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49005203 : สาขาวชิาทฤษฎีศิลป์ 

คาํสาํคญั :  จิตรกรรมทงักา วชัรยาน ทิเบต 

  ลลิดา  ชยักุล : พุทธจิตรกรรมทงักาในลทัธิวชัรยานแบบทิเบตที,เก็บรักษาไวที้,วดัโพธิ1

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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49005203 : MAJOR : ART THEORY 
KEY WORD :  THANGKA VAJRAYANA TIBET 
 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 
ADVISOR :  SUTHA LEENAWAT, Ph.D.  674 pp. 
 
 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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 HK พุทธเกษตรสุขาวดี จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบตภาคตะวนัออก 
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 HN พระศากยมุนี จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที� 18 ..........................  K79 
 HH พระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค ์จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ$ เยน็ 
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 KOK แผนภาพตาํแหน่งเบืDองตน้ของจิตรกรรมทงักาพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 
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   ภาพที� หนา้ 
 KOF พระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองคล์าํดบัที� 1 พระศากยมุนี 
   การเปรียบเทียบจิตรกรรมรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค ์
   ของวดัโพธิ$ เยน็ (บนซา้ย) มูลนิธิพนัดารา (บนขวา) จากคมัภีร์รูปเคารพ 
   300 ภาพ (ล่างซา้ย) และภาพพิมพจี์นในคริสตท์ศวรรษ 1930 (ล่างขวา) ...  GO3 
 KOL พระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองคล์าํดบัที� 2 พระวชัรประมรทิน 
   หรือ พระวชัรครรภ ์การเปรียบเทียบจิตรกรรมรูปพระพุทธเจา้แห่ง 
   การปลงอาบติั 35 พระองคข์องวดัโพธิ$ เยน็ (บนซา้ย) มูลนิธิพนัดารา 
   (บนขวา) จากคมัภีร์รูปเคารพ 300 ภาพ (ล่างซา้ย) และภาพพิมพจี์นใน 
   คริสตท์ศวรรษ 1930 (ล่างขวา) ..................................................................  GO4 
 KON พระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองคล์าํดบัที� 3 พระรัตนารจิส 
   การเปรียบเทียบจิตรกรรมรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค ์
   ของวดัโพธิ$ เยน็ (บนซา้ย) มูลนิธิพนัดารา (บนขวา) จากคมัภีร์รูปเคารพ 
   300 ภาพ (ล่างซา้ย) และภาพพิมพจี์นในคริสตท์ศวรรษ 1930 (ล่างขวา) ...  GO5 
 KOH พระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองคล์าํดบัที� 4 พระนาเคศวรราชา 
   การเปรียบเทียบจิตรกรรมรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค ์
   ของวดัโพธิ$ เยน็ (บนซา้ย) มูลนิธิพนัดารา (บนขวา) จากคมัภีร์รูปเคารพ 
   300 ภาพ (ล่างซา้ย) และภาพพิมพจี์นในคริสตท์ศวรรษ 1930 (ล่างขวา) ...  GO6 
 KKO พระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองคล์าํดบัที� 5 พระวรีเสนะ 
   การเปรียบเทียบจิตรกรรมรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค ์
   ของวดัโพธิ$ เยน็ (บนซา้ย) มูลนิธิพนัดารา (บนขวา) จากคมัภีร์รูปเคารพ 
   300 ภาพ (ล่างซา้ย) และภาพพิมพจี์นในคริสตท์ศวรรษ 1930 (ล่างขวา) ..  GO7 
 KKK พระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองคล์าํดบัที� 6 พระวรีนนัทิน 
   การเปรียบเทียบจิตรกรรมรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค ์
   ของวดัโพธิ$ เยน็ (บนซา้ย) มูลนิธิพนัดารา (บนขวา) จากคมัภีร์รูปเคารพ 
   300 ภาพ (ล่างซา้ย) และภาพพิมพจี์นในคริสตท์ศวรรษ 1930 (ล่างขวา) ..  G08 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ท 

   ภาพที� หนา้ 
 KKG พระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองคล์าํดบัที� 7 พระรัตนศรี หรือ  
   พระรัตนคันี การเปรียบเทียบจิตรกรรมรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 
   35 พระองคข์องวดัโพธิ$ เยน็ (บนซา้ย) มูลนิธิพนัดารา (บนขวา) จากคมัภีร์ 
   รูปเคารพ 300 ภาพ (ล่างซา้ย) และภาพพิมพจี์นในคริสตท์ศวรรษ 1930 
   (ล่างขวา) ..................................................................................................  G09 
 KKI พระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองคล์าํดบัที� 8 พระรัตนจนัทรประภา 
   การเปรียบเทียบจิตรกรรมรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค ์
   ของวดัโพธิ$ เยน็ (บนซา้ย) มูลนิธิพนัดารา (บนขวา) จากคมัภีร์รูปเคารพ 
   300 ภาพ (ล่างซา้ย) และภาพพิมพจี์นในคริสตท์ศวรรษ 1930 (ล่างขวา) ..  GK0 
 KKJ พระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองคล์าํดบัที� 9 พระอโมฆทรรสิน 
   การเปรียบเทียบจิตรกรรมรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค ์
   ของวดัโพธิ$ เยน็ (บนซา้ย) มูลนิธิพนัดารา (บนขวา) จากคมัภีร์รูปเคารพ 
   300 ภาพ (ล่างซา้ย) และภาพพิมพจี์นในคริสตท์ศวรรษ 1930 (ล่างขวา) ..  GK1 
 KKM พระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองคล์าํดบัที� 10 พระรัตนจนัทร 
   การเปรียบเทียบจิตรกรรมรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค ์
   ของวดัโพธิ$ เยน็ (บนซา้ย) มูลนิธิพนัดารา (บนขวา) จากคมัภีร์รูปเคารพ 
   300 ภาพ (ล่างซา้ย) และภาพพิมพจี์นในคริสตท์ศวรรษ 1930 (ล่างขวา) ..  GK2 
 KKF พระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองคล์าํดบัที� 11 พระนิรมล 
   การเปรียบเทียบจิตรกรรมรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค ์
   ของวดัโพธิ$ เยน็ (บนซา้ย) มูลนิธิพนัดารา (บนขวา) จากคมัภีร์รูปเคารพ 
   300 ภาพ (ล่างซา้ย) และภาพพิมพจี์นในคริสตท์ศวรรษ 1930 (ล่างขวา) ..  GK3 
 KKL พระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองคล์าํดบัที� 12 พระสูรทตัตะ 
   การเปรียบเทียบจิตรกรรมรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค ์
   ของวดัโพธิ$ เยน็ (บนซา้ย) มูลนิธิพนัดารา (บนขวา) จากคมัภีร์รูปเคารพ 
   300 ภาพ (ล่างซา้ย) และภาพพิมพจี์นในคริสตท์ศวรรษ 1930 (ล่างขวา) ..  GK4 
 KKN พระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองคล์าํดบัที� 13 พระพรหม 
   การเปรียบเทียบจิตรกรรมรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค ์
   ของวดัโพธิ$ เยน็ (บนซา้ย) มูลนิธิพนัดารา (บนขวา) จากคมัภีร์รูปเคารพ 
   300 ภาพ (ล่างซา้ย) และภาพพิมพจี์นในคริสตท์ศวรรษ 1930 (ล่างขวา) ..  GK5 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ธ 

   ภาพที� หนา้ 
 KKH พระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองคล์าํดบัที� 14 พระพรหมทตัตะ 
   การเปรียบเทียบจิตรกรรมรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค ์
   ของวดัโพธิ$ เยน็ (บนซา้ย) มูลนิธิพนัดารา (บนขวา) จากคมัภีร์รูปเคารพ 
   300 ภาพ (ล่างซา้ย) และภาพพิมพจี์นในคริสตท์ศวรรษ 1930 (ล่างขวา) ..  GK6 
 KGO พระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองคล์าํดบัที� 15 พระวรุิณ 
   การเปรียบเทียบจิตรกรรมรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค ์
   ของวดัโพธิ$ เยน็ (บนซา้ย) มูลนิธิพนัดารา (บนขวา) จากคมัภีร์รูปเคารพ 
   300 ภาพ (ล่างซา้ย) และภาพพิมพจี์นในคริสตท์ศวรรษ 1930 (ล่างขวา) ..  GK7 
 KGK พระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองคล์าํดบัที� 16 พระวรุิณเทวา 
   การเปรียบเทียบจิตรกรรมรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค ์
   ของวดัโพธิ$ เยน็ (บนซา้ย) มูลนิธิพนัดารา (บนขวา) จากคมัภีร์รูปเคารพ 
   300 ภาพ (ล่างซา้ย) และภาพพิมพจี์นในคริสตท์ศวรรษ 1930 (ล่างขวา) ..  G18 
 KGG พระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองคล์าํดบัที� 17 พระภทัราศรี 
   การเปรียบเทียบจิตรกรรมรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค ์
   ของวดัโพธิ$ เยน็ (บนซา้ย) มูลนิธิพนัดารา (บนขวา) จากคมัภีร์รูปเคารพ 
   300 ภาพ (ล่างซา้ย) และภาพพิมพจี์นในคริสตท์ศวรรษ 1930 (ล่างขวา) ..  G19 
 KGI พระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองคล์าํดบัที� 18 พระจนัทนศรี 
   การเปรียบเทียบจิตรกรรมรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค ์
   ของวดัโพธิ$ เยน็ (บนซา้ย) มูลนิธิพนัดารา (บนขวา) จากคมัภีร์รูปเคารพ 
   300 ภาพ (ล่างซา้ย) และภาพพิมพจี์นในคริสตท์ศวรรษ 1930 (ล่างขวา) ..  GG0 
 KGJ พระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองคล์าํดบัที� 19 พระอนนัเตาชสะ 
   การเปรียบเทียบจิตรกรรมรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค ์
   ของวดัโพธิ$ เยน็ (บนซา้ย) มูลนิธิพนัดารา (บนขวา) จากคมัภีร์รูปเคารพ 
   300 ภาพ (ล่างซา้ย) และภาพพิมพจี์นในคริสตท์ศวรรษ 1930 (ล่างขวา) ..  GG1 
 KGM พระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองคล์าํดบัที� 20 พระประภาสศรี 
   การเปรียบเทียบจิตรกรรมรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค ์
   ของวดัโพธิ$ เยน็ (บนซา้ย) มูลนิธิพนัดารา (บนขวา) จากคมัภีร์รูปเคารพ 
   300 ภาพ (ล่างซา้ย) และภาพพิมพจี์นในคริสตท์ศวรรษ 1930 (ล่างขวา) ..  GG2 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

น 

   ภาพที� หนา้ 
 KGF พระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองคล์าํดบัที� 21 พระอโศกศรี 
   การเปรียบเทียบจิตรกรรมรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค ์
   ของวดัโพธิ$ เยน็ (บนซา้ย) มูลนิธิพนัดารา (บนขวา) จากคมัภีร์รูปเคารพ 
   300 ภาพ (ล่างซา้ย) และภาพพิมพจี์นในคริสตท์ศวรรษ 1930 (ล่างขวา) ..  GG3 
 KGL พระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองคล์าํดบัที� 22 พระนารายณะ 
   การเปรียบเทียบจิตรกรรมรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค ์
   ของวดัโพธิ$ เยน็ (บนซา้ย) มูลนิธิพนัดารา (บนขวา) จากคมัภีร์รูปเคารพ 
   300 ภาพ (ล่างซา้ย) และภาพพิมพจี์นในคริสตท์ศวรรษ 1930 (ล่างขวา) ..  GG4 
 KGN พระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองคล์าํดบัที� 23 พระกุสุมศรี 
   การเปรียบเทียบจิตรกรรมรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค ์
   ของวดัโพธิ$ เยน็ (บนซา้ย) มูลนิธิพนัดารา (บนขวา) จากคมัภีร์รูปเคารพ 
   300 ภาพ (ล่างซา้ย) และภาพพิมพจี์นในคริสตท์ศวรรษ 1930 (ล่างขวา) ..  GG5 
 KGH พระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองคล์าํดบัที� 24 พระพรหมชโยติระ 
   การเปรียบเทียบจิตรกรรมรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค ์
   ของวดัโพธิ$ เยน็ (บนซา้ย) มูลนิธิพนัดารา (บนขวา) จากคมัภีร์รูปเคารพ 
   300 ภาพ (ล่างซา้ย) และภาพพิมพจี์นในคริสตท์ศวรรษ 1930 (ล่างขวา) ..  GG6 
 KIO พระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองคล์าํดบัที� 25 พระปัทมชโยติสะ 
   การเปรียบเทียบจิตรกรรมรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค ์
   ของวดัโพธิ$ เยน็ (บนซา้ย) มูลนิธิพนัดารา (บนขวา) จากคมัภีร์รูปเคารพ 
   300 ภาพ (ล่างซา้ย) และภาพพิมพจี์นในคริสตท์ศวรรษ 1930 (ล่างขวา) ..  GG7 
 KIK พระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองคล์าํดบัที� 26 พระธนศรี 
   การเปรียบเทียบจิตรกรรมรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค ์
   ของวดัโพธิ$ เยน็ (บนซา้ย) มูลนิธิพนัดารา (บนขวา) จากคมัภีร์รูปเคารพ 
   300 ภาพ (ล่างซา้ย) และภาพพิมพจี์นในคริสตท์ศวรรษ 1930 (ล่างขวา) ..  G28 
 KIG พระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองคล์าํดบัที� 27 พระสมฤติศรี 
   การเปรียบเทียบจิตรกรรมรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค ์
   ของวดัโพธิ$ เยน็ (บนซา้ย) มูลนิธิพนัดารา (บนขวา) จากคมัภีร์รูปเคารพ 
   300 ภาพ (ล่างซา้ย) และภาพพิมพจี์นในคริสตท์ศวรรษ 1930 (ล่างขวา) ..  G29 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

บ 

   ภาพที� หนา้ 
 KII พระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองคล์าํดบัที� 28 พระปริกีรติตานามศรี 
   การเปรียบเทียบจิตรกรรมรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค ์
   ของวดัโพธิ$ เยน็ (บนซา้ย) มูลนิธิพนัดารา (บนขวา) จากคมัภีร์รูปเคารพ 
   300 ภาพ (ล่างซา้ย) และภาพพิมพจี์นในคริสตท์ศวรรษ 1930 (ล่างขวา) ..  GI0 
 KIJ พระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองคล์าํดบัที� 29 พระอินทรเกตุธวชัราช 
   การเปรียบเทียบจิตรกรรมรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค ์
   ของวดัโพธิ$ เยน็ (บนซา้ย) มูลนิธิพนัดารา (บนขวา) จากคมัภีร์รูปเคารพ 
   300 ภาพ (ล่างซา้ย) และภาพพิมพจี์นในคริสตท์ศวรรษ 1930 (ล่างขวา) ..  GI1 
 KIM พระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองคล์าํดบัที� 30 พระสุวกิรานตศรี 
   การเปรียบเทียบจิตรกรรมรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค ์
   ของวดัโพธิ$ เยน็ (บนซา้ย) มูลนิธิพนัดารา (บนขวา) จากคมัภีร์รูปเคารพ 
   300 ภาพ (ล่างซา้ย) และภาพพิมพจี์นในคริสตท์ศวรรษ 1930 (ล่างขวา) ..  GI2 
 KIF พระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองคล์าํดบัที� 31 พระยทุธชยั 
   การเปรียบเทียบจิตรกรรมรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค ์
   ของวดัโพธิ$ เยน็ (บนซา้ย) มูลนิธิพนัดารา (บนขวา) จากคมัภีร์รูปเคารพ 
   300 ภาพ (ล่างซา้ย) และภาพพิมพจี์นในคริสตท์ศวรรษ 1930 (ล่างขวา) ..  GI3 
 KIL พระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองคล์าํดบัที� 32 พระวกิรานตะ 
   การเปรียบเทียบจิตรกรรมรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค ์
   ของวดัโพธิ$ เยน็ (บนซา้ย) มูลนิธิพนัดารา (บนขวา) จากคมัภีร์รูปเคารพ 
   300 ภาพ (ล่างซา้ย) และภาพพิมพจี์นในคริสตท์ศวรรษ 1930 (ล่างขวา) ..  GI4 
 KIN พระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองคล์าํดบัที� 33 พระสมนัตาวภาส 
   การเปรียบเทียบจิตรกรรมรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค ์
   ของวดัโพธิ$ เยน็ (บนซา้ย) มูลนิธิพนัดารา (บนขวา) จากคมัภีร์รูปเคารพ 
   300 ภาพ (ล่างซา้ย) และภาพพิมพจี์นในคริสตท์ศวรรษ 1930 (ล่างขวา) ..  GI5 
 KIH พระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองคล์าํดบัที� 34 พระรัตนปัทมะ 
   การเปรียบเทียบจิตรกรรมรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค ์
   ของวดัโพธิ$ เยน็ (บนซา้ย) มูลนิธิพนัดารา (บนขวา) จากคมัภีร์รูปเคารพ 
   300 ภาพ (ล่างซา้ย) และภาพพิมพจี์นในคริสตท์ศวรรษ 1930 (ล่างขวา) ..  GI6 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ป 

   ภาพที� หนา้ 
 KJO พระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองคล์าํดบัที� 35 พระไศเลนทราช 
   การเปรียบเทียบจิตรกรรมรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค ์
   ของวดัโพธิ$ เยน็ (บนซา้ย) มูลนิธิพนัดารา (บนขวา) จากคมัภีร์รูปเคารพ 
   300 ภาพ (ล่างซา้ย) และภาพพิมพจี์นในคริสตท์ศวรรษ 1930 (ล่างขวา) ..  GI7 
 KJK พระวชัรธร จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที� 16 .............................  G38 
 KJG พระสมนัตภทัรปางยบั – ยมั จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบตภาคตะวนัออก 
   คริสตศ์ตวรรษที� 19 ..................................................................................  G39 
 KJI พระมญัชุศรี 5 พระองค ์จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา อ.เมือง จ.นนทบุรี .  243 
 144 แผนภาพตาํแหน่งของจิตรกรรมทงัการูปพระมญัชุศรี M พระองคข์อง 
   มูลนิธิพนัดารา ..........................................................................................  244 
 145 พระทิกษณา มญัชุศรี ประติมากรรม ศิลปะจีน ตน้คริสตศ์ตวรรษที� KM ..............  GJ7 
 KJF พระมญัชุศรีในรูปพระนามสังคีติ จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต 
   คริสตศ์ตวรรษที� 19 ..................................................................................  G48 
 KJL พระอรปจนะ จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที� 18 ..........................  G49 
 KJN พระอรปจนะ จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที� 19 ..........................  GM0 
 KJH พระอรปจนะ จิตรกรรมทงักาแบบทิเบตถูกเก็บรักษาภายใตร้าชสาํนกั 
   ราชวงศชิ์งของจีน คริสตศ์ตวรรษที� 19 .....................................................  GM1 
 KMO พระสิงหมญัชุศรี จิตรกรรมในคมัภีร์กนัจูร์ของมองโกเลีย .................................  GM2 
 KMK พระมญัชุโฆษะประทบับนหลงัสิงห์ จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต 
   คริสตศ์ตวรรษที� 20 ..................................................................................  GM3 
 KMG พระมญัชุโฆษะประทบับนหลงัสิงห์ จิตรกรรมบนกระดาษซากะลิ 
   คริสตศ์ตวรรษที� 19 ..................................................................................  GM4 
 KMI พระมญัชุโฆษะ จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที� 20 ......................  GM5 
 KMJ พระมญัชุโฆษะ จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที� 19 ......................  GM6 
 KMM พระกฤษณมญัชุโฆษะ จิตรกรรมทงักา ศิลปะมองโกเลีย คริสตศ์ตวรรษที� 19 ...  GM7 
 KMF พระกฤษณมญัชุโฆษะ จิตรกรรมบนกระดาษ ศิลปะมองโกเลีย 
   คริสตศ์ตวรรษที� 19 ..................................................................................  G58 
 KML พระกฤษณมญัชุโฆษะ จิตรกรรมแร่สี ศิลปะมองโกเลีย คริสตศ์ตวรรษที� 19 .....  G58 
 KMN พระมญัชุศรี 5 พระองค ์จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที� 18 ..........  G59 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ผ 

   ภาพที� หนา้ 
 KMH พระมญัชุศรี 5 พระองค ์จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที� 19 ..........  GF0 
 KFO พระนางขฑิรวนีตารา จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา ที�ศูนยข์ทิรวนั 
   อ.หวัหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ .....................................................................  GF5 
 KFK พระนางอษัฏมหาภยตารา จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที� 19 ......  G68 
 KFG พระนางอษัฏมหาภยตารา จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที� 19 ......  G69 
 KFI พระนางอษัฏมหาภยตารา จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบตภาคตะวนัออก 
   คริสตศ์ตวรรษที� 19 ..................................................................................  GL0 
 KFJ มานสิงหภยตราย (สิงห์) อษัฏมหาภยตารา ภาพพิมพป์ระกอบคมัภีร์ 
   อษัฏสหสริกะของทิเบต ...........................................................................  GL2 
 KFM โมหะหสัติภยตาริย ีเทว ี(ชา้ง) อษัฏมหาภยตารา ภาพพิมพป์ระกอบคมัภีร์ 
   อษัฏสหสริกะของทิเบต ...........................................................................  GL2 
 KFF ทเวสาคนีปรัสมนี (ไฟ) อษัฏมหาภยตารา ภาพพิมพป์ระกอบคมัภีร์ 
   อษัฏสหสริกะของทิเบต ...........................................................................  GL3 
 KFL อิษยาสารปวสิาปหรนี (งู) อษัฏมหาภยตารา ภาพพิมพป์ระกอบคมัภีร์ 
   อษัฏสหสริกะของทิเบต ...........................................................................  GL3 
 KFN กุทรสติโครอุปทรวนิวารนี (ชายถืออาวธุ) อษัฏมหาภยตารา ภาพพิมพป์ระกอบ 
   คมัภีร์อษัฏสหสริกะของทิเบต ..................................................................  GL4 
 KFH โกรมตัสารยาสรนขลาโมจนี (โซ่) อษัฏมหาภยตารา ภาพพิมพป์ระกอบ 
   คมัภีร์อษัฏสหสริกะของทิเบต ..................................................................  GL4 
 KLO ราเกาคเวกวารตโสสนี (นํDา) อษัฏมหาภยตารา ภาพพิมพป์ระกอบคมัภีร์ 
   อษัฏสหสริกะของทิเบต ...........................................................................  GL5 
 KLK สังสยปิสจภยตรน ตารา (ปิศาจ) อษัฏมหาภยตารา ภาพพิมพป์ระกอบ 
   คมัภีร์อษัฏสหสริกะของทิเบต ..................................................................  GL5 
 KLG พระนางตาราลาํดบัที� K (ซา้ย) และลาํดบัที� G (ขวา) ภาพพิมพพ์ระนางตารา 
   21 พระองคป์ระกอบคมัภีร์อษัฏสหสริกะ ตามประติมานวิทยาของ 
   พระลองเชน รับจมัปะ ..............................................................................  GN4 
 KLI พระนางตาราลาํดบัที� I (ซา้ย) และลาํดบัที� J (ขวา) ภาพพิมพพ์ระนางตารา 
   21 พระองคป์ระกอบคมัภีร์อษัฏสหสริกะ ตามประติมานวิทยาของ 
   พระลองเชน รับจมัปะ ..............................................................................  GN4 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ฝ 

   ภาพที� หนา้ 
 KLJ พระนางตาราลาํดบัที� M (ซา้ย) และลาํดบัที� F (ขวา) ภาพพิมพพ์ระนางตารา 
   21 พระองคป์ระกอบคมัภีร์อษัฏสหสริกะ ตามประติมานวิทยาของ 
   พระลองเชน รับจมัปะ ..............................................................................  GN5 
 KLM พระนางตาราลาํดบัที� L (ซา้ย) และลาํดบัที� N (ขวา) ภาพพิมพพ์ระนางตารา 
   21 พระองคป์ระกอบคมัภีร์อษัฏสหสริกะ ตามประติมานวิทยาของ 
   พระลองเชน รับจมัปะ ..............................................................................  GN5 
 KLF พระนางตาราลาํดบัที� H (ซา้ย) และลาํดบัที� KO (ขวา) ภาพพิมพพ์ระนางตารา 
   21 พระองคป์ระกอบคมัภีร์อษัฏสหสริกะ ตามประติมานวิทยาของ 
   พระลองเชน รับจมัปะ ..............................................................................  GN6 
 KLL พระนางตาราลาํดบัที� KK (ซา้ย) และลาํดบัที� KG (ขวา) ภาพพิมพพ์ระนางตารา 
   21 พระองคป์ระกอบคมัภีร์อษัฏสหสริกะ ตามประติมานวิทยาของ 
   พระลองเชน รับจมัปะ ..............................................................................  GN6 
 KLN พระนางตาราลาํดบัที� KI (ซา้ย) และลาํดบัที� KJ (ขวา) ภาพพิมพพ์ระนางตารา 
   21 พระองคป์ระกอบคมัภีร์อษัฏสหสริกะ ตามประติมานวิทยาของ 
   พระลองเชน รับจมัปะ ..............................................................................  GN7 
 KLH พระนางตาราลาํดบัที� KM (ซา้ย) และลาํดบัที� KF (ขวา) ภาพพิมพพ์ระนางตารา 
   21 พระองคป์ระกอบคมัภีร์อษัฏสหสริกะ ตามประติมานวิทยาของ 
   พระลองเชน รับจมัปะ ..............................................................................  G87 
 KNO พระนางตาราลาํดบัที� KL (ซา้ย) และลาํดบัที� KN (ขวา) ภาพพิมพพ์ระนางตารา 
   21 พระองคป์ระกอบคมัภีร์อษัฏสหสริกะ ตามประติมานวิทยาของ 
   พระลองเชน รับจมัปะ ..............................................................................  G88 
 KNK พระนางตาราลาํดบัที� KH (ซา้ย) และลาํดบัที� GO (ขวา) ภาพพิมพพ์ระนางตารา 
   21 พระองคป์ระกอบคมัภีร์อษัฏสหสริกะ ตามประติมานวิทยาของ 
   พระลองเชน รับจมัปะ ..............................................................................  G88 
 KNG พระนางตาราลาํดบัที� GK ภาพพิมพพ์ระนางตารา 21 พระองคป์ระกอบคมัภีร์ 
   อษัฏสหสริกะ ตามประติมานวทิยาของพระลองเชน รับจมัปะ ................  G89 
 KNI พระนางตาราลาํดบัที� K จิตรกรรมบนแผน่กระดาษแขง็ขนาดเล็กรูป 
   พระนางตารา 21 พระองคแ์ละสัญลกัษณ์ประจาํแต่ละพระองค ์
   ตามประติมานวทิยาของพระโชกยร์ู ลิงปะ...............................................  GH0 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

พ 

   ภาพที� หนา้ 
 KNJ พระนางตาราลาํดบัที� G จิตรกรรมบนแผน่กระดาษแขง็ขนาดเล็กรูป 
   พระนางตารา 21 พระองคแ์ละสัญลกัษณ์ประจาํแต่ละพระองค ์
   ตามประติมานวทิยาของพระโชกยร์ู ลิงปะ...............................................  GH0 
 KNM พระนางตาราลาํดบัที� I จิตรกรรมบนแผน่กระดาษแขง็ขนาดเล็กรูป 
   พระนางตารา 21 พระองคแ์ละสัญลกัษณ์ประจาํแต่ละพระองค ์ 
   ตามประติมานวทิยาของพระโชกยร์ู ลิงปะ...............................................  GH1 
 KNF พระนางตาราลาํดบัที� J จิตรกรรมบนแผน่กระดาษแขง็ขนาดเล็กรูป 
   พระนางตารา 21 พระองคแ์ละสัญลกัษณ์ประจาํแต่ละพระองค ์ 
   ตามประติมานวทิยาของพระโชกยร์ู ลิงปะ...............................................  GH1 
 KNL พระนางตาราลาํดบัที� M จิตรกรรมบนแผน่กระดาษแขง็ขนาดเล็กรูป 
   พระนางตารา 21 พระองคแ์ละสัญลกัษณ์ประจาํแต่ละพระองค ์ 
   ตามประติมานวทิยาของพระโชกยร์ู ลิงปะ...............................................  GH2 
 KNN พระนางตาราลาํดบัที� F จิตรกรรมบนแผน่กระดาษแขง็ขนาดเล็กรูป 
   พระนางตารา 21 พระองคแ์ละสัญลกัษณ์ประจาํแต่ละพระองค ์ 
   ตามประติมานวทิยาของพระโชกยร์ู ลิงปะ...............................................  GH2 
 KNH พระนางตาราลาํดบัที� L จิตรกรรมบนแผน่กระดาษแขง็ขนาดเล็กรูป 
   พระนางตารา 21 พระองคแ์ละสัญลกัษณ์ประจาํแต่ละพระองค ์ 
   ตามประติมานวทิยาของพระโชกยร์ู ลิงปะ...............................................  GH3 
 KHO พระนางตาราลาํดบัที� N จิตรกรรมบนแผน่กระดาษแขง็ขนาดเล็กรูป 
   พระนางตารา 21 พระองคแ์ละสัญลกัษณ์ประจาํแต่ละพระองค ์ 
   ตามประติมานวทิยาของพระโชกยร์ู ลิงปะ...............................................  GH3 
 KHK พระนางตาราลาํดบัที� H จิตรกรรมบนแผน่กระดาษแขง็ขนาดเล็กรูป 
   พระนางตารา 21 พระองคแ์ละสัญลกัษณ์ประจาํแต่ละพระองค ์ 
   ตามประติมานวทิยาของพระโชกยร์ู ลิงปะ...............................................  GH4 
 KHG พระนางตาราลาํดบัที� KO จิตรกรรมบนแผน่กระดาษแขง็ขนาดเล็กรูป 
   พระนางตารา 21 พระองคแ์ละสัญลกัษณ์ประจาํแต่ละพระองค ์ 
   ตามประติมานวทิยาของพระโชกยร์ู ลิงปะ...............................................  GH4 
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   ภาพที� หนา้ 
 KHI พระนางตาราลาํดบัที� KK จิตรกรรมบนแผน่กระดาษแขง็ขนาดเล็กรูป 
   พระนางตารา 21 พระองคแ์ละสัญลกัษณ์ประจาํแต่ละพระองค ์ 
   ตามประติมานวทิยาของพระโชกยร์ู ลิงปะ...............................................  GH5 
 KHJ พระนางตาราลาํดบัที� KG จิตรกรรมบนแผน่กระดาษแขง็ขนาดเล็กรูป 
   พระนางตารา 21 พระองคแ์ละสัญลกัษณ์ประจาํแต่ละพระองค ์ 
   ตามประติมานวทิยาของพระโชกยร์ู ลิงปะ...............................................  GH5 
 KHM พระนางตาราลาํดบัที� KI จิตรกรรมบนแผน่กระดาษแขง็ขนาดเล็กรูป 
   พระนางตารา 21 พระองคแ์ละสัญลกัษณ์ประจาํแต่ละพระองค ์ 
   ตามประติมานวทิยาของพระโชกยร์ู ลิงปะ...............................................  GH6 
 KHF พระนางตาราลาํดบัที� KJ จิตรกรรมบนแผน่กระดาษแขง็ขนาดเล็กรูป 
   พระนางตารา 21 พระองคแ์ละสัญลกัษณ์ประจาํแต่ละพระองค ์ 
   ตามประติมานวทิยาของพระโชกยร์ู ลิงปะ...............................................  GH6 
 KHL พระนางตาราลาํดบัที� KM จิตรกรรมบนแผน่กระดาษแขง็ขนาดเล็กรูป 
   พระนางตารา 21 พระองคแ์ละสัญลกัษณ์ประจาํแต่ละพระองค ์ 
   ตามประติมานวทิยาของพระโชกยร์ู ลิงปะ...............................................  GH7 
 KHN พระนางตาราลาํดบัที� KF จิตรกรรมบนแผน่กระดาษแขง็ขนาดเล็กรูป 
   พระนางตารา 21 พระองคแ์ละสัญลกัษณ์ประจาํแต่ละพระองค ์ 
   ตามประติมานวทิยาของพระโชกยร์ู ลิงปะ...............................................  297 
 KHH พระนางตาราลาํดบัที� KL จิตรกรรมบนแผน่กระดาษแขง็ขนาดเล็กรูป 
   พระนางตารา 21 พระองคแ์ละสัญลกัษณ์ประจาํแต่ละพระองค ์ 
   ตามประติมานวทิยาของพระโชกยร์ู ลิงปะ...............................................  298 
 GOO พระนางตาราลาํดบัที� KN จิตรกรรมบนแผน่กระดาษแขง็ขนาดเล็กรูป 
   พระนางตารา 21 พระองคแ์ละสัญลกัษณ์ประจาํแต่ละพระองค ์ 
   ตามประติมานวทิยาของพระโชกยร์ู ลิงปะ...............................................  298 
 GOK พระนางตาราลาํดบัที� KH จิตรกรรมบนแผน่กระดาษแขง็ขนาดเล็กรูป 
   พระนางตารา 21 พระองคแ์ละสัญลกัษณ์ประจาํแต่ละพระองค ์ 
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   ภาพที� หนา้ 
 GOG พระนางตาราลาํดบัที� GO จิตรกรรมบนแผน่กระดาษแขง็ขนาดเล็กรูป 
   พระนางตารา 21 พระองคแ์ละสัญลกัษณ์ประจาํแต่ละพระองค ์ 
   ตามประติมานวทิยาของพระโชกยร์ู ลิงปะ...............................................  299 
 GOI พระนางตาราลาํดบัที� GK จิตรกรรมบนแผน่กระดาษแขง็ขนาดเล็กรูป 
   พระนางตารา 21 พระองคแ์ละสัญลกัษณ์ประจาํแต่ละพระองค ์ 
   ตามประติมานวทิยาของพระโชกยร์ู ลิงปะ...............................................  IO0 
 GOJ พระนางตารา 21 พระองค ์จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ$ เยน็ อ.ท่ามะกา 
   จ.กาญจนบุรี .............................................................................................  IO1 
 GOM แผนภาพจิตรกรรมทงัการูปพระนางตารา GK พระองคข์องวดัโพธิ$ เยน็ ...............  IO2 
 GOF พระษฏัภุชมหากาล จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที� KH ................  IO5 
 GOL พระคุหยสาธนหยัครีพ จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที� 19 ...........  IO6 
 GON พระนางปัลเดน ลาโม จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที� KH ............  I07 
 GOH พระนางตารา 21 พระองค ์จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา อ.เมือง จ.นนทบุรี I08 
 GKO แผนภาพจิตรกรรมทงัการูปพระนางตารา GK พระองคข์องมูลนิธิพนัดารา .........  I09 
 GKK พระนางตารา GK พระองค ์จิตรกรรมทงักาศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที� 19 .......  I17 
 GKG พระนางตารา GK พระองค ์จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที� KN ......  I18 
 GKI พระนางตารา 21 พระองคต์ามประติมานวทิยาของพระสุรยคุปตะ 
   จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที� 19 .....................................  I19 
 GKJ พระนางสิตตารา 7 พระเนตร จิตรกรรมทงักาจากเมืองชมัโด ที�มูลนิธิพนัดารา 
   อ.เมือง จ.นนทบุรี .....................................................................................  IG2 
 GKM พระอมิตายสุ จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที� 19 ..........................  IG3 
 GKF พระนางสิตตารา 7 พระเนตร จิตรกรรมทงักาจากเมืองเร็บกง ที�มูลนิธิพนัดารา 
   อ.เมือง จ.นนทบุรี .....................................................................................  IG4 
 GKL พระนางสิตตารา 7 พระเนตร จิตรกรรมทงักาจากกรุงลาซา ที�ศูนยข์ทิรวนั  
   อ.หวัหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ .....................................................................  IG5 
 GKN พระนางสิตตารา 7 พระเนตร จิตรกรรมทงักาโดยศิลปินชาวไทย จาก 
   เมืองธรรมศาลา ที�ศูนยข์ทิรวนั อ.หวัหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ ....................  IG6 
 GKH พระนางสิตตารา 7 พระเนตร จิตรกรรมทงักาที�ไดรั้บจากพระอาจารย ์
   กุงกา ซงัโป ริมโปเช ที�มูลนิธิพนัดารา เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร .......  IGN 
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   ภาพที� หนา้ 
 GGO พระนางสิตตารา 7 พระเนตร จิตรกรรมทงักาจากเมืองชินหนิง ที�มูลนิธิพนัดารา 
   เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ....................................................................  IGH 
 GGK การเปรียบเทียบมุทราของพระนางสิตตารา ในจิตรกรรมทงักาของมูลนิธิ 
   พนัดารา F ภาพ .........................................................................................  IIK 
 GGG มุทราของพระนางสิตตารา จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที� KH .....  IIG 
 GGI มุทราของพระนางสิตตารา ประติมากรรมเงิน ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที� KL .  IIG 
 GGJ พระอจละ จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ$ เยน็ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ...................  IIJ 
 GGM พระสิตอจละ (ลาํดบัที� 5) (ไม่ทราบวสัดุและสมยั) .............................................  34K 
 226 พระอวนินิหิตชานุ นีลอจละ (ลาํดบัที� 6) (ไม่ทราบวสัดุและสมยั) ......................  34G 
 227 พระนีลอจละ (ลาํดบัที� 7) จิตรกรรมบนกระดาษ (ซากะลิ) คริสตศ์ตวรรษที� 19 .  34G 
 228 พระนีลอจละเหยยีบบนร่างสัตว ์(ลาํดบัที� 8) (ไม่ทราบวสัดุและสมยั) ................  34I 
 229 พระนีลอจละที�ประทบัเหยยีบบนพระคเณศ (ลาํดบัที� 9) จิตรกรรมทงักา  
   ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที� KG ...............................................................  IJJ 
 GIO พระอจละ ที�พระหตัถข์วาถือขฑัคะ พระหตัถซ์า้ยกระทาํดชันีมุทรา และ 
   ประทบัยนืแบบอาลีฒาสนะ (ลาํดบัที� 11) .................................................  IJM 
 GIK พระโกรธอจละ (ลาํดบัที� 12) ..............................................................................  IJM 
 GIG พระนางมหามายรีุ จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ$ เยน็ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ......  IJL 
 GII มหามายรีุ (ลาํดบัที� 16) ในสถานะหนึ�งในพระนางปัญจรักษาที�ประจาํอยูทิ่ศใต ้
   ในปัญจรักษามณฑลตามคมัภีร์สาธนมาลา ..............................................  IMN 
 GIJ พระยมานตกะในรูปพระมหาวชัระไภรวะ จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ$ เยน็  
   อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี............................................................................  IFG 

 GIM พระมหาวชัรไภรวะ จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที� 18 ...............  IFM 

 GIF พระมหาวชัรไภรวะ จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต ปลายคริสตศ์ตวรรษที� 18 ......  IFF 

 GIL พระมหาวชัรไภรวะ จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที� 19 ...............  IFL 

 GIN การเปรียบเทียบรายละเอียดพระหตัถข์วาของพระมหาวชัรไภรวะ จิตรกรรมทงักา 
   ของวดัโพธิ$ เยน็ (ภาพที� GIJ) (ซา้ยบน), จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต  
   คริสตศ์ตวรรษที� 18 (ภาพที� GIM) (ขวาบน), จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต 
   ปลายคริสตศ์ตวรรษที� 18 (ภาพที� GIF) (ซา้ยล่าง) และจิตรกรรมทงักา  
   ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที� 19 (ภาพที� GIL) (ขวาล่าง) ..........................  ILI 
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   ภาพที� หนา้ 
 GIH การเปรียบเทียบรายละเอียดพระหตัถซ์า้ยของพระมหาวชัรไภรวะ จิตรกรรม 
   ทงักาของวดัโพธิ$ เยน็ (ภาพที� GIJ) (ซา้ยบน), จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต  
   คริสตศ์ตวรรษที� 18 (ภาพที� GIM) (ขวาบน), จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต  
   ปลายคริสตศ์ตวรรษที� 18 (ภาพที� GIF) (ซา้ยล่าง) และจิตรกรรมทงักา  
   ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที� 19 (ภาพที� GIL) (ขวาล่าง) ..........................  ILJ 
 GJO พระนางสิงหวกัตรา จิตรกรรมทงักา ศิลปะของทิเบต คริสตศ์ตวรรษที� 19 .........  ILN 
 GJK พระนางสิงหวกัตรา จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ$ เยน็ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ....  INO 
 GJG พระนางสิงหวกัตรา จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที� 18 ...............  INK 
 GJI พระนางสิงหวกัตรา จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที� 19 ...............  ING 
 GJJ พระนางสิงหวกัตรา จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต ปลายคริสตศ์ตวรรษที� KN ......  INI 
 GJM พระนางสิงหวกัตราตามความเชื�อของนิกายนิงมะ จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต 
   คริสตศ์ตวรรษที� 19 ..................................................................................  INM 
 GJF อุรเกียน ดอร์เจ ชงั (ซา้ย) และ เปมาจุงเน (ขวา) ..................................................  IHO 
 GJL โลเดน โชกเซ (ซา้ย) และ ปัทมะ เกียลโป (ขวา) .................................................  IHO 
 GJN ญีมา โอดเซอร์ (ซา้ย) และ ศากยะ เซงเก (ขวา) ...................................................  IHK 
 GJH ดอร์เจ โตรโล (ซา้ย) และ เซงเก ตราตอ็ก (ขวา) ..................................................  IHK 
 GMO ปัทมสัมภวะและปางทัDงแปด จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที� 19 ..  IHG 
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 GMG พระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทงักาจากเมืองธรรมศาลา ที�มูลนิธิพนัดารา อ.เมือง 
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   ภาพที� หนา้ 
 GFO พระปัทมสัมภวะในรูปพระธรรมบาล หรือ พระคุรุ ตรักโปเช จิตรกรรมทงักา 
   ของวดัโพธิ$ เยน็ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ..................................................  JOF 
 GFK พระคุรุ ตรักโปเช จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต ตน้คริสตศ์ตวรรษที� 18 ..............  JON 
 GFG พระคุรุ ตรักโปเช จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที� 16 ...................  JKO 
 GFI พระคุรุ ตรักโปเช จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที� 17 ...................  JKK 
 GFJ พระคุรุ ตรักโปเช จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที� 17 ...................  JKG 
 GFM พระคุรุ ตรักโปเช จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที� 18 ...................  JKI 
 GFF อาณาจกัรแห่งที�พึ�งของพระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ$ เยน็  
   อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี............................................................................  JKF 
 GFL แผนภาพจิตรกรรมทงัการูปอาณาจกัรแห่งที�พึ�งของพระปัทมสัมภวะของ 
   วดัโพธิ$ เยน็ ................................................................................................  JKL 
 GFN รายละเอียดพระกุเวร, พระดอร์เจ เลปะ และพระชีมาร์ปะในจิตรกรรมทงักา 
   รูปพระดอร์เจ ชุก (Dorje Shug) จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต  
   ตน้คริสตศ์ตวรรษที� KH .............................................................................  JGG 
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 GLO พระนางดอร์เจ ยตูรอนมา รายละเอียดในจิตรกรรมทงัการูปพระนางปัลเดน ลาโม 
   จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที� KN .....................................  JGJ 
 GLK ดอกโบตัlนแบบศิลปะจีน (ซา้ย) และลวดลายยูอี่�แบบทิเบต (ขวา) ตามแบบ 
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 GLF โครงสร้างรูปพระยมานตกะ สกุลช่างการ์มะ กาดรี ............................................  JIN 
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   ภาพที� หนา้ 
 GNO พระอคัรสาวกในรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั IM พระองค ์จิตรกรรมทงักา 
   ศิลปะทิเบตภาคตะวนัออก คริสตศ์ตวรรษที� KH .......................................  JJK 
 GNK การเปรียบเทียบจีวรของพระพุทธเจา้องคป์ระธาน ในจิตรกรรมทงัการูป 
   พระรัตนสัมภวะ (ภาพที� LH) (ซา้ย) และพระศากยมุนีในจิตรกรรมทงักา 
   รูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั IM พระองค ์(ภาพที� HH) (ขวา)  
   จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ$ เยน็.................................................................  JJG 
 GNG จีวรของพระพุทธเจา้บริวารในจิตรกรรมทงัการูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 
   IM พระองค ์จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ$ เยน็ .............................................  JJI 
 GNI จีวรแบบทิเบตสาํหรับพระอาจารยที์�แวดลอ้มพระปัทมสัมภวะในจิตรกรรมทงักา 
   รูปอาณาจกัรแห่งที�พึ�งของพระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ$ เยน็ JJJ 
 GNJ จีวรแบบทิเบตสาํหรับพระปัทมสัมภวะในจิตรกรรมทงัการูปอาณาจกัรแห่งที�พึ�ง 
   ของพระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ$ เยน็ ..............................  JJJ 
 GNM ลกัษณะเครื�องทรงและเครื�องประดบัสาํหรับพระโพธิสัตวป์างสงบรูปพระนาง 
   ตาราองคป์ระธานในจิตรกรรมทงัการูปพระนางตารา 21 พระองค ์ 
   จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ$ เยน็.................................................................  JJM 
 GNF ลกัษณะริDวผา้คลอ้งพระองัสาที�ตอ้งลมจนเกิดเป็นรูปคลา้ยกลีบดอกไม ้ใน 
   จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ$ เยน็.................................................................  JJF 
 GNL ลกัษณะเครื�องทรงและเครื�องประดบัสาํหรับพระนางตาราบริวารในจิตรกรรม 
   ทงัการูปพระนางตารา 21 พระองค ์จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ$ เยน็ .........  JJF 
 GNN เครื�องทรงและเครื�องประดบัแบบพระโพธิสัตวป์างสงบในรูปพระวชัรสัตว ์ 
   จิตรกรรมทงักาศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที� KH ......................................  JJL 
 GNH เครื�องทรงและเครื�องประดบัแบบพระโพธิสัตวป์างสงบในรูปพระนางสิตตารา 
   จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบตภาคตะวนัออก คริสตศ์ตวรรษที� KN ..............  JJN 
 GHO เครื�องทรงและเครื�องประดบัแบบพระโพธิสัตวป์างสงบในรูปพระนางสิตตารา 
   จิตรกรรมทงักา ศิลปะจีน คริสตศ์ตวรรษที� KH .........................................  JJN 
 GHK ลกัษณะเครื�องทรงและเครื�องประดบัของพระนางมหามายุรี จิตรกรรมทงักา 
   ของวดัโพธิ$ เยน็ .........................................................................................  JJH 
 GHG ศิราภรณ์ตาบแผงขนาดใหญ่ในรูปพระปัทมปาณี จิตรกรรมทงักา ศิลปะจีน 
   คริสตศ์ตวรรษที� KN ..................................................................................  JMO 
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   ภาพที� หนา้ 
 GHI ศิราภรณ์ตาบแผงขนาดใหญ่ในรูปพระนางสิตตารา จิตรกรรมทงักาทิเบต 
   สมยัใหม่ ที�วดัดรีปุง ชานกรุงลาซา ...........................................................  JMK 
 GHJ ศิราภรณ์ตาบแผงขนาดใหญ่ของพระพุทธเจา้ศากยมุนี หรือ โจโว ริมโปเช  
   ภายในหอ้งสักการะ วหิารวดัโจคงั ...........................................................  JMK 
 GHM เครื�องทรงและเครื�องประดบัของพระอจละ จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ$ เยน็ ......  JMG 
 GHF เครื�องทรงและเครื�องประดบัแบบพระธรรมบาลของพระยมานตกะ  
   จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ$ เยน็.................................................................  JMI 
 GHL เครื�องทรงและเครื�องประดบัแบบพระธรรมบาลของพระนางสิงหวกัตรา  
   จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ$ เยน็.................................................................  JMI 
 GHN เครื�องทรงและเครื�องประดบัแบบพระธรรมบาลของพระคุรุตรักโปเช  
   จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ$ เยน็.................................................................  JMJ 
 GHH การเปรียบเทียบประภาวลีสีเรียบมีขอบประภามณฑลเป็นลวดลายทองประดบั 
   รัตนะของพระไวโรจนะ (ภาพที� LL) (ซา้ย) และประภาวลีสีเรียบมีขอบ 
   ประภามณฑลเป็นลวดลายทองประดบัรัตนะของพระศากยมุนีในรูป 
   พระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค ์(ภาพที� HH) (ขวา)  
   จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ$ เยน็.................................................................  JMM 
 IOO การเปรียบเทียบประภาวลีสีเรียบมีขอบประภามณฑลเป็นลวดลายทองประดบั 
   รัตนะของพระนางตาราองคป์ระธาน ในรูปพระนางตารา GK พระองค ์ 
   (ภาพที� GOJ) (ซา้ย) และประภาวลีสีเรียบมีขอบประภามณฑลเป็นลวด 
   ลายทองประดบัรัตนะของพระปัทมสัมภวะ ในรูปอาณาจกัรแห่งที�พึ�ง 
   ของพระปัทมสัมภวะ (ภาพที� GFF) (ขวา) จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ$ เยน็  JMF 
 IOK ประภาวลีสีเรียบมีขอบประภามณฑลเป็นลวดลายทองประดบัรัตนะของพระนาง 
   มหามายรีุในรูปพระนางมหามายรีุ จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ$ เยน็..........  JML 
 IOG ประภาวลีเปลวไฟของพระอจละในรูปพระอจละ จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ$ เยน็ JML 
 IOI ประภาวลีสีเรียบมีขอบประภามณฑลเป็นเปลวไฟของพระนางสิงหวกัตรา  
   จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ$ เยน็.................................................................  JMN 
 IOJ ประภาวลีสีเรียบของพระนางตาราบริวาร ในรูปพระนางตารา GK พระองค ์ 
   จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ$ เยน็.................................................................  JMH 
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   ภาพที� หนา้ 
 IOM ปัทมาสนะกลีบบวัหงายหลากสีของรูปพระอกัโษภยะ จิตรกรรมทงักาของ 
   วดัโพธิ$ เยน็ ................................................................................................  JFO 
 IOF ปัทมาสนะกลีบบวัหงายหลายแฉกหลากสีของรูปพระยมานตกะ จิตรกรรมทงักา 
   ของวดัโพธิ$ เยน็ .........................................................................................  JFO 
 IOL ปัทมาสนะกลีบสีชมพอู่อนของพระนางตาราบริวารในรูปพระนางตารา  
   GK พระองค ์จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ$ เยน็ .............................................  JFK 
 ION กอ้นเมฆที�มีรูปทรงคลา้ยครึ� งวงรีโดยส่วนบนถูกสร้างดว้ยเส้นโคง้หยกัเชื�อมต่อ 
   กนัและส่วนล่างเป็นเส้นตรงในรูปพระอจละ จิตรกรรมทงักาของ 
   วดัโพธิ$ เยน็ ................................................................................................  JFG 
 IOH กอ้นเมฆที�มีรูปทรงคลา้ยลวดลายยูอี่�ของศิลปะจีนในรูปพระนางสิงหวกัตรา  
   จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ$ เยน็.................................................................  JFI 
 IKO กอ้นเมฆที�มีรูปทรงแบบลวดลายยูอี่�โดยเพิ�มหางเมฆใหย้าวเรียวเป็นระลอกคลื�น 
   จนดูคลา้ยริDวผา้ในรูปพระนางมหามายรีุ จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ$ เยน็ .  JFI 
 IKK กอ้นเมฆที�มีรูปทรงแบบลวดลายยูอี่�ที�โอบลอ้มภูเขาในรูปพระคุรุตรักโปเช  
   จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ$ เยน็.................................................................  JFJ 
 IKG กอ้นเมฆที�รองรับอาสนะของบุคคลในรูปพระนางตารา GK พระองค ์ 
   จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ$ เยน็.................................................................  JFM 
 IKI เนินหญา้ที�แตม้สีเขียวใกลก้บัรูปทรงเพื�อให้เกิดนํDาหนกัและเส้นความสาํคญั 
   ของรูปทรงในรูปพระอจละ จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ$ เยน็ ....................  JFF 
 IKJ การแตม้สีเขียวเป็นร่องภูเขาในรูปพระคุรุตรักโปเช จิตรกรรมทงักาของ 
   วดัโพธิ$ เยน็ ................................................................................................  JFF 
 IKM ภูเขาแบบสามเหลี�ยมมุมป้านรอบพระนางปัลเดน ลาโม ในรูปพระนางตารา  
   GK พระองค ์จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ$ เยน็ .............................................  JFL 
 IKF ภูเขาหินแหลมคมที�ลอ้มทะเลสาบโลหิตของพระชีมาร์ปะในรูปอาณาจกัร 
   แห่งที�พึ�งของพระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ$ เยน็ ...............  JFL 
 IKL โขดหินแหลมคมในรูปพระนางสิงหวกัตรา จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ$ เยน็ ......  JFN 
 IKN ลาํธารที�มีลกัษณะเป็นวงคลื�นนํDาในรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั  
   IM พระองค ์จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ$ เยน็ .............................................  JFH 
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   ภาพที� หนา้ 
 IKH ลาํธารที�มีระลอกคลื�นแบบเส้นหยกัฟันปลาและตกแต่งดว้ยรูปทรงคลื�นกระทบ 
   ฝั�งรูปตะขอ ในรูปพระยมานตกะ จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ$ เยน็ ...........  JLO 
 IGO พุม่ไมที้�มีรูปทรงโคง้คลา้ยร่มและมีรอยหยกัรูป U บริเวณส่วนล่าง ในรูป 
   พระยมานตกะ จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ$ เยน็ ........................................  JLO 
 IGK ดอกบวัปัทมะที�มีลกัษณะคลา้ยดอกโบตัlนแบบศิลปะจีนและมีใบไมแ้บบแฉก 
   ในรูปพระนางมหามายรีุ จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ$ เยน็ .........................  JLK 
 IGG ดอกไมป้ระดบัเบืDองหลงัประภาวลีในรูปพระอมิตาภะ จิตรกรรมทงักาของ 
   วดัโพธิ$ เยน็ ................................................................................................  JLG 
 IGI พระศากยมุนี จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที� KH ..........................  JLJ 
 IGJ พระนางสิตตารา จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที� KH.....................  JLM 
 IGM การไล่นํDาหนกัเพื�อสร้างปริมาตรใหส้มจริงบริเวณพระกรและพระอุระในรูป 
   พระอกัโษภยะ จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ$ เยน็ ........................................  JLL 
 IGF การใชสี้แดงบริเวณฝ่าพระหตัถแ์ละฝ่าพระบาทในรูปพระยม จิตรกรรมทงักา 
   ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที� KH ...............................................................  JLN 
 IGL การใชเ้ส้นสร้างรูปทรงมาลยัศีรษะมนุษย ์ลวดลายโธตีหนงัเสือและตกแต่งเป็น 
   เครื�องประดบัที�ทาํจากกระดูกในรูปพระคุรุตรักโปเช จิตรกรรมทงักา 
   ของวดัโพธิ$ เยน็ .........................................................................................  JLH 
 IGN การใชเ้ส้นทองวาดคู่ขนานไปกบัเส้นสีเขม้บนใบไม ้(ซา้ย) และการใชเ้ส้นทอง 
   แบบโคง้ริDวและหยกัฟันปลาแทนรัศมีของประภาวลี (ขวา) ในรูป 
   พระอมิตาภะ จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ$ เยน็ ...........................................  JNO 
 IGH พระไภษชัยคุรุ จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที� KH ........................  JNG 
 IIO กษตัริยแ์ห่งศามพละ จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบตสกุลช่างการ์มะ กาดรี  
   คริสตศ์ตวรรษที� KH ..................................................................................  JNI 
 IIK พระอวโลกิเตศวร จิตรกรรมทงักา ศิลปะจีน คริสตศ์ตวรรษที� KN ......................  JNJ 
 IIG พระศากยมุนี จิตรกรรมทงักา ศิลปะจีน คริสตศ์ตวรรษที� KH ..............................  JNM 
 III การเปรียบเทียบลวดลายมว้นที�ปัทมาสนะของพระศากยมุนีในรูปพระพุทธเจา้ 
   แห่งการปลงอาบติั IM พระองคข์องวดัโพธิ$ เยน็ (ภาพที� HH) (บน) และ 
   ลวดลายมว้นที�ปัทมาสนะของรูปพระนางตารา GK พระองค ์
   สมยัคริสตศ์ตวรรษที� KH (ภาพที� GKI) .......................................................  JNF 
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   ภาพที� หนา้ 
 IIJ ลวดลายทอง G รูปแบบบนสังฆาฏิในรูปพระอมิตาภะ จิตรกรรมทงักาของ 
   วดัโพธิ$ เยน็ ................................................................................................  JNL 
 IIM รายละเอียดจีวรของพระไภษชัยคุรุ (ซา้ย) และพระศากยมุนี (ขวา) ในรูป 
   พระไภษชัยคุรุ จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา ..................................  JHI 
 IIF จีวรของพระสองขะปะในรูปพระไภษชัยคุรุ จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา JHI 
 IIL เครื�องทรงและเครื�องประดบัแบบพระโพธิสัตวใ์นรูปพระนางสิตตารา  
   จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา ...........................................................  JHJ 
 IIN ชายผา้คลอ้งพระองัสาที�ปลิวมว้นเป็นเกลียวซิกแซกขึDนดา้นบนในรูปพระนาง 
   สิตตารา จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา.............................................  JHM 
 IIH รายละเอียดประภาวลีที�มีประภามณฑลสีเรียบของพระศากยมุนี (ซา้ย) และ 
   พระสองขะปะ (ขวา) ในรูปพระไภษชัยคุรุ จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิ 
   พนัดารา ....................................................................................................  JHF 
 IJO ประภาวลีที�มีประภามณฑลสีเรียบของพระไภษชัยคุรุ จิตรกรรมทงักาของ 
   มูลนิธิพนัดารา ..........................................................................................  JHF 
 IJK ประภาวลีมีประภามณฑลเป็นลวดลายทองในรูปพระนางสิตตารา จิตรกรรม 
   ทงักาของมูลนิธิพนัดารา ..........................................................................  JHL 
 IJG ประภาวลีของพระศากยมุนีในรูปอวทาน จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต  
   คริสตศ์ตวรรษที� KH ..................................................................................  JHN 
 IJI ประภาวลีของพระศากยมุนีในรูปชาดก จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต 
   ภาคตะวนัออก คริสตศ์ตวรรษที� KH ..........................................................  JHN 
 IJJ การเปรียบเทียบปัทมาสนะกลีบบวัหงายในรูปพระไภษชัยคุรุ (ภาพที� HF) (บน) 
   และรูปพระนางสิตตารา (ภาพที� GKL) (ล่าง) จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิ 
   พนัดารา ....................................................................................................  MOO 
 IJM ปัทมาสนะของพระศากยมุนี (บน) และพระสองขะปะ (ล่าง) ในรูป 
   พระไภษชัยคุรุ จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา ..................................  MOO 
 IJF ดอกไมป้ระดบัเบืDองหลงัประภาวลีในรูปพระไภษชัยคุรุ จิตรกรรมทงักาของ 
   มูลนิธิพนัดารา ..........................................................................................  MOK 
 IJL ดอกปัทมะสัญลกัษณ์ในพระหตัถซ์า้ยของพระนางสิตตารา จิตรกรรมทงักาของ 
   มูลนิธิพนัดารา ..........................................................................................  MOG 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ห 

   ภาพที� หนา้ 
 IJN ดอกไมแ้ละผลไมป้ระดบัเบืDองหลงัประภาวลีในรูปพระนางสิตตารา จิตรกรรม 
   ทงักาของมูลนิธิพนัดารา ..........................................................................  MOI 
 IJH รายละเอียดกอ้นเมฆที�ลอยตวับนทอ้งฟ้า (บน) กอ้นเมฆที�โอบลอ้มยอดเขา  
   (ล่างซา้ย ) และเมฆหมอกประดบัเนินหญา้ (ล่างขวา) ในรูปพระไภษชัยคุรุ  
   จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา ...........................................................  MOJ 
 IMO กอ้นเมฆรูปยูอี่� (บนซา้ย) กอ้นเมฆรูปปีกผเีสืDอ (บนขวา) และเมฆหมอกอยูใ่น 
   ระยะหนา้ (ล่าง) ในรูปพระนางสิตตารา จิตรกรรมทงักาของ 
   มูลนิธิพนัดารา ..........................................................................................  MOM 
 IMK การเปรียบเทียบภูเขาหิมะรูปสามเหลี�ยมในรูปพระไภษชัยคุรุ (ภาพที� HF) (ซา้ย) 
   และรูปพระนางสิตตารา (ภาพที� GKL) (กลาง) และภูเขาที�ปกคลุมดว้ยพืDน 
   หญา้ในรูปพระไภษชัยคุรุ (ภาพที� HF) (ขวา) จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิ 
   พนัดารา ....................................................................................................  MOF 
 IMG การเปรียบเทียบเนินหญา้คลา้ยเกาะกลางนํDารูปสามเหลี�ยมซอ้นกนั I ชัDน ในรูป 
   พระไภษชัยคุรุ (ภาพที� HF) (บน) และเนินหญา้หรือเกาะขนาดเล็กที�มุม 
   ซา้ยและขวาของรูปพระนางสิตตารา (ภาพที� GKL) (ล่าง) จิตรกรรมทงักา 
   ของมูลนิธิพนัดารา ...................................................................................  MOL 
 IMI การเปรียบเทียบลาํธารหรือทะเลสาบในรูปพระไภษชัยคุรุ (ภาพที� HF) (บน)  
   และในรูปพระนางสิตตารา (ภาพที� GKL) (ล่าง) จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิ 
   พนัดารา ....................................................................................................  MON 
 IMJ พุม่ไมแ้ละโขดหินในรูปพระนางสิตตารา จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา ...  MOH 
 IMM รายละเอียดการใชเ้ส้นรอบนอกสีแดงกบัดอกไมสี้ชมพอู่อน (ซา้ย) และการใช ้
   เส้นรอบนอกสีนํDาเงินสร้างรายละเอียดพระพกัตร์ของพระไภษชัยคุรุ  
   (ขวา) จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา .................................................  MKO 
 IMF รายละเอียดการใชเ้ส้นรอบนอกสื�อถึงลกัษณะของพืDนหญา้ (ซา้ย) และความ 
   ขรุขระของหินผา (ขวา) ในรูปพระไภษชัยคุรุ จิตรกรรมทงักาของ 
   มูลนิธิพนัดารา ..........................................................................................  MKK 
 IML การใชเ้ส้นสร้างรายละเอียดพระพกัตร์ของพระนางสิตตารา จิตรกรรมทงักา 
   ของมูลนิธิพนัดารา ...................................................................................  MKG 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ฬ 

   ภาพที� หนา้ 
 IMN รายละเอียดการวาดเส้นทองคู่ขนานไปกบัเส้นสีเขม้บนปลายใบไม ้(ซา้ย) พุม่ไม ้ 
   ยอดโขดหิน (กลาง) และร่องหินผา (ขวา) ในรูปพระนางสิตตารา  
   จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา ...........................................................  MKI 
 IMH รายละเอียดการวาดเส้นทองเป็นริDวโคง้และเส้นหยกัฟันปลาแทนรัศมีของ 
   ประภาวลีในรูปพระนางสิตตารา จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา ......  MKI 
 IFO อุปกรณ์รูปกรวยสาํหรับบีบปูนขาวเพื�อสร้างมิติในจิตรกรรม .............................  MKM 
 IFK ลวดลายนูนสีทองบนเสืDอเกราะของพระไวศรวณั จิตรกรรมฝาผนงัของวิหาร 
   วดัดรีปุง กรุงลาซา ....................................................................................  MKM 
 IFG การเปรียบเทียบเครื�องทรงและเครื�องประดบัในรูปพระนางสิตตาราจากเมือง 
   เร็บกง (ภาพที� GKF) (ซา้ย) และรูปพระนางสิตตาราจากเมืองชินหนิง  
   (ภาพที� GGO) (ขวา) จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา ............................  MGO 
 IFI การเปรียบเทียบลกัษณะริDวผา้คลอ้งพระองัสารูปกลีบดอกไมแ้ละการปล่อยชาย 
   ผา้ใหย้าวลงในรูปพระนางสิตตาราจากเมืองเร็บกง (ภาพที� GKF) (ซา้ย)  
   และริDวผา้คลอ้งพระองัสารูปกลีบดอกไมแ้ละการปล่อยชายผา้ใหป้ลิว 
   ซิกแซกขึDนดา้นบนในรูปพระนางสิตตาราจากเมืองชินหนิง (ภาพที� GGO) 
   (ขวา) จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา .................................................  MGK 
 IFJ การเปรียบเทียบศิราภรณ์ของพระนางสิตตาราจากเมืองเร็บกง (ภาพที� GKF) (ซา้ย) 
   และจากเมืองชินหนิง (ภาพที� GGO) (ขวา) จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิ 
   พนัดารา ....................................................................................................  MGG 
 IFM รายละเอียดเครื�องทรงและเครื�องประดบัของนางปราชญาบริวารในรูป 
   พระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา...............................  MGI 
 IFF รายละเอียดเครื�องทรง (ซา้ย) และมาลา (ขวา) ของพระปัทมสัมภวะ  
   จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา ...........................................................  MGM 
 IFL ประภาวลีสีเรียบซึ�งมีประภามณฑลหลากสีในรูปพระนางสิตตาราจากเมือง 
   เร็บกง จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา ...............................................  MGF 
 IFN การเปรียบเทียบประภาวลีสีเรียบมีประภามณฑลลวดลายทองประดบัรัตนะใน 
   รูปพระนางสิตตาราจากเมืองชินหนิง (ภาพที� GGO) (ซา้ย) และในรูป 
   พระปัทมสัมภวะ (ภาพที� GMK) (ขวา) จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา  MGF 
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   ภาพที� หนา้ 
 IFH รายละเอียดประภาวลีสีเรียบของนางปราชญา (บนซา้ยและขวา) และประภาวลี 
   สีอ่อนของพระสมนัตภทัร (ล่าง) ในรูปพระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทงักา 
   ของมูลนิธิพนัดารา ...................................................................................  MGN 
 ILO ปัทมาสนะกลีบบวัหงายสีเดียวในรูปพระนางสิตตาราจากเมืองเร็บกง  
   จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา ...........................................................  MGH 
 ILK ปัทมาสนะกลีบบวัคว ํ�าหลากสี ในรูปพระนางสิตตาราจากเมืองชินหนิง  
   จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา ...........................................................  MIO 
 ILG ปัทมาสนะกลีบบวัหงายหลากสีในรูปพระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทงักาของ 
   มูลนิธิพนัดารา ..........................................................................................  MIO 
 ILI รายละเอียดปัทมาสนะกลีบบวัคว ํ�าสีชมพอู่อนของนางปราชญาทัDงสองพระองค ์
   ในรูปพระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา .....................  MIK 
 ILJ อาสนะรูปดอกไมบ้านของพระสมนัตภทัรในรูปพระปัทมสัมภวะ จิตรกรรม 
   ทงักาของมูลนิธิพนัดารา ..........................................................................  MIK 
 ILM รายละเอียดดอกปัทมะ (ซา้ย) และดอกไมป้ระดบัเบืDองหลงัประภาวลี (ขวา) ใน 
   รูปพระนางสิตตาราจากเมืองเร็บกง จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา ..  MIG 
 ILF รายละเอียดดอกปัทมะสีเหลือง (ซา้ย)  ดอกไมป้ระดบัเบืDองหลงัประภาวลีแบบ 
   ดอกโบตัlน (กลาง) และดอกไมป้ระดบัเบืDองหลงัประภาวลีกลีบเรียวยาว  
   แหลม (ขวา) ในรูปพระนางสิตตาราจากเมืองชินหนิง จิตรกรรมทงักาของ 
   มูลนิธิพนัดารา ..........................................................................................  MII 
 ILL รายละเอียดดอกไมป้ระดบัเบืDองหลงัประภาวลีแบบดอกโบตัlน (ซา้ย) และดอกไม ้
   ประดบัเบืDองหลงัประภาวลีกลีบเรียวแหลม (ขวา) ในรูปพระปัทมสัมภวะ  
   จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา ...........................................................  MII 
 ILN กอ้นเมฆโอบลอ้มยอดเขารูปสามเหลี�ยมในรูปพระนางสิตตาราจากเมืองเร็บกง 
   จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา ...........................................................  MIM 
 ILH รายละเอียดกอ้นเมฆคลา้ยปีกผเีสืDอ (บนซา้ย) เมฆหมอกเบืDองหลงัเนินหญา้  
   (บนขวา) และกอ้นเมฆคลา้ยธารนํDา (ล่าง) ในรูปพระนางสิตตาราจาก  
   เมืองชินหนิง จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา .....................................  MIM 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ฮ 

   ภาพที� หนา้ 
 INO รายละเอียดกอ้นเมฆที�มีเส้นโคง้หยกัตลอดทัDงกอ้น (บนซา้ย) กอ้นเมฆที�มี 
   ดา้นบนโคง้หยกัและมีฐานเป็นเส้นตรง (บนขวา) และกอ้นเมฆที�มีลกัษณะ 
   เป็นเส้นแนวยาว (ล่าง) ในรูปพระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิ 
   พนัดารา ....................................................................................................  MIF 
 INK รายละเอียดกอ้นเมฆที�โอบลอ้มยอดเขารูปสามเหลี�ยมยอดโคง้มน (ซา้ย) และเมฆ 
   หมอกที�ปกคลุมเนินหญา้ (ขวา) ในรูปพระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทงักา 
   ของมูลนิธิพนัดารา ...................................................................................  MIF 
 ING รายละเอียดสิงห์หิมะสีขาวขนาดเล็กประดบับนยอดเขาในรูปพระปัทมสัมภวะ  
   จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา ...........................................................  MIN 
 INI เนินหญา้และทะเลสาบในรูปพระนางสิตตาราจากเมืองเร็บกง จิตรกรรมทงักา 
   ของมูลนิธิพนัดารา ...................................................................................  MIN 
 INJ เนินหญา้ พุม่ไม ้โขดหินและทะเลสาบในรูปพระนางสิตตาราจากเมืองเร็บกง 
   จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา ...........................................................  MIH 
 INM เนินหญา้ซบัซอ้นจนเป็นเกาะที�ถูกลอ้มดว้ยทะเลสาบที�ลดัเลาะตามริมฝั�งในรูป 
   พระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา...............................  MJO 
 INF ตน้ไมข้นาดเล็กในระยะหนา้ของภาพในรูปพระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทงักา 
   ของมูลนิธิพนัดารา ...................................................................................  MJK 
 INL รายละเอียดการใชเ้ส้นรอบนอกสีนํDาเงินเขม้คู่ขนานกบัเส้นสีทองบนใบไม ้(ซา้ย)  
   และเส้นรอบนอกสีแดงที�วรรณะทองบนพระหตัถข์วาของพระปัทมสัมภวะ  
   (ขวา) จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา .................................................  MJG 
 INN รายละเอียดการใชเ้ส้นทองโคง้สลบัเส้นหยกัฟันปลาแทนรัศมีของประภาวลีของ 
   พระปัทมสัมภวะ (ซา้ย) นางปราชญา (กลาง) และพระสมนัตภทัร (ขวา)  
   ในรูปพระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา .....................  MJI 
 INH ลวดลายเส้นทองรูปกลศประดบัรัตนะคลา้ยขนนกยงูที�กลางทอ้งฟ้าในรูป 
   พระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา...............................  MJI 
 IHO ลวดลายเส้นทองรูปอษัฏมงคลที�ศิรประภาในรูปพระปัทมสัมภวะ จิตรกรรม 
   ทงักาของมูลนิธิพนัดารา ..........................................................................  MJJ 
 IHK การใชผ้า้ดิDนทองแทนลวดลายทองของโธตีในรูปพระนางสิตตาราจาก 
   เมืองเร็บกง จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา ........................................  MJF 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

กก 

   ภาพที� หนา้ 
 IHG การใชเ้ส้นทองโคง้และเส้นหยกัฟันปลาแทนรัศมีของประภาวลีในรูปพระนาง 
   สิตตาราจากเมืองชินหนิง จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา ..................  MJN 
 IHI หมึกพิมพสี์ทองนูนบริเวณชายโธตีที�พาดบนพระชงฆข์องพระนางสิตตารา 
   จากเมืองชินหนิง จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา ...............................  MJN 
 IHJ ประภาวลีที�มีประภามณฑลเป็นแถบหลากสีในรูปพระนางสรัสวดี  
   จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบตจากเมืองเร็บกง ตน้คริสตศ์ตวรรษที� GO ........  MJH 
 IHM ดอกไมป้ระดบัตกแต่งในรูปพระวชัรธร จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบตจาก 
   เมืองเร็บกง ตน้คริสตศ์ตวรรษที� GO ..........................................................  MMO 
 IHF รายละเอียดจีวรสาํหรับพระศากยมุนีองคป์ระธาน (ซา้ย) จีวรสาํหรับพระพุทธเจา้ 
   บริวาร (กลาง) และจีวรสาํหรับพระอคัรสาวก (ขวา) ในรูปพระพุทธเจา้ 
   แห่งการปลงอาบติั IM พระองค ์จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา ........  MMM 
 IHL เครื�องทรงและเครื�องประดบัแบบพระโพธิสัตวป์างสงบของพระมญัชุศรี 
   องคป์ระธาน ในรูปพระมญัชุศรี M พระองค ์จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิ 
   พนัดารา ....................................................................................................  MMF 
 IHN ศิราภรณ์และเครื�องประดบัผา้ในประติมากรรมรูปเคารพของทิเบต วดัตร้าชี�กง 
   ชานกรุงลาซา............................................................................................  MML 
 IHH ริDวผา้คลอ้งพระองัสารูปคลา้ยกลีบดอกไมแ้ละชายผา้ที�ปลิวขึDนดา้นบนแบบ 
   ซิกแซก ในรูปพระมญัชุศรี M พระองค ์จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา MML 
 JOO ศิราภรณ์และมุ่นมวยพระเกศาของพระมญัชุศรีองคป์ระธาน ในรูปพระมญัชุศรี 
   M พระองค ์จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา .........................................  MMN 
 JOK เครื�องทรงและเครื�องประดบัของพระมญัชุศรีบริวารลาํดบัที� G ในรูป 
   พระมญัชุศรี M พระองค ์จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา ....................  MMH 
 JOG เครื�องทรงและเครื�องประดบัของพระมญัชุศรีบริวารลาํดบัที� I ในรูป 
   พระมญัชุศรี M พระองค ์จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา ....................  MFO 
 JOI เครื�องทรงและเครื�องประดบัของพระมญัชุศรีบริวารลาํดบัที� J ในรูป 
   พระมญัชุศรี M พระองค ์จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา ....................  MFO 
 JOJ เครื�องทรงและเครื�องประดบัของพระมญัชุศรีบริวารลาํดบัที� M ในรูป 
   พระมญัชุศรี M พระองค ์จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา ....................  MFK 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ขข 

   ภาพที� หนา้ 
 JOM เครื�องทรงและเครื�องประดบัของพระอกัโษภยะ ในรูปพระมญัชุศรี M พระองค ์
   จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา ...........................................................  MFK 
 JOF เครื�องทรงและเครื�องประดบัแบบพระโพธิสัตวป์างสงบของพระนาง 
   ขฑิรวนีตารา ในรูปพระนางตารา GK พระองค ์จิตรกรรมทงักาของ 
   มูลนิธิพนัดารา ..........................................................................................  MFG 
 JOL ศิราภรณ์และมุ่นมวยพระเกศาของพระนางขฑิรวนีตารา ในรูปพระนางตารา 
   GK พระองค ์จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา .......................................  MFI 
 JON สร้อยพระศอเส้นยาวเพิ�มสายอุบะ (บน) และเขม็ขดัสร้อยทองซึ�งมีพูอุ่บะ 
   คาดทบับริเวณบัDนพระองค ์(ล่าง) ของพระนางขฑิรวนีตารา ในรูป 
   พระนางตารา GK พระองค ์จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา ................  MFI 
 JOH รายละเอียดพระนางตาราบริวารที�ทรงผา้คาดเฉียง (ซา้ย) และพระนางตาราบริวาร 
   ที�ทรงผา้คลอ้งพระองัสาปลิวเป็นริDวตลอดผนืผา้ (ขวา) ในรูปพระนางตารา  
   GK พระองค ์จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา .......................................  MFJ 
 JKO รายละเอียดพระนางตาราบริวารที�ทรงผา้คลอ้งพระองัสาที�ปิดทบัพระองัสา  
   ทัDงสองขา้ง (ซา้ย) และพระนางตาราบริวารที�มีชายผา้คลอ้งพระองัสายาว 
   ตรงสู่ดา้นล่าง (ขวา) ในรูปพระนางตารา GK พระองค ์จิตรกรรมทงักาของ 
   มูลนิธิพนัดารา ..........................................................................................  MFM 
 JKK เครื�องทรงและเครื�องประดบัแบบพระโพธิสัตวป์างสงบของพระนางสิตตารา 
   ในรูปพระนางสิตตารา จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา ......................  MFF 
 JKG ศิราภรณ์และมุ่นมวยพระเกศาของพระนางสิตตารา ในรูปพระนางสิตตารา  
   จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา ...........................................................  MFF 
 JKI เครื�องทรงและเครื�องประดบัของพระอมิตายสุ ในรูปพระนางสิตตารา  
   จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา ...........................................................  MFL 
 JKJ รายละเอียดพระพุทธเจา้บริวาร (กลาง) และประภาวลีระนาบสีเรียบรูปรีของ 
   พระอคัรสาวก (ขวา) ในรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั IM พระองค ์ 
   จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา ...........................................................  MFN 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

คค 

   ภาพที� หนา้ 
 JKM รายละเอียดประภาวลีระนาบสีเรียบของพระมญัชุศรีองคป์ระธาน (ซา้ย)  
   ประภาวลีระนาบสีเรียบของพระมญัชุศรีบริวารลาํดบัที� G (กลาง) และ 
   ประภาวลีระนาบสีเรียบของพระอกัโษภยะ (ขวา) ในรูปพระมญัชุศรี  
   M พระองค ์จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา .........................................  MFH 
 JKF รายละเอียดประภาวลีระนาบสีเรียบและโปร่งแสงของพระนางขฑิรวนีตารา  
   (ซา้ย) ประภาวลีระนาบสีเรียบของพระนางตาราบริวาร (กลาง) และ 
   ประภาวลีสีขาวที�ไม่มีศิรประภาของพระนางตาราบริวารลาํดบัที� KH (ขวา)  
   ในรูปพระนางตารา GK พระองค ์จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา .......  MLO 
 JKL รายละเอียดประภาวลีระนาบสีขาวและโปร่งแสงของพระนางสิตตารา (ซา้ย) และ 
   ประภาวลีระนาบสีเรียบของพระอมิตายสุ (ขวา) ในรูปพระนางสิตตารา  
   จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา ...........................................................  MLK 
 JKN รายละเอียดปัทมาสนะกลีบบวัหงายหลากสีของพระศากยมุนีองคป์ระธาน (บน)  
   และปัทมาสนะของพระพุทธเจา้บริวาร (ล่าง) ในรูปพระพุทธเจา้แห่ง 
   การปลงอาบติั IM พระองค ์จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา ...............  MLG 
 JKH ปัทมาสนะกลีบบวัหงายหลากสีของพระมญัชุศรีในรูปพระมญัชุศรี M พระองค ์
   จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา ...........................................................  MLG 
 JGO รายละเอียดปัทมาสนะกลีบบวัคว ํ�าสีชมพอู่อนและมีกลีบเป็นโคง้หยกัของ 
   พระมญัชุศรีบริวารลาํดบัที� G (บน) ปัทมาสนะกลีบบวัหงายสีชมพเูขม้ 
   โดยมีกลีบกลมยอดแหลมของพระมญัชุศรีบริวารลาํดบัที� J (กลาง) และ 
   ปัทมาสนะกลีบบวัหงายสีชมพเูขม้กลีบโคง้หยกัของพระอกัโษภยะ (ล่าง) 
   ในรูปพระมญัชุศรี M พระองค ์จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา ...........  MLI 
 JGK ปัทมาสนะกลีบบวัหงายหลากสีของพระนางขฑิรวนีตาราในรูปพระนางตารา 
   GK พระองค ์จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา .......................................  MLJ 
 JGG รายละเอียดปัทมาสนะกลีบบวัหงายที�มีกลีบกลมยอดแหลม (บน) และปัทมาสนะ 
   กลีบบวัหงายที�มีกลีบโคง้หยกั (ล่าง) ของพระนางตาราบริวารในรูป 
   พระนางตารา GK พระองค ์จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา ................  MLJ 
 JGI ปัทมาสนะแบบกลีบบวัหงายและมีกลีบโคง้หยกัสีชมพขูองพระนางสิตตารา 
   ในรูปพระนางสิตตารา จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา ......................  MLM 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

งง 

   ภาพที� หนา้ 
 JGJ ปัทมาสนะแบบกลีบบวัหงายและมีกลีบโคง้หยกัสีชมพขูองพระอมิตายสุ 
   ในรูปพระนางสิตตารา จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา ......................  MLM 
 JGM ดอกไมป้ระดบัเบืDองหลงัประภาวลีของพระศากยมุนีในรูปพระพุทธเจา้แห่ง 
   การปลงอาบติั IM พระองค ์จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา ...............  MLF 
 JGF ใบบวัขนาดใหญ่รองรับปัทมาสนะของพระไภษชัยคุรุในรูปพระพุทธเจา้แห่ง 
   การปลงอาบติั IM พระองค ์จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา ...............  MLF 
 JGL ดอกบวัรองรับสัญลกัษณ์ปุสตกะของพระมญัชุศรีองคป์ระธานในรูปพระมญัชุศรี  
   M พระองค ์ จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา ........................................  MLL 
 JGN รายละเอียดดอกบวัปัทมะของพระนางขฑิรวนีตารา (ซา้ย) และดอกบวัปัทมะของ 
   พระนางตาราบริวาร (ขวา) ในรูปพระนางตารา GK พระองค ์จิตรกรรม 
   ทงักาของมูลนิธิพนัดารา ..........................................................................  MLN 
 JGH ดอกบวัปัทมะของพระนางสิตตาราในรูปพระนางสิตตารา จิตรกรรมทงักา 
   ของมูลนิธิพนัดารา ...................................................................................  MLN 
 JIO รายละเอียดดอกปัทมะแบบดอกโบตัlนรองรับพระบาทของพระนางขฑิรวนีตารา  
   (ซา้ย) และดอกไมที้�มีกลีบแบบแฉกแหลมประดบัปัทมาสนะของ 
   พระนางขฑิรวนีตารา (ขวา) ในรูปพระนางตารา GK พระองค ์ 
   จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา ...........................................................  MLH 
 JIK รายละเอียดกอ้นเมฆแบบยูอี่�เป็นอาสนะสาํหรับพระพุทธเจา้บริวาร (ซา้ย) และ 
   กอ้นเมฆแบบยูอี่�ประดบัเบืDองหลงัเนินภูเขา (ขวา) ในรูปพระพุทธเจา้แห่ง 
   การปลงอาบติั IM พระองค ์จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา ...............  MNO 
 JIG การเปรียบเทียบกอ้นเมฆแบบยูอี่�ประดบัเบืDองหลงัยอดเขาในรูปพระมญัชุศรี  
   M พระองค ์(ภาพที� KJI) (ซา้ย) และในรูปพระนางตารา GK พระองค ์ 
   (ภาพที� GOH) (ขวา) จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา ............................  MNK 
 JII รายละเอียดกอ้นเมฆแนวยาวรองรับอาสนะของพระมญัชุศรีบริวารลาํดบัที� G  
   (บน) และเมฆแบบธารนํDาไหลรองรับอาสนะของพระอกัโษภยะ (ล่าง)  
   ในรูปพระมญัชุศรี M พระองค ์จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา ...........  MNK 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

จจ 

   ภาพที� หนา้ 
 JIJ รายละเอียดกอ้นเมฆแนวยาวรองรับอาสนะของพระนางตาราบริวาร G แถวบน  
   สุด (บน) และเมฆแบบธารนํD าไหลรองรับอาสนะของพระนางตาราบริวาร 
   ลาํดบัที� KK (ล่าง) ในรูปพระนางตารา GK พระองค ์จิตรกรรมทงักาของ 
   มูลนิธิพนัดารา ..........................................................................................  MNG 
 JIM การเปรียบเทียบภูเขาหิมะรูปสามเหลี�ยมหนา้จั�วในรูปพระมญัชุศรี M พระองค ์ 
   (ภาพที� KJI) (ซา้ย) และภูเขาหินตอ้งดว้ยแสงสีทองในรูปพระนางตารา  
   GK พระองค ์(ภาพที� GOH) (ขวา) จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา ........  MNI 
 JIF การเปรียบเทียบระลอกคลื�นและวงนํDาทะเลสาบในรูปพระมญัชุศรี M พระองค ์ 
   (ภาพที� KJI) (บน) และในรูปพระนางตารา GK พระองค ์(ภาพที� GOH) (ล่าง) 
   จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา ...........................................................  MNJ 
 JIL โขดหินที�มีเถาใบไมเ้ลืDอยขึDนเป็นใบบวัรองรับเครื�องสักการะในรูปพระพุทธเจา้ 
   แห่งการปลงอาบติั IM พระองค ์จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา ........  MNJ 
 JIN การไล่นํDาหนกัพระวรกายของพระศากยมุนีในรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 
   IM พระองค ์จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา .......................................  MNM 
 JIH การใชเ้ส้นรอบนอกสีดาํและการใชเ้ส้นทองวาดคู่ขนานบนใบไมใ้นรูป 
   พระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั IM พระองค ์จิตรกรรมทงักาของ 
   มูลนิธิพนัดารา ..........................................................................................  MNF 
 JJO การใชเ้ส้นทองริDวโคง้และเส้นหยกัฟันปลาแทนรัศมีของประภาวลีในรูป 
   พระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั IM พระองค ์จิตรกรรมทงักาของ 
   มูลนิธิพนัดารา ..........................................................................................  MNL 
 JJK การไล่นํDาหนกัของเส้นรอบนอกใหเ้บาบางลงของรูปทรงกอ้นเมฆในรูป 
   พระมญัชุศรี M พระองค ์จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา ....................  MNL 
 JJG การไล่นํDาหนกับริเวณพระวรกายของพระนางสิตตาราในรูปพระนางสิตตารา 
   จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา ...........................................................  MNN 
 JJI การใชเ้ส้นทองวาดคู่ขนานกบัเส้นสีนํDาเงินเขม้บนใบไมใ้นรูปพระนางตารา  
   GK พระองค ์จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา .......................................  MHO 
 JJJ การใชเ้ส้นสีนํDาเงินและสีแดงแบบริDวโคง้และแบบหยกัฟันปลาแทนรัศมีของ 
   ประภาวลีพระมญัชุศรีบริวารในรูปพระมญัชุศรี M พระองค ์จิตรกรรม 
   ทงักาของมูลนิธิพนัดารา ..........................................................................  MHO 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ฉฉ 

   ภาพที� หนา้ 
 JJM พระนางสรัสวดี จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบตตะวนัออก สกุลช่างการ์มะ กาดรี  
   คริสตศ์ตวรรษที� KN ..................................................................................  MHK 
 JJF พระนางฑากินีมาจิก ลบัเตริน จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบตภาตตะวนัออก  
   คริสตศ์ตวรรษที� KH ..................................................................................  MHG 
 JJL เครื�องทรงและเครื�องประดบัของพระนางสิตตาราในรูปพระนางสิตตารา  
   จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา ...........................................................  MHM 
 JJN ประภาวลีที�มีประภามณฑลประดบัลวดลายทองในรูปพระนางสิตตารา  
   จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา ...........................................................  MHF 
 JJH รายละเอียดดอกไมป้ระดบัเบืDองหลงัประภาวลี (ซา้ย) และดอกปัทมะใน 
   พระหตัถซ์า้ยของพระนางสิตตารา (ขวา) ในรูปพระนางสิตตารา 
   จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา ...........................................................  MHF 
 JMO ปัทมาสนะกลีบบวัหงายสีชมพเูขม้ที�มีกลีบหยกัโคง้มนในรูปพระนางสิตตารา 
   จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา ...........................................................  MHL 
 JMK รายละเอียดกอ้นเมฆสีเขียวคลา้ยรูปปีกผเีสืDอ (ซา้ย) และเนินเขาในระยะฉากหลงั 
   และกอ้นเมฆสีส้มโอบอยูเ่บืDองหลงัเขา (ขวา) ในรูปพระนางสิตตารา  
   จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา ...........................................................  MHN 
 JMG เนินหญา้และทะเลสาบในรูปพระนางสิตตารา จิตรกรรมทงักาของ 
   มูลนิธิพนัดารา ..........................................................................................  MHN 
 JMI โครงสร้างรูปพระนางวชัรวราหิ สกุลช่างการ์มะ กาดรี.......................................  FOO 
 JMJ รายละเอียดจีวรของพระอมิตาภะองคป์ระธาน (บนซา้ย) จีวรของพระพุทธเจา้ 
   แห่งสามกาล (บนขวา) และจีวรของผูที้�ไปบงัเกิดในพุทธเกษตรสุขาวดี 
   กาํลงัเหาะอยูก่ลางอากาศ (ล่าง) ในรูปพุทธเกษตรสุขาวดี จิตรกรรมทงักา 
   ของมูลนิธิพนัดารา ...................................................................................  FOK 
 JMM รายละเอียดจีวรและหมวกแบบทิเบตสาํหรับพระอาจารยช์าวทิเบตในนิกายกาจู  
   (บน) และโยคีสวมเสืDอคลุมยาวแบบทิเบต (ล่าง) ในรูปพุทธเกษตรสุขาวดี  
   จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา ...........................................................  FOG 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ชช 

   ภาพที� หนา้ 
 JMF เครื�องทรงและเครื�องประดบัแบบพระโพธิสัตวป์างสงบรวมทัDงโธตีหลากสี 
   แนบพระวรกายและการพาดหนงัเลียงผาที�พระองัสาซา้ยของ 
   พระษฑกัษรีโลเกศวรในรูปพุทธเกษตรสุขาวดี จิตรกรรมทงักาของ 
   มูลนิธิพนัดารา ..........................................................................................  FOI 
 JML เครื�องทรง เครื�องประดบั และประภาวลีเปลวไฟของพระวชัรปาณีในรูป 
   พุทธเกษตรสุขาวดี จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา ............................  FOJ 
 JMN เครื�องทรง เครื�องประดบั และประภาวลีเปลวไฟของพระหยัครีพในรูป 
   พุทธเกษตรสุขาวดี จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา ............................  FOM 
 JMH เครื�องทรง เครื�องประดบั และประภาวลีเปลวไฟพระนางวชัรวราหิในรูป 
   พุทธเกษตรสุขาวดี จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา ............................  FOM 
 JFO รายละเอียดประภาวลีพร้อมดว้ยศิรประภาของพระอมิตาภะองคป์ระธาน (ซา้ย)  
   ศิรประภาของพระมหาสถามปราปต ์(ขวา) ในรูปพุทธเกษตรสุขาวดี  
   จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา ...........................................................  FOL 
 JFK โคง้ครึ� งวงกลมสีส้มขนาดใหญ่คลา้ยประภาวลีเบืDองหลงักลุ่มพระพุทธเจา้ทัDงสิบ 
   ทิศในรูปพุทธเกษตรสุขาวดี จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา .............  FOL 
 JFG รายละเอียดปัทมาสนะกลีบบวัหงายหลากสีของพระอมิตาภะองคป์ระธาน (บน)  
   และปัทมาสนะสีชมพอู่อนกลีบกลมยอดแหลมของพระไวโรจนะ (ล่าง)  
   ในรูปพุทธเกษตรสุขาวดี จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา ..................  FOH 
 JFI รายละเอียดดอกไมแ้ละใบไมข้องตน้โพธิซึ� งมีรูปแบบเหมือนดอกไมแ้ละใบไม ้
   ประดบัเบืDองหลงัประภาวลี (ซา้ย) และดอกไมต้กแต่งบริเวณใกลธ้ารนํDา 
   (ขวา) ในรูปพุทธเกษตรสุขาวดี จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา ........  FKO 
 JFJ ปราสาทบริวารในรูปพุทธเกษตรสุขาวดี จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา .....  FKK 
 JFM กอ้นเมฆสีหมอกที�มีแถบเส้นยาวแนวนอนดา้นล่างและมีปุยเมฆนูนรูปครึ� งวงรี 
   เป็นอาสนะของกลุ่มพระพุทธเจา้ทัDงสิบทิศในรูปพุทธเกษตรสุขาวดี  
   จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา ...........................................................  FKG 
 JFF กอ้นเมฆแบบธารนํDาไหลรองรับกอ้นเมฆอาสนะของกลุ่มพระธยานิพุทธ  
   M พระองคใ์นรูปพุทธเกษตรสุขาวดี จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา ..  FKG 
 JFL กอ้นเมฆแบบยูอี่�รวมกลุ่มเป็นอาสนะของพระพุทธเจา้แห่งภูมิทัDงหกใน 
   รูปพุทธเกษตรสุขาวดี จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา .......................  FKG 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ซซ 

   ภาพที� หนา้ 
 JFN กอ้นเมฆแบบยูอี่�สาํหรับตกแต่งเบืDองหลงัภูเขาในรูปพุทธเกษตรสุขาวดี  
   จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา ...........................................................  FKI 
 JFH แถบรุ้งอาสนะของพระโพธิสัตวใ์นรูปพุทธเกษตรสุขาวดี จิตรกรรมทงักาของ 
   มูลนิธิพนัดารา ..........................................................................................  FKI 
 JLO เนินเขาที�ถูกลอ้มดว้ยทะเลสาบในรูปพุทธเกษตรสุขาวดี จิตรกรรมทงักาของ 
   มูลนิธิพนัดารา ..........................................................................................  FKJ 
 JLK เส้นแถบสีเบาบางของแสงขอบฟ้าและแถบรุ้งในรูปพุทธเกษตรสุขาวดี  
   จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา ...........................................................  FKF 
 JLG รายละเอียดการใชเ้ส้นทองร่วมกบัเส้นสีนํDาเงินและสีแดงซึ�งเป็นแบบริDวโคง้และ 
   แบบหยกัฟันปลาสาํหรับรัศมีของประภาวลีของพระอมิตาภะองคป์ระธาน  
   (ซา้ย) และการใชเ้ส้นทองบนใบไมแ้บบแฉกสีเขียว (ขวา) ในรูป 
   พุทธเกษตรสุขาวดี จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา ............................  FKF 
 JLI การใชเ้ส้นสีแดงสร้างรายละเอียดพระพกัตร์ของพระนางสิตตาราในรูป 
   พระนางสิตตารา จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา ...............................  FKN 
 JLJ รายละเอียดการใชเ้ส้นทองเนน้รูปทรงคู่ขนานไปกบัเส้นรอบนอกสีเขม้ใน 
   รูปทรงใบไม ้(ซา้ย) และการใชเ้ส้นทองสื�อแทนรัศมีของประภาวลีดว้ย 
   เส้นริDวโคง้สลบักบัเส้นหยกัฟันปลา (ขวา) ในรูปพระนางสิตตารา  
   จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา ...........................................................  FKH 
 JLM จีวรแบบทิเบตสาํหรับพระปัทมสัมภวะในรูปพระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทงักา 
   ของมูลนิธิพนัดารา ...................................................................................  FGG 
 JLF จีวรแบบทิเบตสาํหรับพระปัทมสัมภวะในรูปพระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทงักา 
   ศิลปะทิเบตคริสตศ์ตวรรษที� KH ................................................................  FGI 
 JLL เครื�องทรงและเครื�องประดบัของพระนางขฑิรวนีตาราในรูปพระนางขฑิรวนีตารา 
   จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา ...........................................................  FGJ 
 JLN โธตีของพระนางขฑิรวนีตาราในรูปพระนางขฑิรวนีตารา จิตรกรรมทงักา 
   ของมูลนิธิพนัดารา ...................................................................................  FGJ 
 JLH เครื�องทรงและเครื�องประดบัของพระนางสิตตาราในรูปพระนางสิตตารา  
   จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา ...........................................................  FGM 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ฌฌ 

   ภาพที� หนา้ 
 JNO โธตีของพระนางสิตตาราในรูปพระนางสิตตารา จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิ 
   พนัดารา ....................................................................................................  FGM 
 JNK การเปรียบเทียบชายผา้คลอ้งพระองัสาดา้นซา้ยของพระนางขฑิรวนีตาราในรูป 
   พระนางขฑิรวนีตารา (ภาพที� KFO) (ซา้ย) และของพระนางสิตตาราในรูป 
   พระนางสิตตารา (ภาพที� GKN) (ขวา) จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา .  FGF 
 JNG การเปรียบเทียบศิราภรณ์ของพระนางขฑิรวนีตาราในรูปพระนางขฑิรวนีตารา  
   (ภาพที� KFO) (ซา้ย) และของพระนางสิตตาราในรูปพระนางสิตตารา  
   (ภาพที� GKN) (ขวา) จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา ............................  FGL 
 JNI การเปรียบเทียบประภาวลีของพระนางขฑิรวนีตาราในรูปพระนางขฑิรวนีตารา  
   (ภาพที� KFO) (ซา้ย) ของพระนางสิตตาราในรูปพระนางสิตตารา  
   (ภาพที� GKN) (กลาง) และของพระปัทมสัมภวะในรูปพระปัทมสัมภวะ  
   (ภาพที� GMG) (ขวา) จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา ............................  FGN 
 JNJ การเปรียบเทียบปัทมาสนะกลีบบวัหงายหลากสีที�มีกลีบแบ่งเป็นแฉกของ 
   พระนางขฑิรวนีตาราในรูปพระนางขฑิรวนีตารา (ภาพที� KFO) (บน) และ 
   ของพระปัทมสัมภวะในรูปพระปัทมสัมภวะ (ภาพที� GMG) (กลาง) และ 
   ปัทมาสนะกลีบบวัหงายที�มีกลีบโคง้หยกัยอดแหลมของพระนางสิตตารา 
   ในรูปพระนางสิตตารา (ภาพที� GKN) (ล่าง) จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิ 
   พนัดารา ....................................................................................................  FIO 
 JNM การเปรียบเทียบดอกบวัสัญลกัษณ์ในพระหตัถซ์า้ยของพระนางขฑิรวนีตาราใน 
   รูปพระนางขฑิรวนีตารา (ภาพที� KFO) (ซา้ย) และของพระนางสิตตาราใน 
   รูปพระนางสิตตารา (ภาพที� GKN) (ขวา) จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา FIK 
 JNF การเปรียบเทียบดอกไมป้ระดบัเบืDองหลงัประภาวลีแบบดอกโบตัlนกลีบหยกั 
   โคง้มนและกลีบเรียวแหลมในรูปพระนางขฑิรวนีตารา (ภาพที� KFO)  
   (บนซา้ยและขวา) ดอกไมป้ระดบัเบืDองหลงัประภาวลีแบบดอกโบตัlนใน 
   รูปพระนางสิตตารา (ภาพที� GKN) (ล่าง) ....................................................  FIG 
 JNL กอ้นเมฆแบบยูอี่�ในรูปพระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา ......  FII 
 JNN รายละเอียดกอ้นเมฆแบบยูอี่�ต่อหางเมฆที�รวมอยูก่บักลุ่มเมฆปุยโคง้หยกัอยา่ง  
   อิสระ(ซา้ย) และกอ้นเมฆปุยโคง้หยกัโอบลอ้มภูเขา (ขวา) ในรูป 
   พระนางขฑิรวนีตารา จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา ........................  FII 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ญญ 

   ภาพที� หนา้ 
 JNH รายละเอียดกอ้นเมฆแบบยูอี่� (บนซา้ย) กอ้นเมฆฐานแนวตรงและมีปุยเมฆโคง้  
   หยกั (บนขวา) และกอ้นเมฆที�มีรูปทรงหยกัคลา้ยฟันปลา (ล่าง) ในรูป 
   พระนางสิตตารา จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา ...............................  FII 
 JHO รายละเอียดเนินหญา้รูปสามเหลี�ยมมุมฉาก (ซา้ย) และภูเขาหิมะรูปสามเหลี�ยม 
   ยอดแหลมคม (ขวา) ในรูปพระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทงักาของ 
   มูลนิธิพนัดารา ..........................................................................................  FIM 
 JHK ทะเลสาบในรูปพระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา ................  FIM 
 JHG รายละเอียดภูเขาหิมะ (ซา้ย) และเนินเขาทางขอบขวาของภาพ (ขวา) ในรูป 
   พระนางขฑิรวนีตารา จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา ........................  FIM 
 JHI ระลอกคลื�นของนํDาในสระเครื�องสักการะดา้นหนา้ของรูปพระนางขฑิรวนีตารา 
   จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา ...........................................................  FIF 
 JHJ รายละเอียดภูเขาหิมะ (ซา้ย) และภูเขาหญา้ (ขวา) ในรูปพระนางสิตตารา  
   จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา ...........................................................  FIL 
 JHM รายละเอียดแนวสันเขาที�เผยใหเ้ห็นนํDาตกและร่องหินผา (ซา้ย) และทะเลสาบที� 
   ลดัเลาะตามแนวเขา (ขวา) ในรูปพระนางสิตตารา จิตรกรรมทงักาของ 
   มูลนิธิพนัดารา ..........................................................................................  FIL 
 JHF เนินหญา้คลา้ยเกาะกลางทะเลสาบในรูปพระนางสิตตารา จิตรกรรมทงักา 
   ของมูลนิธิพนัดารา ...................................................................................  FIN 
 JHL การเปรียบเทียบโขดหินแหลมคมในรูปพระนางขฑิรวนีตารา (ภาพที� KFO) (ซา้ย)  
   และในรูปพระนางสิตตารา (ภาพที� GKN) (ขวา) จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิ 
   พนัดารา ....................................................................................................  FIH 
 JHN สระนํDาในรูปพระนางขฑิรวนีตารา จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา .............  FIH 
 JHH กอ้นเมฆในรูปปันเชนลามะองคที์� I จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต  
   คริสตศ์ตวรรษที� KH ..................................................................................  FJK 
 MOO รายละเอียดการใชเ้ส้นทองบริเวณขอบกลีบปัทมาสนะสีเขียวคู่กบัเส้นสีเขม้  
   (ซา้ย) การใชเ้ส้นทองตกแต่งลวดลายสังฆาฏิ (กลาง) และการใชเ้ส้นทอง 
   ริDวโคง้แทนรัศมีของประภาวลี (ขวา) ในรูปพระปัทมสัมภวะ 
   จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา ...........................................................  FJG 
 MOK จิตรกรรมทงักาภายในสตูดิโอของศิลปินจิตรกรรมทงักาในกรุงลาซา ................  FJI 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ฎฎ 

   ภาพที� หนา้ 
 MOG พระนางกุรุกุลลา จิตรกรรมทงักาในสตูดิโอจิตรกรรมทงักาที�กรุงลาซา .............  FJI 
 MOI พระมญัชุศรี จิตรกรรมทงักาบนผนืผา้ทองในสตูดิโอจิตรกรรมทงักาที�กรุงลาซา FJJ 
 MOJ การไล่นํDาหนกัใหเ้กิดปริมาตรสมจริงบริเวณพระวรกายของพระนางสิตตารา 
   ในรูปพระนางสิตตารา จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา ......................  FJM 
 MOM รายละเอียดการใชเ้ส้นทองแบบริDวโคง้และแบบหยกัฟันปลาแทนรัศมีของ  
   ประภาวลี (ซา้ย) การใชเ้ส้นทองวาดคู่ขนานกบัเส้นสีเขม้บริเวณใบไม ้ 
   (กลาง) และการใชเ้ส้นทองวาดคู่ขนานกบัเส้นสีเขม้โขดหิน (ขวา) ในรูป 
   พระนางสิตตารา จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา ...............................  FJM 
 MOF การใชเ้ส้นทองแบบริDวโคง้และแบบหยกัฟันปลา และการใชเ้ส้นทองคู่ขนานกบั 
   เส้นสีเขม้บนใบไมใ้นรูปพระสองขะปะ จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต 
   ภาคกลางสกุลช่างเมนรีใหม่ คริสตศ์ตวรรษที� KH .....................................  FJF 
 MOL พระนางสิตตารา จิตรกรรมทงักาจากโรงเรียนทงัเด กาซาล เมืองธรรมศาลา 
   ประเทศอินเดีย ..........................................................................................  FJL 
 MON พระนางสิตตารา จิตรกรรมทงักาจากโรงเรียนทงัเด กาซาล เมืองธรรมศาลา 
   ประเทศอินเดีย ..........................................................................................  FJN 
 MOH พระษฑกัษรีโลเกศวร จิตรกรรมทงักาจากสถาบนัศิลปะทงักาทิเบต  
   เมืองธรรมศาลา ประเทศอินเดีย ................................................................  FJH 
 MKO การไล่นํDาหนกัสีจากสีหนึ�งไปสู่อีกสีหนึ�งบริเวณริมฝั�งหินในรูป 
   พระนางขฑิรวนีตารา จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา ........................  FMK 
 MKK จิตรกรรมทงัการูปพระไภษชัยคุรุเป็นพระประธานในพิธีมนตราภิเษก 
   พระไภษชัยคุรุ (ซา้ย) โดยมีพระอาจารยก์ุงกา ซงัโบ ริมโปเช  
   เป็นผูป้ระกอบพิธีกรรม (ขวา) ..................................................................  FMI 
 MKG แหล่งที�มาของจิตรกรรมทงักาจาํนวน KI ภาพของวดัโพธิ$ เยน็ คาดวา่นาํมาจาก 
   แควน้คามหรือบางส่วนของแควน้อมัโด (ในวงสีนํDาเงิน) .........................  FMJ 
 MKI แหล่งที�มาของจิตรกรรมทงักาจาํนวน KJ ภาพของมูลนิธิพนัดารา เส้นทึบสีแดง 
   คือทราบแหล่งที�มาชดัเจน เส้นประสีแดงคือสันนิษฐานแหล่งที�มา .........  FMM 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ฏฏ 

สารบัญตาราง     

 ตารางที	 หนา้ 
 1      องคป์ระกอบประจาํตระกลูของพระธยานิพุทธ ..................................................  22 
 2 การเปรียบเทียบความแตกต่างของจิตรกรรมทิเบตแต่ละสกุลช่าง .......................  113 
 ) วตัถุดิบและชื	อเฉพาะของสีที	ใชใ้นจิตรกรรมทงักาของทิเบต .............................  0)1 
 1 พระนามและพระลกัษณะของพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั )4 พระองค ์
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บทที� � 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ลกัษณะเด่นประการหนึ�งของลทัธิวชัรยานแบบทิเบต คือ เนน้ให้ผูป้ฏิบติัธรรม
ประกอบไปด้วยปัญญาและความกรุณา อนัเป็นอุบายหรือวิธีการเพื�อให้ได้มาซึ� งปัญญา 
และเมื�อปัญญาและกรุณาไดร้วมกนัอยา่งสมบูรณ์ยอ่มทาํให้เกิดการตรัสรู้และการบรรลุถึง
โพธิญาณ ความแตกต่างนี3 มีสาเหตุมาจากการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาไปทั�วเอเชียโดยสมณ
ทูต ที�นาํพระพุทธศาสนาลทัธิวชัรยานจากอินเดียเขา้สู่ทิเบต และไดผ้สมผสานกบัความเชื�อ
ของทอ้งถิ�นเดิม คือ ศาสนาเพิน (Bön) ซึ� งนบัถือผี นิยมการทรงเจา้ และมีความเกี�ยวโยงกบั
ธรรมชาติ ฉะนั3นพระพุทธศาสนาลทัธิวชัรยานจึงตอ้งประยุกตต์นเองโดยนาํพิธีกรรมของ
ศาสนาเพินผสมเขา้ไปดว้ย เพื�อใหเ้ขา้กบัประชาชนในทอ้งถิ�นได ้หลงัจากนั3นลทัธิวชัรยาน 
แบบทิเบตถูกพฒันาต่อจนเกิดเป็นนิกายย่อยอีก โดยมีนิกายสําคัญได้แก่ นิกายนิงมะ 
(Nyingma) นิกายกาจู (Kagyu) นิกายสาเกีย (Sakya) และนิกายเกลุก (Gelug) 

อย่างไรก็ตาม ดว้ยสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที�ยากลาํบากต่อการเขา้ถึง 
ทาํให้ความรู้ความเขา้ใจในวฒันธรรมของดินแดนแห่งนี3 เพิ�งถูกเปิดเผยและศึกษาอย่าง
จริงจงัโดยนกัสํารวจและนกัวิชาการเมื�อราวตน้คริสต์ศตวรรษที� 20 เท่านั3น กระแสความ
สนใจนี3 เพิ�มขึ3นหลงัจากที�ทิเบตถูกผนวกเขา้เป็นดินแดนส่วนหนึ� งของจีนในปี ค.ศ. 1959 
ทาํใหท้ะไลลามะและชาวทิเบตจาํนวนมากลี3ภยัไปพาํนกัที�ประเทศอินเดีย และประเทศอื�น 
ๆ ทั�วโลก แมเ้หตุการณ์ดงักล่าวจะทาํใหช้าวทิเบตตอ้งพลดัถิ�นจากดินแดนบา้นเกิด แต่ดา้น
หนึ� งนั3นก็ทาํให้พระพุทธศาสนาลทัธิวชัรยานแบบทิเบตกระจายไปสู่ดินแดนนอกทิเบต 
และมีส่วนทาํให้สังคมโลกหันมาสนใจและศึกษาเกี�ยวกบัทิเบตในหลากหลายด้าน ทั3ง
การเมือง ประวติัศาสตร์ ศาสนา สภาพสังคม รวมถึงศิลปกรรมดว้ย 
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ความรู้เกียวกบัทิเบตในสังคมไทยช่วงแรกเริมมาจากผลงานแปลและเรียบเรียงจาก
หนงัสือของชาวต่างประเทศ เป็นตน้ว่าเนื'อหาทีปรากฏในหนงัสือ “ลทัธิของเพือน” ของเสฐียร-
โกเศศ – นาคะประทีป ซึ งเก็บใจความมาจากหนงัสือเรือง “พระพุทธศาสนาแบบทิเบต” (Tibetan 
Buddhism) ของ ลอเรนซ์ ออสติน แวดเดล (Laurence Austine Waddell ค.ศ. LMNO – LPQM) หลงัจาก
นี'ก็มีนกัวิชาการชาวไทยศึกษามาอยา่งต่อเนือง โดยเฉพาะ สุลกัษณ์ ศิวรักษ ์และภิกษุณีธมัมนนัทา 
ซึ งทั'งสองท่านมีผลงานเกียวกบัการศึกษาสภาพสังคมการเมือง วฒันธรรมประเพณี และศาสนาของ
ทิเบตอยา่งต่อเนือง แต่ ทว่าดา้นศิลปกรรมเนืองในลทัธิวชัรยานของทิเบตแลว้ ยงัมีผูศึ้กษาคน้ควา้
อยูเ่ป็นจาํนวนนอ้ย ทั'ง ๆ ทีพุทธศิลป์เหล่านี'แสดงถึงเอกลกัษณ์พระพุทธศาสนาลทัธิวชัรยานแบบ
ทิเบตไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมมากทีสุดประการหนึง 

ในปัจจุบนัพุทธศิลป์แบบทิเบตทีมีอยูใ่นประเทศไทย มกัเป็นศิลปวตัถุทีถูกเก็บรักษาไว้
ในพุทธศาสนสถานจีนนิกาย พิพิธภณัฑ์ และบา้นฆราวาสผูศ้รัทธา แต่อีกส่วนหนึ งไดก้ลายเป็น
สินคา้ทีจดัจาํหน่ายอยู่ในร้านขายศิลปวตัถุจากเอเชียซึ งตั'งอยู่ตามศูนยก์ารคา้หลายแห่ง พุทธศิลป์
แบบทิเบตกรณีหลงันี' ไม่วา่จะเป็นศิลปวตัถุทีควรค่าแก่การเก็บรักษา หรือเป็นของทีลอกเลียนแบบ
ขึ'นมาใหม่เพือการคา้ แต่ดว้ยสถานทีตั'งของร้านทีตอ้งการดึงดูดลูกคา้ ทาํให้พุทธศิลป์ทิเบตออกสู่ที
สาธารณะอยา่งเปิดเผย ดว้ยรูปลกัษณ์ของพุทธศิลป์ทิเบต อาทิ รูปพระพุทธเจา้ และพระโพธิสัตวที์
มีรูปลกัษณ์ใกลเ้คียงกบัพระพุทธรูปและพระโพธิสัตวที์ชาวไทยคุน้เคยและให้ความเคารพอยูเ่ดิม
แลว้ เวน้แต่รูปลกัษณ์เฉพาะบางประการของพุทธศิลป์ทีสือถึงพุทธปรัชญาในลทัธิวชัรยานแบบ
ทิเบต อาทิ เทพและธรรมบาลในปางดุ หรือมีหลายเศียรหลายกร ยอ่มตอ้งสร้างความงุนงง แปลกตา
แปลกใจต่อผูพ้บเห็นชาวไทยซึงนบัถือลทัธิเถรวาท และทาํใหเ้กิดความเขา้ใจผิดอยูบ่่อยครั' ง วา่ลทัธิ
วชัรยานแบบทิเบตเกียวกบัเวทมนตร์ไสยศาสตร์ หรือพุทธศิลป์บางชิ'นหลบหลู่ศาสนา เป็นตน้ 

พุทธศิลป์ทิเบตถือไดว้า่ถูกสร้างขึ'นดว้ยวธีิการและวสัดุทีหลากหลาย มีความโดดเด่นไม่
ดอ้ยไปวา่พุทธศิลป์ในวฒันธรรมอืน พุทธศิลป์ทีถือวา่เป็นเอกลกัษณ์อยา่งหนึงของลทัธิวชัรยานคือ
จิตรกรรมทีเรียกวา่ “ทงักา” (Thangka) ซึ งคลา้ยกบัภาพพระบฏของไทย และถูกสร้างขึ'นในหลาย
พื'นทีซึ งนบัถือลทัธินี'  ทั'งในทิเบต จีน ภูฏาน เนปาล และอินเดีย เป็นตน้ จิตรกรรมทงักาเป็นงาน
จิตรกรรมบนผนืผา้ มีทั'งแบบวาดดว้ยสี ทอเป็นผืน หรือใชผ้า้เยบ็ติดเขา้เป็นลวดลาย มีทั'งขนาดเล็ก
ไปจนถึงขนาดใหญ่ มีคุณสมบติัสามารถขนยา้ยนาํติดตวัไปไดง่้ายโดยมว้นเก็บ จึงทาํให้จิตรกรรม
ทงักาเป็นพุทธศิลป์ทียงัคงเป็นทีนิยมเรือยมาจนถึงปัจจุบนั ผูศึ้กษาพิจารณาเห็นวา่จิตรกรรมทงักา
สามารถเป็นกรณีศึกษาเพือเผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจในพระพุทธศาสนาลทัธิวชัรยานแบบทิเบตได ้
เนืองจากการแสดงออกทางทศันธาตุเป็นไปอย่างครบถว้น อีกทั'งสีสันและการจดัองค์ประกอบก็
สะทอ้นถึงระบบสัญลกัษณ์ทางพุทธปรัชญาไดช้ดัเจนกวา่พุทธศิลป์แขนงอืน 
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ในการศึกษาเกียวกบัพุทธจิตรกรรมทงักาในลทัธิวชัรยานแบบทิเบตทีพบในประเทศ
ไทย ผูศึ้กษาจะเนน้ศึกษาจิตรกรรมทงักาทีถูกเก็บรักษาไวที้วดัโพธ̀ิเยน็ (โผวเหยง่หยี) ต.ดอนขมิ'น 
อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี จาํนวน 1Q ภาพ และทีมูลนิธิพนัดารา ถนนรัตนาธิเบศร์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 
จาํนวน 1O ภาพ มาเป็นกรณีศึกษา เพือเรียนรู้ถึงรูปแบบ เทคนิค เนื'อหาทางพุทธปรัชญา และการใช้
จิตรกรรมทงักาในสมยัปัจจุบนัทีปรากฏอยูใ่นประเทศไทย วดัโพธ̀ิเยน็เป็นสถานทีหนึ งในประเทศ
ไทยซึงเก็บรักษาจิตรกรรมทงักา ถูกก่อตั'งโดยพระมหาคณาจารยจี์นธรรมสมาธิวตัร (โพธ̀ิแจง้มหา
เถระ) ซึ งท่านเจา้คุณอาจารยเ์คยไดรั้บการฝึกปฏิบติัในลทัธิวชัรยานจากทิเบตและไดน้าํจิตรกรรม
ทงักาจากทิเบตกลบัมารักษาไวใ้นประเทศไทย อยา่งไรก็ตามเขตทิเบตทีท่านไดเ้ดินทางไปศึกษานั'น
มีปฏิสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับเขตแดนจีนเป็นอย่างมาก ประกอบกับพระอาจารย์ของท่านมี
ความสัมพนัธ์ทีดีกับผูมี้อาํนาจของจีนผูห้นึ งในขณะนั'น ส่งผลให้จิตรกรรมทงักาทีท่านเจา้คุณ
อาจารยโ์พธ̀ิแจง้นาํกลบัมามีอิทธิพลแบบจีนแฝงอยูไ่ม่นอ้ย 

ส่วนมูลนิธิพนัดารานั' น เป็นมูลนิธิทีก่อตั' งขึ' นโดยมีจุดมุ่งหมายศึกษาวิจยั เผยแพร่
ความรู้ และอนุรักษ์เกียวกบัภาษา ศาสนา และวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุทิเบต รวมทั'งส่งเสริม
การติดต่อสือสารระหวา่งประเพณีของพระพุทธศาสนาลทัธินิกายต่าง ๆ โดยที รศ.ดร.กฤษดาวรรณ 
หงศ์ลดารมภ์ ผูก่้อตั'งมูลนิธิและเป็นนกัวิชาการดา้นทิเบตศึกษาทีมีความเชียวชาญดา้นภาษาและ
วฒันธรรมของทิเบต ท่านไดเ้ดินทางไปในหลายพื'นทีทัวทิเบต โดยเฉพาะบริเวณทิเบตตะวนัออก 
จากการเดินทางนี' เองทาํให้ท่านไดพ้บเห็นและไดรั้บจิตรกรรมทงักาจากทีต่าง ๆ ซึ งมีทั'งทีซื'อเพือ
เก็บรักษาและไดรั้บจากพระลามะผูใ้หญ่ ฉะนั'นจิตรกรรมทงักาทีถูกเก็บรักษาไวที้มูลนิธิพนัดาราจึง
สะทอ้นถึงความหลากหลายดา้นเชิงช่างทีแตกต่างออกไปตามแต่ละพื'นทีอนักวา้งใหญ่ของทิเบต 

ในปัจจุบนั การศึกษาคน้ควา้เกียวกบัจิตรกรรมทงักาของนักวิชาการไทยยงัมีอยู่เป็น
จาํนวนนอ้ย  โดยเฉพาะอยา่งยิงจิตรกรรมทงักาทีถูกเก็บรักษาไวที้วดัโพธ̀ิเยน็และมูลนิธิพนัดารายงั
ไม่เคยมีผูศึ้กษามาก่อน ดังนั'นผูศึ้กษาจึงคาดว่าการศึกษาจิตรกรรมทงักาของทั'งสองแห่งนี'  ทั' ง
ทางดา้นรูปแบบศิลปกรรมและเนื'อหาพุทธปรัชญาของลทัธิวชัรยานแบบทิเบต จะเป็นตวัอยา่งหนึง
อนัสะทอ้นให้เห็นถึงลักษณะของจิตรกรรมทงักาทีปรากฏอยู่ในปัจจุบนั และหวงัว่าการศึกษา
คน้ควา้นี' จะเป็นประโยชน์ต่อชาวไทยเพือให้รู้จกัคุณค่าของพุทธจิตรกรรมทงักาและเขา้ใจลทัธิ
วชัรยานแบบทิเบตมากขึ'น 

 
วตัถุประสงค์ของการทาํวทิยานิพนธ์ 

L. ศึกษาประวติัความเป็นมาและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาลทัธิวชัรยานแบบทิเบตที
ปรากฏอยูใ่นประเทศไทย 
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f. ศึกษาพฒันาการทางรูปแบบและเนื'อหาด้านปรัชญาของพุทธศิลป์ทิเบต โดยเน้น
ศึกษาจิตรกรรมทงักาทีถูกเก็บรักษาไวใ้นประเทศไทยสมยัปัจจุบนั 

Q. ศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างหรือความคลา้ยคลึงของจิตรกรรมทงักาแนวประเพณี
ของทิเบตทีถูกพฒันาจนมีรูปแบบเฉพาะตวั ซึ งส่วนใหญ่ปรากฏขึ'นตั'งแต่คริสตศ์ตวรรษที Lg เป็น
ตน้มา กบัจิตรกรรมทงักาทีถูกเก็บรักษาในประเทศไทยสมยัปัจจุบนั 

 

สมมติฐานของการทาํวทิยานิพนธ์ 

L. จิตรกรรมทงักาของทั'งวดัโพธ̀ิเยน็ และมูลนิธิพนัดารา ลว้นมีส่วนทีแสดงให้เห็นถึง
เทคนิคแบบสมยัใหม่ อาทิ การแสดงท่าทางของเทพ วสัดุและเทคนิค แต่ลกัษณะแนวประเพณีอยา่ง
ทิเบตแทต้ั'งแต่คริสตศ์ตวรรษที Lg เป็นตน้มายงัคงปรากฏชดัเจน 

f. จิตรกรอาจสอดแทรกความคิดสร้างสรรค์เพิมเติมลงในจิตรกรรมทงักา ทาํให้เกิด
ความแตกต่างกับแนวประเพณี เช่น สีกายของเทพอาจไม่ตรงกับหลักเกณฑ์ทีกาํหนด หรือมี
ลวดลายทีสร้างสรรคขึ์'นใหม่ เป็นตน้ 

Q. จุดประสงคก์ารใชง้านจิตรกรรมทงัการะหวา่งของวดัโพธ̀ิเยน็กบัมูลนิธิพนัดาราอาจ
มีความแตกต่างกนับางประการ เนืองจากวดัโพธ̀ิเยน็มีความเกียวขอ้งกบัคณะสงฆจี์นนิกายจึงอาจมี
ประเพณีความเชือของจีนเขา้มาเกียวขอ้ง ในขณะทีมูลนิธิพนัดาราดาํเนินแนวทางตามระบบวิชาการ 
จึงอาจอนุรักษรู์ปแบบแนวประเพณีแบบทิเบตไวใ้หไ้ดม้ากทีสุด 

 

ขอบเขตของการทาํวทิยานิพนธ์ 
L. ศึกษาการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาลทัธิวชัรยานแบบทิเบตในประเทศไทย ตั'งแต่สมยั

พระมหาคณาจารยจี์นธรรมสมาธิวตัร (โพธ̀ิแจง้มหาเถระ) ไดศึ้กษาและนาํลทัธิวชัรยานจากทิเบต
เขา้มาสู่ประเทศไทยเมือราวพุทธทศวรรษ 2490 (คริสตท์ศวรรษ LPOj) เป็นตน้มา 

f. เนน้การศึกษาจิตรกรรมทงักาทีถูกเก็บรักษาไวที้วดัโพธ̀ิเยน็ ต. ดอนขมิ'น อ. ท่ามะกา     
จ. กาญจนบุรี และมูลนิธิพนัดารา ถนนรัตนาธิเบศร์  อ. เมือง  จ. นนทบุรี 

Q. เก็บขอ้มูลประกอบร่วมจากมูลนิธิพนัดารา เลขที 695 ซ. ลาดพร้าว 11  ลาดพร้าว เขต
จตุจกัร กรุงเทพมหานคร จากศูนยข์ทิรวนั1 อ. หวัหิน  จ. ประจวบคีรีขนัธ์ จากมูลนิธิเสฐียรโกเศศ –     
นาคะประทีป เลขที 666  ถ. เจริญนคร แขวงบางลาํภูล่าง เขตคลองสาน  กรุงเทพมหานคร และจาก
วดัโพธ̀ิแมนคุณาราม ถ. สาธุประดิษฐ ์ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

                                                           

1 สะกด “ขทิรวนั” ตามชือของศูนย ์แทนการสะกด “ขฑิรวนั” 
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O. ศึกษาประวติัการก่อตั'งและบทบาทของวดัโพธ̀ิเยน็และมูลนิธิพนัดาราโดยสังเขป 
N. ศึกษาเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของจิตรกรรมทงักาของวดัโพธ̀ิเยน็

และมูลนิธิพนัดารา กบัจิตรกรรมทงักาแนวประเพณีของทิเบตตั'งแต่คริสตศ์ตวรรษที Lg เป็นตน้มา 
 

ขั�นตอนของการทาํวทิยานิพนธ์ 

L .  เก็ บ ข้อมู ล จา ก เอก ส า รชั' นรอง ด้า นป ระ วัติศ า ส ตร์ข อ ง ทิ เบ ต  ก า ร เผ ย แ ผ่
พระพุทธศาสนาลัทธิวชัรยานจากอินเดียสู่ทิเบต ลักษณะพุทธศิลป์แบบทิเบตโดยสังเขป และ
พฒันาการดา้นจิตรกรรมทงักาของทิเบตอยา่งละเอียด 

f. เก็บขอ้มูลภาคสนาม โดยสัมภาษณ์บุคคลทีเกียวขอ้ง และถ่ายภาพจิตรกรรมทงักาของ
วดัโพธ̀ิเยน็และมูลนิธิพนัดาราอยา่งละเอียด 

Q .  นํา ข้อมู ล ภา ค ส นา ม ม าศึ ก ษ า ป ระ ก อบ กับ ข้อมู ล เอก ส า ร เ รื อง ก า ร เผ ย แผ่
พระพุทธศาสนาลทัธิวชัรยานในประเทศไทย เรื องรูปแบบ เทคนิค เนื'อหาทางพุทธปรัชญา และ
พฒันาการของจิตรกรรมทงักา 

O. วเิคราะห์เปรียบเทียบถึงความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งจิตรกรรมทงักาซึ งถูก
เก็บรักษาไวที้วดัโพธ̀ิเย็นและมูลนิธิพนัดารา กับจิตรกรรมทงักาแนวประเพณีของทิเบตตั'งแต่
ศตวรรษที Lg เป็นตน้มา 

N. สรุปการวเิคราะห์เปรียบเทียบและจดัทาํรายงานวทิยานิพนธ์สมบูรณ์ 
 

วธีิการทาํวทิยานิพนธ์ 
L. ศึกษารูปแบบ เทคนิค และเนื'อหาทางพุทธปรัชญาของจิตรกรรมทงักาแนวประเพณี

ทิเบตตั'งแต่คริสตศ์ตวรรษที Lg เป็นตน้มา 
f. ศึกษาจิตรกรรมทงักาซึ งถูกเก็บรักษาไวที้วดัโพธ̀ิเยน็และทีมูลนิธิพนัดารา 
Q. เปรียบเทียบจิตรกรรมทงักาของวดัโพธ̀ิเย็นและมูลนิธิพนัดารากบัจิตรกรรมทงักา

แนวประเพณีทิเบตตั'งแต่คริสต์ศตวรรษที Lg เป็นตน้มา เพือวิเคราะห์ถึงความเหมือนและความ
แตกต่างทางดา้นรูปแบบ เทคนิค และเนื'อหาทางพุทธปรัชญา 

O. เปรียบเทียบบทบาทหน้าทีต่อสังคมของจิตรกรรมทงักาทีถูกเก็บรักษาไวที้วดัโพธ̀ิ
เยน็และมูลนิธิพนัดารา กบัจิตรกรรมทงักาแนวประเพณีของทิเบต 

 
แหล่งข้อมูล 

L. วดัโพธ̀ิเยน็ (โผวเหยง่หยี) ต. ดอนขมิ'น อ. ท่ามะกา  จ. กาญจนบุรี 
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f.  ว ัดโพธ̀ิแมนคุณาราม (โผวมึ' งปออึ งยี )  ถ.  สาธุประดิษฐ์   เขตยานนาวา  
กรุงเทพมหานคร 

Q. มูลนิธิพนัดารา ถ. รัตนาธิเบศร์  อ. เมือง  จ. นนทบุรี และเลขที 695 ซ. ลาดพร้าว 1L 
ลาดพร้าว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 

O. มูลนิธิเสฐียรโกเศศ – นาคะประทีป เลขที 666  ถ. เจริญนคร แขวงบางลาํภูล่าง เขต
คลองสาน กรุงเทพมหานคร 

N. การสัมภาษณ์บุคคลผูส้นใจศึกษาศิลปวฒันธรรมของทิเบตและพระพุทธศาสนาลทัธิ
วชัรยานแบบทิเบต 

m. เอกสารจากหอ้งสมุดและหอ้งวารสารในทีต่าง ๆ อาทิ หอสมุดแห่งชาติ หอสมุดกลาง 
มหาวทิยาลยัศิลปากร หอสมุดกลางจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โดยเฉพาะอยา่งยิงเอกสารต่างประเทศ
เกียวกบัจิตรกรรมทงักาของทิเบต 

 
ข้อตกลงเบื�องต้น 

การใชจิ้ตรกรรมทงักาแบบดั'งเดิมตามประเพณีของทิเบตมาเปรียบเทียบกบัจิตรกรรมทงั
กาของวดัโพธ̀ิเยน็และมูลนิธิพนัดารานั'น จิตรกรรมทงักาแบบดั'งเดิมตามประเพณีของทิเบตจะตอ้ง
เป็นรูปแบบทีถูกพฒันาเป็นทิเบตแทแ้ล้ว ซึ งส่วนใหญ่เป็นรูปแบบจิตรกรรมทงักาทิเบตตั'งแต่
คริสตศ์ตวรรษที Lg เป็นตน้มา 
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บทที� � 

ข้อมูลเบื�องต้นเกี�ยวกบัทเิบตและพฒันาการด้านรูปแบบจิตรกรรมของทเิบต 
 

การศึกษาเปรียบเทียบจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ� เยน็และมูลนิธิพนัดาราที#เป็น
กรณีศึกษากบัจิตรกรรมทงักาตามแนวประเพณีของทิเบตตั%งแต่คริสตศ์ตวรรษที# 17 เป็นตน้
มา จาํเป็นตอ้งเขา้ใจถึงพฒันาการดา้นจิตรกรรมของทิเบตที#ไดรั้บอิทธิพลศิลปกรรมแบบ
อินเดีย เนปาล และจีน จนนาํมาประยุกตใ์ห้มีรูปแบบเฉพาะของทิเบตเอง ทั%งนี%ความเขา้ใจ
ดา้นบริบทแวดลอ้มของรูปแบบจิตรกรรมของทิเบตยงัมีความจาํเป็นดว้ย ไดแ้ก่ ความเขา้ใจ
ดา้นภูมิศาสตร์ สังคม และความเชื#อทางศาสนา โดยเฉพาะอยา่งยิ#งเนื%อหาที#ถ่ายทอดอยูใ่น
จิตรกรรมทงักา 

ด้านภูมิศาสตร์ สังคมและความเชื#อทางศาสนาได้รับความสนใจศึกษาจาก
นกัวิชาการชาวไทยมาเป็นเวลานาน อาทิ ในหนงัสือ “ทิเบต : ขอบฟ้าที#สูญหายไป” โดย 
รศ. ดร. กฤษดาวรรณ หงศล์ดารมภ ์ซึ# งตีพิมพค์รั% งแรกในปี พ.ศ. 2546 (ค.ศ. DEEF) ไดเ้รียบ
เรียงความรู้ความเข้าใจด้านสังคม วฒันธรรม และความเชื#อทางศาสนา จากการที#ได้มี
โอกาสเดินทางเขา้ไปทาํวิจยัที#ทิเบตหลายครั% ง ทั%งยงัไดถ่้ายทอดองคค์วามรู้ดา้นภูมิศาสตร์
และประวัติศาสตร์ชนชาติทิ เบตร่วมด้วย  อย่างไรก็ตามองค์ความรู้ด้านสังคม 
ประวติัศาสตร์ โดยเฉพาะด้านพระพุทธศาสนาลทัธิวชัรยานแบบทิเบตเป็นที#สนใจของ
นกัวิชาการไทยมาเป็นเวลานานแลว้ โดยปรากฏในหนงัสือ “ลทัธิของเพื#อน” ของเสฐียร
โกเศศ – นาคะประทีป นบัเป็นสมยัแรกเริ#มที#เรียบเรียงองคค์วามรู้จากหนงัสือต่างประเทศ 
และเริ#มปรากฏอีกในสมยัต่อมาจากความสนใจเกี#ยวกบัศิลปวฒันธรรมและการศาสนาของ
ทิเบต ที#สําคญั เช่น หนงัสือ “ของดีจากธิเบต” ตีพิมพเ์มื#อปี พ.ศ. 2530 (ค.ศ. MNOP) และ 
“พุทธตนัตระหรือวชัรยาน” ตีพิมพเ์มื#อปี พ.ศ. 2542 (ค.ศ. MNNN) โดย ส. ศิวรักษ ์(สุลกัษณ์ 
ศิวรักษ)์ และหนงัสือ “พระพุทธศาสนาแบบธิเบต” ที#ตีพิมพเ์มื#อปี พ.ศ. 2538 (ค.ศ. MNNR) 
โดย ฉตัรสุมาลย ์กบิลสิงห์ ษฏัเสน (ปัจจุบนัคือภิกษุณีธมัมนนัทา) ซึ# งต่างอธิบายถึงสังคม
วฒันธรรมโดยเน้นถ่ายทอดเรื# องพุทธปรัชญาสําคัญของลัทธิวชัรยานแบบทิเบตสู่
สังคมไทย 
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ดา้นเนื�อหาและรูปลกัษณ์ที�ถ่ายทอดอยู่ในจิตรกรรมทงักาที�เป็นกรณีศึกษา จาํเป็นตอ้ง
ศึกษาจากเนื�อหาและประติมานวิทยาที�ถูกระบุไวใ้นคมัภีร์ของพระพุทธศาสนาลทัธิวชัรยาน เช่น 
หนงัสือ “ประติมานวิทยาพระพุทธศาสนาแบบอินเดีย” (The Indian Buddhist Iconography) ที�
ตีพิมพซ์ํ� าในปี ค.ศ. 1968 โดย ดร.เบนอยโทช ภทัทจารยา (Dr. Benoytosh Bhattacharyya) ซึ� ง
รวบรวมเรื�องราวและประติมานวทิยาของพระพุทธศาสนาลทัธิวชัรยานเป็นสาํคญั โดยเนน้คมัภีร์สา
ธนมาลา (Sadhanamala) เป็นหลกั ประกอบกบัหนงัสือ “พระเจา้ของพระพุทธศาสนาฝ่ายเหนือ : 
ประวติัศาสตร์, ประติมานวิทยา และวิวฒันาการผา่นประเทศทางพระพุทธศาสนาฝ่ายเหนือ” (The 
Gods of Northern Buddhism : Their History, Iconography and Progressive Evolution through the 
Northern Buddhist Countries) ซึ� งตีพิมพเ์มื�อปี ค.ศ. 1962 โดย อลิซ เก็ตตี�  (Alice Getty) ซึ� งได้
รวบรวมเนื�อหาและประติมานวิทยาของพระพุทธเจา้ พระโพธิสัตว ์เทพและบุคคลต่าง ๆ ที�ไดรั้บ
การเคารพนบัถืออยูใ่นพระพุทธศาสนาลทัธิมหายานอนัรวมถึงทิเบตดว้ย นอกจากนี�ขอ้มูลที�ศึกษา
ดงักล่าวผูศึ้กษาไดเ้ปรียบเทียบกบัรูปลกัษณ์ที�ปรากฏอยูใ่นคมัภีร์ของพระพุทธศาสนาลทัธิวชัรยา
นแบบทิเบตที�รวบรวมไวใ้นหนงัสือ “ประติมานวทิยาในพระพุทธศาสนา” (Buddhist Iconography) 
ที�ตีพิมพเ์มื�อปี ค.ศ. 1991 โดย โลเกศ จนัทรา (Lokesh Chandra) และ รฆุวีระ จนัทรา (Raghu Vira 
Chandra) และฐานขอ้มูลออนไลน์เกี�ยวกบัศิลปะหิมาลยั (Himalayan Art Resources) โดยเจฟฟ์ 
วตัต์ (Jeff Watt) ผูอ้าํนวยการและภณัฑารักษ ์ประกอบกนัเพื�อให้เขา้ใจถึงรูปลกัษณ์และเนื�อหา
สาํคญัตามพระพุทธศาสนาลทัธิวชัรยานแบบทิเบตที�ปรากฏอยูใ่นจิตรกรรมทงักาที�เป็นกรณีศึกษา 

สําหรับพฒันาการและรูปแบบเฉพาะแต่ละยุคสมยัของจิตรกรรมทิเบต ผูศึ้กษาไดท้าํ
ความเขา้ใจจากประวติัศาสตร์ศิลป์ที�เรียบเรียงในหนงัสือ “ศิลปกรรมศกัดิo สิทธิo แห่งทิเบต : ปัญญา
และกรุณา” (The Sacred Art of Tibet : Wisdom and Compassion) ซึ� งตีพิมพใ์นปี ค.ศ. 1991 โดย 
มาริลีน เอ็ม รี (Marylin M. Rhie) และหนงัสือ “ศิลปกรรมทิเบต” (Tibetan Art) ซึ� งตีพิมพเ์มื�อปี 
ค.ศ. 1999 โดย เอมี เฮลเลอร์ (Amy Heller) เป็นหลกั โดยทั�งสองเล่มนี� ไดจ้ดัแบ่งรูปแบบศิลปกรรม
ทิเบตออกเป็นยุคสมยัสําคญัตามอิทธิพลจากภายในและภายนอกทิเบตที�มีผลต่อการเปลี�ยนแปลง
รูปแบบศิลปกรรม รวมทั�งยงัได้อธิบายถึงรูปแบบเด่นในแต่ละภูมิภาค โดยเฉพาะเฮลเลอร์ยงัได้
อธิบายถึงสกุลช่างจิตรกรรมทงักาของทิเบตโดยสังเขปไวใ้นหนงัสือดงักล่าวดว้ย นอกจากนี�ผูศึ้กษา
ยงัไดศึ้กษาเพิ�มเติมเกี�ยวกบัความหมาย องคป์ระกอบของจิตรกรรมทงักา รวมถึงเทคนิควิธีการสร้าง
และประเพณีที�เกี�ยวขอ้งจากหนงัสือ “จิตรกรรมภาพมว้นทิเบต เล่ม s” (Tibetan Painted Scrolls 
volume 1) ซึ� งตีพิมพใ์นปี ค.ศ. 1949 โดย กิวเซปเป ทุชชี (Giuseppe Tucci) ซึ� งเป็นขอ้มูลดา้นพุทธ
ศิลป์ทิเบตสมัยแรกเริ� มที� เขียนขึ� นจากนักสํารวจและนักวิชาการชาวตะวนัตก และหนังสือ 
“จิตรกรรมทงักาทิเบต : วิธีการและวสัดุ” (Tibetan Thangka Painting : Methods and Materials) ที�
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ตีพิมพเ์มื�อปี ค.ศ. 1984 โดย เดวดิ พอล แจก๊สัน (David Paul Jackson) และ เจนิส เอ แจ๊กสัน (Janice 
A. Jackson) รวมทั�งหนงัสือ “จิตรกรรมภาพมว้นของเอเชีย : ศาสนาฮินดู, พระพุทธศาสนา และ
ลทัธิลามะ” (Painted Scrolls of Asia : Hindu, Buddhist and Lamaistic) ซึ� งตีพิมพเ์มื�อปี ค.ศ. 1994 
โดย ชีฟ กุมาร์ ชาร์มา (Shiv Kumar Sharma) ประกอบร่วมกนัดว้ยเพื�อให้เขา้ใจถึงคุณสมบติัสําคญั
ของจิตรกรรมทงักาทั�งในอดีตและปัจจุบนั 

การศึกษาบริบทแวดล้อมเกี�ยวกับรูปแบบจิตรกรรมทงักาของทิเบต ผูศึ้กษาได้แบ่ง
เนื�อหาเป็นหัวขอ้ ดงันี� คือ สภาพทั�วไปของทิเบต ประวติัศาสตร์ของทิเบต พระพุทธศาสนาลทัธิ
วชัรยานแบบทิเบต การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาลทัธิวชัรยานแบบทิเบตในประเทศไทย และลกัษณะ
ศิลปกรรมของทิเบต ส่วนเรื�องความรู้ทั�วไปเกี�ยวกบัจิตรกรรมทงักา ผูศึ้กษาไดจ้ดัแบ่งไวอี้กบทหนึ�ง 

 
สภาพทั�วไปของทเิบต 

ทิเบตตั�งอยู่บนพื�นที�ราบสูงเหนือระดบันํ� าทะเลราว 2,500 เมตรขึ�นไปในเทือกเขา
หิมาลยั มีอาณาเขตทิศเหนือและทิศตะวนัออกติดกบัพรมแดนจีน ทิศใตเ้ป็นเทือกเขาหิมาลยัซึ� งตั�ง
เป็นแนวขนานกั�นทิเบตกบัดินแดนของเนปาล ภูฏาน รัฐสิกขิมและอสัสัมของอินเดีย และพื�นที�
ตอนบนของพม่า ทิศตะวนัตกติดกบัแควน้แคชมีร์และลาดกั (Ladakh) ของอินเดีย แควน้บอลติกใน
ปากีสถาน และเทือกเขาคาราโครุม (Karakorum) ลกัษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา แม่นํ� าและ
ทุ่งหญา้ ทางตอนใตแ้ละตะวนัออกมีป่ามาก ทางตอนเหนือเต็มไปดว้ยทะเลเกลือและมีอากาศหนาว
เย็น1 เทือกเขาที�โอบล้อมทิเบตได้แก่ เทือกเขาคุนหลุน (Kunlun) ทางเหนือ เทือกเขาเหิงตว้น 
(Hengduan) ทางตะวนัออก เทือกเขาหิมาลยัทางใต ้และที�ราบสูงพาเมียรส์ (Pamirs) และคาราโครุม 
ทางตะวนัตก เทือกเขาเหล่านี� เป็นตน้กาํเนิดแม่นํ� าสําคญัหลายสายของเอเชีย ได้แก่ แม่นํ� าซังโป 
(Tsangpo) ไหลลดเลี� ยวไปทางตะวนัออกแลว้วกลงทางใตก้ลายเป็นแม่นํ� าพรหมบุตร แม่นํ� าโขง
ไหลผ่านสู่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้แม่นํ� าสาละวินไหลเขา้สู่พม่า แม่นํ� าแยงซีและแม่นํ� าหวงเหอ 
หรือแม่นํ� าเหลืองไหลผ่านจีน แม่นํ� าฮุกลีไหลเขา้สู่ปากีสถาน และแม่นํ� าสินธุไหลไปทางตะวนัตก
ผา่นเมืองลาดกั2 

อาณาเขตอนักวา้งใหญ่ของทิเบตมีภูมิภาคสําคญัอยู ่ 4 ภาค คือ ภาคกลาง ภาคตะวนัตก 
ภาคตะวนัออก และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลางมี 2 แควน้ ไดแ้ก่ แควน้อู (Ü) ซึ� งมีศูนยก์ลาง
                                                 

1 กฤษดาวรรณ หงศล์ดารมภ,์ ทิเบต : ขอบฟ้าที�สูญหายไป (กรุงเทพมหานคร : แสงพระอาทิตย,์ 
2546), 11 – 34. 

2 เอ. ทอม กรุนเฟลด,์ ทิเบตที�เป็นจริง, แปลโดย ส. สุวรรณ (กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, 2546), 

15. 
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ที�กรุงลาซา (Lhasa) อนัเป็นเมืองหลวงของทิเบต และแควน้ซัง ซึ� งมีเมืองชิกตัเซ (Shigatse) และ
เมืองเกียงเซ (Gyantse) เป็นเมืองสําคญัและมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองและสามตามลาํดบัรองจาก
กรุงลาซา ภาคตะวนัตกมีแควน้งารี (Ngari) เป็นที�ตั� งของอาณาจักรโบราณของทิเบตที�ชื�อกูเก 
(Guge) ภาคตะวนัออกมีแควน้คาม (Kham) และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีแควน้อมัโด (Amdo) ทั�ง
แควน้คามและอัมโดมีอาณาเขตติดกับพรมแดนจีน อย่างไรก็ตามปัจจุบันทิเบตอยู่ภายใต้การ
ปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน ถูกแบ่งเขตการปกครองใหม่ในชื�อ ภูมิภาคปกครองตนเอง
ทิเบต (Tibet Autonomous Region) หรือ ซีจา้ง (Xizang) ในภาษาจีน ครอบคลุมพื�นที�ภาคกลางและ
ภาคตะวนัตกเป็นส่วนใหญ่ ส่วนแควน้คามถูกแบ่งส่วนให้อยู่ในเขตพื�นที�ทางภาคตะวนัตกเฉียง
เหนือของมณฑลยนูนาน (Yunnan) ภาคตะวนัตกของมณฑลเสฉวน (Sichuan) ภาคตะวนัออกของ
ภูมิภาคปกครองตนเองทิเบต และภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลชิงไห่ (Qinghai) ทางด้าน
แควน้อมัโดกลายเป็นเขตปกครองตนเองชาวทิเบตที�อยูใ่นมณฑลเสฉวน มณฑลชิงไห่ และมณฑล
กานซู (Gansu)3 

ดว้ยสภาพภูมิประเทศที�สูงกวา่ระดบันํ�าทะเลมากและถูกโอบลอ้มดว้ยภูเขา ทาํให้อากาศ
ของทิเบตเบาบางมาก แหง้และหนาวเยน็เกือบตลอดปี แมแ้ต่ในฤดูร้อนซึ�งอยูร่ะหวา่งเดือนมิถุนายน
ถึงสิงหาคมก็อาจมีลมแรงและอากาศหนาวเยน็ ทิเบตมีฤดูหนาวที�ยาวนาน บางเขตหิมะเริ�มตกตั�งแต่
เดือนตุลาคมถึงเดือนพฤษภาคม ฝนมีนอ้ยมกัตกในช่วงฤดูใบไมผ้ลิในเดือนเมษายนและพฤษภาคม 
 
ประวตัิศาสตร์ของทเิบต 

ประมาณ 127 ปีก่อนคริสตกาล กษตัริยญ์าตรี เซ็นโป (Nyathri Tsenpo) ก่อตั�งราชวงศย์า
ลุง (Yarlung) ขึ�นครองราชยเ์ป็นกษตัริยอ์งค์แรกของทิเบต แต่ประวติัศาสตร์ดา้นการปกครองของ
ทิเบต ปรากฏชดัเจนประมาณ ค.ศ. 457 – 1959 แต่ขอ้มูลอีกดา้นหนึ� งกล่าวว่าประวติัศาสตร์ของ
ทิเบตก่อนปลายคริสต์ศตวรรษที�  6 ยงัไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที�แน่ชัด ตอนปลาย
คริสตศ์ตวรรษที� 6 หวัหนา้เผา่คนหนึ�งชื�อนมัรี ซงซนั (Namri Songsten ค.ศ. 570 - 620) พยายามแผ่
อาํนาจอิทธิพลสู่ชนเผา่ต่าง ๆ ที�อยูร่อบขา้ง เพื�อจะรวบรวมเป็นปึกแผ่น4 กษตัริยอ์งคต่์อมาคือพระ
เจา้ซงซนั กมัโป (Songsten Gampo ค.ศ. 620 ? – 649 ?) ซึ� งเป็นที�ยอมรับวา่ไดร้วบรวมแผน่ดิน
ทิเบตให้เป็นปึกแผ่นได้สําเร็จ และมีบทบาทสําคัญในประวติัศาสตร์ยุคต้นและการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาสู่แผน่ดินทิเบต 

                                                 
3
 กฤษดาวรรณ หงศล์ดารมภ,์ ทิเบต : ขอบฟ้าที�สูญหายไป, 34. 

4
 เอ. ทอม กรุนเฟลด,์ ทิเบตที�เป็นจริง, 89. 
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...ก่อนที�กษัตริย์ซงซัน กัมโปและพระบิดาของพระองค์จะรวบรวมอํานาจไว้ที�ยาลุง 
(Yarlung) ชาวทิเบตอยูก่ระจดักระจายกนัไปโดยมีผูน้าํทอ้งถิ�นปกครองกนัเอง เมื�อเกิดราชวงศ์ยา
ลุง อาํนาจจึงมาอยู่ตอนกลางของประเทศโดยเฉพาะในสมัยซงซัน กัมโป ทิเบตได้กลายเป็น

ดินแดนยิ�งใหญ่ และมีอาํนาจทางการทหารเขม้แขง็จนเป็นที�หวาดกลวัของประเทศเพื�อนบา้น...5 

พระองคมี์พระมเหสีสองพระองค ์พระองคห์นึ� งเป็นพระราชธิดาของพระเจา้องัศวรมนั
แห่งเนปาลทรงพระนามว่า ภฤกุฎี และอีกพระองค์เป็นพระราชธิดาของพระเจ้าถังไทจงแห่ง
ราชวงศ์ถังทรงพระนามว่า  เหวินเฉิง พระมเหสีทั� งสองพระองค์นี� ทรงมีความศรัทธาใน
พระพุทธศาสนามาก ทาํใหพ้ระเจา้ซงซนั กมัโป ทรงสนพระทยัในพระพุทธศาสนา ทรงส่งขุนนาง
หลายคนไปศึกษาพระพุทธศาสนาในอินเดีย เนปาลและจีน รวมถึงขุนนางชื�อ ทอนมิสัมโพธิ 
(Thonmi Sambhote) ซึ� งถูกส่งไปยงัแควน้แคชมีร์ และไดน้าํคมัภีร์ทางพระพุทธศาสนากลบัมายงั
ทิเบตดว้ย นอกจากนี�พระเจา้ซงซนั กมัโป ยงัทรงอนุญาตให้ผูเ้ผยแผพ่ระพุทธศาสนาจากอินเดีย จีน
และเนปาลเดินทางในทิเบตไดอ้ยา่งเสรี ทรงก่อตั�งองคก์ารพระพุทธศาสนาขึ�นและทรงประกาศใช้
กฎหมายทิเบตชุดแรกดว้ย6 

ถึงกระนั�นเมื�อสิ�นรัชสมยัของพระเจา้ซงซัน กมัโป พระพุทธศาสนาในทิเบตก็ยงัไม่
เจริญมากนั�น เพราะประชาชนยงันบัถือลทัธิเพินซึ� งเป็นลทัธิความเชื�อดั�งเดิมอยู ่จนเวลาล่วงไปราว 
100 ปีในสมยัของพระเจา้ตรี�ซง เตเซ็น (Trisong Detsen ค.ศ. 755 - 797) พระองคท์รงศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาเป็นอยา่งมาก ทรงประกาศให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจาํชาติ ทั�งยงัปฏิบติั
ตามวิธีของอินเดีย ทรงพระราชทานที�ดินและชาวนาทาสให้วดัทางพระพุทธศาสนาและยกเวน้วดั
ไม่ตอ้งเสียภาษีและทาํงานรับใช้รัฐบาล ทรงประกาศใช้กฎหมายคุม้ครองพระสงฆ์เพื�อคุม้ครอง
ความปลอดภยัของพระสงฆ์7 เหตุการณ์ที�สําคญัในรัชสมยันี�  คือพระองค์เห็นชอบตามคาํแนะนาํ
ของภิกษุชาวอินเดียนาม ศานตรักษิต (Shantarakshita) ให้นิมนต์วชัราจารย์ชื�อ ปัทมสัมภวะ 
(Padmasambhava) ผูเ้ป็นนอ้งเขยของท่าน เขา้มาเผยแผพ่ระพุทธศาสนาลทัธิวชัรยานในทิเบต ซึ� งทาํ
ให้ทิเบตหันมานบัถือพระพุทธศาสนากวา้งขวางมากขึ�นนบัแต่นั�น นอกจากนี� พระราชภารกิจทาง
อาณาจกัรพระองคย์งัไดท้รงทาํสนธิสัญญาสันติภาพกบัจีนเพื�อความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งสองชาติ
อีกดว้ย 

เมื�อถึงรัชสมยัของพระเจา้รัลปาเชน (Ralpachen ค.ศ 815 - 836) พระพุทธศาสนาไดถู้ก
เผยแผอ่อกไปอยา่งรวดเร็ว มีการสร้างวดัวาอารามขึ�นมากมายหลายแห่งและมีพระสงฆเ์พิ�มจาํนวน

                                                 
5 กฤษดาวรรณ หงศล์ดารมภ,์ ทิเบต : ขอบฟ้าที�สูญหายไป, 103. 
6 เอ. ทอม กรุนเฟลด,์ ทิเบตที�เป็นจริง, 90 – 91. 
7
 เรื�องเดียวกนั, 92. 
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มากขึ�น ทั�งนี� เพื�อคานอาํนาจกบัลทัธิเพินและชนชั�นสูง นอกจากนี�พระองคย์งัทรงเลือกพระสงฆรู์ป
หนึ�งเป็นอคัรมหาเสนาบดี ทาํใหใ้นสมยันี�พระสงฆเ์ริ�มเขา้มามีบทบาททางการเมือง การกระทาํของ
พระองคใ์นครั� งนี� ทาํให้ฝ่ายต่อตา้นพระองค์ไม่พอใจ พระองค์จึงถูกพระเจา้ลงัดาร์มา (Langdarma 
ค.ศ. 836 - 842) ซึ� งเป็นพระอนุชาลอบปลงพระชมน์และขึ�นครองราชยสื์บต่อมา 

ในรัชสมยัของพระเจา้ลงัดาร์มา พระพุทธศาสนาตกตํ�าเป็นอยา่งมากเพราะพระองคไ์ม่
สนบัสนุน วดัหลายแห่งถูกปิดและทาํลาย พุทธศาสนิกชนถูกบงัคบัให้เปลี�ยนไปนบัถือศาสนาอื�น
หรือไม่ก็ถูกฆ่าตาย พระสงฆที์�ไม่ใช่คนทิเบตก็ถูกขบัออกจากทิเบต ทาํใหล้ทัธิเพินกลบัมามีอิทธิพล
อีกครั� ง เหตุการณ์เหล่านี� ไม่เพียงเป็นการขดัแยง้ทางศาสนา แต่เป็นการแย่งชิงอาํนาจทางการเมือง
ของกลุ่มสองฝ่ายโดยใช้ศาสนาเป็นเครื�องมือ8 ต่อมาพระเจา้ลงัดาร์มาถูกพระสงฆรู์ปหนึ�งปลงพระ
ชนม ์พระโอรสทั�งสองของพระองคก์็ต่อสู้แยง่ชิงอาํนาจกนัทาํใหทิ้เบตแตกแยกเป็นกลุ่มต่าง ๆ 

อย่างไรก็ตาม บางขอ้มูลระบุว่าพระเจา้ลงัดาร์มาไม่มีพระโอรส แต่มีโอรสซึ� งประสูติ
จากพระสนม โอรสองคห์นึ� งถูกลอบปลงพระชนมแ์ต่อีกองคห์นึ� งไดเ้สด็จหนีไปทางตะวนัตก และ
ไดก่้อตั�งอาณาจกัรใหม่ที�ลาดกั และกูเก โดยตั�งเมืองหลวงที�เมืองซาปารัง (Tsaparang) โอรสองค์นี�
สนพระทยัในพระพุทธศาสนาซึ� งต่างจากพระบิดา ในปี ค.ศ. 1042 พระองคท์รงนิมนตพ์ระอาจารย์
อติศะทีปังกร (Atisa Dipamkara ค.ศ. 982 – 1054) จากมหาวิทยาลยัวิกรมศิลาแห่งเบงกอลมาทิเบต 
พระอาจารยท์่านนี� เป็นกาํลงัสําคญัที�ทาํให้พระพุทธศาสนาในทิเบตรุ่งเรืองอีกครั� ง ส่วนทางดา้น
ตะวนัออก พระพุทธศาสนาก็ไดรั้บการฟื� นฟูโดยพระสงฆส์ามรูปจากภาคกลางของทิเบต นาํคมัภีร์
สําคญัทางพระพุทธศาสนาหนีไปเอเชียกลาง ผ่านอาณาจกัรที�ได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนา
ทิเบต คือ โคทาน (Khotan) ตุนหวง (Dunhuang) และซีเซีย (Xixia) จนถึงทะเลสาบโกโกนอร์ 
(Kokonor) ในแควน้อมัโด9 

แมว้า่พระพุทธศาสนาทิเบตจะไดรั้บการฟื� นฟูใหม่ในหลายพื�นที� ภายหลงัการล่มสลาย
ของราชวงศ์ยาลุง แต่ก็เริ�มปรากฏให้เห็นว่ามีอาํนาจไม่เพียงดา้นศาสนาเท่านั�นหากรวมถึงอาํนาจ
ทางโลกดว้ย จนกระทั�งกลางคริสตศ์ตวรรษที� 13 ทิเบตอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของมองโกล เจา้ชายโกดนั 
(Godan) หลานของเจงกิสข่านไดใ้ห้พระสงฆ์มีอาํนาจปกครองทั�วทิเบต พระสงฆ์จึงมีอาํนาจทาง
การเมืองอีกครั� ง แต่ถึงกระนั�นก็มีการแยง่ชิงอาํนาจกนัภายในการปกครองโดยสงฆเ์องดว้ย 

                                                 
8
 เรื�องเดียวกนั, 95. 

9 กฤษดาวรรณ หงศล์ดารมภ,์ ทิเบต : ขอบฟ้าที�สูญหายไป, 109 – 110. 
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ต่อมามีการใช้การกลับชาติมาเกิดสําหรับสรรหาผูน้ําทางศาสนาคนใหม่ ทั� งนี� เพื�อ
หลีกเลี�ยงการพึ�งพาฆราวาสชั�นสูงและระบบมรดกสืบทอดอาํนาจ ก่อใหเ้กิดการแต่งตั�งองคท์ะไลลา
มะเป็นผูป้กครองทางศาสนาและทางโลกของทิเบต 

...ภายหลงัจองคาปาลามะถึงแก่มรณภาพ ไม่ทราบเหตุใดจึงไม่มีการคดัเลือกผูก้ลบัชาติมาเกิด 
ความจริงเริ�มมีการใชร้ะบบกลบัชาติมาเกิดภายหลงัลูกศิษยมี์ชื�อที�สุดของจองคาปาลามะ และเป็น
ผูส้ร้างวดัทาชิลุนโปที�ชื�อวา่ เกดุนทรุปปา (Gedun Truppa ค.ศ. 1391 - 1474) ถึงแก่มรณภาพแลว้ 
และท่านกลบัชาติมาเกิดเป็นเกดุนเกียโจ (Gedun Gyatso ค.ศ. 1475 - 1542) ส่วนเกดุนเกียโจกลบั
ชาติมาเกิดเป็นโซนมัเกียโจ (Sonam Gyatso ค.ศ. 1543 - 1588) ในสมยัที�โซนมัเกียโจลามะเป็น
ผูป้กครองทิเบต ผูน้าํมองโกลเผ่าโคชอต (Khoshot) ชื�อวา่ อลัตนัข่าน (Altan Khan ค.ศ. 1548 - 
1581) ไดนิ้มนตโ์ซนมัเกียโจลามะไปมองโกล ผูน้าํลามะรูปนี� เดินทางถึงมองโกลในฤดูร้อนปี 1578 
ท่านประสบความสาํเร็จมากในการเผยแผค่าํสอนศาสนาพทุธ จนกระทั�งแมแ้ต่อลัตนัข่านยงัเปลี�ยน
มานบัถือศาสนาพทุธ เพื�อเป็นการตอบแทนความดีความชอบ อลัตนัข่านไดป้ระทานฉายาเกียรติยศ
หลายฉายา ที�รู้จกักนัดีคือฉายา “ทะไลลามะวชัรธรณ์” (Dalai Lama Vajradhara) ซึ� งมีความหมาย
วา่ “ลามะผูมี้ปัญญากวา้งใหญ่ปานมหาสมุทรเป็นผูถื้อสายฟ้า” แต่คนทิเบตไม่รู้จกัชื�อนี�  ปรกติพวก
เขาจะเรียกผูน้าํลามะของเขาวา่ “เกียลวารินโปเช” (ผูช้นะ) หรือ “เคียบงอนรินโปเช” (ผูพิ้ทกัษอ์นั
ลํ�าค่า)  ทะไลลามะไม่มีวนัตาย เพียงแต่ขึ�นสวรรคเ์พื�อช่วยสิ�งมีชีวิตอื�น ๆ โซนมัเกียโจลามะไดรั้บ
แต่งตั�งเป็นทะไลลามะรูปแรก แต่ถือเป็นทะไลลามะองค์ที�  3 เกดุน ทรุปปาได้รับการแต่งตั� ง
ยอ้นหลงัเป็นทะไลลามะองคที์� 1 เกดุนเกียโจไดรั้บการแต่งตั�งยอ้นหลงัเป็นทะไลลามะองคที์� 2...10 

ตั�งแต่นั�นเป็นตน้มาทิเบตก็ใช้วิธีการกลบัชาติมาเกิดเพื�อคน้หาทะไลลามะองค์ต่อไป 
ในช่วงการปกครองของทะไลลามะองคที์� 4 พระนามวา่ ยองเต็น เกียโซ (Yonten Gyatso ค.ศ. 1589 
- 1617) พระองคย์งัไม่มีบทบาททางดา้นการเมืองการปกครองนกั ทรงเป็นเพียงผูน้าํของนิกายเกลุก
ปะซึ� งเป็นนิกายหนึ� งของทิเบตเท่านั�น และความสัมพนัธ์ระหว่างทิเบตกบัมองโกลยงัคงเป็นไป
ดว้ยดี 

ต่อมาทะไลลามะองคที์� 5 พระนามวา่ งาวงั โลซงั เกียโซ (Ngawan Lozang Gyatso ค.ศ. 
1617 - 1682) เกิดสงครามภายในทิเบตระหวา่งนิกายต่าง ๆ ซึ� งขดัแยง้กนั มองโกลจึงยกทพัมาช่วย
ปราบปรามและมอบอาํนาจให้ทะไลลามะองค์ที� 5 มีอาํนาจปกครองทุกนิกาย พระองค์ทรงมี
ความสามารถดา้นการปกครองอย่างมาก และทรงเป็นที�เคารพนบัถือของประชาชนจนถึงปัจจุบนั  
พระองคไ์ดรั้บการเรียกขานวา่ “ทะไลลามะองคที์�ห้าผูย้ิ�งใหญ่” (The Great Fifth) ในปี ค.ศ. 1645 
พระองค์ไดเ้ริ�มสร้างพระราชวงัฤดูหนาวที�มีชื�อว่า โปตาลา (Potala) ต่อมาทรงริเริ�มให้มีตาํแหน่ง
ผูน้าํลามะอีกตาํแหน่งหนึ�งที�เรียกวา่ ปันเชนลามะ (Panchen Lama) ซึ� งแปลวา่ ปรมาจารย ์ (Great 

                                                 
10

 เอ. ทอม กรุนเฟลด,์ ทิเบตที�เป็นจริง, 105 – 106. 
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Scholar) คนแรกที�ไดรั้บตาํแหน่งเป็นปันเชนลามะคือ โลซงัชอสเกียน (Lozang Chosgyan) ซึ� งเคย
เป็นพระอาจารยข์องทะไลลามะองคที์� 4 และองค์ที� 511 นอกจากนี� พระองค์ทรงส่งคณะผูแ้ทน
เดินทางไปเจริญสัมพนัธไมตรีกบัจีนซึ� งก็สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของจีนเอง การเชื�อมสัมพนัธ์
กบัทิเบตนี� มีจุดประสงค์เพื�อยบัย ั�งความก้าวร้าวของมองโกล โดยผ่านทางพระพุทธศาสนาของ
ทิเบต 

หลงัจากทะไลลามะองคที์� 5 เสด็จสวรรคตในปี ค.ศ. 1682 ผูส้ําเร็จราชการปิดข่าวการ
สวรรคตนี� เพื�อไม่ใหป้ระชาชนล่วงรู้นานกวา่ 10 ปีจนกระทั�งปี ค.ศ. 1697 สามารถเสาะหาทะไลลา
มะองคที์� 6 ได ้ทรงมีพระนามวา่ ซงัยงั เกียโซ (Tsangyan Gyatso ค.ศ. 1682 – 1707) แต่พระองค์
ทรงลุ่มหลงในโลกียวิสัยมากกวา่กิจกรรมทางศาสนา ภายหลงัเมื�อพระองค์เสด็จสวรรคตแลว้ผูน้าํ
มองโกลจึงประกาศวา่พระองคไ์ม่ใช่ทะไลลามะองคที์� 5 กลบัชาติมาเกิด และไดแ้ต่งตั�งทะไลลามะ
ขึ�นมาองคใ์หม่แต่ไม่ไดรั้บการยอมรับเท่าที�ควร 

ต่อมาทะไลลามะองค์ที� 7 พระนามว่า เกลซัง เกียโซ (Kelzang Gyatso ค.ศ. 1708 – 
1758) ไดรั้บการแต่งตั�งอยา่งเป็นทางการในปี ค.ศ. 1720 แมพ้ระองคด์าํรงตาํแหน่งทะไลลามะแต่ก็
ไม่มีอาํนาจทางการปกครองบา้นเมือง ในสมยันี� ทิเบตเกิดปัญหาขดัแยง้กนัภายใน เมื�อมองโกลและ
จีนนาํกาํลงัทหารเขา้มาช่วยปราบปรามความขดัแยง้นี�  ทิเบตจึงตอ้งตกอยู่ภายใตอิ้ทธิพลของสอง
ชาตินี� ในภายหลงัอยา่งเลี�ยงไม่ได ้

เมื�อทะไลลามะองคที์� 8 พระนามวา่ จอมปัล เกียโซ (Jampal Gyatso ค.ศ. 1758 – 1804) 
ทรงดาํรงตาํแหน่งผูน้าํ ทิเบตไดท้าํสงครามกบัพวกกุรข่า (Gurkha) และชาวองักฤษที�อยูท่างตอนใต ้
ทาํใหจี้นส่งทหารมาช่วยทิเบตจนสามารถขบัไล่พวกกุรข่าออกไปจากดินแดนทิเบตได ้แต่ก็เป็นผล
ใหจี้นแผอิ่ทธิพลในทิเบตมากขึ�นไปอีก แมแ้ต่การติดต่อกบัจกัรพรรดิจีนของทะไลลามะยงัตอ้งทาํ
การติดต่อผา่นขนุนางจีนที�ประจาํการในทิเบต 

หลงัจากนั�นทะไลลามะตั�งแต่องคที์� 9 ถึงองคที์� 12 ไดด้าํรงตาํแหน่งผูน้าํ แต่ทุกพระองค์
ลว้นมีพระชนมชี์พสั�นมากทั�งสิ�น ไดแ้ก่ 

ทะไลลามะองคที์� 9 พระนามวา่ ลงัตอ็ค เกียโซ (Lungtok Gyatso ค.ศ. 1805 – 1815) 
ทะไลลามะองคที์� 10 พระนามวา่ ซลัทริม เกียโซ (Tsultrim Gyatso ค.ศ. 1816 – 1837) 
ทะไลลามะองคที์� 11 พระนามวา่ เคดรัป เกียโซ (Khendrup Gyatso ค.ศ. 1838 – 1856) 
ทะไลลามะองคที์� 12 พระนามวา่ ทรินเลย ์เกียโซ (Trinley Gyatso ค.ศ. 1854 – 1875) 
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ต่อมาในสมยัของทะไลลามะองค์ที� 13 พระนามว่า ทปัเทน เกียโซ (Thubten Gyatso 
ค.ศ. 1876 – 1933) พระองคท์รงมีบทบาทอยา่งมากกบัการติดต่อกบัต่างชาติ โดยเฉพาะชาวองักฤษ
ที�ตอ้งการผลประโยชน์ในทิเบต ขณะนั�นจีนซึ�งเขา้มามีอิทธิพลในทิเบตเป็นเวลานานแลว้ไดถู้กชาว
ทิเบตต่อตา้นมากขึ�น ระหวา่งที�ความสัมพนัธ์ของทั�งจีนและทิเบตอยูใ่นภาวะตึงเครียด ทะไลลามะ
องคที์� 13 ก็ไดเ้สด็จสวรรคต 

เมื�อทะไลลามะองค์ที� 14 พระนามว่า เทนซิน เกียโซ (Tenzin Gyatso ค.ศ. 1936 – 
ปัจจุบนั) ทรงขึ�นเป็นผูน้าํ ชาติองักฤษซึ� งเคยแผ่อิทธิพลเขา้มาในทิเบตไดเ้ริ�มลดบทบาทลง ทั�งนี�
เนื�องจากอินเดียซึ� งมีพรมแดนติดกบัทิเบตไดป้ระกาศเอกราช ขณะเดียวกนัจีนมีท่าทีแข็งกร้าวต่อ
ทิเบตมากขึ�น จนกระทั�งในปี ค.ศ. 1950 กองทพัคอมมิวนิสตข์องจีนไดย้กทพัมายงักรุงลาซาซึ� งเป็น
เมืองหลวงของทิเบตโดยอา้งว่ามาเพื�อปลดปล่อยทิเบตจากระบบศกัดินา ที�ปกครองทิเบตมาเป็น
เวลานาน แต่กองทพัของจีนที�เขา้มายงัทิเบตนั�นสร้างความไม่พอใจใหก้บัประชาชนและขนุนางชาว
ทิเบตหลายคน ทะไลลามะจึงไดเ้สด็จไปปักกิ�งเพื�อเจรจากบัรัฐบาลจีนไม่ให้ความขดัแยง้ของทั�ง
สองฝ่ายตึงเครียดกว่าเดิมแต่ไม่เป็นผลสําเร็จ จนกระทั�งเกิดการปะทะกันอย่างรุนแรงระหว่าง
ประชาชนชาวทิเบตกบักองทพัจีนในปี ค.ศ. 1959 ทาํให้ทะไลลามะเสด็จลี�ภยัไปยงัอินเดีย จากนั�น
จีนไดป้ระกาศลม้ลา้งตาํแหน่งทะไลลามะและไดผ้นวกทิเบตเป็นส่วนหนึ�งของจีนจนถึงปัจจุบนั 

 
พระพุทธศาสนาลทัธิวชัรยานแบบทเิบต 

ตามประวติัศาสตร์ของทิเบตที�ปรากฏนั�น กล่าววา่ทิเบตรู้จกัพระพุทธศาสนาจากอินเดีย
ในช่วงคริสตศ์ตวรรษที� 7 สมยัของพระเจา้ซงซนั กมัโป ผา่นมเหสีจากจีนและเนปาล แต่ก็ยงัไม่เป็น
ที�แพร่หลายนกั จนกระทั�งการนาํพระพุทธศาสนาลทัธิวชัรยานเขา้มาเผยแผ่อย่างจริงจงัโดยปัทม
สัมภวะ ในรัชสมยัของพระเจา้ตรี�ซง เตเซ็น ทั�งยงัไดป้รับพระพุทธศาสนาลทัธิวชัรยานให้เขา้กบั
ความเชื�อเดิมของชาวทิเบต ก่อให้เกิดเป็นลทัธิวชัรยานแบบเฉพาะของทิเบตที�ไดรั้บการสืบทอดมา
จนถึงปัจจุบนั ฉะนั�นอาจกล่าวไดว้า่พระพุทธศาสนาลทัธิวชัรยานจากอินเดียเป็นตวัแปรสําคญัอยา่ง
ยิ�งต่อความเชื�อศาสนาของทิเบตที�ปรากฏในปัจจุบนั 

�. พระพุทธศาสนาลัทธิตันตระหรือวัชรยานในอินเดีย หลงัจากที�พระพุทธเจา้เสด็จดบั
ขนัธ์ปรินิพพานแล้ว พระพุทธศาสนาถูกเผยแผ่โดยพระสงฆ์ผูเ้ป็นสาวกทาํให้เกิดการขยายตวั
ออกไป แต่ทั�งนี�ก็เกิดปัญหาความเห็นไม่ลงรอยกนัในเรื�องพระธรรมวินยั ซึ� งฝ่ายหนึ�งตอ้งการคงไว้
ตามเดิมดงัเช่นที�เคยปฏิบติัอยูใ่นสมยัที�พระพุทธเจา้ยงัทรงพระชนมชี์พ ส่วนอีกฝ่ายหนึ�งเห็นสมควร
วา่สามารถปรับแกพ้ระธรรมวนิยับางประการได ้อีกทั�งฝ่ายนี�ยงัมีแนวทางปฏิบติัตามพระอาจารยใ์น
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สํานกัของตนไดเ้คยปฏิบติัมาก่อน ความเห็นที�ไม่ตรงกนันี� ก่อให้เกิดการแบ่งฝ่ายจนคณะสงฆ์ไม่
เป็นเอกภาพ การสังคายนาจึงเกิดขึ�นโดยมีครั� งสาํคญั ๆ อยู ่4 ครั� ง ไดแ้ก่ 

ครั� งที� 1 กระทาํเมื�อพระพุทธเจา้ปรินิพพานไดแ้ลว้ 3 เดือน ที�ถ ํ� าสัตตบรรณคูหา ขา้ง
ภูเขา   เวภารบรรพต เมืองราชคฤห์ แควน้มคธ12 

ครั� งที� 2 กระทาํหลงัจากพระพุทธเจา้ปรินิพพานได ้ 100 ปี ที�วาลิการาม เมืองเวสาลี 
แควน้วชัชี13 

ครั� งที� 3 กระทาํเมื�อราวพุทธศกัราช 200 กวา่ปี หรือ 300 ปีก่อนคริสตก์าล ที�อโศกา
ราม นครปาฏลีบุตร แควน้มคธ ซึ� งตรงกบัในรัชสมยัของพระเจา้อโศกมหาราช14 

ครั� งที� 4 กระทาํเมื�อราวพุทธศตวรรษที� 7 หรือคริสตศ์ตวรรษที� 2 ที�แควน้แคชมีร์ ซึ� ง
อยูใ่นรัชสมยัของพระเจา้กนิษกะ แห่งราชวงศก์ุษาณะ15 

ทว่าการสังคายนาก็ไม่สามารถทําให้คณะสงฆ์กลับเป็นเอกภาพดังเดิมได้อีก 
โดยเฉพาะอยา่งยิ�งผลของการสังคายนาครั� งที� 2 ทาํให้พระพุทธศาสนาถูกแบ่งแยกเป็นลทัธินิกาย
ชดัเจนเป็น 2 ลทัธิ ไดแ้ก่ เถรวาท คือ ฝ่ายสงฆที์�เคารพนบัถือมติของพระเถระของการสังคายนาครั� ง
แรก และ มหาสังฆิกะ หรือ อาจริยวาท คือ ฝ่ายสงฆที์�ถือมติของเกจิอาจารยข์องสํานกัตน16 แต่ใน
กาลต่อมานั�น ทั�งสองลทัธิก็แตกแขนงออกไปอีกรวมทั�งสิ�น 18 ลัทธิ17 อย่างไรก็ตามจากการ
สังคายนาครั� งที� 3 และ 4 โดยการอุปถมัภข์องพระเจา้อโศกมหาราชและพระเจา้กนิษกะ เป็นผลให้
พระพุทธศาสนาถูกเผยแผไ่ปยงัอาณาจกัรต่าง ๆ อยา่งกวา้งขวาง และการเผยแผอ่ยา่งกวา้งไกลไป
ในที�หลากหลายภูมิประเทศและวฒันธรรมนี�  ก่อให้เกิดการปรับเปลี�ยนวิธีการเผยแผ่หรือหลัก
ปฏิบติับางประการ เพื�อให้พระพุทธศาสนาซึ� งเป็นศาสนาใหม่เขา้ถึงยงัประชาชนในทอ้งถิ�นนั�น ๆ 
ได ้จากลทัธิมหาสังฆิกะซึ� งไดแ้ยกตวัออกจากฝ่ายเถรวาทเดิม และแตกแขนงออกไปนั�น ต่อมาราว
พุทธศตวรรษที� 6 – 7 หรือราวคริสตศ์ตวรรษที� 1 ไดมี้พระอาจารยจ์ากลทัธิมหาสังฆิกะหลายรูปได้
แบ่งแยกตนออกไปอีกด้วยเหตุความขดัแยง้ด้านพุทธปรัชญาและพระธรรมวินัย รวมทั�งมีความ

                                                 
12 อภิชยั โพธิA ประสิทธิA ศาสต,์ พระพทุธศาสนามหายาน (กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพแ์ห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2551), 6. 
13 เรื�องเดียวกนั, 12, 15. 
14 เรื�องเดียวกนั, 27, 29. 
15 เรื�องเดียวกนั, 34. 
16 เรื�องเดียวกนั, 16. 
17 เรื�องเดียวกนั, 25. 
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ประสงคต์อ้งการปรับเปลี�ยนเพื�อใหเ้ขา้กบัสังคมที�เปลี�ยนไป การแยกตวัของคณะสงฆนี์�ภายหลงัคือ
ลทัธิมหายาน 

หลกัธรรมและความเชื�อสําคญัของพระพุทธศาสนาลทัธิมหายานซึ� งแตกต่างอย่าง
ชดัเจนกบัลทัธิเดิมอย่างเถรวาท คือนบัถือศรัทธาในแนวทางของพระโพธิสัตวเ์ป็นอย่างยิ�ง เน้น
ความกรุณาต่อสรรพสัตว์เป็นสําคัญ เนื�องจากเห็นว่าเป็นหนทางที�สามารถบาํเพ็ญประโยชน์
ช่วยเหลือสรรพสัตว์ได้มากกว่าการมุ่งสู่นิพพานแต่เพียงลาํพงั อนัเป็นแนวทางที�คบัแคบ จาก
แนวทางปฏิบติัที�มุ่งเน้นการช่วยเหลือสรรพสัตวอ์ย่างมากมายนี�  จึงเป็นที�มาของชื�อลทัธิ คือคาํว่า 
มหายาน หมายถึง ยานพาหนะที�สามารถขนสัตวโ์ลกให้ขา้มโอฆกนัดารไดม้าก หรืออีกนยัหนึ�งคือ
เป็นลัทธิที�มีวิธีเผยแผ่ธรรมะให้เข้าถึงชนทุกเหล่าได้อย่างกวา้งขวาง ส่วนลัทธิเถรวาทซึ� งยงัคง
ปฏิบัติตามแนวทางคําสอนดั� งเดิม ถูกเรียกโดยลัทธิมหายานว่า หีนยาน อันมีความหมายว่า 
ยานพาหนะที�คบัแคบเล็กนอ้ย ช่วยขนสัตวข์า้มโอฆกนัดารไดน้้อยกว่า หรือลทัธิที�มีการเผยแผ่ใน
วงจาํกดั18 การขนานนามชื�อ หีนยาน ต่อลทัธิเถรวาทนี� จึงเป็นการแสดงออกถึงความไม่เห็นด้วย
อยา่งชดัเจนในเรื�องวธีิการเผยแผพ่ระศาสนาของลทัธิมหายาน 

ทางดา้นพุทธปรัชญาลทัธิมหายานริเริ�มแนวคิดใหม่เกี�ยวกบัพระพุทธเจา้ คือมีการ
ตีความพระพุทธเจา้ออกเป็น 3 กายหรือ ตรีกาย อย่างไรก็ตามแนวคิดนี� เกิดขึ�นมาตั�งแต่ครั� งนิกาย
มหาสังฆิกะแลว้ ตรีกายของพระพุทธเจา้ประกอบดว้ย 

s. นิรมานกาย หมายถึง กายของพระพุทธเจา้ในร่างของมนุษย ์ซึ� งแปรเปลี�ยนไปตาม
สภาพสังขาร และดบัขนัธ์ปรินิพพานเมื�อพระชนมายไุด ้80 พรรษา 

�. ธรรมกาย หมายถึง กายอนัเกิดจากธรรม ในฐานะเป็นสภาพสูงสุด เป็นหลกัแห่ง
ความรู้ ความกรุณาและความสมบูรณ์ สําหรับในลทัธิเถรวาทให้ความหมายในธรรมกายว่า เป็น
พระคุณทั�ง 3 ของพระพุทธเจา้ อนัไดแ้ก่ พระปัญญาคุณ พระวสุิทธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ 

�. สัมโภคกาย หมายถึง กายอนัมีส่วนแห่งความรื�นเริงในฐานะเป็นพุทธอุดมคติผูส้ั�ง
สอนแก่พระโพธิสัตวท์ั�งหลาย เป็นพระกายที�ถูกเพิ�มเติมขึ�นมาภายหลงั ไดรั้บการนิยามวา่ มนุษย์
ปุถุชนทั�วไปไม่สามารถเห็นพระกายนี� ได้ สัมโภคกายได้รับการสําแดงให้เห็นได้เฉพาะหมู่พระ
โพธิสัตวแ์ละมหาสัตวท์ั�งหลายเท่านั�น19 

ตน้เหตุของแนวคิดนี� เกิดจากทศันะของสาวกที�เห็นวา่พระพุทธเจา้ทรงเป็นอภิบุคคล 
ทรงเป็นมากกว่ามนุษยปุ์ถุชนธรรมดา พระกายที�ทรงดบัขนัธ์ปรินิพพานไปนั�นเป็นเพียงกายเนื�อ 

                                                 
18 เรื�องเดียวกนั, 88. 
19

 เรื�องเดียวกนั, 108. 
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หากแต่ยงัคงดาํรงเหลือไวอี้ก 2 กายที�เหลือ คือ ธรรมกาย และสัมโภคกาย สาเหตุการเกิดแนวคิดตรี
กายอีกประการหนึ� ง คือการให้ความสําคญัในพระพุทธมากกวา่พระธรรมที�สามารถถูกตีความไป
ต่าง ๆ นานาตามทศันะของพระอาจารยก์ลุ่มต่าง ๆ ได ้การกลบัไปสู่แหล่งกาํเนิดของพระธรรมคือ
พระพุทธเจา้จึงเป็นแนวทางที�น่าเชื�อถือกวา่20 

ในลทัธิมหายานมีนกัปรัชญาศาสนาหลายท่านที�ประพนัธ์วรรณคดีและคมัภีร์ศาสนา
ต่าง ๆ ซึ� งไดเ้สนอแนวคิดใหม่หรือตีความพุทธปรัชญาดั�งเดิมให้แตกต่างออกไป หลายแนวคิดไม่
เพียงยงัคงอยูใ่นแนวทางคาํสอนของลทัธิมหายานเท่านั�น แต่ยงัไดเ้ป็นพื�นฐานสําคญัต่อคาํสอนใน
ลทัธิวชัรยานและลทัธินิกายย่อยต่าง ๆ ที�ก่อเกิดขึ�นภายนอกอินเดียอีกดว้ย นกัปรัชญาศาสนาคน
สําคญั อาทิ นาคารชุน ซึ� งมีชีวิตอยูร่าวคริสตศ์ตวรรษที� 2 เป็นผูก่้อตั�งปรัชญามาธยมิก หรือศูนยตา 
และเป็นผูริ้เริ� มใช้วิธีวิภาษที�เรียกว่ามาธยมิก21 อสังคะและวสุพนัธุ นักปรัชญาสองพี�น้องนี� มีอยู่
ในช่วงคริสตศ์ตวรรษที� 4 พวกท่านร่วมกนัก่อตั�งปรัชญาโยคาจาร หรือวิญญาณวาที22 ทินนาคะห์ มี
อายุอยู่ช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที� 5 ท่านเป็นผูน้าํทางดา้นปรัชญาตรรกศาสตร์23 ธรรมกีรติ ผูมี้
ชื�อเสียงทางดา้นปรัชญาและทางวาทศาสตร์24 เป็นตน้ 

จากสภาพทางสังคมที�ผูป้กครองของอินเดียมีทั�งอุปถมัภแ์ละต่อตา้นพระพุทธศาสนา 
ประกอบกบัการแข่งขนัทางดา้นลทัธิความเชื�อของลทัธิและสํานักปรัชญาต่าง ๆ เป็นสาเหตุส่วน
หนึ� งที�ท ําให้พระพุทธศาสนาต้องปรับตัวเพื�อความอยู่รอด แม้ว่าจะทําให้พระพุทธศาสนา
เปลี�ยนแปลงไปจากแนวทางดั�งเดิมอยา่งมาก การเปลี�ยนแปลงระยะสุดทา้ยก่อนที�พระพุทธศาสนา
จะเสื�อมสูญไปจากอินเดีย ได้ผนวกความเชื�อในลัทธิตนัตระเขา้ไปด้วย ลัทธิตนัตระแพร่หลาย
ในช่วงคริสตศ์ตวรรษที� 6 – 7 โดยมีขอ้สันนิษฐานวา่ลทัธิตนัตระนี� เป็นความเชื�อดั�งเดิมในสังคม
เกษตรกรรมของมนุษย ์ซึ� งเกี�ยวขอ้งกบัไสยศาสตร์ เวทมนตร์ถาคา บูชาเทพฝ่ายหญิง และนบัถือ
เทพเจา้ต่าง ๆ มากมาย จึงไม่ใช่ลทัธิความเชื�อที�ถูกสร้างขึ�นใหม่25 พระพุทธศาสนาในระยะนี� จึงถูก
เรียกวา่ พระพุทธศาสนาลทัธิตนัตระ หรือลทัธิตนัตรยาน หรืออีกชื�อหนึ�งคือ ลทัธิวชัรยาน เนน้การ
                                                 

20 สุมาลี มหณรงคช์ยั, พระชินพทุธะหา้พระองค ์: พระพทุธเจา้ในรูปกายทิพยต์ามคติของมหายาน
และวชัรยาน (กรุงเทพมหานคร : ศูนยไ์ทยธิเบต, 2547), 4 – 5. 

