถึงนางสาวปาริดา 
สุขประเสริฐ และกลัยาณมิตรของมูลนิธิพนัดาราทุกท่านที�ให้การสนบัสนุนและเป็นกาํลงัใจในการ
ทาํวิทยานิพนธ์ โดยเฉพาะนายอธิพงศ์ ภาดานุพงศ์ และนายศุภโชค ชุมสาย ณ อยุธยา สําหรับ
ภาพถ่ายและคาํแนะนาํเกี�ยวกบัจิตรกรรมทงักา และนายศุภโชค ตีรถะ สําหรับบทสวดภาษาจีนและ
คาํแปล 
 ขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี ซึ� งให้ความรู้และคาํแนะนาํด้าน
ศิลปะทิเบต รวมทั,งเพื�อนนกัศึกษาคณะโบราณคดีที�เป็นกาํลงัใจ ขอขอบคุณมูลนิธิเสฐียรโกเศศ – 
นาคะประทีปและซิรินเดียแกลอรี� ที�จดันิทรรศการและเอื,อเฟื, อข้อมูลด้านศิลปวฒันธรรมทิเบต 
โดยเฉพาะอาจารยมิ์กมาร์ เซริง และนายณฐ ด่านนนทธรรม สําหรับคาํแนะนาํวิธีการวาดจิตรกรรม
ทงักา และอาจารยส์มพร รอดบุญสาํหรับหนงัสือสูจิบตัรนิทรรศการศิลปะทิเบต – เนปาล 
 สุดท้ายนี� ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัวที/ให้การสนับสนุนใน
การศึกษาคน้ควา้เกี/ยวกบัทิเบต นายภากร ขนัติธรรมโชติ และนางสาวยรุวรรณ ชมพล สําหรับความ
ช่วยเหลือด้านการถ่ายภาพเก็บข้อมูลสําหรับการทาํวิทยานิพนธ์ นางสาวนุชรัตน์ ตนัตระกูล 
นางสาวอนุภา สกุลพาณิชย ์และนางสาวมานิตา แกว้การะเวก และครอบครัว ที/ให้การช่วยเหลือ
และเป็นกาํลงัใจผูศึ้กษาตลอดการทาํวิทยานิพนธ์ฉบบันี�  และขอขอบพระคุณ เฮเลนา นอร์เบอร์ก – 
ฮอดจ ์และอาจารยคุ์รุมาดะ มาซามิ สาํหรับแรงบนัดาลใจเกี/ยวกบัทิเบต 
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