21 บุณย ์นิลเกษ, พทุธศาสนามหายาน (กรุงเทพมหานคร : แพร่พิทยา, 2526), 61. 
22

 เรื�องเดียวกนั. 
23

 เรื�องเดียวกนั, 62. 
24

 เรื�องเดียวกนั, 63. 
25 เอดเวร์ิด คอนซ์, พทุธศาสนา : สาระและพฒันาการ, แปลโดย นิธิ เอียวศรีวงศ,์ พิมพค์รัG งที� 3 

(กรุงเทพมหานคร : มติชน, 2552), 187. 
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ปฏิบติัดา้นพิธีกรรม ไสยศาสตร์ เวทมนตร์คาถา นบัถือพระพุทธเจา้ พระโพธิสัตว ์เทพเจา้ต่าง ๆ 
หรือเทพเจา้บางพระองคก์็ไดรั้บอิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู และที�สําคญัคือการรับเอา
แนวความเชื�อเรื� องศกัติของลัทธิตนัตระเขา้มาผสม ทาํให้พระพุทธเจา้และพระโพธิสัตวมี์นาง
ปราชญาประจาํพระองค์ และทั�งหมดสามารถปรากฏรูปในปางดุร้ายได้เช่นเดียวกับเทพเจ้าใน
ศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู 

พระพุทธศาสนาลทัธิตนัตระยงัไดถู้กแบ่งออกเป็น 2 ฝ่ายเช่นเดียวกบัฮินดู โดยความ
แตกต่างของทั�งสองฝ่ายอยู่ที�ทศันคติเรื� องเพศ คือ ฝ่ายขวา ที�เรียกว่า ทกัษิณาจาร เป็นฝ่ายที�ให้
ความสําคัญแก่หลักการของชายมากกว่าหญิงในจักรวาล ส่วนอีกฝ่าย คือ ฝ่ายซ้าย ที� เรียกว่า 
วามาจาร เป็นฝ่ายที�ให้ความสําคญัแก่หญิงมากกวา่ชาย26 และเป็นฝ่ายที�รับอิทธิพลการนบัถือเจา้แม่ 
เทพดุร้าย ยกัษ ์ตามแบบศาสนาพราหมณ์ – ฮินดูเขา้มามาก 

พระพุทธศาสนาลทัธิตนัตระมีตน้กาํเนิดแนวคิดและแพร่หลายอยู่บริเวณภาคเหนือ
ของอินเดีย ทั�งทางดา้นตะวนัออกในเบงกอล และในทิวเขาของแควน้อสัสัม และในทิศตะวนัตกใน
จงัหวดัที�เรียกว่า อุททิยาน27 การอุปถมัภ์พระพุทธศาสนาในลทัธิตนัตระของราชวงศ์ปาละ (Pala 
Dynasty ค.ศ. 750 – 1150) ทาํให้คาํสอนของลทัธินี�พฒันามากขึ�น มีการแต่งคมัภีร์ภาษาสันสกฤต
ทางลทัธิตนัตระขึ�นมาเฉพาะ ที�สาํคญัอาทิ ปรัชญาปารมิตา คุยหสมาช มญัชุศรีมูลกะ เหวชัรตนัตระ 
และสาธนมาลา เป็นตน้28 ประกอบกบัการยอมรับใหมี้การสอนแนวทางปฏิบติัและหลกัปรัชญาของ
พระพุทธศาสนาลทัธิตนัตระในสถานศึกษาสาํคญัดา้นศาสนา อยา่งมหาวิทยาลยันาลนัทาและวิกรม
ศิลา อนัเป็นสถานศึกษาซึ�งมีพระสงฆแ์ละบณัฑิตต่างชาติเขา้มาสืบพระพุทธศาสนาในเวลานั�น จึงมี
ส่วนสําคญัที�ทาํให้พระพุทธศาสนาในลทัธิตนัตระถูกเผยแผ่ออกไปยงัดินแดนอื�น อาทิ จีน ทิเบต 
เนปาล และดินแดนแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

พระพุทธศาสนาลทัธิตนัตระมีชื�อเรียกมากมาย ซึ� งมีที�มาจากแนวทางปฏิบติัและหลกั
คาํสอนที�พฒันาขึ�นเป็นลาํดบั ชื�อต่าง ๆ ไดแ้ก่ มนัตรยาน วชัรยาน สหชัยาน และกาลจกัรยาน (บา้ง
เขียนวา่กาฬจกัร) 

ระยะแรกเรียกวา่ มนัตรยาน ที�มาของชื�อมาจากคาํวา่ มนัตระ หรือ มนตรา เป็นระยะ
ที�ใชแ้นวทางไสยศาสตร์มาเป็นเครื�องมือแสวงหาการบรรลุธรรม เกิดแนวความคิดเรื�อง การบ่นท่อง
มนตร์ การกระทาํมุทรา แนวคิดเรื�องมณฑล และเทพเจา้ต่าง ๆ 
                                                 

26
 เรื�องเดียวกนั. 

27
 เรื�องเดียวกนั, 189. 

28 ผาสุข อินทราวธุ, พทุธศาสนาและประติมานวทิยา (กรุงเทพมหานคร : ภาควชิาโบราณคดี 

มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2530), 46. 
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มนตร์หรือธารณีเป็นบทสวดที�ไม่ไดมี้ความหมายสําคญั เพียงแต่การภาวนาบทสวด
เหล่านี�ก็เพื�อให้ผูป้ฏิบติัมีจิตใจสงบและเกิดปัญญารู้แจง้ในการบรรลุธรรมของตนเองได้29 มนตร์มี
อยูห่ลายบทโดยขึ�นอยูก่บัพระพุทธเจา้หรือพระโพธิสัตวป์ระจาํมนตร์นั�น ๆ ที�ผูป้ฏิบติัไดส้วดระลึก
ถึง เป็นต้นว่าชาวทิเบตนิยมสวด “โอม มณี ปัทเม หูม” อนัเป็นมนตร์ประจาํพระองค์ของพระ
โพธิสัตวอ์วโลกิเตศวร ซึ� งเป็นพระโพธิสัตวที์�ชาวทิเบตนิยมนบัถือมากที�สุดพระองคห์นึ� ง ในเวลา
ต่อมาสายมนัตรยานไดเ้พิ�มเติมการร่ายมือที�เรียกวา่ มุทรา เขา้ไปในระหวา่งประกอบพิธีกรรมดว้ย 

...ในทางปรัชญานั�น มนัตระยานถือว่าโลกิยะภาวะกับโลกุตระภาวะเป็นสิ�งเดียวกันโดย
กาํเนิด และถือวา่ทุกสิ�งทุกอยา่งเกิดมาจากเหตุและผลที�เกี�ยวขอ้งกนัอยา่งใดอยา่งหนึ�งโดยตรง ใน
ยคุต่อมาพวกมนัตระยานเห็นวา่ สิ�งที�เป็นมายาทั�งหลายหรือโลกิยะเหล่านี� เนื�องมาจากโลกุตระ ซึ� ง
สามารถทาํให้หมดไปโดยอาศยับทสวดต่าง ๆ ช่วยในการขจดัปัดเป่าสิ�งเหล่านี� ได ้แต่ตนัตระอีก
กลุ่มหนึ� งมิไดย้อมรับหลกัการนี�  อย่างไรก็ตาม พวกแรกก็พยายามยืนยนัหลกัการเดิมนี� ดว้ยการ
ชี�ใหเ้ห็นความสาํคญัของลกัษณะหรือท่าทางในเวลาประกอบพิธีซึ� งเราเรียกวา่ “มุทรา” ต่าง ๆ วา่มี
ความสมัพนัธ์กบับทสวดหรือมนัตราโดยตรงดว้ยเช่นกนั จากความเชื�อถือเช่นนี�  ทาํให้มนัตระยาน
สร้างพระพทุธเจา้ พระโพธิสตัว ์และเทวตี่าง ๆ ใหอ้ยูใ่นปางโหดร้าย น่ากลวั ตลอดทั�งปางที�งดงาม

อื�น ๆ เช่นเดียวกบัฮินดูในยคุเดียวกนัดว้ย...30 

ดงันั�นบทมนตร์และมุทราจึงเป็นขอ้สังเกตหนึ� งในพุทธศิลป์ของลทัธิตนัตระ ที�ใช้
เป็นสัญลกัษณ์สื�อถึงลกัษณะของพระพุทธเจา้และพระโพธิสัตวพ์ระองคน์ั�น ๆ 

ในระยะแรกของสายมนัตรยานนี�  ไดน้าํแนวคิดเรื�อง มณฑล ซึ� งหมายถึง ภาวะที�มี
ระบบเป็นของมนัเอง เขา้มาใชใ้นการอธิบายการเขา้ถึงพุทธภาวะของผูฝึ้กปฏิบติัสมาธิ โดยใชเ้ป็น
สัญลกัษณ์บ่งบอกถึงสภาวะแห่งเอกภพที�มีจุดศูนยก์ลางเป็นตน้กาํเนิดของสิ�งต่าง ๆ แมแ้ต่ในตวัของ
มนุษยเ์องก็ถือวา่เป็นมณฑลลกัษณะหนึ�งซึ� งมีพุทธภาวะเป็นจุดศูนยก์ลาง31 

ระยะที�สองเรียกว่า วชัรยาน ซึ� งชื�อนี�มาจากคาํวา่ วชัระ แปลวา่ เพชร และคาํวา่ ยาน 
แปลว่า พาหนะ วชัรยานจึงหมายถึง ยานเพชรหรือพาหนะเพชร อีกนัยหนึ� ง วชัระ ยงัหมายถึง
สายฟ้า ซึ� งเป็นอาวุธสําคญัของวราหกะเทวบุตร ผูเ้ป็นเจา้ของฟ้าและแผน่ดิน คาํนี� จึงถูกนาํมาใชใ้น
ความหมายที�เป็นสภาวะเหนือธรรมชาติ ซึ� งแข็งแรงเช่นเพชร กวา้งใหญ่เท่าทอ้งฟ้า และเป็นสิ�งที�
ทาํลายไม่ได้32 เป็นระยะที�สืบเนื�องมาจากมนัตรยาน มีความเจริญรุ่งเรืองในช่วง ค.ศ. 750 

                                                 
29

 บุณย ์นิลเกษ, พทุธศาสนามหายาน, 127. 
30

 เรื�องเดียวกนั, 127 – 128. 
31 บุณย ์นิลเกษ. ประวติัศาสตร์พทุธศาสนา (กรุงเทพมหานคร : แพร่พิทยา, 2527), 87. 
32

 บุณย ์นิลเกษ, พทุธศาสนามหายาน, 128. 
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สายวชัรยานถือว่าอวิชชาเป็นสาเหตุที�ทาํให้มนุษยม์องเห็นโลกแตกต่างกนัออกไป 
ซึ� งแทจ้ริงแลว้ สภาวะของโลกมีอย่างเดียวคือสิ�งที�เราเรียกกนัว่า “ปรมตัถ์” และโดยธาตุแทม้นุษย์
นั�นเป็นหนึ� งเดียวกบัปรมตัถ์ หรืออีกนยัหนึ� งมีปรมตัถ์อยู่ในตวัเอง หากจะเขา้สู่ความเป็นปรมตัถ์
หรือสภาพอนัแทจ้ริงของตนเองก็ตอ้งทาํลายอวชิชาที�ครอบงาํอยูใ่หห้มดไป 

...ปรัชญาทั�วไปของวชัระยานคลา้ย ๆ กบัฝ่ายโยคาจารโดยถือวา่ คนเราสามารถมองเห็นโลก
แห่งปรากฏการณ์นี�ไดอ้ยา่งเตม็หูเตม็ตา ก็เพราะวา่ อวชิชาบอกใหเ้ขารู้สึกเช่นนั�น ขณะเดียวกนั เขา
ไม่มีโอกาสรับรู้หรือสัมผสัสภาวะแห่งปรมตัถ์หรือสภาวะแห่งองคธ์ยานีพุทธะหรือสภาวะแห่ง

องคโ์พธิสตัว ์นอกจากการใชจิ้ตสมัผสัในการฝึกสมาธิเท่านั�น...33 

สายวชัรยานนี� มีแนวคิดเรื�องพระธยานิพุทธ 5 พระองค์ ซึ� งเป็นพระพุทธเจา้ในรูป
สัมโภคกาย พระนาม ธยานิพุทธ หรือ ฌานิพุทธ หมายถึงพระพุทธเจา้ที�อยูใ่นฌานสมาบติัขั�นลึกซึ� ง 
(ชื�อ ธยานิพุทธ นี�  เอดเวร์ิด คอนซ์ ไดข้อ้โตแ้ยง้วา่ ไม่เพียงเป็นภาษาสันสกฤตที�ผิดแลว้ ยงัไม่พบชื�อ
นี� ในคมัภีร์ตนัตระใด ๆ และเห็นว่าควรละทิ�งชื�อนี� )34 บางครั� งถูกเรียกว่า พระชินพุทธ ซึ� งคาํวา่ ชิน
หรือชินะแปลวา่ชนะหรือกาํราบไดส้าํเร็จ พระนาม พระชินพุทธ จึงหมายถึงพระพุทธเจา้ผูส้ามารถ
เอาชนะกิเลสไดอ้ยา่งสิ�นเชิง35 นอกจากนี�พระธยานิพุทธ 5 พระองคย์งัถูกเรียกวา่ ปาญจสุคต อีกชื�อ
หนึ�งดว้ย 

สาระแห่งพระธยานิพุทธคือธรรมกาย พระองคท์รงประทบัสงบนิ�งอยูใ่นสวรรคช์ั�น
อรูปธาตุ แสดงธรรมลึกซึ� งแก่สัตวโ์ลกตลอดเวลา36 แนวคิดพระธยานิพุทธ 5 พระองคนี์� มีมาแต่เดิม
แลว้ในลทัธิมหายาน แต่เมื�อพุทธตนัตระสายวชัรยานรับอิทธิพลเขา้มา ไดน้าํมาจดัให้เป็นระบบมาก
ขึ� นโดยจัดแบ่งเป็นตระกูลหรือโคตรต่าง ๆ ดังปรากฏอยู่ในคัมภีร์คุยหสมาช แต่ละโคตร
ประกอบด้วย นางปราชญา พระโพธิสัตว์ การปรากฏองค์ในลกัษณะปางดุ พาหนะ ธาตุ และ
สัญลกัษณ์ต่าง ๆ ประจาํพระองค ์ทั�งนี� ยงักาํหนดให้พระธยานิพุทธเป็นพระพุทธเจา้ประจาํขนัธ์ 5 
และธรรมะที�แทรกอยู่ในแต่ละขนัธ์ดว้ย รายละเอียดของพระธยานิพุทธ 5 พระองค์แจกแจงตาม
ตารางที� s 

                                                 
33

 เรื�องเดียวกนั, 129. 
34 เอดเวร์ิด คอนซ์, พทุธศาสนา : สาระและพฒันาการ, 198. 
35

 สุมาลี มหณรงคช์ยั, พระชินพทุธะหา้พระองค ์: พระพทุธเจา้ในรูปกายทิพยต์ามคติของมหายาน
และวชัรยาน, 13. 

36
 พระมหาสมจินต ์สมฺมาปJฺโญ, อารยธรรมพทุธศาสนาในทิเบต (กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, 

2547), 92. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ตารางที� 	 องคป์ระกอบประจาํตระกลูของพระธยานิพุทธ 
 

พระธยานิพุทธ / 

องค์ประกอบประจํา

ตระกูล 

พระอกัโษภยะ 

(Aksobhya) 

พระรัตนสัมภวะ 

(Ratnasambhava) 

พระอมิตาภะ 

(Amitabha) 
พระอโมฆสิทธิ 

(Amoghasiddhi) 

พระไวโรจนะ 

(Vairocana) 

ตระกูล วชัรโคตร รัตนโคตร ปัทมโคตร กรรมโคตร ตถาคตโคตร 

ญาณหยั:งรู้หรือ

ปัญญาญาณ 
แบบอุปมาดั�งกระจก แบบเท่าเทียม แบบวเิคราะห์ แบบสาํเร็จทุกประการ แบบแผซ่่านไปทั�ว 

นางปราชญา / มิติ

แห่งอติถีเพศ 

พระนางโลจนา 
(Locana) 

พระนางมามกี (Mamaki) 
พระนางปาณฑรา 

(Pandara) 
พระนางตารา (Tara) 

พระนางวชัรธาตวศีวรี 
(Vajradhatvisvari) 

มิติแห่งอติถีเพศ 

ภาคบุคลาธิษฐาน 

ปรัชญาปารมิตา 
(Prajnaparamita) 

- - - - 

พระโพธิสัตว์ 
พระวชัรปาณี 
(Vajrapani) 

พระรัตนปาณี 
(Ratnapani) 

พระอวโลกิเตศวร 
(Avalokiteshvara) 

พระมหาสถามปราปต ์
(Mahastamaprapta) 
และพระปัทมปาณี 

(Padmapani) 

พระไมเตรยะ (Maitreya) 
พระนางตารา และพระ
วศิวปาณี (Visvapani) 

พระสมนัตภทัร 
(Samantabhadra) 
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ตารางที� 	 (ต่อ) 
 

พระธยานิพุทธ / 

องค์ประกอบประจํา

ตระกูล 

พระอกัโษภยะ พระรัตนสัมภวะ พระอมิตาภะ พระอโมฆสิทธิ  พระไวโรจนะ 

ธาตุ นํPา ดิน ไฟ ลม อากาศ 

ขันธ์ รูปขนัธ์ เวทนาขนัธ์ สัญญาขนัธ์ สังขารขนัธ์ วญิญาณขนัธ์ 

ตัวแทนอายตนะ

ภายใน – นอก 
กาย – สัมผสั ตา – รูป ลิPน – รส จมูก – กลิ�น 

หู – เสียง (กาย – 
สัมผสั) 

ตัวแทนแห่งกิเลส

ธรรม 
ความโกรธ (โทสะ) ความเยอ่หยิ�งถือตวั ตณัหาหรือความโลภ ความอิจฉาริษยา อวชิชา (โมหะ) 

สัญลกัษณ์ประจํา

พระองค์ 

พระคทาเพชรหรือ
วชัระ และกระดิ�งหรือ

ระฆงั 
จินดามณี 

ดอกบวัสีแดงหรือ
ปัทมะ 

วศิววชัระ ธรรมจกัร 

ทศิ ตะวนัออก ใต ้ ตะวนัตก เหนือ ตรงกลาง 

พาหนะ ชา้ง มา้ นกยงู ครุฑ สิงโต 

สี สีนํPาเงิน เหลืองทอง สีแดงหม่น เขียวประกาย สีขาว 

เสียง หูม (Hum) ตรัม (Tram) หรีหฺ (Hrih) อาหฺ (Ah) โอม (Om / Aum) 
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ตารางที� 	 (ต่อ) 
 

พระธยานิพุทธ / 

องค์ประกอบประจํา

ตระกูล 

พระอกัโษภยะ พระรัตนสัมภวะ  พระอมิตาภะ  พระอโมฆสิทธิ  พระไวโรจนะ  

มุทรา 
ภูมิสปรรศมุทรา 

(Bhumisparsa mudra) 
หรือมารวชิยั 

ทานมุทรา (Dana mudra) 
หรือปางประทานพร 

ธยานมุทรา (Dhyana 
mudra) หรือปางสมาธิ 

อภยัมุทรา (Abhaya 
mudra) หรือประทาน

อภยั 

ธรรมจกัรมุทรา 
(Dharmacakra mudra) 

ปางดุของพระธยานิ

พุทธ 

เหรุกะหรือเหวชัระ 
(Hevajra) 

พระมหากาล (Mahakala) 
บางภาคสาํแดงของ
พระอวโลกิเตศวร 

บางภาคสาํแดงของพระ
นางตารา 

พระยมานตกะ 
(Yamantaka) และ
พระอจละ (Acala) 

ธรรมบาล - พระมหากาล - - - 

โลกบาล - พระกุเวร (Kubera) - - - 

เทวดา - พระชมัภละ (Jambhala) - - - 

มานุษิพุทธ 
พระโกนาคมนะ 
(Kanakamuni) 

พระกสัสปะ (Kasyapa) 
พระศากยมุนี 
(Sakyamuni) 

พระไมเตรยะ 
พระกกุสันธะ 

(Krakucchanda) 
 

ที�มา : สุมาลี มหณรงคช์ยั, พระชินพุทธะหา้พระองค ์: พระพุทธเจา้ในรูปกายทิพยต์ามคติของมหายานและวชัรยาน (กรุงเทพมหานคร : ศูนยไ์ทย 
ธิเบต, 2547), 45 – 46, 69 – 70, 85 – 86, 115 – 116, 135 – 136. 24 
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นอกจากนี
ยงัมีคติเกี�ยวกบัพระธยานิพุทธองคที์� 6 คือ พระวชัรสัตว ์(Vajrasattva) ซึ� ง
เป็นพระธยานิพุทธแห่งทิศลึกลบั การบูชาพระธยานิพุทธพระองคนี์
ตอ้งทาํพิธีกนัลบั ๆ เฉพาะผูที้�
นับถือสายวชัรยาน แต่ด้วยลักษณะประติมานของพระองค์ที�มกัทรงเครื� องอย่างพระโพธิสัตว์
มากกวา่นุ่งห่มจีวรแบบนกับวช จึงทาํให้พระวชัรสัตวดู์เหมือนเป็นพระโพธิสัตวม์ากกวา่พระธยานิ
พุทธ37 

ระยะที�สาม สหชัยาน เป็นสายที�ยึดหลกัปรัชญาที�วา่ สังสารวฏัและนิพพานนั
นมีอยู่
ในดวงจิตเดียวกนัหรือเกิดมาพร้อมกนัในดวงจิตอยูแ่ลว้ ทั
งสองอยา่งมิใช่สิ�งเดียวกนัและไม่ใช่สิ�งที�
ต่างกนั จิตเป็นสิ�งสาเหตุที�ชี
นาํวา่สิ�งทั
งหลากแตกต่างกนัออกไป แต่แทที้�จริงสรรพสิ�งมีพุทธภาวะ
เป็นธาตุแทเ้ช่นเดียวกนัหมด38 สายสหชัยานเนน้การฝึกสมาธิเพื�อสร้างปัญญาที�มีอยูแ่ลว้ให้ผุดผอ่ง 
เพื�อการบรรลุธรรมขั
นสูงสุด ไม่สนบัสนุนให้ผูป้ฏิบติัตอ้งยึดติดกบัขอ้ปฏิบติัหรือพิธีกรรมต่าง ๆ 
แต่เนน้การอุทิศตนเพื�อสังคมและความเมตตากรุณาต่อผูอื้�น นอกจากนี
สหชัยานไดส้ร้างหลกัการที�
นาํไปสู่การบรรลุธรรมอยู ่2 ประการ คือ หลกัปรัชญาหรือปัญญา และหลกัอุปายะหรืออุบายหรือ
วธีิการอนัแยบยล 

ระยะที�สี�  กาลจกัรยาน หมายถึง วฏัฏจกัรของกาละ ในทางวิชาการหมายถึงสภาวะ
แห่งปรัชญาและอุปายะ หรือความรู้และความฉลาด อีกนยัหนึ�งหมายถึงสภาวะแห่งมหาปัญญาและ
มหากรุณาซึ� งเป็นคุณธรรมที�นาํไปสู่การตรัสรู้ พระพุทธศาสนาลทัธิตนัตระสายกาลจกัรยานมี
แนวคิดการนาํหลกัดาราศาสตร์เขา้มาเกี�ยวขอ้งกบัปรัชญาศาสนา โดยอยูบ่นพื
นฐานความเชื�อที�ว่า
ทุกอย่างเป็นระบบที�ดาํเนินไปภายใตภ้าวะการณ์ทางตรรกศาสตร์หรือสุริยจกัรวาล39 เกิดแนวคิด
เรื�องพระอาทิพุทธเป็นตน้กาํเนิดของทุกสรรพสิ�ง ความเชื�อนี
ปรากฏขึ
นราวคริสตศ์ตวรรษที� 10 โดย
ถือวา่พระองคท์รงเป็นปฐมกาํเนิดของสรรพสิ�งในจกัรวาลทั
งที�เป็นนามธรรมและรูปธรรม ทรงเป็น
พระพุทธเจา้สูงสุดและให้กาํเนิดพระธยานิพุทธ 5 พระองค ์อีกทั
งมีการวิเคราะห์ของนกัวิชาการวา่ 
พระอาทิพุทธทรงเป็นบุคลาธิษฐานของจิตจกัรวาลดว้ย40 

บางครั
 งพระอาทิพุทธถูกเรียกอีกพระนามหนึ� งว่า สวยมัภู อันมีความหมายว่า 
เบื
องตน้ ตน้กาํเนิด หรือมีเองเป็นเอง พระนามของพระอาทิพุทธที�สําคญั อาทิ วชัรธร วชัรสัตว ์

                                                 
37

 ผาสุข อินทราวธุ, พทุธศาสนาและประติมานวทิยา, 94. 
38

 บุณย ์นิลเกษ, พทุธศาสนามหายาน,  130. 
39

 เรื(องเดียวกนั, 132. 
40

 พระมหาสมจินต ์สมฺมาป0ฺโญ, อารยธรรมพทุธศาสนาในทิเบต, 89. 
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สมนัตภทัร ไวโรจนะ เป็นตน้ รูปลกัษณ์ของพระอาทิพุทธที�ปรากฏในพุทธศิลป์มีทั
งในรูปของ
สัมโภคกายทรงเครื�อง และอยูใ่นรูปไม่สวมอาภรณ์ใด ๆ 

นอกจากนี
พระพุทธศาสนาลทัธิตนัตระไดเ้พิ�มเติมลกัษณะที�ชี
 ให้เห็นระดบัของการ
บรรลุธรรมเป็น 4 ระดบัในภายหลงั ไดแ้ก่ 

1. กริยาตนัตระ หมายถึง พวกที�เนน้หนกัในเรื�องพิธีศาสตร์ หรือบูชาศาสตร์มากกวา่
อยา่งอื�น ตนัตระลกัษณะนี
 ถือวา่เป็นตนัตระในระดบัตํ�าที�สุดในหมู่ผูป้ฏิบติั 

2. จารยะตนัตระ หมายถึง พวกที�เน้นหนักในบทบาทหรือให้ความสําคญัของขอ้
ปฏิบติัตามศีล วนิยั หรือสิกขาบทของพระพุทธศาสนาลทัธิตนัตระทั�วไป 

3. โยคะตนัตระ หมายถึง พวกที�เนน้หนกัในความสําคญัของการฝึกสมาธิหรืออบรม
จิตใจใหก้า้วขึ
นสู่กระแสธรรมที�สูงขึ
นไป 

4. อนุตระโยคะตนัตระ (อุตระ) หมายถึง ภาวะที�ผูป้ฏิบติัไดก้า้วไปถึงกระแสธรรม
อนัสูงดว้ยตนเอง41 

อยา่งไรก็ตามการปรับตวัเพื�อความอยูร่อดของพระพุทธศาสนาลทัธิสุดทา้ยนี
  แมว้่า
จะสามารถดึงดูดใหศ้าสนิกชนเขา้สู่พระพุทธศาสนา แต่ก็มีส่วนที�ทาํใหพ้ระพุทธศาสนาผดิเพี
ยนไป
จากหลกัการดั
งเดิมอยา่งมาก ประกอบกบัหลกัปฏิบติัที�มีแนวโนม้ไปทางลทัธิตนัตระ มีหลกัปฏิบติั
หลายประการเป็นสิ�งตอ้งห้ามสําหรับพระพุทธศาสนาดั
งเดิม แต่พระพุทธศาสนาลทัธิตนัตระกลบั
นาํมาใช้เพื�อให้เขา้ถึงการบรรลุธรรม เป็นตน้ว่า ตนัตระฝ่ายซ้าย หรือ วามาจาร ที�นิยมนบัถือเทพ
ฝ่ายหญิง เทพดุร้าย และเหล่าแม่มด มีพิธีกรรมลึกลบัที�เรียกวา่ การบาํเพญ็ ม. ทั
ง 5 ซึ� งเป็นพิธีกรรม
ที�เปิดเผยกนัเฉพาะฝ่ายซา้ยดว้ยกนั การบาํเพญ็หลกั ม. ทั
ง 5 ไดแ้ก่ 

1. มตัสยา (มจัฉา) กินปลา 
2. มางศะ (มงัสะ) กินเนื
อ 
3. เมรัย (หรือ มทัยะ) ดื�มของมึนเมา 
4. มุทระ การร่ายรําย ั�วกิเลส 
5. เมถุนะ การร่วมเพศ42 
จะเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ หลกัทั
ง 5 นี
 ไม่ใช่หนทางไปสู่การหลุดพน้ในทศันะของ

พระพุทธศาสนาดั
งเดิม ถึงกระนั
นตนัตระฝ่ายขวา หรือ ทกัษิณาจาร ไดตี้ความว่าเหล่านี
 คือ ปัญจ
ขนัธ์ 5 ทางดา้นทศันะของพระพุทธศาสนาลทัธิตนัตระที�มีต่อผูที้�ปฏิบติัธรรมจนสามารถบรรลุนั
น 

                                                 
41

 บุณย ์นิลเกษ, พทุธศาสนามหายาน, 132. 
42

 สิริวฒัน์ คาํวนัสา, พทุธศาสนาในอินเดีย (กรุงเทพมหานคร : กรุงสยามการพิมพ,์ QRQS), TUS. 
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ไม่จาํเป็นวา่ตอ้งเป็นพระสงฆเ์ท่านั
น แต่ยงัรวมถึงโยคี (ชาย) และโยคินี (หญิง) อีกดว้ย โดยผูบ้รรลุ
ธรรมเหล่านี
 ถูกเรียกวา่ สิทธา อนัหมายถึง ผูส้าํเร็จ 

ดว้ยเหตุที�หลกัปฏิบติัของพระพุทธศาสนาลทัธิตนัตระบางประการตอ้งอาศยัการ
ตีความ และการชี
แนะสั�งสอนของพระอาจารยผ์ูรู้้ จึงก่อให้เกิดการให้ความสําคญักบัพระอาจารยผ์ู ้
ถ่ายทอดคาํสอน หากไม่มีพระอาจารยชี์
 แนะการปฏิบติัอยา่งถูกตอ้ง ก็ไม่สามารถบรรลุธรรมขั
นสูง
ได ้ในทางกลบักนัพระอาจารยเ์องก็พิจารณาถึงศกัยภาพของผูป้ฏิบติัแต่ละคน วา่สมควรมีแนวทาง
ปฏิบติัเช่นไรจึงจะสามารถบรรลุธรรมได ้ปัจจยัเหล่านี
ทาํให้พระพุทธศาสนาลทัธิตนัตระจึงไดชื้�อ
เรียกอีกว่า คุหยยาน ซึ� งหมายถึง ยานลึกลบั หรืออีกชื�อว่า รหัสยาน อนัมีตน้เหตุมาจากหลกัธรรม
บางอย่างเป็นรหัสที�ตอ้งอาศยัการตีความ และการชี
 แนะโดยพระอาจารยห์รือครู เพื�อให้ศิษยฝึ์ก
ปฏิบติัอยา่งถูกตอ้ง และเป็นการถ่ายทอดคาํสอนเฉพาะศิษยผ์ูที้�ไดรั้บการเห็นชอบจากพระอาจารย์
เท่านั
น 

สาเหตุความเสื�อมถอยของพระพุทธศาสนาในอินเดียมีด้วยกนัหลายประการทั
ง
สาเหตุภายใน เช่น ความแตกแยกกนัในหมู่พระสงฆ์ การละเลยต่อกิจและหลกัธรรมที�สงฆ์ควร
ปฏิบติั และสาเหตุภายนอกอย่างการขาดการอุปถมัภ์จากสถาบนักษตัริย ์ความกระตือรือร้นฟื
 นฟู
ตวัเองของศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู และโดยเฉพาะอยา่งยิ�ง การเขา้รุกรานอินเดียของชนชาติมุสลิม
จากทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือที�เริ�มมีตั
งแต่คริสตศ์ตวรรษที� 7 เรื�อยมาจนถึงคริสตศ์ตวรรษที� 13 
ลว้นทาํให้พระพุทธศาสนาตอ้งเสื�อมสูญไปจากอินเดีย แต่กระนั
นการเขา้มาสืบพระศาสนาของ
พระสงฆ์จากต่างแดน และการอพยพหลบหนีของพระสงฆ์และชาวพุทธจากการรุกรานของชาว
มุสลิมที�เขา้มาโจมตีอินเดีย มีส่วนสําคญัที�ทาํให้พระพุทธศาสนารอดพน้การสูญสิ
น ทั
งยงัเผยแผ่
ขยายไปยงัดินแดนอื�น ไม่ว่าพระพุทธศาสนาที�ถูกนาํเผยแผ่ออกไปนั
นจะมีความแตกต่างจากเมื�อ
ครั
 งอยูภ่ายในอินเดีย แต่ก็สามารถสะทอ้นให้เห็นถึงแก่นพระพุทธศาสนาที�เคยรุ่งเรืองอยูใ่นอินเดีย
ได ้

อย่างไรก็ตาม พระพุทธศาสนาลทัธิตนัตระไม่ว่าจะถูกพฒันาให้มีแนวทางปฏิบติั
และหลกัปรัชญาแตกแขนงออกไปมากมาย และมีชื�อเรียกหลากหลาย แต่สายวชัรยานเป็นสายที�รู้จกั
กวา้งขวาง และหลายครั
 งพระพุทธศาสนาลทัธิตนัตระถูกเรียกวา่ พระพุทธศาสนาลทัธิวชัรยาน ซึ� ง
รวมเอาทุกหลกัปรัชญา ความเชื�อ และแนวทางปฏิบติัที�สาํคญัของทุกสายในลทัธิตนัตระเขา้ไวห้มด 
และใช้สื�อแทนพระพุทธศาสนาที�เจริญอยูใ่นอินเดียเป็นระยะสุดทา้ย ในวิทยานิพนธ์เล่มนี
 ใชค้าํว่า 
พระพุทธศาสนาลทัธิวชัรยาน แทนพระพุทธศาสนาลทัธิตนัตระที�ถูกเผยแผ่เขา้ไปในทิเบต เพื�อ
ไม่ใหเ้กิดความสับสนกบัลทัธิตนัตระอนัเป็นลทัธิบูชาเทพดั
งเดิมที�อยูใ่นอินเดีย 
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�. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาลัทธิวัชรยานจากอินเดียสู่ทิเบต  ก่อนหน้าที�
พระพุทธศาสนาเขา้มาเผยแผ่ในทิเบต ชาวทิเบตเป็นชนชาติป่าเถื�อน และไม่มีภาษาเขียน นับถือ
ลทัธิเพิน (Bön) ซึ� งนบัถือผีสางเทวดา เช่น สุริยเทพ จนัทรเทพ เทวดาประจาํตน้ไมห้รือป่าเขา เป็น
ตน้ ในปี ค.ศ. 433 พระเจา้ลาโท โทรีเยน็เซ เป็นกษตัริยทิ์เบตองค์แรกที�นบัถือพระพุทธศาสนา 
ไดรั้บเครื�องบรรณาการจากตวัแทนชาวอินเดีย โดยนาํคมัภีร์พระพุทธศาสนาและพระพุทธรูปเขา้มา
ในทิเบต ถึงกระนั
นขอ้มูลอีกด้านหนึ� งระบุว่าพระเจา้ลาโท โทรีเย็นเซ ยงัไม่ได้สนพระทยัใน
พระพุทธศาสนา แต่ขณะนั
นมีพระภิกษุต่างชาติซึ� งอาจจะเป็นจีนหรือเนปาล เดินทางเขา้มาเผยแผ่
พระพุทธศาสนาแลว้43 

ต่อมาในรัชสมัยของพระเจ้าซงซัน กัมโป ขุนนางชื�อ ทอนมิสัมโพธิ ได้สําเร็จ
การศึกษาจากมหาวทิยาลยันาลนัทาและเดินทางกลบัมาทิเบต ท่านเริ�มงานประดิษฐ์อกัษรทิเบตตาม
แนวของอกัษรอินเดีย เขียนไวยากรณ์สอนชาวทิเบต แปลคมัภีร์สําคญัของพระพุทธศาสนาลทัธิ
มหายานออกเป็นภาษาทิเบตและดาํเนินงานเผยแผพ่ระพุทธศาสนา 

ในรัชสมยัของพระเจา้ตรี]ซง เตเซ็น ท่านศานตรักษิต ซึ� งเป็นภิกษุชาวอินเดียได้
แนะนาํพระองคนิ์มนตปั์ทมสัมภวะ หรือชาวทิเบตเรียกวา่ คุรุริมโปเช ซึ� งเป็นนอ้งเขยและเป็นวชัรา
จารย์ชื�อดังอยู่ในพระพุทธศาสนาวชัรยานในมหาวิทยาลัยนาลันทามายงัทิเบตในช่วงปลาย
คริสตศ์ตวรรษที� 8 ปัทมสัมภวะ ไดน้าํลทัธิวชัรยานเขา้มาสั�งสอนชาวทิเบต ท่านไดผ้สมผสานหลกั
ปฏิบติัของลทัธิวชัรยานเขา้กบัพิธีของลทัธิเพิน ก่อให้เกิดลทัธิวชัรยานแบบเฉพาะของทิเบต ที�รวม
เอาธรรมเนียมปฏิบติับางประการและเทพทอ้งถิ�นของชาวทิเบตเขา้ไวด้ว้ย ต่อมาท่านตั
งนิกายนิงมะ 
หรือนิกายหมวกแดง และสร้างวดัซมัเย (Samye) ซึ� งเป็นวดัในพระพุทธศาสนาแห่งแรกของทิเบต44 

ครั
 นถึงรัชสมยัของพระเจา้รัลปาเชน ไดมี้การจดัแปลคมัภีร์และอรรถกถาของท่าน
นาคารชุน อารยเทพ และวสุพนัธุ ซึ� งเป็นอาจารยใ์นพระพุทธศาสนาลทัธิมหายาน และสร้างวดัใน
ลทัธิวชัรยานขึ
นมากมาย แต่เมื�อถึงรัชสมยัของพระเจา้ลงัดาร์มา พระพุทธศาสนาถูกกวาดลา้งอยา่ง
หนกัจนซบเซาลงไปจากทิเบต กระนั
นการลี
ภยัของราชวงศทิ์เบตไปก่อตั
งราชวงศใ์หม่ที�ทิเบตภาค
ตะวนัตก ทาํให้พระพุทธศาสนารื
 อฟื
 นขึ
 นอีกครั
 ง ด้วยการอุปถัมภ์ของราชวงศ์กูเกแห่งทิเบต
ตะวนัตกสมยัพระเจา้เยเชโอด (Yeshe Ö) ไดส่้งชาวทิเบต 21 คนไปศึกษาพระพุทธศาสนาที�แควน้
แคชมีร์ ซึ� งกลบัมาถึงทิเบตไดเ้พียง 2 คนเท่านั
น หนึ� งในนั
นคือนกัแปลคมัภีร์คนสําคญัชื�อ รินเชน 

                                                 
43 ฉตัรสุมาลย ์กบิลสิงห์ ษฏัเสน, พระพทุธศาสนาแบบธิเบต (กรุงเทพมหานคร : ศูนยไ์ทยธิเบต, 

2538), 15. 
44

 พระมหาสมจินต ์สมฺมาป0ฺโญ, อารยธรรมพทุธศาสนาในทิเบต, 33 – 34. 
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ซงัโป (Rinchen Sangpo ค.ศ. 958 – 1055)45 ผลที�ไดจ้ากการสืบพระพุทธศาสนาในครั
 งนี
  ไม่เพียง
ช่วยฟื
 นฟูพระพุทธศาสนาให้กลบัคืนสู่ทิเบตเท่านั
น แต่พระรินเชนซงัโปยงัไดน้าํช่างฝีมือสกุลช่าง
แคชมีร์เขา้มาสร้างพุทธศิลป์ในทิเบตดว้ย วดัที�ท่านอาํนวยการสร้างยงัคงอยูร่อดจนถึงปัจจุบนั เช่น 
วดัทาโบ (Tabo) และวดัโทลิง (Tholing) ซึ� งตั
งอยู่ทางภาคตะวนัตกของทิเบต ปัจจุบนัอยู่ในเขต
ประเทศอินเดีย 

ต่อมาปี ค.ศ. 1042 ท่านอติศะทีปังกรซึ� งเป็นพระภิกษุชาวอินเดียจากมหาวิทยาลยั
วิกรมศิลา ถูกนิมนต์ให้เขา้มาปรับปรุงลทัธิวชัรยานของทิเบตใหม่และได้แต่งคมัภีร์ว่าดว้ยลทัธิ
วชัรยานไวห้ลายเล่ม ท่านได้ก่อตั
งนิกายกดมั (Kadam) อนัเป็นนิกายที�ดดัแปลงคาํสอนในลทัธิ
วชัรยานของทิเบตเดิม 

ต่อมาในราวคริสตศ์ตวรรษที� 13 ลทัธิวชัรยานมีความเจริญรุ่งเรืองมากเพราะไดรั้บ
การอุปถมัภ์จากพระเจา้กุบไลข่านซึ� งขณะนั
นเป็นจกัรพรรดิมองโกลปกครองประเทศจีน (ต้น
ราชวงศ์หยวน) พระองค์มีพระประสงค์จะแสวงหาลัทธิศาสนาที� เหมาะสม ที�จะใช้เชื� อม
ความสัมพนัธ์ระหวา่งชนชาติป่าเถื�อนต่าง ๆ ที�อยูใ่นพระราชอาณาจกัรอนักวา้งขวางของพระองค ์
เพื�อเป็นประโยชน์ในดา้นการปกครอง พระองคท์รงเลือกลทัธิวชัรยานโดยมีพระลามะชื�อวา่กุงกา 
เกียลเซน หรืออีกฉายาหนึ� งวา่ สาเกียบณัฑิต (Sa-skya pandita ค.ศ. 1182 – 1251) เป็นประมุข 
เพราะทรงเห็นวา่เป็นลทัธิที�เหมาะสม มีหลกัปฏิบติัคลา้ยคลึงกบัลทัธิเพิน ซึ� งประชาชนส่วนใหญ่
ในประเทศจีนและมองโกเลียนบัถือกนัอยูแ่ลว้ 

ประมุขลามะนิกายสาเกีย ไดรั้บการยกยอ่งจากพระเจา้แผน่ดินจีนในราชวงศห์ยวน
ทุกรัชกาล จึงนับว่าเป็นนิกายที�มีอาํนาจมากในทิเบต และใช้อาํนาจที�มีอยู่เบียดเบียนนิกายอื�น ๆ 
ต่อมาใน ค.ศ. 1368 ราชวงศห์มิงไดป้กครองประเทศจีน กษตัริยแ์ห่งราชวงศห์มิงทรงเห็นวา่อาํนาจ
ของนกับวชนิกายสาเกียเพิ�มมากขึ
น ตอ้งยบัย ั
งอาํนาจนี
 ไวบ้า้ง จึงทรงแต่งตั
งประมุขลามะในนิกาย
อื�นอีกสองนิกายให้มีฐานะทดัเทียมกนักบัประมุขนิกายสาเกีย แลว้หนุนให้เกิดการแข่งขนัเพื�อให้
แตกสามคัคีกนัเอง 

ค.ศ. 1407 พระลามะชื�อสองขะปะ (Tsong Kha-pa ค.ศ. 1357 - 1419) ไดแ้กไ้ข
ปรับปรุงนิกายกดมัที�ท่านอติศะทีปังกรก่อตั
งไวแ้ลว้ เปลี�ยนชื�อเป็นนิกายเกลุก (Gelug) ให้พระสงฆ์
นุ่งห่มกาสาวพสัตร์สีเหลืองและบงัคบัใหป้ระพฤติพรหมจรรย ์ถือปาฏิโมกขส์ังวรศีลอยา่งเคร่งครัด 
และใหศึ้กษาปริยติัธรรม นิกายนี
 จึงถือท่านสองขะปะเป็นปฐมาจารยข์องนิกายตน ต่อมานิกายเกลุก

                                                 
45 Marylin M. Rhie, The Sacred Art of Tibet : Wisdom and Compassion (London : Thames and 

Hudson, 1991), 42. 
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ไดก้ลายเป็นนิกายใหญ่ที�มีอาํนาจมากกวา่นิกายอื�น โดยมีทะไลลามะเป็นประมุขปกครองสูงสุดทุก
นิกายรวมทั
งศาสนาเพินสืบเนื�องมาจนถึงปัจจุบนั46 

 . ลักษณะพระพุทธศาสนาลัทธิวัชรยานแบบทิเบต เมื�อทิเบตรับพระพุทธศาสนาลทัธิ
วชัรยานไปนั
น ไดรั้บเอาแนวทางปฏิบติั หลกัปรัชญา และความเชื�ออนัสําคญัของลทัธิวชัรยานเขา้
ไปด้วย ที�สําคญัอาทิ การสาธยายมนตร์ มุทรา คติเรื� องจกัรวาล การนับถือพระพุทธเจา้และพระ
โพธิสัตว ์การฝึกสมาธิ หลกัปรัชญาและความกรุณา เป็นตน้ นอกจากนี
 ยงัรับเอาคติการนบัถือพระ
อาจารยห์รือครูเขา้มา โดยนกัปรัชญาคนสําคญัทั
งของลทัธิมหายานและตนัตระถูกเคารพนบัถือใน
ฐานะพระอาจารยค์นสําคญัของทิเบต อาทิ การนบัถือสิทธาชาวอินเดีย 84 ท่าน ซึ� งหนึ� งในนั
นมี
นาคารชุน นกัปรัชญาคนสาํคญัในลทัธิมหายานอยูด่ว้ย 

พระไตรปิฎกฉบับทิเบตซึ� งเป็นการแปลจากภาษาสันสกฤตสู่ภาษาทิเบต เป็น
หลกัฐานยืนยนัประการหนึ�งถึงการรับเอาแนวทางปฏิบติัและหลกัปรัชญาของพระพุทธศาสนาทั
ง
ลทัธิเถรวาท มหายานและวชัรยานเขา้มารวมไวเ้ป็นคมัภีร์สําคญัของพระพุทธศาสนาลทัธิวชัรยา
นแบบทิเบต พระไตรปิฎกฉบบัทิเบตมีอยู่ 2 ฉบบั คือ กนัจูร์ ซึ� งเป็นพระสูตร และ ตนัจูร์ ซึ� งเป็น
อรรถกถาหรือศาสตร์ต่าง ๆ ที�ไดแ้ต่งเพิ�มเติมภายหลงั 

...กาห์คยุร เป็นประมวลพระสูตร ประกอบดว้ยหนังสือ 100 หรือ 108 เล่ม ในจาํนวนนี

เกี�ยวกบัวนิยัหรือกฎของสงฆ ์13 เล่ม เกี�ยวกบัปรัชญาปารมิตาเสีย 21 เล่ม สูตรต่าง ๆ อีก 45 เล่ม อีก 
21 เล่มเกี�ยวกบัตาํรับของลทัธิตนัตระ คมัภีร์หมวด ตางคยุร ซึ� งมีอยู่ 225 เล่ม เป็นอรรถกถาและ
ศาสตร์ ตางคยรุแบ่งออกเป็นสามภาค ภาคแรกมีเพียงเล่มเดียวมีคาถาอยู ่64 คาถาเท่านั
น ภาคที�สอง
มี 86 เล่ม บรรจุอรรถกถา 2,664 เรื�อง ภาคที�สามเป็นเรื�องไม่ค่อยกระจายเหมือนเรื�องอื�น ส่วนแรก
เป็นอรรถกถา 38 บทของปรัชญาปารมิตา เป็นหนงัสือ 15 เล่ม ต่อจากนั
นเป็นศาสตร์ของนิกายมาธ
ยมิก (เล่ม 16 – 33) ต่อจากนั
นก็เป็นอรรถกถาของสูตรหลายสูตร (เล่ม 34 – 43) แลว้จึงถึงศาสตร์
ของนิกายโยคาจาร (เล่ม 44 – 61) คมัภีร์หมวดนี
รวมเอาคมัภีร์ของมหายาน และยงัมีอีกประมาณ 30 
เล่มที�เกี�ยวกบัศาสตร์ของหินยาน ในเล่มที� 94 ตอนสามศาสตร์อนัเลื�องชื�อของพทุธศาสนาก็ถึงตอน
จบ ต่อจากนั
นอีก 30 เล่มเป็นงานแปลจากภาษาสันสกฤต เกี�ยวกบัวิชาที�เกี�ยวขอ้งกบัพุทธศาสนา
บางวิชา เช่น ตรรกศาสตร์ ไวยากรณ์ แพทยศาสตร์ ศิลปะและการช่างกบัเศรษฐศาสตร์อีกหลาย
แขนง ส่วน 13 เล่มสุดทา้ยเป็นภาษาทิเบตวา่ดว้ยเรื�องทางวชิาการบางอยา่ง...47 

จุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาลทัธิวชัรยานแบบทิเบต ไม่ไดมี้ความแตกต่าง
กับลัทธิอื�น ๆ นั�นคือ การมุ่งสู่การตรัสรู้ โดยหนทางเข้าถึงการตรัสรู้ลัทธิวชัรยานแบบทิเบต

                                                 
46 ผาสุข อินทราวธุ, พทุธปฏิมาฝ่ายมหายาน (กรุงเทพมหานคร : อกัษรสมยั, 2543), 45 – 46. 
47

 เอดเวร์ิด คอนซ์, พทุธศาสนา : สาระและพฒันาการ, 29. 
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เนน้หนกัในเรื�อง ความกรุณาและปัญญาเป็นสาํคญั หากขาดสิ�งใดสิ�งหนึ�งไปก็ไม่อาจเขา้ถึงการตรัส
รู้ได ้

...หลกัสําคญัของพุทธศาสนาแบบธิเบตนั
น กล่าวไดว้่าสรุปลงดว้ยคาํเพียง 2 คาํ คือปัญญา
และกรุณา ปัญญาเป็นสิ�งซึ�งจะตอ้งเกิดขึ
นแก่เรา เราจะตอ้งแสวงหามา ส่วนกรุณานั
นเป็นสิ�งซึ� งเรา
แสดงออกไปได ้เป็นการกระทาํ และเป็นอุบาย ซึ� งจะให้เราไดม้าซึ� งปัญญา คุณธรรมทั
งสองขอ้นี
  
เมื�อรวมกนัถึงขั
นที�สมบูรณ์โดยสิ
นเชิงแลว้ ยอ่มก่อใหเ้กิดการตรัสรู้ จะขาดอยา่งใดอยา่งหนึ�ง หาได้
ไม่...48 

จากความกรุณาอนัเป็นหลกัธรรมสําคญัของชาวทิเบต การนบัถือพระโพธิสัตวอ์ว
โลกิเตศวร และนางปราชญาคือพระนางตารา ซึ� งทั
งสองพระองคท์รงเป็นพระโพธิสัตวแ์ห่งความ
กรุณา จึงไดรั้บการนบัถืออยา่งมากในหมู่ชาวทิเบต ความศรัทธานี
บ่อยครั
 งชาวทิเบตจึงถือเอาบุคคล
ผูมี้พระคุณต่อชนชาติตนหรือผูป้กครองว่าเป็นอวตารของพระโพธิสัตวอ์วโลกิเตศวร เช่น การ
ถือเอาพระเจา้ซงซนั กมัโป และองคท์ะไลลามะทุกพระองค ์เป็นอวตารของพระโพธิสัตวอ์วโลกิเต
ศวร เป็นตน้ 

นอกจากนี
พระพุทธศาสนาลทัธิวชัรยานแบบทิเบตยงัเนน้ย ํ
าเรื�องความเป็นเอกภาพ
ของกาย วาจา และใจ ที�ต้องชําระให้บริสุทธิw ไปพร้อม ๆ กัน ประกอบกับ ความเชื� อทาง
พระพุทธศาสนาเรื�องกรรมและชีวิตในภพหนา้ ฝั�งรากลึกในความเชื�อและวิถีชีวิตของชาวทิเบต ทาํ
ใหช้าวทิเบตนิยมท่องมนตร์ประจาํองคพ์ระพุทธเจา้หรือพระโพธิสัตวอ์ยูต่ลอดเวลา บา้งตั
งปณิธาน
เป็นหมื�นเป็นแสนจบ เพื�อเป็นการสะสมบุญกุศล อีกทั
งยงัอยู่บนความเชื�อเรื� องพุทธภาวะแบบ
พระพุทธศาสนาลทัธิตนัตระแบบอินเดียที�ว่า หากสามารถสาธยายมนตร์ให้เต็มที�และถูกตอ้งตาม
หลกัแล้วก็สามารถรู้ธรรมในชั�วขณะจิตหรืออึดใจเดียวก็ได้49 การเดินทางจาริกแสวงบุญไปยงั
สถานที�ศกัดิw สิทธิw ต่าง ๆ เช่น เขาไกรลาส หรือวดัสาํคญั ก็เป็นวิธีการสะสมบุญอีกประการหนึ�ง โดย
ผูจ้าริกนั
นจะตั
งจิตแน่วแน่และท่องมนตร์อยูต่ลอดเวลา ร่วมกบัการกม้ลงกราบอษัฎางคประดิษฐ์ไป
ดว้ย การปฏิบติัเช่นนี
แมว้า่เป็นการปฏิบติัที�ยากลาํบาก เนื�องจากผูป้ฏิบติัตอ้งมีร่างกายที�แข็งแรงและ
ใช้ความอดทนสูงจนบางครั
 งใช้เวลาร่วมปี แต่ชาวทิเบตก็ยงัคงกระทาํเพราะความเชื�อเรื�อง กรรม 
การชาํระกาย วาจา ใจให้บริสุทธิw  และการสะสมบุญกุศลเพื�อชีวิตในภพหน้า จนไปถึงเป็นการ
ปฏิบติัเพื�อเขา้ถึงการตรัสรู้นั�นเอง 

                                                 
48 สุลกัษณ์ ศิวรักษ ์[ส. ศิวรักษ]์, ของดีจากธิเบต (กรุงเทพมหานคร : คณะกรรมการศาสนาเพื(อการ

พฒันา, 2530), 23. 
49

 บุณย ์นิลเกษ, พทุธศาสนามหายาน, 143. 
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ธรรมเนียมการนบัถือพระอาจารยผ์ูชี้
 แนะแนวทางปฏิบติัและหลกัปรัชญา เป็นสิ�งที�ผู ้
ปฏิบติัธรรมลทัธิวชัรยานแบบทิเบตใหค้วามสาํคญัไม่นอ้ยไปกวา่หลกัธรรมคาํสอน ทั
งนี
 ศิษยแ์ต่ละ
คนยอ่มมีศกัยภาพแตกต่างกนัไป พระอาจารยจ์าํเป็นตอ้งประยุกตว์ิธีการสอนให้สอดคลอ้งกบัศิษย์
แต่ละคน ฉะนั
นหากไม่มีพระอาจารยศิ์ษยก์็ไม่อาจเขา้ถึงพระธรรมอนัลึกซึ
 งได ้แมแ้ต่ในบทสวดก็
เอ่ยเคารพพระอาจารยก่์อนพระรัตนตรัย บทสวดนี
 มีว่า นโมคุรุเบ นโมพุทธายะ นโมธรรมายะ 
นโมสังฆายะ50 

และเมื�อพิจารณาเรื� องการกลับชาติมาเกิดมาผนวกกับสายสัมพนัธ์ระหว่างพระ
อาจารยก์บัศิษยแ์ล้ว ลทัธิวชัรยานแบบทิเบตยงัเชื�อว่า พระอาจารยผ์ูป้ฏิบติัธรรมขั
นสูงสามารถ
กาํเนิดชาติภพต่อไปของตนได้ เมื�อพระอาจารยรู์ปนั
นมรณภาพ ย่อมเป็นหน้าที�ของศิษยจ์ะตอ้ง
แสวงหาชาติกาํเนิดใหม่ของพระอาจารยข์องตนให้พบ เด็กผูเ้ป็นชาติกาํเนิดใหม่นี
 ถูกเรียกวา่ ทรุกุ 
จะได้รับการสั�งสอนทางศาสนาอย่างเคร่งครัดเพื�อสืบสายพระศาสนาต่อไป การแสวงหาผูด้าํรง
ตาํแหน่งทะไลลามะและปันเชนลามะ เป็นตวัอย่างที�ชัดเจนอย่างยิ�งในสายสัมพนัธ์ระหว่างพระ
อาจารยก์บัศิษยแ์ละการกลบัชาติมาเกิด 

...ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ปัญเช็นลามะและองค์ดาไลลามะ โดยปกติเป็นความสัมพนัธ์
แบบครู – ศิษย ์ความสัมพนัธ์นี
 เกิดจากการที�องค์ดาไลลามะที� 5 ทรงแต่งตั
งให้พระอาจารยข์อง
พระองคด์าํรงตาํแหน่งปัญเช็นลามะ และประกาศวา่เป็นนิรมาณกายของพระพุทธเจา้อมิตาภะ ซึ� ง
เปรียบเสมือนพระอาจารยข์องพระอวโลกิเตศวร เมื�อเป็นเช่นนี
องคปั์ญเช็นลามะจึงมีสถานภาพเป็น
ครูและองคด์าไลลามะมีสถานภาพเป็นศิษย ์ในทางปฏิบติั องคใ์ดที�มีพระชนมพรรษามากกวา่ องค์
นั
นก็จะดาํรงตาํแหน่งเป็นพระอาจารย.์..51 

ทั
งหลกัปัญญาและกรุณา ความเคารพบูชาพระอาจารยเ์สมือนพระพุทธเจา้ และการ
สะสมบุญด้วยกา รท่องม นตร์  เ ป็นเพีย งตัวอย่ างหนึ� ง ที� สะท้อนให้ เ ห็นถึง อิท ธิพลของ
พระพุทธศาสนาลทัธิวชัรยานที�ทิเบตไดรั้บจากอินเดีย การปรับปรุงลทัธิวชัรยานเพื�อให้เขา้กบัความ
เชื�อพื
นถิ�นของทิเบต และการก่อเกิดนักคิดนักปรัชญาศาสนาชาวทิเบตอีกจาํนวนมาก ย่อมทาํให้
ลทัธิวชัรยานแปรเปลี�ยนไปจากเดิม และถูกพฒันาแตกแขนงออกเป็นนิกายในทิเบตเองอีกจาํนวน
มาก พระพุทธศาสนาลทัธิวชัรยานแบบทิเบตมีนิกายสาํคญั ดงันี
  

 .# นิกายนิงมะ นิกายนิงมะอา้งว่าถือกาํเนิดจากปฐมาจารยช์าวอินเดีย คือ ปัทม
สัมภวะ ซึ� งเดินทางมาทิเบตตามคาํเชิญของพระเจา้ตรี]ซง เตเซ็น เพื�อให้มาช่วยปราบภูตผีมารร้ายที�
เป็นอุปสรรคต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ปัทมสัมภวะ ไม่ใช่พระภิกษุแต่เป็นโยคีผูท้รงความรู้

                                                 
50

 สุลกัษณ์ ศิวรักษ ์[ส. ศิวรักษ]์, ของดีจากธิเบต, 17. 
51

 กฤษดาวรรณ หงศล์ดารมภ,์ ทิเบต : ขอบฟ้าที(สูญหายไป, 112. 
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โดยเฉพาะในสายของตนัตระ นอกจากจะปราบภูติผีมารร้ายสําเร็จแลว้ ยงัทาํให้ภูติผีปีศาจทั
งหลาย
หันมารับนับถือพระพุทธศาสนาและช่วยปกป้องพระศาสนาอีกด้วย ชาวทิเบตโดยทั�วไปจึงเรียก
อาจารยปั์ทมสัมภวะ ดว้ยความยกย่องเทิดทูนวา่ คุรุริมโปเช ซึ� งแปลไดว้่า ท่านอาจารยผ์ูป้ระเสริฐ 
คุรุริมโปเชร่วมมือกบัพระภิกษุศานตรักษิต ซึ� งไดเ้ขา้มาเผยแผพ่ระพุทธศาสนาอยูก่่อนหนา้นั
นแลว้ 
ช่วยกนัสร้างวดัซมัเย เป็นวดัในพระพุทธศาสนาวดัแรกในทิเบต และต่อมากลายเป็นศูนยก์ลางทาง
การศึกษาพระพุทธศาสนาที�สําคญั และเป็นแหล่งแปลคมัภีร์สําคญัในวรรณคดีพุทธศาสนาออกสู่
ภาษาทิเบต 

คุรุริมโปเชเผยแผ่คาํสอนในลทัธิตนัตระให้แก่เหล่าศิษย ์ซึ� งมีอยู่หลายท่านที�
สําเร็จในวิชาความรู้ที�ไดรั้บจากพระอาจารย ์ปัจจุบนัคาํสอนในลทัธิตนัตระของคุรุริมโปเชยงัคง
ไดรั้บการสืบทอดอยู ่

...นิกายนิงมะแบ่งคาํสอนในพทุธศาสนาออกเป็น นวยาน (ยานทั
ง U) สามยานแรกเป็นที�รู้จกั
กนัทั�วไปคือ สาวกยาน ปัจเจกพุทธยาน และโพธิสัตวยาน ยานทั
งสามนี
 คือ ตามคาํสอนของพระ
พทุธองคที์�ปรากฏในพระสูตร จากนั
นก็เป็นตนัตระสาม ไดแ้ก่ กิริยาตนัตระ เนน้ในการปฏิบติัทาง
กายใหถู้กตอ้ง อุปตนัตระ เป็นการทาํสมาธิโดยการเพง่ในพระพทุธเจา้และพระโพธิสตัต ์และโยคะ
ตนัตระ เป็นการพฒันาพลงัจิตที�สอนโดยวชัรสัตว ์จากนั
นก็มาถึงตนัตระขั
นสูงอีก S ยาน คือ มหา
โยคะ เนน้การปฏิบติัการละวางความยึดมั�นถือมั�น อนุโยคะ ฝึกการทาํสมาธิเป็นหนึ�งกบัวชัรกาย 
เพื�อเขา้ถึงความตระหนกัรู้ชั
นรากฐาน และสุดทา้ย คือ อติโยคะ พุ่งไปที�ขั
นสูงสุดของการปฏิบติั 
เพื�อใหโ้ยคีไดก้า้วขา้มโลกียะตามคาํสอนของสมนัตภทัรพทุธะ...52 

นอกจากนี
 ยงัมีหลกัคาํสอนที�เรียกว่า ซอกเช็น (Dzogchen) หรือมหาบารมี ซึ� ง
ตอ้งไดรั้บการสอนจากพระอาจารยโ์ดยตรง 

...ซอกเช็น (มหาบารมี) เป็นคาํสอนและการปฏิบติัที�มีลกัษณะเฉพาะของนิกายนี
  โดยไม่เป็น
นกับวช ฆราวาสก็สามารถปฏิบติัและเขา้ถึงไดโ้ดยการสวดพระนามของคุรุริมโปเช ทุกวนัที� Tz 
และวนัที� QR ของเดือน ตามปฏิทินจนัทรคติ เป็นวนัถวายบูชา มีการเขา้เงียบ (retreat) เป็นเวลา S ปี 
S เดือน ตามลาํพงัหรือมีเพื�อนร่วมปฏิบติัดว้ย…53 

ตามประวติัของพระพุทธศาสนาลทัธิวชัรยาน เชื�อวา่คาํสอนของพระพุทธเจา้ถูก
สืบทอดมา 3 สายด้วยกัน คือ สายตามที�พระพุทธเจ้าทรงตั
 งพระทัย หมายถึงคําสอนของ
พระธรรมกายของพระสมนัตภทัรพุทธเจา้54 ซึ� งในนิกายนิงมะถือเอาพระองค์เป็นพระอาทิพุทธ 
ระดบัคาํสอนในสายนี
 สูงเกินกว่าปุถุชนธรรมดาจะเขา้ถึง สายที�สองคือ สายของผูท้รงความรู้ 

                                                 
52

 ฉตัรสุมาลย ์กบิลสิงห์ ษฏัเสน, พระพทุธศาสนาแบบธิเบต, 51 – de. 
53

 เรื(องเดียวกนั. 
54

 เรื(องเดียวกนั. 
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หมายถึงคาํสอนจากสัมโภคกายที�มีรากฐานมาจากพระวชัรสัตวแ์ละพระวชัรปาณี ซึ� งสืบสายทาง
มนุษยผ์า่น การับดอร์เจ (Garab Dorje) จากดินแดนของฑากินี และสายที�สามคือ สายกระซิบผา่น
ทางมนุษย ์เป็นสายคาํสอนจากนิรมานกายที�มีรากฐานมาจากพระธยานิพุทธ 5 พระองค ์สายที�สามนี

ใช้สอนคนทั�วไปมากที�สุด ส่วนสองสายแรกนั
 นยงัคงมีอยู่เฉพาะพระอาจารย์ซอกเช็นขั
นสูง
เท่านั
น55 

นิกายนิงมะมกัถูกเรียกอีกชื�อว่า นิกายหมวกแดง ตามสีของหมวกที�พระสงฆ์
ประจาํนิกายนี
สวมเมื�อประกอบพิธีกรรม 

 .� นิกายกาจู นิกายกาจูมีรากฐานความเป็นมาอยู่ 2 แหล่ง คือ จากอาจารยม์าร์
ปะโชคี โลโด (Marpa Chökyi Lodrö ค.ศ. 1012 – 1089) และทุงโป ญาลจอร์ (Keydrup Khyungpo 
Naljor ค.ศ. 978 – 1079) อาจารยม์าร์ปะ เป็นนกัแปลผูมี้ชื�อเสียงคนหนึ�งของทิเบต ท่านเดินทางไป
แสวงหาธรรมะที�อินเดีย 3 ครั
 งและที�เนปาล 4 ครั
 ง โดยเป็นศิษยข์องพระอาจารยแ์ละโยคีหลายท่าน 
พระอาจารยค์นสาํคญั คือ นาโรปะ (Naropa ค.ศ. 1016 – 1100) และไมตรีปะ (Maitripa ค.ศ. Tzz� – 
Tz��) โดยท่านมาร์ปะไดรั้บคาํสอนสายตนัตระที�เรียกวา่ สายทั
งสี�  จากพระอาจารยน์าโรปะโดยตรง 
ไดแ้ก่ กายมายา การสืบทอดวิญญาณ (Consciousness) ความฝันและแสงโอภาส รวมทั
งความร้อน
ภายใน ซึ� งคาํสอนนี
ไดรั้บการถ่ายทอดมาจากพระอาจารยติ์โลปะ (Tilopa ค.ศ. 988 – 1069) อีกทอด
หนึ�ง คาํสอนนี
มาจากเหล่าคาํสอนที�เป็นรากฐานความรู้คือจากพระพุทธเจา้วชัรธร56 ซึ� งนิกายกาจูถือ
พระองค์เป็นพระอาทิพุทธ ศิษยผ์ูสื้บทอดคาํสอนคนสําคญัในนิกายกาจู อาทิ มิลาเรปะ (Milarepa 
ค.ศ. 1040 – 1123) ซึ� งเป็นทั
งโยคีและกวีคนสําคญัของทิเบต และท่านกมัโปปะ (Gampopa ค.ศ. 
1084 – 1161) ผูเ้ป็นศิษยข์องท่านมิลาเรปะ คาํสอนในนิกายกาจูเนน้การฝึกปฏิบติัในสายสมาธิและ
สายการฝึกฝนทางปรัชญา 

นอกจากนี
 นิกายกาจูยงัไดแ้บ่งยอ่ยออกเป็นหลายสาย โดยมีสายของ ดกัโปกาจู 
(Dagpo Kagyu) เป็นสายหลกั จากสายดกัโปกาจูก่อให้เกิดนิกายย่อยอีก 4 นิกาย ไดแ้ก่ เซลปะกาจู 
(Tsalpa Kagyu) บารอมกาจู (Barom Kagyu) ฟักดูกาจู (Phagdru Kagyu) และการ์มะกาจู (Karma 
Kagyu)57 ซึ� งนิกายการ์มะกาจูนี
  เป็นสายที�เริ�มตน้โดยการ์มะปะองค์แรก คือ ดุสุม เค็นปะ (Düsum 
Khyenpa ค.ศ. 1110 – 1193) ซึ� งตาํแหน่งการ์มะปะนี
ไดรั้บการสืบทอดตามประเพณีการกลบัชาติมา

                                                 
55

 เรื(องเดียวกนั, 54. 
56

 เรื(องเดียวกนั, 56. 
57

 เรื(องเดียวกนั, 60 – 62. 
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เกิดของทิเบต ที�รู้จกักนัในชื�อ ทรุกุ ปัจจุบนัตาํแหน่งการ์มะปะไดรั้บการสืบทอดจนถึงองคที์� 17 คือ 
ออกเยน ทรินเลย ์ดอร์เจ (Ogyen Trinley Dorje ค.ศ. 1985 – ปัจจุบนั) 

ส่วนแหล่งกาํเนิดของนิกายกาจูอีกแหล่งหนึ�ง คือจากการก่อตั
งของทุงโป ญาล
จอร์ ซึ� งไม่พอใจการปฏิบติัของลทัธิเพินและซอกเช็น จึงเดินทางไปเนปาลและอินเดียเพื�อศึกษา
ธรรมะจากพระอาจารยแ์ละโยคีหลายท่าน จนชาํนาญทั
งหลกัธรรมที�เปิดเผยและรหัสยนยั รวมถึง
การปฏิบติัสมาธิ นอกจากนี
 ท่านทุงโป ญาลจอร์ ยงัได้เล่าเรียนจากพระนางฑากินี และเมื�อท่าน
กลบัมายงัทิเบตไดบ้วชเป็นพระภิกษุในนิกายกดมั 

ไม่ว่านิกายกาจูจะแบ่งแยกย่อยออกไปหลายนิกาย แต่ยงัคงมีแนวทางคาํสอน
หลกัในโยคะทั
งหกของท่านนาโปปะ และมหามุทรา ความแตกต่างระหว่างนิกายเป็นเพียงความ
แตกต่างในวธีิการสอนของพระอาจารยแ์ต่ละคน58 

 .  นิกายสาเกีย นิกายสาเกียได้รับการก่อตั
 งโดย คอน คอนจ็อก เจลโป (Khon 
Konchog Gyalpo ค.ศ. 1034 - 1102) ซึ� งเป็นเชื
อสายตระกลูขนุนางโบราณ ท่านเป็นศิษยเ์อกของคาย
ธร ดรอกมี สาเกียเยเช (Drogmi ค.ศ. 992 – 1072) ซึ� งเดินทางไปอินเดียและรับคาํสอนเรื�องกาลจกัร 
มรรควิถีและผลจากพระอาจารยใ์นอินเดียหลายท่าน โดยเฉพาะอยา่งยิ�งการรับคาํสอนจากโยคีชาว
อินเดียชื�อ วิรูปะ (Virupa ค.ศ. ?)59 คอน คอนจ็อก เจลโป สร้างวดัขึ
นในแควน้ซงั ซึ� งอยูบ่ริเวณภาค
กลางของทิเบตโดยใชชื้�อวา่ วดัสาเกีย หรือวดัดินสีเทา ชื�อนิกายจึงไดชื้�อตามวดันี
  

พระอาจารยค์นสําคญัของนิกายนี
  คือ สาเกียบณัฑิต ซึ� งไดรั้บการศึกษาปรัชญา
ของพุทธศาสนาและศาสตร์แขนงต่าง ๆ อาทิ ตรรกศาสตร์ สันสกฤต โคลง ฉนัท ์โหราศาสตร์ และ
ศิลปะจากอาจารยช์าวอินเดีย เนปาล แคชมีร์ และทิเบต ท่านจึงเป็นผูมี้ความรู้ความชาํนาญอย่าง
กวา้งขวาง นอกจากนี
 ในปี ค.ศ. 1244 ท่านยงัไดรั้บนิมนตจ์าก โกดนัข่าน ผูเ้ป็นหลานของพระเจา้
เจงกิสข่านแห่งราชวงศ์หยวน ซึ� งประทบัใจในชื�อเสียงของท่าน ให้เดินทางไปเผยแผ่ศาสนาที�
มองโกเลียด้วย60 จากการอุปถมัภ์ของผูป้กครองแห่งราชวงศ์หยวน ทาํให้นิกายสาเกียมีอิทธิพล
เหนือนิกายอื�น ๆ ในสมยัเดียวกนัรวมทั
งมีส่วนร่วมในการเมืองการปกครองของทิเบตดว้ย 

                                                 
58

 เรื(องเดียวกนั, 63. 
59

 เรื(องเดียวกนั, 64, 67. 
60

 เรื(องเดียวกนั, 67. 
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นิกายสาเกียมีการแบ่งแยกออกเป็นนิกายย่อย ๆ เช่นเดียวกบันิกายอื�น ๆ ดงัที�
กล่าวมาแลว้ โดยยงัคงมีแก่นคาํสอนและหลกัปฏิบติัร่วมกนัคือ ลมัเดร (Lamdré) มรรควิถีและผล 
ซึ� งทา้ยที�สุดจะนาํผูป้ฏิบติัไปสู่เหวชัระ61 

 .& นิกายเกลุก นิกายเกลุก ก่อตั
งขึ
นโดยพระอาจารยส์องขะปะ ไดรั้บการพฒันามา
จากนิกายกดมัของพระอาจารยอ์ติศะ ซึ� งนิกายกดมันั
นเกิดจากการปรับปรุงนิกายนิงมะแต่เดิมมาอีก
ทอดหนึ�ง พระอาจารยส์องขะปะเป็นผูฝั้กใฝ่ในการศึกษาธรรมะตั
งแต่วยัเยาว ์เมื�อเจริญวยัขึ
นท่าน
ไดเ้ดินทางเพื�อแสวงหาความรู้และศึกษาธรรมะจากพระอาจารยนิ์กายต่าง ๆ 

...เริ�มตน้จากอาจารยเ์ซ็นงะ โชกบี เจลโป โดยไดรั้บคาํสอนเกี�ยวกบัจิตตรัสรู้และมหามุทรา 
เรียนการแพทยจ์ากอาจารย ์คอนช็อก จบั ที�ดรีกงุ ที�เนถงั เดวาจนั ไดเ้รียนพระคมัภีร์เพื�อความเขา้ใจ
ที�แจ่มชดั และปัญญาบารมี มีความเชี�ยวชาญในตรรกวิภาษ (Ornament for Clear Realization) จน
เป็นที�เลื�องลือในความสามารถ นอกจากนั
นยงัเดินทางไปวดัสกัยะเพื�อศึกษาพระวินยั ปรากฏการณ์
วิทยา การรับรู้ที� ถูกต้อง มาธยมิกและคุยหสมาช กับลามะ เช่น คาซิปะโลเซล และเร็นคะวะ 
นอกจากนั
นยงัได้รับถ่ายทอดคาํสอนของ นาโรปะ กาลจักร มหามุทรา มรรควิถีและผล จักร
สมัภวะ...62 

ภายหลงัคาํสอนต่าง ๆ ไดถู้กถ่ายทอดสู่ศิษยข์องท่านสองขะปะ และไดพ้ฒันา
ต่อมาเป็นนิกายเกลุก หลกัปฏิบติัของนิกายเกลุกมุ่งเนน้ดา้นความเคร่งครัดในพระวินยัเป็นอยา่งยิ�ง 
โดยถือเป็นพื
นฐานสําคญัสําหรับการศึกษาและปฏิบติัพระพุทธศาสนา มีแนวทางการศึกษาอย่าง
เป็นวิชาการ เน้นการสอนทั
งพระสูตรและตนัตระ ที�สําคญัคือเนน้การวิเคราะห์ผ่านการฝึกฝนดว้ย
วธีิตรรกวภิาษ63 

ทะไลลามะ เป็นชื�อเรียกตาํแหน่งผูน้ําของนิกายเกลุก มีอาํนาจปกครองทั
 ง
ในทางโลกและทางธรรม พระนามนี
 ไดรั้บการแต่งตั
งขึ
นจากอลัตนัข่านแห่งมองโกเลียประมาณ
ปลายคริสตศ์ตวรรษที� 16 คาํวา่ ทะไล ในภาษามองโกเลียหมายถึง ทะเล ซึ� งตรงกบัคาํวา่ เกียโซ ใน
ภาษาทิเบต ฉะนั
นคาํวา่ ทะไลลามะ จึงหมายถึงพระอาจารยผ์ูท้รงความรู้กวา้งขวางดุจมหาสมุทร64 
การสืบทอดตาํแหน่งผูน้าํของนิกายนี
 เป็นไปตามประเพณีการกลบัชาติมาเกิดหรือทรุกุเช่นเดียวกบั
นิกายกาจู ซึ� งมีความเชื�อวา่พระโพธิสัตวอ์วโลกิเตศวรทรงอวตารเป็นทะไลลามะ โซนมัเกียโซ ได้
ดาํรงตาํแหน่งนี
 เป็นองคแ์รก โดยทรงเป็นทะไลลามะองคที์� 3 ส่วนทะไลลามะองคที์� 1 และ 2 ซึ� ง
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 เรื(องเดียวกนั, 69. 
62

 เรื(องเดียวกนั, 73. 
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 เรื(องเดียวกนั, 75. 
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 เรื(องเดียวกนั, 33. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



37 

เป็นพระอดีตชาติของพระองค์ไดรั้บการแต่งตั
งในภายหลงั นอกจากนี
 ยงัมีการแต่งตั
งตาํแหน่งปัน
เชนลามะซึ� งเป็นผู ้นําทางศาสนารองจากทะไลลามะ โดยมีความเชื�อว่าทรงเป็นอวตารของ
พระพุทธเจา้อมิตาภะ ตาํแหน่งปันเชนลามะองคแ์รกคือ โลซงัชอสเกียน ซึ� งเป็นพระอาจารยข์องทะ
ไลลามะองคที์� 4 และ 5 

ปัจจุบนัตาํแหน่งทะไลลามะไดรั้บการสืบทอดมาจนถึงอนัดบัที� 14 ทรงพระนาม
วา่ เท็นซิน เกียโซ พระองคย์งัคงเป็นผูน้าํสูงสุดในดา้นพระพุทธศาสนาลทัธิวชัรยานแบบทิเบตทุก
นิกาย รวมทั
งศาสนาเพินของทิเบตด้วย อย่างไรก็ตามนับตั
งแต่ทิเบตสูญเสียเอกราชจากการเขา้
ปกครองของจีนในปี ค.ศ. 1959 พระองคผ์ูท้รงดาํรงตาํแหน่งผูน้าํสูงสุดทางการปกครองจึงตอ้งทรง
ลี
ภยัทางการเมืองมาพาํนกัที�อินเดียจนถึงปัจจุบนั 

นิกายเกลุกถือเอาพระวชัรธรเป็นพระอาทิพุทธ มีพระไมเตรยะ (อนาคตพุทธะ) 
เป็นแรงบนัดาลใจ และเทิดทูนปัญญาของพระมญัชุศรีโพธิสัตว์65 มกัถูกเรียกวา่ นิกายหมวกเหลือง 
ซึ� งเป็นชื�อเรียกจากหมวกของพระสงฆป์ระจาํนิกายนี
  
 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาลทัธิวชัรยานแบบทเิบตในประเทศไทย 

สังคมชาวพุทธในประเทศไทยนั
นคุน้ชินกบัประเพณีและวฒันธรรมอนัมีรากฐานมา
จากพระพุทธศาสนาลทัธิเถรวาทซึ�งมีผูน้บัถืออยูเ่ป็นจาํนวนมาก นอกจากนี
ก็รู้จกัและใหก้ารยอมรับ
กบัพระพุทธศาสนาลทัธิมหายานของอนมันิกายและจีนนิกายซึ� งถูกนาํมาเผยแผ่โดยชาวญวนและ
ชาวจีนตามลาํดบั ทวา่พระพุทธศาสนาลทัธิวชัรยานโดยเฉพาะลทัธิวชัรยานแบบทิเบตถือวา่ยงัเป็น
สิ�งใหม่ที�ชาวพุทธในประเทศไทยยงัขาดการศึกษาและทาํความเขา้ใจอยูเ่ป็นอยา่งมาก 

ในแง่ของการนบัถือพระพุทธศาสนาลทัธิวชัรยานนั
นมีหลกัฐานทางโบราณคดีที�บ่งชี
 วา่
ในอดีตประเทศไทยบางพื
นที�โดยเฉพาะพื
นที�ทางภาคใตแ้ละภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเคยนบัถือ
พระพุทธศาสนาลทัธิวชัรยานมาก่อน หากแต่การนบัถือนี
ไดเ้สื�อมถอยความนิยมลงไปตามกาลเวลา 
หลงัจากนั
นความนิยมนบัถือลทัธิวชัรยานในประเทศไทยแทบไม่ปรากฏอีก จนกระทั�งความสนใจ
ศึกษาลทัธิความเชื�อต่างศาสนาของนกัวิชาการไทยเริ�มปรากฏให้เห็นในช่วงประมาณปลายพุทธ
ศตวรรษที� 25 จากผลงานแปลและเรียบเรียงจากเอกสารภาษาต่างประเทศ พระพุทธศาสนาลทัธิ
วชัรยานจึงไดถู้กเผยแผ่อีกครั
 งหนึ� งในรูปแบบขององค์ความรู้ด้านวิชาการ การศึกษาคน้ควา้โดย
นกัวิชาการไทยในระยะนี
 ทาํให้สังคมไทยมีโอกาสรู้จกัพระพุทธศาสนาลทัธิวชัรยานแบบทิเบต 
รวมทั
งประเทศทิเบตผา่นทศันะของชาวต่างประเทศอีกดว้ย ประกอบกบัในปี ค.ศ. 1959 ประเทศ
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 พระมหาสมจินต ์สมฺมาป0ฺโญ, อารยธรรมพทุธศาสนาในทิเบต, 45. 
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ทิเบตไดสู้ญเสียเอกราชให้แก่จีน เป็นเหตุให้ชาวทิเบตตอ้งลี
ภยัไปยงัต่างประเทศจาํนวนมาก ซึ� ง
รวมทั
งองค์ทะไลลามะผูเ้ป็นประมุขทั
งทางโลกและทางธรรมของทิเบต และเหล่าพระอาจารย์
สําคญัหลายรูปด้วย องค์ความรู้ด้านประเพณีวฒันธรรมและพระพุทธศาสนาลทัธิวชัรยานแบบ
ทิเบตจึงมีโอกาสเผยแผไ่ปทั�วโลก 

การรับรู้เรื�องราวเกี�ยวกบัทิเบตของชาวไทยนั
นในระยะแรกผ่านหนงัสือที�แปลมาจาก
เอกสารของชาวตะวนัตกที�เดินทางเขา้ไปสํารวจ ซึ� งมีขอ้มูลทั
งที�ถูกบา้งและเขา้ใจผิดก็มีอยูจ่าํนวน
ไม่นอ้ย โดยเฉพาะอยา่งยิ�งความเขา้ใจเกี�ยวกบัศาสนาของชาวทิเบตอาจเป็นเรื�องไม่คุน้ชินอยา่งมาก
สาํหรับผูที้�ไม่ใช่พุทธศาสนิกชน แมแ้ต่ในสังคมพุทธศาสนาของประเทศไทยเอง พุทธศาสนาลทัธิ
วชัรยานแบบทิเบตก็ยงัไม่เป็นที�แพร่หลายในวงกวา้ง หนังสือที�เรียบเรียงองค์ความรู้เกี�ยวกับ
พระพุทธศาสนาลทัธิวชัรยานแบบทิเบตระยะแรก เช่น “ลทัธิของเพื�อน” ซึ� งเรียบเรียงโดยพระยา
อนุมานราชธนและพระสารประเสริฐ หรือ เสฐียรโกเศศและนาคะประทีป อนัเป็นนามแฝงของ
นกัวชิาการทั
งสองท่าน 

อย่างไรก็ตามการมีหลักธรรมอันเป็นแก่นแท้ทางพระพุทธศาสนาร่วมกันของ
พุทธศาสนิกชนชาวไทยและทิเบตเป็นส่วนหนึ� งที�ทาํให้พุทธศาสนิกชนไทยเริ�มศึกษาลทัธิวชัรยา
นของทิเบตอยา่งจริงจงัเพิ�มขึ
น เพื�อเผยแผแ่ละสร้างความเขา้ใจที�ถูกตอ้งเกี�ยวกบัประเพณีวฒันธรรม
และพระพุทธศาสนาลทัธิวชัรยานของทิเบต ไม่เพียงแค่การศึกษาคน้ควา้ของนกัวิชาการเท่านั
น 
พระสงฆ์ในประเทศไทยก็ให้ความสําคญัต่อแนวคิดปรัชญาและการปฏิบติัของลทัธิวชัรยานแบบ
ทิเบตดว้ย 

#. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาลทัธิวัชรยานแบบทิเบตโดยฝ่ายสงฆ์ การวางรากฐานทาง
ลทัธิวชัรยานแบบทิเบตในประเทศไทยอยา่งเป็นทางการนั
นยงัไม่ปรากฏเด่นชดั เวน้แต่ปรากฏเป็น
องค์ประกอบส่วนหนึ� งลทัธิมหายานในประเทศไทย อาทิ รูปแบบสถาปัตยกรรม พุทธศิลป์ หรือ
แมแ้ต่พิธีกรรม ศาสนสถานลทัธิมหายานจีนนิกายที�มีลกัษณะของลทัธิวชัรยานแบบทิเบตปรากฏ 
เช่น วดัโพธิw เยน็ ที� อ. ท่ามะกา  จ. กาญจนบุรี และวดัโพธิw แมนคุณาราม ที�กรุงเทพมหานคร เป็นตน้ 
ทั
งนี
 พระมหาคณาจารยจี์นธรรมสมาธิวตัร (โพธิw แจง้มหาเถระ) ซึ� งเป็นอดีตเจา้อาวาสวดัโพธิw เย็น 
และวดัโพธิw แมนคุณาราม เป็นผูห้นึ� งที�นาํหลักธรรมในลทัธิวชัรยานแบบทิเบตเข้ามาเผยแผ่ใน
ประเทศไทยในช่วงพุทธทศวรรษ 2490 (คริสตท์ศวรรษ TU�z) พร้อมกบันาํลกัษณะพุทธศิลป์แบบ
ทิเบตเขา้มาพร้อมกนัดว้ย 

#.# ประวัติพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (โพธิ1แจ้งมหาเถระ) พระมหา
คณาจารยจี์นธรรมสมาธิวตัร (โพธิw แจง้) เดิมชื�อ ธง ในสกุลอึ
 ง เกิดเมื�อวนัที� 16 เดือน 6 ของจีน ปี
ขาล พ.ศ. 2444 (ค.ศ. TUzT) เป็นชาวเมืองเก๊กเอี�ย มณฑลกวางตุง้ ประเทศจีน บิดาเป็นขุนนางชั
น
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ผูใ้หญ่ในตระกูลอึ
 ง มารดาจางไทฮูหยินอยู่ในตระกูลเตีย ท่านเจา้คุณอาจารยก์าํพร้าบิดาตั
งแต่วยั
เยาว ์ท่านจึงเติบโตขึ
นมาดว้ยการอบรมเลี
ยงดูของมารดา จางไทฮูหยนิมารดาของท่านเป็นผูเ้ลื�อมใส
ในพระพุทธศาสนา ไดส้มาทานรักษาอุโบสถศีลถือมงัสวิรัติ สวดมนตภ์าวนาอยูเ่ป็นนิจ และอบรม
บุตรให้เป็นผูป้ระพฤติในธัมมานุธรรมปฏิบติั และมีความกตญั�ูกตเวที ฉะนั
นท่านเจา้คุณอาจารย์
ในวยัเยาวจึ์งมีปฏิภาณไหวพริบดี เฉลียวฉลาด และมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาตามรอยมารดา ท่าน
เขา้ศึกษาตามแบบจีนสมยัเก่า และจบระดบัชั
นมธัยมของประเทศจีนในสมยันั
น เมื�อเขา้สู่วยัหนุ่ม
ท่านไดเ้ขา้รับราชการทหารอยูร่ะยะหนึ�ง 

ในระหว่างที�รับราชการทหารนั
น ท่านเจา้คุณอาจารย์ได้สติบงัเกิดความเบื�อ
หน่ายในชีวิตฆราวาส จึงเลิกรับราชการทหารและตดัสินใจบรรพชา เมื�อท่านทราบถึงความรุ่งเรือง
ของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยแล้ว ในปี พ.ศ. 2470 (ค.ศ. TUQ�) ท่านจึงเดินทางเขา้มายงั
ประเทศไทย เพื�อศึกษาหลักธรรมและสักการะปูชนียสถานต่าง ๆ พร้อมกันนั
นก็แสวงหาพระ
อาจารยที์�มีคุณวุฒิ บารมี และความรู้สูงเพื�อขอบรรพชา ท่านเจา้คุณไดพ้บกบัพระอาจารยห์ล่งงว้น
และบรรพชาในสาํนกัของท่านเมื�อวนัที� 16 มีนาคม พ.ศ. 2471 (ค.ศ. TUQ�) ณ สํานกัสงฆถ์ํ
าประทุน 
(เช็งจุย้ยี�) พระพุทธบาทสระบุรี โดยมีฉายาวา่ “โพธิw แจง้” 

หลงัจากบรรพชาแล้ว ท่านเจา้คุณอาจารยไ์ดมุ้มานะเพียรฝึกปฏิบติัธรรมอย่าง
เคร่งครัดและอดทนต่อความยากลาํบาก แมว้่าตอ้งเผชิญกบัโรคภยัไข้เจ็บและสภาพแวดล้อมที�
ห่างไกลความเจริญท่านก็มิไดย้่อทอ้ ท่านเจา้คุณอาจารยเ์พียรฝึกปฏิบติั ศึกษาพระธรรมวินยั และ
แตกฉานในพระไตรปิฎกรวมเป็นระยะเวลา 6 พรรษา เป็นที�เคารพเลื�อมใสของพุทธศาสนิกชน 
ต่อมาท่านยา้ยมาจาํพรรษาที�สํานกัสงฆห์มี�กงั สะพานอ่อน กรุงเทพมหานคร เนื�องจากในสมยันั
น
คณะสงฆจี์นในประเทศไทยยงัไม่เป็นที�เลื�อมใสของชาวไทยและจีนมากนกั ท่านจึงตั
งปณิธานที�จะ
อุทิศตนเพื�อปรับปรุงคณะสงฆจี์นนิกายในประเทศไทยใหดี้ยิ�งขั
น ดงันั
นท่านจึงเริ�มรับสานุศิษย ์(กุย
อี) เขา้ปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะเป็นรุ่น ๆ รุ่นละประมาณ 100 – 200 คน เพื�อวางรากฐานฐานะ
ของคณะสงฆ์จีนนิกายให้มั�นคง อีกทั
 ง เพื�อรวบรวมกลุ่มพุทธศาสนิกชนไทยและจีนใน
กรุงเทพมหานครใหแ้น่นแฟ้นยิ�งขึ
น66 

                                                 
66 คณะสงฆจี์นนิกาย ชมรมทาํบุญเลี
ยงพระวดัโพธิw แมนคุณาราม, อนุสรณ์งานบาํเพญ็กศุลเนื�องใน

โอกาสครบ 100 ปีชาตกาล พระมหาคณาจารยจี์นธรรมสมาธิวตัร (โพธิw แจง้มหาเถระ) อดีตเจา้คณะใหญ่จีนนิกาย
รูปที� 6 ปฐมเจา้อาวาสและผูส้ถาปนาสร้างวดัโพธิw แมนคุณาราม วดัโพธิw เยน็ วดัโพธิทตัตาราม (กรุงเทพมหานคร : 
ไพบูลยอุ์ตสาหกรรมการพิมพ,์ 2544. พิมพใ์นงานครบ Tzz ปีชาตกาล พระมหาคณาจารยจี์นธรรมสมาธิวตัร 
(โพธิw แจง้มหาเถระ) ตุลาคม QR��), 95. 
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ในปี พ.ศ. 2477 (ค.ศ. TUS�) ท่านเจา้คุณอาจารยจ์าริกไปประเทศจีนครั
 งแรกเพื�อ
เขา้รับการอุปสมบทเมื�อวนัที� 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2477 (ค.ศ. TUS�) ณ วดัญานสถิตย ์(อารามฮุ่ยกือยี�) 
บนภูเขาป๋อฮั
วซวั มณฑลกงัโซว โดยมีพระอุปัชฌายคื์อคณาจารยก์วงยว๊ก ซึ� งวดันี
 เป็นสํานกัปฏิบติั
ธรรมที�มีระเบียบวนิยัและเคร่งครัดที�สุดของจีน ที�แห่งนี
ท่านเจา้คุณอาจารยไ์ดศึ้กษาพระปริยติัธรรม
กบัท่านพระคณาจารยอ์ยูเ่ป็นเวลา 2 ปี หลงัจากนั
นจึงไดจ้าริกกลบัประเทศไทย พร้อมกบันาํพระ
ธรรมและประสบการณ์ความรู้ที�ไดรั้บมาจากประเทศจีนเผยแผสู่่พุทธศาสนิกชนในประเทศไทย67 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2484 (ค.ศ. TU�T) ท่านเจา้คุณอาจารยไ์ดจ้าริกไปประเทศจีนเป็น
ครั
 งที�สอง โดยธุดงค์บาํเพ็ญบารมีไปจนถึงชายแดนประเทศทิเบต ท่านไดศึ้กษาลทัธิวชัรยาน ณ 
สํานกัสังฆราชา กบัพระสังฆราชา วชัระนะนาฮูทู้เ้คียกทู ้ซึ� งเป็นพระมหาเถระที�มีชื�อเสียงมากรูป
หนึ� งของทิเบต ท่านเจ้าคุณอาจารย์ได้ศึกษาปฏิบติัจนแตกฉาน และด้วยปัญญาอนัเฉียบแหลม
ประกอบกบัมีบารมีแรงกลา้ในการศึกษาอย่างยิ�ง พระสังฆราชาวชัระนะนาฮูทู้เ้คียกทูจึ้งประกอบ
มนตรภิเษกตั
งให้ท่านเจา้คุณอาจารยเ์ป็น พระวชัรธราจารยใ์นลทัธิวชัรยาน ครั
 นถึงปี พ.ศ. 2490 
(ค.ศ. TU��) ท่านจาริกกลบัประเทศไทยพร้อมดว้ยบารมีอนัแรงกลา้แตกฉานในพระไตรปิฎกทุก
ลทัธินิกายของจีน นอกจากนี
 ยงัมีความชาํนาญทั
งด้านกวี ภาพวาด ปรัชญาจีนทุกแขนง รวมถึง
ความรู้รอบตวัทั
งทางโลกและทางธรรมอีกดว้ย68 

ในปี พ.ศ. 2491 (ค.ศ. TU��) ท่านเจา้คุณอาจารยไ์ดจ้าริกไปประเทศจีนเป็นครั
 งที�
สาม ซึ� งการจาริกครั
 งนี
ท่านไดรั้บเกียรติอย่างสูงจากพระคณาจารยจี์นพระปรมตัตาจารย ์(เมี�ยวยิ
ว) 
ประมุขเจา้นิกายวนิยัของประเทศจีน องคที์� 18 และไดแ้ต่งตั
งท่านเป็นพระปรมตัตาจารย ์ประมุขเจา้
นิกายวนิยัองคที์� 19 ท่านจาริกแสวงธรรมครั
 งนี
 เป็นเวลา 2 ปีเศษจึงจาริกกลบัประเทศไทยในปี พ.ศ. 
2493 (ค.ศ. TURz) หลงัจากนั
นท่านไดอุ้ทิศตนบาํเพญ็กรณียกิจทางพระพุทธศาสนา จนคณะสงฆจี์น
ในไทยเจริญรุ่งเรืองและมั�นคงมากยิ�งขึ
น69 

ดว้ยปณิธานของท่านเจา้คุณอาจารยโ์พธิw แจง้ที�ประสงคใ์ห้คณะสงฆจี์นนิกายใน
ไทยเจริญอย่างมั�นคง ท่านไม่เพียงแต่เผยแผ่พระธรรมคาํสอนที�ได้ศึกษาเพียรปฏิบติัมาเท่านั
น 
หากแต่ยงัสร้างศาสนสถานไวเ้พื�อรองรับความตอ้งการของพุทธศาสนิกชน และพระภิกษุสามเณร 
ที�สําคญันั
นจากปัญหาของผูที้�ประสงค์จะอุปสมบทในคณะสงฆ์จีนไม่สามารถอุปสมบทได้ใน

                                                 
67 เรื(องเดียวกนั. 
68 เรื(องเดียวกนั, 96. 
69 เรื(องเดียวกนั. 
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ประเทศไทย เพราะไม่มีสีมามณฑลอนัชอบดว้ยวินยั ท่านจึงไดข้อพระราชทานวิสุงคามสีมา และ
ประกอบพิธีผกูพทัธสีมาวดัต่าง ๆ รวม 4 วดัดว้ยกนั คือ 

T. วดัโพธิw เยน็ ตั
งอยูที่�  ต. ตลาดลูกแก  อ. ท่ามะกา  จ. กาญจนบุรี เป็นวดัจีนวดั
แรกที�ไดรั้บพระราชทานวสุิงคามสีมา เมื�อวนัที� 3 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2490 (ค.ศ. TU��) 

Q .  ว ัด โ พ ธิw แ ม น คุ ณ า ร า ม  ตั
 ง อ ยู่ ที�   ถ .  ส า ธุ ป ร ะ ดิ ษ ฐ์   เ ข ต ย า น น า ว า  
กรุงเทพมหานคร เมื�อวนัที� 24 มกราคม พ.ศ. 2506 (ค.ศ. TU�S) 

S. วดัเทพพุทธาราม  ตั
งอยู่ที�  อ. เมือง  จ. ชลบุรี เมื�อวนัที� 9 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 
2504 (ค.ศ. TU�T) 

�. วดัโพธิทตัตาราม ตั
งอยูที่�  อ. ศรีราชา  จ. ชลบุรี เมื�อวนัที� 30 ธันวาคม พ.ศ. 
2518 (ค.ศ. TU�R)70 

ดว้ยคุณูปการมากมายที�ท่านเจา้คุณอาจารยโ์พธิw แจง้มีต่อคณะสงฆ์จีนนิกายใน
ประเทศไทย ทาํให้ท่านไดรั้บการแต่งตั
งให้ดาํรงตาํแหน่งสําคญัหลายครั
 ง ซึ� งตาํแหน่งสูงสุดของ
ท่านคือ เมื�อปี พ.ศ. 2520 (ค.ศ. TU��) พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานเลื�อนสมณศกัดิw เป็นพระมหาคณาจารยจี์นธรรมสมาธิวตัร พุทธบริษทัจีนพิเนต วิเทศ
ธรรมประสาท นวกิจพิลาสประยกุต ์ทาํนุกจีนประชาวสิิฐ71 

ตลอดระยะเวลาที�ท่านเจา้คุณอาจารยไ์ดด้าํรงตาํแหน่งเจา้คณะใหญ่จีนนิกายแลว้
นั
น ท่านไดป้ฏิบติัศาสนกิจนานบัประการอย่างไม่ย่อทอ้แมว้่าล่วงสู่วยัชราภาพ จนท่านเริ�มอาพาธ
ดว้ยโรคโลหิตอุดตนัในสมอง และมรณภาพลงดว้ยอาการสงบเมื�อวนัที� 25 กนัยายน พ.ศ. 2529 
(ค.ศ. TU��) 

#.� การก่อตั5งวัดโพธิ1 เย็นและบทบาทด้านลัทธิวัชรยานแบบทิเบตในประเทศไทย 
ก่อนที�วดัโพธิw เยน็จะไดรั้บพระราชทานวิสุงคามสีมาอยา่งเป็นทางการนั
น ที�แห่งนี
 เคยเป็นที�ตั
งของ
โรงเจชั�วคราวซึ� งสร้างขึ
นโดยชาวจีนในชุมชนตลาดลูกแก มีชื�อว่าโรงเจฮกสิ�วถั�น และไดนิ้มนต์
พระภิกษุจีน ชื�อ ทงกงั มาจาํพรรษา ซึ� งพระภิกษุทงกงัเคยจาํพรรษากบัท่านเจา้คุณอาจารยโ์พธิw แจง้ 
ณ วดัเชงจุย้ยี� ที�ถ ํ
าประทุนมาก่อน ทั
งยงัถวายตวัเป็นศิษยข์องท่าน ทาํให้ท่านเจา้คุณอาจารยโ์พธิw แจง้
ไดรั้บนิมนตเ์พื�อมาแสดงธรรมที�โรงเจแห่งนี
 เสมอ เมื�อพระทงกงัมรณภาพ เหล่าผูน้บัถือศรัทธาใน
ยา่นตลาดลูกแกจึงนิมนตท่์านเจา้คุณอาจารยโ์พธิw แจง้มายงัโรงเจแห่งนี
  พร้อมทั
งขอให้ท่านดดัแปลง

                                                 
70 เรื(องเดียวกนั, 101. 
71 เรื(องเดียวกนั, 100. 
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โรงเจเป็นวดัในจีนนิกาย ทั
งนี
 ผูศ้รัทธาไดร่้วมถวายที�ดินเพื�อขยายวดัให้กวา้งขวางขึ
นกวา่เดิมดว้ย72 
วดัโพธิw เยน็เริ�มตน้สร้างเมื�อวนัที� 15 เมษายน พ.ศ. 2491 (ค.ศ. TU��) โดยเริ�มสร้างกุฏิสองขา้งและ
ประตูวดั และไดรั้บอนุมติัชื�อจากกระทรวงศึกษาธิการ วา่ วดัโพธิw เยน็ หรือ โผวเหยง่หยี� ในภาษาจีน 
เมื�อวนัที� 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2492 (ค.ศ. TU�U) 

ส่วนบทบาทดา้นลทัธิวชัรยานของวดัโพธิw เยน็ ปัจจุบนัไม่ปรากฏเด่นชดัในดา้น
การสอนหลกัธรรมของฝ่ายวชัรยานสู่ประชาชนทั�วไป ถึงกระนั
นภายในวดัก็มีหอ้งปฏิบติัสมาธิของ
ฝ่ายวชัรยานอยู่ (ภาพที� T) ซึ� งบนผนังห้องติดรูปจิตรกรรมแบบทิเบตโดยผูศ้รัทธากล่าวว่าเป็น 
จิตรกรรมทงักาที�ท่านเจา้คุณอาจารยโ์พธิw แจง้ได้นาํมาจากทิเบต แต่โดยปกติแลว้ห้องนี
 ไม่เปิดให้
บุคคลภายนอกเขา้ชม ฉะนั
นสิ�งที�แสดงออกถึงความเกี�ยวพนักบัลทัธิวชัรยานของทิเบตที�ปรากฏอยู่
ไดแ้ก่ เบญจเจดียท์รงทิเบต รูปเคารพพระปัทมสมภวะ และภาพเขียนสีรูปพระอาจารยฝ่์ายวชัรยาน 
(ภาพที� Q) อยา่งไรก็ตามการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาลทัธิวชัรยานแบบทิเบตผา่นฝ่ายสงฆนี์
 ไม่เป็นที�
แพร่หลายนัก ทั
 งนี
 อาจมีสาเหตุจากประเพณีการถ่ายทอดหลักคาํสอนที�พระอาจารยเ์ล็งเห็นถึง
ศกัยภาพของผูที้�จะรับคาํสอนเหล่านั
น และอาจเนื�องจากสังคมชาวพุทธไทยมีศรัทธาในลทัธิเถร
วาทและลทัธิมหายานสายอื�นอยา่งมั�นคงอยูแ่ลว้ 

 

 
 

ภาพที� T หอ้งปฏิบติัสมาธิของพระพุทธศาสนาลทัธิวชัรยานในวดัโพธิw เยน็ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 

                                                 
72 คณะสงฆแ์ละศิษยานุศิษยว์ดัโพธิw เยน็, ใตร่้มโพธิw เยน็ (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 8. 
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ภาพที� Q ภาพเขียนสีรูปพระมหาคณาจารยจี์นธรรมสมาธิวตัรครองจีวรแบบทิเบต 
 

�. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาลัทธิวัชรยานแบบทิเบตโดยนักวิชาการ กลุ่มฆราวาส
โดยเฉพาะเหล่านกัวิชาการผูศึ้กษาคน้ควา้เกี�ยวกบัทิเบต มีส่วนสําคญัอีกประการหนึ�งต่อการเผยแผ่
หลกัธรรมของลทัธิวชัรยานแบบทิเบตสู่ชาวไทย ในระยะแรกนั
นเป็นการแปลและเรียบเรียงจาก
เอกสารของชาวต่างชาติ อาทิ เรื�อง ลทัธิของเพื�อน ของพระยาอนุมานราชธนและพระสารประเสริฐ 
ภายหลงัเมื�อการเดินทางเขา้สู่ทิเบตไม่ได้ถูกปิดกั
นหรือยากลาํบากอีกต่อไป ผูส้นใจชาวไทยจึง
สามารถเดินทางเขา้ไปศึกษาไดโ้ดยตรง ประกอบกบัเมื�อทิเบตเสียเอกราชเมื�อปี ค.ศ. 1959 ทาํให้
พระภิกษุชาวทิเบตเป็นจาํนวนมากเดินทางออกนอกทิเบต เป็นสาเหตุให้ความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบั
ทิเบตไดรั้บความกระจ่างมากขึ
นในสายตาของโลกภายนอก อนัรวมถึงประเทศไทยดว้ย นกัวิชาการ
ไทยคนสําคญัที�มีบทบาทต่อการเผยแผ่ความรู้ความเข้าใจเกี�ยวกับพระพุทธศาสนาลัทธิวชัรยา
นแบบทิเบต อาทิ สุลกัษณ์ ศิวรักษ ์และภิกษุณีธมัมนนัทา (เดิมคือ ฉัตรสุมาลย ์กบิลสิงห์ ษฏัเสน) 
ซึ� งผลงานเกี�ยวกบัทิเบตของทั
งสองท่านนี
 ไดรั้บการตีพิมพเ์ป็นจาํนวนมาก ทั
งที�เป็นงานแปลและ
การศึกษาคน้ควา้โดยตรง โดยเฉพาะเกี�ยวกบัพระพุทธศาสนาลทัธิวชัรยาน และวฒันธรรมประเพณี
ของทิเบต ทาํให้ชาวไทยได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลที�ถูกต้องและเข้าใจในวฒันธรรมประเพณีทาง
พระพุทธศาสนาที�แตกต่างกนัได ้

นอกจากนักวิชาการรายบุคคลแล้ว ในประเทศไทยยงัมีหน่วยงานที�ก่อตั
 งเพื�อทาํ
กิจกรรมอนัส่งเสริมและสนบัสนุนความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัวฒันธรรมของทิเบตอีกดว้ย 
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�.# ประวัติการก่อตั5งและบทบาทของมูลนิธิเสฐียรโกเศศ – นาคะประทีป มูลนิธิ
เสฐียรโกเศศ – นาคะประทีป ก่อตั
งเมื�อวนัที� 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 (ค.ศ. TU�U) โดยเหล่าศิษยานุ
ศิษยข์องพระยาอนุมานราชธนร่วมกนัเป็นคณะกรรมการก่อตั
ง วตัถุประสงคข์องมูลนิธิเพื�อส่งเสริม
และสนบัสนุนผูส้ร้างสรรค์และกิจกรรมต่าง ๆ ที�ส่งเสริมความเจริญกา้วหน้าทางศิลปวฒันธรรม 
การศึกษา การพฒันาดา้นศาสนา รวมถึงความร่วมมือทางศาสนาอนัเป็นสาธารณกุศล และให้การ
สนบัสนุนดา้นสังคมสงเคราะห์ การอนุรักษท์รัพยากร สิ�งแวดลอ้ม และการส่งเสริมดา้นสันติภาพ
และสิทธิมนุษยชน73 

กิจกรรมของมูลนิธิเสฐียรโกเศศ – นาคะประทีป นอกจากเกี� ยวข้องกับ
วตัถุประสงคด์งักล่าวแลว้ ส่วนหนึ�งยงัจดักิจกรรมอนัส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมของทิเบต
ให้เป็นที�รู้จกัในสังคมไทยมากขึ
 น เช่น การจดัโครงการช่วยเหลือคนชราทิเบตพลดัถิ�น การจดั
บรรยายการแพทยแ์ผนทิเบต หรือการจดัเทศกาลศาสนา ศิลปะ ดนตรี และวฒันธรรมทิเบต เป็นตน้ 
การให้ความสําคญัเกี�ยวกบัทิเบตของมูลนิธินี
  ก่อให้เกิดหน่วยงานหนึ�งภายใตส้ังกดัของมูลนิธิ คือ 
ศูนยไ์ทย – ธิเบต74 

ศูนย์ไทย – ธิเบตเกิดขึ
 นจากการริเริ� มและรวมกลุ่มกันของชาวไทย ผูส้นใจ
เรื� องราวเกี�ยวกับทิเบตและพระพุทธศาสนาลัทธิวชัรยาน แต่เดิมนั
นเกิดจากการรวมกลุ่มเพื�อ
เรียกร้องให้รัฐบาลไทยดาํเนินนโยบายดา้นต่างประเทศอยา่งเป็นอิสระ ในกรณีที�ปฏิเสธการเสด็จ
เยือนประเทศไทยขององค์ทะไลลามะที� 14 เมื�อปี พ.ศ. 2530 (ค.ศ. TU��) แมว้่าการรณรงค์จะไม่
สามารถเปลี�ยนมติของทางรัฐบาลไทยได ้แต่ก็ทาํใหท้ราบนบัแต่นั
นวา่มีชาวไทยเป็นจาํนวนไม่นอ้ย
ที�ให้ความสนใจในเรื�องราวของทิเบต ทั
งประวติัศาสตร์ อารยธรรม รวมถึงองค์ความรู้และการ
ปฏิบติัดา้นพระพุทธศาสนาลทัธิวชัรยานแบบทิเบต ศูนยไ์ทย – ธิเบตก่อตั
งและวางนโยบายของ
ศูนยเ์มื�อวนัที� 19 มกราคม พ.ศ. 2531 (ค.ศ. TU��) โดยทางนิตินยัอยูภ่ายใตส้ังกดัของมูลนิธิเสฐียร
โกเศศ – นาคะประทีป มีวตัถุประสงค์การก่อตั
งเพื�อศึกษาและเผยแพร่ความรู้เกี�ยวกบัวฒันธรรม

                                                 
73

 มูลนิธิเสฐียรโกเศศ – นาคะประทีป, วตัถุประสงคแ์ละกรรมการมูลนิธิฯ [ออนไลน]์, เขา้ถึงเมื(อ 14 

กรกฎาคม eddk. เขา้ถึงไดจ้าก http://www.snf.or.th/index.php/2009-06-12-07-21-01/11-2009-06-12-07-27-
27/52-2009-12-09-10-40-50 

74 ผูศึ้กษาใชต้วัสะกด “ธิเบต” ตามชื(อของหน่วยงานนีs  
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ของทิเบต ส่งเสริมความเขา้ใจและความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งชาวไทยและทิเบต ทั
งยงัส่งเสริมความ
ร่วมมือระหวา่งพระพุทธศาสนาลทัธิต่าง ๆ อีกประการหนึ�ง75 

�.� ประวัติการก่อตั5งและบทบาทของมูลนิธิพันดารา มูลนิธิพนัดาราเป็นอีกมูลนิธิ
หนึ� งที�มีแนวคิดริเริ�มจากความสนใจดา้นภาษาและวฒันธรรมทิเบตของนกัวิชาการ รศ. ดร. กฤษ
ดาวรรณ หงศ์ลดารมภ ์ผูก่้อตั
งมูลนิธิ ไดเ้ล่าประวติัส่วนตวัอยา่งสังเขปเกี�ยวกบัความประทบัใจใน
วฒันธรรมทิเบตเป็นครั
 งแรก จากการได้พบพระอาจารย์ชาวทิเบตระหว่างการเดินทางไปร่วม
สัมมนาเกี�ยวกับศาสนาโลกในปี พ.ศ. 2527 (ค.ศ. TU��)76 และหลังจากนั
นท่านได้สนใจศึกษา
ค้นควา้เกี�ยวกับอารยธรรมทิเบตมาโดยตลอด ทั
งจากหนังสือของชาวตะวนัตกและชาวทิเบต 
นอกจากนี
ท่านยงัมีโอกาสศึกษาคน้ควา้ดา้นทิเบตศึกษาและทาํวิจยัภาคสนามในชุมชนชาวทิเบตลี

ภยัที�กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล ในระหว่างที� กาํลงัศึกษาต่อระดบัปริญญาเอกที�มหาวิทยาลยั
อินเดียน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่เพียงองค์ความรู้ดา้นอารยธรรมทิเบตแบบทางโลกที� รศ.ดร. 
กฤษดาวรรณ หงศล์ดารมภ ์ไดศึ้กษาเท่านั
น หากท่านยงัสนใจและปฏิบติัธรรมในพระพุทธศาสนา
ลทัธิวชัรยานแบบทิเบตดว้ย ดงันั
นท่านจึงมีโอกาสไดพ้บและรับพระธรรมคาํสอนจากพระอาจารย์
ชาวทิเบตมากมาย จากความปรารถนาในการเผยแพร่องค์ความรู้ดา้นทิเบตศึกษาให้เป็นที�รู้จกัใน
สังคมไทยมากยิ�งขึ
น และความศรัทธาในสายการปฏิบติัของพระพุทธศาสนาลทัธิวชัรยานแบบ
ทิเบต โดยเฉพาะอย่างยิ�งความศรัทธาต่อพระนางตารา ทาํให้ รศ. ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ ์
ก่อตั
งมูลนิธิพนัดาราขึ
นอยา่งเป็นทางการเมื�อวนัที� 10 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2548 (ค.ศ. QzzR) ดว้ยการ
สนบัสนุนจากครอบครัว พระอาจารยช์าวทิเบต รวมถึงกลัยาณมิตรทั
งชาวไทยและทิเบต ทั
งนี
 ชื�อ
ของมูลนิธิไดแ้รงบนัดาลใจจากบทสรรเสริญพระนางตารา 21 พระองค์77 

มูลนิธิพนัดารา เป็นองคก์รที�ไม่แสวงหาผลกาํไร ไม่เกี�ยวขอ้งกบัการเมืองและ
ไม่แบ่งแยกนิกาย โดยเนน้การสร้างความเขา้ใจอนัดีงามระหวา่งประเพณีของพระพุทธศาสนานิกาย
ต่าง ๆ เพื�อการศึกษา รวมทั
งเรื� องจิต วิญญาณกับวิทยาศาสตร์ นอกจากนี
 ยงัเป็นศูนย์กลางการ
ศึกษาวจิยัและแบ่งปันความรู้เกี�ยวกบัภาษา ศาสนา และวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุทิเบต และการ
ปฏิบติัธรรมตามครรลองของพระพุทธศาสนา ส่งเสริมการติดต่อสื�อสารระหวา่งประเพณีของพุทธ

                                                 
75 มูลนิธิเสฐียรโกเศศ – นาคะประทีป, ศูนยไ์ทย – ธิเบต  [ออนไลน]์, เขา้ถึงเมื(อ 14 กรกฎาคม eddk. 

เขา้ถึงไดจ้าก http://www.snf.or.th/index.php/ettu-tv-we-tx-ew-tw/ww-ettu-tv-we-tx-ex-ex/vt-ettu-we-wv-wk-
yd-wx 

76 กฤษดาวรรณ หงศล์ดารมภ,์ ทิเบต : ขอบฟ้าที(สูญหายไป, คาํนาํผูเ้ขียน. 
77 กฤษดาวรรณ หงศล์ดารมภ,์ Touching Earth With Humbleness : Diaries [ออนไลน์], เขา้ถึงเมื(อ 7 

มิถุนายน eddy. เขา้ถึงไดจ้าก http://krisadawan.wordpress.com/tara/ 
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ศาสนานิกายต่าง ๆ มีวตัถุประสงค์ของการก่อตั
งมูลนิธิเพื�อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการดา้น
พระพุทธศาสนา รวมทั
งแลกเปลี�ยนความคิดเห็นระหว่างศาสนาและวิทยาศาสตร์ ทั
งยงัอนุรักษ์
ภาษา ศาสนา และวฒันธรรมของทิเบต มูลนิธิจดักิจกรรม บรรยาย เผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจอยา่ง
สมํ�าเสมอ มีส่วนช่วยให้การรับรู้ของคนไทยเกี�ยวกบัทิเบตเป็นไปในทางที�ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ 
และเพื�อใหค้นไทยเขา้ใจพุทธศาสนาแบบทิเบตยิ�งขึ
น 

นอกจากนี
  รศ. ดร. กฤษดาวรรณ หงศล์ดารมภ ์ยงัไดก่้อตั
งศูนยข์ทิรวนั หรือชื�อ
อย่างเป็นทางการว่า “ภทัรกลัป์ตาราขทิรวนั” (ป่าขทิระแห่งพระนางตาราในกลัป์อนัประเสริฐ) ที�          
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ (ภาพที� S) โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อเป็นแหล่งปฏิบติัธรรมและจาํศีล
ภาวนาอีกแห่งหนึ�ง รวมทั
งกาํลงัดาํเนินการก่อสร้างสถูปในรูปแบบพุทธศิลป์ทิเบตที�มีชื�อวา่ “พระ
ศานติตารามหาสถูป” ที�ศูนยข์ทิรวนั เพื�อเป็นสัญลกัษณ์ของสันติภาพและความรักอนัไม่มีประมาณ 

 

 
 

ภาพที� S ศูนยข์ทิรวนั หรือ ภทัรกลัป์ตาราขทิรวนั อ.หวัหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
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ลกัษณะศิลปกรรมของทเิบต 
เมื�อพิจารณาจากที�ตั�งทางภูมิศาสตร์แลว้ ทิเบตนบัว่าเป็นพื�นที�ซึ� งกั�นระหวา่งสองอารย

ธรรมใหญ่ของเอเชีย คืออินเดียและจีน การรับและส่งอิทธิพลทางการคา้ ศาสนาและศิลปวฒันธรรม
ซึ�งกนัและกนัของทั�งสองประเทศนี�ผา่นเส้นทางคา้ไหม ไดส่้งอิทธิพลต่อทิเบตในหลาย ๆ ดา้นดว้ย 
แมดู้เหมือนวา่ทิเบตจะเป็นฝ่ายรับปัจจยัทางอารยธรรมจากอินเดียและจีนขา้งเดียว แต่อนัที�จริงแลว้
มีบางช่วงระยะเวลาที�ทิเบตมีอาํนาจเขม้แข็งทางการเมือง การสงคราม เศรษฐกิจ และศาสนาจน
กลายเป็นผูใ้หอิ้ทธิพลแก่ประเทศทั�งสองและดินแดนนอ้ยใหญ่ในบริเวณใกลเ้คียงได ้

ทางดา้นศิลปกรรมเป็นส่วนหนึ� งของผลที�ไดจ้ากการติดต่อกบัดินแดนใกลเ้คียงต่าง ๆ 
ของทิเบตผา่นทางการทาํสงคราม เศรษฐกิจ และการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา กรรมวิธีการสร้างและ
รูปแบบต่าง ๆ ของพุทธศิลป์ทิเบตจึงเป็นเสมือนเครื�องสะทอ้นเรื�องราวความสัมพนัธ์ระหวา่งทิเบต
กบัดินแดนต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งในช่วงเวลานั�นไดเ้ป็นอย่างดี ดินแดนที�ให้อิทธิพลทางพุทธศิลป์ต่อ
ทิเบต อาทิ อินเดียโดยเฉพาะทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เนปาล แคชมีร์ เอเชียกลาง และพื�นที�
ของจีนที�ติดกบัทิเบต เป็นตน้78 

การยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาของชาวทิเบตที�อยู่ในพระอุปถมัภ์ของธรรมราชา
แห่งทิเบต ทาํให้เกิดการเดินทางเขา้ไปยงัอินเดียทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเพื�อจาริกแสวงบุญ
และศึกษาพระธรรม เมื�อเดินทางกลบัมายงัดินแดนบา้นเกิดก็ไดน้าํพุทธศิลป์ของอินเดีย หรือเป็น
ฝีมือช่างชาวอินเดียและเนปาลติดตวัมาดว้ย บา้งก็มีช่างของอินเดียและเนปาลเดินทางเขา้มายงัทิเบต 
เพื�อสร้างผลงานพุทธศิลป์ที�กาํลงัเป็นที�ตอ้งการของพุทธศาสนิกชนชาวทิเบต นอกจากนี� ช่างชาว
ทิเบตยงัได้ศึกษาเรียนรู้สกุลช่างศิลปกรรมจากอินเดียและเนปาลจนสามารถสร้างผลงานตาม
รสนิยมของชาวทิเบตเองดว้ย ทางดา้นหนึ�งศิลปกรรมจากจีนไดส่้งอิทธิพลต่อรูปแบบพุทธศิลป์ของ
ทิเบตเช่นกนั โดยเฉพาะภาคตะวนัออกอยา่งแควน้คามและอมัโดซึ�งมีพรมแดนติดกบัจีน 

แมว้่าทิเบตจะได้รับอิทธิพลทางศิลปกรรมจากประเทศเพื�อนบา้น แต่ด้วยทรัพยากร
ภายในทิเบตที�ส่วนใหญ่เป็นหิน ดิน แร่ เสียมากกว่าไม ้รวมทั�งสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที�
แตกต่างจากประเทศเพื�อนบา้น ลว้นเป็นปัจจยัทาํให้ศิลปกรรมของทิเบตมีรูปแบบเฉพาะตวัและยงั
ส่งผลถึงพัฒนาการด้านศิลปกรรมอีกด้วย ในบรรดาพุทธศิลป์ทิเบตทั� งสถาปัตยกรรม 
ประติมากรรม และจิตรกรรม สถาปัตยกรรมถือไดว้า่มีความเปลี�ยนแปลงดา้นรูปแบบค่อนขา้งนอ้ย
อย่างเห็นได้ชดั เมื�อเทียบกบัช่วงเวลาในพฒันาการของประติมากรรม และจิตรกรรม ทั�งนี� เพราะ
ขอ้จาํกดัด้านภูมิศาสตร์นั�นเอง ต่างจากพฒันาการด้านรูปแบบของประติมากรรมและจิตรกรรม

                                                           

78
 Robert E. Fisher, Art of Tibet (Slovenia : Thames and Hudson, 1997), 125. 
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ทิเบต ที�สามารถเทียบเคียงลกัษณะกบัรูปแบบศิลปกรรมของประเทศเพื�อนบา้นที�อยูร่่วมสมยักนัได้
อย่างชัดเจน แมว้่ารูปแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมถูกพฒันาอย่างจาํกดั แต่รายละเอียดของการ
ตกแต่งนั�นสามารถบ่งชี� ถึงอิทธิพลดา้นศิลปกรรมจากอินเดีย เนปาล และจีนได ้

�. สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมของทิเบตมีลกัษณะเช่นเดียวกบัสถาปัตยกรรมในพื�นที�
อื�น ๆ ซึ� งสร้างโดยคาํนึงถึงประโยชน์ใช้สอยเป็นสําคญั ทั�งยงัมีความเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม 
และวิถีชีวิตของผูอ้ยู่อาศยั ในสังคมทิเบตนั�นประกอบไปดว้ยชุมชนที�ตั�งรกรากเป็นหลกัแหล่งซึ� ง
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือคา้ขาย และกลุ่มประชากรที�เป็นชนเร่ร่อนเลี�ยงสัตวซึ์� งตอ้งยา้ยถิ�น
ฐานบ่อยครั� ง ทาํให้สถาปัตยกรรมทิเบตที�นอกจากจะมีสถาปัตยกรรมที�ตั� งอย่างถาวรแล้ว ยงัมี
กระโจมซึ� งเป็นที�อยู่อาศยัชั�วคราวของชนเผ่าเร่ร่อนด้วย สถาปัตยกรรมที�ตั� งถาวรนั�น ได้แก่ 
บา้นเรือนทั�วไป ศาสนสถาน พระราชวงั หรือป้อมปราการ เป็นตน้ ทั�งนี�ขนาดของสถาปัตยกรรม 
รูปแบบการสร้าง วสัดุที�ใช้ หรือแมแ้ต่ตาํแหน่งที�ตั�ง ล้วนเกี�ยวขอ้งกับสถานภาพทางสังคมของ
เจา้ของสถาปัตยกรรมนั�นดว้ย โดยเฉพาะอยา่งยิ�งสถาปัตยกรรมของชนชั�นปกครองและศาสนสถาน
มกัตั� งอยู่บนที�สูงกว่าประชาชนทั�วไป ด้วยความเชื�อเรื� องตาํแหน่งที�ตั� งบนเขาหรือที�สูงเป็นที�
ศกัดิ= สิทธิ=  และเป็นสัญลกัษณ์อนัแสดงถึงอาํนาจของผูป้กครอง ดงัเห็นได้จากตาํแหน่งที�ตั�งของ
พระราชวงัโปตาลาในกรุงลาซา (ภาพที� ?) ซึ� งตั�งอยูบ่นยอดเขามาร์โปรี (Marpori)79 

อยา่งไรก็ตามวตัถุดิบหลกัที�ใชใ้นสถาปัตยกรรมของทิเบตไม่แตกต่างกนัมาก ซึ� งโดย
พื�นฐานแลว้มกัสร้างดว้ยหิน อิฐที�ทาํจากโคลนตากแห้ง โคลน หรือดินที�กระทุง้จนแน่น นอกจากนี�
องค์ประกอบงานไมก็้ถูกใช้เช่นกนัโดยมกัปรากฏอยู่ในส่วนของ เสา ขื�อ คาน เพดาน เท้าแขน 
ประตู หนา้ต่าง และระเบียง เป็นตน้ 

สําหรับสถาปัตยกรรมที� เกี�ยวข้องกับพระพุทธศาสนาในทิเบตนั� น นับว่าเป็น
สถาปัตยกรรมที�สําคญัที�สุดไม่วา่จะเป็นทั�งในอดีตหรือปัจจุบนั เนื�องจากชาวทิเบตให้ความเคารพ
ศรัทธาต่อพระศาสนาอยา่งสูง ประกอบกบัความเชื�อในกุศลผลบุญ ชาวทิเบตจึงถวายสิ�งที�ดีที�สุดแด่
ศาสนา ดังนั�นด้วยแรงศรัทธานี� จึงทาํให้ศาสนสถานเป็นแหล่งรวบรวมความเจริญรุ่งเรืองด้าน
สถาปัตยกรรม รวมทั�งศิลปกรรมแขนงอื�นไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

                                                           

79
 Knud Larsen and Amund Sinding – Larsen, The Lhasa Atlas : Traditional Tibetan Architecture 

and Townscape (London : Serindia, 2001), 43. 
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ภาพที� ? พระราชวงัโปตาลา กรุงลาซา 
 

 
 

ภาพที� I วดัซมัเย เมืองเซทงั 
ที�มา : Michael Willis, Tibet : Life, Myth and Art (London : Duncan Baird, 1999), 33. 
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ภาพที� c วดัโจคงั กรุงลาซา 
 

การรับพระพุทธศาสนาซึ� งเป็นความเชื�อใหม่จากต่างประเทศเขา้สู่ทิเบต ส่งผลให้
ไดรั้บอิทธิพลการสร้างศิลปกรรมเนื�องในพระพุทธศาสนาพร้อม ๆ กนัดว้ย โดยเฉพาะการติดต่อกบั
อินเดีย เนปาล และจีน ในช่วงคริสตศ์ตวรรษที� d สถาปัตยกรรมในพระพุทธศาสนาที�ปรากฏขึ�นใน
สมยัแรกเริ�มจึงแสดงออกถึงอิทธิพลที�ไดรั้บจากต่างประเทศเหล่านี�อยูม่าก เช่น วดัซมัเย (ภาพที� I) 
วดัโจคงั (Jokhang) (ภาพที� c) และวดัราโมเช่ (Ramoche)80 ถึงกระนั�นด้วยทรัพยากรที�มีอยู่อย่าง
จาํกดัซึ� งโดยมากเป็น หิน อิฐ โคลน และดิน จึงทาํให้รูปแบบทางสถาปัตยกรรมของทิเบตมีรูปแบบ
ที�เฉพาะตวัและมีการเปลี�ยนแปลงนอ้ยมาก เพื�อความเหมาะสมต่อสภาพภูมิประเทศที�แห้งแลง้และ
หนาวเยน็ มีความกลมกลืนกบัสภาพแวดลอ้ม 

เจดียเ์ป็นสถาปัตยกรรมทางศาสนาที�นิยมสร้างในทิเบตเช่นเดียวกบัวฒันธรรมอื�น ๆ 
ที�นบัถือพระพุทธศาสนา สถูปหรือเจดียแ์บบทิเบตมีชื�อเรียกเฉพาะวา่ เชอเตน็ (Chorten) ถูกสร้างใน
รูปแบบที�เป็นสถาปัตยกรรมอนัระลึกถึงพระพุทธเจา้ หรือพระสงฆอ์งคส์ําคญัซึ� งภายในอาจบรรจุ
อฐิั หรือสิ� งที�เคยถูกใช้โดยพระสงฆ์องค์สําคญัรูปนั�น ๆ หรืออาจสร้างเพื�อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึง
เหตุการณ์สาํคญั เชอเต็นมีทั�งขนาดใหญ่ก่อสร้างดว้ยหิน หรืออิฐตากแห้ง และขนาดเล็กซึ� งถูกหล่อ
                                                           

80
 Ibid., /0. 
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ขึ�นจากสัมฤทธิ=  ใช้บรรจุอฐิัหรือสร้างขึ�นเพื�อเป็นบุญกุศลแก่ผูว้า่จา้งและผูส้ร้างงาน เชอเต็นไดรั้บ
อิทธิพลทางรูปแบบมาจากสถูปอินเดียทางภาคเหนือ โดยเฉพาะอยา่งยิ�งบริเวณแควน้แคชมีร์และ
อาณาจกัรของราชวงศป์าละ81 

รูปแบบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมทิเบตมีลกัษณะค่อนขา้งคงที�ดว้ยขอ้จาํกดัดา้น
ภูมิศาสตร์ดงัที�อธิบายไปแลว้ขา้งตน้ ทาํให้การระบุช่วงเวลาการก่อสร้างที�แน่นอนดว้ยวิธีสังเกต
ลกัษณะโครงสร้างอาคารเป็นไปอยา่งยากลาํบาก เวน้เสียแต่ประวติัการก่อสร้างจะถูกบนัทึกไวใ้น
ตาํราหรือคมัภีร์ แตกต่างจากประติมากรรมและจิตรกรรมที�สามารถคาดคะเนช่วงเวลาของการสร้าง
ผลงานไดจ้ากการสังเกตรูปแบบศิลปกรรม อนัสะทอ้นถึงอิทธิพลศิลปกรรมจากประเทศเพื�อนบา้น
ที�เขา้มาเกี�ยวพนัในประวติัศาสตร์ทิเบต 

�. ประติมากรรม ประติมากรรมของทิเบตที�ถูกคน้พบตั�งแต่สมยัอดีตจนถึงสมยัปัจจุบนั
ที�ยงัคงทาํสืบเนื�องอยู่นั� น ด้านเทคนิคส่วนใหญ่เป็นประติมากรรมโลหะประเภททองเหลือง 
ทองแดงหรือโลหะผสมชนิดอื�นตามแต่อตัราส่วนไม่วา่จะเป็นดีบุก สังกะสี หรือนิกเกิล82 และนิยม
ตกแต่งเพิ�มเติมดว้ยโลหะมีค่าอยา่งทองคาํและเงิน กบัอญัมณีและหินมีค่าต่าง ๆ ซึ� งประติมากรรม
โลหะเหล่านี� มีพบทั�งขนาดเล็กที�สามารถนาํติดตวัไปไดจ้นถึงขนาดใหญ่ที�ประดิษฐานไวใ้นพุทธ
ศาสนสถาน อยา่งไรก็ตามประติมากรรมในเทคนิคปูนปั� น (Stucco) หรือการปั� นดินดิบ (Clay) เป็น
อีกเทคนิคหนึ� งที�สําคญั โดยเฉพาะในบริเวณภาคตะวนัตกของทิเบต เช่น ประติมากรรมพระ
โพธิสัตวป์ระจาํวชัรธาตุมณฑลภายในโบสถ์ของวดัทาโบ (ภาพที� 7) ยงัคงถูกอนุรักษไ์ว ้เพื�อแสดง
ถึงความชาํนาญดา้นประติมากรรมปูนปั� นขนาดใหญ่ และการผสมผสานเทคนิคประติมากรรมและ
เทคนิคจิตรกรรมเขา้ดว้ยกนั นอกจากดินดิบจะปรากฏเป็นประติมากรรมชิ�นใหญ่แลว้ ยงัมีการทาํ
ขึ�นโดยใช้แม่พิมพส์ร้างขึ�นเป็นแผ่น ซึ� งเรียกว่า จาจา้ (Tsa – tsas) (ภาพที� 8) เป็นแผ่นรูป
พระพุทธเจา้และเทพต่าง ๆ ใช้สําหรับการสักการะบูชาหรือไม่ก็แกบ้นของผูศ้รัทธา มีหลายชิ�นถูก
ตกแต่งดว้ยสีสันต่าง ๆ หรือหุม้ดว้ยทองเช่นเดียวกบัประติมากรรม83 

                                                           

81
 Robert E. Fisher, Art of Tibet, 86. 

82
 Ibid., 116. 

83
 Ibid. 
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ภาพที� 7 ประติมากรรมพระโพธิสัตวป์ระจาํวชัรธาตุมณฑลภายในโบสถข์องวดัทาโบ 
ที�มา : Deborah E. Klimburg-Salter, Tabo : a Lamp for the Kingdom (Milan : Skira Editore, 1997), 
93. 
 

 
 

ภาพที� 8 ประติมากรรมแผน่ดินดิบ หรือ จาจา้ รูปพระชมัภละ 
ที�มา : Valrae Reynolds, From the Sacred Realm Treasures of Tibetan Art from the Newark 
Museum (Munich : Prestel, 1999), 77. 
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ภาพที� 9 ประติมากรรมเนย หรือตอมา เครื�องสักการะในพิธีมอนลมัเชนโมของทิเบต 
ที�มา : Gyurme Dorje; Tashi Tsering; Heather Stoddard and Andre Alexander, Jokhang : Tibet’s 
Most Sacred Buddhist Temple (Bangkok : Bangkok Printing, 2010), 182. 
 

 
 

ภาพที� 10 ศาสนวตัถุสาํหรับประกอบพิธีกรรมของพระสงฆ ์ทาํจากกะโหลกมนุษยแ์ละเงินดุนลาย 
ที�มา : Valrae Reynolds, From the Sacred Realm Treasures of Tibetan Art from the Newark 
Museum (Munich : Prestel, 1999), 168. 
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นอกจากเทคนิคต่าง ๆ ที�ไดน้าํเสนอไปแลว้นั�น ทิเบตยงันิยมนาํเนยอนัเป็นวตัถุดิบที�
หาไดง่้ายในภูมิภาคนี�มาสร้างเป็นงานประติมากรรมเพื�อเป็นเครื�องสักการะในพิธีกรรมทางศาสนา 
ซึ� งเรียกวา่ ตอมา (Torma) (ภาพที� 9) ตอมามีทั�งขนาดเล็กที�ถูกปั� นอยา่งเรียบง่าย และขนาดใหญ่สูง
หลายเมตรที�สร้างอย่างประณีตบรรจง ดงัเช่น ตอมาในพิธีสวดมนต์ใหญ่ของทิเบตที�มีชื�อว่า พิธี
มอนลมั เชนโม (Monlam Chenmo) นอกจากนี�ศาสนวตัถุสําหรับประกอบพิธีกรรมหลายชิ�นยงัถูก
ทาํขึ�นจากเถา้และกระดูกของสัตวห์รือแมแ้ต่ของมนุษย ์(ภาพที� 10) 

การพฒันาดา้นรูปแบบของประติมากรรมของทิเบต มีความเคลื�อนไหวตามอิทธิพล
ของประเทศเพื�อนบา้นอยา่งอินเดีย เนปาล และจีนที�เขา้มาในทิเบตอยา่งต่อเนื�อง ในสมยัราชวงศย์า
ลุงประมาณช่วงคริสต์ศตวรรษที� 7 – 9 อิทธิพลของประติมากรรมอินเดียสมยัราชวงศ์คุปตะมี
อิทธิพลอยา่งสูงในทิเบตทั�งภาคกลางและภาคตะวนัตกซึ� งอยูติ่ดกบัอินเดียภาคเหนือ ครั� นเขา้สู่สมยั
แห่งการฟื� นฟูพระพุทธศาสนาในทิเบตช่วงประมาณคริสตศ์ตวรรษที� 10 เป็นตน้มา พุทธศิลป์ของ
ทิเบตไดรั้บการฟื� นฟูและพฒันาไปอย่างต่อเนื�องจนสามารถส่งอิทธิพลไปยงัพื�นที�เอเชียกลางได ้
ประติมากรรมของทิเบตช่วงคริสตศ์ตวรรษที� 10 – 13 ระยะนี� มีรูปแบบที�โดดเด่น 2 รูปแบบ คือ 
รูปแบบภาคตะวนัตกมีลกัษณะของสกุลช่างแคชมีร์ และรูปแบบภาคกลางที�รับอิทธิพลศิลปะอินเดีย
สมยัราชวงศป์าละและสมยัราชวงศเ์สนะ (Sena Dynasty ค.ศ. 1095 – 1206) 

รูปแบบสกุลช่างแคชมีร์เป็นที�แพร่หลายอย่างกว้างขวางและยาวนานในภาค
ตะวนัตกของทิเบต สืบเนื�องจากการเดินทางไปสืบพระพุทธศาสนาในแควน้แคชมีร์ของพระสงฆ์
ชาวทิเบต ชื�อ รินเชน ซังโป เมื�อท่านเดินทางกลบัมายงัทิเบตไดน้าํพระคมัภีร์และช่างฝีมือชาวแคช
มีร์เขา้มาดว้ย84 ซึ� งเป็นประโยชน์ในการสร้างวดัทางพระพุทธศาสนาและพุทธศิลป์แขนงอื�น อนัเป็น
การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาสู่ชาวทิเบตอีกครั� งหนึ�ง 

                                                           

84
 Marylin M. Rhie, The Sacred Art of Tibet : Wisdom and Compassion, 42. 
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ภาพที� 11 พระโพธิสัตวโ์ลกนาถโลเกศวร ประติมากรรมทองเหลืองฝังดว้ยแร่เงินและทองแดง 
 ศิลปะทิเบตภาคตะวนัตก สกุลช่างแคชมีร์ ตน้คริสตศ์ตวรรษที� 11 
ที�มา : Amy Heller, Tibetan Art (Milan : Jaca Book, 1999), d�. 

 
ประติมากรรมพระอวโลกิเตศวรแบบสกุลช่างแคชมีร์ที�ถูกพบในทิเบตรูปนี�  (ภาพที� 

11) มีอายอุยูใ่นราวปี ค.ศ. 1000 – 1025 หรือระยะแรกของคริสตศ์ตวรรษที� 11 เป็นตวัอยา่งที�ดียิ�งใน
การสะทอ้นถึงรูปแบบสกุลช่างแคชมีร์ที�กาํลงัรุ่งเรืองและแพร่หลายในภาคตะวนัตกของทิเบต 
พระองคป์ระทบัยนืแบบตริภงัคอ์ยา่งแนวประเพณีของศิลปะอินเดีย แต่ดูค่อนขา้งแข็งกระดา้งอยา่ง
แบบแผนมากกวา่คาํนึงถึงความเป็นธรรมชาติ รูปแบบศิราภรณ์หรือมงกุฎมีกรอบเป็นสร้อยไข่มุก
ขนาดใหญ่ มียอดตาบเพชรพลอย 3 ยอดทรงสูงประดบัลวดลายสร้อยไข่มุกขนาดเล็กเชื�อมแต่ละ
ตาบเขา้ด้วยกนั ลักษณะของสร้อยไข่มุกนี� เป็นสายห้อยโยงดูคล้ายกบัรูปจนัทร์เสี� ยวซึ� งลกัษณะ
ดงักล่าวเป็นลกัษณะเฉพาะที�นิยมในสกุลช่างแคชมีร์ในภาคตะวนัตกของทิเบต ลกัษณะของมาลยั
ดอกไมพ้วงยาวคลอ้งอยูบ่ริเวณองัสายาวถึงพระชงฆ ์การทรงโธตีแนบพระวรกายซึ� งยงัเป็นรูปแบบ
ที�แสดงถึงอิทธิพลเครื�องแต่งกายในศิลปะอินเดียสมยัราชวงศ์ปาละ – เสนะ แต่ช่างสกุลแคชมีร์
ดดัแปลงใหช้ายของโธตีขา้งขวายาวกวา่ขา้งซา้ย และชายพกตรงกลางของโธตีปล่อยยาวลงมาจนถึง
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พระบาท พระพกัตร์มีพระเนตรยาวเรียวกบัมีพระเนตรดาํเล็ก และการเน้นกลา้มเนื�อพระนาภีเป็น
มดัอนัแสดงถึงความพยายามเลียนแบบธรรมชาติของรูปร่างมนุษยที์�มีความสมบูรณ์แขง็แรง 

ดา้นรูปแบบประติมากรรมในทิเบตภาคกลางช่วงคริสตศ์ตวรรษที� 10 – 13 ไดรั้บการ
ฟื� นฟูและพฒันาจากการรับอิทธิพลศิลปะอินเดียสมยัราชวงศป์าละ – เสนะ จนกลายเป็นรูปแบบที�
สืบต่อกนัมาอีกหลายร้อยปีอยา่งมั�นคง การฟื� นฟูพระพุทธศาสนาในพื�นที�ภาคกลางโดยพระอาจารย์
อติศะในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที� 11 นอกจากทาํให้พุทธศิลป์กลบัมาเกิดขึ�นในภาคกลางของ
ทิ เบตแล้ว  เ ส้นทางการค้าและการเ ดินทางระหว่างทิ เบตกับอินเ ดียภาคกลางและภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และทิเบตกบัเนปาลยงัเป็นอีกปัจจยัหนึ�งที�ทาํให้อิทธิพลศิลปะจากอินเดียสมยั
ราชวงศป์าละ – เสนะเขา้สู่ทิเบต85 

รูปแบบประติมากรรมทิเบตภาคกลางในสมยันี� รับอิทธิพลศิลปะอินเดียสมยัราชวงศ์
ปาละ – เสนะเขา้มาหลายประการ ดงัสังเกตไดจ้ากลกัษณะพระพกัตร์ กิริยาท่าทาง เครื�องทรง และ
รายละเอียดการตกแต่ง ที�มีความคลา้ยคลึงกนัอยา่งมาก เช่น ประติมากรรมทองเหลืองประดบัแร่เงิน 
ทองแดง และอญัมณีรูปพระโพธิสัตวอ์วโลกิเตศวร ศิลปะทิเบตภาคกลางช่วงคริสตศ์ตวรรษที� 12 – 
13 (ภาพที� 12) ซึ� งมีรูปแบบบัลลังก์ที�นิยมเป็นฐานสิงห์ย่อเก็จประดับผา้ทิพย์ และมีพนักเป็น
ลวดลายสัตวส์ําคญัประดบั ไดแ้ก่ ชา้ง วยาล มกร และครุฑ พระเกศาทรงชฎามุกุฎ (Jata makuta) 
ประดับศิราภรณ์ซึ� งมี 5 ยอด แต่ละยอดถูกประดิษฐ์ด้วยการฝังอญัมณีอย่างเทอร์คอยซ์ และหิน
ปะการัง ผา้กรรเจียกผูกมดัติดกบัศิราภรณ์เป็นรูปพดัและทิ�งชายผา้ยาวพริ�วขึ�นเป็นรูปตวั U โดยมี
ปลายเป็นรูปเขี�ยวตะขาบ พระองคท์รงเครื�องประดบัแบบพระโพธิสัตว ์อนัไดแ้ก่ กุณฑล ทองพระ
กร ทองพระบาท พาหุรัด สร้อยพระศอแบบไข่มุกและแบบเพชรพลอยรอบพระศอ สายมุกต
ยชัโญปวีตยาวเป็นรูปโคง้ตวั S ถึงพระเพลา และทรงโธตีแนบพระวรกายประดบัลวดลายผา้เป็น
แถบเส้นสลบักบัลายดอกไม ้โดยที�ชายโธตีเท่ากนัทั�งสองขา้ง  

นอกจากรูปแบบประติมากรรมที�ไดรั้บอิทธิพลจากอินเดียสมยัราชวงศป์าละ – เสนะ
แลว้ อิทธิพลจากเอเชียกลางเป็นอีกรูปแบบหนึ�งที�ไดถู้กสร้างสรรคใ์นประติมากรรมของทิเบตภาค
กลางช่วงคริสตศ์ตวรรษที� 10 – 13 สัมพนัธไมตรีระหวา่งทิเบตและอาณาจกัรในเอเชียกลางนั�น
เกิดขึ�นมาแลว้ตั�งแต่ในสมยัราชวงศย์าลุงแห่งทิเบต โดยเฉพาะอาณาจกัรโคทานซึ� งตั�งอยูท่างใตข้อง
เส้นทางสายไหมในพื�นที�เอเชียกลาง และตั�งอยูท่างตอนเหนือของทิเบตภาคตะวนัตก ถูกบนัทึกว่า
เป็นอาณาจกัรแห่งพระพุทธศาสนาลทัธิมหายานซึ� งเจริญรุ่งเรืองมากในสมยัราชวงศ์ถงัของจีน 
(Tang Dynasty ค.ศ. 618 - 906) การสร้างศาสนสถานและพุทธศิลป์ในทิเบตมีส่วนจากศิลปินชาวโค

                                                           

85
 Ibid., 45. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



57 

ทานที�เดินทางเขา้มาในทิเบตดว้ย รูปแบบศิลปกรรมสกุลช่างโคทานที�ถูกบนัทึกไวมี้ความโดดเด่น
บริเวณริ�วผา้ที�อ่อนชอ้ยให้ความรู้สึกเบาบาง มีรอยจีบเป็นเส้นในแนวขนานชิดกนั ซึ� งรูปแบบนี� มี
ส่วนไม่น้อยในอิทธิพลที�ส่งผ่านไปยงัพุทธ์ศิลป์จีนราวต้นคริสต์ศตวรรษที� 786 ประติมากรรมที�
แสดงออกถึงอิทธิพลศิลปะโคทาน เช่น ประติมากรรมพระพุทธเจา้และพระโพธิสัตวภ์ายในวดัเย
มาร์ (Yemar) (ภาพที� ��) หรือวดัอิวาง (Iwang) วดัเกียงพู (Kyangpu) และวดัตราทงั (Drathang) 
เป็นตน้ ซึ� งวดัเหล่านี�ตั�งอยูใ่นแควน้ซงั ทางภาคกลางตอนใตข้องทิเบต 

 

 
 

ภาพที� 12 พระษฑกัษรีโลเกศวร ประติมากรรมทองเหลืองประดบัแร่เงิน ทองแดง และอญัมณี 
 ศิลปะทิเบตภาคกลาง คริสตศ์ตวรรษที� 12 - 13 
ที�มา : Amy Heller, Tibetan Art (Milan : Jaca Book, 1999), 104 – 105. 

                                                           

86
 Ibid., 46. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



58 

 
 

ภาพที� �� พระพุทธเจา้ ประติมากรรมปูนปั� นปิดทอง ในวิหารของวดัเยมาร์ ศิลปะทิเบตภาคกลาง 
 คริสตศ์ตวรรษที� 12 - 13 
ที�มา : Marylin M Rhie, “Eleventh – Century Monumental Sculpture in the Tsang Region,” in 
Tibetan Art : Towards a Definition of Style, Edited by Jane Casey Singer and Philip Denwood 
(London : Laurence King Publishing, 1997), 39. 

 
หลงัจากอินเดียถูกโจมตีโดยกองทพัมุสลิมในช่วงคริสต์ศตวรรษที� 13 ซึ� งรวมทั�ง

มหาวิทยาลยัทางพระพุทธศาสนาอย่างวิกรมศิลาและนาลนัทาถูกทาํลาย เป็นผลให้พระสงฆ์และ
พุทธศาสนิกชนชาวอินเดียอพยพเขา้มายงัทิเบตและส่วนหนึ�งอพยพเขา้ไปในเนปาล แมว้า่อิทธิพล
ศิลปะอินเดียยงัคงไดรั้บการสืบทอดในช่วงคริสตศ์ตวรรษที� 13 – 14 แต่บางส่วนก็อยูใ่นรูปของ
ศิลปะเนปาลที�ไดรั้บอิทธิพลศิลปะอินเดียมาอีกทอดหนึ�ง เนื�องจากสัมพนัธไมตรีระหวา่งทิเบตและ
เนปาลที�เกิดขึ�นในช่วงคริสตศ์ตวรรษที� 14 และการติดต่อกบัอินเดียไดล้ดนอ้ยลง แต่ดูเหมือนว่า
สัมพนัธไมตรีทางการเมืองและพระพุทธศาสนาของทิเบตเกิดขึ�นอยา่งชดัเจนกบัผูป้กครองชาวมอง
โกล ซึ� งปกครองจีนในช่วงราชวงศห์ยวนมากกวา่ อีกทั�งความสัมพนัธ์นี� มีต่อเนื�องไปยงัราชวงศห์มิง
และราชวงศชิ์งของจีนดว้ย ทิเบตมีโอกาสเผยแพร่ทั�งดา้นศาสนาและพุทธศิลป์แบบลทัธิวชัรยานไป
ยงัมองโกเลียและจีน และในทางกลบักนัอิทธิพลศิลปะจากจีนไดเ้ริ�มหลั�งไหลเขา้สู่ทิเบตในสมยันี�  
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โดยเฉพาะในภาคตะวนัออกของทิเบต ดงันั�นศิลปะทิเบตที�ปรากฏในช่วงปลายคริสตศ์ตวรรษที� 13 
จนถึงคริสตศ์ตวรรษที� 15 จึงมีทั�งแบบอิทธิพลแบบศิลปะเนปาล จีน และแบบผสมระหวา่งสองสกุล
ช่างนี�  โดยเป็นรูปแบบที�แพร่กระจายไปตลอดทั�วทั�งภูมิภาคของทิเบต 

การเกิดรูปแบบอิทธิพลเนปาลที�ปรากฏเด่นชดัในพุทธศิลป์ทิเบต เป็นไปไดจ้ากช่าง
ชาวเนปาลที�เดินทางมาตั�งรกรากภายในทิเบตโดยตรงและสร้างผลงานตามแนวทางสกุลช่างของตน 
กบัอีกทางหนึ� งเกิดจากการเดินทางของช่างชาวเนปาลเข้าไปสร้างผลงานในราชสํานักจีนสมยั
ราชวงศ์หยวน และติดตามชาวทิเบตเขา้มายงัทิเบตอีกทอดหนึ� ง87 ในกรณีหลงันั�นอาจส่งผลให้
ศิลปะทิเบตที�สร้างตามรูปแบบเนปาลปรากฏลกัษณะบางประการแบบอิทธิพลจีนดว้ย 

รูปแบบประติมากรรมทิเบตซึ� งได้รับอิทธิพลเนปาลมีรูปแบบบางประการ อาทิ 
ลกัษณะพระพกัตร์ สร้อยพระศอซึ� งยาวถึงพระนาภี การนุ่งโธตีที�แนบพระวรกายยงัคลา้ยคลึงกบั
ประติมากรรมทิเบตที�ไดรั้บอิทธิพลอินเดียสมยัราชวงศป์าละ – เสนะ แต่รายละเอียดอยา่งตาบของ
ศิราภรณ์ซึ� งมกัเป็นตาบกลม มีลวดลายคลา้ยจนัทร์เสี� ยวรองรับเฉพาะตาบหนา้ ผา้คาดวงโคง้ซึ� งผูก
ปมไวที้�บั�นพระองค์ทั�งสองขา้ง รวมทั�งความละเอียดประณีตในส่วนลายกนกเป็นสิ�งสะทอ้นถึง
รูปแบบเนปาลในประติมากรรมทิเบต เช่น ประติมากรรมทองแดงกะไหล่ทองรูปพระอาทิพุทธวชัร
ธร ถูกสร้างในช่วงคริสตศ์ตวรรษที� 14 (ภาพที� �?) 

ประติมากรรมทองแดงกะไหล่ทองรูปพระษฑักษรี โลเกศวร ศิลปะจีนสมัย
ราชวงศห์มิง ช่วงคริสตศ์ตวรรษที� 15 (ภาพที� 15) เป็นพุทธศิลป์จีนที�สร้างตามคติพระพุทธศาสนา
ลทัธิวชัรยานแบบทิเบต ที�ไดรั้บการอุปถมัภ์จากราชสํานกัจีนสมยัราชวงศห์มิง ลกัษณะทางประติ
มานวทิยาจึงเป็นไปตามแบบแผนเหมือนดงัที�เคยทาํในศิลปะอินเดียและทิเบต จึงมีเพียงรูปแบบทาง
ศิลปกรรมเท่านั�นที�เปิดโอกาสให้ช่างชาวจีนผสมผสานรสนิยมของตนเขา้ไป เช่น รูปพระพกัตร์
ตามแบบจีนช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที� 15 ซึ� งเป็นรูปสี� เหลี�ยม พระปรางอิ�ม พระเนตรเรียวเล็ก -

ลกัษณะของริ�วผา้ที�สมจริงของผา้คลอ้งพระองัสายาวและโธตีเป็นคุณลกัษณะแบบธรรมชาตินิยมที�
มกัปรากฏอยู่ในศิลปะจีน อีกทั�งผา้คลอ้งพระองัสายาวยงัเป็นเครื�องทรงเฉพาะของพระโพธิสัตว์
ตามแบบจีนดว้ย ซึ� งผา้คลอ้งพระองัสายาวและการสร้างให้ใกลเ้คียงธรรมชาติมากขึ�นนี� เป็นอิทธิพล
สาํคญัประการหนึ�งที�ทิเบตรับเขา้มาในช่วงสมยัคริสตศ์ตวรรษที� 15 และนาํมาประยุกตจ์นเป็นแบบ
แผน ส่วนสร้อยพระศอไข่มุกและเพชรพลอยถูกเพิ�มเติมดว้ยเส้นโคง้ไข่มุกและอุบะห้อยลงมาอนั
เป็นรูปแบบประติมากรรมจีน แต่ยงัคงปรากฏสร้อยพระศอเส้นยาวจรดพระนาภีดงัที�เคยมีในแนว
ประเพณีอินเดีย ศิราภรณ์ของพระษฑักษรีโลเกศวร รูปนี� ปรากฏอิทธิพลเนปาลอย่างเห็นได้ชัด 
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สังเกตไดจ้ากตาบกลางถูกรองรับดว้ยลวดลายประดบัคลา้ยจนัทร์เสี� ยว และความละเอียดประณีต
ของลวดลายผา้กรรเจียกที�ทิ�งชายปลิวขึ�นเป็นรูปตวั U 

 

 
 

ภาพที� �? พระอาทิพุทธวชัรธร ประติมากรรมทองแดงกะไหล่ทอง ศิลปะทิเบตอิทธิพลเนปาล 
 คริสตศ์ตวรรษที� 14 
ที�มา : John C. Huntington and Dina Bangdel, The Circle of Bliss : Buddhist Meditational Art 
(Chicago : Serindia Publications; Columbus : Columbus Museum of Art, 2003), 87. 
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ภาพที� 15 พระษฑกัษรีโลเกศวร ประติมากรรมทองแดงกะไหล่ทอง ศิลปะจีนสมยัราชวงศห์มิง 
 คริสตศ์ตวรรษที� 15 
ที�มา : John C. Huntington and Dina Bangdel, The Circle of Bliss : Buddhist Meditational Art 
(Chicago : Serindia Publications; Columbus : Columbus Museum of Art, 2003), 185. 
 

อย่างไรก็ตามทั�งรูปแบบประติมากรรมเนปาลและจีนล้วนส่งอิทธิพลสําคญัต่อ
พฒันาการทางประติมากรรมของทิเบตช่วงคริสตศ์ตวรรษที� 15 ดงัเห็นไดจ้ากประติมากรรมปูนปั� น
พระพุทธเจา้และพระโพธิสัตวภ์ายในสถูปแห่งวดัเกียงเซ คุมบุม (Gyantse Kumbum) (ภาพที� 16) 
ซึ� งเป็นการผสมผสานรูปแบบเนปาล จีน และทิเบตเข้าด้วยกัน รูปแบบนี� ยงัเป็นแม่แบบด้าน
ประติมากรรมที�ส่งอิทธิพลไปสู่ภาคตะวนัตกของทิเบตอีกดว้ย 

รูปแบบประติมากรรมช่วงคริสต์ศตวรรษที� 15 – 16 เป็นระยะของการหลอมรวม
ลกัษณะแบบอินเดีย – เนปาล (Indo – Nepalese) ของทิเบตภาคกลาง เขา้กับลกัษณะอนัเป็น
ธรรมชาตินิยมแบบจีนของทิเบตภาคตะวนัออก จนสามารถพฒันามาสู่รูปแบบที�เจริญอย่างเต็มที�
และมีลกัษณะเฉพาะตวัในช่วงคริสต์ศตวรรษที� 1788 ซึ� งเป็นยุคสมยัที�เจริญรุ่งเรืองทั�งด้านการ
ปกครองและศิลปกรรมภายใตก้ารปกครองของทะไลลามะองค์ที� 5 โดยมีศูนยก์ลางอาํนาจอยู่ใน
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พื�นที�ภาคกลาง รูปเหมือนของทะไลลามะองคที์� 5 (ภาพที� �d) แสดงถึงความชาํนาญในยุคสมยันี� ใน
การสร้างรูปเหมือนบุคคล รวมทั�งการสร้างมวลปริมาตรที�หนาหนักและริ�วรอยของผา้สามารถ
พฒันาจนใกลเ้คียงธรรมชาติมากยิ�งขึ�น โดยยงัคงไวซึ้� งพลงัอาํนาจของรูปแบบที�เป็นอุดมคติอยู ่

 

 
 

ภาพที� 16 พระธยานิพุทธอกัโษภยะและพระโพธิสัตวส์าวก ประติมากรรมปูนปั� นภายในสถูปแห่ง 
 วดัเกียงเซ คุมบุม ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที� 15 
ที�มา : Xiong Wenbing, The Kumbum of Gyantse Palcho Monastery in Tibet, English Translated 
by You Xiangfei and Chang Siyu (Sichuan : Tibet People’s Publishing and House and Sichuan 
Nationalities Publishing House, 2001), 145. 
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ภาพที� �d รูปเหมือนทะไลลามะองคที์� 5 ประติมากรรมสาํริดกะไหล่ทอง ศิลปะทิเบต 
 ปลายคริสตศ์ตวรรษที� 17 
ที�มา : Marylin M. Rhie, The Sacred Art of Tibet : Wisdom and Compassion (London : Thames 
and Hudson, 1991), 273. 

 
รูปแบบประติมากรรมช่วงคริสต์ศตวรรษที� 17 นี� ภายหลงัได้กลายมาเป็นรูปแบบ

กระแสหลกัของประติมากรรมทิเบตที�เจริญมาจนถึงปัจจุบนั อีกทั�งยงัเป็นรูปแบบสากลที�ส่ง
อิทธิพลไปยงัดินแดนอื�นที�นบัถือพระพุทธศาสนาลทัธิวชัรยานแบบทิเบตดว้ย เช่น มองโกเลีย และ
จีน เป็นตน้ 

�. จิตรกรรม จิตรกรรมของทิเบตมักถูกสร้างด้วยเทคนิคและวสัดุที�คล้ายคลึงกับ
จิตรกรรมที�ปรากฏอยู่ทั�วไปในประเทศใกล้เคียง เช่น จิตรกรรมบนฝาผนังประดับศาสนสถาน 
จิตรกรรมบนผืนผา้ แผ่นไมห้รือกระดาษ สําหรับใช้เป็นเครื�องสักการะบูชา ประดบัตกแต่ง เล่า
เรื�องราวสําคญัตามความเชื�อทางพระพุทธศาสนา และใช้ประกอบพิธีกรรม เป็นตน้ ดว้ยความเชื�อ
และประเพณีทางพระพุทธศาสนาลทัธิวชัรยานแบบทิเบต ยงัก่อให้เกิดเทคนิคดา้นจิตรกรรมเฉพาะ
ของทิเบตเอง ที�สําคญัคือการใชท้รายสีสร้างมณฑลทราย (Sand mandala) (ภาพที� ��) อนัเป็นส่วน
หนึ�งในพิธีกรรมทางศาสนา การฝึกสมาธิของพระสงฆแ์ละสะทอ้นถึงปรัชญาทางพระพุทธศาสนา 
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ภาพที� 18 มณฑลทราย 
 

เทคนิคจิตรกรรมฝาผนงัของทิเบตมกัเป็นสีฝุ่ นซึ� งสีที�ใชม้กัไดว้ตัถุดิบจากธรรมชาติ 
เช่น หิน ดิน แร่ หรือพืช ผสมกบักาวที�ไดจ้ากการเคี�ยวหนงัสัตว ์สร้างขึ�นเพื�อประดบัตกแต่งศาสน
สถาน และสร้างพื�นที�เฉพาะทางจิตวิญญาณให้มีบรรยากาศที�พิเศษ ประหนึ�งวา่มีพระพุทธเจา้ พระ
โพธิสัตว ์หรือเทพต่าง ๆ ปรากฏอยูจ่ริงต่อผูที้�อยูภ่ายในศาสนสถานนั�น89 แต่เทคนิคที�เป็นที�รู้จกัของ
คนทั�วไป และสร้างชื�อให้ทิเบตจนปัจจุบนันี� ยงัคงมีการทาํอยูอ่ยา่งต่อเนื�อง คือ การสร้างจิตรกรรม
แบบมว้นเก็บได ้หรือ ทงักา (Thangka) ซึ� งมีทั�งประเภทเขียนสีบนผืนผา้และเทคนิคการปะติดหรือ
ทอเป็นภาพทั�งผืน ขนาดของทงักามีทั�งกะทดัรัดพกพาสะดวกไปจนถึงขนาดใหญ่ โดยทั�วไปมี
ลกัษณะเป็นภาพรูปสี� เหลี�ยมผืนผา้แนวตั�ง ยกเวน้ภาพมณฑลที�จะมีลกัษณะเป็นภาพรูปสี� เหลี�ยม
จตุัรัส 

การสร้างจิตรกรรมประดบัตกแต่งพระคมัภีร์เป็นอีกรูปแบบหนึ�งที�พบบ่อยครั� ง มกั
ปรากฏบนวสัดุที�ใชเ้ขียนพระคมัภีร์เพื�อประกอบเนื�อหาสาระภายใน หรือบา้งก็วาดอยูบ่นปกไมข้อง
พระคัมภีร์ นอกจากนี� ยงัพบจิตรกรรมที�วาดบนแผ่นกระดาษแข็งขนาดเล็กที� เรียกว่า ซากะลิ 
(Tsakali) (ภาพที� 19) ซึ� งใชส้าํหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอีกดว้ย  

 

                                                           

89
 Robert E. Fisher, Art of Tibet, 104. 
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ภาพที� 19 จิตรกรรมบนแผน่กระดาษ หรือ ซากะลิ รูปพระโพธิสัตวแ์ละธรรมบาล 
ที�มา : Pratapaditya Pal, Art of the Himalayas : Treasures from Nepal and Tibet (New York : 
Hudson Hills Press, 1991), �?�. 

 
อย่างไรก็ตาม จิตรกรรมของทิเบตสามารถปรากฏอยู่ในวสัดุที�หลากหลายตามแต่ผู ้

ศรัทธาสามารถกระทาํได ้เนื�องจากความเชื�อเรื�องสะสมบุญกุศลที�ฝังรากลึกในวฒันธรรมของชาว
ทิเบต ดงันั�นการสลกัภาพนูนตํ�า การระบายสีเป็นอกัขรมนตร์ดว้ยสีสัญลกัษณ์ หรือวาดเป็นรูปพระ
โพธิสัตวอ์งคต่์าง ๆ จึงปรากฏอยูต่ามศาสนสถานหรือสถานที�ศกัดิ= สิทธิ= ตามความเชื�อของชาวทิเบต 
เช่น ภาพสลกัระบายสีรูปพระพุทธเจา้และพระโพธิสัตวจ์าํนวนมากที�หน้าผาจกัโปรี (Chakpori) 
(ภาพที� 20) ซึ� งสถานที�นี� เคยเป็นที�ตั�งของวดัจกัโปรีในนครลาซา แต่ถูกทาํลายลงในช่วงการปฏิวติั
วฒันธรรมของจีน หรือการระบายสีกอ้นหินขนาดใหญ่เป็นรูปพระสองขะปะบริเวณวดัดรีปุง (ภาพ
ที� 21) เป็นตน้ ทั�งนี� เพราะสร้างงานบนพื�นฐานความเชื�อในพระพุทธศาสนาเรื�องการสะสมบุญกุศล 
มากกวา่การสร้างเพื�อตอบสนองความพึงพอใจทางดา้นความงดงามทางสายตา 
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ภาพที� 20 ภาพสลกัระบายสีรูปพระพุทธเจา้และพระโพธิสัตวจ์าํนวนมากที�หนา้ผาจกัโปรี 
 

 
 

ภาพที� 21 หินระบายสี รูปพระสองขะปะ บริเวณวดัดรีปุง 
 

ศรัทธาที�มั�นคงในพระพุทธศาสนาของชาวทิเบตยงัสะทอ้นไดดี้ในพิธีกรรมการสร้าง
มณฑลทรายโดยกลุ่มพระสงฆ์ เนื�องจากการสร้างพุทธศิลป์ประเภทนี� ถือว่าเป็นการประกอบ
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พิธีกรรมและฝึกปฏิบติัธรรมไปดว้ยในเวลาเดียวกนั นั�นคือ สื�อถึงหลกัธรรมเรื�องอนตัตาของทุก
สรรพสิ�ง เพราะการสร้างมณฑลทรายแต่ละครั� ง เมื�อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วจะมีพิธีกรรมสลาย
มณฑลทรายนั�นเป็นขั�นตอนสุดทา้ย การสร้างมณฑลทรายนี� เป็นขอ้ยืนยนัไดอ้ย่างดีถึงจุดประสงค์
ของการสร้างสรรค์พุทธศิลป์ที�ตอบสนองพิธีกรรม ความเชื�อ และความศรัทธาทางศาสนาที�อยู่
เหนือการแสดงออกเพื�อความพึงพอใจทางดา้นความงดงามตามโลกีวสิัย 

สําหรับพฒันาการทางรูปแบบจิตรกรรมของทิเบตมีความเคลื�อนไหวไปในทิศทาง
เดียวกนักบัรูปแบบประติมากรรม ที�ไดรั้บอิทธิพลจากอินเดีย เนปาล และจีนซึ� งเผยแพร่เขา้มาใน
ทิเบตแต่ละยคุสมยั ทาํให้รูปแบบจิตรกรรมของทิเบตมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัรูปแบบประติมากรรม
ทิเบตที�อยูร่่วมสมยักนั และยงัสามารถสะทอ้นถึงอิทธิพลดา้นรูปแบบจิตรกรรมของอินเดีย เนปาล 
และจีนที�ทิเบตรับมาประยกุตใ์ชด้ว้ย 

จิตรกรรมเนื�องในพระพุทธศาสนาลทัธวชัรยานของทิเบตเกิดขึ�นในสมยัราชวงศย์า
ลุงช่วงคริสตศ์ตวรรษที� 7 – 9 อนัเป็นระยะที�เริ�มรับพระพุทธศาสนาเขา้มาในทิเบต ทั�งยงัเป็นสมยัที�
ทิเบตขยายอาณาเขตไปจนถึงเอเชียกลาง รวมทั�งบริเวณตุนหวงซึ�งตั�งอยูท่างภาคตะวนัตกเฉียงเหนือ
ของจีนด้วย จิตรกรรมทิเบตในระยะนี� ถูกคน้พบภายในวดัถํ� าที�ตุนหวง เช่น จิตรกรรมภาพมว้น 
(Banner painting) รูปพระวชัรปาณี สมยัคริสตศ์ตวรรษที� 9 (ภาพที� 22) ซึ� งเป็นหนึ�งในจิตรกรรม
ภาพมว้นของวดัถํ�าที�ตุนหวงที�มีรูปแบบทิเบต นอกจากปรากฏอกัษรทิเบตบริเวณดา้นบนขวาของ
ภาพที�สะท้อนถึงความเกี�ยวพนักบัทิเบตแล้ว ลกัษณะของพระวชัรปาณีมีท่าทางที�ค่อนขา้งแข็ง
กระดา้ง พระวรกายดูหนกัแน่น ซึ� งอาจเป็นรูปแบบของทิเบตในสมยันี�  โดยแตกต่างจากรูปแบบจีน
ที�อยูร่่วมสมยักนั ที�มกัใชเ้ส้นที�ลื�นไหลและสีที�นุ่มนวลมากกวา่90 ประกอบกบัการใชสี้ของพระวชัร
ปาณีภาพนี� ซึ� งมีวรรณะเขียวเขม้ตดักบัสีเหลือง แดง และฟ้าสดสวา่งของโธตี สีชมพูของปัทมาสนะ 
และสีทองของศิราภรณ์และเครื�องประดบั ร่วมกบัรูปร่างของพระเศียรขนาดใหญ่ พระโอษฐ์เล็ก 
พระขนงโคง้เป็นเส้น พระเนตรขนาดใหญ่เรียวยาวและดวงเนตรดาํเล็ก ลว้นเป็นลกัษณะที�บ่งชี� ถึง
รูปแบบทิเบตที�ไดรั้บอิทธิพลศิลปะอินเดีย91 

                                                           

90
 Marylin M. Rhie, The Sacred Art of Tibet : Wisdom and Compassion, /7. 

91
 Ibid., 122. 
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ภาพที� 22 พระวชัรปาณี จิตรกรรมภาพมว้นของวดัถํ�าที�ตุนหวง คริสตศ์ตวรรษที� � 
ที�มา : Amy Heller, “Eighth – and Ninth – Century Temples and Rock Carvings of Eastern Tibet”, 
Tibetan Art : Towards a Definition of Style, Edited by Jane Casey Singer and Philip Denwood 
(London : Laurence King Publishing, 1997), �d. 

 
อย่างไรก็ตาม ลักษณะของพระเนตรเรียวเล็ก ดวงเนตรดําเล็ก ศิราภรณ์แบบ

สามเหลี�ยม � ยอด และการทรงโธตีลวดลายทางซึ� งยาวไม่เท่ากนัโดยจบัจีบริ�วผา้บริเวณดา้นหน้า 
เป็นลกัษณะที�คลา้ยคลึงกบัประติมากรรมทิเบตสกุลช่างแคชมีร์ทั�งในสมยัคริสตศ์ตวรรษที� 10 – 13 
เช่นรูปพระโพธิสัตว์โลกนาถโลเกศวร (ภาพที�  11) และจิตรกรรมทิเบตภาคตะวันตกใน
คริสตศ์ตวรรษที� �� – �� เช่นรูปพระโพธิสัตวภ์ายในวดัทาโบ (ภาพที� 24 และ 25) จึงอาจเป็นไปได้
วา่เป็นรูปแบบของอินเดียภาคเหนือบริเวณแควน้แคชมีร์ที�ส่งอิทธิพลไปยงัจิตรกรรมของทิเบต 

ครั� นเขา้สู่สมยัฟื� นฟูพระพุทธศาสนาในทิเบตในคริสต์ศตวรรษที� �� – �� ทาํให้
จิตรกรรมไดรั้บการฟื� นฟูและพฒันาไปพร้อมกนัดว้ย โดยเฉพาะในพื�นที�ภาคตะวนัตกและภาคกลาง
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ของทิเบตมีลกัษณะโดดเด่นเฉพาะ ภาคตะวนัตกปรากฏอิทธิพลจากสกุลช่างแคชมีร์อย่างเด่นชัด 
เช่น จิตรกรรมฝาผนงัภายในวหิารของวดัทาโบ และอลัชิ (Alchi) ในขณะที�ภาคกลางเป็นการสืบต่อ
รูปแบบศิลปะอินเดียสมยัราชวงศ์ปาละ – เสนะ และลกัษณะจากศิลปกรรมในเอเชียกลาง92 เช่น
จิตรกรรมฝาผนงัที�วดัโจคงั วดัชาลู (Shalu) และวดัตราทงั เป็นตน้ 

 

 
 

ภาพที� 23 พระปัจเจกพุทธเจา้ จิตรกรรมฝาผนงัที�วดัทาโบ ศิลปะทิเบตภาคตะวนัตก 
  คริสตศ์ตวรรษที� 11 
ที�มา : Amy Heller, Tibetan Art (Milan : Jaca Book, 1999), c�. 

 
วดัทาโบ ปัจจุบนัตั�งอยู่ที� เมืองสปิติ แควน้หิมาจลัประเทศในอินเดีย ถูกสร้างขึ� น

ในช่วงคริสต์ศตวรรษที� �� – �� โดยการอุปถมัภ์ของกษตัริยแ์ห่งราชวงศ์กูเก ภายในประดิษฐาน
ประติมากรรมดินดิบรูปพระพุทธเจา้และพระโพธิสัตวอิ์ทธิพลสกุลช่างแคชมีร์จาํนวนมาก รวมทั�ง
จิตรกรรมฝาผนงัภายในไดรั้บการตกแต่งดว้ยสกุลช่างแคชมีร์ดว้ย ซึ� งเป็นรูปแบบที�นิยมแพร่หลาย
อยู่ในทิเบตภาคตะวนัตกภายหลงัจากการเดินทางกลบัมายงัทิเบตของท่านรินเชน ซังโป ลกัษณะ
สกุลช่างแคชมีร์ในจิตรกรรมทิเบตสมยัคริสตศ์ตวรรษที� �� – �� เห็นไดจ้ากตวัอยา่งรูปพระพุทธเจา้ 
                                                           

92
 Ibid., /7. 
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(ภาพที� 23) สะทอ้นถึงความอ่อนหวานผา่นการไล่นํ� าหนกัสีเพื�อให้เกิดปริมาตรของรูปทรงบุคคล 
คลา้ยกบัว่าบริเวณส่วนนูนของร่างกายตอ้งแสงทาํให้บริเวณนั�นมีนํ� าหนกัอ่อน ส่วนที�เป็นเงาจึงมี
นํ� าหนกัเขม้ ดงัเช่นบริเวณพระปรางค ์พระอุระ เป็นตน้ พระเนตรมีลกัษณะเรียวยาวและพระเนตร
ดาํเป็นเม็ด พระหัตถ์และพระองคุลีมีสัดส่วนเรียวยาว ทรงจีวรแบบห่มคลุมมีริ�วเป็นเส้นโคง้ลงมา
จากพระองัสา และปรากฏริ�วจีวรวงโคง้รอบพระองัสา รูปพระพุทธเจา้ลกัษณะนี� มีปรากฏอยู่เป็น
จาํนวนมากเรียงกนัเป็นแถวยาวในปางนั�งสมาธิ แต่ละแถวมีความสูงโดยประมาณ 28 เซนติเมตร 
สื�อถึงเหล่าพระปัจเจกพุทธเจา้ 1000 พระองคแ์ห่งภทัรกลัป์ (Bhadrakalpa)93 

ทางดา้นรูปพระโพธิสัตวใ์นจิตรกรรมทิเบตภาคตะวนัตกอิทธิพลสกุลช่างแคชมีร์ มี
เทคนิคการลงนํ� าหนกัแสงเงาเพื�อให้เกิดปริมาตรเช่นเดียวกบัรูปพระปัจเจกพุทธเจา้ ดงัเช่นรูปพระ
มหาโพธิสัตวม์หาพล (Mahabala) ที�ผนงัทิศเหนือ บริเวณทางเดินรอบพระประธานภายในโบสถ์
ของวดัทาโบ (ภาพที� 24) พระองคท์รงถืออญัมณีหรือผลึกแกว้ซึ� งซ้อนกนั � ชั�นในพระหตัถ์ขวาซึ� ง
อยูใ่นระดบัพระอุระ94 พระเนตรเรียวยาวและพระเนตรดาํเล็กเป็นขอ้สังเกตสําคญัซึ� งบ่งชี� ถึงรูปแบบ
สกุลช่างแคชมีร์ ลกัษณะเครื�องทรงของพระโพธิสัตวท์รงเครื�องดว้ยสร้อยพระศอ พาหุรัด ทองพระ
กร กุณฑล ทรงศิราภรณ์แบบเทริดขนนก I ยอด ประดบัดว้ยสร้อยไข่มุกเส้นเล็กร้อยโยงเขา้กบัแต่
ละยอดของศิราภรณ์จนเห็นเป็นเส้นโคง้ ทดัดอกไมก้ลมเหนือพระกรรณทั�งสองขา้ง ผา้กรรเจียกถูก
แทนที�ดว้ยผา้โพกพระเศียรสีขาวขมวดเป็นปมที�ดา้นขา้งพระเศียรทั�งสองขา้งแลว้ทิ�งชายผา้ยาวมา
จนถึงบริเวณพระกปัระ (ขอ้ศอก) ทรงครองโธตีชายสั� นขา้งหนึ�งและยาวขา้งหนึ�งซึ� งมีลวดลายทาง
ขนาดเล็กสลบักบัลายดอก และทิ�งชายโธตีใหย้าวลอดระหวา่งพระชงฆท์ั�งสองขา้งลงมาเป็นรูปโคง้
พาดบนปัทมาสนะ 

                                                           

93
 Amy Heller, Tibetan Art, 61. 

94
 Deborah E. Klimburg-Salter, Tabo : a Lamp for the Kingdom (Milan : Skira Editore, 1997), 

:;<. 
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ภาพที� 24 พระมหาโพธิสัตวม์หาพล ภายในวหิารหลกัวดัทาโบ ศิลปะทิเบตภาคตะวนัตก 
 คริสตศ์ตวรรษที� �1 
ที�มา : Deborah E. Klimburg-Salter, Tabo : a Lamp for the Kingdom (Milan : Skira Editore, 1997),  
�c?. 

 
สําหรับลกัษณะเครื�องทรงพระโพธิสัตวซึ์� งนิยมในจิตรกรรมสกุลช่างแคชมีร์ อาทิ 

ผา้คลอ้งยาวบริเวณพระกปัระซึ� งชายผา้ปลิวขึ�นเป็นระลอกอยา่งเบาบาง และมาลยัยาวหรือวนมาลา
ซึ� งในรูปนี� ถูกประดิษฐ์ให้คลา้ยกบัสร้อยมุก � เส้น คลอ้งอยูบ่ริเวณเดียวกบัผา้คลอ้งยาวหากแต่สาย
วนมาลาทิ�งนํ� าหนกัห้อยลงบนพระชงฆ์ นอกจากนี� สายยชัโญปวีตซึ� งเป็นเครื�องทรงประการหนึ� ง
ของพระโพธิสัตวก์็ปรากฏอยู่เช่นกนั โดยเป็นสายยชัโญปวีตผา้หรือวาสตยชัโญปวีตเป็นลวดลาย
ทาง แต่ไม่ปรากฏสายยชัโญปวตีเส้นมุกหรือมุกตยชัโญปวีต หากมีเพียงเส้นสร้อยพระศอมุกซึ� งยาว
จนถึงพระนาภีเท่านั�น อยา่งไรก็ตามพระโพธิสัตวบ์างรูปก็ไม่ปรากฏว่าทรงคลอ้งวาสตยชัโญปวีต 
แต่ยงัสามารถระบุไดว้า่เป็นพระโพธิสัตวจ์ากลกัษณะของเครื�องทรงที�คลา้ยคลึงกนัและสัญลกัษณ์
ทางประติมานวิทยา เช่น รูปพระโพธิสัตวป์ระติภานกูฏ (Pratibhanakuta) ที�ผนงัทิศเหนือ บริเวณ
ทางเดินรอบพระประธานภายในโบสถข์องวดัทาโบ (ภาพที� 25) 
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ภาพที� 25 พระประติภานกฏู ภายในวหิารหลกัวดัทาโบ ศิลปะทิเบตภาคตะวนัตก 
 คริสตศ์ตวรรษที� �1 
ที�มา : Deborah E. Klimburg-Salter, Tabo : a Lamp for the Kingdom (Milan : Skira Editore, 1997), 
163. 

 
ลกัษณะประภาวลีของพระพุทธเจา้และพระโพธิสัตว์ถูกสร้างสรรค์หลากหลาย

รูปแบบ ทั�งเรียบง่ายด้วยการไล่นํ� าหนักอ่อนเขม้และการประดิษฐ์ให้มีประภาวลีหลายชั�นและ
ประภามณฑลเป็นลายเปลว แต่โดยส่วนใหญ่รูปร่างของศิรประภาทั�งของพระพุทธเจา้และพระ
โพธิสัตวเ์ป็นรูปไข่ ในกรณีที�ศิรประภาถูกตกแต่งขอบดว้ยลายเปลวจะมียอดแหลม ส่วนประภาวลี
มีรูปร่างค่อนขา้งกลมและมกัตกแต่งดว้ยเส้นซิกแซกและขดมว้นรูปกน้หอยโดยมีทิศทางพุ่งออกมา
จากกึ�งกลางพระวรกาย การใชเ้ส้นซิกแซกที�บางละเอียดยงันิยมใชต้กแต่งเป็นเส้นพระเกศาของรูป
พระโพธิสัตวอี์กดว้ย 

นอกจากวดัทาโบแล้ว วดัทางพระพุทธศาสนาที�ตั�งอยู่ทางภาคตะวนัตกของทิเบต
ส่วนใหญ่ถูกตกแต่งดว้ยจิตรกรรมฝาผนงัตามรูปแบบสกุลช่างแคชมีร์ อาทิ วดัอลัชิซึ� งปัจจุบนัอยูใ่น
เมืองลาดกั แควน้จมัมูและแคชมีร์ของอินเดีย และวดันาโก (Nako) ที�เมืองคินเนา (Kinnaur) ใน
แควน้หิมาจลัประเทศของอินเดีย เป็นตน้ รูปแบบจิตรกรรมฝาผนงัที�วดัอลัชิ โดยเฉพาะห้องทุคงั
และซมัเซค (Sumtsek) แสดงการปรับเปลี�ยนลกัษณะให้แตกต่างออกไปจากจิตรกรรมฝาผนงัของ
วดัทาโบ อาทิ สัดส่วนร่างกายเรียวยาวน้อยลง ลกัษณะการทรงเครื�องเรียบง่ายกว่า และความโดด
เด่นในการเน้นสัดส่วนที�อ้อนแอ้นผิดรูปแต่มีเสน่ห์ เช่น พระหัตถ์และพระบาทที�เล็กและบั�น
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พระองค์ที�บอบบางของพระโพธิสัตวฝ่์ายหญิง95 เป็นตน้ว่ารูปพระนางตาราเขียว (Green Tara) 
ภายในหอ้งซมัเซค (ภาพที� 26) แต่ลกัษณะพระเนตรที�เป็นเส้นเรียวยาวยงัเป็นลกัษณะประการหนึ�ง
ที�สามารถบ่งชี� ถึงความเกี�ยวขอ้งกบัอิทธิพลสกุลช่างแคชมีร์ เช่นเดียวกบัจิตรกรรมฝาผนงัภายในวดั
นาโก (ภาพที� 27) ซึ� งอยูร่่วมสมยักนัก็มีลกัษณะของพระโพธิสัตวที์�อ่อนชอ้ยและแสดงอิทธิพลสกุล
ช่างแคชมีร์เด่นชัด โดยสังเกตได้จากพระเนตรที�เรียวเล็กและยาว สัดส่วนของพระวรกายมีบั�น
พระองคค์อดเล็ก องคป์ระกอบของเครื�องทรงแบบพระโพธิสัตวที์�คลา้ยคลึงกนั พระโพธิสัตวที์�มีสี
พระวรกายอ่อนจะตดัเส้นดว้ยสีแดง หากสีเขม้จะไล่นํ� าหนกัเพื�อให้เกิดปริมาตร นอกจากนี� ยงัมีการ
ตกแต่งปิดทองหรือเงินในส่วนที�เป็นเครื�องทรงของพระโพธิสัตว์อีกด้วย96 จากลกัษณะร่วมกัน
เหล่านี� ของจิตรกรรมฝาผนังที�วดัทาโบ วดัอลัชิ และวดันาโก แสดงให้เห็นว่าสกุลช่างแคชมีร์มี
อิทธิพลสําคญัในจิตรกรรมทิเบตภาคตะวนัตกเป็นอย่างยิ�งในสมยัแห่งการฟื� นฟูพระพุทธศาสนา
ช่วงคริสตศ์ตวรรษที� 10 เป็นตน้มา 

 

 
 

ภาพที� 26 พระนางตาราเขียวภายในหอ้งซมัเซค จิตรกรรมฝาผนงัที�วดัอลัชิ ศิลปะทิเบตภาคตะวนัตก 
 คริสตศ์ตวรรษที� 11 
ที�มา : Pratapaditya Pal, A Buddhist Paradise the Murals of Alchi Western Himalayas (Hong Kong 
: Ravi Kumar for Visual Dharmar, 1982), 148. 

                                                           

95
 Marylin M. Rhie, The Sacred Art of Tibet : Wisdom and Compassion, 43. 

96
 Amy Heller, Tibetan Art, 63. 
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ภาพที� 27 พระโพธิสัตว ์จิตรกรรมฝาผนงัที�วดันาโก ศิลปะทิเบตภาคตะวนัตก คริสตศ์ตวรรษที� 11 
ที�มา : Amy Heller, Tibetan Art (Milan : Jaca Book, 1999), 74. 

 
ดา้นรูปแบบจิตรกรรมของทิเบตภาคกลางในสมยัแห่งการฟื� นฟูพระพุทธศาสนาช่วง

คริสตศ์ตวรรษที� 10 – 13 ไดรั้บอิทธิพลจากศิลปะอินเดียสมยัราชวงศป์าละ – เสนะเป็นสําคญั ดงั
เห็นไดจ้ากการจดัองคป์ระกอบเนน้ความสําคญัที�บุคคลตาํแหน่งกลางขนาดใหญ่และลอ้มรอบดว้ย
บริวารขนาดเล็ก และลกัษณะของพระโพธิสัตว ์ อาทิ ศิราภรณ์แบบกรัณฑมุกุฎ (Karanda makuta) 
ประดบัตาบสามเหลี�ยมหลายตาบ ตุม้หูแบน มีเส้นดวงตาโคง้และนยัน์ตาดาํที�ลดตํ�าลง เป็นตน้97 ถึง
กระนั�นก็ปรากฏรูปแบบอื�นผสมผสานเข้าไปด้วย เช่น ลักษณะเครื� องแต่งกายแบบทิเบต และ
ลกัษณะที�ไดรั้บจากเอเชียกลาง 

จิตรกรรมในสมยันี� ที�ยงัคงอยู่ส่วนใหญ่เป็นจิตรกรรมทงักาหรือภาพมว้น จะมีส่วน
นอ้ยเท่านั�นที�เป็นจิตรกรรมฝาผนงั อาทิ จิตรกรรมฝาผนงับางส่วนของวดัโจคงัในกรุงลาซา (ภาพที� 
28) ซึ� งถูกสันนิษฐานว่าอาจเป็นผลงานระยะแรกสุดของจิตรกรรมฝาผนงัในภาคกลาง และอาจมี
อายุช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที� 11 หรือตน้คริสต์ศตวรรษที� 1298 ลกัษณะการทรงเครื�องของพระ
โพธิสัตว ์การจดัองค์ประกอบซึ� งมีพระโพธิสัตวอ์งค์ประธานขนาดใหญ่ถูกขนาบด้วยบริวารที�มี
ขนาดเล็กกวา่ และรายละเอียดพนกัซึ� งเป็นคานตั�งคานนอนและหมอนอิง ลว้นเป็นองคป์ระกอบของ
จิตรกรรมที�ไดรั้บอิทธิพลศิลปะอินเดียสมยัราชวงศป์าละ – เสนะ 

                                                           

97
 Ibid., 81. 

98
 Marylin M. Rhie, The Sacred Art of Tibet : Wisdom and Compassion, 47. 
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ภาพที� 28 จิตรกรรมบางส่วนของวดัโจคงั ศิลปะทิเบตภาคกลาง คริสตศ์ตวรรษที� 11 – 12 
ที�มา : Gyurme Dorje; Tashi Tsering; Heather Stoddard and Andre Alexander, Jokhang : Tibet’s 
Most Sacred Buddhist Temple (Bangkok : Bangkok Printing, 2010), 193. 

 
วดัชาลูและวดัตราทงั ทั�งสองแห่งถูกสร้างร่วมสมยักนัในช่วงปลายคริสตศ์ตวรรษที� 

11 โดยปรากฏจิตรกรรมฝาผนังที�ได้รับอิทธิพลศิลปะอินเดียสมยัราชวงศ์ปาละ – เสนะ แต่ยงั
ปรากฏลกัษณะบางประการที�เชื�อมโยงถึงลกัษณะจิตรกรรมภายในถํ�าอชนัตาของอินเดียสมยัคุปตะ
ดว้ย จิตรกรรมฝาผนงัรูปพระโพธิสัตวแ์ละพระสาวกภายในวดัชาลู (ภาพที� 29) แสดงลกัษณะของ
เครื� องทรงของพระโพธิสัตว์ตามแบบที�ปรากฏในถํ� าอชันตาของอินเดีย (ภาพที� 30) โดยเฉพาะ
ลกัษณะเด่นของกุณฑลกลมแบนคู่และกุณฑลดอกไมซึ้� งเป็นสายสีทอง99 ส่วนลกัษณะพระพกัตร์ที�
มีพระเนตรเหลือบตํ�า ศิราภรณ์แบบกรัณฑมุกุฎประดับตาบสามเหลี�ยมหลายชั� น และการจัด
องคป์ระกอบลว้นเป็นลกัษณะที�บ่งชี� ถึงอิทธิพลศิลปะอินเดียสมยัราชวงศป์าละ – เสนะอยา่งเด่นชดั 
ในบรรดาภาพพระพุทธเจา้และพระโพธิสัตวภ์ายในวดัชาลู ยงัปรากฏภาพบุคคลชั�นสูงของทิเบตซึ� ง
เห็นได้จากการสวมผา้โพกศีรษะและเสื� อคลุมยาว อีกทั�งบุคคลเหล่านี� มีใบหน้า สีผิว และสวม
เครื�องประดบัอนับ่งชี�วา่เป็นชาวเอเชียกลางหรือชาวจีน (ภาพที� 31) ซึ� งตีความไดว้า่เป็นการแสดงถึง
รูปแบบทางเชื�อชาติที�หลากหลายในยุคสมยันั�น100 นอกจากนี� ยงัมีการใชสี้เพื�อไล่นํ� าหนกัในรูปตวั
บุคคลอีกดว้ย 
                                                           

99
 Amy Heller, Tibetan Art, 122. 

100
 Ibid., 123. 
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ภาพที� 29 พระโพธิสัตวแ์ละพระสาวก จิตรกรรมฝาผนงัภายในวดัชาลู ศิลปะทิเบตภาคกลาง 
 ปลายคริสตศ์ตวรรษที� 11 
ที�มา (ภาพซา้ย) : Roberto Vitali, Early Temples of Central Tibet (London : Serindia Publications, 
1990), ไม่ปรากฏเลขหนา้. 
ที�มา (ภาพขวา) : Amy Heller, Tibetan Art (Milan : Jaca Book, 1999), ��. 

 

 
 

ภาพที� 30 นางปราชญาของพระปัทมปาณี จิตรกรรมฝาผนงัถํ�าอชนัตา ศิลปะอินเดีย 
 สมยัราชวงศคุ์ปตะ คริสตศ์ตวรรษที� 4 - 6 
ที�มา : Benoy K. Behl, The Ajanta Caves : Ancient Paintings of Buddhist India (London : Thames 
and Hudson Ltd, 2005), 68. 
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ภาพที� 31 พระสาวกซึ�งมีลกัษณะคลา้ยชาวจีนหรือเอเชียกลาง จิตรกรรมฝาผนงัวดัชาลู 
 ศิลปะทิเบตภาคกลาง คริสตศ์ตวรรษที� 11 
ที�มา : Hugo Kreijger, “Mural Styles at Shalu”, Tibetan Art : Towards a Definition of Style, Edited 
by Jane Casey Singer and Philip Denwood (London : Laurence King Publishing, 1997), 173. 

 
ดา้นรูปแบบของจิตรกรรมฝาผนงัที�วดัตราทงัก็มีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัวดัชาลู แต่ได้

ประยกุตเ์ครื�องแต่งกายแบบทิเบตเขา้ไปในรูปพระพุทธเจา้และพระโพธิสัตวซึ์� งลกัษณะพระพกัตร์
ทาํตามแบบอิทธิพลอินเดีย ดงัตวัอยา่งรูปพระพุทธเจา้ (ภาพที� 32 และ 33) พระพุทธเจา้ทั�งสองภาพ
นี�ทรงมีลกัษณะพระพกัตร์ตามแบบศิลปะอินเดียสมยัราชวงศ์ปาละ – เสนะและมีอุษณีษะเป็นรูป
สามเหลี�ยม แต่พระพุทธเจ้าภาพที� 32 ทรงจีวรแนบพระวรกายตามแบบศิลปะอินเดีย ส่วน
พระพุทธเจา้ในภาพที� 33 ทรงสวมเสื�อคลุมแบบชนชั�นสูงของทิเบตไวด้า้นในและห่มจีวรซ้อนทบั
อีกชั�นหนึ�ง ทั�งยงัทรงสวมรองเทา้บูท้ผา้ตามแบบชาวทิเบตอนัแสดงถึงการประยุกต์เครื�องแต่งกาย
แบบทิเบตเขา้ไวใ้นจิตรกรรม แมแ้ต่พระโพธิสัตวบ์ริวารที�อยูโ่ดยรอบก็เช่นกนั คือทรงสวมเสื�อคลุม
ที�มีสีตดักันและมีลวดลายแบบทิเบต และใช้ผา้โพกศีรษะแบบทิเบต (ภาพที� 34) แต่ยงัคงทรง
เครื� องประดับตามแบบแนวประเพณีอินเดียอยู่ ดังเห็นได้จากศิราภรณ์กรัณฑมุกุฎประดับตาบ
สามเหลี�ยมและกุณฑลกลมแบนคู่ (ภาพที� 35) อย่างไรก็ตามยงัปรากฏลกัษณะพระโพธิสัตวที์�ถูก
สร้างสรรคใ์ห้ทรงเครื�องและอาภรณ์ตามแบบประเพณีของอินเดียอยู ่3 พระองค ์ซึ� งไดแ้ก่ รูปพระ
นางตาราเขียว พระมญัชุศรี และพระเมไตรยะ (ภาพที� 36 และ 37) 
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ภาพที� 32 พระพุทธเจา้ทรงจีวรแบบศิลปะอินเดียสมยัราชวงศป์าละ – เสนะ  
 จิตรกรรมฝาผนงัวดัตราทงั ศิลปะทิเบตภาคกลาง คริสตศ์ตวรรษที� 11 
ที�มา : Michael Henss, “The Eleventh – Century Murals of Drathang Gonpa”, Tibetan Art : 
Towards a Definition of Style, Edited by Jane Casey Singer and Philip Denwood (London : 
Laurence King Publishing, 1997), 166. 
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ภาพที� 33 พระพุทธเจา้ทรงเสื�อคลุมแบบชนชั�นสูงของทิเบต จิตรกรรมฝาผนงัวดัตราทงั 
 ศิลปะทิเบตภาคกลาง คริสตศ์ตวรรษที� 11 
ที�มา : Michael Henss, “The Eleventh – Century Murals of Drathang Gonpa”, Tibetan Art : 
Towards a Definition of Style, Edited by Jane Casey Singer and Philip Denwood (London : 
Laurence King Publishing, 1997), 164. 
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ภาพที� 34 รูปพระโพธิสัตวบ์ริวารสวมผา้โพกศีรษะแบบชนชั�นสูงของทิเบต 
 จิตรกรรมฝาผนงัวดัตราทงั ศิลปะทิเบตภาคกลาง คริสตศ์ตวรรษที� 11 
ที�มา : Michael Henss, “The Eleventh – Century Murals of Drathang Gonpa”, Tibetan Art : 
Towards a Definition of Style, Edited by Jane Casey Singer and Philip Denwood (London : 
Laurence King Publishing, 1997), 161. 

 

 
 

ภาพที� 35 พระโพธิสัตวบ์ริวารในชุดเสื�อคลุมแบบชนชั�นสูงของทิเบต จิตรกรรมฝาผนงัวดัตราทงั  
 ศิลปะทิเบตภาคกลาง คริสตศ์ตวรรษที� 11 
ที�มา : Michael Henss, “The Eleventh – Century Murals of Drathang Gonpa”, Tibetan Art : 
Towards a Definition of Style, Edited by Jane Casey Singer and Philip Denwood (London : 
Laurence King Publishing, 1997), 167. 
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ภาพที� 36 พระโพธิสัตวใ์นเครื�องทรงแบบประเพณีอินเดีย จิตรกรรมฝาผนงัวดัตราทงั 
 ศิลปะทิเบตภาคกลาง คริสตศ์ตวรรษที� 11 
ที�มา : Roberto Vitali, Early Temples of Central Tibet (London : Serindia Publications, 1990), ไม่
ปรากฏเลขหนา้. 

 

 
 

ภาพที� 37 รายละเอียดส่วนพระพกัตร์ของพระเมไตรยะ จิตรกรรมฝาผนงัวดัตราทงั 
 ศิลปะทิเบตภาคกลางคริสตศ์ตวรรษที� 11 
ที�มา : Amy Heller, Tibetan Art (Milan : Jaca Book, 1999), ��. 
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นอกจากจิตรกรรมฝาผนงัแลว้ อิทธิพลของศิลปะอินเดียสมยัราชวงศป์าละ – เสนะ
ยงัปรากฏอย่างโดดเด่นในจิตรกรรมทงักาที�อยู่ร่วมสมยักนั รูปพระนางตาราเขียว จิตรกรรมทงักา
ช่วงตน้คริสตศ์ตวรรษที� 12 (ภาพที� 38) ถูกพิจารณาว่ามีรูปแบบที�ใกลชิ้ดกบัจิตรกรรมฝาผนงัอนั
เก่าแก่ที�วดัโจคงั แต่ไดรั้บการพฒันามากขึ�นและสมบูรณ์กว่า101 อีกทั�งเป็นหนึ� งในตวัอย่างของ
รูปแบบโดยส่วนใหญ่ของจิตรกรรมทงักาช่วงคริสต์ศตวรรษที� 10 – 13 ซึ� งสร้างสรรค์ภายใต้
อิทธิพลศิลปะอินเดียสมยัราชวงศป์าละ – เสนะ โดยมีลกัษณะการจดัองค์ประกอบอย่างสมมาตร 
เนน้บุคคลประธานขนาดใหญ่ตรงกึ�งกลางภาพ ลอ้มรอบดว้ยบริวารที�มีขนาดเล็กกวา่ซึ� งถูกจดัเป็น
แถวเรียงกนัจนเสมือนคล้ายกรอบภาพ ลกัษณะใบหน้าของบุคคลซึ� งเป็นประธานนิยมนาํเสนอ
มุมมองหน้าตรง ใบหนา้ดูกวา้งและเป็นเหลี�ยมหรือรูปไข่ ดวงตาเหลือบตํ�าตามแบบแนวประเพณี
อินเดีย จมูกยาว ริมฝีปากบางและนิยมระบายสีแดงที�ริมฝีปากล่าง นอกจากนี� นิยมระบายสีแดงที�ฝ่า
มือและฝ่าเทา้อนัสื�อถึงความงดงามตามแบบอินเดีย ฉากหลงัมกัใชสี้นํ�าเงินเขม้102 และมีลกัษณะเป็น 
2 มิติอย่างเด่นชดัดว้ยการใชสี้ที�เรียบ แสดงความโดดเด่นของเส้นมากกวา่การสร้างปริมาตร แมว้่า
ปรากฏการไล่นํ� าหนกัจากเส้นของรูปทรง แต่ไม่ไดก้ระทาํอย่างรุนแรงดงัปรากฏในจิตรกรรมภาค
ตะวนัตกของทิเบต ฉากภูเขาหินในรูปพระนางตาราเขียวถูกประดิษฐ์ให้กลายเป็นรูปทรงสัญลกัษณ์
ยอดเดือยแหลมที�มีสีเขม้สลบักนัและถูกจดัเรียงกนัเป็นแถวไปพร้อม ๆ กบัรูปบุคคลที�เรียงเป็นแถว
เช่นกนั รูปแบบฉากหลงันี� ถูกพฒันาอยา่งเต็มที�ในจิตรกรรมทิเบตช่วงคริสตศ์ตวรรษที� 13 – 14 แต่
หลงัจากนั�นไดสู้ญเสียความนิยมไปอยา่งรวดเร็ว103 

ลกัษณะพนกัเบื�องหลงัของบุคคลประธาน ส่วนใหญ่เป็นหมอนอิงประดบัลวดลาย
มว้นและบางครั� งมีโครงพนกัแบบคานตั�งและคานนอนอยูด่า้นหลงัหมอนอิงร่วมดว้ย ซึ� งโครงพนกั
แบบคานนี� นิยมประดบัดว้ยรูปสัตว ์โดยส่วนใหญ่ที�คานตั�งมกัเป็นรูปวยาลเหยียบบนหลงัชา้ง ส่วน
บริเวณปลายคานนอนมกัเป็นรูปมกรหรือกินนรกินรีซึ� งมีหางเป็นลวดลายกนก บางครั� งหางลวดลาย
กนกนี� ก็ถูกเชื�อมต่อเขา้เป็นส่วนหนึ� งของศิรประภาของบุคคลประธาน ส่วนลกัษณะฐานดอกบวั
ของบุคคลประธานมกัมีขนาดใหญ่ซึ� งปรากฏกา้นดอกบวัอยู่เบื�องล่าง กลีบดอกบวัมีสีเขม้หลายสี
สลบักนั104 

                                                           

101
 Marylin M. Rhie, The Sacred Art of Tibet : Wisdom and Compassion, 47. 

102
 Ibid., 48. 

103
 Ibid., 49. 

104
 Ibid., 48. 
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ภาพที� 38 พระนางตาราเขียว จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบตภาคกลาง ตน้คริสตศ์ตวรรษที� 12 
ที�มา : Marylin M. Rhie, The Sacred Art of Tibet : Wisdom and Compassion (London : Thames 
and Hudson, 1991), 128. 
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รูปพระธยานิพุทธรัตนสัมภวะในรูปสัมโภคกาย จิตรกรรมทังกาสมัยกลาง
คริสต์ศตวรรษที� 12 หรืออาจอยู่ในช่วงตน้คริสตศ์ตวรรษที� 13 (ภาพที� 39) นอกจากแสดงลกัษณะ
บลัลงักต์ามที�กล่าวไวแ้ลว้ขา้งตน้ ยงัเป็นตวัอยา่งอนัแสดงถึงเครื�องทรงรูปสัมโภคกายและแบบพระ
โพธิสัตวที์�เป็นรูปแบบนิยมของอินเดียสมยัราชวงศ์ปาละ – เสนะในสมยันี� ด้วย อนัได้แก่ การ
ทรงโธตีซึ� งมีชายยาวเท่ากนั ทรงกุณฑลกลมแบน พาหุรัด ทองพระกรและทองพระบาท พระเกศา
แบบชฎามุกุฎประดบัศิราภรณ์ตาบสามเหลี�ยม ทดัดอกไมก้ลมและผูกผา้กรรเจียกผูกเป็นรูปคลา้ย
พดัโดยทิ�งชายผา้ลงมาประพระองัสา ทรงสวมสร้อยพระศอมุกและเพชรพลอย สร้อยพระศออีกเส้น
หนึ�งซึ� งยาวจรดพระนาภี ซึ� งเป็นเครื�องประดบัที�ปรากฏในประติมากรรมของทิเบตเช่นกนั และสวม
สายมุกตยชัโญปวตีเฉียงเส้นยาวเลยบั�นพระองค ์

อย่างไรก็ตามยงัมีความแตกต่างด้านรายละเอียดของเครื� องทรงที� ถูกสร้างใน
จิตรกรรมทังการ่วมสมัยกัน เช่น รูปพระธยานิพุทธอักโษภยะในรูปสัมโภคกาย สมัยกลาง
คริสต์ศตวรรษที� 13 (ภาพที� ?�) แสดงลกัษณะของเครื�องทรงแบบสัมโภคกายที�คล้ายคลึงกบัรูป
พระธยานิพุทธรัตนสัมภวะ (ภาพที� ��) แต่ทรงศิราภรณ์แบบกรัณฑมุกุฎและมีชายผา้กรรเจียกปลิว
ม้วนขึ� นเป็นคลื�นตลอดพื�นที�ของศิรประภา อีกทั� งทรงสายวาสตยชัโญปวีตร่วมกับสายมุกต
ยชัโญปวีต ลกัษณะเครื�องทรงดังกล่าวนี� ยงัเป็นลกัษณะเครื�องทรงของพระโพธิสัตวบ์ริวารด้วย 
โดยทั�วไปแลว้พระโพธิสัตวบ์ริวารมกัหนัพระพกัตร์และประทบัเฉียง หากประทบัยืนมกัเป็นแบบ
หนัเฉียงดว้ยกิริยาอ่อนชอ้ยดว้ยการแอ่นบั�นพระองคม์าก ทรงศิราภรณ์ทั�งแบบชฎามุกุฎและกรัณฑ
มุกุฎ ลกัษณะของโธตีมีความพิเศษที�แสดงถึงความเบาบางแนบพระวรกายของเนื�อผา้ซึ� งสามารถ
มองเห็นถึงช่วงพระเพลาภายใตโ้ธตีเสมือนว่าไม่ไดมี้โธตีปกคลุมอยู่105 ทั�งลกัษณะการทรงเครื�อง
ของพระธยานิพุทธเจา้และพระโพธิสัตว์ดงักล่าวบ่งชี� อย่างเด่นชัดถึงรูปแบบศิลปะอินเดียสมยั
ราชวงศป์าละ – เสนะ ถึงกระนั�นจิตรกรรมทงักาบางรูป เช่น พระโพธิสัตวบ์ริวารในจิตรกรรมทงักา
รูปพระธยานิพุทธอกัโษภยะก็ปรากฏการผสมผสานรูปแบบศิลปะเอเชียกลางหรืออาจเป็นรูปแบบ
จิตรกรรมที�ถูกพบในถํ�าตุนหวงช่วงคริสต์ศตวรรษที� 10  ในส่วนของโธตีที�เป็นผา้ยาวทึบดูหนา
หนกัหลายชั�นซึ� งมีริ�วอยา่งเป็นธรรมชาติ และการทรงคลอ้งผา้ยาวที�พระองัสา106 นอกจากนี�ลกัษณะ
การประทบัยืนของพระโพธิสัตวย์งัเป็นแบบหนัพระพกัตร์ตรง ซึ� งเป็นอีกลกัษณะหนึ�งของท่าทาง
บริวารที�พบนอกเหนือไปจากการหนัเฉียงของจิตรกรรมทงักาช่วงคริสต์ศตวรรษที� 10 – 13 ของ
ทิเบต 

                                                           

105
 Ibid., 49. 

106
 Ibid. 
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ภาพที� 39 พระธยานิพุทธรัตนสัมภวะ จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบตภาคกลาง  
 กลางคริสตศ์ตวรรษที� 12 หรือตน้คริสตศ์ตวรรษที� 13 
ที�มา : John C. Huntington and Dina Bangdel, The Circle of Bliss : Buddhist Meditational Art 
(Chicago : Serindia Publications; Columbus : Columbus Museum of Art, 2003), 101. 
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ภาพที� ?� พระธยานิพุทธอกัโษภยะ จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบตภาคกลาง คริสตศ์ตวรรษที� 13 
ที�มา : Hugo E. Kreijger, Tibetan Painting : the Jucker Collection (London : Serindia Publications, 
2001), 45. 

 
รูปแบบจิตรกรรมทิเบตภายใตอิ้ทธิพลศิลปะอินเดียสมยัราชวงศ์ปาละ – เสนะและ

สกุลช่างแคชมีร์เป็นรูปแบบที�นิยมสร้างตลอดช่วงคริสตศ์ตวรรษที� 10 – 13 บริเวณภาคกลางและ
ภาคตะวนัตกตามลาํดบั แต่ภายหลงัที�อิทธิพลของศิลปะอินเดียไดเ้สื�อมลง พร้อม ๆ กบัความนิยม
ในสกุลช่างเนปาลและจีนไดเ้พิ�มขึ�นในช่วงคริสตศ์ตวรรษที� 13 เป็นตน้มา จิตรกรรมทิเบตในระยะ
นี� จึงสะทอ้นถึงอิทธิพลรูปแบบเนปาลที�เริ�มเขา้มามีบทบาทแทนที�อิทธิพลอินเดียสมยัราชวงศป์าละ 
– เสนะ ครั� งถึงกลางคริสต์ศตวรรษที� 14 การแทรกซึมของรูปแบบจิตรกรรมจีนไดเ้ริ�มปรากฏขึ�น 
อาทิ เรื�องราวเนื�อหา ลกัษณะการจดัองค์ประกอบ ฉากทิวทศัน์ และริ�วผา้107 อนัมีลกัษณะใกลเ้คียง
ความเป็นจริงมากกวา่ความเป็นแบบแผนตามแนวประเพณีอินเดีย 

                                                           

107
 Ibid., 50. 
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จิตรกรรมทิเบตสกุลช่างเนปาลเป็นที�นิยมสร้างทั�งในจิตรกรรมฝาผนงัและจิตรกรรม
ทงักาของทิเบตภาคกลาง ดงัเช่นที�จิตรกรรมฝาผนงัของวดัชาลู วดันาร์ทงั (Narthang) และวดัโจนงั 
(Jonang) ซึ� งอยู่ในแควน้ซงั มีอายุช่วงคริสตศ์ตวรรษที� 13 – 14 ดงัที�ไดย้กตวัอยา่งในขา้งตน้นั�น
จิตรกรรมฝาผนงัวดัชาลูปรากฏจิตรกรรมฝาผนงัรูปแบบที�ไดรั้บอิทธิพลศิลปะอินเดียสมยัราชวงศ์
ปาละ – เสนะ แต่จิตรกรรมฝาผนังส่วนหนึ� งก็ได้รับการตกแต่งและซ่อมแซมในรูปแบบเนปาล
ในช่วงตน้คริสตศ์ตวรรษที� 14 เช่น รูปพระธยานิพุทธไวโรจนะ บริเวณระเบียงทางเดินรอบวิหารยุม
เชนโม (Yum Chenmo) (ภาพที� ?�) มีลกัษณะการใชสี้แดง ขาว และเขียวที�เขม้ รูปพระพกัตร์เป็นรูป
หวัใจ ไหล่กวา้ง ทรงศิราภรณ์ตาบกลมซึ� งมีโคง้รูปคลา้ยจนัทร์เสี� ยวรองรับที�ตาบกลาง ประทบับน
บลัลงักรู์ปแบบอินเดียสมยัราชวงศป์าละ – เสนะ108 ซึ� งปรากฏการตกแต่งลวดลายกนกอยา่งละเอียด
แบบเนปาลเขา้ไปดว้ย หรือรูปพระธยานิพุทธไวโรจนะ ภายในวหิารกาจู (ภาพที� ?�) ก็แสดงออกถึง
ลักษณะของการใช้สีแดง ขาว และเขียวเข้ม และลักษณะบลัลังก์ตามรูปแบบเนปาลที�ประดับ
ลวดลายขดมว้นอยา่งละเอียดประณีตใหเ้ห็นอยา่งเด่นชดัดว้ย 

จิตรกรรมทงัการูปพระนางตาราเขียว ช่วงตน้คริสต์ศตวรรษที� 13 (ภาพที� ?�) ถูก
สร้างภายใตอิ้ทธิพลศิลปะเนปาลอยา่งเด่นชดั เป็นหนึ�งในตวัอยา่งจิตรกรรมทิเบตสกุลช่างเนปาลซึ� ง
เป็นที�นิยมในทิเบตภาคกลาง มีลกัษณะการจดัองคป์ระกอบเนน้พระนางตาราใหมี้ขนาดใหญ่บริเวณ
กึ�งกลางภาพ ในกิริยาเอียงพระวรกายอย่างงดงาม ประทบัลลิตาสนะบนปัทมาสนะซึ� งมีกลีบสีเขม้
สลบักนั เน้นการใช้สีเขม้และจดัจา้น รวมทั�งให้ความสําคญัดา้นลวดลายและเส้นมากกว่าการไล่
นํ�าหนกัเพื�อสร้างปริมาตรจึงทาํใหภ้าพมีลกัษณะเป็น 2 มิติ109 

ลกัษณะบลัลงัก์และพนกัเป็นรูปแบบที�สะทอ้นถึงอิทธิพลศิลปะอินเดียสมยัราชวงศ์
ปาละ – เสนะที�ไดรั้บการสืบทอดมายงัจิตรกรรมเนปาล นั�นคือ บลัลงัก์ประดบัรูปสิงห์และช้างมี
พนกัแบบคานตั�งและคานนอน ซึ� งคานตั�งประดบัดว้ยรูปวยาลเหยียบบนหลงัช้าง ส่วนคานนอน
ประดบัรูปมกรซึ� งส่วนหางแตกออกเป็นลายกนกและขมวดเป็นวงขนาดใหญ่ ประกอบกบักลาง
พนกัมีรูปหนา้กาลกาํลงักลืนกินนาคซึ�งลาํตวัขดเป็นวงและมีปลายหางเสียบเขา้กบัขมวดวงของหาง
มกร เบื�องหลงับลัลงัก์ของพระองค์ถูกประดิษฐ์ให้เป็นรูปทรงคลา้ยปราสาทซึ� งตั�งอยูท่่ามกลางป่า
ยามคํ�าคืน การขดมว้นอยา่งรุนแรงของหางมกรและนาค ลกัษณะลวดลายกนกของหางมกร รวมทั�ง
ความละเอียดประณีตและเอาใจใส่ในลวดลายขนาดเล็ก เป็นลักษณะอนัโดดเด่นอย่างยิ�งของ

                                                           

108
 Hugo Kreijger, “Mural Styles at Shalu”, Tibetan Art : Towards a Definition of Style, Edited by 

Jane Casey Singer and Philip Denwood (London : Laurence King Publishing, 1997), 177. 
109

 Marylin M. Rhie, The Sacred Art of Tibet : Wisdom and Compassion, 51. 
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จิตรกรรมสกุลช่างเนปาล นอกเหนือไปจากสถูปทรงโอคว ํ�า 3 องค์บริเวณยอดปราสาทที�เป็น
รูปแบบเฉพาะของสถาปัตยกรรมเนปาล 

 

 
 

ภาพที� ?� พระธยานิพุทธไวโรจนะ จิตรกรรมฝาผนงับริเวณ บริเวณระเบียงทางเดินรอบวหิาร 
 ยมุเชนโม วดัชาลู ศิลปะทิเบตภาคกลาง สกุลช่างเนปาล คริสตศ์ตวรรษที� 14 
ที�มา : Hugo Kreijger, “Mural Styles at Shalu”, Tibetan Art : Towards a Definition of Style, Edited 
by Jane Casey Singer and Philip Denwood (London : Laurence King Publishing, 1997), 176. 
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ภาพที� ?� พระธยานิพุทธไวโรจนะ จิตรกรรมฝาผนงัภายในวหิารกาจู วดัชาลู ศิลปะทิเบตภาคกลาง 
 สกุลช่างเนปาล คริสตศ์ตวรรษที� 14 
ที�มา : Robert Vitali, Early Temples of Central Tibet (London : Serindia, 1990), ไม่ปรากฏเลข
หนา้. 
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ภาพที� ?� พระนางตาราเขียว จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบตภาคกลาง สกุลช่างเนปาล 
 ปลายคริสตศ์ตวรรษที� 12 ถึงตน้คริสตศ์ตวรรษที� 13 
ที�มา : Steven M. Kossak, “Sakya Patrons and Nepalese Artists in Thirteenth – Century Tibet”, 
Tibetan Art : Towards a Definition of Style, Edited by Jane Casey Singer and Philip Denwood 
(London : Laurence King Publishing, 1997), 27. 

 
ส่วนอิทธิพลรูปแบบศิลปะจีนที� เ ริ� มเป็นที� นิยมในจิตรกรรมทิเบตช่วงกลาง

คริสต์ศตวรรษที� 14 นั�นนอกเหนือไปจากการนาํรูปแบบการสร้างสรรคที์�เป็นธรรมชาติมากยิ�งขึ�น
แบบจีนเขา้มาผสมผสานไวใ้นจิตรกรรมที�มีรูปแบบอินเดียและเนปาลแล้ว ทางด้านเนื�อหาเริ� ม
ปรากฏจิตรกรรมที�เนน้เรื�องราวของพระอรหนัตโ์ดยเฉพาะ ซึ� งมกัปรากฏเป็นรูปบุคคลสําคญัขนาด
ใหญ่อยูก่ลางภาพแทนการอยู่บริเวณดา้นขา้งของภาพในบทบาทพระสาวก ดงัเห็นไดจ้ากตวัอย่าง
รูปพระอรหนัต ์จิตรกรรมทงักาของทิเบตภาคกลาง ช่วงกลางคริสตศ์ตวรรษที� 14 (ภาพที� ??) มีการ
จดัใหพ้ระอรหนัตอ์งคป์ระธานอยูกึ่�งกลางของภาพในมุมมองหนา้ตรง นั�งอยูท่่ามกลางธรรมชาติซึ� ง
มีแมกไมแ้ละโขดหิน และถูกห้อมลอ้มดว้ยพระสงฆส์าวกและฆราวาสผูศ้รัทธา เมื�อพิจารณาจาก

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



91 

ลกัษณะการใช้สีของภาพซึ� งเน้นสีแดงและนํ� าเงินเข้มบ่งชี� ว่ายงัมีความเกี�ยวพนักบัสีในรูปแบบ
อินเดียและเนปาล แต่การจดัวางทิวทศัน์อยา่งแมกไมแ้ละโขดหินลอ้มรอบอยา่งอิสระแสดงให้เห็น
ถึงความพยายามสร้างทิวทศัน์แบบจิตรกรรมจีนในสมยัราชวงศห์ยวน110 นอกจากนี� การครองจีวร
ของพระอรหนัตแ์ละพระสาวกดา้นขา้งเป็นลกัษณะแบบจีนและสร้างไดอ้ยา่งเป็นธรรมชาติสมจริง
มากยิ�งขึ�นหากเทียบกบัจีวรลกัษณะเดียวกนัของจิตรกรรมฝาผนงัวดัตราทงัในช่วงคริสตศ์ตวรรษที� 
11 (ภาพที� ��) ที�มีลกัษณะแขง็กระดา้งกวา่ 
 

 
 

ภาพที� ?? พระอรหนัต ์จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบตภาคกลาง กลางคริสตศ์ตวรรษที� 14 
ที�มา : Pratapaditya Pal, Art of Tibet : a Catalogue of the Los Angeles County Museum of Art 
Collection (Los Angeles : Los Angeles County Museum of Art, 1990), 74. 
 

อยา่งไรก็ตามจิตรกรรมทิเบตไดรั้บการพฒันาดา้นเทคนิคการสร้างริ�วผา้และทิวทศัน์
ให้เป็นธรรมชาติสมจริงมากขึ�นในระยะต่อมา โดยยงัคงปรากฏการใชสี้เขม้ทึบตามรูปแบบอินเดีย 
เช่นรูปพระโพธิสัตวฮ์ั�วซาง (Hvashang) จิตรกรรมทงักาของทิเบตภาคกลางช่วงตน้คริสตศ์ตวรรษที� 

                                                           

110
 Ibid., 52. 
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15 (ภาพที� ?I) แสดงการจดัองค์ประกอบและทิวทศัน์ไดใ้กลเ้คียงกบัจิตรกรรมจีนมากขึ�น นั�นคือ 
การใชสี้เขียวและฟ้าตามแบบจิตรกรรมจีนในส่วนของชั�นหิน รูปบุคคลถูกสร้างดว้ยเส้นที�คลา้ยเส้น
ของพู่กนัจีน และการสร้างริ�วผา้ที�ทิ�งนํ� าหนกัอยา่งเป็นธรรมชาติและลื�นไหล อย่างไรก็ตามจิตรกร
ทิเบตไดตี้ความลกัษณะแบบจีนให้กลายเป็นลกัษณะแบบทิเบตโดยเฉพาะ ดงัเห็นไดจ้ากลกัษณะ
ของตน้ไมที้�บิดงออยา่งแปลกประหลาด หินผาที�มีผวิขรุขระและเดินขอบดว้ยเส้นสีทอง เป็นตน้111 

 

 
 

ภาพที� ?I พระโพธิสัตวฮ์ั�วซาง จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบตภาคกลาง ตน้คริสตศ์ตวรรษที� 15 
ที�มา : Marylin M. Rhie, The Sacred Art of Tibet : Wisdom and Compassion (London : Thames 
and Hudson, 1991), 110. 
 

ครั� งเขา้สู่ช่วงคริสต์ศตวรรษที� 15 อิทธิพลจากรูปแบบอินเดียและเนปาลถูกหลอม
รวมเขา้กบัรูปแบบที�เป็นธรรมชาตินิยมของจีน ดงัเห็นไดจ้ากตวัอย่างจิตรกรรมฝาผนังภายในวดั
เกียงเซ คุมบุม และวดัเปลเจอร์ โชเด (Peljor Chode) ที�เมืองเกียงเซในแควน้ซงั ซึ� งถูกสร้างขึ�นช่วง
กลางคริสตศ์ตวรรษที� 15 รูปพระนางตาราขาว (White Tara) (ภาพที� ?c) และรูปพระพุทธเจา้ศากย
มุนี (ภาพที� ?d) เป็นตวัอย่างส่วนหนึ� งของจิตรกรรมฝาผนงัภายในวดัเกียงเซ คุมบุม ลกัษณะของ
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 Ibid. 
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รูปทรง พระพกัตร์รูปหวัใจ เส้นอนัอ่อนชอ้ยของพระโอษฐ์และพระเนตรที�เหลือบตํ�า การทรงศิรา
ภรณ์และเครื�องประดบั การออกแบบลวดลายผา้ รวมทั�งลกัษณะของฉากหลงัที�ถูกนาํเสนอแบบ 2 
มิติ และการใช้สีที�สดเข้มโดยเน้นเส้นและลวดลายอันวิจิตรมากกว่าการไล่นํ� าหนักเพื�อสร้าง
ปริมาตร ลว้นเป็นไปตามรูปแบบศิลปะอินเดียและเนปาล แต่ลกัษณะความเป็นธรรมชาตินิยมที�
ปรากฏในริ�วผา้ของโธตีและผา้คลอ้งพระองัสาเป็นรูปแบบที�ไดรั้บจากศิลปะจีนอยา่งเห็นไดช้ดั112 

 

 
 

ภาพที� ?c พระนางตาราขาว จิตรกรรมฝาผนงัภายในวดัเกียงเซ คุมบุม ศิลปะทิเบตภาคกลาง 
 กลางคริสตศ์ตวรรษที� 15 
ที�มา : Xiong Wenbing, The Kumbum of Gyantse Palcho Monastery in Tibet, English Translated 
by You Xiangfei and Chang Siyu (Sichuan : Tibet People’s Publishing and House and Sichuan 
Nationalities Publishing House, 2001), 119. 
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ภาพที� ?d พระพุทธเจา้ศากยมุนี จิตรกรรมฝาผนงัภายในวดัเกียงเซ คุมบุม ศิลปะทิเบตภาคกลาง 
 กลางคริสตศ์ตวรรษที� 15 
ที�มา : Xiong Wenbing, The Kumbum of Gyantse Palcho Monastery in Tibet, English Translated 
by You Xiangfei and Chang Siyu (Sichuan : Tibet People’s Publishing and House and Sichuan 
Nationalities Publishing House, 2001), 92. 

 
นอกจากนี� จิตรกรรมฝาผนังที�วดัเกียงเซ คุมบุมยงัเป็นแม่แบบซึ� งส่งอิทธิพลไปยงั

รูปแบบจิตรกรรมในภาคตะวนัตกของทิเบตที�สร้างในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที� 15 ดว้ย เช่น 
จิตรกรรมฝาผนงัที�วดัโทลิง (Tholing) วดัแดง (Red Temple) ที�เมืองซาปารัง (Tsaparang) และวิหาร
เซร์คงัหรือวิหารทอง (Golden Temple) ภายในวดัทาโบ เมืองสปิติ เป็นตน้ ซึ� งต่างแสดงออกถึง
รูปแบบที�เชื�อมโยงกบัจิตรกรรมฝาผนงัภายในวดัเกียงเซ คุมบุม หากแต่ไดผ้สมผสานเอกลกัษณ์
เฉพาะของจิตรกรรมทิเบตภาคตะวนัตกเขา้ไปด้วย113 ดงัที�สังเกตได้จากพระเนตรที�เรียวยาวและ
พระเนตรดาํเป็นเมด็เล็ก 

รูปพระสรรววิทไวโรจนะ (Sarvavid Vairocana) (ภาพที� ?�) สมยัคริสตศ์ตวรรษที� 
16 เป็นส่วนหนึ� งของจิตรกรรมฝาผนังดา้นทิศเหนือภายในวิหารเซร์คงัของวดัทาโบ ที�แสดงถึง
รูปแบบที�ไดรั้บอิทธิพลจากจิตรกรรมฝาผนงัที�วดัเกียงเซ คุมบุม นั�นคือ การใชสี้แดงและนํ� าเงินเขม้ 

                                                           

113
 Ibid., 58. 
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มีลกัษณะบลัลงัก ์การจดัองคป์ระกอบลอ้มดว้ยเทพขนาดเล็ก และศิราภรณ์ของพระสรรววิทไวโรจ
นะลว้นเป็นลกัษณะของศิลปะเนปาลอย่างเห็นไดช้ดั โดยเฉพาะอย่างยิ�งบริเวณลวดลายกนกของ
ประภามณฑลนั�นคลา้ยกบัประภามณฑลที�พบในจิตรกรรมฝาผนงัและประติมากรรมของวดัเกียงเซ 
คุมบุมเป็นอย่างมาก ส่วนลกัษณะการทรงโธตีหลายชั�นและมีริ�วผา้อย่างเป็นธรรมชาติตามแบบ
ศิลปะจีนได้เขา้มาแทนที�รูปแบบจิตรกรรมทิเบตภาคตะวนัตกเดิมที�นิยมลักษณะโธตีแนบพระ
วรกายและมีชายยาวไม่เท่ากนั การส่งต่ออิทธิพลรูปแบบศิลปะเนปาลและจีนของทิเบตภาคกลาง
มายงัทิเบตภาคตะวนัตกในช่วงคริสตศ์ตวรรษที� 15 นี� มีส่วนทาํให้การแยกแยะลกัษณะเฉพาะตาม
ภูมิภาคเป็นไปอย่างลําบากมากขึ� น อย่างไรก็ตามในรูปพระสรรววิทไวโรจนะนี� ยงัสามารถ
สังเกตเห็นถึงลกัษณะดั�งเดิมบางประการของจิตรกรรมฝาผนงัของวดัทาโบ อนัไดแ้ก่ ลกัษณะพระ
เนตรที�ยงัคงเรียวยาวแมว้า่จะเหลือบตํ�าลงเล็กนอ้ยแบบจิตรกรรมทิเบตภาคกลาง พระโอษฐ์เล็ก บั�น
พระองคค์อดเล็ก และการทรงผา้คลอ้งพระองัสายาวซึ� งปลิวมว้นขึ�นเป็นวง เป็นตน้ 

 

 
 

ภาพที� ?� พระสรรววทิไวโรจนะ จิตรกรรมฝาผนงัในวหิารเซร์คงัของวดัทาโบ 
 ศิลปะทิเบตภาคตะวนัตก คริสตศ์ตวรรษที� 16 
ที�มา : Deborah E. Klimburg-Salter, Tabo : a Lamp for the Kingdom (Milan : Skira Editore, 1997), 
209. 
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จิตรกรรมทัง กา รูปพระพุ ทธ เจ้าไภษัชยคุ รุไวฑูรยประภา  (Bhaisajyaguru-
Vaiduryaprabha)  ศิลปะทิเบตช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที� 15 (ภาพที� ?�) เป็นอีกตวัอย่างหนึ� งซึ� ง
สะทอ้นถึงการผสมผสานรูปแบบอินเดีย เนปาล และจีนเขา้ดว้ยกนั นั�นคือ การจดัองคป์ระกอบเนน้
พระพุทธเจา้ไภษชัยคุรุไวฑูรยประภาขนาดใหญ่กลางภาพ ขนาบขา้งดว้ยพระโพธิสัตวบ์ริวารขนาด
เล็ก ได้แก่ พระมัญชุศรีและพระอวโลกิเตศวรซึ� งต่างประทับยืนตริภังค์หันเฉียง ฉากหลัง
ประกอบดว้ยพระอรหันต ์พระอาจารยช์าวทิเบตองค์สําคญัและเทพองค์ต่าง ๆ ถูกจดัเรียงเป็นแถว
ภายในวงลอ้มพฤกษาในแบบ 2 มิติ รายละเอียดของพระพกัตร์ที�เนน้เส้นที�อ่อนชอ้ย ศิรประภายาวรี 
และการใชสี้แดง เขียว และนํ�าเงินเขม้ เหล่านี� เป็นลกัษณะเด่นตามแบบศิลปะอินเดียและเนปาล โดย
ปรากฏอยู่ร่วมกบัการใช้ริ� วผา้อย่างเป็นธรรมชาติบริเวณจีวรและเครื�องทรงผา้ของพระโพธิสัตว ์
รวมทั�งการทรงโธตีหลายชั�น การเพิ�มผา้คล้องพระองัสาและผา้คาดเฉียงอนัเป็นเครื�องทรงพระ
โพธิสัตวต์ามแบบศิลปะจีน 

 

 
 

ภาพที� ?� พระพุทธเจา้ไภษชัยคุรุไวฑูรยประภา จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบตภาคกลาง 
 ตน้คริสตศ์ตวรรษที� 15 
ที�มา : Amy Heller, Tibetan Art (Milan : Jaca Book, 1999), �c�. 
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การใช้รูปแบบฉากหลงัที�เป็นขดวงพฤกษาแบบศิลปะอินเดียและเนปาล ร่วมกับ
ลกัษณะริ�วผา้แบบจีนของจิตรกรรมทงัการูปพระไภษชัยคุรุไวฑูรยประภานี�  เป็นลกัษณะประการ
หนึ�งซึ� งปรากฏอยูใ่นจิตรกรรมฝาผนงัที�วดัเกียงเซ คุมบุมที�สร้างขึ�นในเวลาไล่เลี�ยกนั และลว้นเป็น
ตวัอยา่งของรูปแบบจิตรกรรมทิเบตภาคกลางในคริสตศ์ตวรรษที� 15 ไดเ้ป็นอยา่งดี114 

ส่วนจิตรกรรมในภาคตะวนัออก ปรากฏอีกรูปแบบหนึ�งซึ� งไดรั้บแรงบนัดาลใจจาก
จิตรกรรมจีนสมยัราชวงศห์มิง (Ming Dynasty ค.ศ. 1368 – 1644) ดงัตวัอยา่งรูปพระอรหนัตว์นัวาส 
หรือวนวาสิน (Vanavasin) จิตรกรรมทงักาของทิเบตภาคตะวนัออกช่วงคริสตศ์ตวรรษที� 15 (ภาพที� 
I�) แสดงออกอย่างชดัเจนวา่ไดรั้บอิทธิพลรูปแบบทิวทศัน์จากจิตรกรรมสมยัราชวงศห์มิงของจีน
ในสมยัเดียวกนั การจดัองคป์ระกอบเนน้บุคคลหรือพระอรหนัตร์ะยะใกลใ้นตาํแหน่งค่อนขา้งตรง
กลางในลกัษณะอสมมาตร ทิวทศัน์ถูกจดัให้เป็นมุมมองเดียวและอยู่ระยะหน้าภาพ ประกอบดว้ย 
ตน้ไม ้ดอกไม ้และหินผาที�เป็นชะง่อนหินซบัซ้อน รวมทั�งแสดงบรรยากาศขอบฟ้าแบบสมยันิยม
ของราชวงศห์มิง รูปแบบอิทธิพลจิตรกรรมจีนและเนื�อหาพระอรหนัตเ์ป็นไปไดว้า่เป็นทกัษะพิเศษ
ที�อยู่ในความสนใจของจิตรกรทิเบต และมีอิทธิพลต่อการพฒันาจิตรกรรมทิเบตในช่วงปลาย
คริสตศ์ตวรรษที� 16115 

แมว้า่จิตรกรรมทิเบตจะไดรั้บอิทธิพลจากรูปแบบจีนมากขึ�นช่วงคริสตศ์ตวรรษที� 14 
เป็นตน้มา โดยเฉพาะพื�นที�ทางภาคตะวนัออกของทิเบต เป็นผลให้จิตรกรรมทิเบตสะทอ้นลกัษณะ
ที�ใกลเ้คียงธรรมชาติมากยิ�งขึ�น อย่างไรก็ตามอิทธิพลรูปแบบอินเดียและเนปาลยงัคงได้รับความ
นิยมอยูอ่ยา่งต่อเนื�อง โดยเฉพาะผลงานที�ถูกสร้างภายใตก้ารอุปถมัภข์องนิกายสาเกีย เช่น จิตรกรรม
ทงัการูปพระลามะ 4 องค ์(ภาพที� I�) ศิลปะทิเบตภาคกลางช่วงตน้คริสตศ์ตวรรษที� 16 การใชสี้นํ� า
เงินและแดงเขม้บริเวณพื�นหลงั ลกัษณะพนกับลัลงัก์ซึ� งมีลวดลายถมอยู่เต็ม รวมทั�งลวดลายกนก
และลวดลายของดอกไมที้�ผุดขึ�นจากหมอ้นํ� าซึ� งถูกนาํมาใช้เป็นส่วนคานตั�งของพนกับลัลงัก์ลว้น
เป็นลกัษณะของรูปแบบอิทธิพลเนปาลอยา่งเห็นไดช้ดั116 

                                                           

114
 Amy Heller, Tibetan Art, 151. 

115
 Marylin M. Rhie, The Sacred Art of Tibet : Wisdom and Compassion, 59. 

116
 Hugo E. Kreijger, Tibetan Painting : the Jucker Collection (London : Serindia Publications, 

2001), 80. 
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ภาพที� I� พระอรหนัตว์นัวาส จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบตภาคตะวนัออก คริสตศ์ตวรรษที� 15 
ที�มา : Pratapaditya Pal, Tibetan Painting : a Study of Tibetan Thankas Eleventh to Nineteenth 
Centuries (Basel : Ravi Kumar, 1984), 138. 
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ภาพที� I� พระลามะ 4 องค ์จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบตภาคกลาง ตน้คริสตศ์ตวรรษที� 16 
ที�มา : Hugo E. Kreijger, Tibetan Painting : the Jucker Collection (London : Serindia Publications, 
2001), 81. 

 
แต่ทวา่จิตรกรรมทิเบตภายใตอิ้ทธิพลศิลปะอินเดียและเนปาลนี�ไดเ้สื�อมความนิยมลง

ในช่วงปลายคริสตศ์ตวรรษที� 16 โดยถูกแทนที�ดว้ยจิตรกรรมทิเบตซึ� งมีแนวโนม้ทางธรรมชาติแบบ
จีนจากการผสมผสานองค์ประกอบทิวทศัน์ธรรมชาติ ความสมจริงของริ�วผา้แบบจีน และการไล่
นํ� าหนักสีอย่างอ่อนนุ่ม การผสมผสานรูปแบบจีนของจิตรกรรมทิเบตได้ถูกพฒันาจนกระทั�งมี
เอกลกัษณ์เฉพาะตนในช่วงคริสตศ์ตวรรษที� 17 เป็นตน้มา 

คริสตศ์ตวรรษที� 17 เป็นสมยัแห่งในสมยัที�ทิเบตอยูภ่ายใตก้ารปกครองของทะไลลา
มะ ซึ� งเป็นผูน้าํสูงสุดของนิกายเกลุก ศิลปะไดรั้บการสนบัสนุนอุปถมัภ์อย่างกวา้งขวาง การแพร่
ขยายของนิกายเกลุกมีส่วนช่วยใหศิ้ลปกรรมมีการพฒันา กล่าวคือเมื�อมีการสร้างวดั ศิลปกรรมก็ถูก
ใช้เพื�อการตกแต่งและสร้างสิ� งแวดล้อมอนัศกัดิ= สิทธิ= ต่อผูพ้บเห็นด้วย โดยเฉพาะสมยัแห่งการ
ปกครองของทะไลลามะองค์ที� 5 ไดมี้การก่อสร้างอาคารสําคญั เช่น พระราชวงัโปตาลา หรือการ
บูรณะซ่อมแซมวดัโจคงัและวดัอื�น ๆ ในกรุงลาซา เป็นผลให้ผลงานจิตรกรรมฝาผนงัตกแต่งอาคาร
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เกิดขึ�นอย่างมากมายตลอดช่วง 40 ทศวรรษแห่งการปกครองของพระองค์ นอกจากนี� ยงัหมาย
รวมถึงจิตรกรรมสําคญัต่าง ๆ ที�ถูกสร้างขึ�นในสมยันี�ดว้ย เช่น รูปเหมือนของพระลามะองค์สําคญั 
จิตรกรรมทางการแพทยแ์ละยาสมุนไพร เป็นตน้117 

รูปแบบการสร้างสรรคใ์นจิตรกรรมทิเบต แมว้่าจะถูกจาํกดัให้ถ่ายทอดเนื�อหาและ
สัญลกัษณ์ทางพุทธศิลป์ตามหลกัเกณฑ์ทางศาสนาและประเพณีนิยม แต่ดว้ยความคิดสร้างสรรค์
ของจิตรกรทิเบตซึ� งเลือกสรรรูปแบบศิลปกรรมจากชาติต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ตามรสนิยมของตน 
จนก่อเกิดเป็นสกุลช่างทางจิตรกรรมที�สาํคญัขึ�นโดยเริ�มปรากฏให้เห็นในช่วงกลางคริสตศ์ตวรรษที� 
15 เป็นตน้มา สกุลช่างสาํคญั ไดแ้ก่ 

1. สกุลช่างเมนรี (the Menri school of painting) 
2. สกุลช่างเคียนรี (the Khyenri school of painting) 
3. สกุลช่างการ์มะ กาดรี (the Karma Gadri school painting) 
4. สกุลช่างเมนรีใหม่ (the New Menri school of painting) 
สกุลช่างจิตรกรรมของทิเบตในระยะนี�  สกุลช่างเมนรีและเคียนรีไดถื้อกาํเนิดขึ�นมา

ก่อนในช่วงคริสต์ศตวรรษที� 15 ส่วนสกุลช่างการ์มะ กาดรีและเมนรีใหม่เป็นสกุลช่างที�ถูก
สร้างสรรคขึ์�นภายหลงัคือเกิดขึ�นราวคริสตศ์ตวรรษที� 16 อยา่งไรก็ตามนอกเหนือไปจากสกุลช่างทั�ง
สี�แลว้ ก็ยงัมีสกุลช่างอื�น ๆ อีกมากมายที�ลว้นแลว้แต่เป็นการคิดขึ�นเป็นรูปแบบเฉพาะตน 

สกุลช่างเมนรี ก่อตั�งโดยเมนลา ทอนทุบ (Menla Dondub) ราวปี ค.ศ. 1440 ชื�อเรียก
สกุลช่างเมนรีนี�  มาจากชื�อของผูก่้อตั�ง คือ เมนลา (Menla) นาํมาผสมกบัคาํว่า รี (bRis) ในภาษา
ทิเบตซึ� งหมายถึงงานจิตรกรรมหรือภาพวาด ดงันั�นคาํว่า เมนรี (Menri) จึงหมายถึง จิตรกรรมใน
รูปแบบของเมนลา (Painting in the Style of Menla)118 เมนลา ทอนทุบ เป็นศิษยข์อง โทปะ ทาชิ เกีย
โซ (Dhopa Tashi Gyatso) ผูมี้ความชาํนาญในงานเขียนแบบเนปาล ทาํให้สกุลช่างนี� มีพื�นฐานจาก
ศิลปะเนปาล แต่เมนลา ทอนทุบ ไดพ้ฒันารูปแบบ สัดส่วน องคป์ระกอบของภาพและสีให้กา้วหนา้
มากขึ� น อีกประการหนึ� งท่านได้รับแรงบันดาลใจจากสิ� งทอของจีนที�ใช้สําหรับงานปะติด 
(Appliqué) ซึ� งถูกนาํเขา้มาในทิเบตรวมทั�งผลงานปะติดของอาจารยข์องท่าน ลกัษณะทางจิตรกรรม
ของเมนลา ทอนทุบ คือ การจดัวางองค์ประกอบคลา้ยกบัจิตรกรรมภาพมว้นของจีน รูปบุคคลทั�ง
โครงสร้างและกลา้มเนื�อทาํไดอ้ยา่งดี มีลาํคอยาวและไหล่สูงสร้างความรู้สึกถึงพลงัอาํนาจของรูป
บุคคลนั�น มีชั�นของสีหนาและส่วนใหญ่นิยมการไล่นํ� าหนกัมาก อีกทั�งการไล่นํ� าหนกัโดดเด่นใน
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ส่วนของภาพที�ตอ้งการเน้นถึงพลงัอาํนาจที�สุด สีต่าง ๆ มีรายละเอียดและสดสวา่ง นิยมใช้สีเขียว
และสีนํ�าเงินสดซึ�งไดจ้ากแร่ทองแดง (Malachite) และแร่สีนํ� าเงินอซูไรท ์(Azurite) ผลของภาพเมื�อ
มองจากระยะไกลจะให้ความสุกสว่างมาก แต่หากมองในระยะใกล้ก็จะเห็นถึงรายละเอียด119 
จิตรกรรมสกุลช่างเมนรีมีผลงานทั�งประเภทจิตรกรรมฝาผนงั จิตรกรรมทงักา และจิตรกรรมทงักา
ประเภทผา้ปะติด ผลงานของเมนลา ทอนทุบที�ยงัคงพบเห็นไดใ้นปัจจุบนับางส่วนอยูที่�จิตรกรรมฝา
ผนงัที�วดัทาชิลุนโป ที�เมืองชิกตัเส 

ในสมัยปัจจุบันจิตรกรรมสกุลช่างเมนรีได้รับการสืบทอดและพฒันามาจนถึง
ปัจจุบนั นอกจากเป็นสกุลช่างสําคญัภายใตก้ารอุปถมัภข์องนิกายเกลุกแลว้ ยงัไดรั้บการยอมรับให้
เป็นจิตรกรรมรูปแบบทางการ (House style)120 ของรัฐบาลทิเบตพลัดถิ�นในเมืองธรรมศาลา 
ภายหลงัจากทะไลลามะองคที์� 14 ทรงลี�ภยัไปยงัเมืองธรรมศาลา แควน้หิมาจลัประเทศในอินเดีย ไม่
เพียงทรงให้การช่วยเหลือขั�นพื�นฐานต่อชาวทิเบตอพยพ แต่ยงัทรงฟื� นฟูและให้การอุปถมัภ์ต่อ
ศิลปวฒันธรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์ประจาํชนชาติชาวทิเบตเป็นอย่างยิ�ง สถาบนัศิลปะทงักาทิเบต 
(Institute of Tibetan Thangka Art) เป็นสถาบนัศิลปะแห่งหนึ�งในเมืองธรรมศาลา ซึ� งทาํการสอน
จิตรกรรมทงักาตามแบบสกุลช่างเมนรีให้แก่ชาวทิเบตรวมทั�งชาวต่างชาติผูส้นใจ จิตรกรรมทงักา
รูปพระษฑกัษรีโลเกศตวร (ภาพที� 52) โดยจิตรกร มิกมาร์ เซริง (Migmar Tsering) อาจารยผ์ูส้อน
จิตรกรรมทงักาในสถาบนัศิลปะทงักาทิเบต เป็นตวัอยา่งหนึ�งของจิตรกรรมทงักาสกุลช่างเมนรีใหม่
ในปัจจุบนั รูปนี� จดัองคป์ระกอบอยา่งเป็นระเบียบ พระษฑกัษรีโลเกศวรขนาดใหญ่ประทบับนปัท
มาสนะตรงกึ� งกลางภาพ ดา้นล่างมุมซ้ายและขวาของภาพเป็นรูปพระมญัชุศรีและพระวชัรปาณี
ตามลาํดบัซึ� งมีขนาดเล็กกวา่ ทั�งสามพระองคนี์� เป็นพระโพธิสัตวอ์งคส์ําคญัที�ชาวทิเบตนิยมนบัถือ
จาํนวนมาก ความโดดเด่นของการใชสี้เขียวและนํ� าเงินบริเวณเนินเขาและทอ้งฟ้าของฉากหลงั การ
ไล่นํ�าหนกัอยา่งละเมียดละไมจนเกิดชั�นสีที�หนา ยงัคงเป็นเอกลกัษณ์ที�เห็นไดอ้ยา่งชดัเจนของสกุล
ช่างนี�  
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ภาพที� 52 พระษฑกัษรีโลเกศวร โดยจิตรกร มิกมาร์ เซริง จิตรกรรมทงักาสกุลช่างเมนรี 
  สมยัปัจจุบนั 

 
สกุลช่างเคียนรี ก่อตั�งโดย เคียนเซ เชนโม (Khyentse Chenmo) ศิลปินที�มีชีวิตอยู่

ในช่วงกลางคริสตศ์ตวรรษที� 15 ซึ� งร่วมสมยักบัเมนลา ทอนทุบ ผลงานของท่านที�ยงัคงหลงเหลือ
ให้เห็นในปัจจุบนัคือจิตรกรรมฝาผนงัที�วดักงคา (Gongkar) ซึ� งเป็นวดัในนิกายสาเกีย ตั�งอยู่ทางใต้
ของกรุงลาซา รูปแบบการแสดงออกดา้นอารมณ์ของภาพมีการเทียบกบัสกุลช่างเมนรีซึ� งก่อตั�งใน
สมยัเดียวกนัว่า สกุลช่างเมนรีเหนือกว่าในการนาํเสนอภาพเทพเจา้ที�สงบนิ�ง ในขณะที�สกุลช่าง
เคียนรีนั�นเป็นเอกทางดา้นการแสดงอารมณ์ของเทพเจา้ที�ดุดนักราดเกรี� ยว 

รูปแบบจีนและเนปาลไดป้รากฏขึ�นอีกครั� งในสกุลช่างนี�  ดงัที�ปรากฏในจิตรกรรมฝา
ผนงัวดักงคา (ภาพที� 53) ลกัษณะแบบเนปาล อาทิ องค์ประกอบของรูปขนาดใหญ่ตรงกลาง ถูก
ลอ้มรอบดว้ยกรอบที�แบ่งอยา่งดีซึ� งลอ้มรูปขนาดเล็กของพระลามะและพระพุทธเจา้ไว ้นอกจากนี� มี
ความเป็นไปไดว้า่สกุลช่างเมนรีไดใ้หอิ้ทธิพลต่อสกุลช่างเคียนรี ในแง่ของรายละเอียดทิวทศัน์ เช่น 
นํ�าตก โขดหินขรุขระแบบศิลปะจีน ซึ� งเป็นประโยชน์ต่อการจดัองคป์ระกอบภาพในแบบทิเบต121 
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ภาพที� 53 พระสังวร บางส่วนของจิตรกรรมฝาผนงัสกุลช่างเคียนรีที�วดักงคา คริสตศ์ตวรรษที� 15 
ที�มา : David Jackson, “Chronological Notes on the Founding Masters of Tibetan Painting 
Traditions”, Tibetan Art : Towards a Definition of Style. Edited by Jane Casey Singer and Philip 
Denwood (London : Laurence King Publishing, 1997), 255. 

 
ตวัอย่างจิตรกรรมสกุลช่างเคียนรี อาทิ รูปพระกาลจกัร (Kalachakra) (ภาพที� 54) 

จิตรกรรมทงักาสมยัคริสตศ์ตวรรษที� 17 แสดงเทพกาลจกัรในปางยบั – ยมัคู่กบัพระนางวิศวมาตา 
(Vishvamata) ซึ� งเป็นนางปราชญา พระองค์มีวรรณะนํ� าเงิน 4 เศียร 24 กร และบาท 2 ขา้ง พระ
พกัตร์หลกัมีสีนํ� าเงิน ทางดา้นเบื�องขวาเป็นสีแดง เบื�องซ้ายเป็นสีขาว และดา้นหลงัสีเหลือง มีดวง
เนตร 3 ดวง พระโอษฐแ์สยะมีเขี�ยว กรทั�งยี�สิบสี�ขา้งแบ่งเป็นสีนํ� าเงิน แดง และสีขาวอยา่งละ 8 ขา้ง 
พระหัตถ์แต่ละขา้งถือศาสนวตัถุที�ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่น วชัระ ระฆงั ขฑัคะ ฑมรุ 
พาณะ หอก ปรศู กปาล อญัมณี เป็นต้น พระนางวิศวมาตา นางปราชญาของพระองค์มีวรรณะ
เหลือง มี 4 เศียร 8 กร พระกาลจกัรและนางปราชญาทรงเครื�องประดบัแบบกษตัริยแ์ละนุ่งห่มดว้ย
หนงัเสือ พระองคป์ระทบัแบบปรัตยาลีฒะ(Pratyalidhasana) โดยที�บาทขวาเหยียบบนพระกามเทพ 
(Kamadeva) ซึ� งมีพระนางระตี (Rati) ศกัติของพระกามเทพคุกเข่าอยูเ่คียงขา้ง ส่วนบาทซ้ายเหยียบ
บนหวัใจของพระรุทร (Rudra) ซึ� งเป็นปางโกรธของพระศิวะโดยมีพระนางเการี (Gauri) หรือพระ
นางอุมาซึ� งเป็นศกัติคุกเข่าอยูเ่คียงขา้ง 
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ภาพที� 54 พระกาลจกัร จิตรกรรมทงักาสกุลช่างเคียนรี คริสตศ์ตวรรษที� 17 
ที�มา : John C. Huntington and Dina Bangdel, The Circle of Bliss : Buddhist Meditational Art 
(Chicago : Serindia Publications; Columbus : Columbus Museum of Art, 2003), 481. 

 
รูปบุคคลต่าง ๆ ซึ� งรายลอ้มอยู่รอบพระกาลจกัรถูกจดัองค์ประกอบอย่างสมมาตร 

โดยมีตาํแหน่งบนสุดตรงกลางคือพระอาทิพุทธวชัรธร มีกษตัริยแ์ห่งศามพละ (Shambhala) และ
พระลามะขนาบอยูด่า้นขา้งทั�งซ้ายและขวา ส่วนมุมดา้นบนซ้ายและขวาของภาพ คือ สหชักาลจกัร 
(Sahaja Kalachakra) ซึ� งมีเศียรเดียว 2 กรอยูใ่นปางยบั – ยมักบันางปราชญาซึ� งมีวรรณะเหลือง และ
มหามายา (Mahamaya) ซึ� งมีวรรณะนํ� าเงิน 4 เศียร 4 กร กอดรัดนางปราชญาซึ� งมีวรรณะฟ้า 
ตาํแหน่งบุคคลทางด้านล่างเป็นพระธรรมบาล 3 พระองค์ ได้แก่ วชัรเวกา (Vajra Vega) ซึ� ง
แสดงออกถึงอารมณ์ที�ดุดนัน่ากลวั มีวรรณะนํ� าเงิน 4 เศียร 26 กร 2 บาท ทางดา้นซ้ายของภาพเป็น
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พระวชัรปาณี ซึ� งมีพระพกัตร์ดุร้าย วรรณะนํ�าเงิน มีเศียรเดียว 2 กร กาํลงักอดรัดกบันางปราชญาที�มี
วรรณะเขียว ส่วนทางขวาสุดของภาพเป็นพระหยัครีพซึ�งมีวรรณะแดงถือไมเ้ทา้และปาศะ 

สีที�สดใสของเครื�องทรง รายละเอียดขององคป์ระกอบและกลุ่มเมฆลว้นเป็นลกัษณะ
โดยทั�วไปของจิตรกรรมทิเบตระหวา่งช่วงคริสตศ์ตวรรษที� 17 – 18122 โดยเฉพาะลวดลายกนกเปลว
เพลิงของประภามณฑลของพระกาลจกัรคลา้ยคลึงกบัลวดลายกนกเปลวเพลิงของจิตรกรรมฝาผนงั
สกุลช่างเคียนรีรูปพระสังวรที�วดักงคา (ภาพที� I�) เป็นอยา่งมาก 

สกุลช่างการ์มะ กาดรี เป็นสกุลช่างที�ถูกพฒันาขึ�นมาช่วงกลางศตวรรษที� 16 รูปแบบ
มีความเกี�ยวพนัอย่างแนบแน่นกบันิกายการ์มาปะซึ� งเป็นหนึ� งในนิกายย่อยของนิกายกาจู ชื�อของ
สกุลช่างนี� เกิดจากชื�อเรียกที�พกัอาศยัซึ� งเป็นกระโจมอนัหรูหราของพระลามะชั�นผูใ้หญ่ในนิกายการ์
มาปะ คือคาํวา่ การ์ (Gar) จึงเป็นที�มาของชื�อสกุลช่างการ์มะ กาดรี123 ศิลปินผูก่้อตั�งคือ นมัขะ ทาชิ 
(Namkha Tashi) ซึ� งเกิดในราวปี ค.ศ. 1540 ในเขตพื�นที�ยาลุงซึ� งอยูภ่าคกลางของทิเบต ท่านไดศึ้กษา
งานจากจิตรกรสกุลช่างเมนรี แต่ไดเ้พิ�มส่วนประกอบอื�นนอกเหนือจากแบบสกุลช่างเมนรีเขา้ไป 
นั�นคือ การใช้สัดส่วนตามมาตราส่วนเชิงสัญลกัษณ์ (Iconometric proportions) ซึ� งเลียนแบบจาก
ประติมากรรมโลหะอินเดียแบบสมยัเก่าซึ� งอาจเป็นสมยัปาละ – เสนะ ประกอบกบัใชสี้อ่อนเด่นชดั
และไล่นํ� าหนกัอยา่งเบาบางตามแบบจิตรกรรมทิวทศัน์ของจีน124 ทั�งนี� นมัขะ ทาชิ ถูกเชื�อวา่ไดรั้บ
อิทธิพลทางดา้นรูปแบบโดยตรงจากจิตรกรรมภาพมว้นของจีนสมยัราชวงศห์มิง นอกจากการใชสี้
ลกัษณะนี�ในทิวทศัน์แลว้ นมัขะ ทาชิ ยงัไดใ้ชใ้นการสร้างภาพบุคคลดว้ย ดงัเห็นไดจ้ากประภาวลีที�
โปร่งแสงดว้ยสีต่าง ๆ ที�ไล่เรียงกนัอยา่งเจือจางและการไล่นํ� าหนกัสีอย่างบางเบา วิธีการของสกุล
ช่างการ์มะ กาดรีนี� ไดรั้บการสืบทอดและพฒันาต่อมาจนถึงปัจจุบนั ลกัษณะทิวทศัน์ของสกุลช่าง
การ์มะ กาดรีที�ถูกพฒันาในสมยัต่อมานั�นมีลกัษณะพิเศษโดยการสร้างบรรยากาศโปร่งเบาราวกบั
สวรรค ์ดว้ยการไล่นํ�าหนกัสีที�มีค่าความแตกต่างกนันอ้ยของพื�นที�อนักวา้งใหญ่ของสี ที�อยูร่ายลอ้ม
รูปบุคคลตรงกลางภาพ ทิวทศัน์ หรือสถาปัตยกรรม125 

ส่วนผลงานรูปแบบสกุลช่างการ์มะ กาดรี ที�เป็นแนวประเพณีเดิม เช่น จิตรกรรมทงั
การูปพระมหากาล (Mahakala) (ภาพที� 55) สมยัคริสตศ์ตวรรษที� 18 – 19 พระมหากาลที�นาํเสนอใน
ภาพนี� อยู่ในรูป 4 เศียร 4 กร ถือขฑัคะ ทวน กรรตฤกา และกปาล มีพระนางฑากินี 4 องค์อนัมี
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 John C. Huntington and Dina Bangdel, The Circle of Bliss : Buddhist Meditational Art, 480. 
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วรรณะดาํ แดง เหลืองและเขียวกาํลงัเตน้รําดว้ยสีหน้าที�น่าหวาดกลวัอยู่ที�ปลายพระบาทของพระ
มหากาล พระองคพ์นัหนงัชา้งรอบหวัไหล่และสวมหนงัเสือแทนโธตี แสดงท่าทางยืนอยา่งน่าเกรง
ขามดว้ยบาทขา้งหนึ� งเหยียบบนซากศพมนุษย ์มีพระเกศาสีเหลืองชี� ขึ�นแผ่ออกไปจนสุดขอบภาพ 
ฉากหลงัที�เป็นสีฟ้าอ่อนและกลุ่มกลีบเมฆที�วาดอยูด่า้นบนขึ�นไปเสมือนเป็นอาณาเขตของสวรรค ์ที�
ซึ� งมีมหาสิทธาสองท่านนั�งอยู่บนเมฆของท่านและที�ตรงกลางมีพระพุทธเจา้วชัรธรประทบั การ
แสดงออกทางสีหนา้ดูมีชีวติชีวามาก และรูปร่างท่าทางของเหล่ามหาสิทธากบัเหล่านกแร้งดูเหมือน
วาดจากของจริงถูกวาดเป็นภาพเล็ก ๆ กระจายอยูท่ ั�วภาพ พื�นที�ของทอ้งฟ้าที�ดูเหมือนไกลออกไป
และเนินเขาสีเขียวอ่อนที�เวิ�งวา้ง เป็นลกัษณะที�รู้จกัในทุกวนันี� ว่าเป็นรูปแบบสกุลช่างการ์มะ กาด
รี126 นอกจากนี�ยงัสังเกตไดจ้ากการใชสี้และไล่นํ� าหนกัอยา่งเบาบางบริเวณประภาวลีของมหาสิทธา
ทั�งสองท่านอีกดว้ย 

การขึ�นสู่อาํนาจปกครองทิเบตภาคกลางของนิกายเกลุกในปี ค.ศ. 1642 ส่งผลให้
นิกายการ์มาปะที�เคยมีอาํนาจอยูก่่อนนั�นถูกต่อตา้นและจาํตอ้งอพยพไปยงัทิเบตภาคตะวนัออก ซึ� งมี
วดัในนิกายการ์มาปะตั�งอยู่ก่อนแลว้มาหลายศตวรรษ อีกทั�งยงัมีฆราวาสให้การสนบัสนุนอยู ่จาก
การก่อตั�งวดัในนิกายการ์มาปะมาอยา่งยาวนานในเขตทิเบตภาคตะวนัออก ประกอบกบัการอพยพ
เขา้มาของผูน้บัถือนิกายการ์มาปะในช่วงกลางศตวรรษที� 17 ทาํให้อิทธิพลของนิกายการ์มาปะมี
ความเขม้แขง็ในทิเบตภาคตะวนัออก ดงันั�นสกุลช่างการ์มะ กาดรี บางครั� งจึงถูกระบุวา่เป็นสกุลช่าง
จิตรกรรมทิเบตตะวนัออก แมว้า่ศิลปินสกุลช่างการ์มะ กาดรีนั�นจะเดินทางเพื�อไปสร้างงานตามที�
ต่าง ๆ โดยขึ�นอยูก่บัพื�นที�ของผูว้า่จา้ง127 

จิตรกรรมทงักาสกุลช่างการ์มะ กาดรี เป็นหนึ� งในสกุลช่างที�โดดเด่นและไดรั้บการ
สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน โดยยงัคงลักษณะเด่นไวอ้ย่างเด่นชัด คือ การปล่อยพื�นที�ว่างในงาน
จิตรกรรมมากบริเวณฉากหลงั และการไล่นํ� าหนกัอย่างเบาบางในภาพคลา้ยกบัจิตรกรรมจีน ทั�งนี�
การพฒันาสกุลช่างการ์มะ กาดรียงัก่อใหเ้กิดสกุลช่างยอ่ยขึ�นอีกหนึ�งสกุล คือ สกุลช่างการ์ ชอด ปะ 
(Kar shod pa) ซึ� งชื�อไดม้าจากสถานที�เกิดของการ์มะ ทาชิ (Karma Tashi) ศิลปินที�มีชื�อเสียงที�สุด
ของสกุลช่างนี�  จิตรกรรมมีลกัษณะมีพื�นที�วา่งมากซึ�งประกอบไปดว้ยสีอ่อนและสีเขม้ จิตรกรรมทงั
กาของโนทุป รองเก (Noedup Rongae) จิตรกรในปลายคริสต์ศตวรรษที� 20 สะทอ้นลกัษณะของ
สกุลช่างยอ่ยการ์ ชอดของการมะ กาดรีไดเ้ป็นอยา่งดี128 เช่น จิตรกรรมรูปพระนาคารชุน (ภาพที� Ic) 
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ปรากฏลกัษณะของศิรประภาที�โปร่งใส ปรากฏการไล่นํ� าหนกัจากสีเขม้ไปหาสีอ่อนอยา่งค่อยเป็น
ค่อยไปอยา่งละเมียดละไม ดงัเห็นไดจ้ากสีนํ� าเงินเขม้ของทอ้งฟ้าไล่นํ� าหนกัสู่สีเหลืองเขม้ ฉากหลงั
ประกอบไปดว้ยเทือกเขากวา้งไกล นํ� าตก ตน้ไมแ้ละหมู่เมฆแบบ 2 มิติ โดยส่วนใหญ่เป็นพื�นสีไล่
นํ� าหนักอ่อนเขม้ ไม่ปรากฏลวดลายหรือรายละเอียดขนาดเล็ก เหล่านี� เป็นลกัษณะโดดเด่นของ
จิตรกรรมทิเบตสกุลช่างการ์มะ กาดรี 

 

 
 

ภาพที� II พระมหากาล จิตรกรรมทงักาสกุลช่างการ์มะ กาดรี คริสตศ์ตวรรษที� 18 - 19 
ที�มา : Amy Heller, Tibetan Art (Milan : Jaca Book, 1999), ��?. 
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ภาพที� Ic พระนาคารชุน โดยจิตรกรโนทุป รองเก จิตรกรรมทงักาสกุลช่างการ์มะ กาดรี  
  ปี ค.ศ. 1996 
ที�มา : Amy Heller, Tibetan Art (Milan : Jaca Book, 1999), ��I. 

 
สกุลช่างเมนรีใหม่ นอกจากสกุลช่างเมนรีและเคียนรีเป็นที�นิยมของนิกายเกลุก โดย

ปรากฏผลงานสําคญัที�วดัทาชิลุนโปแลว้ ที�วดัแห่งนี� ยงัปรากฏอีกสกุลช่างสําคญัคือ สกุลช่างเมนรี
ใหม่ ซึ� งก่อตั�งโดย โชยิง กยตัโซ (Choying Gyatso) ชื�อสกุลช่างเมนรีใหม่นี� เรียกในภาษาทิเบตว่า 
เมนซาร์ (Mensar) มาจาก การผสมคาํระหว่างสกุลช่างเมนรีเดิมเขา้กบัคาํว่า ซาร์มา (Sarma) ซึ� ง
แปลวา่ ใหม่ จึงเรียกวา่ เมนซาร์ หรือบา้งก็เรียก เมนรี ซาร์มา (Menri Sarma) ผลงานจิตรกรรมสกุล
ช่างเมนซาร์ที�วดัทาชิลุนโปนี� แสดงให้เห็นถึงการรวมรูปแบบทิวทศัน์จีนเขา้ไวอ้ย่างมาก เช่น เมฆ
แบบคลื�นและลวดลายสถาปัตยกรรม สําหรับการจดัองคป์ระกอบในงานจิตรกรรม รวมถึงเพื�อการ
ตกแต่งเลียนแบบการปักดิ�นผา้ของผา้ไหมจีนที�ใชส้าํหรับทาํเครื�องเรือนและเสื�อคลุมของพระชั�นสูง 
ขณะเดียวกนัรูปแบบใบหนา้เฉพาะบุคคลมีลกัษณะเป็นส่วนบุคคลสูงทั�งในการแสดงออกและทรง
ผม129 
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ในสกุลช่างเมนรีใหม่ จากองค์ประกอบในช่วงตน้ของพื�นที�ว่างเป็นระเบียบของ
พื�นที�รูปสี� เหลี�ยมผืนผา้ในรูปบุคคลขนาดเล็กเป็นขอบของรูปบุคคลกลางขนาดใหญ่ ไดถู้กแทนที�
โดยรูปกลุ่มบุคคลขนาดเล็กกระจายลอ้มรอบรูปบุคคลหลกัตรงกลางซึ� งเป็นจุดเด่นของภาพ รูปแบบ
เมนรีใหม่นี� พฒันาไปสู่สกุลช่างที�สําคญัสําหรับการสร้างผลงานชุดภาพเหมือนประจาํนิกายเกลุก 
เพื�อเผยแพร่ออกไปอยา่งกวา้งขวางผา่นเทคนิคภาพพิมพ ์ดงัเช่นรูปเหมือนของปันเชนลามะองคที์� 1 
(ภาพที� Id) ซึ� งเป็นหนึ�งในจาํนวนภาพชุดที�ถูกวา่จา้งใหส้ร้างในช่วงกลางคริสตศ์ตวรรษที� 18130 
 

 
 

ภาพที� Id ภาพเหมือนปันเชนลามะองคที์� 1 จิตรกรรมทงักาสกุลช่างเมนรีใหม่ คริสตศ์ตวรรษที� 18 
ที�มา : Amy Heller, Tibetan Art (Milan : Jaca Book, 1999), ���. 
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ภาพเหมือนของปันเชนลามะองค์ที� 1 ถูกแสดงร่วมกบัเทพเจา้แห่งความมั�งคั�ง คือ 
พระชัมภละ และพระเบกเซ (Begtse) ซึ� งอยู่ทางด้านล่างของภาพ ทางด้านบนของภาพเป็นพระ
สังวรวรรณะขาวและเหล่าพระอาจารยท์างพระพุทธศาสนา ส่วนตรงเบื�องหน้าของปันเชนลามะ
องคที์� 1 คือพระโพธิสัตวไ์มเตรยะซึ� งสังเกตจากหมอ้นํ� าดา้นหลงัที�กาํลงัมีนํ� าพวยพุ่งออกมา เทคนิค
ที�ใชใ้นภาพเหมือนนี�สันนิษฐานวา่เป็นการลอกลายจากแม่พิมพล์งบนผา้ และถูกระบุวา่เป็นรูปแบบ
ของสกุลช่างเมนรีใหม่จากการรวมลกัษณะของทิวทศัน์ และดอกไมข้นาดใหญ่ อีกทั�งการใชผ้า้ไหม
พิมพล์ายทองในส่วนของรูปหมอนอิง จีวรของพระลามะและเครื�องทรงของเทพเจา้131 

อีกหนึ� งรูปแบบผลงานที�เป็นที�นิยมในสมยันี�  คือการเคารพเลื�อมใสเหล่าเทพและ
ธรรมบาลซึ�งเห็นไดจ้ากจิตรกรรมและประติมากรรมจาํนวนมากในทุกนิกาย ในภาพประกอบคมัภีร์
ของทะไลลามะองคที์� 5 ปรากฏจิตรกรรมชนิดหนึ�งที�เรียกในภาษาทิเบตวา่ นกัทงั (Nag – than) ซึ� งมี
ความหมายว่า จิตรกรรมพื�นดาํ (Black ground paintings) ซึ� งจิตรกรรมประเภทนี� เคยมีมาแลว้ใน
คริสตศ์ตวรรษที� 12 โดยปรากฏเป็นจิตรกรรมพื�นสีดาํหรือนํ�าเงินเขม้ (Indigo) อยา่งไรก็ตามในกรณี
ของจิตรกรรมทงักา ผลงานบางชิ�นซึ� งเป็นตวัอย่างของนกัทงัที�ยงัคงอยู่ในปัจจุบนัส่วนใหญ่เป็น
ผลงานในช่วงคริสต์ศตวรรษที� 17 – 18 มกัเป็นเรื�องราวของเทพปางดุ และแผนภูมิทางพิธีกรรม 
ขอ้กาํหนดด้านพิธีกรรมศาสนาได้จดัประเภทว่าสีขาวเป็นพื�นสีของเทพปางสงบ สีเหลืองเป็นสี
สําหรับเทพที�เกี�ยวขอ้งกบัการพฒันาหรือส่งเสริมความมั�งคั�งรํ� ารวยและความปรารถนาทางโลก สี
แดงใช้สําหรับการบูชาเทพเพื�อพิชิตอาํนาจของปิศาจ และสีดาํหรือสีนํ� าเงินเขม้ใช้สําหรับเทพผู้
พิทกัษที์�ดุดนักราดเกรี� ยว132 

ตวัอย่างจิตรกรรมทงักาประเภทนักทงั เช่น รูปพระมหากาลในรูปของพราหมณ์ 
(Mahakala Brahmanarupa) (ภาพที� 58) วาดดว้ยสีฝุ่ นบนผืนผา้ในศตวรรษที� 18 – 19 จิตรกรรมนี� ถูก
สร้างขึ�นสําหรับนิกายสาเกียซึ� งสังเกตไดจ้ากรูปมหาสิทธาวิรูปะและสรหะ (Saraha) ซึ� งปรากฏอยู่
ตรงกลางดา้นบน เหนือขึ�นไปนั�นเป็นพระพุทธเจา้วชัรธรซึ�งเป็นพระอาทิพุทธประจาํนิกายนี�  ส่วนที�
มุมบนดา้นซา้ยและขวาเป็นกลุ่มพระลามะขา้งละ 3 องคป์ระทบับนหมู่เมฆ จิตรกรรมทงัการูปมหา
กาลนี� ถูกนาํเสนอในรูปลกัษณ์ของพราหมณ์ชาวอินเดียตามมโนคติของชาวทิเบต คือ มีหนวดเครา 
ผมพนักนัถูกมว้นเป็นมวยเหนือศีรษะ ผิวสีเขม้ นุ่งผา้เตี�ยว สวมเครื�องประดบัซึ� งทาํจากกระดูก ผา้
เตี�ยวในจิตรกรรมนี� มีลกัษณะคลา้ยผา้ไหมพิมพล์วดลายอยา่งพิถีพิถนัเช่นเดียวกบัลวดลายของปัท
มาสนะที�พราหมณ์ไดน้ั�งอยู ่มีขอ้ความเล็ก ๆ ขา้งใตรู้ปพราหมณ์ระบุนาม มหากาล ของท่าน ซึ� งเป็น

                                                           

131
 Ibid., 198. 

132
 Ibid., 193. 
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ธรรมบาลในรูปของพราหมณ์ ทางดา้นล่างมีรูปพราหมณ์ขนาดเล็ก 4 ท่านเป็นบริวารผูรั้บใช ้ซึ� งมี
คาํจารึกแสดงถึงการมีชัยชนะเหนืออวิชชา ความอิจฉาริษยา ความเกลียดชัง และการดูหมิ�น ที�
ดา้นล่างของพราหมณ์บริวารนี�  มีธรรมบาลแบบทิเบตอีก 4 องคใ์นสีหน้าท่าทางที�ดุร้าย มี 3 ดวง
เนตร ศิราภรณ์ประดบัตาบหวักะโหลก สวมหนงัสัตวแ์ละกวดัแกวง่อาวธุ 

 

 
 

ภาพที� 58 พระมหากาลในรูปของพราหมณ์ จิตรกรรมทงักาประเภทนกัทงั สกุลช่างเมนรีใหม่ 
 คริสตศ์ตวรรษที� 18 - 19 
ที�มา : Amy Heller, Tibetan Art (Milan : Jaca Book, 1999), ��d. 
 

การประดบัตกแต่งทิวทศัน์ในส่วนฉากหลงั ลกัษณะทางสถาปัตยกรรมมีความไม่
ชัดเจน แต่ที�สังเกตได้ชัดคือโขดหินขรุขระข้างต้นสนและนํ� าตกเหนือป่าที�เขียวชอุ่ม ดังนี� เป็น
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ลักษณะทิวทศัน์ของสกุลช่างเมนรีใหม่ซึ� งรู้จักกันอย่างกวา้งขวางผ่านภาพพิมพ์ในช่วงกลาง
คริสตศ์ตวรรษที� 18 ดงันั�นจิตรกรรมภาพนี�อาจอยูใ่นช่วงเวลาดงักล่าวหรือใกลเ้คียงกนั133 

รูปแบบเฉพาะของจิตรกรรมแต่ละสกุลช่าง ผูศึ้กษาไดน้าํมาเปรียบเทียบเพื�อให้เห็น
ขอ้แตกต่างที�ชดัเจนยิ�งขึ�น ดงัปรากฏในตารางที� � 

ครั� งถึงคริสต์ศตวรรษที� 20 แมว้่าศิลปะตะวนัตกจะเริ�มเป็นที�สนใจของศิลปินชาว
ทิเบตบางส่วน แต่ศิลปินทิเบตโดยส่วนใหญ่นั�นไดแ้สดงออกถึงการอนุรักษใ์นศิลปะแนวประเพณี
มากกวา่ อยา่งไรก็ตามศิลปินทิเบตในสมยัหลงัจนถึงปัจจุบนัก็มีส่วนหนึ�งที�ยงัคงสร้างงานตามธรรม
เนียมดั�งเดิม โดยอีกส่วนหนึ� งมุ่งแนวทางศิลปะสากลสมยัใหม่ และอีกส่วนหนึ� งมีการประยุกต์
แนวทางประเพณีนิยมเข้ากับรูปแบบสมยัใหม่ โดยนําเสนอเรื� องราวอนัสะท้อนถึงสังคมสมัย
ปัจจุบนัไวด้ว้ย134 

รูปแบบจิตรกรรมทิเบตภายหลังจากคริสต์ศตวรรษที� 15 เป็นต้นมา เมื�อได้รับ
อิทธิพลจากจิตรกรรมจีนเข้ามาประยุกต์ ทาํให้ทิเบตสามารถพฒันาจนได้รูปแบบเฉพาะตนใน
คริสตศ์ตวรรษที� 17 รูปแบบในสมยันี� ส่วนใหญ่มีลกัษณะการจดัองคป์ระกอบที�รูปบุคคลกระจาย
คลา้ยลอยอยูบ่นพื�นหลงัอยา่งอิสระ โดยเนน้รูปบุคคลสาํคญัใหมี้ขนาดใหญ่ที�สุดไวก้ลางภาพ มกัใช้
สีอ่อน ไล่นํ�าหนกัอยา่งกลมกลืน ปรากฏอิทธิพลศิลปะจีนในดา้นเครื�องทรง ริ�วรอยของผา้ ลวดลาย
เมฆ และลกัษณะดอกไมอ้ยา่งชดัเจน โดยเฉพาะอยา่งยิ�งการสร้างรายละเอียดตกแต่งทิวทศัน์บริเวณ
ฉากหลงั ที�นิยมใชรู้ปภูเขารูปสามเหลี�ยมสูงเสียดฟ้า โขดหินอนัขรุขระและตน้ไมที้�หงิกงอ รวมทั�ง
ธารนํ� าไหล ลกัษณะดงักล่าวนี� เป็นรูปแบบจิตรกรรมทิเบตที�ยงัคงได้รับการสืบทอดเป็นรูปแบบ
ประเพณีจนถึงปัจจุบนัทั�งในพื�นที�ทิเบตภายใตก้ารปกครองของจีน และชุมชนชาวทิเบตอพยพใน
ต่างแดน 

                                                           

133
 Ibid., 197. 

134
 Ibid., 220 – 223. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ตารางที� 	 การเปรียบเทียบความแตกต่างของจิตรกรรมทิเบตแต่ละสกุลช่าง 
 

สกุลช่าง

จิตรกรรม 
ผู้ก่อตั�ง ช่วงเวลาก่อตั�ง 

นิกาย

อุปถัมภ์ 
ลกัษณะเด่น ตัวอย่าง 

เมนรีเก่า เมนลา ทอนทุบ ราวปี ค.ศ. 1440 เกลุก 

องค์ประกอบ : จดัองคป์ระกอบคลา้ยภาพมว้นจีน 
รูปทรง : แสดงรูปลกัษณ์ของพระปางสงบไดด้ี 
สี :ใชส้ีหนา นิยมไล่นํ0าหนกัมาก สีที�ใชส้ดสวา่ง โดยเฉพาะ
นิยมใชส้ีนํ0าเงินและสีเขียวสด 

จิตรกรรมฝาผนงัของ
วดัทาชิลุนโป ที�เมือง
ชิกตัเส 

เคียนรี เคียนเซ เชนโม 
กลาง
คริสตศ์ตวรรษที� 15 

สาเกีย
และเกลุก 

องค์ประกอบ : จดัรูปบุคคลประธานขนาดใหญ่ไวต้รงกลาง
ภาพ ตกแต่งรายละเอียดทิวทศัน์แบบศิลปะจีน เช่น นํ0าตก 
โขดหินขรุขระ 
รูปทรง : มีความโดดเด่นดา้นการแสดงอารมณ์ของพระปาง
ดุ ลวดลายประภามณฑลของพระปางดุเป็นกนกเปลวเพลิง
แบบอิทธิพลศิลปะเนปาล 
สี : ใชส้ีหนา 

จิตรกรรมฝาผนงัของ
วดักงคา ซึ� งตั0งอยูท่าง
ใตข้องกรุงลาซา 

11= 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ตารางที� 	 (ต่อ) 
 

สกุลช่าง

จิตรกรรม 
ผู้ก่อตั�ง ช่วงเวลาก่อตั�ง 

นิกาย

อุปถัมภ์ 
ลกัษณะเด่น ตัวอย่าง 

การ์มะ กาดรี นมัขะ ทาชิ 
กลาง
คริสตศ์ตวรรษที� 16 

กาจูสาย
การ์มาปะ 

องค์ประกอบ : เนน้พื0นที�วา่งกวา้งใหญ่ดว้ยการไล่นํ0าหนกัสี
อยา่งเบาบาง 
รูปทรง : ใชส้ัดส่วนตามมาตราส่วนเชิงสัญลกัษณ์ 
สี : นิยมใชส้ีอ่อนและไล่นํ0าหนกัอยา่งเบาบางตามแบบ
จิตรกรรมภาพมว้นของจีนสมยัราชวงศห์มิง 
ประภาวลีมีลกัษณะโปร่งแสง 

1. จิตรกรรมทงัการูป
พระมหากาล (ภาพที� 
55) 
2. จิตรกรรมทงัการูป
พระนาคารชุน (ภาพที� 
56) 

เมนรีใหม่ โชยงิ เกียโซ คริสตศ์ตวรรษที� 16 เกลุก 

องค์ประกอบ : จดัใหบุ้คคลบริวารมีขนาดเล็กกระจาย
ลอ้มรอบรูปบุคคลหลกัซึ� งอยูก่ึ�งกลางภาพ 
รูปทรง : นิยมลวดลายทิวทศัน์แบบจีน เช่น เมฆแบบคลื�น
และลวดลายสถาปัตยกรรม รวมทั0งการตกแต่งเลียนแบบ
การปักผา้ดิ0นทองของผา้ไหมจีน 
สี : สีสดสวา่ง 

1. จิตรกรรมฝาผนงั
ของวดัทาชิลุนโป ที�
เมืองชิกตัเส 
2. รูปเหมือนปันเชนลา
มะองคท์ี� 1 (ภาพที� 57) 
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บทที� 3 

ความรู้ทั�วไปเกี�ยวกบัจิตรกรรมทงักา 

 
ในวทิยานิพนธ์เล่มนี�  ผูศึ้กษาเนน้ศึกษาวิเคราะห์เกี�ยวกบัจิตรกรรมทงักาซึ� งเป็น

จิตรกรรมประเภทหนึ� งที�สําคญัในพุทธศิลป์ของพระพุทธศาสนาลทัธิวชัรยานแบบทิเบต 
ดงันั�นการศึกษาเกี�ยวกบัลกัษณะโดยทั�วไปเกี�ยวกบัจิตรกรรมทงักาตามประเพณีของทิเบต
จึงมีความจาํเป็น ทั�งนิยามความหมายของจิตรกรรมทงักา ลกัษณะทางกายภาพโดยทั�วไป 
ประเภทของจิตรกรรมทงักา ขั�นตอนการสร้างโดยสังเขป สีที�ใช้ และประเพณีเกี�ยวกับ
จิตรกรรมทงักา นอกจากเพื�อให้เขา้ใจเกี�ยวกบัลกัษณะโดยทั�วไปของจิตรกรรมทงักาตาม
ประเพณีของทิเบตแลว้ ยงัเพื�อเป็นแนวทางในการเปรียบเทียบกบัจิตรกรรมทงักาสมยัใหม่
ที�ถูกนาํเขา้มาในประเทศไทยไดอี้กประการหนึ�ง 
 
นิยามความหมายของจิตรกรรมทงักา 

คาํวา่ ทงักา (Thangkas หรือ Tankas) ในภาษาทิเบตมีความหมายวา่ “สิ�งที�มว้น
เก็บ” (Something roll up) ซึ� งตรงกบัคาํวา่ ปฏะ (Pata) ในภาษาสันสกฤต บางครั� งคาํวา่ทงั
กาถูกแทนที�ดว้ยคาํวา่ รา (Ras) อนัมีความหมายตรงตวัวา่ ผา้ฝ้าย (Cotton) เช่น คาํวา่ รา รี 
(Ras bris) หรือ รา รี โม (Ras ri mo) เป็นการนาํคาํวา่ ผา้ฝ้าย มารวมกบัคาํวา่ ภาพจิตรกรรม 
จึงมีความหมายวา่ งานจิตรกรรมบนผา้ฝ้าย เป็นตน้ ถึงกระนั�นคาํวา่ รา รี มีความหมายเนน้
วสัดุของผลงานที�ถูกนาํมาสร้างเป็นงานจิตรกรรม แต่คาํว่า ทงักา มีความหมายเนน้ในแง่
ของคุณสมบติัของภาพผลงานที�สามารถมว้นเก็บได้1 ซึ� งคุณสมบติัดงักล่าวนี�ตอบสนองต่อ
วถีิชีวติของชาวทิเบตที�มกัเดินทางหรือยา้ยถิ�นฐานอยูบ่่อยครั� ง 
 

                                                 
1
 Giuseppe Tucci, Tibetan Painted Scrolls no. 1 (Roma : La Libreria Dello Stato, 1949), 

267. 
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นอกจากนี	 ในพจนานุกรมภาษาทิเบต – องักฤษ ไดบ้ญัญติัความหมายของคาํว่า ทงักา 
ไวว้่า ทงักา (Than ka หรือ Than ga) มีความหมายว่า เรียบ แบน และระนาบ2 ซึ5 งแสดงถึง
คุณลกัษณะทางกายภาพของงานจิตรกรรม อีกความหมายหนึ5งคาํวา่ ทงั นั	นถูกนาํมารวมกบัคาํอื5น
โดยยงัคงสื5อความหมายเกี5ยวกบังานจิตรกรรม เช่น คาํวา่ ชลัทงั (Shal than) หมายถึง ภาพเหมือน
หรืองานจิตรกรรม3 บางครั	 งคาํวา่ ทงักา ถูกแทนที5ดว้ยคาํวา่ ทงักุ (Than sku) หรือ กุทงั (sKu than) 
ซึ5 งหมายถึง ภาพหรือสิ5งที5สื5อถึงเทพ (Deity) บนผืนผา้หรือกระดาษ4 โดยคาํวา่ กุ (sKu) นั	นหมายถึง 
รูป (Body) ที5ศกัดิN สิทธิN  เช่น รูปวาดหรือประติมากรรมของพระพุทธเจา้หรือพระโพธิสัตว์5 โดยสรุป
แลว้จิตรกรรมทงักามีความหมายวา่ จิตรกรรมภาพมว้นที5แสดงรูปเคารพอนัศกัดิN สิทธิN หรือเรื5องราว
ดา้นพระพุทธศาสนา 

 
ลกัษณะของจิตรกรรมทงักา 

จิตรกรรมทงักา (ภาพที5 59) ส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็นภาพรูปสี5 เหลี5ยมผืนผา้แนวตั	ง เรียก
ในภาษาทิเบตวา่ เมลง (Me long) ที5หมายถึง กระจก (Mirror)6 ยกเวน้ภาพมณฑลที5จะมีลกัษณะเป็น
ภาพรูปสี5 เหลี5ยมจตุัรัส ขนาดที5นิยมกนัมากที5สุดมีความสูงประมาณ 75 เซนติเมตรและมีความกวา้ง
ประมาณ 50 เซนติเมตร หรือในอตัราส่วนความสูง 3 ส่วนต่อความกวา้ง 2 ส่วน7 จิตรกรรมทงักา
สมยัปัจจุบนัถูกลอ้มกรอบทุกดา้นดว้ยผา้ไหมปักดิ	นเป็นลวดลายอยา่งงดงาม โดยมีแท่งไมข้นาดเล็ก
สอดอยูที่5ปลายดา้นบนของกรอบผา้ เรียกวา่ ทงัชิง (Thang shing) ส่วนดา้นล่างมีดา้มไมที้5มีขนาด
และนํ	าหนกัที5มากกวา่แท่งไมด้า้นบนสอดและเยบ็ติดกบักรอบผา้ ที5ปลายทั	งสองขา้งของดา้มไมถู้ก
ปิดดว้ยปุ่มที5เรียกวา่ ทงัทอ็ก (Thang thog) ที5มีลวดลายทาํดว้ยเงินหรือทองเหลือง มีการเยบ็ผา้ไหมที5
มีขนาดเท่ากบักรอบผา้ของจิตรกรรมทงักาติดกบัแท่งไมด้า้นบนอีกชั	นหนึ5ง เรียกวา่ ชาลเคียบ (Zhal 
khebs) เพื5อป้องกนัอนัตรายเพียงเล็ก ๆ น้อย ๆ ที5ทาํความเสียหายแก่ภาพได้ในกรณีมว้นเก็บเพื5อ
เคลื5อนยา้ยขณะเดินทาง หรือป้องกนัควนัจากตะเกียงนํ	 ามนัเนยกรณีที5จิตรกรรมทงักานั	นถูกเก็บ
                                                 

2 Sarat Chandar Das, A Tibetan – English Dictionary (Delhi : Motilal Banarsidass, 1970), 568. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 สมัภาษณ์ มิว เยนิเตน็ (Meu Yontan), ผูป้ระสานงานมูลนิธิพนัดารา, 22 สิงหาคม 2553; Sarat 

Chandar Das, A Tibetan – English Dictionary, 88. 
6
 Giuseppe Tucci, Tibetan Painted Scrolls no. 1, 268. 

7 Shiv Kumar Sharma, Painted Scrolls of Asia : Hindu, Buddhist and Lamaistic (New Delhi : 

Intellectual Publishing House, 1994), 67. 
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รักษาไวใ้นศาสนสถาน ผา้ไหมผืนนี	 จะถูกรวบเก็บไวด้้านบนเมื5อตอ้งการแสดงจิตรกรรมทงักา 
นอกจากนี	ยงัมีแถบผา้ไหมหรือริบบิ	นขนาดกวา้งประมาณ 1 นิ	ว จาํนวน 2 เส้นซึ5 งมกัเป็นสีแดงหรือ
สีเหลืองเย็บติดบริเวณแท่งไม้ด้านบนอีกด้วย เพื5อใช้สําหรับมดัจิตรกรรมทงักาซึ5 งม้วนเก็บให้
เรียบร้อย8 การเก็บจิตรกรรมทงักายงัมีข้อควรปฏิบัติอนัเกี5ยวข้องกับความเชื5อว่าควรม้วนจาก
ดา้นล่างของภาพก่อนเสมอ ทั	งนี	หากมว้นจากดา้นบนก่อนจะถือวา่เป็นการไม่เคารพและลบหลู่ภาพ 
อีกทั	งยงัเป็นบาปอีกดว้ย9 

 

 
 

ภาพที5 59 ลกัษณะของจิตรกรรมทงักา 
 

                                                 
8 Giuseppe Tucci, Tibetan Painted Scrolls no. 1, 268; Romi Khosla, Buddhist Monasteries in the 

Western Himalaya (Kathmandu : Ratna Pustak Bhandar, 1979), WXY. 
9
 Giuseppe Tucci, Tibetan Painted Scrolls no. 1, 267. 
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กรอบผา้ที5ล้อมจิตรกรรมทงักานั	นอาจเป็นผา้ฝ้ายหรือเป็นผา้ไหมซึ5 งมกัเป็นไหมจาก
ประเทศจีน บริเวณกรอบผา้ส่วนที5ติดกบัจิตรกรรมทงักาถูกเยบ็ติดให้เป็นแถบ 2 ชั	นซึ5 งเป็นสีแดง
และสีเหลือง เรียกวา่ ฉามาร์ และ ฉาเซร์ (Ja mar, Ja ser) หรือ รุ้งแดงเหลือง (Red and yellow 
rainbow) อนัเป็นสัญลกัษณ์ของรุ้งแทนแสงแห่งสวรรค์ที5ฉายออกมาจากภาพ และมีความหมายว่า 
งานจิตรกรรมเป็นภาพสะทอ้นของสวรรคอ์นัไกลโพน้และการแผรั่ศมีของเทพเจา้ ถดัลงมาจากขอบ
ล่าง บริเวณกึ5งกลางนั	นเป็นผา้ไหมรูปสี5 เหลี5ยมจตุัรัสที5มีสีแตกต่างออกไป ชาวทิเบตเรียกส่วนนี	ว่า 
ประตูของทงักา (Door of the thangka) หรือทงัโก (Thang go)10 

 

 
 

ภาพที5 60 สัดส่วนกรอบผา้ไหมของจิตรกรรมทงักา 
 

การทาํกรอบผา้ไหมใหมี้สัดส่วนที5สวยงามลงตวักบัสัดส่วนและขนาดของจิตรกรรมทงั
กา ถูกระบุไวด้งันี	  (ภาพที5 60) หากแทนค่าขนาดความสูงของจิตรกรรมทงักาดว้ย X ขนาดความสูง

                                                 
10

 Ibid., 268. 
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ของกรอบผา้ไหมบริเวณกรอบดา้นล่างจะมีขนาดครึ5 งหนึ5งของความสูงของจิตรกรรมทงักา (1/2 X) 
และมีความกวา้งจากด้านบนค่อย ๆ แผ่ขยายออกไปจรดปลายกรอบผา้ไหม ขนาดความสูงของ
กรอบผา้ไหมดา้นบนมีความสูงเท่ากบัครึ5 งหนึ5 งของความสูงกรอบดา้นล่าง หรือมีขนาดความสูง
เท่ากบั 1 ใน 4 ส่วนของความสูงของจิตรกรรมทงักา (1/4 X) ส่วนกรอบผา้ไหมดา้นขา้งมีความกวา้ง
เท่ากบัครึ5 งหนึ5 งของความสูงของกรอบผา้ไหมดา้นบน หรือมีความกวา้งเท่ากบั 1 ใน 8 ส่วนของ
ความสูงของจิตรกรรมทงักา (1/8 X) สําหรับแถบรุ้งสีแดงและเหลือง แต่ละแถบมีขนาดความกวา้ง
เท่ากบั 1 ใน 4 ของความกวา้งขอบดา้นขา้งของกรอบผา้ไหม (1/32 X) ทั	งนี	 โดยส่วนใหญ่แถบรุ้งมกั
มีแถบครบทั	งสองสี ดงันั	นผลรวมความกวา้งของขอบรุ้งทั	งหมดจะเท่ากบัครึ5 งหนึ5 งของความกวา้ง
ขอบดา้นขา้งของกรอบผา้ไหม11 (1/16 X) 

 
ประเภทของจิตรกรรมทงักา 

จิตรกรรมทงักาสามารถแบ่งประเภทตามกรรมวิธีการสร้างได ้2 แบบ คือ แบบที5ทาํจาก
ผา้ไหม เรียกวา่ โกทงั (Gos – than) และแบบที5ใชว้ิธีการวาด เรียกวา่ รีทงั (bRis – than) ในแต่ละ
แบบมีหลากหลายชนิดแยกยอ่ยลงไปซึ5งแบ่งไดด้งันี	  

�. แบบผ้าไหม จาํแนกตามกรรมวธีิการสร้างได ้5 ชนิด คือ 
1. เชมทรุบมา (Tshem – drub – ma) : จิตรกรรมทงักาที5สร้างจากการปักลวดลายต่าง 

ๆ โดยใชเ้ส้นไหมหลายสีแตกต่างกนั (ภาพที5 61) 
2. ทกัทรุบมา (Thag – drub – ma) : จิตรกรรมทงักาที5สร้างโดยการทอผา้ไหม (ภาพที5 

62) 
3. เทรทรุบมา (Dras – drub - ma) : จิตรกรรมทงักาแบบงานปะติด (appliqué) โดยใช้

ผา้ไหมชิ	นเล็ก ๆ ซึ5 งตดัตามภาพที5ร่างไวแ้ลว้นาํมาเยบ็ติดเขา้ดว้ยกนั (ภาพที5 63) 
4. เลนทบัมา (lHan – thabs – ma) : จิตรกรรมทงักาแบบงานปะติดซึ5 งคลา้ยกบัแบบ

เทรทรุบมา แต่ในประเภทนี	 ชิ	นส่วนของผา้ไหมสีต่าง ๆ ถูกนาํมาปะติดลงบนผนืผา้โดยใชก้าว 
5. พาร์มา (dPar – ma) : จิตรกรรมทงักาแบบภาพพิมพแ์กะไม ้โดยใชห้มึกหรือสีแดง

พิมพ์ลงบนผืนผา้โดยตรงอย่างเรียบง่าย แม่พิมพ์ที5ใช้สร้างงานประเภทนี	 โดยทั5วไปเป็นไม ้แต่
บางครั	 งแม่พิมพท์องแดงและเหล็กก็ถูกใชเ้ช่นกนั12 

                                                 
11 Shiv Kumar Sharma, Painted Scrolls of Asia : Hindu, Buddhist and Lamaistic, 73. 
12

  Ibid., 68. 
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ภาพที5 61 พระชงัปะ การ์โป (Tshangpa Karpo) จิตรกรรมทงักาแบบเชมทรุบมา ศิลปะมองโกเลีย 
 คริสตศ์ตวรรษที5 qr - qs 
ที5มา : Pratapaditya Pal, Art of the Himalayas : Treasures from Nepal and Tibet (New York : 
Hudson Hills Press, 1991), qwr. 

 

 
 

ภาพที5 62 พระมหากาลปัญชรนาถ (Mahakala Panjarnata) จิตรกรรมทงักาแบบทกัทรุบมา 
 ศิลปะจีนอิทธิพลทิเบต คริสตศ์ตวรรษที5 qy - qz 
ที5มา : Pratapaditya Pal, Art of the Himalayas : Treasures from Nepal and Tibet (New York : 
Hudson Hills Press, 1991), qwz. 
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ภาพที5 63 พระนางกุรุกุลลา (Kurukulla) จิตรกรรมทงักาแบบเทรทรุบมา ศิลปะทิเบต 
 คริสตศ์ตวรรษที5 q{ 
ที5มา : Pratapaditya Pal, Art of the Himalayas : Treasures from Nepal and Tibet (New York : 
Hudson Hills Press, 1991), qw{. 

 
�. แบบที�ใช้วธีิการวาด จาํแนกไดต้ามลกัษณะของสีพื	นหลงั มี 5 ชนิด คือ 

1. โชนทงั (Tshon – than) : จิตรกรรมทงักาที5มีสีพื	นหลงัแตกต่างกนั ซึ5 งนิยมทาํกนั
เป็นส่วนมาก 

2. เซร์ทงั (gSer – than) : จิตรกรรมทงักาที5มีสีพื	นเป็นสีทองทั	งหมด โดยใชห้มึกดาํ
หรือสีแดงสร้างเส้นรอบนอก ในบางกรณีก็มีการระบายสีต่าง ๆ ลงบนพื	นสีทองดว้ย (ภาพที5 64) 

3. ชลัทงั (mTshal – thanl) : จิตรกรรมทงักาที5มีสีพื	นเป็นสีแดง โดยใชห้มึกดาํหรือสี
ทองสร้างเส้นรอบนอก บางครั	 งจิตรกรรมทงักาแบบชลัทงัถูกจดัให้เป็นแบบเซร์ทงัดว้ย เนื5องจาก
รูปที5ถูกระบายส่วนใหญ่เป็นสีทอง (ภาพที5 65) 

4. นกัทงั (Nag – than) : จิตรกรรมทงักาที5มีสีพื	นเป็นสีดาํ โดยใชสี้ทองสร้างเส้นรอบ
นอก บางครั	 งใชสี้แดง หรือในบางกรณีจิตรกรรมทงักาแบบนกัทงัถูกระบายดว้ยสีที5หลากหลาย 

5. พาร์มา (dPar – ma) : มีความคลา้ยคลึงกบัพาร์มาในกลุ่มผา้ไหม ความแตกต่างมี
เพียงการวาดลงไป โดยมีเส้นรอบนอกใชว้ธีิการพิมพอ์ยา่งเรียบง่ายบนผา้ฝ้าย13 

                                                 
13

 Ibid., 69. 
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นอกจากนี	ยงัปรากฏจิตรกรรมทงักาที5สร้างบนพื	นสีเงินอีกดว้ย (ภาพที5 66) ซึ5 งพบได้
ไม่บ่อยครั	 งนกั อยา่งไรก็ตามการจดัประเภทดงักล่าวนี	 ไม่ไดเ้ป็นกฎเกณฑ์ที5แน่นอน เนื5องจากบาง
กรณีไม่นับรวมรูปแบบพาร์มาเขา้ไปด้วย ทั	 งนี	 ผูศึ้กษาสันนิษฐานว่าอาจเป็นเพราะ พาร์มา เป็น
เทคนิคการสร้างเส้นเพียงอยา่งเดียว โดยที5ไม่ใช่กระบวนการสร้างจิตรกรรมทงักาทั	งหมด 

 

 
 

ภาพที5 64 พระพุทธเจา้อมิตายสุ จิตรกรรมทงักาแบบเซร์ทงั ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที5 18 
ที5มา : Pratapaditya Pal, Art of the Himalayas : Treasures from Nepal and Tibet (New York : 
Hudson Hills Press, 1991), 178. 
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ภาพที5 65 พระพุทธเจา้ศากยมุนี จิตรกรรมทงักาแบบชลัทงั ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที5 qr - qs 
ที5มา : Hugo E. Kreijger, Tibetan Painting : the Jucker Collection (London : Serindia Publications, 
2001), �q. 

 

 
 

ภาพที5 66 พระษฑกัษรีโลเกศวร จิตรกรรมทงักาแบบพื	นสีเงิน ศิลปะทิเบต 
  ปลายคริสตศ์ตวรรษที5 qw 
ที5มา : Hugo E. Kreijger, Tibetan Painting : the Jucker Collection (London : Serindia Publications, 
2001), zq. 
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ขั%นตอนการสร้างจิตรกรรมทงักาโดยสังเขป 

�. จิตรกรรมทงักาแบบผ้าไหมประเภทงานปะติด (เทรทรุบมา) 
q. ร่างรูปบนกระดาษ จากนั	 นปรุลาย (Stencil) เพื5อลอกแบบลงบนผา้ที5มีสีหรือ

ลวดลายที5ตอ้งการดว้ยการตบดว้ยผงชอลก์ 
�. ตดัผา้ที5ลอกลายเป็นชิ	นส่วนเล็ก ๆ นาํมาประกอบและเยบ็ติดเขา้ดว้ยกนั (ภาพที5 

67) 
�. นําชิ	นผา้ที5ประกอบเป็นรูปร่างแล้วติดบนผืนผ้าไหมชิ	นใหญ่ที5 เตรียมไวใ้ห้

เรียบร้อย 
y. เนน้เส้นรอบนอกของรูปร่างต่าง ๆ ดว้ยการเยบ็เส้นไหม 
z. นาํผนืผา้ไหมที5ถูกปะติดดว้ยดว้ยรูปต่าง ๆ นาํมาซอ้นทบับนผา้อีกชั	นหนึ5ง จากนั	น

จึงนาํไปเขา้กรอบผา้ไหม14 
 

 
 

ภาพที5 67 เยบ็ประกอบชิ	นส่วนผา้เขา้ดว้ยกนัจนเป็นรูปร่างที5ตามแบบ 
ที5มา : Norbulingka Institute, Traditional Arts : Appliqué Thangka : the Process [Online], accessed 
4 November 2010. Available from http://www.norbulingka.org 

 

                                                 
14

 Norbulingka Institute, Traditional Arts : Appliqué Thangka : the Process [Online], accessed 4 

November 2010. Available from http://www.norbulingka.org 
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�. จิตรกรรมทงักากลุ่มใช้วธีิการวาด (โชนทงั) 

�.� การเตรียมพื%นจิตรกรรมทงักา 
q. นาํผา้ที5ใชเ้ป็นพื	นเช่นผา้ฝ้ายเนื	อหยาบตดัตามขนาดที5ตอ้งการ นาํมาซกัและทาํ

ใหแ้หง้ 
�. นาํแท่งไมข้นาดเล็ก 4 แท่งเยบ็เขา้กบัขอบผา้ดว้ยเส้นดา้ย (ภาพที5 68) ผา้ที5ถูก

เยบ็ขอบแลว้จะถูกขึงเขา้กบักรอบไมช้ั	นนอกดว้ยเชือก (ภาพที5 69) จึงไดผ้ืนผา้ที5พร้อมสําหรับการ
เตรียมพื	นในขั	นต่อไป  

 

 
 

ภาพที5 68 นาํแท่งไมข้นาดเล็ก 4 แท่งเยบ็เขา้กบัขอบผา้ หรือในรูปนี	ใชว้ธีิเยบ็ขอบผา้ก่อน 
 แลว้จึงสอดแท่งไมเ้ขา้ไปภายหลงั 
ที5มา : อธิพงศ ์ภาดานุพงศ,์ “สานศิลป์สู่ศานติ,” บรรยายที5จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 13 ตุลาคม 
2550. 
 

 
 

ภาพที5 69 ผา้ที5ถูกเยบ็ขอบเขา้กบัแท่งไมแ้ลว้ นาํมาขึงเขา้กบักรอบไมช้ั	นนอกดว้ยเชือก 
ที5มา : อธิพงศ ์ภาดานุพงศ,์ “สานศิลป์สู่ศานติ,” บรรยายที5จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 13 ตุลาคม 
2550. 
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�. เตรียมพื	นโดยทาสีขาวที5ได้จากการผสมผงชอล์กกับกาวหนังสัตว์ใน
อตัราส่วนที5พอดี (ภาพที5 70) หากวาดดว้ยพื	นสีแดง ดาํ หรือสีทอง ให้ใชสี้นั	นลงเป็นสีพื	นในขณะที5
สีพื	นยงัเปียกอยูน่ั	น ผา้จะถูกขึงกบักรอบไมใ้หตึ้งยิ5งขึ	น 

y. เมื5อสีแห้ง นาํผา้ที5เตรียมไวว้างบนพื	นที5มีผิวเรียบและแข็ง จากนั	นขดัผิวหน้า
ของผา้ดว้ยหินเนื	ออ่อนหรือเปลือกหอยทะเล หรือใชชิ้	นส่วนของเครื5องเคลือบดินเผาที5แตก การขดั
นี	 เพื5อใหผ้วิหนา้ของผา้เรียบเกลี	ยง และกดผงชอลก์ใหเ้ขา้สู่เนื	อผา้จนแน่น (ภาพที5 71) 

z. ทาสีพื	นซํ	 า ผึ5งให้แห้ง และนาํมาขดั การทาํซํ	 านั	นขึ	นอยู่กบัความหยาบของ
เนื	อผา้ 

r. ทดสอบคุณภาพของการรองพื	น ดว้ยการถือผืนผา้ส่องกบัแสงอาทิตย ์เพื5อให้
แน่ใจวา่ไม่มีรูขนาดเล็กบนผืนผา้ หากปรากฏแสงลอดผ่านรูขนาดเล็กให้รองพื	นซํ	 าและขดัอีกครั	 ง 
จนกระทั5งไดผ้นืผา้ที5พร้อมสาํหรับการวาดจิตรกรรมทงักา15 (ภาพที5 72) 

 

 
 

ภาพที5 70 เตรียมสีรองพื	นจากสีขาวที5ไดจ้ากผงชอลก์ผสมกบักาวหนงัสัตว ์
ถ่ายภาพ : อธิพงศ ์ภาดานุพงศ ์

                                                 
15 Romi Khosla, Buddhist Monasteries in the Western Himalaya, 128; อธิพงศ ์ภาดานุพงศ,์ “สาน

ศิลป์สู่ศานติ,” บรรยายทีiจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 13 ตุลาคม 2550. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



127 

 
 

ภาพที5 71 ขดัผวิหนา้ของผา้ดว้ยหินเนื	ออ่อนหรือเปลือกหอยทะเล หรือใชชิ้	นส่วนเครื5องเคลือบ 
  ดินเผา 
ถ่ายภาพ : อธิพงศ ์ภาดานุพงศ ์

 

 
 

ภาพที5 72 ทดสอบคุณภาพของการรองพื	น ดว้ยการถือผนืผา้ส่องกบัแสงอาทิตย ์
ถ่ายภาพ : อธิพงศ ์ภาดานุพงศ ์
 

�.� การกําหนดเส้นพื%นฐาน ก่อนขั	นตอนการร่างภาพในจิตรกรรมทงักานั	น ผืนผา้ที5
เตรียมไวจ้ะถูกกาํหนดจุดศูนยก์ลางภาพ ซึ5 งขั	นตอนนี	 มีความหมายเชิงสัญลกัษณ์นอกเหนือไปจาก
ความจาํเป็นเชิงเรขาคณิต ข้อสําคัญคือการกาํหนดเส้นทแยงมุม เส้นแกนตั	งและแกนนอนที5
ตาํแหน่งกึ5งกลางภาพ เส้นพื	นฐานต่าง ๆ เหล่านี	 มีความจาํเป็นสําหรับการจดัองคป์ระกอบในทุก ๆ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



128 

ส่วนของภาพ ซึ5 งอาจถูกวาดลงบนพื	นด้านหลงัของผืนผา้ การกาํหนดเส้นพื	นฐานทาํดงัต่อไปนี	  
(ภาพที5 73) 

 

 
 

ภาพที5 73 การกาํหนดเส้นพื	นฐาน 
 

q. เส้นทแยงมุมถูกทาํเครื5องหมายไวด้ว้ยเชือกที5คลุกฝุ่ นสี โดยถูกขึงระหวา่งมุม
ทแยงของดา้นตรงขา้มของผืนผา้ใบ และจบัให้แน่นดว้ยนิ	วโป้ง จากนั	นจบักรอบผืนผา้มาไวเ้สมอ
หน้า แลว้ใช้ปากจบักึ5 งกลางของเส้นเชือก ดึงขึ	นแลว้ให้เชือกที5ถูกขึงนั	นดีดลงทนัที เสียงดีดของ
เชือกที5ดึง จะทาํให้เกิดเส้นของฝุ่ นแป้งขึ	นบนผิวหน้า ดว้ยการทาํเส้นทแยงมุมสองเส้นดว้ยวิธีการ
ดงักล่าว จุดศูนยก์ลางของผนืผา้ใบไดถู้กกาํหนดขึ	น 

�. จากนั	นวาดวงกลมขนาดใหญ่ดว้ยวงเวยีนจากจุดศูนยก์ลาง 
�. วงกลมซึ5งตอนนี	ตดักบัเส้นทแยงมุมที5จุด y จุด ซึ5 งจากนั	นจะใชเ้ป็นศูนยก์ลาง

สาํหรับกาํหนดเส้นโคง้รอบนอกวงกลม 
y. เส้นแกนตั	งและเส้นแกนนอนถูกวาดขึ	นตามจุดที5เส้นโคง้นอกตดักนั 
z. จากนั	นใชป้ลายเขม็ทิศดุนจุดบนเส้นแกนตั	งและแกนนอนจากผืนผา้ดา้นหลงั

ให้เกิดรอยที5พื	นผิวดา้นหน้า เพื5อเป็นตาํแหน่งกาํหนดเส้นรอบนอก 4 ดา้นบนพื	นผิวดา้นหน้า จุด
เหล่านี	 จะถูกใชเ้ป็นตาํแหน่งสําหรับเปลี5ยนเส้นแกนนอนและแกนตั	งไปยงัพื	นผิวดา้นหน้า ดงันั	น
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พื	นผิวด้านหน้าจึงปรากฏเพียงเส้นแกนตั	งและแกนนอนตดักนั � เส้น ขั	นตอนการกาํหนดเส้น
เหล่านี	ทางดา้นหลงัภาพจะถูกลบออกในภายหลงั16 

เส้นแกนตั	งมีความหมายเชิงสัญลกัษณ์ โดยถูกเรียกว่าเส้นพราหมณ์ (Bhrama) 
หรือในภาษาทิเบตถูกเรียกวา่ ชนัทิง (Tshan-thing) ซึ5 งสื5อถึงแกนของชีวติ และเป็นแกนของจกัรวาล 
ในทางกายภาพเส้นนี	 อยู่ที5ตาํแหน่งกระดูกสันหลงัซึ5 งประกอบไปดว้ยศูนยก์ลางของพลงัชีวิต จาก
อวยัวะสืบพนัธ์ุ (ศูนยก์ลางของวฐัจกัรชีวิต) ไปยงัหน้าผาก (ศูนยก์ลางของการตื5นรู้ / Realization) 
ดงันั	นการกาํหนดเส้นแกนตั	งก็เพื5อเชื5อมโยงพลังจกัรวาลกบัร่างกายมนุษย์ ส่วนเส้นแกนนอน
ควบคุมสัดส่วนต่าง ๆ ของรูปบุคคล17 
 

�.2 การวาด 

q. ร่างแบบลงในกระดาษลอกลาย จากนั	นปรุตามรอยแลว้ตบดว้ยผงสีเพื5อลอก
แบบลงบนผา้ที5เตรียมไว ้วิธีการนี	 ก่อให้เกิดการทาํรูปซํ	 าได ้หรืออีกวิธีหนึ5งคือร่างแบบบนกระดาษ
แลว้ติดไวที้5ดา้นหลงัของผา้ที5เตรียมไว ้จากนั	นลอกลายโดยใชแ้สงส่องจากดา้นหลงัของผา้ 

�. ผสมสีต่าง ๆ กบันํ	 ากาวหนงัสัตวใ์ห้พอดี แบ่งเก็บเป็นสัดส่วนของแต่ละสี 
สัดส่วนของการผสมนี	 หากนํ	 ากาวมากสีที5ไดจ้ะใส หากนํ	 ากาวนอ้ยกว่าผงสีจะทาํให้สีไม่ติดกบัผา้ 
เมื5อลูบจะมีผงสีติดมาดว้ย 

�. ลงสีบนผา้โดยเริ5มจากสีพื	นก่อน (ภาพที5 74) จากนั	นไล่นํ	 าหนกัสีภายในภาพ 
(ทั	งนี	 ขึ	นอยูก่บัรูปแบบที5วาด) เมื5อลงสีเสร็จแลว้จึงตดัเส้น (ภาพที5 75) ทงักาที5วาดเสร็จเรียบร้อยแลว้
จึงนาํไปลอ้มกรอบดว้ยผา้ไหม 

y. ด้วยเหตุที5ภาพทงักาหลายภาพถูกวาดขึ	 นเพื5อใช้เป็นสิ5 งเคารพบูชา ดังนั	น
เพื5อให้เกิดความศกัดิN สิทธิN  ทงักาหลายภาพเมื5อวาดเสร็จแลว้จึงเขียนมนตร์ไวที้5ดา้นหลงัของภาพ18 
(ภาพที5 76) 

                                                 
16

 Romi Khosla, Buddhist Monasteries in the Western Himalaya, 130. 
17

 Ibid. 
18

 อธิพงศ ์ภาดานุพงศ,์ “สานศิลป์สู่ศานติ,” บรรยายทีiจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 13 ตุลาคม 2550. 
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ภาพที5 74 ลงสีบนผา้โดยเริ5มจากสีพื	นก่อน 
ถ่ายภาพ : อธิพงศ ์ภาดานุพงศ ์

 

 
 

ภาพที5 75 ไล่นํ	าหนกัสีของรูปทรงภายในภาพ เมื5อลงสีเสร็จแลว้จึงตดัเส้น 
ถ่ายภาพ : อธิพงศ ์ภาดานุพงศ ์
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ภาพที5 76 การเขียนมนตร์ไวที้5ดา้นหลงัของภาพ 
ที5มา : อธิพงศ ์ภาดานุพงศ,์ “สานศิลป์สู่ศานติ,” บรรยายที5จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 13 ตุลาคม 
2550. 
 
ลกัษณะของสีที�ใช้ในจิตรกรรมทงักา 

สีที5ใช้ในการวาดทงักาไดม้าจากแร่ธาตุต่าง ๆ หรือพืชหายาก ศิลปินจึงระมดัระวงัใน
การใชสี้ขาวจากปูนขาวเพื5อผสมใหสี้ต่าง ๆ เหล่านี	 เกิดนํ	าหนกัอ่อนเขม้ตามตอ้งการ ในการผสมนั	น
ผสมผงสีขาวและสีต่าง ๆ กบัโปรตีนกลูเตน (Gluten) เล็กน้อยเพื5อช่วยให้สีที5ผสมนั	นมีอายุการใช้
งานมากขึ	น สีที5ใชใ้นจิตรกรรมทงักาส่วนใหญ่มีที5มาจากวตัถุดิบดงัตารางที5 � 

 
ตารางที5 � วตัถุดิบและชื5อเฉพาะของสีที5ใชใ้นจิตรกรรมทงักาของทิเบต 
 

สี ชื�อเฉพาะ ชื�อทเิบต ได้จากวตัถุดิบ 

ขาว 
แดง 

เหลือง 
เขียว 

แดงเลือดนก 
นํ	าเงิน 
คราม 

lime white 
red 

yellow 
green 

vermillion 
blue 

indigo 

Sa kar 
dMar po 
Ser po 
lJan gu 
Li k’ri 

sNon po 
mT’in 

ผงชอลก์ขาว 
- 

สารหนู 
กรดกาํมะถนั 

สีแดงเขม้ 
หินลาปิส ลาซูรี 

- 

 
ที5มา : Giuseppe Tucci, Tibetan Painted Scrolls no. 1 (Roma : La Libreria Dello Stato, 1949), 269. 
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นอกจากสีที5ไดก้ล่าวมาแลว้ สีที5ใชย้งันิยมใชสี้ทองและสีเงินอีกดว้ย19 ส่วนตวัทาํละลาย
สีที5ใชต้ามประเพณีจิตรกรรมทงักา ส่วนใหญ่เป็นกาวที5ไดจ้ากหนงัสัตวเ์คี5ยว20 ในปัจจุบนัจิตรกรรม
ทังกาถูกสร้างสรรค์ขึ	 นจากสีสมัยใหม่ซึ5 งผลิตเชิงพาณิชย์ โดยที5ประเพณีการใช้สีที5ผลิตจาก
ธรรมชาติยงัคงไดรั้บการสืบทอดควบคู่กนัไปดว้ย ดงัเช่น มิกมาร์ เซริง อาจารยส์อนจิตรกรรมทงักา
ที5สถาบนัจิตรกรรมทงักาทิเบต เมืองธรรมศาลา ยงัคงใชสี้ที5ผลิตไดจ้ากธรรมชาติ 
 
ประเพณเีกี�ยวกบัจิตรกรรมทงักา 

ในบรรดาพุทธศิลป์ทิเบตหลากหลายประเภทนั	น จิตรกรรมทงักานบัวา่เป็นพุทธศิลป์ที5
มีความใกลชิ้ดกบัชาวทิเบตมากที5สุดประเภทหนึ5ง ปรากฏอยูท่ ั	งในศาสนสถานและอาคารบา้นเรือน 
ฆราวาสทุกระดับชั	นสามารถมีไวค้รอบครองได้ โดยเฉพาะอย่างยิ5งคุณสมบัติที5มีนํ	 าหนักเบา 
สามารถนาํติดตวัไปไดใ้นระหว่างเดินทาง จึงสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของชาวทิเบตที5เดินทางยา้ยถิ5น
ฐานอยู่บ่อยครั	 ง นอกจากนี	 ลกัษณะทางรูปแบบศิลปกรรมของจิตรกรรมทงักาสามารถถ่ายทอด
เรื5องราวทางประติมานวิทยาไดอ้ยา่งเด่นชดั ทั	งรูปลกัษณ์ สีเชิงสัญลกัษณ์ หรือแมแ้ต่องคป์ระกอบ
ต่าง ๆ ที5เกี5ยวขอ้ง สิ5งนี	 จึงเป็นคุณสมบติัเฉพาะของจิตรกรรมทงักาอนัเป็นขอ้ไดเ้ปรียบกว่าพุทธ
ศิลป์ประเภทอื5นอยา่งประติมากรรมหรือจิตรกรรมฝาผนงั 

บทบาทของจิตรกรรมทงักาที5มีหนา้ที5บอกเล่าเรื5องราวทางพระพุทธศาสนา อาทิ พุทธ
ประวติั ชาดก หรือหลกัปรัชญาคาํสอนนั	น ยงัคงดาํเนินบทบาทเช่นเดียวกบัตน้กาํเนิดดั	งเดิมของ
จิตรกรรมทงักา นั5นคือ ปฏะ ของอินเดียซึ5 งถูกใช้โดยนักเล่านิทาน (Story teller) ที5ยา้ยถิ5นฐาน
บ่อยครั	 ง เมื5อนกัเล่านิทานเริ5มการเล่าเรื5องราวต่าง ๆ ปฏะ จะถูกคลี5ออกและแขวนไวด้า้นหลงัของผู ้
เล่า เพื5อดึงดูดผูฟั้งและแสดงภาพประกอบเรื5องราวที5นกัเล่านิทานกาํลงัถ่ายทอด ในทางเดียวกนั
เมื5อปฏะถูกนาํมาประยกุตใ์ชใ้นพระพุทธศาสนาก็ยงัคงมีหนา้ที5แสดงภาพเรื5องราวหรือหลกัธรรมคาํ
สอนประกอบการเทศนาธรรมของเหล่าพระสงฆ์ โดยเฉพาะอย่างยิ5งสามารถถ่ายทอดคาํสอนทาง
พระพุทธศาสนาให้แก่ผูที้5ไม่รู้หนงัสือไดผ้่านภาพประกอบ ดว้ยเหตุนี	 การเผยแผ่พระธรรมคาํสอน
ผ่านภาพประกอบบนปฏะหรือจิตรกรรมทังกานั	 นจึงถือว่าเป็นการสะสมบุญกุศลที5ยิ5งใหญ่21 
นอกจากนี	 ยงัเป็นสาเหตุหนึ5 งที5ก่อให้เกิดระบบสัญลกัษณ์ทางพระพุทธศาสนาในภาพประกอบซึ5 ง

                                                 
19 Giuseppe Tucci, Tibetan Painted Scrolls no. 1, 269. 
20

 Romi Khosla, Buddhist Monasteries in the Western Himalaya, 133. 
21

 Ibid., 125. 
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จิตรกรผูส้ร้างต้องยึดถือปฏิบติัอย่างเคร่งครัด เพื5อให้การตีความระบบสัญลักษณ์เป็นไปอย่าง
ถูกตอ้ง22 

การสร้างจิตรกรรมทงักาตามประเพณีของชาวทิเบตเช่นเดียวกบัการสร้างประติมากรรม
หรือรูปเคารพ นั5นคือการถ่ายทอดหลกัธรรมสูงสุดของพระพุทธศาสนา หรือขั	นตอนวิธีการที5
นาํไปสู่การรู้แจง้ซึ5 งเป็นนามธรรมให้กลายเป็นรูปธรรม ดงันั	นการสร้างจิตรกรรมทงักาหรือรูป
เคารพสาํหรับชาวทิเบตจึงถือวา่เป็นการสร้างบุญกุศลที5ยิ5งใหญ่ซึ5 งช่วยให้เขา้ถึงการตรัสรู้ไดม้ากขึ	น 
ถึงกระนั	นจุดมุ่งหมายของการสร้างจิตรกรรมทงักาตามประเพณีทิเบตยงัมีสาเหตุประการอื5นอีก ซึ5 ง
ลว้นแต่เกี5ยวขอ้งกบัความทุกขที์5เกิดขึ	นไดใ้นชีวิตประจาํวนั เช่น ความเจ็บป่วย และความตาย เป็น
ตน้ สาเหตุหลกัที5ก่อใหเ้กิดการสร้างจิตรกรรมทงักามีอยู ่3 ประการ ไดแ้ก่ 

1. อาการเจบ็ป่วยหรือมีอุปสรรค 
2. การเสียชีวติของสมาชิกในครอบครัว 
3. ความตอ้งการรูปเคารพสาํหรับการปฏิบติัธรรมโดยเฉพาะ23 
ดว้ยความเชื5อพื	นฐานของพุทธศาสนิกชนชาวทิเบตที5ว่าการสร้างพุทธศิลป์นั	นไม่วา่จะ

เป็นจิตรกรรมทงักาหรือพุทธศิลป์ประเภทอื5น จะนาํมาซึ5 งบุญกุศลแรงกลา้ อนัเป็นประโยชน์ต่อผู ้
อุทิศสร้างและเพิ5มพูนความสุขในภายภาคหน้า รวมทั	งยงัเชื5อว่าสามารถช่วยให้สิ5 งเลวร้ายกลับ
กลายเป็นดีขึ	นได ้ดงันั	นผูที้5ตอ้งการวา่จา้งจิตรกรให้สร้างจิตรกรรมทงักาดว้ยสาเหตุนี	  บ่อยครั	 งจะ
ไดรั้บคาํแนะนาํจากผูรู้้ดา้นพระพุทธศาสนาหรือจากโหราจารย ์ให้สร้างรูปเคารพที5มีอาํนาจดา้น
การขจดัอุปสรรคทางกายและทางใจ หรือให้ผลสัมฤทธิN ตามที5ผูว้า่จา้งประสงค์ อาทิ สร้างรูปพระ
นางตารา เพื5อให้ผลดา้นขจดัอุปสรรคและปกป้องคุม้ครอง หรือสร้างรูปพระพุทธเจา้อมิตายุส เพื5อ
ใหผ้ลดา้นการมีชีวติที5ยนืยาว เป็นตน้ เมื5อสร้างจิตรกรรมทงัการูปเคารพตามที5ผูว้า่จา้งประสงคแ์ลว้ 
บ่อยครั	 งผูว้า่จา้งจะสวดหรือท่องมนตป์ระจาํพระพุทธเจา้หรือพระโพธิสัตวอ์งคน์ั	น ๆ ดว้ย24 

ประการที5สอง คือการสร้างจิตรกรรมทังกาอุทิศแก่บุคคลอนัเป็นที5รักหรือบุคคลที5
เกี5ยวข้องซึ5 งได้เสียชีวิตลง โดยจะว่าจ้างในนามของผูเ้สียชีวิต ทั	งนี	 เพื5อให้บุญกุศลในการสร้าง
จิตรกรรมทงักาส่งผลต่อการเกิดใหม่ในชาติภพที5ดีขึ	นของผูเ้สียชีวิต จิตรกรรมทงักาที5ถูกสร้างตาม
เงื5อนไขนี	จะตอ้งสร้างใหเ้สร็จภายใน 49 วนัหลงัจากบุคคลนั	นไดเ้สียชีวติลง ซึ5 งช่วงเวลาดงักล่าวถูก
เชื5อว่าเป็นช่วงของชีวิตหลังความตายก่อนการกลับไปเกิดใหม่อีกครั	 ง ก่อนขั	นตอนการวาด
                                                 

22
 Ibid. 

23
 David Paul Jackson and Janice A. Jackson, Tibetan Thangka Painting : Methods and Materials 

(London : Serindia Publications, 1984), 9. 
24

 Ibid., 10. 
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พระสงฆ์จะเลือกพระพุทธเจา้หรือพระโพธิสัตวอ์งค์ที5เหมาะสมที5สุดสําหรับวาด โดยการอา้งอิง
คมัภีร์ทางโหราศาสตร์หรือบางครั	 งวิเคราะห์จากประวติัของผูเ้สียชีวติ25 

สาเหตุประการที5สามในการสร้างจิตรกรรมทังกา คือ ใช้ประกอบพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนาและใช้สําหรับการสักการะประหนึ5 งว่าจิตรกรรมทงักาเป็นพระปฏิมาองค์หนึ5 ง 
ประเพณีการสักการะจิตรกรรมทงักาที5โดดเด่นของทิเบต คือ การคลี5จิตรกรรมทงักาขนาดใหญ่ใน
โอกาสสําคญั เช่น วนัวิสาขบูชา เทศกาลโชตอน (Shoton Festival หรือเทศกาลโยเกิร์ต) หรือวนั
สําคญัประจาํพระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์องค์สําคญั เป็นต้น วดัสําคญัแต่ละวดัจะกําหนด
ช่วงเวลาการคลี5จิตรกรรมทงักาประจาํวดัแตกต่างกนัออกไป ซึ5 งโดยปกติแลว้จะนาํมาคลี5ออกปีละ
ครั	 งทุก ๆ ปี เพื5อให้พุทธศาสนิกชนสักการะ จิตรกรรมทงักาขนาดใหญ่ลกัษณะนี	 โดยส่วนใหญ่ถูก
สร้างขึ	นจากผา้ไหม ทาํให้ชิ	นงานมีความคงทนและง่ายต่อการดูแลรักษากว่าจิตรกรรมทงักาแบบ
ภาพวาด 

นอกจากนี	ยงัใชใ้นการปฏิบติัสมาธิโดยการตั	งนิมิตถึงพระพุทธเจา้หรือพระโพธิสัตวที์5ผู ้
ปฏิบัติสมาธิต้องการเข้าถึง26 จิตรกรรมทังกามีส่วนช่วยให้ผู ้ตั	 งนิมิตเข้าใจถึงลักษณะของ
พระพุทธเจา้หรือพระโพธิสัตวไ์ดถู้กตอ้งตามที5พระคมัภีร์ระบุ บางครั	 งจิตรกรรมทงักาก็ใช้แสดง
ภาพของพระอาจารยอ์งค์สําคญัในอดีตตามสายการปฏิบติัของผูป้ฏิบติัสมาธินั	น ซึ5 งอยู่ในรูปของ 
“ตน้ไมแ้ห่งที5พึ5ง” (Tree of refuge) เพื5อให้ผูป้ฏิบติันิมิตถึงเหล่าพระอาจารยไ์ดอ้ย่างชดัเจนและ
มั5นคงมากขึ	น27 

บทบาทของจิตรกรรมทงักานอกเหนือจากสาเหตุ 3 ประการดงัที5อธิบายไปขา้งตน้แลว้ 
ยงัถูกใช้ในพิธีการทางสังคมอื5นอีกด้วย อาทิ ใช้ประกอบขบวนแห่ศพทางพระพุทธศาสนาใน
เนปาลและเมืองสิกขิมของอินเดีย หรือใชใ้นงานฉลองมงคลสมรส28 เป็นตน้ 

ทางด้านจิตรกรภาพทงักานั	นก็มีแนวทางการสอนที5เคร่งครัดและกฎเกณฑ์การสร้าง
จิตรกรรมทงักาที5สืบทอดกนัมาเป็นประเพณีเช่นกนั จิตรกรส่วนใหญ่เป็นฆราวาสซึ5 งก็คือช่างเขียน
โดยทั5วไปที5รับหน้าที5วาดภาพจิตรกรรมทงักา จิตรกรรมฝาผนงั หรืองานจิตรกรรมตกแต่งเครื5อง
เรือนและสถาปัตยกรรมต่าง ๆ จิตรกรเหล่านี	 ส่วนใหญ่มาจากตระกูลจิตรกรที5ถ่ายทอดวิชาความรู้
สืบต่อกนัมา แต่จิตรกรมกัถูกเขา้ใจผิดวา่เป็นพระสงฆห์รือโยคีอาจเนื5องมาจากขั	นตอนการสร้างที5

                                                 
25

 Ibid. 
26

 Ibid.,11. 
27

 Ibid. 
28

 Ibid. 
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ระบุในคมัภีร์ทางศาสนา ซึ5 งตอ้งประกอบพิธีกรรมเพื5อให้เกิดมโนภาพร่วมไปกบัการวาดดว้ย ถึง
กระนั	นพระอาจารยที์5มีชื5อเสียงดา้นผลงานจิตรกรรมเช่นเดียวกบัมีชื5อเสียงดา้นพระศาสนาก็มีอยู่
เช่นกนั อาทิ  โชยิง ดอร์เจ (Choying Dorje, ค.ศ. 1604 – 1674) ซึ5 งดาํรงตาํแหน่งองคก์าร์มาปะที5 10 
และสิตุ ปันเชน โชกยี ชุงเน (Situ Panchen Chogyi Jungney, ค.ศ. 1700 – 1774) ซึ5 งผลงาน
จิตรกรรมของท่านทั	งสองไดรั้บการยกยอ่งอยา่งสูง อยา่งไรก็ตามการประกอบพิธีกรรมและการตั	ง
นิมิตในขณะวาดก็ถูกใชโ้ดยจิตรกรบางคน แต่สิ5งนี	ไม่ใช่ขั	นตอนหลกัของจิตรกรทุกคนเสมอไป29 

การฝึกฝนเพื5อเป็นจิตรกรภาพทงักานั	น ตามประเพณีดั	งเดิมของทิเบตจะรับเด็กชายอายุ
ประมาณ 8 ปีเขา้ฝึกงาน ซึ5 งจะไดรั้บการฝึกฝนระดบัพื	นฐานเป็นเวลา 3 ปี จากนั	นจึงไดเ้ขา้ทาํงาน
ภายใตก้ารควบคุมของอาจารยอี์กเป็นเวลา 8 ปี โดยจะศึกษาเกี5ยวกบัการใชแ้ละการควบคุมสี การใช้
สีสื5อถึงทอ้งฟ้า เปลวไฟ และพืชพนัธ์ุต่าง ๆ รวมทั	งตอ้งฝึกฝนการใช้เส้นในการถ่ายทอดลกัษณะ
รูปทรงใบหน้า ทรงผม ดวงตา หู มือ เทา้ สัดส่วนและรายละเอียดต่าง ๆ บนใบหน้าจนมีความ
ชาํนาญและวาดได้อย่างถูกตอ้งตรงตามกฎเกณฑ์ของจิตรกรรมทิเบต ภายหลงัจากเสร็จสิ	นการ
ฝึกฝนกบัอาจารยแ์ลว้จึงจะสามารถรับงานวา่จา้งไดด้ว้ยตนเอง30 กรณีการวา่จา้งจิตรกรจากต่างพื	นที5
นั	นยงัมีส่วนทาํใหส้กุลช่างจิตรกรรมแพร่กระจายไปในวงกวา้งอีกดว้ย ดงัเช่น พระชาวทิเบตชื5อ ริน
เชน ซังโป นําจิตรกรจากแคว้นแคชมีร์เข้ามาสร้างผลงานในทิเบตภาคตะวันตกในช่วง
คริสต์ศตวรรษที5 1131 อย่างไรก็ตามการสืบหาลกัษณะเฉพาะของจิตรกรรมทิเบตตามลาํดบัเวลา 
รูปแบบสกุลช่างหรือรูปแบบเฉพาะบุคคลเป็นไปอย่างยากลาํบาก เนื5องจากส่วนใหญ่ไม่มีการลง
นามจิตรกรกํากับไว ้อีกทั	 งยงัถูกควบคุมรูปแบบจิตรกรรมให้เป็นไปตามแนวประเพณีอย่าง
เคร่งครัดดว้ย32 

ในอดีตจิตรกรรมทงักาไม่ใช่สินคา้ที5ชาวทิเบตซื	อขายกนั แต่มกัจะเก็บรักษาไวเ้ป็นของ
ศกัดิN สิทธิN  ทว่าเมื5อชาวทิเบตตอ้งอพยพออกนอกประเทศเมื5อคราวเสียเอกราชเมื5อปี ค.ศ. 1959 
จิตรกรรมทงักาเก่าแก่จาํนวนไม่น้อยถูกจาํหน่ายและนําออกนอกประเทศ กลายเป็นศิลปวตัถุ
ประเภทหนึ5 งที5เสมือนเป็นตวัแทนความรุ่งเรืองทางจิตวิญญาณของชาวทิเบต กระทั5งในปัจจุบนั
จิตรกรรมทงักากลายเป็นสินคา้ทางศาสนาที5ดึงดูดความสนใจของนกัสะสมหรือผูศ้รัทธาทั	งชาว
ทิเบตและต่างชาติที5เพิ5มจาํนวนขึ	นเรื5อย ๆ มีร้านคา้จาํหน่ายเกิดขึ	นเป็นจาํนวนมากทั	งในทิเบต จีน 

                                                 
29 Ibid., 12. 
30 Romi Khosla, Buddhist Monasteries in the Western Himalaya, 125. 
31 Ibid. 
32 Ibid., 127. 
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หรือแมแ้ต่ในประเทศไทย ระดบัคุณภาพของผลงานมีทั	งแบบผลิตซํ	 าหลายชิ	นดว้ยเทคนิคสมยัใหม่
เพื5อจาํหน่ายเชิงพาณิชย ์ไปจนถึงแบบวาดตามแนวประเพณีอยา่งวิจิตรบรรจงซึ5 งมกัมีราคาสูง ความ
ตอ้งการจิตรกรรมทงักาที5เพิ5มมากขึ	นไม่ว่าจะในฐานะของพระพุทธปฏิมา ผลงานพุทธศิลป์ หรือ
งานศิลปะแขนงหนึ5 งของสังคมทุนนิยมสมยัใหม่ อาจมีส่วนทาํให้จิตรกรรมทงักาในปัจจุบนัมี
รูปแบบที5แตกต่างไปจากกรอบประเพณีดั	งเดิมของทิเบต 
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บทที� 4 
เนื
อหาทางพุทธปรัชญาในจิตรกรรมทังกาที�ถูกเกบ็รักษาไว้ที�วดัโพธิ&เย็นและมูลนิธิพันดารา 

 
จิตรกรรมทงักาที�ถูกเก็บรักษาไวภ้ายในห้องปฏิบติัสมาธิของวดัโพธิ( เยน็ ถูก

กล่าววา่เป็นส่วนหนึ�งที�ท่านเจา้คุณอาจารยโ์พธิ( แจง้ไดน้าํกลบัมาจากทิเบต โดยสันนิษฐาน
วา่น่าจะนาํมาเมื�อครั5 งที�เดินทางกลบัจากการไปศึกษาปฏิบติัธรรมกบัพระสังฆราชาวชัระ
นะนาฮูทู้เ้คียกทู ้ในช่วงพุทธทศวรรษ 2490 (คริสตท์ศวรรษ ?@AB) ปัจจุบนัจิตรกรรมทงักา
ถูกเก็บรักษาไวใ้นกรอบกระจก จิตรกรรมทงักาที�ถูกเก็บรักษาไวที้�วดัโพธิ( เยน็ประกอบดว้ย 
พระธยานิพุทธเจา้ 5 พระองค ์(แยกพระองคล์ะ 1 รูป), พระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 
พระองค ์(Thirty – five Buddhas of Confession), พระนางตารา 21 พระองค ์(Twenty – one 
Taras), พระอจละ, พระยมานตกะ, พระนางฑากินีสิงหวกัตรา (Simhavaktra), พระนาง
มหามายุรี (Mahamayuri), พระปัทมสัมภวะ และอาณาจกัรแห่งที�พึ�งของพระปัทมสัมภวะ 
(Refuge of Padmasambva)1 

ทางดา้นจิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา ผูศึ้กษารวบรวมจากสถานที�ซึ� งอยู่
ภายใตก้ารดูแลของทางมูลนิธิ ไดแ้ก่ มูลนิธิพนัดารา ถ. รัตนาธิเบศร์  อ. เมือง  จ. นนทบุรี 
มูลนิธิพนัดารา ลาดพร้าวซอย 11 เขตจตุจตัร กรุงเทพมหานคร และศูนยข์ทิรวนั ต.หนอง
พลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ ที�มาของจิตรกรรมทงักาซึ� งเก็บไวที้�มูลนิธิพนัดารา
ประกอบดว้ยการเช่าซื5อและวา่จา้งช่างใหว้าดขึ5นทั5งในประเทศจีนและเนปาล รวมทั5งไดรั้บ
เป็นของที�ระลึกหรือสิ�งเคารพบูชาจากพระลามะและฆราวาสชาวทิเบตที�เดินทางเขา้มาเผย
แผพ่ระธรรมและแลกเปลี�ยนความรู้ดา้นวฒันธรรมประเพณีของทิเบต จิตรกรรมทงักาที�ถูก
เก็บรักษาไวที้�มูลนิธิประกอบไปด้วย พุทธเกษตรสุขาวดี (Sukhavati), พระไภษชัยคุรุ
ไวฑูรยประภา, พระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค,์ พระมญัชุศรี 5 พระองค ์(Five 
Manjusris), พระนางตาราเขียว, พระนางตารา 21 พระองค์, พระนางตาราขาว, และพระ
ปัทมสัมภวะ2 

                                                 
1 ทั�งนี�ปรากฏจิตรกรรมทงัการูปอื�น ๆ อีก แต่ดว้ยเหตทีุ�พิจารณาเห็นวา่รูปอื�นนั�นอาจเป็น

ภาพโปสเตอร์จึงไม่ไดน้าํมาเป็นกรณีศึกษา 
2
 ส่วนหนึ�งของจิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา เนื�องจากสถานที�เก็บรักษาและจาํนวนที�

แน่นอนมีการเปลี�ยนแปลงเสมอ 
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จากจิตรกรรมทังกาที�ได้รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทั�งสองแห่งนั�น ผูศึ้กษาได้
จดัลาํดบัการศึกษาแบ่งไดต้ามประเภทดงันี� คือ 

1. พระพุทธเจา้ ไดแ้ก่ พระธยานิพุทธเจา้ 5 พระองค,์ พุทธเกษตรสุขาวดี, พระไภษชัยคุรุ
ไวฑูรยประภา และพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค ์

2. พระโพธิสัตว ์ไดแ้ก่ พระมญัชุศรี 7 พระองค,์ พระนางตาราเขียว, พระนางตารา 21 
พระองค,์ พระนางตาราขาว, พระอจละ และพระนางมหามายรีุ 

3. พระธรรมบาล ไดแ้ก่ พระยมานตกะ และพระฑากินีสิงหวกัตรา 
4. พระอาจารยแ์ละบุคคลสําคญัในประวติัศาสตร์ของทิเบต (Historical persons) ไดแ้ก่ 

พระปัทมสัมภวะ และอาณาจกัรแห่งที�พึ�งของพระปัทมสัมภวะ 
 

พระพุทธเจ้า 
พระพุทธเจา้ในพระพุทธศาสนาลทัธิวชัรยานแบบทิเบต มีรูปลกัษณ์ที�หลากหลายตาม

ปรัชญาเรื�องตรีกายที�เป็นหลกัการหนึ� งของลทัธินี�  โดยปรากฏทั�งในรูปลักษณ์ของพระพุทธเจ้า
โดยทั�วไปเช่นเดียวกบัลทัธิเถรวาทและมหายานซึ� งเรียกว่านิรมานกาย หรือปรากฏในรูปลกัษณ์
งดงามทรงเครื�องประดุจกษตัริยซึ์� งเรียกวา่ สัมโภคกาย นอกจากนี� ยงัมีการถวายพระนามมากมายแด่
พระพุทธเจา้ที�มีอยูห่ลากหลายนี�  รวมทั�งมีความเชื�อเรื�องบทบาทของพระพุทธเจา้แต่ละพระองคห์รือ
แต่ละกลุ่มที�ผูศ้รัทธาสามารถบูชาเพื�อตอบสนองความตอ้งการเฉพาะอยา่งอีกดว้ย 

1. พระธยานิพุทธ 5 พระองค์ จิตรกรรมทงักาเกี�ยวกบัพระธยานิพุทธ 5 พระองค์ที�ถูก
เก็บรักษาไวที้�ห้องทาํสมาธิของวดัโพธิN เย็น มีจาํนวน 5 ภาพโดยแบ่งเป็นภาพละ 1 พระองค์ อนั
ไดแ้ก่ พระธยานิพุทธไวโรจนะ (ภาพที� OO) พระธยานิพุทธอกัโษภยะ (ภาพที� OP) พระธยานิพุทธ
รัตนสัมภวะ (ภาพที� OQ) พระธยานิพุทธอมิตาภะ (ภาพที� PR) และพระธยานิพุทธอโมฆสิทธิ (ภาพที� 
PT) ทุกภาพถูกตั�งเรียงกนัไวบ้นโต๊ะหมู่บูชาภายในห้อง แต่ละภาพมีขนาด VW x 24 เซนติเมตร 
เท่ากนัทุกภาพ ถูกสร้างดว้ยเทคนิคสีฝุ่ นบนกระดาษ ดว้ยรูปลกัษณ์พระธยานิพุทธแต่ละพระองคที์�
ปรากฏในจิตรกรรมทงักาโดยเฉพาะวรรณะและมุทราของแต่ละพระองค ์ทาํให้ทราบไดใ้นเบื�องตน้
วา่จิตรกรรมทงักา 5 ภาพดงักล่าวถ่ายทอดเรื�องราวของพระธยานิพุทธเจา้ 5 พระองค ์โดยในแต่ละ
ภาพนาํเสนอให้พระธยานิพุทธเจา้ประทบับนปัทมาสนะอยู่กลางภาพท่ามกลางทิวทศัน์ธรรมชาติ
อยา่งเรียบง่ายและมีลกัษณะสมมาตร ซึ� งประกอบดว้ยประภาวลีกลมลอ้มรอบดว้ยดอกไมป้ระดบัอยู่
เบื�องหลงั ทอ้งฟ้าที�มีเมฆประดบัเพียงมุมซ้ายและขวาบนของภาพ และเนินหญา้รวมทั�งลาํธารอยู่
บริเวณมุมซ้ายและขวาล่างของภาพ นอกจากนี� ภาพพระธยานิพุทธเจา้ 7 พระองค์แต่ละภาพยงั
ปรากฏอกัษรภาษาจีนซึ�งระบุพระนามของแต่ละพระองคไ์วที้�ขอบดา้นล่างสุดของภาพดว้ย 
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ภาพที� OO พระไวโรจนะ จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิN เยน็ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 
 

 
 

ภาพที� OP พระอกัโษภยะ จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิN เยน็ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 
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ภาพที� OQ พระรัตนสัมภวะ จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิN เยน็ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 
 

 
 

ภาพที� PR พระอมิตาภะ จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิN เยน็ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 
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ภาพที� PT พระอโมฆสิทธิ จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิN เยน็ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 
 

พระธยานิพุทธเจ้า หรือพระฌานิพุทธ ซึ� งหมายถึงพระพุทธเจ้าผูท้รงอยู่ในฌาน
สมาบติัลึกซึ� ง หรือบางครั� งยงัถูกเรียกวา่ พระชินพุทธ และพระปาญจสุคต เป็นพระพุทธเจา้ในรูป
สัมโภคกาย มีอยูด่ว้ยกนั 5 พระองค ์ไดแ้ก่ พระไวโรจนะ พระอกัโษภยะ พระรัตนสัมภวะ พระอมิ
ตาภะ และพระอโมฆสิทธิ แนวคิดนี� ปรากฏอยู่ในคมัภีร์ของพระพุทธศาสนาลทัธิมหายานและ
วชัรยาน เช่น ในคมัภีร์มหาไวโรจนสูตรของลทัธิมหายานอธิบายพระพุทธเจา้ศากยมุนีออกมาในรูป
ของพลงัอาํนาจแห่งสกลจกัรวาล และเรียกอาํนาจธรรมนั�นว่า ไวโรจนะ ที�แปลว่าแสงสวา่งอนัไม่
จาํกดั รัศมีธรรมนี�สามารถแผซ่่านออกไปไดร้อบทิศ ปรากฏออกมาเป็นพระธยานิพุทธเจา้ที�สถิตอยู่
ตามทิศหลกั ๆ3 ส่วนคมัภีร์คุหยสมาชซึ� งเป็นคมัภีร์ในลทัธิวชัรยานไดจ้ดัระเบียบพระธยานิพุทธเจา้ 
5 พระองค์ให้เป็นตระกูลต่าง ๆ และมีพระโพธิสัตว์ นางปราชญา วรรณะ ธาตุ ทิศ สัญลักษณ์ 
รวมทั�งคุณสมบติัอื�น ๆ ประจาํแต่ละพระองคด์งัที�ไดแ้จกแจงมาแลว้ในตารางที� T ทางดา้นคมัภีร์สา
ธนมาลาไดบ้รรยายถึงพระธยานิพุทธเจา้ 5 พระองคไ์วเ้พียงพระนาม วรรณะ และมุทราประจาํแต่
ละพระองคอ์ยา่งสั�น ๆ เท่านั�นดงันี�  

                                                 
3 สุมาลี มหณรงคช์ยั, พระชินพทุธะหา้พระองค ์: พระพทุธเจา้ในรูปกายทิพยต์ามคติของมหายาน

และวชัรยาน (กรุงเทพมหานคร : ศูนยไ์ทยธิเบต, 2547), 6. 
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พระชินะ หรือผูมี้ชยั คือ พระไวโรจนะ, พระรัตนสัมภวะ, พระอมิตาภะ, พระอโมฆ
สิทธิ และพระอกัโษภยะ วรรณะของพระองค์มีวรรณะขาว, เหลือง, แดง, เขียว และนํ� าเงิน และ
พระองคก์ระทาํ ธรรมจกัรมุทรา, วรทมุทรา, ธยานมุทรา, อภยัมุทรา และภูมิสปรรศมุทรา4 

พระธยานิพุทธเจา้ทั�ง 5 พระองคโ์ดยทั�วไปปรากฏอยูใ่นรูปลกัษณ์ประทบัแบบวชัรา
สนะ นั�นคือ ประทบัขดัสมาธิเพชรโดยเผยให้เห็นฝ่าพระบาททั�งสองขา้งที�หงายขึ�น มีอาสนะเป็น
ดอกบวัหรือที�เรียกวา่ปัทมาสนะ หากปรากฏในรูปลกัษณ์ของพระภิกษุ ทุกพระองคจ์ะมีรูปลกัษณ์
คลา้ยกบัพระพุทธเจา้แบบนิรมานกาย นั�นคือ พระเกศาสั� นขดมว้นเป็นรูปกน้หอยติดพระเศียร มี
อุษณีณะนูน อุรณาหรืออุณาโลมที�กลางพระขนงทั� งสองข้าง และมีพระกรรณยาวซึ� งลักษณะ
ดงักล่าวเป็นคุณลกัษณะของมหาบุรุษ 32 ประการ ทรงจีวรห่มเฉียงโดยเปิดพระองัสาขวา หาก
ปรากฏในรูปสัมโภคกายจะมีรูปลกัษณ์คลา้ยพระโพธิสัตว ์การแยกแยะพระธยานิพุทธเจา้แต่ละ
พระองคจึ์งพิจารณาไดจ้ากความแตกต่างดา้นวรรณะหรือสีพระวรกาย มุทราและสัญลกัษณ์ประจาํ
พระองคเ์ป็นสาํคญั 

พระไวโรจนะ พระนามของพระองคห์มายถึง ผูท้อแสงอนัรุ่งโรจน์ มีพระนามภาษา
ทิเบตว่า นัมปานังเซ (rNam-par-snan-mdsad) ในพระพุทธศาสนาลัทธิวชัรยานถือพระองค์เป็น
ประธานกลุ่มพระธยานิพุทธเจา้ 5 พระองคแ์ละยงัเชื�อว่าพระธยานิพุทธเจา้พระองคอื์�นกาํเนิดจาก
รังสีธรรมของพระไวโรจนะอีกดว้ย เรื�องราวของพระองคมี์ปรากฏในคมัภีร์มหาไวโรจนสูตร โดย
ถือวา่พระองคเ์ป็นผูป้ระกาศธรรมะแก่พระโพธิสัตวท์ั�งปวง 

พระไวโรจนะทรงเป็นพระพุทธเจ้าประจาํอากาศธาตุซึ� งสื� อถึงปัญญาญานของ
พระองค์ที�แผ่ไปทั�วดั�งอากาศ ทรงมีวรรณะขาวเพราะเป็นสีที�รวมแสงสีทั�งหมดไวจึ้งสื�อได้ว่า
พระองคเ์ปรียบเหมือนศูนยร์วมพระธรรมอนัสมบูรณ์ และทาํให้พระองค์เป็นพระพุทธเจา้ประจาํ
ทิศท่ามกลาง พระหัตถ์ทั�งสองกระทาํธรรมจกัรมุทรา และมีธรรมจกัรเป็นสัญลกัษณ์สื�อไดถึ้งการ
เทศนาพระธรรม พาหนะของพระองค์คือสิงห์ซึ� งเป็นสัญลกัษณ์แห่งความกลา้หาญ ความยิ�งใหญ่
และอาํนาจ ดงัเห็นไดจ้ากจิตรกรรมทิเบตคริสต์ศตวรรษที� Ta (ภาพที� PW) ซึ� งอยู่ในรูปนิรมานกาย 
หรือในจิตรกรรมทงักาทิเบตคริสตศ์ตวรรษที� TP (ภาพที� PV) ซึ� งแสดงรูปลกัษณ์ตามประติมานวิทยา 
หากแต่อยู่ในรูปสัมโภคกายซึ� งทรงเครื�องประดบังดงาม นางปราชญาของพระองค์คือ พระนาง
วชัรธาตวีศวรี และมีพระโพธิสัตวป์ระจาํพระองค์คือ พระสมนัตภทัร และมีพระมานุษิพุทธคือ 

                                                 
4 Benoytosh Bhattacharyya, The Indian Buddhist Iconography (Calcutta : Firma K. L. 

Mukhopadhyay, 1968), 45. 
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พระกกุสันธะ5 พระไวโรจนะยงัทรงปรากฏรูปลกัษณ์อีกแบบหนึ� ง ซึ� งทรงมี 4 พระเศียร และ
กระทาํธยานมุทราโดยมีพระนามวา่ พระสรรววทิไวโรจนะ 
 

 
 

ภาพที� PW พระไวโรจนะ จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบตภาคตะวนัตก คริสตศ์ตวรรษที� Ta 
ที�มา : Jeff Watt, Vairochana Buddha [Online], accessed 26 June 2011. Available from 
http://www.himalayanart.org/image.cfm/610.html 

 

                                                 
5 Alice Getty, The Gods of Northern Buddhism : Their History, Iconography and Progressive 

Evolution through the Northern Buddhist Countries (Tokyo : Charles E. Tuttle Company, 1962), 31. 
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ภาพที� PV พระไวโรจนะในรูปสัมโภคกาย จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบตภาคตะวนัตก 
 คริสตศ์ตวรรษที� TP 
ที�มา : Jeff Watt, Vairochana Buddha [Online], accessed TW September 2011. Available from 
http://www.himalayanart.org/image.cfm/90734.html 

 
พระอกัโษภยะ พระนามของพระองคห์มายถึง ผูไ้ม่หว ั�นไหว และพระนามยงัถูกแปล

ไดว้่า ผูป้ราศจากความโกรธ เนื�องจากบรรลุพุทธภาวะโดยการอธิบายจิตไม่โกรธเป็นบารมีเพียง
อย่างเดียว6 มีพระนามทิเบตว่า มิจูปะ (Mi-bskyod-pa) พระองค์ประทบัอยู่ในพุทธเกษตรประจาํ
พระองคที์�ชื�อวา่ อภิรดี (Abhiriti) ซึ� งอยูท่างทิศตะวนัออกพระองคถู์กกล่าวถึงเป็นครั� งแรกในคมัภีร์
ปรัชญาปารมิตาสูตร (Prajnaparamita Sutra) ในช่วงตน้คริสต์ศตวรรษที� V รวมทั�งปรากฏอยู่ใน
คมัภีร์สัทธรรมปุณฑริกสูตร (Saddharmapundarika Sutra) และสุขาวดีวยุหสูตร (Sukhavativyuha 
Sutra)7 
 

                                                 
6 ผาสุข อินทราวธุ, พทุธปฏิมาฝ่ายมหายาน (กรุงเทพมหานคร : อกัษรสมยั, 2543), 58. 
7 Alice Getty, The Gods of Northern Buddhism : Their History, Iconography and Progressive 

Evolution through the Northern Buddhist Countries, 36. 
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ภาพที� Pa พระอกัโษภยะ จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที� TQ 
ที�มา : Jeff Watt, Akshobhya Buddha [Online], accessed 26 June 2011. Available from 
http://www.himalayanart.org/image.cfm/91069.html 

 
พระอกัโษภยะทรงเป็นประธานแห่งตระกูลวชัระซึ� งมีวชัระเป็นสัญลกัษณ์ อนัสื�อถึง

ธรรมะที�มั�นคงไม่สั�นคลอน และยงัมีความหมายสอดคลอ้งกบัมุทราของพระองค ์นั�นคือ ภูมิสปรรศ
มุทราในพระหัตถ์ขวาที�สื�อว่าธรณีคือสัญลกัษณ์ของความมั�นคง ส่วนพระหัตถ์ซ้ายวางไวที้�พระ
เพลาแบบสมาธิ พระองค์ทรงมีธาตุประจาํคือนํ� าซึ� งสื�อถึงพระปัญญาหยั�งรู้ของพระองค์เปรียบดั�ง
กระจกหรือนํ� าใสสะอาดที�ส่องเห็นวตัถุทุกสิ�งไดอ้ย่างไม่ปิดบงัอาํพรางและไม่บิดเบือนจากความ
เป็นจริง ทรงประทบัอยู่ทางทิศตะวนัออกและมีวรรณะนํ� าเงินอนัเป็นสีของทอ้งฟ้ายามรุ่งอรุณ 
พระองค์ทรงมีช้างซึ� งได้รับยกย่องว่าเป็นสัตว์ที�ฉลาดและแข็งแกร่งเป็นพาหนะ8 ดังเห็นจาก
จิตรกรรมทงักาทิเบตคริสตศ์ตวรรษที� TQ (ภาพที� Pa) นางปราชญาของพระองคคื์อ พระนางโลจนา 
พระวชัรปาณี เป็นพระโพธิสัตวป์ระจาํพระองค ์และพระมานุษิพุทธประจาํพระองค์คือ พระโกนา
คมนะ 
 
                                                 

8 สุมาลี มหณรงคช์ยั, พระชินพทุธะหา้พระองค ์: พระพทุธเจา้ในรูปกายทิพยต์ามคติของมหายาน

และวชัรยาน, 46. 
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ภาพที� P7 พระรัตนสัมภวะในรูปสัมโภคกาย จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที� Ta 
ที�มา : Jeff Watt, Ratnasambhava [Online], accessed 26 June 2011. Available from 
http://www.himalayanart.org/image.cfm/76002.html 
 

พระรัตนสัมภวะ พระนามของพระองคห์มายถึง ผูก้าํเนิดจากรัตนะ มีพระนามภาษา
ทิเบตว่า รินเชน (Rin-byun) พระรัตนสัมภวะทรงเป็นพระธยานิพุทธเจา้ที�ประทบัอยู่ประจาํทิศใต ้
และดูเหมือนวา่เป็นที�นิยมนอ้ยที�สุดในบรรดาพระธยานิพุทธเจา้ 5 พระองคจ์ากพุทธศิลป์ที�พบเห็น
เป็นจาํนวนน้อยกว่าพระองคอื์�น พระองค์จะปรากฏรูปลกัษณ์โดยมีวรรณะเหลืองซึ� งเป็นสีประจาํ
ธาตุดินอนัเป็นแหล่งแห่งความสมบูรณ์ ทรงเป็นพระประธานแห่งตระกูลรัตนะโดยมีจินดามณีเป็น
สัญลกัษณ์ ซึ� งสื�อสิ�งอนัมีค่านั�นก็คือพระรัตนตรัย9 เมื�อพิจารณาถึงมุทราของพระองคคื์อวรทมุทราที�
กระทาํในพระหตัถ์ขวา ส่วนพระหตัถ์ซ้ายวางไวที้�พระเพลาแบบสมาธิ เป็นการสื�อถึงการประทาน
ความสมบูรณ์ ในที�นี� ก็คือทรงประทานพระธรรมอนัประเสริฐแก่สรรพสัตว ์มา้เป็นพาหนะประจาํ
พระองคอ์นัสื�อถึงการทาํใหส้มปรารถนา เมื�อปรากฏภาพมา้แบกจินดามณีจึงมีความหมายวา่ ดวงจิต
ที�หลุดพน้10 พระรัตนสัมภวะมีนางปราชญาคือ พระนางมามกี พระธยานิโพธิสัตวป์ระจาํพระองค์
คือ พระรัตนปาณี และทรงมีพระมานุษิพุทธคือ พระกาศยปะ11 จากการคน้ควา้จิตรกรรมทงักาทิเบต

                                                 
9 เรื]องเดียวกนั, 74. 
10 เรื]องเดียวกนั. 
11 Alice Getty, The Gods of Northern Buddhism : Their History, Iconography and Progressive 

Evolution through the Northern Buddhist Countries, 37. 
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สมยัคริสตศ์ตวรรษที� TO เป็นตน้มา ผูศึ้กษาไม่พบรูปพระรัตนสัมภวะที�เป็นองคป์ระธานในภาพ จึง
ได้หยิบยกจิตรกรรมทังกาทิเบตสมยัคริสต์ศตวรรษที� Ta รูปพระรัตนสัมภวะ (ภาพที� P7) มา
เทียบเคียงกบัประติมานวทิยา เนื�องจากเห็นวา่การแสดงวรรณะและมุทรามีความใกลเ้คียงตามประติ
มานวทิยา แมว้า่ในจิตรกรรมทงักานี�จะอยูใ่นรูปสัมโภคกายก็ตาม 
 

    
 

ภาพที� P� พระอมิตาภะ จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที� TQ 
ที�มา : Jeff Watt, Amitabha Buddha [Online], accessed 20 June 2011. Available from 
http://www.himalayanart.org/image.cfm/85.html 

 
พระอมิตาภะ พระนามของพระองค์หมายถึง ผูเ้ปล่งแสงอนัไม่สิ�นสุด มีพระนาม

ภาษาทิเบตวา่ โอปาเม (hOd-dpag-med) เรื�องราวของพระอมิตาภะปรากฏอยูใ่นคมัภีร์หลายเล่ม 
อาทิ คัมภีร์สัทธรรมปุณฑริกสูตรซึ� งพรรณนาว่าทรงเป็นพระพุทธเจ้าบนพุทธเกษตรด้านทิศ
ตะวนัตก คมัภีร์มหาสุขาวดีวยุหสูตรได้กล่าวถึงการเข้าถึงพุทธภาวะและการเพ่งสมาธิถึงพุทธ
เกษตรสุขาวดีซึ� งเป็นพุทธเกษตรของพระอมิตาภะ12 

พระอมิตาภะทรงเป็นประธานแห่งตระกูลปัทมะซึ� งมีปัทมะหรือดอกบวัสีชมพูเป็น
สัญลกัษณ์ ซึ� งสื�อถึงจิตที�บริสุทธิN อนัเป็นธรรมชาติของสรรพสัตว ์นอกจากนี� ยงัทรงมีบาตรเป็น

                                                 
12 ผาสุข อินทราวธุ, พทุธปฏิมาฝ่ายมหายาน, 60. 
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สัญลกัษณ์ดว้ย รูปลกัษณ์ของพระองคที์�ปรากฏนั�นทรงกระทาํธยานมุทราดว้ยพระหตัถ์ทั�งสองขา้ง
หรือปางสมาธิอนัแสดงถึงความบริสุทธิN  ส่องสว่างและแผ่ซ่านของปัญญาณานแห่งการวิเคราะห์
หรือสะทอ้นในระดบัละเอียด13 พระอมิตาภะทรงประทบัอยู่ทางทิศตะวนัตกซึ� งเป็นทิศของพระ
อาทิตยย์ามเยน็ที�มีทอ้งฟ้าเป็นสีแดง วรรณะของพระองคจึ์งแทนดว้ยสีแดงดงัเช่นทอ้งฟ้ายามเยน็นี�
ดว้ย นอกจากนี�ทรงมีธาตุไฟเป็นธาตุประจาํซึ� งเปรียบดั�งการรู้แจง้ฉับพลนั พาหนะประจาํพระองค์
คือนกยูงซึ� งเป็นสัตวที์�กินพิษงูเป็นอาหาร สื�อแทนถึงการชําระล้างจิตวิญญาณ นั�นคือ จากพิษงู
แปรเปลี�ยนมาสู่ขนหางที�งดงามของนกยูงได้ อกุศลก็สามารถเป็นปัจจยัให้เกิดกุศลได้เช่นกัน14 
จิตรกรรมทงัการูปพระอมิตาภะเป็นที�นิยมในพุทธศิลป์ทิเบตหลายสมยั อาทิ ในคริสตศ์ตวรรษที� TQ 
(ภาพที� P�) เป็นตน้ 

พระอมิตาภะมีนางปราชญาคือ พระนางปาณฑรา พระโพธิสัตวป์ระจาํพระองค์คือ
พระอวโลกิเตศวร และพระมานุษิพุทธประจาํพระองคคื์อพระศากยมุนี นอกจากนี�หากพระอมิตาภะ
ทรงอยู่ในรูปสัมโภคกายหรือทรงเครื�อง และไม่มีนางปราชญาจะทรงพระนามว่า พระอมิตายุส 
(Amitayus) ซึ� งพระนามหมายถึงผูป้ระทานอายยุนืยาว15 ทรงมีพระนามภาษาทิเบตวา่ เซปาเม (Ts’e-
dpag-med) 

พระอโมฆสิทธิ พระนามมีความหมายว่า ผูส้ําเร็จโดยไม่พลาดหรือผูส้ําเร็จโดย
สมบูรณ์ มีพระนามภาษาทิเบตวา่ ทอนทุบ (Don-grub) พระอโมฆสิทธิทรงเป็นพระพุทธเจา้ประจาํ
ทิศเหนือ ทรงมีวรรณะเขียวซึ� งสื�อถึงสีของตน้ไมใ้บหญา้ สีของธรรมชาติอนัสงบนิ�งและผอ่นคลาย 
และยงัสื�อถึงการเป็นที�พึ�งพิงทางจิตอีกดว้ย16 ทั�งยงัสอดคลอ้งกบัมุทราของพระองค ์คือ อภยัมุทรา
ในพระหัตถ์ขวาโดยที�พระหตัถ์ซ้ายวางไวที้�พระเพลาแบบสมาธิ ซึ� งอภยัมุทรานี� สื�อถึงการปกป้อง
คุ้มครองจากภัยอันตรายทั� งปวง รูปลักษณ์ของพระอโมฆสิทธิในจิตรกรรมทังกาทิเบตสมัย
คริสต์ศตวรรษที� TO เป็นตน้มาผูศึ้กษาไม่พบว่าแสดงเป็นองค์ประธานในภาพอย่างเด่นชัด จึงได้
หยบิยกพระอโมฆสิทธิในรูปสัมโภคกายซึ�งเป็นจิตรกรรมทงักาทิเบตสมยัคริสตศ์ตวรรษที� T7 (ภาพ
ที� PO) มาเทียบเคียงแทน โดยเห็นวา่แสดงวรรณะและมุทราตามที�ประติมานวทิยาอา้งไว ้

                                                 
13 สุมาลี มหณรงคช์ยั, พระชินพทุธะหา้พระองค ์: พระพทุธเจา้ในรูปกายทิพยต์ามคติของมหายาน

และวชัรยาน, 90. 
14 เรื]องเดียวกนั, 92. 
15 Alice Getty, The Gods of Northern Buddhism : Their History, Iconography and Progressive 

Evolution through the Northern Buddhist Countries, 37. 
16 สุมาลี มหณรงคช์ยั, พระชินพทุธะหา้พระองค ์: พระพทุธเจา้ในรูปกายทิพยต์ามคติของมหายาน

และวชัรยาน, 117. 
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ภาพที� PO พระอโมฆสิทธิในรูปสัมโภคกาย จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที� T7 
ที�มา : Jeff Watt, Amoghasiddhi Buddha [Online], accessed 26 June 2011. Available from 
http://www.himalayanart.org/image.cfm/91096.html 

 
พระองค์ทรงมีวิศววชัรหรือวชัรไขวเ้ป็นสัญลกัษณ์อนัหมายถึงพลงัชีวิตที�ประกอบ

ไปดว้ยพลงัเชิงลบ (วชัระแนวนอน) และพลงัเชิงบวก (วชัระแนวดิ�ง) นั�นคือ สภาวะทางโลกและ
พลงัทางจิตวญิญาณ และทรงมีธาตุลมเป็นธาตุประจาํพระองคซึ์� งลมนี�ผลกัดนัจิตวิญญาณไปสู่ความ
หลุดพน้17 ทรงมีครุฑซึ� งสื�อถึงโลกเป็นพาหนะประจาํพระองค์ นางปราชญาของพระองค์คือพระ
นางตารา พระโพธิสัตวป์ระจาํพระองคคื์อพระวศิวปาณี และพระมานุษิพุทธคือพระไมเตรยะ18 

เมื�อพิจารณารูปลกัษณ์ของจิตรกรรมทงัการูปพระธยานิพุทธเจา้ 5 พระองค์ของวดั
โพธิN เยน็แลว้ จะเห็นไดว้า่ปรากฏรูปลกัษณ์สอดคลอ้งกบัประติมานวิทยา 2 พระองค ์นั�นคือ พระอมิ
ตาภะและพระอโมฆสิทธิ ซึ� งแสดงวรรณะและมุทราเป็นไปตามที�ระบุไวใ้นประติมานวิทยาทุก
ประการ ส่วนพระไวโรจนะ พระอกัโษภยะ และพระรัตนสัมภวะ มีมุทราที�แตกต่างออกไปจากประ
ติมานวิทยา คือ พระหตัถ์ทั�งสองขา้งของพระไวโรจนะกระทาํธรรมจกัรมุทราที�ดูแตกต่างออกไป

                                                 
17 ฉตัรสุมาลย ์กบิลสิงห์ ษฏัเสน, พระพทุธศาสนาแบบธิเบต (กรุงเทพมหานคร : ศูนยไ์ทยธิเบต, 

2538), 127. 
18 Alice Getty, The Gods of Northern Buddhism : Their History, Iconography and Progressive 

Evolution through the Northern Buddhist Countries, 42. 
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จากมุทราที�ควรจะเป็น คือ พระหตัถ์ซ้ายตั�งขึ�นเล็กนอ้ยโดยฝ่าพระหัตถ์หนัเขา้ดา้นใน พระองัคุฐ 
(นิ�วโป้ง) จรดเขา้กบัพระดชันี (นิ�วชี� ) ส่วนพระกนิษฐา (นิ�วกอ้ย) ถูกเกี�ยวให้อยูใ่นพระหตัถ์ขวาซึ� ง
หงายฝ่าพระหัตถ์ออก19 แต่ในภาพนี� ดูเหมือนกระทาํดชันีมุทราดว้ยพระหตัถ์ทั�งสองขา้งและนาํมา
ประสานกนัไวที้�พระอุระ มุทราที�ผดิเพี�ยนไปของพระไวโรจนะในจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิN เยน็นี�  
ไม่สอดคลอ้งกบัธรรมจกัรมุทราตามรูปลกัษณ์ของพระไวโรจนะในพุทธศิลป์ของทิเบต 

ส่วนพระอกัโษภยะและพระรัตนสัมภวะในจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิN เย็นกลับ
กระทาํมุทราสลบักนั คือ พระอกัโษภยะกระทาํวรทมุทราและพระรัตนสัมภวะกระทาํภูมิสปรรศ
มุทรา เมื�อเปรียบเทียบกบัจิตรกรรมทงักาของทิเบตรูปพระอกัโษภยะ (ภาพที� Pa) และพระรัตน
สัมภวะ (ภาพที� P7) จะเห็นไดว้า่มุทราของพระพุทธเจา้ทั�งสองเป็นไปตามที�ประติมานวิทยาระบุไว ้
จากการศึกษาเปรียบเทียบผูศึ้กษาเห็นวา่มุทราที�ผิดแปลกไปจากประติมานวิทยาของพระอกัโษภยะ
และพระรัตนสัมภวะดงักล่าว หากไม่เกิดจากความผิดพลาดที�ศิลปินวาดสลบัมุทรากนั ก็อาจเกิดได้
จากการลงสีสลบัพระองคก์นั อยา่งไรก็ตามจากพระนามภาษาจีนที�ปรากฏอยูข่า้งใตภ้าพนั�นต่างระบุ
พระนามที�สอดคลอ้งกบัวรรณะของพระพุทธเจา้แต่ละพระองคซึ์� งเป็นไปไดว้่าเป็นการเขียนพระ
นามเพิ�มเติมในภายหลงั 
 

2. พุทธเกษตรสุขาวดี แนวคิดเรื�องดินแดนบริสุทธิN ที�พุทธศาสนิกชนปรารถนาไปอุบติั 
ณ ที�นั�น มีมาตั�งแต่สมยัของพระนาคารชุนที�ผูค้นตั�งจิตไปอุบติัยงัสวรรค์ชั�นดุสิต เพื�อรอคอยพระ  
ไมเตรยะมาบงัเกิดเป็นพระพุทธเจา้พระองคสุ์ดทา้ย20 พระพุทธศาสนาลทัธิมหายานและวชัรยาน มี
ความเชื�อว่าพระพุทธเจา้แต่ละพระองคมี์อาณาจกัรหรือพุทธเกษตรของพระองคเ์อง ซึ� งหากตั�งจิต
และปฏิบติัดีสรรพสัตวก์็สามารถไปบงัเกิดในพุทธเกษตรเหล่านี� ได ้พุทธเกษตรที�เป็นที�รู้จกัและ
นิยมมากที�สุดคือ สุขาวดี อนัเป็นพุทธเกษตรของพระอมิตาภะที�ตั�งอยูท่างทิศตะวนัตก ในประเทศ
จีนและญี�ปุ่นความเชื�อเรื� องพุทธเกษตรสุขาวดีเป็นที�นิยมนับถืออย่างมาก โดยกาํเนิดเป็นนิกาย
เฉพาะที�ชื�อวา่ นิกายสุขาวดี หรือ นิกายเชงโทว้ ในประเทศจีน และ นิกายชิน ในประเทศญี�ปุ่น 

คมัภีร์ของพระพุทธศาสนาลทัธิมหายานมีอยู่หลายฉบบัที�กล่าวสรรเสริญถึงพุทธ
เกษตรสุขาวดี และสนบัสนุนให้ผูที้�ศรัทธาตั�งจิตอธิษฐานไปบงัเกิดที�นั�น อาทิ รัตนกูฏสูตร, อวตงั
สกสูตร, สัทธรรมปุณฑริกสูตร, มหาเมฆสูตร, ทุนทุภิราชาสูตร, พุทธธยานสมาธิสาครสูตร, ศูราง

                                                 
19 สุมาลี มหณรงคช์ยั, พระชินพทุธะหา้พระองค ์: พระพทุธเจา้ในรูปกายทิพยต์ามคติของมหายาน

และวชัรยาน, 142. 
20 สุมาลี มหณรงคช์ยั, พทุธศาสนามหายาน (กรุงเทพมหานคร : ศยาม, 2546), `ab. 
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คมสมาธิสูตร, กรุณปุณฑริกสูตร หรือ มหาสันนิปาตสูตร และ อมิตายสูุตรอุปเทศ เป็นตน้21 สําหรับ
นิกายสุขาวดีในประเทศจีนและญี�ปุ่นถือคมัภีร์สุขาวดีวยุหสูตรเป็นสําคญั22 ซึ� งถูกแปลเป็นภาษาจีน
หลายครั� งตั�งแต่ปี ค.ศ. TaP – TOR แต่ฉบบัที�ไดรั้บความนิยมมากเป็นผลงานแปลของท่านกุมารชีพ 
(Kumarajiva) ที�แปลในช่วงปี ค.ศ. aRW คมัภีร์สุขาวดีวยุหสูตรแบ่งเป็น มหาสุขาวดีวยุหสูตร (The 
Larger Sukhavativyuha Sutra) และ จุลสุขาวดีวยุหสูตร (The Smaller Sukhavativyuha Sutra)23 
นอกจากนี�ยงัไดน้บัคมัภีร์ อมิตายรุธยานสูตร (Amitayurdhyana Sutra) ที�กล่าวถึงพระศากยมุนีทรงชี�
หนทางการปฏิบติัไปสู่พุทธเกษตรสุขาวดีแก่พระมเหสีของพระเจา้อชาตศตัรู 

เนื�อหาของมหาสุขาวดีวยุหสูตรกล่าวถึงพระเกียรติคุณของพระอมิตาภะเมื�อครั� งยงั
บาํเพ็ญบารมีในภพชาติมนุษย ์ในคมัภีร์มหาสุขาวดีวยุหสูตรระบุว่า ครั� งนั�นพระอมิตาภะทรงเป็น
กษตัริยที์�ไดมี้โอกาสเฝ้าพระพุทธเจา้โลเกศวรราช เมื�อพระองคฟั์งพระธรรมจนเกิดความเลื�อมใสจึง
ไดอ้อกผนวชเป็นภิกษุนามวา่ พระธรรมกร ซึ� งทรงตั�งมหาปณิธานไว ้aP ประการ เพื�อประโยชน์ต่อ
สรรพสัตวภ์ายหลงัที�ได้บรรลุพุทธภูมิแล้ว24 นอกจากนี� ยงัอธิบายถึงพุทธเกษตรสุขาวดีอนัวิจิตร 
พระโพธิสัตวส์าวก W พระองค์ สรรพสัตวที์�สถิตย ์การบาํเพ็ญเพียรและละอกุศลต่าง ๆ เพื�อเขา้สู่
พุทธเกษตรนี�  รวมถึงลกัษณะแห่งการบงัเกิดของแต่ละบุคคลในพุทธเกษตรสุขาวดี สําหรับจุล
สุขาวดีวยหุสูตร เป็นคมัภีร์ที�เนน้อธิบายถึงพุทธเกษตรของพระอมิตาภะไวโ้ดยเฉพาะ ซึ� งกล่าวถึงคาํ
เทศนาธรรมของพระศากยมุนีเกี�ยวกบัพุทธเกษตรสุขาวดีประทานแก่พระสารีบุตรและเหล่าพระ
สาวกที�กรุงสาวตัถี 

ในคมัภีร์จุลสุขาวดีวยหุสูตรอธิบายคุณลกัษณะของพุทธเกษตรสุขาวดีที�ประกอบไป
ดว้ยสถานที�ต่าง ๆ พืชพนัธ์ุ อญัมณีอนัมีค่า สรรพสัตวที์�สถิตยใ์นที�นั�นซึ� งลว้นดีเลิศ งดงาม บริสุทธิN  
และสุขสบายโดยปราศจากสัตวห์รืออมนุษยที์�ชั�วร้าย เป็นดินแดนที�สรรพสัตวมี์แต่ความสุขไร้ซึ� ง
ความทุกข์จึงเป็นที�มาของชื�อ สุขาวดี ทั�งนี� คมัภีร์จุลสุขาวดีวยุหสูตรยงัอธิบายคุณลักษณะของ
พระอมิตาภะหรือพระอมิตายสุ และวธีิที�ผูศ้รัทธาสามารถเขา้ถึงยงัพุทธเกษตรสุขาวดี 

นอกจากนี�ผูที้�ไปเกิดในพุทธเกษตรสุขาวดีจะบงัเกิดภายในดอกบวัในสระโบกขรณี 
โดยระยะเวลาในการบานขึ�นอยูก่บัการบาํเพญ็บารมีของแต่ละคน การบงัเกิดในดอกบวัเองนี� เรียกวา่ 
อุปปาติกะ หรือ เกิดเอง ผูที้�บงัเกิดแลว้ไม่มีการแบ่งแยกเพศหรือวรรณะ ไม่มีเชื�อชาติ อายุ เรื�อยไป

                                                 
21 เรื]องเดียวกนั, cde. 
22 บางครัf งปรากฏในชื]อ อมิตายสูุตร 
23 ผาสุข อินทราวธุ, พทุธปฏิมาฝ่ายมหายาน, ga. 
24 สุมาลี มหณรงคช์ยั, พทุธศาสนามหายาน, `a`. 
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จนถึงโรคภยัไขเ้จบ็ใด ๆ ผูที้�อุบติัในแดนสุขาวดีลว้นจะไดบ้รรลุถึงนิพพาน เมื�อปรารถนาสิ�งใดก็จะ
ไดส้มประสงค ์จะไดย้ินเสียงธรรมบรรยายของพระอมิตาภะและพระโพธิสัตวอ์ยูเ่สมอ จนกว่าจะ
หลุดพน้25 

หากพิจารณาเปรียบเทียบกบัคมัภีร์มหาสุขาวดีวยุหสูตรแล้ว คล้ายกบัว่าคมัภีร์จุล
สุขาวดีวยุหสูตรเป็นฉบบัย่อจากคมัภีร์เล่มใหญ่ แต่คมัภีร์ทั�งสองนี� ปรากฏรายละเอียดบางประการ
แตกต่างกนั อาทิ สถานที�และพระสาวกที�พระศากยมุนีทรงแสดงธรรม โดยในคมัภีร์เล่มใหญ่กล่าว
ว่าพระศากยมุนีแสดงธรรมที�เขาคิชฌกูฏ ใกลเ้ขตเมืองราชคฤห์ และทรงสนทนากบัพระอานนท ์
ต่างจากคมัภีร์เล่มยอ่ที�กล่าววา่ทรงแสดงธรรมที�เชตวนาราม เมืองสาวตัถี โดยทรงสนทนากบัพระ
สารีบุตร นอกจากนี� คมัภีร์ทั� งสองยงัอธิบายถึงแนวทางการปฏิบติัเพื�อไปบงัเกิดในพุทธเกษตร
สุขาวดีแตกต่างกนั26 

จิตรกรรมทงัการูปพุทธเกษตรสุขาวดี (ภาพที� PP) ถูกพบที�มูลนิธิพนัดาราจาํนวน 1 
ภาพ โดยประดิษฐานไว้ที�มูลนิธิพันดารา อ.เมือง จ.นนทบุรี ถูกสร้างด้วยเทคนิคภาพพิมพ์
คอมพิวเตอร์บนผืนผา้จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีขนาด 65 x 46 เซนติเมตร และถูก
ลอ้มกรอบดว้ยผา้ตามแบบประเพณีจิตรกรรมทงักาของทิเบต จิตรกรรมทงักานี�  รศ. ดร. กฤษดาวร
รณ หงศล์ดารมภ ์ไดรั้บมอบจากพระฑากีนีปัลเดน เชอโซ (Kandroma Palden Chotso) ซึ� งเดินทาง
มาบรรยายธรรมเรื�องวิถีแห่งพระอมิตาภะที�ประเทศไทยเมื�อปี พ.ศ. 2549 ในครั� งนั�นทางมูลนิธิพนั
ดาราไดน้าํจิตรกรรมทงักาชิ�นนี�ไปแสดงที�การประชุม 

องค์ประกอบสําคญัในจิตรกรรมทงัการูปพุทธเกษตรสุขาวดีนี� เน้นที�พระอมิตาภะซึ� ง
เป็นองคป์ระธานประจาํพุทธเกษตรทางดา้นทิศตะวนัตกแห่งนี� เป็นสําคญั โดยพระองคมี์ขนาดใหญ่
ที�สุดและประทบัอยูกึ่�งกลางภาพ ทางดา้นรายละเอียดโดยรอบพระองคน์ั�นถูกถ่ายทอดเป็นภาพของ
พุทธเกษตรสุขาวดีที�ประกอบไปดว้ยเหล่าพระพุทธเจา้ พระโพธิสัตว ์เหล่าเทพยดา และเหล่าสรรพ
สัตว์ทั�งหลายที�มาบงัเกิดหรือเคลื�อนมายงัพุทธเกษตรแห่งนี� เพื�อฟังพระธรรมของพระอมิตาภะ 
รวมทั�งถ่ายทอดถึงลกัษณะของอาคารสถานที�และสิ�งแวดลอ้มต่าง ๆ ที�ประกอบอยู่ในพุทธเกษตร
สุขาวดี 

                                                 
25 เรื]องเดียวกนั, 207. 
26 เรื]องเดียวกนั, 202 – `ag. 
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ภาพที� PP พุทธเกษตรสุขาวดี จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา อ.เมือง จ.นนทบุรี 
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ภาพที� PQ แผนภาพจิตรกรรมทงัการูปพุทธเกษตรสุขาวดีของมูลนิธิพนัดารา 
 
จากแผนภาพ (ภาพที� PQ) พระอมิตาภะองค์ประธาน (A1) ทรงอยู่ในรูปลักษณ์

โดยทั�วไปของพระพุทธเจา้ที�ปรากฏในพุทธศิลป์ทิเบต อาทิ ทรงจีวร มีอูรณา อุษณีษะ และพระ
กรรณยาว เป็นตน้ อีกทั�งยงัมีรูปลกัษณ์สําคญัตามประติมานวิทยาของพระอมิตาภะเหมือนดงัเช่น
พระอมิตาภะในจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิN เยน็ที�ได้อธิบายแล้วขา้งตน้ ได้แก่ ทรงมีวรรณะแดง 
ประทบัวชัราสนะเหนือฐานจนัทร์แบนบนปัทมาสนะกลีบหลากสี พระหัตถ์ทั�งสองกระทาํธยาน
มุทราไวที้�พระเพลา นอกจากนี�ยงัปรากฏลกัษณะสาํคญัอื�นที�ไม่ปรากฏในจิตรกรรมทงัการูปพระอมิ
ตาภะของวดัโพธิN เยน็ อาทิ พระองคท์รงอุม้บาตรซึ� งเป็นสัญลกัษณ์ประจาํพระองคโ์ดยภายในบรรจุ
กลศสีทองซึ� งคลา้ยกบักลศแห่งความอายุยืนของพระอมิตายุส และบนฝ่าพระหตัถ์และฝ่าบาทของ
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พระองค์ยงัปรากฏลวดลายธรรมจักรสีทองซึ� งเป็นหนึ� งในมหาบุรุษลักษณะ 32 ประการ ใน
จิตรกรรมทงักานี�ยงัปรากฏรูปนกยงูซึ� งเป็นพาหนะประจาํพระองคไ์วที้�อาสนะซึ� งรองรับปัทมาสนะ
ของพระองคอี์กประการหนึ�ง 

เบื�องขวาและซ้ายของพระอมิตาภะมีพระโพธิสัตวส์าวก 2 พระองค ์คือ พระอวโลกิ
เตศวร (A2) และพระมหาสถามปราปต์ (A3) ซึ� งต่างมีหน้าที�ช่วยเหลือสรรพสัตวใ์ห้พน้จากความ
ทุกขเ์ช่นเดียวกบัพระอมิตาภะ พระนามและบทบาทของพระโพธิสัตวส์าวก 2 พระองคนี์�ปรากฏอยู่
ในคมัภีร์มหาสุขาวดีวยุหสูตร วรรคที� 28 เรื� องประภาสแห่งมหาบุรุษ แต่คมัภีร์ดังกล่าวไม่ได้
พรรณนาถึงรูปลกัษณ์ของทั�งสองพระองค์อย่างละเอียด อย่างไรก็ตามประติมานวิทยาเกี�ยวกับ
พระอวโลกิเตศวรและพระมหาสถามปราปต์ก็สามารถสืบคน้ได้จากคมัภีร์อื�น เช่น คมัภีร์สาธน
มาลา เป็นตน้ 

พระอวโลกิเตศวรที�ปรากฏในจิตรกรรมทงัการูปพุทธเกษตรสุขาวดีของมูลนิธิพนั
ดารานี�  ทรงมีวรรณะขาว ประทบัยืนบนฐานจนัทร์แบนเหนือปัทมาสนะ พระองค์ฉลองพระองค์
งดงามแบบพระโพธิสัตว ์พระอวโลกิเตศวรนั�นทรงมีหลายรูปลกัษณ์โดยในที�นี�ทรงมีพระเศียรเดียว 
4 พระกร 2 พระบาท ในพระหตัถ์ทั�งสี�นั�นพระหตัถ์คู่แรกทรงกระทาํอญัชลีมุทราพร้อมทั�งประคอง
จินดามณีไวที้�พระอุระ ส่วนพระหัตถ์คู่รองขา้งขวาทรงถือมาลา (Mala) หรือสร้อยประคาํและถือ
ปัทมะในพระหตัถ์ซ้าย จากรูปลกัษณ์ดงักล่าวสอดคลอ้งกบัประติมานวิทยาของพระอวโลกิเตศวร
ในรูปพระษฑกัษรีโลเกศวร (Sadaksari Lokesvara) หรือพระเชนเรซี (sPyan-ras-gzigs) ในภาษา
ทิเบต ซึ� งระบุอยู่ในคมัภีร์สาธนมาลาว่า ทรงมีวรรณะขาว มี a พระกร ถือปัทมะในพระหัตถ์ซ้าย
และมาลาในพระหตัถข์วา และอีก W พระหตัถ์กระทาํอญัชลีมุทราไวที้�พระอุระ27 พระอวโลกิเตศวร
รูปลกัษณ์ดงักล่าวนี� เป็นที�นิยมในทิเบต และหากปรากฏในพุทธศิลป์พระองคม์กัประทบันั�ง 

ทางดา้นพระมหาสถามปราปตที์�ปรากฏในจิตรกรรมทงัการูปพุทธเกษตรสุขาวดีนี�  
ทรงประทับยืนบนอาสนะแบบเดียวกันกับพระอวโลกิเตศวร พระองค์มีวรรณะนํ� าเงิน ฉลอง
พระองคง์ดงามแบบพระโพธิสัตว ์พระองคมี์พระเศียรเดียว 2 พระกรโดยพระหตัถ์ขวาถือวชัระยื�น
ออกดา้นขา้งและพระหตัถ์ซ้ายถือฆณัฏา (Ghanta) หรือกระดิ�ง ไวที้�พระอุระ ขอ้มูลทางประติมาน
วิทยาเกี�ยวกบัพระมหาสถามปราปต์มีอยู่ไม่มากนกั โดยระบุว่าพระองค์ประทบัยืน พระหัตถ์ขวา
กระทาํวติรรกมุทรา และพระหตัถซ์า้ยกระทาํวรทมุทรา โดยไม่ปรากฏสัญลกัษณ์ใด ๆ28 แต่จากประ
ติมานวิทยาดงักล่าวนี� เห็นไดว้่าไม่สอดคลอ้งกบัรูปลกัษณ์ของพระมหาสถามปราปต์ที�ปรากฏใน
                                                 

27 Benoytosh Bhattacharyya, The Indian Buddhist Iconography, c`i. 
28 Alice Getty, The Gods of Northern Buddhism : Their History, Iconography and Progressive 

Evolution through the Northern Buddhist Countries, ccj. 
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จิตรกรรมทงัการูปพุทธเกษตรสุขาวดีเท่าที�ควร นอกจากนี�ในทิเบตนั�นพระมหาสถามปราปตไ์ม่เป็น
ที�นิยมเท่าในประเทศจีนและญี�ปุ่น ฉะนั�นพุทธศิลป์ของพระองคน์อกจากปรากฏในรูปพุทธเกษตร
สุขาวดีแลว้ พุทธศิลป์ที�สร้างในเนื�อหาอื�นจึงปรากฏรูปของพระองคไ์ม่มากนกั 

อยา่งไรก็ตาม ในจิตรกรรมทงัการูปพุทธเกษตรสุขาวดีที�เป็นกรณีศึกษาจะเห็นไดว้า่  
พระอวโลกิเตศวรทรงประทบัยนือยูเ่บื�องขวาและพระมหาสถามปราปตป์ระทบัยืนอยูเ่บื�องซ้ายของ
พระอมิตาภะ ซึ� งตาํแหน่งดงักล่าวสอดคลอ้งกบัจิตรกรรมทงักาทิเบตรูปพุทธเกษตรสุขาวดีภาพอื�น 
เช่น จิตรกรรมทงักาทิเบตคริสต์ศตวรรษที� 18 (ภาพที� QR) คริสต์ศตวรรษที� 19 (ภาพที� QT) และ
คริสต์ศตวรรษที� 20 (ภาพที� QW) เป็นตน้ หากแต่ในคมัภีร์มหาสุขาวดีวยุหสูตร วรรคที� WP เรื� อง 
ประภาสแห่งมหาบุรุษ ระบุวา่พระอวโลกิเตศวรทรงประทบัอยูเ่บื�องซ้ายและพระมหาสถามปราปต์
ประทบัทางเบื�องขวาแทน ดังนั�นจึงเป็นลกัษณะประการหนึ� งที�พุทธศิลป์ทิเบตถ่ายทอดเนื�อหา
แตกต่างไปจากที�ปรากฏในคมัภีร์ มหาสุขาวดีวยุหสุตร วรรคที� WP เรื�อง ประภาสแห่งมหาบุรุษ มี
ดงันี�  

...ยงัมีโพธิสัตว์สององค์ผูเ้ป็นเลิศ มีประภาสรุ่งเรืองด้วยเดช ส่องฉายไปยงัตตรีสหัส
มหาสหสัโลกธาตุ 

พระอานนทเ์ถระเจา้ทูลวา่ อนัโพธิสตัวท์ั�งสองนั�น มีนามวา่กระไรพระเจา้ขา้ 
รับสั�งว่า อวโลกิเตศวร T มหาสถามปราปต์ T โพธิสัตวท์ั� งสองนี� ไดบ้าํเพ็ญโพธิสัตวจริยา

ในสหาโลกธาตุ แลว้จึงไปอุบติัที�โลกธาตุแห่งนั�น ไดเ้ฝ้าอยูเ่บื�องซา้ยขวาของพระอมิตายสุอรหันต

สมัมาสมัพทุธะ...29 

นอกจากพระโพธิสัตวส์าวกทั�งสองพระองคแ์ลว้ ในจิตรกรรมทงักานี� ยงัประกอบไป
ดว้ยพระโพธิสัตวส์ําคญัอีก P พระองค์ หรือที�เรียกวา่ อษัฏมหาโพธิสัตว ์ (Astamahabodhisattvas) 
ซึ� งแบ่งเป็น W กลุ่ม กลุ่มละ a พระองค ์ต่างประทบัอยูบ่นปัทมาสนะใกลก้บัพระอวโลกิเตศวรและ
พระมหาสถามปราปต์ พระโพธิสัตว์ a พระองค์ที�ประทับอยู่ฝั� งเดียวกับพระอวโลกิเตศวร 
ประกอบดว้ย พระโพธิสัตวที์�มีวรรณะแดง (B1), เหลือง (B2), นํ� าเงินเขม้ (B3) และเขียว (B4) ส่วน
พระโพธิสัตว์อีก a พระองค์ประทับอยู่ฝั�งเดียวกับพระมหาสถามปราปต์ ประกอบด้วย พระ
โพธิสัตวว์รรณะนํ�าเงินปางดุ (B5) พระโพธิสัตวว์รรณะขาว (B6) และแดง W พระองค ์(B7 และ B8) 

                                                 
29 มหาสุขาวดีวยหุสุตร วรรคที] `k ประภาสแห่งมหาบุรุษ. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



157 

 
 

ภาพที� QR พุทธเกษตรสุขาวดี จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบตภาคตะวนัออก คริสตศ์ตวรรษที� TP 
ที�มา : Jeff Watt, Amitabha Buddha [Online], accessed 20 June 2011. Available from 
http://www.himalayanart.org/image.cfm/77.html 
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ภาพที� QT พุทธเกษตรสุขาวดี จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบตภาคตะวนัออก คริสตศ์ตวรรษที� TQ 
ที�มา : Jeff Watt, Amitabha Buddha [Online], accessed 20 June 2011. Available from 
http://www.himalayanart.org/image.cfm/90723.html 
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ภาพที� QW พุทธเกษตรสุขาวดี จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบตภาคตะวนัออก คริสตศ์ตวรรษที� WR 
ที�มา : Jeff Watt, Amitabha Buddha [Online], accessed 20 June 2011. Available from 
http://www.himalayanart.org/image.cfm/15276.html 

 
อษัฏมหาโพธิสัตวป์รากฏอยูใ่นพระพุทธศาสนาลทัธิมหายานและวชัรยานเป็นพระ

สาวกของพระพุทธเจา้ ซึ� งคลา้ยคลึงกบัพระอรหนัตสาวกในพระพุทธศาสนาลทัธิเถรวาท อษัฏมหา
โพธิสัตว ์ประกอบดว้ย พระสมนัตภทัร พระวชัรปาณี พระอวโลกิเตศวร พระมญัชุศรี พระไมเตรยะ 
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พระอากาศครรภ์ (Akasagarbha) พระกษิติครรภ์ (Ksitigarbha) และพระสรรวนิวรณวิษกัมภิน 
(Sarvanivaranaviskambhin)30 

พระสมนัตภทัรในพระพุทธศาสนาลทัธิวชัรยานแบบทิเบตส่วนใหญ่ที�ปรากฏมกัอยู่
ในสถานะของพระอาทิพุทธประจาํของนิกายนิงมะ ซึ� งมกัปรากฏในรูปเปลือยพระวรกาย แต่ในอีก
ดา้นหนึ� งพระองค์ก็ทรงถูกรู้จกัในสถานะของพระโพธิสัตวเ์ช่นกนั โดยทรงฉลองพระองค์งดงาม
ตามแบบพระโพธิสัตว ์ในพระหัตถ์ซ้ายถือจินดามณีอนัเป็นสัญลกัษณ์ประจาํพระองค ์หรือจินดา
มณีอาจถูกรองรับดว้ยอุตปาละที�ทรงถือเอาไวใ้นเบื�องซ้าย ส่วนพระหัตถ์ขวาทรงกระทาํวิตรรก
มุทรา หากทรงประทบัร่วมในกลุ่มอษัฏมหาโพธิสัตว ์พระหัตถ์ขวาทรงกระทาํวิตรรกมุทราและ
พระหตัถ์ซ้ายกระทาํวรทมุทราโดยต่างถือกา้นดอกบวัที�รองรับจินดามณีและวชัระอยู่ในเบื�องขวา
และซา้ยตามลาํดบั ในกรณีนี�ทรงมีวรรณะเหลือง31 อยา่งไรก็ตามรูปลกัษณ์ของพระสมนัตภทัรแบบ
พระโพธิสัตวนี์� เป็นรูปลกัษณ์ที�ปรากฏในพุทธศิลป์ชวา ส่วนรูปลกัษณ์สําหรับพุทธศิลป์ทิเบตผู ้
ศึกษายงัไม่พบขอ้มูลที�ระบุไวอ้ยา่งชดัเจน 

พระวชัรปาณีทรงดาํรงสถานะเป็นปางดุร้ายของพระวชัรธร และเป็นพระโพธิสัตว์
ในตระกลูของพระอกัโษภยะ โดยทั�วไปทรงอยูใ่นรูปดุร้าย มีวรรณะนํ� าเงินเขม้หรือขาวและทรงถือ
วชัระเป็นสัญลกัษณ์ประจาํพระองค ์ในกรณีที�ประทบัในกลุ่มอษัฏมหาโพธิสัตว ์ทรงปรากฏในรูป
ประทบัยืน อาจทรงถือวชัระในพระหัตถ์ขวาและพระหัตถ์ซ้ายกระทาํวรทมุทรา หรือทรงกระทาํว
รทมุทราและวิตรรกมุทราโดยถือกา้นดอกบวัที�รองรับวชัระและฆณัฏา ซึ� งกรณีดงักล่าวพระองค์มี
วรรณะขาว32 

พระมญัชุศรีทรงเป็นพระโพธิสัตวแ์ห่งปัญญา ทรงมีขฑัคะ (Khadga) หรือดาบและปุ
สตกะ (Pustaka) หรือคมัภีร์เป็นสัญลกัษณ์ประจาํพระองค ์รูปลกัษณ์ของพระองคมี์อยูห่ลากหลาย 
ซึ� งผูศึ้กษาไดอ้ธิบายไวใ้นรายละเอียดจิตรกรรมทงัการูปพระมญัชุศรี 7 พระองค ์สําหรับพระไมเต
รยะนั�น ในทิเบตพระองค์ไดรั้บนบัถือทั�งในสถานะของพระพุทธเจา้ในอนาคตและพระโพธิสัตว ์
หากทรงอยูใ่นสถานะของพระพุทธเจา้จะทรงมีรูปลกัษณ์ตามแบบพระพุทธเจา้โดยพระหตัถ์ทั�งสอง
กระทาํธรรมจกัรมุทรา ประทบัหอ้ยพระบาท หากทรงดาํรงสถานะของพระโพธิสัตวจ์ะทรงประทบั
ห้อยพระบาทเช่นกนั พระองค์ทรงฉลองพระองค์ตามแบบพระโพธิสัตวโ์ดยปรากฏสถูปจาํลอง
                                                 

30 Lokesh Chandra, Dictionary of Buddhist Iconography no. 1 (New Delhi : International 
Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1999 – 2003), 55. 

31 Alice Getty, The Gods of Northern Buddhism : Their History, Iconography and Progressive 
Evolution through the Northern Buddhist Countries, je. 

32 Ibid., i`. 
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ประดับที�ศิราภรณ์ของพระองค์ ที�พระหัตถ์ทั� งสองกระทาํธรรมจกัรมุทราและอาจทรงถือก้าน
ดอกบวัที�รองรับสัญลกัษณ์ประจาํพระองค ์คือ กลศ และธรรมจกัร ในกรณีที�พระโพธิสัตวไ์มเตรยะ
ประทบัยืน พระหตัถ์ทั�งสองกระทาํวิตรรกมุทราและวรทมุทราโดยถือกลศ และมีหนงัเลียงผาพาด
ไวที้�พระองัสาซา้ย33 พระไมเตรยะทรงมีวรรณะทอง 

พระอากาศครรภ์ทรงเป็นหนึ� งในกลุ่มอษัฏมหาโพธิสัตว ์พระองค์ประทบัยืนโดย
กระทาํวิตรรกมุทราและวรทมุทรา ทรงมีดวงอาทิตยแ์ละปุสตกะเป็นสัญลกัษณ์ซึ� งถูกรองรับโดย
ดอกบวัในเบื�องขวาและซา้ยตามลาํดบั34 ประติมานวทิยาไม่ไดร้ะบุถึงวรรณะของพระองค ์

พระกษิติครรภเ์ป็นที�รู้จกัในอินเดียตั�งแต่คริสตศ์ตวรรษที� a หากแต่ไม่เป็นที�นิยม แต่
หลงัจากคริสตศ์ตวรรษที� O พระกษิติครรภ์ไดรั้บการนบัถือในสถานะของพระโพธิสัตวแ์ห่งธรณี 
เนื�องจากในพระพุทธศาสนาลทัธิมหายานเชื�อว่าพระองค์ถูกเรียกโดยพระศากยมุนีเพื�อเป็นสักขี
พยานที�พระศากยมุนีสามารถเอาชนะมารได ้พระกษิติครรภไ์ดรั้บการนบัถือจากพระปณิธานของ
พระองค์ที�จะทรงช่วยเหลือทุกสรรพสัตวจ์ากนรกในช่วงที�พระศากยมุนีสิ�นไปและรอการบงัเกิด
ของพระไมเตรยะ ในพุทธศิลป์ของทิเบตปรากฏรูปพระกษิติครรภ์ไม่มากนกั แต่ทรงปรากฏเป็น
หนึ�งในอษัฏมหาโพธิสัตว ์หากดาํรงสถานะดงักล่าวพระกษิติครรภท์รงฉลองพระองค์งดงามแบบ
พระโพธิสัตว ์ทรงมีวรรณะเขียวหรือขาว ประทบัยืน พระหัตถ์ขวากระทาํวิตรรกมุทรา พระหัตถ์
ซ้ายกระทาํวรทมุทรา สัญลกัษณ์ประจาํพระองค์คือจินดามณี โดยถูกรองรับด้วยดอกบวัที�อยู่ใน
ระดบัพระองัสาขวา และบางครั� งปรากฏปุสตกะถูกรองรับโดยดอกบวัที�อยูใ่นระดบัพระองัสาซ้าย 
หรืออาจทรงถือกลศ และพระหตัถข์วากระทาํอภยัมุทรา35 

พระสรรวนิวรณวษิกมัภินปรากฏในคมัภีร์สัทธรรมปุณฑริกสูตรโดยระบุวา่พระองค์
ทรงสนทนากับพระศากยมุนี (พระโคตมพุทธเจ้า) เมื�อพระองค์ประทบัร่วมในกลุ่มอษัฏมหา
โพธิสัตว ์ทรงมีวรรณะขาวหรือเทา พระหตัถ์ขวากระทาํวิตรรกมุทราและพระหตัถ์ซ้ายกระทาํวรท
มุทรา ทรงมีดวงจนัทร์เตม็ดวงและปุสตกะเป็นสัญลกัษณ์ประจาํพระองค์36 

จากประติมานวิทยาของพระอษัฏมหาโพธิสัตวนี์�  พระโพธิสัตวที์�มีวรรณะแดง (B1) 
ทรงมีพระเศียรเดียว a พระกร ทรงถือมาลาและปัทมะเป็นสัญลกัษณ์ และพระหตัถ์อีกคู่ทรงกระทาํ
อญัชลีมุทรา รูปลกัษณ์ภายนอกของพระโพธิสัตวพ์ระองค์นี� จะเห็นไดว้่าเป็นรูปลกัษณ์ของพระษ

                                                 
33 Ibid., `i. 
34 Ibid., cac. 
35 Ibid., ca`. 
36 Ibid., cae. 
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ฑกัษรีโลเกศวรดงัที�ไดก้ล่าวไปแลว้ หากแต่กรณีนี� ทรงมีวรรณะแดงแทนวรรณะขาว ทั�งนี�ปรากฏ
บุคคลลกัษณะคลา้ยพระพุทธเจา้ซึ� งในที�นี� คือผูที้�สถิตยอ์ยู่ในพุทธเกษตรสุขาวดี กาํลงัถวายเครื�อง
สักการะแด่พระษฑกัษรีโลเกศวร 

พระโพธิสัตวว์รรณะเหลือง (B2) ทรงกระทาํวรทมุทราในพระหตัถ์ขวาและวิตรรก
มุทราในพระหตัถ์ซ้ายโดยถือกา้นปัทมะที�รองรับสัญลกัษณ์คลา้ยดวงจนัทร์เต็มดวง พระโพธิสัตว์
วรรณะนํ� าเงิน (B3) พระหตัถ์ขวากระทาํมุทราไม่ชดัเจนแต่ทรงถือกา้นปัทมะที�รองรับขฑัคะ ส่วน
พระหตัถ์ซ้ายกระทาํวรทมุทรา พระโพธิสัตวว์รรณะเขียว (B4) ทรงกระทาํวรทมุทราในพระหัตถ์
ขวาและวติรรกมุทราในพระหตัถซ์า้ยโดยถือกา้นปัทมะ จากรูปลกัษณ์ของพระโพธิสัตว ์3 พระองค์
ดงักล่าว ไม่ปรากฏสัญลกัษณ์ประจาํพระองคช์ดัเจนเพียงพอต่อการระบุพระนามของพระองคไ์ด ้ 

ทางดา้นพระโพธิสัตวอี์ก a พระองคท์างฝั�งพระมหาสถามปราปตน์ั�น พระโพธิสัตว์
วรรณะนํ�าเงินปางดุ (B5) ทรงเป็นพระโพธิสัตวเ์พียงพระองคเ์ดียวในกลุ่มนี� ที�ปรากฏในปางดุคลา้ย
พระธรรมบาลและประทบัอาลีฒาสนะ พระองค์ทรงถือวชัระไวใ้นพระหัตถ์ขวาเหนือพระเศียร 
และพระหตัถซ์า้ยถือปาศะ (Pasa) หรือบ่วง จากรูปลกัษณ์ดงักล่าวสอดคลอ้งกบัประติมานวิทยาของ
พระวชัรปาณี พระโพธิสัตวว์รรณะขาว (B6) ทรงประทบันั�งโดยทา้วพระหตัถ์ขวาไว ้และพระหตัถ์
ซา้ยกระทาํวิตรรกมุทราโดยถือปัทมะ รูปลกัษณ์ของพระองคน์ั�นไม่ปรากฏสัญลกัษณ์เฉพาะที�บ่งชี�
วา่ทรงเป็นพระโพธิสัตวพ์ระองคใ์ด 

พระโพธิสัตวว์รรณะแดง (B7) แมมุ้ทราในพระหตัถ์ทั�งสองขา้งไม่ชดัเจน แต่ปรากฏ
ขฑัคะและปุสตกะอยูบ่นปัทมะที�พระองคถื์อไว ้สัญลกัษณ์ดงักล่าวบ่งชี� วา่พระองคเ์ป็นพระมญัชุศรี
อยา่งชดัเจน ส่วนพระโพธิสัตวว์รรณะแดง (B8) พระองคสุ์ดทา้ย ทรงกระทาํวรทมุทราในพระหตัถ์
ขวาและวิตรรกมุทราในพระหัตถ์ซ้าย โดยถือกา้นปัทมะที�รองรับกลศ การปรากฏกลศที�เห็นได้
เด่นชดัเป็นเครื�องบ่งชี� วา่พระองคคื์อพระไมเตรยะอยา่งชดัเจน ทั�งนี� ยงัปรากฏหนงัเลียงผาพาดไวที้�
พระองัสาซา้ยของพระองคด์ว้ย 

อษัฏมหาโพธิสัตว์ทั� งแปดพระองค์นี�  แมว้่าจะไม่สามารถระบุตาํแหน่งของพระ
สมนัตภทัร พระอากาศครรภ์ พระกษิติครรภ์ และพระสรรวนิวรณวิษกมัภิน ว่าอยู่ในตาํแหน่งใด 
เนื�องจากสัญลกัษณ์ที�ปรากฏนั�นไม่ชดัเจน แต่เมื�อเปรียบเทียบรูปลกัษณ์ของอษัฏมหาโพธิสัตวใ์น
จิตรกรรมทงักาทิเบตรูปพุทธเกษตร สมยัคริสตศ์ตวรรษที� 18, 19 และ 20 แลว้ (ภาพที� QV) จะเห็น
ได้ว่า บางครั� งทุกพระองค์ก็แสดงวรรณะเหมือนกันหรือแตกต่างกันได้ ดังเช่นที�ปรากฏใน
จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา ผูศึ้กษาเห็นว่าเป็นไปไดที้�จุดประสงคข์องการแสดงรูปลกัษณ์
อษัฏมหาโพธิสัตวไ์ม่ใช่เพื�อแสดงความสาํคญัทางรูปลกัษณ์ของแต่ละพระองค ์แต่เพื�อแสดงให้เห็น
ถึงกลุ่มพระมหาโพธิสัตว ์8 พระองคที์�อยูห่อ้มลอ้มพระอมิตาภะมากกวา่ 
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ภาพที� QV การเปรียบเทียบรายละเอียดรูปลกัษณ์ของอษัฏมหาโพธิสัตวใ์นรูปพุทธเกษตรสุขาวดี  
 จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา (ภาพที� PP), จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบตภาค
 ตะวนัออก คริสตศ์ตวรรษที� 18 (ภาพที� QR), คริสตศ์ตวรรษที� 19 (ภาพที� QT) และ
 คริสตศ์ตวรรษที� 20 (ภาพที� QW) (เรียงลาํดบัจากบนลงล่าง) 
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ทางตอนบนของภาพเหนือพระเศียรของพระอมิตาภะ ปรากฏพระพุทธเจา้มากมาย
หลายกลุ่ม โดยจดัเป็นกลุ่มดงันี�  ดงันี�  พระธยานิพุทธเจา้ 7 พระองค์ (C1) ประทบัอยู่กึ� งกลางตอน
บนสุด, พระพุทธเจา้ในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต V พระองค ์(C2) ประทบัถดัลงมาดา้นล่างของกลุ่ม
พระธยานิพุทธเจา้, พระพุทธเจา้ทั�งสิบทิศ TR พระองค ์(C3) โดยประทบัอยู่ทางดา้นเบื�องขวาและ
ซ้ายของกลุ่มพระธยานิพุทธเจา้ขา้งละ 7 พระองค์ และพระพุทธเจา้ � พระองคจ์ากภูมิทั�งหก (C4) 
โดยประทบัอยู่เบื�องขวาและซ้ายของกลุ่มพระพุทธเจ้าในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ข้างละ V 
พระองค ์

พระธยานิพุทธเจ้า 5 พระองค์ (C1) ทรงปรากฏในรูปสัมโภคกายโดยทรงเครื� อง
งดงามแบบพระโพธิสัตว ์และต่างมีวรรณะและกระทาํมุทราประจาํแต่ละพระองค์ ไดแ้ก่ พระไว
โรจนะทรงมีวรรณะขาว และกระทาํธรรมจกัรมุทรา พระรัตนสัมภวะทรงมีวรรณะเหลืองและ
กระทาํวรทมุทรา พระอมิตาภะทรงมีวรรณะแดงและกระทาํธยานมุทรา พระอกัโษภยะทรงมี
วรรณะนํ� าเงินและกระทาํภูมิสปรรศมุทรา และพระอโมฆสิทธิทรงมีวรรณะเขียวและกระทาํอภยั
มุทรา ทุกพระองค์ทรงประทบัวชัราสนะเหนือฐานจนัทร์แบนบนปัทมาสนะท่ามกลางหมู่เมฆและ
สายรุ้ง รูปลกัษณ์ของพระธยานิพุทธเจา้ 5 พระองคนี์�สอดคลอ้งตามประติมานวิทยาของพระองค์ที�
ไดก้ล่าวไปแลว้ในจิตรกรรมทงัการูปพระธยานิพุทธเจา้ 5 พระองคข์องวดัโพธิN เยน็ 

พระพุทธเจา้ในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต V พระองค ์(C2) ซึ� งแต่ละพระองคท์รงอยู่
ในรูปลกัษณ์ของพระพุทธเจา้ ทรงมีวรรณะทอง ห่มจีวร ประทบัวชัราสนะเหนือฐานจนัทร์แบน
บนปัทมาสนะท่ามกลางแมกไม้ ทั� งนี� พระพุทธเจ้าในกลุ่มนี� แตกต่างกันเพียงเล็กน้อย นั�นคือ 
พระพุทธเจา้พระองค์กลางทรงกระทาํภูมิสปรรศมุทรา ส่วนอีก 2 พระองค์ทางเบื�องซ้ายและขวา
ทรงกระทาํธรรมจกัรมุทรา จากรูปลกัษณ์ดงักล่าวผูศึ้กษาไดส้ันนิษฐานวา่พระพุทธเจา้ V พระองคนี์�
ทรงเป็นพระทีปังกร (Dipamkara) พระศากยมุนี และพระไมเตรยะ ซึ� งเป็นพระพุทธเจา้ในอดีต 
ปัจจุบนั และอนาคตตามลาํดบั เนื�องจากตามประติมานวิทยานั�น พระทีปังกรและพระไมเตรยะทรง
กระทาํธรรมจกัรมุทราเป็นสัญลกัษณ์ ส่วนพระศากยมุนีทรงกระทาํภูมิสปรรศมุทราเป็นสัญลกัษณ์ 
พระพุทธเจา้ V พระองคข์องกลุ่มนี�บางครั� งถูกเรียกวา่ พระพุทธเจา้แห่งสามกาล (Three Buddhas of 
the three times)37 

พระพุทธเจา้ทั�งสิบทิศ 10 พระองค์ (C3) ปรากฏในรูปลกัษณ์แบบพระพุทธเจา้ มี
วรรณะทอง และต่างประทบัยืนอยูบ่นหมู่เมฆทางมุมบนซ้ายและขวาของภาพ ขา้งละ 5 พระองค ์

                                                 
37 Jeff Watt, Subject : Three Buddhas of the three times [Online], accessed 24 June 2011. 

Available from http://www.himalayanart.org/search/set.cfm?setID=1754 
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นอกจากแต่ละพระองคท์รงกระทาํมุทราที�เหมือนกนัและต่างกนับา้งแลว้ ก็ไม่ปรากฏสัญลกัษณ์ใด
ที�สามารถระบุไดถึ้งพระนามหรือกลุ่มของพระองค ์

 

 
 

ภาพที� Qa สังสารวฏั จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที� TP 
ที�มา : Jeff Watt, Wheel of Life [Online], accessed 24 June 2011. Available from 
http://www.himalayanart.org/image.cfm/�QaaO.html 
 

ส่วนพระพุทธเจา้กลุ่มสุดทา้ยคือพระพุทธเจา้ 6 พระองค์จากภูมิทั�งหก (C4) อยู่ทาง
ดา้นบนซ้ายและขวาของภาพ ขา้งละ 3 พระองค ์ทางดา้นฝั�งซ้ายประกอบไปดว้ยพระพุทธเจา้ที�มี
วรรณะเหลืองแดงทรงถือบาตร วรรณะขาวทรงถือพิณ และวรรณะเขียวทรงถือขฑัคะและเสื�อเกราะ 
ส่วนทางดา้นฝั�งขวาประกอบไปดว้ยพระพุทธเจา้ที�มีวรรณะแดงทรงถือกลศสีทอง วรรณะนํ� าเงิน
ทรงถือปุสตกะ และวรรณะนํ� าเงินทรงถือไฟและสังข ์จากการเปรียบเทียบกบัพระพุทธเจา้แห่งภูมิ
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ทั�งหกในจิตรกรรมทงักาทิเบตรูปสังสารวฏัสมยัคริสต์ศตวรรษที� TP (ภาพที� Qa) จะเห็นได้ว่า
พระพุทธเจ้า V พระองค์ทางด้านขวาของภาพ คือพระพุทธเจ้าประจํามนุษย์ภูมิ (ถือบาตร) 
พระพุทธเจา้ประจาํเทวภูมิ (ถือพิณ) และพระพุทธเจา้ประจาํอสุรภูมิ (ถือขฑัคะและเสื�อเกราะ) ส่วน
พระพุทธเจ้า V พระองค์ทางด้านซ้ายของภาพ คือ พระพุทธเจ้าประจําเปรตภูมิ (ถือกลศ) 
พระพุทธเจา้ประจาํเดรัจฉานภูมิ (ถือปุสตกะ) และพระพุทธเจา้ประจาํนรกภูมิ (ถือไฟและสังข)์38 

จากการศึกษาเนื�อหาในคมัภีร์มหาสุขาวดีวยุหสูตรและจุลสุขาวดีวยุหสูตร ผูศึ้กษา
เห็นวา่มีเพียงกลุ่มพระพุทธเจา้ทั�งสิบทิศ 10 พระองคเ์ท่านั�นที�มีความใกลเ้คียงกบัเนื�อหาที�ปรากฏใน
คมัภีร์สุขาวดีวยุหสูตรทั�งสองฉบบั ส่วนพระพุทธเจา้อีก V กลุ่มไม่ไดถู้กระบุไวใ้นคมัภีร์ทั�งสอง
ฉบบัอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามผูศึ้กษาเห็นว่ามีความเป็นไปได้ที�ศิลปินผูส้ร้างงานตอ้งการสื�อ
ความหมายของพระพุทธเจา้ที�ประจาํอยูใ่นพุทธเกษตรอื�นทั�วทุกทิศและพระปัจเจกพุทธเจา้ทั�งหลาย
กล่าวสรรเสริญสดุดีแด่พระอมิตาภะ 

...ดูก่อนอานนท ์โลกธาตุภาคเบื�องบูรพาทิศอนัคณนานบัไดด้ั�งเมด็ทรายแห่งคงคานที ภายใน
โลกธาตุหนึ�ง ๆ นั�น ยงัมีพระพทุธเจา้จาํนวนเท่าทรายแห่งคงคา ที�ต่างแสดงลกัษณะแห่งพระชิวหา
ที�ไพศาลและยืดยาว เปล่งรัศมีสว่างไปหาประมาณมิได ้ต่างรับสั�งดว้ยสัตยวาจา สรรเสริญสดุดี
กุศลอนัเป็นอจินไตยของพระอมิตายุสอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า อนัพระพุทธเจ้าในโลกธาตุ
จาํนวนเท่าทรายแห่งคงคาในทิศาทั�งสี� ทิศเบื�องบนและทิศเบื�องล่างก็กล่าวสดุดีอยูเ่ช่นกนั ดว้ยเหตุ
ไฉนนั�นฤๅ เพราะมีพระประสงค์ยงัให้สรรพสัตวใ์นทิศาอื�น ๆ ได้สดับนามของพระพุทธเจ้า
พระองค์นั�น แลว้เกิดวิศุทธิจิต ระลึกถึง จดจาํ ยึดเป็นสรณะแลว้ถวายสักการบูชา จนสามารถ
บงัเกิดจิตศรัทธาบริสุทธิN ตั�งมั�น อุทิศกุศลมูลทั�งหมดดว้ยที�สุดแห่งใจ และตั�งปณิธานไปอุบติัยงั
โลกธาตุแห่งนั�น เพราะเมื�อไดอุ้บติัตามปณิธานนั�นแลว้ ยอ่มบรรลุถึงความมิเสื�อมถอยจนถึงพระ
อนุตรสมัมาสมัโพธิ...39 

ทางดา้นฉากหลงับริเวณกึ�งกลางภาพปรากฏตน้ไมแ้ละปราสาทอยู่เบื�องหลงัประภา
วลีของพระอมิตาภะ ตน้ไมใ้หญ่นี� มีดอกสีชมพู ส้ม และแดงทั�งตูมและแยม้บานอยูม่ากมายซึ� งคลา้ย
กบัดอกไมที้�ประดบัอยู่เบื�องหลงัประภาวลีของพระพุทธเจา้หรือพระโพธิสัตวใ์นจิตรกรรมของ
ทิเบต หากแต่ตน้โพธินี�ยงัประดบัดว้ยแถบผา้สีแดงและสายสร้อยสีทองประดบัอญัมณีและสายระยา้
มากมาย ซึ� งคลา้ยคลึงกบัเครื�องประดบัของพระโพธิสัตว ์รูปลกัษณ์ดงักล่าวนี� ไดป้รากฏอยูใ่นคมัภีร์
มหาสุขาวดีวยหุสูตร วรรคที� T7 โพธิมณฑล ดงันี�  

                                                 
38 สุลกัษณ์ ศิวรักษ ์อธิบายวา่ทรงโปรดเปรตโดยประทานอาหารจากบาตร. สุลกัษณ์ ศิวรักษ ์[ส. ศิว

รักษ]์, ของดีจากธิเบต (กรุงเทพมหานคร : คณะกรรมการศาสนาเพื]อการพฒันา, 2530), ia. 
39 มหาสุขาวดีวยหุสูตร วรรคที] `g พระพทุธเจา้ทั]วทศทิศทรงสดุดี. 
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...อีกในมณฑลบริเวณนั�น ยงัมีโพธิพฤกษสู์งสี�ร้อยหมื�นลี�  โคนตน้มีปริมณฑลโดยรอบหา้พนั
โยชน์ กิ�งและใบแผ่ออกไปสี�แขนงกวา้งยี�สิบหมื�นลี�  มีธรรมชาติสําเร็จด้วยมณีรัตนะนานัปการ 
ดอกผลก็ผลิบานสะพรั�ง ส่องแสงสดใสเรืองรองทั�วบริเวณ ยงัมีรัตนมณีวรรณะต่าง ๆ คือแดง ฟ้า 
เขียว ขาว เป็นราชาแห่งรัตนะทั�งปวงมาร้อยเรียงเป็นสร้อยเกยรูะ บรรดาแกว้อญัมณีมาประชุมกนั
ประดบัตบแต่งหมู่เสารัตนะ กงัสดาลแลกระดิ�งทองคาํมีแขวนระยา้อยูร่ะหวา่งเสาโดยรอบ รัตนชา
ละที�ถกัทอเป็นข่ายแหที�วิจิตรก็บรรจงคลุมอยู่บนนั�น วรรณะสีสันนับร้อยพนัหมื�นประการต่าง
เปล่งประกายรายระยบั มีดวงไฟหาประมาณจาํนวนมิไดเ้ปล่งแสงสวา่งไสวไปไม่สิ�นสุด...40 

ฉะนั�นตน้โพธิในจิตรกรรมทงัการูปพุทธเกษตรสุขาวดีก็ถูกถ่ายทอดรูปลกัษณ์ได้
สอดคล้องตามประติมานวิทยาในคมัภีร์มหาสุขาวดีวยุหสูตร ทั�งนี� ในคมัภีร์ดงักล่าวยงัระบุอีกว่า
หากผูใ้ดได้สัมผสัตน้โพธินี� ด้วยผสัสะทั�งหกแล้ว จะตั�งมั�นในธรรมจนสามารถตรัสรู้ได้ สําหรับ
ปราสาทซึ� งอยู่เบื�องหลงัตน้โพธิมีลกัษณะอาคาร 3 ชั�น โดยมีหลงัคาสีทองที�ไดรั้บอิทธิพลจาก
สถาปัตยกรรมจีนปรากฏเด่นชดั อีกทั�งยงัประดบัตกแต่งหลงัคาด้วยสร้อยระยา้สีทอง จินดามณี 
กลศบรรจุจินดามณี และฉตัร จากการศึกษาเนื�อหาในคมัภีร์สุขาวดีวยุหสูตรทั�งสองฉบบั ไม่ปรากฏ
การอธิบายรูปลกัษณ์ปราสาทของพระอมิตาภะอย่างเฉพาะเจาะจง หากแต่ปรากฏการกล่าวถึงหอ
แสดงธรรม วิหาร หอทศันาและระเบียงที�รายลอ้มพระอมิตาภะอยู่ในคมัภีร์มหาสุขาวดีวยุหสูตร 
วรรคที� 16 ว่าดว้ย วิหารและหอทศันา ซึ� งอาคารต่าง ๆ เหล่านี� เป็นที�ประทบัของพระโพธิสัตวที์�
สถิตยอ์ยูใ่นพุทธเกษตรสุขาวดี เนื�อหาของวรรคที� T� วา่ดว้ย วหิารและหอทศันา มีดงันี�  

...อันหอแสดงธรรม วิหาร หอทัศนาและระเบียงที�รายรอบของพระอมิตายุสอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจา้ ก็มีธรรมชาติสาํเร็จดว้ยสัปตรัตนะเช่นกนั ยงัมีมณีมุกดาขาวใสถกัทอร้อยเรียง
อยา่งวจิิตร สุกปลั�งหาสิ�งเปรียบมิได ้บรรดาปราสาทแลวิหารที�โพธิสัตวท์ั�งหลายอาศยัอยูก็่ดุจกนั
ฉะนี�  ในนั�นบา้งกาํลงัสากจัฉาธรรม บา้งสาธยายธรรม บา้งกาํลงันอ้มรับธรรม บา้งก็ฟังธรรม บา้ง
กาํลงัประพฤติธรรม บา้งพิจารณามรรคธรรมและเจริญฌาน บา้งก็สนทนา สาธยาย น้อมรับแล
สดบัธรรมอยู่กลางนภากาศก็มี บา้งก็พิจารณามรรคธรรมและเจริญฌาน บา้งไดบ้รรลุโสดาบัน 
สกิทาคามี อนาคามีและอรหนัต ์ผูย้งัมิบรรลุถึงการอภิเษกเป็นธรรมราชกุมาร ก็ไดลุ้ถึงการอภิเษก
ซึ�งจกัพิจารณามรรค กล่าวมรรค เจริญมรรคดว้ยตนเอง ไม่มีผูใ้ดเลยที�จกัมิเกิดปีติโสมนสั...41 

เมื�อพิจารณาในจิตรกรรมทงัการูปพุทธเกษตรสุขาวดีของมูลนิธิพนัดาราจะเห็นวา่มี
อาคารคลา้ยสถาปัตยกรรมจีนขนาดเล็กลอ้มที�ประทบัของพระอมิตาภะอยู่ 4 ดา้น ภายในปรากฏ
บุคคลคลา้ยพระพุทธเจา้ในกิริยากาํลงัเทศนาธรรมและฟังธรรมบา้ง ซึ� งอาคารเหล่านี�สอดคลอ้งตาม
เนื�อหาในคมัภีร์วรรคที� 16 ที�ไดก้ล่าวไปขา้งตน้มากกวา่ แต่มีความเป็นไปไดที้�การเพิ�มปราสาทที�

                                                 
40 มหาสุขาวดีวยหุสูตร วรรคที] ci โพธิมณฑล. 
41 มหาสุขาวดีวยหุสูตร วรรคที] 16 วหิารและหอทศันา. 
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ประทบัให้พระอมิตาภะเพื�อให้เกิดความสอดคล้องกบัปราสาทที�ประทบัของพระโพธิสัตวที์�อยู่
โดยรอบพระองค ์

จิตรกรรมทังการูปพุทธเกษตรสุขาวดีของมูลนิธิพันดาราในตําแหน่งกึ� งกลาง
ทางดา้นล่างสุดของภาพ ปรากฏสระบวัรูปห้าเหลี�ยมซึ� งมีบนัไดทางขึ�นดา้นหนึ� ง มีรั� วกั�นสีนํ� าเงิน
และแดงเรียบ ภายในสระปรากฏพระโพธิสัตวป์ระทบัอยู่ 8 พระองค์ ซึ� งแบ่งเป็นพระโพธิสัตวที์�
ประทบัอยู่ทางฝั�งซ้าย 3 พระองค์ และทางฝั�งขวา 5 พระองค์ ส่วนดอกบวัภายในสระนั�นปรากฏ
บุคคลอยูภ่ายใน บา้งกาํลงัคูต้วัอยูภ่ายในดอกบวั บา้งกาํลงัลอยออกมาจากดอกบวั บา้งกาํลงัเดินขึ�น
จากสระบวั และบางคนกาํลงัพายเรืออยูภ่ายในสระ ลกัษณะและบุคคลต่าง ๆ ที�ปรากฏในสระบวันี�
ถูกระบุอยูใ่นคมัภีร์มหาสุขาวดีวยุหสูตรอย่างชดัเจน เช่น ในวรรคที� 24 ว่าดว้ย อุบติัสามระดบัชั�น 
และวรรคที� 39 วา่ดว้ย พระไมเตรยะพรรณนาสิ�งที�ไดย้ล เนื�องจากเป็นเนื�อหาที�อธิบายวิถีทางของ
การไปบงัเกิดยงัพุทธเกษตรสุขาวดีของผูศ้รัทธาหลงัจากเสียชีวิตไปแลว้ โดยบุคคลเหล่านี� จะไป
บงัเกิดเอง หรือที�เรียกวา่ อุปปาติกะ ภายในดอกบวั นอกจากนี� ในคมัภีร์ อมิตายุรธยานสูตร ยงัระบุ
ไวช้ดัเจนวา่ พุทธเกษตรสุขาวดีมีการจดัแบ่งระดบัของผูที้�จะไปอุบติัตามคุณสมบติัหรือกรรมที�ติด
ตวัมา รวมทั�งระบุถึงระยะเวลาการบานของดอกบวัไปผูน้ั�นไปบงัเกิดดว้ย42 และเมื�อผูน้ั�นใกลสิ้�นใจ 
พระอมิตาภะพร้อมดว้ยพระโพธิสัตวส์าวกและพระโพธิสัตว ์ภิกษุสาวก และเทพยดาทั�งหลายจะ
เสด็จมารับผูน้ั�น 

ส่วนพระโพธิสัตว ์ 8 พระองคที์�อยูภ่ายในสระทางดา้นฝั�งซ้าย 3 พระองค ์คือ พระษ
ฑกัษรีโลเกศวรประทบัอยูต่รงกลาง เคียงขา้งดว้ยพระนางตารา (Tara) วรรณะขาวและเขียว ซึ� งเป็น
นางปราชญาของพระองค์ พระนางตาราทั�งสองพระองค์นี� ผูศึ้กษาจะอธิบายโดยละเอียดในหมวด
พระโพธิสัตวรู์ปพระนางตารา ทางดา้นพระโพธิสัตว ์ 5 พระองคที์�ประทบัทางดา้นฝั�งขวาของสระ 
ทรงมีวรรณะเหลือง, แดง สีหมอก, ขาว และเขียว ทุกพระองค์ไม่ปรากฏสัญลกัษณ์เฉพาะที�ชดัเจน 
ผูศึ้กษาจึงไม่สามารถระบุพระนามหรือบทบาทของพระโพธิสัตว ์5 พระองคใ์นกลุ่มนี� ได ้อยา่งไรก็
ตามการปรากฏเหล่าพระโพธิสัตวอ์ยูภ่ายในสระบวันี� เป็นไปไดที้�ตอ้งการสื�อถึงการรับผูที้�เพิ�งบงัเกิด
ใหม่จากดอกบวัเขา้สู่พุทธเกษตรสุขาวดี 

สําหรับรูปลกัษณ์ของสระบวันั�นไดรั้บการอธิบายอย่างชดัเจนไวใ้นคมัภีร์สุขาวดีว
ยุหสูตรทั�งสองฉบบั โดยปรากฏอยู่ในคมัภีร์มหาสุขาวดีวยุหสูตร วรรคที� 17 ว่าดว้ย องคคุณแห่ง
นํ� าพุและสระโบกขรณี ซึ� งพรรณนาไวอ้ย่างละเอียดทั�งลกัษณะของตน้ไมร้อบสระ ดอกบวัภายใน
สระ ระดับนํ� า การไหลของนํ� า ลักษณะของสระที�ประดับประดาไปด้วยรัตนะต่าง ๆ มากมาย 

                                                 
42 สุมาลี มหณรงคช์ยั, พทุธศาสนามหายาน, ``i. 
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รวมทั�งผลอนัเป็นกุศลเมื�อไดส้ัมผสัถึงเสียงคลื�นนํ�าในสระ นอกจากนี�การพรรณนาลกัษณะอนัวิจิตร
อศัจรรยข์องสระโบกขรณียงัปรากฏในคมัภีร์จุลสุขาวดีวยหุสูตร หรือ อมิตายสูุตร อีกดว้ย ดงันี�  

...ดูก่อนศาริบุตร! อนึ�ง สุขาวดีโลกธาตุมีสระโบกขรณีทั�งหลายอนัแลว้ดว้ยรัตนะ 7 ประการ 
เปี� ยมดว้ยอษัฎางคิกวารี43 รายระยบัไปด้วยทรายทอง และมีบันได 4 บนัไดโดยรอบทั� ง 4 ทิศ 
งดงามน่าดูดว้ยรัตนะ 4 ประการ คือทอง, เงิน, ไพฑูรย,์ ผลึก มีหอเรือนประกอบดว้ย ทอง, เงิน, 
ไพฑูรย,์ ผลึก, ทบัทิม, มรกตและบุศราคมั สระโบกขรณีเหล่านั�นมีดอกปทุมอนัมีธรรมชาติ, สี, 
แสง, ความน่าดู, เขียว, เหลือง, แดง ขาว ใหญ่ประมาณเท่ากงเกวียน, และหอมกรุ่น ศาริบุตรเอย! 
พทุธเกษตรนั�นประดบัดว้ยองคคุณประจาํพทุธเกษตรเห็นปานนี� ...44 

อย่างไรก็ตามสระบวัหรือสระโบกขรณีที�ปรากฏในจิตรกรรมทงัการูปพุทธเกษตร
สุขาวดีของมูลนิธิพนัดารา ไม่ไดมี้รูปลกัษณ์อนัน่าอศัจรรยต์ามที�ระบุไวใ้นคมัภีร์ทุกประการ เช่น มี
บนัไดทางขึ�นเพียงทางเดียวแตกต่างจากในคมัภีร์ที�ระบุวา่มีบนัได 4 ทิศ หรือการประดบัดว้ยรัตนะ
มีค่ามากมาย เป็นตน้ ถึงกระนั�นการถ่ายทอดรูปพระโพธิสัตว ์และลกัษณะของผูบ้งัเกิดจากดอกบวั
ที�แตกต่างกนัในสระโบกขรณี ก็เป็นเนื�อหาที�จิตรกรรมทงักาดงักล่าวให้ความสําคญัมากกว่าการ
ประดิษฐรู์ปลกัษณ์ของสระโบกขรณีใหเ้ป็นไปตามที�ปรากฏในคมัภีร์ 

ถดัลงมาจากสระโบกขรณี มีพระจกัรพรรดิซึ� งฉลองพระองคแ์บบกษตัริยทิ์เบตโดย
สังเกตจากการโพกผา้ที�พระเศียร ประทบัอยูบ่นบลัลงัก์ภายในปราสาท มีผูเ้ขา้สักการบูชาพระองค ์
และปรากฏจินดามณีและรัตนะที�เบื�องหน้า การปรากฏพระจกัรพรรดิในพุทธเกษตรสุขาวดีนี�  ผู ้
ศึกษายงัไม่สามารถสรุปไดถึ้งสาเหตุไดอ้ยา่งแน่ชดั หากแต่สันนิษฐานว่าอาจสื�อแทนถึงธรรมะที�
พระพุทธเจา้ศากยมุนีได้เทศนาเปรียบเทียบผูที้�ยึดติดในบุญกุศล และปรารถนาไปบงัเกิดยงัพุทธ
เกษตรสุขาวดี เหมือนดั�งพระจกัรพรรดิที�ยึดติดในเครื�องราชูปโภค กระยาหารและทรัพยอ์นัมีค่า 
ต่าง ๆ ซึ� งการเปรียบเทียบนี�ปรากฏอยูใ่นคมัภีร์มหาสุขาวดีวยหุสูตร วรรคที� aR วา่ดว้ย วิจิกิจฉานคร 
แห่งพวกเมลจัฉะ และวรรคที� aT สิ�นอาสวะจึงพบพระพุทธองค ์ดงันี�  

                                                 
43 อษัฎางคิกวรี แปลวา่ องคป์ระกอบทิวทศัน์อนัสวยวจิิตร 8 ประการ คือ 1. นํf าในสระใสราบรื]น, 2. 

ระดบันํf าลึกพอประมาณ, 3. ท่านํf าขึfน – ลง สร้างดว้ยรัตนชาติ 7 ชนิด อยูเ่หนือหาดทรายทอง, 4. แต่ละท่ามีบนัได 
4 ขัfน ทัfงหมด 4 บนัได รายรอบทัfง 4 ทิศ, 5. รอบสระบวัทัfง 7 มีตน้ไมอ้ญัมณี 7 ชนิด ที]ออกดอกออกผลตระการตา 
งดงามเกินบรรยาย, 6. ในสระมีดอกบวันานาสีนานาพนัธ์ุ ทัfงเขียว เหลือง แดง ขาว หรือนํf าเงิน, 7. บนผืนนํf า
ระหวา่งดอกบวัที]ลอยไปลอยมาคือมณีรัตนะ 7 สี และ 8. ที]ใตเ้หล่าบวับานก็จะเป็นสตัตรัตนะ ดาษดื]นอยูใ่ตพื้fนนํf า
ส่องสวา่งเรืองรอง. สุมาลี มหณรงคช์ยั, พทุธศาสนามหายาน, 208. 

44 เลี]ยง เสถียรสุต [ล. เสถียรสุต], ผูแ้ปล, พระอมิตายสูุตร หฤทยัสูตร (ฉบบัไทย – จีน) 

(กรุงเทพมหานคร : หอ้งสมุดวดัโพธิ| แมนคุณาราม, 2521), 2. 
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 ...พระผูมี้พระภาครับสั�งวา่ หากมีสรรพสัตวเ์กิดจิตวิจิกิจฉาสงสัยเคลือบแคลงอยู ่แลว้
บาํเพญ็สรรพกศุล เพื�อตั�งใจไปกาํเนิดยงัโลกธาตุแห่งนั�น โดยเป็นผูมิ้เขา้ใจปัญญาของพระพทุธะ มิ
เขา้ใจปัญญาที�หย ั�งวดัคาดเดามิได ้มิเขา้ใจปัญญาที�มิอาจสรรเสริญให้สมบูรณ์ครบถว้นไดโ้ดยง่าย 
มิเขา้ใจปัญญาของมหาพทุธยานที�กวา้งขวาง และยงัมิเขา้ใจวชิยปัญญาที�หาปัญญาอื�นมาเคียงเสมอ 
และหาคาํกล่าวที�เหมาะสมมิได ้ทั�งยงัเคลือบแคลงมิเชื�อถือในปัญญาเหล่านี�  ดุจการเชื�อถือบาปและ
บุญ แลว้จึงบาํเพญ็กศุลมูลตั�งใจไปอุบติัที�โลกธาตุแห่งนั�น...45 

 ...อุปมาพระเจา้จกัรพรรดิราช มีพนัธนาคารประกอบดว้ยรัตนะเจ็ดประการ ราชบุตร
เมื�อลุแก่โทษ จึงถูกจองจาํในนั�น ที�ซึ� งประกอบด้วยปราสาทอนังดงามตระการตา มีรัตนวิสูตร 
แท่นบรรทมทองคาํ ช่องบัญชรและพระอาสน์ที�ประดับตบแต่งวิจิตรพิสดาร เครื�องราชูปโภค 
กระยาหาร ภูษาทรง ก็ประหนึ�งพระเจา้จกัรพรรดิ ทั�งยงัมีตรวนทองคาํล่ามไวที้�เทา้ทั�งสอง...46 

นอกจากเหล่าพระพุทธเจา้ พระโพธิสัตว ์และผูที้�บงัเกิดในพุทธเกษตรสุขาวดี ที�
ปรากฏในคมัภีร์สุขาวดีวยุหสูตรทั�งสองฉบบัและคมัภีร์อมิตายุรธยานสูตร ในจิตรกรรมทงัการูป
พุทธเกษตรสุขาวดีของมูลนิธิพนัดารายงัปรากฏพระโพธิสัตว์และผูที้�บงัเกิดอยู่ในพุทธเกษตร
สุขาวดีอีกมากมาย โดยกระจายอยูท่ ั�งตอนบนและตอนล่างของภาพ ซึ� งบา้งกาํลงัเหาะเคลื�อนมาฟัง
ธรรมและสักการบูชาพระอมิตาภะ บา้งถวายเครื�องหอม ดอกไม ้หรือถือธวชั ฉัตร และบา้งถวาย
สังคีตต่อพระองค ์บุคคลในกลุ่มนี�ปรากฏอยูใ่นคมัภีร์มหาสุขาวดีวยุหสูตรอยูห่ลายครั� ง เช่น วรรคที� 
W� วา่ดว้ย ถวายสักการะและสดบัธรรม เป็นตน้ 

จิตรกรรมทงัการูปพุทธเกษตรของมูลนิธิพนัดารานี�  จากการศึกษาขา้งตน้ส่วนใหญ่
ปรากฏรูปลกัษณ์ที�สอดคลอ้งกบัคมัภีร์ในนิกายสุขาวดีที�แปลจากภาษาจีนทั�งสามฉบบั โดยถ่ายทอด
ในรูปแบ บพุท ธศิล ป์ของทิ เบต นอก จาก นี� ย ัง ได้ เพิ� ม เ ติมพ ระธ รรม บาล หรือผู ้ปก ป้อง
พระพุทธศาสนา อนัได้แก่ พระหัยครีพ (Hayagriva) และพระนางฑากินี และพระอาจารยที์�ชาว
ทิเบตนบัถือเขา้ไปดว้ย ไดแ้ก่ พระอาจารยใ์นนิกายการ์มะ กาจู ซึ� งเป็นนิกายย่อยของนิกายการ์มะ 
กาจู โดยบุคคลเหล่านี�ไม่ปรากฏอยูใ่นคมัภีร์ในนิกายสุขาวดีทั�งสามฉบบั 

พระหัยครีพ หรือ ตมัติน (rTa-mgrin) ในภาษาทิเบต พระองค์ไดรั้บการนบัถือใน
ทิเบตวา่เป็นผูคุ้ม้ครองมา้ ทรงดาํรงสถานะธรรมบาล ในจิตรกรรมทงัการูปพุทธเกษตรสุขาวดีของ
มูลนิธิพนัดารา พระหยัครีพทรงอยูท่างดา้นบนซ้ายของภาพ ปรากฏปางดุ วรรณะแดง มีพระเศียร
เดียว W พระกร W พระบาท พระองคป์ระทบัอาลีฒาสนะเหนือฐานอาทิตยสี์ทองแบนบนปัทมาสนะ 
เหนือพระเศียรของพระองค์ปรากฏเศียรม้าสีเขียว ซึ� งเป็นสัญลักษณ์สําคัญของพระองค์ แม้
สัญลกัษณ์ในพระหตัถซ์า้ยและขวาของพระองคจ์ะปรากฏไม่ชดัเจน แต่เมื�อพิจารณาจากประติมาน
                                                 

45 มหาสุขาวดีวยหุสูตร วรรคที] ja วจิิกิจฉานคร แห่งพวกเมลจัฉะ. 
46 มหาสุขาวดีวยหุสูตร วรรคที] jc สิfนอาสวะจึงพบพระพทุธองค.์ 
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วทิยาของพระองค ์จะเห็นไดว้า่รูปลกัษณ์ดงักล่าวสอดคลอ้งกบัรูปลกัษณ์ของพระหยัครีพที�ปรากฏ
โดยทั�วไป ซึ� งทรงถือขฑัคะในพระหัตถ์ขวาและปาศะในพระหัตถ์ซ้าย ประดบัพระองค์ดว้ยหนงั
เสือและศิราภรณ์หวักะโหลก47 

สําหรับพระฑากินีซึ� งอยู่ในตาํแหน่งตรงขา้มพระหัยครีพ ทรงมีวรรณะแดง เปลือย
พระวรกาย มีพระเศียรเดียว W พระกรและ W พระบาท ทรงประทบัแบบอรรถปรยงักาสนะเหนือฐาน
อาทิตยแ์บนบนปัทมาสนะ ทรงถือกรรตฤกาในพระหัตถ์ขวาและกปาลในพระหัตถ์ซ้าย พร้อมทั�ง
ประคองไม้เท้ายาว ซึ� งในที�นี�คล้ายคลึงกับขฏัวางคะที�พระฑากินีวชัรวราหิ (Vajravarahi) ทรง
ประคองไว ้จากรูปลกัษณ์ดังกล่าวผูศึ้กษาสันนิษฐานว่าพระฑากินีพระองค์นี� คือพระวชัรวราหิ 
แม้ว่าพระเศียรหมูทางด้านขวาของพระองค์จะปรากฏไม่ชัดเจน แต่ด้วยท่าทาง วรรณะ และ
สัญลกัษณ์ต่าง ๆ บ่งชี� ถึงลกัษณะเฉพาะของพระองค์48 

การปรากฏพระหัยครีพในพุทธเกษตรสุขาวดีนี� มีความเป็นไปได้ที�ตอ้งการสื�อว่า
พระองคท์รงอยูใ่นตระกูลเดียวกบัพระอมิตาภะ แต่สําหรับการปรากฏพระวชัรวราหินั�น ผูศึ้กษายงั
ไม่สามารถหาความเชื�อมโยงกบัจิตรกรรมทงัการูปพุทธเกษตรสุขาวดีได ้หากไดส้ันนิษฐานว่ามี
ความเกี�ยวขอ้งกบัการฝึกปฏิบติัในนิกายการ์มะ กาจู ซึ� งสังเกตไดจ้ากรูปพระอาจารย ์V ท่านทาง
ด้านขวาตอนกลางของภาพ ที�แต่ละท่านสวมหมวกที�มีรูปแบบเฉพาะของนิกายการ์มะ กาจู 
โดยเฉพาะพระอาจารยท่์านแรกที�สวมหมวกดาํ อนัเป็นเอกลกัษณ์ที�ทาํให้นิกายย่อยนี� บางครั� งถูก
เรียกวา่ นิกายหมวกดาํ 

จากการถ่ายทอดรูปลกัษณ์พุทธเกษตรสุขาวดีในจิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 
เมื�อเทียบจากการสร้างสรรค์เรื� องพุทธเกษตรสุขาวดีในจิตรกรรมทงักาของทิเบตในช่วงหลัง
คริสต์ศตวรรษที� T7 เป็นตน้มา โดยเฉพาะช่วงคริสต์ศตวรรษที� TP – TQ จะเห็นได้ว่ามีรูปแบบที�
คลา้ยคลึงกนัอยา่งมาก โดยเฉพาะการจดัวางตาํแหน่งของบุคคลต่าง ๆ ภายในภาพ และการเพิ�มเติม
พระหยัครีพ พระนางวชัรวราหิ และพระอาจารยทิ์เบตในนิกายการ์มะ กาจู ดงัเห็นไดจ้ากจิตรกรรม
ทงักาทิเบตรูปพุทธเกษตรสุขาวดีคริสต์ศตวรรษที� TP (ภาพที� QR) คริสตศ์ตวรรษที� TQ (ภาพที� QT) 
หรือแมแ้ต่ในตน้คริสตศ์ตวรรษที� WR (ภาพที� QW) 

การถ่ายทอดรูปลกัษณ์ของพุทธเกษตรสุขาวดีให้เห็นเด่นชัดในจิตรกรรมทงักานี�  
เป็นไปไดที้�มีจุดประสงค์เพื�อให้ผูที้�ศรัทธาหรือปฏิบติัให้บรรลุถึงพุทธเกษตรแห่งนี� ไดเ้ห็นภาพที�
ชดัเจนและถูกตอ้งตรงกนั ทั�งยงัสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์ของการสร้างจิตรกรรมทงักา อีกทั�งยงั
                                                 

47 Alice Getty, The Gods of Northern Buddhism : Their History, Iconography and Progressive 
Evolution through the Northern Buddhist Countries, cbg. 

48 Benoytosh Bhattacharyya, The Indian Buddhist Iconography, `ck. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



172 

สามารถสื�อให้ผูที้� เห็นภาพนี� เป็นส่วนหนึ� งของผูที้�ได้เห็นพุทธเกษตรสุขาวดีที�พระศากยมุนีได้
เทศนาธรรม ตามที�ระบุไวใ้นคมัภีร์มหาสุขาวดีวยหุสูตร วรรคที� VP อภิวาทพระพุทธองคบ์งัเกิดรัศมี 
และ วรรคที� VQ วา่ดว้ย พระไมเตรยะพรรณนาสิ�งที�ไดย้ล ดงันี�  

...ในกาลครั� งนั�น พระผูมี้พระภาครับสั�งกบัพระอานนท์และพระเมตไตรยโพธิสัตวว์า่ พวก
เธอได้ทัศนาปราสาททิพยมณเฑียร หอทศันาและวิหาร สระโบกขรณีแลพฤกษชาติพนาวนัที�
บริบูรณ์ประณีต วิศุทธิและอลงัการแห่งสุขาวดีโลกธาตุหรือไม่ เธอไดท้ศันาหมู่เทพในกามวจร
ธาตุ ตลอดขึ�นไปจนถึงรูปวจรทิพยภูมิ วา่จกัเกลี�ยสุคนัธชาติมาลีวลัยถ์ว้นทั�วพุทธเกษตรแห่งนั�น

หรือไม่ พระอานนททู์ลวา่ ไดแ้ลเห็นอยูพ่ระเจา้ขา้...49 

 
�. พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภา พระไภษชัยคุรุไวฑูรยประภา หรือ พระไภษชัยคุรุ ทรง

เป็นพระพุทธเจา้แห่งการรักษาโรคภยั ผูที้�บูชาพระองคเ์ชื�อวา่ทรงขจดัปัดเป่าโรคภยัไขเ้จ็บทางกาย
และรักษาโรคทางจิตใจ รวมทั�งทรงประทานสุขภาพที�ดีและอายุยืนยาว50 พระไภษชัยคุรุถูกนบัถือ
อยา่งมากในทิเบต จีน ญี�ปุ่น รวมทั�งกมัพูชา แต่ไม่ปรากฏประเพณีการนบัถือพระองคใ์นอินเดียแต่
อยา่งใด ทั�งนี�พระไภษชัยคุรุทรงมีพระนามภาษาทิเบตวา่ แมนลา (sMan bla) ซึ� งหมายถึง แพทย์51 

ความเชื�อเรื�องพระไภษชัยคุรุไม่ปรากฏตน้กาํเนิดอยา่งแน่ชดั แต่เริ�มปรากฏแนวคิด
เกี�ยวกบัพระพุทธเจา้แห่งการแพทยอ์ยูใ่นคมัภีร์ลลิตวิสตระซึ� งเป็นคมัภีร์พุทธประวติัของนิกายสร
วาสติวาทที�สรรเสริญวา่ พระพุทธเจา้ทรงเป็นแพทยผ์ูย้ิ�งใหญ่ ผูซึ้� งสามารถปลดเปลื�องความเจ็บปวด
และความทุกข์ทรมานของมนุษย ์โดยการนาํเขา้สู่กระแสแห่งนิพพาน52 แต่คมัภีร์ที�ประพนัธ์เพื�อ
อุ ทิศแด่พระไภษัชยคุ รุ  คือ  ไภษัชยคุ รุไวฑูรยประภาสัปตพุทธปูรวปณิธานวิ เศษสูตร 
(Bhaisajyaguru-Vaiduryaprabha-Saptatathagata-purva-pranidhana-visesa-vistara) ซึ� งถูกแปลเป็น
ภาษาจีน 5 ครั� งตั�งแต่คริสตศ์ตวรรษที� 4 – 8 รวมทั�งถูกถ่ายทอดเป็นภาษาทิเบตในคมัภีร์กนัจูร์หรือ
พระสูตรในพระไตรปิฎกของทิเบต53 

                                                 
49

 มหาสุขาวดีวยหุสูตร วรรคที� 39 พระไมเตรยะพรรณนาสิ�งที�ไดย้ล. 
50 Lokesh Chandra, Dictionary of Buddhist Iconography no. ` (New Delhi : International 

Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1999 – 2003), 521. 
51 Alice Getty, The Gods of Northern Buddhism : Their History, Iconography and Progressive 

Evolution through the Northern Buddhist Countries, 24. 
52 ผาสุข อินทราวธุ, พทุธปฏิมาฝ่ายมหายาน, 62. 
53 Lokesh Chandra, Dictionary of Buddhist Iconography no. `, 522. 
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ในคมัภีร์ไภษชัยคุรุไวฑูรยประภาสัปตพุทธปูรวปณิธานวิเศษสูตร ไดบ้รรยายถึงการ
ที�พระมัญชุศรีได้ทูลขอต่อพระพุทธเจ้าศากยมุนีให้ทรงแสดงธรรมเกี�ยวกับพระนามของ
พระพุทธเจา้ทั�งหลาย มหาปณิธาน พุทธเกษตรและกุศโลบายต่าง ๆ เพื�อขจดัวิบากกรรมของผูที้�
ไดรั้บฟัง พระศากยมุนีจึงไดมี้ทรงเทศนาธรรมเกี�ยวกบัพระพุทธเจา้ 7 พระองค ์รวมทั�งพุทธเกษตร
และพระมหาปณิธานของแต่ละพระองคเ์มื�อครั� งทรงเป็นพระโพธิสัตว ์

...ในเวลานั�น สมเด็จพระผูมี้พระภาคเจา้ ทรงสรรเสริญพระมญัชุศรีโพธิสัตวว์่า ประเสริฐ
แลว้ ประเสริฐแลว้ มญัชุศรี เธอประกอบดว้ยมหากรุณาอนัเป็นที�สุด ที�ไดเ้วทนา สงสารสรรพสัตว์
อนัมีจาํนวนเกินจะประมาณ ซึ� งลว้นแต่ประกอบดว้ยวิบากกรรม ตอ้งเผชิญโรคภยัไขเ้จ็บต่าง ๆ 
ความเศร้าโศก ความวติกกงัวล ให้ไดรั้บความสุขสบาย จึงไดอ้าราธนาให้เราตถาคตตรัสแสดงถึง
พระนามของพระตถาคตเจา้ทั�งหลาย มหาปณิธานอนัเป็นกศุลและโลกธาตุอนัวิสุทธิN อลงัการ ทั�งนี�
ก็ดว้ยพลานุภาพแห่งตถาคตเอง ที�บนัดาลให้เกิดการปุจฉานี� ขึ�น เธอทั�งหลายจงไดส้ดบัฟัง แลจง
พิจารณาไตร่ตรองดว้ยดีเทอญ เราตถาคตจกัแสดงแก่เธอ ณ บดันี� ...54 

สาํหรับพระไภษชัยคุรุนั�นทรงเป็นพระพุทธเจา้พระองคที์� 7 มีพุทธเกษตรชื�อวา่ ศุทธิ
ไวฑูรย์55 อยูท่างทิศตะวนัออกซึ� งเหมือนกบัพระอกัโษภยะที�พุทธเกษตรของพระองคต์ั�งอยู่ทางทิศ
ตะวนัออก อีกทั�งพระไภษชัยคุรุทรงมีวรรณะนํ� าเงินเช่นเดียวกบัพระอกัโษภยะดว้ย เมื�อครั� งเป็น
พระโพธิสัตว ์พระไภษชัยคุรุทรงตั�งมหาปณิธานไว ้12 ประการ ไดแ้ก่ 

T. ขอให้มีพระวรกายมีรัศมีสว่างโชติช่วงส่องไปอย่างไร้ขอบเขต พร้อมดว้ยพุทธ
ลกัษณะแห่งมหาบุรุษ 32 ประการและอนุพยญัชนะลกัษณะ 80 ประการ และขอให้สรรพสัตวท์ั�ง
ปวงไดมี้ลกัษณะดงักล่าวเสมอเหมือนพระองคเ์อง 

W. ขอใหพ้ระวรกายทอแสงรัศมีดุจไพฑูรย ์ที�ปราศจากมลทินและความเศร้าหมองทั�ง
ภายนอกและภายใน และใหรั้ศมีนี� ส่องไปยงันิรยภูมิ เพื�อปัดเป่าความโง่เขลาและมืดบอดของสรรพ
สัตวใ์หสิ้�นไป เพื�อใหไ้ดด้าํเนินชีวติตามความประสงคข์องแต่ละบุคคล 

V. ขอใหส้รรพสัตวท์ั�งหลายพน้จากความยากจนขน้แคน้ ความยากไร้ 
a. ทรงตั�งพระทยัชกันาํผูป้ระพฤติอกุศล ผูป้ฏิบติัในสาวกยานและปัจเจกยานให้หัน

กลบัมาประพฤติในทางมหายานเฉกเช่นพระองค ์
7. ผูที้�มีมลทิน หากไดส้ดบัพระนามของพระองคข์อใหก้ลบัคืนสู่สภาวะบริสุทธิN  

                                                 
54 หลวงจีนวศิวภทัร มณีปัทมเกตุ, ผูแ้ปล. พระไภษชัยคุรุไวฑูรยประภาสปัตพทุธ ปูรวปณิธานวเิศษ

สูตร (กรุงเทพมหานคร : ศูนยไ์ทยธิเบต, 2544), 9. 
55 เรื]องเดียวกนั, 32. 
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�. ผูที้�พิการทั�งทางกายและทางใจ ผูที้�มีร่างกายอปัลักษณ์ รวมทั�งผูที้�ได้รับความ
ทุกขเวทนาจากโรคภยัต่าง ๆ หากได้สดบัพระนามของพระองค์ ขอให้สรรพสัตวเ์หล่านั�นกลับ
กลายเป็นผูที้�มีร่างกายงดงาม มีอายตนะครบถว้น และปราศจากโรคภยัทั�งปวงพ 

O. หากสรรพสัตวป์ระสบโรคร้าย ปราศจากแพทยผ์ูรั้กษา ไร้ญาติขาดมิตร ไร้ที�พกั
พิง หากไดส้ดบัพระนามของพระองค์ ขอให้โรคภยัและทุกข์นานาไดสู้ญสิ�นไป จะมีความสุขทั�ง
กายใจ อุดมดว้ยโภคทรัพยแ์ละจะไดบ้รรลุถึงพระอนุตรสัมโพธิญาณ 

P. หากสตรีใดประสบกบัความทุกขแ์ละตอ้งการหลุดพน้จากสภาพของสตรี หากได้
สดบัพระนามของพระองค์ สตรีผูน้ั�นจะกลบักลายเป็นบุรุษโดยสมบูรณ์และไดบ้รรลุพระอนุตร
สัมโพธิญาณ 

Q. ทรงตั�งพระทยัช่วยเหลือสรรพสัตว์จากการหลงผิด และจะช่วยให้สรรพสัตว์
เหล่านี� บงัเกิดสัมมาทิฐิ หันมาบาํเพ็ญจริยาของพระโพธิสัตว ์และจะทรงช่วยให้ถึงพร้อมในพระ
โพธิญาณโดยไว 

TR. หากสรรพสัตวใ์ดไดรั้บโทษทณัฑ์ ถูกจองจาํ พนัธนาการดว้ยโซ่ตรวน ถูกโบยตี 
รวมทั�งไดรั้บอนัตราย การดูถูกเหยยีดหยาม ไม่ไดรั้บความกรุณา และมีความทุกขเวทนาทั�งกายและ
ใจ หากไดส้ดบัพระนามของพระองค ์ขอใหส้รรพสัตวน์ั�นไดพ้น้จากทุกขท์รมานทั�งปวง 

TT. หากสรรพสัตวป์ระสบความทุกข์จากความอดอยากหิวโหย หรือสรรพสัตวที์�
ประกอบกรรมชั�วเพื�อเลี� ยงชีพ หากได้สดบัพระนามของพระองค์และตั�งจิตอธิฐานถึงพระองค ์
สรรพสัตวน์ั�นจะไดรั้บทิพยบริภณัฑแ์ละทิพยสุธาโภชน์และไดเ้สวยอมฤตธรรม 

TW. หากสรรพสัตวใ์ดขาดแคลนเครื�องนุ่งห่ม ไดรั้บทุกขท์รมานจากแมลงต่าง ๆ และ
อากาศหนาวและร้อน เมื�อไดส้ดบัพระนามของพระองคแ์ละตั�งจิตภาวนา สรรพสัตวน์ั�นจะพน้จาก
ความทุกขท์รมาน และไดรั้บอาภรณ์อนัดี พร้อมทั�งรัตนมณี เครื�องหอม และเครื�องสังคีตทั�งหลาย
อยา่งบริบูรณ์56 
 

                                                 
56 Lokesh Chandra, Dictionary of Buddhist Iconography no. `, 521; หลวงจีนวศิวภทัร มณีปัทมเกตุ

, ผูแ้ปล. พระไภษชัยคุรุไวฑูรยประภาสปัตพทุธ ปูรวปณิธานวเิศษสูตร, 32 – 36. 
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ภาพที� Q7 พระไภษชัยคุรุ จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที� 18 
ที�มา : Jeff Watt, Medicine Buddha [Online], accessed 18 June 2011. Available from 
http://www.himalayanart.org/image.cfm/99129.html 
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ภาพที� Q� พระไภษชัยคุรุ จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 
 

ในพุทธศิลป์ทิเบตส่วนใหญ่พระไภษชัยคุรุอยูใ่นรูปลกัษณ์แบบพระพุทธเจา้ มีอูรณา 
อุษณีษะ ทรงฉลองพระองค์ด้วยจีวร ประทบัวชัราสนะ พระหัตถ์ซ้ายกระทาํธยานมุทราโดยอุม้
บาตรบรรจุโอสถหรือบรรจุผลสมอ (Myrobalan) ในขณะที�พระหตัถ์ขวากระทาํวรทมุทราและถือ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



177 

กา้นตน้สมอที�ติดผลหรือถือผลสมอไว ้57 หากปรากฏในจิตรกรรมพระองคจ์ะมีวรรณะนํ� าเงินเป็น
ส่วนใหญ่ เช่น ในจิตรกรรมทงักาทิเบตคริสต์ศตวรรษที� 18 (ภาพที� Q7) แต่ก็อาจปรากฏวรรณะ
เหลืองหรือทองไดเ้ช่นกนั เช่น ในจิตรกรรมทงักาทิเบตตน้คริสตศ์ตวรรษที� 15 (ภาพที� aQ) ในพุทธ
ศิลป์ทิเบตนั�นพระไภษชัยคุรุปรากฏในหลากหลายกรณี อาทิ การปรากฏพระองค์เดี�ยว ปรากฏ
ร่วมกับพระศากยมุนี และพระพุทธเจ้าพระองค์อื�นในคัมภีร์ที� เรียกรวมว่าพระพุทธเจ้าแห่ง
การแพทย ์7 พระองค ์(Seven medical Buddhas) หรือปรากฏพร้อมดว้ยพระสูรยะ (Surya) และพระ
จนัทร (Chandra) พระโพธิสัตวบ์ริวารประทบัอยูท่างเบื�องขวาและซา้ยของพระองค์58 

จิตรกรรมทงัการูปพระไภษชัยคุรุที�เป็นกรณีศึกษาพบที�มูลนิธิพนัดารา (ภาพที� Q�) 
โดยประดิษฐานไวที้�มูลนิธิพนัดารา เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร มีขนาด �R x 44 เซนติเมตร ลอ้ม
กรอบดว้ยผืนผา้ตามแบบประเพณีของทิเบต สร้างโดยเทคนิคสีฝุ่ นบนผืนผา้ รศ. ดร. กฤษดาวรรณ 
หงศล์ดารมภ ์ไดรั้บจิตรกรรมทงักานี� จาก ดร. เซดอร์ ญารงชา (Dr. Tsedor Nyarongsha) นายแพทย์
แผนทิเบต ซึ� งไดม้อบให้เป็นของขวญัจากการที�มูลนิธิพนัดาราให้การส่งเสริมงานดา้นการแพทย์
แผนทิเบตในประเทศไทย องคป์ระกอบในจิตรกรรมทงักานี�นอกจากเนน้ความสําคญัที�พระไภษชัย
คุรุซึ� งประทบัอยู่กึ� งกลางและมีขนาดใหญ่ที�สุดในภาพแลว้ ยงัปรากฏบุคคลอื�นที�มีรูปลกัษณ์แบบ
พระสงฆทิ์เบตและพระพุทธเจา้ทางดา้นมุมบนซา้ยและขวาของภาพตามลาํดบั 

รูปลักษณ์ของพระไภษัชยคุรุในจิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพันดารานั� น ทรงมี
รูปลกัษณ์ทั�วไปแบบพระพุทธเจา้ มีอูรณาระหว่างพระขนง มีอุษณีษะ พระกรรณยาว ทรงฉลอง
พระองคด์ว้ยจีวรสีแดงเขม้ พระองคท์รงมีวรรณะนํ�าเงินเขม้ ประทบัวชัราสนะเหนือฐานจนัทร์แบน
บนปัทมาสนะกลีบหลากสี พระหตัถ์ขวากระทาํวรทมุทราพร้อมทั�งถือกา้นตน้สมอซึ� งติดผล ส่วน
พระหตัถ์ซ้ายกระทาํธยานมุทราไวที้�พระเพลาพร้อมทั�งอุม้บาตรที�บรรจุผลสมอไวภ้ายใน พระองค์
ทรงฉายศิรประภาสีส้มและประภาวลีสีเขียวแกมฟ้าโดยมีประภามณฑลสีส้มและรุ้งอยู่รอบนอก 
เมื�อเปรียบเทียบรูปลกัษณ์ของพระไภษชัยคุรุในจิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารากบัประติมาน
วทิยาและตวัอยา่งจิตรกรรมทงักาของทิเบตรูปพระไภษชัยคุรุแลว้ จะเห็นไดว้า่มีความสอดคลอ้งกนั
ทุกประการ 
 

                                                 
57 Alice Getty, The Gods of Northern Buddhism : Their History, Iconography and Progressive 

Evolution through the Northern Buddhist Countries, 25. 
58 Ibid., 26. 
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ภาพที� QO พระสองขะปะ จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที� 18 
ที�มา : Jeff Watt, Teacher (Lama) - Tsongkapa [Online], accessed 19 June 2011. Available from 
http://www.himalayanart.org/image.cfm/TP.html 
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ภาพที� QP พระศากยมุนี จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที� 18 
ที�มา : Jeff Watt, Shakyamuni Buddha – with 16 Arhats [Online], accessed 19 June 2011. 
Available from http://www.himalayanart.org/image.cfm/aOR.html 
 

สําหรับรูปลกัษณ์ของบุคคลคลา้ยพระสงฆทิ์เบตทางดา้นมุมบนซ้ายของจิตรกรรม
ทงักาของมูลนิธิพนัดารานั�น เห็นไดช้ดัเจนวา่นอกจากท่านนุ่งห่มจีวรตามแบบพระสงฆทิ์เบตแลว้ 
ยงัสวมหมวกสีเหลืองซึ� งเป็นเอกลกัษณ์ของนิกายเกลุก ท่านปรากฏในรูปลกัษณ์ของมนุษยที์�สงบ 
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นั�งแบบวชัราสนะเหนือฐานจนัทร์แบนบนปัทมาสนะ มือทั�งสองของท่านกระทาํธรรมจกัรมุทรา
พร้อมทั�งถือกา้นปัมทะที�รองรับขฑัคะอยูเ่บื�องขวาและปุสตกะอยูเ่บื�องซ้าย รูปลกัษณ์ดงักล่าวนี�ตรง
กบัพระสองขะปะ พระอาจารยช์าวทิเบตผูซึ้� งก่อตั�งนิกายเกลุก ดงัเช่นจิตรกรรมทงักาทิเบตรูปพระ
สองขะปะคริสต์ศตวรรษที� 18 (ภาพที� QO) ตามประติมานวิทยาระบุว่าท่านประทบันั�งเหนือปัทมา
สนะ สวมหมวกยอดแหลมสีเหลืองโดยมีปีกหมวกยาว มือทั�งสองกระทาํธรรมจกัรมุทราโดยถือ
กา้นของปัทมะซึ� งรองรับขฑัคะและปุสตกะอนัเป็นสัญลกัษณ์ของพระมญัชุศรี ทั�งนี� เนื�องจากพระ
สองขะปะถูกเชื�อวา่เป็นร่างนิรมานกายของพระมญัชุศรี59 

ทางด้านพระพุทธเจ้าที�ประทบัอยู่ทางมุมบนขวาของภาพมีรูปลักษณ์โดยทั�วไป
คล้ายคลึงกับพระไภษัชยคุรุองค์ประธาน หากแต่ทรงมีวรรณะเหลือง พระหัตถ์ขวากระทํา
ภูมิสปรรศมุทรา พระหตัถ์ซ้ายกระทาํธยานมุทราโดยอุม้บาตรไว ้โดยภายในบาตรนั�นไม่ไดบ้รรจุ
ผลสมอแต่อยา่งใด เมื�อพิจารณาทั�งรูปลกัษณ์ที�ปรากฏประกอบกบัเนื�อหาในคมัภีร์ไภษชัยคุรุไวฑูรย
ประภาสัปตพุทธปูรวปณิธานวิเศษสูตรแลว้ ทาํให้ทราบวา่พระพุทธเจา้พระองคนี์� คือพระศากยมุนี 
ในคมัภีร์สาธนมาลาให้รูปลกัษณ์ของพระองค์ว่าทรงประทบัวชัราสนะและพระหัตถ์ขวากระทาํ
ภูมิสปรรศมุทรา ตวัอยา่งรูปลกัษณ์ของพระศากยมุนี อาทิ จิตรกรรมทงักาทิเบตคริสตศ์ตวรรษที� 18 
(ภาพที� QP) 
การปรากฏรูปพระศากยมุนีและพระสองขะปะประกอบในจิตรกรรมทงัการูปพระไภษชัยคุรุนี�  
ไม่ไดสื้�อวา่พระศากยมุนีและพระสองขะปะเป็นบริวารของพระไภษชัยคุรุแต่อยา่งใด ผูศึ้กษาเห็นวา่
หากพิจารณาจากเนื�อหาในคมัภีร์ไภษชัยคุรุไวฑูรยประภาสัปตพุทธปูรวปณิธานวิเศษสูตรแล้ว 
บทบาทของพระศากยมุนีสื�อว่าทรงเป็นผูถ่้ายทอดเรื�องราวของพระพุทธเจา้แห่งการแพทย์ 7 
พระองคเ์พื�อประทานแด่พระโพธิสัตว ์พระสาวกและสรรพสัตวที์�มาเฝ้าพระองคต์ามที�พระมญัชุศรี
ทูลขอ สาํหรับพระสองขะปะในกรณีนี�อาจสื�อถึงบทบาทแทนพระมญัชุศรีไดจ้ากความเชื�อที�วา่พระ
สองขะปะเป็นนิรมานกายของพระองค ์ถึงกระนั�นผูศึ้กษาเห็นวา่มีความเป็นไปไดที้�พระสองขะปะ
ในจิตรกรรมทงักานี�อาจไม่ไดสื้�อแทนถึงพระมญัชุศรี หากแต่ศิลปินจิตรกรรมทงักาอาจตอ้งการสื�อ
วา่จิตรกรรมทงักานี� ถูกสร้างเพื�ออุทิศใหนิ้กายเกลุก 
 

'. พระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 พระองค์ จิตรกรรมทงัการูปพระพุทธเจา้แห่งการ
ปลงอาบติั 35 พระองค ์พบที�วดัโพธิN เยน็ (ภาพที� QQ) และมูลนิธิพนัดารา (ภาพที� TRR) แห่งละ 1 ภาพ 
จิตรกรรมทงัการูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองคที์�ถูกเก็บรักษาไวที้�วดัโพธิN เยน็ (ภาพ

                                                 
59 Ibid., 177. 
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ที� QQ) เป็นภาพขนาดเล็กในกรอบกระจกที�ติดไวเ้หนือกรอบหน้าต่างภายในห้องปฏิบติัสมาธิ 
จิตรกรรมทงักามีขนาด 31 x 23 เซนติเมตร สร้างดว้ยเทคนิคสีฝุ่ นบนกระดาษ องคป์ระกอบของ
ภาพเน้นความสําคญัที�พระพุทธเจา้พระองค์หลกัดว้ยขนาดที�ใหญ่กว่าพระองค์อื�นและประทบัอยู่
กึ�งกลางของภาพ ลอ้มรอบดว้ยพระพุทธเจา้อีก 34 พระองค ์และบุคคลทางศาสนาที�เกี�ยวขอ้งโดยมี
ตาํแหน่งกระจายอยูท่ ั�วทั�งภาพ 

ส่วนจิตรกรรมทงักาภาพพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค์ที�มูลนิธิพนั
ดารา (ภาพที� TRR) เป็นจิตรกรรมสีฝุ่ นบนผนืผา้ มีขนาด a7 x V7 เซนติเมตร ถูกลอ้มกรอบดว้ยกรอบ
ผา้ตามรูปแบบแนวประเพณีของทิเบต และประดิษฐานไวที้�ห้องบูชาพระที�มูลนิธิพนัดารา ถ. 
รัตนาธิเบศร์ อ. เมือง     จ. นนทบุรี องค์ประกอบของภาพนี� เน้นพระพุทธเจา้พระองค์หลกัให้มี
ขนาดใหญ่ที�สุดโดยประทบัอยู่ตรงกลางค่อนไปทางขา้งบนของภาพ ส่วนตาํแหน่งของบุคคลที�
เกี�ยวขอ้งในภาพนั�นถูกนาํมาจดัเป็นกลุ่มและเป็นแถวอยา่งเป็นระเบียบ จิตรกรรมทงักาภาพนี�  รศ. 
ดร.กฤษดาวรรณ หงศล์ดารมภ ์ไดรั้บมาจากเจา้อาวาสวดัเดรเก กอนเช็น (Derge Gonchen) ซึ� งเป็น
วดันิกายสาเกียจากเมืองเดรเก (Derge) แควน้คาม ปัจจุบนัอยูใ่นมณฑลเสฉวน ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เมื�อครั� งที� รศ. ดร.กฤษดาวรรณ หงศล์ดารมภ์ เดินทางไปเยี�ยมวดัครั� งแรกในปี พ.ศ. 
2544 (ค.ศ. WRRT) เพื�อทาํวิจยัทางดา้นภาษาและวฒันธรรมทิเบต ปัจจุบนันี�  รศ. ดร.กฤษดาวรรณ 
หงศล์ดารมภ ์ไดม้อบจิตรกรรมทงักานี�แก่มูลนิธิพนัดาราเพื�อนาํไปประดิษฐานที�ศูนยข์ริรวนั อ.หัว
หิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ ในปี พ.ศ. 2553 (ค.ศ. WRTR) 
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ภาพที� QQ พระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค ์จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิN เยน็ อ.ท่ามะกา  
 จ.กาญจนบุรี 
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ภาพที� TRR พระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค ์จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา อ. เมือง 
 จ. นนทบุรี 

 
พระพุทธเจา้ 35 พระองคไ์ดรั้บความนิยมเคารพนบัถือและสวดมนต์ระลึกถึงทั�งใน

พระพุทธศาสนาลทัธิมหายานและวชัรยาน เพื�อขอขมากรรมจากการละเมิดศีลให้ผูที้�สวดมนต์ถึง
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พระองคน์ั�นกลบัมาบริสุทธิN ดงัเดิม และเชื�อวา่พระพุทธเจา้ทั�ง 35 พระองคส์ามารถดลบนัดาลให้รอด
พน้จากอนนัตริยกรรมทั�งหา้60 และกรรมจากการทาํลายพระธรรมได้61 

บทบาทของพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองคป์รากฏอยูใ่นคมัภีร์รัตนกูฏ
สูตรซึ� งเป็นพระสูตรในพระพุทธศาสนาลัทธิมหายาน จากการที�พระสารีบุตรกราบทูลถาม
พระพุทธเจ้าเกี�ยวกับการกระทําบาปของพระภิกษุสงฆ์ และพระพุทธเจ้าทรงตอบและระบุ
หลกัเกณฑใ์นการขอขมาหรือสารภาพบาปของพระภิกษุผูก้ระทาํบาปเหล่านั�น 

...ดูก่อนสารีบุตร หากมีโพธิสตัวที์�ตอ้งปาราชิก พึงตอ้งขมากรรมดว้ยจิตที�ซื�อตรงต่อภิกษุผูมี้
ศีลจริยาวตัรบริสุทธิN  10 รูป หากตอ้งสังฆาทิเสส พึงตอ้งขมากรรมต่อภิกษุบริสุทธิN  5 รูป หากมี
มลทินจิตใจแปดเปื� อน เคลือบยอ้มดว้ยกามตณัหาต่อสตรีเพศ บงัควรขมากรรมต่อภิกษุบริสุทธิN  1 
หรือ 2 รูป 

ดูก่อนสารีบุตร หากบรรดาโพธิสตัวท์ั�งปวง สาํเร็จซึ�งอนนัตริยกรรม 5 ประการ ตอ้งปาราชิก 
หรือสงัฆาทิเสส ละเมิดในพระสถูป ในภิกษุสงฆแ์ละละเมิดในกรรมอื�น ๆ อีกดว้ยนั�น พึงตอ้งขมา
กรรมอยา่งใหญ่หลวงเฉพาะตน ทุกทิวาราตรีต่อพระพทุธเจา้ทั�ง 35 พระองค ์พึงตอ้งกล่าววจีวา่ เรา

ขอยดึพระพทุธเจา้เป็นสรณะ พระธรรมเจา้เป็นสรณะ พระสงฆเจา้เป็นสรณะ ฯลฯ...62 
แหล่งที�มาที�เก่าที�สุด ซึ� งกล่าวถึงพระพุทธเจา้ V7 พระองคป์รากฏอยูใ่นพระสูตรของ

พระโพธิสัตวอ์ากาศครรภที์�แปลเป็นภาษาจีนในช่วงคริสตศ์ตวรรษที� 7 นอกจากนี� ยงัปรากฏอยูใ่น
คมัภีร์อุปาลิปฤจฉา (Upali-pariprccha) ซึ� งแปลเป็นภาษาจีนในช่วงคริสต์ศตวรรษที� P รวมทั�ง
ปรากฏอยู่ในบทสวดของพระพุทธศาสนาลทัธิวชัรยานของทิเบต โดยบทสวดถูกเขียนโดยพระ
สองขะปะและศิษยข์องท่าน อยา่งไรก็ตาม พระพุทธเจา้ 35 พระองคที์�ปรากฏในคมัภีร์อุปาลิปฤจฉา
และที�บญัญติัไวโ้ดยพระสองขะปะมีบางพระองคที์�ปรากฏในคมัภีร์หนึ�งแต่ไม่ปรากฏในอีกคมัภีร์
หนึ�ง 

พระนามและพระลกัษณะของพระพุทธเจา้ V7 พระองค ์ตามที�ปรากฏในคมัภีร์อุปาลิ
ปฤจฉา และบทสวดของพระสองขะปะ มีดงัตารางที� a 
 
 
                                                 

60 อนนัตริยกรรม คือ กรรมที]เป็นบาปหนกัที]สุด มี i ประการ ไดแ้ก่ c. มาตุฆาต (ฆ่ามารดา), `. 
ปิตุฆาต (ฆ่าบิดา), g. อรหนัตฆาต (ฆ่าพระอรหนัต)์, j. โลหิตปุบาท (ทาํร้ายพระพทุธเจา้จนถึงยงัพระโลหิตใหห้อ้
ขึfนไป และ i. สงัฆเภท (ทาํสงฆใ์หแ้ตกกนั). 

61 หลวงจีนวศิวภทัร มณีปัทมเกตุ, ผูแ้ปล, พระพทุธเจา้และพระธรรมสูตรฝ่ายมหายาน 
(กรุงเทพมหานคร : ส่องศยาม, `ijd), 119. 

62 เรื]องเดียวกนั. 
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ตารางที� a พระนามและพระลกัษณะของพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั V7 พระองคที์�ปรากฏใน 
คมัภีร์อุปาลิปฤจฉาและบทสวดของพระสองขะปะ 

 

พระนาม พระนามภาษาทเิบต วรรณะ มุทรา 

T. พระศากยมุนี 
(Sakyamuni) 

ศากยทุบปะ (Sakya-thub-pa) เหลือง 
พระหตัถข์วากระทาํ
ภูมิสปรรศมุทรา พระ
หตัถซ์า้ยกระทาํสมาธิ 

W. พระวชัรประมรทิน 
หรือ พระวชัรครรภ์
(Vajrapramardin / 
Vajragarbha) 

ดอร์เจเงินโป (rDo-rje-snin-
po) 

เหลือง 
ทั�งสองพระหตัถก์ระทาํ
ธรรมวยาขยานมุทรา 
(dharmavyakhyana)63 

3. พระรัตนารจิส 
(Ratnarcis) 

รินเชนโอดโตร (Rin-chen-
hod-hphro) 

แดง 
พระหตัถท์ั�งสองกระทาํ 
ธยานมุทรา 

4. พระนาเคศวรราชา
(Nagesvararaja) 

กลุวงักิเกียลโป (Klu-dban-gi-
rgyal-po) 

สีนํ�าเงินถึง
พระศอและ
ตั�งแต่พระ

ศอเป็นสีขาว 

พระหตัถท์ั�งสองถือวชัระ
ไวใ้นระดบัพระอุระ 

5. พระวรีเสนะ 
(Virasena) 

เปโวเต (dPah-bohi-sde) เหลือง 
พระหตัถข์วากระทาํอภยั
มุทรา 

6. พระวรีนนัทิน
(Viranandin) 

ปาลเกีย (dPal-dgyes) เหลือง 
ทั�งสองพระหตัถก์ระทาํ
ธรรมวยาขยานมุทรา 

7. พระรัตนศรี หรือ 
พระรัตนคันี (Ratnasri 
or Ratnagni) 

รินเชนเม (Rin-chen-me) แดง 
พระหตัถข์วากระทาํ
ภูมิสปรรศมุทรา พระ
หตัถซ์า้ยกระทาํสมาธิ 

 
 
 
 
 

                                                 
63 เหมือนธรรมจกัรมุทรา. Puspa Niyogi, Buddhist Divinities (New Delhi : Munshiram Manoharlal 

Publishers Pvt. Ltd., 2001), 178; ทัfงนีfผูศึ้กษาเห็นวา่มุทราดงักล่าวเหมือนการทาํวติรรกมุทราทัfงสองพระหตัถ.์ 
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ตารางที� a (ต่อ) 
 

พระนาม พระนามภาษาทเิบต วรรณะ มุทรา 
8. พระรัตนจนัทร
ประภา
(Ratnacandraprabha) 

รินเชนซาโอด (Rin-chen-zla-
hod) 

ขาว 
พระหตัถข์วากระทาํ
ภูมิสปรรศมุทรา พระ
หตัถซ์า้ยกระทาํสมาธิ 

9. พระอโมฆทรรสิน
(Amoghadarsin) 

เติงวาเตินโยด (mThon-ba-
don-yod) 

เขียว 
พระหตัถข์วากระทาํอภยั
มุทรา 

10. พระรัตนจนัทร
(Ratnacandra) 

รินเชนซาวา (Rin-chen-zla-
ba) 

ขาว 
ทั�งสองพระหตัถก์ระทาํ
ธรรมวยาขยานมุทรา 

11. พระนิรมล 
(Nirmala) 

ตริมาเมปะ (Dri-ma-med-pa) นํ�าเงิน 
ทั�งสองพระหตัถก์ระทาํ 
ธยานมุทรา 

* พระวมิล (Vimala)64 - - - 
12. พระสูรทตัตะ 
(Suradatta) 

ปาลชิน (dPal-sbyin) เหลือง 
ทั�งสองพระหตัถก์ระทาํ 
ธยานมุทรา 

13. พระพรหม
(Brahma) 

ชางปะ (Tshans-pa) เหลือง 
พระหตัถข์วากระทาํ
ภูมิสปรรศมุทรา พระ
หตัถซ์า้ยกระทาํสมาธิ 

14. พระพรหมทตัตะ
(Brahmadatta) 

ชางปะยนิ (Tshans-pas sbyin) แดง 
ทั�งสองพระหตัถก์ระทาํ
ธรรมวยาขยานมุทรา 

15. พระวรุิณ (Varuna) ชูลา (Chu-lha) ขาว 
ทั�งสองพระหตัถก์ระทาํ 
ธยานมุทรา 

16. พระวรุิณเทวา 
(Varunadeva) 

ชูลาอิลา (Chu-lhahi-lha) ขาว 
ทั�งสองพระหตัถก์ระทาํ
ธรรมวยาขยานมุทรา 

                                                 
64 ปรากฏในคมัภีร์อุปาลิปฤจฉา แต่ไม่ปรากฏในบทสวดของพระสองขะปะ. 
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ตารางที� a (ต่อ) 
 

พระนาม พระนามภาษาทเิบต วรรณะ มุทรา 
17. พระภทัราศรี 
(Bhadrasri) 

ปาลซงั (dPal-bzan) เหลือง 
พระหตัถข์วากระทาํอภยั
มุทรา 

18. พระจนัทนศรี 
(Candanasri) 

ชานตานปาล (Tsan-dan-dpal) ขาว 
พระหตัถข์วากระทาํ
ภูมิสปรรศมุทรา พระ
หตัถซ์า้ยกระทาํสมาธิ 

19. พระอนนัเตาชสะ
(Anantaujas) 

ซิชิดทายา (gZi-brjid-mthah-
yas) 

แดง 
ทั�งสองพระหตัถก์ระทาํ
ธรรมวยาขยานมุทรา 

20. พระประภาสศรี 
(Prabhasasri) 

โอดปาล (hOd-dpal) นํ�าเงิน 
ทั�งสองพระหตัถก์ระทาํ
ธรรมวยาขยานมุทรา 

21. พระอโศกศรี 
(Asokasri) 

มางานเมปาล (Mya-nan-med-
dpal) 

แดงอ่อน 
ทั�งสองพระหตัถก์ระทาํ 
ธยานมุทรา 

22. พระนารายณะ
(Narayana) 

เซดเมดกิว ู(Sred-med-kyi-bu) เหลือง 
ทั�งสองพระหตัถก์ระทาํ
ธรรมวยาขยานมุทรา 

23. พระกุสุมศรี 
(Kusumasri) 

เมทอ็กปาล (Me-tog-dpal) เหลือง 
พระหตัถข์วากระทาํอภยั
มุทรา 

24. พระพรหมชโยติ
ระ (Brahma-jyotir) 

ชางเปโอดเซอ (Tshans-pahi-
hod-zer) 

เหลือง 
พระหตัถข์วากระทาํ
ภูมิสปรรศมุทรา พระ
หตัถซ์า้ยกระทาํสมาธิ 

25. พระปัทมชโยติสะ 
(Padmajyotis)65 

เปเมโอดเซอ (Pad-mahi-hod-
zer) 

แดง 
พระหตัถข์วากระทาํ
ภูมิสปรรศมุทรา พระ
หตัถซ์า้ยกระทาํสมาธิ 

                                                 
65 มีเฉพาะในบทสวดของพระสองขะปะ. 
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ตารางที� a (ต่อ) 
 

พระนาม พระนามภาษาทเิบต วรรณะ มุทรา 
26. พระธนศรี 
(Dhanasri) 

โนร์ปาล (Nor-dpal) นํ�าเงิน 
ทั�งสองพระหตัถก์ระทาํ 
ธยานมุทรา 

27. พระสมฤติศรี 
(Smrtisri) 

ตนัเปปาล (Dran-pahi-dpal) เหลือง 
ทั�งสองพระหตัถก์ระทาํ 
ธยานมุทรา 

28. พระปริกีรติตานาม
ศรี 
(Parikirtitanamasri) 

ชานปาลเยอตรัก (mTshan-
dpal- yons-grags) 

ขาว 
พระหตัถข์วากระทาํ
พยฆัยานมุทรา ส่วนพระ
หตัถซ์า้ยกระทาํสมาธิ 

29. พระอินทรเกตุธวชั
ราช 
(Indraketudhvajaraja) 

วงัโปทอ็กกิเกียลชาน(dBan-
pohi-tog-gi-rgyal-mtshan) 

นํ�าเงิน 
พระหตัถข์วาทรงถือธวชั 
ส่วนพระหตัถซ์า้ย
กระทาํสมาธิ 

30. พระสุวกิรานตศรี 
(Suvikrantasri) 

ชินตุนมัปาเนินปะ (Sin-tu-
rnam-par-gnon-pa) 

นํ�าเงิน 
พระหตัถข์วาทรงถือขฑั
คะ ส่วนพระหตัถซ์า้ย
กระทาํสมาธิ 

31. พระยทุธชยั 
(Yuddhajaya) 

ยลุลาเกียลวา (gYul-las-rgyal-
ba) 

นํ�าเงิน 
ทั�งสองพระหตัถท์รงถือ
โล่สีเหลือง 

32. พระวกิรานตะ 
(Vikranta) 

นมัปาเนินปะ (rNam-par-
gnon-pas) 

นํ�าเงิน 
ทั�งสองพระหตัถก์ระทาํ
ภูมิสปรรศมุทรา 

33. พระสมนัตาวภาส 
(Samantavabhasa) 

กุนนานงัปะ (Kun-nas-snan-
pa) 

แดง 
พระหตัถข์วากระทาํอภยั
มุทรา ส่วนพระหตัถซ์า้ย
กระทาํสมาธิ 

34. พระรัตนปัทมะ 
(Ratnapadma) 

รินเชนเปมา (Rin-chen-
padma) 

แดง หรือ 
เหลือง 

พระหตัถข์วากระทาํอภยั
มุทรา ส่วนพระหตัถซ์า้ย
กระทาํสมาธิ 
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ตารางที� a (ต่อ) 
 

พระนาม พระนามภาษาทเิบต วรรณะ มุทรา 

35. พระไศเลนทราช 
(Sailendraraja) 

ริวงักิเกียลโป (Ri-dban-gi-
rgyal-po) 

เหลือง 
ทั�งสองพระหตัถก์ระทาํ 
ธยานมุทราโดยมีภูเขาอยู่
บนพระหตัถ์ 

 

ที�มา : Lokesh Chandra, Dictionary of Buddhist Iconography no. g (New Delhi : International 
Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1999 – 2003), 841 – 842. 
 

เมื�อนาํจิตรกรรมทงักาภาพพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค ์ของวดัโพธิN
เย็นและของมูลนิธิพนัดารามาเปรียบเทียบกบัประติมานวิทยาในบทสวดของพระสองขะปะ66 ผู ้
ศึกษาสามารถสังเกตไดเ้บื�องตน้ว่าพระพุทธเจา้ที�มีวรรณะแตกต่างกนันั�นมีจาํนวนไม่เท่ากนั ตาม
ตารางที� 7 
 
ตารางที� 7 การเปรียบเทียบจาํนวนวรรณะของพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั V7 พระองคใ์น 

บทสวดของพระสองขะปะกบัจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิN เยน็และมูลนิธิพนัดารา 
 

ที0มาของพระพุทธเจ้า 
35 พระองค์ 

วรรณะ 

เหลอืง แดง ขาว เขียว นํ3าเงนิ 
พระวรกายนํ3าเงนิและ

พระเศียรขาว 
อื0น ๆ 

บทสวดของ 
พระสองขะปะ 

12 6 6 1 7 1 
2 (แดงอ่อน,  
แดง/เหลือง) 

จติรกรรมทงักา 
ของวดัโพธิ7เยน็ 

15 3 5 1 8 1 
2 (แดงดาํ,

เหลืองแดง) 
จติรกรรมทงักา 

ของมูลนิธิพนัดารา 
13 7 7 1 6 1 - 

                                                 
66 ผูศึ้กษาเปรียบเทียบกบับทสวดของพระสองขะปะเนื]องจากพระนามที]ระบุไดอ้ธิบายรูปลกัษณ์

กาํกบัไวด้ว้ย ดงันัfนจึงไม่นบัพระนาม พระวมิล แต่นบัรวมพระนามของ พระปัทมชโยติสะ แทน. 
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จากการเปรียบเทียบจาํนวนวรรณะทาํให้เห็นถึงขอ้แตกต่างเบื�องตน้ว่าลกัษณะของ
จิตรกรรมทงักาภาพพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองคข์องทั�งสองแห่งไม่ไดส้อดคลอ้งกบั
ประติมานวิทยาที�ปรากฏในบทสวดทั�งหมด ถึงกระนั�นการปรากฏลกัษณะและสัญลกัษณ์ประจาํ
พระองคบ์างอยา่งเช่น วรรณะ 2 สีของพระนาเคศวรราชา (ลาํดบัที� 4) การถือธวชัของพระอิทราเกตุ
ธวชั (ลาํดบัที� 29) การถือขฑัคะของพระสุวิกรานตศรี (ลาํดบัที� 30) และการถือโล่ของพระยุทธชยั 
(ลาํดบัที� 31) เป็นตน้นี�สามารถเป็นขอ้สังเกตเด่นชดัที�ชี� ให้เห็นว่าจิตรกรรมทงักาภาพพระพุทธเจา้
แห่งการปลงอาบติั 35 พระองคท์ั�งสองรูปนี�อาจถูกสร้างขึ�นโดยมีเนื�อหาอา้งอิงจากบทสวดของพระ
สองขะปะได ้และเป็นสิ�งบ่งชี� ถึงการจดัเรียงตาํแหน่งตามลาํดบัที�แน่นอนอีกดว้ย 

รูปลกัษณ์ของพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองคใ์นจิตรกรรมทงักาของวดั
โพธิN เยน็และมูลนิธิพนัดาราที�สอดคลอ้งตรงกบัรูปลกัษณ์ที�ระบุไวใ้นบทสวดของพระสองขะปะทุก
ประการ ไดแ้ก่ (1) พระศากยมุนี, (2) พระวชัรประมรทิน, (3) พระรัตนารจิส, (5) พระวีรเสนะ, (7) 
พระรัตนศรี, (8) พระรัตนจนัทรประภา, (9) พระอโมฆทรรสิน, (13) พระพรหม, (15) พระวิรุณ, 
(17) พระภทัราศรี, (19) พระอนนัเตาชสะ, (23) พระกุสุมศรี, (24) พระพรหมชโยติระ, (27) พระ
สมฤติศรี, (28) พระปริกีรติตานามศรี, (29) พระอิทราเกตุธวชัราช, (30) พระสุวกิรานตศรี, (31) พระ
ยุทธชยั, (34) พระรัตนปัทมะ และ (35) พระไศเลนทราช ซึ� งทุกพระองคล์ว้นแต่ทรงจีวรแบบภิกษุ 
ประทบัแบบวชัราสนะ มีอุษณีษะและมีพระกรรณยาวซึ� งเป็นลักษณะแบบมหาบุรุษ และเป็น
รูปลกัษณ์โดยทั�วไปสาํหรับพระพุทธเจา้ในรูปนิรมานกาย 

พระพุทธเจา้องคป์ระธานในจิตรกรรมทงักาภาพพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 
พระองค์ของวดัโพธิN เย็นและมูลนิธิพนัดารา คือ พระศากยมุนี ซึ� งเป็นพระพุทธเจา้ลาํดบัที� 1 ของ
กลุ่มนี�  พระองค์ทรงมีวรรณะเหลืองหรือเหลืองทอง ครองจีวรแบบพระสงฆ์ พระหัตถ์ขวาทรง
กระทาํภูมิสปรรศมุทรา พระหตัถซ์า้ยกระทาํสมาธิพร้อมอุม้บาตรไวบ้ริเวณพระเพลา องคป์ระกอบ
ของภาพถูกจดัให้พระองค์มีขนาดใหญ่ที�สุด ประทบัอยูก่ลางภาพ โดยมีพระสารีบุตร (Sariputra – 
ตาํแหน่งอกัษร A ของภาพที� TRV และ TRa) และพระโมคคลัลานะ (Maudgalyayana – ตาํแหน่ง
อกัษร B ของภาพที� TRV และ TRa) ซึ� งเป็นพระอคัรสาวกสําคญัประทบัอยู่ทางเบื�องขวาและเบื�อง
ซ้ายของพระศากยมุนี พระอคัรสาวกทั�งสองพระองค์นี� มีรูปลกัษณ์แบบพระภิกษุถือบาตรและไม้
เทา้ขกัขระ 

สําหรับพระวชัรประมรทิน (ลาํดบัที� 2), พระรัตนารจิส (ลาํดบัที� 3), พระรัตนศรี 
(ลาํดบัที� 7), พระรัตนจนัทรประภา (ลาํดบัที� 8), พระพรหม (ลาํดบัที� 13), พระวิรุณ (ลาํดบัที� 15), 
พระอนนัเตาชสะ (ลาํดบัที� 19), พระกุสุมศรี (ลาํดบัที� 23), พระพรหมชโยติระ (ลาํดบัที� 24), พระ
สมฤติศรี (ลาํดบัที� 27), พระปริกีรติตานามศรี (ลาํดบัที� 28), พระอิทราเกตุธวชัราช (ลาํดบัที� 29), 
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พระสุวกิรานตศรี (ลาํดบัที� 30) และพระยทุธชยั (ลาํดบัที� 31) เป็นพระพุทธเจา้ที�มีรูปลกัษณ์ตรงตาม
ประติมานวิทยาที�ระบุไวใ้นบทสวดของพระสองขะปะทุกประการ ขอ้แตกต่างมีเพียงพระรัตนศรี 
(ลาํดบัที� 7) ในจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิN เยน็ทรงมีวรรณะแดงดาํ 

ส่วนพระวีรเสนะ (ลาํดบัที� 5) ในจิตรกรรมทงักาทั�งของวดัโพธิN เยน็และมูลนิธิพนั
ดารามีรูปลกัษณ์ตรงตามประติมานวทิยาที�ระบุไวใ้นบทสวดของพระสองขะปะซึ�งระบุลกัษณะอภยั
มุทราไวเ้พียงพระหตัถข์วาประการเดียว จากการเปรียบเทียบภาพทั�งสอง แมว้า่จะเห็นความแตกต่าง
ที�มุทราในพระหตัถ์ซ้าย ซึ� งในจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิN เยน็กระทาํสมาธิ และในจิตรกรรมทงักา
ของมูลนิธิพนัดารากระทาํธรรมวยาขยานมุทรา แต่ผูศึ้กษาเห็นว่ามุทราในพระหัตถ์ซ้ายไม่ไดถู้ก
ระบุไวจึ้งเป็นไปไดที้�มีความแตกต่างกนั กรณีเดียวกนันี� ยงัเกิดกบัพระอโมฆทรรสิน (ลาํดบัที� 9) 
และพระภทัราศี (ลาํดบัที� 17) ทั�งนี�พระอโมฆทรรสิน (ลาํดบัที� 9) ซึ� งมีวรรณะเขียวและพระหัตถ์
ขวากระทาํอภัยมุทราตามที�ระบุไวใ้นบทสวดของพระสองขะปะนั� น พระอโมฆทรรสินใน
จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิN เย็นกระทาํอภยัมุทราในพระหัตถ์ขวาโดยยกไวใ้นระดับพระอุระ 
(เหมือนกบัมุทราของพระอโมฆสิทธิ) ทาํให้แตกต่างจากพระอโมฆทรรสินในจิตรกรรมทงักาของ
มูลนิธิพนัดารา ซึ� งกระทาํมุทราในพระหัตถ์ขวาโดยแผ่ออกด้านข้างเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้า
พระองคอื์�นในกลุ่มเดียวกนัที�กระทาํอภยัมุทรา 

พระรัตนปัทมะ (ลาํดับที� 34) ตามประติมานวิทยาระบุว่าทรงมีวรรณะแดงหรือ
เหลือง และพระหัตถ์ขวากระทาํอภยัมุทรา ส่วนพระหัตถ์ซ้ายกระทาํสมาธิ เมื�อเปรียบเทียบกับ
จิตรกรรมทงักาที�เป็นกรณีศึกษาจะเห็นไดว้า่พระรัตนปัทมะในจิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา
แสดงรูปลกัษณ์ไดถู้กตอ้งทุกประการโดยเลือกแสดงวรรณะเหลือง ส่วนพระรัตนปัทมะของวดัโพธิN
เยน็มีวรรณะเหลืองแดง คือนาํทั�งสองสีที�ระบุไวม้ารวมกนัโดยกระทาํอภยัมุทราที�พระหตัถ์ขวาไวที้�
พระอุระ 

พระไศเลนทราช (ลาํดบัที� 35) ตามประติมานวิทยาระบุว่าทรงมีวรรณะเหลืองและ
พระหตัถท์ั�งสองกระทาํธยานมุทราโดยมีภูเขาอยูบ่นฝ่าพระหตัถ ์เมื�อเปรียบเทียบกบัจิตรกรรมทงักา
ที�เป็นกรณีศึกษาจะเห็นไดว้า่ พระไศเลนทราชทั�งในจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิN เยน็และมูลนิธิพนั
ดาราต่างแสดงรูปลกัษณ์ไดส้อดคลอ้งกบัประติมานวทิยา ยกเวน้เพียงพระไศเลนทราชในจิตรกรรม
ทงักาของวดัโพธิN เยน็ไม่ปรากฏภูเขาหรือสิ�งอื�นอยูใ่นฝ่าพระหตัถแ์ต่อยา่งใด 

จากการศึกษาเปรียบเทียบจาํนวนวรรณะตามตารางที� a และรูปลกัษณ์ที�ระบุไวใ้น
บทสวดของพระสองขะปะ ทาํให้ทราบไดเ้บื�องตน้ว่าพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั V7 พระองค์
ในจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิN เยน็และของมูลนิธิพนัดาราไม่ไดส้อดคลอ้งตามประติมานวิทยาใน
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บทสวดของพระสองขะปะทุกพระองค ์ทั�งนี�พระพุทธเจา้บางพระองคที์�มีรูปลกัษณ์สอดคลอ้งตาม
ประติมานวทิยาสามารถระบุลาํดบัไดต้ามตาํแหน่งแผนภาพที� TRT และ TRW 

 

  
 

ภาพที� TRT แผนภาพตาํแหน่งเบื�องตน้ของจิตรกรรมทงักาพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั V7 
พระองค ์ ของวดัโพธิN เยน็ 
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ภาพที� TRW แผนภาพตาํแหน่งเบื�องตน้ของจิตรกรรมทงักาพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั  
 V7 พระองคข์องมูลนิธิพนัดารา 

 
ตาํแหน่งที�ชดัเจนดงักล่าว ผูศึ้กษาสามารถวเิคราะห์เปรียบเทียบพระพุทธเจา้พระองค์

อื�นในตาํแหน่งใกลเ้คียงกนัไดเ้พิ�มเติม โดยไดผ้ลจากการเปรียบเทียบวา่ มีพระพุทธเจา้แห่งการปลง
อาบติับางพระองคที์�จิตรกรรมทงักาทั�งสองแห่งแสดงออกมาแตกต่างกนั โดยมีบางพระองค์แสดง
รูปลกัษณ์สอดคลอ้งกบัรูปลกัษณ์ที�ระบุไวใ้นบทสวดของพระสองขะปะ ไดแ้ก่ (4) พระนาเคศวร
ราชา, (6) พระวีรนนัทิน, (10) พระรัตนจนัทร, (11) พระนิรมล, (14) พระพรหมทตัตะ, (16) พระวิ
รุณเทวา, (18) พระจนัทนศรี, (20) พระประภาสศรี, (21) พระอโศกศรี, (22) พระนารายณะ, (25) 
พระปัทมชโยติสะ, (26) พระธนศรี, (32) พระวกิรานตะ และ (33) พระสมนัตาวภาส ทั�งนี� รูปลกัษณ์
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ของทุกพระองค์ล้วนแต่ทรงจีวรแบบภิกษุ ประทบัวชัราสนะ มีอุษณีษะและมีพระกรรณยาว 
เช่นเดียวกบัพระพุทธเจา้พระองคอื์�น ๆ ในกลุ่มนี� ที�ไดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ 

พระนาเคศวรราชา (ลาํดบัที� 4) ตามประติมานวิทยานั�นระบุวา่ทรงมีวรรณะนํ� าเงินที�
พระวรกายจนถึงพระศอและมีวรรณะขาวตั�งแต่พระศอตลอดจนพระเศียร และพระหตัถ์ทั�งสองถือ
วชัระไวใ้นระดับพระอุระ ซึ� งรูปลักษณ์ดังกล่าวสอดคล้องกับพระนาเคศวรราชาที�ปรากฏใน
จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิN เยน็และมูลนิธิพนัดารา ยกเวน้ลกัษณะมุทราของจิตรกรรมทั�งสองแห่ง
นั� นคล้ายกับพระนาเคศวรราชาทรงกระทําดัชนีมุทราด้วยพระหัตถ์ทั� งสองข้างและนํามา
ประสานกนัไวที้�พระอุระมากกวา่การถือวชัระซึ� งไม่ปรากฏในภาพแต่อยา่งใด ถึงกระนั�นรูปลกัษณ์
เฉพาะของพระองคที์�มีวรรณะ 2 สี และมีนาคหลายตวัอยูบ่ริเวณศิรประภาก็เป็นสิ�งบ่งชี� ถึงพระองค์
ไดอ้ยา่งเด่นชดั 

พระวีรนนัทิน (ลาํดบัที� 6) ตามประติมานวิทยาระบุว่าทรงมีวรรณะเหลืองและพระ
หัตถ์ทั� งสองกระทาํธรรมวยาขยานมุทรา จากการเปรียบเทียบนั�นจะเห็นได้ว่าพระวีรนันทินใน
จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดาราแสดงรูปลกัษณ์ไดถู้กตอ้งทุกประการ ส่วนพระวีรนันทินใน
จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิN เย็นแมว้่าวรรณะเหลืองจะเป็นรูปลกัษณ์ที�ถูกตอ้ง แต่ด้วยมุทราที�ไม่
ชัดเจนเท่าที�ควรจึงเป็นไปได้ว่าอาจทรงกระทาํธรรมวยาขยานมุทรา หรือธรรมจกัรมุทรา หรือ
กระทาํดชันีมุทราทั�งสองพระหตัถ ์

พระรัตนจนัทร (ลาํดบัที� 10) ตามประติมานวิทยาระบุวา่ทรงมีวรรณะขาวและพระ
หตัถท์ั�งสองกระทาํธรรมวยาขยานมุทรา จากการเปรียบเทียบนั�นเห็นไดว้า่มีเพียงพระรัตนจนัทรใน
จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดาราเท่านั�นที�แสดงรูปลกัษณ์ตรงกบัประติมานวิทยาทุกประการ ส่วน
พระรัตนจนัทรในจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิN เยน็แมว้า่วรรณะจะมีสีขาว แต่ลกัษณะของมุทรานั�น
กลบัเหมือนกระทาํดชันีมุทราดว้ยพระหตัถท์ั�งสองขา้งและนาํมาประสานกนัไวที้�พระอุระ 

พระนิรมล (ลาํดบัที� 11) ตามประติมานวทิยาระบุวา่ทรงมีวรรณะนํ� าเงินและกระทาํธ
ยานมุทราดว้ยพระหัตถ์ทั�งสองนั�น เมื�อเปรียบเทียบกบัจิตรกรรมทงักาที�เป็นกรณีศึกษาแล้วพระ
นิรมลในจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิN เยน็แสดงรูปลกัษณ์ไดส้อดคลอ้งทุกประการ ส่วนพระนิรมล
ในจิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดาราแสดงมุทราไดถู้กตอ้งประการเดียว โดยมีวรรณะขาวแทนที�
จะเป็นนํ�าเงิน 

พระพรหมทตัตะ (ลาํดบัที� 14) ตามประติมานวทิยาระบุวา่ทรงมีวรรณะแดงและพระ
หตัถ์ทั�งสองขา้งกระทาํธรรมวยาขยานมุทรา จากการเปรียบเทียบนั�นเห็นไดว้่าพระพรหมทตัตะใน
จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดาราแสดงรูปลกัษณ์ไดส้อดคลอ้งทุกประการ ส่วนพระพรหมทตัตะ
ในจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิN เย็นแมว้่าลกัษณะของมุทราเห็นได้ไม่ชัดเจนเท่าที�ควรซึ� งอาจเป็น
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ธรรมวยาขยานมุทราหรือธรรมจกัรมุทรา แต่ดว้ยวรรณะเหลืองก็เป็นรูปลกัษณ์ที�ไม่ตรงกบัประติ
มานวทิยาตามที�ระบุไว ้

พระวิรุณเทวา (ลาํดบัที� 16) ตามประติมานวิทยาระบุว่าทรงมีวรรณะขาวและพระ
หัตถ์ทั� งสองกระทาํธรรมวยาขยานมุทรา จากการเปรียบเทียบเห็นได้ว่าพระวิรุณเทวาทั� งใน
จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิN เยน็และมูลนิธิพนัดาราแสดงรูปลกัษณ์เหมือนกนั โดยมีวรรณะถูกตอ้ง
ตามที�ประติมานวิทยาได้ระบุ แต่ลักษณะของมุทรานั�นผิดเพี� ยนไป โดยมีพระหัตถ์ขวากระทาํ
วติรรกมุทราอยูใ่นระดบัพระอุระและพระหตัถ์ซ้ายแผฝ่่าพระหตัถ์รองรับไว ้ซึ� งเป็นธรรมจกัรมุทรา
อีกรูปแบบหนึ�ง67 

พระจนัทนศรี (ลาํดบัที� 18) ตามประติมานวิทยาระบุวา่ทรงมีวรรณะขาวและกระทาํ
ภูมิสปรรศมุทราในพระหตัถ์ขวาและพระหตัถ์ซ้ายกระทาํสมาธิ จากการเปรียบเทียบเห็นไดว้า่พระ
จนัทนศรีในจิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารามีรูปลกัษณ์ที�ถูกตอ้งตามที�ระบุไวใ้นประติมานวิทยา 
ตรงขา้มกบัพระจนัทนศรีในจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิN เยน็ที�มีรูปลกัษณ์ไม่สอดคลอ้งกบัที�ระบุไว ้
โดยมีวรรณะนํ�าเงินและพระหตัถข์วากระทาํวรทมุทรา 

พระประภาสศรี (ลาํดบัที� 20) ตามประติมานวิทยาระบุว่าทรงมีวรรณะนํ� าเงินและ
พระหัตถ์ทั� งสองกระทําธรรมวยาขยานมุทรา จากการเปรียบเทียบกับจิตรกรรมทังกาที� เป็น
กรณีศึกษาจะเห็นได้ว่าพระประภาสศรีในจิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดาราแสดงรูปลกัษณ์ได้
ถูกตอ้งทุกประการ ส่วนพระประภาสศรีในจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิN เยน็แสดงมุทราไดถู้กตอ้ง
เพียงประการเดียว ส่วนวรรณะกลบัมีสีเหลืองแทนสีนํ�าเงิน 

พระอโศกศรี (ลาํดบัที� 21) ตามประติมานวิทยาระบุว่าทรงมีวรรณะแดงอ่อนและ
พระหตัถท์ั�งสองกระทาํธยานมุทรา เมื�อนาํมาเปรียบเทียบกบัจิตรกรรมทงักาที�เป็นกรณีศึกษาแลว้จะ
เห็นว่า พระอโศกศรีทั�งในจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิN เย็นและมูลนิธิพนัดารามีเพียงการกระทาํ
มุทราเท่านั�นที�ถูกตอ้งตามประติมานวิทยา ส่วนวรรณะของพระอโศกศรีในจิตรกรรมทงักาของวดั
โพธิN เย็นมีสีนํ� าเงิน และพระอโศกศรีในจิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารามีสีแดงเช่นเดียวกับ
พระพุทธเจา้วรรณะแดงพระองคอื์�น 

พระนารายณะ (ลาํดบัที� 22) ตามประติมานวทิยาระบุวา่ทรงมีวรรณะเหลืองและพระ
หตัถท์ั�งสองกระทาํธรรมวยาขยานมุทรา จากการเปรียบเทียบกบัจิตรกรรมทงักาที�เป็นกรณีศึกษาจะ
เห็นว่าพระนารายณะในจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิN เย็นแสดงรูปลกัษณ์ได้ถูกต้อง ส่วนพระนา

                                                 
67 Robert Beer, The Encyclopedia of Tibetan Symbols and Motifs (Boston : Shambhala, 1999), 
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รายณะในจิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดาราถูกตอ้งแค่วรรณะเท่านั�น โดยที�มุทรากลบัแสดงเป็นธ
ยานมุทรา 

พระปัทมชโยติสะ (ลาํดบัที� 25) ตามประติมานวิทยาระบุว่าทรงมีวรรณะแดงและ
พระหตัถ์ขวากระทาํภูมิสปรรศมุทรา พระหตัถ์ซ้ายกระทาํสมาธิ จากการเปรียบเทียบกบัจิตรกรรม
ทงักาที�เป็นกรณีศึกษาจะเห็นว่าพระปัทมชโยติสะในจิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดาราแสดง
รูปลกัษณ์สอดคล้องกบัประติมานวิทยา แต่พระปัทมชโยติสะในจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิN เย็น
แสดงรูปลกัษณ์ถูกตอ้งเพียงวรรณะประการเดียว โดยที�มุทรากลบัแสดงเป็นธยานมุทรา 

พระธนศรี (ลาํดบัที� 26) ตามประติมานวิทยาระบุว่าทรงมีวรรณะนํ� าเงินและพระ
หตัถท์ั�งสองกระทาํธยานมุทรา จากการเปรียบเทียบกบัจิตรกรรมทงักาที�เป็นกรณีศึกษาจะเห็นไดว้า่
พระธนศรีในจิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดาราแสดงรูปลกัษณ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ส่วนพระธนศรีใน
จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิN เยน็แสดงมุทราถูกตอ้งประการเดียวโดยทรงมีวรรณะเหลืองแทนนํ�าเงิน 

พระวกิรานตะ (ลาํดบัที� 32) ตามประติมานวิทยาระบุวา่ทรงมีวรรณะนํ� าเงินและพระ
หัตถ์ทั�งสองต่างกระทาํภูมิสปรรศมุทรา เมื�อเปรียบเทียบกบัจิตรกรรมทงักาที�เป็นกรณีศึกษาแล้ว 
เห็นไดว้า่พระวกิรานตะในจิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดาราแสดงรูปลกัษณ์ไดถู้กตอ้งทุกประการ 
ส่วนพระวิกรานตะในจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิN เยน็แสดงรูปลกัษณ์ได้ใกลเ้คียงกบัที�ประติมาน
วทิยาไดร้ะบุไว ้ยกเวน้เพียงมุทราเท่านั�นที�กลบัแสดงภูมิสปรรศมุทราในพระหตัถข์วาเพียงขา้งเดียว 

พระสมนัตาวภาส (ลาํดบัที� 33) ตามประติมานวิทยาระบุว่าทรงมีวรรณะแดงและ
พระหตัถข์วากระทาํอภยัมุทรา ส่วนพระหตัถซ์า้ยกระทาํสมาธิ เมื�อเปรียบเทียบกบัจิตรกรรมทงักาที�
เป็นกรณีศึกษาจะเห็นไดว้า่ พระสมนัตาวภาสในจิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดาราแสดงรูปลกัษณ์
ได้ถูกต้องทุกประการ ส่วนพระสมนัตาวภาสในจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิN เย็นแสดงมุทราได้
ถูกตอ้งประการเดียว โดยที�วรรณะมีสีนํ�าเงินแทนสีแดง 

ทั�งนี� พระสูรทตัตะ (ลาํดบัที� 12) ตามประติมานวิทยาที�ปรากฏในบทสวดของพระ
สองขะปะนั�น จากการเปรียบเทียบกบัจิตรกรรมทงักาที�เป็นกรณีศึกษาแลว้ ผูศึ้กษาเห็นวา่รูปลกัษณ์
ดงักล่าวไม่ปรากฏในจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิN เยน็และมูลนิธิพนัดาราในตาํแหน่งที�คาดว่าควร
ปรากฏ มีเพียงพระพุทธเจา้ที�มีวรรณะเหลืองและกระทาํธรรมจกัรมุทราในจิตรกรรมทงักาของวดั
โพธิN เยน็ และพระพุทธเจา้วรรณะเหลือง กระทาํธรรมวยาขยานมุทราในจิตรกรรมทงักาของมูลนิธิ
พนัดาราปรากฏแทนในตาํแหน่งที�ควรเป็นพระสูรทตัตะ 
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ภาพที� TRV แผนภาพตาํแหน่งของจิตรกรรมทงักาพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั V7 พระองค ์
 ของวดัโพธิN เยน็ 

 
ดงันั�นตาํแหน่งของพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติัแต่ละพระองคใ์นภาพจิตรกรรม

ทงักาของวดัโพธิN เยน็และมูลนิธิพนัดาราเป็นดงันี�  คือ จิตรกรรมทงักาภาพพระพุทธเจา้แห่งการปลง
อาบติั 35 พระองคข์องวดัโพธิN เยน็กาํหนดให้พระพุทธเจา้ศากยมุนีองคป์ระธานประทบัอยูกึ่� งกลาง
ภาพ และมีพระพุทธเจา้อีก 34 พระองคเ์รียงจากซ้ายไปขวาโดยเริ�มจากกึ�งกลางภาพ และจากบนลง
ล่าง (ภาพที� TRV) ส่วนจิตรกรรมทงักาภาพพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองคข์องมูลนิธิ
พนัดารากาํหนดให้พระพุทธเจา้ศากยมุนีองค์ประธานประทบัอยูกึ่� งกลางภาพค่อนไปดา้นบน และ
พระพุทธเจา้อีก 34 พระองคจ์ดัแบ่งเป็นกลุ่มละ 3 พระองค ์2 กลุ่มอยูด่า้นบนโดยเริ�มนบัจากกลุ่ม
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ดา้นซา้ยก่อน และพระองคที์�เหลือนั�นจดัเรียงเป็นแถวอยูบ่ริเวณตอนกลางและล่างของภาพโดยเริ�ม
เรียงจากซา้ยไปขวา และจากดา้นบนลงล่าง (ภาพที� TRa) 

 

 
 

ภาพที� TRa แผนภาพตาํแหน่งของจิตรกรรมทงักาพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั V7 พระองค ์
 ของมูลนิธิพนัดารา 
 

จากการเปรียบเทียบรูปลกัษณ์ของพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค์ใน
จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิN เยน็และมูลนิธิพนัดารา กบัประติมานวิทยาที�ถูกระบุอยูใ่นบทสวดของ
พระสองขะปะ จะเห็นได้ว่ามีความถูกต้องด้านรูปลกัษณ์ทุกประการและเรียงอยู่ในตาํแหน่งที�
สมควรอยูบ่างส่วน โดยในจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิN เยน็มีพระพุทธเจา้ลาํดบัที� 29 และ 30 เท่านั�น
ที�อยูส่ลบัตาํแหน่งกนั ส่วนในจิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารามีพระพุทธเจา้ลาํดบัที� 9 – 14 ที�
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เรียงตาํแหน่งอยา่งสับสน อยา่งไรก็ตามเมื�อผูศึ้กษานาํจิตรกรรมทงักาภาพพระพุทธเจา้แห่งการปลง
อาบติั 35 พระองค์ของทั�งสองแห่งนี� ไปเปรียบเทียบกับภาพพิมพ์แกะไม้ภาพพระพุทธเจา้กลุ่ม
เดียวกนันี� ที�ปรากฏในคมัภีร์รูปเคารพ 300 ภาพ (The Three Hundred Icons) ของกรุงปักกิ�ง ซึ� งถูก
สร้างในช่วงคริสตศ์ตวรรษที� 18 จะเห็นไดว้า่มุทราที�ปรากฏในคมัภีร์นี�คลา้ยคลึงกบัที�ปรากฏอยูใ่น
จิตรกรรมทงักาทั�งสองภาพดงักล่าว แต่เมื�อนาํมาเปรียบเทียบกนัตามตารางที� � เพื�อเปรียบเทียบ
มุทรา ของพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั V7 พระองคใ์นจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิN เยน็และมูลนิธิ
พนัดารา กบัประติมานวิทยาในบทสวดของพระสองขะปะและคมัภีร์รูปเคารพ 300 ภาพแลว้ จะ
เห็นไดว้า่พระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองคใ์นจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิN เยน็มีรูปลกัษณ์
ใกลเ้คียงกบัภาพพิมพ์ในคมัภีร์รูปเคารพ 300 ภาพมากกว่า ขณะที�ภาพพระพุทธเจา้แห่งการปลง
อาบติั 35 พระองคใ์นจิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารามีรูปลกัษณ์ใกลเ้คียงกบัประติมานวิทยาที�
ระบุไวใ้นบทสวดของพระสองขะปะมากกวา่ 
 
ตารางที� � การเปรียบเทียบมุทรา ของพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั V7 พระองคใ์นจิตรกรรมทงักา 

ของวดัโพธิN เยน็และมูลนิธิพนัดารา กบัประติมานวทิยาในบทสวดของพระสองขะปะ 
และคมัภีร์รูปเคารพ 300 ภาพ 

 

พระนามพระพุทธเจ้า
แห่งการปลงอาบัติ �9 

พระองค์ 

จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ7เย็น 
จิตรกรรมทงักาของ 

มูลนิธิพนัดารา 

บทสวดของ
พระสองขะปะ 

คัมภีร์รูป
เคารพ 300 

ภาพ 

บทสวดของ
พระสองขะปะ 

คัมภีร์รูป
เคารพ 300 

ภาพ 
T. พระศากยมุนี � � � � 

W. พระวชัรประมรทิน � � � � 

  
 � - มุทราเหมือนกนั 
 � - มุทราต่างกนั
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ตารางที� � (ต่อ) 
 

พระนามพระพุทธเจ้า
แห่งการปลงอาบัติ �9 

พระองค์ 

จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ7เย็น 
จิตรกรรมทงักาของ 

มูลนิธิพนัดารา 

บทสวดของ
พระสองขะปะ 

คัมภีร์รูป
เคารพ 300 

ภาพ 

บทสวดของ
พระสองขะปะ 

คัมภีร์รูป
เคารพ 300 

ภาพ 
3. พระรัตนารจิส � � � � 

4. พระนาเคศวรราชา � � � � 

5. พระวรีเสนะ � � � � 

6. พระวรีนนัทิน � � � � 

7. พระรัตนศรี � � � � 

8. พระรัตนจนัทรประภา � � � � 

9. พระอโมฆทรรสิน � � � � 

10. พระรัตนจนัทร � � � � 

11. พระนิรมล � � � � 

12. พระสูรทตัตะ � � � � 

13. พระพรหม � � � � 

14. พระพรหมทตัตะ � � � � 

15. พระวรุิณ � � � � 

16. พระวรุิณเทวา � � � � 

17. พระภทัราศรี � � � � 

18. พระจนัทนศรี � � � � 

19. พระอนนัเตาชสะ � � � � 

 
 � - มุทราเหมือนกนั 
 � - มุทราต่างกนั
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ตารางที� � (ต่อ) 
 

พระนามพระพุทธเจ้า
แห่งการปลงอาบัติ �9 

พระองค์ 

จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ7เย็น 
จิตรกรรมทงักาของ 

มูลนิธิพนัดารา 

บทสวดของ
พระสองขะปะ 

คัมภีร์รูป
เคารพ 300 

ภาพ 

บทสวดของ
พระสองขะปะ 

คัมภีร์รูป
เคารพ 300 

ภาพ 
20. พระประภาสศรี � � � � 

21. พระอโศกศรี � � � � 

22. พระนารายณะ � � � � 

23. พระกุสุมศรี � � � � 

24. พระพรหมชโยติระ � � � � 

25. พระปัทมชโยติสะ � � � � 

26. พระธนศรี � � � � 

27. พระสมฤติศรี � � � � 

28. พระปริกีรติตานามศรี � � � � 

29. พระอิทราเกตุธวชัราช � � � � 

30. พระสุวกิรานตศรี � � � � 

31. พระยทุธชยั � � � � 

32. พระวกิรานตะ � � � � 

33. พระสมนัตาวภาส � � � � 

34. พระรัตนปัทมะ � � � � 

35. พระไศเลนทราช � � � � 

  
 � - มุทราเหมือนกนั 
 � - มุทราต่างกนั 
 

นอกจากนี� ภาพพิมพ์แกะไม้ภาพพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบติั 35 พระองค์ใน
คมัภีร์รูปเคารพ 300 ภาพ ยงัถูกกล่าววา่เป็นตน้แบบของภาพพิมพข์องจีนเกี�ยวกบัพระพุทธเจา้กลุ่ม
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เดียวกนันี� ที�ถูกพิมพขึ์�นในคริสตท์ศวรรษ 193068 (ภาพที� TR7) แต่เมื�อนาํมาเปรียบเทียบกบัภาพพิมพ์
พระพุทธเจา้ในกลุ่มเดียวกนัของคมัภีร์รูปเคารพ 300 ภาพแลว้ จะเห็นวา่ไม่ไดมี้รูปลกัษณ์สอดคลอ้ง
กนัทั�งหมด การเปรียบเทียบจิตรกรรมรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค ์ของวดัโพธิN
เยน็ มูลนิธิพนัดารา จากคมัภีร์รูปเคารพ 300 ภาพ และภาพพิมพจี์นในคริสตท์ศวรรษ 1930 เห็นได้
จากภาพที� TR� – TaR โดยจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิN เยน็อยูท่างดา้นบนซ้าย ของมูลนิธิพนัดาราอยู่
ทางด้านบนขวา จากคัมภีร์รูปเคารพ 300 ภาพอยู่ทางด้านล่างซ้าย และภาพพิมพ์จีนในคริสต์
ทศวรรษ 1930 อยูท่างดา้นล่างขวา 

 

 
 

ภาพที� TR7 พระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั V7 พระองค ์ภาพพิมพ ์ศิลปะจีน คริสตท์ศวรรษ 1930 
ที�มา : Lokesh Chandra, Dictionary of Buddhist Iconography no. g (New Delhi : International 
Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1999 – 2003), Paa. 
                                                 

68 Lokesh Chandra, Dictionary of Buddhist Iconography no. 3 (New Delhi : International 

Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1999 – 2003), 842. 
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ภาพที� TR� พระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองคล์าํดบัที� 1 พระศากยมุนี 
 การเปรียบเทียบจิตรกรรมรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค ์ 
 ของวดัโพธิN เยน็ (บนซา้ย) มูลนิธิพนัดารา (บนขวา) จากคมัภีร์รูปเคารพ 300 ภาพ  
 (ล่างซา้ย) และภาพพิมพจี์นในคริสตท์ศวรรษ 1930 (ล่างขวา) 
ที�มา (ล่างซา้ย) : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : 
International Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), ece. 
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ภาพที� TRO พระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั35 พระองคล์าํดบัที� 2 พระวชัรประมรทิน 
 หรือพระวชัรครรภ ์การเปรียบเทียบจิตรกรรมรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั  
 35 พระองค ์ของวดัโพธิN เยน็ (บนซา้ย) มูลนิธิพนัดารา (บนขวา) จากคมัภีร์รูปเคารพ  
 300 ภาพ (ล่างซา้ย) และภาพพิมพจี์นในคริสตท์ศวรรษ 1930 (ล่างขวา) 
ที�มา (ล่างซา้ย) : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : 
International Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), ece. 
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ภาพที� TRP พระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองคล์าํดบัที� 3 พระรัตนารจิส 
 การเปรียบเทียบจิตรกรรมรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค ์ 
 ของวดัโพธิN เยน็ (บนซา้ย) มูลนิธิพนัดารา (บนขวา) จากคมัภีร์รูปเคารพ 300 ภาพ  
 (ล่างซา้ย) และภาพพิมพจี์นในคริสตท์ศวรรษ 1930 (ล่างขวา) 
ที�มา (ล่างซา้ย) : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : 
International Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), ece. 
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ภาพที� TRQ พระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองคล์าํดบัที� 4 พระนาเคศวรราชา 
 การเปรียบเทียบจิตรกรรมรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค ์ 
 ของวดัโพธิN เยน็ (บนซา้ย) มูลนิธิพนัดารา (บนขวา) จากคมัภีร์รูปเคารพ 300 ภาพ  
 (ล่างซา้ย) และภาพพิมพจี์นในคริสตท์ศวรรษ 1930 (ล่างขวา) 
ที�มา (ล่างซา้ย) : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : 
International Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), eck. 
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ภาพที� TTR พระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองคล์าํดบัที� 5 พระวรีเสนะ 
 การเปรียบเทียบจิตรกรรมรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค ์ 
 ของวดัโพธิN เยน็ (บนซา้ย) มูลนิธิพนัดารา (บนขวา) จากคมัภีร์รูปเคารพ 300 ภาพ  
 (ล่างซา้ย) และภาพพิมพจี์นในคริสตท์ศวรรษ 1930 (ล่างขวา) 
ที�มา (ล่างซา้ย) : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : 
International Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), eck. 
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ภาพที� TTT พระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองคล์าํดบัที� 6 พระวรีนนัทิน 
 การเปรียบเทียบจิตรกรรมรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค ์ 
 ของวดัโพธิN เยน็ (บนซา้ย) มูลนิธิพนัดารา (บนขวา) จากคมัภีร์รูปเคารพ 300 ภาพ  
 (ล่างซา้ย) และภาพพิมพจี์นในคริสตท์ศวรรษ 1930 (ล่างขวา) 
ที�มา (ล่างซา้ย) : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : 
International Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), eck. 
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ภาพที� TTW พระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองคล์าํดบัที� 7 พระรัตนศรี หรือ พระรัตนคันี 
 การเปรียบเทียบจิตรกรรมรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค ์ 
 ของวดัโพธิN เยน็ (บนซา้ย) มูลนิธิพนัดารา (บนขวา) จากคมัภีร์รูปเคารพ 300 ภาพ  
 (ล่างซา้ย) และภาพพิมพจี์นในคริสตท์ศวรรษ 1930 (ล่างขวา) 
ที�มา (ล่างซา้ย) : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : 
International Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), ecd. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



210 

   
 

                            
 

ภาพที� TTV พระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองคล์าํดบัที� 8 พระรัตนจนัทรประภา 
 การเปรียบเทียบจิตรกรรมรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค ์ 
 ของวดัโพธิN เยน็ (บนซา้ย) มูลนิธิพนัดารา (บนขวา) จากคมัภีร์รูปเคารพ 300 ภาพ  
 (ล่างซา้ย) และภาพพิมพจี์นในคริสตท์ศวรรษ 1930 (ล่างขวา) 
ที�มา (ล่างซา้ย) : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : 
International Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), ecd. 
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ภาพที� TTa พระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองคล์าํดบัที� 9 พระอโมฆทรรสิน 
 การเปรียบเทียบจิตรกรรมรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค ์ 
 ของวดัโพธิN เยน็ (บนซา้ย) มูลนิธิพนัดารา (บนขวา) จากคมัภีร์รูปเคารพ 300 ภาพ  
 (ล่างซา้ย) และภาพพิมพจี์นในคริสตท์ศวรรษ 1930 (ล่างขวา) 
ที�มา (ล่างซา้ย) : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : 
International Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), ecd. 
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ภาพที� TT7 พระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองคล์าํดบัที� 10 พระรัตนจนัทร 
 การเปรียบเทียบจิตรกรรมรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค ์ 
 ของวดัโพธิN เยน็ (บนซา้ย) มูลนิธิพนัดารา (บนขวา) จากคมัภีร์รูปเคารพ 300 ภาพ  
 (ล่างซา้ย) และภาพพิมพจี์นในคริสตท์ศวรรษ 1930 (ล่างขวา) 
ที�มา (ล่างซา้ย) : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : 
International Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), e`a. 
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ภาพที� TT� พระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองคล์าํดบัที� 11 พระนิรมล 
 การเปรียบเทียบจิตรกรรมรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค ์ 
 ของวดัโพธิN เยน็ (บนซา้ย) มูลนิธิพนัดารา (บนขวา) จากคมัภีร์รูปเคารพ 300 ภาพ  
 (ล่างซา้ย) และภาพพิมพจี์นในคริสตท์ศวรรษ 1930 (ล่างขวา) 
ที�มา (ล่างซา้ย) : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : 
International Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), e`a. 
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ภาพที� TTO พระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองคล์าํดบัที� 12 พระสูรทตัตะ 
 การเปรียบเทียบจิตรกรรมรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค ์ 
 ของวดัโพธิN เยน็ (บนซา้ย) มูลนิธิพนัดารา (บนขวา) จากคมัภีร์รูปเคารพ 300 ภาพ  
 (ล่างซา้ย) และภาพพิมพจี์นในคริสตท์ศวรรษ 1930 (ล่างขวา) 
ที�มา (ล่างซา้ย) : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : 
International Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), e`a. 
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ภาพที� TTP พระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองคล์าํดบัที� 13 พระพรหม 
 การเปรียบเทียบจิตรกรรมรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค ์ 
 ของวดัโพธิN เยน็ (บนซา้ย) มูลนิธิพนัดารา (บนขวา) จากคมัภีร์รูปเคารพ 300 ภาพ  
 (ล่างซา้ย) และภาพพิมพจี์นในคริสตท์ศวรรษ 1930 (ล่างขวา) 
ที�มา (ล่างซา้ย) : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : 
International Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), e`c. 
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ภาพที� TTQ พระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองคล์าํดบัที� 14 พระพรหมทตัตะ 
 การเปรียบเทียบจิตรกรรมรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค ์ 
 ของวดัโพธิN เยน็ (บนซา้ย) มูลนิธิพนัดารา (บนขวา) จากคมัภีร์รูปเคารพ 300 ภาพ  
 (ล่างซา้ย) และภาพพิมพจี์นในคริสตท์ศวรรษ 1930 (ล่างขวา) 
ที�มา (ล่างซา้ย) : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : 
International Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), e`c. 
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ภาพที� TWR พระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองคล์าํดบัที� 15 พระวรุิณ 
 การเปรียบเทียบจิตรกรรมรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค ์ 
 ของวดัโพธิN เยน็ (บนซา้ย) มูลนิธิพนัดารา (บนขวา) จากคมัภีร์รูปเคารพ 300 ภาพ  
 (ล่างซา้ย) และภาพพิมพจี์นในคริสตท์ศวรรษ 1930 (ล่างขวา) 
ที�มา (ล่างซา้ย) : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : 
International Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), e`c. 
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ภาพที� TWT พระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองคล์าํดบัที� 16 พระวรุิณเทวา 
 การเปรียบเทียบจิตรกรรมรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค ์ 
 ของวดัโพธิN เยน็ (บนซา้ย) มูลนิธิพนัดารา (บนขวา) จากคมัภีร์รูปเคารพ 300 ภาพ  
 (ล่างซา้ย) และภาพพิมพจี์นในคริสตท์ศวรรษ 1930 (ล่างขวา) 
ที�มา (ล่างซา้ย) : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : 
International Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), e``. 
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ภาพที� TWW พระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองคล์าํดบัที� 17 พระภทัราศรี 
 การเปรียบเทียบจิตรกรรมรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค ์ 
 ของวดัโพธิN เยน็ (บนซา้ย) มูลนิธิพนัดารา (บนขวา) จากคมัภีร์รูปเคารพ 300 ภาพ  
 (ล่างซา้ย) และภาพพิมพจี์นในคริสตท์ศวรรษ 1930 (ล่างขวา) 
ที�มา (ล่างซา้ย) : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : 
International Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), e``. 
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ภาพที� TWV พระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองคล์าํดบัที� 18 พระจนัทนศรี 
 การเปรียบเทียบจิตรกรรมรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค ์ 
 ของวดัโพธิN เยน็ (บนซา้ย) มูลนิธิพนัดารา (บนขวา) จากคมัภีร์รูปเคารพ 300 ภาพ  
 (ล่างซา้ย) และภาพพิมพจี์นในคริสตท์ศวรรษ 1930 (ล่างขวา) 
ที�มา (ล่างซา้ย) : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : 
International Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), e``. 
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ภาพที� TWa พระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองคล์าํดบัที� 19 พระอนนัเตาชสะ 
 การเปรียบเทียบจิตรกรรมรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค ์ 
 ของวดัโพธิN เยน็ (บนซา้ย) มูลนิธิพนัดารา (บนขวา) จากคมัภีร์รูปเคารพ 300 ภาพ  
 (ล่างซา้ย) และภาพพิมพจี์นในคริสตท์ศวรรษ 1930 (ล่างขวา) 
ที�มา (ล่างซา้ย) : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : 
International Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), e`g. 
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ภาพที� TW7 พระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองคล์าํดบัที� 20 พระประภาสศรี 
 การเปรียบเทียบจิตรกรรมรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค ์ 
 ของวดัโพธิN เยน็ (บนซา้ย) มูลนิธิพนัดารา (บนขวา) จากคมัภีร์รูปเคารพ 300 ภาพ  
 (ล่างซา้ย) และภาพพิมพจี์นในคริสตท์ศวรรษ 1930 (ล่างขวา) 
ที�มา (ล่างซา้ย) : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : 
International Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), e`g. 
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ภาพที� TW� พระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองคล์าํดบัที� 21 พระอโศกศรี 
 การเปรียบเทียบจิตรกรรมรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค ์ 
 ของวดัโพธิN เยน็(บนซา้ย) มูลนิธิพนัดารา (บนขวา) จากคมัภีร์รูปเคารพ 300 ภาพ  
 (ล่างซา้ย) และภาพพิมพจี์นในคริสตท์ศวรรษ 1930 (ล่างขวา) 
ที�มา (ล่างซา้ย) : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : 
International Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), e`g. 
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ภาพที� TWO พระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองคล์าํดบัที� 22 พระนารายณะ 
 การเปรียบเทียบจิตรกรรมรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค ์ 
 ของวดัโพธิN เยน็ (บนซา้ย) มูลนิธิพนัดารา (บนขวา) จากคมัภีร์รูปเคารพ 300 ภาพ  
 (ล่างซา้ย) และภาพพิมพจี์นในคริสตท์ศวรรษ 1930 (ล่างขวา) 
ที�มา (ล่างซา้ย) : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : 
International Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), e`j. 
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ภาพที� TWP พระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองคล์าํดบัที� 23 พระกุสุมศรี 
 การเปรียบเทียบจิตรกรรมรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค ์ 
 ของวดัโพธิN เยน็ (บนซา้ย) มูลนิธิพนัดารา (บนขวา) จากคมัภีร์รูปเคารพ 300 ภาพ  
 (ล่างซา้ย) และภาพพิมพจี์นในคริสตท์ศวรรษ 1930 (ล่างขวา) 
ที�มา (ล่างซา้ย) : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : 
International Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), e`j. 
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ภาพที� TWQ พระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองคล์าํดบัที� 24 พระพรหมชโยติระ 
 การเปรียบเทียบจิตรกรรมรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค ์ 
 ของวดัโพธิN เยน็ (บนซา้ย) มูลนิธิพนัดารา (บนขวา) จากคมัภีร์รูปเคารพ 300 ภาพ  
 (ล่างซา้ย) และภาพพิมพจี์นในคริสตท์ศวรรษ 1930 (ล่างขวา) 
ที�มา (ล่างซา้ย) : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : 
International Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), e`j. 
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ภาพที� TVR พระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองคล์าํดบัที� 25 พระปัทมชโยติสะ 
 การเปรียบเทียบจิตรกรรมรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค ์ 
 ของวดัโพธิN เยน็ (บนซา้ย) มูลนิธิพนัดารา (บนขวา) จากคมัภีร์รูปเคารพ 300 ภาพ  
 (ล่างซา้ย) และภาพพิมพจี์นในคริสตท์ศวรรษ 1930 (ล่างขวา) 
ที�มา (ล่างซา้ย) : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : 
International Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), e`i. 
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ภาพที� TVT พระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองคล์าํดบัที� 26 พระธนศรี 
 การเปรียบเทียบจิตรกรรมรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค ์ 
 ของวดัโพธิN เยน็ (บนซา้ย) มูลนิธิพนัดารา (บนขวา) จากคมัภีร์รูปเคารพ 300 ภาพ  
 (ล่างซา้ย) และภาพพิมพจี์นในคริสตท์ศวรรษ 1930 (ล่างขวา) 
ที�มา (ล่างซา้ย) : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : 
International Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), e`i. 
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ภาพที� TVW พระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองคล์าํดบัที� 27 พระสมฤติศรี 
 การเปรียบเทียบจิตรกรรมรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค ์ 
 ของวดัโพธิN เยน็ (บนซา้ย) มูลนิธิพนัดารา (บนขวา) จากคมัภีร์รูปเคารพ 300 ภาพ  
 (ล่างซา้ย) และภาพพิมพจี์นในคริสตท์ศวรรษ 1930 (ล่างขวา) 
ที�มา (ล่างซา้ย) : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : 
International Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), e`i. 
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ภาพที� TVV พระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองคล์าํดบัที� 28 พระปริกีรติตานามศรี 
 การเปรียบเทียบจิตรกรรมรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค ์ 
 ของวดัโพธิN เยน็ (บนซา้ย) มูลนิธิพนัดารา (บนขวา) จากคมัภีร์รูปเคารพ 300 ภาพ  
 (ล่างซา้ย) และภาพพิมพจี์นในคริสตท์ศวรรษ 1930 (ล่างขวา) 
ที�มา (ล่างซา้ย) : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : 
International Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), e`b. 
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ภาพที� TVa พระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองคล์าํดบัที� 29 พระอิทราเกตุธวชัราช 
 การเปรียบเทียบจิตรกรรมรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค ์ 
 ของวดัโพธิN เยน็ (บนซา้ย) มูลนิธิพนัดารา (บนขวา) จากคมัภีร์รูปเคารพ 300 ภาพ  
 (ล่างซา้ย) และภาพพิมพจี์นในคริสตท์ศวรรษ 1930 (ล่างขวา) 
ที�มา (ล่างซา้ย) : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : 
International Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), e`b. 
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ภาพที� TV7 พระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองคล์าํดบัที� 30 พระสุวกิรานตศรี 
 การเปรียบเทียบจิตรกรรมรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค ์ 
 ของวดัโพธิN เยน็ (บนซา้ย) มูลนิธิพนัดารา (บนขวา) จากคมัภีร์รูปเคารพ 300 ภาพ  
 (ล่างซา้ย) และภาพพิมพจี์นในคริสตท์ศวรรษ 1930 (ล่างขวา) 
ที�มา (ล่างซา้ย) : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : 
International Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), e`b. 
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ภาพที� TV� พระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองคล์าํดบัที� 31 พระยทุธชยั 
 การเปรียบเทียบจิตรกรรมรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค ์ 
 ของวดัโพธิN เยน็ (บนซา้ย) มูลนิธิพนัดารา (บนขวา) จากคมัภีร์รูปเคารพ 300 ภาพ  
 (ล่างซา้ย) และภาพพิมพจี์นในคริสตท์ศวรรษ 1930 (ล่างขวา) 
ที�มา (ล่างซา้ย) : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : 
International Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), e`e. 
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ภาพที� TVO พระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองคล์าํดบัที� 32 พระวกิรานตะ 
 การเปรียบเทียบจิตรกรรมรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค ์ 
 ของวดัโพธิN เยน็ (บนซา้ย) มูลนิธิพนัดารา (บนขวา) จากคมัภีร์รูปเคารพ 300 ภาพ  
 (ล่างซา้ย) และภาพพิมพจี์นในคริสตท์ศวรรษ 1930 (ล่างขวา) 
ที�มา (ล่างซา้ย) : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : 
International Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), e`e. 
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ภาพที� TVP พระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองคล์าํดบัที� 33 พระสมนัตาวภาส 
 การเปรียบเทียบจิตรกรรมรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค ์ 
 ของวดัโพธิN เยน็ (บนซา้ย) มูลนิธิพนัดารา (บนขวา) จากคมัภีร์รูปเคารพ 300 ภาพ  
 (ล่างซา้ย) และภาพพิมพจี์นในคริสตท์ศวรรษ 1930 (ล่างขวา) 
ที�มา (ล่างซา้ย) : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : 
International Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), e`e. 
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ภาพที� TVQ พระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองคล์าํดบัที� 34 พระรัตนปัทมะ 
 การเปรียบเทียบจิตรกรรมรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค ์ 
 ของวดัโพธิN เยน็ (บนซา้ย) มูลนิธิพนัดารา (บนขวา) จากคมัภีร์รูปเคารพ 300 ภาพ  
 (ล่างซา้ย) และภาพพิมพจี์นในคริสตท์ศวรรษ 1930 (ล่างขวา) 
ที�มา (ล่างซา้ย) : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : 
International Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), e`k. 
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ภาพที� TaR พระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองคล์าํดบัที� 35 พระไศเลนทราช 
 การเปรียบเทียบจิตรกรรมรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค ์ 
 ของวดัโพธิN เยน็ (บนซา้ย) มูลนิธิพนัดารา (บนขวา) จากคมัภีร์รูปเคารพ 300 ภาพ  
 (ล่างซา้ย) และภาพพิมพจี์นในคริสตท์ศวรรษ 1930 (ล่างขวา) 
ที�มา (ล่างซา้ย) : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : 
International Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), e`k. 
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จากผลของการเปรียบเทียบทั�งหมดนี� ผูศึ้กษาเห็นว่าการสร้างจิตรกรรมทงักาภาพ
พระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองคมี์พื�นฐานทางประติมานวิทยาจากคมัภีร์ทางศาสนาเป็น
ส่วนใหญ่ หากแต่ปรากฏความแตกต่างในรายละเอียดไดบ้างประการ 

นอกจากพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค์และพระอคัรสาวกของพระ
ศากยมุนีที�ปรากฏในจิตรกรรมทงักาภาพพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองคข์องวดัโพธิN
เยน็และมูลนิธิพนัดาราแลว้ ยงัปรากฏพระพุทธเจา้พระองคอื์�นอีก ไดแ้ก่ พระวชัรธร (Vajradhara) 
และพระไภษชัยคุรุ ซึ� งอยูใ่นตาํแหน่งอกัษร X จากแผนภาพที� TRV และ TRa ในจิตรกรรมทงักาของ
วดัโพธิN เยน็และมูลนิธิพนัดาราตามลาํดบั 
 

 
 

ภาพที� TaT พระวชัรธร จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที� 16 
ที�มา : Jeff Watt, Vajradhara Buddha [Online], accessed 27 June 2011. Available from 
http://www.himalayanart.org/image.cfm/V.html 
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ภาพที� TaW พระสมนัตภทัรปางยบั – ยมั จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบตภาคตะวนัออก  
 คริสตศ์ตวรรษที� 19 
ที�มา : Jeff Watt, Samantabhadra Buddha [Online], accessed 27 June 2011. Available from 
http://www.himalayanart.org/image.cfm/OVa�7.html 

 
พระวชัรธร ทรงเป็นพระอาทิพุทธที�นบัถือว่าเป็นพระพุทธเจา้สูงสุดในนิกายเกลุก 

และกาจู พระนามภาษาทิเบตคือ ดอร์เจจงั (rDo-rje-hc’an) อนัหมายถึงผูถื้อวชัระ รูปลกัษณ์ของ
พระองคต์ามประติมานวทิยาทรงมีวรรณะนํ�าเงินเขม้ ประทบันั�งแบบวชัราสนะ ทรงเครื�องแบบพระ
โพธิสัตว ์ทั�งสองพระหตัถ์กระทาํวชัรหุมการโดยถือวชัระและฆณัฏาไวใ้นระดบัพระอุระ69 ดงัเช่น
ในจิตรกรรมทงักาทิเบตคริสตศ์ตวรรษที� 16 (ภาพที� TaT) จากประติมานวิทยาดงักล่าวสอดคลอ้งกบั
รูปลกัษณ์ของพระอาทิพุทธวชัรธรตามที�ปรากฏในจิตรกรรมทงัการูปพระพุทธเจา้แห่งการปลง
อาบติั 35 พระองคข์องวดัโพธิN เยน็ ยกเวน้แต่ปรากฏพระเนตรที�สามอยูก่ลางพระนลาฏของพระวชัร

                                                 
69 Alice Getty, The Gods of Northern Buddhism : Their History, Iconography and Progressive 

Evolution through the Northern Buddhist Countries, 4. 
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ธร ซึ� งไม่ตรงกบัประติมานวิทยาประการเดียว ตาํแหน่งอกัษร X ที�พระองค์ประทบัอยู่นั�นเป็นใน
ตาํแหน่งสูงสุดเหนือพระพุทธเจา้ทุกพระองค์ อย่างไรก็ตามการปรากฏพระวชัรธรเป็นพระอาทิ
พุทธในจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิN เยน็ผูศึ้กษาเห็นวา่ไม่เขา้กบัสายนิกายนิงมะที�พระอาจารยโ์พธิN
แจง้ไดรั้บสืบทอดมา ซึ� งพระอาทิพุทธประจาํนิกายควรจะเป็นพระสมนัตภทัร ที�ปรากฏรูปลกัษณ์
เปลือยพระวรกาย และกระทําธยานมุทรา เช่นรูปพระสมันตภัทรในจิตรกรรมทังกาทิเบต
คริสตศ์ตวรรษที� 19 (ภาพที� TaW) 

ทางดา้นพระไภษชัยคุรุซึ� งอยูใ่นตาํแหน่งอกัษร X ของแผนภาพที� TRa ในจิตรกรรม
ทงัการูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค์ของมูลนิธิพนัดารานั�น ทรงมีวรรณะนํ� าเงิน 
พระหัตถ์ขวากระทาํวรทมุทราพร้อมทั�งถือก้านของตน้สมอ ส่วนพระหัตถ์ซ้ายทรงธยานมุทรา
พร้อมทั�งอุม้บาตร จากการถือก้านตน้สมอ ทรงอุม้บาตร และเป็นพระพุทธเจา้ที�มีวรรณะนํ� าเงิน 
เหล่านี� ถือเป็นรูปลกัษณ์อนัเด่นชดัที�บ่งชี�วา่พระองคคื์อพระไภษชัยคุรุตามที�ประติมานวิทยาไดก้ล่าว
ไปแล้วข้างต้นในจิตรกรรมทังการูปพระไภษชัยคุรุ อย่างไรก็ตามการปรากฏรูปพระองค์เป็น
พระพุทธเจา้สูงสุดในจิตรกรรมทงัการูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองคข์องมูลนิธิพนั
ดารา ผูศึ้กษาสันนิษฐานว่าเพื�อเป็นการชาํระลา้งจิตใจหรือเยียวยาจิตใจของผูที้�สวดขอขมากรรมที�
ตนไดก้ระทาํไปใหบ้ริสุทธิN  เสมือนแพทยรั์กษาผูป่้วยใหห้ายเป็นปกติ 

 
พระโพธิสัตว์ 

พระโพธิสัตว์มีความหมายในพระพุทธศาสนาลัทธิเถรวาท หมายถึง ผู ้แสวงหา
โพธิญาณ หรือ ผูที้�ตอ้งการเป็นพระพุทธเจา้ในอนาคต แต่สําหรับลทัธิมหายานและวชัรยาน พระ
โพธิสัตว ์หมายถึง ผูบ้าํเพญ็บารมีและมีความตอ้งการที�จะเขา้ถึงพุทธภาวะโดยเนน้ที�ความบริบูรณ์
ของบารมีธรรมทุกประการที�จะตดักิเลสตณัหา และยกกระแสจิตเขา้สู่ปรินิพพานในวาระสุดทา้ย 
แต่คงระงบัการตรัสรู้ธรรมในลกัษณะนั�นไวก่้อน เพื�อช่วยสรรพสัตวท์ั�งมวลให้พน้จากสังสารวฏั
ก่อน70 และพระองค์จะเป็นผูต้รัสรู้หลุดพน้จากสังสารวฏัเป็นพระองค์สุดทา้ย พระโพธิสัตวเ์มื�อ
ปรากฏอยูใ่นพุทธศิลป์ทิเบตทรงอยูใ่นรูปงดงาม ทรงเครื�องอยา่งกษตัริย ์มีทั�งพระโพธิสัตวฝ่์ายชาย
และฝ่ายหญิง บางครั� งปรากฏในปางดุ และมีพระเศียร พระกร และพระบาทมากมาย 

                                                 
70 ผาสุข อินทราวธุ, พทุธปฏิมาฝ่ายมหายาน, ja. 
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1. พระมัญชุศรี � พระองค์ พระมญัชุศรี แปลพระนามตามศพัท์หมายถึง ผูมี้นํ� าเสียง
ไพเราะและมีความสามารถพิเศษในการเทศนาให้คนเกิดปัญญาได้71 ชาวทิเบตเรียกพระองค์ว่า 
พระจัมปัล (hdJam-dpal) ทรงได้รับการนับถือว่าเป็นเจ้าแห่งปัญญาและผูคุ้ ้มครองนักปราชญ ์
พระองคท์รงเป็นบุคลาธิษฐานดา้นปัญญาของพระพุทธเจา้และทรงเป็นหนึ=งในอษัฏมหาโพธิสัตวที์=
ไดรั้บความนิยมมากในประเทศที=นบัถือพระพุทธศาสนาลทัธิวชัรยาน อาทิ อินเดีย เนปาล จีน และ
ทิเบต เป็นตน้ 

ประวติัการนบัถือพระมญัชุศรีไม่ปรากฏแน่ชดั แต่พระนามของพระองคป์รากฏครั� ง
แรกในคมัภีร์อมิตายสุสูตร (ในสุขาวดีวยหุะ) ซึ= งไดรับการแปลเป็นภาษาจีนระหวา่ง ค.ศ. 384 – 417 
โดยระบุวา่ทรงเป็นหัวหน้าของพระโพธิสัตวบ์นเขาคิชฌกูฏ72 นอกจากนี� ในประเทศจีนเชื=อกนัว่า 
พระมญัชุศรีประสูติจากการแบ่งภาคของพระพุทธเจา้โคตมะเพื=อช่วยเหลือชาวจีนให้พน้ทุกข ์โดย
ทรงเลือกภูเขาปัญจศีรษะ (Pancasirsha) หรือภูเขา 5 ยอดในจงัหวดัซานซี (Shan – si) เป็นสถานที=
ประสูติ ตาํนานไดก้ล่าววา่ภูเขาปัญจศีรษะครั� งหนึ=งคือ เพชร ไพลิน มรกต ทบัทิม และไพฑูรย ์และ
บนยอดเขามีพระสถูปซึ= งมีรูปร่างแตกต่างกันในแต่ละยอด และเมื=อถึงเวลาที=พระองค์ประสูติ 
พระพุทธเจา้โคตมะทรงแผ่ศิรประภาสีทองจากพระเศียรของพระองค์ ลาํแสงแทรกผ่านตน้ไมซึ้= ง
เติบโตจากพื�นดินที=ภูเขาปัญจศีรษะ จากนั�นดอกบวัไดผุ้ดจากตน้ไม ้และจากภายในดอกนั�นไดใ้ห้
กาํเนิดพระอารยมญัชุศรี (Arya Manjusri) ผูมี้วรรณะเหลือง พระพกัตร์เดียว 2 พระกร ที=พระหตัถ์
ขวาทรงชูขฑัคะแห่งปัญญา ส่วนพระหตัถ์ซ้ายถือปุสตกะไวบ้นอุตปาละ พระองคท์รงประกอบไป
ดว้ยมหาลกัษณะและอนุลกัษณะแห่งความงดงาม พระองคท์รงประดบัองค์ดว้ยเครื=องทรงมากมาย 
และทรงสุกสวา่ง ดว้ยเหตุนี�พระองคจึ์งทรงประสูติโดยปราศจากบิดาและมารดาและทรงเป็นอิสระ
จากความมวัหมองในทางโลกีย์73 

นอกจากนี�พระมญัชุศรียงัปรากฏในคมัภีร์อื=นอีกมากมาย เช่น สัทธรรมปุณฑริกสูตร 
คณัฑวยุหสูตร วิมลกีรตินิทเทสสูตร74 อารยามญัชุศรีมูลกลัป์ (Aryamanjusrimulakalpa) คุหยสมาช
ตนัตระ (Guhyasamajatantra) เป็นตน้ ในคมัภีร์นามสังคีติ พระมญัชุศรีไดรั้บการยกย่องเป็นพระ
อาทิพุทธ ในคมัภีร์สาธนมาลา พระมญัชุศรีถูกจดัเป็นพระโพธิสัตวใ์นตระกูลของพระอมิตาภะและ

                                                 
71 เรื	องเดียวกนั, 71. 
72 เรื	องเดียวกนั. 
73 Alice Getty, The Gods of Northern Buddhism : Their History, Iconography and Progressive 

Evolution through the Northern Buddhist Countries, 110. 
74 ผาสุข อินทราวธุ, พทุธปฏิมาฝ่ายมหายาน, 72. 
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พระอกัโษภยะ75 โดยเฉพาะในคมัภีร์สวยมัภูปุราณะ (Svayambhu-purana) ระบุวา่พระมญัชุศรีเสด็จ
ออกทรงออกจากเขาปัญจศีรษะไปยงัสวยมัภูหรือพระอาทิพุทธ ซึ= งเป็นภูเขาใกล้กับทะเลสาบ
กาลีหรัท (Kalihrada) พระองคพ์บวา่ทะเลสาบเต็มไปดว้ยสัตวน์ํ� าดุร้าย ทาํให้ไม่สามารถเขา้ไปยงั
วิหารได ้ดงันั�นพระองคจึ์งทรงเปิดช่องหุบเขามากมายดว้ยขฑัคะ นํ� าในทะเลสาบจึงไหลออก เมื=อ
แผ่นดินแห้งจึงกลายเป็นประเทศเนปาล พระมญัชุศรียงัได้รับการนบัถือว่าเป็นผูส้ร้างอารยธรรม
เนปาลและเผยแผพ่ระพุทธศาสนาสู่เนปาล76 

ในทิเบตพระมญัชุศรีถูกเชื=อว่าทรงนิรมานกายมาเป็นทอนมิสัมโพธิ ซึ= งเป็นขุนนาง
ของพระเจา้ซงซนักมัโปซึ= งถูกส่งไปสืบพระพุทธศาสนายงัประเทศอินเดีย และทรงนิรมานกายมา
เป็นพระเจา้ตร̀ีซง เตเซ็น ความเชื=อนี� เช่นเดียวกบัที=เชื=อว่าพระอวโลกิเตศวรทรงนิรมานกายมาเป็น
พระเจา้ซงซนักมัโปและองค์ทะไลลามะ เมื=อพระมญัชุศรีปรากฏในพุทธศิลป์จะทรงเครื=องงดงาม
แบบพระโพธิสัตว ์อาจมีรูปพระอกัโษภยะประดบัที=ศิราภรณ์ กลางพระนลาฏมีอุรณาและอุษณีษะ
ประดบัด้วยรัตนะ พระองค์ทรงถือขฑัคะในพระหัตถ์ขวาอนัเป็นสัญลกัษณ์ของการขจดัปัดเป่า
ความไม่รู้ และถือปุสตกะหรือคมัภีร์ปรัชญาปารมิตาในพระหัตถ์ซ้ายซึ= งเป็นสัญลกัษณ์ของปัญญา 
บางครั� งสัญลกัษณ์ทั�งสองมีดอกบวัรองรับ หากปรากฏในจิตรกรรมโดยทั=วไปแลว้พระมญัชุศรีมี
วรรณะเหลือง แต่อาจปรากฏวรรณะขาว แดง หรือดาํ77 โดยขึ�นกบัรูปลกัษณ์ที=มีอยู่มากมายของ
พระองค ์

รูปลกัษณ์ที=มากมายของพระมญัชุศรียงัทาํให้พระองคมี์อีกหลายพระนามดว้ย พระ
นามที=สาํคญั ไดแ้ก่ วชัรราคะ (Vajraraga), ธรรมธาตุวาคีศวร (Dharmadhatuvagisvara), มญัชุโฆษะ 
(Manjughosa), สิทไธกวีระ (Siddhaikavira), วชัรานงัคะ (Vajrananga), นามสังคีติ (Namasangiti), 
วาคีศวร (Vagisvara), มญัชุวชัระ (Manjuvajra), มญัชุกุมาร (Manjukumara), อรปจนะ (Arapacana), 
มญัชุวร (Manjuvara), สถิรจกัร (Sthiracakra), วาทิราฏ (Vadirat), มญัชุนาถ (Manjunatha) เป็นตน้ 
นอกจากนี�พระมญัชุศรีในรูปต่าง ๆ ยงัถูกจดัแบ่งให้ประจาํอยูใ่นตระกูลของพระธยานิพุทธเจา้ บาง
พระองคก์็ไม่ไดป้ระจาํอยูใ่นตระกลูใด 
 

                                                 
75 Puspa Niyogi, Buddhist Divinities, 70. 
76 Alice Getty, The Gods of Northern Buddhism : Their History, Iconography and Progressive 

Evolution through the Northern Buddhist Countries, 111. 
77 Ibid. 
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ภาพที= 143 พระมญัชุศรี 5 พระองค ์จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา อ.เมือง จ.นนทบุรี 
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ภาพที= 144 แผนภาพตาํแหน่งของจิตรกรรมทงัการูปพระมญัชุศรี l พระองคข์องมูลนิธิพนัดารา 
 

จิตรกรรมทงัการูปพระมญัชุศรี l พระองค ์(ภาพที= 143) ที=ศึกษานั�นประดิษฐานอยูที่=
มูลนิธิพนัดารา อ.เมือง จ.นนทบุรี มีขนาด 66.5 x 44 เซนติเมตร สร้างดว้ยเทคนิคสีฝุ่ นบนผา้และ
ลอ้มดว้ยกรอบผา้ตามแบบประเพณีของทิเบต รศ. ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ ไดว้า่จา้งศิลปิน
จิตรกรรมทงักาชาวทิเบตที=นับถือนิกายกาจูเป็นผูว้าดเมื=อปี พ.ศ. 2547 โดยศิลปินผูนี้� อาศยัอยู่ที=
เมืองชมัโด (Chamdo) แควน้คาม มณฑลเสฉวน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน องค์ประกอบ
ของจิตรกรรมทงักานี� เน้นความสําคญัที=พระมญัชุศรีองคป์ระธานให้มีขนาดใหญ่ที=สุดและประทบั
อยูกึ่= งกลางภาพ และถูกห้อมลอ้มดว้ยพระมญัชุศรีในรูปลกัษณ์ที=แตกต่างกนัอีก 4 พระองคป์ระทบั
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อยู่ที=มุมทั�งสี=ดา้นของภาพโดยแต่ละพระองค์มีขนาดเล็กกว่าพระมญัชุศรีองค์ประธาน นอกจากนี�
ทางตอนบนสุดของภาพปรากฏรูปพระพุทธเจ้าในรูปสัมโภคกายประทบัอยู่กึ= งกลางภาพ โดย
พระองค์มีขนาดเล็กที=สุด พระพุทธเจา้พระองค์นี� คือพระอกัโษภยะโดยสังเกตจากวรรณะนํ� าเงิน 
ประทบัวชัราสนะ กระทาํภูมิสปรรศมุทราในพระหตัถข์วา และโดยเฉพาะการประคองวชัระในพระ
หตัถซ์า้ยที=กระทาํธยานมุทรา ซึ= งวชัระนั�นเป็นสัญลกัษณ์สาํคญัประจาํตระกลูของพระองค ์

จากแผนภาพ (ภาพที= qrr) พระมญัชุศรีองคป์ระธาน (ลาํดบัที= 1) ทรงมีวรรณะทอง 
ปรากฏในปางสงบ ทรงมีพระเศียรเดียว 4 พระกร 2 พระบาท มีอุรณาระหว่างพระขนง ทรงฉลอง
พระองค์งดงามแบบพระโพธิสัตว ์และประทบัแบบวชัราสนะเหนือฐานจนัทร์แบนบนปัทมาสนะ
กลีบหลากสีซึ= งผุดขึ�นจากทะเลสาบ ทางดา้นพระหตัถ์ทั�งสี=ขา้งนั�น พระหตัถ์คู่แรกทรงถือขฑัคะไว้
ในพระหัตถ์ขวาโดยชูขึ�นในระดบัพระเศียร และพระหัตถ์ซ้ายกระทาํวิตรรกมุทราไวที้=พระอุระ
พร้อมกบัถือกา้นปัทมะที=รองรับปุสตกะไว ้ส่วนพระหัตถ์คู่รองขา้งขวาทรงถือพาณะ (Bana) หรือ
ลูกศรและขา้งซ้ายถือจาปะ (Capa) หรือคนัศร พระมญัชุศรีองค์ประธานทรงฉายศิรประภาสีเขียว
หม่นและประภาวลีสีขาว 

ทางดา้นพระมญัชุศรีบริวาร 4 พระองค ์พระมญัชุศรีที=ประทบัอยูท่างมุมซ้ายบนของ
ภาพ (ลาํดบัที= 2) มีรูปลกัษณ์คลา้ยคลึงกบัพระมญัชุศรีองคป์ระธาน หากแต่ทรงมีวรรณะแดง พระ
เศียรเดียว 2 พระกร โดยพระหัตถ์ขวาถือขฑัคะชูไวใ้นระดบัพระเศียร และพระหัตถ์ซ้ายกระทาํ
วติรรกมุทราไวที้=พระอุระพร้อมทั�งถือกา้นปัทมะที=รองรับปุสตกะ พระองคป์ระทบัวชัราสนะเหนือ
ฐานจนัทร์แบนบนดอกบวักลีบสีชมพอู่อน และทรงฉายศิรประภาและประภาวลีสีเขียวหม่น 

พระมญัชุศรีบริวารที=ประทบัอยู่ทางมุมขวาบนของภาพ (ลาํดบัที= 3) ปรากฏรูปแบบ
พระโพธิสัตวป์างสงบเช่นกนั พระองค์ทรงมีวรรณะแดง มีพระเศียรเดียว 2 พระกร พระหัตถ์ทั�ง
สองขา้งกระทาํธรรมจกัรมุทราและต่างถือกา้นปัทมะที=เบ่งบานอยู่ในระดบัพระองัสา โดยปัทมะ
ทางเบื�องขวารองรับขฑัคะและปัทมะทางเบื�องซ้ายรองรับปุสตกะ พระมญัชุศรีพระองค์นี� ทรง
ประทบับนหลงัสิงห์สีนํ� าเงินหม่นเหนือฐานจนัทร์และปัทมาสนะกลีบสีชมพูอ่อน พระองค์ทรง
ฉายศิรประภาและประภาวลีสีเขียวหม่นเช่นเดียวกบัพระมญัชุศรีในลาํดบัที= 2 

ส่วนพระมญัชุศรีบริวารที=ประทบัอยู่ทางมุมซ้ายล่างของภาพ (ลาํดบัที= 4) ปรากฏ
รูปแบบพระโพธิสัตวป์างสงบ ทรงมีอุรณากลางพระขนง พระองคท์รงมีวรรณะขาว พระเศียรเดียว 
2 พระกร โดยพระหตัถข์วากระทาํวรทมุทราและพระหตัถ์ซ้ายกระทาํวิตรรกมุทราพร้อมทั�งถือกา้น
ปัทมะที=รองรับทั�งปุสตกะและขฑัคะไวใ้นดอกเดียวกนั พระองคป์ระทบัวชัราสนะเหนือฐานจนัทร์
บนปัทมาสนะกลีบสีชมพ ูและทรงฉายศิรประภาสีเขียวเขม้และประภาวลีสีส้ม 
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สําหรับพระมญัชุศรีบริวารที=ประทบัอยู่ทางมุมขวาล่างของภาพ (ลาํดบัที= 5) ปรากฏ
รูปลกัษณ์คลา้ยคลึงกบัพระมญัชุศรีในลาํดบัที= 2 นั=นคืออยูใ่นรูปพระโพธิสัตวป์างสงบ มีพระเศียร
เดียว 2 พระกร และประทบัแบบวชัราสนะเหนือฐานจนัทร์แบนบนปัทมาสนะสีชมพู แต่ในรูปนี�
พระมญัชุศรีทรงมีวรรณะนํ�าเงินเขม้ พระหตัถข์วาถือขฑัคะชูไวใ้นระดบัพระเศียรและพระหตัถ์ซ้าย
ถือปุสตกะไว้ในระดับพระอุระ พระองค์ทรงฉายศิรประภาสีเขียวเข้มและประภาวลีสีส้ม
เช่นเดียวกบัพระมญัชุศรีลาํดบัที= 4 

จากรูปลกัษณ์ของพระมญัชุศรี 5 พระองคใ์นขา้งตน้นั�น ผูศึ้กษาสามารถเปรียบเทียบ
กบัพระมญัชุศรีที=มีรูปลกัษณ์และพระนามเฉพาะ ดงันี�  

พระมญัชุศรีองค์ประธานมีรูปลักษณ์ใกล้เคียงกับประติมานวิทยาของ พระนาม
สังคีติ ที=ระบุอยูใ่นคมัภีร์สาธนมาลา ซึ= งทรงมีวรรณะขาวอมแดง ประทบัแบบวชัราสนะ พระองคมี์ 
3 พระเศียรโดยพระพกัตร์หลกัวรรณะแดง พระพกัตร์เบื�องขวาวรรณะนํ� าเงินและพระพกัตร์เบื�อง
ซา้ยวรรณะขาว และทรงมี 4 พระกร โดยพระหตัถ์คู่แรกถือจาปะและพาณะ ส่วนคู่ที=สองถือปุสตก
และขฑัคะ พระนามสังคีติเป็นพระมญัชุศรีที=อยูใ่นตระกูลของพระอกัโษภยะ โดยปรากฏรูปจาํลอง
ของพระอกัโษภยะที=ศิราภรณ์ของพระองค์78 แมว้่าประติมานวิทยาดังกล่าวนี� ไม่สอดคล้องกับ
รูปลกัษณ์ของพระมญัชุศรีองค์ประธานทุกประการ โดยเฉพาะการไม่ปรากฏ 3 พระเศียร และมี
วรรณะเป็นสีทอง แต่จาํนวนพระกรและสัญลกัษณ์ในแต่ละพระหตัถ์ของพระมญัชุศรีองคป์ระธาน
ก็แสดงไดส้อดคลอ้งกบัประติมานวทิยาขา้งตน้ ยกเวน้เพียงปุสตกะที=ถูกรองรับโดยปัทมะ 

อยา่งไรก็ตามพระมญัชุศรีในรูปของพระนามสังคีติยงัอาจปรากฏวา่มีพระเศียรเดียว
ได ้โดยยงัคงรูปลกัษณ์อื=นของพระนามสังคีติไวทุ้กประการ รูปลกัษณ์ดงักล่าวนี� มีอีกพระนามหนึ=ง
วา่ ทิกษณา มญัชุศรี (Tiksna Manjusri)79 ซึ= งมีรูปลกัษณ์เช่นเดียวกบัพระมญัชุศรีองค์ประธานใน
จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา ยกเวน้วรรณะของพระทิกษณา มญัชุศรี ที=ไม่ไดร้ะบุไวใ้นประติ
มานวิทยาอย่างชดัเจน แต่อาจมีวรรณะขาวอมแดงแบบพระนามสังคีติ ประติมากรรมจีนสมยัตน้
คริสตศ์ตวรรษที= ql (ภาพที= qrl) เป็นตวัอยา่งของพระมญัชุศรีที=ถูกระบุวา่เป็นพระทิกษณา มญัชุศรี 
ถึงกระนั�นจิตรกรรมทงักาของทิเบตรูปพระมญัชุศรีที=มีรูปลกัษณ์เหมือนกบัที=ปรากฏในพระมญัชุศรี
องคป์ระธานในจิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา ก็ยงัคงถูกระบุวา่เป็นพระนามสังคีติ แมว้า่การมี
วรรณะทองจะไม่ตรงตามประติมานวิทยาก็ตาม เช่น จิตรกรรมทงักาทิเบตรูปพระนามสังคีติ
คริสตศ์ตวรรษที= 19 (ภาพที= qru) 
                                                 

78 Benoytosh Bhattacharyya, The Indian Buddhist Iconography, 115. 
79 Lokesh Chandra, Dictionary of Buddhist Iconography no. 8 (New Delhi : International 

Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1999 – 2003), 2220. 
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ภาพที= qrl พระทิกษณา มญัชุศรี ประติมากรรม ศิลปะจีน ตน้คริสตศ์ตวรรษที= ql 
ที=มา : Marylin M. Rhie, The Sacred Art of Tibet : Wisdom and Compassion (London : Thames 
and Hudson, 1991), qwx. 
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ภาพที= qru พระมญัชุศรีในรูปพระนามสังคีติ จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที= 19 
ที=มา : Jeff Watt, Manjushri – Namasangiti [Online], accessed 9 March 2011. Available from 
http://www.himalayanart.org/image.cfm/531.html 

 
พระมญัชุศรีลาํดบัที= 2 ในจิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา มีรูปลกัษณ์สอดคลอ้ง

กบัประติมานวทิยาของพระมญัชุศรีในรูปพระอรปจนะ ในคมัภีร์สาธนมาลาไดพ้รรณนารูปลกัษณ์
ของพระอรปจนะวา่ทรงมีวรรณะขาวหรือบางครั� งวรรณะแดง ประทบัวชัราสนะ มีพระเศียรเดียว 2 
พระกร โดยทรงถือขฑัคะในพระหัตถ์ขวาโดยชูไวใ้นระดบัพระเศียรและถือปุสตกะไวใ้นระดบั
พระอุระ แต่เมื=อปรากฏในพุทธศิลป์บางครั� งพระอรปจนะทรงถือก้านปัทมะที=รองรับปุสตกะใน
พระหัตถ์ซ้าย80 ประติมานวิทยาของพระอรปจนะดงักล่าวนี� เห็นไดจ้ากจิตรกรรมทงักาของทิเบต
สมยัคริสต์ศตวรรษที= 18 (ภาพที= qr�) ที=พระอรปจนะมีวรรณะขาว หรือจิตรกรรมทงักาของทิเบต
สมยัคริสต์ศตวรรษที= 19 (ภาพที= qr�) ที=พระอรปจนะมีวรรณะแดง และพระอรปจนะในจิตรกรรม

                                                 
80 Benoytosh Bhattacharyya, The Indian Buddhist Iconography, 120 – 121. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



249 

ทงักาของทิเบตทั�งสองนี�แสดงให้เห็นว่าทรงถือกา้นปัทมะรองรับปุสตกะในพระหตัถ์ซ้าย แต่พระ
อรปจนะที=มีพระหตัถซ์า้ยถือปุสตกะไวใ้นระดบัพระอุระก็มีเช่นกนั อาทิ จิตรกรรมทงักาแบบทิเบต
รูปพระอรปจนะสมยัคริสตศ์ตวรรษที= 19 ที=ถูกเก็บรักษาภายใตร้าชสํานกัราชวงศชิ์งของจีน (ภาพที= 
qrx) จากตวัอยา่งจิตรกรรมทงักาของทิเบตขา้งตน้ โดยเฉพาะอย่างยิ=งจิตรกรรมทงักาทิเบตรูปพระ
อรปจนะสมยัคริสต์ศตวรรษที= 19 (ภาพที= qr�) มีรูปลกัษณ์เหมือนกบัพระมญัชุศรีลาํดบัที= 2 ใน
จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดาราทุกประการ ฉะนั�นพระมญัชุศรีลาํดบัที= 2 พระองคนี์� จึงอยูใ่นรูป
ของพระอรปจนะอยา่งชดัเจน 
 

 
 

ภาพที= qr� พระอรปจนะ จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที= 18 
ที=มา : Jeff Watt, Manjushri – Arapachana [Online], accessed 6 May 2011. Available from 
http://www.himalayanart.org/image.cfm/521.html 
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ภาพที= qr� พระอรปจนะ จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที= 19 
ที=มา : Jeff Watt, Manjushri – Arapachana [Online], accessed 6 May 2011. Available from 
http://www.himalayanart.org/image.cfm/925.html 
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ภาพที= qrx พระอรปจนะ จิตรกรรมทงักาแบบทิเบตถูกเก็บรักษาภายใตร้าชสาํนกัราชวงศชิ์งของจีน 
 คริสตศ์ตวรรษที= 19 
ที=มา : Jeff Watt, Manjushri – Arapachana [Online], accessed 6 May 2011. Available from 
http://www.himalayanart.org/image.cfm/65662.html 
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ภาพที= ql� พระสิงหมญัชุศรี จิตรกรรมในคมัภีร์กนัจูร์ของมองโกเลีย 
ที=มา : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : International 
Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), ��. 

 
ทางด้านพระมญัชุศรีลาํดับที= 3 ในจิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารานั�น สิงห์ที=

พระองค์ประทบัเป็นสัญลกัษณ์ที=สังเกตได้ชัดเจนประการหนึ= งในการระบุประติมานวิทยาของ
พระองค ์จากขอ้สังเกตดงักล่าวทาํใหพ้ระมญัชุศรีรูปลกัษณ์เช่นนี� มีพระนามวา่ สิงหมญัชุศรี (Simha 
- Manjusri) (ภาพที= ql�) โดยพระองค์ประทบัลลิตาสนะบนหลงัสิงห์ พระหัตถ์ทั�งสองกระทาํ
ธรรมจกัรมุทราและต่างถือกา้นปัทมะที=รองรับขฑัคะที=เบื�องขวาและปุสตกะที=เบื�องซ้าย81 แต่ประติ
มานวิทยาดงักล่าวไม่ไดร้ะบุวรรณะของพระองคไ์วโ้ดยเฉพาะ นอกจากนี� ผูศึ้กษาพบวา่ประติมาน
วทิยาของพระมญัชุโฆษะมีความใกลเ้คียงกบัรูปลกัษณ์ของพระมญัชุศรีลาํดบัที= 3 เป็นอยา่งมากดว้ย 
ซึ= งตามประติมานวิทยานั� นพระองค์ทรงกระทําธรรมจักรมุทราพร้อมทั� งถือก้านอุตปาละที=
รองรับขฑัคะที=เบื�องขวาและปุสตกะที=เบื�องซ้าย ประทบัลลิตาสนะบนหลังสิงห์หรือสิงหนาท 

                                                 
81 Lokesh Chandra, Dictionary of Buddhist Iconography no. 8, 2161. 
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(Simhanada) และทรงมีวรรณะขาว82 ซึ= งเป็นขอ้แตกต่างประการเดียวจากพระมญัชุศรีลาํดบัที= 3 ที=มี
วรรณะแดง 
 

 
 

ภาพที= qlq พระมญัชุโฆษะประทบับนหลงัสิงห์ จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที= 20 
ที=มา : Jeff Watt, Manjushri – Simhanada [Online], accessed 6 May 2011. Available from 
http://www.himalayanart.org/image.cfm/65047.html 

 
ถึงกระนั�นประติมานวิทยาของพระมญัชุโฆษะยงัอยู่ในรูปอื=น เช่น พระมญัชุโฆษะ

ประทบัแบบลลิตาสนะบนหลงัสิงห์ ถือขฑัคะชูไวเ้หนือพระเศียรในพระหตัถข์วาและถืออุตปาละที=
รองรับปุสตกไวใ้นพระหัตถ์ซ้าย83 ดงัเช่น จิตรกรรมทงักาทิเบตคริสต์ศตวรรษที= 20 (ภาพที= qlq) 
โดยในภาพนี�พระมญัชุโฆษะทรงมีวรรณะทอง อยา่งไรก็ตามพระมญัชุโฆษะที=มีวรรณะแดงดงัเช่น
                                                 

82 Antoinette K. Gordon, The Iconography of Tibetan Lamaism (Revised Edition. New Delhi : 
Munshiram Manoharlal, 1978), 68; Alice Getty, The Gods of Northern Buddhism : Their History, Iconography 
and Progressive Evolution through the Northern Buddhist Countries, 111. 

83 Antoinette K. Gordon, The Iconography of Tibetan Lamaism, 68; Alice Getty, The Gods of 
Northern Buddhism : Their History, Iconography and Progressive Evolution through the Northern Buddhist 
Countries, 111. 
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พระมญัชุศรีลาํดบัที= 3 ก็มีปรากฏในจิตรกรรมของทิเบต เช่น จิตรกรรมกระดาษซากะลิรูปพระมญัชุ
โฆษะสมยัคริสตศ์ตวรรษที= 19 (ภาพที= ql�) ดงันั�นการปรากฏวรรณะแดงของพระมญัชุโฆษะหรือ
พระมญัชุศรีลาํดบัที= 3 จึงไม่ใช่สิ=งผดิแปลกแต่อยา่งใด 

 

 
 

ภาพที= ql� พระมญัชุโฆษะประทบับนหลงัสิงห์ จิตรกรรมบนกระดาษซากะลิ คริสตศ์ตวรรษที= 19 
ที=มา : Jeff Watt, Manjushri – Simhanada [Online], accessed 6 May 2011. Available from 
http://www.himalayanart.org/image.cfm/l�lr�ux�.html 

 
พระมญัชุศรีในลาํดบัที= 4 ในจิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดาราจดัไดว้า่มีรูปลกัษณ์

ใกลเ้คียงกบัพระมญัชุโฆษะเช่นกนั แต่มีประติมานวิทยาแตกต่างจากพระมญัชุโฆษะของพระมญัชุ
ศรีลาํดบัที= 3 คือ ทรงมีวรรณะขาว ประทบัวชัราสนะ พระหตัถ์ขวากระทาํวรทมุทราและพระหตัถ์
ซ้ายกระทาํวิตรรกมุทราโดยต่างถือกา้นปัทมะที=มีดอกรองรับขฑัคะและปุสตกะทางเบื�องขวาและ
ซ้ายตามลาํดบั84 เช่นที=ปรากฏในจิตรกรรมทงักาทิเบตคริสตศ์ตวรรษที= 20 (ภาพที= qlw) นอกจากนี�
ในจิตรกรรมทงักาของทิเบตยงัปรากฏพระมญัชุโฆษะในรูปลกัษณ์ดงักล่าวแต่ไม่ปรากฏปัทมะ
รองรับขฑัคะในพระหัตถ์ขวา ดงัที=เห็นได้จากจิตรกรรมทงักาทิเบตคริสต์ศตวรรษที= 19 (ภาพที= 

                                                 
84 Antoinette K. Gordon, The Iconography of Tibetan Lamaism, 68; Alice Getty, The Gods of 

Northern Buddhism : Their History, Iconography and Progressive Evolution through the Northern Buddhist 
Countries, 111. 
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qlr) แต่เมื=อเปรียบเทียบรูปลกัษณ์ของพระมญัชุศรีลาํดบัที= 4 ในจิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา
กบัประติมานวิทยาและรูปลกัษณ์ของพระมญัชุโฆษะจากจิตรกรรมทงักาของทิเบตทั�งสองภาพ จะ
เห็นไดว้่าพระมญัชุศรีลาํดบัที= 4 ในจิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดาราไดน้าํขฑัคะในปัทมะเบื�อง
ขวามารวมไวก้บัปุสตกะบนปัทมะเบื�องซ้าย อยา่งไรก็ตามรูปลกัษณ์ดา้นอื=นของพระมญัชุศรีลาํดบั
ที= 4 นี� ยงัคงมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัพระมญัชุโฆษะมาก 
 

 
 

ภาพที= qlw พระมญัชุโฆษะ จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที= 20 
ที=มา : Jeff Watt, Manjushri – White [Online], accessed 6 May 2011. Available from  
http://www.himalayanart.org/image.cfm/15268.html 
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ภาพที= qlr พระมญัชุโฆษะ จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที= 19 
ที=มา : Jeff Watt, Manjushri – White [Online], accessed 6 May 2011. Available from 
http://www.himalayanart.org/image.cfm/�ru.html 

 
พระมญัชุศรีลาํดบัที= 5 ในจิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา มีวรรณะนํ� าเงินเขม้ซึ= ง

ไม่ใช่วรรณะโดยปกติของพระมญัชุศรี จากวรรณะอนัโดดเด่นดงักล่าวคลา้ยคลึงกบั พระกฤษณ
มญัชุโฆษะ (Krsna Manjughosa) ที=ประติมานวิทยาระบุว่าทรงมีวรรณะดาํ ประทบัวชัราสนะ 
ปรากฏในรูปดุเล็กนอ้ยโดยสังเกตจากพระโอษฐ์อา้เห็นพระทนตแ์ละพระขนงขมวด มีพระเนตรที=
สามกลางพระนลาฏ พระหตัถข์วาถือขฑัคะชูขึ�นและพระหตัถซ์า้ยถือกา้นปัทมะที=รองรับปุสตกะไว ้
และทรงมีประภาวลีเป็นเปลวไฟ85 ตวัอยา่งของจิตรกรรมรูปพระกฤษณมญัชุโฆษะพระองคเ์ดียวใน

                                                 
85 Lokesh Chandra, Dictionary of Buddhist Iconography no. 8, 2157. 
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ทิเบตพบไดย้าก แต่สามารถเห็นไดจ้ากจิตรกรรมที=ไดรั้บอิทธิพลพุทธศิลป์จากทิเบต เช่น จิตรกรรม
ของมองโกเลียคริสตศ์ตวรรษที= 19 (ภาพที= qll, qlu และ ql�) 
 

 
 

ภาพที= qll พระกฤษณมญัชุโฆษะ จิตรกรรมทงักา ศิลปะมองโกเลีย คริสตศ์ตวรรษที= 19 
ที=มา : Jeff Watt, Manjushri – Krishna (Black) [Online], accessed 6 May 2011. Available from 
http://www.himalayanart.org/image.cfm/u��r�.html 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



258 

 
 

ภาพที= qlu พระกฤษณมญัชุโฆษะ จิตรกรรมบนกระดาษ ศิลปะมองโกเลีย คริสตศ์ตวรรษที= 19 
ที=มา : Jeff Watt, Manjushri – Krishna (Black) [Online], accessed 6 May 2011. Available from  
http://www.himalayanart.org/image.cfm/40422.html 

 

 
 

ภาพที= ql� พระกฤษณมญัชุโฆษะ จิตรกรรมแร่สี ศิลปะมองโกเลีย คริสตศ์ตวรรษที= 19 
ที=มา : Jeff Watt, Item No. 50415 [Online], accessed 6 May 2011. Available from 
http://www.himalayanart.org/image.cfm/l�rql.html 
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จากประติมานวิทยานี� จะเห็นได้ว่าพระมญัชุศรีลาํดับที= 5 ในจิตรกรรมทงักาของ
มูลนิธิพนัดาราแตกต่างออกไปเล็กนอ้ยที=ไม่ไดป้รากฏในรูปดุ ไม่มีพระเนตรที=สามกลางพระนลาฏ 
และถือปุสตกะไว้ในพระหัตถ์ซ้ายโดยไม่มีปัทมะรองรับ แต่เมื=อนําเปรียบเทียบกับตัวอย่าง
จิตรกรรมพระกฤษณมญัชุโฆษะของมองโกเลีย 3 รูปแลว้ จะเห็นว่าพระกฤษณมญัชุโฆษะอาจไม่
ปรากฏพระเนตรที=สามหรืออยูใ่นรูปดุสมอไป แต่ปุสตกควรถูกรองรับดว้ยปัทมะแทนที=จะถูกถือไว้
ในพระหตัถ์ซ้ายโดยตรง อยา่งไรก็ตามแมว้า่ลกัษณะในพระหตัถ์ซ้ายของพระมญัชุศรีลาํดบัที= 5 นี�
คลาดเคลื=อนไปจากรูปลกัษณ์ของพระกฤษณมญัชุโฆษะ แต่จากรูปลกัษณ์ประการอื=นโดยเฉพาะ
วรรณะสีนํ�าเงินเขม้หรือดาํนี�ลว้นทาํให้ผูศึ้กษาเห็นวา่ พระมญัชุศรีลาํดบัที= 5 ในจิตรกรรมทงักาของ
มูลนิธิพนัดาราใกลเ้คียงกบัพระกฤษณมญัชุโฆษะมากที=สุด 
 

 
 

ภาพที= ql� พระมญัชุศรี 5 พระองค ์จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที= 18 
ที=มา : Jeff Watt, Manjushri [Online], accessed 10 May 2011. Available from 
http://www.himalayanart.org/image.cfm/88767.html 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



260 

 
 

ภาพที= qlx พระมญัชุศรี 5 พระองค ์จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที= 19 
ที=มา : Jeff Watt, Manjushri [Online], accessed 10 May 2011. Available from 
http://www.himalayanart.org/image.cfm/77589.html 

 
อย่างไรก็ตาม การสร้างพระมญัชุศรี 5 รูปลกัษณ์ในพุทธศิลป์ของทิเบตอยู่บน

พื�นฐานความเชื=อว่าแต่ละพระองค์ประทบัอยู่บนภูเขาปัญจศีรษะในแต่ละยอดที=ตั�งอยู่ในทิศทั�งสี=
และยอดกลาง พระโชเกียล พกัปะ (Chogyal Pagpa ค.ศ. 1235 – 1280) ซึ= งเป็นพระอาจารยใ์นนิกาย
สาเกียเป็นคนแรกที=เผยแพร่ความเชื=อเรื=องพระมญัชุศรี 5 พระองคนี์�  แต่เดิมนั�นรูปลกัษณ์ของพระ
มญัชุศรีทั�งห้าพระองค์ที=ปรากฏในพุทธศิลป์ยงัไม่มีความแน่นอนจนกระทั=งคริสตศ์ตวรรษที= 17 ที=
เริ=มมีรูปแบบเป็นมาตรฐานมากขึ�น86 จิตรกรรมทงักาของทิเบตรูปพระมญัชุศรี 5 พระองค์ อาทิ 
จิตรกรรมทงักาทิเบตคริสตศ์ตวรรษที= 18 (ภาพที= ql�) และจิตรกรรมทงักาทิเบตคริสตศ์ตวรรษที= 19 

                                                 
86 Jeff Watt, Subject : Five Manjushri of Mount Wuthishan, China [Online], accessed 10 May 

2011. Available from http://www.himalayanart.org/search/set.cfm?setID=1154 
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(ภาพที= qlx) เมื=อเปรียบเทียบกบัจิตรกรรมทงัการูปพระมญัชุศรี 5 พระองคข์องมูลนิธิพนัดารากบั
จิตรกรรมทงักาทิเบตทั�งสองภาพขา้งตน้แล้ว จะเห็นไดว้่าตาํแหน่งของพระมญัชุศรีองค์ประธาน
และบริวารไม่ไดถู้กกาํหนดไวอ้ยา่งแน่นอน อีกทั�งรูปลกัษณ์ของแต่ละพระองคอ์าจคลาดเคลื=อนไป
จากที=ประติมานวทิยาระบุ อยา่งไรก็ตามยงัปรากฏลกัษณะบางประการที=จิตรกรรมทงักาทั�งสามนี� มี
ร่วมกนั ไดแ้ก่ การมีวรรณะขาว เหลือง ส้ม (หรืออาจเป็นแดง) แดง และนํ� าเงิน การปรากฏพระ
มญัชุศรีในรูปลกัษณ์ที=สําคญั ไดแ้ก่ พระอรปจนะ พระมญัชุโฆษะ พระมญัชุโฆษะประทบับนหลงั
สิงห์ พระนามสังคีติ และพระกฤษณมญัชุโฆษะ ซึ= งแต่ละพระองค์อาจมีวรรณะไม่ตรงตามประติ
มานวทิยาได ้

สําหรับพระอกัโษภยะ (อกัษร X ในแผนภาพที= qrr) ที=ประทบัอยู่ทางตอนบนสุด
ของจิตรกรรมทงัการูปพระมญัชุศรี 5 พระองค์ของมูลนิธิพนัดารา แมไ้ม่พบว่าพระองค์มีส่วน
เกี=ยวขอ้งกบัประติมานวทิยาของพระมญัชุศรี 5 พระองค ์แต่เป็นไปไดว้า่การปรากฏรูปพระอกัโษภ
ยะนั� นเพื=อต้องการแสดงความเชื=อมโยงกับพระนามสังคีติองค์ประธาน ซึ= งถูกจัดว่าเป็นพระ
โพธิสัตวใ์นตระกูลของพระองค์ อย่างไรก็ตามผูศึ้กษายงัไม่พบประติมานวิทยาที=แน่ชดัของพระ
มญัชุศรี 5 พระองค์ อีกทั�งตวัอย่างของพุทธศิลป์ที=มีเนื�อหาดงักล่าวมีอยูจ่าํนวนน้อย จึงไม่สามารถ
หาขอ้สรุปไดอ้ยา่งชดัเจนถึงรูปลกัษณ์และตาํแหน่งที=ถูกตอ้งของพระมญัชุศรีแต่ละพระองค ์

 
2. พระนางตาราเขียว ในบรรดาจิตรกรรมทงักาที=ถูกพบในวดัโพธิ� เยน็และมูลนิธิพนั

ดารานั�น จิตรกรรมทงักาเกี=ยวกบัพระนางตาราถูกพบอยูเ่ป็นจาํนวนมาก โดยเฉพาะที=มูลนิธิพนัดารา
มีจิตรกรรมทงักาเกี=ยวกบัพระนางตาราอยู่หลายภาพ ซึ= งมีทั�งพระนางตารารูปลกัษณ์เดียวกนัและ
ต่างกนั ทั�งนี� เนื=องจากพระนางตาราเป็นหนึ=งในพระโพธิสัตวฝ่์ายหญิงที=ไดรั้บความนิยมนบัถือมาก
ที=สุด จิตรกรรมทงัการูปพระนางตาราที=ถูกพบในวดัโพธิ� เยน็และมูลนิธิพนัดารา ไดแ้ก่ พระนางตา
ราเขียว พระนางตารา 21 พระองค ์และพระนางตาราขาว 

พระนางตาราเป็นพระนามในภาษาสันสกฤตซึ=งมีที=มาจากคาํวา่ ตร (Tar) ซึ= งหมายถึง
การก้าวขา้ม และมีพระนามภาษาทิเบตว่า เตรอมา (sGrol-ma) ซึ= งหมายถึง ผูช่้วยเหลือ หรือ ผูส่้ง 
(Deliveress) พระนามของพระองคจึ์งสื=อความหมายวา่ พระนางตาราทรงเป็นผูช่้วยเหลือสรรพสัตว์
ใหก้า้วขา้มสังสารวฏัไปสู่การหลุดพน้ได้87 มนตร์ประจาํพระองคคื์อ โอม ตาเร ตุตตาเร ตุเร สวาหา 
(Om Tare Tuttare Ture Svaha) พระองคท์รงเป็นที=นิยมเคารพในทางภาคเหนือของอินเดียในช่วง

                                                 
87 Alice Getty, The Gods of Northern Buddhism : Their History, Iconography and Progressive 

Evolution through the Northern Buddhist Countries, 120. 
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คริสตศ์ตวรรษที= 6 – 7 เป็นตน้มา88 และไดรั้บความนิยมนบัถืออยา่งมากในช่วงคริสตศ์ตวรรษที= 8 – 
12 โดยมีการสร้างศาสนสถานอุทิศถวายแด่พระองค์ รูปลกัษณ์โดยทั=วไปของพระองค์ คือ ทรง
กระทาํวรทมุทราในพระหตัถข์วาและวติรรกมุทราในพระหตัถ์ซ้าย โดยทรงถือกา้นดอกปัทมะหรือ
ดอกอุตปาละซึ=งเป็นสัญลกัษณ์ประจาํพระองคไ์วด้ว้ย 

พระนางตาราปรากฏพระองค์อยูห่ลายปาง ที=สําคญัคือ พระนางตาราเขียวและพระ
นางตาราขาวซึ= งทั�งสองปางนี�ปรากฏในรูปพระโพธิสัตวฝ่์ายหญิงลกัษณะสงบมีเมตตา โดยถูกเชื=อ
วา่ทรงเป็นนางปราชญาของพระโพธิสัตวอ์วโลกิเตศวร หากปรากฏในปางดุร้ายมกัมีวรรณะนํ� าเงิน 
เหลือง และแดง อย่างไรก็ตามเมื=อนบัรวมพระนางตาราทุกวรรณะแล้ว จะไดว้รรณะครบตรงกบั
พระธยานิพุทธ 5 พระองค ์ฉะนั�นพระนางตาราจึงไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นนางปราชญาของพระธยา
นิพุทธดว้ย นอกจากนี� ในแต่ละวรรณะยงัมีพระนามและรูปลกัษณ์แตกต่างกนัออกไปมากมาย พระ
นามต่าง ๆ ที=สําคัญ อาทิ ชางคุลี (Janguli), เอกชฏา (Ekajata), ภฤกุฎี (Bhrikuti), กุรุกุลลา 
(Kurukulla) และสิตตารา (Sitatara) เป็นตน้89 

มีตาํนานมากมายกล่าวถึงการกาํเนิดของพระองคว์า่ทรงกาํเนิดจากรัศมีที=ฉายออกมา
จากพระเนตรของพระธยานิพุทธอมิตาภะ อีกตาํนานหนึ=งกล่าวว่าพระนางตาราทรงกาํเนิดจากนํ� า
พระเนตรหยดหนึ=งของพระโพธิสัตวอ์วโลกิเตศวรที=ทรงโศกเศร้าต่อความทุกขข์องสรรพสัตวที์=ไม่
เคยหมดสิ�น เมื=อนํ�าพระเนตรนั�นหยดลงในหุบเขาไดก่้อตวัขึ�นเป็นทะเลสาบ และนํ�าในทะเลสาบนั�น
มีดอกบัวผุดขึ� นซึ= งเมื=อแยม้กลีบออกได้ปรากฏพระนางตาราผูบ้ริสุทธิ�  ซึ= งทรงช่วยเหลือพระ
โพธิสัตวอ์วโลกิเตศวรในการโปรดสัตวท์ั�งหลาย จากตาํนานดงักล่าวพระนางตาราจึงถูกระบุวา่ทรง
เป็นนางปราชญาของพระโพธิสัตวอ์วโลกิเตศวร อยา่งไรก็ตามตาํนานนี�บางครั� งยงัถูกระบุเพิ=มเติม
วา่หยดนํ�าพระเนตรขา้งขวาของพระโพธิสัตวอ์วโลกิเตศวรบงัเกิดเป็นพระนางตาราขาว ผูซึ้= งโปรด
สัตวใ์นเวลากลางวนั ส่วนหยดนํ�าพระเนตรขา้งซา้ยบงัเกิดเป็นพระนางตาราเขียว ผูซึ้= งโปรดสัตวใ์น
เวลากลางคืน90 

นอกเหนือจากพระนางตาราทรงเป็นนางปราชญาของพระโพธิสัตวอ์วโลกิเตศวร
แล้ว ยงัทรงมีสถานะสําคญัอื=น ๆ เช่น ทรงเป็นนางปราชญาของพระธยานิพุทธอโมฆสิทธิ ใน
สถานะนี�จะทรงมีวรรณะเขียว และถูกเรียกวา่ พระนางตารินี (Tarini) ซึ= งถือกาํเนิดจากอกัขระ ตมั 

                                                 
88 ผาสุข อินทราวธุ, พทุธปฏิมาฝ่ายมหายาน, 78. 
89 Alice Getty, The Gods of Northern Buddhism : Their History, Iconography and Progressive 

Evolution through the Northern Buddhist Countries, 119. 
90 Ibid., 120 – 121. 
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(Tam)91 นอกจากนี�พระนางตารายงัถูกยกยอ่งวา่ทรงเป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจา้และพระ
โพธิสัตวท์ั�งปวงอีกด้วย โดยได้รับการตีความแง่บุคคลาธิษฐานว่าทรงเป็นพระพุทธมารดาของ
พระพุทธเจา้ในแง่ของกรุณา เพราะพระพุทธเจา้ทุกพระองคย์อ่มเปี= ยมไปดว้ยจิตกรุณาอยา่งหาที=สุด
มิได้92 

สําหรับในทิเบตพระนางตาราถูกเชื=อว่าทรงนิรมานกายลงมาเป็นสตรีผูป้ระเสริฐ 
ดงัเช่นพระมเหสี 2 พระองคข์องพระเจา้ซงซนั กมัโป คือเจา้หญิงเหวินเฉิงจากจีนถูกเชื=อวา่เป็นนิร
มานกายของพระนางตาราขาว และเจา้หญิงภฤกุฏีแห่งเนปาลถูกเชื=อวา่เป็นนิรมานกายของพระนาง
ตาราเขียว 

พระนางตาราถือว่าเป็นพระโพธิสัตวฝ่์ายหญิงของพระพุทธศาสนาลทัธิวชัรยานที=
ไดรั้บความนิยมเคารพอยา่งสูงและเป็นเวลายาวนาน โดยเฉพาะในทิเบตไดรั้บความนิยมเคารพอยู่
หลายปางดว้ยกนั แต่ถือกนัวา่พระนางตาราเขียวเป็นปางหลกัของพระนางตาราทุกปาง พระนางตา
ราเขียวทรงมีพระนามภาษาสันสกฤตวา่ ศยามตารา (Syamatara) และพระนามภาษาทิเบตวา่ เตรอจงั 
(sGrol-ljan) ซึ= งมีความหมายบ่งบอกถึงวรรณะเขียวของพระองค์ อย่างไรก็ตามบางขอ้มูลระบุว่า
พระนามภาษาทิเบตดั�งเดิมของพระองคน์ั�นคือ เตรอเงิน (Do-ngon) ซึ= งหมายถึง พระนางตาราดั�งเดิม 
แต่คาํวา่ เงิน (Ngon) ที=หมายถึงดั�งเดิมนั�น ไดถู้กเขา้ใจผิดโดยพระที=ไม่รู้หนงัสือกบัคาํวา่ โง (sNgo) 
ซึ= งหมายถึง สีเขียว หรือสีนํ� าเงิน93 พระนางศยามตาราทรงปรากฏพระองค์ในปางสงบ ทรงฉลอง
พระองคด์ว้ยอาภรณ์งดงามและศิลาภรณ์รัตนะ 5 ตาบ พระองคอ์าจประทบัยนืหรือประทบันั=งแบบล
ลิตาสนะบนปัทมาสน์94 โดยมีดอกบวัขนาดเล็กซึ= งกา้นติดกบัปัทมาสน์รองรับพระบาทขวา ทรง
กระทาํวรทมุทราที=พระหัตถ์ขวา และกระทาํวิตรรกมุทราที=พระหัตถ์ซ้าย พร้อมถือก้านดอก            
อุตปาละตูมซึ=งปรากฏดอกอยูใ่นระดบัพระองัสา 

อย่างไรก็ตามพระนางตาราที=มีวรรณะเขียวถูกระบุพระนามไวม้ากมาย การจาํแนก
ลกัษณะเฉพาะของแต่ละพระองคจึ์งอยูที่=รายละเอียดต่าง ๆ อาทิ อาสนะ พระโพธิสัตวบ์ริวาร และ
สัญลกัษณ์ที=ปรากฏ เป็นตน้ อีกหนึ=งพระนามที=นิยมเรียกพระนางศยามตาราผูมี้วรรณะเขียว คือ พระ
นางขฑิรวนีตารา (Khadiravani Tara) ซึ= งหมายถึงพระนางตาราแห่งป่าขฑิระ (Tara of the forest of 
                                                 

91 Benoytosh Bhattacharyya, The Indian Buddhist Iconography, 56. 
92 สุมาลี มหณรงคช์ยั, พระชินพทุธะหา้พระองค ์: พระพทุธเจา้ในรูปกายทิพยต์ามคติของมหายาน

และวชัรยาน, cde. 
93 Alice Getty, The Gods of Northern Buddhism : Their History, Iconography and Progressive 

Evolution through the Northern Buddhist Countries, 123. 
94 Benoytosh Bhattacharyya, The Indian Buddhist Iconography, 227. 
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khadiras) หรือป่าสีเสียด (Acacia Catechu)95 ซึ= งปรากฏรูปลกัษณ์คลา้ยคลึงกบัพระนางศยามตารา
เป็นอยา่งมาก นั=นคือ ทรงปรากฏพระองคใ์นปางสงบ มีวรรณะเขียว ประทบับนปัทมาสน์โดยพุทธ
ศิลป์ทิเบตนั�นนิยมสร้างให้พระองคป์ระทบันั=งแบบลลิตาสนะ พระหัตถ์ขวาทรงกระทาํวรทมทุรา
และพระหัตถ์ซ้ายกระทาํวิตรรกมุทราพร้อมทั�งถือก้านดอกอุตปาละ แต่ขอ้สังเกตสําคญัของพระ
นาง ขฑิรวนีตาราตามที=บทสาธนะ (Sadhana) ในคมัภีร์สาธนมาลาไดร้ะบุไว ้คือทรงทูนรูปจาํลอง
พระธยานิพุทธอโมฆสิทธิไวที้=ศิลาภรณ์ และทรงปรากฏพระองคร่์วมกบัพระนางอโศกกานตา มารี
จี (Asokakanta Marici) และพระนางเอกชฎา (Ekajata) ซึ= งเป็นพระโพธิสัตวบ์ริวารที=ประทบัอยู่
เบื�องขวาและเบื�องซา้ยของพระองคต์ามลาํดบั96 

จากจิตรกรรมทงักาที=เป็นกรณีศึกษา จิตรกรรมทงัการูปพระนางตาราเขียวหรือพระ
นางขฑิรวนีตาราถูกพบจาํนวน 1 ภาพ (ภาพที= qu�) โดยเป็นองค์พระประธานในศาลาวสุตารา ที=
ศูนยข์ทิรวนั อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ ซึ= งเป็นศูนยป์ฏิบติัธรรมภายใตก้ารดูแลของมูลนิธิพนั
ดารา มีลกัษณะเป็นจิตรกรรมเทคนิคสีฝุ่ นบนผา้ มีขนาด �l x 50 เซนติเมตร โดยประมาณ ถูกลอ้ม
กรอบดว้ยผา้ไหมตามแบบแนวประเพณีของทิเบต ปัจจุบนัจิตรกรรมทงักานี� ถูกใส่กรอบกระจกทบั
อีกชั�นหนึ= งโดยนาํแท่นไมส้ําหรับม้วนออก ทั�งนี� เพื=อความคงทนต่อการประดิษฐานอย่างถาวร 
จิตรกรรมทงักาพระนางขฑิรวนีตารานี�  รศ. ดร. กฤษดาวรรณ หงศล์ดารมภ ์ไดรั้บมาเป็นผืนแรกราว
ปี พ.ศ. 2536 (ค.ศ. qxxw) จากการวา่จา้งใหศิ้ลปินทงักาที=ประเทศเนปาลวาดขึ�น97 เมื=อครั� งเดินทางไป
ทาํวิจยัดา้นภาษาทิเบตที=ประเทศเนปาล นอกจากนี� พระนามของพระองค ์คือ ขฑิรวนีตารา ยงัเป็น
แรงบนัดาลใจในการตั�งชื=อ ศูนยข์ทิรวนั ตามพระนามของพระองคด์ว้ย ดงันั�นการนาํจิตรกรรมทงั
                                                 

95
 รศ. ดร. กฤษดาวรรณ หงศล์ดารมภ ์ไดอ้ธิบายไวใ้นบนัทึกออนไลน์ส่วนตวัวา่ ในคมัภีร์ศาสนา

ของทิเบต ขฑิรวนั (ในบนัทึกเขียน ขทิรวนั) หมายถึง ที=ประทบัของพระนางตารา ดงัปรากฏในบทสรรเสริญป่าข
ฑิรวนัและพระนางขฑิรวนีตาราที=ประพนัธ์โดยพระนาคารชุน เมื=อคราวที=ท่านนั=งสมาธิที=ขฑิรวนัทางใตข้อง
อินเดียและไดเ้ห็นนิมิตพระนางตารา นอกจากนี� ป่าสีเสียดยงัเป็นตน้ไมที้=ปรากฏในพทุธประวติั ระบุวา่พระศากย
มุนีทรงเสด็จจาํพรรษาที= � ณ ป่าสีเสียด. กฤษดาวรรณ หงศล์ดารมภ,์ Touching Earth With Humbleness : Diaries 
[ออนไลน]์, เขา้ถึงเมื=อ 7 มิถุนายน �llw. เขา้ถึงไดจ้าก http://krisadawan.wordpress.com/tara/ 

96 Benoytosh Bhattacharyya, The Indian Buddhist Iconography, 227. 
97 รศ. ดร. กฤษดาวรรณ หงศล์ดารมภ ์ไดเ้ล่ารายละเอียดไวใ้นบนัทึกออนไลน์ส่วนตวัวา่ เดิมนั�น

ท่านไดใ้หเ้พื=อนชาวทิเบตหาศิลปินทงักาเพื=อวาดจิตรกรรมทงัการูปพระพทุธเจา้ศากยมุนีให ้แต่ทา้ยที=สุดท่าน
ไดรั้บจิตรกรรมทงัการูปพระนางขฑิรวนีตาราแทน โดยพระสงฆผ์ูว้าดจิตรกรรมทงักานี�ไดท้าํสมาธินึกถึงผูว้า่จา้ง 
ซึ=งก็คือ รศ. ดร. กฤษดาวรรณ หงศล์ดารมภ ์และมีความรู้สึกวา่ควรวาดรูปพระนางขฑิรวนีตารามากกวา่. กฤษ
ดาวรรณ หงศล์ดารมภ,์ Touching Earth With Humbleness : Diaries [ออนไลน]์, เขา้ถึงเมื=อ 7 มิถุนายน �llw. 
เขา้ถึงไดจ้าก http://krisadawan.wordpress.com/tara/ 
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การูปพระนางขฑิรวนีตารามาประดิษฐานเป็นองคพ์ระประธานที=ศูนยข์ทิรวนัจึงมีความเหมาะสม
ต่อสถานที=ปฏิบติัธรรมแห่งนี� ที=สร้างเพื=ออุทิศถวายแด่พระองค ์

 

   
 

ภาพที= qu� พระนางขฑิรวนีตารา จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา ที=ศูนยข์ทิรวนั อ.หวัหิน 
 จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
 

รูปลกัษณ์ของพระนางขฑิรวนีตาราที=ปรากฏในจิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารานี�
ทรงปรากฏองคแ์บบปางสงบ มีวรรณะเขียว ประทบัแบบลลิตาสนะเหนือฐานจนัทร์แบนบนปัทมา
สนะกลีบหลากสีโดยที=พระบาทขวาที=ห้อยลงมานั�นมีดอกบวัสีฟ้าหรืออุตปาละขนาดเล็กรองรับอยู ่
พระองค์ทรงอาภรณ์งดงามและประดบัศิราภรณ์รัตนะ 5 ตาบโดยที=ตาบกลางประดบัดว้ยรัตนะ 6 
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เม็ด พระหตัถ์ขวากระทาํวรทมุทราและพระหัตถ์ซ้ายกระทาํวิตรรกมุทราโดยทั�งสองพระหัตถ์ถือ
กา้นดอกอุตปาละไว ้ดอกอุตปาละทั�งสองนี� เบ่งบานอยู่ในระดบัพระองัสาและมีลกัษณะบานออก
เฉพาะกลีบนอกส่วนกลีบในมีลกัษณะกึ=งตูมกึ=งบาน 

เมื=อพิจารณารายละเอียดภายในจิตรกรรมทงักานี� จะเห็นวา่นอกจากพระนางขฑิรวนี
ตาราแลว้ ไม่ปรากฏบุคคลอื=นที=มีส่วนเกี=ยวขอ้งกบัพระองค์ ไม่ว่าจะเป็นพระอโมฆสิทธิ พระอมิ
ตาภะหรือพระอวโลกิเตศวร โดยเฉพาะอย่างยิ=งหากนาํประติมานวิทยาของพระขฑิรวนีตาราที=ถูก
ระบุไวใ้นคมัภีร์สาธนมาลามาเทียบเคียงแลว้ จะเห็นว่าพระขฑิรวนีตาราในจิตรกรรมทงักานี� ไม่
ปรากฏรูปจาํลองพระอโมฆสิทธิอยู่ที=ศิราภรณ์ของพระองค ์รวมทั�งไม่ปรากฏพระโพธิสัตวบ์ริวาร
เลย มีเพียงลกัษณะของวรรณะ มุทรา อาสนะและอุตปาละซึ= งเป็นสัญลกัษณ์ประจาํพระองคเ์ท่านั�น
ที=บ่งชี� วา่พระองคคื์อพระนางศยามตาราในรูปของพระขฑิรวนีตาราตามประติมานวิทยา ประกอบ
กบัขอ้ความภาษาทิเบตซึ=งอยูใ่ตปั้ทมาสนะระบุวา่ “พระแม่ตาราแห่งป่าขฑิระกาํเนิดจากอกัขระ ตมั 
สีเขียว”98 เป็นขอ้ความที=ระบุถึงพระนามของพระองคอ์ยา่งชดัเจน 

อยา่งไรก็ตามเมื=อพิจารณารายละเอียดในส่วนอื=นของจิตรกรรมทงักาแลว้ จะเห็นว่า
นอกจากเครื=องสักการบูชาที=ถูกจดัให้อยู่ในระยะหน้าสุดของภาพ หรืออยู่ในส่วนล่างสุดนั�น ยงั
ประกอบไปดว้ยสัญลกัษณ์ขนาดเล็กที=เกี=ยวขอ้งกบัคุณสมบติัในการบูชาพระนางตาราดว้ย อนัไดแ้ก่ 
ปิศาจ โซ่ แอ่งนํ�า และงูพิษซึ= งอยูท่างดา้นซา้ยของภาพ และไฟ ชา้ง สิงห์ และโจรซึ= งอยูท่างดา้นขวา
ของภาพ สัญลกัษณ์เหล่านี� มีความเชื=อมโยงกับความเชื=อเรื= องพระนางตาราผูป้กป้องคุ้มครองผู ้
สักการะพระองคจ์ากภยัทั�ง 8 ประการ ซึ= งเรียกวา่ อษัฏมหาภยตารา (Astamahabhayatara)99 ความ
เชื=อนี� มีลกัษณะเช่นเดียวกบัความเชื=อของพระโพธิสัตวอ์วโลกิเตศวรที=จะทรงปกป้องคุม้ครองผูที้=
เอ่ยพระนามของพระองค์จากภยัอนัตราย 7 ประการ โดยปรากฏอยู่ในคมัภีร์สัทธรรมปุณฑริก
สูตร100 

ความเชื=อเรื=องอษัฏมหาภยตาราปรากฏมาตั�งแต่ในประเทศอินเดีย โดยอยูใ่นบทกวีที=
ประพันธ์โดย พระจันทรโกมิน (Candragomin ค.ศ.  ?) ซึ= ง เป็นนักบวชชาวอินเดียในช่วง
คริสตศ์ตวรรษที= 7 เนื�อหาของบทกวทีี=อุทิศแด่พระนางตารานี�กล่าวสรรเสริญถึงอาํนาจของพระนาง
ตาราที=ทรงคุม้ครองผูร้ะลึกหรือเอ่ยพระนามของพระองค์ให้พน้จากภยัอนัตรายต่าง ๆ อนัได้แก่ 

                                                 
98 เรื	องเดียวกนั. 
99 Puspa Niyogi, Buddhist Divinities, 99. 
100 Stephan Beyer, The Cult of Tara : Magic and Ritual in Tibet (Berkeley and Los Angeles : 

University of California Press, 1978), 229. 
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สิงห์ ฝงูผึ�ง ภยัจากไฟ สัตวเ์ลื�อยคลานมีพิษ โจร การคุมขงั ภยัทางนํ� า และภูตผีปิศาจ101 เนื�อหาเรื=อง
อษัฏมหาภยตาราเป็นที=นิยมในผลงานพุทธศิลป์ของอินเดีย เมื=อถูกเผยแพร่มาสู่ทิเบต เรื=องราวของ
ภยั 8 ประการถูกแทนดว้ยรูปของ ชา้ง สิงห์ ไฟ งู ชายถืออาวธุหรือกาํลงัขโมยของ โซ่ นํ� า และปิศาจ 
เป็นสัญลักษณ์ ดังเช่นปรากฏในภาพพิมพ์ประกอบคมัภีร์อษัฏสหสริกะ (The Asta-sahasrika 
Pantheon) ของทิเบตหมวดอษัฏมหาภยตารา (ภาพที= qur – q�q) และในจิตรกรรมทงักาทิเบต
คริสต์ศตวรรษที= 19 (ภาพที= quq) โดยมีทั�งรูปแบบปรากฏเฉพาะสัญลกัษณ์และปรากฏเป็นภาพ
เหตุการณ์เล่าเรื=อง ดงัเช่นจิตรกรรมทงักาทิเบตในคริสตศ์ตวรรษที= 19 (ภาพที= qu�) 

ถึงกระนั�นทางประติมานวิทยาไดร้ะบุรูปลกัษณ์ของพระนางตาราในรูปของอษัฏ
มหาภยตาราว่า ทรงมีวรรณะขาวและประทบัแบบอรรถปรยงักาสนะ พร้อมดว้ยพระโพธิสัตวฝ่์าย
หญิงบริวารอีก 10 พระองค์102 ซึ= งรูปลกัษณ์ดงักล่าวไม่สอดคลอ้งกบัรูปแบบที=นิยมในจิตรกรรมทงั
กาของทิเบตที=มกัเป็นพระนางขฑิรวนีตารา (ภาพที= quq) หรือเป็นพระนางตารา 7 พระเนตร (พระ
นางตาราขาว) (ภาพที= qu�) หรือเป็นพระนางตาราวรรณะทอง (ภาพที= quw) 
 

                                                 
101 Ibid., 229 – 230. 
102 Puspa Niyogi, Buddhist Divinities, 96. 
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ภาพที= quq พระนางอษัฏมหาภยตารา จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที= 19 
ที=มา : Jeff Watt, Tara (Buddhist Deity) - Green [Online], accessed 1 June 2011. Available from 
http://www.himalayanart.org/image.cfm/����q.html 
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ภาพที= qu� พระนางอษัฏมหาภยตารา จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที= 19 
ที=มา : Jeff Watt, Tara (Buddhist Deity) - White [Online], accessed 1 June 2011. Available from 
http://www.himalayanart.org/image.cfm/xx�.html 
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ภาพที= quw พระนางอษัฏมหาภยตารา จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบตภาคตะวนัออก  
 คริสตศ์ตวรรษที= 19 
ที=มา : Jeff Watt, Tara (Buddhist Deity) – (general) [Online], accessed 1 June 2011. Available 
from http://www.himalayanart.org/image.cfm/237.html 

 
นอกจากนี� คุณลกัษณะปกป้องภยัอนัตราย 8 ประการของพระนางขฑิรวนีตารายงัถูก

ตีความไปนอกเหนือจากภยัที=มนุษยป์ระสบในทางโลก แต่ยงัมีความหมายถึงอุปสรรคในการฝึกฝน
ทางจิตวิญญาณดว้ย สัญลกัษณ์ที=ปรากฏจึงสื=อแทนถึงอุปสรรคในทางธรรม อีกทั�งยงัสอดคลอ้งกบั
พระนามเฉพาะของพระนางตารา 8 พระองคที์=มีสัญลกัษณ์เหล่านี�ประจาํอยู ่ความหมายในทางโลก
และทางธรรมของสัญลกัษณ์และพระนามทั�งแปดของอษัฏมหาภยตารา ดงัตารางที= � ดงันี�  
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ตารางที= � ความหมายทางโลกและทางธรรมของสัญลกัษณ์และพระนามทั�งแปดของ 
 อษัฏมหาภยตารา 
 

พระนามทั�งแปดของอษัฏมหาภยตารา สัญลกัษณ์ 
ภัยอนัตรายใน

ความหมายทางโลก 

อุปสรรคใน

ความหมายทาง

ธรรม 

1. มานสิงหภยตราย (Mana-simha-
bhaya-trana) (ภาพที= qur) 

สิงห์ ภยัจากสิงห์ 
มานะหรือความหยิ=ง

ยโส 
2. โมหะหสัติภยตาริย ีเทว ี(Moha-
hasti-bhaya-tarini devi) (ภาพที= qul) 

ชา้ง ภยัจากชา้ง 
โมหะหรือการหลง

ผดิ 
3. ทเวสาคนีปรัสมนี (Dves-agni-
prasaman) (ภาพที= quu)  

ไฟ อคัคีภยั 
โทสะหรือความ

โกรธ 
4. อิษยาสารปวสิาปหรนี (Irsya-sarpa-
vis-apaharani) (ภาพที= qu�) งู 

ภยัจากงูหรือ
สัตวเ์ลื�อยคลานมี

พิษ 
ริษยา 

5. กุทรสติโครอุปทรวนิวารนี (Kudrsti-
cora-upadrava-nivarani) (ภาพที= qu�) 

ชายถือ
อาวธุหรือ
กาํลงัขโมย

ของ 

ภยัจากโจร มิจฉาทิฏฐิ 

6. โกรมตัสารยาสรนขลาโมจนี 
(Ghora-matsarya-srnkhala-
mocani)(ภาพที= qux) 

โซ่ การถูกคุมขงั ความใจแคบ 

7. ราเกาคเวกวารตโสสนี (Rag-augha-
vegavaarta-sosani) (ภาพที= q��) 

นํ�า 
อุทกภยัหรือภยัจาก

สัตวท์ะเล 
โลภะหรือความ

ปรารถนา 
8. สังสยปิสจภยตรน ตารา (Samsaya-
pisaca-bhaya-trana Tara) (ภาพที= q�q) 

ปิศาจ 
ภยัจากวญิญาณชั=ว

ร้าย 
ความสงสัย 

 
ที=มา : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : International 
Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), 673 – u�l. 
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ภาพที= qur มานสิงหภยตราย (สิงห์) อษัฏมหาภยตารา ภาพพิมพป์ระกอบคมัภีร์อษัฏสหสริกะของ 
 ทิเบต 
ที=มา : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : International 
Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), u�w. 

 

 
 

ภาพที= qul โมหะหสัติภยตาริย ีเทว ี(ชา้ง) อษัฏมหาภยตารา ภาพพิมพป์ระกอบคมัภีร์อษัฏสหสริกะ
 ของทิเบต 
ที=มา : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : International 
Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), u�w. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



273 

 
 

ภาพที= quu ทเวสาคนีปรัสมนี (ไฟ) อษัฏมหาภยตารา ภาพพิมพป์ระกอบคมัภีร์อษัฏสหสริกะของ
 ทิเบต 
ที=มา : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : International 
Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), u�r. 

 

 
 

ภาพที= qu� อิษยาสารปวสิาปหรนี (งู) อษัฏมหาภยตารา ภาพพิมพป์ระกอบคมัภีร์อษัฏสหสริกะของ 
 ทิเบต 
ที=มา : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : International 
Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), u�r. 
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ภาพที= qu� กุทรสติโครอุปทรวนิวารนี (ชายถืออาวธุ) อษัฏมหาภยตารา ภาพพิมพป์ระกอบคมัภีร์ 
 อษัฏสหสริกะของทิเบต 
ที=มา : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : International 
Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), u�r. 

 

 
 

ภาพที= qux โกรมตัสารยาสรนขลาโมจนี (โซ่) อษัฏมหาภยตารา ภาพพิมพป์ระกอบคมัภีร์ 
 อษัฏสหสริกะของทิเบต 
ที=มา : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : International 
Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), u�r. 
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ภาพที= q�� ราเกาคเวกวารตโสสนี (นํ�า) อษัฏมหาภยตารา ภาพพิมพป์ระกอบคมัภีร์อษัฏสหสริกะ 
 ของทิเบต 
ที=มา : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : International 
Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), u�l. 

 

 
 

ภาพที= q�q สังสยปิสจภยตรน ตารา (ปิศาจ) อษัฏมหาภยตารา ภาพพิมพป์ระกอบคมัภีร์ 
 อษัฏสหสริกะของทิเบต 
ที=มา : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : International 
Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), u�l. 
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ดงันั�นพระนางขฑิรวนีตาราในจิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดาราจึงอยู่ในสถานะ
ของพระผูป้ระทานพรให้พ้นภัยอันตรายจากภยัจากทางโลกหรือภัยจากภายนอกที=มนุษย์อาจ
ประสบพบเจอไดแ้มใ้นสมยัปัจจุบนั อนัไดแ้ก่ภยัจากสัตวป่์า (สิงห์และชา้ง) และสัตวมี์พิษทาํร้าย 
(งู) ภยัจากธรรมชาติ (ไฟและนํ� า) ภยัจากการเดินทาง (นํ� า) ภยัอนัเกิดจากการกระทาํของมนุษย์
ดว้ยกนั (โซ่และโจร) และภยัอนัเกิดจากวิญญาณชั=วร้าย (ปิศาจ) รวมทั�งทรงขจดัอุปสรรคภายใน
จิตใจของผูฝึ้กปฏิบติัธรรมหรือภยัในทางธรรม อนัได้แก่ มานะ โมหะ โทสะ ริษยา มิจฉาทิฏฐิ 
ความใจแคบ โลภะ และความสงสัย 
 

+. พระนางตารา 21 พระองค์ เรื= องราวของพระนางขฑิรวนีตาราที=ปรากฏเป็นองค์
ประธานในพุทธศิลป์ ถูกนาํเสนอทั�งในรูปแบบปรากฏพระองคเ์ดี=ยว ปรากฏร่วมกบัพระโพธิสัตว์
บริวาร และปรากฏร่วมกบัพระนางตาราหลายปาง พระนางตารา 21 พระองค ์เป็นอีกเนื�อหาหนึ=งที=
นิยมสร้างกันมากในพุทธศิลป์ทิเบต หากถูกสร้างให้ปรากฏอยู่ร่วมกัน พระนางขฑิรวนีตารา
พระองคห์ลกัโดยทั=วไปมีขนาดใหญ่ ถูกจดัวางไวกึ้= งกลางโดยแวดลอ้มดว้ยพระนางตาราพระองค์
อื=น ๆ ที=เหลืออีก 20 พระองค์ โดยรูปลกัษณ์เฉพาะของพระนางตาราแต่ละพระองค์ถูกศิลปิน
นาํเสนอแตกต่างกนัออกไป ซึ= งเกิดจากการสร้างตามคมัภีร์ที=ประพนัธ์โดยพระอาจารยแ์ต่ละท่าน 
หรือขึ�นอยูก่บัประเพณีความเชื=อของพระพุทธศาสนาลทัธิวชัรยานแบบทิเบตแต่ละนิกาย เช่น บท
ประพนัธ์ของพระนาคารชุนหรือของพระอติศะ ประเพณีความเชื=อของนิกายนิงมะ หรือของนิกาย
สาเกีย เป็นตน้ 

ลอเรนซ์ ออสติน แวดเดล103 ได้ระบุพระนามของพระนางตารา 21 พระองค์ไวใ้น
หนงัสือ “พระพุทธศาสนาของทิเบตหรือลทัธิลามะ” (The Buddhism of Tibet or Lamaism) ซึ= งแต่
ละพระนามลว้นแสดงถึงคุณสมบติัพิเศษของพระองค์ พระนามของพระนางตารา 21 พระองค์มี
ดงันี�  

q. พระนางตารา ผูก้ลา้หาญอยา่งยิ=ง (ปรสุรตารา - Prasura Tara) 
�. พระนางตารา แห่งแสงดวงจนัทร์กระจ่าง (จนัทโรชสสิตตารา - Candrojasa Sita 

Tara) 
w. พระนางตารา ผูมี้วรรณะทอง (เการิตารา - Gauri Tara) 

                                                 
103 นกัสาํรวจชาวองักฤษซึ	งเดินทางสาํรวจดินแดนต่าง ๆ แถบเทือกเขาหิมาลยัซึ	งรวมทัoงทิเบตดว้ย

ในช่วงปลายคริสตศ์ตวรรษที	 cq ผลงานดา้นงานเขียนที	สาํคญัของเขาคือผลงานเกี	ยวกบัพระพทุธศาสนาลทัธิ
วชัรยานแบบทิเบตที	ถูกตีพิมพใ์นช่วงปลายคริสตศ์ตวรรษที	 19. 
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r. พระนางตารา ผูท้รงศิราภรณ์แห่งชัยชนะ (อุษณีษหชัยตารา - Ushnishahjaya 
Tara) 

l. พระนางตารา ผูเ้ปล่งสุรเสียง “หูม” (หูมทตารา - Humda Tara) 
u. พระนางตารา ผูท้รงงานเป็นเลิศที=สุดในสามโลก 
�. พระนางตารา ผูห้ยดุย ั�งความขดัแยง้ 
�. พระนางตารา ผูป้ระทานอาํนาจอนัมหาศาล 
x. พระนางตารา ผูล่้วงรู้กาลล่วงหนา้อยา่งดีเลิศ 
q�. พระนางตารา ผูข้จดัความเศร้าโศก 
qq. พระนางตารา ผูค้ ํ�าจุนผูย้ากไร้ 
q�. พระนางตารา ผูรุ่้งโรจน์เจิดจรัส 
qw. พระนางตารา ผูมี้ความสามารถเป็นเลิศ 
qr. พระนางตารา ผูท้รงแสดงพกัตร์ดุดนั (ภฤกุฎีตารา - Bhrikuti Tara) 
ql. พระนางตารา ผูป้ระทานความมั=งคั=ง 
qu. พระนางตารา ผูพ้ิชิตกิเลส 
q�. พระนางตารา ผูป้ระทานความสุข (สรสิทธิตารา - Sarsiddhi Tara) 
q�. พระนางตารา ผูเ้ปรียบดั=งมหาสมุทร 
qx. พระนางตารา ผูข้จดัความทุกข ์
��. พระนางตารา ผูต้ระหนกัถึงพลงัแห่งจิตวิญญาณ (สิทธารถตารา - Siddharta 

Tara) 
�q. พระนางตารา ผูส้มบูรณ์ดีเลิศ104 
จากพระนามดังกล่าวเห็นได้ว่า แสดงถึงคุณสมบัติพิเศษของพระนางตารา 21 

พระองค์มากกว่าการอธิบายรูปลกัษณ์ของพระองค์อย่างชดัเจน พระนามที=แวดเดลระบุไวนี้� จึงดู
เสมือนเป็นบทสรรเสริญพระองค ์เช่นเดียวกบับทสวดสรรเสริญพระนางขฑิรวนีตาราที=มีอยูด่งันี�  

โอมฺ ขอนอบนอ้มแด่พระแม่อารยาตารา 
 

ขอนอบนอ้มแด่พระแม่ตารา ผูก้ลา้หาญวอ่งไว 
สายพระเนตรของพระองคดุ์จดงัสายฟ้าอนัส่งประกายในฉบัพลนั 

พระพกัตร์อนัเกิดจากสายนํ� าของพระองค ์

                                                 
104 L. Austine Waddell, The Buddhism of Tibet or Lamaism (Cambridge : W. Heffer and Sons 

Limited, 1971), 360. 
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ผดุขึ�นจากดอกบวัของพระอวโลกิเตศวร ผูท้รงเป็นที=พึ=งของสามโลก 
 

ขอนอบนอ้มแด่พระแม่ตารา พระพกัตร์ของพระองค ์
ดุจดงัดวงจนัทร์ในฤดูใบไมร่้วงหนึ=งร้อยดวงรวมกนั 

เจิดจรัสดว้ยแสงสุกใส 
ของดวงดาราหนึ=งพนัดวง 

 
ขอนอบนอ้มแด่พระแม่ตารา 

ผูท้รงถือกาํเนิดจากดอกบวัสีทองและสีขาบ 
พระหตัถป์ระดบัตกแต่งไปดว้ยดอกบวัอนัวจิิตร 

พระผูท้รงเป็นเรือนกายแห่งทาน วริิยะ ตบะ 
สนัติ ขนัติ และสมาธิ 

 
ขอนอบนอ้มแด่พระแม่ตารา ผูส้ถิตอยูเ่หนือเศียรเกลา้ 

ของพระตถาคตทั�งหลาย 
กิจกรรมของพระองคเ์อาชนะความชั=วร้ายทั�งปวง 

ทรงเขา้ถึงบารมีทั�งหมดไม่มียกเวน้ 
พระชินเจา้ทั�งหลายต่างก็บูชาพระองค ์

 
ขอนอบนอ้มแด่พระแม่ตารา ดว้ย ตุตฺตารา และ หูมฺ 
ทรงเติมเตม็ความปรารถนา สถานที=กบัทิศทั�งหลาย 

พระบาทของพระองคเ์หยยีบย ํ=าบนโลกทั�งเจ็ด 
ทรงดึงดูดสตัวโ์ลกมายงัพระองค ์

 
ขอนอบนอ้มแด่พระแม่ตารา ผูท้รงไดรั้บการบูชาจาก 

อินทร์ อคันิ พรหม มารุตและอิศวร 
ทรงไดรั้บการยกยอ่งจากเหล่าภูต ปิศาจ 

คนธรรพแ์ละยกัษท์ั�งปวง 
 

ขอนอบนอ้มแด่พระแม่ตารา ตฺรตฺ และ ผตฺ 
ของพระองคท์าํลายสิ�นซึ=งยนัตร์ของศตัรู 
พระบาทซา้ยยื=นออก พระบาทขวาพบัเขา้ 

ทรงแผดเผาอยา่งแรงกลา้ในวงลอ้ไฟ 
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ขอนอบนอ้มแด่พระแม่ตารา ตุเร ผูท้รงน่าสะพรึงกลวั 
ผูท้รงทาํลายมารผูก้ลา้หาญเสียสิ�น 

พระพกัตร์บวัอนัขมวดบึ�งของพระองค ์
ฆ่าฟันเหล่าศตัรูทั�งปวง 

 
ขอนอบนอ้มแด่พระแม่ตารา นิ�วของพระองค ์

ประดบัอยูที่=พระหทยั ในมุทราของพระรัตนตรัย 
กงลอ้อนัแผข่ยายไปทั=วทุกทิศประดบัอยู ่
พร้อมดว้ยแสงอนับรรเจิดจากพระองค ์

 
ขอนอบนอ้มแด่พระแม่ตารา ผูท้รงเพลิดเพลินเกษมสาํราญ 

มงกฎุของพระองคส่์งมาลยัแห่งประกาย 
ทรงหรรษา ทรงสรวลเป็น ตุตฺตารา 

อนัเอาชนะไดซึ้=งเทพและมารทั�งปวง 
 

ขอนอบนอ้มแด่พระแม่ตารา ผูท้รงเรียกเหล่าเจา้ที= 
กบับริวารทั�งหลายมาเฝ้าได ้

พระพกัตร์อนัพิโรธสั=นสะทา้นอยู ่
ทรงช่วยเหลือผูโ้ชคร้ายทั�งปวงดว้ยอกัขระ หูมฺ 

 
ขอนอบนอ้มแด่พระแม่ตารา มงกฎุของพระองค ์

ประดบัดว้ยจนัทร์เสี� ยว ถนิมพิมพาภรณ์อนัส่งประกายเจิดจา้ 
พระอมิตาภพทุธเจา้ทรงประดิษฐานอยู ่ณ เกลา้พระเกศา 

ส่งประกายอนัยิ=งและเป็นนิรันดร 
 

ขอนอบนอ้มแด่พระแม่ตารา ผูท้รงสถิตอยูใ่นวงแหวนแห่งไฟ 
อนัร้อนแรงเปรียบไดก้บัไฟประลยักลัป์ 

ทรงเปี= ยมไปดว้ยความสุข ทรงประทบัยื=นพระบาทขวาออก 
พระบาทซา้ยพบัเขา้ ทรงทาํลายสิ�นซึ=งศตัรูทั�งปวง 

 
ขอนอบนอ้มแด่พระแม่ตารา ผูท้รงตบแผน่ดินดว้ยพระหตัถ ์

ทรงกระทืบพระบาทลงบนผนืดิน 
สายพระเนตรอนัโกรธเกรี� ยวของพระองค ์
ปราบไดสิ้�นซึ=งเจ็ดภพภูมิดว้ยอกัขระ หูมฺ 
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ขอนอบนอ้มแด่พระแม่ตารา ผูท้รงสุข คุณธรรม ศานติ 
เนื�อนาของพระองคไ์ดแ้ก่พระนิรวาณ 

ทรงกอปรไปดว้ย โอมฺ กบั สฺวาหา 
ทรงเอาชนะความชั=วร้ายอนัยิ=งทั�งปวง 

 
ขอนอบนอ้มแด่พระแม่ตารา ผูท้รงแวดลอ้มไปดว้ยปีติสุข 

ทรงปราบร่างกายของศตัรูทั�งปวง 
พระวจนะของพระองคก์อปรไปดว้ยพยางคท์ั�งสิบ 

และทรงช่วยเหลือสตัวโ์ลกดว้ยอกัขระ หูมฺ 
 

ขอนอบนอ้มแด่พระแม่ตารา ผูท้รงกระทืบพระบาทและประกาศ ตเุร 
พยางคพี์ชะของพระองคเ์องในรูปของอกัขระ หูมฺ 

ทรงยงัใหเ้ขาพระสุเมรุ มนัธระและวนิธยะ 
กบัเขาทั�งสามโลกหวั=นไหวกบัสั=นสะเทือน 

 
ขอนอบนอ้มแด่พระแม่ตารา ผูท้รงถือไวซึ้=ง 

พระจนัทร์รูปกระต่ายอนัเปรียบประดุจมหาสมุทรในสวรรค ์
ทรงเอ่ยพยางค ์ตารา กบัพยางค ์ผตฺ สองครั� ง 

อนัทาํใหพิ้ษทั�งปวงถูกขบัออกไปอยา่งไม่มีขอ้ยกเวน้ 
 

ขอนอบนอ้มแด่พระแม่ตารา เหล่ากษตัริยข์องทวยเทพ 
เทพทั�งปวง กบักินนรา ต่างก็บูชาพระองค ์

พระรัศมีของพระองคย์งัความปีติยนิดีกบัความสุขใหเ้กิดขึ�น 
อนัขบัไล่ความขดัแยง้กบัฝันร้ายใหพ้น้ไป 

 
ขอนอบนอ้มแด่พระแม่ตารา พระเนตรทั�งสองของพระองคไ์ดแ้ก่ 

ดวงตะวนักบัดวงเดือน 
ส่องสวา่งยงัแสงอนัประเสริฐใหแ้ผซ่่านไป 
ทรงเอ่ยพยางค ์หะระ กบั ตุตฺตารา สองครั� ง 

ทรงขบัไล่โรคระบาดใหสิ้�นไป 
ขอนอบนอ้มแด่พระแม่ตารา ทรงประดบัดว้ยตถตาทั�งสาม 

ทรงเปี= ยมไปดว้ยกาํลงัของการหลุดพน้ 
ทรงทาํลายวญิญาณร้าย ปิศาจและยกัษ ์

พระตาราผูป้ระเสริฐ! ตุเร! 
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บทสรรเสริญดว้ยปฐมมนตรา 

ดว้ยการปราบประณตนอ้มยี=สิบเอด็ครั� ง105 
อยา่งไรก็ตาม สตีเฟน บีเยอร์ (Stephan Beyer) ไดร้ะบุพระนามและหน้าที=ของพระ

นางตารา 21 พระองคร์วมทั�งรูปลกัษณ์ของพระนางตาราองคป์ระธาน ไวใ้นหนงัสือ “การบูชาพระ
นางตารา : มนตร์และพิธีกรรมในทิเบต” (The Cult of Tara : Magic and Ritual in Tibet) ที=ตีพิมพ์
ในปี ค.ศ. 1978 โดยอา้งอิงจากบทประพนัธ์ของพระนาคารชุน ไวด้งันี�  

...โอม ศูนยตา – ฌาน – วชัระ – สวภาวตัมาโก หูม! 
จากอาณาจกัรของความวา่งเปล่าคือ ปัม จากสิ=งนี�ปรากฏดอกบวัดอกหนึ=งซึ= งมีสีสันมากมาย 

กลางดอกบวัมีอกัขระ อะ จากสิ=งนี�ปรากฏดวงจนัทร์กลมซึ=งเหนือขึ�นไปนั�นเป็นอกัขระ ตมั สีเขียว 
จากสิ=งนี�ปรากฏดอกบวัดอกหนึ=งซึ= งผลิบานออกเป็นอกัขระ ตมั ซึ= งไดเ้ปลี=ยนรูปกลายมาเป็นพระ
นางตาราผูป้ระเสริฐ พระวรกายของพระองคมี์วรรณะเขียว ทรงประดบัพระองคด์ว้ยเครื=องประดบั
มีค่า พระองค์มีพระพกัตร์เดียวและมี 2 พระหัตถ์ พระหัตถ์ขวาทรงกระทาํปางประทานพรแด่
สรรพสัตวใ์ห้สมตามปรารถนา พระหัตถซ์า้ยทรงถือดอกบวัซึ= งเบ่งบานเต็มที= พระองคท์รงฉลอง
พระองค์ด้วยผา้ไหมงดงาม ทรงสวมศิราภรณ์ซึ= งประดับรูปจาํลองพระธยานิพุทธอโมฆสิทธิ 
พระองค์ทรงประทับนั=งในท่วงท่าที=ไร้กังวลเหนือปัทมาสน์และดวงจันทร์ พระองค์ทรงอยู่
ท่ามกลางพระพทุธเจา้และพระโพธิสตัวม์ากมายนบัไม่ถว้น 

พระองคถู์กลอ้มรอบดว้ยปัทมาสนะ 20 หลงั จากพระองคด์า้นหนา้ไล่เรียงตามเขม็นาฬิกา : 
พระนางตาราผูว้อ่งไวและกลา้หาญ ผูท้าํลายเหล่าปิศาจและอุปสรรค พระองคมี์วรรณะแดง 

ทรงถือกลศ (Kalasa) แห่งการพิชิตอุปสรรคสีแดง 
พระนางตาราผูมี้วรรณะขาวประดุจดวงจนัทร์ในฤดูใบไมร่้วง ผูเ้อาชนะความเจ็บปวดและ

สิ=งชั=วร้าย ทรงถือกลศแห่งความสงบสีขาว 
พระนางตาราผูเ้พิ=มพูนความมีชีวิตและความปีติยินดี พระองคมี์วรรณะเหลือง ทรงถือกลศ

แห่งการเพิ=มพนูสีเหลือง 
พระนางตาราผูพิ้ชิต ผูม้อบชีวติสูงสุด พระองคมี์วรรณะเหลือง ทรงถือกลศแห่งชีวติสีเหลือง 
พระนางตาราผูเ้ปล่งพระสุรเสียง หูม ผูพิ้ชิตและรวมกับลักษณะแห่งปัญญา พระองค์มี

วรรณะเหลืองแดง ทรงถือกลศแห่งความมีเสน่ห์สีแดง 
พระนางตาราผูมี้ชยัเหนือสามโลก ผูป้ราบเหล่าผีร้าย พระองคมี์วรรณะแดงดาํ ทรงถือกลศสี

นํ� าเงินที=ปะปนไปดว้ยผีร้ายและซากศพ 
พระนางตาราผูเ้อาชนะผูอื้=น ผูห้ลบเลี=ยงเวทมนตร์คาถาของผูอื้=นได ้พระองคมี์วรรณะดาํ ทรง

ถือกลศสีดาํแห่งการหลบเลี=ยงเวทมนตร์คาถา 

                                                 
105 บทสวดสรรเสริญพระนางตารา dc พระองค ์จากบทสาธนะพระขฑิรวนีตารา โดย มูลนิธิพนั

ดารา; Heather Stoddard, Early Sino – Tibetan Art (Bangkok : Orchid Press, 2008), 101 – cvw. 
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พระนางตาราผูท้าํให้ปิศาจ ตุ และเหล่าศตัรูพ่ายแพ ้พระองคมี์วรรณะแดงดาํ ทรงถือกลศสี
แดงซึ=งทาํใหปิ้ศาจ ตุ และเหล่าศตัรูพา่ยแพ ้

พระนางตาราซึ= งท่าทางของพระองค์เป็นสัญลกัษณ์แห่งไตรรัตนะ ผูท้รงปกป้องจากความ
หวาดกลวัทั�งปวง ทรงถือกลศสีขาวซึ=งปกป้องจากความหวาดกลวัทั�งปวง 

พระนางตาราผูท้าํใหปิ้ศาจ ตุ และอุปสรรคเชื=อง พระองคมี์วรรณะแดง ทรงถือกลศสีแดงซึ= ง
เอาชนะปิศาจ ตุ 

พระนางตาราผูถ้อดถอนความทุกข์แห่งความยากเข็ญ ผูป้ระทานการบรรลุถึงมนตรา 
พระองคมี์วรรณะเหลืองแดงประดุจทองคาํ ทรงถือกลศสีเหลืองซึ=งถอดถอนความยากเขญ็ 

พระนางตาราผูป้ระทานโชคดีทั�งหลาย พระองคมี์วรรณะทอง ทรงถือกลศแห่งความโชคดีสี
ขาว 

พระนางตาราผูท้าํให้ปิศาจที=ขดัขวางและอุปสรรคพ่ายแพ ้พระองคมี์วรรณะแดงซึ= งลุกโชน
ประดุจไฟ ทรงถือกลศสีแดงซึ=งปกป้องจากอุปสรรค 

พระนางตาราดว้ยพระขนงขมวด ผูท้รงทาํลายปิศาจร้ายที=เป็นอุปสรรค พระองคมี์วรรณะดาํ 
ทรงถือกลศสีนํ� าเงินซึ=งทิ=มแทงปิศาจร้ายที=เป็นอุปสรรค 

พระนางตาราผูย้ิ=งใหญ่และสงบ ผูช้าํระบาปกรรมและความหมองมวั พระองคมี์วรรณะขาว 
ทรงถือกลศสีขาวแห่งการชาํระบาปกรรมและความหมองมวั 

พระนางตาราผูมี้ชัยเหนือการโตแ้ยง้ของผูอื้=น ผูท้รงเพิ=มพูนความเฉลียวฉลาด พระองค์มี
วรรณะแดง ทรงถือกลศสีเหลืองแดงแห่งการเพิ=มพนูปัญญา 

พระนางตาราผูก้าํราบปิศาจ ตุ และอุปสรรค ผูท้รงทาํให้สามโลกสั=นไหว พระองคมี์วรรณะ
เหลืองแดง ทรงถือกลศสีเหลืองแห่งการพิชิตเวทมนตร์คาถา 

พระนางตาราผูท้รงกาํราบพิษร้ายของอสรพิษ ลู ผูท้รงถอนพิษร้าย พระองค์มีวรรณะขาว 
ทรงถือกลศสีขาวแห่งการถอนพิษและโรคร้าย 

พระนางตาราผูท้รงถอนฝันร้ายและความทุกข ์พระองคมี์วรรณะขาว ทรงถือกลศสีขาวซึ= ง
ถอนความทุกข ์

พระนางตาราผูท้รงถอนพิษไขท้ั�งปวง พระองคมี์วรรณะขาว ทรงถือกลศสีขาวซึ=งถอนพิษไข ้
พระนางตาราผูป้ระทานความสาํเร็จในหน้าที=การงาน พระองค์มีวรรณะขาวและเปล่งพระ

รัศมีหลากหลายสี ทรงถือกลศสีเขียวแห่งการบรรลุความสาํเร็จทั�งปวง 
ทุกพระองค์มีพระพกัตร์เดียว 2 พระหัตถ์ : ในพระหัตถ์ขวาแผ่ฝ่าพระหัตถ์ออกกระทาํ

ประทานพร ทุกพระองคท์รงถือกลศซึ=งใหผ้ลต่าง ๆ สาํเร็จลุล่วง และพระหัตถซ์า้ยทรงถือดอกบวั 
พระองคป์ระทบันั=งบนปัทมาสน์และดวงจนัทร์โดยพระบาทขวาแผ่ออกและพระบาทซา้ยห้อยลง 
ทรงประดบัพระวรกายดว้ยผา้ไหมและเครื=องประดบัมีค่าทั�งหลาย ทรงเปล่งพระรัศมีไกลออกไป
อยา่งไม่จาํกดั และทรงถูกลอ้มรอบโดยเหล่าพระพุทธเจา้ พระโพธิสัตว ์เทพผูพิ้ทกัษ ์ฑากินี และ
ธรรมบาลจาํนวนนบัไม่ถว้น 
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ที=พระนลาฏของพระนางตาราทุกพระองค์มีอกัขระ โอม ที=พระศอมีอกัขระ อา และที=พระ
หทยัมีอกัขระ หูม จากอกัขระเหล่านั�นไดเ้ปล่งรัศมีออกไปไกลไม่มีที=สิ�นสุด เหนือขึ�นไปจากโปตา
ลา พระนางตาราผูศ้กัดิ� สิทธิ�  21 พระองคถู์กลอ้มรอบโดยเหล่าพระพุทธเจา้ พระโพธิสัตว ์เทพผู ้

พิทกัษ ์ฑากินี และธรรมบาลจาํนวนนบัไม่ถว้น โอม วชัระ – สมาช...106 
จา ก พ ระ นา ม ดัง ก ล่ า ว  เ มื= อ เ ป รีย บ เ ที ย บ กับ ก า รระ บุ พ ระ น า ม ใ น หนัง สื อ 

“พระพุทธศาสนาของทิเบตหรือลทัธิลามะ” ของแวดเดล และเทียบกบับทสวดสรรเสริญแลว้ จะ
เห็นได้ว่าบีเยอร์ไม่ได้ระบุพระนามเฉพาะดังที=ปรากฏในหนังสือของแวดเดล แต่มีรายละเอียด
เกี=ยวกบัคุณสมบติัของพระนางตารามากกวา่และใกลเ้คียงกวา่เมื=อเทียบกบับทสวดสรรเสริญ 

นอกจากนี� บทประพนัธ์ถึงพระนางตารา 21 พระองค์ของพระนาคารชุนที=บีเยอร์
นาํมาอา้งอิงนั�น ไดร้ะบุรูปลกัษณ์ของแต่ละพระองค ์โดยเฉพาะวรรณะและสีของกลศที=ชดัเจนของ
พระนางตาราแต่ละพระองคด์ว้ย ถึงกระนั�นรูปแบบของจิตรกรรมพระนางตารา �q พระองคต์ามบท
ประพนัธ์ของพระนาคารชุนถูกสร้างสรรค์เป็นรูปพระนางตาราปางเหมือนกันทั�งหมด ยกเวน้
วรรณะและสีของกลศของแต่ละพระองค์ที=แตกต่างกนั ประติมานวิทยาของพระนาคารชุนนี�
บ่อยครั� งถูกกล่าววา่เป็นผลงานของพระอติศะอีกดว้ย107 

แต่สําหรับรูปแบบการสร้างสรรคจิ์ตรกรรมพระนางตารา �q พระองคข์องนิกายนิง
มะนั�น แต่ละพระองค์มีรูปลกัษณ์เหมือนกนั ยกเวน้วรรณะและสัญลกัษณ์ที=ปรากฏบนดอกบวัใน
พระหตัถ์ซ้ายต่างกนั ซึ= งประติมานวิทยาของพระนางตารา 21 พระองคใ์นนิกายนิงมะนี� เป็นแนว
ประเพณีที=สืบทอดมาจากพระอาจารยช์าวทิเบตชื=อ จิกเม ลิงปะ (‘Jigs-med gling-pa ค.ศ. 1729 – 
1798) และสืบยอ้นขึ�นไปจนถึงพระอาจารยล์องเชน รับจมัปะ (Klong-chen rab-‘byams-pa ค.ศ. 
1308 – 1363) 108  ประติมานวทิยาดงักล่าวยงัปรากฏเป็นภาพพิมพป์ระกอบคมัภีร์อษัฏสหสริกะของ
ทิเบตในหมวดพระนางตารา 21 พระองคอี์กดว้ย109 (ภาพที= q�� – q��) 
 

                                                 
106 Stephan Beyer, The Cult of Tara : Magic and Ritual in Tibet, 333 – 335. 
107 Ibid., 470. 
108 Ibid. 
109 Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : International Academy 

of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), 43. 
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ภาพที= q�� พระนางตาราลาํดบัที= q (ซา้ย) และลาํดบัที= � (ขวา) ภาพพิมพพ์ระนางตารา 21 พระองค์
 ประกอบคมัภีร์อษัฏสหสริกะ ตามประติมานวทิยาของพระลองเชน รับจมัปะ 
ที=มา : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : International 
Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), uu�. 

 

     
 

ภาพที= q�w พระนางตาราลาํดบัที= w (ซา้ย) และลาํดบัที= r (ขวา) ภาพพิมพพ์ระนางตารา 21 พระองค์
 ประกอบคมัภีร์อษัฏสหสริกะ ตามประติมานวทิยาของพระลองเชน รับจมัปะ 
ที=มา : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : International 
Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), uu�. 
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ภาพที= q�r พระนางตาราลาํดบัที= l (ซา้ย) และลาํดบัที= u (ขวา) ภาพพิมพพ์ระนางตารา 21 พระองค์
 ประกอบคมัภีร์อษัฏสหสริกะ ตามประติมานวทิยาของพระลองเชน รับจมัปะ 
ที=มา : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : International 
Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), uu�. 
 

   
 

ภาพที= q�l พระนางตาราลาํดบัที= � (ซา้ย) และลาํดบัที= � (ขวา) ภาพพิมพพ์ระนางตารา 21 พระองค์
 ประกอบคมัภีร์อษัฏสหสริกะ ตามประติมานวทิยาของพระลองเชน รับจมัปะ 
ที=มา : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : International 
Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), uux. 
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ภาพที= q�u พระนางตาราลาํดบัที= x (ซา้ย) และลาํดบัที= q� (ขวา) ภาพพิมพพ์ระนางตารา 21 พระองค์
 ประกอบคมัภีร์อษัฏสหสริกะ ตามประติมานวทิยาของพระลองเชน รับจมัปะ 
ที=มา : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : International 
Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), uux. 
 

   
 

ภาพที= q�� พระนางตาราลาํดบัที= qq (ซา้ย) และลาํดบัที= q� (ขวา) ภาพพิมพพ์ระนางตารา  
 21 พระองคป์ระกอบคมัภีร์อษัฏสหสริกะ ตามประติมานวิทยาของพระลองเชน  
 รับจมัปะ 
ที=มา : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : International 
Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), u��. 
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ภาพที= q�� พระนางตาราลาํดบัที= qw (ซา้ย) และลาํดบัที= qr (ขวา) ภาพพิมพพ์ระนางตารา  
 21 พระองคป์ระกอบคมัภีร์อษัฏสหสริกะ ตามประติมานวิทยาของพระลองเชน 
 รับจมัปะ 
ที=มา : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : International 
Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), u��. 
 

    
 

ภาพที= q�x พระนางตาราลาํดบัที= ql (ซา้ย) และลาํดบัที= qu (ขวา) ภาพพิมพพ์ระนางตารา  
 21 พระองคป์ระกอบคมัภีร์อษัฏสหสริกะ ตามประติมานวิทยาของพระลองเชน  
 รับจมัปะ 
ที=มา : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : International 
Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), u�q. 
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ภาพที= q�� พระนางตาราลาํดบัที= q� (ซา้ย) และลาํดบัที= q� (ขวา) ภาพพิมพพ์ระนางตารา  
 21 พระองค ์ประกอบคมัภีร์อษัฏสหสริกะ ตามประติมานวิทยาของพระลองเชน  
 รับจมัปะ 
ที=มา : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : International 
Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), u�q. 
 

   
 

ภาพที= q�q พระนางตาราลาํดบัที= qx (ซา้ย) และลาํดบัที= �� (ขวา) ภาพพิมพพ์ระนางตารา  
 21 พระองค ์ประกอบคมัภีร์อษัฏสหสริกะ ตามประติมานวิทยาของพระลองเชน  
 รับจมัปะ 
ที=มา : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : International 
Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), u��. 
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ภาพที= q�� พระนางตาราลาํดบัที= �q ภาพพิมพพ์ระนางตารา 21 พระองค ์ประกอบคมัภีร์ 
 อษัฏสหสริกะ ตามประติมานวทิยาของพระลองเชน รับจมัปะ 
ที=มา : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : International 
Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), u��. 
 

อย่างไรก็ตามประติมานวิทยาของพระนางตารา 21 พระองค์ของพระโชกยร์ู ลิงปะ 
(mChog gyur gling pa ค.ศ. 1829 – 1870)  พระอาจารยช์าวทิเบตอีกท่านหนึ=งมีความคลา้ยคลึงกบั
ประติมานวิทยาของพระลองเชน รับจมัปะ เป็นอย่างมาก เนื=องจากพระนางตารา 21 พระองคท์รง
กระทาํวิตรรกมุทราในพระหัตถ์ซ้ายพร้อมทั�งถือปัทมะหรืออุตปาละที=รองรับสัญลกัษณ์ต่าง ๆ อีก
ทั�งยงัเป็นรูปแบบประติมานวิทยาของนิกายนิงมะเช่นเดียวกนั หากแต่ประติมานวิทยาของพระนาง
ตารา 21 พระองคข์องพระโชกยร์ู ลิงปะ นั�นนอกจากปรากฏสัญลกัษณ์ที=ถูกรองรับโดยปัทมะหรืออุ
ตปาละแตกต่างกนัแล้ว ยงัปรากฏพระนางตาราบางพระองค์กระทาํมุทราหรือถือสัญลกัษณ์อื=น
เพิ=มเติม ไดแ้ก่ พระนางตาราลาํดบัที= 19 ทรงถือจินดามณีในพระหตัถ์ขวา (ภาพที= 201) พระนางตา
ราลาํดบัที= 20 ทรงกระทาํอญัชลีมุทราพร้อมทั�งถือกิลา (Kila) หรือพูร์ปะ (Phurba) ไวที้=พระอุระ 
(ภาพที= 202) และพระนางตาราลาํดบัที= 21 ทรงถือคทาดอกไมใ้นพระหตัถ์ขวา (ภาพที= 203) ดงัเห็น
ไดจ้ากจิตรกรรมบนแผน่กระดาษแขง็ขนาดเล็กหรือซากะลิ ภาพที= 183 – 203 
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ภาพที= 183 พระนางตาราลาํดบัที= q จิตรกรรมบนแผน่กระดาษแขง็ขนาดเล็กรูปพระนางตารา 21 
 พระองคแ์ละสัญลกัษณ์ประจาํแต่ละพระองคต์ามประติมานวทิยาของพระโชกยร์ู ลิงปะ 
ที=มา : Jeff Watt, Buddhist Deity : Tara (Chogyur Lingpa Tradition) [Online], accessed 1 June 
2011. Available from http://www.himalayanart.org/search/set.cfm?setid=1882&page=1 

 

   
 

ภาพที= 184 พระนางตาราลาํดบัที= � จิตรกรรมบนแผน่กระดาษแขง็ขนาดเล็กรูปพระนางตารา 21 
 พระองคแ์ละสัญลกัษณ์ประจาํแต่ละพระองคต์ามประติมานวทิยาของพระโชกยร์ู ลิงปะ 
ที=มา : Jeff Watt, Buddhist Deity : Tara (Chogyur Lingpa Tradition) [Online], accessed 1 June 
2011. Available from http://www.himalayanart.org/search/set.cfm?setid=1882&page=1 
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ภาพที= 185 พระนางตาราลาํดบัที= w จิตรกรรมบนแผน่กระดาษแขง็ขนาดเล็กรูปพระนางตารา 21 
 พระองคแ์ละสัญลกัษณ์ประจาํแต่ละพระองคต์ามประติมานวทิยาของพระโชกยร์ู ลิงปะ 
ที=มา : Jeff Watt, Buddhist Deity : Tara (Chogyur Lingpa Tradition) [Online], accessed 1 June 
2011. Available from http://www.himalayanart.org/search/set.cfm?setid=1882&page=1 
 

   
 

ภาพที= 186 พระนางตาราลาํดบัที= r จิตรกรรมบนแผน่กระดาษแขง็ขนาดเล็กรูปพระนางตารา 21 
 พระองคแ์ละสัญลกัษณ์ประจาํแต่ละพระองคต์ามประติมานวทิยาของพระโชกยร์ู ลิงปะ 
ที=มา : Jeff Watt, Buddhist Deity : Tara (Chogyur Lingpa Tradition) [Online], accessed 1 June 
2011. Available from http://www.himalayanart.org/search/set.cfm?setid=1882&page=1 
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ภาพที= 187 พระนางตาราลาํดบัที= l จิตรกรรมบนแผน่กระดาษแขง็ขนาดเล็กรูปพระนางตารา 21 
 พระองคแ์ละสัญลกัษณ์ประจาํแต่ละพระองคต์ามประติมานวทิยาของพระโชกยร์ู ลิงปะ 
ที=มา : Jeff Watt, Buddhist Deity : Tara (Chogyur Lingpa Tradition) [Online], accessed 1 June 
2011. Available from http://www.himalayanart.org/search/set.cfm?setid=1882&page=1 
 

   
 

ภาพที= 188 พระนางตาราลาํดบัที= u จิตรกรรมบนแผน่กระดาษแขง็ขนาดเล็กรูปพระนางตารา 21 
 พระองคแ์ละสัญลกัษณ์ประจาํแต่ละพระองคต์ามประติมานวทิยาของพระโชกยร์ู ลิงปะ 
ที=มา : Jeff Watt, Buddhist Deity : Tara (Chogyur Lingpa Tradition) [Online], accessed 1 June 
2011. Available from  http://www.himalayanart.org/search/set.cfm?setid=1882&page=2 
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ภาพที= 189 พระนางตาราลาํดบัที= � จิตรกรรมบนแผน่กระดาษแขง็ขนาดเล็กรูปพระนางตารา 21 
 พระองคแ์ละสัญลกัษณ์ประจาํแต่ละพระองคต์ามประติมานวทิยาของพระโชกยร์ู ลิงปะ 
ที=มา : Jeff Watt, Buddhist Deity : Tara (Chogyur Lingpa Tradition) [Online], accessed 1 June 
2011. Available from  http://www.himalayanart.org/search/set.cfm?setid=1882&page=2 
 

   
 

ภาพที= 190 พระนางตาราลาํดบัที= � จิตรกรรมบนแผน่กระดาษแขง็ขนาดเล็กรูปพระนางตารา 21 
 พระองคแ์ละสัญลกัษณ์ประจาํแต่ละพระองคต์ามประติมานวทิยาของพระโชกยร์ู ลิงปะ 
ที=มา : Jeff Watt, Buddhist Deity : Tara (Chogyur Lingpa Tradition) [Online], accessed 1 June 
2011. Available from  http://www.himalayanart.org/search/set.cfm?setid=1882&page=2 
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ภาพที= 191 พระนางตาราลาํดบัที= x จิตรกรรมบนแผน่กระดาษแขง็ขนาดเล็กรูปพระนางตารา 21 
 พระองคแ์ละสัญลกัษณ์ประจาํแต่ละพระองคต์ามประติมานวทิยาของพระโชกยร์ู ลิงปะ 
ที=มา : Jeff Watt, Buddhist Deity : Tara (Chogyur Lingpa Tradition) [Online], accessed 1 June 
2011. Available from http://www.himalayanart.org/search/set.cfm?setid=1882&page=2 
 

   
 

ภาพที= 192 พระนางตาราลาํดบัที= q� จิตรกรรมบนแผน่กระดาษแขง็ขนาดเล็กรูปพระนางตารา 21 
 พระองคแ์ละสัญลกัษณ์ประจาํแต่ละพระองคต์ามประติมานวทิยาของพระโชกยร์ู ลิงปะ 
ที=มา : Jeff Watt, Buddhist Deity : Tara (Chogyur Lingpa Tradition) [Online], accessed 1 June 
2011. Available from http://www.himalayanart.org/search/set.cfm?setid=1882&page=3 
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ภาพที= 193 พระนางตาราลาํดบัที= qq จิตรกรรมบนแผน่กระดาษแขง็ขนาดเล็กรูปพระนางตารา 21 
 พระองคแ์ละสัญลกัษณ์ประจาํแต่ละพระองคต์ามประติมานวทิยาของพระโชกยร์ู ลิงปะ 
ที=มา : Jeff Watt, Buddhist Deity : Tara (Chogyur Lingpa Tradition) [Online], accessed 1 June 
2011. Available from http://www.himalayanart.org/search/set.cfm?setid=1882&page=3 
 

   
 

ภาพที= 194 พระนางตาราลาํดบัที= q� จิตรกรรมบนแผน่กระดาษแขง็ขนาดเล็กรูปพระนางตารา 21 
 พระองคแ์ละสัญลกัษณ์ประจาํแต่ละพระองคต์ามประติมานวทิยาของพระโชกยร์ู ลิงปะ 
ที=มา : Jeff Watt, Buddhist Deity : Tara (Chogyur Lingpa Tradition) [Online], accessed 1 June 
2011. Available from http://www.himalayanart.org/search/set.cfm?setid=1882&page=3 
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ภาพที= 195 พระนางตาราลาํดบัที= qw จิตรกรรมบนแผน่กระดาษแขง็ขนาดเล็กรูปพระนางตารา 21 
 พระองคแ์ละสัญลกัษณ์ประจาํแต่ละพระองคต์ามประติมานวทิยาของพระโชกยร์ู ลิงปะ 
ที=มา : Jeff Watt, Buddhist Deity : Tara (Chogyur Lingpa Tradition) [Online], accessed 1 June 
2011. Available from http://www.himalayanart.org/search/set.cfm?setid=1882&page=3 
 

   
 

ภาพที= 196 พระนางตาราลาํดบัที= qr จิตรกรรมบนแผน่กระดาษแขง็ขนาดเล็กรูปพระนางตารา 21 
 พระองคแ์ละสัญลกัษณ์ประจาํแต่ละพระองคต์ามประติมานวทิยาของพระโชกยร์ู ลิงปะ 
ที=มา : Jeff Watt, Buddhist Deity : Tara (Chogyur Lingpa Tradition) [Online], accessed 1 June 
2011. Available from http://www.himalayanart.org/search/set.cfm?setid=1882&page=4 
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ภาพที= 197 พระนางตาราลาํดบัที= ql จิตรกรรมบนแผน่กระดาษแขง็ขนาดเล็กรูปพระนางตารา 21 
 พระองคแ์ละสัญลกัษณ์ประจาํแต่ละพระองคต์ามประติมานวทิยาของพระโชกยร์ู ลิงปะ 
ที=มา : Jeff Watt, Buddhist Deity : Tara (Chogyur Lingpa Tradition) [Online], accessed 1 June 
2011. Available from http://www.himalayanart.org/search/set.cfm?setid=1882&page=4 
 

   
 

ภาพที= 198 พระนางตาราลาํดบัที= qu จิตรกรรมบนแผน่กระดาษแขง็ขนาดเล็กรูปพระนางตารา 21 
 พระองคแ์ละสัญลกัษณ์ประจาํแต่ละพระองคต์ามประติมานวทิยาของพระโชกยร์ู ลิงปะ 
ที=มา : Jeff Watt, Buddhist Deity : Tara (Chogyur Lingpa Tradition) [Online], accessed 1 June 
2011. Available from http://www.himalayanart.org/search/set.cfm?setid=1882&page=4 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



298 

   
 

ภาพที= 199 พระนางตาราลาํดบัที= q� จิตรกรรมบนแผน่กระดาษแขง็ขนาดเล็กรูปพระนางตารา 21 
 พระองคแ์ละสัญลกัษณ์ประจาํแต่ละพระองคต์ามประติมานวทิยาของพระโชกยร์ู ลิงปะ 
ที=มา : Jeff Watt, Buddhist Deity : Tara (Chogyur Lingpa Tradition) [Online], accessed 1 June 
2011. Available from http://www.himalayanart.org/search/set.cfm?setid=1882&page=4 
 

   
 

ภาพที= 200 พระนางตาราลาํดบัที= q� จิตรกรรมบนแผน่กระดาษแขง็ขนาดเล็กรูปพระนางตารา 21 
 พระองคแ์ละสัญลกัษณ์ประจาํแต่ละพระองคต์ามประติมานวทิยาของพระโชกยร์ู ลิงปะ 
ที=มา : Jeff Watt, Buddhist Deity : Tara (Chogyur Lingpa Tradition) [Online], accessed 1 June 
2011. Available from http://www.himalayanart.org/search/set.cfm?setid=1882&page=4 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



299 

   
 

ภาพที= 201 พระนางตาราลาํดบัที= qx จิตรกรรมบนแผน่กระดาษแขง็ขนาดเล็กรูปพระนางตารา 21 
 พระองคแ์ละสัญลกัษณ์ประจาํแต่ละพระองคต์ามประติมานวทิยาของพระโชกยร์ู ลิงปะ 
ที=มา : Jeff Watt, Buddhist Deity : Tara (Chogyur Lingpa Tradition) [Online], accessed 1 June 
2011. Available from http://www.himalayanart.org/search/set.cfm?setid=1882&page=5 
 

   
 

ภาพที= 202 พระนางตาราลาํดบัที= �� จิตรกรรมบนแผน่กระดาษแขง็ขนาดเล็กรูปพระนางตารา 21 
 พระองคแ์ละสัญลกัษณ์ประจาํแต่ละพระองคต์ามประติมานวทิยาของพระโชกยร์ู ลิงปะ 
ที=มา : Jeff Watt, Buddhist Deity : Tara (Chogyur Lingpa Tradition) [Online], accessed 1 June 
2011. Available from http://www.himalayanart.org/search/set.cfm?setid=1882&page=5 
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ภาพที= 203 พระนางตาราลาํดบัที= �q จิตรกรรมบนแผน่กระดาษแขง็ขนาดเล็กรูปพระนางตารา 21 
 พระองคแ์ละสัญลกัษณ์ประจาํแต่ละพระองคต์ามประติมานวทิยาของพระโชกยร์ู ลิงปะ 
ที=มา : Jeff Watt, Buddhist Deity : Tara (Chogyur Lingpa Tradition) [Online], accessed 1 June 
2011. Available from http://www.himalayanart.org/search/set.cfm?setid=1882&page=5 
 

จิตรกรรมทงัการูปพระนางตารา 21 พระองค์ที=เป็นกรณีศึกษาพบในวดัโพธิ� เย็น 
(ภาพที= ��r) และมูลนิธิพนัดารา (ภาพที= ��x) แห่งละ 1 ภาพ จิตรกรรมทงัการูปพระนางตารา 21 
พระองคที์=ถูกเก็บรักษาไวใ้นกรอบกระจกภายในห้องทาํสมาธิของวดัโพธิ� เยน็ (ภาพที= 204) มีขนาด 
22.5 x 17 เซนติเมตร สร้างขึ�นดว้ยเทคนิคสีฝุ่ นบนกระดาษ องคป์ระกอบของภาพเนน้ความสําคญัที=
พระนางตาราเขียวองค์ประธาน หรือพระนางขฑิรวนีตาราให้มีขนาดใหญ่และประทบัอยูกึ่= งกลาง
ภาพ ลอ้มรอบดว้ยพระนางตาราพระองคอื์=นอีก 20 พระองคที์=มีขนาดเล็กกวา่ 

จากแผนภาพ (ภาพที= ��l) พระนางตาราเขียวองคป์ระธาน (ลาํดบัที= 1) ในจิตรกรรม
ทงักาพระนางตารา 21 พระองคข์องวดัโพธิ� เยน็ทรงมีวรรณะเขียว ประทบัแบบลลิตาสนะเหนือฐาน
จนัทร์แบนซึ= งอยู่บนปัทมาสนะกลีบหลากสี พระบาทขวาที=ห้อยลงมาของพระองค์ถูกรองรับ
ดว้ยปัทมาสนะขนาดเล็กกลีบสีนํ� าเงิน พระหัตถ์ขวากระทาํวรทมุทราไวที้=พระชานุดา้นขวา พระ
หัตถ์ซ้ายกระทาํวิตรรกมุทราไวใ้นระดบัพระอุระ พร้อมกนันั�นทั�งสองพระหัตถ์ลว้นจบักา้นของ
ดอกอุตปาละหรือดอกบวัสีนํ� าเงินซึ= งดอกหลักมีกลีบบานเฉพาะกลีบวงนอกและกึ= งตูมกึ= งบาน
เฉพาะกลีบวงใน ที=กึ= งกลางพระนลาฏของพระองค์ไม่ปรากฏพระเนตรที=สามแต่มีอุณาโลมหรือ
อูรณาแทน ฉลองพระองคแ์ละเครื=องประดบัของพระองคเ์ป็นแบบพระโพธิสัตวโ์ดยมีโธตี ผา้คาด
เฉียงและผา้คลอ้งพระองัสาสีแดง ศิราภรณ์ตาบรัตนะ 5 ยอดเป็นรูปหยดนํ�า พระองคท์รงฉายประภา
วลีสีนํ� าเงินเข้มที=ไล่นํ� าหนักออกไปเป็นสีเขียวอ่อนและมีประภามณฑลเป็นสีทองประดับด้วย
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ลวดลายและรัตนะ ส่วนศิรประภาถูกฉายออกมาเป็นสีแดงและมีขอบเป็นลวดลายมว้นขด เบื�องหลงั
ประภามณฑลของพระองคถู์กประดบัดว้ยหมู่ใบไมแ้ละดอกบวัสีแดงและชมพอู่อน 
 

 
 

ภาพที= 204 พระนางตารา 21 พระองค ์จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ� เยน็ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 
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ภาพที= 205 แผนภาพจิตรกรรมทงัการูปพระนางตารา �q พระองคข์องวดัโพธิ� เยน็ 
 

เนื� อหาในจิตรกรรมทังกาภาพนี� นอกจากพระนางตาราทั� ง 21 พระองค์แล้ว ยงั
ประกอบดว้ยพระพุทธเจา้อมิตาภะ พระโพธิสัตวอ์วโลกิเตศวร และพระปัทมสัมภวะซึ= งทั�งหมด
ประทบัอยู่ทางตอนบนสุดของภาพในตาํแหน่งกึ= งกลาง ด้านมุมซ้าย และด้านมุมขวาของภาพ
ตามลาํดบั และทั�ง 3 พระองค์มีขนาดพระองค์เล็กเท่ากบัพระนางตาราพระองค์รอง 20 พระองค ์
นอกจากนี�ยงัปรากฏพระธรรมบาลปางดุอีก 3 พระองคท์างตอนล่างสุดของภาพดว้ย อนัไดแ้ก่ พระ
มหากาล (Mahakala) พระหยัครีพ และพระนางศรีเทวี (Sri Devi) หรือปัลเดน ลาโม (Dpal-ldan-
Lha-mo) 
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พระพุทธเจา้อมิตาภะซึ= งประทบัอยูใ่นตาํแหน่ง X1 ทรงมีรูปลกัษณ์แบบพระภิกษุ มี
วรรณะแดง ประทบัวชัราสนะเหนือฐานจนัทร์แบนซึ= งอยู่บนปัทมาสนะที=มีกลีบสีชมพูอ่อน พระ
หัตถ์ทั�งสองกระทาํธยานมุทราพร้อมทั�งอุม้บาตรไวที้=พระเพลา ทรงฉายประภาวลีสีขาวและศิร
ประภาสีเขียวซึ= งเบื�องหลงัถูกรองรับดว้ยหมู่เมฆสีขาว จากรูปลกัษณ์ดงักล่าวสอดคลอ้งกบัประติ
มานวิทยาที=บรรยายถึงรูปลกัษณ์ของพระองคด์งักล่าวไปแลว้ขา้งตน้ในหมวดของพระธยานิพุทธ
เจา้ 

พระโพธิสัตวอ์วโลกิเตศวรอยูใ่นตาํแหน่งอกัษร X2 ในรูปลกัษณ์นี�พระองค์ทรงมี
วรรณะขาว ประทบัแบบวชัราสนะเหนือฐานจนัทร์แบนบนปัทมาสนะกลีบสีชมพูอ่อนและถูก
รองรับดว้ยหมู่เมฆสีเขียวอ่อนอีกชั�นหนึ=ง พระองค์ทรงฉลองพระองค์และเครื=องประดบัแบบพระ
โพธิสัตวง์ดงามอนัมีโธตีสีแดง ผา้คาดเฉียงสีนํ�าเงินและผา้คลอ้งพระองัสาสีเขียว ทรงฉายประภาวลี
สีขาวและศิรประภาสีเขียว รูปลกัษณ์ที=เห็นไดช้ดัคือทรงมีพระเศียรเดียว 4 พระกร โดยเหนือพระ
เศียรของพระองค์ปรากฏพระเศียรพระพุทธเจา้อมิตาภะผูมี้วรรณะแดง อนัเป็นสัญลกัษณ์บ่งชี� ว่า
พระองค์อยู่ในตระกูลเดียวกับพระอมิตาภะ ส่วนที=พระหัตถ์ทั� งสี=ของพระองค์นั�นคู่แรกกระทาํ
อญัชลีมุทราและคู่ที=สองยกขึ�นในระดบัพระองัสาพร้อมทั�งถือสัญลกัษณ์ซึ= งปรากฏเห็นไม่ชดัเจนนกั
เนื=องจากภาพมีขนาดเล็กมาก แต่สามารถทราบไดว้า่สัญลกัษณ์ควรเป็นปัทมะในพระหตัถ์ซ้ายและ
มาลา ในพระหตัถ์ขวา เพราะเมื=อพิจารณาถึงวรรณะ จาํนวนพระกรและลกัษณะมุทราของพระอว
โลกิเตศวรแล้วพบว่าเป็นรูปลักษณ์ที=สอดคล้องกับประติมานวิทยาของพระษฑักษรีโลเกศวร 
(Sadaksari Lokesvara) ที=ไดก้ล่าวอธิบายไปแลว้ในรายละเอียดของจิตรกรรมทงัการูปแดนสุขาวดี
ของพระอมิตาภะ การปรากฏทั�งพระพุทธเจา้อมิตาภะและพระโพธิสัตวอ์วโลกิเตศวรในรูปของ
พระษฑกัษรีโลเกศตวรในจิตรกรรมทงัการูปพระนางตารา �q พระองค์นี�  แสดงให้เห็นถึงความ
เชื=อมโยงกนัทางประติมานวทิยาในสถานะที=พระนางตาราทรงเป็นนางปราชญาที=กาํเนิดจากพระอว
โลกิเตศวรซึ=งเป็นพระโพธิสัตวใ์นตระกลูของพระอมิตาภะ 

ทางด้านพระปัทมสัมภวะนั�นอยู่ในตาํแหน่งอกัษร X3 ทรงฉลองพระองค์แบบ
นกับวชที=มีรูปแบบเฉพาะ นั=นคือ ฉลองพระองค์ดา้นในเป็นเสื�อคลุมสีนํ� าเงินแบบกษตัริยทิ์เบตห่ม
ทบัดว้ยจีวรสีแดง พร้อมกบัพระมาลา (หมวก) สีแดงที=มีรูปทรงห้าเหลี=ยม ท่าทางการประทบัของ
พระองค์ไม่ชัดเจนโดยทรงอยู่เหนือฐานจนัทร์แบนบนปัทมาสนะกลีบสีชมพูอ่อน พระหัตถ์ขวา
ของพระองคถื์อวชัระไวที้=ระดบัพระอุระและพระหตัถ์ซ้ายถือกปาลไวที้=พระเพลาโดยปรากฏไมข้ฏั
วางคะพาดไวบ้ริเวณพระองัสาดา้นซ้ายของพระองค ์พระองคท์รงฉายประภาวลีสีขาวหรือส้มอ่อน
และศิรประภาสีเขียว การปรากฏรูปพระปัทมสัมภวะซึ=งเป็นผูก่้อตั�งนิกายนิงมะในจิตรกรรมทงักานี�
แสดงใหเ้ห็นวา่จิตรกรรมทงัการูปพระนางตารา �q พระองคนี์� มีความเกี=ยวขอ้งหรือถูกสร้างสําหรับ
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นิกายนิงมะ ทั�งนี�ประติมานวทิยาเกี=ยวกบัพระปัทมสัมภวะผูศึ้กษาจะอธิบายต่อไปในหมวดของพระ
อาจารยค์นสาํคญั 

สําหรับทางตอนล่างของภาพซึ= งเป็นตําแหน่งของพระธรรมบาล w พระองค ์
ประกอบดว้ย พระมหากาล พระหยัครีพ และพระนางปัลเดน ลาโม (ความสําคญัของพระธรรมบาล
ผูศึ้กษาเรียบเรียงไวใ้นหมวดพระธรรมบาล) พระมหากาล หรือ นกัโปเชมโป (Nag-po c’en-po) ใน
ภาษาทิเบต อยูใ่นตาํแหน่งอกัษร X4 ทรงมีวรรณะนํ�าเงิน พระเศียรเดียว 6 พระกร 2 พระบาท แสดง
ปางดุและทรงเครื=องแบบพระธรรมบาล เช่น หนงัเสือและศิราภรณ์กะโหลก  พระเนตรโปนโต พระ
โอษฐ์อา้ มีพระเนตรที=สามกลางพระนลาฏ พระเกศาสีเหลืองเขม้ลุกชัน พระหัตถ์คู่แรกขา้งขวา
ปรากฏวตัถุที=ถือไม่ชดัเจนและขา้งซ้ายถือกปาล (Kapala) หรือชามกะโหลกซึ= งบรรจุเลือดไวเ้ต็ม 
พระหตัถ์คู่ที=สองขา้งขวาถือฑมรุ (Damaru) หรือกลองมือขนาดเล็ก แต่สัญลกัษณ์ในพระหตัถ์ซ้าย
ไม่ชดัเจน ส่วนพระหตัถคู่์ที=สามทั�งสองจบัหนงัชา้งแผชู่ขึ�นดา้นบนโดยในพระหตัถ์ขวาถือมาลาอยู ่
ในขณะที=สัญลกัษณ์ในพระหตัถ์ซ้ายไม่ชดัเจน พระองค์ประทบัแบบอาลีฒะเหยียบอยูบ่นร่างของ
ชา้งสีขาว ซึ= งอยู่เหนือฐานอาทิตยแ์บนสีทองบนฐานปัทมาสนะกลีบสีชมพูอ่อน พระองคท์รงฉาย
ประภาวลีเป็นเปลวเพลิงสีแดงลุกโชน แมว้่าสัญลักษณ์ในแต่ละพระหัตถ์ของพระมหากาลจะ
ปรากฏไม่ชดัเจนนกั แต่เมื=อพิจารณาถึงวรรณะ จาํนวนพระหตัถแ์ละพระบาท การเหยียบบนร่างชา้ง
และการปรากฏสัญลกัษณ์บางประเภทแลว้ เห็นไดว้า่พระธรรมบาลพระองคนี์� คือพระมหากาล โดย
อยูใ่นรูปลกัษณ์ของษฏัภุชมหากาล (Sadbhuja Mahakala) (ภาพที= ��u) ซึ= งตามประติมานวิทยาใน
คมัภีร์สาธนมาลาระบุวา่ทรงมีวรรณะนํ� าเงินเขม้หรือดาํ ปรากฏในปางดุ มีพระเศียรเดียว 6 พระกร 
โดยพระหตัถ์คู่แรกถือกรรตฤกา (Karttrka) หรือมีดสับและกปาล พระหตัถ์คู่ที=สองถือมาลาที=ร้อย
จากกะโหลกมนุษยก์บัตรีศูร (Trisula) และพระหัตถ์คู่ที=สามถือฑมรุกบัปาศะ ทรงฉลองพระองค์
ดว้ยหนงัเสือ และประดบัพระองคด์ว้ยมาลยัศีรษะมนุษย์110 ทรงประทบัแบบอาลีฒาสนะอยูบ่นพระ
คเณศ 

ทางเบื�องซา้ยของพระมหากาลคือพระธรรมบาลหยัครีพ ซึ= งอยูใ่นตาํแหน่งอกัษร X5 
ทรงมีวรรณะแดง ปรากฏในรูปลกัษณ์ 3 พระเศียร 6 พระกร 8 พระบาท ฉลองพระองคด์ว้ยหนงัเสือ 
หนงัชา้งและหนงัมนุษย ์พร้อมกบัประดบัพระองคด์ว้ยผา้คลอ้งพระองัสาสีเขียว มาลยัศีรษะมนุษย ์
และสร้อยทาํจากกระดูก พระพกัตร์หลกัมีวรรณะแดง พระพกัตร์เบื�องขวาและซ้ายของพระองค์มี
วรรณะเขียวและขาวตามลาํดบั ทรงมีพระเนตรที=สามกลางพระนลาฏทุกพระพกัตร์และแสดงสีพระ
พกัตร์ดุ พระเกศาลุกตั�งและมีหัวม้า 3 หัวอยู่เหนือพระเศียรทั� งสาม พระองค์ทรงประทบัแบบ
                                                 

110 Lokesh Chandra, Dictionary of Buddhist Iconography no. 7 (New Delhi : International 

Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1999 – 2003), 1936. 
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อาลีฒะเหยียบบนงูหรือนาคหลายตวัซึ= งอยูเ่หนือฐานอาทิตยแ์บนสีทองบนปัทมาสนะกลีบสีชมพู
อ่อน ส่วนพระหัตถ์ทั�งหกนั�นถือวชัระและไมข้ฏัวางคะ ส่วนสัญลกัษณ์อื=นอีก 4 อย่างนั�นเห็นไม่
ชดัเจน พระองคท์รงฉายประภาวลีเพลิงสีแดง แต่ดว้ยขนาดภาพที=เล็กมากและพระหตัถ์และประภา
วลีเพลิงมีสีแดงใกลเ้คียงกนัจึงเป็นอุปสรรคต่อการวิเคราะห์มุทราและวตัถุทางศาสนาในแต่ละพระ
หัตถ์ อย่างไรก็ตามจากวรรณะ จาํนวนพระหัตถ์และพระบาท รวมทั�งสัญลกัษณ์ที=ปรากฏให้เห็น
เด่นชดัโดยเฉพาะอยา่งยิ=งหวัมา้ทั�งสาม ทาํใหท้ราบไดว้า่พระองคคื์อพระหยัครีพซึ= งไดรั้บการเคารพ
วา่เป็นผูป้กป้องคุม้ครองมา้ จากรูปลกัษณ์ดงักล่าวสอดคลอ้งกบัพระหยัครีพที=มีพระนามวา่ คุหยสา
ธนหยัครีพ (Guhyasadhana Hayagriva) (ภาพที= 207) ซึ= งตามประติมานวิทยาระบุถึงรูปลกัษณ์ของ
พระองคว์า่ ทรงมีวรรณะแดง ฉลองพระองคด์ว้ยหนงัมนุษย ์หนงัเสือและหนงัช้าง มี 3 พระพกัตร์
โดยมีวรรณะแดงที=พกัตร์กลาง และวรรณะเขียวและขาวที=พกัตร์เบื�องขวาและซ้าย ทรงมี 6 พระกร
โดยพระหัตถ์ขา้งขวาถือวชัระ ตรีศูรหรือขฏัวางคะ และขฑัคะ และพระหัตถ์ขา้งซ้ายกระทาํดชันี
มุทรา ถือหอก และปาศะ ส่วนพระบาททั�งแปดเหยยีบอยูบ่นนาคหรืองู 8 ตวั111 
 

    
 

ภาพที= ��u พระษฏัภุชมหากาล จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที= qx 
ที=มา : Jeff Watt, Mahakala (Buddhist Protector) – Shadbhuja (Six – hands) [Online], accessed 1 
June 2011. Available from http://www.himalayanart.org/image.cfm/47.html 
                                                 

111 Lokesh Chandra, Dictionary of Buddhist Iconography no. 5 (New Delhi : International 

Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1999 – 2003), 1374. 
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ภาพที= 207 พระคุหยสาธนหยัครีพ จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที= 19 
ที=มา : Jeff Watt, Hayagriva (Vuddhist Deity) – Red (3 faces, 6 hands. Secret Accomplishment) 
[Online], accessed 1 June 2011. Available from http://www.himalayanart.org/image.cfm/ul.html 

 
พระนางศรีเทวีหรือปัลเดน ลาโม (ภาพที= 208) ในภาษาทิเบต เป็นพระธรรมบาลอีก

พระองค์หนึ= งในจิตรกรรมทงักานี� โดยอยู่ในตาํแหน่งอกัษร X6 พระองค์ ตามประติมานวิทยานั�น
ระบุรูปลกัษณ์ของพระองคว์า่ทรงมีวรรณะนํ� าเงิน ทรงเครื=องแบบพระธรรมบาล นุ่งห่มหนงัมนุษย ์
หนงัเสือ คลอ้งมาลยัศีรษะมนุษยแ์ละสวมศิราภรณ์กะโหลกซึ= งประดบัดว้ยงูและวชัระหรือบางครั� ง
เป็นพระจนัทร์ พระองคมี์พระเนตรที=สาม แสดงอารมณ์แบบดุร้าย ในพระหตัถ์ขวาที=ยกขึ�นทรงกวดั
แกวง่ทณัฑะ (Danda) หรือไมก้ายสิทธิ� ซึ= งมียอดเป็นกะโหลก ในขณะที=พระหตัถ์ซ้ายถือกปาลไวใ้น
ระดบัพระอุระ พระองคป์ระทบับนหลงัของล่อซึ= งมีหนงัของมนุษยร์องรับแทนอาน และมีงูเป็นสาย
บงัเหียน ส่วนล่อพาหนะของพระองคน์ั�นมีสีขาวและมีแผน่จานวงกลมอยูร่ะหวา่งหู ที=เหนือขาหนา้
แขวนลูกเต๋าและมีดวงตา 1 ดวงอยู่ที=สะโพก112 ทั� งพระองค์และล่อพาหนะกาํลังดาํเนินไปบน
ทะเลสาบโลหิต จากประติมานวิทยาจะเห็นไดว้่าพระนางปัลเดน ลาโมในจิตรกรรมทงัการูปพระ
นางตารา 21 พระองคข์องวดัโพธิ� เยน็มีรูปลกัษณ์ตามที=ระบุไว ้แมว้า่สัญลกัษณ์ในพระหัตถ์ขวาจะ
ปรากฏไม่ชัดเจนก็ตาม หากแต่สัญลักษณ์อื=นที=ปรากฏ เช่น วรรณะ จาํนวนพระหัตถ์ และการ

                                                 
112 Alice Getty, The Gods of Northern Buddhism : Their History, Iconography and Progressive 

Evolution through the Northern Buddhist Countries, 149 – 150. 
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ประทบับนหลงัล่อก็เป็นส่งบ่งชี� ถึงพระองค์ไดช้ดัเจน ยกเวน้เพียงล่อที=ปรากฏอยูใ่นจิตรกรรมของ
ทิเบตมกัมีสีเหลืองมากกวา่สีขาวตามที=ระบุไวใ้นประติมานวทิยา 

 

    
 

ภาพที= 208 พระนางปัลเดน ลาโม จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที= qx 
ที=มา : Jeff Watt, Shri Devi (Buddhist Protector) – Magzor Gyalmo [Online], accessed 28 June 
2011. Available from http://www.himalayanart.org/image.cfm/396.html 

 
การปรากฏพระธรรมบาลสําคญัทั�งสามพระองคใ์นจิตรกรรมทงักาพระนางตารา 21 

พระองคข์องวดัโพธิ� เยน็นั�น เป็นการแสดงถึงการปกปักษรั์กษาพระธรรมและพระศาสนาจากสิ=งชั=ว
ร้าย โดยพระมหากาลถูกกล่าวว่าเป็นปางดุของพระอวโลกิเตศวร พระหัยครีพอยู่ในตระกูลของ
พระอมิตาภะ 
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ภาพที= 209 พระนางตารา 21 พระองค ์จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา อ.เมือง จ.นนทบุรี 
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ภาพที= 210 แผนภาพจิตรกรรมทงัการูปพระนางตารา �q พระองคข์องมูลนิธิพนัดารา 
 

ทางดา้นจิตรกรรมทงัการูปพระนางตารา 21 พระองคที์=อยูภ่ายใตก้ารดูแลของมูลนิธิ
พนัดารา (ภาพที= 209) ถูกเก็บรักษาไวที้=ห้องบูชาพระของมูลนิธิพนัดารา อ.เมือง จ.นนทบุรี มีขนาด 
65 x 43 เซนติเมตร สร้างดว้ยเทคนิคสีฝุ่ นบนผา้ จิตรกรรมทงักานี�  รศ. ดร. กฤษดาวรรณ หงศล์ดา
รมภ ์ไดว้า่จา้งให้วาดขึ�นโดยศิลปินทงักาชาวทิเบตที=นบัถือนิกายกาจู ภายในเมืองชมัโด เมืองเฉิงตู 
มณฑลเสฉวน ประเทศสาธารรัฐประชาชนจีน เมื=อปี พ.ศ. 2547 (ค.ศ. ���r) ซึ= งเป็นศิลปินคน
เดียวกบัที=วาดจิตรกรรมทงัการูปพระมญัชุศรี 5 พระองคด์งัที=ไดก้ล่าวอธิบายไปแลว้ จิตรกรรมทงักา
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รูปพระนางตารา 21 พระองคข์องมูลนิธิพนัดารานี� มีองคป์ระกอบคลา้ยคลึงกบัของจิตรกรรมทงักา
เนื�อหาเดียวกนัของวดัโพธิ� เยน็ นั=นคือเนน้พระนางขฑิรวนีตาราซึ= งเป็นองคป์ระธานให้มีขนาดใหญ่
ที=สุดและประทบัอยูกึ่= งกลางภาพ และถูกห้อมลอ้มดว้ยพระนางตาราพระองค์รองที=มีขนาดเล็กอีก 
20 พระองค ์จิตรกรรมทงักานี�ไม่ปรากฏพระพุทธเจา้หรือพระโพธิสัตวอื์=นใดนอกจากพระนางตารา 
21 พระองค ์

จากแผนภาพ (ภาพที= �q�) พระนางขฑิรวนีตาราองค์ประธาน (ลําดับที=  1) ใน
จิตรกรรมทงัการูปพระนางตารา 21 พระองคข์องมูลนิธิพนัดาราทรงมีวรรณะเขียว ประทบัแบบลลิ
ตาสนะเหนือฐานจนัทร์แบนซึ=งอยูบ่นปัทมาสนะกลีบหลากสีที=ผุดขึ�นมาจากสระนํ� า พระบาทขวาที=
ห้อยลงมานั�นถูกรองรับดว้ยปัทมะขนาดเล็ก พระหัตถ์ขวากระทาํวรทมุทราไวที้=พระชานุและพระ
หัตถ์ซ้ายกระทาํวิตรรกมุทราโดยถือกา้นของปัทมะที=มีดอกบานอยู่ในระดบัพระองัสา พระนางข
ฑิรวนีตาราทรงเครื=องแบบพระโพธิสัตว ์ทรงศิราภรณ์ตาบรัตนะ 5 ตาบ ฉลองพระองคเ์ป็นเสื�อครึ= ง
องค ์โธตีดา้นในมีหลากสีส่วนโธตีดา้นนอกเป็นสีแดง ทรงคลอ้งผา้คลอ้งพระองัสาสีนํ� าเงินส้มและ
คลอ้งผา้คาดเฉียงสีขาว พระองคท์รงฉายประภาวลีสีขาวและศิรประภาสีแดง ทั�งนี� ยงัทรงมีประภา
วลีโปร่งใสอยูร่อบนอกดว้ย 

เมื=อพิจารณาพระนางขฑิรวนีตาราในจิตรกรรมทงัการูปพระนางตารา 21 พระองค์
ของทั�งสองแห่งแลว้ จะเห็นไดว้่ามีองค์ประกอบหลกัสอดคล้องกบัประติมานวิทยาของพระนาง 
ขฑิรวนีตาราตามที=ไดอ้ธิบายไวแ้ลว้ โดยเฉพาะวรรณะ มุทรา และอาสนะ ถึงกระนั�นก็ปรากฏความ
แตกต่างกนัเพียงเล็กน้อยของพระนางขฑิรวนีตาราในจิตรกรรมทงักาทั�งสองภาพ เช่น ปรากฏ
ปัทมะเพียงดอกเดียวในพระหตัถซ์า้ยของพระนางขฑิรวนีตาราของมูลนิธิพนัดารา แต่ทางดา้นพระ
นางขฑิรวนีตาราของวดัโพธิ� เยน็มีอุตปาละในทั�งสองพระหัตถ์ และประเภทของดอกบวัในพระ
หตัถข์องพระนางขฑิรวนีตาราของวดัโพธิ� เยน็เป็นอุตปาละหรือสีนํ�าเงิน แต่ดอกบวัในพระหตัถ์ของ
พระนางขฑิรวนีตาราของมูลนิธิเป็นปัทมะหรือสีชมพ ูซึ= งประเภทที=แตกต่างกนันี�ปรากฏกบัดอกบวั
ที=รองรับพระบาทขวาด้วย หากพิจารณาตามประติมานวิทยาของพระนางขฑิรวนีตาราที=ควรมีอุ
ตปาละตูมเป็นสัญลกัษณ์ประจาํพระองคแ์ลว้จะเห็นไดว้า่พระนางขฑิรวนีตาราในจิตรกรรมทงักา
ของวดัโพธิ� เยน็มีความสอดคลอ้งมากกว่าของมูลนิธิพนัดารา อย่างไรก็ตามบางครั� งพุทธศิลป์ของ
ทิเบตโดยเฉพาะในงานจิตรกรรมไม่ได้เคร่งครัดตามประติมานวิทยาเสมอไป เช่นให้พระนางข
ฑิรวนีตาราถือปัทมะบานเป็นสัญลกัษณ์เหมือนกบัพระนางสิตตารา113 

                                                 
113 Ibid., 123. 
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แต่เมื=อพิจารณารายละเอียดของพระนางตาราอีก 20 พระองคใ์นจิตรกรรมทงักาทั�ง
สองภาพจะเห็นไดว้่าแตกต่างกนัอย่างมาก พระนางตาราขนาดเล็ก 20 พระองคใ์นจิตรกรรมทงักา
รูปพระนางตารา 21 พระองคข์องวดัโพธิ� เยน็ประทบัลอ้มรอบพระนางตาราเขียวองคป์ระธาน โดย
ส่วนใหญ่มีรูปลกัษณ์ที=คลา้ยคลึงกบัพระนางตาราเขียวพระองคห์ลกั อาทิ ปรากฏในปางสงบ และ
ฉลองพระองค์แบบพระโพธิสัตวง์ดงาม เป็นตน้ ยกเวน้ที=พระหัตถ์ขวากระทาํอภยัมุทราแทนวรท
มุทรา พระนางตาราขนาดเล็กแต่ละพระองคท์รงประทบัแบบลลิตาสนะเหนือฐานจนัทร์แบนซึ= งอยู่
บนปัทมาสนะกลีบสีชมพูอ่อนเช่นเดียวกันหมด ความแตกต่างที= เห็นได้ชัดเจนคือวรรณะอัน
หลากหลายของพระนางตาราขนาดเล็ก 20 พระองค์ และมีเพียงบางพระองค์ที=อยู่ในปางดุหรือ
กระทาํมุทราที=แตกต่างออกไป 

รูปลกัษณ์ของพระนางตาราอีก 20 พระองค์ในจิตรกรรมทงัการูปพระนางตารา �q 
พระองคข์องวดัโพธิ� เยน็สรุปเป็นตารางที= � ไดด้งันี�  
 
ตารางที= � รูปลกัษณ์ของพระนางตาราบริวาร �� พระองค ์ในจิตรกรรมทงัการูปพระนางตารา 

�q พระองคข์องวดัโพธิ� เยน็ 
 

ลาํดับ

พระนาง

ตารา 

วรรณะ มุทราและลกัษณะพเิศษ 

2 ขาว 
พระหตัถข์วา : อภยัมุทราโดยแผฝ่่าพระหตัถอ์อกดา้นขา้ง 
พระหตัถซ์า้ย : วิตรรกมุทราพร้อมกบัถือกา้นดอกไมร้องรับสัญลกัษณ์ไม่
ชดัเจน 

3 นํ�าเงิน 
พระหตัถข์วา : อภยัมุทราโดยแผฝ่่าพระหตัถอ์อกดา้นขา้ง 
พระหตัถซ์า้ย : วิตรรกมุทราพร้อมกบัถือกา้นดอกไมร้องรับสัญลกัษณ์ไม่
ชดัเจน 

4 แดง 
พระหตัถข์วา : อภยัมุทราโดยแผฝ่่าพระหตัถอ์อกดา้นขา้ง 
พระหตัถซ์า้ย : วติรรกมุทราพร้อมกบัถือกา้นดอกไมร้องรับจินดามณี 

5 เหลือง 
พระหตัถข์วา : อภยัมุทราโดยแผฝ่่าพระหตัถอ์อกดา้นขา้ง 
พระหตัถซ์า้ย : วิตรรกมุทราพร้อมกบัถือกา้นดอกไมร้องรับสัญลกัษณ์ไม่
ชดัเจน 
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ตารางที= � (ต่อ) 
 

ลาํดับ

พระนาง

ตารา 

วรรณะ มุทราและลกัษณะพเิศษ 

6 เขียว 
พระหตัถข์วา : อภยัมุทราโดยแผฝ่่าพระหตัถอ์อกดา้นขา้ง 
พระหตัถซ์า้ย : วิตรรกมุทราพร้อมกบัถือกา้นดอกไมร้องรับสัญลกัษณ์ไม่
ชดัเจน 

7 นํ�าเงิน 
พระหตัถข์วา : อภยัมุทราโดยแผฝ่่าพระหตัถอ์อกดา้นขา้ง 
พระหตัถซ์า้ย : วิตรรกมุทราพร้อมกบัถือกา้นดอกไมร้องรับสัญลกัษณ์ไม่
ชดัเจน 

8 ขาว 
พระหตัถข์วา : อภยัมุทราโดยแผฝ่่าพระหตัถอ์อกดา้นขา้ง 
พระหตัถซ์า้ย : วติรรกมุทราพร้อมกบัถือกา้นดอกไมร้องรับธรรมจกัร 

9 เหลือง 
ทั�งสองพระหตัถป์ระคองจินดามณีไวใ้นระดบัพระอุระซึ= งปรากฏลกัษณะ
มุทราไม่ชดัเจน 

10 แดง 
พระหตัถข์วา : อภยัมุทราโดยแผฝ่่าพระหตัถอ์อกดา้นขา้ง 
พระหตัถซ์า้ย : วิตรรกมุทราพร้อมกบัถือกา้นดอกไมร้องรับสัญลกัษณ์ไม่
ชดัเจน 

11 ดาํ 
พระหตัถข์วา : อภยัมุทราโดยแผฝ่่าพระหตัถอ์อกดา้นขา้ง 
พระหัตถ์ซ้าย : วิตรรกมุทราพร้อมกับถือก้านดอกไม้รองรับอังคุสา 
(Ankusa) หรือขอสับชา้ง หรืออาจเป็นปรศู (Parasu) หรือขวาน 

12 แดง 
พระหัตถ์ขวา : อภยัมุทราโดยแผ่ฝ่าพระหัตถ์ออกด้านขา้งและปรากฏ
ลายเส้นคลา้ยคทาดอกไมใ้นพระหตัถ ์
 พระหตัถซ์า้ย : วติรรกมุทรา 

13 ดาํ 
พระหตัถข์วา : อภยัมุทราโดยแผฝ่่าพระหตัถอ์อกดา้นขา้ง 
พระหตัถซ์า้ย : วิตรรกมุทราพร้อมกบัถือกา้นดอกไมร้องรับสัญลกัษณ์ไม่
ชดัเจน 
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ตารางที= � (ต่อ) 
 

ลาํดับ

พระนาง

ตารา 

วรรณะ มุทราและลกัษณะพเิศษ 

14 แดงดาํ 
พระหตัถข์วา : อภยัมุทราโดยแผฝ่่าพระหตัถอ์อกดา้นขา้ง 
พระหตัถซ์า้ย : วิตรรกมุทราพร้อมกบัถือกา้นดอกไมร้องรับสัญลกัษณ์ไม่
ชดัเจน 

15 ดาํ 
พระหตัถข์วา : อภยัมุทราโดยแผฝ่่าพระหตัถอ์อกดา้นขา้ง 
พระหตัถซ์า้ย : วติรรกมุทราพร้อมกบัถือกา้นดอกไมร้องรับไฟ 

16 เหลือง 
พระหตัถข์วา : อภยัมุทราโดยแผฝ่่าพระหตัถอ์อกดา้นขา้ง 
พระหตัถซ์า้ย : วิตรรกมุทราพร้อมกบัถือกา้นดอกไมร้องรับสัญลกัษณ์ไม่
ชดัเจน 

17 ขาว 
พระหตัถข์วา : อภยัมุทราโดยแผฝ่่าพระหตัถอ์อกดา้นขา้ง 
พระหตัถซ์า้ย : วิตรรกมุทราพร้อมกบัถือกา้นดอกไมร้องรับสัญลกัษณ์ไม่
ชดัเจน 

18 เขียวอ่อน 
พระหตัถข์วา : อภยัมุทราโดยแผฝ่่าพระหตัถอ์อกดา้นขา้ง 
พระหตัถซ์า้ย : วิตรรกมุทราพร้อมกบัถือกา้นดอกไมร้องรับสัญลกัษณ์ไม่
ชดัเจน 

19 ขาว 
พระหตัถข์วา : อภยัมุทราโดยแผฝ่่าพระหตัถอ์อกดา้นขา้ง 
พระหตัถซ์า้ย : วิตรรกมุทราพร้อมกบัถือกา้นดอกไมร้องรับสัญลกัษณ์ไม่
ชดัเจน 

20 ดาํ 
ทั�งสองพระหตัถก์ระทาํอญัชลีมุทราพร้อมทั�งถือกิลา ทรงปรากฏพระองค์
ในปางดุร้าย พระโอษฐ์อา้ พระเนตรเบิกโตและมีพระเนตรที=สามกลาง
พระนลาฏ 

21 เขียวอ่อน 
พระหตัถข์วา : อภยัมุทราโดยแผฝ่่าพระหตัถอ์อกดา้นขา้ง 
พระหตัถซ์า้ย : วติรรกมุทราพร้อมกบัถือกา้นดอกไมร้องรับปมเงื=อน 

 
จากรูปลกัษณ์ของพระนางตาราขนาดเล็ก 20 ในจิตรกรรมทงักาพระนางตารา 21 

พระองคข์องวดัโพธิ� เยน็ จะเห็นไดว้า่พระนางตาราแต่ละพระองคท์รงถือดอกบวัสีทองซึ= งวาดอยา่ง
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เรียบง่ายไว้ในพระหัตถ์ซ้ายที=กระทาํวิตรรกมุทรา โดยที=ดอกบัวรองรับสัญลักษณ์ต่าง ๆ ซึ= ง
คลา้ยคลึงกบัประติมานวิทยาของพระลองเชน รับจมัปะ และพระโชกยูร์ ลิงปะ แมว้่าสัญลกัษณ์
ขนาดเล็กที=ปรากฏในจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ� เย็นภาพนี� ไม่มีความชัดเจนเพียงพอที=จะ
เปรียบเทียบแต่ละพระองค์ให้ชดัเจนได ้รวมทั�งภาพประกอบประติมานวิทยาทั�งของพระลองเชน 
รับจมัปะ และพระโชกยูร์ ลิงปะ ไม่แสดงวรรณะอย่างเด่นชดั แต่เมื=อพิจารณาความแตกต่างของ
ประติมานวทิยาของพระลองเชน รับจมัปะ และพระโชกยร์ู ลิงปะ แลว้ จะเห็นไดว้า่ประติมานวิทยา
ของพระโชกยร์ู ลิงปะ ปรากฏพระนางตาราบางพระองคที์=แสดงรูปลกัษณ์แตกต่างจากพระองคอื์=น
ดงัที=ได้กล่าวไปแล้วขา้งตน้ อนัไดแ้ก่ พระนางตาราลาํดบัที= 19, 20 และ �q ได้ปรากฏเป็น 3 
พระองคใ์นบรรดาพระนางตาราขนาดเล็ก 20 พระองคข์องจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ� เยน็ดว้ย โดย
มีรูปลกัษณ์พอ้งกบัพระนางตาราลาํดบัที= x, �� และ q� ตามลาํดบั ดงันั�นจึงเป็นไปไดที้=จิตรกรรมทงั
การูปพระนางตารา 21 พระองคข์องวดัโพธิ� เยน็นี� ถูกสร้างโดยมีเนื�อหาจากประติมานวิทยาของพระ
โชกยร์ู ลิงปะ อีกทั�งประติมานวิทยานี� ถูกสร้างภายใตค้วามเชื=อของนิกายนิงมะ ซึ= งเป็นนิกายที=พระ
อาจารยโ์พธิ� แจง้ไดรั้บมาจากประเทศจีนอีกประการหนึ=ง 

ทางดา้นพระนางตาราขนาดเล็ก 20 พระองค์ในจิตรกรรมทงัการูปพระนางตารา 21 
พระองคข์องมูลนิธิพนัดารา มีรูปลกัษณ์ภายนอกคลา้ยกบัพระนางขฑิรวนีตาราพระองคห์ลกั ตั�งแต่
การประทบัแบบลลิตาสนะเหนือฐานจนัทร์แบนบนปัทมาสนะและพระหัตถ์ซ้ายกระทาํวิตรรก
มุทราโดยถือก้านปัทมะไว ้ยกเวน้แต่พระหัตถ์ขวาที=ถือกลศสีทองไวที้=พระชานุ และวรรณะที=
แตกต่างออกไป จากรูปลักษณ์ดังกล่าวนี� แสดงให้เห็นว่าจิตรกรรมทังการูปพระนางตารา 21 
พระองคข์องมูลนิธิพนัดาราถูกสร้างโดยมีพื�นฐานจากประติมานวิทยาของพระนาคารชุน หรือพระ
อติศะ เนื=องจากเป็นรูปแบบที=นิยมวาดใหพ้ระนางตาราทุกพระองคแ์สดงรูปลกัษณ์เหมือนกนั แมว้า่
กลศที=แสดงออกในจิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารานั�นจะมีสีทองเหมือนกนัทั�งหมดก็ตาม 

วรรณะของพระนางตาราแต่ละพระองค์ในจิตรกรรมทงัการูปพระนางตารา 21 
พระองค์ของมูลนิธิพนัดาราเป็นดงัตารางที= x และนาํมาเปรียบเทียบกบัจาํนวนวรรณะตามประติ
มานวทิยาของพระนาคารชุนหรือพระอติศะไดต้ามตารางที= q� ดงันี�  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ตารางที� 	 วรรณะของพระนางตาราแต่ละพระองคใ์นจิตรกรรมทงัการูปพระนางตารา �� พระองคข์องมูลนิธิพนัดารา 
 

วรรณะ 
ลาํดับของพระนางตารา �� พระองค์ในจิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

เขียว                      
ทอง (เหลือง)                      

นํ)าเงิน                      
ขาว                      
แดง                      

 
ตารางที� �* การเปรียบเทียบจาํนวนวรรณะตามประติมานวทิยาของพระนาคารชุนหรือพระอติศะกบัจิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 
 

ที)มาของพระนางตารา �� พระองค์ 
วรรณะ 

เขียว ทองและเหลอืง นํ/าเงิน ขาว แดง เหลอืงแดง แดงดํา ดํา ไม่ระบุ 

ประติมานวทิยาของพระนาคารชุนหรือ 
พระอติศะ 

- 0 - 1 2 0 � � � 

จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 3 2 � 2 2 - - - - 
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จากการเปรียบเทียบจาํนวนวรรณะของพระนางตาราในประติมานวิทยาของพระ
นาคารชุนกบัจิตรกรรมทงัการูปพระนางตารา 21 พระองคข์องมูลนิธิพนัดาราจะเห็นไดว้า่ไม่เท่ากนั 
ประกอบกบัต่างถือกลศสีทองเหมือนกนั จึงเป็นการยากที0จะบ่งบอกลาํดบัที0เรียงอย่างถูกตอ้งของ
พระนางตาราแต่ละพระองค์ได้ รวมทั2งไม่สามารถระบุพระนามที0ชัดเจนของแต่ละพระองค์ได ้
อย่างไรก็ตามการสร้างสรรครู์ปลกัษณ์พระนางตาราให้เหมือนกนัเกือบทุกประการจนไม่สามารถ
เรียงลาํดบัหรือระบุพระนามไดเ้ช่นนี2  อาจมุ่งเนน้การสร้างเพื0อให้ครบ 21 พระองคต์ามคุณสมบติั 21 
ประการของพระองคม์ากกวา่การเรียงลาํดบัตามสี ดงัเช่นปรากฏในจิตรกรรมทงักา (ภาพที0 788) ที0
สร้างรูปลกัษณ์พระนางตารา 21 พระองค์ ให้มีวรรณะเดียวกนัเหมือนทั2งหมด ซึ0 งบางครั2 งพระนาง
ตาราพระองคห์ลกัมีวรรณะขาว หรือทอง แทนที0จะเป็นวรรณะเขียว ดงัเช่นจิตรกรรมทงักาทิเบตรูป
พระนางตาราสมยัคริสตศ์ตวรรษที0 8; (ภาพที0 787) นอกจากนี2 รูปลกัษณ์พระนางตารา 21 พระองค์
ตามประติมานวทิยาของพระนาคารชุนยงัปรากฏในจิตรกรรมทงักาในหลายนิกาย รวมทั2งนิกายกาจู
ซึ0 งเป็นนิกายของผูว้าดจิตรกรรมทงักานี2  

อยา่งไรก็ตาม การระบุพระนามเฉพาะของพระนางตารา 21 พระองคใ์นจิตรกรรมทงั
กาของมูลนิธิพนัดาราไม่สามารถทาํได ้เนื0องจากประติมานวิทยาของพระนาคารชุนที0บีเยอร์ได้
อธิบายนั2นไม่ระบุพระนามภาษาสันสกฤตกาํกบัไว ้แมว้า่จะปรากฏบางพระนามในการอธิบายของ
แวดเดล แต่ก็ไม่ได้ระบุรูปลกัษณ์อย่างชดัเจนเพียงพอ นอกจากนี2 พระนามของพระนางตารา 21 
พระองค์ที0ปรากฏยงัมีอยู่มากมายและแตกต่างกนัตามระบบประติมานวิทยาของแต่ละท่าน เช่น 
ระบบของพระโชกยร์ู ลิงปะ (ดงัปรากฏในจิตรกรรมทงัการูปพระนางตารา 21 พระองคข์องวดัโพธิ@
เยน็) ระบบของพระลองเชน รับจมัปะ และระบบของพระสุรยคุปตะ (Suryagupta ค.ศ. ?) เป็นตน้ 
ซึ0 งระบบของพระสุรยคุปตะนั2นพระนางตาราแต่ละพระองค์ยงัมีรูปลกัษณ์แตกต่างจากประติมาน
วทิยาระบบอื0นอยา่งสิ2นเชิงดว้ย (ภาพที0 78K) 
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ภาพที0 788 พระนางตารา 78 พระองค ์จิตรกรรมทงักาศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที0 19 
ที0มา : Jeff Watt, Tara (Buddhist Deity) – Green [Online], accessed 28 June 2011. Available from 

http://www.himalayanart.org/image.cfm/993.html 
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ภาพที0 787 พระนางตารา 78 พระองค ์จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที0 8; 
ที0มา : Jeff Watt, Tara (Buddhist Deity) – Green [Online], accessed 28 June 2011. Available from 

http://www.himalayanart.org/image.cfm/672.html 
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ภาพที0 78K พระนางตารา 21 พระองคต์ามประติมานวทิยาของพระสุรยคุปตะ จิตรกรรมทงักา 
 ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที0 19 
ที0มา : Jeff Watt, Tara (Buddhist Deity) – Green [Online], accessed 28 June 2011. Available from 
http://www.himalayanart.org/image.cfm/72068.html 
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4. พระนางตาราขาว พระนางตาราขาวเป็นอีกปางหนึ0งที0ไดรั้บความนิยมนบัถือมากใน
ทิเบตเช่นเดียวกบัพระนางตาราเขียวดงัที0ไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ โดยชาวทิเบตถือว่าพระนางตาราขาว
เป็นสัญลกัษณ์ของความบริสุทธิ@ อยา่งที0สุด และถูกเชื0อวา่ทรงเป็นตวัแทนของปัญญาอนัลํ2าเลิศ ทรง
คุม้ครองและนาํความสุขมาสู่ผูน้บัถือ พระนามภาษาสันสกฤตของพระนางตาราขาว คือ สิตตารา 
ซึ0 งตรงกบัพระนามภาษาทิเบตวา่ เตรอการ์ (sGrol-dkar) อนัมีความหมายวา่ พระผูโ้ปรดสัตวสี์ขาว 
(The white saviouress)114

 

เมื0อพระนางสิตตาราปรากฏอยูพ่ระองคเ์ดียวหรือถูกลอ้มรอบดว้ยบริวาร พระองคจ์ะ
ประทบันั0งแบบวชัราสนะ ฝ่าพระบาทหงายขึ2น ทรงฉลองพระองคแ์ละทรงเครื0องแบบพระโพธิสัตว ์
พระเกศายาวและเป็นลอนคลื0น พระหตัถ์ขวาทรงกระทาํวรทมุทรา และทรงกระทาํวิตรรกมุทราใน
พระหตัถ์ซ้ายพร้อมทั2งถือกา้นดอกบวับานซึ0 งอยูใ่นระดบัพระองัสา พระองคมี์พระเนตรที0สามแห่ง
การล่วงรู้กลางพระนลาฏ พระนางสิตตาราทรงถือกาํเนิดจากนํ2 าพระเนตรของพระโพธิสัตวอ์วโลกิ
เตศวรเช่นเดียวกบัพระนางขฑิรวนีตาราตามที0ไดก้ล่าวไวแ้ลว้ ซึ0 งทาํให้พระองค์ดาํรงสถานะเป็น
นางปราชญาของพระโพธิสัตวอ์วโลกิเตศวร หากกรณีที0พระนางสิตตาราดาํรงสถานะเป็นนาง
ปราชญาของพระธยานิพุทธอโมฆสิทธิ จะปรากฏวิศววชัระซึ0 งเป็นสัญลกัษณ์ประจาํตระกูลพระธ
ยานิพุทธอโมฆสิทธิอยูบ่นดอกบวัที0พระนางสิตตาราทรงถืออยู่115

 

นอกจากนี2 พระนางสิตตารายงัทรงปรากฏรูปลกัษณ์สําคญัอีกลกัษณะหนึ0 ง คือพระ
นางตารา 7 พระเนตร (Tara of the Seven Eyes) โดยจะมีพระเนตรปกติที0พระพกัตร์ 2 พระเนตร 
กลางพระนลาฏ 1 พระเนตร และที0กลางฝ่าพระหตัถแ์ละกลางฝ่าพระบาททั2งสองขา้ง ทั2งนี2พระเนตร
เป็นสัญลกัษณ์หมายถึงการเฝ้ามองเพื0อช่วยเหลือสรรพสัตวอ์ยูต่ลอดเวลา116

 

พระนางสิตตาราในงานพุทธศิลป์ หากปรากฏเป็นองคป์ระธานมกัมีขนาดใหญ่กว่า
บริวารโดยรอบ บทสาธนะบทหนึ0 งในคมัภีร์สาธนมาลาได้กล่าวอธิบายถึงพระนางสิตตาราว่า 
พระองคมี์พระโพธิสัตวบ์ริวาร 2 พระองค์ คือ พระนางมารีจี (Marici) ซึ0 งประทบัอยูเ่บื2องขวาและ
พระนางมหามายรีุ ซึ0 งประทบัอยูเ่บื2องซ้าย อยา่งไรก็ตามบทสาธนะนี2 ไดร้ะบุรูปลกัษณ์ของพระนาง
สิตตาราวา่พระองค์มี 3 พระเศียรและมี 4 พระกร117 ซึ0 งรูปลกัษณ์เช่นนี2ประกอบกบัการปรากฏอยู่

                                                 
114 Ibid., 122. 
115 Ibid. 
116 ฉตัรสุมาลย ์กบิลสิงห์ ษฏัเสน, พระพทุธศาสนาแบบธิเบต, 132. 
117 Alice Getty, The Gods of Northern Buddhism : Their History, Iconography and Progressive 

Evolution through the Northern Buddhist Countries, 123. 
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ร่วมกบัพระนางมารีจีและพระนางมหามายรีุจะถูกเรียกวา่ จตุรภุช – สิตตารา (Caturbhuja - Sitatara) 
โดยพระหตัถคู่์แรกถือดอกอุตปาละ และพระหตัถคู์่รองทรงถือดอกบวัและกระทาํวรทมุทรา118

 

สาํหรับพุทธศิลป์ของทิเบตนิยมพระนางสิตตาราที0ปรากฏอยูใ่นรูปของพระนางตารา 
7 พระเนตร ดงัที0ปรากฏอยูใ่นจิตรกรรมทงัการูปพระนางสิตตาราที0เป็นกรณีศึกษาจาํนวน 6 ภาพซึ0 ง
เป็นจิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดาราทั2งหมด โดยแบ่งเป็นจิตรกรรมทงักาที0ประดิษฐานที0ศูนย์
ขทิรวนั อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ มูลนิธิพนัดารา อ.เมือง จ.นนทบุรี และมูลนิธิพนัดารา เขต
จตุจกัร กรุงเทพมหานคร จาํนวนแห่งละ 2 ภาพ 

จิตรกรรมทงักาพระนางตาราขาวหรือสิตตารา (ภาพที0 214) ประดิษฐานอยู่ที0ห้อง
พระของมูลนิธิพนัดารา อ.เมือง จ.นนทบุรี ถูกวาดด้วยเทคนิคสีฝุ่ นบนผืนผา้ขนาด K;.y x 7{ 
เซนติเมตรอยูใ่นกรอบผา้ตามแนวประเพณีของทิเบต จิตรกรรมทงักานี2  รศ. ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์
ลดารมภ์ ได้รับจากศิลปินจิตรกรรมทงักาจากเมืองชัมโด เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารรัฐ
ประชาชนจีน เมื0อปี พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 7||}) ซึ0 งเป็นศิลปินผูว้าดจิตรกรรมทงัการูปพระมญัชุศรี 5 
พระองค ์และพระนางตารา 21 พระองคด์งัที0ไดอ้ธิบายไปแลว้ องคป์ระกอบของจิตรกรรมทงัการูป
พระนางสิตตารานี2 เน้นพระนางสิตตาราให้เป็นองค์ประธาน คือ มีขนาดใหญ่และอยู่กึ0 งกลางภาพ 
ทั2งนี2 พระพุทธเจา้อมิตายุสได้ปรากฏอยู่ร่วมในจิตรกรรมทงักานี2 โดยประทบัอยู่กึ0 งกลางภาพใน
ตาํแหน่งบนสุดและมีขนาดเล็ก 

 

                                                 
118 Benoytosh Bhattacharyya, The Indian Buddhist Iconography, 308. 
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ภาพที0 214 พระนางสิตตารา 7 พระเนตร จิตรกรรมทงักาจากเมืองชมัโด ที0มูลนิธิพนัดารา อ.เมือง  
 จ.นนทบุรี 
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ภาพที0 215 พระอมิตายสุ จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที0 19 
ที0มา : Jeff Watt, Amitayus Buddha [Online], accessed 28 June 2011. Available from 
http://www.himalayanart.org/image.cfm/698.html 

 
พระอมิตายุส หรือพระเซปาเม ในภาษาทิเบต เป็นรูปลกัษณ์สัมโภคกายของพระอมิ

ตาภะ ทรงเป็นผูป้ระทานอายุยืนยาว ตามที0ไดอ้ธิบายไปแลว้ในหมวดพระพุทธเจา้ เมื0อปรากฏใน
งานจิตรกรรมพระองค์จะมีวรรณะแดง พระเกศาถูกระบายดว้ยสีนํ2 าเงินและยาวปรกพระองัสาทั2ง
สองขา้ง หรืออาจจะมว้นเป็นลอน ทรงประทบัวชัราสนะเช่นเดียวกบัพระพุทธเจา้พระองคอื์0น พระ
หัตถ์ทั2 งสองกระทาํธยานมุทราโดยถือกลศบรรจุนํ2 าอมฤตที0มีต้นอโศกขนาดเล็กผุดขึ2 นมา เป็น
สัญลกัษณ์ประจาํพระองค์119 ประติมานวิทยาดงักล่าวนี2สอดคลอ้งกบัรูปลกัษณ์ของพระอมิตายุสที0
ไดถู้กถ่ายทอดในจิตรกรรมทงัการูปพระนางตาราขาวของมูลนิธิพนัดารา (ภาพที0 78y) แมว้่าพระ
เกศาจะถูกระบายด้วยสีดํา แต่ก็ เป็นเพียงรูปแบบทางศิลปกรรมที0มักระบายพระเกศาของ
พระพุทธเจา้หรือพระโพธิสัตวด์ว้ยสีนํ2 าเงินหรือดาํ การปรากฏพระอมิตายุสอยู่ในจิตรกรรมทงักา
รูปพระนางสิตตารานี2อาจเพื0อสื0อถึงเนื2อหาวา่พระนางสิตตาราทรงเป็นพระโพธิสัตวผ์ูป้ระทานอายุ
ยนืยาว 

                                                 
119 Alice Getty, The Gods of Northern Buddhism : Their History, Iconography and Progressive 

Evolution through the Northern Buddhist Countries, 39. 
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จิตรกรรมทงัการูปพระนางสิตตารา (ภาพที0 78{) สร้างดว้ยเทคนิคผา้ปะติดขนาด y} 
x K~ เซนติเมตรและลอ้มกรอบผา้ตามประเพณีของทิเบต เป็นอีกภาพหนึ0 งที0ประดิษฐานที0ห้องพระ
ของมูลนิธิพนัดารา อ.เมือง จ.นนทบุรี จิตรกรรมทงักาภาพนี2  รศ. ดร. กฤษดาวรรณ หงศล์ดารมภ ์
ไดรั้บเป็นของขวญัจากพระอาจารย ์กุงกา ซงัโบ ริมโปเช (Kunga Sangbo Rinpoche) พระอาจารย์
ในนิกายสาเกียเมื0อครั2 งที0ท่านมาเยือนประเทศไทยครั2 งแรกในปี พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 7||7) ซึ0 งท่านนาํ
จิตรกรรมทงักานี2 มาจากเมืองเร็บกง (Rebkong) แควน้อมัโด มณฑลชิงไห่ ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน องคป์ระกอบของจิตรกรรมทงักานี2 จดัอย่างเรียบง่ายโดยเน้นความสําคญัเฉพาะพระ
นางสิตตาราพระองคเ์ดียวประทบัอยูกึ่0งกลางภาพท่ามกลางทิวทศัน์แบบแนวประเพณีของทิเบตและ
เครื0องสักการะที0อยูใ่นระยะหนา้สุดของภาพ 

 

 
 

ภาพที0 78{ พระนางสิตตารา 7 พระเนตร จิตรกรรมทงักาจากเมืองเร็บกง ที0มูลนิธิพนัดารา อ.เมือง  
 จ.นนทบุรี 
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ภาพที0 78� พระนางสิตตารา 7 พระเนตร จิตรกรรมทงักาจากกรุงลาซา ที0ศูนยข์ทิรวนั อ.หวัหิน  
 จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 

 
จิตรกรรมทงัการูปพระนางสิตตารา (ภาพที0 78�) สร้างดว้ยเทคนิคสีฝุ่ นบนผืนผา้ มี

ขนาด 28 x 23 เซนติเมตร เป็นหนึ0 งในจาํนวนจิตรกรรมทงัการูปพระนางสิตตารา 2 ภาพที0
ประดิษฐานที0ศูนย์ขทิรวนั อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ โดยที0จิตรกรรมทงักานี2 ประดิษฐานอยู่
ภายในบา้นจาํศีลหรือห้องปฏิบติัสมาธิเขา้เงียบ (Retreat) ของ รศ. ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ ์
ซึ0 ง รศ. ดร. กฤษดาวรรณ    หงศ์ลดารมภ์ ได้นาํมาจากกรุงลาซา ภูมิภาคปกครองตนเองทิเบต 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน องค์ประกอบของภาพเน้นความสําคญัที0พระนางสิตตาราให้มี
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ขนาดใหญ่และประทบัอยู่กึ0 งกลางภาพท่ามกลางทิวทศัน์แบบแนวประเพณีของทิเบต และเครื0อง
สักการะที0อยูใ่นระยะหนา้ภาพ 
 

 
 

ภาพที0 78; พระนางสิตตารา 7 พระเนตร จิตรกรรมทงักาโดยศิลปินชาวไทย จากเมืองธรรมศาลา  
 ที0ศูนยข์ทิรวนั อ.หวัหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 

 
จิตรกรรมทงัการูปพระนางสิตตารา (ภาพที0 78;) สร้างดว้ยเทคนิคสีฝุ่ นบนผืนผา้ มี

ขนาด 47 x 35 เซนติเมตร เป็นอีกภาพหนึ0งประดิษฐานที0ศูนยข์ทิรวนั อ.หวัหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
โดยจิตรกรรมทงักาภาพนี2ประดิษฐานอยูภ่ายในศาลาวสุตารา จิตรกรรมทงัการูปพระนางสิตตารานี2
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วาดโดยศิลปินชาวไทยชื0อ อธิพงศ์ ภาดานุพงศ์ ซึ0 งได้เดินทางไปศึกษาที0โรงเรียนทงัเด กาซาล 
(Thangde Gatsal Art Studio and School) เมืองธรรมศาลา แควน้หิมาจลัประเทศ ประเทศอินเดีย 
และไดม้อบให ้รศ. ดร. กฤษดาวรรณ หงศล์ดารมภ ์เมื0อราวปี พ.ศ. 7yy| (ค.ศ. 7||�) องคป์ระกอบ
ในจิตรกรรมทงักานี2 เน้นความสําคญัที0พระนางสิตตาราให้ประทบัอยู่กึ0 งกลางภาพพระองค์เดียว
ท่ามกลางทิวทศัน์ตามแนวประเพณีของทิเบต และเครื0องสักการะที0วางอยู่ในระยะหน้าของภาพ 
จิตรกรรมทงักาพระนางสิตตารารูปนี2 ถูกเรียกอีกพระนามหนึ0งวา่ จินดามณีจกัร (Cintamanicakra) 

จิตรกรรมทงัการูปพระนางสิตตารา (ภาพที0 78~) มีขนาด 30 x 22 เซนติเมตร ถูก
สร้างด้วยเทคนิคจิตรกรรมบนผืนผา้ สีที0ใช้คล้ายสีสังเคราะห์สมยัใหม่เช่นสีอะคลิลิก รศ. ดร.    
กฤษดาวรรณ หงศล์ดารมภ ์ไดรั้บจิตรกรรมทงักานี2มาจากพระอาจารยก์ุงกา ซงัโป ริมโปเช เมื0อครั2 ง
ที0 รศ. ดร.กฤษดาวรรณ หงศล์ดารมภ ์ไดรั้บรางวลัสตรีดีเด่นในพระพุทธศาสนา ปี พ.ศ. 7yy7 (ค.ศ. 
7||~) และจิตรกรรมทงัการูปพระนางสิตตารา (ภาพที0 77|) มีขนาด yK x 39 เซนติเมตร ถูกสร้าง
ดว้ยเทคนิคภาพพิมพต์ะแกรงไหม (Silk screen) รศ. ดร.กฤษดาวรรณ หงศล์ดารมภ ์ไดรั้บจิตรกรรม
ทงักานี2มาจากนกัเรียนชาวทิเบต เมื0อครั2 งที0เดินทางไปทาํวิจยัที0เมืองชินหนิง (Xining) มณฑลชิงไห่ 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 7||{) จิตรกรรมทงักา 2 ภาพนี2ประดิษฐาน
อยูใ่นหอ้งพระของมูลนิธิพนัดารา เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร องคป์ระกอบของจิตรกรรมทงักา 2 
ภาพนี2จดัอยา่งเรียบง่ายเช่นเดียวกบัจิตรกรรมทงักาพระนางสิตตาราหลายภาพที0ไดก้ล่าวมาแลว้ คือ 
เน้นความสําคญัที0พระนางสิตตาราพระองค์หลกัให้มีขนาดใหญ่และประทบัอยู่กึ0 งกลางของภาพ 
ท่ามกลางทิวทศัน์บริเวณฉากหลงัตามแนวประเพณีของทิเบต และเครื0องสักการะที0ตั2งอยู่ในระยะ
หนา้ของภาพ 
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ภาพที0 78~ พระนางสิตตารา 7 พระเนตร จิตรกรรมทงักาที0ไดรั้บจากพระอาจารยก์ุงกา ซงัโป  
 ริมโปเช ที0มูลนิธิพนัดารา เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 
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ภาพที0 77| พระนางสิตตารา 7 พระเนตร จิตรกรรมทงักาจากเมืองชินหนิง ที0มูลนิธิพนัดารา  
 เขตจตุจกัรกรุงเทพมหานคร 

 
จากจิตรกรรมทงักาพระนางสิตตาราทั2งหมด 6 ภาพนั2น เมื0อนาํมาเปรียบเทียบกบัประ

ติมานวิทยาในขา้งตน้แลว้จะเห็นไดว้า่ลว้นอยู่ในรูปของพระนางตารา 7 พระเนตร นั0นคือ ปรากฏ
พระองคใ์นวรรณะขาว ประทบัแบบวชัราสนะเหนือฐานจนัทร์แบนบนปัทมาสนะ พระองคมี์พระ
เนตรหลกั 2 ดวง พระเนตรที0สามกลางพระนลาฏ และพระเนตรบนฝ่าพระหตัถ์และฝ่าพระบาท ที0
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พระหตัถข์วากระทาํวรทมุทราและพระหตัถซ์า้ยกระทาํวติรรกมุทราโดยถือกา้นของปัทมะที0บานอยู่
ในระดบัพระองัสา อยา่งไรก็ตามหากพิจารณาถึงรายละเอียดของพระนางสิตตาราในจิตรกรรมทงั
กาแต่ละภาพแลว้ จะเห็นว่าจิตรกรรมทงักาพระนางสิตตาราภาพที0 218 หรือที0ถูกเรียกว่า พระนาง
จินดามณีจกัรนั2นมีอกัขระ หูม เพิ0มเติมเขา้มา อีกทั2งดอกบวัในพระหตัถ์ซ้ายของรูปนี2 เป็นอุตปาละ
ซึ0งต่างจากจิตรกรรมทงักาพระนางสิตตารารูปอื0นที0เป็นปัทมะ ยกเวน้จิตรกรรมทงักาพระนางสิตตา
ราภาพที0 77| ที0มีดอกบวัเป็นสีเหลืองเพียงรูปเดียว 

เมื0อพิจารณาถึงพระนามของ จินดามณีจักรตารา นั2 น ผูศึ้กษาไม่พบพระนามนี2
โดยตรง หากแต่พบพระนามที0ใกลเ้คียงกนั นั0นคือ จินตาจกัร (Cintacakra) โดยเป็นพระนามที0ถูก
กล่าวแทนพระนางสิตตารา (พระนางตาราขาว) ในพิธีกรรมการตั2งนิมิตถึงพระองค์ รายละเอียด
ตอนหนึ0งของการตั2งนิมิตถึงพระนางจินตาจกัรนั2นไดร้ะบุถึงรูปลกัษณ์ของพระองคอ์ยา่งละเอียด 

...ทุกสิ0งกลายเป็นความว่าง จากอาณาเขตของความว่างคือ ปํา PAM และมีดอกบัวผุดขึ2น 
เหนือดอกบวัเป็นวงดวงจนัทร์และเหนือขึ2นไป ซึ0 งเป็นสภาวะเดียวกบัจิตตรัสรู้ของเราคืออกัขระ 
ตมั สีขาว มีแสงส่องมาจากอกัขระนี2  สกัการะยงัพระผูป้ระเสริฐผูรั้บใชส้รรพสัตว ์และจากอกัขระ
ไดก้ลายเป็นพระนางจินตาจกัรผูศ้กัดิ@ สิทธิ@  พระองคมี์วรรณะขาวดั0งดวงจนัทร์ในฤดูใบไมร่้วง และ
ใสกระจ่างดุจแกว้มณี และแผ่รัศมีโดยทั0ว พระองค์มีพระพกัตร์เดียว 2 พระกรและ 3 พระเนตร 
พระองคท์รงความเยาวข์องหญิงสาวอาย ุ16 ปี พระหัตถข์วากระทาํวรทมุทรา และดว้ยพระองัคุฐ 
(นิ2วโป้ง) และพระอนามิกา (นิ2วนาง) ของพระหตัถซ์า้ยของพระองคน์ั2นทรงถือกา้นของดอกบวัไว้
ที0พระหทยั กลีบของดอกบวัอยูใ่นระดบัพระกรรณ ...พระเกศาของพระองคสี์นํ2 าเงินเขม้ยาว พระ
อุระอิ0ม พระองค์ทรงประดบัพระวรกายดว้ยเครื0องประดบังดงามมีค่า ฉลองพระองค์ดว้ยผา้ไหม
หลากสีและโธตีเป็นผา้ไหมสีแดง ที0ฝ่าพระหัตถแ์ละฝ่าพระบาทของพระองคแ์ต่ละขา้งมีดวงพระ
เนตร ซึ0 งทาํให้เป็นพระเนตรทั2งเจ็ดแห่งความรอบรู้ พระองคป์ระทบัอยา่งมั0นคงบนวงดวงจนัทร์ 
พระองคป์ระทบัแบบวชัราสนะ...120 

จากส่วนหนึ0 งของบทการตั2 งนิมิตถึงพระนางจินตาจกัร จะเห็นได้ว่าบรรยายถึง
รูปลกัษณ์ที0สอดคลอ้งกบัพระนางสิตตารา 7 พระเนตร ดงันั2นจึงเป็นไปไดว้า่จิตรกรรมทงัการูปพระ
นางสิตตารา 6 ภาพเหล่านี2 คือรูปพระนางจินตาจกัรทั2งหมด 

ความแตกต่างอีกประการหนึ0 งในจิตรกรรมทงัการูปพระนางสิตตาราทั2งหกภาพ
เหล่านี2  คือลักษณะของวิตรรกมุทราในพระหัตถ์ซ้ายของพระนางสิตตารา (ภาพที0 778) โดย
จิตรกรรมทงักาพระนางสิตตาราภาพที0 78}, 78� และ 78; แสดงพระองัคุฐและพระอนามิกาจบักา้น
ดอกบวั แต่ที0แตกต่างออกไปคือจิตรกรรมทงักาพระนางสิตตาราภาพที0 78{ และ 77| เป็นพระองัคุฐ
และพระดชันี (นิ2วชี2 ) และมีจิตรกรรมทงักาพระนางสิตตาราภาพที0 78~ ที0เป็นพระองัคุฐและพระ

                                                 
120 Stephan Beyer, The Cult of Tara : Magic and Ritual in Tibet,  379. 
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มชัฌิมา (นิ2วกลาง) เมื0อพิจารณาประติมานวิทยาของพระนางจินตาจกัรตามขา้งตน้แลว้ จะเห็นว่า
ลกัษณะวิตรรกมุทราของพระองค์ควรเป็นพระองัคุฐและพระอนามิกากาํลงัจบัก้านดอกบวั ดงัที0
ปรากฏอยู่ในพุทธศิลป์ของทิเบต เช่น จิตรกรรมทงักาทิเบตสมยัคริสต์ศตวรรษที0 8~ (ภาพที0 777) 
หรือในประติมากรรมเงินรูปพระนางสิตตาราสมยัคริสตศ์ตวรรษที0 8� (ภาพที0 77K) แมว้า่ไม่ปรากฏ
กา้นปัทมะแต่ก็เห็นการจรดพระองัคุฐและพระอนามิกาดว้ยกนั 
 

     
 

     
 

ภาพที0 778 การเปรียบเทียบมุทราของพระนางสิตตารา ในจิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา { ภาพ 
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ภาพที0 777 มุทราของพระนางสิตตารา จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที0 8~ 
ที0มา : Jeff Watt, Tara (Buddhist Deity) – White [Online], accessed 30 August 2011. Available 
from http://www.himalayanart.org/image.cfm/8|77}y.html 

 

   
 

ภาพที0 77K มุทราของพระนางสิตตารา ประติมากรรมเงิน ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที0 8� 
ที0มา : Jeff Watt, Tara (Buddhist Deity) – White [Online], accessed 30 August 2011. Available 
from http://www.himalayanart.org/image.cfm/88655.html 
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. พระอจละ จิตรกรรมทงัการูปพระอจละ (ภาพที0 224) ถูกพบที0วดัโพธิ@ เย็น ถูกเก็บ
รักษาไวใ้นกรอบกระจกและติดตั2งไวที้0ผนงัของห้องทาํสมาธิ มีขนาด 62 x 48 เซนติเมตร สร้างดว้ย
เทคนิคสีฝุ่ นบนกระดาษ องคป์ระกอบในภาพทาํอยา่งเรียบง่ายโดยการเนน้ความสําคญัที0พระอจละ
ซึ0 งปรากฏเพียงพระองคเ์ดียวที0กึ0 งกลางภาพ ในจิตรกรรมทงักานี2 พระอจละทรงมีวรรณะขาว พระ
เศียรเดียว 2 พระกร 2 พระบาท ปรากฏปางดุ พระเนตรเบิกโตและมีพระเนตรที0สามกลางพระนลาฏ 
พระโอษฐ์อา้กวา้งเห็นพระทาฐะ (เขี2ยว) พระชิวหามว้น พระมสัสุขดมว้นเป็นเม็ดรูปกน้หอย พระ
เกศาสยายเป็นลอนคลื0นและลุกชนั พระขนงลุกชนัคลา้ยเปลวเพลิงเช่นเดียวกบัพระเกศา พระวรกาย
อว้น ทรงประทบัแบบอาลีฒาสนะเหนือฐานอาทิตยแ์บนสีทองซึ0งอยูบ่นฐานปัทมาสนะกลีบหลากสี 
พระหัตถ์ขวากระทาํดชันีมุทราพร้อมกบัถือวชัระชูขึ2นเหนือพระเศียร พระหัตถ์ซ้ายกระทาํวิตรรก
มุทราไวใ้นระดบัพระอุระ พระองค์ทรงฉลองพระองค์ดว้ยหนงัเสือที0พระเพลาและผา้คลอ้งพระ
องัสาสีเขียว และทรงเครื0องแบบพระโพธิสัตว ์เช่นศิราภรณ์รัตนะ 5 ตาบ ประภาวลีของพระองค์
ฉายออกเป็นเปลวเพลิงสีแดงโดยมียอดเปลวพวยพุง่ไปทางดา้นมุมขวาบนของภาพ 

พระอจละ พระนามหมายถึง ผูไ้ม่เคลื0อนที0หรือพระผูไ้ม่หว ั0นไหว (Immovable) มี
พระนามอื0น ๆ เช่น พระนาม อจละ วิทยาราช (Acala Vidyaraja) ซึ0 งไดรั้บยกยอ่งให้เป็นหนึ0งใน
วิทยาราช 5 พระองคผ์ูเ้ป็นกลุ่มเทพแสงสวา่งแห่งปัญญา โดยปรากฏอยูใ่นคมัภีร์มหาไวโรจนสูตร 
หรือพระนามอจละนาถ (Acalanath) หมายถึงผูไ้ม่เคลื0อนที0หรือไม่หว ั0นไหวเช่นกนั โดยสื0อแทนถึง
โพธิจิตที0สงบเป็นสมาธิ (The great tranquil meditation of Bodhicitta)121 ในพระพุทธศาสนาลทัธิ
วชัรยานพระอจละได้รับการนับถือมากพระองค์หนึ0 ง โดยเฉพาะอย่างยิ0งในประเทศที0รับนับถือ
พระพุทธศาสนาในลัทธิวชัรยาน อาทิ จีน ญี0 ปุ่น และทิเบต โดยเฉพาะอย่างยิ0งนิกายชินงอน 
(Shingon) ซึ0 งเป็นสายหนึ0งของพระพุทธศาสนาลทัธิวชัรยานที0เขา้ไปเผยแผใ่นญี0ปุ่น นบัถือพระอจ
ละหรือพระนามในภาษาญี0ปุ่นวา่ ฟูโดเมียวโอ (Fudo Myoo) เป็นอยา่งยิ0ง โดยถือว่าพระองค์ทรง
เป็นปางดุร้ายของพระธยานิพุทธไวโรจนะที0แบ่งภาคมาเพื0อปราบปรามความชั0วร้าย122

 

 

                                                 
121 Lokesh Chandra, Dictionary of Buddhist Iconography no. 1, 32. 
122 ผาสุข อินทราวธุ, พทุธปฏิมาฝ่ายมหายาน, 213. 
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ภาพที0 224 พระอจละ จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ@ เยน็ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 
 

ในคมัภีร์สาธนมาลา พระอจละถูกจดัให้เป็นเทพประจาํทิศองค์ที0แปดในจาํนวน
ทั2งหมด 10 ทิศ โดยพระองคป์ระจาํอยูใ่นทิศอิสาน (Isana) และไดรั้บการอธิบายรูปลกัษณ์ไวว้า่มี
วรรณะนํ2 าเงิน มี 3 พระเศียรซึ0 งประกอบไปดว้ยพระพกัตร์ที0มีสีนํ2 าเงิน ขาว และแดง ทรงถือขฑัคะ 
วชัระ รัตนะและดอกบวั ส่วนพระหตัถห์ลกัอีกคู่หนึ0งนั2นทรงโอบกอดนางปราชญา123 นอกจากนี2 ใน
คมัภีร์สาธนมาลายงัจดัให้พระองค์เป็นพระโพธิสัตวใ์นตระกูลของพระธยานิพุทธอกัโษภยะ โดย
เป็นพระนามที0สองของพระจนัทโรสนะ (Candarosana) ซึ0 งมีวรรณะเหลือง พระเศียรเดียว 2 พระกร 
พระเนตรเบิกโตและมีสีแดงเล็กนอ้ย กดัพระโอษฐ์โดยเผยให้เห็นพระทาฐะ ทรงตกแต่งพระเศียร
ดว้ยรัตนะและทรงศิราภรณ์รูปมาลยัศีรษะมนุษย ์ทรงถือขฑัคะที0พระหตัถ์ขวา และถือปาศะที0พระ
หตัถซ์้ายโดยยกอยูใ่นระดบัพระอุระ ซึ0 งบ่วงดงักล่าวคลอ้งอยูก่บัพระดชันี ทรงแต่งพระวรกายดว้ย

                                                 
123 Benoytosh Bhattacharyya, The Indian Buddhist Iconography, 255. 
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หนงัเสือ คลอ้งงูขาวแทนสายยชัโยปวีต และประดบัพระองคด์ว้ยรัตนะ พระบาทซ้ายสัมผสักบัพื2น
ส่วนพระบาทขวายกขึ2นเล็กนอ้ย พระองคเ์ปล่งรัศมีเป็นแสงอาทิตย ์และปรากฏรูปพระธยานิพุทธ
อกัโษภยะที0ศิราภรณ์ของพระองค์124 

อย่างไรก็ตามโดยทั0วไปแลว้พระอจละมกัปรากฏปางดุ มีพระวรกายอวบอว้น พระ
เกศาสยาย ถือขฑัคะในพระหตัถ์ขวาและถือปาศะในพระหตัถ์ซ้าย พระโอษฐ์แสยะเผยให้เห็นพระ
ทาฐะ พระเนตรเบิกโตอยา่งโกรธเกรี2 ยว หากปรากฏในพุทธศิลป์แบบทิเบตพระองคม์กัมีพระเนตร
ที0สามกลางพระนลาฎ ประทบัยืนแบบอาลีฒาสนะ มีทั2งแบบปรากฏพระองค์เดียวในภาพหรือ
ปรากฏร่วมกบัพระพุทธเจา้หรือพระโพธิสัตวพ์ระองค์อื0นโดยสามารถพบไดจ้ากพุทธศิลป์ทิเบต
สมยัรับอิทธิพลศิลปะอินเดียสมยัราชวงศป์าละ – เสนะ เช่น จิตรกรรมทงักาทิเบตคริสตศ์ตวรรษที0 
12 (ภาพที0 8y8) เป็นต้น พระอจละทรงเป็นสัญลักษณ์ของการปกป้องพระธรรมคาํสอนทาง
พระพุทธศาสนาและเป็นผูท้าํลายการหลงผดิ125 ดงันั2นจึงอยูใ่นฐานะของธรรมบาลผูมี้หนา้ที0ปกป้อง
พระพุทธศาสนา นอกจากนี2พระองคย์งัเป็นสัญลกัษณ์สื0อแทนถึงปรัชญา (Prajna) หรือปัญญา ที0ไม่
เคลื0อนไปจากสรรพสัตว์ พระองค์จึงช่วยให้ผูที้0สักการะพระองค์มีจิตใจมั0นคงในคาํสอนทาง
พระพุทธศาสนา126 สัญลกัษณ์ประจาํพระองคที์0สาํคญั ไดแ้ก่ 

8. ขฑัคะ หรือพระขรรค ์มีความหมายวา่ ตดักิเลสอนัเป็นตน้เหตุแห่งการเวียนวา่ย
ตายเกิด127 และยงัอาจหมายถึงการกาํจดัความไม่รู้หรืออวชิชาอีกประการหนึ0ง 

7. ปาศะ หรือบ่วง มีความหมายวา่ เป็นเครื0องผูกมดัสิ0งชั0วร้ายที0จะทาํอนัตรายแก่ผูที้0
สักการะพระองค ์รวมทั2งยงัใชเ้ป็นเครื0องชกัจูงผูส้ักการะใหเ้ขา้ถึงการตรัสรู้ 

K. กุลิกะ (The kulika sword) ซึ0 งเป็นดาบที0มีนาคพนัขดเป็นวง ซึ0 งมีความหมายเชิง
สัญลกัษณ์ว่า นาคเป็นสัญลกัษณ์แทนถึงพิษ 3 อย่าง ไดแ้ก่ โลภะ โทสะ โมหะ ส่วนดาบคือพระ
ปัญญาของพระพุทธเจา้ ซึ0 งอาจหมายถึงคาํสอนทางพระพุทธศาสนาที0เอาชนะกิเลสหรือพิษทั2งสาม
อยา่งได ้ขอ้มูลบางแห่งระบุวา่ กุลิกะ คือ กาํไลงู 

}. วชัระด้านเดียว มีความหมายถึง พระปัญญาอันแข็งแกร่งดุจเพชรที0สามารถ
เอาชนะอุปสรรคทุกสิ0ง128 
                                                 

124 Benoytosh Bhattacharyya, The Indian Buddhist Iconography, 155; Lokesh Chandra, Dictionary 

of Buddhist Iconography no. 1, 52. 
125 Lokesh Chandra, Dictionary of Buddhist Iconography no. 1, 30. 
126 Ibid. 
127 Ibid., 32. 
128 Ibid., 44. 
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เมื0อเปรียบเทียบรูปลกัษณ์ของพระอจละที0ปรากฏในจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ@ เยน็
แล้ว จะเห็นได้ว่าไม่สอดคล้องกับประติมานวิทยาที0ได้อธิบายไปข้างต้นเท่าที0ควร ทั2 งวรรณะ 
จาํนวนพระพกัตร์ และสัญลกัษณ์ประจาํพระองค์ซึ0 งปรากฏเพียงวชัระในพระหัตถ์ขวาเท่านั2น 
อยา่งไรก็ตาม โลเกศ จนัทรา นกัวิชาการดา้นพระพุทธศาสนาชาวอินเดียไดจ้ดัระบบและรวบรวม
ประติมานวิทยาในพระพุทธศาสนาลทัธิมหายานและวชัรยานไวใ้นหนงัสือชุด “พจนานุกรมพุทธ
ประติมานวิทยา” (Dictionary of Buddhist Iconography) ซึ0 งไดร้ะบุถึงพระอจละพระเศียรเดียว 2 
พระกร 2 พระบาทไวต้ามตารางที0 88 ดงันี2  (รวมพระอจละที0ปรากฏในพุทธศิลป์ของญี0ปุ่นดว้ย) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ตารางที� 		 รูปลกัษณ์ต่าง ๆ ของพระอจละพระเศียรเดียว � พระกร � พระบาทตามที�ไดร้วบรวมไวใ้นหนงัสือชุดพจนานุกรมพุทธประติมานวทิยา 
โดย โลเกศ จนัทรา 

 

พระนามพระอจละ วรรณะ 
สัญลกัษณ์ที�ปรากฏ 

อาสนะและลกัษณะพเิศษ 
พระหัตถ์ขวา พระหัตถ์ซ้าย 

1. พระอจละ - ขฑัคะ ปาศะ ประทบันั�งหรือยนืบนหิน 
2. พระอจละ - ขฑัคะ ปาศะ ประทบันั�งบนดอกบวั 

3. พระอจละ - ขฑัคะ ปาศะหรือบ่วงนาค 
ประทบัยนืบนจกัรซึ� งวางอยูบ่นหิน ทรงประดบันาคที�
พระศอ ขอ้พระกรและขอ้พระบาท 

4. พระจนัทโรสนะ เหลือง ขฑัคะ ปาศะ คุกพระชานุขา้งซา้ย 
5. พระอจละขาว หรือ สิตอจละ (Sita 
Acala) หรือ มิกเยอวา การ์โป (Mi-g-yo-
ba dkarpo) ในภาษาทิเบต 

ขาว ขฑัคะ ปาศะ คุกพระชานุขา้งซา้ย 

6. พระอจละนํNาเงินคุกพระชานุ หรือ อวนิ
นิหิตชานุ นีลอจละ (Avaninihitajanu 
Nila Acala) หรือ  
มิกเยอวา เงินโป พชูุกมา (Mi-g-yo-ba- 
snon-po pus-btsugs-ma) ในภาษาทิเบต 

นํNาเงิน ขฑัคะ ปาศะ คุกพระชานุขา้งซา้ย 

3WX 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ตารางที� 		 (ต่อ) 
 

พระนามพระอจละ วรรณะ 
สัญลกัษณ์ที�ปรากฏ 

อาสนะและลกัษณะพเิศษ 
พระหัตถ์ขวา พระหัตถ์ซ้าย 

7. พระอจละนํNาเงิน หรือ นีล อจลวชัระ 
(Nila Acalavajra) หรือ นีลอจละ (Nila 
Acala) หรือมิกเยอวา เงินโป (Mi-g-yo-ba 
snon-po) ในภาษาทิเบต 

นํNาเงิน ขฑัคะ ปาศะ ประทบัปรัตยาลีฒาสนะ 

8. พระนีลอจละ หรือ มิกเยอวา (โตรโว 
ทุมโป) เงินโป กาตมัลุก (Mi-g-yo-ba 
[khro-bo-gtum-po] snon-po bk’gdams-
lugs) 

นํNาเงิน ขฑัคะ ปาศะ 
ประทบัอาลีฒาสนะเหยยีบบนร่างของเทพคู่หนึ�ง หรือ
เหยยีบอยูบ่นร่างของสรรพสัตว ์มีความเกี�ยวขอ้งกบั
นิกายกดมัของทิเบต 

9. พระนีลอจละ นํNาเงิน ขฑัคะ ปาศะ 
ประทับอาลีฒาสนะเหยียบบนร่างของพระคเณศ 
(Ganapati) 

10. พระจนัทโรสนอจละ - ขฑัคะ ปาศะ 
อยูใ่นปางยบั – ยมั กบันางปราชญาโดยปรากฏอยูใ่นจนั
ทมหาโรสนตนัตระ (Candamaharosana tantra) 

3Wf 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ตารางที� 		 (ต่อ) 
 

พระนามพระอจละ วรรณะ 
สัญลกัษณ์ที�ปรากฏ 

อาสนะและลกัษณะพเิศษ 
พระหัตถ์ขวา พระหัตถ์ซ้าย 

11. พระอจละ - ขฑัคะ ดชันีมุทรา ประทบัอาลีฒาสนะ 

12. พระโกรธอจละ (Krodha Acala) หรือ 
โตรโว มิกเยอวา (Khro-bo Mi-g-yo-ba) 
ในภาษาทิเบต 

- ขฑัคะ ดชันีมุทรา คุกพระชานุขา้งซา้ย 

13. พระอจละ - วชัระ ปาศะ 

ประทับนั�งบนใบบัว ซึ� งลักษณะดังกล่าวมีความ
เกี�ยวข้องกับวชัรธาตุมณฑล โดยอยู่ในตาํแหน่งของ
พระไตรโลกวิชัย กรรมะ – มณฑล (Trailokyavijaya 
karma - mandala) 

14. พระอจละ - วชัระ ปาศะ ประทบันั�งบนหิน 

15. พระอจละ - ทัNงสองพระหตัถถ์ือวชัระชิNนเดียวกนั 
ประทบันั�งบนดอกบวัและมีวชัระบนดอกบวัอยูเ่หนือ
พระเศียร 

16. พระอจละ - วชัระ วชัระ ประทบันั�งบนหิน 
17. พระอจละ - วชัระ ทณัฑะ ประทบัยนืหรือนั�งบนดอกบวั 
18. พระอจละ - ปฏกั ปาศะ ประทบันั�งบนหิน 

3Wj 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ตารางที� 		 (ต่อ) 
 

พระนามพระอจละ วรรณะ 
สัญลกัษณ์ที�ปรากฏ 

อาสนะและลกัษณะพเิศษ 
พระหัตถ์ขวา พระหัตถ์ซ้าย 

19. พระอจละ แดง ทัNงสองพระหตัถถ์ือจกัร 
ประทับนั�งบนจกัร และมีจักรอยู่เบืNองหลังที�ประทับ 
และมีขฑัคะและปาศะซึ� งอยูบ่นวชัระตัNงขนาบขา้งพระ
วรกาย 

 
ที�มา : Lokesh Chandra, Dictionary of Buddhist Iconography no. 1 (New Delhi : International Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1999 – 
2003), X	. 
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แมว้่าพระอจละในรูปพระเศียรเดียว 2 พระกร 2 พระบาทจะมีอยู่หลากหลาย แต่ที 
สามารถพบเห็นไดใ้นพุทธศิลป์ของทิเบตมีเพียงพระสิตอจละ (ลาํดบัที  5 – ภาพที  112), พระอวนินิ
หิตชานุ  นีลอจละ (ลาํดบัที  6 – ภาพที  117), พระนีลอจละประทบัปรัตยาลีฒาสนะซึ งรูปประกอบ
นั;นทรงคุกพระชานุดว้ย (ลาํดบัที  7 – ภาพที  11>), พระนีลอจละเหยียบบนร่างสัตว ์(ลาํดบัที  8 – 
ภาพที  11@), พระนีลอจละที ประทบัเหยียบบนพระคเณศ (ลาํดบัที  9 – ภาพที  11C), พระอจละ 
(ลาํดบัที  11 – ภาพที  1DE) และ พระโกรธอจละ (ลาํดบัที  12 – ภาพที  1DG) ทั;งนี; รูปพระโกรธอจละ
ลาํดบัที  12 ทรงกาํปาศะที พระหตัถซ์า้ยดว้ย แต่ผูศึ้กษาจดัใหเ้ป็นพระโกรธอจละเนื องจากเทียบเคียง
จากพระนามที ระบุไวใ้นรูป 
 

 
 

ภาพที  112 พระสิตอจละ (ลาํดบัที  5) (ไม่ทราบวสัดุและสมยั) 
ที มา : Jeff Watt, Achala (Buddhist Deity) - White [Online], accessed 3 June 2011. Available from 
http://www.himalayanart.org/image.cfm/40365.html 
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ภาพที  117 พระอวนินิหิตชานุ นีลอจละ (ลาํดบัที  6) (ไม่ทราบวสัดุและสมยั) 
ที มา : Jeff Watt, Achala (Buddhist Deity) [Online], accessed 3 June 2011. Available from 
http://www.himalayanart.org/image.cfm/40363.html 

 

 
 

ภาพที  11> พระนีลอจละ (ลาํดบัที  7) จิตรกรรมบนกระดาษ (ซากะลิ) คริสตศ์ตวรรษที  19 
ที มา : Jeff Watt, Achala (Buddhist Deity) – Kneeling (blue) [Online], accessed 3 June 2011. 
Available from http://www.himalayanart.org/image.cfm/52548703.html 
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ภาพที  11@ พระนีลอจละเหยียบบนร่างสัตว ์(ลาํดบัที  8) (ไม่ทราบวสัดุและสมยั) 
ที มา : Jeff Watt, Achala (Buddhist Deity) [Online], accessed 3 June 2011. Available from 
http://www.himalayanart.org/image.cfm/nED7n.html 
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ภาพที  11C พระนีลอจละที ประทบัเหยยีบบนพระคเณศ (ลาํดบัที  9) จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต 
 คริสตศ์ตวรรษที  G1 
ที มา : Jeff Watt, Achala (Buddhist Deity) [Online], accessed 3 June 2011. Available from 
http://www.himalayanart.org/image.cfm/2Cn.html 
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ภาพที  1DE พระอจละ ที พระหตัถข์วาถือขฑัคะ พระหตัถซ์า้ยกระทาํดชันีมุทรา และประทบัยนืแบบ
 อาลีฒาสนะ (ลาํดบัที  11) 
ที มา : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : International 

Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), 155. 
 

    
 

ภาพที  1DG พระโกรธอจละ (ลาํดบัที  12) 
ที มา : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : International 

Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), 742. 
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เมื อนํารูปลักษณ์ของพระอจลในจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิp เย็นตามที กล่าวไว้
ขา้งตน้เปรียบเทียบกบัรูปลกัษณ์พระอจละพระเศียรเดียว 2 พระกร 2 พระบาทที  โลเกศ จนัทรา 
รวบรวมไวจ้ะเห็นได้ว่า ไม่มีรูปลกัษณ์ที ตรงกบัจิตรกรรมทงักาดงักล่าว หากแต่มีรูปลกัษณ์ที 
ใกลเ้คียง คือ พระอจละลาํดบัที  11 ที มีพระหตัถ์ขวาถือขฑัคะและพระหตัถ์ซ้ายกระทาํดชันีมุทรา มี
วรรณะขาว และประทบัยนืแบบอาลีฒาสนะ (ภาพที  1DE) ทั;งนี; รูปลกัษณ์ของพระอจละที ปรากฏใน
จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิp เยน็ ไม่สอดคลอ้งกบัขอ้มูลทางประติมานวิทยาของพระอจละที ถูกระบุ
ไวใ้นหนงัสือชุด พจนานุกรมพุทธประติมานวทิยา ของโลเกศ จนัทรา อาจเป็นไปไดจ้ากตน้เหตุการ
สร้างสรรค์จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิp เยน็ ซึ งอาจเกิดจากนิมิตของพระอาจารยผ์ูว้่าจา้งให้จิตรกร
วาด ตามที  เดวดิ และ เจนิส แจก๊สัน ไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือ “จิตรกรรมทงักาทิเบต : วิธีการและวสัดุ” 
ว่าการว่าจา้งให้สร้างจิตรกรรมทงักาเกิดได้จากนิมิตของพระอาจารยเ์ป็นสาเหตุประการหนึ ง129 
ดงันั;นจิตรกรรมทงัการูปพระอจละของวดัโพธิp เยน็ก็อาจมีสาเหตุการสร้างผลงานจากกรณีนี;ได ้

ในอีกแง่หนึ งนั;นหากพิจารณาวา่การปรากฏรูปลกัษณ์ดุแบบพระธรรมบาล ประทบั
แบบอาลีฒาสนะ และถือวชัระในพระหัตถ์ขวา อาจเป็นพระโพธิสัตวห์รือพระธรรมบาลพระองค์
อื นที ไม่ใช่พระอจละ เป็นตน้วา่อาจมีรูปลกัษณ์คลา้ยคลึงกบัพระโพธิสัตวว์ชัรปาณี ที ทรงแสดงปาง
ดุ มีพระเศียรเดียว 2 พระกร 2 พระบาท พระหตัถ์ขวาถือวชัระและพระหตัถ์ซ้ายกระทาํดชันีมุทรา 
และทรงประทบัแบบอาลีฒาสนะ หากแต่พระวชัรปาณีทรงมีวรรณะนํ; าเงินจึงไม่สอดคล้องกับ
จิตรกรรมทงักาดงักล่าว ยกเวน้ในประติมานวิทยาระบุว่าบางครั; งทรงมีวรรณะขาว แต่ก็ทาํให้
ขดัแยง้กบัพระนามภาษาจีนที ระบุอยู่ในตาํแหน่งล่างสุดของภาพซึ งเป็นพระนามของพระอจละ ผู ้
ศึกษาจึงเห็นวา่หากจิตรกรรมทงัการูปนี; ไม่ใช่พระอจละซึ งถูกวาดไม่ตรงกบัประติมานวิทยาแลว้ ก็
อาจเป็นพระวชัรปาณีที ถูกระบุพระนามผดิ อยา่งไรก็ตามผูศึ้กษาเห็นวา่การวนิิจฉยัในประเด็นแรกมี
ความเป็นไปไดม้ากกวา่ 

 
6. พระนางมหามายุรี จิตรกรรมทงัการูปพระนางมหามายรีุ (ภาพที  1D1) ถูกเก็บรักษาไว้

ในกรอบกระจกและถูกติดตั;งไวบ้นผนงัของห้องทาํสมาธิภายในวดัโพธิp เย็น มีขนาด 62 x 48 
เซนติเมตรและสร้างดว้ยเทคนิคสีฝุ่ นบนกระดาษ องค์ประกอบของภาพเน้นความสําคญัที รูปพระ
นางมหามายุรีซึ งมีขนาดใหญ่และอยูกึ่ งกลางภาพท่ามกลางฉากหลงัที สมมาตร ประกอบกบัการจดั
วางรูปของพระองค์อยู่เบื;องหน้าวงกลมซ้อนขนาดใหญ่ของประภามณฑลและหางนกยูง ทาํให้
จิตรกรรมทงัการูปนี; มีความโดดเด่นยิ งขึ;น 
                                                 

129
 David Paul Jackson and Janice A. Jackson, Tibetan Thangka Painting : Methods and Materials 

(London : Serindia Publications, 1984), 12. 
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ภาพที  1D1 พระนางมหามายุรี จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิp เยน็ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 
 

พระนางมหามายุรีอยูใ่นรูปลกัษณ์เทพสตรีปางสงบ ทรงมีวรรณะขาว มี 6 พระเศียร 
6 พระกรและ 2 พระบาท พระพกัตร์หลกัซึ งมีวรรณะขาวปรากฏลกัษณะแบบพระโพธิสัตวป์าง
สงบ นั นคือ ทรงแยม้พระสรวลอยา่งมีเมตตาและมีพระเกศาสีนํ; าเงินเขม้เรียบมดัเป็นมวยไวเ้หนือ
พระเศียร แมว้า่พระองคมี์พระเนตรที สามกลางพระนลาฏหากแต่ทุกพระเนตรนั;นเหลือบมองตํ าลง 
ส่วนพระเศียรรองอื น ๆ ไม่ปรากฏพระเนตรที สามกลางพระนลาฏ อีกทั;งลว้นมีขนาดเล็กกวา่และ
ถูกจดัซ้อนไวด้า้นบนพระเศียรหลกั พระเศียรรองเหล่านี;ประกอบไปดว้ย พระพกัตร์วรรณะเหลือง
และนํ; าเงินซึ งอยูเ่หนือพระพกัตร์หลกัทางขวาและซ้ายของพระองค์ตามลาํดบั ทั;งสองพระพกัตร์นี;
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แสดงปางดุด้วยพระเนตรเบิกโต พระขนงสีทองขมวดและลุกชัน พระโอษฐ์อา้เผยเห็นพระทนต ์
และพระชิวหามว้น เหนือขึ;นไปจากพระพกัตร์วรรณะเหลืองและนํ; าเงิน เป็นพระพกัตร์วรรณะแดง
และเขียวซึ งอยู่ทางขวาและซ้ายของพระพกัตร์หลักตามลาํดับ พระพกัตร์ทั;งสองนี; แสดงปางดุ
เช่นกนัเห็นไดจ้ากพระโอษฐ์ที อา้เผยให้เห็นพระทนต์ หากแต่พระพกัตร์วรรณะแดงมีพระเนตรที 
เหลือบมองตํ าและมีพระขนงเรียบ ต่างจากพระพกัตร์วรรณะเขียวที มีพระเนตรเบิกโตและมีพระ
ขนงสีทองลุกชนั พระเศียรสุดทา้ยซึ งอยูถ่ดัขึ;นไปจากพระพกัตร์วรรณะแดงและเขียวคลา้ยกบัแสดง
ปางดุแต่ไม่ชดัเจนนกั มีวรรณะเหลือง พระโอษฐ์อา้เผยเห็นพระทนต ์พระเนตรเบิกโตไม่มาก พระ
ขนงสีทองลุกชนั พระเกศาของพระเศียรรองทุกพระเศียรมีสีนํ; าเงินเขม้โดยปรากฏมุ่นมวยพระเกศา
ไวที้ พระเศียรสูงสุด 

พระหตัถท์ั;งหกของพระนางมหามายรีุทรงกระทาํมุทราพร้อมดว้ยถือวตัถุทางศาสนา
ต่าง ๆ ไดแ้ก่ พระหตัถห์ลกัคู่ล่างสุดขา้งขวาทรงกระทาํวรทมุทราพร้อมทั;งปรากฏงูสีดาํเลื;อยพนัอยู่
รอบพระกร พระหตัถซ์า้ยคู่หลกัทรงถือประทีปที มีอกัษรภาษาจีนปรากฏอยูโ่ดยยกไวใ้นระดบัพระ
เศียร พระหัตถ์คู่ที สองขา้งขวาทรงยกขึ;นอยู่ในระดบัพระเศียรพร้อมทั;งทรงประคองใยแมงมุมรูป
แปดเหลี ยมและแมงมุงไว ้ส่วนขา้งซ้ายทรงพบัพระกรเขา้และยกขึ;นในระดบัพระเศียรพร้อมทั;งถือ
ก้านปัทมะที มีดอกผลิบานสูงขึ; นเหนือพระเศียร และพระหัตถ์คู่ที สามขา้งขวาทรงถือขฑัคะยก
สูงขึ;นเหนือพระเศียรและพระหัตถ์ขา้งซ้ายจบัปลายขฑัคะไว ้ทั; งนี; พระหัตถ์ซ้ายขา้งดงักล่าวยงั
เสมือนวา่ถือธวชั (Dhvaja) หรือธงซึ งมีริ;ว 3 ริ;วอยูด่ว้ย นอกจากนี;ยงัปรากฏพระเนตร 1 ดวงอยูก่ลาง
ฝ่าพระหตัถทุ์กขา้งอีกดว้ย 

ทางดา้นลกัษณะของอาสนะ พระนางมหามายุรีประทบัอยูบ่นปัทมาสนะกลีบหลาก
สีโดยพระองคท์รงอยูใ่นกิริยาที ดูเหมือนกาํลงักา้วยา่งซึ งเห็นไดจ้ากการงอพระชานุขวาเล็กนอ้ย แต่
ดว้ยเครื องทรงที ยาวปกคลุมพระบาทจึงเป็นอุปสรรคต่อการวิเคราะห์ลกัษณะท่าทางที แน่นอนของ
พระองค ์ประกอบกบัทรงเอียงพระวรกายไปทางดา้นขวา พระพกัตร์หลกักม้ลงจนทาํให้สายพระ
เนตรที เหลือบตํ านั;นดูเสมือนวา่ทรงกาํลงัเหลียวกลบัมามองงูดาํที พนัรอบพระกร 

พระนางมหามายรีุทรงฉลองพระองคด์ว้ยเสื;อคลุมสีเหลืองอ่อนขอบนํ; าเงินและนุ่งผา้
ยาวปิดคลุมพระบาทสีฟ้าลวดลายดอกไม ้ทรงผกูบั;นพระองคด์ว้ยผา้สีแดง นอกจากนี;ทรงประดบั
พระองคด์ว้ยกุณฑล กรองศอ พาหุรัด ทองพระกรและทรงคลอ้งมาลยักะโหลกสีขาวพาดไวที้ พระ
องัสาซา้ย และทรงสวมศิราภรณ์รัตนะ 5 ตาบในทุกพระเศียร โดยเฉพาะอยา่งยิ งพระเศียรหลกัสวม
ศิราภรณ์ที มีตาบขนาดใหญ่ ดูซับซ้อนและวิจิตรกว่าศิราภรณ์ของพระเศียรรอง ที เบื;องหลงัของ
พระองคป์รากฏนกยูงขนาดใหญ่สีเขียวยืนเคียงทางดา้นขวาของพระองค ์กาํลงัรําแพนหางเป็นรูป
ครึ งวงกลม และเบื;องหลังหางนกยูงนั; นคือประภาวลีสีฟ้าอ่อนของพระองค์โดยมีขอบเป็น
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ประภามณฑลสีทองประดบัลวดลาย รัตนะและรุ้ง นอกจากนี; ยงัปรากฏประภาวลีโปร่งแสง 2 วงอยู่
รอบนอกของประภามณฑลรุ้งดว้ย 

พุทธศิลป์และบทบาทเกี ยวกับพระนางมหามายุรีถูกพบได้ในประเทศที นับถือ
พระพุทธศาสนาลทัธิวชัรยาน อาทิ อินเดีย เนปาล ทิเบต จีนและญี ปุ่น พระนามของพระองค์มี
ความหมายวา่ ราชินีแห่งความรู้ (Queen of Magic Art) หรือ วิทยารัชนี (Vidya rajni) หรือในภาษา
ทิเบตว่า มายาเชมโม (Rma.bya.chen.mo) พระองค์ทรงก่อรูปมาจากมนต์คาถาป้องกันพิษงู ที 
เรียกว่า มนต์นกยูงทอง (Golden Peacock Charm)130 คาถานี; ถูกเชื อว่าพระพุทธเจา้ทรงเป็น
ผูป้ระพนัธ์ โดยกล่าวถึงนกยูงทองซึ งหมายถึงพระพุทธเจา้ ในขณะที พระนางมหามายุรีเป็นพระ
มารดาของพระองค์131 มนต์ดังกล่าวใกล้เคียงกับเรื องราวในชาดกเรื อง จุลลหังสชาดก (The 
Cullahamsa Jataka) กล่าวถึงพระพุทธเจา้เมื อครั; งเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตวใ์นร่างของ
หงส์ทอง (Golden Goose / Sun – bird) ซึ งไดม้อบขนทองไวใ้หค้รอบครัวของพระองคเ์พื อให้มีชีวิต
อยา่งสุขสบาย ดงันั;นพระนางมหามายรีุจึงทรงถือขนนกยงูทองเป็นสัญลกัษณ์สําคญัประจาํพระองค ์
ซึ งสอดคลอ้งกบัมนตน์กยงูทองและเรื องราวชาดกขา้งตน้ 

ในคมัภีร์สาธนมาลาระบุว่าพระนางมหามายุรีทรงเป็นพระโพธิสัตว์ฝ่ายหญิงใน
ตระกูลของพระธยานิพุทธอโมฆสิทธิ และยงัทรงเป็นพระโพธิสัตว์ฝ่ายหญิงพระองค์หนึ งใน
จาํนวนพระนางปัญจรักษา (Pancaraksa) ซึ งมี 5 พระองค์ โดยที แต่ละสถานะจะมีรูปลักษณ์ที 
แตกต่างกนั หากพระนางมหามายรีุดาํรงสถานะในกลุ่มพระโพธิสัตวฝ่์ายหญิงในตระกูลพระอโมฆ
สิทธิ จะทรงมีวรรณะเขียว มี 3 พระเศียร ซึ งประกอบดว้ยพระพกัตร์หลกัที มีสีเขียว พระพกัตร์ขา้ง
ขวาสีนํ; าเงินและพระพกัตร์ขา้งซ้ายสีขาว มีพระเนตรที สามกลางพระนลาฏในแต่ละพระพกัตร์ 
พระองคท์รงมี 6 พระกร ซึ งในแต่ละพระหตัถ์ขา้งขวาทรงถือขนนกยงูและพาณะ และทรงกระทาํว
รทมุทรา ส่วนในพระหัตถ์ซ้ายทั;งสามทรงถือรัตนะ, จาปะ และกลศซึ งวางบนพระเพลา พระองค์
ประทบัแบบอรรธปรยงักาสนะทรงเครื องประดบังดงามและมีรูปจาํลองพระอโมฆสิทธิขนาดเล็กที 
ศิราภรณ์ของพระองค์ อนัเป็นรูปลักษณ์ที ระบุไวใ้นคมัภีร์สาธนมาลา ถึงกระนั;นก็อาจปรากฏ
พระองคอี์กลกัษณะหนึ งได ้คือมีวรรณะเหลือง มีพระเศียรเดียว 2 พระกร ซึ งในลกัษณะนี;จะทรงถือ
ขนนกยงูไวใ้นพระหตัถข์วาและทรงแสดงวรทมุทราในพระหตัถซ์า้ย132 

                                                 
130

 Alice Getty, The Gods of Northern Buddhism : Their History, Iconography and Progressive 

Evolution through the Northern Buddhist Countries, 136. 

131
 Ibid. 

132
 Benoytosh Bhattacharyya, The Indian Buddhist Iconography, 234. 
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หากพระนางมหามายุรีดาํรงสถานะเป็นหนึ งในพระนางปัญจรักษาซึ งเป็นที เคารพ
มากในประเทศเนปาล จะมีรูปลกัษณ์ตามที ระบุไวใ้นคมัภีร์นิษปันนโยคาวลี (Nispannayogavali) วา่
ทรงเป็นพระนางปัญจรักษาพระองค์ที ห้าซึ งปรากฏในปัญจรักษามณฑล (Pancaraksa Mandala) 
โดยประทบัประจาํทิศเหนือ มีวรรณะเขียว และมี 3 พระเศียร ซึ งประกอบดว้ยพระพกัตร์หลกัสีเขียว 
พระพกัตร์ขา้งขวาสีขาวและพระพกัตร์ขา้งซ้ายสีนํ; าเงิน พระองคท์รงมี 8 พระกร ซึ งในแต่ละพระ
หตัถข์า้งขวาทรงถือรัตนะ, พาณะ ทรงกระทาํวรทมุทรา และถือขฑัคะ ตามลาํดบั ส่วนพระหตัถ์ขา้ง
ซา้ยทั;งสี ทรงถือบาตรซึ งภายในบรรจุรูปพระภิกษุขนาดเล็ก, จาปะ, กลศซึ งบรรจุรัตนะบนพระเพลา 
หรือเรียกวา่ รัตนฆฏะ (Ratnaghata) และทรงถือธวชัซึ งในกรณีนี; มีเครื องหมายวิศววชัระและรัตนะ
ประดบั โดยจะเรียกวา่ รัตนธวชั (Ratnadhvaja)133 แต่สาํหรับรูปลกัษณ์ของพระนางมหามายุรีที ระบุ
ในคมัภีร์สาธนมาลานั;นมีลกัษณะที แตกต่างออกไป คือ ทรงมีวรรณะเหลือง ถึงกระนั;นคมัภีร์ทั;ง
สองก็ระบุตรงกนัวา่พระนางมหามายรีุทรงมี 8 พระกร134 

ความนิยมนบัถือพระนางปัญจรักษานั;น เนื องมาจากความเชื อวา่พระองคท์รงปกป้อง
คุม้ครองผูน้ับถือให้มีชีวิตยืนยาว ให้พน้ภยัจากสิ งชั วร้าย โรคภยั และอนัตรายทั;งปวง รวมทั;ง
ปกป้องคุม้ครองอาณาจกัรบา้นเมืองให้สงบสุข พระนางปัญจรักษาถูกบูชาทั;งแบบปรากฏพระองค์
เดี ยวหรือแสดงพระองคท์ั;งหมดในรูปแบบปัญจรักษามณฑล ซึ งถูกระบุไวใ้นคมัภีร์สาธนมาลาและ
คมัภีร์นิษปันนโยคาวลี135 

นอกจากนี; พระนางมหามายุรียงัทรงปรากฏพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์ฝ่ายหญิง
บริวารของพระนางมหาศรีตารา (Mahasri Tara) และพระนางสิตตาราซึ งพระโพธิสัตวท์ั;งสอง
พระองคท์รงอยูใ่นตระกลูของพระอโมฆสิทธิเช่นกนั ในกรณีที พระนางมหามายุรีทรงอยูใ่นสถานะ
บริวารของพระนางมหาศรีตารา ตามที คมัภีร์สาธนมาลาไดร้ะบุไวว้า่ทรงเป็นบริวารพระองคห์นึ ง
ในจาํนวน 4 พระองค ์โดยทรงประทบัอยู่ทางเบื;องขวาสุดของพระนางมหาศรีตารา พระหตัถ์ทั;ง
สองถือขนนกยงูและกระทาํวรทมุทรา136 

ส่วนในกรณีที พระนางมหามายุรีทรงปรากฏพระองคเ์ป็นบริวารของพระนางสิตตา
รา ตามที คมัภีร์สาธนมาลาระบุไวน้ั;น จะทรงประทบัอยูเ่บื;องซ้ายคู่กนักบัพระนางมารีจีซึ งประทบั

                                                 
133

 Ibid., 306. 

134
 Ibid. 

135
 Ibid., 302. 

136
 Ibid., 228. 
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อยูท่างเบื;องขวาของพระนางสิตตารา พระนางมหามายุรีจะทรงมีวรรณะเขียว มี 2 พระกรซึ งถือขน
นกยงูที พระหตัถซ์า้ย และถือจามร (Camara) หรือแส้ไล่แมลง ที พระหตัถข์วา137 

จากประติมานวิทยาของพระนางมหามายุรีขา้งตน้นั;นเมื อเปรียบเทียบกบัรูปลกัษณ์
ของพระนางมหามายุรีในจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิp เย็นแล้ว จะเห็นได้ว่ายงัไม่มีรูปลกัษณ์ใด
สอดคล้องกับจิตรกรรมทังกานี;  ประกอบกับไม่มีรูปบุคคลอื นใดนอกจากพระนางมหามายุรี
พระองค์เดียว ฉะนั;นจึงเป็นการยากที จะระบุสถานภาพของพระนางมหามายุรีในจิตรกรรมทงักา
ของวดัโพธิp เยน็ ตามประติมานวิทยาของพระนางมหามายุรีที  โลเกศ จนัทรา ไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือ
ชุด พจนานุกรมพุทธประติมานวิทยานั;นไดจ้ดัประเภทจากจาํนวนพระกรของพระนางมหามายุรีไว ้
4 ประเภท ได้แก่ 2 พระกร, 4 พระกร, 6 พระกร และ 8 พระกร โดยรวบรวมจากประติมานวิทยา
และพุทธศิลป์ที พบทั;งในอินเดีย เนปาล ทิเบต จีนและญี ปุ่น ตามตารางที  G1 ดงันี;  

                                                 
137

 Ibid., 232. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ตารางที� 	
 รูปลกัษณ์ต่าง ๆ ของพระนางมหามายรุีตามที�ไดร้วบรวมไวใ้นหนงัสือชุดพจนานุกรมพุทธประติมานวทิยา โดย โลเกศ จนัทรา 
 

ลาํดับ

ที	 

จํานวน

พระกร 

สัญลกัษณ์ที	ปรากฏ จํานวนพระเศียร

และวรรณะ 

(ขวา, กลาง, ซ้าย) 

วรรณะ อาสนะและลกัษณะพเิศษ 
พระหัตถ์ขวา พระหัตถ์ซ้าย 

1. 2 วรทมุทรา ขนนกยงู 1 (เขียว) เขียว 
ประทบัวชัราสนะบนดอกบวั ทรงเป็นบริวารของพระนาง
มหาศรีตารา 

2. 2 ขนนกยงู จามร 1 (เหลือง) เหลือง ทรงเป็นบริวารของพระนางวรทตารา (Varada Tara) 

3. 2 จามร ขนนกยงู 1 (เขียว) เขียว ทรงอยูใ่นสถานะบริวารของพระนางสิตตารา 

4. 2 วรทมุทรา ดอกบวั 1 - 
ประทบัลลิตาสนะบนดอกบวั ทรงเป็นหนึ�งในกลุ่มพระนาง
ตารา 21 พระองค์ตามประติมานวิทยาของพระลองเชน 
รับจมัปะ 

5. 2 ขนนกยงู รัตนฆฏะ 1 - 
ประทบัยืนแบบสมปาทะ (Samapada) เคียงขา้งดว้ยนกยงูที�
สยายปีกออก หรือประทบัยนืบนชา้ง 

6. 2 อญัชลีมุทรา 1 - ประทบัวชัราสนะบนดอกบวัซึ� งอยูบ่นนกยงู 
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ตารางที� 	
 (ต่อ) 
 

ลาํดับ

ที	 

จํานวน

พระกร 

สัญลกัษณ์ที	ปรากฏ จํานวนพระเศียร

และวรรณะ 

(ขวา, กลาง, ซ้าย) 

วรรณะ อาสนะและลกัษณะพเิศษ 
พระหัตถ์ขวา พระหัตถ์ซ้าย 

7. 2 ขนนกยงู ดอกบวั 1 - 

รูปลกัษณ์นีIทรงพระนามวา่ มหามายุรี วิทยารัชนี หรือคุจาคุ 
เมียวโอ (Kujaku Myoo) ในภาษาญี�ปุ่น ทรงมีอาํนาจเหนือ
ตณัหาและขจดักรรมชั�ว ทรงปกป้องผูน้ับถือพระองค์จาก
สิ�งชั�วร้าย พิษจากแมลง งู และโรคภยัไขเ้จบ็ 

8. 2 ขนนกยงู ขนนกยงู 
1 

(พระเศียรเป็น
นกยงู) 

- 
รูปลกัษณ์นีIทรงพระนามวา่ สุวรรณมายุรี (Suvarna Mayuri) 
หมายถึง พระนางมหามายรุีทอง 

9. 4 

รัตนะและ
ดอกบวั

กา้นยาว หรือ
ผลไภชปูรกะ
และดอกบวั 

ขนนกยงูและกลศ หรือ 
ขนนกยงูและผลทบัทิม 

1 - 
รูปลกัษณ์นีIทรงพระนามวา่ มหามายุรี วิทยารัชนี ในรูป 4 
พระกร ประทบัอยู่บนหลงัของนกยูงที�ยืนกางปีกออกและ
รําแพนหาง 

35Y 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ตารางที� 	
 (ต่อ) 
 

ลาํดับ

ที	 

จํานวน

พระกร 

สัญลกัษณ์ที	ปรากฏ จํานวนพระเศียร

และวรรณะ 

(ขวา, กลาง, ซ้าย) 

วรรณะ อาสนะและลกัษณะพเิศษ 
พระหัตถ์ขวา พระหัตถ์ซ้าย 

10. 4 
ผลไภชปูรกะ
และขนนกยงู 

พระสูตรและพดั 1 - ประทบับนดอกบวัซึ� งอยูบ่นหลงัของนกยงู 

11. 4 
พดัขนนก

และพระสูตร 
ดอกบวัและผลไม ้ 1 - - 

12. 6 
ขนนกยงู, 

พาณะ และว
รทมุทรา 

รัตนะ, จาปะและกลศบน
พระเพลา 

3 (ดาํ, เขียว, ขาว 
และแต่ละพระ

พกัตร์มีพระเนตรที�
สามกลางพระ

นลาฏ) 

เขียว 

ประทบัแบบอรรธปรยงักาสนะบนฐานจนัทร์กลมแบนบน
ดอกบวัซ้อน ทรงมีประภาวลีแสงจนัทร์ หรือจนัทรประภา
วลี (Candra – prabhavatim) และทรงประดบัรูปพระธยานิ
พุทธอโมฆสิทธิที�ศิราภรณ์ของพระองค ์รูปลกัษณ์นีIทรงอยู่
ในตระกลูของพระอโมฆสิทธิ 
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ตารางที� 	
 (ต่อ) 
 

ลาํดับ

ที	 

จํานวน

พระกร 

สัญลกัษณ์ที	ปรากฏ จํานวนพระเศียร

และวรรณะ 

(ขวา, กลาง, ซ้าย) 

วรรณะ อาสนะและลกัษณะพเิศษ 
พระหัตถ์ขวา พระหัตถ์ซ้าย 

13. 6 
อญัชลีมุทรา, 

ทวนและ
พาณะ 

อญัชลีมุทรา, วชัระและ
จาปะ 

3 
(พระพกัตร์หลกัมี
ลกัษณะสงบ แต่
พระพกัตร์อื�นมี
ลกัษณะโกรธ

เกรีI ยว) 

- ประทบับนดอกบวับนหลงัของนกยงู 

14. 6 
อญัชลีมุทรา, 
ขนนกยงูและ

รัตนะ 

อญัชลีมุทรา, รัตนะและ
ดอกบวัขาว 

3 - 
ทรงเป็นเทพีบริวารพระองค์หนึ� งในจาํนวน 32 พระองค ์
ของพระโพธิสัตวอ์วโลกิเตศวรพนักร 

15. 6 
ตรีศูร, วรท
มุทรา และ
อภยัมุทรา 

ปรศูและบาตร ซึ� งมี
พระสงฆอ์ยูภ่ายใน อีก

หนึ�งสัญลกัษณ์ไม่ไดร้ะบุ 
1 - - 
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ตารางที� 	
 (ต่อ) 
 

ลาํดับ

ที	 

จํานวน

พระกร 

สัญลกัษณ์ที	ปรากฏ จํานวนพระเศียร

และวรรณะ 

(ขวา, กลาง, ซ้าย) 

วรรณะ อาสนะและลกัษณะพเิศษ 
พระหัตถ์ขวา พระหัตถ์ซ้าย 

16. 8 

ขฑัคะ, จกัร, 
รัตนฆฏะ 
และวรท

มุทรา 

รัตนธวชั, กลศบรรจุวศิว
วชัระ, ขนนกยงูและ
พระสงฆใ์นบาตร 

3 (เหลือง, ดาํ, แดง 
และแต่ละพระ

พกัตร์มีพระเนตรที�
สามอยูก่ลางพระ

นลาฏ) 

เหลือง 
ประทบับนวศิวปัทมะ พระนางมหามายุรีลกัษณะดงักล่าวนีI
ถูกระบุไว้ในคัมภีร์สาธนมาลาว่าทรงประจําอยู่ทิศใต้
ของปัญจรักษามณฑล (ภาพที� 
YY) 

17. 8 

ขนนกยงู, 
พาณะ, ขฑั
คะ และวรท

มุทรา 

พระสงฆใ์นบาตร, จาปะ
,ธวชัประดบัดว้ยวศิว
วชัระกบัรัตนะ และ

รัตนฆฏะบนพระเพลา 

3 (เขียว, ดาํ, ขาว) เขียว 
ทรงเป็นพระนางปัญจรักษาโดยประจาํอยู่ทิศเหนือตามที�
ระบุไวใ้นคมัภีร์นิษปันนโยคาวลี 

18. 8 

ขฑัคะ, จกัร, 
ดอกบวั 
และวรท

มุทรา 

รัตนะ, ธวชั, สีแดงเลือด
นก (Vermilion) และ

รัตนฆฏะ 

3 (เหลือง, เขียว, 
แดง) 

- - 
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ตารางที� 	
 (ต่อ) 
 

ลาํดับ

ที	 

จํานวน

พระกร 

สัญลกัษณ์ที	ปรากฏ จํานวนพระเศียร

และวรรณะ 

(ขวา, กลาง, ซ้าย) 

วรรณะ อาสนะและลกัษณะพเิศษ 
พระหัตถ์ขวา พระหัตถ์ซ้าย 

19. 8 

ถือขฑัคะ, 
พาณะ ขน

นกยงู และว
รทมุทรา 

ถือปรศู, จาปะ, ตรีศูร 
และปาศะ 

- - - 

20. 
พระนางมหามายรุี ที�มีสถานะเป็นหนึ�งในยกัษ ์28 ตนของพระโพธิสัตวส์หสัรภุช อวโลกิเตศวร (Sahasrabhuja Avalokitesvara) โดยทรงเครื�องแบบ

นกัรบและกวดัแกวง่ขฑัคะ 
 
ที�มา : Lokesh Chandra, Dictionary of Buddhist Iconography no. 7 (New Delhi : International Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1999 – 

2003), 	kgY. 
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ภาพที� �		 มหามายรีุ (ลาํดบัที� 16) ในสถานะหนึ�งในพระนางปัญจรักษาที�ประจาํอยูทิ่ศใตใ้น 
 ปัญจรักษามณฑลตามคมัภีร์สาธนมาลา 
ที�มา : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : International 
Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), 744. 

 
เมื�อพิจารณาจากขอ้มูลในตารางดงักล่าว นาํมาเปรียบเทียบกบัรูปลกัษณ์ของพระนาง

มหามายุรีในจิตรกรรมทังกาของวดัโพธิ9 เย็น จะเห็นได้ว่าไม่พบรูปลักษณ์ใดที�สอดคล้องกัน 
โดยเฉพาะอยา่งยิ�งไม่มีรูปลกัษณ์ใดมี 6 พระเศียรหรือมีวรรณะขาวหรือปรากฏพระเนตรในทุกพระ
หตัถ์ และเมื�อพิจารณาถึงสัญลกัษณ์ต่าง ๆ ในพระหตัถ์ก็ไม่พบสัญลกัษณ์อนัไดแ้ก่ แมงมุม งู และ
เชิงเทียนแต่อยา่งใด อีกทัAงการปรากฏพระเนตรในแต่ละพระหตัถ์มีความคลา้ยคลึงกบัพระนางจิน
ตาจกัรตาราหรือพระนางตารา 7 พระเนตร แต่รูปลกัษณ์ของพระนางตารา 7 พระเนตรในพุทธศิลป์
ของทิเบตเป็นที�นิยมสร้างอย่างแพร่หลาย และเกือบทัAงหมดถ่ายทอดรูปลกัษณ์ออกมาค่อนขา้ง
ถูกต้องทัAงจาํนวนพระเศียร พระกร พระบาท วรรณะและอาสนะ จึงเป็นไปได้ยากที�จะระบุว่า
พระองคอ์าจเป็นอีกรูปแบบหนึ� งของพระนางตารา 7 พระเนตร นอกจากนีA การทรงคลอ้งมาลยัหัว
กะโหลกและลกัษณะการประทบัยืนของพระนางมหามายุรีในจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ9 เยน็ก็ไม่
ปรากฏในพุทธศิลป์รูปพระนางมหามายรีุ ที�ส่วนใหญ่ทรงเครื�องแบบพระโพธิสัตว ์และลกัษณะการ
ประทบัยนืดงักล่าวไม่ใช่ลกัษณะตามประเพณีของพุทธศิลป์ทิเบต 
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อยา่งไรก็ตามแมรู้ปลกัษณ์ของพระนางมหามายุรีในจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ9 เยน็
ไม่ปรากฏอยู่ในหนังสือชุดพจนานุกรมพุทธประติมานวิทยา แต่ก็ปรากฏสัญลักษณ์โดดเด่นที�
สามารถเชื�อมโยงถึงพระองคไ์ด ้อาทิ ขฑัคะ ดอกบวั ธวชั และวรทมุทรา โดยเฉพาะอยา่งยิ�งนกยงูที�
อยูข่า้งพระวรกายของพระองคซึ์� งสามารถสื�อถึงประติมานวิทยาสําคญัของพระองค ์นั�นคือ ทรงก่อ
รูปมาจากมนต์นกยูงทอง ซึ� งเป็นมนต์คาถาป้องกนัพิษงู ด้วยเหตุนีA แมว้่า งู และแมงมุม จะไม่ใช่
สัญลกัษณ์ที�ถูกระบุไวใ้นประติมานวทิยา แต่การปรากฏอยูใ่นจิตรกรรมทงัการูปพระนางมหามายุรี
ของวดัโพธิ9 เยน็ สามารถเชื�อมโยงถึงคุณสมบติัของพระนางมหามายุรีที�สามารถปกป้องภยัจากพิษงู
หรือสัตวมี์พิษต่าง ๆ 
 
พระธรรมบาล 

พระธรรมบาล มีสถานะเทียบได้กบัพระโพธิสัตว ์โดยมีหน้าทีCปราบเหล่ามารและ
ปกป้องพระพุทธศาสนา มีอยู ่8 พระองค ์ไดแ้ก่ พระกุเวร พระสิตพรหมา (Sitabrahma) หรือพรหม
ขาว พระนางปัลเดน ลาโม พระมหากาล พระหยัครีพ พระเบกเซ พระยม (Yama) และพระยมานต
กะ นอกจากนีT ยงัถูกเรียกวา่ ผูดุ้ร้ายทัTงแปด (The Eight Terrible Ones) อีกดว้ย ทุกพระองคล์ว้นมี
รูปลกัษณ์ทีCดุร้ายน่ากลวั แต่จิตใจของพระองคไ์ม่ไดดุ้ร้ายดัCงลกัษณะภายนอก หากเต็มเปีC ยมไปดว้ย
พระเมตตา มีแต่เฉพาะรูปลกัษณ์ภายนอกเท่านัTนทีCปรากฏแบบดุร้ายเพืCอทาํให้ปิศาจหรือมารร้ายผู ้
คิดทาํลายพระพุทธศาสนาเกิดความหวาดกลวั พระธรรมบาลจะทรงประดบัพระองคด์ว้ยเครืCองทรง
และเครืCองประดบัทีCทาํจากกระดูก ทรงนุ่งห่มหนงัสัตว ์และคลอ้งมาลยัซึC งทาํจากศีรษะมนุษย ์  ซึC ง
เป็นเครืCองทรงอนัโดดเด่นของพระธรรมบาล ยกเวน้พระกุเวร ซึC งเป็นผูป้ระทานความมัCงคัCง และ
พระสิตพรหมา เพียง 2 พระองค์เท่านัTนทีCไม่ปรากฏรูปลกัษณ์ทีCดุร้ายน่ากลวั และทรงเครืCองแบบ
พระโพธิสัตวแ์ทนแบบพระธรรมบาล 

การมีตาํแหน่งพระธรรมบาลเกีCยวโยงกบัเรืCองราวชีวติของพระปัทมสัมภวะ โดยเกิดจาก
การทีCพระปัทมสัมภวะเดินทางเขา้ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทิเบต และทาํการต่อสู้กบัเหล่าเทพ
เจา้ดัTงเดิมและเหล่ามาร พระปัทมสัมภวะสามารถพิชิตเทพเจา้ดัTงเดิมเหล่านีTได ้และเปลีCยนให้เทพเจา้
เหล่านีTหนัมานบัถือพระพุทธศาสนา และใหท้าํหนา้ทีCปกป้องพระพุทธศาสนาจากสิCงชัCวร้าย โดยให้
สัญญาว่าจะจดัให้เทพเจา้เหล่านีT อยู่ในหมู่สิC งศกัดิe สิทธิe ของพระพุทธศาสนาลทัธิวชัรยานทีCมนุษย์
ตอ้งสักการะ138 
                                                 

138 ผาสุข อินทราวธุ, พทุธปฏิมาฝ่ายมหายาน, 92; Antoinette K. Gordon, The Iconography of 
Tibetan Lamaism, 88; Alice Getty, The Gods of Northern Buddhism : Their History, Iconography and 
Progressive Evolution through the Northern Buddhist Countries, 148 – 149. 
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1. พระยมานตกะ พระยมานตกะ พระนามมีความหมายวา่ ผูพ้ิชิตความตาย หรือผูพ้ิชิต

พระยม เนืCองจากพระองคท์รงเป็นปางดุร้ายของพระโพธิสัตวม์ญัชุศรีซึC งปรากฏปางนีT เพืCอพิชิตพระ
ยมผูท้าํความเดือดร้อนแก่มนุษย ์พระยมานตกะมีพระนามในภาษาทิเบตวา่ ซินเจเช (gSin-rje-gsed) 
ซึC งหมายถึง ผูท้าํลายเจา้แห่งความตาย หรืออีกพระนามหนึC ง คือ จิกเจ (hJegs-byed) ซึC งหมายถึง ผู ้
เป็นเหตุแห่งความกลวั139 นอกจากนีTพระยมานตกะยงัทรงมีพระนามอืCนอีกมากมาย ซึC งบางพระนาม
ใชเ้รียกรูปลกัษณ์เฉพาะของพระองค ์อาทิ พระไภรวะ (Bhairava) แทนรูปลกัษณ์ทีCมีพระเศียรเป็น
กระบือและมี 2 พระกร หรือพระยมาริ (Yamari) แทนรูปลกัษณ์ทีCมีพระเศียรแบบธรรมบาลดุร้าย มี 
2 พระกร และประทบัเหยียบบนซากศพซึC งวางบนหลงักระบือ แต่พระนามทีCเป็นทีCรู้จกักนัมาก คือ 
พระวชัรไภรวะ (Vajrabhairava) ซึC งแทนรูปลกัษณ์ทีCมีพระเศียรเป็นกระบือ มีหลายพระเศียรหลาย
พระกรและหลายพระบาท อีกทัTงบ่อยครัT งใช้พระนามนีT เรียกแทนพระยมานตกะอีกดว้ย ในทิเบต
เรียกพระวชัรไภรวะ วา่ ดอร์เจจิกเจ (rDo-rje-hjigs-byed) ซึC งยงัคงถูกเชืCอวา่เป็นปางดุร้ายของพระ
มญัชุศรีเช่นเดียวกบัพระยมานตกะ โดยในรูปลกัษณ์นีT จะแสดงพระเศียรพระมญัชุศรีทีCมีวรรณะ
เหลืองไวเ้หนือเศียรกระบือซึC งเป็นพระเศียรหลกั นอกจากพระวชัรไภรวะจะเป็นธรรมบาลแล้ว 
พระองคย์งัทรงเป็นเทพผูพ้ิทกัษห์รืออิษฏเทวตา (Ista-devata) หรือยติมั (Yi-dam) ประจาํนิกายเกลุก
อีกดว้ย140 

พระยมานตกะหรือพระวชัรไภรวะ เป็นธรรมบาลพระองค์สําคญัทีCปรากฏให้เห็น
มากมายในพุทธศิลป์ของทิเบตหรือในดินแดนทีCรับอิทธิพลพระพุทธศาสนาลทัธิวชัรยานแบบทิเบต 
ถูกนาํเสนอทัTงแบบพระองค์เดียวหรือในปางยบั – ยมักบันางปราชญา ซึC งมีพระนามว่า วชัรเวตาลี 
(Vajravetali) ทีCแสดงรูปลกัษณ์ดุร้ายเช่นกนั 

จิตรกรรมทงัการูปพระยมานตกะทีCถูกพบในวดัโพธิe เยน็ (ภาพทีC tuv) ถูกเก็บรักษาไว้
ในกรอบกระจกและติดตัTงอยู่เหนือกรอบประตูระเบียงภายในห้องทาํสมาธิ มีขนาด 62 x 48 
เซนติเมตร สร้างดว้ยเทคนิคสีฝุ่ นบนกระดาษ องคป์ระกอบถูกจดัอยา่งเรียบง่ายโดยเนน้ความสําคญั
ทีCพระยมานตกะซึC งมีขนาดใหญ่และอยูกึ่C งกลางภาพท่ามกลางฉากหลงัทีCถูกกาํหนดเป็นวิวทิวทศัน์
อยา่งเรียบง่ายเช่นกนั พระยมานตกะในจิตรกรรมทงักานีTทรงปรากฏในปางยบั – ยมั หรือกาํลงัโอบ
กอดนางปราชญา พระองคท์รงมีวรรณะนํTาเงิน มี 9 พระเศียร 34 พระกร 16 พระบาท พระเศียรหลกั
                                                 

139 Alice Getty, The Gods of Northern Buddhism : Their History, Iconography and Progressive 
Evolution through the Northern Buddhist Countries, 164. 

140 Lokesh Chandra, Dictionary of Buddhist Iconography no. 2 (New Delhi : International 

Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1999 – 2003), 504. 
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เป็นเศียรกระบือซึC งมีวรรณะนํT าเงิน พระเศียรรองอยู่ทางเบืTองขวาและซ้ายของพระองค์ขา้งละ 3 
พระเศียร โดยพระเศียรทางเบืTองขวามีวรรณะเหลือง นํT าเงินอ่อน และแดง และพระเศียรทางเบืTอง
ซ้ายมีวรรณะดาํ ขาว และเทา เหนือพระเศียรกระบือเป็นพระเศียรทีCแปดซึC งมีวรรณะแดงและเหนือ
ขึTนไปนัTนเป็นพระเศียรทีCเกา้ซึC งเป็นพระเศียรของพระโพธิสัตวม์ญัชุศรีทีCมีวรรณะเหลือง ทุกพระ
พกัตร์ลว้นมีพระเนตรทีCสามกลางพระนลาฏ แต่ละพระพกัตร์ยกเวน้พระพกัตร์ของพระโพธิสัตว์
มญัชุศรีแสดงปางดุดว้ยพระเนตรทีCเบิกโต พระโอษฐ์อา้เผยให้เห็นพระทาฐะ พระชิวหามว้น พระ
มสัสุขดมว้นเป็นเมด็รูปกน้หอย พระขนงและพระเกศาสีเหลืองสยายและลุกชนัดุจเปลวเพลิง อีกทัTง
แต่ละพระเศียรทรงศิราภรณ์กะโหลก 5 ตาบแบบพระธรรมบาล ส่วนพระพกัตร์ของพระโพธิสัตว์
มญัชุศรีทีCแตกต่างออกไปนัTนแสดงปางสงบ พระเกศามีสีนํT าเงินเขม้เกลา้มุ่นมวยไวด้า้นบนและทรง
ศิราภรณ์รัตนะ 5 ตาบแบบพระโพธิสัตวป์างสงบ 

พระยมานตกะทรงเปลือยพระวรกาย แต่ประดบัพระองคด์ว้ยสร้อยพระศอ ทองพระ
กรและทองพระบาททีCทาํจากกระดูกสีขาว และคลอ้งพระศอดว้ยงูและมาลยัทีCทาํจากศีรษะมนุษย ์
พระองคป์ระทบัแบบอาลีฒาสนะเหยยีบอยูบ่นเหล่าสัตว ์นก และเทพต่าง ๆ ในศาสนาพราหมณ์ซึC ง
ทัTงหมดอยูเ่หนือฐานอาทิตยแ์บนสีทองทีCอยูบ่นปัทมาสนะกลีบหลากสี เบืTองหลงัของพระยมานตกะ
คือประภาวลีแบบเปลวเพลิงซึC งพระองค์ไดฉ้ายออกมาโดยมีทิศทางพุ่งขึTนไปทางดา้นมุมขวาบน
ของภาพ 
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ภาพทีC tuv พระยมานตกะในรูปพระมหาวชัระไภรวะ จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิe เยน็ อ.ท่ามะกา  
 จ.กาญจนบุรี 

 
ส่วนพระหตัถ์ 34 ขา้งของพระยมานตกะประกอบไปดว้ยพระหตัถ์หลกัคู่แรกกาํลงั

โอบกอดนางปราชญาพร้อมทัTงถือกรรตฤกาในพระหตัถ์ขวา และถือกปาลซึC งบรรจุเลือดไวเ้ต็มใน
พระหัตถ์ซ้าย พระหัตถ์ขา้งอืCน ๆ นัTนถูกจดัให้ซ้อนเหลืCอมกนัและแผ่ออกคลา้ยปีกทีCเบืTองขวาและ
ซ้ายของพระองค์โดยปรากฏพระหัตถ์ทีC เห็นได้ชัดเจนด้านละ 9 ข้าง พระหัตถ์เหล่านีT ต่างถือ
สัญลกัษณ์มากมายซึCงเรียงลาํดบัจากพระหตัถข์า้งบนสุดสรุปไดต้ามตารางทีC |u ดงันีT  
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ตารางทีC |u สัญลกัษณ์ในพระหตัถข์วาและพระหตัถซ์า้ยของพระยมานตกะในจิตรกรรมทงักาของ 
วดัโพธิe เยน็ 

 
พระหัตถ์ขวา พระหัตถ์ซ้าย 

1. กรรตฤกา (พระหตัถคู์่หลกั) 1. กปาลซึCงบรรจุเลือดไวเ้ตม็ (พระหตัถคู์่หลกั) 
2. หนงัชา้งซึC งกางออกดว้ยพระหตัถคู่์บนสุดทัTงสองขา้ง และผนืหนงัแผล่งดา้นหลงัของ 
พระยมานตกะ 
3. องัคุสา 3. ท่อนแขนมนุษย ์
4. กิลากะ (Kilaka) หรือลูกดอกติดปลายดว้ยขน
นกยงู 

4. ศีรษะพราหมณ์ 

5. ทณัฑะ 5. ผา้ห่อศพ 
6. มุสาละ (Musala) หรือสาก 6. โล่ 
7. ขฏัวางคะ 7. หมุดไมเ้สียบร่างมนุษย ์
8. ชุรี (Churi) หรือมีด 8. ท่อนขามนุษย ์
9. จกัร 9. เตาไฟสามเหลีCยม 
10. ทวน 10. ปาศะ 
11. วชัระ 11. กปาลทีCมีเส้นผม 
12. ปรศู 12. จาปะ 
13. คอ้นวชัระ 13. ถือท่อนแขนมนุษยซึ์C งกระทาํดชันีมุทราอยู ่
14. หอก 14. ลาํไส้ 
15. ขฑัคะ 15. ธวชั 3 ริTว 
16. พาณะ 16. ฆณัฏา 
17. ฑมรุ 17. ผนืผา้กาํลงัโบกสะบดั 
 

ทางดา้นพระนางวชัรเวตาลี ผูเ้ป็นนางปราชญาซึCงพระยมานตกะไดโ้อบกอดนัTน ทรง
มีวรรณะนํTาเงินอ่อน มีพระเศียรเดียวและ 2 พระกร ทรงแสดงปางดุโดยสังเกตไดจ้ากพระเนตรเบิก
โต มีพระเนตรทีCสามกลางพระนลาฏ พระโอษฐ์อา้เผยให้เห็นพระทาฐะ พระชิวหามว้น และมีพระ
เกศาสีแดงยาวเช่นเดียวกับพระยมานตกะ หากแต่พระเกศาไม่ได้ลุกชัน ในจิตรกรรมทงักานีT
พระองคท์รงหนัพระพกัตร์ดา้นขา้ง แสดงกิริยาโอบกอดพระยมานตกะโดยพระบาทซ้ายเกีCยวไวที้C
พระเพลาของพระยมานตกะและพระบาทขวาเหยียดตรงออกไปดา้นขา้งและเหยียบบนร่างของ
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เหล่านกและเทพในศาสนาฮินดูเช่นเดียวกบัพระบาทซ้ายของพระยมานตกะ พระหัตถ์ซ้ายของ
พระองค์ถือกปาลซึC งบรรจุเลือดไวเ้ต็มไวใ้นระดบัพระเศียรและพระหัตถ์ขวาถือกรรตฤกาชูขึT น
เหนือพระเศียร พระนางปราชญาทรงเปลือยพระวรกาย แต่ทรงสวมศิราภรณ์กะโหลก 5 ตาบ และ
ประดับพระวรกายด้วยสร้อยพระศอ พาหุรัด ทองพระกรและทองพระบาททีCทาํจากกระดูก 
โดยเฉพาะอยา่งยิCงทรงสวมเครืCองทรงดา้นล่างทีCเรียกวา่ รูเกียน (Rugyen) หรือ รูเปเกียน (Rus-pa’i 
rgyen) ทีCทาํจากกระดูก อนัเป็นเครืCองทรงเฉพาะของพระธรรมบาลฝ่ายหญิง 

เมืCอเปรียบเทียบรูปลกัษณ์ของพระยมานตกะในจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิe เยน็กบั
ประติมานวิท ยาของพระ ยมานตกะแล้วพบว่าทรงอยู่ ในรูปข อง พระมหาวัชรไภรวะ 
(Mahavajrabhairava) ผูมี้ 9 พระเศียร 34 พระกรและ 16 พระบาทซึC งเป็นรูปลกัษณ์หนึC งของพระ 
ยมานตกะทีCปรากฏในพุทธศิลป์ของทิเบตอยูเ่ป็นจาํนวนมาก 

พระมหาวชัรไภรวะ หรือพระนามภาษาทิเบตว่า ดอร์เจจิกเจเชนโป (rDo-rje-hjigs-
byed-chen-po) พระองค์ปรากฏอยู่ในคมัภีร์ ศรีมหาวชัรไภรวะตนัตระ (Srimahavajrabhairava) ซึC ง
ระบุรูปลกัษณ์ของพระองค์วา่มี 9 พระเศียร 16 พระบาท 34 พระกร และลกัษณะอืCน ๆ ทีCสืCอถึง
ธรรมะทีCแฝงอยู่ รวมทัTงทรงถือสัญลกัษณ์ต่าง ๆ ในพระหัตถ์ uv ขา้ง และประทบัยืนแบบอาลีฒา
สนะเหยยีบบนสรรพสัตวต่์าง ๆ ซึC งลว้นเป็นสัญลกัษณ์ทางพระพุทธศาสนาลทัธิวชัรยานทัTงสิTน 

ลกัษณะสําคญัของพระมหาวชัรไภรวะ ไดแ้ก่ มี � พระเศียร โดยพระเศียรกลางเป็น
กระบือวรรณะนํTาเงินเขม้ มีเขา t ขา้ง เหนือขึTนไปเป็นเศียรดุร้ายอยา่งพระธรรมบาลซึC งมีวรรณะแดง 
และพระเศียรบนสุดอยูร่ะหวา่งเขาเป็นพระเศียรพระมญัชุศรีซึC งมีวรรณะเหลือง ส่วนพระเศียรอืCน ๆ 
ประกอบด้วย พระเศียรเบืTองขวามีวรรณะนํT าเงิน แดง และเหลือง และเบืTองซ้ายมีวรรณะขาว สี
หมอก และดาํ ทรงมีพระเนตรทีCสามกลางพระนลาฏในทุกพระพกัตร์ พระขนงขมวด ทัTงพระเนตร 
พระขนง พระทาฒิกะ (เครา) และพระโลมา (ขน) ลุกโชนเหมือนไฟบรรลยักลัป์ พระเกศาสีเหลือง
ลุกชนั พระวรกายมีวรรณะนํT าเงินเขม้หรือบางครัT งถูกระบุว่ามีวรรณะดาํ ทรงเปลือยและปรากฏ
พระองค์อย่างดุร้ายน่ากลวัเพืCอขบัไล่มารร้าย พระนาภีใหญ่ พระคุยหฐานตัTงซึC งสืCอความหมายว่า
พระองค์ได้บรรลุถึงความสุขทีCยิCงใหญ่หรือมหาสุข พระองค์ทรงคาํรามออกมาเป็นเสียง เพม 
(PHEM) พระชิวหามว้น พระทนตข์บ ทรงกลืนกินเนืTอ มนั ไขกระดูก และดืCมโลหิตของมนุษย ์อีก
ทัTงยงัสามารถกลืนกินทัTงสามโลก 
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ภาพทีC tu� พระมหาวชัรไภรวะ จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษทีC 18 
ที�มา : Jeff Watt, Vajrabhairava (Buddhist Deity) – with consort [Online], accessed 5 June 2011. 
Available from http://www.himalayanart.org/image.cfm/311.html 
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ภาพทีC tu� พระมหาวชัรไภรวะ จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต ปลายคริสตศ์ตวรรษทีC 18 
ทีCมา : Hugo E. Kreijger, Tibetan Painting : the Jucker Collection (London : Serindia Publications, 
2001), 151. 
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ภาพทีC tu� พระมหาวชัรไภรวะ จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษทีC 19 
ที�มา : Jeff Watt, Vajrabhairava (Buddhist Deity) – with consort [Online], accessed 5 June 2011. 
Available from http://www.himalayanart.org/image.cfm/149.html 

 
พระองคท์รงสวมศิราภรณ์ซึC งมีตาบเป็นกะโหลก � ตาบ ซึC งแทนถึงกิเลสทัTงห้า ไดแ้ก่ 

ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความเยอ่หยิCง และความอิจฉาริษยา ไดถู้กเปลีCยนเป็นปัญญาในการ
ตรัสรู้ ทรงสวมเครืCองประดบัซึC งทาํจากกระดูกมนุษย ์ทรงคลอ้ยมาลยัซึC งร้อยจากศีรษะมนุษยส์ด |� 
ศีรษะ และสายยชัโญปวีตเป็นงูดาํ ประภาวลีของพระองค์เป็นเปลวไฟสีแดงและมีควนัของเชิง
ตะกอนเผาศพ ทีCพระหัตถ์ทัT ง  uv ข้างทรงถือสัญลักษณ์ต่าง  ๆ อันสืC อถึงหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา สัญลกัษณ์ต่าง ๆ มีความหมายตามตารางทีC |v ดงันีT  
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ตารางทีC |v ความหมายของสัญลกัษณ์ในพระหตัถข์วาและซา้ยของพระมหาวชัรไภรวะ 
 

พระหัตถ์ขวา พระหัตถ์ซ้าย 

|. กรรตฤกา : ใชต้ดัอวชิชา |. กปาล : เป็นสิCงรักษาคาํสัตยป์ฏิญาณ 

2. กิลากะ : ใชแ้บ่งแยกรูปและนาม 
2. ศีรษะพราหมณ์ : หมายถึงความเมตตาทีCไม่
สิTนสุดของพระองค ์

3. มุสาละ : ใชท้าํลายความเสืCอมถอยของสมาธิ 3. โล่ : แสดงถึงการมีชยัเหนือมาร 

4. ชุรี : เป็นสิCงทาํลายความปรารถนา หรือตณัหา 
4. ท่อนขามนุษย ์: พระองคป์ระทานระดบัขัTน
เช่นเดียวกบัพระพุทธเจา้แด่ผูป้ฏิบติัสมาธิ 

5. วชัระซีCเดียว : สิCงทาํลายโทสะในกาย วาจา ใจ 
5. ปาศะ : ชกันาํผูป้ฏิบติัสมาธิไปสู่ปัญญาทีC
สูงสุด 

6. ปรศู : ใชเ้คลืCอนความอ่อนแอทางจิตใจ 6. จาปะ : พระองคท์รงพิชิต u โลก 

7. ทวน : ใชท้าํลายทศันะทีCชัCวร้าย 
7. ลาํไส้ : เพราะพระองคอ์ธิบายถึงความ
เปราะบางของทุกสรรพสิCง 

8. พาณะ : ทาํลายนิมิตทีCไม่ถูกตอ้งของ u โลก
แห่งสภาวะการเวยีนวา่ยตายเกิด ไดแ้ก่ กามธาตุ 
รูปธาตุ และอรูปธาตุ 

8. ฆณัฏา : แสดงถึงธรรมชาติของความดีเลิศ
ของปัญญา 

9. องัคุสา : ใชส้าํหรับเรียกสติกลบัคืน 
9. ท่อนแขนมนุษย ์: เพราะพระองคส์ามารถ
กระทาํสิCงทีCดีใหส้าํเร็จไดทุ้กประการ 

10. ทณัฑะ : ทาํลายสิCงซึC งบดบงัสาเหตุแห่ง
กรรม 

10. ผา้ห่อศพ : เพราะพระองคท์าํลายสภาพของ
อวชิชาซึC งเป็นสาเหตุหนึCงของความอยากเป็น
เจา้ของ 

11. ขฏัวางคะ : แทนถึงธรรมชาติของพระองค์
เป็นหนึCงเดียวกบัการตรัสรู้ 

11. หมุดไมเ้สียบร่างมนุษย ์: เพราะพระองค์
เขา้ใจวา่ทุกสรรพสิCงลว้นวา่งเปล่า 

12. จกัร : พระองคไ์ดเ้คลืCอนวงลอ้แห่งธรรมะ 
12. เตาไฟสามเหลีCยม : เป็นสัญลกัษณ์ของแสง
อนัสวา่งไสวของการตระหนกัรู้ 

13. วชัระ : ธรรมชาติของปัญญาทัTงหา้กลายเป็น
หนึCง 

13. กปาลทีCมีเส้นผม : ชามกะโหลกทีCบรรจุนํTา
อมฤตแห่งความเมตตากรุณาไวเ้ตม็ 
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ตารางทีC |v (ต่อ) 
 

พระหัตถ์ขวา พระหัตถ์ซ้าย 

14. คอ้นวชัระ : ทาํลายความโลภ 14. ดชันีมุทรา : เพืCอข่มขู่เหล่ามาร 
15. ขฑัคะ : เพราะพระองคป์ระทานอาํนาจวเิศษ 
ดัCงความสามารถในการใชอ้าวธุ 

15. ธวชั 3 ริTว : การพิจารณาถึงกาย วาจา ใจ ให้
กลายเป็นหนึCงเดียว 

16. ฑมรุ : ใชเ้พืCออญัเชิญเหล่าพระพุทธเจา้
ทัTงหลายดว้ยเสียง 

16. ผนืผา้กาํลงัโบกสะบดั : แสดงถึงทุก
ปรากฏการณ์ทีCเฝ้ามองลว้นเป็นสิCงลวง 

17. หนงัชา้งสด : ทรงถือดว้ยพระหตัถท์ัTงสอง ซึC งหนงัชา้งหมายถึงอวชิชา 
 
ทีCมา : Lokesh Chandra, Dictionary of Buddhist Iconography no. 2 (New Delhi : International 
Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1999 – 2003), ���. 
 

พระมหาวชัรไภรวะทรงประทบัยืนแบบอาลีฒะเหยียบอยูบ่นสรรพสัตวท์ัTงหลายซึC ง
มีอยู่ |� ประเภท ตามจาํนวนพระบาท |� ขา้ง แสดงถึงการชนะความเห็นแก่ตวัซึC งเป็นสาเหตุของ
การเพลิดเพลินในพลงัและอาํนาจ สรรพสัตวเ์หล่านีTประกอบไปดว้ย มนุษย,์ กระบือ, ชา้ง, ลา, อูฐ, 
สุนขั, แกะ และสุนขัจิTงจอกซึC งอยูใ่ตพ้ระบาทขวา ส่วนพระบาทซ้ายทรงเหยียบบน นกแร้ง, นกฮูก, 
อีกา, นกแกว้, เหยีCยว, อินทรี, นกสาลิกา และห่าน นอกจากสรรพสัตวท์ัTงสิบหกประเภทแลว้ ยงัมี
เทพเจา้ในศาสนาพราหมณ์อยูใ่ตส้รรพสัตวเ์หล่านีT  โดยแบ่งเป็นขา้งละ v พระองค ์ไดแ้ก่ พระพรหม 
(Brahma), พระอินทร์ (Indra), พระรุทร (Rudara) หรือพระศิวะ (Shiva) และพระกุมาร (Kumara) 
อยูใ่ตพ้ระบาทขวา และพระวิษณุ (Visnu), พระคเณศ, พระจนัทร์ (Candra) และพระสุริยะ (Surya) 
อยูใ่ตพ้ระบาทซา้ย 

แมว้า่รูปลกัษณ์โดยส่วนใหญ่ของพระมหาวชัรไภรวะในจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิe
เยน็จะสอดคลอ้งกบัประติมานวิทยาขา้งตน้ แต่สัญลกัษณ์ต่าง ๆ ในพระหตัถ์ก็อยูต่าํแหน่งสลบักนั 
เมืCอนาํจิตรกรรมทงักาพระมหาวชัรไภรวะของวดัโพธิe เยน็และของทิเบตในคริสต์ศตวรรษทีC 18 
จาํนวน 2 ภาพ (ภาพทีC tu� และ tu�) และในคริสต์ศตวรรษทีC 19 จาํนวน 1 ภาพ (ภาพทีC tu�) มา
เทียบกบัประติมานวิทยา เพืCอให้เห็นถึงความแตกต่างของตาํแหน่งสัญลกัษณ์ต่าง ๆ ในพระหัตถ ์
โดยเรียงลําดับจากพระหัตถ์หลักเป็นลําดับแรกและพระหัตถ์คู่บนสุดเป็นลําดับถัดไป ได้
ผลเปรียบเทียบดงัตาราง |� และภาพทีC tu� และ tu� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ตารางที� 	
 การเปรียบเทียบลาํดบัสัญลกัษณ์ในพระหตัถข์วาและซา้ยของพระมหาวชัรไภรวะตามประติมานวทิยากบัจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ- เยน็ จิตรกรรม
 ทงักาทิเบตสมยัคริสตศ์ตวรรษที� 	1 จิตรกรรมทงักาทิเบตสมยัปลายคริสตศ์ตวรรษที� 	1 และจิตรกรรมทงักาทิเบตสมยัคริสตศ์ตวรรษที� 	2 
 

ที� 

รูปลกัษณ์ตาม 
ประติมานวทิยา 

จิตรกรรมทงักา 
ของวดัโพธิ�เย็น 

จิตรกรรมทงักาทิเบต  
ศ. 18 ภาพที� '() 

จิตรกรรมทงักาทิเบตปลาย 
ศ. 18 ภาพที� '(* 

จิตรกรรมทงักาทิเบต  
ศ. 19 ภาพที� '(, 

ขวา ซ้าย ขวา ซ้าย ขวา ซ้าย ขวา ซ้าย ขวา ซ้าย 
1 กรรตฤกา กปาล กรรตฤกา กปาล กรรตฤกา กปาล กรรตฤกา กปาล กรรตฤกา กปาล 
2 หนงัชา้ง หนงัชา้ง หนงัชา้ง หนงัชา้ง หนงัชา้ง 

3 กิลากะ 
ศีรษะ

พราหมณ์ 
องัคุสา ท่อนแขน องัคุสา ท่อนแขน ฑมรุ 

ผนืผา้กาํลงั
โบกสะบดั 

องัคุสา ท่อนแขน 

4 มุสาละ โล่ กิลากะ 
ศีรษะ

พราหมณ์ 
กิลากะ 

ศีรษะ
พราหมณ์ 

ขฑัคะ 
ธวชัซึ� งมี 3 

ริ>ว 
กิลากะ 

ศีรษะ
พราหมณ์ 

5 ชุรี ท่อนขา ทณัฑะ ผา้ห่อศพ ทณัฑะ ผา้ห่อศพ คอ้นวชัระ ดชันีมุทรา ทณัฑะ ผา้ห่อศพ 

6 วชัระซี�เดียว ปาศะ มุสาละ โล่ มุสาละ โล่ วชัระ 
กปาลที�มีเส้น

ผม 
มุสาละ โล่ 

7 ปรศู จาปะ ขฏัวางคะ 
หมุดไมเ้สียบ

ร่างมนุษย ์
ขฏัวางคะ 

หมุดไมเ้สียบ
ร่างมนุษย ์

ธรรมจกัร 
เตาไฟ

สามเหลี�ยม 
ขฏัวางคะ 

หมุดไม้
เสียบร่าง

มนุษย ์

3
7

�
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ตารางที� 	
 (ต่อ) 
 

ที� 

รูปลกัษณ์ตาม 
ประติมานวทิยา 

จิตรกรรมทงักา 
ของวดัโพธิ�เย็น 

จิตรกรรมทงักาทิเบต  
ศ. 18 ภาพที� '() 

จิตรกรรมทงักาทิเบตปลาย 
ศ. 18 ภาพที� '(* 

จิตรกรรมทงักาทิเบต  
ศ. 19 ภาพที� '(, 

ขวา ซ้าย ขวา ซ้าย ขวา ซ้าย ขวา ซ้าย ขวา ซ้าย 

8 หอก ลาํไส้ ชุรี ท่อนขา ชุรี ท่อนขา ขฏัวางคะ 
หมุดไมเ้สียบ

ร่างมนุษย ์
ชุรี ท่อนขา 

9 พาณะ ฆณัฏา ธรรมจกัร 
เตาไฟ

สามเหลี�ยม 
ธรรมจกัร 

เตาไฟ
สามเหลี�ยม 

ทณัฑะ ผา้ห่อศพ ธรรมจกัร 
เตาไฟ

สามเหลี�ยม 

10 องัคุสา ท่อนแขน ทวน ปาศะ ทวน ปาศะ องัคุสา ท่อนแขน ทวน ปาศะ 

11 ทณัฑะ ผา้ห่อศพ วชัระ 
กปาลที�มีเส้น

ผม 
วชัระ 

กปาลที�มีเส้น
ผม 

พาณะ ฆณัฏา วชัระ 
กปาลที�มี
เส้นผม 

12 ขฏัวางคะ 
หมุดไม้
เสียบร่าง

มนุษย ์
ปรศู จาปะ ปรศู จาปะ หอก ลาํไส้ ปรศู จาปะ 

3
7

�
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ตารางที� 	
 (ต่อ) 
 

ที� 

รูปลกัษณ์ตาม 
ประติมานวทิยา 

จิตรกรรมทงักา 
ของวดัโพธิ�เย็น 

จิตรกรรมทงักาทิเบต  
ศ. 18 ภาพที� '() 

จิตรกรรมทงักาทิเบตปลาย 
ศ. 18 ภาพที� '(* 

จิตรกรรมทงักาทิเบต  
ศ. 19 ภาพที� '(, 

ขวา ซ้าย ขวา ซ้าย ขวา ซ้าย ขวา ซ้าย ขวา ซ้าย 

13 ธรรมจกัร 
เตาไฟ

สามเหลี�ยม 
คอ้นวชัระ 

ถือท่อนแขน
ซึ�งกระทาํ

ดชันีมุทราอยู ่
คอ้นวชัระ 

ถือท่อนแขน
ซึ�งกระทาํ

ดชันีมุทราอยู ่
ปรศู จาปะ คอ้นวชัระ 

ถือท่อน
แขนซึ�ง

กระทาํดชันี
มุทราอยู ่

14 วชัระ 
กปาลที�มี
เส้นผม 

หอก ลาํไส้ หอก ลาํไส้ 
วชัระซี�
เดียว 

ปาศะ หอก ลาํไส้ 

15 คอ้นวชัระ ดชันีมุทรา ขฑัคะ 
ธวชัซึ� งมี 3 

ริ>ว 
ขฑัคะ 

ธวชัซึ� งมี 3 
ริ>ว 

ชุรี ท่อนขา ขฑัคะ 
ธวชัซึ� งมี 3 

ริ>ว 
16 ขฑัคะ ธวชั 3 ริ>ว พาณะ ฆณัฏา พาณะ ฆณัฏา มุสาละ โล่ พาณะ ฆณัฏา 

17 ฑมรุ 
ผนืผา้กาํลงั
โบกสะบดั 

ฑมรุ 
ผนืผา้กาํลงั
โบกสะบดั 

ฑมรุ 
ผนืผา้กาํลงั
โบกสะบดั 

กิลากะ 
ศีรษะ

พราหมณ์ 
ฑมรุ 

ผนืผา้กาํลงั
โบกสะบดั 

 

3
7

�
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ภาพที	 
�� การเปรียบเทียบรายละเอียดพระหตัถข์วาของพระมหาวชัรไภรวะ จิตรกรรมทงักาของ 
 วดัโพธิ& เยน็ (ภาพที	 
�*) (ซา้ยบน), จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที	 18  
 (ภาพที	 
�5) (ขวาบน), จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต ปลายคริสตศ์ตวรรษที	 18  
 (ภาพที	 
�6) (ซา้ยล่าง) และจิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที	 19  
 (ภาพที	 
�:) (ขวาล่าง) 
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ภาพที	 
�< การเปรียบเทียบรายละเอียดพระหตัถซ์า้ยของพระมหาวชัรไภรวะ จิตรกรรมทงักาของ 
 วดัโพธิ& เยน็ (ภาพที	 
�*) (ซา้ยบน), จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที	 18  
 (ภาพที	 
�5) (ขวาบน), จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต ปลายคริสตศ์ตวรรษที	 18 
 (ภาพที	 
�6) (ซา้ยล่าง) และจิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที	 19  
 (ภาพที	 
�:) (ขวาล่าง) 
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จากตารางเปรียบเทียบและภาพที	 
�� และ 
�< ดงักล่าวจะเห็นไดว้า่จิตรกรรมทงักา
พระมหาวชัรไภรวะทั>งของวดัโพธิ& เยน็และของทิเบตสมยัคริสตศ์ตวรรษที	 18 และ 19 (ภาพที	 
�5, 

�6 และ 
�: ) ไม่มีภาพใดที	เรียงลาํดบัสัญลกัษณ์ในพระหัตถ์ตามที	ประติมานวิทยาได้ระบุไว ้
ยกเวน้พระหตัถ์คู่หลกัที	ถูกกาํหนดให้ถือกรรตฤกากบักปาล และพระหตัถ์คู่บนสุดที	กาํหนดให้ถือ
หนงัชา้ง หากแต่จิตรกรรมทงักาพระมหาวชัรไภรวะของวดัโพธิ& เยน็ และจิตรกรรมทงักาของทิเบต
สมยัคริสต์ศตวรรษที	 18 และ 19 (ภาพที	 
�5 และ 
�:) แสดงสัญลกัษณ์ในแต่ละพระหัตถ์
เรียงลาํดบัเหมือนกนัทั>งหมด ส่วนจิตรกรรมทงักาทิเบตสมยัปลายคริสตศ์ตวรรษที	 18 (ภาพที	 
�6) 
แสดงสัญลกัษณ์ในแต่ละพระหัตถ์เรียงแตกต่างจากจิตรกรรมทงักาอื	น นอกจากนี> เมื	อพิจารณาถึง
สัญลกัษณ์ต่าง ๆ ในแต่ละพระหตัถจ์ะเห็นไดว้า่ในจิตรกรรมทงัการูปพระมหาวชัรไภรวะทุกภาพที	
นาํมาศึกษานั>นแสดงสัญลกัษณ์ครบถ้วนตามที	ประติมานวิทยาไดร้ะบุไว ้โดยสัญลกัษณ์ในพระ
หตัถข์วาและซา้ยจะจบัคู่เหมือนกนัเสมอ อาทิ จกัรกบัเตาไฟรูปสามเหลี	ยม หรือ ปรศูกบัจาปะ เป็น
ตน้ ยกเวน้การแทนสัญลกัษณ์ วชัระซี	เดียว ดว้ย ทวนในจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ& เยน็ จิตรกรรม
ทงักาทิเบตสมยัคริสตศ์ตวรรษที	 18 และ 19 (ภาพที	 
�5 และ 
�:) 

ทางดา้นสัญลกัษณ์สรรพสัตว ์ 16 ประเภทและเหล่าเทพเจา้ในศาสนาพราหมณ์ที	อยู่
ใต้พระบาทขวาและซ้ายของพระมหาวชัรไภรวะ ในจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ& เย็นถ่ายทอด
รูปลกัษณ์ของสรรพสัตวแ์ละสัตวปี์ก 16 ประเภทอยา่งเรียบง่ายโดยใชสี้ที	แตกต่างกนัแบ่งแยกสัตว์
แต่ละประเภท ทางดา้นเทพเจา้ในศาสนาพราหมณ์นั>นถูกถ่ายทอดในรูปลกัษณ์ทรงเครื	องคลา้ยพระ
โพธิสัตว์ ความแตกต่างของแต่ละพระองค์อยู่ที	จาํนวนพระเศียรและวรรณะเช่นกัน และเมื	อ
เปรียบเทียบกบัจิตรกรรมทงัการูปพระมหาวชัรไภรวะของทิเบตคริสตศ์ตวรรษที	 18 และ 19 (ภาพที	 

�5 และ 
�:) จะเห็นวา่มีการถ่ายทอดรูปลกัษณ์ของสรรพสัตว ์ 16 ประเภทและเทพเจา้ในศาสนา
พราหมณ์คล้ายคลึงกับจิตรกรรมทงัการูปพระมหาวชัรไภรวะของวดัโพธิ& เย็น มีเพียงการเรียง
ตาํแหน่งเทพเจา้ในศาสนาพราหมณ์บางพระองคที์	แตกต่างกนัโดยสังเกตไดจ้ากวรรณะ แต่สําหรับ
จิตรกรรมทงักาทิเบตรูปพระมหาวชัรไภรวะในสมยัปลายคริสตศ์ตวรรษที	 18 (ภาพที	 
�6) ปรากฏ
เทพเจา้ในศาสนาพราหมณ์เพียง 4 พระองค์จากทั>งหมด 8 พระองค์ ซึ	 งต่างจากจิตรกรรมทงัการูป
พระมหาวชัรไภรวะของวดัโพธิ& เยน็ 

การจดัเรียงพระเศียรทั>งเก้าของพระมหาวชัรไภรวะในจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ&
เย็น เป็นอีกรูปลักษณ์หนึ	 งที	ถ่ายทอดได้สอดคล้องตามประติมานวิทยา อีกทั> งสอดคล้องกับ
จิตรกรรมทงักาของทิเบตสมยัคริสต์ศตวรรษที	 18 และ 19 (ภาพที	 
�5 และ 
�:) ถึงกระนั>นการ
จดัเรียงพระเศียรของพระมหาวชัรไภรวะสามารถปรากฏอีกรูปแบบหนึ	ง คือแบ่งเป็น 3 ชั>น ชั>นละ 3 
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พระเศียร ดงัที	ปรากฏในจิตรกรรมทงักาทิเบตรูปพระมหาวชัรไภรวะในสมยัปลายคริสตศ์ตวรรษที	 
18 (ภาพที	 
�6) 

ทางดา้นพระนางวชัรเวตาลีในจิตรกรรมทงักาพระมหาวชัรไภรวะของวดัโพธิ& เย็น 
ปรากฏรูปลกัษณ์ไม่แตกต่างจากจิตรกรรมทงักาทิเบตสมยัคริสตศ์ตวรรษที	 18 และ 19 (ภาพที	 
�5, 

�6 และ 
�:) ที	นาํมาเปรียบเทียบ นั	นคือทรงปรากฏปางดุ มีวรรณะนํ> าเงินอ่อนกวา่พระมหาวชัร
ไภรวะเล็กนอ้ย พระบาทซ้ายเกี	ยวที	พระเพลาของพระมหาวชัรไภรวะและพระบาทขวาเหยียดออก
เสมอกบัพระบาทซ้ายของพระมหาวชัรไภรวะ พระหตัถ์ซ้ายถือกปาลและพระหตัถ์ขวากรรตฤกา 
ซึ	 งบางครั> งพระหตัถ์ขวาของพระนางวชัรเวตาลีก็โอบไปทางดา้นหลงัของพระมหาวชัรไภรวะทาํ
ใหม้องไม่เห็น ดงัเช่นในจิตรกรรมทงักาทิเบตคริสตศ์ตวรรษที	 18 และ 19 (ภาพที	 
�5 และ 
�:) 

จากการเปรียบเทียบเหล่านี> จะเห็นไดว้่าการถ่ายทอดรูปลกัษณ์พระยมานตกะในรูป
พระมหาวชัรไภรวะเน้นความถูกต้องตามประติมานวิทยาที	สําคญัเป็นหลัก อนัได้แก่ วรรณะ 
จาํนวนพระเศียร พระหัตถ์ พระบาท อาสนะ และสัญลกัษณ์ในพระหัตถ์และพระบาท แต่ความ
แตกต่างดา้นรูปแบบในการถ่ายทอดอาจแตกต่างกนัได้ เช่น การจดัเรียงพระเศียร และการลาํดบั
สัญลกัษณ์ในพระหตัถ์ เป็นตน้ ถึงกระนั>นการถ่ายทอดรูปลกัษณ์พระวชัรไภรวะของวดัโพธิ& เยน็ก็
เป็นไปตามแนวประเพณีในจิตรกรรมทงักาของทิเบตสมยัคริสตศ์ตวรรษที	 18 และ 19 ดงัเช่นภาพที	 

�5 และ 
�: เป็นตน้ 

 
2. พระนางสิงหวักตรา ก่อนที	จะอธิบายถึงเนื>อหาเกี	ยวกบัพระนางสิงหวกัตรา ผูศึ้กษา

เห็นวา่ควรอธิบายคาํวา่ ฑากินี ให้เขา้ใจเป็นเบื>องตน้ เนื	องจากพระนางสิงหวกัตราไดรั้บการนบัถือ
วา่เป็นพระฑากินีพระองคห์นึ	 ง ฑากินี หรือในภาษาทิเบตเรียกวา่ คนัโตรมา (Mkhah.hgro.ma) แต่
เดิมนั>นเป็นคาํเรียกเทพเจา้ฝ่ายหญิงชั>นเล็กสุด แต่ภายหลังใช้ในความหมายที	ใกล้เคียงกบัคาํว่า 
โยคินี (Yogini) พระนางฑากินีในพุทธศิลป์ถูกนาํเสนอในท่าทางที	เตน้ระบาํ มีรูปลกัษณ์ทั>งสงบ
และดุร้ายหรือมีพระพกัตร์เป็นสัตว ์คาํว่า ฑากินี ตามรากศพัท์มีความหมายว่า “ผูเ้คลื	อนไปใน
อากาศ” ซึ	 งเป็นชีวิตในสภาวะปล่อยวาง และเคลื	อนอยู่เหนือแรงบนัดาลใจ อนัเป็นแรงบนัดาลใจ
ของการเปิดไปสู่สภาวะว่างเปล่า การเต้นระบําของพระนางฑากินีเป็นสัญลักษณ์ของการ
เปลี	ยนแปลง ซึ	 งในแต่ละขณะคือการรับรู้ใหม่ของสิ	งที	เขา้มากระทบ ลกัษณะเปลือยของพระองค์
เป็นสัญลกัษณ์ขององคค์วามรู้ของความจริงที	ถูกเปิดเผย พระองค์เป็นพลงัของการมีสติ ซึ	 งหน้าที	
ของพระองคคื์อการรวมพลงัเป็นหนึ	งเดียวเพื	อนาํผูป้ฏิบติัธรรมใหเ้ขา้สู่การตั>งนิมิต141 
                                                 

141 Lokesh Chandra, Dictionary of Buddhist Iconography no. 3 (New Delhi : International 

Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1999 – 2003), 872. 
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ในอีกทางหนึ	ง ความหมายของ คนัโตรมา หรือฑากินีในภาษาทิเบต มีที	มาจากคาํวา่ 
คา (mKhah) ซึ	 งหมายถึงสภาวะศูนยตาหรือความวา่ง คาํวา่ โดร (hGro) หมายถึงเคลื	อนไป และคาํ
วา่ มา (Ma) ซึ	 งเป็นคาํสรรพนามใชแ้ทนเพศหญิง คนัโตรมาจึงมีความหมายวา่ สตรีผูท้่องไปในนภา
กาศ142 ดงันั>นคาํวา่ “ฑากินี” หรือ “คนัโตรมา” จึงใชส้ําหรับเรียกผูป้ฏิบติัธรรมฝ่ายหญิงผูบ้รรลุถึง
ความจริงในระดบัสูงสุด143 ในคมัภีร์ลงักาวตารสูตร (Lankavatara Sutra) ระบุวา่ ฑากินี เดิมเป็น
พวกรากษสฝ่ายหญิง (Raksasi) อาศัยอยู่ในป่าช้า เมื	อพระปัทมสัมภวะสอนธรรมะใน
พระพุทธศาสนาให้จึงเปลี	ยนมานบัถือพระพุทธศาสนา เรื	องนี> แสดงถึงการผนวกความเชื	อดั>งเดิม
เข้ามาสู่ความเชื	อทางพระพุทธศาสนา รากษสฝ่ายหญิงจึงกลายมาเป็นเทพเจ้าฝ่ายหญิงของ
พระพุทธศาสนาในที	สุด144 

สําหรับพระนางสิงหวักตรานั> น  พระนามมีความหมายว่า  พระพักตร์สิงห์ 
เช่นเดียวกับพระนามอื	นที	มีความหมายใกล้เคียงกัน อาทิ สิงหาสยา (Simhasya) และสิงหมุข 
(Simhamukha) ในกรณีที	มีพระนามว่า สิงหาสยา ถูกจดัให้เป็นพระนางฑากินีพระองค์หนึ	 งใน
จาํนวน 4 พระองค์ตามคมัภีร์นิษปันนโยคาวลีที	มีพระพกัตร์เป็นสัตวห์รือแสดงสัญลกัษณ์ที	พระ
เศียรเป็นสัตว ์อนัประกอบไปดว้ย หยัสยา (Hayasya) – พระพกัตร์มา้, สุกราสยา (Sukarasya) – พระ
พกัตร์หมู, สวานาสยา (Svanasya) – พระพกัตร์สุนขั และสิงหาสยา – พระพกัตร์สิงห์145 โดยทุก
พระองคป์รากฏในปางดุร้าย เปลือยพระวรกาย กาํลงัเตน้ระบาํบนซากศพ และสวมมาลยัที	ทาํจาก
ศีรษะมนุษย ์ทรงถือกรรตฤกาและกปาลในพระหัตถ์และมีขฏัวางคะพาดไวที้	พระองัสา ทั>งนี>พระ
นางสิงหาสยามีวรรณะนํ>าเงินอมแดง 
 

                                                 
142 Ibid., 876. 
143 Ibid., 872. 
144 Ibid. 
145 Benoytosh Bhattacharyya, The Indian Buddhist Iconography, 319 – 321. 
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ภาพที	 
*| พระนางสิงหวกัตรา จิตรกรรมทงักา ศิลปะของทิเบต คริสตศ์ตวรรษที	 19 
ที	มา : Jeff Watt, Simhamukha (Buddhist Deity) – (Bari Lineage) [Online], accessed 20 December 
2010. Available from http://www.himalayanart.org/image.cfm/424.html 

 
ในพระพุทธศาสนาลทัธิวชัรยานแบบทิเบต พระนางสิงหวกัตรา หรือสิงหมุข ถูก

เรียกวา่ เซงเตินมา (Sen-gdon-ma) หรือ เซงเตินมาเงินโม (Sen-gdon-ma snon-mo) ซึ	 งหมายถึง พระ
นางสิงหวกัตรานํ> าเงิน เมื	อปรากฏในพุทธศิลป์ทรงมีวรรณะนํ> าเงิน ยกเวน้ส่วนพระเศียรเป็นสิงห์
วรรณะขาว พระเกศาสยายลุกชนั พระองคก์าํลงัอยูใ่นท่วงท่าเตน้ระบาํโดยประทบัยืนแบบอรรธปร
ยงักาสนะบนซากศพมนุษย ์อนัสื	อถึงอาํนาจของพระองคที์	อยูเ่หนือความชั	วร้าย ทรงถือสัญลกัษณ์
ประจาํพระองค์ ไดแ้ก่ กรรตฤกา ในพระหัตถ์ขวาโดยชูขึ>นเหนือพระเศียร และกปาลในพระหัตถ์
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ซา้ยซึ	 งถือไวใ้นระดบัพระอุระ พระองคท์รงประคองขฏัวางคะพาดไวที้	พระองัสาซ้าย และทรงสวม
ศิราภรณ์ตาบกะโหลก 5 ตาบ และทรงเครื	องแต่งกายอยา่งธรรมบาล146 

การปรากฏรูปลกัษณ์ดงักล่าวของพระนางสิงหวกัตรามีทั>งแบบพระองค์เดี	ยวหรือ
อาจปรากฏร่วมกบัพระนางฑากินีพระองคอื์	น โดยเฉพาะพระนางฑากินีที	มีพระเศียรเป็นสัตว ์เช่น 
พระนางพยัฆรว ักตรา  (Vyaghravaktra)  ซึ	 ง มีพระเศียรเ ป็นเสือ และพระนาง ริกษวักตรา 
(Rikshavaktra) ซึ	 งมีพระเศียรเป็นหมี147 ดงัเช่นจิตรกรรมทงักาพระนางสิงหวกัตราของทิเบตสมยั
คริสตศ์ตวรรษที	 19 (ภาพที	 
*|) ซึ	 งพระนางสิงหวกัตราประทบัเป็นองคป์ระธานอยูต่รงกลางภาพ
ขนาดใหญ่ และส่วนดา้นล่างของภาพ คือ พระนางพยฆัรวกัตรา ประทบัอยูเ่บื>องขวา และพระนาง
ริกษวกัตราประทบัอยูเ่บื>องซา้ยของพระองค ์

นอกจากนี>สถานะของพระนางสิงหวกัตรายงัปรากฏเป็นบริวารของพระนางปัลเดน 
ลาโม โดยคู่กบัพระนางฑากินี มกรวกัตรา (Makaravaktra) ซึ	 งมีวรรณะนํ> าเงินและมีพระเศียรเป็น
มกร แต่ในกรณีนี> พระนางสิงหวกัตราจะมีวรรณะแดง โดยยงัคงมีพระเศียรเป็นสิงห์ ถือกรรตฤ
กาและกปาล148 

จิตรกรรมทงัการูปพระนางสิงหวกัตรา (ภาพที	 
*�) ที	เป็นกรณีศึกษาถูกเก็บรักษาไว้
ในกรอบกระจกที	ห้องทาํสมาธิของวดัโพธิ& เยน็ มีขนาด 62 x 48 เซนติเมตร สร้างดว้ยเทคนิคสีฝุ่ น
บนกระดาษ องคป์ระกอบถูกจดัอยา่งเรียบง่ายโดยเนน้ความสําคญัที	พระนางสิงหวกัตราซึ	 งประทบั
อยูกึ่	งกลางภาพท่ามกลางหมู่เมฆหลากสีที	ลอ้มรอบอยูเ่บื>องหลงัพระองค ์

พระนางสิงหวกัตราในจิตรกรรมทงักานี> มีวรรณะนํ> าเงินยกเวน้ส่วนของพระเศียรซึ	 ง
เป็นเศียรของสิงห์มีวรรณะขาว ทรงแสดงปางดุนั	นคือ มีพระเนตรเบิกโต มีพระเนตรที	สามกลาง
พระนลาฏ พระโอษฐ์อา้เผยให้เห็นพระทาฐะ พระชิวหามว้น พระมสัสุขดมว้นเป็นเม็ดรูปกน้หอย 
พระขนงและพระเกศาสีทองลุกชนัดุจเปลวเพลิง หากแต่ปลายพระเกศานั>นมีลกัษณะมว้นขดและ
เรียงเป็นแนวจากกึ	 งกลางรอบพระเศียรจนดูคลา้ยกบัเป็นวงกลมสีทองเบื>องหลงัพระเศียรสิงห์ ที	
พระหัตถ์ขวาถือกรรตฤกาชูขึ>นเหนือพระเศียร พระหัตถ์ซ้ายถือกปาลซึ	 งบรรจุเลือดไวเ้ต็มอยู่ใน
ระดบัพระอุระ และที	พระกรซ้ายทรงประคองขฏัวางคะ พระองค์ประทบัแบบอรรธปรยงักะโดย
พระบาทซา้ยเหยียบบนร่างของมนุษยห์รือซากศพ และอยูบ่นฐานอาทิตยแ์บนสีทองบนปัทมาสนะ

                                                 
146 Lokesh Chandra, Dictionary of Buddhist Iconography no. 3, 722. 
147 Alice Getty, The Gods of Northern Buddhism : Their History, Iconography and Progressive 

Evolution through the Northern Buddhist Countries, 140. 
148 Ibid., 149. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



380 

กลีบหลากสี ทั>งนี> ปัทมาสนะยงัตั>งอยู่ภายในบ่อเลือดรูปสามเหลี	ยมสีนํ> าเงินมีเปลวไฟอีกชั>นหนึ	 ง 
พระนางสิงหวกัตราทรงฉลองพระองคด์ว้ยหนงัเสือที	พระเพลาและหนงัมนุษยที์	พระองัสา ที	พระ
เศียรทรงศิราภรณ์กะโหลก 5 ตาบ และทรงประดับพระวรกายด้วยเครื	 องประดับทองและ
เครื	องประดบักระดูก อนัไดแ้ก่ สร้อยพระศอเส้นยาวและสั>น พาหุรัด ทองพระกรและทองพระบาท 
นอกจากนี>ยงัทรงคลอ้งมาลยัที	ร้อยจากศีรษะมนุษยแ์ละคลอ้งผา้คลอ้งพระองัสาสีเขียวร่วมดว้ย 

 

 
 

ภาพที	 
*� พระนางสิงหวกัตรา จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ& เยน็ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 
 

เมื	อเปรียบเทียบจิตรกรรมทงักาพระนางสิงหวกัตราของวดัโพธิ& เย็นกบัประติมาน
วิทยาขา้งตน้แล้ว จะเห็นว่ามีรูปลกัษณ์สอดคล้องกบัประติมานวิทยาของพระนางสิงหวกัตราที	
ปรากฏร่วมกบัพระนางพยฆัรวกัตราและพระนางริกษวกัตรา หากแต่ในจิตรกรรมทงักาพระนาง
สิงหวกัตราของวดัโพธิ& เยน็นั>นปรากฏพระองคเ์ดี	ยว รูปลกัษณ์ดงักล่าวสอดคลอ้งกบัจิตรกรรมทงักา
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ของทิเบตที	ถ่ายทอดรูปลักษณ์ของพระนางสิงหวกัตราด้วย เช่น จิตรกรรมทังกาทิเบตสมัย
คริสตศ์ตวรรษที	 18 (ภาพที	 
*
) และ 19 (ภาพที	 
*| และ 
*�) 

 

 
 

ภาพที	 
*
 พระนางสิงหวกัตรา จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที	 18 
ที	มา : Jeff Watt, Simhamukha (Buddhist Deity) – (Bari Lineage) [Online], accessed 20 December 
2010. Available from http://www.himalayanart.org/image.cfm/887.html 
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ภาพที	 
*� พระนางสิงหวกัตรา จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที	 19 
ที	มา : Jeff Watt, Simhamukha (Buddhist Deity) – (Bari Lineage) [Online], accessed 20 December 
2010. Available from http://www.himalayanart.org/image.cfm/:
|66.html 
 

อยา่งไรก็ตามจากตวัอยา่งจิตรกรรมทงักาของทิเบตรูปพระนางสิงหวกัตราที	ไดน้าํมา
เทียบเคียงนั>น จะเห็นว่าจิตรกรรมทงักาทิเบตสมยัคริสต์ศตวรรษที	 18 (ภาพที	 
*
) มีบ่อเลือดรูป
สามเหลี	ยมสีนํ> าเงินมีเปลวไฟรองรับปัทมาสนะของพระนางสิงหวกัตรา เช่นเดียวกบัที	พบไดใ้น
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จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ& เยน็ ซึ	 งต่างจากจิตรกรรมทงักาทิเบตในคริสตศ์ตวรรษที	 19 (ภาพที	 
*| 
และ 
*�) ที	ไม่ปรากฏบ่อเลือดรูปสามเหลี	ยมเช่นนี>  แมว้า่สัญลกัษณ์ดงักล่าวไม่ไดถู้กระบุไวใ้นประ
ติมานวทิยา แต่ก็ไม่ใช่สิ	งผดิปกติที	จะพบเห็นบ่อเลือดรูปสามเหลี	ยมรองรับปัทมาสนะในพุทธศิลป์
ของทิเบตรูปพระนางสิงหวกัตรา บ่อเลือดรูปสามเหลี	ยมสีนํ> าเงินและมีเปลวไฟนี> ถูกเรียกในภาษา
ทิเบตวา่ ทุซุม ตามการเรียกของ มิกมาร์ เซริง ศิลปินจิตรกรรมทงักาชาวทิเบต มกัปรากฏรองรับปัท
มาสนะของพระธรรมบาลปางดุเป็นบางครั> ง 

 

 
 

ภาพที	 
** พระนางสิงหวกัตรา จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต ปลายคริสตศ์ตวรรษที	 �� 
ที	มา : Hugo E. Kreijger, Tibetan Painting : the Jucker Collection (London : Serindia Publications, 

2001), 119. 
 

การปรากฏรูปพระนางสิงหวกัตราในจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ& เย็น แมไ้ม่แสดง
ความเกี	ยวขอ้งกบับุคคลใดภายในจิตรกรรมเดียวกนั  แต่จากการอธิบายภาพจิตรกรรมทงัการูปพระ
นางสิงหวกัตราของทิเบตสมยัปลายคริสตศ์ตวรรษที	 18 (ภาพที	 
**) ซึ	 งมีรูปลกัษณ์เช่นเดียวกบัที	
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ปรากฏในจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ& เยน็ โดย ฮูโก อี ไครจเจอร์ (Hugo E. Kreijger) ระบุวา่พระ
นางสิงหวกัตราทรงเป็นพระธรรมบาลพระองค์หนึ	งของนิกายนิงมะ149 เนื	องจากปรากฏพระปัทม
สัมภวะอยู่ทางมุมซ้ายบนของภาพ ขอ้มูลนี> ขดัแยง้กบัการอธิบายบทบาทของพระนางสิงหวกัตรา
ของเจฟ วตัต์150 ผู ้อาํนวยการและภัณฑารักษ์ของฐานข้อมูลศิลปะหิมาลัย (Himalayan Art 
Resources) ที	ระบุว่าพระนางสิงหวกัตรา (ในฐานขอ้มูลใช้พระนามว่า สิงหมุข) ที	มีรูปลกัษณ์
ดงักล่าวมีความเกี	ยวขอ้งกบันิกายเกลุก สาเกีย และกาจู ซึ	 งเป็นนิกายปฏิรูป ส่วนพระนางสิงหวกั
ตราในนิกายนิงมะหรือนิกายเดิมนั>นจะมีวรรณะแดง และหนึ	งในปางจาํนวนมากมายของพระปัทม
สัมภวะ ดงัเช่น จิตรกรรมทงักาทิเบตสมยัคริสต์ศตวรรษที	 19 (ภาพที	 
*5) อีกทั>งไม่มีความ
เกี	ยวขอ้งกบัพระนางสิงหวกัตราของนิกายปฏิรูปแต่อยา่งใดแมว้า่จะมีพระนามเหมือนกนั151 อยา่งไร
ก็ตามพระนางสิงหวกัตราของนิกายปฏิรูปที	มีวรรณะนํ> าเงินและพระเศียรสิงห์วรรณะขาว ก็ปรากฏ
อยู่ร่วมในจิตรกรรมทงักาของทิเบตรูปพระปัทมสัมภวะไดเ้ช่นกนั ดงัจิตรกรรมทงักาทิเบตปลาย
คริสต์ศตวรรษที	 �� (ภาพที	 
**) จึงเป็นไปไดที้	รูปลกัษณ์ดงักล่าวสามารถปรากฏไดใ้นพุทธศิลป์
ของนิกายนิงมะโดยที	ไม่ไดมี้วรรณะแดง แต่แสดงสถานะของพระนางสิงหวกัตราประจาํนิกายนิง
มะ 

ดงันั>นจึงเป็นไปไดที้	การสร้างจิตรกรรมทงัการูปพระนางสิงหวกัตรามีจุดประสงค์
เพื	อให้เป็นพระธรรมบาลพระองค์หนึ	 งในนิกายนิงมะ แต่ถูกสร้างในรูปลกัษณ์ที	ปรากฏอยู่ใน
จิตรกรรมทงักาทิเบตของนิกายปฏิรูป 
 

                                                 
149 Hugo E. Kreijger, Tibetan Painting : the Jucker Collection (London : Serindia Publications, 

2001), 118. 
150 เจฟ วตัต ์เคยดาํรงตาํแหน่งภณัฑารักษที์	พิพิธภณัฑรู์บิน (Rubin Museum of Art) ที	เมืองนิวยอร์ก 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ	งเป็นแหล่งรวบรวมศิลปะหิมาลยัและทิเบตที	ใหญ่ที	สุดแห่งหนึ	งในทวปีอเมริกาเหนือ 
151 Jeff Watt, Buddhist Deity : Simhamukha Main Page [Online], accessed 8 June 2011. Available 

from http://www.himalayanart.org/search/set.cfm?setID=153 
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ภาพที	 
*5 พระนางสิงหวกัตราตามความเชื	อของนิกายนิงมะ จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต 
 คริสตศ์ตวรรษที	 19 
ที	มา : Jeff Watt, Simhamukha (Buddhist Deity) – Red [Online], accessed 8 June 2011. Available 
from http://www.himalayanart.org/image.cfm/6�5.html 

 
พระอาจารย์และบุคคลสําคัญในประวตัิศาสตร์ของทเิบต 

การใหค้วามเคารพพระอาจารยป์ระดุจพระพุทธเจา้หรือพระโพธิสัตวพ์ระองคห์นึ	 ง เป็น
ประเพณีความเชื	อสําคญัของพระพุทธศาสนาลทัธิวชัรยานแบบทิเบต และไม่เพียงพระอาจารยที์	
ศิษยผ์ูน้ั>นไดมี้ความเกี	ยวขอ้งโดยตรงเท่านั>น หากแต่ยงัเคารพบูชาพระอาจารยป์ระจาํนิกายรุ่นก่อน
หนา้อีกดว้ย นอกจากนี>ความเชื	อเกี	ยวกบัการกลบัชาติมาเกิด หรือการนิรมานกายของพระพุทธเจา้
หรือพระโพธิสัตวต่์าง ๆ ลงมาเป็นร่างมนุษยผ์ูป้ระเสริฐ ยงัเป็นอีกความเชื	อสําคญัที	ส่งอิทธิพลใน
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วฒันธรรมของทิเบต ดังนั> นจึงปรากฏการสร้างรูปลักษณ์พระอาจารย์หรือบุคคลสําคัญทาง
ประวติัศาสตร์เอาไวใ้นพุทธศิลป์ดว้ย โดยใชล้กัษณะเฉพาะบ่งชี> ถึงบทบาทสําคญัของพระอาจารย์
หรือบุคคลสําคญันั>น ๆ อาทิ เครื	องทรง รูปแบบหมวกประจาํนิกาย สัญลกัษณ์ในพระหตัถ์หรือวาง
ไวบ้นดอกบวั มุทรา และท่าทาง เป็นตน้ 

 
1. พระปัทมสัมภวะ พระปัทมสัมภวะเป็นบุคคลสําคญัทางประวติัศาสตร์ของทิเบต

ในช่วงคริสตศ์ตวรรษที	 8 โดยเฉพาะดา้นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาลทัธิวชัรยาน ท่านเป็นพระ
อาจารยด์า้นพระพุทธศาสนาชาวอินเดียจากแควน้อุทยาน (Uddiyana) หรือแควน้สวทั (Swat) ซึ	 ง
ปัจจุบนัอยู่ในประเทศปากีสถาน ไดรั้บการอญัเชิญจากพระเจา้ตรี�ซง เตเซ็น พระธรรมราชาของ
ทิเบตในขณะนั>น ให้มาเผยแผแ่ละวางรากฐานพระพุทธศาสนาอย่างมั	นคง พระปัทมสัมภวะไดใ้ช้
เวลาเผยแผพ่ระพุทธศาสนาในทิเบตอยูเ่ป็นเวลาประมาณ 50 ปี ก่อตั>งนิกายนิงมะ และสร้างวดัซมัเย
อนัเป็นวดัแห่งแรกทางพระพุทธศาสนาของทิเบต 

อีกด้านหนึ	 ง ชีวประวติัของพระปัทมสัมภวะได้รับการบันทึกเรื	 องราวไวอ้ย่าง
น่าสนใจจนเสมือนเป็นตาํนานอนัศกัดิ& สิทธิ&  ดงัเช่นปรากฏในประวติัว่าท่านไดพ้ิชิตเทพเจา้ดั>งเดิม
และเปลี	ยนให้เทพเจา้เหล่านั>นกลายมาเป็นธรรมบาลผูป้กป้องพระพุทธศาสนาเป็นตน้ ประวติัอนั
น่าอศัจรรยข์องพระปัทมสัมภวะระบุว่าท่านกาํเนิดจากดอกบวัที	ผุดขึ>นกลางทะเลสาบธนโกศะ 
(Dhanakosha) ที	แควน้อุทยานซึ	งดอกบวันี>ผดุขึ>นจากรุ้งที	เปล่งออกจากพระชิวหาของพระพุทธเจา้อ
มิตาภะเพื	อช่วยเหลือประชาชนผูทุ้กข์ยากในแควน้อุทยาน เมื	อแรกกาํเนิดในดอกบวันั>นพระปัทม
สัมภวะเป็นเด็กชายอายุ 8 ขวบ กษตัริยอิ์นทรภูติ (Indrabhuti) ผูค้รองแควน้อุทยานไดรั้บท่านเป็น
พระโอรสบุญธรรมและเป็นรัชทายาท เมื	อพระปัทมสัมภวะขึ> นปกครองแล้วได้นําความ
เจริญรุ่งเรืองกลบัมาสู่แควน้อุทยาน แต่ท่านกลบัเหนื	อยหน่ายกบัราชกิจ หากประสงค์ที	จะเขา้สู่ร่ม
พระศาสนา เมื	อพระเจา้อิทรภูติไม่อนุญาต พระปัทมสัมภวะจึงไดส้ังหารบุตรชายขุนนางจนทาํให้
ท่านถูกเนรเทศ ซึ	 งเป็นไปตามแผนการที	ท่านไดว้างไวจ้นสามารถเดินทางออกศึกษาพระธรรมได้152 

พระปัทมสัมภวะออกศึกษาพระศาสนาทั	วทั>งอินเดีย และอาศยัอยูใ่นสุสานสําคญั � 
แห่ง ซึ	 งเป็นสถานที	สาํหรับการบาํเพญ็เพียรในทางตนัตระ จนกระทั	งมีความชาํนาญดา้นพระธรรม
ทั>งมหายานและวชัรยาน มนตค์าถา การปฏิบติัสมาธิ และอิทธิฤทธิ& ต่าง ๆ ภายหลงัจากท่านเดินทาง
ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทิเบตและพาํนกัอยู่เป็นเวลาราว 5| ปี หลงัจากนั>นท่านไดห้ายตวัไป

                                                 
152 John C. Huntington and Dina Bangdel, The Circle of Bliss : Buddhist Meditational Art, 150. 
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อย่างลึกลบั โดยไดรั้บการกล่าววา่ท่านไดป้กครองเหนือยกัษ์ทั>งหลาย และไดไ้ปเผยแผ่คาํสอนยงั
สรวงสวรรคด์ว้ย153 

จากเรื	องราวชาติกาํเนิดอนัน่าอศัจรรยข์องพระปัทมสัมภวะ จึงเป็นที	มาของนามของ
ท่านซึ	 งมีความหมายวา่ ผูก้าํเนิดจากดอกบวั หรือในภาษาทิเบตวา่ เปมาจุงเน (Pad-ma hbyun-gnas) 
หรืออีกนามหนึ	งคือ อุเกียนปะ (U-rgyan-pa) ซึ	 งมีความหมายวา่ ผูม้าจากแควน้อุทยาน154 อีกทั>งชาว
ทิเบตมกัเรียกท่านวา่ คุรุริมโปเช (Guru Rinpoche) ซึ	 งหมายถึงพระอาจารยผ์ูย้ิ	งใหญ่ และยงัยกยอ่ง
ท่านวา่เป็นพระพุทธเจา้องคที์	สอง รูปลกัษณ์ของท่านที	ปรากฏโดยทั	วไปเป็นรูปโยคี มีมสัสุเล็กนอ้ย 
หตัถข์วาถือวชัระในระดบัอุระ ส่วนหตัถซ์า้ยถือกปาลซึ	งบรรจุนํ>าอมฤตไวที้	ตกั และประคองขฏัวาง
คะอนัเป็นสัญลกัษณ์สําคญัของท่านไวที้	องัสาซ้าย พระปัทมสัมภวะประทบัแบบวชัราสนะ ทรง
เครื	องแบบกษตัริยทิ์เบตและห่มจีวรทบัอีกชั>นหนึ	ง นอกจากนี>ยงัสวมหมวกซึ	งมีรูปแบบเฉพาะคลา้ย
รูปดอกบวัตูม และประดบัดว้ยดวงอาทิตยแ์ละดวงจนัทร์เสี> ยวอนัแสดงถึงการบรรลุการเป็นโยคี บน
ยอดหมวกปักดว้ยวชัระและขนนกอินทรีอนัแสดงถึงอาํนาจของท่าน155 

การปรากฏรูปลักษณ์ดังกล่าวนี> บ่อยครั> งพระปัทมสัมภวะจะปรากฏร่วมกับนาง
ปราชญาของท่าน 
 พระองค์ คือ พระนางมณัฑรวะ (Mandarava) ซึ	 งเป็นเจา้หญิงอินเดีย และพระ
ราชินีแห่งทิเบตซึ	งมีพระนามวา่ เยเช โซเกียล (Yeshe Tsogyal) พระนางมณัฑรวะและพระนางเยเช 
โซเกียล จะฉลองพระองคง์ดงามราวนางสวรรคใ์นรูปแบบเหมือนกนั แต่ก็มีพุทธศิลป์อยูไ่ม่นอ้ยที	
ฉลองพระองคแ์ตกต่างกนั โดยพระนางมณัฑรวะฉลองพระองคแ์บบชาวอินเดีย ส่วนพระนางเยเช 
โซเกียล ฉลองพระองคแ์บบเจา้หญิงทิเบตที	ดูหนาหนกั ดว้ยฉลองพระองคล์กัษณะดงักล่าวนี> เป็นสิ	ง
บ่งชี> ถึงความแตกต่างของนางปราชญา 
 พระองค์ไดเ้ป็นอย่างดี สัญลกัษณ์ที	นางปราชญาทั>งสอง
พระองค์ถืออยู่ก็เป็นเครื	องบ่งชี> พระองคไ์ดน้อกเหนือไปจากฉลองพระองค์ นั	นคือ พระนางมณัฑ
รวะจะทรงถือกลศแห่งอายยุนื ซึ	 งสื	อวา่พระองคบ์รรลุถึงความเป็นอมตะ และพระนางเยเช โซเกียล 
ทรงถือกปาล156 

นอกจากนี>พระปัทมสัมภวะยงัปรากฏรูปลกัษณ์ที	แตกต่างกนัออกไปอีก � ปาง หรือ
ที	เรียกว่า ชานเกีย (Tshan gya) ซึ	 งสื	อความหมายถึงการถ่ายทอดคาํสอนของท่านที	มีหลากหลาย

                                                 
153 Ibid. 
154 Alice Getty, The Gods of Northern Buddhism : Their History, Iconography and Progressive 

Evolution through the Northern Buddhist Countries, 176. 
155 John C. Huntington and Dina Bangdel, The Circle of Bliss : Buddhist Meditational Art, 150. 
156 Ibid. 
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วธีิการเพื	อใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการ สติปัญญา และอารมณ์ของศิษยแ์ต่ละคน157 และยงัสื	อแทน
ถึงปัญญาและความเมตตาของท่านที	เผยแผอ่อกไปในหลากหลายสถานที	 ปางทั>งแปดนี>ประกอบไป
ด้วยรูปลักษณ์ของพระพุทธเจ้าแบบสัมโภคกาย  พระพุทธเจ้าแบบนิรมาณกาย พระภิกษุสงฆ ์
กษตัริย ์ขนุนาง โยคี ธรรมบาลและยกัษ ์โดยปรากฏนามต่าง ๆ ดงันี>  

�. อุรเกียน ดอร์เจ ชงั (Urgyan Dorje Chang) (ภาพที	 
*6 ซ้าย) ซึ	 งหมายถึง ผูถื้อ
วชัระจากแควน้อุทยาน ท่านแสดงรูปลกัษณ์ที	มีวรรณะนํ> าเงิน ถือวชัระในหัตถ์ขวาและฆณัฏาใน
หัตถ์ซ้าย ทรงเครื	องแบบพระโพธิสัตวแ์ละประทบัแบบวชัราสน์โดยอยู่ในปางยบั – ยมักบันาง
ปราชญา คือ พระนางเยเช โชเกียล ซึ	 งถือกปาลในพระหัตถ์ซ้าย นามของพระอุรเกียน ดอร์เจ ชัง 
และรูปลกัษณ์ดงักล่าวนี>  สื	อถึงการที	พระปัทมสัมภวะไดรั้บคาํสอนมหาโยคะจากพระอาทิพุทธใน
สรวงสวรรค ์การพรรณนารูปลกัษณ์ของท่านจึงดูเสมือนเป็นพระพุทธเจา้วชัรธร158 


. เปมาจุงเน (ภาพที	 
*6 ขวา) หรือ ผูก้าํเนิดจากดอกบวั ปางนี>ท่านแสดงรูปลกัษณ์
แบบพระภิกษุโดยสวมจีวรและหมวกแดงประจาํนิกายนิงมะ ถือกปาลซึ	งบรรจุนํ> าอมฤตในหตัถ์ขวา
และกระทาํวรทมุทราในหัตถ์ซ้าย ปางนี> สื	อแทนถึงการเขา้สู่หลกัคาํสอนทางพระพุทธศาสนาและ
หนทางของพระโพธิสัตวข์องพระปัทมสัมภวะ 

�. โลเดน โชกเซ (Lodan Chogsey) (ภาพที	 
*: ซา้ย) นามนี>หมายถึง พระอาจารยผ์ูมี้
ปัญญาและความปรารถนาอยา่งสูงสุด159 ปางนี> พระปัทมสัมภวะอยูใ่นรูปลกัษณ์แบบขุนนาง ถือฑ
มรุในหตัถข์วาซึ	 งยกขึ>นและกปาลซึ	งบรรจุนํ>าอมฤตในหตัถซ์า้ย 

*. ปัทมะ เกียลโป (Padma Gyalpo) (ภาพที	 
*: ขวา) นามนี> หมายถึง ราชาแห่ง
ดอกบวั ปางนี> พระปัทมสัมภวะอยู่ในรูปลกัษณ์อย่างกษตัริย ์ถือฑมรุในหัตถ์ขวาซึ	 งยกขึ>น และถือ
กระจกในหัตถ์ซ้าย ปางนี> สื	อแทนพระปัทมสัมภวะในครั> งที	ดาํรงสถานะยุวกษตัรยผ์ูก้าํเนิดจาก
ดอกบวั และเป็นผูน้าํความเจริญรุ่งเรืองมาสู่แควน้อุทยาน 

5. ญีมา โอดเซอร์ (Nyima Odzer) (ภาพที	 
*� ซ้าย) นามนี> หมายถึง รัศมีของพระ
อาทิตย ์ปางนี>พระปัทมสัมภวะปรากฏรูปลกัษณ์เป็นโยคี มีวรรณะทอง สวมศิราภรณ์กะโหลกและ
นุ่งห่มหนงัเสือ ถือขฏัวางคะในหัตถ์ขวา และปรากฏรัศมีของพระอาทิตยแ์ผ่ลาํแสงออกจากหัตถ์
ซ้าย นาม ญีมา โอดเซอร์ และรูปลกัษณ์ของพระปัทมสัมภวะปางนี>  มีที	มาจากการสั	งสอนเหล่าฑา

                                                 
157 Ibid. 
158 Ibid., 152. 
159 Ibid. 
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กินีในสุสานแห่งความปิติสุขในแควน้แคชมีร์เป็นเวลา 5 ปี อีกทั>งเป็นปางที	ท่านไดพ้าํนกัในสวรรค ์
อกนิฏฐะ (Akanishta) พร้อมทั>งไดรั้บการสั	งสอนโดยตรงจากพระอาทิพุทธสมนัตภทัร160 

6. ศากยะ เซงเก (Shakya Senge) (ภาพที	 
*� ขวา) นามนี>หมายถึง สิงห์แห่งศากยวงศ ์
มีรูปลกัษณ์คลา้ยคลึงกบัพระพุทธเจา้ศากยมุนี คือ นุ่งห่มจีวร ประทบัแบบวชัราสน์ หตัถ์ขวากระทาํ
ภูมิสปรรศมุทรา หัตถ์ซ้ายกระทาํสมาธิและอุม้บาตร บางครั> งปรากฏรูปลกัษณ์ที	แตกต่างออกไป
เล็กนอ้ย คือ พระศากยะ เซงเก จะกม้พกัตร์ลงเล็กนอ้ย หตัถ์ขวาถือวชัระและกระทาํอภยัมุทรา ส่วน
หตัถ์ซ้ายจบับาตรที	วางอยูบ่นเพลา ปางนี> สื	อแทนพระปัทมสัมภวะไดรั้บการบวชจากพระอานนัท ์
(Ananda) และศึกษาพระธรรมอย่างเขา้ใจถ่องแท ้อีกทั>งยงัสื	อถึงความดีพร้อมอนับริสุทธิ& และการ
ฝึกตน 

:. ดอร์เจ โตรโล (Dorje Drolo) (ภาพที	 
*< ซ้าย) นามนี>หมายถึง วชัระผูป้ลอบโยน
สรรพสัตว ์ปางนี> ของพระปัทมสัมภวะมีวรรณะแดง รูปลกัษณ์คลา้ยยกัษ์ดุร้าย เกศาหยิกยาวและ
มว้น โอษฐ์ไม่เปิดอา้ มีพระเนตรที	สามกลางพระนลาฏ สวมเสื>อคลุมยาวแบบชนชั>นสูงของทิเบต
และห่มจีวรทบัอีกชั>น พระดอร์เจ โตรโลประทบัยืนแบบอาลีฒะบนหลงัเสือตวัเมียที	ดุร้าย กวดั
แกวง่วชัระในหัตถ์ขวาและถือกิลาในหัตถ์ซ้าย พระปัทมสัมภวะปรากฏในปางดุร้ายนี> เมื	อท่านสั	ง
สอนเหล่าฑากินีที	สุสานในโขตาน อีกทั>งการปรากฏปางดุร้ายนี> เพื	อการพิชิตปิศาจและพลงัชั	วร้าย 

�. เซงเก ตราต็อก (Senge Dradog) (ภาพที	 
*< ขวา) นามนี> หมายถึง สิงโตคาํราม 
เป็นนามที	ได้รับเมื	อพระปัทมสัมภวะชนะการโต้วาทีที	โพธิคยา (Bodhgaya) ซึ	 งได้เปลี	ยนคน
มากมายให้หันมานบัถือพระพุทธศาสนา พระเซงเก ตราต็อกมีวรรณะนํ> าเงินเขม้ รูปลกัษณ์คลา้ย
ธรรมบาล เกศาชี>ตั>ง สวมศิราภรณ์กะโหลกและมาลยัที	ร้อยจากศีรษะมนุษยส์ด นุ่งหนงัเสือและห่ม
หนงัสิงโตที	องัสะ ท่านถือวชัระในหตัถ์ขวาและกระทาํดชันีมุทราที	หตัถ์ซ้าย นอกจากนี> พระปัทม
สัมภวะปรากฏปางนี> เพื	อสั	งสอนเหล่าฑากินีในเนปาลเป็นเวลา 5 ปีดว้ย 

                                                 
160 Ibid. 
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ภาพที	 
*6 อุรเกียน ดอร์เจ ชงั (ซา้ย) และ เปมาจุงเน (ขวา) 
ที	มา : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : International 

Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), 544. 
 

   
 

ภาพที	 
*: โลเดน โชกเซ (ซ้าย) และ ปัทมะ เกียลโป (ขวา) 
ที	มา : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : International 

Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), 544. 
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ภาพที	 
*� ญีมา โอดเซอร์ (ซา้ย) และ ศากยะ เซงเก (ขวา) 
ที	มา : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : International 

Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), 545. 
 

   
 

ภาพที	 
*< ดอร์เจ โตรโล (ซา้ย) และ เซงเก ตราต็อก (ขวา) 
ที	มา : Lokesh Chandra and Raghu Vira, Buddhist Iconography (New Delhi : International 

Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, 1991), 545. 
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การสร้างพุทธศิลป์เกี	ยวกบัปางทั>งแปดของพระปัทมสัมภวะ มีทั>งแบบปรากฏเป็น
องคป์ระธานขนาดใหญ่ หรือปรากฏขนาดเล็กเป็นรายละเอียดโดยรอบองคป์ระธานของภาพ ดงัเช่น 
จิตรกรรมทงักาสมยัคริสต์ศตวรรษที	 19 (ภาพที	 
5|) ที	ปางทั>งแปดอยู่รอบพระปัทมสัมภวะ ทั>งนี>
ปรากฏนางปราชญาของพระปัทมสัมภวะอยูที่	เบื>องซา้ยและขวาของพระองค ์รวมทั>งปรากฏพระอมิ
ตายสุและพระภิกษุองคห์นึ	งในตาํแหน่งกึ	งกลางภาพทางตอนบนและล่างตามลาํดบั 
 

 
 

ภาพที	 
5| ปัทมสัมภวะและปางทั>งแปด จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที	 19 
ที	มา : John C. Huntington and Dina Bangdel, The Circle of Bliss : Buddhist Meditational Art 

(Chicago : Serindia Publications; Columbus : Columbus Museum of Art, 2003), 151. 
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จากจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ& เยน็และมูลนิธิพนัดาราที	เป็นกรณีศึกษานั>น พบรูป
พระปัทมสัมภวะในจิตรกรรมทงักาทั>งสองแห่ง โดยแบ่งเป็นจิตรกรรมทงักาที	ถูกเก็บรักษาไวที้	วดั
โพธิ& เยน็ 2 ภาพ (ภาพที	 
6| และ 
66) และมูลนิธิพนัดารา 2 ภาพ (ภาพที	 
5� และ 
5
) 
 

 
 

ภาพที	 
5� พระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทงักาที	วาดโดยศิลปินชาวอมัโด ที	มูลนิธิพนัดารา อ.เมือง  
 จ.นนทบุรี 
 

จิตรกรรมทังการูปพระปัทมสัมภวะของมูลนิธิพันดาราภาพแรก (ภาพที	 
5�) 
ประดิษฐานไวที้	มูลนิธิพนัดารา อ.เมือง จ.นนทบุรี โดยถูกลอ้มกรอบดว้ยผา้ไหมตามแนวประเพณี
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ของทิเบต จิตรกรรมมีขนาด �|5 x 6:.5 เซนติเมตร สร้างดว้ยเทคนิคสีฝุ่ นบนผืนผา้ โดยศิลปิน
จิตรกรรมทงักาชาวแควน้อมัโด (หรือเมืองอาบา เขตปกครองตนเองอาบาของชาวทิเบตและชาว
เชียง มณฑลเสฉวน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน) จิตรกรรมทงัการูปพระปัทมสัมภวะภาพนี>  
รศ. ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ ์ว่าจา้งให้ศิลปินวาดเพื	อนาํมาเป็นพระประธานในพิธีขอที	ดิน
จากเทพยดาเพื	อสร้างพระศานติตารามหาสถูปและพิธีมนตราภิเษกพระปัทมสัมภวะ โดยมีพระ
อาจารย ์กุนเทรอ เมินเกียล ลาเซ ริมโปเช (Kundrol Mongyal Lhasay Rinpoche) เป็นผูท้าํพิธีพุทธา
ภิเษก 

ลกัษณะของจิตรกรรมทงักาพระปัทมสัมภวะของมูลนิธิพนัดารานี>  เนน้ความสําคญัที	
พระปัทมสัมภวะซึ	 งเป็นองค์ประธานของภาพให้มีขนาดใหญ่และประทบัอยู่กึ	 งกลาง โดยมีนาง
ปราชญา 2 พระองค์ประทบัยืนที	เบื>องซ้ายและขวาของพระองค์โดยมีขนาดเล็กกว่า นอกจากนี>
ปรากฏภาพพระอาทิพุทธประทบัในตาํแหน่งกึ	งกลางบนสุดของภาพ โดยมีขนาดเล็กที	สุด บุคคลใน
ภาพทั>งหมดนี> ถูกสร้างให้อยู่ท่ามกลางทิวทศัน์อยา่งวิจิตร โดยเสมือนวา่พระปัทมสัมภวะประทบั
ท่ามกลางป่าเขา ซึ	 งเบื>องบนนั>นปรากฏเมฆและสายรุ้งมากมาย 

รูปลกัษณ์ของพระปัทมสัมภวะในจิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดาราทรงมีวรรณะ
ทอง ปรากฏในร่างของโยคีประทบัวชัราสนะบนปัทมาสนะกลีบหลากสี ท่านมีมสัสุและทาฒิกะ 
เกศายาวเป็นลอนประองัสา โอษฐอ์า้เห็นทนต ์เนตรโตและขนงขมวดชิดซึ	 งคลา้ยปางดุ หากแต่ไม่ดุ
ร้ายเท่าพระธรรมบาล ท่านสวมเสื> อคลุมหลายชั>นแบบกษตัริยทิ์เบตสีนํ> าเงินพร้อมเครื	องประดบั 
และห่มจีวรซอ้นทบัอีกชั>นหนึ	งอนัแสดงถึงสถานะนกับวชของท่าน ท่านสวมรองเทา้บูท้ และหมวก
ทรงห้าเหลี	ยมสีแดงซึ	 งปรากฏสัญลกัษณ์ดวงอาทิตยแ์ละดวงจนัทร์เสี> ยวที	กลางหมวก และที	ยอด
หมวกปรากฏขนนกปักไวโ้ดยมีริ>วผา้สีขาวประดบั และที	กรรณของท่านปรากฏผา้กรรเจียกสีส้มมี
ชายผา้ยาวคลา้ยกบักรรเจียกประดบัศิราภรณ์ของพระโพธิสัตว ์ที	หัตถ์ขวาถือวชัระไวที้	อุระ หัตถ์
ซ้ายวางบนตกัโดยถือกปาลบรรจุผลไมสี้เหลืองหรืออาจเป็นรัตนะไวเ้ต็มและมีกลศนํ> าอมฤตตั>งอยู่
ภายใน และยงัประคองขฏัวางคะพาดไวที้	องัสาซา้ย 

ที	เบื>องซา้ยและขวาของท่านปัทมสัมภวะปรากฏนางปราชญา 
 พระองค ์ไดแ้ก่ พระ
นางมณัฑรวะซึ	 งประทบัอยู่ทางเบื>องขวา และพระนางเยเช โซเกียลประทบัอยู่เบื>องซ้าย พระนาง
มณัฑรวะถือกลศนํ> าอมฤตในหตัถ์ซ้ายและหตัถ์ขวากระทาํวิตรรกมุทรา ส่วนพระนางเยเช โซเกียล
นั>นถือกปาลในหตัถข์วาและหตัถซ์า้ยกระทาํวติรรกมุทรา ทั>งสองพระองคป์ระทบัยืนบนปัทมาสนะ
ซึ	 งมีลักษณะเรียบง่ายมากกว่าปัทมาสนะของพระปัทมสัมภวะ และต่างทรงเครื	 องงดงามแบบ
เทพธิดา 
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ภาพที	 
5
 พระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทงักาจากเมืองธรรมศาลา ที	มูลนิธิพนัดารา อ.เมือง  
 จ.นนทบุรี 
 

ส่วนจิตรกรรมทงักาพระปัทมสัมภวะอีกภาพหนึ	 งที	ประดิษฐานที	มูลนิธิพนัดารา    
อ.เมือง จ.นนทบุรี (ภาพที	 
5
) มีขนาด �5 x 
:.5 เซนติเมตร สร้างดว้ยเทคนิคสีฝุ่ นบนผืนผา้และ
ลอ้มกรอบผา้ตามแนวประเพณีของทิเบต จิตรกรรมทงักานี>  รศ. ดร. กฤษดาวรรณ หงศล์ดารมภ ์ได้
เช่าซื>อจากเมืองธรรมศาลา ประเทศอินเดีย เมื	อปี พ.ศ. 2546 องคป์ระกอบของจิตรกรรมทงักานี> เนน้
ความสําคญัเพียงพระปัทมสัมภวะพระองค์เดียว โดยจดัให้อยู่ท่ามกลางทิวทศัน์ที	เรียบง่ายซึ	 งมี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



396 

รายละเอียดอยู่เพียงเล็กน้อย รูปลกัษณ์ของพระปัทมสัมภวะในจิตรกรรมทงักานี> ไม่แตกต่างจาก
รูปลกัษณ์ของพระปัทมสัมภวะของมูลนิธิพนัดาราอีกภาพหนึ	งในขา้งตน้มากนกั นั	นคือ ปรากฏใน
ร่างของโยคีประทบัแบบลลิตาสนะบนปัทมาสนะกลีบหลากสี สวมรองเทา้บูท้ ที	พระพกัตร์มีมสัสุ
เล็กนอ้ยและขนงขมวด แต่ในรูปนี>พระโอษฐ์หุบและแยม้ยิ>ม ท่านสวมเสื>อคลุมแบบกษตัริยทิ์เบตสี
นํ>าเงินและเครื	องประดบัโดยห่มจีวรสีแดงทบัอีกชั>นหนึ	ง และสวมหมวกหา้เหลี	ยมสีแดงซึ	 งมีขนนก
ปักอยูบ่นยอดแต่ไม่ไดมี้ริ>วผา้ประดบั ในหตัถซ์า้ยถือกปาลวางไวบ้นตกั ซึ	 งกปาลนั>นบรรจุนํ> าอมฤต
และมีกลศนํ>าอมฤตอยูภ่ายใน ส่วนหตัถข์วานั>นถือวชัระแต่พาดไวบ้ริเวณชานุขวา 

เมื	อเปรียบเทียบจิตรกรรมทงัการูปพระปัทมสัมภวะของมูลนิธิพนัดาราทั>งสองภาพ
กบัประติมานวทิยาในขา้งตน้ จะเห็นวา่โดยส่วนใหญ่มีความสอดคลอ้งกนัทั>งการปรากฏในรูปโยคี
และเครื	องทรงแบบกษตัริยน์กับวช โดยเฉพาะอยา่งยิ	งการปรากฏสัญลกัษณ์สําคญัในพระหตัถ์ อนั
ไดแ้ก่ วชัระในหตัถ์ขวา กปาลบรรจุนํ> าอมฤตในหัตถ์ซ้าย และขฏัวางคะที	องัสาซ้าย ความแตกต่าง
ของรูปพระปัทมสัมภวะในจิตรกรรมทงักาทั>งสองภาพมีเล็กนอ้ย คือ พระปัทมสัมภวะในจิตรกรรม
ทงักาของมูลนิธิพนัดารา (ภาพที	 
5�) มีโอษฐ์อา้เห็นทนต ์ในขณะที	พระปัทมสัมภวะในจิตรกรรม
ทงักาของมูลนิธิพนัดาราอีกรูปหนึ	 งนั>น (ภาพที	 
5
) โอษฐ์หุบและแยม้ยิ>ม อีกทั>งลักษณะการ
ประทบัและมุทราของหตัถข์วาของพระปัทมสัมภวะทั>งสองภาพนั>นแตกต่างกนั 
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ภาพที	 
5� พระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที	 17 
ที	มา : Jeff Watt, Padmasambhava – (Main Form) [Online], accessed 9 June 2011. Available from 
http://www.himalayanart.org/image.cfm/90161.html 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



398 

 
 

ภาพที	 
5* พระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที	 18 
ที	มา : Jeff Watt, Padmasambhava – (Main Form) [Online], accessed 9 June 2011. Available from 
http://www.himalayanart.org/image.cfm/361.html 
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ภาพที	 
55 พระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที	 19 
ที	มา : Jeff Watt, Padmasambhava – (Main Form) [Online], accessed 9 June 2011. Available from 
http://www.himalayanart.org/image.cfm/73460.html 
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ภาพที	 
56 พระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที	 19 
ที	มา : Jeff Watt, Padmasambhava – (Main Form) [Online], accessed 9 June 2011. Available from 
http://www.himalayanart.org/image.cfm/���.html 
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ภาพที	 
5: พระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที	 19 
ที	มา : Jeff Watt, Padmasambhava – (Main Form) [Online], accessed 9 June 2011. Available from 
http://www.himalayanart.org/image.cfm/5��.html 
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ภาพที	 
5� พระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที	 19 
ที	มา : Jeff Watt, Padmasambhava – (Main Form) [Online], accessed 9 June 2011. Available from 
http://www.himalayanart.org/image.cfm/�<6.html 
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ภาพที	 
5< พระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที	 19 
ที	มา : Jeff Watt, Padmasambhava – (Main Form) [Online], accessed 9 June 2011. Available from 
http://www.himalayanart.org/image.cfm/�||�.html 

 
หากพิจารณารูปลักษณ์ของพระปัทมสัมภวะในจิตรกรรมทังกาของทิเบต เช่น 

จิตรกรรมทงักาคริสตศ์ตวรรษที	 17 (ภาพที	 
5�), จิตรกรรมทงักาคริสต์ศตวรรษที	 18 (ภาพที	 
5*) 
และจิตรกรรมทงักาคริสตศ์ตวรรษที	 19 (ภาพที	 255 – 
5<) จะเห็นวา่ทุกภาพนั>นถ่ายทอดรูปลกัษณ์
ของพระปัทมสัมภวะในดา้นเครื	องทรงและสัญลกัษณ์สําคญัในพระหัตถ์เหมือนกนั ยกเวน้การ
ประทบัและมุทราของหตัถ์ขวาที	แตกต่างอย่างชดัเจน โดยการประทบัแบ่งได ้2 ลกัษณะ คือ วชัรา
สนะ และลลิตาสนะ ซึ	 งหากพระปัทมสัมภวะประทบัแบบวชัราสนะจะโน้มพระองคไ์ปทางเบื>อง
ซา้ยและหตัถข์วาซึ	 งถือวชัระจะอยูใ่นตาํแหน่งอุระ ดงัเช่นจิตรกรรมทงักาคริสตศ์ตวรรษที	 17 (ภาพ
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ที	 
5�) และจิตรกรรมทงักาคริสต์ศตวรรษที	 19 (ภาพที	 
56 และ 
5:) หรือประทบัวชัราสนะโดย
วรกายตรงและหัตถ์ขวาถือวชัระอยู่ในระดบัอุระ เช่น จิตรกรรมทงักาคริสต์ศตวรรษที	 19 (ภาพที	 

5<)  แต่หากพระปัทมสัมภวะประทบัแบบลลิตาสนะแลว้จะโนม้พระองคไ์ปทางดา้นขวาและหตัถ์
ขวาจะพาดไวก้บัชานุ เช่น จิตรกรรมทงักาคริสตศ์ตวรรษที	 19 (ภาพที	 
55 และ 
5�) อยา่งไรก็ตาม
พระปัทมสัมภวะประทบัลลิตาสนะโดยมีวรกายตรงและหัตถ์ขวาถือวชัระไวที้	อุระก็ปรากฏอยู่
เช่นกนั เช่นจิตรกรรมทงักาคริสต์ศตวรรษที	 18 (ภาพที	 
5*) แต่รูปแบบนี> ไม่แพร่หลายเท่ากบั 2 
รูปแบบดงัที	กล่าวไวข้า้งตน้ 

ดงันั>นจะเห็นไดว้่าพระปัทมสัมภวะในจิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดาราทั>งสอง
ภาพ (ภาพที	 
5� และ 
5
) ถูกสร้างใหมี้รูปลกัษณ์สอดคลอ้งตามประติมานวิทยาและมีรูปแบบตาม
แนวประเพณีของทิเบต ซึ	 งอยา่งนอ้ยเป็นรูปแบบที	สืบมาจากจิตรกรรมทงักาคริสตศ์ตวรรษที	 19 ไม่
วา่พระปัทมสัมภวะจะประทบัวชัราสนะหรือลลิตาสนะ หากปรากฏในรูปลกัษณ์ของโยคีที	สวมชุด
กษตัริยน์กับวชและมี วชัระ กปาลบรรจุนํ>าอมฤต และขฏัวางคะเป็นสัญลกัษณ์ ก็ถือวา่เป็นรูปลกัษณ์
โดยทั	วไปของพระปัทมสัมภวะในผลงานพุทธศิลป์แบบทิเบต 

อย่างไรก็ตาม การแสดงอารมณ์ดุของพระปัทมสัมภวะโดยอ้าโอษฐ์เห็นทนต์ใน
จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา (ภาพที	 
5�) ไม่ปรากฏในจิตรกรรมทงักาของทิเบตรูปพระปัทม
สัมภวะที	ไดน้าํมาเปรียบเทียบ ยกเวน้ จิตรกรรมทงักาทิเบตคริสตศ์ตวรรษที	 19 (ภาพที	 
5<) ที	พระ
ปัทมสัมภวะอา้โอษฐ์เล็กน้อย ลกัษณะดงักล่าวแมไ้ม่ถูกกาํหนดไวใ้นประติมานวิทยา แต่มีความ
เป็นไปไดที้	ถูกสร้างเพื	อสื	อถึงอารมณ์ดุของพระปัทมสัมภวะ นอกจากนี>ลกัษณะของกปาลในหตัถ์
ซ้ายของพระปัทมสัมภวะในจิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา (ภาพที	 
5�) คลา้ยกบับรรจุผลไม้
หรือรัตนะสีเหลืองแทนที	บรรจุนํ> าอมฤตสีนํ> าเงิน ลกัษณะดงักล่าวคลา้ยกบักปาลในหัตถ์ซ้ายของ
พระปัทมสัมภวะอีกรูปแบบหนึ	 ง ซึ	 งปรากฏรัตนะอยู่ร่วมกบันํ> าอมฤตและกลศนํ> าอมฤตดว้ย ดงัที	
เห็นไดจ้ากจิตรกรรมทงักาทิเบตคริสตศ์ตวรรษที	 19 (ภาพที	 
56 และ 
5�) เป็นตน้ 

ทางดา้นพระนางมณัฑรวะและพระนางเยเช โซเกียล ซึ	 งปรากฏในจิตรกรรมทงักา
รูปพระปัทมสัมภวะของมูลนิธิพนัดารา (ภาพที	 
5�) มีรูปลกัษณ์ตามที	ถูกระบุไวใ้นประติมานวิทยา
ข้างต้น นั	นคือ พระนางมัณฑรวะถือกลศ และพระนางเยเช โซเกียลถือกปาลบรรจุนํ> าอมฤต 
เช่นเดียวกบัที	ปรากฏในจิตรกรรมทงักาคริสต์ศตวรรษที	 19 (ภาพที	 
55 และ 
56) อยา่งไรก็ตาม
จิตรกรรมทงักาของทิเบตก็ปรากฏการระบุสัญลกัษณ์ในพระหัตถ์ของพระนางมณัฑรวะและพระ
นางเยเช โซเกียล สลบักนั แต่ยงัคงสามารถแยกแยะแต่ละพระองคอ์อกจากกนัไดจ้ากเครื	องแต่งกาย 
เช่น จิตรกรรมทงักาทิเบตคริสตศ์ตวรรษที	 17 และ 19 (ภาพที	 
5� และ 
5:) ซึ	 งพระนางมณัฑรวะ
ทรงเครื	องแบบเทพธิดาและถือกปาล ส่วนพระนายเยเช โซเกียลทรงฉลองพระองค์แบบเจา้หญิง
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ทิเบตและถือกลศ นอกจากนี> บางครั> งพระนางมัณฑรวะและพระนางเยเช โซเกียลปรากฏใน
รูปลกัษณ์เหมือนกนัและถือกปาลเช่นเดียวกนั ดงัที	เห็นจากจิตรกรรมทงักาทิเบตคริสตศ์ตวรรษที	 
19 (ภาพที	 
5<) ถึงแมว้่าสัญลักษณ์ในหัตถ์ของพระนางมณัฑรวะและพระนางเยเช โซเกียลจะ
สลบักนัหรือเหมือนกนั แต่โดยทั	วไปแล้วพระนางมณัฑรวะมกัประทบัอยู่ทางเบื>องขวาและพระ
นางเยเช โซเกียลประทบัอยูท่างเบื>องซา้ย 

นอกจากนี> จิตรกรรมทงัการูปพระปัทมสัมภวะของมูลนิธิพนัดารา (ภาพที	 
5�) ยงั
ปรากฏพระอาทิพุทธขนาดเล็กประทบัอยูท่างตอนบนสุดของภาพ โดยทรงมีรูปลกัษณ์ทั	วไปแบบ
พระพุทธเจา้ เช่น มีอุษณีษะ พระกรรณยาว ประทบัวชัราสนะ หากแต่พระอาทิพุทธพระองคนี์>ทรง
เปลือยพระวรกาย และกระทาํธยานมุทรา ซึ	 งจากรูปลกัษณ์ดงักล่าวนี> สอดคลอ้งกบัรูปลกัษณ์ของ
พระสมนัตภทัร ซึ	 งดาํรงสถานะของพระอาทิพุทธประจาํนิกายนิงมะ ดงัที	ปรากฏในจิตรกรรมทงักา
ทิเบตคริสตศ์ตวรรษที	 19 (ภาพที	 
5�) เช่นเดียวกนั 

สําหรับจิตรกรรมทงัการูปพระปัทมสัมภวะของวดัโพธิ& เย็น 2 ภาพนั>นมีรูปลกัษณ์
และรูปแบบที	แตกต่างไปจากจิตรกรรมทงัการูปพระปัทมสัมภวะของมูลนิธิพนัดาราอยา่งมาก นั	น
คือ การแสดงรูปลกัษณ์แบบพระธรรมบาลในจิตรกรรมทงัการูปพระปัทมสัมภวะของวดัโพธิ& เยน็ 
(ภาพที	 
6|) และการแสดงรูปแบบอาณาจกัรแห่งที	พึ	งของนิกายนิงมะในจิตรกรรมทงักา (ภาพที	 

66) 
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ภาพที	 
6| พระปัทมสัมภวะในรูปพระธรรมบาล หรือ พระคุรุ ตรักโปเช จิตรกรรมทงักา 
 ของวดัโพธิ& เยน็ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 

 
จิตรกรรมทงักาพระปัทมสัมภวะในรูปของพระธรรมบาล (ภาพที	 
6|) ถูกเก็บรักษา

ไวใ้นกรอบกระจกและติดตั>งบนผนังภายในห้องทาํสมาธิของวดัโพธิ& เย็น มีขนาด 62 x 48 
เซนติเมตรและสร้างดว้ยเทคนิคสีฝุ่ นบนกระดาษ ในรูปนี>พระปัทมสัมภวะทรงมีวรรณะแดง พระ
วรกายอว้น พระนาภีใหญ่ แสดงปางดุดว้ยพระเนตรเบิกโต มีพระเนตรที	สามกลางพระนลาฏ พระ
โอษฐ์อา้เผยให้เห็นพระทาฐะ พระมสัสุมว้นขดเป็นรูปกน้หอย พระขนงและพระเกศาสีทองลุกชนั 
พระองค์ทรงประทบัแบบอาลีฒาสนะโดยพระบาทแต่ละข้างเหยียบอยู่บนร่างของมนุษย์หรือ
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ซากศพขา้งละ 1 ตน และอยูเ่หนือฐานอาทิตยแ์บนสีทองบนปัทมาสนะกลีบหลากสี ส่วนที	พระกร
ทั>งสองขา้งทรงกางเหยยีดตรงโดยพระหตัถข์วากระทาํดชันีมุทราพร้อมถือวชัระชูขึ>นเหนือพระเศียร 
และพระหัตถ์ซ้ายถือแมงป่องสีทองไวเ้สมอกบัระดบัพระอุระ ทรงฉลองพระองค์ด้วยหนังเสือที	
พระเพลาและห่มหนงัมนุษยแ์ละหนงัชา้งที	พระองัสา ทรงศิราภรณ์กะโหลก 5 ตาบมีผา้กรรเจียกผกู
เป็นริ>วสีแดง และประดบัพระวรกายเครื	องประดบัทองอนัไดแ้ก่ กุณฑล สร้อยพระศอ พาหุรัด ทอง
พระกรและทองพระบาท และเครื	องประดบัที	ทาํจากกระดูก อีกทั>งยงัทรงคลอ้งมาลยัศีรษะมนุษย์
และงูสีเขียวไวที้	พระศอดว้ย เบื>องหลงัของพระองคเ์ป็นประภาวลีเปลวเพลิงสีแดงซึ	 งพวยพุ่งขึ>นไป
ยงัทางมุมบนขวาของภาพ 

นอกจากนี> ที	เหนือพระเกศาของพระปัทมสัมภวะปรากฏครุฑตนหนึ	งกาํลงัเหาะและ
จบันาคหรืองูสีเขียวดว้ยปากและมือทั>งสอง ครุฑนี> มีเส้นขนสีขาว เขียว นํ> าเงินและนํ> าตาล มีใบหนา้
สีนํ> าเงินและมือทั>งสองสีแดง มีตาที	สามกลางหนา้ผาก ดวงตาทุกดวงเบิกโต ผมสยายลุกตั>งเหมือน
พระปางดุ ปรากฏเขา 2 ขา้งเหนือหวัโดยระหวา่งเขานั>นยงัปรากฏดวงอาทิตยแ์ละดวงจนัทร์เสี> ยวซึ	 ง
เป็นสัญลกัษณ์แบบเดียวกนักบัที	ปรากฏอยูบ่นหมวกของพระปัทมสัมภวะ 

เมื	อพิจารณารูปลกัษณ์ของพระปัทมสัมภวะในรูปพระธรรมบาลในจิตรกรรมทงักา
ของวดัโพธิ& เยน็นี>  (ภาพที	 
6|) จะเห็นวา่ไม่สอดคลอ้งกบัรูปลกัษณ์ใด ๆ ตามประติมานวิทยาของ
พระปัทมสัมภวะที	ไดอ้ธิบายแลว้ขา้งตน้ แต่พบว่ารูปลกัษณ์ดงักล่าวเป็นอีกปางหนึ	งของพระปัทม
สัมภวะที	ทรงพระนามว่า คุรุ ตรักโปเช (Guru Drakpoche) ซึ	 งอยู่ในสถานะของยิตมัหรือเทพผู ้
พิทกัษ ์

พระคุรุ ตรักโปเช เป็นปางหนึ	 งของพระปัทมสัมภวะที	มีรูปลกัษณ์ดุร้ายแบบพระ
ธรรมบาล เช่น จิตรกรรมทงักาทิเบตตน้คริสตศ์ตวรรษที	 18 (ภาพที	 
6�) มีวรรณะแดง เกศาลุกตั>ง มี
พระเนตรที	สามกลางพระนลาฏ ท่านสวมศิราภรณ์ 5 ตาบซึ	งเป็นตาบรัตนะบนกะโหลก คลอ้งมาลยั
ซึ	 งเป็นงูดาํและมาลยัที	ร้อยจากศีรษะมนุษย ์ทรงห่มหนงัเสือ หนงัชา้งและหนงัมนุษย ์ประทบัแบบ
อาลีฒาสนะเหยยีบร่างมนุษยม์ากมาย พระหตัถข์วายกสูงขึ>นโดยถือวชัระ ส่วนพระหตัถ์ซ้ายถือแมง
ป่อง161 นอกจากนี>มกัปรากฏครุฑจบันาคอยูเ่หนือพระเศียรของพระคุรุ ตรักโปเชดว้ย 

                                                 
161 Hugo E. Kreijger, Tibetan Painting : the Jucker, 120. 
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ภาพที	 
6� พระคุรุ ตรักโปเช จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต ตน้คริสตศ์ตวรรษที	 18 
ที	มา : Hugo E. Kreijger, Tibetan Painting : the Jucker Collection (London : Serindia Publications, 

2001), 121. 
 

โดยทั	วไปแล้วภาพลักษณ์ของแมงป่องสื	 อถึงความน่ากลัว ความก้าวร้าว ความ
อาฆาตและการนาํไปสู่ความตายดว้ยพิษจากเหล็กใน แต่สําหรับพระพุทธศาสนาลทัธิวชัรยานแบบ
ทิเบตแมงป่องเป็นสัญลกัษณ์ของความแขง็แกร่งในการฝึกฝนเบื>องตน้ของนิกายนิงมะ ทั>งยงัปรากฏ
อยูใ่นประวติัของพระปัทมสัมภวะซึ	 งกล่าววา่ท่านไดศึ้กษาธรรมะจากคมัภีร์ที	ถูกซ่อนเร้นอยูใ่นป่า
ช้าที	เมืองราชคฤห์ (Rajgriha) เมื	อพระปัทมสัมภวะได้ศึกษาจนแตกฉานแล้ว ไดป้รากฏลกัษณะ
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แบบพญาแมงป่อง ไดแ้ก่ มี 9 หัว กา้ม 18 ขา้งและตา 27 ดวง อนัสื	อแทนถึงการบรรลุยานต่าง ๆ 
ของท่าน ดว้ยเหตุนี>พระปัทมสัมภวะจึงถูกขนานนามวา่ พระอาจารยแ์มงป่อง (Scorpion Guru) โดย
มีรูปลกัษณ์ดุร้ายและถือแมงป่องดาํไวใ้นพระหตัถซ์า้ย162 

ทางดา้นครุฑที	ปรากฏอยูเ่หนือพระเศียรของพระคุรุ ตรักโปเช ทั>งที	เห็นในจิตรกรรม
ทงักาของวดัโพธิ& เยน็และจิตรกรรมทงักาทิเบตตน้คริสตศ์ตวรรษที	 18 (ภาพที	 
6�) ลว้นมีบทบาท
สาํคญัอนัเกี	ยวเนื	องกบันิกายนิงมะ โดยเชื	อวา่ครุฑเป็นปางดุปางหนึ	งของพระปัทมสัมภวะ และตาม
ความเชื	อเรื	 อง เทอมา (Terma) ซึ	 งหมายถึงสมบติัและคมัภีร์ที	ถูกซ่อนเร้นของนิกายนิงมะที	จะ
เผยแพร่เมื	อถึงเวลาสมควรนั>น ครุฑถูกเชื	อวา่เป็นผูป้กป้องสมบติัและคมัภีร์ที	ถูกซ่อนเร้นเหล่านี> 163 

ความเชื	อของครุฑในทิเบตได้รับการสืบทอดมาจากอินเดีย เช่นเดียวกับการรับ
อิทธิพลความเชื	อเรื	องครุฑในอีกหลายประเทศของเอเชีย โดยยงัคงถือวา่ครุฑเป็นเจา้แห่งนก เป็นผู ้
ขจดัพิษภยัจากสัตว ์พืช และหินแร่ โดยเฉพาะพิษงู การนบัถือครุฑในฐานะผูป้กป้องสมบติัหรือ
คมัภีร์ที	ถูกซ่อนเร้นของนิกายนิงมะจึงยงัคงสะทอ้นถึงความเชื	อเรื	องครุฑที	มีมาแต่อินเดีย นั	นคือ
ปกป้องผูน้บัถือจากพิษงู 
 

 

 

                                                 
162 Robert Beer, The Encyclopedia of Tibetan Symbols and Motifs, 278. 
163 Ibid., 66. 
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ภาพที	 
6
 พระคุรุ ตรักโปเช จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที	 16 
ที	มา : Jeff Watt, Padmasambhava – Guru Dragpo (meditational form) [Online], accessed 9 June 
2011. Available from http://www.himalayanart.org/image.cfm/65125.html 
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ภาพที	 
6� พระคุรุ ตรักโปเช จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที	 17 
ที	มา : Jeff Watt, Padmasambhava – Guru Dragpo (meditational form) [Online], accessed 9 June 
2011. Available from http://www.himalayanart.org/image.cfm/**:.html 
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ภาพที	 
6* พระคุรุ ตรักโปเช จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที	 17 
ที	มา : Jeff Watt, Padmasambhava – Guru Dragpo (meditational form) [Online], accessed 9 June 
2011. Available from http://www.himalayanart.org/image.cfm/721.html 
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ภาพที	 
65 พระคุรุ ตรักโปเช จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที	 18 
ที	มา : Jeff Watt, Padmasambhava – Guru Dragpo (meditational form) [Online], accessed 9 June 
2011. Available from http://www.himalayanart.org/image.cfm/91087.html 

 
เมื	อเปรียบเทียบพระคุรุ ตรักโปเช ในจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ& เยน็กบัประติมาน

วิทยาขา้งตน้จะเห็นว่ามีความสอดคลอ้งกนัในแง่ของการปรากฏสัญลกัษณ์สําคญั เช่น การแสดง
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ปางดุ มีวรรณะแดง ถือวชัระและแมงป่อง และปรากฏครุฑที	เหนือพระเศียร เป็นตน้ และเมื	อนาํ
จิตรกรรมทงักาดงักล่าวเปรียบเทียบกบัจิตรกรรมทงักาของทิเบต เช่น ผลงานในคริสตศ์ตวรรษที	 16 
(ภาพที	 
6
), คริสตศ์ตวรรษที	 17 (ภาพที	 
6� และ 
6*) และ คริสตศ์ตวรรษที	 18 (ภาพที	 
65) เป็น
ตน้ จะเห็นไดว้า่จิตรกรรมทงักาพระคุรุ ตรักโปเช ของวดัโพธิ& เยน็นั>นถ่ายทอดสัญลกัษณ์สําคญัและ
รูปลกัษณ์ประกอบอื	นไดส้อดคลอ้งกบัจิตรกรรมทงักาของทิเบตอย่างครบถว้น ยกเวน้เพียงไม่มีงู
เป็นเครื	องประทบัที	ขอ้พระกรและขอ้พระบาทเท่านั>น และแมว้า่พระคุรุ ตรักโปเช ในจิตรกรรมทงั
กาของวดัโพธิ& เยน็จะประทบัเหยียบบนร่างมนุษยเ์พียง 2 ร่าง แต่ลกัษณะดงักล่าวก็มีปรากฏอยู่ใน
จิตรกรรมทงักาของทิเบตเช่นกนั ดงัเห็นไดจ้ากจิตรกรรมทงักาของทิเบตคริสตศ์ตวรรษที	 16 (ภาพ
ที	 
6
) และคริสตศ์ตวรรษที	 18 (ภาพที	 
65) เป็นตน้ อีกทั>งสัญลกัษณ์แมงป่องในพระหตัถ์ซ้ายถูก
ระบายดว้ยสีทองแทนที	จะเป็นสีดาํ และมีรูปร่างไม่แปลกประหลาดดงัเช่นปรากฏในจิตรกรรมทงั
กาของทิเบต ผูศึ้กษาเห็นวา่การสร้างรูปร่างของแมงป่องที	เรียบง่ายและมีสีทองเป็นเพียงรูปแบบการ
สร้างสรรคท์างศิลปกรรมที	ไม่มีผลต่อการตีความทางประติมานวทิยามากนกั 

พระคุรุ ตรักโปเช เช่นเดียวกับในรูปของพระนางสิงหวกัตรา คือ เป็นปางที	
เกี	ยวเนื	องกบัคาํสอนในคมัภีร์ที	ถูกซ่อนเร้นของนิกายนิงมะ โดยปางทั>งสองนี> ไม่ไดถู้กจดัไวใ้นกลุ่ม
ปางทั>งแปดของพระปัทมสัมภวะ ถึงกระนั>นโรเบิร์ต เบียร์ (Robert Beer) ศิลปินจิตรกรรมทงักาชาว
องักฤษไดร้ะบุวา่ พระคุรุ ตรักโปเช ซึ	 งมีอีกพระนามวา่ เปมา ตรักโป (Pema Dragpo) เป็นหนึ	งใน
ปางทั>งแปดของพระปัทมสัมภวะ164 

 
2. อาณาจักรแห่งที(พึ(งของพระปัทมสัมภวะ อาณาจกัรแห่งที	พึ	งของพระอาจารยป์ระจาํ

แต่ละนิกายเป็นพุทธศิลป์ที	ใช้สําหรับการตั>งนิมิตและฝึกสมาธิ เพื	อช่วยให้ผูฝี้กปฏิบติัตั>งนิมิตถึง
เหล่าพระอาจารยแ์ละพระต่าง ๆ ไดช้ดัเจนมากขึ>น อีกทั>งเป็นรูปแบบเฉพาะทางพุทธศิลป์ของทิเบต
ที	สะท้อนถึงความเชื	อเรื	 องการเคารพบูชาพระอาจารย์สําคญัในอดีตของแต่ละนิกาย โดยพระ
อาจารยเ์หล่านี> จะถูกจดัให้ประทบัร่วมกบัพระพุทธเจา้ พระโพธิสัตว ์ยิตมั พระธรรมบาล และเทพ
องค์ต่าง ๆ ที	มีความเกี	ยวเนื	องในนิกายนั>น ๆ พุทธศิลป์แบบอาณาจกัรแห่งที	พึ	 งนี>  เรียกในภาษา
ทิเบตวา่ ซกชิง (Tsog zhing) ซึ	 งคาํวา่ ชิง (Zhing) หมายถึง ทุ่ง อาณาเขต หรืออาณาจกัร เจฟ วตัต์

                                                 
164 Ibid., 278. 
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อา้งวา่คาํนี>มกัถูกเขา้ใจผดิโดยผูที้	ไม่เขา้ใจภาษาทิเบตเป็นคาํวา่ ชิง (Shing) ที	หมายถึง ตน้ไม ้ดงันั>น
คาํวา่ ซกชิง บางครั> งถูกแปลวา่ ตน้ไมแ้ห่งที	พึ	ง165 

อย่างไรก็ตาม จอห์น ซี. ฮนัติงตนั (John C. Huntington) และดีนา บงัเดล (Dina 
Bangdel) ไม่ได้ระบุว่า ซกชิง ที	แปลว่า ต้นไม้แห่งที	พึ	 ง เป็นการแปลที	ผิดพลาด แต่ยอมรับ
ความหมายของ ซกชิง ทั>งสองแบบ นั	นคือ ซกชิง (Tshog zhing) แปลตามศพัทห์มายถึง ทอ้งทุ่งแห่ง
การพอกพูน (Field of Accumulation) ถึงกระนั>นฮนัติงตนัและบงัเดลก็เห็นดว้ยที	ความหมายนี>แปล
ไดถู้กตอ้งมากกว่า โดยอธิบายว่า ทอ้งทุ่งนี> เปรียบเสมือนทุ่งนาที	บ่มเพาะเมล็ดพนัธ์ุแห่งบุญบารมี
ของเหล่าผูป้ฏิบติัธรรมให้งอกงามและออกผล ส่วน ซกชิง (Tshog shing) ซึ	 งเป็นคาํพอ้งเสียง 
นอกจากถูกแปลวา่ ตน้ไมแ้ห่งที	พึ	งแลว้ ยงัหมายถึง ตน้ไมแ้ห่งการรวมกลุ่ม (Tree of Assembly) 
หรือตน้ไมแ้ห่งการสะสมบุญบารมี จากความหมายนี> มีความสัมพนัธ์กบัรูปบุคคลต่าง ๆ ที	นาํมา
ประกอบกนัจนเป็นตน้ไม้166 

จิตรกรรมทงักาของทิเบตที	ถูกสร้างในรูปแบบซกชิงปรากฏในทุกนิกายรวมทั>งใน
ศาสนาเพิน สาํหรับจิตรกรรมทงักาแบบซกชิงของนิกายนิงมะเริ	มปรากฏในช่วงคริสตศ์ตวรรษที	 19 
สําหรับจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ& เย็นรูปอาณาจกัรแห่งที	พึ	 งของพระปัทมสัมภวะ (ภาพที	 
66) 
เป็นจิตรกรรมทงักาขนาดเล็กที	ถูกเก็บรักษาไวใ้นกรอบกระจกและติดตั>งอยู่บริเวณเหนือกรอบ
หนา้ต่างภายในห้องทาํสมาธิ มีขนาด 32 x 23.5 เซนติเมตรและถูกวาดดว้ยสีฝุ่ นบนกระดาษ บุคคล
กลุ่มต่าง ๆ ที	ปรากฏในจิตรกรรมทังกานี> นอกจากพระปัทมสัมภวะแล้ว ยงัประกอบไปด้วย
พระพุทธเจา้ พระโพธิสัตวแ์ละเทพพระองคต่์าง ๆ รวมถึงเหล่านกับวชและภิกษุสงฆจ์าํนวนมากซึ	 ง
ล้วนมีความเกี	ยวข้องกบันิกายนิงมะ ด้วยบุคคลที	มีอยู่มากมายนี> องค์ประกอบภาพจึงถูกจดัแบ่ง
ออกเป็นสัดส่วนตามสถานภาพของกลุ่มบุคคลอยา่งมีระเบียบเช่นเดียวกบัจิตรกรรมทงัการูปแบบ
ซกชิงส่วนใหญ่ โดยในจิตรกรรมทงักานี> เนน้ความสําคญัไปที	พระปัทมสัมภวะซึ	 งเป็นผูก่้อตั>งนิกาย
ใหป้ระทบัอยูกึ่	งกลางภาพและมีขนาดใหญ่อยา่งโดดเด่น 
 
 

                                                 
165 Jeff Watt, Subject : Refuge Field Main Page [Online], accessed 24 March 2011. Available 

from http://www.himalayanart.org/search/set.cfm?setID=�5: 
166 John C. Huntington and Dina Bangdel, The Circle of Bliss : Buddhist Meditational Art, 168. 
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ภาพที	 
66 อาณาจกัรแห่งที	พึ	งของพระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ& เยน็ อ.ท่ามะกา  
 จ.กาญจนบุรี 
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ภาพที	 
6: แผนภาพจิตรกรรมทงัการูปอาณาจกัรแห่งที	พึ	งของพระปัทมสัมภวะของวดัโพธิ& เยน็ 
 

จากแผนภาพ (ภาพที	 
6:) องค์ประกอบของภาพสามารถแบ่งพื>นที	ออกได้เป็น 3 
ตอนซึ	งประกอบไปดว้ย พื>นที	ตอนบน (หมวดอกัษร A) พื>นที	ตอนกลาง (หมวดอกัษร B) และพื>นที	
ตอนล่าง (หมวดอกัษร C) 

พื>นที	ตอนบนในหมวดอกัษร A ประกอบไปดว้ยรูปบุคคลต่าง ๆ ที	ต่างประทบัอยูบ่น
ท้องฟ้าโดยเห็นได้จากหมู่เมฆสีเหลืองและเขียวอ่อนกลุ่มใหญ่รองรับอาสนะและล่องลอยอยู่
เบื>องหลงั ในหมวดนี> ยงัสามารถแบ่งพื>นที	ออกเป็น 4 กลุ่มดว้ยกนั โดยแบ่งเป็นดา้นละ 2 กลุ่มทั>ง
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ซา้ยและขวาของภาพ หมวดอกัษร A ทางดา้นซา้ยของภาพ (A1) ประกอบไปดว้ยพระอาทิพุทธและ
พระธยานิพุทธ 5 พระองค์เรียงเป็นแถวแนวนอน แถวละ 3 พระองค์ ซึ	 งแต่ละพระองค์ล้วน
ทรงเครื	องงดงามตามการปรากฏในรูปสัมโภคกายและประทบัเหนือฐานจนัทร์แบนบนปัทมาสนะ
กลีบสีชมพูอ่อน พระอาทิพุทธ (A1 – 1) ทรงมีวรรณะนํ> าเงิน กระทาํวชัรหุมการมุทราและประทบั
แบบวชัราสนะ พระองค์ถูกลอ้มรอบดว้ยพระธยานิพุทธอีก 5 พระองค์ซึ	 งต่างกระทาํปางยบั – ยมั
กบันางปราชญาซึ	 งมีวรรณะอ่อนกว่า ตาํแหน่งของพระธยานิพุทธ 5 พระองค์ ไดแ้ก่ พระธยานิ
พุทธอโมฆสิทธิ อยูใ่นตาํแหน่ง A1 – 2, พระธยานิพุทธอกัโษภยะ อยูใ่นตาํแหน่ง A1 – 3, พระธยา
นิพุทธไวโรจนะ อยูใ่นตาํแหน่ง A1 – 4, พระธยานิพุทธอมิตาภะ อยูใ่นตาํแหน่ง A1 – 5 และพระธ
ยานิพุทธรัตนสัมภวะ อยูใ่นตาํแหน่ง A1 – 6 

หมวดอกัษร A ทางดา้นขวาของภาพ (A2) ถูกจดัองค์ประกอบเช่นเดียวกบัหมวด
อกัษร A1 ประกอบไปดว้ยพระพุทธเจา้ในรูปนิรมานกาย 3 พระองคใ์นแถวบนและพระโพธิสัตว ์3 
พระองค์ในแถวล่าง พระพุทธเจา้ในรูปนิรมานกาย 3 พระองค์ทรงปรากฏในรูปของพระสงฆ์ มี
วรรณะเหลือง และประทบัวชัราสนะเหมือนกนัทุกพระองค ์พระองคก์ลาง (A2 – 1) ทรงอุม้บาตร
ในพระหตัถซ์า้ยและพระหตัถข์วากระทาํภูมิสปรรศมุทรา ส่วนพระพุทธเจา้ที	ประทบัเบื>องขวาและ
ซ้าย (A2 – 2, A2 – 3) คลา้ยกบักระทาํธรรมจกัรมุทรา จากรูปลกัษณ์ของพระพุทธเจา้ทั>งสาม
พระองค์ดงักล่าว เหมือนกบักลุ่มพระพุทธเจา้ในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต หรือพระพุทธเจา้แห่ง
สามกาล ที	ปรากฏอยูใ่นจิตรกรรมทงัการูปพุทธเกษตรสุขาวดี ที	ไดก้ล่าวไปแลว้ 

ส่วนพระโพธิสัตว ์3 พระองคใ์นแถวล่างประกอบไปดว้ย พระอวโลกิเตศวร (A2 – 
4) ซึ	 งสังเกตจากการปรากฏพระเศียรพระอมิตาภะวรรณะแดง และมี 4 พระกรอนัเป็นรูปลกัษณ์โดด
เด่นของพระองค ์พระมญัชุศรี (A2 – 5) ประทบัถดัไปทางเบื>องขวา ซึ	 งพระองคท์รงมีวรรณะเหลือง
และถือขฑัคะอนัเป็นสัญลกัษณ์สําคญัในพระหตัถ์ขวา ส่วนพระโพธิสัตวท์างเบื>องซ้ายคือพระวชัร
ปาณี (A2 – 6) ซึ	 งมกัปรากฏในปางดุ มีวรรณะนํ>าเงิน และประทบัแบบอาลีฒาสนะ แมว้า่สัญลกัษณ์
ในพระหัตถ์ของพระวชัรปาณีจะปรากฏไม่ชดัเจน แต่ด้วยรูปลกัษณ์ดงักล่าวขา้งตน้ประกอบกบั
พระวชัรปาณีทรงเป็นพระโพธิสัตวส์ําคญัที	มกัปรากฏพระองค์ร่วมกบัพระอวโลกิเตศวรและพระ
มญัชุศรี จึงทาํใหส้ันนิษฐานไดเ้บื>องตน้วา่เป็นพระวชัรปาณีอยา่งแน่นอน 

กลุ่มบุคคลที	อยู่ในหมวดอกัษร A ซึ	 งอยู่ทางดา้นซ้ายและขวาสุดของภาพ (A3 และ 
A4) ประกอบไปดว้ยบุคคลที	ปรากฏลกัษณะอยา่งหลากหลาย อาทิ ทรงเครื	องงดงาม มีหลายวรรณะ 
และมีหลายพระเศียรคลา้ยพระโพธิสัตว ์เทพยดาหรือพระธรรมบาล บา้งทรงเสื>อคลุมคลา้ยกษตัริย์
ทิเบต หรือบา้งทรงครองจีวรและหมวกแบบพระสงฆ์ นอกจากบุคคลต่าง ๆ ในหมวดอกัษร A3 
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และ A4 ถูกจดัท่าทางใหห้นัเขา้หาองคป์ระธานที	อยูใ่นตาํแหน่งกึ	งกลางของกลุ่มแลว้ ทั>งหมดยงัถูก
จดัเรียงตาํแหน่งใหมี้ทิศทางมุ่งเขา้หาแกนกลางของภาพจิตรกรรมทงักาดว้ย 

ทางดา้นพื>นที	ตอนกลางของภาพจิตรกรรมทงักาอยูใ่นหมวดอกัษร B ประกอบไป
ดว้ยรูปบุคคลต่าง ๆ รวมทั>งพระปัทมสัมภวะองคป์ระธานประทบัร่วมกนับนปัทมาสนะสีชมพูอ่อน
ขนาดใหญ่ (B1) ซึ	 งมีกา้นผดุขึ>นมาจากกลางทะเลสาบ และมียอดใบไม ้(B2) สูงขึ>นไปเสียดฟ้าจนดู
เหมือนเป็นแกนกลางของภาพ พระปัทมสัมภวะประทบับนดอกบวักลีบหลากสีอยู ่ณ จุดกึ	 งกลาง
ของกลุ่มนี>  (B1 – 1) ทรงมีขนาดพระองค์ใหญ่กวา่บุคคลอื	นในภาพ โดยปรากฏในรูปลกัษณ์ของ
โยคีที	ฉลองพระองคแ์บบกษตัริยน์กับวช และถือวชัระ บาตรและขฏัวางคะซึ	 งเป็นสัญลกัษณ์ประจาํ
พระองค์ เช่นเดียวกบัที	เห็นไดจ้ากจิตรกรรมทงักาของหมวดพระปัทมสัมภวะที	ไดอ้ธิบายไปแลว้
ขา้งตน้ 

บุคคลที	แวดลอ้มพระปัทมสัมภวะเกือบทั>งหมดปรากฏในรูปลกัษณ์ของพระสงฆ์ผู ้
ครองจีวร บา้งสวมหมวกแดงตามแบบนิกายนิงมะหรือหมวกที	มีรูปทรงคลา้ยกบัพระปัทมสัมภวะ 
บา้งมีลกัษณะคลา้ยโยคีหรือบา้งแต่งกายคลา้ยกษตัริยทิ์เบต อยา่งไรก็ตามยกเวน้เพียง 2 พระองคซึ์	 ง
อยูใ่นตาํแหน่ง B1 – 2 และ B1 – 3 ต่างทรงเครื	องงดงามคลา้ยเทพธิดา ลกัษณะการประทบัปรากฏ
ไม่ชดัเจน พระองคที์	อยูท่างดา้นซ้ายของภาพ (B1 – 2) พระหตัถ์ขวาถือวตัถุสีทองไวใ้นระดบัพระ
อุระและพระกรซ้ายยกขึ>นไวใ้นระดบัพระองัสา ส่วนอีกพระองค ์(B1 – 3) ยกพระหตัถ์ขวาไวใ้น
ระดบัพระเศียรและทา้วพระหตัถ์ซ้ายไวที้	บั>นพระองค์ แมว้่าสัญลกัษณ์ในพระหัตถ์ของเทพธิดา 2 
พระองคนี์> ปรากฏไม่ชดัเจนเนื	องจากภาพมีขนาดเล็กมาก แต่ผูศึ้กษาสันนิษฐานว่าทั>งสองเป็นนาง
ปราชญาของพระปัทมสัมภวะ เนื	องจากมกัปรากฏอยูท่างเบื>องขวาและซ้ายของพระองคเ์สมอ และ
มีเพียง 2 พระองคนี์> ในกลุ่ม B1 เท่านั>น ที	ฉลองพระองคแ์บบเทพธิดา ซึ	 งลกัษณะดงักล่าวพบไดใ้น
จิตรกรรมทงักาในหมวดของพระปัทมสัมภวะที	ไดอ้ธิบายไปแลว้ 

ส่วนบุคคลในตาํแหน่ง B2 ซึ	 งมี 6 พระองค ์ประกอบดว้ยพระสงฆ ์3 พระองค ์และ
บุคคลคลา้ยพระพุทธเจา้ 3 พระองคซึ์	 งอยูเ่หนือขึ>นไป แมว้า่ผูศึ้กษาไม่สามารถระบุพระนามเฉพาะ
ของแต่ละพระองค์ รวมทั>งสัญลกัษณ์เฉพาะไม่มีความชดัเจนเพียงพอต่อการศึกษาทางประติมาน
วทิยาได ้แต่ผูศึ้กษาสันนิษฐานเบื>องตน้วา่พระพุทธเจา้ซึ	 งประทบัในตาํแหน่งบนสุดของกลุ่มนี>ควร
เป็นพระสมนัตภทัรที	ดาํรงสถานะเป็นพระอาทิพุทธ ซึ	 งเป็นพระพุทธเจา้สูงสุดของนิกายนิงมะ โดย
ทรงกระทาํยบั – ยมักบันางปราชญาที	มีวรรณะขาว 

ทางด้านพื>นที	ตอนล่างของภาพจิตรกรรมทังกาซึ	 งเป็นตาํแหน่งหมวดอักษร C 
ประกอบไปดว้ยบุคคลที	มีรูปลกัษณ์ทั>งสงบและดุร้ายคลา้ยธรรมบาล ต่างทรงเครื	องอย่างกษตัริย ์
นกัรบ และเทพยดา ลกัษณะดงักล่าวคลา้ยกบัเทพบริวารประจาํของแต่ละนิกายที	มกัปรากฏอยู่ใน
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ตาํแหน่งล่างสุดในจิตรกรรมทงักา เทพบริวารในตาํแหน่ง C1 มีรูปลกัษณ์ดุร้าย โดยมีพระเนตรที	
สามกลางพระนลาฏ วรรณะแดง ประทบับนหลงัของสิงห์สีขาว พระองค์ฉลองพระองค์ด้วยเสื> อ
คลุมสีแดงและฉลองพระบาทบูท้สีเขียวคลา้ยกษตัริยทิ์เบต รวมทั>งสวมมาลาสีทอง สัญลกัษณ์ใน
พระหตัถท์ั>งสองปรากฏไม่ชดัเจนเนื	องจากรูปร่างกลืนไปกบัสีของประภาวลีเปลวไฟที	อยูเ่บื>องหลงั 
ถดัมาในตาํแหน่ง C2 เป็นเทพรูปร่างอว้น พระเนตรโต มีวรรณะเหลืองประทบับนหลงัสิงห์สีขาว 
พระองคถื์อธวชัในพระหตัถข์วาและพระหตัถซ์า้ยอุม้สัตวสี์ขาวไวที้	พระเพลา ถดัมาในตาํแหน่ง C3 
เป็นเทพพระองค์เดียวในกลุ่มที	แสดงปางสงบและประทบับนปัทมาสนะ ทรงฉลองพระองค์ดว้ย
เสื>อคลุมสีแดง ฉลองพระบาทบูท้สีเขียว และประดบัศิราภรณ์สีทองแบบกษตัริยทิ์เบต ในพระหตัถ์
ซ้ายทรงถือสัญลกัษณ์สีทอง ส่วนสัญลกัษณ์ในพระหตัถ์ขวานั>นปรากฏไม่ชดัเจน เทพในตาํแหน่ง 
C4 เป็นพระองค์สุดทา้ยปรากฏรูปลกัษณ์ดุร้าย มีวรรณะแดง ประทบับนหลงัมา้ซึ	 งกาํลงัควบอยู่
เหนือทะเลสาบโลหิต พระองคท์รงฉลองพระองคแ์บบนกัรบ โดยมีพระหตัถ์ขวาถือทวนทิ	มลงบน
ร่างของมนุษย ์ส่วนพระหตัถซ์า้ยกระทาํคลา้ยดชันีมุทราไวที้	พระอุระ 

จากรูปลกัษณ์ของเทพบริวารทั>งสี	พระองคต์ามที	ไดพ้รรณนาไปแลว้ขา้งตน้ มีเพียง
เทพบริวารในตาํแหน่ง C2 เท่านั>นที	แสดงสัญลกัษณ์ชดัเจน โดยสอดคลอ้งกบัประติมานวิทยาของ
พระกุเวร (Kuvera) หรือพระไวศรวณั (Vaisravana) ส่วนเทพบริวารอีก � พระองคแ์มส้ัญลกัษณ์ใน
พระหตัถแ์สดงออกไม่ชดัเจน แต่จากรูปลกัษณ์ภายนอกมีความสอดคลอ้งบางประการกบัประติมาน
วิทยาของพระดอร์เจ เลปะ (rDo-rje legs-pa) ในตาํแหน่ง C1, พระนางดอร์เจ ยตูรอนมา (rDo rje 
gyu sgron ma) ในตาํแหน่ง C� และพระชีมาร์ปะ (Tsi dmar ba) ในตาํแหน่ง C4 

พระกุเวรนั>นเป็นเทพพระองค์สําคญัที	ปรากฏอยู่บ่อยครั> งในจิตรกรรมทงักาของ
ทิเบต ซึ	 งปรากฏทั>งแบบพระองค์เดียวและเป็นเทพบริวาร พระกุเวรไดรั้บการนับถือว่าเป็นเทพผู ้
ประทานความมั	งคั	ง และเป็นหนึ	งในจตุโลกบาลโดยพระองคป์ระจาํอยูทิ่ศเหนือ ในพุทธศิลป์ทิเบต
พระกุเวรดํารงสถานะทั>งยิตมัและพระธรรมบาล หากพระกุเวรดํารงสถานะพระธรรมบาล167 
พระองคจ์ะทรงมีวรรณะเหลือง วรกายอว้น ประทบับนหลงัสิงห์สีขาว ทรงถือธวชัหรือตรีศูรในพ
ระหัตถ์ขวาและอุม้พงัพอน หรือ นกุล (Nakula) ซึ	 งคาบรัตนะในปากไวใ้นพระหตัถ์ซ้าย168 ดงัเห็น
ไดจ้ากจิตรกรรมทงักาทิเบตตน้คริสตศ์ตวรรษที	 �< (ภาพที	 
6�) โดยประทบัอยูท่างมุมซ้ายของภาพ 

                                                 
167 หากเป็นยติมัจะทรงพระนามวา่ พระชมัภละ 
168 Alice Getty, The Gods of Northern Buddhism : Their History, Iconography and Progressive 

Evolution through the Northern Buddhist Countries, 159. 
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จากประติมานวิทยาและตวัอยา่งรูปพระกุเวรจากจิตรกรรมทงักาทิเบตเห็นไดว้า่เป็นรูปลกัษณ์ของ
พระกุเวรในตาํแหน่ง C
 ของจิตรกรรมทงัการูปอาณาจกัรแห่งที	พึ	งของพระปัทมสัมภวะ 

พระดอร์เจ เลปะ หรือ วชัรสาธุ (Vajra Sadhu) ในภาษาสันสกฤต ชาวทิเบตเชื	อว่า
เป็นเทพเจ้าดั> งเดิมที	ถูกพระปัทมสัมภวะปราบ และให้สาบานว่าเป็นพระธรรมบาลปกป้อง
พระพุทธศาสนา พระดอร์เจ เลปะ มีหน้าที	สําคญัคือเป็นผูพ้ิทกัษ์สมบติัหรือคมัภีร์ที	ถูกซ่อนเร้น 
หรือเทอมา ของนิกายนิงมะ พระองคมี์รูปลกัษณ์ประทบับนสิงห์ขาว วรรณะแดง 1 พระเศียร 2 พระ
กร 3 พระเนตร สีพระพกัตร์ดุ ลมหายใจมีพิษ พระเกศาและพระมสัสุสยายขึ>นดา้นบน พระหตัถ์ขวา
ถือวชัระฟาดลงที	หวัของศตัรู และพระหตัถซ์า้ยถือหวัใจมนุษย ์ทรงฉลองพระองคด์ว้ยเสื>อคลุมไหม
สีแดง ทรงอยูใ่นอารมณ์ดุร้าย169 จากรายละเอียดในจิตรกรรมทงักาของทิเบตสมยัตน้คริสตศ์ตวรรษ
ที	 �< (ภาพที	 
6�) จะเห็นว่าปรากฏพระดอร์เจ เลปะ อยู่ทางดา้นขวาของภาพ แมว้่าไครจเจอร์จะ
ระบุวา่เทพพระองคด์งักล่าวในจิตรกรรมทงักาของทิเบตรูปนี>  คือ พระเพหาร์ (Pehar) ในรูปวรรณะ
แดง ผูศึ้กษาเห็นว่าแมพ้ระเพหาร์และพระดอร์เจ เลปะ จะมีรูปลกัษณ์คลา้ยคลึงกนั ดงัเห็นไดจ้าก
จิตรกรรมทงักาทิเบตรูปพระเพหาร์ในคริสต์ศตวรรษที	 �: (ภาพที	 
6<) แต่จากการสืบคน้ไม่พบ
พระเพหาร์ในวรรณะแดงแต่อย่างใด ดงันั>นเทพบริวารในจิตรกรรมทงักาของทิเบตรูปนี> ควรเป็น
พระดอร์เจ เลปะมากกวา่ และเทพบริวารในตาํแหน่ง C1 ของจิตรกรรมทงัการูปอาณาจกัรแห่งที	พึ	ง
ของพระปัทมสัมภวะจึงควรเป็นพระดอร์เจ เลปะเช่นกนั 
 

                                                 
169 Jeff Watt, Buddhist Deity : Dorje Legpa Main Page [Online], accessed 13 June 2011. Available 

from http://www.himalayanart.org/search/set.cfm?setid=415&page=1 
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ภาพที	 
6� รายละเอียดพระกุเวร (ซา้ย), พระดอร์เจ เลปะ (กลาง) และพระชีมาร์ปะ (ขวา) ใน 
 จิตรกรรมทงัการูปพระดอร์เจ ชุก (Dorje Shug) จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต 
 ตน้คริสตศ์ตวรรษที	 �< 
ที	มา : Hugo E. Kreijger, Tibetan Painting : the Jucker Collection (London : Serindia Publications, 

2001), 127. 
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ภาพที	 
6< พระเพหาร์ จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที	 �: 
ที	มา : Jeff Watt, Worldly Protector (Buddhist) - Pehar [Online], accessed 23 June 2011. Available 
from http://www.himalayanart.org/image.cfm/551.html 

 
พระนางดอร์เจ ยตูรอนมา ทรงเป็นหนึ	งในเทพธิดาแห่งภูเขา �
 พระองค ์ที	ถูกพิชิต

โดยพระปัทมสัมภวะ พระองคมี์พระเศียรเดียว � พระเนตร และ 
 พระกรซึ	 งถือกลองในพระหตัถ์
ขวาและถือทัณฑะในพระหัตถ์ซ้าย170 แต่พระนางดอร์เจ ยูตรอนมายงัปรากฏถือสัญลักษณ์
นอกเหนือจากนี>  เช่น มกัถือลูกศรที	ติดกระจกในพระหตัถ์ขวาและชามบรรจุรัตนะในพระหตัถ์ซ้าย 
ดงัเช่น จิตรกรรมทงักาของทิเบตคริสต์ศตวรรษที	 �� (ภาพที	 
:|) ปรากฏอยู่ตอนล่างสุดของภาพ 
อยา่งไรก็ตามไครจเจอร์ระบุพระนามของพระองคว์า่ เซริงมา (Tshe rin ma)171 ซึ	 งเป็นพระนางแห่ง

                                                 
170 Jeff Watt, Vajrayogini (Buddhist Deity) – (Maropa Tradition) [Online], accessed 14 June 2011. 

Available from http://www.himalayanart.org/image.cfm/61.html 
171 Hugo E. Kreijger, Tibetan Painting : the Jucker Collection, <*. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



424 

อายยุนืยาว โดยรูปลกัษณ์ของพระนางเซริงมานั>นทรงมีวรรณะขาว พระเศียรเดียว 
 พระกร ประทบั
บนหลงัสิงห์สีขาว พระองค์ชูวชัระทองในพระหัตถ์ขวา และถือกลศแห่งอายุยืนยาวในพระหัตถ์
ซ้าย ทรงประดบัพระองคด์ว้ยเครื	องประดบัทองและฉลองพระองค์หลากสี172 จากประติมานวิทยา
ของพระนางเซริงมาไม่สอดคลอ้งกบัเทพบริวารในตาํแหน่ง C3 ในจิตรกรรมทงัการูปอาณาจกัร
แห่งที	พึ	 งของพระปัทมสัมภวะ แตกต่างจากประติมานวิทยาของพระนางดอร์เจ ยูตรอนมา ที	มี
รูปลกัษณ์ใกลเ้คียงมากกวา่ แมว้า่สัญลกัษณ์ในพระหตัถ์ขวาของเทพบริวารในตาํแหน่ง C3 ปรากฏ
ไม่ชดัเจน แต่สัญลกัษณ์อาจเป็นกระจกเช่นเดียวกบักระจกบนลูกศรซึ	 งเป็นสัญลกัษณ์ในพระหตัถ์
ขวาของพระนางดอร์เจ ยตูรอนมา 

 

   
 

ภาพที	 
:| พระนางดอร์เจ ยตูรอนมา รายละเอียดในจิตรกรรมทงัการูปพระนางปัลเดน ลาโม  
 จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที	 �� 
ที	มา : Hugo E. Kreijger, Tibetan Painting : the Jucker Collection (London : Serindia Publications, 

2001), 95. 
 

พระชีมาร์ปะ ได้รับการนับถือว่าเป็นพระธรรมบาลของวดัซัมเย ซึ	 งเป็นวดัใน
พระพุทธศาสนาแห่งแรกของทิเบตและถูกสร้างโดยพระปัทมสัมภวะ พระชีมาร์ปะปรากฏรูปใน

                                                 
172 Jeff Watt, Worldly Protector (Buddhist) – Tseringma [Online], accessed 14 June 2011. 

Available from http://www.himalayanart.org/image.cfm/433.html 
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ปางดุ ประทบับนหลงัมา้และกาํลงัดาํเนินอยูบ่นทะเลสาบโลหิต พระองคมี์พระเศียรเดียว 2 พระกร 
ถือทวนชูขึ>นในพระหตัถ์ขวาและถือหวัใจมนุษยใ์นพระหัตถ์ซ้าย173 ทรงฉลองพระองค์แบบนกัรบ 
นอกจากนี>พระชีมาร์ปะยงัปรากฏรูปลกัษณ์ที	กาํลงัทิ	มแทงบนร่างมนุษยซึ์	 งบางครั> งก็ผกูร่างมนุษยนี์>
ดว้ยปาศะในพระหตัถซ์า้ย รูปลกัษณ์ดงักล่าวสอดคลอ้งกบัเทพบริวารในตาํแหน่ง C4 ในจิตรกรรม
ทงัการูปอาณาจกัรแห่งที	พึ	งของพระปัทมสัมภวะ แมว้่าสัญลกัษณ์ในพระหตัถ์ซ้ายของเทพบริวาร
ปรากฏไม่ชัดเจนก็ตาม นอกจากนี> ประติมานวิทยาของพระชีมาร์ปะในขา้งตน้ยงัเหมือนกบัเทพ
บริวารในจิตรกรรมทงักาทิเบตช่วงตน้คริสตศ์ตวรรษที	 �< (ภาพที	 
6�) ซึ	 งอยูท่างมุมซ้ายของภาพ 
ที	ไครจเจอร์ระบุพระนามวา่พระนมัคา บาร์ซิน174 (Nam mkhah sbar hdzin) 

ตามประติมานวทิยาของพระนมัคา บาร์ซินนั>น ทรงเป็นพระธรรมบาลของวดัตุงการ์ 
(Dungkar) ทรงประทบัยนืบนซากศพ มีวรรณะแดง ปรากฏปางดุและมี � พระเนตร ที	พระหตัถ์ขวา
ถือทวนและพระหตัถซ์า้ยถือปาศะที	พนัอยูร่อบคอของเหยื	อ175 จากประติมานวิทยานี>  ผูศึ้กษาเห็นวา่
เทพบริวารทั>งในตาํแหน่ง C4 ในจิตรกรรมทงัการูปอาณาจกัรแห่งที	พึ	งของพระปัทมสัมภวะ และ
ในจิตรกรรมทงักาของทิเบตช่วงตน้คริสตศ์ตวรรษที	 �< (ภาพที	 
6�) เป็นพระชีมาร์ปะเช่นเดียวกนั 

พระกุเวร พระดอร์เจ เลปะ พระนางดอร์เจ ยตูรอนมา และพระชีมาร์ปะ ที	ไดอ้ธิบาย
ไปแลว้ขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ลว้นดาํรงสถานะเป็นพระธรรมบาลทั>งสิ>น โดยเฉพาะพระกุเวร พระดอร์
เจ เลปะ และพระชีมาร์ปะ เป็นพระธรรมบาลที	ปรากฏร่วมกันในพุทธศิลป์ของนิงมะ ดังเช่น 
จิตรกรรมทงักาของทิเบตตน้คริสตศ์ตวรรษที	 �< ภาพที	 
6� ส่วนพระนางดอร์เจ ยตูรอนมา นั>นมกั
ปรากฏร่วมกับพระนางปัลเดน ลาโม เป็นส่วนใหญ่ ดังเห็นได้จากจิตรกรรมทังกาทิเบต
คริสตศ์ตวรรษที	 �� (ภาพที	 
:|) ถึงกระนั>นการที	พระนางดอร์เจ ยตูรอนมา ปรากฏอยูใ่นจิตรกรรม
ทงักาของนิกายนิงมะมีความเป็นไปไดเ้ช่นกนั เนื	องจากพระนางดอร์เจ ยูตรอนมามีความเกี	ยวขอ้ง
กบัพระปัทมสัมภวะ 

จากการศึกษาประติมานวิทยาในจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ& เยน็รูปอาณาจกัรแห่งที	
พึ	งของพระปัทมสัมภวะ (ภาพที	 
66) จะเห็นไดว้า่องคป์ระกอบถูกจดัอยา่งเป็นระเบียบโดยคาํนึงถึง
สถานะของแต่ละพระองค ์อนัไดแ้ก่ เหล่าพระพุทธเจา้ที	อยูใ่นตาํแหน่ง A1, A2 และพระพุทธเจา้ 3 
พระองคที์	ประทบัอยูต่อนบนสุดในตาํแหน่ง B2 ทางดา้นตาํแหน่ง A3 และ A4 ประกอบไปดว้ย

                                                 
173 Jeff Watt, Worldly Protector (Buddhist) – Tsiu Marpo [Online], accessed 14 June 2011. 

Available from http://www.himalayanart.org/image.cfm/15245.html 
174 Hugo E. Kreijger, Tibetan Painting : the Jucker Collection, �
6. 
175 Lokesh Chandra, Dictionary of Buddhist Iconography no. 8, 
*|<. 
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บุคคลหลายสถานะ เช่น พระโพธิสัตว์ พระธรรมบาล และบุคคลที	แต่งกายคล้ายกษตัริย์และ
พระสงฆ ์ส่วนตาํแหน่ง B1 ประกอบดว้ยพระปัทมสัมภวะ นางปราชญา พระสงฆ ์โยคี และกษตัริย ์
ซึ	 งเป็นมนุษยผ์ูป้ฏิบติัธรรมทั>งหมด สุดทา้ยคือตาํแหน่งของพระธรรมบาลซึ	งอยูใ่นกลุ่ม C ทั>งหมด 

 
จากการศึกษาเนื>อหาทางประติมานวทิยาที	ปรากฏในจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ& เยน็และ

มูลนิธิพนัดารานั>น เกือบทั>งหมดล้วนแสดงรูปลักษณ์สอดคล้องตามประติมานวิทยาและเป็น
รูปแบบเดียวกบัที	สืบทอดจากพุทธศิลป์ของทิเบต โดยเฉพาะพุทธศิลป์ตั>งแต่คริสต์ศตวรรษที	 �: 
เป็นตน้มา หากจะปรากฏรูปลกัษณ์ที	ไม่สอดคลอ้งก็เพียงบางประการเท่านั>น ยกเวน้จิตรกรรมทงักา
รูปพระอจละและพระนางมหามายุรีที	ปรากฏรูปลกัษณ์ไม่สอดคลอ้งกบัประติมานวิทยาหรือพุทธ
ศิลป์ของทิเบต 
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บทที� 5 
รูปแบบทางศิลปกรรมของจิตรกรรมทงักาที�ถูกเกบ็รักษาไว้ที�วดัโพธิ"เย็น 

และมูลนิธิพนัดารา 
 

จิตรกรรมทังกาที� เ ป็นกรณีศึกษาในวิทยานิพนธ์ครั งนี ถูกนําเข้ามาจาก
ต่างประเทศทั งหมด โดยแบ่งเป็นจิตรกรรมทงักาที�ถูกนาํเขา้มาในประเทศไทยระยะแรก 
ได้แก่ จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ/ เย็นถูกนาํเขา้มาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
โดยมีความเกี�ยวขอ้งกบัพระพุทธศาสนาจีนนิกายในประเทศไทย และอีกกลุ่มคือจิตรกรรม
ทงักาที�ถูกนาํเขา้มาในสมยัปัจจุบนั ซึ� งในกลุ่มนี ผูศึ้กษาไดน้าํจิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนั
ดารามาเป็นกรณีศึกษา เนื�องจากเป็นกลุ่มนักวิชาการที� มุ่งเน้นเผยแพร่ความรู้ด้าน
ศิลปวฒันธรรมของทิเบต โดยเฉพาะพระพุทธศาสนาในลทัธิวชัรยานของทิเบต จิตรกรรม
ทงักาของมูลนิธิพนัดาราที�ถูกนาํเขา้มาจากพื นที�ซึ� งมีชาวทิเบตอาศยัอยูแ่ต่เดิม คือ ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน (ภูมิภาคปกครองตนเองทิเบต) และนาํมาจากพื นที�ซึ� งปัจจุบนัมี
ชาวทิเบตลี ภยัเขา้ไปตั งถิ�นฐานใหม่ ไดแ้ก่ ประเทศอินเดียและเนปาล 

ทั งนี ผูศึ้กษาได้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น = ประเด็น ได้แก่ องค์ประกอบ 
รูปทรง และการใช้สี  การไล่นํ าหนัก การใช้เส้นและลวดลาย การวิ เคราะห์ด้าน
องคป์ระกอบผูศึ้กษามุ่งเนน้ศึกษาการจดัวางรูปทรงต่าง ๆ ภายในภาพเพื�อให้เห็นถึงจุดเด่น
และส่วนประกอบรองที�เป็นไปตามแบบแผนประเพณีจิตรกรรมทังกาของทิเบต การ
วิเคราะห์รูปทรงผูศึ้กษาจดัแบ่งวิเคราะห์ออกเป็นส่วนต่าง ๆ ไดแ้ก่ รูปทรงบุคคล เครื�อง
ทรงและเครื�องประดบั ประภาวลี อาสนะ กอ้นเมฆ ภูเขา ลาํธาร โขดหิน และดอกไม ้โดย
บางรูปทรงอาจไม่ปรากฏอยูใ่นจิตรกรรมทงักาที�เป็นกรณีศึกษา ทั งนี ขึ นอยูก่บัจิตรกรรมทงั
กาแต่ละภาพถูกตกแต่งมากนอ้ยเพียงใด ส่วนการวิเคราะห์การใชสี้ การไล่นํ าหนกั การใช้
เส้นและลวดลาย ผูศึ้กษาเห็นว่ามีความเกี�ยวขอ้งกบักระบวนการทางศิลปกรรมที�การใช้สี 
การไล่นํ าหนกั การใชเ้ส้นและลวดลายมีความเชื�อมโยงกนัจนไม่สามารถแยกวิเคราะห์เป็น
ส่วน ๆ ได ้จึงไดน้าํมาวเิคราะห์ร่วมกนัในประเด็นดงักล่าว 
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รูปแบบทางศิลปกรรมของจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ�เยน็ 
จิตรกรรมทงักาที�ถูกเก็บรักษาไวใ้นวดัโพธิ� เยน็ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี สันนิษฐานว่า

พระอาจารยโ์พธิ� แจง้ไดน้าํเขา้มาจากประเทศจีนบริเวณที�ติดกบัชายแดนทิเบตในช่วงพุทธทศวรรษ 
2490 (คริสต์ทศวรรษ 5678) ซึ� งเป็นช่วงเวลาที�พระอาจารยโ์พธิ� แจง้เดินทางไปศึกษาพระธรรมใน
สายการปฏิบติัแบบวชัรยานของทิเบต ปัจจุบนันาํมาประดิษฐานไวใ้นห้องทาํสมาธิของวดัโพธิ� เยน็
ซึ� งเป็นพุทธศาสนสถานของจีนนิกาย จากขอ้มูลดา้นแหล่งที�มาของจิตรกรรมทงักาที�ถูกนาํมาจาก
พื@นที�บริเวณพรมแดนจีนที�ติดกบัทิเบต หรือพื@นที�ของทิเบตภาคตะวนัออก รูปแบบการสร้างสรรค์
จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ� เยน็จึงอาจมีอิทธิพลศิลปะจีน หรือรูปแบบศิลปะจีนที�สร้างเลียนแบบ
พุทธศิลป์ทิเบตได ้ดงันั@นผูศึ้กษาจึงเลือกตวัอยา่งจิตรกรรมทงักาที�ปรากฏอิทธิพลรูปแบบศิลปะจีน 
หรือถูกสร้างในเขตทิเบตภาคตะวนัออกมาเปรียบเทียบกับจิตรกรรมทังกาของวดัโพธิ� เย็น 
นอกเหนือไปจากการเปรียบเทียบกบัจิตรกรรมทงักาที�ถูกคน้พบในทิเบตภาคกลางเพียงประการ
เดียว 

1. องค์ประกอบ จิตรกรรมทงักาจาํนวน 13 ภาพ ที�ประดิษฐานไวใ้นห้องทาํสมาธิของ
วดัโพธิ� เยน็นี@  ทุกภาพลว้นถูกสร้างดว้ยการจดัองคป์ระกอบอยา่งเรียบง่าย โดยการเนน้ความสําคญัที�
บุคคลหลกัไวกึ้�งกลางภาพและมีขนาดใหญ่ อยูท่่ามกลางฉากหลงั ซึ� งเป็นทิวทศัน์ธรรมชาติที�ทิเบต
ไดรั้บอิทธิพลจากศิลปกรรมจีนและนาํมาพฒันาจนมีรูปแบบเฉพาะตั@งแต่ช่วงคริสต์ศตวรรษที� 17 
เป็นตน้มา ทั@งนี@การจดัวางรูปทรงต่าง ๆ ที�ปรากฏในทิวทศัน์ฉากหลงั อาทิ กอ้นเมฆ โขดหิน ทิวเขา 
และลาํธาร เป็นไปอยา่งสมมาตรในแนวตั@ง และมีรูปแบบการแบ่งพื@นที�ระหวา่งทอ้งฟ้าทางตอนบน
และพื@นดินหรือทิวเขาสีเขียวทางตอนล่างของภาพเหมือนกนั 

จิตรกรรมทงัการูปพระธยานิพุทธเจา้ 5 พระองค ์(ภาพที� 77 – 81) จดัวางรูปทรงของ
พระพุทธเจา้องคป์ระธานประทบับนปัทมาสนะไวกึ้�งกลางภาพ ทั@งศิรประภาและประภาวลีซึ� งซ้อน
กนัอยูน่ั@นมีขอบประภามณฑลประดบัลวดลายลอ้มอยูร่อบนอก เบื@องหลงัของประภามณฑลถูกโอบ
ลอ้มดว้ยหมู่ดอกไมสี้แดงและสีชมพูซึ� งมีรูปร่างคลา้ยดอกโบตัOนแบบศิลปะจีน (ภาพที� 271 ซ้าย) 
การจดัวางตาํแหน่งและสีของดอกไมท้าํอยา่งเป็นระเบียบกระจายอยูโ่ดยรอบประภาวลี รูปทรงของ
พระพุทธเจา้องคป์ระธานที�มีขนาดใหญ่และส่วนประกอบต่าง ๆ บริเวณประภาวลีถูกจดัวางไวเ้ต็ม
พื@นที�ของภาพ ทาํใหจิ้ตรกรรมทงัการูปพระธยานิพุทธเจา้ทั@งห้าภาพนี@ปรากฏพื@นที�วา่งของฉากหลงั
เพียงเล็กน้อย ฉากหลงัดงักล่าวนี@ ถูกวาดเป็นพื@นหญา้สีเขียวพร้อมด้วยสระนํ@ าที�มุมซ้ายและขวา
ดา้นล่างของภาพ ส่วนมุมซ้ายและขวาดา้นบนของภาพถูกวาดเป็นเมฆขาวรูปคลา้ยปีกผีเสื@อพร้อม
ดว้ยดวงจนัทร์ที�ฝั�งซา้ยของภาพและดวงอาทิตยที์�ฝั�งขวาของภาพ อยูท่่ามกลางทอ้งฟ้าสีนํ@าเงินเขม้ 
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เมื�อพิจารณาการจดัองคป์ระกอบและฉากหลงัในจิตรกรรมทงัการูปพระธยานิพุทธ
เจา้ 5 พระองค์ในจิตรกรรมทงักา 5 ภาพนี@  จะเห็นไดว้่าทุกภาพมีการจดัวางรูปทรงพระพุทธเจา้ 
ปัทมาสนะ ส่วนประกอบต่าง ๆ ของประภาวลี รวมไปถึงทิวทศัน์บริเวณฉากหลังมีลักษณะที�
เหมือนกนัทุกประการตามที�ไดบ้รรยายรูปลกัษณ์ไปแลว้ขา้งตน้ หากพิจารณาเฉพาะดา้นรูปทรง
แล้ว จะเห็นได้ว่ามีเพียงมุทราเฉพาะของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เท่านั@นที�บ่งชี@ ถึงรูปทรงที�
แตกต่างกนัออกไป ทางดา้นรูปทรงของส่วนประกอบอื�น ๆ นั@นคลา้ยกบัวา่ผูว้าดไดส้ร้างจิตรกรรม
ทงัการูปพระธยานิพุทธเจา้ 5 ภาพนี@ จากตน้แบบเดียวกนัหมด ทั@งนี@ ตน้แบบนี@ อาจถูกสร้างด้วย
กระดาษปรุเป็นรูปร่างใช้สําหรับการร่างเส้นในจิตรกรรมตามประเพณีของทิเบต และยงัมี
ประโยชน์ในการสร้างรูปร่างซํ@ า ๆ กนัในจิตรกรรมอีกดว้ย 
 
 

     
 

ภาพที� 271 ดอกโบตัOนแบบศิลปะจีน (ซา้ย) และลวดลายยูอี่�แบบทิเบต (ขวา) ตามแบบศิลปะจีน 
ที�มา (ซา้ย) : จิตรา ก่อนนัทเกียรติ, ทุกเรื�องใหส้มปรารถนา บ่วง – สื�อ – ยู ่– อี� (พิมพค์รั( งที� 11, 
กรุงเทพมหานคร : แพรวสาํนกัพิมพ,์ 2544), 588. 
ที�มา (ขวา) : Robert Beer, The Encyclopedia of Tibetan Symbols and Motifs (Boston : Shambhala, 
1999), 357. 

 
นอกเหนือจากจิตรกรรมทงัการูปพระธยานิพุทธเจา้ 5 พระองคแ์ลว้ จิตรกรรมทงักา

ที�มีขนาดใหญ่ที�สุดที�ประดิษฐานไวที้�วดัโพธิ� เยน็ อนัไดแ้ก่ รูปพระอจละ พระนางมหามายุรี พระย
มานตกะ พระนางสิงหวกัตรา และพระคุรุตรักโปเช (พระปัทมสัมภวะในรูปธรรมบาล) ต่างมีพื@นที�
วา่งโดยรอบองค์ประธานในภาพเพียงพอต่อการสร้างสรรค์ฉากหลงัและทิวทศัน์ในระยะหน้าได้
มากกวา่ จิตรกรรมทงักาเหล่านี@แต่ละภาพมีรายละเอียดของฉากหลงัต่างกนัออกไปเล็กนอ้ย แต่ยงัคง
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รูปแบบสมมาตรในแนวตั@งและการแบ่งพื@นที�ของทอ้งฟ้าทางดา้นบนและทิวเขาสีเขียวทางดา้นล่าง
ของภาพ 

ในจิตรกรรมทงัการูปพระอจละนั@น (ภาพที� 224)  ฉากหลงัถูกสร้างเป็นทิวทศัน์อยา่ง
เรียบง่ายและสมมาตร โดยพื@นที� 2 ใน 3 ส่วนของดา้นล่างภาพถูกกาํหนดเป็นยอดเขาและเนินหญา้ 
อีก 1 ใน 3 ส่วนที�เหลือถูกกาํหนดเป็นทอ้งฟ้า บริเวณเนินหญา้ดา้นล่างยงัมีรายละเอียดที�ประกอบ
ไปดว้ย ลาํธาร พุ่มไม ้และรัตนะที�บริเวณมุมซ้ายและขวาของภาพ ซึ� งรัตนะที�มุมซ้ายล่างของภาพ
เป็นสีแดงและรัตนะที�มุมขวาล่างของภาพเป็นสีเขียว พื@นที�ส่วนบนของเนินหญา้ถูกสร้างเป็นยอด
เขาสูงทั@งดา้นซ้ายและขวาของภาพขา้งละ 1 ยอด โดยมีรูปร่างคลา้ยรูปสามเหลี�ยมและปรากฏหมู่
เมฆสีขาวอยูเ่บื@องหลงัยอดเขาทั@งสองขา้งซึ� งสื�อถึงความสูงเทียมเมฆของยอดเขาทั@งสอง ส่วนบริเวณ
ทอ้งฟ้านั@นปรากฏหมู่เมฆรูปทรงรียาวสีนํ@ าเงินอ่อน เขียวอ่อน ชมพูและเหลืองทั@งขา้งซ้ายและขวา
ของภาพในลกัษณะสมมาตรและเรียงสีอยา่งเป็นระเบียบ พร้อมทั@งปรากฏดวงจนัทร์และดวงอาทิตย์
ที�มุมซา้ยบนและมุมขวาบนของภาพตามลาํดบั 

การกาํหนดพื@นที�ทอ้งฟ้าและเนินหญา้ จดัวางตาํแหน่งของเมฆ รวมทั@งการสร้าง
รายละเอียดบริเวณเนินหญา้ดา้นล่างในจิตรกรรมทงัการูปพระอจละ ยงัปรากฏในจิตรกรรมทงักา
รูปพระยมานตกะ (ภาพที� 234) และพระคุรุตรักโปเชอีกด้วย (ภาพที� 260) ความแตกต่างของ
จิตรกรรมทงักาทั@งสามมีเพียงเล็กน้อยเท่านั@น อาทิ ในตาํแหน่งเดียวกนักบัรัตนะที�อยูท่างตอนล่าง
ของจิตรกรรมทงัการูปพระอจละ ไดป้รากฏกปาลบรรจุเลือด กุณฑลสี� เหลี�ยมและวงกลม และหอ
แรดอยา่งละ 1 คู่ อยูบ่ริเวณตอนล่างสุดของจิตรกรรมทงักาพระยมานตกะ ส่วนในจิตรกรรมทงักา
พระคุรุตรักโปเชไม่ปรากฏเครื�องสักการะ 

สําหรับจิตรกรรมทงัการูปพระนางมหามายุรี (ภาพที� 232) และพระนางสิงหวกัตรา 
(ภาพที� 241) แลว้มีการสร้างสรรคพ์ื@นที�วา่งรอบองคป์ระธานแตกต่างออกไปจากจิตรกรรมทงักาอื�น 
ๆ อย่างเห็นได้ชัด หากแต่ยงัคงใช้โครงสร้างองค์ประกอบแบบเดียวกัน พื@นที�ว่างฉากหลังรอบ
รูปทรงของพระนางมหามายุรีถูกแบ่งเป็นพื@นที�ทอ้งฟ้าในสัดส่วนที�มากกว่าเนินหญา้ทางดา้นล่าง 
อีกทั@งการไล่นํ@าหนกัของทอ้งฟ้าและเนินหญา้มีความกลมกลืนกนัจนไม่ปรากฏเส้นขอบฟ้าที�ชดัเจน 
ทิวทศัน์ระยะหน้าของภาพทางมุมซ้ายและขวาทางตอนล่างของภาพถูกวาดเป็นโขดหินขรุขระสี
นํ@ าตาลซึ� งมีดอกไมค้ลา้ยดอกโบตัOนสีชมพูและเหลืองอ่อนผุดขึ@นอยูเ่บื@องหลงั ดา้นรายละเอียดของ
ทอ้งฟ้าถูกตกแต่งดว้ยหมู่เมฆหลากสี โดยเมฆสีต่าง ๆ แต่ละกอ้นนั@นมีขนาดเล็กหากเทียบกบัเมฆ
รูปทรงรียาวในจิตรกรรมทงัการูปพระอจละ นอกจากนี@ ยงัมีรูปทรงแบบเดียวกนั คือ ส่วนหัวเมฆ
คลา้ยลวดลายยู่อี� (Ruyi) ของศิลปะจีน (ภาพที� 271 ขวา) และส่วนหางเมฆเป็นริ@วระลอกคลื�นยาว 
หมู่เมฆแต่ละกอ้นมีทิศทางมุ่งเขา้หากึ�งกลางภาพ ซึ� งก็คือพระนางมหามายุรีองคป์ระธาน และที�มุม
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บนซา้ยและขวาของภาพปรากฏดวงจนัทร์และดวงอาทิตยต์ามลาํดบั โดยต่างถูกรองรับไวด้ว้ยกอ้น
เมฆสีเหลือง 

ทางด้านจิตรกรรมทงัการูปพระนางสิงหวกัตรานั@น พระองค์ทรงฉายศิรประภาสี
เขียวเขม้และมีประภาวลีสีเหลืองอ่อน แต่ที�โดดเด่นคือประภามณฑลรูปเปลวไฟของพระองค์ที�มี
ทิศทางพุง่ขึ@นสู่ดา้นบนในแนวแกนตั@งจนดูคลา้ยกบัเป็นซุ้มเปลวเพลิง เบื@องหลงัของประภามณฑล
เปลวเพลิงนี@ ถูกลอ้มรอบดว้ยควนัสีนํ@าตาลเขม้ซึ� งรูปทรงของควนัมีลกัษณะเป็นกอ้นคลา้ยลวดลายยู่
อี�ซ้อนกนั ทั@งนี@ รูปทรงของควนัดงักล่าวยงัเหมือนกบัรูปทรงของเมฆที�ซ้อนกนัเป็นแนวอยู่บริเวณ
ฉากหลงัของภาพอีกดว้ย 

พื@นที�ว่างบริเวณฉากหลงัและพื@นที�ระยะหน้าของภาพ ถูกจดัสัดส่วนให้เป็นทอ้งฟ้า
และพื@นหญา้โดยในภาพนี@ ไม่เห็นเส้นขอบฟ้าอย่างชัดเจน เนื�องจากถูกควนัสีนํ@ าตาลเข้มบดบงั 
ประกอบกบัการไล่นํ@าหนกัอ่อนเขม้ของสีเขียวและนํ@าเงินเป็นไปอยา่งกลมกลืน บนพื@นหญา้ปรากฏ
โขดหินสีนํ@าตาลขรุขระตั@งอยูใ่นระยะหนา้ภาพทางดา้นมุมซ้ายและขวาล่าง รายละเอียดของบริเวณ
ทอ้งฟ้าถูกตกแต่งดว้ยเมฆที�มีรูปทรงคลา้ยลวดลายยูอี่�แบบจีน โดยมีสีชมพู นํ@ าเงิน เหลือง และเขียว 
ถูกจดัให้เรียงตวักนัทั@งดา้นมุมซ้ายและขวาบนของภาพประดุจกรอบชั@นนอกของควนัสีนํ@ าตาลเขม้ 
นอกจากนี@การเรียงตวัของเมฆที�มุมบนทั@งสองยงัก่อให้เกิดพื@นที�วา่งรูปสามเหลี�ยมซึ� งภายในปรากฏ
รูปดวงจนัทร์และดวงอาทิตยที์�มุมซา้ยและขวาของภาพตามลาํดบั 

ทางด้านจิตรกรรมทังกาขนาดเล็กที�ประดิษฐานอยู่ที�วดัโพธิ� เย็น อันได้แก่ รูป
พระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค ์(ภาพที� 66) รูปพระนางตารา 21 พระองค ์(ภาพที� l87) 
และรูปอาณาจกัรแห่งที�พึ�งของพระปัทมสัมภวะ (ภาพที� lmm) แมว้า่องคป์ระกอบถูกจดัให้เนน้ไปที�
องคป์ระธานในภาพเป็นสาํคญั โดยมีขนาดใหญ่และประทบัอยูกึ่�งกลาง แต่จิตรกรรมทงักา 3 ภาพนี@
มีองคป์ระกอบที�ซับซ้อนกว่าจิตรกรรมทงักาภาพอื�นที�ไดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ เนื�องจากมีรูปบุคคล
อื�นอยู่ลอ้มรอบองคป์ระธานของภาพ ทาํให้พื@นที�ว่างบริเวณฉากหลงัในจิตรกรรมทงักา 3 ภาพนี@ มี
สัดส่วนนอ้ย จึงไม่ปรากฏรูปทรงประดบัอยูบ่ริเวณฉากหลงัหรือในระยะหนา้ของภาพได ้อาทิ โขด
หิน กอ้นเมฆ หรือดอกไม ้

จิตรกรรมทงัการูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค์ ประกอบไปดว้ยรูป
พระพุทธเจา้องคป์ระธาน พระพุทธเจา้บริวารจาํนวนมาก รวมทั@งพระอาทิพุทธซึ� งมีขนาดเล็กที�สุด 
โดยแต่ละพระองค์ประทับกระจายอยู่ทั�วทั@ งภาพ ระยะห่างของแต่ละพระองค์แม้ว่ามีอยู่เพียง
เล็กนอ้ย แต่ผูว้าดก็สามารถสร้างสรรคฉ์ากหลงัใหเ้ป็นรายละเอียดของทอ้งฟ้าและเนินหญา้ได ้กอ้น
เมฆที�ประดบัอยู่ในฉากหลงัถูกสอดแทรกให้เป็นส่วนหนึ� งของอาสนะที�รองรับปัทมาสนะของ
พระพุทธเจา้บริวารและอยูล่อ้มรอบประภาวลีของพระอาทิพุทธ แทนที�จะปรากฏอยูอ่ยา่งอิสระ แต่
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การปรากฏของเมฆดงักล่าวก็มีส่วนที�ช่วยให้เหล่าพระพุทธเจา้บริวารและพระอาทิพุทธดูเหมือน
ประทบัอยูก่ลางทอ้งฟ้า ต่างจากพระพุทธเจา้บริวารอีกส่วนหนึ�งที�ประทบัอยูท่างตอนล่างของภาพ
ซึ�งมีฉากหลงัเป็นเนินหญา้และลาํธาร 

เนินหญา้สีเขียวซึ� งเป็นฉากหลงับริเวณตอนล่างของภาพถูกวาดให้มีลาํธารไหลผา่น
เป็นแนวนอน จนคลา้ยกบัวา่พระพุทธเจา้บริวารประทบัอยู่บนเกาะกลางลาํธาร อย่างไรก็ตามการ
จดัสรรพื@นที�วา่งบริเวณฉากหลงัใหมี้ความซบัซอ้น โดยเฉพาะอยา่งยิ�งการแบ่งพื@นที�เนินหญา้ดว้ยลาํ
ธารดูเหมือนการผลักระยะให้จิตรกรรมทังกานี@ มีทิวทัศน์ที� มีมิติมากขึ@ น แต่ด้วยรูปทรงของ
พระพุทธเจา้บริวารที�กระจายอยู่มากมายเต็มภาพและเป็นเนื@อหาหลกัที�ต้องการนาํเสนอ ทาํให้
รายละเอียดของฉากหลงัถูกลดความน่าสนใจลง อยา่งไรก็ตามทางตอนบนสุดของภาพไดเ้วน้พื@นที�
วา่งสาํหรับดวงจนัทร์และดวงอาทิตยใ์หป้รากฏเด่นชดั 

ฉากหลังในจิตรกรรมทังการูปพระนางตารา 21 พระองค์ มีลักษณะการจัด
องคป์ระกอบเหมือนกบัฉากหลงัของจิตรกรรมทงัการูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค ์
นั�นคือการจดัพื@นที�วา่งของทอ้งฟ้าอยู่ทางตอนบนของภาพโดยมีกอ้นเมฆเป็นส่วนหนึ� งของอาสนะ
ของพระนางตาราบริวาร และมีเนินหญา้สีเขียวและลาํธารไหลผา่นอยูท่างตอนล่างของภาพ แต่เนิน
หญา้ในระยะหนา้สุดหรืออยูบ่ริเวณแถบล่างสุดของภาพถูกวาดให้เป็นรูปสามเหลี�ยมคลา้ยกบัภูเขา
โดยปรากฏใหเ้ห็นชดัเจนบริเวณมุมซา้ยและบริเวณตาํแหน่งของพระนางปัลเดน ลาโมทางดา้นขวา
ของภาพ การวาดเนินหญา้ให้เป็นรูปสามเหลี�ยมทางดา้นซ้ายของภาพอาจเป็นไปเพื�อให้เกิดความ
สมดุลกบัภูเขาที�โอบลอ้มทะเลสาบโลหิตในตาํแหน่งของพระนางปัลเดน ลาโม 

สําหรับจิตรกรรมทงัการูปอาณาจกัรแห่งที�พึ�งของพระปัทมสัมภวะนั@นจะเห็นไดว้่า
การจดัองคป์ระกอบนอกจากให้ความสําคญักบัรูปพระปัทมสัมภวะประทบัอยูกึ่� งกลางและมีขนาด
ใหญ่แล้ว ยงัให้ความสําคญักบักลุ่มพระอาจารยซึ์� งประทบัอยู่ล้อมรอบพระองค์อีกด้วย โดยถูก
จดัเรียงอยา่งแน่นเป็นกลุ่มอยูบ่นปัทมาสนะขนาดใหญ่ที�ผุดขึ@นจากทะเลสาบดา้นล่างของภาพ ขอบ
ของปัทมาสนะนี@ กวา้งจรดขอบซ้ายและขวาของภาพจนเกิดการแบ่งพื@นที�ฉากหลังในส่วนของ
ทอ้งฟ้าดา้นบนและเนินหญา้สีเขียวทางด้านล่าง แต่ดว้ยจาํนวนของบุคคลที�ถูกจดัอย่างหนาแน่น
ภายในจิตรกรรมทงักานี@ มีจาํนวนมาก และมีอยูห่ลายกลุ่ม ทาํให้พื@นที�วา่งของทอ้งฟ้าและเนินหญา้
บริเวณฉากหลงัเหลืออยูเ่พียงเล็กนอ้ย ฉากหลงัของทอ้งฟ้าจึงทาํไดเ้พียงการลงสีฟ้าเรียบเติมให้เต็ม
พื@นที�วา่ง โดยมีดวงจนัทร์กบัดวงอาทิตยอ์ยูท่างดา้นซ้ายและขวาของภาพตามลาํดบั แมว้า่มีหมู่เมฆ
มากมายประดบัอยู่บนทอ้งฟ้าแต่ก็ถือเป็นส่วนอาสนะของบุคคลในกลุ่มดา้นบนของภาพ ส่วนพื@น
ที�ว่างบริเวณเนินหญ้าทางด้านล่างของภาพ ถูกกาํหนดด้วยเนื@อหาของรูปอาณาจกัรแห่งที�พึ� งที�
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อาสนะขนาดใหญ่ผุดขึ@นจากทะเลสาบ ดงันั@นจึงจาํเป็นตอ้งวาดทะเลสาบอยู่ในฉากหลงัของภาพ 
และทาํใหพ้ื@นที�วา่งที�เหลือถูกเตม็เติมดว้ยเนินหญา้สีเขียวอยา่งเรียบง่าย 
 

 
 

ภาพที� lnl พระไวศรวณั จิตรกรรมทงักา ศิลปะจีน คริสตศ์ตวรรษที� 20 
ที�มา : Jeff Watt, Vaishravana (Buddhist Protector) – Riding a Lion [Online], accessed 19 July 
2011. Available from http://www.himalayanart.org/image.cfm/75033.html 
 

จากการอธิบายพื@นที�วา่งบริเวณฉากหลงัในจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ� เยน็ทั@งหมดนี@  
จะเห็นไดว้่าฉากหลงัถูกสร้างอยา่งเรียบง่าย ปรากฏอยู่รอบพื@นที�ว่างขององค์ประธานภายในภาพ 
นั�นคือ ทอ้งฟ้ามีเมฆประดบัเล็กนอ้ย และพื@นที�ส่วนเนินหญา้ที�มีภูเขา ลาํธาร และโขดหินปรากฏอยู่
บา้ง ซึ� งส่วนประกอบเหล่านี@ ถูกสร้างเพียงเพื�อเติมพื@นที�วา่งบริเวณฉากหลงัให้เต็มเท่านั@น หรือมีเพื�อ
ส่งเสริมความน่าสนใจให้รูปบุคคลภายในภาพ ทั@งนี@ การแบ่งพื@นที�ว่างให้เป็นทอ้งฟ้ากบัเนินหญา้
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เป็นรูปแบบทิวทศัน์โดยทั�วไปที�มกัปรากฏในจิตรกรรมตามประเพณีของทิเบต การเพิ�มรายละเอียด 
เช่น กอ้นเมฆ โขดหิน ภูเขา ลาํธาร หรือดอกไม ้นั@นผูศึ้กษาเห็นวา่ขึ@นอยูก่บัสัดส่วนของพื@นที�วา่งที�มี
ในจิตรกรรม อย่างไรก็ตาม ผูศึ้กษาพบวา่จิตรกรรมทงักาจีนรูปพระไวศรวณัสมยัคริสต์ศตวรรษที� 
20 (ภาพที� lnl) มีองค์ประกอบฉากหลังที�สมมาตรและเรียบง่าย โดยเฉพาะตาํแหน่งเมฆ และ
รูปแบบของปัทมาสนะที�คลา้ยคลึงกบัที�เห็นในจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ� เยน็เป็นอยา่งมาก จึงคิด
วา่การสร้างจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ� เยน็อาจไดรั้บอิทธิพลจากจิตรกรรมทงักาจีนในรูปแบบนี@ ก็
เป็นได ้

2. รูปทรง ลกัษณะรูปทรงของส่วนประกอบต่าง ๆ ทั@งที�ปรากฏเป็นเนื@อหาหลกั หรือ
ปรากฏเป็นส่วนประดบับริเวณฉากหลงั ต่างสามารถแสดงออกถึงพฒันาการและรูปแบบของพุทธ
ศิลป์แบบทิเบตที�สืบทอดมาหลายยุคสมยัไดช้ดัเจนอีกประการหนึ�ง ในจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ�
เย็นนี@ ผูศึ้กษาไดห้ยิบยกรูปทรงของบุคคล เครื�องทรง เครื�องประดบั ประภาวลี อาสนะ กอ้นเมฆ 
ภูเขา ลาํธาร โขดหิน และดอกไม ้เป็นตวัอย่างการศึกษาเพื�อให้เห็นรูปแบบด้านจิตรกรรมตาม
ประเพณีของทิเบตที�ปรากฏในจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ� เยน็ 

2.1 รูปทรงบุคคล รูปทรงของบุคคลตามที�เจฟฟ์ วตัต ์ไดแ้บ่งประเภทไวน้ั@น พิจารณา
จากวิธีการสอนจิตรกรรมตามแบบแผนของทิเบต ที�นกัเรียนจาํเป็นตอ้งวาดรูปทรงบุคคลพื@นฐาน 
ไดแ้ก่ พระพุทธเจา้ พระนางขฑิรวนีตารา และพระวชัรปาณี1 รูปพระพุทธเจา้ (ภาพที� ln|) เป็น
รูปทรงหลกัแทนรูปพระพุทธเจา้ต่าง ๆ เป็นสําคญั ถูกนาํเสนอดว้ยรูปมนุษยแ์บบเรียบง่ายและสม
ส่วน อยูภ่ายในโครงสร้างรูปสามเหลี�ยมหนา้จั�ว และมีแกนพระวรกายเป็นเส้นตรงทาํให้รูปทรงของ
พระองคส์มมาตร มีความนิ�งสงบและมั�นคง รูปทรงพระพุทธเจา้ในจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ� เยน็
ปรากฏอยา่งเด่นชดัในรูปพระธยานิพุทธเจา้ 5 พระองค ์และรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 
พระองค ์

รูปพระนางขฑิรวนีตารา (ภาพที� ln4) เป็นรูปทรงต้นแบบของรูปทรงพระ
โพธิสัตวป์างสงบ มีสัดส่วนแบบมนุษยที์�งดงามสมส่วนและแสดงความเคลื�อนไหวมากกว่ารูป
พระพุทธเจา้ เนื�องจากมีเส้นแกนพระวรกายเฉียงออกจากแกนเส้นตรงแนวดิ�ง จึงทาํให้พระเศียร
และพระวรกายโน้มเอียงไปตามพระกรและพระบาทตามที�ระบุไวใ้นประติมานวิทยา รูปทรงของ
พระโพธิสัตวป์างสงบที�ปรากฏในจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ� เยน็อยา่งเด่นชดันอกจากรูปพระนางข
ฑิรวนีตาราในรูปพระนางตารา 21 พระองคแ์ลว้ ยงัปรากฏในรูปอาณาจกัรแห่งที�พึ�งของพระปัทม
                                                 

1 Jeff Watt, The Three Basic Figurative Forms in Tibetan Buddhist Art [Online], accessed 29 July 
2011. Available from http://www.himalayanart.org/news/post.cfm/the-three-basic-figurative-forms-in-tibetan-
buddhist-art 
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สัมภวะดว้ยทั@งในรูปพระปัทมสัมภวะองคป์ระธานและพระสงฆบ์ริวาร แมว้า่พระปัทมสัมภวะองค์
ประธานของภาพจะมีสถานะเป็นพระอาจารยค์นสาํคญัก็ตาม 
 

 
 

ภาพที� ln| โครงสร้างรูปพระศากยมุนีสาํหรับรูปพระพุทธเจา้ 
ที�มา : David Paul Jackson and Janice A. Jackson, Tibetan Thangka Painting : Methods and 
Materials (London : Serindia Publications, 1984), 57. 
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ภาพที� ln7 โครงสร้างรูปพระนางขฑิรวนีตารา 
ที�มา : David Paul Jackson and Janice A. Jackson, Tibetan Thangka Painting : Methods and 
Materials (London : Serindia Publications, 1984), 56. 

 
รูปทรงของพระวชัรปาณี (ภาพที� ln5) เป็นอีกรูปทรงสําคญัที�เป็นพื@นฐานสําคญั

พระโพธิสัตวแ์ละพระธรรมบาลที�แสดงปางดุร้าย มีเส้นแกนพระวรกายเฉียงออกจากแกนเส้นตรง
แนวดิ�งคลา้ยรูปทรงของพระนางขฑิรวนีตารา ประกอบกบัมีพระวรกายอวบอว้น ไม่สูงเพรียว ทรง
เครื� องประดับน่ากลัว และส่วนใหญ่ประทบัอาลีฒาสนะจึงทาํให้รูปทรงของพระองค์มีความ
เคลื�อนไหวตามทิศทางของพระวรกายที�โนม้เอียงไป รูปทรงสาํหรับพระโพธิสัตวป์างดุร้ายและพระ
ธรรมบาลเหมือนพระวชัรปาณี ที�ปรากฏในจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ� เยน็ ได้แก่ รูปพระอจละ 
และรูปพระคุรุ ตรักโปเช 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



437 

 
 

ภาพที� ln� โครงสร้างรูปพระวชัรปาณี 
ที�มา : David Paul Jackson and Janice A. Jackson, Tibetan Thangka Painting : Methods and 
Materials (London : Serindia Publications, 1984), m5. 

 
สาํหรับจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ� เยน็รูปพระยมานตกะและรูปพระนางสิงหวกั

ตรามีรูปทรงองค์ประธานที�เกิดจากรูปทรงบุคคลพื@นฐานที�ซับซ้อนขึ@น นั�นคือ พระยมานตกะมี
รูปทรงพื@นฐานคลา้ยกบัรูปทรงพระวชัรปาณี แต่ไดเ้พิ�มพระเศียร พระหัตถ์ และพระบาท รวมถึง
รูปทรงของนางปราชญาและเครื�องทรงต่าง ๆ เขา้ไป ส่วนรูปทรงของพระนางสิงหวกัตรามีรูปทรง
เพรียวและให้ความรู้สึกเคลื�อนไหวโดยมีเส้นแกนพระวรกายเฉียงออกจากแกนเส้นตรงแนวดิ�ง
คลา้ยคลึงกบัรูปทรงของพระนางขฑิรวนีตารา สิ�งที�ซบัซ้อนมากขึ@นคือการประทบัแบบอรรถปรยงั
กาสนะ รวมทั@งมุทราที�ให้ความรู้สึกเคลื�อนไหว แมว้่ารูปบุคคลเหล่านี@ เป็นการดดัแปลงรูปทรง
พื@นฐานให้ซับซ้อนขึ@น แต่ก็มีการกาํหนดสัดส่วนเป็นแบบแผนสําหรับแต่ละพระองค์โดยเฉพาะ
ดว้ย ทั@งพระยมานตกะ (ภาพที� lnm) และพระนางสิงหวกัตรา (ภาพที� lnn) แต่บางครั@ งแบบแผน
สัดส่วนของรูปทั@งสองก็ถูกดดัแปลงไปตามศิลปินแต่ละคน หรือแต่ละสกุลช่าง 
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ภาพที� lnm โครงสร้างรูปพระยมานตกะ สกุลช่างการ์มะ กาดรี 
ที�มา : Gega Lama, Principles of Tibetan Art : Illustrations and Explanations of Buddhist 
Iconography and Iconometry according to the Karma Gardri School vol. 1 (Darjeeling : India 
Jamyang Singe, 1983), 281. 
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ภาพที� lnn โครงสร้างรูปพระนางสิงหวกัตรา สกุลช่างการ์มะ กาดรี 
ที�มา : Gega Lama, Principles of Tibetan Art : Illustrations and Explanations of Buddhist 
Iconography and Iconometry according to the Karma Gardri School vol. 1 (Darjeeling : India 
Jamyang Singe, 1983), l|6. 

 
อย่างไรก็ตามจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ� เยน็รูปพระนางมหามายุรี แมว้่าจะมี

รูปทรงที�ใหค้วามรู้สึกเคลื�อนไหว จากเส้นแกนพระวรกายที�เฉียงออกจากแกนเส้นตรงแนวดิ�งคลา้ย
กบัรูปทรงของพระนางขฑิรวนีตารา แต่ก็เป็นรูปทรงบุคคลที�แทบไม่ปรากฏอยู่ในแบบแผนทาง
พุทธศิลป์ของทิเบต นอกจากนี@ ยงัปรากฏรูปทรงบุคคลทั�วไปอยา่งพระอคัรสาวกของพระศากยมุนี
ในรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั |� พระองค ์(ภาพที� ln�) ที�ประทบัยนืเฉียง ซึ� งไม่ปรากฏแบบ
แผนโครงสร้างรูปทรงไวช้ดัเจน ถึงกระนั@นผูศึ้กษาเห็นว่ารูปทรงดงักล่าวมีโครงสร้างที�เส้นแกน
พระวรกายเฉียงออกจากเส้นตรงแนวดิ�ง ทําให้รู้สึกถึงความเคลื�อนไหว อย่างไรก็ตามเมื�อ
เปรียบเทียบพระอคัรสาวกในภาพดงักล่าวกบัพระอคัรสาวกในรูปพระศากยมุนี จิตรกรรมทงักา
ทิเบตสมยัคริสต์ศตวรรษที� 56 (ภาพที� ln6) จะเห็นได้ว่ามีรูปทรงที�คล้ายคลึงกนั แต่ก็สามารถ
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ปรากฏอีกรูปแบบได้ เช่น พระอัครสาวกในรูปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ |� พระองค ์
จิตรกรรมทงักาทิเบตภาคตะวนัออกสมยัคริสต์ศตวรรษที� 56 (ภาพที� l�8) ซึ� งประทบัยืนหันพระ
พกัตร์ตรง ผูศึ้กษาจึงเห็นว่าการวาดรูปทรงพระอคัรสาวกซึ� งมกัเป็นบริวารในภาพแมถู้กสร้างให้มี
รูปทรงตามแบบประเพณีดั@งเดิม แต่ก็ไม่จาํกดัเฉพาะรูปแบบใดรูปแบบหนึ� งเหมือนพระพุทธเจา้
หรือพระโพธิสัตวส์าํคญั 
 

 
 

ภาพที� ln� พระอคัรสาวกในรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั |� พระองค ์จิตรกรรมทงักาของ 
 วดัโพธิ� เยน็ 
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ภาพที� ln6 พระอคัรสาวกในรูปพระศากยมุนี จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที� 56 
ที�มา : Jeff Watt, Shakyamuni Buddha – Shakyamuni [Online], accessed 23 August 2011. 
Available from http://www.himalayanart.org/image.cfm/501.html 

 

     
 

ภาพที� l�8 พระอคัรสาวกในรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั |� พระองค ์จิตรกรรมทงักา  
 ศิลปะทิเบตภาคตะวนัออก คริสตศ์ตวรรษที� 56 
ที�มา : Jeff Watt, Shakyamuni Buddha – with the 35 Buddhas of Confession [Online], accessed 23 
August 2011. Available from http://www.himalayanart.org/image.cfm/73474.html 
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2.2 รูปทรงเครื&องทรงและเครื&องประดับ จีวรสีส้มเป็นเครื� องทรงประจาํของ
พระพุทธเจา้ในรูปนิรมานกายทุกพระองค ์ (ภาพที� l�1) เช่น ในจิตรกรรมทงัการูปพระธยานิพุทธ
เจา้ 5 พระองค ์และรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองคข์องวดัโพธิ� เยน็ ลกัษณะของจีวร
เป็นรูปแบบที�ไดรั้บอิทธิพลจากศิลปะจีนตั@งแต่ช่วงคริสตศ์ตวรรษที� 15 นั�นคือ พระพุทธเจา้ทรงห่ม
สังฆาฏิอยา่งหลวมปิดพระองัสาดา้นซ้ายและขวา โดยมีชายสังฆาฏิดา้นขวาพาดมาห่มพระกรซ้าย
ทั@งหมดเผยให้เห็นเพียงส่วนพระหัตถ์เท่านั@น การห่มสังฆาฏิหลวมยงัเผยให้เห็นองัสะและสาย
ประคดอกซึ� งห่มอยูช่ั@นในบริเวณพระอุระ จากจิตรกรรมทงัการูปพระพุทธเจา้ที�เป็นกรณีศึกษานั@น
ทรงประทบันั�งวชัราสนะ ทาํให้เห็นชายสังฆาฏิพาดยาวจรดขอ้พระบาท และริ@วผา้สังฆาฏิทอดยาว
เป็นระลอกคลื�น ลวดลายของสังฆาฏิส่วนใหญ่ทาํเป็นตารางสี� เหลี�ยมขนาดใหญ่เช่นเดียวกบัที�ไดรั้บ
อิทธิพลจากศิลปะจีน และมีลวดลายอื�นผสมตกแต่งเพิ�มเติม เช่น ลายดอกไมก้ลีบยาวรี เป็นตน้ ส่วน
องัสะชั@นในถูกวาดเป็นลายเมฆและลายตาข่าย  
 

   
 

ภาพที� l�5 การเปรียบเทียบจีวรของพระพุทธเจา้องคป์ระธาน ในจิตรกรรมทงักา  
 รูปพระรัตนสัมภวะ (ภาพที� n6) (ซา้ย) และพระศากยมุนีในจิตรกรรมทงักา  
 รูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั |� พระองค ์(ภาพที� 66) (ขวา) จิตรกรรมทงักา 
 ของวดัโพธิ� เยน็ 
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ลกัษณะจีวรของพระพุทธเจา้ในจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ� เย็นที�ได้กล่าวไป
ข้างต้นนี@  ปรากฏเฉพาะกับพระพุทธเจ้าที�ประทับเป็นองค์ประธานของภาพเท่านั@ น อันได้แก่ 
จิตรกรรมทงัการูปพระธยานิพุทธเจา้ 5 พระองค์ ส่วนในจิตรกรรมทงัการูปพระพุทธเจา้แห่งการ
ปลงอาบติั |� พระองค ์จีวรลกัษณะดงักล่าวปรากฏเฉพาะกบัพระศากยมุนีที�เป็นองคป์ระธาน ทาํให้
เป็นเกิดความแตกต่างกันกบัพระพุทธเจ้าในรูปนิรมานกายอีก |7 พระองค์ซึ� งเป็นบริวาร โดย
พระพุทธเจา้บริวารเหล่านี@ทรงห่มสังฆาฏิเฉียงพาดเฉพาะพระองัสาซ้ายโดยมีลวดลายแตม้เป็นจุด
รูปดอกไมอ้ยา่งเรียบง่าย และไม่ปรากฏองัสะชั@นใน (ภาพที� l�l) 
 

 
 

ภาพที� l�l จีวรของพระพุทธเจา้บริวารในจิตรกรรมทงัการูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั  
 |� พระองค ์จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ� เยน็ 

 
จีวรแบบทิเบตเป็นอีกรูปแบบหนึ�งที�ปรากฏอยูใ่นจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ� เยน็ 

(ภาพที� l�|) นั�นคือ ปรากฏอยูใ่นรูปอาณาจกัรแห่งที�พึ�งของพระปัทมสัมภวะ ลกัษณะของจีวรแบบ
ทิเบตโดยทั�วไปมีสีแดงเขม้และเหลืองเป็นเสื@อคลุมไม่มีแขนอยูช่ั@นใน ห่มทบัดว้ยองัสะและประคด
อก และมีสังฆาฏิห่มอยา่งหลวมอยูช่ั@นนอก ผูที้�สวมจีวรลกัษณะนี@ ในพุทธศิลป์ของทิเบตส่วนใหญ่
เป็นพระอาจารยค์นสําคญัที�มีบทบาทต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทิเบต นอกจากนี@ หมวก
รูปทรงต่าง ๆ ยงัเป็นเอกลกัษณ์สําคญัของเครื�องแต่งกายสําหรับพระสงฆ์ของทิเบตอีกดว้ย ดงัจะ
เห็นได้ในจิตรกรรมทงัการูปดงักล่าวที�ปรากฏหมวกสีแดงทรงยอดแหลม มีปีกหมวกยาว และ
หมวกรูปทรงหา้เหลี�ยม แต่สาํหรับจีวรของพระปัทมสัมภวะนั@นมีลกัษณะที�แตกต่างออกไปจากจีวร
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ของพระสงฆ์ทิเบตทั�วไป โดยมีลกัษณะเป็นเสื@ อคลุมยาวและทบัซ้อนด้วยจีวรซึ� งเป็นการบ่งชี@ ว่า
พระองคท์รงเป็นเชื@อพระวงศแ์ละเป็นนกับวช (ภาพที� l�7) 
 

 
 

ภาพที� l�| จีวรแบบทิเบตสาํหรับพระอาจารยที์�แวดลอ้มพระปัทมสัมภวะในจิตรกรรมทงักา 
 รูปอาณาจกัรแห่งที�พึ�งของพระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ� เยน็ 

 

 
 

ภาพที� l�7 จีวรแบบทิเบตสาํหรับพระปัทมสัมภวะในจิตรกรรมทงัการูปอาณาจกัรแห่งที�พึ�งของ 
 พระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ� เยน็ 
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ทางดา้นเครื�องทรงของพระโพธิสัตวพ์บไดใ้นจิตรกรรมทงัการูปพระนางตารา 
21 พระองค์ รูปพระอจละ  และรูปพระนางมหามายุรี เครื�องทรงและเครื� องประดบัของพระ
โพธิสัตวโ์ดยทั�วไปประกอบไปดว้ย ผา้นุ่งหรือโธตี ผา้คาดเฉียง ผา้คลอ้งพระองัสา ศิราภรณ์ กุณฑล 
สร้อยพระศอเส้นสั@ นและยาว พาหุรัด ทองพระกรและทองพระบาท พระนางตาราองคป์ระธานใน
จิตรกรรมทงัการูปพระนางตารา 21 พระองคเ์ป็นตวัอยา่งที�แสดงให้เห็นถึงส่วนประกอบของเครื�อง
ทรงและเครื�องประดบัดงักล่าวสําหรับพระโพธิสัตวป์างสงบ (ภาพที� l��) ลกัษณะของโธตีเป็น
ผา้นุ่งซ้อนกนั 2 ชั@นโดยชั@นในคลา้ยกางเกงยาวแนบพระวรกายและชั@นนอกเป็นผา้นุ่งอยา่งหลวม
ปล่อยชายผา้เป็นริ@วระลอกคลื�น มีผา้คาดมดัโธตีไวที้�บั@นพระองคโ์ดยปล่อยชายยาวเป็นเส้น ผา้คาด
เฉียงพาดไวท้างพระองัสาซา้ย วนรอบบั@นพระองคแ์ละมดัไวอ้ยา่งหลวมบริเวณกลางพระอุทร ส่วน
ผา้คลอ้งพระองัสาพนัอย่างหลวมผา่นรอบพระกรและมีลกัษณะคลา้ยถูกลมพดัจึงมีชายผา้ปลิวขึ@น
ดา้นบน ริ@วผา้คลอ้งพระองัสาที�ตอ้งลมนี@ ถูกประดิษฐ์ให้มีรูปร่างคลา้ยกลีบดอกไม ้(ภาพที� l�m) จน
เกิดเป็นรูปแบบตามประเพณีในพุทธศิลป์ของทิเบต 
 

 
 

ภาพที� l�� ลกัษณะเครื�องทรงและเครื�องประดบัสาํหรับพระโพธิสัตวป์างสงบรูปพระนางตาราองค ์
 ประธานในจิตรกรรมทงัการูปพระนางตารา 21 พระองค ์จิตรกรรมทงักา 
 ของวดัโพธิ� เยน็ 
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ภาพที� l�m ลกัษณะริ@วผา้คลอ้งพระองัสาที�ตอ้งลมจนเกิดเป็นรูปคลา้ยกลีบดอกไม ้ 
 ในจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ� เยน็ 
 

 
 

ภาพที� l�n ลกัษณะเครื�องทรงและเครื�องประดบัสาํหรับพระนางตาราบริวารในจิตรกรรมทงักา 
 รูปพระนางตารา 21 พระองค ์จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ� เยน็ 

 
ในส่วนของกุณฑล พาหุรัด ทองพระกรและทองพระบาท ถูกประดิษฐ์ให้มี

รูปทรงอยา่งเรียบง่ายคลา้ยวงกาํไลทองประดบัดว้ยรัตนะรูปวงกลม สร้อยพระศอเส้นสั@นและยาวก็
มีรูปแบบที�คล้ายคลึงกนั หากแต่รัตนะรูปวงกลมถูกกาํหนดตาํแหน่งไวอ้ย่างชัดเจน คือ สําหรับ
สร้อยพระศอเส้นสั@นซึ� งมี 2 เส้นมีตาํแหน่งของรัตนะอยูกึ่� งกลางพระอุระ ต่างจากสร้อยพระศอเส้น
ยาวที�ตาํแหน่งของรัตนะถูกกาํหนดไว ้3 จุด คือ บริเวณพระถนัทั@งสองขา้ง และกลางพระอุทร ส่วน
ศิราภรณ์ถือไดว้่าเป็นเครื�องประดบัสําคญัที�บ่งชี@ ถึงการอยูใ่นรูปสัมโภคกายของพระโพธิสัตวห์รือ
พระพุทธเจา้ สําหรับพระโพธิสัตวป์างสงบอย่างในรูปพระนางตารานั@นศิราภรณ์ตาบรัตนะถูก
ประดิษฐ์ให้เป็นรูปหยดนํ@ าซึ� งมีขนาดที�เท่ากนัทุกตาบอยู่บนดอกไมสี้ชมพูและประดบัดว้ยสร้อย
ขนาดเล็ก ศิราภรณ์ผกูรัดไวที้�พระเศียรดว้ยผา้กรรเจียกซึ�งทิ@งชายปลิวขึ@นดา้นบน มวยพระเกศาที�มดั
อยู่ด้านบนถูกประดับด้วยเครื� องทองซึ� งมีลวดลายคล้ายกนก จากลักษณะของเครื� องทรงและ
เครื�องประดบันี@ปรากฏเช่นเดียวกนัในรูปพระนางตาราบริวารอีก 20 พระองค ์หากแต่ไม่ปรากฏผา้
คาดเฉียง (ภาพที� l�n) ทาํใหเ้ป็นขอ้แตกต่างกบัพระนางตาราองคป์ระธาน เช่นเดียวกบัการทรงจีวร
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ที�แตกต่างกนัของพระพุทธเจา้ศากยมุนีกบัพระพุทธเจา้บริวารในจิตรกรรมทงัการูปพระพุทธเจา้
แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค ์

ทั@ งเครื� องทรงและเครื� องประดับของพระนางตารานี@ ถือได้ว่าเป็นรูปแบบ
โดยทั�วไปของพระโพธิสัตวป์างสงบในพุทธศิลป์ทิเบตที�พฒันาจนเกิดเป็นรูปแบบเฉพาะแลว้ อาทิ 
จิตรกรรมทงักาทิเบตรูปพระวชัรสัตวส์มยัคริสต์ศตวรรษที� 56 (ภาพที� l��) หรือจิตรกรรมทงักา
ทิเบตภาคตะวนัออกรูปพระนางสิตตาราสมยัคริสตศ์ตวรรษที� 5� (ภาพที� l�6) หรือในพุทธศิลป์ที�
ถูกสร้างตามอยา่งทิเบต เช่น จิตรกรรมทงักาจีนรูปพระนางสิตตาราสมยัคริสตศ์ตวรรษที� 56 (ภาพที� 
l68) แต่สําหรับจิตรกรรมทงัการูปพระนางมหามายุรีที�แมว้า่จะอยูใ่นรูปลกัษณ์หลายเศียรหลายกร
แต่พระเศียรหลกัก็แสดงถึงอารมณ์สงบ กลบัมีเครื�องทรงและเครื�องประดบัแตกต่างจากรูปแบบที�
ปรากฏในรูปพระนางตารา 21 พระองค ์โดยเฉพาะอย่างยิ�งโธตี ผา้คลอ้งพระองัสา และศิราภรณ์ที�
แตกต่างออกไปอยา่งสิ@นเชิง (ภาพที� l65) 
 

    
 

ภาพที� l�� เครื�องทรงและเครื�องประดบัแบบพระโพธิสัตวป์างสงบในรูปพระวชัรสัตว ์
 จิตรกรรมทงักาศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที� 56 
ที�มา : Jeff Watt, Vajrasattva (Buddhist Deity) [Online], accessed 18 July 2011. Available from 
http://www.himalayanart.org/image.cfm/503.html  
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ภาพที� l�6 เครื�องทรงและเครื�องประดบัแบบพระโพธิสัตวป์างสงบในรูปพระนางสิตตารา 
 จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบตภาคตะวนัออก คริสตศ์ตวรรษที� 5� 
ที�มา : Jeff Watt, Tara (Buddhist Deity) - White [Online], accessed 18 July 2011. Available from 
http://www.himalayanart.org/image.cfm/89819.html 

 

   
 

ภาพที� l68 เครื�องทรงและเครื�องประดบัแบบพระโพธิสัตวป์างสงบในรูปพระนางสิตตารา 
 จิตรกรรมทงักา ศิลปะจีน คริสตศ์ตวรรษที� 56 
ที�มา : Jeff Watt, Tara (Buddhist Deity) - White [Online], accessed 18 July 2011. Available from  
http://www.himalayanart.org/image.cfm/542.html 
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ภาพที� l65 ลกัษณะเครื�องทรงและเครื�องประดบัของพระนางมหามายรีุ จิตรกรรมทงักา 
  ของวดัโพธิ� เยน็ 

 
โธตีของพระนางมหามายุรีมีลักษณะยาวจรดข้อพระบาทและมีริ@ วที� เป็น

ธรรมชาติมากกวา่การสร้างริ@วผา้ตามแบบแผน เช่นเดียวกบัผา้คลอ้งพระองัสาที�คลุมปิดพระองัสา
ทั@งสองขา้งและทิ@งชายผา้ให้ตกลงอยา่งเป็นธรรมชาติ ซึ� งต่างจากลกัษณะตามประเพณีของทิเบตที�
มกัประดิษฐ์ให้ผา้มีริ@วคลา้ยถูกลมพดัปลิวขึ@นดา้นบน ส่วนศิราภรณ์ในพระเศียรหลกัของพระนาง
มหามายรีุเป็นตาบรัตนะขนาดใหญ่ โดยแต่ละตาบเชื�อมต่อกนัดว้ยตาบรองขนาดเล็กทาํให้ศิราภรณ์
นี@ มีขนาดใหญ่เป็นแผง ต่างจากศิราภรณ์ในพระเศียรรองของพระนางมหามายุรีที�มีตาบขนาดเล็ก
เหมือนศิราภรณ์ของพระนางตารา 

ลกัษณะของเครื�องทรงและเครื�องประดบัที�แตกต่างจากรูปแบบตามประเพณี
ของทิเบตในจิตรกรรมทงัการูปพระนางมหามายุรีนี@  เมื�อพิจารณาร่วมกบัเนื@อหาทางประติมานวิทยา
ที�ไม่สอดคลอ้งตามประเพณีเช่นกนัแลว้ เป็นไปไดว้่าจิตรกรรมทงักานี@ ถูกสร้างโดยไม่ไดค้าํนึงถึง
เนื@อหาตามประติมานวิทยาและรูปแบบตามประเพณีของทิเบต อยา่งไรก็ตามในจิตรกรรมทงักาจีน
รูปพระปัทมปาณีสมยัคริสตศ์ตวรรษที� 5� ที�สร้างตามแบบประเพณีของทิเบต (ภาพที� l6l) มีศิรา
ภรณ์ตาบใหญ่เป็นแผงคลา้ยคลึงกบัของพระนางมหามายุรี หรือในจิตรกรรมทงักาสมยัใหม่รูปพระ
นางสิตตาราที�ประดิษฐานอยู่ที�วดัดรีปุง (ภาพที� l6|) ก็มีศิราภรณ์ตาบแผงขนาดใหญ่เช่นกัน 
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ลกัษณะของตาบดงักล่าวนี@คลา้ยคลึงกบัศิราภรณ์ตาบแผงขนาดใหญ่ที�ถูกสร้างประดบับนพระเศียร
ของประติมากรรมพระพุทธเจา้หรือพระโพธิสัตว ์เช่น พระพุทธเจา้ศากยมุนี หรือ โจโว ริมโปเช ที�
ประดิษฐานภายในห้องสักการะ วิหารวดัโจคงั กรุงลาซา (ภาพที� l67) ดงันั@นจึงมีความเป็นไปไดที้�
จิตรกรรมทงัการูปพระนางมหามายุรีนี@ ถูกสร้างโดยมีตน้แบบเป็นประติมากรรมรูปพระพุทธเจา้
หรือพระโพธิสัตวส์าํคญั หรืออาจไดรั้บแรงบนัดาลใจจากศิลปะจีน เนื�องจากลกัษณะของเครื�องทรง 
รวมทั@งท่าทางการประทบัไม่เป็นไปตามแบบแผนของทิเบต แต่แสดงถึงอิสระในการคิดสร้างสรรค์
ของผูว้าดมากกวา่ 

สาํหรับจิตรกรรมทงัการูปพระอจละ แมว้า่พระองคท์รงปรากฏในรูปพระธรรม
บาลแต่พระองค์ทรงเครื�องแบบพระโพธิสัตว ์ทั@งผา้คลอ้งพระองัสา ศิราภรณ์ตาบรัตนะ กุณฑล 
พาหุรัด ทองพระกร ทองพระบาท สร้อยพระศอทองเส้นสั@ นและสร้อยพระศอเส้นยาว ยกเวน้
เพียงโธตีเท่านั@นที�พระอจละทรงนุ่งหนงัเสือแบบพระธรรมบาลแทนการนุ่งโธตีผา้ซ้อนกนัแบบ
พระโพธิสัตวป์างสงบ (ภาพที� l6�) 
 

     
 

ภาพที� l6l ศิราภรณ์ตาบแผงขนาดใหญ่ในรูปพระปัทมปาณี จิตรกรรมทงักา ศิลปะจีน  
 คริสตศ์ตวรรษที� 5� 
ที�มา : Terese Tse Bartholomew, “Thangkas of the Qianlong Period,” in Tibetan Art : Towards a 
Definition of Style, Edited by Jane Casey Singer and Philip Denwood (London : Laurence King 
Publishing, 1997), 112. 
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ภาพที� l6| ศิราภรณ์ตาบแผงขนาดใหญ่ในรูปพระนางสิตตารา จิตรกรรมทงักาทิเบตสมยัใหม่  
 ที�วดัดรีปุง ชานกรุงลาซา 

 

 
 

ภาพที� l67 ศิราภรณ์ตาบแผงขนาดใหญ่ของพระพุทธเจา้ศากยมุนี หรือ โจโว ริมโปเช  
 ภายในหอ้งสักการะ วหิารวดัโจคงั 
ที�มา : Amy Heller, Tibetan Art (Milan : Jaca Book, 1999), 216. 
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ภาพที� l6� เครื�องทรงและเครื�องประดบัของพระอจละ จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ� เยน็ 
 

เครื�องทรงและเครื�องประดบัของพระธรรมบาล ปรากฏในจิตรกรรมทงัการูป
พระยมานตกะ (ภาพที� l6m) รูปพระนางสิงหวกัตรา (ภาพที� l6n) และรูปพระคุรุตรักโปเช (ภาพที� 
l6�) มีลกัษณะที�คลา้ยคลึงกบัพระโพธิสัตวป์างสงบ หากแต่แสดงออกถึงความน่ากลวัมากกวา่ ดงั
เห็นไดจ้าก การห่มหนงัเสือแทนโธตีผา้ ทรงคลอ้งมาลยัศีรษะมนุษยแ์ละมาลยังูร่วมกบัสร้อยพระ
ศอทอง โดยเฉพาะอยา่งยิ�งศิราภรณ์ที�มีตาบเป็นกะโหลกแทนตาบทองรัตนะเป็นเครื�องประดบัอนั
โดดเด่นของพระธรรมบาล นอกจากนี@ ยงัอาจทรงห่มหนงัช้างและหนงัมนุษยร่์วมกบัการคลอ้งผา้
คลุมพระองัสา บางครั@ งพระธรรมบาลก็ทรงเปลือยพระวรกายโดยทรงเครื�องเฉพาะเครื�องประดบั
บางชนิด อยา่งในจิตรกรรมทงัการูปพระยมานตกะที�พระองคท์รงเปลือยพระวรกาย แต่ทรงเครื�อง
ประดบัที�ทาํจากกระดูกแทน 

นอกจากเครื�องทรงและเครื�องประดบัแลว้ ลกัษณะของประภาวลียงัเป็นรูปแบบ
ทางศิลปกรรมที�บ่งชี@ ถึงสถานะของบุคคลภายในภาพไดว้า่อยูใ่นเป็นพระโพธิสัตวป์างสงบหรือพระ
ธรรมบาลปางดุร้าย ในจิตรกรรมทงักาจาํนวน 13 ภาพของวดัโพธิ� เยน็นี@  มีประภาวลีที�แตกต่างกนัอยู ่
4 รูปแบบ ไดแ้ก่ ประภาวลีสีเรียบมีประภามณฑลเป็นลวดลายทองประดบัรัตนะ ประภาวลีเปลวไฟ 
ประภาวลีสีเรียบมีขอบประภามณฑลเป็นเปลวไฟ และประภาวลีสีเรียบ 
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ภาพที� l6m เครื�องทรงและเครื�องประดบัแบบพระธรรมบาลของพระยมานตกะ จิตรกรรมทงักาของ 
 วดัโพธิ� เยน็ 

 

 
 

ภาพที� l6n เครื�องทรงและเครื�องประดบัแบบพระธรรมบาลของพระนางสิงหวกัตรา  
 จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ� เยน็ 
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ภาพที� l6� เครื�องทรงและเครื�องประดบัแบบพระธรรมบาลของพระคุรุตรักโปเช จิตรกรรมทงักา 
 ของวดัโพธิ� เยน็ 

 
2.3 รูปทรงประภาวล ีประภาวลีสีเรียบมีขอบประภามณฑลเป็นลวดลายทองประดบั

รัตนะ เป็นประภาวลีแบบแรกที�ปรากฏอยู่รอบพระพุทธเจา้และพระโพธิสัตวป์างสงบ อนัไดแ้ก่ 
พระพุทธเจา้องค์ประธานทั@งในจิตรกรรมทงัการูปพระธยานิพุทธ 5 พระองค ์รูปพระพุทธเจา้แห่ง
การปลงอาบติั 35 พระองค์ รูปพระนางตารา l5 พระองค์ รูปพระนางมหามายุรี และรูปอาณาจกัร
แห่งที�พึ�งของพระปัทมสัมภวะ 

ในจิตรกรรมทงัการูปพระธยานิพุทธเจา้ (ภาพที� l66 ซ้าย) ประภาวลีรูปแบบนี@
ประกอบไปดว้ย ศิรประภากลมซึ� งแผรั่ศมีออกหลายชั@นรอบพระเศียรของพระพุทธเจา้และประภา
วลีที�แผรั่ศมีออกจากพระวรกาย วงชั@นในสุดของศิรประภาถูกระบายดว้ยสีอ่อนและไล่นํ@ าหนกัเขม้
ขึ@ น วงถัดออกมาถูกประดิษฐ์เป็นขอบทองลายจุดคล้ายลวดลายสร้อยไข่มุก และวงศิรประภา
ชั@นนอกสุดถูกระบายดว้ยสีสดเขม้และตกแต่งดว้ยลวดลายทอง ประภาวลีก็ถูกประดิษฐ์ให้เป็นวง
ซอ้นกนัหลายชั@นเช่นกนั คือ วงในสุดถูกระบายดว้ยสีเขม้เรียบ วงถดัออกมาถูกไล่นํ@ าหนกัเป็นแถบ 
| แถบ และวงนอกสุดคือประภามณฑลที�ถูกระบายดว้ยสีทองซึ�งมีลวดลายคลา้ยกา้นขดและประดบั
ดว้ยรัตนะสีแดงและเขียวสลบักนัอยา่งเป็นจงัหวะ นอกจากนี@ รอบนอกของประภามณฑลยงัปรากฏ
รอยสีแดงจางอีกดว้ย ซึ� งคลา้ยกบัเป็นรัศมีเบาบางอีกชั@นหนึ�ง ประภาวลีลกัษณะเดียวกนันี@ ยงัปรากฏ
อยูร่อบพระศากยมุนีในจิตรกรรมทงัการูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั |� พระองค ์(ภาพที� l66 
ขวา) 
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ภาพที� l66 การเปรียบเทียบประภาวลีสีเรียบมีขอบประภามณฑลเป็นลวดลายทองประดบัรัตนะของ 
 พระไวโรจนะ (ภาพที� nn) (ซ้าย) และประภาวลีสีเรียบมีขอบประภามณฑลเป็นลวดลาย 
 ทองประดบัรัตนะของพระศากยมุนีในรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค ์ 
 (ภาพที� 66) (ขวา) จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ� เยน็ 

 
ส่วนรูปพระนางตาราองค์ประธานในจิตรกรรมทังการูปพระนางตารา l5 

พระองค์ (ภาพที� |88 ซ้าย) และรูปพระปัทมสัมภวะในจิตรกรรมทงัการูปอาณาจกัรแห่งที�พึ�งนั@น 
(ภาพที� |88 ขวา) มีประภาวลีลกัษณะที�เหมือนกบัในรูปพระธยานิพุทธเจา้ขา้งตน้ หากมีขอ้แตกต่าง
ออกไปเล็กน้อย คือ ศิรประภาไม่มีขอบหนารอบนอก ลกัษณะประภาวลีเช่นนี@ ยงัปรากฏอยู่กบัรูป
พระไวศรวณัและพระนางดอร์เจ ยตูรอนมา ซึ� งเป็นธรรมบาลในจิตรกรรมทงัการูปอาณาจกัรแห่งที�
พึ�งของพระปัทมสัมภวะ 
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ภาพที� |88 การเปรียบเทียบประภาวลีสีเรียบมีขอบประภามณฑลเป็นลวดลายทองประดบัรัตนะของ 
 พระนางตาราองคป์ระธาน ในรูปพระนางตารา l5 พระองค ์(ภาพที� l87) (ซา้ย) และ 
 ประภาวลีสีเรียบมีขอบประภามณฑลเป็นลวดลายทองประดบัรัตนะของ 
 พระปัทมสัมภวะในรูปอาณาจกัรแห่งที�พึ�งของพระปัทมสัมภวะ (ภาพที� lmm) (ขวา) 
 จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ� เยน็ 

 
จิตรกรรมทงัการูปพระนางมหามายุรีปรากฏประภาวลีที�มีขอบประภามณฑล

ทองเช่นกนั (ภาพที� |85) แต่ไม่ปรากฏศิรประภาแต่อยา่งใด ทั@งนี@ขอบนอกของประภามณฑลในรูป
พระนางมหามายุรียงัถูกเพิ�มเติมดว้ยแถบรุ้งและวงรัศมีอีก l วง ซึ� งถูกระบายดว้ยสีที�เบาบาง ทาํให้
ประภาวลีของพระนางมหามายุรีนี@ ดูไม่แข็งกระด้าง นอกจากนี@ ด้วยหางของนกยูงสีเขียวของ
พระองคที์�รําแพนออกเป็นรูปครึ� งวงกลมและมีขนาดใกลเ้คียงกบัประภาวลี ทาํให้ดูคลา้ยกบัวา่เป็น
วงรัศมีอีกชั@นหนึ�งและช่วยเพิ�มความโดดเด่นให้รูปพระนางมหามายุรีซึ� งมีพระวรกายสีอ่อนไดเ้ป็น
อยา่งดี 
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ภาพที� |85 ประภาวลีสีเรียบมีขอบประภามณฑลเป็นลวดลายทองประดบัรัตนะของ 
 พระนางมหามายรีุในรูปพระนางมหามายรีุ จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ� เยน็ 

 

 
 

ภาพที� |8l ประภาวลีเปลวไฟของพระอจละในรูปพระอจละ จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ� เยน็ 
 

ประภาวลีแบบที�สอง คือ ประภาวลีเปลวไฟถูกสร้างดว้ยเส้นวงโคง้ที�หยกัและ
มว้นต่อกนัโดยทิ@งปลายใหพุ้ง่ขึ@นคลา้ยกบัเปลวไฟที�เคลื�อนไหวขึ@นดา้นบนอยา่งอิสระ ประกอบกบั
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ใช้เส้นสีแดงเขม้และพื@นสีแดงสดเนน้รูปทรงรอบนอกของเปลวไฟโดยเชื�อมต่อเปลวไฟแต่ละชิ@น
ดว้ยพื@นที�วา่งดา้นในที�มีสีขาวเจือแดงหรือเหลืองอ่อน ทาํให้มีรูปทรงโดยรวมคลา้ยกบัเป็นซุ้มโคง้
รูปเปลวไฟกาํลงัลุกโชนขึ@นสู่เบื@องบน ดงัปรากฏให้เห็นในจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ� เยน็รูปพระ
โพธิสัตวป์างดุอยา่งพระอจละ (ภาพที� |8l) และเหล่าพระธรรมบาล ซึ� งไดแ้ก่ ในจิตรกรรมทงัการูป
พระยมานตกะและรูปพระคุรุตรักโปเช รวมทั@งปรากฏอยูร่อบพระมหากาล พระหยัครีพ และพระ
นางปัลเดน ลาโม ซึ� งเป็นพระธรรมบาลบริวารในจิตรกรรมทงัการูปพระนางตารา 21 พระองค ์และ
พระดอร์เจ เลปะ และพระชีมาร์ปะซึ�งเป็นพระธรรมบาลบริวารในจิตรกรรมทงัการูปอาณาจกัรแห่ง
ที�พึ�งของพระปัทมสัมภวะ 
 

 
 

ภาพที� |8| ประภาวลีสีเรียบมีขอบประภามณฑลเป็นเปลวไฟของพระนางสิงหวกัตรา  
 จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ� เยน็ 

 
ประภาวลีแบบที�สาม คือ ประภาวลีสีเรียบมีขอบประภามณฑลเป็นเปลวไฟ ซึ� ง

ปรากฏอยู่ในจิตรกรรมทงัการูปพระนางสิงหวกัตราเพียงภาพเดียว (ภาพที� |8|) ประภาวลีแบบที�
สามนี@ เป็นการผสมระหว่างประภาวลีสีเรียบง่ายตามแบบแรกกบัเปลวไฟที�พุ่งขึ@นอย่างอิสระตาม
แบบที�สองบริเวณประภามณฑล อยา่งไรก็ตามประภามณฑลเปลวไฟของพระนางสิงหวกัตราถูกจดั
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ใหเ้ป็นระเบียบมากกวา่ประภาวลีเปลวไฟที�พุ่งอยา่งอิสระ ทาํให้ประภาวลีของพระนางสิงหวกัตรา
เป็นรูปซุม้โคง้ยอดแหลม อยา่งไรก็ตามผูศึ้กษาพบวา่จิตรกรรมทงักาทิเบตรูปพระนางสิงหวกัตรามี
ประภาวลีเปลวไฟแบบที�สองอยูม่ากเช่นกนั เช่น ในรูปพระนางสิงหวกัตราสมยัคริสตศ์ตวรรษที� 5� 
(ภาพที� l7l) 

ประภาวลีแบบสุดทา้ย คือ ประภาวลีสีเรียบ ซึ� งมีศิรประภาสีเดียว (ภาพที� |87) 
อาจปรากฏการตกแต่งดว้ยเส้นทองบา้งเล็กนอ้ย และมีประภาวลีสีเดียวที�ไล่นํ@าหนกัอ่อนเขม้ ประภา
วลีดงักล่าวนี@ปรากฏกบับุคคลที�ประทบัอยูร่อบองคป์ระธานของภาพ ไม่วา่บุคคลนั@นจะมีสถานะสูง
กวา่องค์ประธานก็ตาม ดงัเห็นไดจ้ากจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ� เยน็รูปพระพุทธเจา้แห่งการปลง
อาบติั 35 พระองค์ในตาํแหน่งของพระพุทธเจา้บริวารและพระอาทิพุทธ ในรูปพระนางตารา 21 
พระองคใ์นตาํแหน่งของพระนางตาราบริวาร และในรูปอาณาจกัรแห่งที�พึ�งของพระปัทมสัมภวะใน
ตาํแหน่งบุคคลต่าง ๆ ที�อยูร่อบพระปัทมสัมภวะ (ยกเวน้พระธรรมบาล) ดงันั@นในจิตรกรรมทงักา
ของวดัโพธิ� เยน็ทั@งหมดนี@  ประภาวลีสีเรียบถูกใช้สําหรับบุคคลที�อยู่ในตาํแหน่งรองของภาพเป็น
ส่วนใหญ่ 

 

 
 

ภาพที� |87 ประภาวลีสีเรียบของพระนางตาราบริวาร ในรูปพระนางตารา l5 พระองค ์  
 จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ� เยน็ 

 
2.4 รูปทรงอาสนะ รูปทรงของอาสนะในจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ� เยน็นั@น สามารถ

แจกแจงได ้3 รูปแบบ ไดแ้ก่ ปัทมาสนะกลีบบวัหงายหลากสี ปัทมาสนะกลีบบวัหงายหลายแฉก
หลากสี และปัทมาสนะกลีบสีชมพูอ่อน ปัทมาสนะกลีบบวัหงายหลากสีเป็นรูปแบบหลกัสําหรับ
องคป์ระธานในจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ� เยน็เกือบทุกภาพ (ภาพที� |8�) โดยยกเวน้เพียงรูปพระย
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มานตกะ ปัทมาสนะนี@ มีลักษณะเป็นดอกบวับานขนาดใหญ่ซึ� งมีกลีบหลากสีซ้อนกันหลายชั@น 
ส่วนมากกลีบหลกัชั@นนอกเป็นสีเขียวและนํ@ าเงินเขม้ กลีบชั@นในเป็นสีอ่อนดว้ยสีเหลืองและชมพ ู
ยกเวน้ปัทมาสนะของพระอจละและพระนางมหามายรีุที�สีของกลีบชั@นนอกและชั@นในสลบักนั ส่วน
กลีบรองซึ� งอยู่ในแถวล่างถูกระบายดว้ยสีเขม้และสีอ่อนสลบักนั ด้านในของฝักบวัมีกลีบสีชมพู
อ่อนซ้อนอยู่อีกชั@นหนึ� ง ส่วนบริเวณฝักบวัปรากฏฐานจนัทร์แบนหรือฐานอาทิตยแ์บนปิดทบัอยู่
ดา้นบน 
 

 
 

ภาพที� |8� ปัทมาสนะกลีบบวัหงายหลากสีของรูปพระอกัโษภยะ จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ� เยน็ 
 

 
 

ภาพที� |8m ปัทมาสนะกลีบบวัหงายหลายแฉกหลากสีของรูปพระยมานตกะ จิตรกรรมทงักาของ 
 วดัโพธิ� เยน็ 
 

ปัทมาสนะกลีบบวัหงายหลายแฉกหลากสี ซึ� งเป็นรูปแบบที�สองมีลักษณะ
คลา้ยปัทมาสนะรูปแบบแรก แต่ต่างกนัเพียงรูปทรงภายนอกเท่านั@น นั�นคือ กลีบถูกแบ่งให้มีหลาย
แฉกคลา้ยกบัใบไม ้ปัทมาสนะรูปทรงนี@ ปรากฏอยู่ในจิตรกรรมทงัการูปพระยมานตกะเพียงภาพ
เดียว (ภาพที� |8m) โดยมีสีของกลีบเหมือนกบัปัทมาสนะของพระอจละและพระนางมหามายรีุ 

ปัทมาสนะกลีบสีชมพอู่อน ซึ� งเป็นปัทมาสนะรูปแบบสุดทา้ยที�พบในจิตรกรรม
ทงักาของวดัโพธิ� เย็น มีลักษณะเป็นกลีบบวัสีชมพูอ่อนซ้อนกันชั@นเดียว มีรูปทรงกลีบทั@งแบบ
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แบ่งเป็นหลายแฉกแต่ปลายมนและรูปแบบกลีบดอกบวัตามธรรมชาติ ปรากฏทั@งในรูปบวัคว ํ�าและ
บวัหงาย ปัทมาสนะกลีบสีชมพูอ่อนที�เป็นบวัหงายปรากฏเป็นปัทมาสนะขนาดใหญ่รองรับพระ
อาจารยม์ากมายในจิตรกรรมทงัการูปอาณาจกัรแห่งที�พึ�งของพระปัทมสัมภวะเพียงรูปเดียวโดยมี 
ต่างจากปัทมาสนะกลีบสีชมพอู่อนที�เป็นบวัคว ํ�าปรากฏเป็นปัทมาสนะรองรับบุคคลที�มีสถานะรอง
จากองค์ประธานของภาพ อนัไดแ้ก่ พระนางตาราบริวารในรูปพระนางตารา 21 พระองค์ (ภาพที� 
|8n) พระพุทธเจา้บริวารในรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค ์และพระพุทธเจา้ พระ
โพธิสัตว ์และพระธรรมบาลในรูปอาณาจกัรแห่งที�พึ�งของพระปัทมสัมภวะ 
 

 
 

ภาพที� |8n ปัทมาสนะกลีบสีชมพอู่อนของพระนางตาราบริวารในรูปพระนางตารา l5 พระองค ์
 จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ� เยน็ 

 
การปรากฏฐานจนัทร์แบนหรือฐานอาทิตย์แบนนี@ เป็นรูปแบบทางพุทธศิลป์

ทิเบตมาตั@งแต่สมยัที�รับอิทธิพลศิลปะอินเดียสมยัราชวงศป์าละ – เสนะ (คริสตศ์ตวรรษที� 10 – 13) 
เรื�อยมาจนกระทั�งทิเบตมีรูปแบบศิลปกรรมเฉพาะตนในช่วงคริสตศ์ตวรรษที� 17 อีกทั@งยงัเป็นสิ�งที�
บ่งชี@ ว่าบุคคลที�ประทบับนปัทมาสนะแสดงปางสงบหรือปางดุไดอี้กดว้ย นั�นคือ หากปรากฏฐาน
จนัทร์แบนบนปัทมาสนะ บุคคลที�ประทบันั@นส่วนใหญ่จะแสดงปางสงบ ดงัเห็นไดจ้ากจิตรกรรม
ทงักาของวดัโพธิ� เย็นรูปพระธยานิพุทธเจา้ 5 พระองค์ รูปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบติั 35 
พระองค์ รูปพระนางตารา 21 พระองค์ และรูปอาณาจกัรแห่งที�พึ�งของพระปัทมสัมภวะ เป็นตน้ 
ตรงขา้มกบัการปรากฏฐานอาทิตยแ์บนบนปัทมาสนะซึ� งบ่งชี@ ว่าบุคคลที�ประทบัอยู่นั@นแสดงปางดุ
ร้าย เช่น ในจิตรกรรมทงัการูปพระยมานตกะ รูปพระนางสิงหวกัตรา และรูปพระคุรุตรักโปเช 
รวมทั@งรูปพระอจละซึ�งเป็นพระโพธิสัตวป์างดุดว้ยเช่นกนั มีเพียงรูปพระนางมหามายุรีเท่านั@นที�ไม่
ปรากฏฐานจนัทร์แบนหรือฐานอาทิตยแ์บนแต่อยา่งใด 

อย่างไรก็ตาม พระนางปัลเดน ลาโม และพระชีมาร์ปะ ซึ� งเป็นพระธรรมบาล
บริวารในจิตรกรรมทงัการูปพระนางตารา l5 พระองค์ และรูปอาณาจกัรแห่งที�พึ� งของพระปัทม
สัมภวะตามลาํดบันั@น ไม่ไดป้ระทบับนปัทมาสนะเหมือนพระธรรมบาลอื�น แต่ทรงประทบับนสัตว์
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พาหนะที�กาํลงัดาํเนินอยู่เหนือทะเลสาบโลหิตตามที�ระบุในประติมานวิทยา ในกรณีนี@ ทะเลสาบ
โลหิตจะถูกโอบลอ้มดว้ยภูเขา 

จากรูปแบบของปัทมาสนะจะเห็นได้ว่าการสร้างรูปทรงให้ซับซ้อนหรือเรียบ
ง่ายดงัเช่นกลีบของปัทมาสนะที�มีหลายรูปแบบ สามารถแบ่งแยกสถานะของบุคคลภายในภาพไดว้า่
เป็นองคป์ระธานหรือเป็นบริวาร นอกเหนือไปจากการเพิ�มความน่าสนใจแก่ภาพจิตรกรรม 

2.5 รูปทรงก้อนเมฆ ทางดา้นรูปทรงต่าง ๆ ที�เป็นส่วนประดบัตกแต่งอยูใ่นพื@นที�วา่ง
โดยรอบรูปบุคคล ส่วนใหญ่ประกอบไปดว้ย กอ้นเมฆ ภูเขา โขดหิน ดอกไม ้และลาํธาร ลกัษณะ
ของก้อนเมฆที�พบในจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ� เย็นแบ่งตามหน้าที�ได้ l ประเภท คือ ก้อนเมฆ
สาํหรับประดบัตกแต่งฉากหลงั และกอ้นเมฆที�รองรับอาสนะของบุคคลภายในจิตรกรรม ทั@งนี@กอ้น
เมฆสําหรับประดบัตกแต่งฉากหลงัแบ่งเป็น l ประเภท คือ กอ้นเมฆที�ลอยตวัอยู่บนทอ้งฟ้า และ
กอ้นเมฆที�โอบลอ้มยอดเขา 

ในจิตรกรรมทังกาของวดัโพธิ� เย็น ก้อนเมฆที�ลอยตวัอยู่บนท้องฟ้านี@ ถูกจัด
ตําแหน่งให้ส่งเสริมความโดดเด่นของบุคคลภายในภาพ ดังที�ได้อธิบายไปแล้วในการจัด
องค์ประกอบขา้งตน้ ฉะนั@นรูปทรงของกอ้นเมฆจึงอาจไม่สมบูรณ์โดยปรากฏเพียงบางส่วน กอ้น
เมฆแบบแรกมีรูปทรงคลา้ยครึ� งวงรีโดยส่วนบนถูกสร้างดว้ยเส้นโคง้หยกัเชื�อมต่อกนัและส่วนล่าง
เป็นเส้นตรง (ภาพที� |8�) อีกทั@งยงัปรากฏกอ้นเมฆในรูปทรงคลา้ยคลึงกนัหากแต่มีรูปทรงกลบัหวั 
กอ้นเมฆรูปแบบนี@ปรากฏอยูใ่นจิตรกรรมทงัการูปพระอจละ รูปพระยมานตกะ และรูปพระคุรุตรัก
โปเช 

 

 
 

ภาพที� |8� กอ้นเมฆที�มีรูปทรงคลา้ยครึ� งวงรีโดยส่วนบนถูกสร้างดว้ยเส้นโคง้หยกัเชื�อมต่อกนัและ
 ส่วนล่างเป็นเส้นตรงในรูปพระอจละ จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ� เยน็ 
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ภาพที� |86 กอ้นเมฆที�มีรูปทรงคลา้ยลวดลายยูอี่�ของศิลปะจีนในรูปพระนางสิงหวกัตรา
 จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ� เยน็ 
 

 
 

ภาพที� |58 กอ้นเมฆที�มีรูปทรงแบบลวดลายยูอี่�โดยเพิ�มหางเมฆใหย้าวเรียวเป็นระลอกคลื�นจนดู
 คลา้ยริ@วผา้ในรูปพระนางมหามายรีุ จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ� เยน็ 
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ภาพที� |55 กอ้นเมฆที�มีรูปทรงแบบลวดลายยูอี่�ที�โอบลอ้มภูเขาในรูปพระคุรุตรักโปเช  
 จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ� เยน็ 
 

กอ้นเมฆแบบที�สองมีรูปทรงคลา้ยลวดลายยู่อี�ของศิลปะจีน (ภาพที� |86) ซึ� งมี
รูปทรงที�กลมกว่าแบบแรก โดยปรากฏให้เห็นชดัเจนในจิตรกรรมทงัการูปพระนางสิงหวกัตรา 
นอกจากนี@ควนัสีนํ@าตาลในจิตรกรรมทงักาเดียวกนัยงัมีรูปทรงคลา้ยลวดลายยูอี่�แบบกอ้นเมฆอีกดว้ย 
กอ้นเมฆลายยูอี่�ยงัปรากฏในจิตรกรรมทงัการูปพระยมานตกะและพระธยานิพุทธเจา้ � พระองค ์แต่
ปรากฏเพียงบางส่วนเท่านั@นจนแทบไม่เห็นเคา้โครงดั@งเดิมของลายยู่อี� ก้อนเมฆแบบที�สามเป็น
รูปทรงยูอี่�เช่นกนั แต่ถูกสร้างดว้ยเส้นโคง้อย่างเรียบง่าย และเพิ�มเติมดว้ยหางเมฆให้ยาวเรียวเป็น
ระลอกคลื�นจนดูคลา้ยริ@วผา้ (ภาพที� |58) กอ้นเมฆรูปแบบนี@ปรากฏเฉพาะในจิตรกรรมทงัการูปพระ
นางมหามายุรีภาพเดียว โดยมีขนาดเล็กและกระจายอยูอ่ยา่งเป็นระเบียบจนดูคลา้ยเป็นลายผา้ ส่วน
กอ้นเมฆที�โอบลอ้มภูเขาอยู่นั@นมีรูปทรงแบบยู่อี�เหมือนกอ้นเมฆแบบที�สอง แต่ถูกใช้ต่างตาํแหน่ง
กนัเท่านั@น โดยกอ้นเมฆนี@จะประดบัอยูเ่บื@องหลงัยอดเขาเพื�อให้ภาพดูคลา้ยกบัภูเขาที�มียอดสูงเทียม
เมฆ (ภาพที� |55) 
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ภาพที� |5l กอ้นเมฆที�รองรับอาสนะของบุคคลในรูปพระนางตารา l5 พระองค ์จิตรกรรมทงักาของ 
 วดัโพธิ� เยน็ 

 
ทางดา้นกอ้นเมฆที�รองรับอาสนะของบุคคล (ภาพที� |5l) มีรูปทรงไม่แตกต่าง

จากกอ้นเมฆ | รูปแบบที�ไดแ้จกแจงไปแลว้ขา้งตน้ ในจิตรกรรมทงัการูปพระพุทธเจา้แห่งการปลง
อาบติั |� พระองค ์มีกอ้นเมฆแบบแรกรองรับปัทมาสนะของพระพุทธเจา้บริวารที�อยูก่ลางทอ้งฟ้า
โดยทบัซ้อนกนัจนเกิดเป็นอาสนะก้อนเมฆขนาดใหญ่ รวมทั@งปรากฏอยู่เบื@องหลงัประภาวลีของ
พระอาทิพุทธซึ� งอยูกึ่� งกลางภาพดว้ย ในจิตรกรรมทงัการูปพระนางตารา l5 พระองคก์็ปรากฏกอ้น
เมฆในลกัษณะและตาํแหน่งเหมือนกบัรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั |� พระองคเ์ช่นกนั ต่าง
จากกอ้นเมฆที�รองรับอาสนะในจิตรกรรมทงัการูปอาณาจกัรแห่งที�พึ�งของพระปัทมสัมภวะ ซึ� งเป็น
กอ้นเมฆแบบที�สอง ซ้อนทบักนัจนเกิดเป็นอาสนะขนาดใหญ่ และอาสนะกอ้นเมฆขนาดใหญ่นี@ ยงั
ทาํหนา้ที�จดัแบ่งกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ที�ประทบัอยูก่ลางทอ้งฟ้าใหเ้ห็นเด่นชดัขึ@นอีกดว้ย 

2.6 รูปทรงภูเขา เนินหญา้และภูเขาถือไดว้่าปรากฏโดยทั�วไปสําหรับฉากหลงัใน
จิตรกรรมตามประเพณีของทิเบต ซึ� งถูกสร้างอยา่งเรียบง่าย ผูศึ้กษาไดแ้บ่งลกัษณะรูปทรงของเนิน
หญา้และภูเขาในจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ� เยน็ออกเป็น 4 รูปแบบ อนัไดแ้ก่ เนินหญา้ ร่องภูเขา 
ยอดเขา และภูเขาหิน เนินหญา้แบบแรกถูกสร้างโดยการแตม้สีเขียวเขม้ไปตามแนวเส้นโคง้รอบ
นอกของเนินหรืออาจแตม้อยูใ่กลก้บัรูปทรงอื�นภายในภาพเพื�อให้เกิดนํ@ าหนกัและเน้นความสําคญั
ของรูปทรง (ภาพที� |5|) เนินหญา้ดงักล่าวเป็นพื@นหลงัส่วนใหญ่ในจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ� เยน็
ทุกภาพ การแตม้สีเขียวไปตามแนวเส้นโคง้อาจทาํเป็นแนวโคง้สั@น ๆ วางสลบัไขวก้นัในแนวตั@งซึ� ง
ทาํใหดู้คลา้ยกบัเป็นร่องเขาที�สลบัซบัซอ้นตามภูมิประเทศของทิเบตอนัเป็นการสร้างเนินหญา้แบบ
ที�สอง ดงัเห็นไดจ้ากฉากหลงัของจิตรกรรมทงัการูปพระยมานตกะ และรูปพระคุรุตรักโปเช (ภาพที� 
|57) เป็นตน้ 
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ภาพที� |5| เนินหญา้ที�แตม้สีเขียวใกลก้บัรูปทรงเพื�อให้เกิดนํ@าหนกัและเส้นความสาํคญัของรูปทรง
 ในรูปพระอจละ จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ� เยน็ 

 

 
 

ภาพที� |57 การแตม้สีเขียวเป็นร่องภูเขาในรูปพระคุรุตรักโปเช จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ� เยน็ 
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ภาพที� |5� ภูเขาแบบสามเหลี�ยมมุมป้านรอบพระนางปัลเดน ลาโม ในรูปพระนางตารา l5 พระองค ์
 จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ� เยน็ 

 

 
 

ภาพที� |5m ภูเขาหินแหลมคมที�ลอ้มทะเลสาบโลหิตของพระชีมาร์ปะในรูปอาณาจกัรแห่งที�พึ�งของ 
 พระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ� เยน็ 

 
ส่วนรูปทรงของภูเขาซึ� งเป็นแบบที�สาม มกัวาดเป็นรูปสามเหลี�ยมซึ� งอาจมียอด

แหลมแบบจั�วหรือป้านขึ@นอยู่กบัการออกแบบของผูว้าด แต่ยงัคงใช้วิธีการแตม้สีเขียวเขม้บริเวณ
เส้นรอบนอกเช่นกนั ดงัเห็นไดจ้ากจิตรกรรมทงัการูปพระอจละ รูปพระคุรุตรักโปเช หรือภูเขาที�
ลอ้มรอบทะเลสาบโลหิตของพระปัลเดน ลาโมในจิตรกรรมทงัการูปพระนางตารา 21 พระองค ์
(ภาพที� |5�) เป็นตน้ สาํหรับภูเขาแบบที�สี�มีรูปทรงสามเหลี�ยมคลา้ยกบัภูเขาแบบที�สาม แต่เส้นรอบ
นอกถูกสร้างดว้ยเส้นที�โคง้หยกัซอ้นกนัเป็นรูปสามเหลี�ยม 2 ชั@น และระบายดว้ยสีเหลืองที�ชั@นนอก
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และสีเขียวเขม้สําหรับภูเขาแหลมชั@นใน การสร้างเส้นโคง้หยกัสร้างความรู้สึกว่าเป็นภูเขาหินที�
แหลมคม แห้งแลง้และดูน่ากลวั ซึ� งเป็นภูเขาที�ลอ้มทะเลสาบโลหิตของพระชีมาร์ปะในจิตรกรรม
ทงัการูปอาณาจกัรแห่งที�พึ�งของพระปัทมสัมภวะเท่านั@น (ภาพที� |5m) 

2.7 รูปทรงโขดหิน การสร้างโขดหินที�ให้ความรู้สึกแหลมเป็นสันคลา้ยคลึงกบัการ
สร้างภูเขาแบบที�สี�  นั�นคือการใชเ้ส้นหยกัต่อกนัให้เกิดมุมแหลมมากมายจนก่อขึ@นเป็นรูปทรงอิสระ 
โดยเส้นหยกันี@ จะซ้อนกนัอยูห่ลายชั@น (ภาพที� |5n) ในจิตรกรรมทงัการูปพระนางสิงหวกัตราและ
พระนางมหามายุรีปรากฏโขดหินดงักล่าวอย่างชัดเจน นอกจากนี@ ลาํธาร ก็เป็นส่วนประกอบทาง
ทิวทศัน์ที�มกัปรากฏคู่กบัการวาดเนินหญา้และภูเขา ซึ� งในจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ� เยน็นอกจาก
ลาํธารจะใชต้กแต่งฉากหลงัแลว้ ยงัทาํหนา้ที�แบ่งพื@นที�ของฉากหลงั ดงัที�ไดก้ล่าวอธิบายไปแลว้ใน
เรื�ององคป์ระกอบของภาพ 

 

 
 

ภาพที� |5n โขดหินแหลมคมในรูปพระนางสิงหวกัตรา จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ� เยน็ 
 

2.8 รูปทรงลําธาร ลกัษณะของลาํธารเป็นเส้นโคง้ซ้อนกนัเป็นวงโดยใชสี้นํ@ าเงินไล่
นํ@าหนกัอ่อนเขม้เพื�อใหเ้กิดระลอกคลื�นนํ@ าที�ชดัเจนขึ@น ดงัที�เห็นไดจ้ากฉากหลงัของจิตรกรรมทงักา
รูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค ์(ภาพที� |5�) หรือรูปพระอจละ เป็นตน้ บางครั@ งลาํ
ธารก็ถูกสร้างดว้ยเส้นหยกัคลา้ยฟันปลาเป็นระลอกนํ@ าที�ไหลในแนวนอน แต่ยงัคงใชว้ิธีไล่นํ@ าหนกั
อ่อนเขม้สีนํ@าเงินเหมือนลาํธารแบบแรก ดงัเช่นในฉากหลงัของจิตรกรรมทงัการูปพระนางตารา 21 
พระองค ์รูปพระยมานตกะ (ภาพที� |56) หรือรูปคุรุตรักโปเช เป็นตน้ นอกจากนี@ลาํธารยงัถูกตกแต่ง
ด้วยรูปทรงคลื�นที�กระทบฝั�งซึ� งถูกประดิษฐ์ให้มีรูปคล้ายตะขอพร้อมกับเพิ�มเม็ดฟองคลื�นเป็น
รายละเอียดอีกดว้ย 
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อย่างไรก็ตามฉากหลงัทางตอนล่างถูกจดัให้เป็นเนินหญ้าหรือภูเขาเป็นส่วน
ใหญ่ ดงันั@นจึงมีพื@นที�สําหรับลาํธารตกแต่งเพียงเล็กนอ้ยเท่านั@น เช่นเดียวกบัพุ่มไมที้�กั@นระหวา่งลาํ
ธารและเนินหญา้ โดยปรากฏให้เห็นเล็กน้อย เช่น ในจิตรกรรมทงัการูปพระอจละ รูปพระยมาน 
ตกะ (ภาพที� |l8) รูปคุรุตรักโปเช และรูปพระธยานิพุทธเจา้ 5 พระองค ์เป็นตน้ พุม่ไมสี้เขียวเขม้นี@ มี
รูปทรงโคง้คลา้ยร่มและมีรอยหยกัรูป U บริเวณส่วนล่าง พุ่มไมถู้กจดัทบัซ้อนกนัจนเกิดเป็นแนว
พุม่ที�ใหญ่ขึ@นกั@นระหวา่งเนินหญา้และลาํธาร รวมทั@งช่วยเพิ�มรายละเอียดของฉากหลงัให้มากยิ�งขึ@น 
แต่เนื�องจากมีสีที�ใกลเ้คียงกบัเนินหญา้และปรากฏอยูริ่มขอบภาพทาํใหพุ้ม่ไมดู้กลมกลืนไปกบัพื@นที�
สีเขียวของเนินหญา้ 
 

 
 

ภาพที� |5� ลาํธารที�มีลกัษณะเป็นวงคลื�นนํ@าในรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั |� พระองค ์
 จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ� เยน็ 
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ภาพที� |56 ลาํธารที�มีระลอกคลื�นแบบเส้นหยกัฟันปลาและตกแต่งดว้ยรูปทรงคลื�นกระทบฝั�งรูป 
 ตะขอในรูปพระยมานตกะ จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ� เยน็ 

 

 
 

ภาพที� |l8 พุม่ไมที้�มีรูปทรงโคง้คลา้ยร่มและมีรอยหยกัรูป U บริเวณส่วนล่าง ในรูปพระยมานตกะ 
 จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ� เยน็ 

 
2.9 รูปทรงดอกไม้ ดอกไมเ้ป็นรูปทรงสําคญัที�พบไดบ้่อยในจิตรกรรมของทิเบต 

โดยเฉพาะอย่างยิ�งดอกบวั (ปัทมะและอุตปาละ) เป็นสัญลกัษณ์ประจาํของพระพุทธเจา้และพระ
โพธิสัตวห์ลายพระองค ์หรืออาจถูกใชร้องรับสัญลกัษณ์ประจาํของพระพุทธเจา้หรือพระโพธิสัตว ์
สําหรับบทบาทของดอกไม้ในจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ� เย็นแบ่งออกได้ 3 ประเภท คือ เป็น
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สัญลกัษณ์ประจาํพระโพธิสัตว ์ใชต้กแต่งเบื@องหลงัประภาวลี และใชต้กแต่งฉากหลงั ดอกไมที้�ใช้
เป็นสัญลกัษณ์เป็นดอกบวัทั@งหมด โดยพบในจิตรกรรมทงัการูปพระนางตารา 21 พระองค์เป็น
ดอกบวัสีนํ@ าเงินที�เรียกวา่ อุตปาละ และในรูปพระนางมหามายุรีเป็นดอกบวัสีชมพูที�เรียกวา่ ปัทมะ 
(ภาพที� |l5) รูปทรงของดอกบวัทั@งสองชนิดถูกสร้างให้มีกลีบเป็นรูปหยดนํ@ ากาํลงัแยม้บานและมี
กา้นแตกแขนงขึ@นไปเป็นดอกตูม ลกัษณะเช่นนี@คลา้ยคลึงกบัดอกบวัตามธรรมชาติ ยกเวน้ใบบวัที�
ถูกสร้างใหมี้รูปทรง 3 แฉกประดบัอยูท่ ั@งรอบดอกและส่วนกา้น ประกอบกบัลกัษณะการแตกแขนง
ของกิ�งกา้น ทาํใหด้อกบวัในจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ� เยน็ดูเหมือนดอกไมบ้กมากกวา่เป็นดอกไม้
นํ@ า อย่างไรก็ตามดอกบัวในพุทธศิลป์ทิเบตส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกสร้างให้มีลักษณะเหมือนตาม
ธรรมชาติ แต่มีรูปแบบเหมือนดอกไมใ้นศิลปะจีนมากกวา่ เช่น ดอกโบตัOน เป็นตน้ 

 

 
 

ภาพที� |l5 ดอกบวัปัทมะที�มีลกัษณะคลา้ยดอกโบตัOนแบบศิลปะจีนและมีใบไมแ้บบแฉกในรูป 
 พระนางมหามายรีุ จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ� เยน็ 
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ภาพที� |ll ดอกไมป้ระดบัเบื@องหลงัประภาวลีในรูปพระอมิตาภะ จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ� เยน็ 
 

ทางด้านดอกไม้ที�ใช้ตกแต่งเบื@องหลังประภาวลี มักใช้ประดับเฉพาะองค์
ประธานในภาพที�เป็นพระพุทธเจา้หรือพระโพธิสัตวป์างสงบ อาทิ ในจิตรกรรมทงัการูปพระธยานิ
พุทธเจา้ 5 พระองค ์(ภาพที� |ll) และรูปพระนางตารา 21 พระองค ์โดยดอกและใบถูกจดัวางอยา่ง
เป็นระเบียบและสมมาตร ลอ้มอยูเ่บื@องหลงัของประภาวลีซึ� งดูเหมือนเป็นรัศมีอีกชั@นหนึ�ง ดอกไมที้�
ใชต้กแต่งประภาวลีในจิตรกรรมทงัการูปพระนางตารา 21 พระองคมี์รูปทรงเหมือนกบัดอกบวัใน
พระหตัถข์องพระนางตาราองคป์ระธาน ต่างจากในจิตรกรรมทงัการูปพระธยานิพุทธเจา้ 5 พระองค ์
ที�แมว้า่รูปทรงของดอกจะปรากฏไม่ชดัเจน แต่เมื�อพิจารณาลกัษณะของกลีบดอกที�กลมมน ผูศึ้กษา
จึงเห็นวา่มีลกัษณะที�เหมือนดอกโบตัOนของจีนมากกวา่ 

ส่วนดอกไมที้�ใชต้กแต่งฉากหลงัปรากฏในจิตรกรรมทงัการูปพระนางมหามายุรี
เพียงภาพเดียว โดยอยูใ่นระยะหนา้ของภาพร่วมกบัโขดหิน ลกัษณะของดอกและใบไมเ้หมือนกบั
ดอกไมที้�ประดบัอยูเ่บื@องหลงัประภาวลีที�ไดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ โดยเฉพาะอยา่งยิ�งกลีบดอกถูกแบ่ง
ออกเป็นหลายแฉกดว้ยเส้นโคง้มนและกลีบซ้อนกนัหลายชั@นอย่างเห็นไดช้ดั ซึ� งเป็นลกัษณะของ
ดอกโบตัOนแบบศิลปะจีน 

จากรูปทรงต่าง ๆ ทั@ งในองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบโดยรอบของ
จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ� เยน็ จะเห็นไดว้่าส่วนใหญ่เป็นรูปแบบที�ปรากฏในจิตรกรรมทงักาของ
ทิเบตโดยเฉพาะอย่างยิ�งจิตรกรรมทงักาตั@งแต่สมยัคริสต์ศตวรรษที� 17 เป็นตน้มา ยกเวน้เพียงรูป
พระนางมหามายรีุเท่านั@นที�มีส่วนประกอบทางรูปทรงผดิแปลกไปจากแบบแผนของพุทธศิลป์ทิเบต
ตามที�ไดอ้ธิบายไวข้า้งตน้ 
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3. การใช้สี การไล่นํ9าหนัก การใช้เส้นและลวดลาย จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ� เย็น
ทั@งหมด 13 ภาพนี@  หากพิจารณาประเด็นของสีจะเห็นไดว้า่แต่ละภาพมีสีที�มาจากแหล่งเดียวกนั สีที�
ใช้มีความสดสวา่งโดยมีสีหลกั ไดแ้ก่ สีนํ@ าเงิน สีเขียว สีแดง สีส้มแดง สีเหลือง สีชมพู และสีขาว 
นอกจากนี@ ยงัใช้สีทองในพื@นที�บางส่วนของภาพที�ตอ้งการความโดดเด่นและสร้างความศกัดิ� สิทธิ�
ให้แก่ภาพ เช่น บริเวณประภามณฑล และการใช้เส้นทองวาดลวดลาย เป็นตน้ อย่างไรก็ตามการ
กาํหนดสีต่าง ๆ ภายในจิตรกรรมทงักาเหล่านี@ ถูกจาํกดัให้เป็นไปตามเนื@อหาทางประติมานวิทยา 
โดยเฉพาะอย่างยิ�งวรรณะของบุคคลต่าง ๆ ภายในภาพ ทาํให้ผูว้าดสามารถใช้สีตามความคิด
สร้างสรรคข์องตนเองไดเ้ฉพาะส่วนฉากหลงัและองคป์ระกอบตกแต่งบุคคลภายในภาพ ถึงกระนั@น
การใชสี้ของผูว้าดในส่วนต่าง ๆ เหล่านี@ ส่วนใหญ่ยงัเป็นไปตามแนวประเพณีของทิเบต ดงัเห็นไดว้า่
ฉากหลงัส่วนใหญ่ของจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ� เยน็มกัมีทอ้งฟ้าสีฟ้าสดใส และมีเนินหญา้สีเขียว
เป็นพื@นฐานสําคญั ซึ� งเหมือนกบัจิตรกรรมทงักาของทิเบตตั@งแต่คริสต์ศตวรรษที� 17 เป็นตน้มา 
โดยเฉพาะแบบสกุลช่างเมนรีทั@งเก่าและใหม่ที�นิยมในทิเบตภาคกลางซึ� งสร้างฉากหลงัให้เป็น
ทิวทศัน์อยา่งเรียบง่ายดว้ยคู่สีเขียวนํ@าเงินซึ� งไดรั้บอิทธิพลจากศิลปะจีน ดงัเช่นจิตรกรรมทงักาทิเบต
รูปพระศากยมุนี (ภาพที� |l|) และรูปพระนางสิตตารา (ภาพที� |l7) สมยัคริสต์ศตวรรษที� 56 หรือ
แม้แต่จิตรกรรมทังกาจีนที�สร้างตามแบบแนวประเพณีของทิเบต เช่น รูปพระไวศรวณัสมัย
คริสตศ์ตวรรษที� l8 (ภาพที� lnl) ที�ไดย้กตวัอยา่งไปแลว้ขา้งตน้ 
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ภาพที� |l| พระศากยมุนี จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที� 56 
ที�มา : Jeff Watt, Shakyamuni Buddha [Online], accessed 24 August 2011. Available from 
http://www.himalayanart.org/image.cfm/54302.html 
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ภาพที� |l7 พระนางสิตตารา จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที� 56 
ที�มา : Jeff Watt, Tara (Buddhist Deity) - White [Online], accessed 24 August 2011. Available 
from http://www.himalayanart.org/image.cfm/51.html 
 

การกาํหนดสีในส่วนของประภาวลีในจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ� เย็น หากเป็น
ประภาวลีเปลวไฟมกัใชสี้วรรณะร้อนอยา่งสีแดง สีส้ม สีเหลือง และสีชมพูอ่อน โดยผสมกบัสีขาว
และเหลืองบา้งเพื�อใหค้่านํ@าหนกัสีแตกต่างกนั ประกอบกบัการวาดเส้นรอบนอกดว้ยสีแดงเขม้ และ
เนน้เส้นดา้นในรูปทรงดว้ยสีทองและแดง ช่วยให้รูปทรงของเปลวไฟเด่นชดัมากขึ@น สีของประภา
วลีเปลวไฟนี@ เห็นอยา่งชดัเจนในจิตรกรรมทงัการูปพระอจละ รูปพระยมานตกะ รูปพระนางสิงหวกั
ตราและรูปพระคุรุ ตรักโปเช บางครั@ งสีแดงของประภาวลีเปลวไฟถูกผสมให้มีค่าสีเขม้ขึ@นจน
เหมือนสีดาํหรือนํ@ าตาลแลว้ใช้สีทองเน้นรูปทรงรอบนอกของเปลวไฟ เช่นในประภาวลีเปลวไฟ
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ของพระธรรมบาลบริวารในจิตรกรรมทงัการูปพระนางตารา 21 พระองคแ์ละรูปอาณาจกัรแห่งที�พึ�ง
ของพระปัทมสัมภวะ เป็นตน้ 

ส่วนประภาวลีสีเรียบมีขอบประภามณฑลเป็นลวดลายทองประดบัรัตนะ มกัใชคู้่สี
เขม้บริเวณประภาวลีและใชสี้อ่อนในส่วนของประภามณฑล โดยเฉพาะอยา่งยิ�งการใชสี้นํ@ าเงินกบัสี
ทองอย่างเช่นในจิตรกรรมทงัการูปพระธยานิพุทธเจา้ 5 พระองค์ แตกต่างจากศิรประภาที�มีขอบ
รอบนอกสีเขม้แต่มีพื@นที�รัศมีภายในสีอ่อน ทั@งนี@ ผูศึ้กษาเห็นวา่การใชสี้ของประภาวลีไม่มีกฏเกณฑ์
แน่นอน แต่ขึ@นอยู่กบัการใช้สีเขม้เพื�อเนน้สีของบุคคลสําคญัภายในภาพให้เด่นชดัมากขึ@น แต่หาก
บุคคลภายในภาพมีสีเขม้อยูแ่ลว้ เช่นในจิตรกรรมทงัการูปพระอกัโษภยะซึ� งมีวรรณะนํ@ าเงิน ประภา
วลีก็ถูกเปลี�ยนเป็นสีเขียวแทน อยา่งไรก็ตามส่วนใหญ่ประภาวลีดา้นในมกัใชสี้นํ@าเงิน2 

ทางดา้นประภาวลีสีเรียบสําหรับบุคคลบริวารในจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ� เยน็ มกั
ระบายสีศิรประภาเรียบ แต่ใช้วิธีการไล่นํ@ าหนกัอ่อนเขม้บริเวณประภาวลี โดยสีเขม้ถูกไล่นํ@ าหนกั
จากจุดศูนยก์ลางออกสู่ขอบนอกของประภาวลี ในจิตรกรรมทงัการูปพระพุทธเจา้แห่งการปลง
อาบติั 35 พระองค์ และรูปพระนางตารา 21 พระองค ์หากพิจารณาถึงสีประภาวลีของพระพุทธเจา้
บริวารและพระนางตาราบริวารของทั@งสองรูป จะเห็นได้ว่ามีการจดัคู่สีประภาวลีสอดคล้องกบั
ตาํแหน่งบุคคลที�อยูต่รงขา้มกนัในดา้นซ้ายและขวาของภาพ เช่น พระพุทธเจา้บริวารลาํดบัที� 2 มีสี
ประภาวลีเหมือนกบัพระพุทธเจา้บริวารลาํดบัที� 3 หรือพระนางตาราบริวารลาํดบัที� 4 มีสีประภาวลี
เหมือนกบัพระนางตาราลาํดบัที� 5 เป็นตน้ การวางคู่สีประภาวลีดงันี@ นอกจากทาํให้องค์ประกอบ
ของภาพสมมาตรแลว้ ยงัแสดงถึงการกาํหนดสีประภาวลีตามความคิดของผูว้าดมากกวา่การใชสี้ที�
แน่นอนตามแนวประเพณี 

จากการใชสี้ในรูปทรงต่าง ๆ ที�ไดก้ล่าวไวข้า้งตน้จะเห็นไดว้า่วิธีการไล่นํ@ าหนกัส่วน
ใหญ่มกัใช้สีขาวผสมเพื�อให้ค่านํ@ าหนกัสีอ่อนลง วิธีการนี@ ที�ปรากฏในจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ�
เยน็แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือการไล่นํ@าหนกัตามแนวนอน และการไล่นํ@าหนกัไปตามเส้นรอบนอกของ
รูปทรง การไล่นํ@าหนกัตามแนวนอนปรากฏอยา่งชดัเจน คือ ทอ้งฟ้าในฉากหลงัของจิตรกรรมทงักา
ทุกภาพ ที�ตอนบนของภาพทอ้งฟ้าจะมีสีฟ้าสดใสและถูกไล่นํ@าหนกัให้อ่อนลงสู่ดา้นล่างจนบางครั@ ง
กลายเป็นสีเขียวอ่อนและสีเขียวสดในส่วนของเนินหญา้ในที�สุด ส่วนการไล่นํ@ าหนกัไปตามเส้น
รอบนอกของรูปทรงปรากฏเป็นส่วนใหญ่ในจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ� เยน็ทุกภาพ เพื�อสร้างให้
รูปทรงในภาพมีมิติมากขึ@น อาทิ กลีบของปัทมาสนะ และรอยยบัย่นของฉลองพระองค์ บางภาพ
การไล่นํ@ าหนกัใช้เพื�อสร้างปริมาตรให้รูปทรงบุคคลดูสมจริงยิ�งขึ@น เช่น การไล่นํ@ าหนกัให้อ่อนลง
                                                 

2 David Paul Jackson and Janice A. Jackson, Tibetan Thangka Painting : Methods and Materials 

(London : Serindia Publications, 1984), XXY. 
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บริเวณพระกรและพระอุระที�มีกลา้มเนื@อนูนในจิตรกรรมทงัการูปพระอกัโษภยะ (ภาพที� |l�) หรือ
บริเวณพระพกัตร์ที�ขมวดยน่ของนางปราชญาของพระยมานตกะ เป็นตน้  อีกทั@งการให้นํ@ าหนกัอ่อน
เขม้ยงัสร้างความโดดเด่นให้กบัรูปทรงดว้ย เช่น การไล่นํ@ าหนกัสีของประภาวลีให้เขม้บริเวณที�ติด
กบัรูปทรงบุคคล เช่น รูปพระนางมหามายรีุ เป็นตน้ 

 

 
 

ภาพที� |l� การไล่นํ@าหนกัเพื�อสร้างปริมาตรใหส้มจริงบริเวณพระกรและพระอุระในรูป 
 พระอกัโษภยะ จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ� เยน็ 

 
การลงสีวรรณะบนพระวรกายของบุคคลในจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ� เย็นนี@  ยงั

ปรากฏรูปแบบการลงสีขาวอมชมพูบริเวณฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทให้เห็นชดัเจนอีกดว้ย โดย
ปรากฏเฉพาะในจิตรกรรมทงักาที�มีขนาดใหญ่ เช่น รูปพระธยานิพุทธเจา้ � พระองค์ เป็นตน้ ซึ� ง
การลงสีฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทเป็นสีชมพูหรือสีแดงเป็นรูปแบบที�สืบทอดมาจากจิตรกรรม
ทิเบตสมยัคริสตศ์ตวรรษที� 58 – 5| ที�รับอิทธิพลจากศิลปะอินเดียสมยัราชวงศป์าละ – เสนะ และ
ยงัคงปรากฏอยู่ในจิตรกรรมทงักาของทิเบตที�พฒันารูปแบบเป็นของตนเองแล้ว โดยเฉพาะใน
บุคคลที�มีวรรณะสีเขม้ เช่น จิตรกรรมทงักาทิเบตรูปพระยม สมยัคริสตศ์ตวรรษที� 56 (ภาพที� |lm) 
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ภาพที� |lm การใชสี้แดงบริเวณฝ่าพระหตัถแ์ละฝ่าพระบาทในรูปพระยม จิตรกรรมทงักา 
 ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที� 56 
ที�มา : Jeff Watt, Yama Dharmaraja (Buddhist Protector) - Outer [Online], accessed 24 August 
2011. Available from http://www.himalayanart.org/image.cfm/812.html 

 
นอกจากนี@ การแตม้สีเขม้และสีเจือจางทบัซ้อนกนัจนเกิดการไล่นํ@ าหนกัอ่อนเขม้ยงั

เป็นอีกวิธีการหนึ� งของการสร้างมิติภายในงานจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ� เยน็ โดยปรากฏให้เห็น
อยา่งเด่นชดับริเวณขอบโคง้ของเนินหญา้ ร่องรอยการแตม้สีเขียวอ่อนเขม้คลา้ยทีแปรงนี@นอกจาก
ทาํใหเ้กิดการเนน้รูปทรงใหมี้มิติแลว้ ยงัสร้างลวดลายคลา้ยใบหญา้และตน้ไมที้�ขึ@นอยูต่ามภูเขาอยา่ง
สมจริง 

อย่างไรก็ตาม การใช้เส้นรอบนอกสร้างรูปทรงต่าง ๆ ในภาพดูเหมือนมีบทบาท
สําคญัมากกว่าการใช้นํ@ าหนักเพื�อสร้างปริมาตร เนื�องจากการไล่นํ@ าหนักในบางพื@นที�ปรากฏไม่
ชดัเจน เช่น วรรณะขาวของพระอจละ หรือพื@นที�ซึ� งมีขนาดเล็กมากเกินกวา่จะสร้างมิติได ้เส้นจึงถูก
นาํมาใช้เพื�อสร้างรูปทรงและรายละเอียดต่าง ๆ ให้สมบูรณ์และเกิดความชัดเจนมากยิ�งขึ@น เช่น 
ลกัษณะพระพกัตร์ของพระพุทธเจา้บริวาร ลวดลายหนงัเสือซึ� งเป็นโธตีของพระอจละและพระคุรุต
รักโปเช ลวดลายขนหางของนกยงูในรูปพระนางมหามายุรี มาลยัศีรษะมนุษยที์�ประดบัอยูร่อบพระ
ศอของพระคุรุตรักโปเช หรือการใชจุ้ดสีขาวต่อกนัเป็นเส้นเพื�อสร้างรายละเอียดของเครื�องประดบั
ที�ทาํจากกระดูกสาํหรับพระธรรมบาล (ภาพที� |ln) เป็นตน้ ทั@งนี@ สีของเส้นที�ใชม้กัมีสีเขม้กวา่พื@นที�
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สีของรูปทรงนั@น ๆ เช่น การใช้สีนํ@ าตาลแดงหรือแดงเขม้เนน้เส้นรอบนอกของประภาวลีเปลวไฟ 
หรือการใชสี้นํ@าเงินเขม้ตดัเส้นกอ้นเมฆใหเ้ห็นเป็นเส้นโคง้เวา้อยา่งชดัเจน เป็นตน้ 
 

 
 

ภาพที� |ln การใชเ้ส้นสร้างรูปทรงมาลยัศีรษะมนุษย ์ลวดลายโธตีหนงัเสือและตกแต่งเป็นเครื�อง 
 ประดบัที�ทาํจากกระดูกในรูปพระคุรุตรักโปเช จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ� เยน็ 

 
ในจิตรกรรมทังกาของวดัโพธิ� เย็นนี@  ปรากฏการใช้สีทองเป็นส่วนใหญ่บริเวณ

ประภามณฑลของพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ปางสงบ ที�ฐานอาทิตย์แบน สีทองสําหรับ
เครื�องประดบัทองต่าง ๆ และวรรณะทองของพระศากยมุนีในจิตรกรรมทงัการูปพระพุทธเจา้แห่ง
การปลงอาบติั 35 พระองค ์รวมทั@งลวดลายตกแต่งบนฉลองพระองคแ์ละปัทมาสนะก็ปรากฏการใช้
เส้นสีทองประดับ อีกทั@งเส้นสีทองยงัถูกใช้วาดเป็นสัญลักษณ์ประจาํพระนางตาราบริวารใน
จิตรกรรมทงัการูปพระนางตารา 21 พระองคด์ว้ย 

นอกเหนือจากบทบาทสําหรับการประดบัตกแต่งให้ดูมีค่าและดูศกัดิ� สิทธิ� ขึ@นแลว้ สี
ทองยงันิยมใชเ้ขียนสาํหรับตดัเส้นรูปทรงเพื�อใหดู้โดดเด่นและสร้างความชดัเจนให้กบัรูปทรงคลา้ย
การเพิ�มแสงสวา่ง (High light) แก่ภาพ เส้นทองดงักล่าวถูกวาดคู่ขนานไปกบัเส้นสีเขม้3 เช่น ปรากฏ
อยูบ่นใบไมอ้ยา่งในจิตรกรรมทงัการูปพระธยานิพุทธเจา้ 5 พระองค ์(ภาพที� |l� ซ้าย) หรือปรากฏ
ในประภาวลีเปลวไฟสําหรับพระโพธิสัตวป์างดุและพระธรรมบาล เส้นทองยงัถูกวาดตกแต่ง

                                                 
3 Ibid., 5|8. 
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ประภาวลีเพื�อสร้างทิศทางของรัศมีที�เปล่งออกจากพระวรกายของพระพุทธเจา้และพระโพธิสัตว ์
โดยมีลกัษณะเป็นเส้นโคง้ริ@วและเส้นหยกัฟันปลาวาดสลบักนั ทั@งนี@ เส้นทองประภาวลีถูกวาดให้เวน้
ระยะห่างจากเส้นรอบนอกของรูปทรงหลกัออกมาเล็กนอ้ย เช่น เส้นรอบนอกของรูปพระอมิตาภะ 
เป็นตน้ (ภาพที� |l� ขวา) ทาํใหเ้กิดพื@นที�สีนํ@าเงินเขม้เป็นเส้นเนน้รูปทรงนั@น ๆ คลา้ยกบัการตดัเส้น 
 

    
 

ภาพที� |l� รายละเอียดการใชเ้ส้นทองวาดคู่ขนานไปกบัเส้นสีเขม้บนใบไม ้(ซา้ย) และการใชเ้ส้น
 ทองแบบโคง้ริ@วและหยกัฟันปลาแทนรัศมีของประภาวลี (ขวา) ในรูปพระอมิตาภะ 
 จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ� เยน็ 

 
สาํหรับลวดลายที�พบในจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ� เยน็ ประกอบไปดว้ยลายดอกไม้

กลีบกลม เช่น ลายบนฐานอาทิตยแ์บน ลายบนผา้คลอ้งพระองัสาของพระอจละและพระนางสิงห
วกัตรา เป็นตน้ ลายดอกไมก้ลีบยาวรี ลายเมฆและลายตาราง ปรากฏอยูบ่นจีวรของพระธยานิพุทธ 5 
พระองค ์ลายเหรียญคู่และลายนกเกาะกิ�งบว๊ยแบบศิลปะจีน เช่น ปรากฏบนขอบบ่อสามเหลี�ยมของ
พระนางสิงหวกัตรา ลายกา้นขดหรือหางมกรบริเวณประภามณฑลสีทอง และลายมว้นกน้หอย เช่น 
ปรากฏอยู่ที�บางส่วนของขอบบ่อสามเหลี�ยมของพระนางสิงหวกัตรา ลายมว้นประดบัปัทมาสนะ 
และศิรประภาขององค์ประธานในจิตรกรรมทงักาขนาดเล็กของวดัโพธิ� เย็น โดยเฉพาะอย่างยิ�ง
ลวดลายม้วนนี@ ประดับที�ปัทมาสนะในจิตรกรรมทังกาของวดัโพธิ� เย็นทุกภาพ เป็นสิ� งบ่งชี@ อีก
ประการหนึ�งวา่ภาพทั@งหมดถูกสร้างจากแหล่งเดียวกนั 

จากส่วนประกอบต่าง ๆ ในจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ� เย็น จะเห็นได้ว่าเส้นมี
ความสาํคญัอยา่งยิ�งต่อการถ่ายทอดเรื�องราวของภาพให้มีความชดัเจนและมีรูปลกัษณ์ที�ถูกตอ้งตาม
แนวประเพณีของพุทธศิลป์ทิเบต โดยเฉพาะการตดัเส้นเป็นขั@นตอนสุดทา้ยในการสร้างผลงาน
จิตรกรรมทงักา จึงจาํเป็นตอ้งใชค้วามชาํนาญเป็นอยา่งยิ�ง เมื�อพิจารณาถึงลกัษณะทางศิลปกรรมใน
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จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ� เยน็ ทั@งรูปทรง สี การไล่นํ@ าหนกั เส้นและลวดลาย จะเห็นว่ามีรูปแบบ
เหมือนกบัจิตรกรรมทงักาของทิเบตที�ถูกพฒันาจนมีรูปแบบเฉพาะตนแลว้ นั�นคือ เป็นรูปแบบที�
ปรากฏตั@งแต่คริสตศ์ตวรรษที� 17 เป็นตน้มา โดยเฉพาะอยา่งยิ�งเป็นรูปแบบที�นิยมสร้างในทิเบตภาค
กลางหรือรูปแบบทางการ เช่น จิตรกรรมทงักาทิเบตในสกุลช่างเมนรีเก่าและเมนรีใหม่ เป็นตน้ โดย
สังเกตไดจ้ากการใชสี้นํ@ าเงินและสีเขียวในส่วนของทิวทศัน์ฉากหลงั ซึ� งเป็นการประยุกต์ทิวทศัน์
ตามแบบศิลปะจีน รวมทั@งการสร้างประภามณฑลสีทองประดบัลวดลายรัตนะเป็นรูปแบบที�ปรากฏ
ในจิตรกรรมทงักาของทิเบตภาคกลางเป็นส่วนใหญ่ เช่น รูปพระวชัรสัตว ์(ภาพที� l��) และรูปพระ
นางสิตตาราสมยัคริสตศ์ตวรรษที� 56 (ภาพที� |l7) ที�ไดย้กตวัอยา่งไปขา้งตน้ หรือรูปพระไภษชัยคุรุ 
จิตรกรรมทงักาทิเบตสมยัคริสตศ์ตวรรษที� 56 (ภาพที� |l6) 

ผูศึ้กษาได้สันนิษฐานว่าจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ� เยน็เหล่านี@ ถูกนาํมาจากบริเวณ
ทิเบตตะวนัออกซึ�งมีพรมแดนติดกบัประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (ปัจจุบนัทิเบตตะวนัออกเป็น
ส่วนหนึ�งของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน) อนัเป็นสถานที�ซึ� งพระอาจารยโ์พธิ� แจง้เดินทางไป
ศึกษาพระธรรม จึงควรมีลกัษณะบางประการที�สะทอ้นถึงรูปแบบศิลปะจีน หรือควรมีรูปแบบที�
เหมือนกบัจิตรกรรมทงักาทิเบตในสกุลช่างภาคตะวนัออก เช่น จิตรกรรมทงักาสกุลช่างการ์มะ  
กาดรี สมยัคริสต์ศตวรรษที� 56 รูปกษตัริยแ์ห่งศามพละ (ภาพที� ||8) ที�มีการใช้สีบางเบา แต่จาก
การศึกษาพบวา่จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ� เยน็มีลกัษณะแบบสกุลช่างทิเบตภาคกลาง ดงัเห็นไดจ้าก
ลกัษณะของทิวทศัน์บริเวณฉากหลงั การใชสี้สดใส และลกัษณะประภามณฑลสีทองประดบัรัตนะ 
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ภาพที� |l6 พระไภษชัยคุรุ จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที� 56 
ที�มา : Jeff Watt, Medicine Buddha [Online], accessed 24 August 2011. Available from 
http://www.himalayanart.org/image.cfm/72067.html 
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ภาพที� ||8 กษตัริยแ์ห่งศามพละ จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบตสกุลช่างการ์มะ กาดรี  
  คริสตศ์ตวรรษที� 56 
ที�มา : Jeff Watt, King – of Shambhala [Online], accessed 24 August 2011. Available from 
http://www.himalayanart.org/image.cfm/693.html 
 

อยา่งไรก็ตามการสร้างจิตรกรรมทงักาของทิเบตภาคตะวนัออกหรือจิตรกรรมทงักา
ของจีนให้มีรูปแบบตามแบบแผนของทิเบตภาคกลางก็มีอยูม่ากเช่นกนั อาทิ จิตรกรรมทงักาจีนรูป
พระอวโลกิเตศวรสมยัคริสต์ศตวรรษที� 5�  (ภาพที� ||5) หรือจิตรกรรมทงักาจีนรูปพระศากยมุนี
สมยัคริสตศ์ตวรรษที� 56 (ภาพที� ||l) ซึ� งมีการใช้สีสดใสคลา้ยคลึงกบัจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ�
เย็น  ดังนั@นจึงมีความเป็นไปได้ที�รูปแบบตามแนวประเพณีของทิเบตภาคกลางจะเป็นรูปแบบ
มาตรฐานที�ปรากฏอยูใ่นจิตรกรรมทงักาของทิเบตภาคตะวนัออก จีน หรือแมแ้ต่ภูมิภาคอื�นดว้ย เช่น 
ประเทศมองโกเลีย เป็นตน้ ดงัเห็นไดจ้ากลวดลายมว้น ที�ปรากฏอยูบ่นปัทมาสนะ (ภาพที� |||) และ
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ปรากฏอยู่ที� ศิรประภาของพระศากยมุนี พระนางตาราองค์ประธาน และพระปัทมสัมภวะใน
จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ� เยน็ เป็นลวดลายที�ปรากฏอยู่ในจิตรกรรมทงักาทิเบตรูปพระนางตารา 
l5 พระองคส์มยัคริสตศ์ตวรรษที� 19 (ภาพที� l5|) 

 

 
 

ภาพที� ||5 พระอวโลกิเตศวร จิตรกรรมทงักา ศิลปะจีน คริสตศ์ตวรรษที� 5� 
ที�มา : Jeff Watt, Avalokiteshvara [Online], accessed 24 August 2011. Available from 
http://www.himalayanart.org/image.cfm/69117.html 
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ภาพที� ||l พระศากยมุนี จิตรกรรมทงักา ศิลปะจีน คริสตศ์ตวรรษที� 56 
ที�มา : Jeff Watt, Shakyamuni Buddha - Shakyamini [Online], accessed 24 August 2011. 
Available from http://www.himalayanart.org/image.cfm/71975.html 
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ภาพที� ||| การเปรียบเทียบลวดลายมว้นที�ปัทมาสนะของพระศากยมุนีในรูปพระพุทธเจา้แห่งการ
 ปลงอาบติั |� พระองคข์องวดัโพธิ� เยน็ (ภาพที� 66) (บน) และลวดลายมว้นที�ปัทมาสนะ 
 ของรูปพระนางตารา l5 พระองคส์มยัคริสตศ์ตวรรษที� 56 (ภาพที� l5|) (ล่าง) 

 
แมว้่าจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ� เยน็จะมีรูปแบบตามประเพณีของพุทธศิลป์ทิเบต

ภาคกลางเป็นส่วนใหญ่ แต่สิ�งที�สะทอ้นถึงอิทธิพลแบบจีนไดเ้ด่นชดั อาทิ พระนามภาษาจีนที�เขียน
อธิบายไว้ทางตอนล่างสุดของแต่ละภาพ การทาํมุทราของพระไวโรจนะแบบพุทธศิลป์จีน 
โดยเฉพาะอย่างยิ�งท่าทางการประทบั เครื�องทรง รวมทั@งการนบัถือพระนางมหามายุรี เป็นสิ�งที�ผิด
แปลกไปจากพุทธศิลป์ทิเบตเป็นอยา่งยิ�ง 

:. เทคนิคและบทบาทของจิตรกรรมทังกาของวัดโพธิ� เย็นในปัจจุบัน รูปแบบทาง
ศิลปกรรมของจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ� เยน็สะทอ้นให้เห็นว่าศิลปินผูว้าดมีความเขา้ใจในแบบ
แผนตามประเพณีพุทธศิลป์ของทิเบต ไม่ว่าศิลปินผูน้ั@นจะเป็นชาวจีนหรือทิเบตก็ตาม แต่สําหรับ
เทคนิคและวสัดุที�ใชใ้นการสร้างจิตรกรรมทงักาเหล่านี@  ไม่มีความแน่ชดัว่าถูกสร้างดว้ยสีที�มาจาก
แร่ธรรมชาติและกาวหนงัสัตวต์ามแบบทิเบตดั@งเดิมหรือไม่ เมื�อสังเกตจากพื@นที�เนินหญา้ที�ถูกไล่
นํ@ าหนกัให้อ่อนลงจนมีสีบางเบา กบัประภาวลีเปลวไฟที�มีสีอ่อนจากการผสมสีขาว สีที�ใช้จึงอาจ
เป็นสีโปสเตอร์ที�มีนํ@าเป็นตวัทาํละลาย เนื@อสีทึบแสง ใชว้ิธีการไล่นํ@ าหนกัสีดว้ยการผสมสีขาว แต่ก็
สามารถใช้นํ@ าทาํให้สีเจือจางลงได ้อีกทั@งจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ� เยน็เหล่านี@อาจใช้วิธีการพิมพ์
ภาพผสมกบัวิธีการวาดดว้ย โดยปรากฏในการใช้สีทอง เช่น ลวดลายทองบนสังฆาฏิของพระอมิ
ตาภะ (ภาพที� ||7) จะเห็นไดว้่าสีทองมี l รูปแบบ แบบแรกให้สีทองที�สุกสวา่งมากกว่าซึ� งถูกวาด
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ขึ@นเป็นลวดลายดอกไม ้แต่สีทองของลายตาราง (รวมถึงลวดลายทองที�ปรากฏบนประภามณฑล
และฐานอาทิตยแ์บน)  แสดงถึงพื@นผิวที�ไม่เป็นหนึ� งเดียวกบัภาพจิตรกรรม พื@นสีทองดงักล่าวนี@ ถึง
อาจถูกสร้างดว้ยวธีิการพิมพเ์พิ�มเติมภายหลงัเสร็จสิ@นวธีิการวาดก็เป็นได ้

 

 
 

ภาพที� ||7 ลวดลายทอง l รูปแบบบนสังฆาฏิในรูปพระอมิตาภะ จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ� เยน็ 
 

นอกจากนี@ วสัดุที�ใช้เป็นพื@นในจิตรกรรมทังกาของวดัโพธิ� เย็นนี@ มีพื@นผิวคล้าย
กระดาษมากกว่าผืนผา้ ซึ� งมกัใชเ้ป็นพื@นวาดจิตรกรรมทงักาและมีความคงทน ดว้ยวสัดุที�ต่างกนันี@
ทาํให้เกิดขอ้สงสัยในการนิยามจิตรกรรมของวดัโพธิ� เยน็วา่ “ทงักา” เนื�องจากจิตรกรรมทงักาที�ถูก
วาดบนกระดาษแทบไม่พบเห็นในปัจจุบนั แมว้า่ในพจนานุกรมภาษาทิเบต – องักฤษจะนิยามวา่ ทงั
กา ที�ถูกแทนที�ดว้ยคาํวา่ ทงักุ หรือ กุทงั คือ ภาพที�วาดบนผนืผา้หรือกระดาษก็ตาม 

นอกจากนี@คาํวา่ “ทงักา” มีความหมายในเชิงคุณสมบติัการใชง้านที�สามารถมว้นเก็บ
ได้ แต่จิตรกรรมทงักาที�พบในวดัโพธิ� เย็นเหล่านี@ ถูกเก็บรักษาไวใ้นกรอบกระจกทั@งหมด ทาํให้
สูญเสียบทบาทอนัโดดเด่นของจิตรกรรมทงักาตามแบบดั@งเดิมไป ถึงกระนั@นการเก็บรักษาในกรอบ
กระจกอาจเกิดขึ@นในภายหลงั เนื�องจากไม่สามารถสืบทราบไดว้า่การนาํจิตรกรรมเหล่านี@ เขา้มาใน
ประเทศไทยในช่วงพุทธทศวรรษ 2490 นั@นถูกมว้นมาตามแบบจิตรกรรมทงักาดั@งเดิมหรือไม่ อีกทั@ง
ปัจจุบนัผูศึ้กษาพบวา่จิตรกรรมทงักาสมยัใหม่ถูกเก็บรักษาไวใ้นกรอบกระจกเหมือนกบัที�พบในวดั
โพธิ� เย็น แทนการลอ้มกรอบด้วยผา้ไหมและมว้นเก็บตามแบบดั@งเดิม เนื�องจากการเก็บรักษาใน
กระจกดูมีความปลอดภยัต่อภาพมากกวา่ 
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อย่างไรก็ตาม จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ� เย็นเหล่านี@ ถูกเรียกโดยชาวไทยผูน้ับถือ
ลทัธิวชัรยานแบบทิเบตวา่ “ทงักา” ผูศึ้กษาเห็นวา่หากจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ� เยน็เหล่านี@ ไม่เคยมี
คุณสมบติัที�สามารถมว้นเก็บได ้หรือถูกลอ้มกรอบดว้ยผา้ไหมตามแบบประเพณีดั@งเดิมของทิเบต
แลว้ ก็อาจเป็นการเรียก “ทงักา” ดว้ยความเขา้ใจผิดวา่เป็นจิตรกรรมที�มีรูปแบบตามพุทธศิลป์ทิเบต 
สําหรับบทบาทของจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ� เยน็ในปัจจุบนันี@ ถือไดว้า่ไม่มีบทบาทอยา่งโดดเด่น 
ทั@งจากการเก็บรักษาที�ผูค้นภายนอกไม่สามารถเขา้ถึงได ้มีเพียงพระสงฆห์รือผูที้�ไดรั้บอนุญาตเขา้
หอ้งทาํสมาธิไดเ้ท่านั@น ประกอบกบัปัจจุบนัคณะสงฆที์�วดัโพธิ� เยน็ไม่ไดมี้วตัรปฏิบติัในลทัธิวชัรยา
นแต่อยา่งใด จิตรกรรมทงักาเหล่านี@ จึงเป็นเพียงสิ�งที�ระลึกถึงธรรมะในสายวชัรยานที�พระอาจารย์
โพธิ� แจง้เคยไดรั้บมาเมื�อครั@ งอดีต 
 
รูปแบบทางศิลปกรรมของจิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพันดารา 

จิตรกรรมทังกาของมูล นิ ธิพันดารา  (ในที� นี@ หมายรวมถึง  มูล นิ ธิพันดารา  ที�
กรุงเทพมหานคร และ จ.นนทบุรี รวมทั@ งศูนย์ขทิรวนั จ. ประจวบคีรีขันธ์) ประกอบไปด้วย
จิตรกรรมทงักาที�ถูกนําเข้ามาจากพื@นที�ซึ� งมีชาวทิเบตอาศัยอยู่แต่เดิม คือ ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และนาํมาจากพื@นที�ซึ� งปัจจุบนัมีชาวทิเบตลี@ภยัเขา้ไปตั@งถิ�นฐานใหม่ ไดแ้ก่ ประเทศ
อินเดียและเนปาล จิตรกรรมทงักาเหล่านี@  รศ. ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ ได้รับทั@งจากการ
ว่าจา้งให้วาดเพื�อนาํมาสักการะและไดรั้บจากชาวทิเบตที�ไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมของมูลนิธิพนั
ดารา จากแหล่งที�มาของจิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา ผูศึ้กษาจึงแบ่งการศึกษาดา้นรูปแบบ
ศิลปกรรมตามภูมิภาคของแหล่งที�มาของจิตรกรรมทงักา อนัไดแ้ก่ จิตรกรรมทงักาที�มาจากภายใน
ทิเบต ซึ� งในที�นี@ คือภูมิภาคปกครองตนเองทิเบตอนัมีกรุงลาซาเป็นเมืองหลวง (ทิเบตภาคกลาง) และ
ทิเบตภาคตะวนัออกซึ� งปัจจุบันถูกแบ่งเป็นมณฑลต่าง ๆ ที�อยู่ในการปกครองของประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน และจิตรกรรมทงักาที�นาํมาจากภายนอกทิเบต ซึ� งในที�นี@ คือประเทศอินเดีย
และเนปาล ที�ชาวทิเบตอพยพลี@ภยัไปอาศยัอยู ่

จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดาราที�นาํมาจากภายในทิเบตนั@น ผูศึ้กษาไดแ้บ่งกลุ่มเป็น
จิตรกรรมทงักาที�มาจากภาคกลาง ไดแ้ก่ รูปพระนางสิตตาราซึ� งนาํมาจากกรุงลาซา (ภาพที� l5n) 
และรูปพระไภษชัยคุรุไวฑูรยประภา (ภาพที� 6m) ซึ� งเป็นไปไดว้่าถูกนาํมาจากกรุงลาซาเช่นกนั ซึ� ง
เป็นที�พาํนักของ ดร. เซดอร์ ญารงชา ผูม้อบจิตรกรรมทงักานี@ ให้แด่มูลนิธิพนัดารา อีกกลุ่มคือ
จิตรกรรมทงักาจากภาคตะวนัออก โดยในกลุ่มนี@ ได้แบ่งย่อยออกเป็นแควน้ตามภูมิภาคเดิมของ
ทิเบต คือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือหรือแควน้อมัโด ได้แก่ รูปพระนางสิตตาราจากเมืองเร็บกง 
(ภาพที� l5m) รูปพระนางสิตตาราจากเมืองชินหนิง (ภาพที� ll8) และรูปพระปัทมสัมภวะจากเมืองอา
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บา (ภาพที� l�5) และจิตรกรรมทงักาจากภาคตะวนัออกหรือแควน้คาม ไดแ้ก่ รูปพระพุทธเจา้แห่ง
การปลงอาบติั 35 พระองค์ซึ� งมาจากเมืองเดรเก (ภาพที� 588) รูปพระมญัชุศรี � พระองค์ (ภาพที� 
57|) รูปพระนางตารา 21 พระองค์ (ภาพที� l86) และรูปพระนางสิตตารา (ภาพที� l57) ซึ� งทั@งสาม
ภาพนี@ ถูกนาํมาจากเมืองชมัโด อีกทั@งถูกวาดโดยศิลปินคนเดียวกนั สําหรับจิตรกรรมทงัการูปพุทธ
เกษตรสุขาวดี (ภาพที� ��) และรูปพระนางสิตตารา (ภาพที� l56) ผูศึ้กษาไดจ้ดักลุ่มแยกไวเ้ฉพาะ 
เนื�องจากทราบเพียงวา่ถูกนาํเขา้มาจากภายในทิเบต หากแต่ไม่มีขอ้มูลระบุชดัเจนวา่มาจากภูมิภาค
ใด 

ส่วนจิตรกรรมทงักาที�ถูกนาํมาจากภายนอกทิเบต ไดแ้ก่ รูปพระนางขฑิรวนีตาราซึ� งถูก
วาดโดยพระสงฆ์ที�พาํนกัอยู่ในประเทศเนปาล (ภาพที� 5m8) รูปพระนางสิตตาราซึ� งถูกนาํมาจาก
โรงเรียนทงัเด กาซาล เมืองธรรมศาลา ประเทศอินเดีย (ภาพที� l5�) และรูปพระปัทมสัมภวะที�ถูก
เช่าซื@อมาจากเมืองธรรมศาลา ประเทศอินเดีย (ภาพที� l�l) 

จากแหล่งที�มาของจิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดาราเหล่านี@  ผูศึ้กษาจึงเลือกจิตรกรรม
ทงักาดั@งเดิมของทิเบตตั@งแต่คริสต์ศตวรรษที� 17 เป็นตน้มาจนถึงจิตรกรรมทงักาสมยัใหม่ทั@งของ
ภาคกลาง ภาคตะวนัออก และที�ถูกสร้างภายนอกทิเบต มาเปรียบเทียบกบัจิตรกรรมทงักาของมูลนิธิ
พนัดารา เพื�อใหเ้ห็นถึงความเหมือนและความแตกต่างทางดา้นศิลปกรรม ทั@งนี@ตวัอยา่งเปรียบเทียบ
แต่ละภาพนั@นผูศึ้กษาคาํนึงถึงแหล่งที�มาตามภูมิภาคของจิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดาราเป็นที�ตั@ง 

 
;. จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดาราที&นํามาจากภายในทเิบต 

;.; จิตรกรรมทงักาจากภาคกลาง 
;.;.; องค์ประกอบ จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดาราที�ถูกนาํมาจากภายใน

ทิเบตทั@งภาคกลางและภาคตะวนัออก มีองคป์ระกอบโดยรวมที�เห็นไดช้ดัเจนประการหนึ�ง คือ องค์
ประธานของภาพมีขนาดใหญ่ที�สุด และส่วนใหญ่ถูกจดัองค์ประกอบให้ประทบัอยู่กึ� งกลางภาพ 
ห้อมล้อมด้วยบุคคลบริวารขนาดเล็กกว่าพระองค์ที�ประทับกระจายอยู่ทั�วภาพ ยกเว้นรูป
พระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค์เท่านั@นที�จดัองค์ประกอบเป็นกลุ่มและเป็นแถวเฉพาะ 
โดยแยกพระพุทธเจา้ศากยมุนีองคป์ระธานซึ�งมีขนาดใหญ่ไวต้อนบนของภาพ 

จิตรกรรมทังการูปพระนางสิตตาราจากกรุงลาซา (ภาพที�  l5n) มี
องค์ประกอบของภาพสมมาตรโดยการเน้นพระนางสิตตาราองค์ประธานให้มีขนาดใหญ่และ
ประทบัอยูบ่นปัทมาสนะที�กึ�งกลางภาพ โดยมีพื@นที�วา่งโดยรอบเป็นทิวทศัน์อยา่งเรียบง่าย พระองค์
ทรงฉายศิรประภาสีเขียวเข้มประดับลวดลายวงก้านขดดอกไม้ซึ� งมีประภามณฑลสีทองแดง 
ซ้อนทับอยู่บนประภาวลีสีนํ@ าเงินเข้มซึ� งมีขอบประภามณฑลสีทองสุกปลั�ง ที� เบื@องหลังของ
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ประภามณฑลรอบนอกถูกประดบัดว้ยหมู่ดอกไมสี้ชมพูซึ� งมีลกัษณะคลา้ยกบัปัทมะของพระนาง
สิตตาราองค์ประธาน ตาํแหน่งของดอกไมท้ั@งดอกบานและตูมคลา้ยรูปผลไม ้ถูกจดัไว ้� จุดรอบ
ประภามณฑลโดยมีระยะห่างเท่า ๆ กนั 

พื@นที�ว่างฉากหลังในจิตรกรรมทังการูปพระนางสิตตารานี@ ถูกจัดให้
สมมาตรทั@งฝั�งซ้ายและขวาของภาพ และถูกแบ่งพื@นที�ออกเป็น l ส่วนในสัดส่วนที�ค่อนขา้งเท่ากนั 
คือส่วนทอ้งฟ้าทางตอนบนและเนินหญา้ทางตอนล่าง ทอ้งฟ้าถูกระบายดว้ยสีนํ@ าเงินเขม้ทั@งพื@นที� 
ตกแต่งดว้ยกอ้นเมฆสีขาวรูปยูอี่� 7 กอ้นอยู่ทางตอนบนสุดและอีก l กอ้นที�เห็นบางส่วนอยูเ่ยื@องลง
มาเล็กนอ้ย โดยกอ้นเมฆเหล่านี@ มีทิศทางมุ่งเขา้หากึ�งกลางภาพ ที�มุมซ้ายและขวาบนยงัปรากฏกอ้น
เมฆสีขาวที�มีรูปคล้ายปีกผีเสื@ อ รวมทั@งพื@นที�ว่างระหว่างก้อนเมฆยงัปรากฏดวงจนัทร์และดวง
อาทิตยอ์ยูท่างเบื@องซา้ยและขวาของภาพอีกดว้ย 

ทางดา้นเนินหญา้ถูกจดัแบ่งพื@นที�ออกเป็น | ส่วนคล้ายกบัการแบ่งระยะ
ภาพออกเป็น | ระยะ ได้แก่ หน้าสุด กลาง และฉากหลงั ระยะหน้าสุดประกอบไปด้วยเนินหญา้ 
โขดหินแหลม พุม่ไม ้และเมฆหมอกสีชมพ ูถูกจดัใหอ้ยูใ่นตาํแหน่งมุมล่างซ้ายและขวาของภาพจน
ดูคลา้ยรูปสามเหลี�ยมมุมฉาก โดยเวน้ระยะห่างระหว่างกนัเล็กนอ้ยไวส้ําหรับตาํแหน่งของเครื�อง
สักการะซึ� งลอยอยูก่ลางทะเลสาบ ระยะกลางถูกวาดเป็นเนินหญา้สีเขียวอยา่งง่ายและเป็นที�ตั@งของ
ตาํแหน่งพระนางสิตตารา ส่วนระยะฉากหลงัปรากฏเด่นชดับริเวณตอนกลางทางดา้นซ้ายและขวา
ของภาพ เป็นรูปเนินหญา้ที�มีริมตลิ�งทอดลงทะเลสาบ และถดัขึ@นไปเป็นภูเขาสูงสีขาวรูปสามเหลี�ยม 
จากการจัดพื@นที�ว่างฉากหลังจะเห็นได้ว่ารูปทรงต่าง ๆ ทั@ งก้อนเมฆ เนินหญ้า โขดหิน พุ่มไม ้
ทะเลสาบ และภูเขาถูกใส่จนเติมพื@นที�วา่งฉากหลงั แต่ไม่ถึงกบัแน่นจนเกินไป ทั@งนี@ รูปทรงทั@งหมด
อยูโ่ดยรอบพระนางสิตตาราองคป์ระธาน มีความสมมาตร และมีทิศทางมุ่งสู่กึ�งกลางภาพ 

จิตรกรรมทังการูปพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภา (ภาพที� 6m) ผูศึ้กษา
สันนิษฐานว่าน่าจะมาจากกรุงลาซา ซึ� งเป็นที�พาํนักของผูม้อบให้แด่มูลนิธิพนัดารา มีการจัด
องคป์ระกอบต่างจากรูปพระนางสิตตาราขา้งตน้ นั�นคือ ในจิตรกรรมทงักานี@ประกอบไปดว้ยบุคคล 
| พระองค์ ไดแ้ก่ พระไภษชัยคุรุ ซึ� งเป็นองคป์ระธานประทบัอยู่กึ� งกลางภาพค่อนมาทางตอนล่าง
เล็กน้อยและมีขนาดใหญ่ และอีก l พระองค์ คือ พระพุทธเจา้ศากยมุนีและท่านสองขะปะ ซึ� ง
ประทบัอยูท่างตอนบนขวาและซ้ายของภาพตามลาํดบั โดยมีขนาดพระองคเ์ล็กกวา่พระไภษชัยคุรุ
ราวครึ� งหนึ�ง แมว้า่องคป์ระกอบไม่ไดจ้ดัให้พระไภษชัยคุรุประทบัอยูกึ่� งกลางเหมือนกบัที�เห็นใน
รูปพระนางสิตตารา  เนื�องจากต้องจดัพื@นที�บางส่วนสําหรับบุคคลบริวารที�ประทบัอยู่ทางตอน
บนสุดของภาพ แต่ก็ยงัคงรูปแบบการเน้นความสําคญัให้องค์ประธานมีขนาดใหญ่และอยูใ่นแนว
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กึ�งกลางภาพเช่นเดิม ดงัจะเห็นไดจ้ากรูปทรงอนัสมมาตรของพระไภษชัยคุรุอยูใ่นแนวแกนตั@ง เส้น
เดียวกบัแนวกิ�งของดอกไมที้�อยูด่า้นบนศิรประภา และยงัเป็นเส้นกึ�งกลางของจิตรกรรมทงักานี@ดว้ย 

การปรากฏรูปบุคคลบริวาร 2 พระองคอ์ยูใ่นพื@นที�ตอนบนสุดของภาพ ทาํ
ให้ฉากหลงัมีพื@นที�วา่งในการตกแต่งนอ้ยลง คลา้ยกบักรณีพื@นที�วา่งในจิตรกรรมทงักาขนาดเล็ก 3 
ภาพของวดัโพธิ� เยน็ที�ไดก้ล่าวอธิบายไปแลว้ขา้งตน้ ถึงกระนั@นจิตรกรรมทงัการูปพระไภษชัยคุรุนี@ก็
ยงัปรากฏพื@นที�บางส่วนที�สามารถสอดแทรกรูปทรงธรรมชาติไดอ้ย่างหลากหลาย เช่น กอ้นเมฆ 
ภูเขา เนินหญา้ และทะเลสาบ รูปทรงเหล่านี@ ถูกจดัไวใ้นโครงสร้างองค์ประกอบแบบสมมาตรใน
แกนแนวตั@ง และแบ่งสัดส่วนทอ้งฟ้า 1 ส่วนและพื@นดิน 2 ส่วนในแกนแนวนอน 

พื@นที�วา่งบริเวณทอ้งฟ้าเป็นระนาบสีฟ้า ตกแต่งดว้ยกอ้นเมฆรูปครึ� งวงรี ซึ� ง
ทบัซ้อนกนัจนเป็นกลุ่ม และถูกจดัไวแ้บบไม่สมมาตรโดยกลุ่มเมฆลอยเยื@องมาทางฟากของพระ
ศากยมุนีมากกวา่ บริเวณพื@นที�วา่งรูปสามเหลี�ยมที�มุมบนซ้ายและขวาของภาพ อนัเกิดจากขอบของ
ประภาวลีของพระบริวารทั@งสองพระองค ์ปรากฏรูปดวงจนัทร์และดวงอาทิตย ์ส่วนพื@นที�วา่งพื@นดิน
ที�มีสัดส่วนมากกว่านั@นถูกจดัแบ่งไดเ้ป็นพื@นที�ส่วนหน้า ที�ปรากฏเป็นเกาะสีเขียวกลางทะเลสาบ 
เป็นที�ประทบัของพระไภษชัยคุรุ และพื@นที�ระยะหลงัเป็นภูเขาผุดขึ@นจากทะเลสาบ ซึ� งจดัวางไวใ้น
พื@นที�แคบริมขอบซ้ายและขวาของภาพ ภูเขาริมขอบซ้ายเป็นภูเขาหิมะสีขาว และภูเขาริมขอบขวา
เป็นภูเขาที�ปกคลุมด้วยพื@นหญ้าสีเขียวเข้ม  แม้ว่ารูปทรงของภูเขาทั@งสองจะแตกต่างกัน แต่มี
ปริมาตรรูปทรงเท่าเทียมกนัและอยูใ่นตาํแหน่งตรงกนัขา้ม จึงทาํให้องคป์ระกอบของภาพเกิดความ
สมดุล 

;.;.< รูปทรง จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารารูปพระนางสิตตาราและพระ
ไภษชัยคุรุที�นาํมาจากทิเบตภาคกลางนี@  ประกอบไปดว้ยรูปทรงต่าง ๆ ที�สะทอ้นให้เห็นว่าสืบทอด
รูปแบบจากจิตรกรรมทงักาแบบดั@งเดิมของทิเบตตั@งแต่สมยัคริสต์ศตวรรษที� 17 เป็นตน้มา ไดแ้ก่ 
รูปทรงของบุคคล เครื�องทรง เครื�องประดบั ประภาวลี อาสนะ ดอกไม ้ก้อนเมฆ ภูเขา เนินหญา้ 
ทะเลสาบ และโขดหิน 

;.;.<.; รูปทรงบุคคล รูปทรงของบุคคลที�ปรากฏในจิตรกรรมทงัการูปพระ
นางสิตตาราและรูปพระไภษชัยคุรุ ประกอบดว้ยรูปทรงพื@นฐาน ได้แก่ รูปทรงพระพุทธเจา้ และ
รูปทรงของพระโพธิสัตวป์างสงบแบบพระนางขฑิรวนีตารา รูปทรงพระพุทธเจา้ปรากฏชดัเจนใน
จิตรกรรมทงัการูปพระไภษชัยคุรุ ซึ� งนอกจากพระไภษชัยคุรุองค์ประธานแล้ว พระศากยมุนีที�
ประทบัอยูมุ่มขวาบนและพระสองขะปะที�ประทบัอยูมุ่มซ้ายบนของภาพก็มีโครงสร้างรูปทรงแบบ
พระพุทธเจ้าเหมือนกัน ได้แก่ มีโครงสร้างคล้ายสามเหลี�ยมหน้าจั�วและมีแกนพระวรกายเป็น
เส้นตรง ทาํให้พระไภษชัยคุรุ พระศากยมุนี และพระสองขะปะที�ประทบัอยู่ในจิตรกรรมทงักานี@
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แสดงความสงบนิ�งเหมือนกาํลงัอยู่ในสมาธิทั@งหมด ความแตกต่างระหว่างรูปทรงทั@งสามนี@ มีเพียง
มุทราที�แตกต่างกนั และจีวรของพระสองขะปะเท่านั@น ส่วนในจิตรกรรมทงัการูปพระนางสิตตารา 
พระนางสิตตารามีรูปทรงเหมือนรูปทรงของพระนางขฑิรวนีตารา คือ แสดงความเคลื�อนไหวดว้ย
แกนพระวรกายเฉียงออกจากแกนเส้นตรงแนวดิ�ง สัดส่วนของพระวรกายงดงามและอ่อนช้อย มี
เพียงลกัษณะของการประทบัเท่านั@นที�พระนางสิตตาราประทบัวชัราสนะ 

;.;.<.< รูปทรงเครื&องทรงและเครื&องประดับ เครื�องทรงและเครื�องประดบั
ในจิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดาราที�นาํมาจากภาคกลางของทิเบตนั@น ประกอบไปดว้ยรูปทรง
ของจีวร และรูปทรงของเครื� องทรงแบบพระโพธิสัตว์  จีวรปรากฏในจิตรกรรมทงัการูปพระ
ไภษชัยคุรุมีอยู่ 2 รูปแบบ คือ จีวรสําหรับพระพุทธเจา้ในรูปนิรมานกายโดยทั�วไป และจีวรแบบ
ทิเบต รูปทรงจีวรของพระพุทธเจา้ถูกใช้สําหรับพระไภษชัยคุรุและพระศากยมุนี (ภาพที� ||�) มี
ลกัษณะเป็นสังฆาฏิสีแดงเขม้หลวมปิดพระองัสาดา้นซ้ายและขวา โดยชายสังฆาฎิดา้นหลงัตวดัมา
พาดไวที้�พระองัสาและตน้พระกรซ้าย การห่มสังฆาฏิหลวมเผยให้เห็นองัสะและสายประคดอกซึ� ง
ห่มอยู่ในระดบัพระอุระ สังฆาฏิและองัสะยาวจรดขอ้พระบาทและมีริ@วผา้แผอ่อกดา้นขา้งเป็นมุม
แหลมจนดูเป็นแบบแผนจิตรกรรมของทิเบต ทั@งนี@ สังฆาฏิไม่ปรากฏการตกแต่งดว้ยลวดลายตาราง
แบบสังฆาฏิของพระสงฆจี์น 

ส่วนจีวรแบบทิเบตถูกใช้สําหรับพระสองขะปะ (ภาพที� ||m) 
สังฆาฏิที�คลุมอย่างหลวมอยู่ชั@นนอก องัสะและประคดอกที�อยู่ชั@นในมีรูปทรงเหมือนกบัสังฆาฏิ 
องัสะ และประคดอกของพระพุทธเจา้ แต่จีวรแบบทิเบตไดเ้พิ�มเสื@อกั�กแบบพระสงฆทิ์เบตไวอี้กชั@น
ด้านในสุด และหมวกซึ� งเป็นเป็นเครื�องทรงสําหรับพระอาจารยส์ําคญัของทิเบต มีลกัษณะเป็น
หมวกทรงสูงยอดแหลมสีเหลือง มีปีกหมวกเป็นแถบยาวพาดอยู่ที�พระองัสาทั@งสองขา้งอนัเป็น
ลกัษณะของหมวกสาํหรับพระอาจารยใ์นนิกายเกลุก 
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ภาพที� ||� รายละเอียดจีวรของพระไภษชัยคุรุ (ซา้ย) และพระศากยมุนี (ขวา) ในรูปพระไภษชัยคุรุ 
 จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 

 

 
 

ภาพที� ||m จีวรของพระสองขะปะในรูปพระไภษชัยคุรุ จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 
 

สําหรับเครื�องทรงของพระโพธิสัตวป์รากฏเฉพาะในจิตรกรรมทงั
การูปพระนางสิตตารา โดยพระนางสิตตารานั@นทรงฉลองพระองค์และเครื�องประดับแบบพระ
โพธิสัตวป์างสงบที�ประกอบไปดว้ย โธตี ผา้คาดเฉียง ผา้คลอ้งพระองัสา ศิราภรณ์ กุณฑล สร้อย
พระศอเส้นสั@ นและยาว พาหุรัด ทองพระกรและทองพระบาท (ภาพที� ||n) โธตีมีลกัษณะซ้อนกนั
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หลายชั@นตั@งแต่สีเขียวที�ดา้นนอกสุด สีแดง และโธตีเป็นแถบหลากสีแนบพระวรกายที�ชั@นในสุด ริ@ว
ของโธตีที�คลุมจรดขอ้พระบาทปล่อยชายเป็นริ@วแผ่ออกดา้นขา้ง คลา้ยคลึงกบัลกัษณะของริ@วจีวร
ของพระพุทธเจา้ ที�บั@นพระองค์มีผา้คาดมดัโธตีไวโ้ดยปล่อยชายให้ยาวเป็นเส้นแผ่ออกด้านขา้ง 
และปรากฏแถบผา้ลอดใตพ้ระชงฆล์งมาไวที้�ปัทมาสนะ 

 

 
 

ภาพที� ||n เครื�องทรงและเครื�องประดบัแบบพระโพธิสัตวใ์นรูปพระนางสิตตารา จิตรกรรมทงักา
 ของมูลนิธิพนัดารา 

 
พระนางสิตตาราทรงคลอ้งผา้คาดเฉียงสีแดงโดยพาดจากพระองัสา

ซา้ยวนรอบบั@นพระองคแ์ละนาํมามดัไวอ้ยา่งหลวมที�กลางพระอุทร และทรงผา้คลอ้งพระองัสาซึ� งมี
ลกัษณะคลา้ยผา้ตอ้งลม โดยพาดไวที้�พระองัสา พนัรอบพระกร ทิ@งชายผา้ลงสู่พระเพลาและปล่อย
ชายผา้ที�เหลือปลิวมว้นเป็นเกลียวซิกแซกขึ@นดา้นบน (ภาพที� ||�) ริ@วผา้คลอ้งพระองัสาที�ตอ้งลมถูก
ประดิษฐ์ให้มีรูปร่างคลา้ยกลีบดอกไม ้ซึ� งรูปร่างดงักล่าวยงัปรากฏในผา้ตอ้งลมบริเวณอื�นอีก เช่น 
ผา้กรรเจียกที�ผกูศิราภรณ์ไวที้�พระเศียรก็มีริ@วผา้และการปล่อยชายผา้คลา้ยคลึงกบัผา้คลอ้งพระองัสา 

รูปแบบของเครื�องประดบัของพระนางสิตตาราที�ประกอบไปดว้ย
กุณฑล พาหุรัด ทองพระกรและทองพระบาทซึ�งมีสีทองและทองแดง ลว้นมีรูปทรงที�เรียบง่ายคลา้ย
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กาํไลทองประดบัรัตนะกลมเม็ดเดียวซึ� งเป็นสีทองเช่นกนั ส่วนสร้อยพระศอเส้นสั@ นซึ� งมี 2 เส้น 
และสร้อยพระศอเส้นยาวประดบัดว้ยรัตนะกลมเช่นกนัซึ� งร้อยกนัอยู่หลายเม็ด โดยสร้อยพระศอ
เส้นสั@นมีรัตนะร้อยอยูกึ่� งกลางพระอุระ และสร้อยพระศอเส้นยาวมีตาํแหน่งรัตนะที�ขา้งพระถนัทั@ง
สองขา้งและบริเวณกึ�งกลางพระอุทร 

 

 
 

ภาพที� ||� ชายผา้คลอ้งพระองัสาที�ปลิวมว้นเป็นเกลียวซิกแซกขึ@นดา้นบนในรูปพระนางสิตตารา 
 จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 

 
พระนางสิตตาราในจิตรกรรมทงักานี@ ทรงประดับศิราภรณ์ตาบ

รัตนะ 5 ตาบสีทองและทองแดง โดยแต่ละตาบเป็นรูปหยดนํ@ า มีระยะห่างเท่ากนัและมีสร้อยสีทอง
แตม้เป็นจุดเล็ก ๆ ร้อยโยงแต่ละตาบเขา้ดว้ยกนั ตาบกลางและตาบริมสุดทั@งสองขา้งปรากฏลวดลาย
คลา้ยกนกประดบัเพิ�มเขา้ไปดว้ย ศิราภรณ์ตาบรัตนะถูกผกูมดัไวที้�พระเศียรดว้ยผา้กรรเจียกที�มีชาย
ผา้ปลิวเป็นระลอกคลื�น ที�มวยพระเกศายงัประดบัดว้ยลวดลายทองคลา้ยลายกนก เครื�องทรงและ
เครื�องประดบัของพระนางสิตตาราในจิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารานี@  มีลกัษณะไม่แตกต่างไป
จากเครื�องทรงและเครื�องประดบัของพระนางตาราองคป์ระธานในจิตรกรรมทงัการูปพระนางตารา 
21 พระองคข์องวดัโพธิ� เยน็เท่าใดนกั โดยมีรูปแบบหลกัเช่นเดียวกบัเครื�องทรงและเครื�องประดบั
ของพระโพธิสัตวป์างสงบในจิตรกรรมทงักาของทิเบตสมยัคริสต์ศตวรรษที� 17 เป็นตน้มา ความ
แตกต่างของเครื�องทรงและเครื�องประดบัมกัปรากฏในส่วนรายละเอียดมากกว่า เช่น การประดบั
ตกแต่งใหซ้บัซอ้นมากขึ@นตามแต่การสร้างสรรคข์องผูว้าด เป็นตน้ 

;.;.<.= รูปทรงประภาวลี จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดาราที�นาํมาจาก
ภาคกลางของทิเบตทั@งสองภาพนี@  แสดงภาพของพระพุทธเจา้และพระโพธิสัตวใ์นปางสงบทั@งหมด 
ดงันั@นจึงไม่ปรากฏประภาวลีแบบเปลวไฟ ประภาวลีที�พบในจิตรกรรมทงักาทั@งสองภาพมีอยู่ 2 
รูปแบบ ไดแ้ก่ ประภาวลีที�มีประภามณฑลสีเรียบ และประภาวลีที�มีประภามณฑลเป็นลวดลายทอง 
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ภาพที� ||6 รายละเอียดประภาวลีที�มีประภามณฑลสีเรียบของพระศากยมุนี (ซา้ย) และ   
 พระสองขะปะ(ขวา) ในรูปพระไภษชัยคุรุ จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 

 

 
 

ภาพที� |78 ประภาวลีที�มีประภามณฑลสีเรียบของพระไภษชัยคุรุ จิตรกรรมทงักา 
 ของมูลนิธิพนัดารา 
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ภาพที� |75 ประภาวลีมีประภามณฑลเป็นลวดลายทองในรูปพระนางสิตตารา จิตรกรรมทงักาของ 
 มูลนิธิพนัดารา 
 

ประภาวลีที� มีประภามณฑลสีเรียบมีลักษณะเป็นระนาบสีรูป
วงกลม ประกอบไปดว้ยศิรประภาสีเขียว ประภาวลีสีนํ@ าเงินและประภามณฑลสีชมพูเขม้ โดยเป็น
ประภาวลีของพระศากยมุนีและพระสองขะปะ (ภาพที� ||6) ในจิตรกรรมทงัการูปพระไภษชัยคุรุ 
สาํหรับประภาวลีของพระไภษชัยคุรุนั@นมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั คือมีศิรประภาสีส้มสดสวา่ง ประภา
วลีสีเขียวอมฟ้าและประภามณฑลสีส้มอ่อน และไดเ้พิ�มแถบรุ้งเป็นวงประภาวลีชั@นนอกสุด (ภาพที� 
|78) นอกจากนี@ยงัไล่นํ@าหนกัใหเ้ขม้ขึ@นบริเวณขอบประภามณฑลที�ติดกบัประภาวลีดว้ย การตกแต่ง
ใหป้ระภาวลีของพระไภษชัยคุรุใหว้จิิตรมากกวา่พระบริวารอีก 2 พระองค ์เป็นสิ�งแสดงถึงการดาํรง
สถานะองคป์ระธานในจิตรกรรมทงักาของพระองค ์ส่วนประภาวลีที�มีประภามณฑลเป็นลวดลาย
ทองปรากฏอยู่ในจิตรกรรมทงัการูปพระนางสิตตารา (ภาพที� |75) มีรูปทรงเป็นวงกลมเช่นกัน 
ประกอบดว้ยศิรประภาระนาบสีเขียวเขม้ลอ้มขอบสีทองแดงประดบัลวดลายนูน ซ้อนอยูบ่นประภา
วลีระนาบสีนํ@ าเงินเขม้ซึ� งมีขอบขนาดเล็กสีเขียวล้อมอยู่รอบนอก ถดัออกไปเป็นประภามณฑลสี
ทองประดบัลวดลายนูน 
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ภาพที� |7l ประภาวลีของพระศากยมุนีในรูปอวทาน จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต 
 คริสตศ์ตวรรษที� 56 
ที�มา : Jeff Watt, Shakyamuni Buddha – Avadana (teaching stories) [Online], accessed 24 August 
2011. Available from http://www.himalayanart.org/image.cfm/494.html 

 

    
 

ภาพที� |7| ประภาวลีของพระศากยมุนีในรูปชาดก จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบตภาคตะวนัออก 
 คริสตศ์ตวรรษที� 56 
ที�มา : Jeff Watt, Shakyamuni Buddha – Jataka (previous lives) [Online], accessed 24 August 
2011. Available from http://www.himalayanart.org/image.cfm/15527.html 
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ประภาวลีที�มีประภามณฑลลวดลายทองในรูปพระนางสิตตารา
เหมือนกบัประภาวลีในจิตรกรรมทงักาของทิเบตภาคกลางที�ไดย้กตวัอยา่งไปแลว้ เช่น รูปพระวชัร
สัตว ์(ภาพที� l��) รูปพระนางสิตตารา (ภาพที� |l7) และรูปพระไภษชัยคุรุ จิตรกรรมทงักาทิเบต
สมยัคริสตศ์ตวรรษที� 56 (ภาพที� |l6) ส่วนประภาวลีที�มีประภามณฑลสีเรียบในรูปพระไภษชัยคุรุก็
เป็นอีกรูปแบบที�พบโดยทั�วไปในจิตรกรรมทงักาของทิเบตภาคกลางเช่นกนั เช่น ประภาวลีของ
พระศากยมุนีในรูปอวทานสมยัคริสตศ์ตวรรษที� 56 (ภาพที� |7l) รวมถึงพบในจิตรกรรมทงักาของ
ทิเบตภาคตะวนัออกดว้ย เช่น ประภาวลีของพระศากยมุนีในรูปชาดกสมยัคริสตศ์ตวรรษที� 56 (ภาพ
ที� |7|) หรือแม้แต่จิตรกรรมทังกาของจีน เช่น รูปพระนางสิตตารา จิตรกรรมทังกาจีนสมัย
คริสตศ์ตวรรษที� 56 (ภาพที� l68) 

;.;.<.: รูปทรงอาสนะ รูปทรงของอาสนะที�ปรากฏในจิตรกรรมทงัการูป
พระไภษชัยคุรุและรูปพระนางสิตตารา เป็นปัทมาสนะกลีบบวัหงายทั@งหมด (ภาพที� |77) โดยปัท
มาสนะของพระไภษชัยคุรุและพระนางสิตตาราซึ� งเป็นองคป์ระธานของภาพมีลกัษณะคลา้ยกนั คือ 
ปัทมาสนะของพระไภษชัยคุรุ มีกลีบชั@นนอกเป็นสีนํ@ าเงินและเขียวสลบักนั กลีบชั@นในเป็นสีชมพู
เขม้และเหลืองส้ม ไม่ปรากฏกลีบรองดา้นล่างของปัทมาสนะ ส่วนดา้นในของฝักบวัปรากฏกลีบสี
ชมพูเขม้ขนาดเล็กซ้อนอยู่ภายใน เหนือปัทมาสนะปรากฏฐานจนัทร์แบนซึ� งเป็นสิ�งบ่งชี@ ประการ
หนึ�งวา่บุคคลที�ประทบัแสดงปางสงบ ทางดา้นปัทมาสนะของพระนางสิตตารามีกลีบชั@นนอกเป็นสี
นํ@ าเงินและเขียวสลบักนัคลา้ยกบัของพระไภษชัยคุรุ แต่มีกลีบชั@นในเป็นสีชมพูทั@งหมด นอกจากนี@
กลีบนอกและในยงัถูกประดบัดว้ยขอบสีทองลายนูน และปรากฏกลีบรองซึ� งเป็นกลีบแถวล่างมีสี
เขียวเข้มคล้ายใบไม้ แต่บริเวณฝักบัวด้านในสีเหลืองไม่ปรากฏกลีบบวัขนาดเล็กแต่อย่างใด 
เหนือปัทมาสนะของพระนางสิตตาราเป็นฐานจนัทร์แบนสีขาวเช่นเดียวกบัพระไภษชัยคุรุ 

ส่วนปัทมาสนะของพระศากยมุนีและพระสองขะปะในจิตรกรรม
ทงัการูปพระไภษชัยคุรุ (ภาพที� |7�) มีรูปแบบต่างออกไป คือ เป็นปัทมาสนะกลีบบวัหงายชั@นเดียว
สีเหลืองซึ� งมีกลีบกลมมนเป็น 4 หยกั มีกลีบดา้นในสีเดียวกนัติดอยูก่บัฝักบวัดา้นใน และเหนือปัท
มาสนะมีฐานจนัทร์แบนสีขาวรองรับผูป้ระทบั ความแตกต่างของปัทมาสนะนี@ เช่นเดียวกบัที�พบใน
จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ� เยน็รูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั |� พระองค ์และรูปพระนางตารา 
l5 พระองค ์ที�ปัทมาสนะขององคป์ระธานในภาพมกัโดดเด่นและซบัซอ้นกวา่ปัทมาสนะของบุคคล
บริวาร 
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ภาพที� |77 การเปรียบเทียบปัทมาสนะกลีบบวัหงายในรูปพระไภษชัยคุรุ (ภาพที� 6m) (บน) 
 และรูปพระนางสิตตารา (ภาพที� l5n) (ล่าง) จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 
 

 
 

 
 

ภาพที� |7� รายละเอียดปัทมาสนะของพระศากยมุนี (บน) และพระสองขะปะ (ล่าง)  
 ในรูปพระไภษชัยคุรุ จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 
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;.;.<.> รูปทรงดอกไม้ ดอกไมที้�ปรากฏในจิตรกรรมทงักาทั@งสองภาพนี@ มี
บทบาทอยู ่2 ประเภท คือ เป็นสัญลกัษณ์ประจาํพระโพธิสัตว ์และใชต้กแต่งเบื@องหลงัประภาวลี ใน
จิตรกรรมทงัการูปพระไภษชัยคุรุ ดอกไมที้�เป็นสัญลกัษณ์ปรากฏอยู่ในพระหัตถ์ทั@งสองขา้งของ
พระสองขะปะ โดยใช้รองรับสัญลกัษณ์หลกั คือ ปุสตกะและขฑัคะ ซึ� งอยู่บนดอกทางเบื@องซ้าย
และขวาของพระสองขะปะ ตามประติมานวิทยานั@นดอกไมด้งักล่าวเป็นดอกบวัที�ไม่เจาะจงวา่เป็น
ปัทมะหรืออุตปาละ แต่ที�พบในจิตรกรรมทงักานี@ มีลกัษณะเป็นรูปดอกบวับานซึ� งมีกลีบนอกสีฟ้า
และกลีบในสีชมพเูขม้คลา้ยกบัการนาํสีฟ้าของดอกบวัอุตปาละหรือดอกบวัสีนํ@ าเงินมาผสม ต่างกบั
ดอกบวัตูมที�แตกกิ�งออกด้านข้างนั@นมีกลีบสีชมพูอ่อนแบบดอกบัวปัทมะ รูปทรงของดอกบัว
สัญลกัษณ์ทั@งเบื@องซ้ายและขวา ตลอดจนกา้นและกิ�งที�แตกออกเป็นดอกตูมมีรูปทรงที�เหมือนกนั
ราวกับเงาสะท้อนจากกระจก จึงช่วยทาํให้รูปทรงบุคคลของพระสองขะปะเกิดความสมดุลใน
ตวัเอง นอกจากนี@ในจิตรกรรมทงักาเดียวกนัยงัปรากฏกา้นผลสมอ ซึ� งเป็นพืชสัญลกัษณ์ประจาํองค์
พระไภษชัยคุรุ อยูใ่นบาตรและพระหตัถข์วาของพระองค ์ผลสมอมีลกัษณะเป็นรูปรีคลา้ยอลัมอนด์
สีแดง เหลือง และเขียวอมฟ้า และมีใบรูปยาวรีสีเขียว หากเปรียบเทียบรูปทรงของใบสมอกบัใบ
ของดอกบวัในพระหตัถ์ของพระสองขะปะแลว้ จะเห็นไดว้า่มีรูปแบบเหมือนกนั จึงมีความเป็นไป
ไดว้า่ผูว้าดให้ความสําคญักบัลกัษณะของดอกและผลเท่านั@น ซึ� งตอ้งสร้างรูปทรงให้สื�อไดต้รงตาม
ประติมานวทิยา ต่างจากลกัษณะใบที�วาดอยา่งเรียบง่ายโดยไม่แบ่งแยกวา่เป็นใบไมข้องพืชชนิดใด 
 

 
 

ภาพที� |7m ดอกไมป้ระดบัเบื@องหลงัประภาวลีในรูปพระไภษชัยคุรุ จิตรกรรมทงักาของ 
 มูลนิธิพนัดารา 
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สําหรับดอกไม้ที� ใช้ประดับตกแต่งเบื@ องหลังประภาวลี ใน
จิตรกรรมทงัการูปพระไภษชัยคุรุนั@น (ภาพที� |7m) ปรากฏอยูเ่พียงตาํแหน่งเดียว คือ เหนือพระเศียร
ของพระไภษชัยคุรุ รูปทรงของดอกคลา้ยกบัดอกโบตัOนของศิลปะจีน ซึ� งดอกบานมีกลีบเป็นหยกั
กลมมนกาํลงัแยม้บาน ลอ้มรอบดว้ยกิ�งกา้นของดอกตูมที�มีกลีบดอกหุบประสานกนัคลา้ยรูปปาก
นก ส่วนลกัษณะของใบเป็นรูป 3 แฉก การปรากฏกลุ่มดอกไมป้ระดบัไวเ้บื@องหลงัประภาวลีเพียง
ดอกเดียวแมจ้ะไม่สร้างความวิจิตรให้แก่ประภาวลีของพระไภษชัยคุรุมากนัก แต่ก็เป็นรูปทรงที�
นาํมาตกแต่งเพื�อปิดพื@นที�วา่งระหวา่งพระศากยมุนีและพระสองขะปะแทนการวาดรูปกอ้นเมฆ 
 

 
 

ภาพที� |7n ดอกปัทมะสัญลกัษณ์ในพระหตัถซ์า้ยของพระนางสิตตารา จิตรกรรมทงักาของ 
 มูลนิธิพนัดารา 

 
สําหรับจิตรกรรมทงัการูปพระนางสิตตารานั@น ดอกไมมี้บทบาท

เป็นทั@งสัญลกัษณ์และใชป้ระดบัเบื@องหลงัประภาวลีเช่นกนั อีกทั@งมีรูปทรง สี และขนาดที�คลา้ยคลึง
กนัดว้ย ปัทมะซึ� งอยู่ในพระหัตถ์ซ้ายของพระนางสิตตารา (ภาพที� |7n) มีลกัษณะกลีบกลมมน มี
หยกัเล็กน้อย และบานออก โดยกลีบดา้นในถูกบงัดว้ยใบไมซึ้� งเป็นรูป 3 แฉก แต่ดว้ยสีและขนาด
ของปัทมะที�เห็นชัดเจนทาํให้ยงัสามารถสื�อได้ถึงสัญลักษณ์ประจาํองค์ของพระนางสิตตารา 
ทางดา้นดอกไมที้�ประดบัเบื@องหลงัประภาวลี ปรากฏอยู่ที�เบื@องซ้ายและขวาของพระนางสิตตารา 
(ภาพที� |7�) โดยมีลกัษณะกลีบกลมมนบานออกเผยให้เห็นกลีบดา้นในที�กึ� งตูมกึ� งบาน กา้นของ
ดอกซึ� งโคง้ยาวเป็นเส้นมาจากเบื@องหลงัของประภาวลี ประดบัดว้ยใบไมรู้ป 3 แฉกจนดูเป็นกลุ่ม
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ใบไมล้อ้มรอบดอกไมสี้ชมพู ลกัษณะเช่นนี@ปรากฏกบักลุ่มของผลไมสี้ชมพู 3 ผลที�อยูใ่นตาํแหน่ง
ดา้นบนของประภาวลีอีก 3 ตาํแหน่งดว้ย โดยผลไมสี้ชมพูมีผลค่อนขา้งกลมและมีกน้แหลม จนดู
คลา้ยกบัวา่เป็นดอกตูมของดอกไมเ้ช่นกนั 

 

 
 

ภาพที� |7� ดอกไมแ้ละผลไมป้ระดบัเบื@องหลงัประภาวลีในรูปพระนางสิตตารา จิตรกรรมทงักาของ
 มูลนิธิพนัดารา 

 
;.;.<.? รูปทรงก้อนเมฆ สําหรับพื@นที�ว่างฉากหลงัในจิตรกรรมทงัการูป

พระไภษชัยคุรุ มีก้อนเมฆที�ใช้ประดบัในภาพอยู่ 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ กอ้นเมฆที�ลอยตวับนทอ้งฟ้า 
(ภาพที� |76 บน) กอ้นเมฆที�โอบลอ้มยอดเขา (ภาพที� |76 ล่างซ้าย) และเมฆหมอกประดบัเนินหญา้ 
(ภาพที� |76 ล่างขวา) รูปทรงของกอ้นเมฆที�ลอยตวับนทอ้งฟ้าถูกวาดอย่างเรียบง่ายไวด้า้นบนสุด
ของภาพ โดยเป็นรูปครึ� งวงกลมที�มีขนาดใกลเ้คียงกนัและจดัวางทบัซ้อนเป็นชั@น ๆ กอ้นเมฆที�โอบ
ลอ้มยอดเขาซึ� งอยูถ่ดัลงมาก็ถูกสร้างอยา่งเรียบง่ายเช่นกนั โดยกอ้นเมฆทางดา้นขวาของภาพปรากฏ
รูปทรงเพียงบางส่วนให้เห็นเป็นเส้นโคง้ซึ� งหยกัเล็กน้อยทบัซ้อนกนัอยา่งง่ายจนเกิดเป็นรูปทรงที�
ใหญ่ขึ@น ตรงกนัขา้มกบักอ้นเมฆที�อยูท่างดา้นซา้ยของภาพ เผยให้เห็นรูปทรงที�ชดัเจนมากกวา่ ซึ� งมี
รูปทรงคลา้ยกบัยูอี่�ที�พุทธศิลป์ทิเบตไดรั้บจากศิลปะจีน อีกทั@งกอ้นเมฆทางดา้นซ้ายของภาพนี@ ยงัปิด
ทบัปัทมาสนะบางส่วนของพระสองขะปะ จนคลา้ยกบัมีบทบาทเป็นอาสนะกอ้นเมฆอีกทางหนึ� ง 
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ส่วนเมฆหมอกประดบัเนินหญา้อยู่ทางตอนล่างของภาพ ถูกสร้างด้วยเส้นโคง้หยกัอย่างง่ายจน
กลายเป็นรูปทรงรองที�สอดรับกบัแนวเฉียงของเนินหญา้ทั@งสองขา้งของภาพ 

 

 
 

     
 

ภาพที� |76 รายละเอียดกอ้นเมฆที�ลอยตวับนทอ้งฟ้า (บน) กอ้นเมฆที�โอบลอ้มยอดเขา (ล่างซา้ย )
 และเมฆหมอกประดบัเนินหญา้ (ล่างขวา) ในรูปพระไภษชัยคุรุ จิตรกรรมทงักาของ 
 มูลนิธิพนัดารา 

 
ในจิตรกรรมทงัการูปพระไภษชัยคุรุนั@นจะเห็นได้ว่ารูปทรงของ

กอ้นเมฆถูกสร้างอยา่งง่ายและไม่แสดงความโดดเด่นหรือวิจิตรมากนกั ต่างจากจิตรกรรมทงัการูป
พระนางสิตตาราที�พื@นที�วา่งกึ�งหนึ�งทางดา้นบนของภาพมีเพียงพอต่อการวางรูปเมฆประดบัมากมาย
และหลากหลาย พื@นที�ของทอ้งฟ้าสีนํ@ าเงินเขม้นี@ ถูกประดบัด้วยกอ้นเมฆรูปยู่อี�มากมายซึ� งลอยอยู่
กลางทอ้งฟ้าอย่างเป็นระเบียบ (ภาพที� |�8 บนซ้าย) โดยเห็นไดจ้ากทิศทางของลายยู่อี�ที�มุ่งเขา้หา
แกนกลางของภาพและรูปทรงของเมฆเรียงต่อกนัเป็นแถว และยงัปรากฏเมฆรูปปีกผีเสื@อ (ภาพที� 
|�8 บนขวา) อยู่ที�มุมซ้ายและขวาบนของภาพ นอกจากนี@ ในรูปพระนางสิตตารายงัปรากฏเมฆ
หมอกอยู่ในระยะหน้าของภาพ หรือทางตอนล่างสุดของภาพดว้ย (ภาพที� |�8 ล่าง) โดยถูกสร้าง
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ดว้ยเส้นโคง้ที�หยกัอยา่งเป็นจงัหวะและเรียงต่อกนัเป็นแนว จนเกิดเป็นรูปทรงที�สอดรับไปกบัแนว
ของพุม่ไมแ้ละโขดหิน 

 

   
 

 
 

ภาพที� |�8 รายละเอียดกอ้นเมฆรูปยูอี่� (บนซา้ย) กอ้นเมฆรูปปีกผเีสื@อ (บนขวา) และเมฆหมอกอยู่
 ในระยะหนา้ (ล่าง) ในรูปพระนางสิตตารา จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 
 

;.;.<.@ รูปทรงภูเขา รูปทรงของภูเขาที�พบในจิตรกรรมทังการูปพระ
ไภษชัยคุรุ ปรากฏบริเวณขอบดา้นขา้งทั@งซ้ายและขวาของภาพ โดยขอบดา้นซ้ายเป็นรูปทรงของ
ภูเขาหิมะสีขาวรูปสามเหลี�ยม (ภาพที� |�5 ซา้ย) ตกแต่งรายละเอียดดว้ยเส้นโคง้เล็กนอ้ยซึ� งวาดสลบั
ไขวก้นัเพื�อสื�อแทนถึงแนวสันเขาที�สลบัซบัซ้อน และลดระดบัลงมาจนถึงหินผาริมทะเลสาบซึ� งอยู่
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ดา้นล่าง โดยมีลกัษณะเป็นหินแหลมดว้ยเส้นที�หงิกงอ ภูเขาหิมะเช่นนี@ปรากฏในจิตรกรรมทงัการูป
พระนางสิตตาราดว้ย (ภาพที� |�5 กลาง) โดยปรากฏใหเ้ห็นเด่นชดับริเวณขอบซ้ายและขวาของภาพ 
ลกัษณะเป็นรูปสามเหลี�ยมซึ� งถูกจดัวางเรียงกนัเป็นแถวแนวนอนบริเวณตอนกลางของภาพ ตกแต่ง
ดว้ยเส้นโคง้ไขวส้ลบัไปมาสื�อแทนถึงสันเขาที�ลดระดบัลงมาจรดริมผาที�ติดกบัทะเลสาบดา้นล่าง 
โดยหินผาในภาพนี@ ถูกแบ่งดว้ยเส้นหงิกหยกัจนเกิดเป็นแถบสันของร่องหินผา ภูเขาอีกรูปแบบหนึ�ง
คือภูเขาที�ปกคลุมดว้ยพื@นหญา้สีเขียวเขม้อยูท่างขอบขวาของจิตรกรรมทงัการูปพระไภษชัยคุรุ (ภาพ
ที� |�5 ขวา) มีลกัษณะเป็นหินผาที�สร้างจากเส้นที�หงิกงอจนเกิดเป็นแนวสันหินที�ขรุขระ แต่พื@นที�
ของหินผาส่วนใหญ่ถูกปกคลุมดว้ยพื@นหญา้สีเขียวเขม้ซึ� งมีรูปทรงไม่แน่นอนและมีเส้นรอบนอก
หงิกหยกัตามเส้นสีเขม้ที�ตวดัอยา่งรวดเร็ว 
 

          
 

ภาพที� |�5 การเปรียบเทียบภูเขาหิมะรูปสามเหลี�ยมในรูปพระไภษชัยคุรุ (ภาพที� 6m) (ซา้ย) และ 
 รูปพระนางสิตตารา (ภาพที� l5n) (กลาง) และภูเขาที�ปกคลุมดว้ยพื@นหญา้ 
 ในรูปพระไภษชัยคุรุ (ภาพที� 6m) (ขวา) จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 
 

สําหรับเนินหญา้และริมฝั�งที�ปรากฏอยู่ท่ามกลางทะเลสาบภายใน
จิตรกรรมทั@งสอง ในรูปพระไภษชัยคุรุเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่เนินหญา้ซึ� งอยูใ่นระยะหนา้ของภาพมี
รูปทรงคลา้ยเกาะกลางนํ@ารูปสามเหลี�ยมซ้อนกนั 3 ชั@น (ภาพที� |�l บน) โดยชั@นบนสุดมีขนาดใหญ่
และลดขนาดลงไปจนถึงชั@นที�สาม จากมุมแหลมทั@งสองขา้งของเนินหญา้รูปสามเหลี�ยมก่อให้เกิด
ริมฝั�งที�ทบัซ้อนกันลงไปจนคล้ายกับเป็นแนวรูปหยกัฟันปลา การจดัตาํแหน่งของเนินหญ้าที�
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ประทบัไวร้ะยะหนา้สุดและอยูกึ่� งกลางในรูปพระไภษชัยคุรุ ต่างจากตาํแหน่งเนินหญา้ของรูปพระ
นางสิตตาราที�ถูกจดัไวใ้นระยะกลางภาพ โดยมีเนินหญา้หรือเกาะขนาดเล็กอยู่ในระยะหน้าสุดทั@ง
มุมซ้ายและขวา (ภาพที� |�l ล่าง) อย่างไรก็ตามรูปทรงของเนินหญา้และริมฝั�งของทั@งสองภาพก็มี
รูปแบบที�ไม่แตกต่างกนัมากนกั โดยเกิดจากรูปทรงของริมฝั�งที�ทบัซ้อนกนัจนเกิดเป็นแนวรูปหยกั
ฟันปลา ซึ� งในจิตรกรรมทงัการูปพระนางสิตตารานั@นเห็นไดจ้ากบริเวณมุมซา้ยและขวาล่างของภาพ 
และเนินหญา้ที�ติดกบัภูเขาหิมะบริเวณขอบซา้ยและขวาของภาพ 
 

 
 

 
 

ภาพที� |�l การเปรียบเทียบเนินหญา้คลา้ยเกาะกลางนํ@ารูปสามเหลี�ยมซอ้นกนั | ชั@น ในรูป 
 พระไภษชัยคุรุ (ภาพที� 6m) (บน) และเนินหญา้หรือเกาะขนาดเล็กที�มุมซา้ยและขวา 
 ของรูปพระนางสิตตารา (ภาพที� l5n) (ล่าง) จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 
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ภาพที� |�| การเปรียบเทียบลาํธารหรือทะเลสาบในรูปพระไภษชัยคุรุ (ภาพที� 6m) (บน) และ 
 ในรูปพระนางสิตตารา (ภาพที� l5n) (ล่าง) จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 

 
;.;.<.A รูปทรงลําธาร พื@นที�ว่างรอบเนินหญา้หรือริมฝั�งถูกวาดเป็นลาํธาร

หรือทะเลสาบเหมือนกนัทั@งในจิตรกรรมทงัการูปพระไภษชัยคุรุและรูปพระนางสิตตารา ในรูปพระ
ไภษชัยคุรุนั@น พื@นที�วา่งดงักล่าวถูกระบายดว้ยระนาบสีนํ@าเงิน และวาดตกแต่งดว้ยเส้นโคง้ที�ลื�นไหล
ไปตามแนวริมฝั�ง โดยใช้เพียงเส้นสีนํ@ าเงินเขม้ และขาว แทนแสงและเงาพอให้เห็นว่าเป็นแนว
กระแสนํ@ า หรือบา้งก็วาดเป็นเส้นโคง้ที�หยกัเป็นรูปขนาดเล็ก แสดงถึงการวาดอยา่งง่าย ๆ เพียงแค่
ตอ้งการสื�อแทนว่าเป็นทะเลสาบเท่านั@น ดงัเห็นไดบ้ริเวณมุมซ้ายและขวาล่างของภาพ (ภาพที� |�| 
บน) แตกต่างจากรูปพระนางสิตตาราที�ลาํธารและทะเลสาบถูกประดิษฐ์ให้มีรูปทรงที�ประณีต
มากกวา่ แมว้า่จะมีพื@นฐานจากการใชเ้ส้นโคง้เหมือนกนั นั�นคือ บริเวณริมฝั�งในระยะกลางของภาพ
ถูกวาดดว้ยเส้นโคง้คู่สีขาวลดัเลาะไปตามแนวฝั�ง โดยเส้นโคง้นั@นจะซ้อนกนัไปอยา่งเป็นระเบียบ
และเวน้ระยะห่างเป็นจงัหวะเท่า ๆ กัน จนดูคล้ายกับเป็นวงของระลอกคลื�น การใช้เส้นโค้งคู่
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ลกัษณะนี@ยงัถูกประดิษฐใ์หเ้ป็นคลื�นนํ@ าอีกรูปแบบหนึ�ง ซึ� งอยูใ่นระยะหนา้สุดของภาพ (ภาพที� |�| 
ล่าง) โดยโคง้ของคลื�นนี@ จะวางตวัสลบักนัไปเป็นแถวแนวนอน ประกอบกบัเพิ�มรูปทรงของคลื�นที�
กระทบฝั�งเป็นรูปโคง้มว้นคลา้ยตะขอประดบัอยูบ่ริเวณขอบที�ติดกบัเนินหญา้ที�ประทบัของพระนาง
สิตตาราอีกดว้ย 

;.;.<.B รูปทรงโขดหิน การใส่รายละเอียดของรูปทรงต่าง ๆ ในรูปพระนาง
สิตตาราใหว้จิิตรงดงามมากขึ@น ยงัเห็นไดจ้ากการเพิ�มรูปพุ่มไมแ้ละโขดหินเขา้ไปดว้ย (ภาพที� |�7) 
โดยรูปทรงทั@งสองจะกั@นอยูร่ะหวา่งเนินหญา้ในระยะหนา้กบัระยะกลางของภาพ โขดหินมีลกัษณะ
เป็นชะง่อนหินแหลมแนวตั@งเชื�อมต่อกนัจนกลายเป็นแนวโขดหินที�มียอดไล่เรียงไปตามแนวที�ลาด
ลงของริมฝั�ง เหนือยอดหินยงัปรากฏพุ่มไมข้นาดเล็กไล่เรียงไปตามระดบัยอดโขดหินอีกดว้ย ซึ� ง มี
รูปทรงกลมรีและมีใบหยกัโคง้มน 
 

 
 

ภาพที� |�7 พุม่ไมแ้ละโขดหินในรูปพระนางสิตตารา จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 
 

;.;.= การใช้สี การไล่นํ9าหนัก การใช้เส้นและลวดลาย เมื�อพิจารณาการใชสี้โดย
ภาพรวมของจิตรกรรมทงัการูปพระไภษชัยคุรุและรูปพระนางสิตตาราแลว้ จะเห็นได้ว่ารูปพระ
ไภษชัยคุรุมีสีที�สดจดัเหมือนจิตรกรรมทงักานี@ ถูกสร้างขึ@นไม่นาน ต่างจากรูปพระนางสิตตาราที�มีสี
ค่อนขา้งหม่นคลํ@ารวมทั@งปรากฏร่องรอยของนํ@ าที�ซึมและสีที�หลุดล่อน จึงดูคลา้ยกบัเป็นจิตรกรรม
ทงักาที�มีอายพุอสมควร สีในรูปพระไภษชัยคุรุส่วนใหญ่เป็นระนาบสีที�สดจดั ทึบแสงและค่อนขา้ง
หนา สีที�โดดเด่นไดแ้ก่ สีนํ@ าเงิน ส้ม เขียว และแดง ซึ� งลว้นเป็นสีคู่ตรงกนัขา้ม โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง
การใชสี้นํ@าเงินและเขียวเป็นส่วนใหญ่บริเวณพื@นที�วา่งฉากหลงั ประกอบกบัวรรณะนํ@ าเงินของพระ
ไภษชัยคุรุแลว้ทาํให้ศิรประภาสีส้มของพระองค์เด่นชดัขึ@น นอกจากนี@ สีส้มของศิรประภายงัทาํให้
พระเศียรของพระองคโ์ดดเด่นในตาํแหน่งกึ�งกลางภาพอีกดว้ย 
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อย่างไรก็ตาม ก็ปรากฏการไล่นํ@ าหนกัให้อ่อนลงหรือเขม้ขึ@นในบางพื@นที� 
โดยเฉพาะบริเวณที�ตอ้งการแสดงความลึกของการทบัซ้อนของรูปทรง เช่น ร่องหยกัของกอ้นเมฆ 
กลีบดอกไม ้และสันเขาที�สลบัซับซ้อน เป็นตน้ หรือไล่นํ@ าหนกัสีของรูปทรง เช่น เนินหญา้ กอ้น
เมฆที�ลอยอยูบ่นทอ้งฟ้า ร่องหินผา และประภามณฑลสีส้มของพระไภษชัยคุรุ เป็นตน้ นอกจากนี@
ในรูปพระไภษชัยคุรุไม่ปรากฏการใชล้วดลายใด ๆ ตกแต่งภาพให้วิจิตรงดงามขึ@น ซึ� งโดยปกติแลว้
มกัพบเห็นเป็นลวดลายผา้ เช่น สังฆาฏิที�มกัเป็นลวดลายตารางแบบพระสงฆจี์น 

 

   
 

ภาพที� |�� รายละเอียดการใชเ้ส้นรอบนอกสีแดงกบัดอกไมสี้ชมพอู่อน (ซา้ย) และการใชเ้ส้น  
 รอบนอกสีนํ@าเงินสร้างรายละเอียดพระพกัตร์ของพระไภษชัยคุรุ (ขวา) จิตรกรรมทงักา 
 ของมูลนิธิพนัดารา 

 
แมไ้ม่เน้นการไล่นํ@ าหนกัอ่อนเขม้และการตกแต่งด้วยลวดลายต่าง ๆ แต่

จิตรกรรมทงัการูปพระไภษชัยคุรุนี@ ก็สามารถแสดงความโดดเด่นไดผ้่านการใช้สีที�สดจดั และการ
ใชเ้ส้นรอบนอกสร้างรูปทรง เส้นมีบทบาทสาํคญัต่อการพรรณนารูปทรงในภาพให้ชดัเจนตามแนว
ประเพณีของทิเบต รวมทั@งสร้างรายละเอียดของรูปทรงนั@น ๆ ให้ชดัเจนมากขึ@น เมื�อนาํมาพิจารณา
กบัจิตรกรรมทงักานี@ จะเห็นได้ว่าเส้นรอบนอกของรูปทรงต่าง ๆ ถูกวาดไวอ้ย่างคมชัด โดยเส้น
รายละเอียดพระพกัตร์และรูปบุคคลมกัเป็นเส้นเรียวเล็กที�ละเอียดบรรจง ต่างจากเส้นในส่วนของ
จีวร ศิรประภา หรือรูปทรงรองอื�น ๆ ที�มีขนาดเส้นใหญ่กว่า สีที�ใชต้ดัเส้นมกัเป็นสีนํ@ าเงินและแดง 
โดยขึ@นอยูก่บัพื@นที�สีของรูปทรงนั@น ๆ เช่น ใชสี้แดงกบัดอกไมสี้ชมพูอ่อนและจีวรสีส้มแดง (ภาพที� 
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|�� ซ้าย) หรือใช้สีนํ@ าเงินเขม้ตดัเส้นรายละเอียดพระพกัตร์ของพระไภษชัยคุรุ (ภาพที� |�� ขวา) 
เป็นตน้ 

นอกจากนี@ การแสดงออกของเส้นยงัถูกใช้สื�อแทนลกัษณะของรูปทรงได้
อีกดว้ย ดงัเห็นไดจ้าก เส้นรอบนอกของเนินหญา้ที�มีสีนํ@ าเงินเขม้ ถูกวาดอย่างรวดเร็วจนเกิดเป็น
เส้นหยกัขนาดเล็กใหญ่ไม่สมํ�าเสมอกนั เพื�อสื�อแทนถึงพื@นหญา้ หรือเส้นที�หยกัจนให้ความรู้สึกถึง
ความขรุขระของหินผา (ภาพที� |�m) เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามยงัคงปรากฏการใชเ้ส้นทองเพื�อสื�อแทน
ถึงรัศมีที�เปล่งออกมาจากพระวรกายของบุคคลสาํคญัภายในภาพ โดยมีลกัษณะเป็นเส้นโคง้ลอนถูก
วาดสลบักบัเส้นหยกัแบบฟันปลา แต่เนื�องจากระยะห่างของเส้นรัศมีทองแต่ละเส้นมีมาก ประกอบ
กบัจาํนวนของเส้นรัศมีทองมีนอ้ย จึงทาํให้เส้นรัศมีทองไม่โดดเด่นเท่าใดนกั เช่นเดียวกบัเส้นทอง
ที�ถูกวาดประดบัไวเ้ล็กน้อยบริเวณขอบศิรประภา ขอบจีวรและกลีบของปัทมาสนะ การใช้สีทอง
ดงักล่าวแตกต่างอย่างสิ@นเชิงกบัจิตรกรรมทงัการูปพระนางสิตตาราที�ปรากฏเทคนิคการใช้สีทอง
อยา่งน่าสนใจ 
 

    
 

ภาพที� |�m รายละเอียดการใชเ้ส้นรอบนอกสื�อถึงลกัษณะของพื@นหญา้ (ซา้ย) และความขรุขระของ 
 หินผา (ขวา) ในรูปพระไภษชัยคุรุ จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 
 

สีที�ใช้ในจิตรกรรมทังการูปพระนางสิตตารามีความหนาจนปรากฏ
ร่องรอยสีที�หลุดล่อน โดยส่วนใหญ่เป็นสีนํ@าเงินและเขียว มีเพียงสีสดสวา่งของผา้คลอ้งพระองัสาสี
ส้ม ดอกไมแ้ละผลไมสี้ชมพ ูประกอบกบัสีทองที�สุกสวา่งทาํใหพ้ระนางสิตตาราปรากฏพระองคไ์ด้
อยา่งเด่นชดั พื@นที�วา่งฉากหลงัส่วนทอ้งฟ้าเป็นระนาบสีนํ@ าเงินเขม้ ต่างจากในส่วนเนินหญา้สีเขียว
ทางด้านล่างของภาพที�ไล่นํ@ าหนักให้อ่อนลงตามแนวแกนนอน นอกจากเนินหญา้แลว้ ก้อนเมฆ 
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ดอกไม ้ผลไม ้และภูเขาหิมะก็ปรากฏการไล่นํ@าหนกัอยา่งชดัเจน โดยเฉพาะกอ้นเมฆยูอี่�สีขาวถูกไล่
นํ@าหนกัใหเ้ขม้ขึ@นเพื�อเนน้ใหเ้ส้นโคง้หยกัของรูปทรงยูอี่�เด่นชดัขึ@น ส่วนสีในรูปทรงอื�น ดงัเช่น พระ
วรกายและฉลองพระองคข์องพระนางสิตตารา ประภาวลี ใบไม ้พุ่มไมแ้ละโขดหินเป็นตน้นั@นเป็น
ระนาบสีซึ� งปรากฏรูปทรงใหเ้ห็นชดัขึ@นดว้ยเส้นรอบนอก 
 

 
 

ภาพที� |�n การใชเ้ส้นสร้างรายละเอียดพระพกัตร์ของพระนางสิตตารา จิตรกรรมทงักาของ 
 มูลนิธิพนัดารา 
 

เส้นมีบทบาทสําคัญต่อการพรรณนารูปลักษณ์ของพระนางสิตตารา 
รวมทั@งองคป์ระกอบอื�น ๆ ภายในภาพเช่นเดียวกนักบัจิตรกรรมทงัการูปพระไภษชัยคุรุขา้งตน้ โดย
เส้นทาํหนา้ที�สร้างรูปทรงรอบนอกใหช้ดัเจน และเพิ�มรายละเอียดของรูปทรงเหล่านั@น เช่น เส้นโคง้
ของริ@วผา้ เส้นโคง้ไขวข้องสันเขา เส้นอนัละเอียดประณีตในส่วนรายละเอียดพระพกัตร์ เส้นโคง้
หยกัของกอ้นเมฆ หรือเส้นสีเขียวจนเกือบดาํที�วาดซ้อนกนัจนเกิดรายละเอียดคลา้ยใบหญา้ เป็นตน้ 
สีของเส้นมกัเป็นสีนํ@ าเงินเขม้และสีแดง โดยส่วนใหญ่เป็นเส้นรอบนอกของรูปทรงที�มีสีใกลเ้คียง
กบัสีของเส้น เช่น เส้นสีแดงสําหรับดอกไมสี้ชมพูหรือผา้คลอ้งพระองัสาสีส้มและเหลือง สีนํ@ าเงิน
สาํหรับใบไมห้รือเมฆสีขาวเจือฟ้า เป็นตน้ โดยเฉพาะเส้นสําหรับรายละเอียดของพระนางสิตตารา
ซึ� งมีวรรณะขาวจะใช้สีแดงและมีขนาดของเส้นละเอียดประณีตมากกวา่เส้นรอบนอกอื�น ๆ ที�จะมี
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ขนาดใหญ่กวา่ (ภาพที� |�n) นอกจากนี@ ยงัปรากฏการใชว้ิธีแตม้สีเขียวหรือนํ@ าเงินเขม้เป็นทีพู่กนัอยู่
บริเวณพุม่ไมร่้วมกบัรูปทรงของพุม่ไมรู้ปกลมรีอีกดว้ย 
 

       
 

ภาพที� |�� รายละเอียดการวาดเส้นทองคู่ขนานไปกบัเส้นสีเขม้บนปลายใบไม ้(ซา้ย) พุม่ไม ้ 
 ยอดโขดหิน (กลาง) และร่องหินผา (ขวา) ในรูปพระนางสิตตารา จิตรกรรมทงักาของ
 มูลนิธิพนัดารา 
 

 
 

ภาพที� |�6 รายละเอียดการวาดเส้นทองเป็นริ@วโคง้และเส้นหยกัฟันปลาแทนรัศมีของประภาวลีใน
 รูปพระนางสิตตารา จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 

 
การใช้เส้นทองซึ� งนิยมในจิตรกรรมทังกาของทิเบตก็ปรากฏอยู่ใน

จิตรกรรมทงักานี@ เช่นกนั โดยถูกใช้เพื�อสื�อแทนถึงแสงสว่างสีทองที�ตอ้งบนรูปทรง มีทั@งวาดเป็น
เส้นคู่ขนานไปกบัเส้นรอบนอกสีเขม้ และถูกระบายจนเป็นพื@นที�สีทอง เช่น บริเวณปลายใบไม ้พุ่ม
ไม ้บนยอดโขดหิน หรือเส้นขอบของร่องหินผา (ภาพที� |��) นอกจากนี@ เส้นทองยงัใช้สําหรับ
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ตกแต่งรูปทรงเป็นลวดลายต่าง ๆ ที�เห็นไดช้ดัไดแ้ก่ ลวดลายวงกลมและดอกไมข้องโธตีและผา้คาด
เฉียง ลายเส้นวงโคง้สําหรับผา้คล้องพระองัสา และลวดลายทองที�ถมเป็นลายก้านขดเต็มพื@นที�
ของศิรประภาสีเขียวเขม้ โดยเฉพาะอย่างยิ�งเส้นทองโคง้และเส้นทองหยกัฟันปลาเรียงสลบักนั
บริเวณประภาวลีอนัสื�อแทนถึงทิศทางของรัศมีที�เปล่งออกจากพระวรกายของพระนางสิตตารา 
(ภาพที� |�6) 

อยา่งไรก็ตามหากเทียบความสุกสวา่งของเส้นทองขา้งตน้กบัสีทองบริเวณ
ที�ถูกทาํใหนู้นเป็นมิติ อนัไดแ้ก่ ประภาวลี เครื�องประดบัและลวดลายปัทมาสนะของพระนางสิตตา
รา และกระจกซึ�งเป็นเครื�องสักการะแลว้ จะเห็นไดว้า่เส้นทองไม่แสดงความสุกสวา่งเทียบเท่าได ้ผู ้
ศึกษาเห็นว่าอาจเนื�องมาจากปริมาณของทองที�ใช้แตกต่างกนั ซึ� งการวาดเส้นทองน่าจะใช้ผงทอง
ผสมกบักาวเหมือนการใชสี้วาดโดยทั�วไป แต่บริเวณที�มีสีทองสุกสวา่งมากกวา่น่าจะมาจากการปิด
ทองโดยตรง นอกจากการใชแ้ผน่ทองแลว้ยงัปรากฏการใชท้องแดงร่วมดว้ยในบริเวณที�สร้างมิตินูน
เหมือนกนั อนัไดแ้ก่ ขอบศิรประภา และบางส่วนของเครื�องประดบั ซึ� งการประยุกตใ์ชว้สัดุโลหะ
ในงานจิตรกรรมนอกจากสร้างความหลากหลายน่าสนใจแล้ว ยงัสะท้อนให้เห็นถึงความคิด
สร้างสรรคข์องศิลปินผูส้ร้างไดเ้ป็นอยา่งดี 

การสร้างมิติสมจริงดว้ยวิธีทาํลวดลายนูนขึ@นยงัเป็นเทคนิคที�โดดเด่นใน
การสร้างจิตรกรรมทงักาทิเบตมาตั@งแต่คริสต์ศตวรรษที� 11 ลายนูนถูกสร้างจากปูนขาว (Gesso) 
โดยใชอุ้ปกรณ์รูปกรวยบีบปูน (Color dispenser) ลงบนผืนผา้ (ภาพที� |m8) และปิดทบัดว้ยทอง 
เหมือนดงัที�ปรากฏในจิตรกรรมทงักาทิเบตรูปพระไภษชัยคุรุสมยัคริสตศ์ตวรรษที� 15 (ภาพที� 76) 
เป็นตน้4 เทคนิคดงักล่าวยงันิยมใชก้บัการสร้างจิตรกรรมฝาผนงั เช่น ลวดลายเสื@อเกราะของพระไว
ศรวณัซึ� งเป็นธรรมบาลประจาํทิศเหนือ ในจิตรกรรมฝาผนงัของวหิารวดัดรีปุง (ภาพที� |m5) อยา่งไร
ก็ตามแมว้า่เทคนิคการสร้างมิตินี@ จะสร้างความน่าสนใจแก่ภาพดงัที�เห็นจากจิตรกรรมทงัการูปพระ
นางสิตตารานี@  แต่ก็สร้างอุปสรรคต่อการมว้นเก็บทงักาไดอี้กทางหนึ�ง เนื�องจากปูนของลวดลายนูน
อาจกระเทาะออกไดง่้ายยิ�งกวา่สีที�ถูกระบายอยา่งหนาในจิตรกรรม 
 

                                                 
4 Amy Heller, Tibetan Art (Milan : Jaca Book, 1999), 151. 
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ภาพที� |m8 อุปกรณ์รูปกรวยสาํหรับบีบปูนขาวเพื�อสร้างมิติในจิตรกรรม 
 

   
 

ภาพที� |m5 ลวดลายนูนสีทองบนเสื@อเกราะของพระไวศรวณั จิตรกรรมฝาผนงัของวหิารวดัดรีปุง  
 กรุงลาซา 

 
จากลกัษณะของจิตรกรรมทงัการูปพระไภษชัยคุรุและรูปพระนางสิตตารา

ที�ถูกนาํมาจากภาคกลางของทิเบตนี@  จะเห็นไดว้า่มีรูปแบบโดยทั�วไปที�พบเห็นไดบ้่อยในจิตรกรรม
ทงักาแบบทิเบตตั@งแต่คริสตศ์ตวรรษที� 17 เป็นตน้มาได ้ทั@งจากองคป์ระกอบที�มกัเป็นแบบสมมาตร 
รูปทรงของบุคคลและองค์ประกอบของสิ�งต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ�งการสร้างทิวทศัน์ให้เป็นรูป
ภูเขาสูงแหลมรูปสามเหลี�ยม การใชสี้สําหรับพื@นที�ฉากหลงัดว้ยสีนํ@ าเงินเขม้และเขียวเป็นส่วนใหญ่ 
รวมทั@งการสร้างลวดลายประภาวลีที�มีประภามณฑลหนาขนาดใหญ่ ทั@งแบบประภามณฑลลวดลาย
ทองและแบบเรียบ 
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;.< จิตรกรรมทงักาจากภาคตะวนัออกเฉียงเหนือหรือแคว้นอมัโด 
;.<.; องค์ประกอบ จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดาราที�ถูกนาํมาจากแควน้อมั

โดของทิเบต ประกอบไปดว้ยรูปพระนางสิตตาราจากเมืองเร็บกง (ภาพที� l5m) และจากเมืองชินห
นิง (ภาพที� ll8) และรูปพระปัทมสัมภวะจากเมืองอาบา (ภาพที� l�5) มีองค์ประกอบโดยรวม
เหมือนกนัเกือบทั@งหมด โดยเน้นความสําคญัที�องค์ประธานของภาพให้มีขนาดใหญ่เต็มพื@นที�ภาพ
และประทบัอยูกึ่� งกลางตามแนวแกนตั@ง ทาํให้พื@นที�วา่งฉากหลงัถูกแบ่งออกเป็นฝั�งซ้ายและขวาซึ� ง
ถูกตกแต่งด้วยรูปทรงต่าง ๆ ของทิวทศัน์ โดยส่วนใหญ่มกัมีปริมาตรของรูปทรงเท่าเทียมกนัทั@ง
สองฝั�งจนเกิดความสมดุลในภาพ นอกจากนี@ ยงัแบ่งพื@นที�วา่งส่วนบนของทอ้งฟ้าและส่วนล่างของ
เนินหญา้ตามแนวแกนนอนเหมือนกนัทั@งสามภาพ เวน้แต่สัดส่วนของพื@นที�วา่งทอ้งฟ้าและเนินหญา้
จะแตกต่างกนัไปตามความคิดสร้างสรรคข์องผูส้ร้างจิตรกรรมทงักานั@น ๆ ดงัเห็นไดว้่าในรูปพระ
นางสิตตาราจากเมืองเร็บกงแบ่งพื@นที�ทอ้งฟ้าไว ้2 ส่วนต่อเนินหญา้ 1 ส่วน ต่างจากรูปพระนางสิต
ตาราจากเมืองชินหนิงที�มีพื@นที�วา่งเป็นทอ้งฟ้าเกือบทั@งหมด มีเพียงพื@นที�เนินหญา้หรือเกาะสีเขียวแค่
มุมซา้ยและขวาล่างสุดของภาพเท่านั@น 

ส่วนรูปพระปัทมสัมภวะก็มีองค์ประกอบไม่แตกต่างจากองค์ประกอบ
ขา้งตน้ โดยมีพื@นที�วา่งของทอ้งฟ้าและเนินหญา้ในสัดส่วนเท่า ๆ กนั นอกจากนี@ รูปพระปัทมสัมภวะ
ยงัสามารถเห็นองค์ประกอบอื�นเพิ�มเติมได ้อนัไดแ้ก่ ขนาดที�แตกต่างกนั และการจดัตาํแหน่งตาม
สถานะของบุคคลภายในภาพ นั�นคือ นางปราชญาบริวาร 2 พระองค์ซึ� งประทบัยืนขนาบเบื@องซ้าย
และขวาของพระปัทมสัมภวะมีขนาดพระองคเ์ล็กกวา่พระปัทมสัมภวะมาก และพระสมนัตภทัรซึ� ง
เป็นพระอาทิพุทธ แมว้า่จะมีขนาดพระองค์เล็กที�สุดแต่ก็ถูกจดัตาํแหน่งไวกึ้� งกลางและสูงที�สุดใน
ภาพตามสถานะของพระองคที์�เป็นพระพุทธเจา้สูงสุดประจาํนิกายนิงมะ 

จิตรกรรมทงัการูปพระนางสิตตาราซึ� งถูกนํามาจากเมืองเร็บกง แสดง
รูปลกัษณ์ของพระนางสิตตาราตามประติมานวิทยาโดยทรงฉายศิรประภาสีเขียวขอบสีชมพูและ
ฉายประภาวลีสีนํ@ าเงินโดยมีประภามณฑลหลากสี เบื@องหลังของประภาวลีถูกตกแต่งด้วยพุ่ม
ดอกไมม้ากมาย โดยมีดอกไมที้�บานอยู่เหนือพระเศียรทางเบื@องซ้ายและขวาของพระนางสิตตารา 
และมีดอกตูมรวมทั@งใบไมก้ระจายอยู่รอบประภาวลีจนเต็มพื@นที�ว่างฉากหลงั ทาํให้พื@นที�ว่างฉาก
หลงัของรูปนี@บริเวณส่วนทอ้งฟ้าแทบไม่ปรากฏการตกแต่งดว้ยรูปทรงใด ๆ มีเพียงจุดวงกลมขนาด
เล็กสีขาวและเหลืองทางมุมซ้ายและขวาของภาพตามลาํดบัเท่านั@น ที�มีไวเ้พื�อสื�อแทนถึงดวงจนัทร์
และดวงอาทิตยต์ามรูปแบบพุทธศิลป์ของทิเบต ส่วนพื@นที�เนินหญา้ทางครึ� งล่างของภาพถูกแบ่งเป็น 
3 ระยะ ไดแ้ก่ ริมฝั�งสีเขียวเขม้ทางมุมซา้ยและขวาล่างของภาพรวมทั@งทะเลสาบซึ� งมีเครื�องสักการะ
ผดุขึ@นทั@งหมดเป็นระยะหนา้ของภาพ เนินหญา้สีเขียวอ่อนซึ�งเป็นตาํแหน่งที�ประทบัของพระนางสิต
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ตาราเป็นระยะกลางภาพ และภูเขารูปสามเหลี�ยมซึ� งมีกอ้นเมฆโอบลอ้มยอดเขาเป็นระยะหลงัของ
ภาพ ซึ� งองคป์ระกอบของบริเวณเนินหญา้ทั@งหมดนี@คลา้ยคลึงกบัองคป์ระกอบของรูปพระนางสิตตา
ราของมูลนิธิพนัดาราจากกรุงลาซาที�ไดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ 

สาํหรับจิตรกรรมทงัการูปพระนางสิตตาราซึ� งนาํมาจากเมืองชินหนิงแสดง
รูปพระนางสิตตาราทรงฉายศิรประภาสีเขียวและประภาวลีสีนํ@ าเงิน ซึ� งต่างมีขอบประภามณฑล
ประดบัลวดลายทองและรัตนะเหมือนกนั เบื@องหลงัประภาวลียงัประดบัไปดว้ยพุ่มดอกไมม้ากมาย
ซึ� งปรากฏดอกไมท้ั@งตูมและบาน รวมทั@งมีสี ขนาดและลกัษณะแตกต่างกนัจนเกือบเต็มพื@นที�ว่าง
ฉากหลงั ทาํใหบ้ริเวณทอ้งฟ้าของพื@นที�วา่งฉากหลงัปรากฏเมฆประดบัส่วนขอบบนของมุมซ้ายและ
ขวาของภาพเพียงเล็กนอ้ย นอกจากนี@การปรากฏสีฟ้าอ่อนเป็นพื@นที�ส่วนใหญ่ของฉากหลงั รวมทั@ง
อยูล่อ้มรูปทรงปัทมาสนะของพระนางสิตตารา ทาํให้ดูคลา้ยกบัวา่พระองคท์รงลอยอยูก่ลางอากาศ 
มีเพียงเนินหญา้ที�มุมล่างดา้นซา้ยและขวาของภาพและทะเลสาบกลางภาพซึ�งมีดอกบวัผุดขึ@นรองรับ
เครื�องสักการะเป็นสิ�งที�บ่งชี@วา่เป็นบริเวณพื@นดินหรือเป็นส่วนระยะหนา้ของภาพ 

รายละเอียดทางองค์ประกอบของรูปพระปัทมสัมภวะนั@ น พระปัทม
สัมภวะองคป์ระธานทรงฉายศิรประภาสีเขียวซ้อนบนประภาวลีสีนํ@ าเงินสดซึ� งมีประภามณฑลเป็น
ลวดลายทองประดบัรัตนะเหมือนกบัที�พบในจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ� เยน็ เบื@องหลงัของประภา
วลีประดบัพุ่มดอกไมไ้วเ้พียงครึ� งบนของประภาวลีโดยพุ่มดอกไมย้อดสุดนั@นไดแ้ตกกิ�งสูงขึ@นไป
เป็นที�ประทบัของพระสมนัตภทัร ทาํให้เหลือพื@นที�รอบประภาวลีส่วนล่างที�ใช้สําหรับตกแต่ง
รายละเอียดฉากหลงัไดท้ั@งขอบซ้ายและขวาของภาพ ประกอบกบัจิตรกรรมทงักานี@ เหลือพื@นที�ว่าง
ตอนบนและล่างมากกว่าจิตรกรรมทงัการูปพระนางสิตตาราทั@งสองภาพ ดังนั@นจึงปรากฏการ
ตกแต่งทิวทศัน์ด้วยรูปทรงต่าง ๆ มากมาย โดยส่วนใหญ่มกัเป็นภูเขารูปสามเหลี�ยม ก้อนเมฆ
ลกัษณะต่าง ๆ รุ้ง เนินหญ้า ทะเลสาบ ดอกไม้ พุ่มไม้ ซึ� งต่างเป็นรูปทรงที�ใช้ประดับฉากหลัง
สําหรับจิตรกรรมทงักาประเภทรูปเคารพ อย่างไรก็ตามการจดัวางรูปทรงทิวทศัน์เหล่านี@ อยู่บน
พื@นฐานของความสมมาตรในแนวแกนตั@ง ดงัจะเห็นได้จากรูปพระปัทมสัมภวะนี@ แมรู้ปทรงเมฆ 
ภูเขา หรือเนินหญา้ของทั@งฝั�งซ้ายและขวาของภาพจะไม่เหมือนกนัทั@งหมด แต่ด้วยปริมาตรของ
รูปทรงที�ถูกจดัใหเ้ท่าเทียมกนัก็ทาํใหอ้งคป์ระกอบนี@ เกิดความสมมาตรได ้

การจดัองค์ประกอบส่วนพื@นที�ว่างฉากหลงัของรูปพระปัทมสัมภวะ ใน
บริเวณทอ้งฟ้าจะเห็นไดว้า่เมฆแต่ละกอ้นซึ�งซอ้นกนัจนเกิดเป็นกลุ่มยอ่ย ๆ ถูกจดัระเบียบให้มีความ
สมมาตรและให้ความรู้สึกว่ามีทิศทางมุ่งเขา้หาแกนกลางของภาพดว้ยแถบรุ้งซึ� งพุ่งออกจากพระ
วรกายของพระปัทมสัมภวะ อยา่งไรก็ตามท่ามกลางกลุ่มเมฆมากมายนี@  ดวงจนัทร์และดวงอาทิตย์
ยงัคงปรากฏแทรกไวใ้นพื@นที�ว่างบริเวณตอนบนสุดของภาพเช่นเดิม ส่วนพื@นที�ว่างเนินหญา้ทาง
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ครึ� งล่างของภาพถูกสร้างใหเ้ป็นทิวทศัน์ตามแบบประเพณีของทิเบต โดยสามารถแบ่งพื@นที�ออกเป็น 
| ระยะ ไดแ้ก่ ระยะหน้าสุดของภาพ คือ ทะเลสาบซึ� งมีดอกไมผุ้ดขึ@นรวมทั@งเนินหญา้หรือเกาะสี
เขียวซึ� งอยูท่างมุมซา้ยและขวาของภาพ ระยะกลางภาพ คือบริเวณเนินหญา้ซึ� งเป็นพื@นที�ประทบัของ
พระปัทมสัมภวะและนางปราชญาทั@ งสองพระองค์ และระยะฉากหลังของภาพ คือภูเขารูป
สามเหลี�ยมที�มีเมฆโอบลอ้มจาํนวนมากที�ผดุขึ@นจากทะเลสาบ 

;.<.< รูปทรง รูปทรงต่าง ๆ ของจิตรกรรมทงักา 3 ภาพของมูลนิธิพนัดาราซึ� งถูก
นาํมาจากแควน้อมัโดของทิเบต มีรูปทรงสาํคญัที�ปรากฏประกอบดว้ย รูปทรงของบุคคล เครื�องทรง 
เครื�องประดบั ประภาวลี อาสนะ ดอกไม้ ก้อนเมฆ ภูเขา เนินหญา้ ทะเลสาบ และโขดหิน จาก
รูปทรงเหล่านี@ จะเห็นได้ว่าเป็นส่วนประกอบขององค์ประธานและบุคคลบริวาร กับเป็น
ส่วนประกอบของทิวทศัน์ในพื@นที�ว่างฉากหลงั จากรูปทรงพระพุทธเจา้ รูปพระนางขฑิรวนีตารา 
และรูปพระวชัรปาณี ซึ� งใชเ้ป็นโครงสร้างรูปทรงพื@นฐานสําหรับรูปบุคคลต่าง ๆ ในพุทธศิลป์ของ
ทิเบต ในจิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดาราจากแควน้อมัโด 3 ภาพนี@  ปรากฏรูปทรงซึ� งมีพื@นฐาน
จากรูปทรงดงักล่าว ไดแ้ก่ รูปทรงพระสมนัตภทัร รูปทรงพระนางสิตตารา และรูปทรงของพระ
ปัทมสัมภวะ ส่วนรูปทรงที�ประยุกต์ให้มีความซับซ้อนขึ@นไดแ้ก่ รูปทรงของนางปราชญาทั@งสอง
พระองค ์

;.<.<.; รูปทรงบุคคล รูปทรงของพระสมนัตภทัรมีลกัษณะเดียวกบัรูปทรง
พระพุทธเจา้พื@นฐานโดยในรูปนี@ ไม่ได้ทรงจีวร ทาํให้เห็นถึงโครงสร้างรูปทรงของพระวรกายได้
ชดัเจน คือ มีเส้นแกนพระวรกายเป็นเส้นตรงแนวดิ�งและอยู่ในโครงสร้างรูปสามเหลี�ยมหน้าจั�ว 
ส่วนรูปทรงของพระนางสิตตารามีโครงสร้างรูปทรงตามแบบพระนางขฑิรวนีตาราซึ� งเป็น
โครงสร้างรูปทรงพื@นฐานของพระโพธิสัตวป์างสงบ นั�นคือมีแกนเส้นพระวรกายเฉียงออกจากแกน
เส้นตรงแนวดิ�ง เส้นแกนนอนของพระพกัตร์และพระองัสาไม่ขนานกบัแกนเส้นตรงแนวนอน ทาํ
ใหพ้ระวรกายของพระองคเ์กิดความเคลื�อนไหวอยา่งอ่อนชอ้ย มีเพียงการประทบัวชัราสนะเท่านั@น
ที�มีลกัษณะเหมือนการประทบัที�มั�นคง ดูสงบแบบพระพุทธเจา้ จิตรกรรมทงัการูปพระนางสิตตารา
ทั@งจากเมืองเร็บกงและเมืองชินหนิงลว้นมีรูปทรงดงักล่าวนี@ เหมือนกนั สําหรับรูปพระปัทมสัมภวะ
นั@นก็มีโครงสร้างรูปทรงคลา้ยคลึงกบัของพระนางสิตตาราที�มีโครงสร้างตามแบบพระโพธิสัตวป์าง
สงบ คือมีเส้นแกนพระวรกายเฉียงออกจากเส้นแกนแนวดิ�ง และมีเส้นแกนนอนของพระพกัตร์และ
พระองัสาไม่ขนานกบัแกนเส้นตรงแนวนอนซึ�งสอดคลอ้งไปกบัท่าทางการยกพระหตัถข์วา 

ส่วนนางปราชญาทั@งสองพระองค์ประทบัยืนแบบหันเฉียง จึงมี
โครงสร้างรูปทรงที�แตกต่างไปจากรูปทรงพื@นฐานซึ� งทั@งหมดเน้นนาํเสนอแบบหน้าตรง แต่เมื�อ
พิจารณาจากท่าประทบัยืนแลว้เห็นไดว้่ามีความคล้ายคลึงกบัรูปทรงของพระอคัรสาวกของพระ
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ศากยมุนีในรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั |� พระองคข์องวดัโพธิ� เยน็ (ภาพที� ln�) จึงเป็นไป
ไดที้�รูปทรงของนางปราชญาทั@งสองพระองคนี์@ มีรูปแบบเหมือนพระอคัรสาวก และประกอบกบัการ
ใชค้วามชาํนาญในการวาดรูปทรงบุคคลตามความคิดสร้างสรรคข์องศิลปิน 

;.<.<.< รูปทรงเครื&องทรงและเครื&องประดับ จิตรกรรมทงักาจากแควน้อมั
โด 3 ภาพนี@ ปรากฏเครื�องทรงแบบพระโพธิสัตวป์างสงบ และเครื�องทรงของพระปัทมสัมภวะซึ� ง
เป็นรูปแบบเฉพาะสาํหรับพระองคเ์ท่านั@น เครื�องทรงและเครื�องประดบัแบบพระโพธิสัตวป์างสงบ
ปรากฏในจิตรกรรมทงัการูปพระนางสิตตาราทั@งสองภาพ ประกอบไปดว้ย โธตี ผา้คาดเฉียง ผา้
คลอ้งพระองัสา ศิราภรณ์ กุณฑล สร้อยพระศอเส้นสั@นและยาว พาหุรัด ทองพระกรและทองพระ
บาท (ภาพที� |ml) 

โธตีในรูปพระนางสิตตาราจากเมืองเร็บกงมีลกัษณะเป็นโธตีซ้อน
กนั 2 ชั@นโดยชั@นนอกมีสีฟ้าขอบทอง ซึ� งยาวจากบั@นพระองค์จนจรดพระชงฆ์และเผยให้เห็นโธตี
ชั@นในซึ� งมีสีแดงขอบทองยาวจรดขอ้พระบาท ริ@วของโธตีพริ@วเป็นระลอกแผอ่อกดา้นขา้ง โธตีทั@ง
สองชั@นถูกผกูมดัไวที้�บั@นพระองคด์ว้ยผา้สีทองซึ�งทิ@งชายใหย้าวตรงไวที้�หนา้พระเพลา ซึ� งอยูร่่วมกบั
ผา้แถบสีนํ@าเงินที�มีชายเป็นริ@วหลากสี ทางดา้นโธตีของรูปพระนางสิตตาราที�นาํมาจากเมืองชินหนิง
มีลกัษณะเป็นโธตีซอ้นเช่นเดียวกนั แต่รูปแบบการจดัวางริ@วผา้แตกต่างกนัออกไป ไดแ้ก่ โธตีชั@นใน
สีแดงขอบทองยาวจรดขอ้พระบาทและมีริ@วเป็นระลอกแผอ่อกดา้นขา้ง โดยมีโธตีชั@นนอกสีเหลือง
ขอบสีนํ@ าเงินคลุมทบัเฉพาะบริเวณพระเพลาและปล่อยชายผา้โธตีชั@นนอกบางส่วนพาดไวที้�พระ
ชงฆโ์ดยมีริ@วชายผา้คลา้ยกลีบดอกไมรู้ปสามเหลี�ยม อยา่งไรก็ตามการผกูมดัโธตีไวที้�บั@นพระองคย์งั
ปรากฏในรูปแบบเดียวกนัโดยทิ@งชายผา้สีเขียวให้ยาวลงมาไวที้�หนา้พระเพลาร่วมกบัผา้แถบสีแดง
ขอบนํ@าเงิน 
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ภาพที� |ml การเปรียบเทียบเครื�องทรงและเครื�องประดบัในรูปพระนางสิตตาราจากเมืองเร็บกง  
 (ภาพที� l5m) (ซา้ย) และรูปพระนางสิตตาราจากเมืองชินหนิง (ภาพที� ll8) (ขวา) 
 จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 
 

ส่วนผา้คาดเฉียงในจิตรกรรมทงัการูปพระนางสิตตาราทั@งสองภาพ
นี@ปรากฏทั@งรูปแบบและสีเหมือนกนั นั�นคือ พาดจากพระองัสาซ้ายวนรอบบั@นพระองคแ์ละนาํมา
ผกูไวอ้ยา่งหลวมที�กลางพระอุทร แต่สําหรับผา้คลอ้งพระองัสานั@นรูปพระนางสิตตาราทั@งสองภาพ
ถูกสร้างให้แตกต่างกนัเล็กน้อย (ภาพที� |m|) โดยบริเวณผา้ที�คลุมพระองัสายงัคงเหมือนกนั หาก
ต่างกนับริเวณชายผา้อย่างเห็นได้ชดั ในจิตรกรรมทงัการูปพระนางสิตตาราจากเมืองเร็บกงมีผา้
คลอ้งพระองัสาสีส้มเหลืองพนัรอบพระกรและปล่อยชายผา้ให้ยาวจรดปัทมาสนะ โดยผา้ที�พนัรอบ
พระกรซา้ยถูกประดิษฐใ์หมี้รูปทรงคลา้ยกลีบดอกไมแ้ทนริ@วผา้ที�ตอ้งลม ส่วนผา้คลอ้งพระองัสาใน
จิตรกรรมทงัการูปพระนางสิตตาราจากเมืองชินหนิงมีสีเขียวคลุมพระองัสาทั@งสองขา้ง มีลกัษณะผา้
พนัรอบพระกรและมีริ@ วที�ต้องลมเป็นรูปกลีบดอกไม้ทางพระกรซ้าย แต่ชายผา้ทั@ งสองข้างถูก
ประดิษฐ์ให้มีรูปร่างซิกแซกขึ@นสู่ดา้นบน การทิ@งชายผา้ให้ปลิวเป็นรูปร่างซิกแซกขึ@นสู่ดา้นบนยงั
ปรากฏที�ชายผา้กรรเจียกของศิราภรณ์ในรูปเดียวกนันี@  และเหมือนกบัที�พบในจิตรกรรมทงัการูป
พระนางสิตตาราจากกรุงลาซา รวมทั@งรูปพระนางตารา 21 พระองคข์องวดัโพธิ� เยน็อีกดว้ย 
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ภาพที� |m| การเปรียบเทียบลกัษณะริ@วผา้คลอ้งพระองัสารูปกลีบดอกไมแ้ละการปล่อยชายผา้ใหย้าว
 ลงในรูปพระนางสิตตาราจากเมืองเร็บกง (ภาพที� l5m) (ซา้ย) และริ@วผา้คลอ้งพระองัสา 
 รูปกลีบดอกไมแ้ละการปล่อยชายผา้ใหป้ลิวซิกแซกขึ@นดา้นบนในรูปพระนางสิตตารา 
 จากเมืองชินหนิง (ภาพที� ll8) (ขวา) จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 

 
ใ น จิ ตรก รร ม ทัง ก า ทั@ ง ส อง ภ า พ นี@ มี เ ค รื� อ ง ป ร ะ ดับ ท อ ง ที� มี

ส่วนประกอบเหมือนกนั ไดแ้ก่ กุณฑล สร้อยพระศอเส้นสั@ น l เส้น สร้อยพระศอเส้นยาว 5 เส้น 
พาหุรัด ทองพระกรและทองพระบาท แต่จากการสังเกตเบื@องตน้จะเห็นได้ว่าเครื� องประดับใน
จิตรกรรมทงัการูปพระนางสิตตาราจากเมืองเร็บกงมีรูปแบบที�เรียบง่ายมากกว่า นั�นคือ ลกัษณะ
โดยรวมของเครื�องประดบัทั@งหมดคลา้ยกาํไลทองผิวเรียบ มีเฉพาะกุณฑลที�ประดบัเพิ�มดว้ยรัตนะ
รูปหยดนํ@า รวมทั@งที�สร้อยพระศอเส้นสั@น 5 เส้นซึ�งประดบัดว้ยรัตนะกลมบริเวณกลางพระอุระ และ
สร้อยพระศอเส้นยาวที�ประดบัดว้ยรัตนะกลมเรียงต่อกนัเป็นกลุ่มที�ตาํแหน่งขา้งพระถนัทั@งสองขา้ง
และบริเวณกึ�งกลางพระอุทร ต่างจากรูปพระนางสิตตาราจากเมืองชินหนิงซึ� งเครื�องประดบับริเวณที�
เป็นกาํไลผวิเรียบของกุณฑล พาหุรัด ทองพระกรและทองพระบาท กลบัถูกตกแต่งดว้ยลวดลายรูป
ตวั U เรียงต่อกนัจนมีลกัษณะคลา้ยรูปดอกไม ้และประดบัดว้ยรัตนะรูปหยดนํ@ าที�ลอ้มดว้ยขอบทอง
ลายรูปตวั U เช่นกนั ส่วนสร้อยพระศอเส้นสั@นทั@งสองเส้นถูกออกแบบให้แตกต่างกนั โดยเส้นสั@ น
ที�สุดมีลวดลายเชื�อมต่อกนัเป็นแถบหนา ต่างจากสร้อยพระศอเส้นสั@นอีกเส้นหนึ�งที�ร้อยจากทองเม็ด
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กลมคลา้ยสร้อยมุก ประดบัลวดลายรูปดอกไมที้�กลางพระอุระ ลกัษณะสร้อยดงักล่าวเหมือนกนั
สร้อยพระศอเส้นยาวที�ร้อยจากเมด็ทองและประดบัดว้ยลวดลายดอกไมที้�เรียงต่อกนัเป็นแถวบริเวณ
ขา้งพระถนัทั@งสองขา้งและบริเวณกลางพระอุทร 

ทางด้านศิราภรณ์นั@ นจะเห็นได้ว่า จิตรกรรมทังกาทั@ งสองมี
ลกัษณะร่วมกนั คือ ประดบัดว้ยตาบรัตนะรูปหยดนํ@ า � ตาบโดยเวน้ระยะห่างเท่ากนั ใตต้าบกลาง
และตาบซา้ยและขวาสุดปรากฏรูปดอกไม ้ทุกตาบถูกผกูมดัไวด้ว้ยผา้กรรเจียก ซึ� งศิราภรณ์ดงักล่าว
นี@ เป็นเครื�องประดบัประจาํของพระโพธิสัตวป์างสงบ อย่างไรก็ตามลกัษณะศิราภรณ์ของรูปพระ
นางสิตตาราจากเมืองเร็บกง (ภาพที� |m7 ซ้าย) ก็ถูกสร้างให้เรียบง่ายเหมือนเครื�องประดบัอื�นที�ได้
กล่าวไปแลว้ โดยตาบรัตนะรูปหยดนํ@ าถูกลอ้มดว้ยขอบทองเรียบและประดบัเพิ�มดว้ยลวดลายกนก
ในช่องว่างระหว่างแต่ละตาบ ผา้กรรเจียกสีแดงที�ผกูแต่ละตาบไวน้ั@นทิ@งชายให้ยาวปรกพระองัสา 
และมวยพระเกศาเหนือศิราภรณ์ถูกประดบัดว้ยลวดลายกนกทอง 

 

   
 

ภาพที� |m7 การเปรียบเทียบศิราภรณ์ของพระนางสิตตาราจากเมืองเร็บกง (ภาพที� l5m) (ซา้ย) และ
 จากเมืองชินหนิง (ภาพที� ll8) (ขวา) จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 

 
ความเรียบง่ายของศิราภรณ์พระนางสิตตาราจากเมืองเร็บกง

แตกต่างจากศิราภรณ์ของพระนางสิตตาราจากเมืองชินหนิง (ภาพที� |m7 ขวา) ที�ตาบรัตนะถูกลอ้ม
กรอบทองที�มีลวดลายรูปตวั U เหมือนกบัเม็ดรัตนะของเครื�องประดบัในรูปเดียวกนั อีกทั@งตาบยงั
ถูกประดบัเพิ�มดว้ยลวดลายกนกบริเวณดา้นขา้ง นอกจากแต่ละตาบถูกผูกมดัไวด้ว้ยผา้กรรเจียกสี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



523 

แดงซึ� งทิ@งชายให้ปลิวขึ@นเป็นรูปซิกแซกแลว้ ศิราภรณ์ยงัถูกประดบัเพิ�มดว้ยใบไมแ้ละดอกไมซึ้� ง
ช่วยสร้างความวจิิตรให้แก่ศิราภรณ์นี@ อีกดว้ย แต่มวยพระเกศาถูกมุ่นเป็นมวย � ปม ซึ� งเป็นลกัษณะ
ที�แตกต่างจากรูปพระนางสิตตาราจากเมืองเร็บกงหรือจากกรุงลาซา จากลกัษณะของเครื�องประดบั
ในจิตรกรรมทงักาทั@งสองภาพ จะเห็นไดว้่าแมค้วามละเอียดของลวดลายเครื�องประดบัจะแตกต่าง
กนั แต่ส่วนประกอบและการจดัวางตาํแหน่งของเครื�องประดบัยงัคงอยูบ่นพื@นฐานเดียวกนั 
 

   
 

ภาพที� |m� รายละเอียดเครื�องทรงและเครื�องประดบัของนางปราชญาบริวารในรูปพระปัทมสัมภวะ 
 จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 
 

รูปทรงของเครื� องทรงและเครื� องประดับแบบพระโพธิสัตว์
นอกจากปรากฏในจิตรกรรมทงัการูปพระนางสิตตาราทั@งสองภาพแลว้ ยงัปรากฏในนางปราชญาซึ� ง
เป็นบริวารในจิตรกรรมทงัการูปพระปัทมสัมภวะอีกดว้ย ถึงแมว้า่รูปทรงของนางปราชญาทั@งสอง
จะประทบัยนืแต่ก็ยงัคงมีรูปแบบเครื�องทรงและเครื�องประดบัดุจเดียวกบัพระนางสิตตาราตามที�ได้
กล่าวไปแลว้ขา้งตน้ (ภาพที� |m�) โดยทั@งสองพระองคท์รงโธตีซอ้นกนั l ชั@น ซึ� งชั@นนอกมีสีส้มขอบ
เขียวยาวถึงพระชานุเผยให้เห็นโธตีชั@นในสีแดงที�ยาวจรดขอ้พระบาท ทั@งสองพระองคท์รงคลอ้งผา้
คาดเฉียงสีเหลืองในลกัษณะเหมือนกบัพระนางสิตตารา แต่ลกัษณะของผา้คลอ้งพระองัสาสีนํ@ าเงิน
กลบัใหค้วามรู้สึกถึงลมที�ตอ้งมากกวา่ ดงัเห็นไดจ้ากผา้คลอ้งไม่สัมผสักบัพระองัสาแต่ปลิวเป็นเส้น
โคง้รอบพระองัสาแทน ผา้คลอ้งถูกพนัรอบพระกรโดยปรากฏบริเวณที�ตอ้งลมจนเกิดเป็นรูปร่าง
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คลา้ยกลีบดอกไมแ้ละชายผา้คลอ้งพระองัสาทั@งหมดถูกปล่อยใหย้าวจรดพระบาทและปลิวมว้นเป็น
เกลียวซิกแซกขึ@นดา้นบน 

ดา้นเครื�องประดบัและศิราภรณ์ของนางปราชญาทั@งสองพระองค์ก็
มีรูปทรงเหมือนกบัพระนางสิตตาราที�กล่าวไปแลว้ขา้งตน้เช่นกนั แต่ศิราภรณ์ปรากฏตาบเพียง | 
ตาบเนื�องจากลักษณะการประทบัเฉียงทาํให้เห็นรูปทรงศิราภรณ์เพียงครึ� งเดียว อย่างไรก็ตาม
รายละเอียดลวดลายของเครื�องประดบัของนางปราชญาในจิตรกรรมทงักานี@แตกต่างจากจิตรกรรม
ทงัการูปพระนางสิตตาราจากเมืองเร็บกงและเมืองชินหนิง ซึ� งเป็นขอ้แตกต่างที�ขึ@นอยูก่บัความคิด
สร้างสรรคข์องศิลปินผูว้าด แต่ยงัคงปรากฏส่วนประกอบและตาํแหน่งของเครื�องประดบัตามแบบ
แผนของรูปพระโพธิสัตวป์างสงบ ถึงกระนั@นนางปราชญาทั@งสองพระองค์ก็ปรากฏขอ้แตกต่าง
ระหว่างกนัเพียงเล็กน้อย นั�นคือทิศทางของผา้คาดเฉียงของพระนางเยเช โซเกียล ซึ� งถือกปาล
เป็นไปตามทิศทางที�ควรเป็น แต่ผา้คาดเฉียงของพระนางมณัฑรวะซึ� งถือกลศรัตนะนั@นทรงคาดจาก
พระองัสาขวา กรณีนี@ เป็นการจดัรูปทรงของนางปราชญาใหส้มมาตรกนั 

ทางด้านเครื� องทรงของพระปัทมสัมภวะ (ภาพที�  |mm ซ้าย) มี
รูปแบบเป็นของพระองค์เองโดยเฉพาะ นั�นคือ ภายในเป็นฉลองพระองค์เสื@ อคลุมหลายชั@นแบบ
กษตัริยทิ์เบต ประกอบไปด้วยสีขาวที�ชั@นในและสีนํ@ าเงินขอบเขียวที�ชั@นนอก และผูกมดัดว้ยผา้สี
เหลืองที�พระอุระ ภายนอกสุดเป็นสังฆาฏิซึ� งห่มคลุมอยา่งหลวมซ้อนกนั l ชั@นอย่างเห็นไดช้ดั คือ
สังฆาฏิชั@นในเป็นสีส้มมีลวดลายตารางแบบจีวรของพระสงฆจี์นซึ� งห่มปิดองัสาทั@งสองขา้งและนาํ
ชายสังฆาฏิตวดัมาปิดไวที้�พระกรซ้าย และสังฆาฏินี@ ยาวจรดขอ้พระบาท อนัเป็นรูปแบบการห่ม
สังฆาฏิเหมือนกบัพระพุทธเจา้ ส่วนสังฆาฏิชั@นนอกเป็นสีแดงเขม้ห่มอย่างหลวมปิดทบัพระองัสา
ตลอดจนพระเพลาที�ประทบัแบบวชัราสนะ พระองคย์งัทรงรองพระบาทบู๊ทแบบกษตัริยทิ์เบตดว้ย 
แต่เครื�องทรงที�เป็นเอกลกัษณ์สําคญัของพระปัทมสัมภวะ คือมาลาสีแดงรูปห้าเหลี�ยม (ภาพที� |mm 
ขวา) มีปีกมาลาพบัขึ@นและผกูมดัมาลาดว้ยผา้กรรเจียกสีส้มเหมือนกบัผา้กรรเจียกของพระโพธิสัตว ์
กลางมาลายงัปรากฏสัญลกัษณ์ดวงจนัทร์และดวงอาทิตยที์�ชิ@นผา้ประดบัดา้นหน้ามาลา และยอด
หมวกแหลมปรากฏวชัระครึ� งซี�ประดบัยอดดว้ยขนนกสีขาวและผกูประดบัดว้ยผา้สีขาวซึ� งปลิวตาม
ลม นอกจากพระปัทมสัมภวะฉลองพระองค์แบบกษตัริยน์กับวชแลว้ ยงัทรงเครื�องประดบัต่าง ๆ 
อยา่งกษตัริยทิ์เบตดว้ย อนัไดแ้ก่ กุณฑล สร้อยพระศอ | เส้น รวมทั@งทองพระกรและทองพระบาท 
หากเปรียบเทียบรูปแบบและลกัษณะของเครื�องทรงของพระปัทมสัมภวะในจิตรกรรมทงักานี@ กบั
จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ� เยน็รูปอาณาจกัรแห่งที�พึ�งของพระปัทมสัมภวะ จะเห็นไดว้า่มีรูปลกัษณ์
เช่นเดียวกัน แต่ด้วยขนาดของจิตรกรรมทงักานี@ ซึ� งใหญ่มากกว่าจึงทาํให้เห็นรายละเอียดของ
เครื�องประดบัที�ถูกเพิ�มเติมขึ@นมาไดช้ดัเจนมากขึ@น เช่น ผา้กรรเจียกและสร้อยพระศอ เป็นตน้ 
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ภาพที� |mm รายละเอียดเครื�องทรง (ซา้ย) และมาลา (ขวา) ของพระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทงักาของ
 มูลนิธิพนัดารา 

 
;.<.<.= รูปทรงประภาวลี ในจิตรกรรมทงักาทั@งสามภาพจากแควน้อมัโด

ของทิเบตนี@ปรากฏประภาวลีอยู่ 7 รูปแบบดว้ยกนั ไดแ้ก่ ประภาวลีสีเรียบมีประภามณฑลหลากสี 
และประภาวลีสีเรียบมีประภามณฑลลวดลายทองประดับรัตนะสําหรับองค์ประธานของภาพ 
ประภาวลีสีเรียบ และประภาวลีสีอ่อนซึ� งเป็นประภาวลีสําหรับบุคคลบริวาร ประภาวลีสีเรียบซึ� งมี
ประภามณฑลหลากสีปรากฏอยู่ในรูปพระนางสิตตาราจากเมืองเร็บกง (ภาพที� |mn) มีลักษณะ
ประภาวลีสีนํ@ าเงินเรียบรูปวงกลมประดับด้วยลวดลายปักผา้เป็นรูปดอกไม้ ประภามณฑลถูก
แบ่งเป็นช่องสีต่าง ๆ ไดแ้ก่ สีเขียว ชมพู ฟ้า และส้ม โดยสีแต่ละช่องถูกไล่นํ@ าหนกัให้เขม้และอ่อน
ลงที�รอบนอก ส่วนศิรประภาที�ซ้อนเหนือประภาวลีนั@นเป็นรูปวงกลมสีเขียวเขม้และมีขอบสีชมพู
เขม้ซึ� งไล่นํ@าหนกัใหอ่้อนลงเหมือนกบัประภามณฑล 
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ภาพที� |mn ประภาวลีสีเรียบซึ�งมีประภามณฑลหลากสีในรูปพระนางสิตตาราจากเมืองเร็บกง 
 จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 

 

    
 

ภาพที� |m� การเปรียบเทียบประภาวลีสีเรียบมีประภามณฑลลวดลายทองประดบัรัตนะในรูป  
 พระนางสิตตาราจากเมืองชินหนิง (ภาพที� ll8) (ซา้ย) และในรูปพระปัทมสัมภวะ  
 (ภาพที� l�5) (ขวา) จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 
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ส่วนประภาวลีสีเรียบมีประภามณฑลลวดลายทองประดบัรัตนะ
ปรากฏอยู่ในจิตรกรรมทงัการูปพระนางสิตตาราจากเมืองชินหนิง (ภาพที� |m� ซ้าย) และรูปพระ
ปัทมสัมภวะองคป์ระธาน (ภาพที� |m� ขวา) โดยมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัประภาวลีรูปแบบเดียวกนัที�
พบในจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ� เยน็ เช่น ในรูปพระธยานิพุทธ 5 พระองค ์และรูปพระนางมหามา
ยุรี เป็นตน้ ในจิตรกรรมทงัการูปพระนางสิตตาราจากเมืองชินหนิงนั@น ประภาวลีเป็นรูปวงกลมสี
นํ@ าเงิน มีขอบรอบนอกเป็นแถบขนาดเล็กสีเขียว ถดัมาจึงเป็นประภามณฑลซึ� งเป็นลวดลายทอง
ประดบัดว้ยรัตนะหลากสีและถูกลอ้มดว้ยขอบรุ้งอีกชั@นหนึ�ง ทางดา้นศิรประภาของจิตรกรรมทงักา
นี@ เป็นรูปวงกลมสีเขียวลอ้มขอบดว้ยลวดลายทองประดบัรัตนะ ซึ� งมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัประภาวลี 
นอกจากนี@พื@นที�ศิรประภาสีเขียวดา้นในยงัถูกถมดว้ยเส้นทองจนเกิดเป็นลวดลายฟันปลาที�รอบนอก
ของศิรประภา รวมทั@งลวดลายทองยงัถูกถมเป็นลายกา้นขดจนเกิดเป็นรัศมีสีทองซ้อนอยูภ่ายในศิร
ประภาอีกชั@ นหนึ� งด้วย สําหรับประภาวลีในจิตรกรรมทังการูปพระปัทมสัมภวะมีลักษณะที�
คล้ายคลึงกนั นั�นคือ ประภาวลีเป็นรูปวงกลมสีนํ@ าเงินล้อมขอบด้วยแถบสีเขียวขนาดเล็ก และมี
ประภามณฑลอยูร่อบนอกสุดเป็นลวดลายทองประดบัดว้ยรัตนะหลากสี เวน้แต่ศิรประภาเท่านั@นที�
แตกต่างออกไปเล็กนอ้ย ซึ� งมีสีเขียวเรียบโดยไม่ปรากฏขอบใด ๆ 

ทางดา้นประภาวลีอีก 2 รูปแบบ คือ ประภาวลีสีเรียบ และประภา
วลีสีอ่อนซึ�งเป็นประภาวลีสาํหรับบุคคลบริวารปรากฏเฉพาะในรูปพระปัทมสัมภวะ โดยประภาวลี
สีเรียบปรากฏอยูที่�นางปราชญาทั@งสองพระองค ์(ภาพที� |m6 บนซ้ายและขวา) ประภาวลีนี@ประกอบ
ไปดว้ยศิรประภารูปวงกลมสีเขียวเรียบ และประภาวลีรูปยาวรีสีนํ@ าเงินตามลกัษณะการประทบัยืน
ของนางปราชญา โดยปรากฏสีแดงเขม้ระบายเป็นเส้นขอบประภาวลีอยา่งเบาบาง ส่วนประภาวลีสี
อ่อน (ภาพที� |m6 ล่าง) ซึ� งเป็นรูปแบบสุดทา้ยปรากฏอยู่ที�รูปพระสมนัตภทัรซึ� งประทบัอยู่บนสุด
ของภาพ ประภาวลีนี@ เป็นรูปวงกลมสีฟ้าอ่อนลอ้มรอบพระสมนัตภทัรทั@งพระองค ์ประดบัขอบดว้ย
สีแดง เขียว และเหลืองคลา้ยแถบรุ้ง และปรากฏวงสีแดงอ่อนชั@นนอกในลกัษณะโปร่งแสง จาก
รูปแบบของประภาวลีทั@ งสี� แบบนี@ จะเห็นได้ว่าความแตกต่างของประภาวลีเป็นสิ� งแบ่งแยก
ความสาํคญัของบุคคลภายในภาพได ้โดยประภาวลีที�ถูกประดบัอยา่งซบัซ้อนงดงามกวา่มกัปรากฏ
กบัองคป์ระธานของภาพ และจะลดความซบัซ้อนลงในบุคคลที�เป็นบริวารของภาพในลาํดบัถดัไป 
กรณีดังกล่าวนี@ เหมือนกับที�ปรากฏในจิตรกรรมทังการูปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบัติ 35 
พระองคข์องวดัโพธิ� เยน็ เป็นตน้ 
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ภาพที� |m6 รายละเอียดประภาวลีสีเรียบของนางปราชญา (บนซา้ยและขวา) และประภาวลีสีอ่อน
 ของพระสมนัตภทัร (ล่าง) ในรูปพระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 

 
;.<.<.: รูปทรงอาสนะ จากการศึกษาขา้งตน้จะเห็นไดว้า่รูปแบบที�แตกต่าง

กนัของอาสนะยงัเป็นอีกสิ�งหนึ�งที�ใช้แบ่งแยกความสําคญัของบุคคลต่าง ๆ ภายในจิตรกรรมทงักา 
ในจิตรกรรมทงักาทั@งสามภาพจากแควน้อมัโดปรากฏอาสนะอยู ่ 5 รูปแบบ ไดแ้ก่ ปัทมาสนะกลีบ
บวัหงายสีเดียว ปัทมาสนะกลีบบวัคว ํ�าหลากสี ปัทมาสนะกลีบบวัหงายหลากสี ปัทมาสนะกลีบบวั
คว ํ�าสีเดียว และอาสนะรูปดอกไมบ้าน ซึ� งแต่ละบุคคลปรากฏอาสนะประจาํแตกต่างกนัไป ปัทมา
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สนะกลีบบวัหงายสีเดียวปรากฏในรูปพระนางสิตตาราจากเมืองเร็บกง (ภาพที� |n8) มีลกัษณะเป็น
อาสนะกลีบบวัหงายสีชมพ ูลกัษณะของกลีบหยกัโคง้มน ภายในชั@นกลีบบวัปรากฏกลีบขนาดเล็กสี
เหลืองซ้อนอยู่ก่อนถึงชั@นของฝักบวัซึ� งเป็นสีขาว เหนือฝักบวัปรากฏฐานจนัทร์กลมแบนสีขาว
รองรับองคพ์ระนางสิตตารา 
 

 
 

ภาพที� |n8 ปัทมาสนะกลีบบวัหงายสีเดียวในรูปพระนางสิตตาราจากเมืองเร็บกง จิตรกรรมทงักา
 ของมูลนิธิพนัดารา 

 
ทางดา้นจิตรกรรมทงัการูปพระนางสิตตาราจากเมืองชินหนิงมีปัท

มาสนะกลีบบวัคว ํ�าหลากสี (ภาพที� |n5) โดยกลีบมีลกัษณะโคง้ยอดแหลมเหมือนกลีบบวั มีสีนํ@าเงิน
และเขียวเป็นกลีบนอกและสีส้มและชมพูเป็นกลีบใน นอกจากนี@ ยงัปรากฏกลีบชั@นนอกสุดสีชมพู
เล็กนอ้ย และขอบนอกของแต่ละกลีบยงัถูกประดบัดว้ยขอบลวดลายทอง ลกัษณะกลีบบวัที�คว ํ�าลง
เผยให้เห็นฝักบวัดา้นในสีเขียว เหนือฝักบวัถูกปิดดว้ยฐานจนัทร์กลมแบนสีขาวเช่นเดียวกนั ในรูป
พระปัทมสัมภวะมีปัทมาสนะเป็นกลีบบวัหงายหลากสี (ภาพที� |nl) ซึ� งกลีบถูกประดิษฐ์ให้แตก
ออกเป็นหลายแฉกเหมือนดงัที�ปรากฏในจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ� เย็นรูปพระยมานตกะ กลีบ
ของปัทมาสนะนี@ มีสีนํ@ าเงินและเขียวที�กลีบนอกและสีชมพูและส้มที�กลีบใน ซึ� งกลีบลักษณะนี@
ปรากฏกบักลีบรองที�อยูแ่ถวล่างอีกดว้ย ถดัเขา้มาปรากฏกลีบชั@นในขนาดเล็กสีเหลืองซึ� งมีกลีบแตก
เป็นแฉกเช่นเดียวกนั ฝักบวัซึ� งอยูด่า้นในสุดถูกระบายเป็นแถบสีเขียวอ่อนเขม้และสีส้ม เหนือขึ@น
ไปปรากฏฐานจนัทร์กลมแบน ซึ� งปรากฏในจิตรกรรมทงักาทั@งสามภาพเนื�องจากองคป์ระธานแสดง
ปางสงบ 
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ภาพที� |n5 ปัทมาสนะกลีบบวัคว ํ�าหลากสี ในรูปพระนางสิตตาราจากเมืองชินหนิง จิตรกรรมทงักา
 ของมูลนิธิพนัดารา 

 

 
 

ภาพที� |nl ปัทมาสนะกลีบบวัหงายหลากสีในรูปพระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทงักาของ 
 มูลนิธิพนัดารา 
 

ฐานจนัทร์กลมแบนยงัปรากฏอยูบ่นปัทมาสนะของนางปราชญาทั@ง
สองพระองคใ์นรูปพระปัทมสัมภวะอีกดว้ย ซึ� งแต่ละพระองคต่์างประทบัยืนอยูบ่นปัทมาสนะกลีบ
บวัคว ํ�าสีชมพอู่อน (ภาพที� |n|) กลีบบวัถูกประดิษฐใ์หโ้คง้หยกักลมมนเผยเห็นฝักบวัสีเขียวรองรับ
ฐานจนัทร์อยูภ่ายใน ทางดา้นอาสนะรูปดอกไมบ้านปรากฏอยูที่�พระสมนัตภทัรที�ประทบัอยูบ่นสุด
ของภาพ (ภาพที� |n7) ลกัษณะเป็นรูปดอกไมค้ลา้ยกบัเป็นดอกไมด้อกหนึ�งซึ� งแตกแขนงออกมาจาก
พุ่มดอกไมป้ระดบัเบื@องหลงัประภาวลี ดอกมีกลีบกลมมนสีชมพูอ่อนที�บานออกเต็มที�เป็นรูปครึ� ง
วงกลมและประดับด้วยใบไม้ อาสนะนี@ รองรับล้อมองค์พระสมนัตภทัรรวมถึงประภาวลีของ
พระองค ์ซึ� งรูปแบบดงักล่าวไม่เหมือนปัทมาสนะอื�นซึ� งมีลกัษณะตามแบบแผนพุทธศิลป์ของทิเบต 
จึงเป็นไปไดว้า่เป็นอาสนะที�ผูว้าดสร้างสรรคขึ์@นมาเพื�อให้สอดคลอ้งกบัดอกไมที้�ประดบัประภาวลี 
รวมทั@งเป็นอาสนะในตาํแหน่งสูงสุดสาํหรับพระสมนัตภทัรซึ� งมีขนาดพระองคเ์ล็กที�สุดในภาพดว้ย 
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ภาพที� |n| รายละเอียดปัทมาสนะกลีบบวัคว ํ�าสีชมพอู่อนของนางปราชญาทั@งสองพระองคใ์น 
 รูปพระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 

 

 
 

ภาพที� |n7 อาสนะรูปดอกไมบ้านของพระสมนัตภทัรในรูปพระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทงักาของ
 มูลนิธิพนัดารา 
 

;.<.<.> รูปทรงดอกไม้ ดอกไมที้�ปรากฏอยู่ในจิตรกรรมทงักาทั@งสามจาก
แควน้อัมโด มีบทบาทเป็นสัญลักษณ์ประจาํของพระนางสิตตารา เป็นดอกไม้ประดับตกแต่ง
เบื@องหลงัประภาวลี และเป็นดอกไมที้�ใช้ประดบัตกแต่งทิวทศัน์ของภาพ รูปทรงของดอกไมใ้น
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จิตรกรรมทงักา | ภาพนี@ปรากฏอยูห่ลากหลาย โดยเฉพาะในรูปพระนางสิตตาราจากเมืองเร็บกงที�มี
รูปแบบแตกต่างออกไปจากภาพอื�น ดอกไมใ้นพระหัตถ์ซ้ายของพระนางสิตตาราหรือปัทมะนั@น 
(ภาพที� |n� ซ้าย) ถูกประดิษฐ์ให้มีกลีบกลมรีคลา้ยรูปหยดนํ@ าสีชมพู และบานออกอย่างเต็มที�จน
เห็นฝักดอกบวัขา้งในเป็นสีชมพูอ่อน ลกัษณะของใบเป็นรูปเรียวยาวแบ่งริ@วออกเป็นแฉก ส่วน
ดอกไมที้�ใชป้ระดบัเบื@องหลงัประภาวลีของภาพนี@  (ภาพที� |n� ขวา) มีลกัษณะเป็นกลีบโคง้มนและ
หยกัเล็กนอ้ย แต่ละกลีบประกอบเป็นรูปดอกไมที้�มีรูปทรงไม่กลมเหมือนดงัดอกไมที้�พบในพุทธ
ศิลป์ของทิเบต ตาํแหน่งของดอกไมนี้@อยู่เหนือพระเศียรของพระนางสิตตาราเล็กน้อยทั@งเบื@องซ้าย
และขวาของพระองค ์รอบดอกไมแ้ละพื@นที�รอบประภาวลีส่วนอื�นถูกประดบัเพิ�มดว้ยใบไมรู้ปเรียว
ยาวที�ใบถูกแบ่งออกเป็นแฉก และดอกไมตู้มสีชมพแูละส้ม 

 

    
 

ภาพที� |n� รายละเอียดดอกปัทมะ (ซา้ย) และดอกไมป้ระดบัเบื@องหลงัประภาวลี (ขวา) ใน 
 รูปพระนางสิตตาราจากเมืองเร็บกง จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 

 
รูปแบบของดอกไมใ้นรูปพระนางสิตตาราจากเมืองเร็บกง ต่างจาก

ในรูปพระนางสิตตาราจากเมืองชินหนิงและรูปพระปัทมสัมภวะ ซึ� งมีดอกไมใ้นรูปแบบที�คลา้ยคลึง
กนั โดยประกอบไปดว้ยดอกไมก้ลีบหยกักลมมนคลา้ยกบัดอกโบตัOนแบบศิลปะจีน ดอกไมที้�มีกลีบ
รียาวและแหลม และดอกไมที้�มีกลีบกลมมนไม่มีรอยหยกั ในรูปพระนางสิตตาราจากเมืองชินหนิง 
ดอกไมที้�เป็นสัญลกัษณ์ประจาํพระองคห์รือปัทมะมีลกัษณะเหมือนดอกโบตัOนแบบศิลปะจีนและมี
สีเหลือง (ภาพที� |nm ซ้าย) เช่นเดียวกบัดอกไมสี้แดงสดที�ประดบัเบื@องหลงัประภาวลีและอยู่ใน
ระดบัพระเศียรของพระนางสิตตาราทั@งเบื@องซ้ายและขวาก็คลา้ยกบัดอกโบตัOน (ภาพที� |nm กลาง) 
ต่างจากดอกไมสี้ชมพูที�ประดบัอยูท่างตอนล่างของประภาวลีมีกลีบเรียวยาวและปลายกลีบแหลม 
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(ภาพที� |nm ขวา) ดอกไมที้�ประดบัเบื@องหลงัประภาวลีเหล่านี@ แมว้า่จะแตกต่างกนัทางดา้นรูปทรง 
แต่ทุกดอกต่างหันทิศทางมายงัพระนางสิตตาราองค์ประธาน นอกจากนี@ดอกไมป้ระดบัเบื@องหลงั
ประภาวลียงัปรากฏอีกมากมายซึ� งแตกต่างกนัออกไปตามสี รูปทรง และขนาด โดยประดบัร่วมกบั
ใบไมที้�เป็นรูปเรียวยาวแตกเป็นแฉก ดอกไมแ้ละใบไมเ้หล่านี@ ต่างแตกกิ�งกา้นสาขาจนแผ่เต็มพื@นที�
ว่างฉากหลงั แต่สัดส่วนของดอกไมท้ั@งฝั�งซ้ายและขวาของประภาวลียงัคงเท่าเทียมกนัตามหลกั
องค์ประกอบที�สมมาตรตามแนวแกนตั@ง นอกจากนี@ ดอกไมย้งัมีบทบาทเป็นอาสนะรองรับเครื�อง
สักการะอยูท่างตอนล่างสุดของภาพนี@ อีกดว้ย ถึงกระนั@นก็ยงัคงมีรูปดอกคลา้ยดอกโบตัOนและมีใบ
เรียวยาวฉากไม่ต่างจากดอกไมป้ระดบัประภาวลี 

 

     
 

ภาพที� |nm รายละเอียดดอกปัทมะสีเหลือง (ซา้ย)  ดอกไมป้ระดบัเบื@องหลงัประภาวลีแบบดอก 
 โบตัOน (กลาง) และดอกไมป้ระดบัเบื@องหลงัประภาวลีกลีบเรียวยาวแหลม (ขวา) ในรูป 
 พระนางสิตตาราจากเมืองชินหนิง จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 

 

   
 

ภาพที� |nn รายละเอียดดอกไมป้ระดบัเบื@องหลงัประภาวลีแบบดอกโบตัOน (ซา้ย) และดอกไม้
 ประดบัเบื@องหลงัประภาวลีกลีบเรียวแหลม (ขวา) ในรูปพระปัทมสัมภวะ  
 จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 
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ทางดา้นรูปพระปัทมสัมภวะ ดอกไมป้ระดบัเบื@องหลงัประภาวลี
ปรากฏรูปแบบไม่แตกต่างจากในรูปพระนางสิตตาราจากเมืองชินหนิงมากนกั โดยประดบัเฉพาะ
ประภาวลีซีกบนซึ� งแต่ละดอกมีสี รูปทรง และตาํแหน่งที�สมมาตรกนั ดอกไมที้�มีลกัษณะเหมือน
ดอกโบตัOนของจีนอยูใ่นตาํแหน่งกึ�งกลางประภาวลี และมีสีแดงเขม้ คลา้ยคลึงกบัดอกสีม่วงแดงซึ� ง
อยู่กึ� งกลางประภาวลีก็มีรูปทรงคลา้ยดอกโบตัOนเช่นกนั (ภาพที� |nn ซ้าย) ยกเวน้กลีบที�มีลกัษณะ
กลมมนไม่มีรอยหยกั ส่วนดอกไมสี้ชมพูอ่อนซึ� งอยู่ระหวา่งดอกไมสี้แดงและม่วงแดง กลีบดอกมี
ลกัษณะเรียวแหลม (ภาพที� |nn ขวา) กึ�งตูมกึ�งบานเผยให้เห็นเกสรสีเหลืองอยูภ่ายใน ส่วนใบไมซึ้� ง
มีกิ�งกา้นเลื@อยคลา้ยเถาวลัย ์และแผ่ใบออกจากดอกไมที้�ประดบัประภาวลีก็มีลกัษณะเป็นรูปเรียว
ยาวใบแฉกไม่ต่างจากใบไมที้�พบในจิตรกรรมทงัการูปพระนางสิตตาราจากเมืองชินหนิง 

นอกจากนี@ ดอกไมใ้นรูปพระปัทมสัมภวะยงัถูกใช้สําหรับประดบั
ตกแต่งทิวทศัน์ดว้ย โดยปรากฏอยู่กึ� งกลางเบื@องหน้าสุดของภาพ มีลกัษณะเป็นลาํตน้ผุดขึ@นจาก
กลางทะเลสาบและแตกกิ�งกา้นออกเป็นดอกไม ้| สี ไดแ้ก่ สีม่วงแดงมีลกัษณะดอกกลีบเรียวแหลม 
สีแดงและสีขาวมีรูปแบบดอกเหมือนดอกโบตัOน โดยรอบของดอกไมท้ั@งสามนี@ ถูกลอ้มดว้ยใบไม้
เรียวยาวใบแฉกที�แผ่ออกจนเต็มพื@นที�ว่าง ถึงกระนั@นก็ปรากฏใบไมที้�มีรูปร่างคลา้ยรูปกากบาท มี
ขอบใบเป็นหยกัโคง้มนซึ�งใหค้วามรู้สึกคลา้ยคลึงกบัใบบวัตามธรรมชาติ 

;.<.<.? รูปทรงก้อนเมฆ ทางดา้นรูปทรงต่าง ๆ ที�อยู่ในพื@นที�ว่างฉากหลงั 
ทางตอนบนของภาพมักถูกตกแต่งด้วยก้อนเมฆในรูปทรงต่าง ๆ มากมาย แต่จากการจัด
องคป์ระกอบที�ไดอ้ธิบายไปแลว้ขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ในรูปพระนางสิตตาราจากเมืองเร็บกงพื@นที�วา่ง
ส่วนนี@ เต็มไปดว้ยใบไมแ้ละดอกไมที้�ตกแต่งประภาวลี ทาํให้ไม่ปรากฏกอ้นเมฆใด ๆ บนทอ้งฟ้า 
ยกเวน้กอ้นเมฆที�โอบลอ้มยอดเขาบริเวณกึ�งกลางภาพเท่านั@น (ภาพที� |n�) ที�ถูกสร้างให้มีรูปทรง
โคง้หยกัคลา้ยคลึงกอ้นเมฆรูปยูอี่� ส่วนในรูปพระนางสิตตาราจากเมืองชินหนิง แมว้า่จะเหลือพื@นที�
วา่งในส่วนทอ้งฟ้าเพียงเล็กนอ้ย แต่ก็ยงัคงปรากฏกอ้นเมฆประดบัอยู ่l รูปแบบ นั�นคือ กอ้นเมฆสี
ฟ้าที�มีลักษณะโค้งหยกัและม้วนวนจนเกิดเป็นรูปร่างคล้ายปีกผีเสื@ อ (ภาพที� |n6 บนซ้าย) โดย
ประดบัอยูที่�มุมบนซา้ยและขวาของภาพ กอ้นเมฆดงักล่าวทบัซอ้นอยูบ่นเมฆสีเหลืองส้มและสีเขียว
ที�มีลกัษณะเป็นแนวยาวดว้ยเส้นรอบนอกที�ลื�นไหลคลา้ยธารนํ@า (ภาพที� |n6 ล่าง) อยา่งไรก็ตามทาง
ตอนล่างสุดของภาพยงัปรากฏกอ้นเมฆที�มีลกัษณะโคง้หยกัเป็นกอ้นเช่นกนัซึ� งมีสีฟ้าและสีส้ม กอ้น
เมฆบริเวณนี@ โอบลอ้มอยู่เบื@องหลงัเนินหญา้เสมือนว่าเป็นเมฆหมอกในระดบัพื@นดิน (ภาพที� |n6 
บนขวา) 
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ภาพที� |n� กอ้นเมฆโอบลอ้มยอดเขารูปสามเหลี�ยมในรูปพระนางสิตตาราจากเมืองเร็บกง  
 จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 

 

   
 

 
 

ภาพที� |n6 รายละเอียดกอ้นเมฆคลา้ยปีกผเีสื@อ (บนซา้ย) เมฆหมอกเบื@องหลงัเนินหญา้ (บนขวา)
 และกอ้นเมฆคลา้ยธารนํ@า (ล่าง) ในรูปพระนางสิตตาราจากเมืองชินหนิง  
 จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 
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ภาพที� |�8 รายละเอียดกอ้นเมฆที�มีเส้นโคง้หยกัตลอดทั@งกอ้น (บนซา้ย) กอ้นเมฆที�มีดา้นบน  
 โคง้หยกัและมีฐานเป็นเส้นตรง (บนขวา) และกอ้นเมฆที�มีลกัษณะเป็นเส้นแนวยาว  
 (ล่าง) ในรูปพระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 

 

     
 

ภาพที� |�5 รายละเอียดกอ้นเมฆที�โอบลอ้มยอดเขารูปสามเหลี�ยมยอดโคง้มน (ซา้ย) และเมฆหมอก 
 ที�ปกคลุมเนินหญา้ (ขวา) ในรูปพระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



537 

สําหรับในรูปพระปัทมสัมภวะเนน้การประดบัตกแต่งฉากหลงัใน
พื@นที�ส่วนทอ้งฟ้าดว้ยกอ้นเมฆและสายรุ้งจาํนวนมาก โดยเฉพาะกอ้นเมฆนั@นมีอยู่ 3 รูปแบบ คือ 
กอ้นเมฆที�มีเส้นโคง้หยกัตลอดทั@งก้อน (ภาพที� |�8 บนซ้าย) ก้อนเมฆที�มีดา้นบนโคง้หยกัและมี
ฐานเป็นเส้นตรง (ภาพที� |�8 บนขวา) และกอ้นเมฆที�มีลกัษณะเป็นเส้นแนวยาว (ภาพที� |�8 ล่าง) 
กอ้นเมฆที�มีเส้นโคง้หยกัตลอดทั@งกอ้นนั@นปรากฏเฉพาะขอบซ้ายและขวาของภาพเพียงเล็กน้อย 
ต่างจากกอ้นเมฆส่วนใหญ่ที�มีดา้นบนเป็นเส้นโคง้หยกัและมีฐานเป็นเส้นตรง เช่น กอ้นเมฆสีส้ม
อ่อนซึ�งอยูก่ลางภาพ เป็นตน้ กอ้นเมฆ 2 รูปแบบนี@ ถูกจดัให้ซ้อนกนัเป็นกลุ่ม และถูกจดัตาํแหน่งให้
เรียงสลบักนัอยา่งเป็นจงัหวะ ส่วนเมฆที�มีลกัษณะเป็นเส้นแนวยาวคลา้ยกบัธารนํ@านั@นปรากฏเฉพาะ
มุมบนซ้ายและขวาของภาพ โดยเป็นรูปทรงที�ซ้อนกนั 2 ชั@น นอกจากนี@ ยงัปรากฏเมฆอยู่ในพื@นที�
ว่างส่วนพื@นดินของภาพอีกด้วย โดยเป็นก้อนเมฆที�โอบลอ้มยอดเขา (ภาพที� |�5 ซ้าย) และเมฆ
หมอกที�ปกคลุมเนินหญา้ (ภาพที� |�5 ขวา) อยู่ในตาํแหน่งกึ� งกลางภาพและทางตอนล่างของภาพ
ตามลาํดบั กอ้นเมฆที�โอบลอ้มยอดเขานั@นมีลกัษณะเป็นเส้นโคง้หยกัรูปทรงสามเหลี�ยมสีขาวตาม
รูปทรงของยอดเขา เมฆหมอกที�ปกคลุมเหนือเนินหญา้ก็มีรูปทรงโคง้หยกัตามรูปทรงของเนินหญา้
เช่นกนั โดยมีสีส้มอ่อนและสีขาว 

;.<.<.@ รูปทรงภูเขา ทางดา้นรูปทรงของภูเขาปรากฏเฉพาะในรูปพระนาง
สิตตาราจากเมืองเร็บกงและรูปพระปัทมสัมภวะ โดยเป็นภูเขาที�มีโครงสร้างรูปสามเหลี�ยมหนา้จั�ว
เหมือนกนั ในรูปพระนางสิตตาราจากเมืองเร็บกงปรากฏภูเขาดงักล่าวในตาํแหน่งขอบซ้ายและขวา
ของภาพขา้งละ 1 ลูก (ภาพที� |n�) โดยเป็นภูเขารูปสามเหลี�ยมสีเขียวเรียบถูกโอบลอ้มดว้ยเมฆสี
ขาวบริเวณยอด ส่วนในรูปพระปัทมสัมภวะ ตาํแหน่งของภูเขาซึ� งอยู่ทางขอบซ้ายและขวาของ
ภาพเหมือนกันนั@ นเป็นภูเขาหลายลูก ถูกจัดให้เรียงสลับกันลงมาเป็นชั@ น ภูเขาทุกลูกเป็นรูป
สามเหลี�ยมหากแต่มียอดที�โคง้มนและถูกโอบลอ้มดว้ยเมฆ (ภาพที� |�5 ซ้าย) อีกทั@งถูกไล่นํ@ าหนกั
ใหมี้ยอดเป็นสีขาวคลา้ยถูกปกคลุมดว้ยหิมะ ตามดว้ยสีเขียวและสีเหลืองหม่นที�ตีนเขา ยกเวน้ภูเขา
ยอดเดียวของแต่ละขา้งซึ� งถูกระบายดว้ยสีเหลือง นอกจากนี@ ที�ยอดเขาทางขอบดา้นซ้ายของภาพยงั
ปรากฏรูปสิงห์หิมะสีขาวขนาดเล็ก 2 ตวัประดบัเพิ�มเติมอีกดว้ย (ภาพที� |�l) 

ส่วนเนินหญา้ในจิตรกรรมทงักาทั@งสามภาพนี@ มีลกัษณะร่วมกนัคือ
มีโครงสร้างคลา้ยรูปสามเหลี�ยมที�ทบัซ้อนกนัจนทาํให้เกิดริมฝั�งรูปฟันปลา ในรูปพระนางสิตตารา
จากเมืองเร็บกงปรากฏเนินหญา้และริมฝั�งเช่นนี@  โดยบริเวณเนินหญา้มีลกัษณะโคง้เล็กนอ้ยและเป็น
สีเขียวเขม้ ไม่ปรากฏการตกแต่งรายละเอียดใด ๆ นอกจากร่องรอยของริมฝั�งซึ� งเป็นหินสีนํ@ าตาล
อ่อน ส่วนเนินหญา้ที�ประทบัของพระนางสิตตาราในภาพนี@ เป็นเนินโคง้อย่างเรียบง่ายสีเขียวอ่อน
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และไม่ปรากฏการตกแต่งใด ๆ เช่นกนั ทางดา้นทะเลสาบที�ลอ้มริมฝั�งนั@นปรากฏเป็นทะเลสาบเรียบ
โดยไม่ปรากฏคลื�นหรือระลอกนํ@าใด ๆ (ภาพที� |�|) 

 

   
 

ภาพที� |�l รายละเอียดสิงห์หิมะสีขาวขนาดเล็กประดบับนยอดเขาในรูปพระปัทมสัมภวะ 
 จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 

 

 
 

ภาพที� |�| เนินหญา้และทะเลสาบในรูปพระนางสิตตาราจากเมืองเร็บกง จิตรกรรมทงักาของ 
 มูลนิธิพนัดารา 
 

ส่วนในรูปพระนางสิตตาราจากเมืองชินหนิงปรากฏเนินหญา้ที�มี
รูปแบบเหมือนกบัเนินหญา้ในระยะหนา้สุดที�ปรากฏในรูปพระนางสิตตาราจากเมืองเร็บกง หากแต่
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ไดเ้พิ�มเติมสีเขียวเขม้บริเวณขอบโคง้ของเนินหญา้สีเขียวอ่อนและบริเวณที�เป็นเงาของเนินหญา้ดว้ย 
อีกทั@งยงัเพิ�มเติมดอกไมสี้ส้มและใบหญา้เป็นริ@วเรียวยาวตกแต่งกระจายอยูบ่นเนินหญา้ทั@งสองขา้ง
ของภาพ นอกจากนี@ยงัปรากฏโขดหินและพุ่มไมป้ระดบัอยูใ่นภาพนี@  โดยโขดหินมีสีเขียว ขาว และ
ฟ้า และรูปทรงคลา้ยรูปสี� เหลี�ยมผืนผา้ทั@งแนวตั@งและแนวนอนวางซ้อนกนั เส้นรอบนอกของโขด
หินมีลกัษณะเป็นคลื�นเพื�อแสดงถึงความขรุขระ ดงัเห็นไดช้ดัเจนที�มุมซ้ายของภาพ ส่วนพุ่มไมที้�
ประดับปรากฏอยู่ที� มุมขวาของภาพโดยพุ่มไม้มีลักษณะใบกลมรีและมีหยกัโค้งมน ทางด้าน
ทะเลสาบซึ� งอยู่ริมฝั�งในระยะหน้าสุดของภาพปรากฏเป็นโคง้ระลอกคลื�นเรียงซ้อนกนัอย่างเป็น
ระเบียบและมีคลื�นที�กระทบฝั�งเป็นวงรูปตะขอ (ภาพที� |�7) จากรูปแบบของพุ่มไม้และคลื�น
ทะเลสาบดงักล่าวเป็นลกัษณะที�ปรากฏในจิตรกรรมทงัการูปพระนางสิตตาราจากกรุงลาซาดว้ย
เช่นกนั 
 

 
 

ภาพที� |�7 เนินหญา้ พุม่ไม ้โขดหินและทะเลสาบในรูปพระนางสิตตาราจากเมืองเร็บกง  
 จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 

 
สําหรับเนินหญา้ในรูปพระปัทมสัมภวะนั@น (ภาพที� |��) แมจ้ะมี

โครงสร้างแบบรูปสามเหลี�ยม แต่ไดเ้พิ�มรายละเอียดให้ซบัซ้อนขึ@น โดยจดัให้เนินหญา้ซ้อนกนัจน
เกิดเป็นเกาะที�ถูกลอ้มด้วยทะเลสาบ และโคง้เนินหญา้ถูกแต่งเป็นหยกัแทนรายละเอียดของหญา้ 
อยา่งไรก็ตามเนินหญา้ในระยะหนา้และเกาะกลางทะเลสาบทั@งหมดถูกจดัอยูที่�ขอบล่างสุดของภาพ
และที�มุมล่างซ้ายและขวาของภาพอยา่งเป็นระเบียบและสมมาตร การตกแต่งรายละเอียดเนินหญา้
ดงักล่าวยงัปรากฏกบัเนินหญา้ในระยะกลางของภาพนี@ อีกดว้ย ดงัจะเห็นไดจ้ากรอยหยกัของเนิน
หญา้บริเวณขอบซ้ายและขวาของภาพ หรือรอยหยกัของเนินหญา้บริเวณใกลเ้คียงกบัปัทมาสนะ
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ของนางปราชญา เป็นตน้ การสร้างความน่าสนใจของเนินหญา้ในระยะหนา้ของภาพยงัเห็นไดจ้าก
การเพิ�มตน้ไมข้นาดเล็กที�มีกิ�งสีนํ@าตาลเป็นเส้นโคง้และแตม้สีนํ@าเงินเขม้แทนใบ (ภาพที� |�m) ตน้ไม้
นี@ปรากฏอยูบ่นเกาะร่วมกบักลุ่มเม็ดรัตนะทั@งดา้นซ้ายและขวาของภาพ ส่วนลกัษณะของทะเลสาบ
ที�ปรากฏในภาพนี@ มีอยูห่ลากหลาย ประกอบดว้ยทะเลสาบที�เป็นแถบเส้นตรงสีนํ@ าเงินปรากฏอยูก่บั
ภูเขารูปสามเหลี�ยมในระยะหลงัสุดของภาพ ต่างจากลกัษณะทะเลสาบที�อยูใ่นระยะหนา้ซึ� งเป็นวง
ระลอกนํ@าเลาะเลียบตามริมฝั�งของเนินหญา้ 

 

 
 

ภาพที� |�� เนินหญา้ซบัซอ้นจนเป็นเกาะที�ถูกลอ้มดว้ยทะเลสาบที�ลดัเลาะตามริมฝั�ง 
 ในรูปพระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 
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ภาพที� |�m ตน้ไมข้นาดเล็กในระยะหนา้ของภาพในรูปพระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทงักาของ 
 มูลนิธิพนัดารา 
 

;.<.= การใช้สี การไล่นํ9าหนัก การใช้เส้นและลวดลาย หากพิจารณาดา้นเทคนิค
ในจิตรกรรมทงักาจากแควน้อมัโดทั@งสามภาพนี@ จะเห็นไดว้่ารูปพระปัทมสัมภวะสร้างดว้ยวิธีการ
วาด และรูปพระนางสิตตาราจากเมืองเร็บกงสร้างด้วยวิธีการปะติดซึ� งทั@งสองวิธีนี@ ปรากฏอยู่ใน
ประเพณีการสร้างจิตรกรรมทงักาของทิเบตแลว้ ยกเวน้รูปพระนางสิตตาราจากเมืองชินหนิงซึ� งถูก
สร้างดว้ยวธีิภาพพิมพต์ะแกรงไหมซึ�งเป็นเทคนิคสมยัใหม่ 

เมื�อพิจารณาดา้นการใช้สีในจิตรกรรมทงัการูปพระปัทมสัมภวะนี@ จะเห็น
ได้ว่าสีมีความสดจดัและหนา เน้นการใช้สีพื@นที�ว่างฉากหลงัด้วยสีนํ@ าเงินและเขียวเกือบทั@งหมด 
รวมทั@งประภาวลีสีนํ@ าเงินและเขียวสด ทาํให้สีส้มและแดงในส่วนจีวรของพระปัทมสัมภวะและ
เครื�องทรงของนางปราชญาเกิดความโดดเด่นเนื�องจากเป็นสีคู่ตรงขา้ม อีกทั@งทาํให้แถบสีรุ้งบน
ทอ้งฟ้าโดดเด่นขึ@นดว้ย การไล่นํ@าหนกัเพื�อให้เกิดมิติสมจริงภายในภาพไม่ถูกกระทาํอยา่งชดัเจนใน
จิตรกรรมทงักานี@  หากแต่กระทาํเพื�อเนน้รูปทรงให้เกิดความเด่นชดัขึ@นมากกวา่การสร้างปริมาตร 
โดยค่าความต่างของนํ@ าหนกัสีและความเขม้ของสีมกัไม่เกิน | ระดบั หรือไม่รูปทรงนั@นก็ปรากฏ
เป็นเพียงระนาบสี เช่น ศิรประภาสีเขียว และประภามณฑลสีทอง เป็นตน้ การไล่นํ@ าหนกัปรากฏอยู ่
l รูปแบบ คือ แบบแรกใหสี้เขม้อยูบ่ริเวณที�แสดงความลึกและการทบัซ้อนของรูปทรง เช่น รูปทรง
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ของพระสมนัตภทัร รอยยบัย่นของฉลองพระองค์ของพระปัทมสัมภวะ วงคลื�นของทะเลสาบ 
ดอกไม้ตกแต่งประภาวลี และปัทมาสนะของนางปราชญา เป็นต้น อีกรูปแบบหนึ� งคือการไล่
นํ@ าหนกัอ่อนเขม้ไปตามระนาบของรูปทรง ดงัเห็นไดจ้ากพื@นที�วา่งทอ้งฟ้า กลุ่มกอ้นเมฆ ภูเขา เนิน
หญา้ และเมด็รัตนะ เป็นตน้ 

ไม่ว่ารูปทรงในจิตรกรรมทงัการูปพระปัทมสัมภวะนี@ จะถูกสร้างมิติดว้ย
การไล่นํ@าหนกัหรือไม่ก็ตาม แต่เห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่รูปทรงทั@งหมดปรากฏไดอ้ยา่งเด่นชดัดว้ยการ
ใชเ้ส้นรอบนอกเป็นหลกั โดยสีของเส้นที�ใชม้กัเป็นสีนํ@ าเงินเขม้และแดงโดยขึ@นอยูก่บัสีของรูปทรง
เป็นหลกั เช่น หากเป็นใบไม ้(ภาพที� |�n ซ้าย) ภูเขา หรือกอ้นเมฆสีฟ้ามกัถูกตดัเส้นดว้ยสีนํ@ าเงิน 
ตรงขา้มกบับริเวณสีทองของประภามณฑล วรรณะทองของพระปัทมสัมภวะ (ภาพที� |�n ขวา) 
ศีรษะ | แบบบนไมข้ฏัวางคะ หรือดอกไมสี้แดงเหล่านี@มกัถูกตดัเส้นดว้ยสีแดง บางรูปทรงปรากฏ
การใชเ้ส้นขาวเพื�อสร้างแสงสวา่งสุดของรูปทรงนั@น ๆ อีกดว้ย เช่น เส้นสีขาวของคลื�นนํ@ า หรือจุดสี
ขาวของเมด็รัตนะ 

 

   
 

ภาพที� |�n รายละเอียดการใชเ้ส้นรอบนอกสีนํ@าเงินเขม้คู่ขนานกบัเส้นสีทองบนใบไม ้(ซา้ย) และ
 เส้นรอบนอกสีแดงที�วรรณะทองบนพระหตัถข์วาของพระปัทมสัมภวะ (ขวา) 
 จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 

 
นอกจากนี@ เส้นยงัมีบทบาทสําหรับสร้างรายละเอียดภายในรูปทรงสําคญั

อีกเช่นกนั โดยเส้นเหล่านี@ มกัเป็นเส้นที�บางละเอียดมากกว่าเส้นรอบนอกของรูปทรง เช่น เส้นที�
แสดงรายละเอียดพระพกัตร์ของพระปัทมสัมภวะจะบางกวา่เส้นรอบนอกของจีวร หรือบางกวา่เส้น

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



543 

รอบนอกของกอ้นเมฆ เป็นตน้ นอกจากการใชสี้เพื�อเนน้รูปทรงแลว้ ยงัปรากฏการใชว้ิธีแตม้สีจาก
พู่กนัเป็นรอยทีแปรงเพื�อสร้างรายละเอียดพื@นผิวของรูปทรงนั@นแทนการใชเ้ส้น ดงัเห็นไดจ้ากการ
แตม้สีนํ@ าเงินเขม้เป็นโคง้หยกัซ้อนกนัของเนินหญา้ ใบไมข้องตน้ไมข้นาดเล็ก และบริเวณร่องสัน
เขา เป็นตน้ 
 

     
 

ภาพที� |�� รายละเอียดการใชเ้ส้นทองโคง้สลบัเส้นหยกัฟันปลาแทนรัศมีของประภาวลีของ 
 พระปัทมสัมภวะ (ซา้ย) นางปราชญา (กลาง) และพระสมนัตภทัร (ขวา) ใน 
 รูปพระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 

 

 
 

ภาพที� |�6 ลวดลายเส้นทองรูปกลศประดบัรัตนะคลา้ยขนนกยงูที�กลางทอ้งฟ้าในรูป   
 พระปัทมสัมภวะจิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 
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ภาพที� |68 ลวดลายเส้นทองรูปอษัฏมงคลที�ศิรประภาในรูปพระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทงักาของ 
 มูลนิธิพนัดารา 
 

การใชสี้ทองและเส้นสีทองเป็นเอกลกัษณ์สําคญัประการหนึ�งที�มกัปรากฏ
อยูใ่นจิตรกรรมทงักาของทิเบต ซึ� งในรูปปัทมสัมภวะนี@ก็เช่นกนั โดยสีทองถูกใชอ้ยา่งเด่นชดัเป็นสี
วรรณะของพระปัทมสัมภวะและนางปราชญาทั@งสองพระองค์ ประดุจสีทองของพระศากยมุนี 
รวมทั@งใช้กบับริเวณประภามณฑลสีทองของประปัทมสัมภวะดว้ย อย่างไรก็ตามจุดมุ่งหมายของ
การใชสี้ทองเพื�อแสดงความงดงามและมีค่าให้แก่จิตรกรรมทงักาตามแนวประเพณีของทิเบตยงัคง
ปรากฏอยู่ในจิตรกรรมทงักานี@ เช่นกนั โดยปรากฏในหลายบทบาท ไดแ้ก่ การใช้เส้นสีทองเขียน
คู่ขนานไปกบัเส้นรอบนอกสีเข้มและการใช้สีทองเพื�อสื�อถึงแสงสีทองที�ตกกระทบ ซึ� งทั@งสอง
บทบาทนี@มกัปรากฏใหเ้ห็นชดับนใบไมที้�ประดบัประภาวลี (ภาพที� |�n ซ้าย) นอกจากนี@ ยงัมีการใช้
เส้นทองสื�อแทนถึงลาํแสงรัศมีของประภาวลีที�แผอ่อกจากพระวรกายของบุคคลในภาพโดยเป็นเส้น
โคง้และหยกัฟันปลาสลบักนั (ภาพที� |��) ทั@งนี@ปรากฏการเวน้ระยะระหวา่งเส้นทองรัศมีกบัรูปทรง
บุคคลอีกดว้ย เพื�อให้สีของประภาวลีเนน้รูปทรงรอบนอกของบุคคลไดดี้ยิ�งขึ@น การใชสี้ทองยงัถูก
วาดเป็นเส้นเพื�อสร้างลวดลายต่าง ๆ ภายในภาพดว้ย อนัไดแ้ก่ ลวดลายกลศประดบัรัตนะคลา้ยขน
นกยงูซึ� งอยูก่ลางทอ้งฟ้าทางขา้งซา้ยและขวาของภาพ (ภาพที� |�6) และลวดลายอษัฏมงคลที�ประดบั
อยู่บนศิรประภาของพระปัทมสัมภวะ (ภาพที� |68) โดยเฉพาะอย่างยิ�งการวาดลายทองบนฉลอง
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พระองคข์องพระปัทมสัมภวะเพื�อใหค้ลา้ยกบัวา่เป็นผา้ที�ถูกปักดว้ยดา้ยดิ@นทองซึ�งลายที�ปรากฏ อาทิ 
ลายสวสัดิกะ ลายกน้หอย ลายเมฆ ลายดอกไม ้หรือแตม้สีทองเป็นจุด เป็นตน้ 

ทางด้านจิตรกรรมทงัการูปพระนางสิตตาราจากเมืองเร็บกงแม้ว่าจะถูก
สร้างดว้ยวิธีผา้ปะติด แต่ก็ยงัคงมีรูปแบบการสร้างสรรคที์�คลา้ยกบัวิธีการวาดดว้ยสี จากจิตรกรรม
ทงักานี@จะเห็นไดว้า่ผา้ที�ใชส่้วนใหญ่เป็นระนาบสีเดียว ถูกนาํมาตดัเป็นรูปทรงต่าง ๆ ที�ไดอ้อกแบบ
ไวแ้ละนาํมาเยบ็ติดเขา้ดว้ยกนั ทาํใหรู้ปทรงที�เห็นในภาพเป็นระนาบสีเดียวดว้ย ถึงกระนั@นก็ปรากฏ
บางรูปทรงใชผ้า้ที�ไล่นํ@ าหนกัสีในผา้ชิ@นเดียว เช่น ดอกไมตู้มที�ประดบัประภาวลี เป็นตน้ แต่การไล่
นํ@ าหนักส่วนใหญ่ถูกประยุกต์ใช้ด้วยผ้าที� มีค่านํ@ าหนักสีแตกต่างกันราว l – � ระดับ เช่น 
ประภามณฑล ทะเลสาบ ปัทมาสนะ ดอกไมสี้ชมพู หรือเม็ดรัตนะซึ� งเป็นเครื�องสักการะ เป็นตน้ 
โดยผา้สีหนึ�งแทนค่าสีนํ@าหนกัหนึ�ง 

จากการใชผ้า้จริงแทนรูปทรงที�ปรากฏในภาพ จึงทาํให้เส้นรอบนอกที�มกั
ใชเ้นน้รูปทรงให้เด่นชดัไม่มีบทบาทในจิตรกรรมทงักานี@  หากแต่ปรากฏเส้นที�เกิดจากรอยต่อของ
ผา้แต่ละสีขึ@นแทน อยา่งไรก็ตามเส้นที�ถูกวาดยงัคงมีบทบาทต่อการสร้างรายละเอียดและลวดลายที�
ปรากฏในรูปทรงอยู่ โดยสีและขนาดของเส้นขึ@ นอยู่กับสีและความสําคัญของรูปทรง เช่น 
รายละเอียดพระพกัตร์และพระวรกายของพระนางสิตตาราซึ� งมีวรรณะขาวถูกวาดดว้ยเส้นสีแดง
อยา่งละเอียดประณีต และลวดลายกนกของศิราภรณ์สีทองถูกวาดดว้ยเส้นสีแดงเช่นกนั ต่างจากเส้น
ริ@วของใบไมสี้เขียว รอยยบัยน่ของผา้ เส้นโคง้ของเมฆ เส้นตรงของภูเขา หรือเส้นเปลวไฟของเม็ด
รัตนะลว้นถูกวาดดว้ยเส้นสีนํ@าเงินเขม้ 

การใช้สีทองหรือเส้นทองในจิตรกรรมทังการูปพระนางสิตตารานี@ ถูก
ประยุกต์ใช้เป็น l รูปแบบ คือ การใช้ผา้สีเหลืองที�ตดัและวาดด้วยเส้นสีแดงแทนศิราภรณ์สีทอง
อย่างเรียบง่าย และอีกรูปแบบหนึ� งคือการใช้ผา้ดิ@นทองในส่วนของเครื�องประดบั ขอบโธตี และ
รูปทรงคล้ายภูเขาขนาดเล็กรูปสามเหลี�ยมในตอนล่างสุดของภาพซึ� งการใช้ผา้ดิ@นทองสร้าง
ความรู้สึกคลา้ยกบัการใช้สีทองในวิธีการวาดไดเ้นื�องจากผา้ดิ@นทองสะทอ้นแสงที�ตกกระทบภาพ
ไดเ้ป็นอย่างดี นอกจากนี@ การใช้ดิ@นทองหรือเงินยงัปรากฏในลวดลายของโธตี (ภาพที� |65) และ
ประภาวลีสีนํ@าเงินอีกดว้ย โดยลวดลายเหล่านี@มกัเป็นรูปดอกไม ้หรือลวดลายมงคล ซึ� งเป็นลวดลาย
เดิมของผา้ เมื�อถูกนํามาตดัเป็นรูปทรงส่วนประภาวลี  และโธตี ลวดลายเหล่านี@ จึงเสมือนเป็น
ลวดลายที�ถูกวาดดว้ยเส้นสีทองซึ�งปรากฏในจิตรกรรมทงักาที�วาดดว้ยสี 
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ภาพที� |65 การใชผ้า้ดิ@นทองแทนลวดลายทองของโธตีในรูปพระนางสิตตาราจากเมืองเร็บกง  
 จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 

 
จากลกัษณะการสร้างสรรคใ์นรูปพระนางสิตตาราจากเมืองเร็บกงนี@  จะเห็น

ได้ว่าแมใ้ช้วิธีการสร้างที�แตกต่างออกไป แต่ยงัคงรูปแบบทางศิลปกรรมเหมือนกบัที�ปรากฏใน
จิตรกรรมทงักาที�ถูกสร้างดว้ยวธีิการวาด จิตรกรรมทงัการูปพระนางสิตตาราจากเมืองชินหนิงก็เป็น
อีกกรณีศึกษาหนึ�งที�จิตรกรรมทงักาถูกสร้างดว้ยวธีิการที�แตกต่างออกไปจากประเพณีดั@งเดิม นั�นคือ 
ถูกสร้างดว้ยวธีิภาพพิมพต์ะแกรงไหม สีที�ใชใ้นจิตรกรรมทงักานี@ มีลกัษณะสดจดัคลา้ยสีสังเคราะห์ 
ทั@งยงัหนาทึบแสงและมีพื@นผวิมนัเงา ผูศึ้กษาจึงสันนิษฐานวา่สีที�ใชน่้าจะเป็นสียาง5 ที�ใชส้ําหรับการ
พิมพป์ระเภทนี@  ซึ� งมีคุณสมบติัคลา้ยคลึงกบัที�ปรากฏในจิตรกรรมทงักานี@  

สีที�ใชส่้วนใหญ่ปรากฏสีฟ้า นํ@าเงิน และเขียว ทั@งบนพื@นที�วา่งฉากหลงั รวม
ทั@งศิรประภา ประภาวลี และปัทมาสนะ และปรากฏสีวรรณะร้อนอยา่งแดง ชมพ ูส้ม และเหลือง ซึ� ง
เป็นสีคู่ตรงขา้มเฉพาะส่วนดอกไม ้และรายละเอียดตกแต่งบางรูปทรง แมจิ้ตรกรรมทงักานี@ ถูกสร้าง
ดว้ยวิธีการพิมพ์ซึ� งตอ้งพิมพ์สีทีละชั@น แต่ยงัคงปรากฏการไล่นํ@ าหนักและไล่ระดบัสีตามแบบที�
ปรากฏในจิตรกรรมทงักาที�สร้างดว้ยวิธีการวาด โดยเห็นไดจ้ากนํ@ าหนกัสีของเม็ดสีที�เบางบาง ทั@ง
บริเวณพื@นสีทอ้งฟ้าและโขดหินซึ� งไล่นํ@ าหนักตามแนวแกนนอน หรือดอกไมแ้ละก้อนเมฆที�ไล่
นํ@าหนกัโดยสีเขม้มกัปรากฏอยูด่า้นในของรูปทรง เป็นตน้ 

การใช้เส้นเน้นรูปทรงรอบนอกยงัคงปรากฏในจิตรกรรมทงักานี@ เช่นกนั 
โดยมกัใช้สีแดงเน้นในส่วนพระวรกายของพระนางสิตตาราซึ� งมีวรรณะขาว รวมทั@งใช้เส้นสีแดง

                                                 
5 คุณสมบติัของสียาง คือ เนื@อสีมีความยดืหยุน่สูงและมีความมนัเงาดูคลา้ยยาง; นงเยาว ์จิระกรานนท ์

และ วเิชียร จิระกรานนท,์ การพิมพส์กรีน Screen Printing Technology, พิมพค์รั@ งที� 3 (กรุงเทพมหานคร : ดอก
หญา้, 2535), 5ml. 
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สร้างลวดลายบนพื@นที�สีทองอย่างประภามณฑล ขอบศิรประภา ขอบทองของปัทมาสนะ หรือ
ลวดลายของเครื�องประดบัและโธตีที�เป็นพื@นสีแดง แต่เส้นรอบนอกซึ� งใชก้บัพื@นสีเขม้กลบัใชเ้ส้นสี
ดาํเป็นส่วนใหญ่แทนการใชเ้ส้นสีนํ@าเงินซึ� งปรากฏโดยทั�วไปในจิตรกรรมทงักาแบบทิเบต เช่น เส้น
ริ@วของใบไม ้ริ@วผา้คาดเฉียงสีแดง และผา้คลอ้งพระองัสาสีเขียว และคลื�นนํ@ าในทะเลสาบ เป็นตน้ 
นอกจากนี@ยงัปรากฏการใชเ้ส้นทองเป็นเส้นรอบนอกเพียงเส้นเดียว เช่น เป็นเส้นรอบนอกของกอ้น
เมฆ และดอกไมป้ระดบัประภาวลีบางดอกอีกดว้ย ซึ� งโดยปกติแลว้เส้นทองมกัถูกใชคู้่กบัเส้นสีเขม้ 
เช่น บริเวณใบไมข้องประภาวลี หรือเส้นของร่องหินในภาพนี@  เป็นตน้ 

อยา่งไรก็ตามบทบาทโดยทั�วไปของเส้นสีทอง อาทิ เป็นเส้นรัศมีที�แผอ่อก
จากพระวรกายของบุคคลสําคญัโดยเป็นเส้นโคง้สลบักบัเส้นหยกัฟันปลา (ภาพที� |6l) หรือถูกใช้
เป็นลวดลายเส้นสีทองก็ยงัคงปรากฏอยู่ในจิตรกรรมทงักานี@  ดงัเห็นไดช้ดัเจนบริเวณลวดลายกา้น
ขดประดบัศิรประภา ถึงแมว้า่เส้นสีทองที�ปรากฏเหล่านี@จะเสมือนการเลียนแบบการวาดเส้นทองใน
จิตรกรรมทงักาแบบวาด แต่เมื�อพิจารณาถึงระบบการพิมพซึ์� งจะพิมพที์ละสีและซ้อนกนัเป็นชั@น ผู ้
ศึกษาเห็นวา่สีทองควรจะเป็นสีสุดทา้ยที�ถูกพิมพใ์นจิตรกรรมทงักานี@  เนื�องจากหากพิจารณาบริเวณ
ขอบศิรประภา ประภามณฑล หรือขอบของปัทมาสนะ จะเห็นไดว้า่สีทองซ้อนอยูบ่นพื@นสีแดงและ
ทาํให้เกิดเส้นรอบนอกสีแดงขึ@น กระบวนการดงักล่าวนี@ เป็นขอ้แตกต่างระหว่างจิตรกรรมทงักา
แบบวาดและแบบภาพพิมพ์ตะแกรงไหม เนื�องจากเส้นสีแดงของภาพพิมพเ์กิดจากการเวน้พื@นที�
แทนการวาดเส้นจริง นอกจากนี@ สีทองที�ใชย้งัให้ความรู้สึกวา่นูนมากกวา่สีอื�น ๆ โดยเฉพาะพื@นที�สี
ทองของชายโธตีที�พาดอยูบ่นพระชงฆเ์ห็นไดอ้ยา่งชดัเจน (ภาพที� |6|) ทาํให้ผูศึ้กษาสันนิษฐานวา่ผู ้
ที�ผลิตจิตรกรรมทงักานี@อาจใชสี้พิมพแ์บบนูน6 ร่วมดว้ยเพื�อสร้างพื@นผวิและมิติภายในภาพ 

การใชว้ิธีพิมพภ์าพดงัเช่นในจิตรกรรมทงัการูปพระนางสิตตาราจากเมือง 
ชินหนิงนี@  แมว้า่จะใช้รูปแบบการสร้างสรรคต์ามแนวประเพณีดั@งเดิมของทิเบตเป็นส่วนใหญ่ อาทิ 
การจดัองค์ประกอบ การใช้รูปทรง การไล่นํ@ าหนกั หรือการใชสี้ เป็นตน้ แต่ก็ปรากฏลกัษณะบาง
ประการที�ถูกสร้างดว้ยวิธีการสมยัใหม่เพื�อเลียนแบบลกัษณะทางศิลปกรรมตามประเพณี เช่น การ
ใช้สีทองนูนเพื�อสร้างความโดดเด่น และการเวน้พื@นที�เส้นสีแดงแทนการวาดด้วยเส้น แม้การ
เลียนแบบนี@จะให้ผลเสมือนผลงานที�สร้างดว้ยวิธีการวาด แต่ก็ขาดซึ� งคุณค่าและนํ@ าหนกัของเส้นที�
เป็นธรรมชาติอนัสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความชาํนาญในการใชเ้ส้นของผูว้าด 
 

                                                 
6 เป็นสีหมึกพิมพที์�ผสมสารที�ทาํใหเ้กิดการฟขึู@นของเนื@อสีเมื�อนาํไปอบดว้ยความร้อน ทาํใหสี้นั@น

เกิดลายนูนขึ@น. 
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ภาพที� |6l การใชเ้ส้นทองโคง้และเส้นหยกัฟันปลาแทนรัศมีของประภาวลีในรูปพระนางสิตตารา
 จากเมืองชินหนิง จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 
 

   
 

ภาพที� |6| หมึกพิมพสี์ทองนูนบริเวณชายโธตีที�พาดบนพระชงฆข์องพระนางสิตตาราจากเมือง
 ชินหนิง จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



549 

    
 

ภาพที� |67 ประภาวลีที�มีประภามณฑลเป็นแถบหลากสีในรูปพระนางสรัสวดี จิตรกรรมทงักา 
 ศิลปะทิเบตจากเมืองเร็บกง ตน้คริสตศ์ตวรรษที� l8 
ที�มา : Jeff Watt, Sarasvati (Indian Goddess and Buddhist Deity) – Red (2 hands. Longchen 
Nyingtig) [Online], accessed 24 August 2011. Available from 
http://www.himalayanart.org/image.cfm/83004.html 
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ภาพที� |6� ดอกไมป้ระดบัตกแต่งในรูปพระวชัรธร จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบตจากเมืองเร็บกง  
 ตน้คริสตศ์ตวรรษที� l8 
ที�มา : Jeff Watt, Vajradhara Buddha [Online], accessed 24 August 2011. Available from 
http://www.himalayanart.org/image.cfm/90145.html 
 

จากการศึกษาลกัษณะทางศิลปกรรมของจิตรกรรมทงักาจากแควน้อมัโด
ทั@งสามภาพนี@  จะเห็นได้ว่ามีรูปแบบทั@งการจดัองค์ประกอบ การใช้รูปทรง สี เส้น หรือการไล่
นํ@ าหนกัไม่แตกต่างจากจิตรกรรมทงักาของทิเบตภาคกลางโดยเฉพาะในรูปพระนางสิตตาราจาก
เมืองชินหนิงและรูปพระปัทมสัมภวะ เช่น การใช้สีสดจดัและเน้นพื@นหลังสีนํ@ าเงินและสีเขียว 
รูปทรงของดอกไมป้ระดบัเบื@องหลงัประภาวลี การใชป้ระภามณฑลขอบทองประดบัรัตนะ การใช้
เส้นสีทองแบบริ@วโคง้สลบัแบบหยกัฟันปลาสําหรับรัศมีของประภาวลี หรือการใช้เส้นทองวาดคู่
กบัเส้นสีเขม้บนใบไม ้เป็นตน้ ยกเวน้ลกัษณะการแสดงออกของประภามณฑลแถบสีที�โดดเด่นใน
จิตรกรรมทงัการูปพระนางสิตตาราจากเมืองเร็บกง มีความคล้ายคลึงกบัลกัษณะประภาวลีของ
จิตรกรรมทงักาทิเบตจากเมืองเร็บกงที�ถูกสร้างช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที� l8 เช่น ประภาวลีที�มี
ประภามณฑลเป็นแถบหลากสีในรูปพระนางสรัสวดี (Sarasvati) (ภาพที� |67) แมรู้ปพระนางสิตตา
รานี@ จะถูกสร้างด้วยวิธีการปะติดผา้ แต่ก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าการไล่นํ@ าหนักสี และการจดัเรียง
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ประภามณฑลเป็นแถบสีต่าง ๆ เหมือนกบัจิตรกรรมทงักาจากเมืองเร็บกงที�ถูกสร้างดว้ยวิธีการวาด 
อีกประการหนึ�งคือดอกไมป้ระดบัตกแต่งในรูปพระวชัรธร จิตรกรรมทงักาจากเมืองเร็บกงสมยัตน้
คริสต์ศตวรรษที� l8 (ภาพที� |6�) มีลกัษณะการไล่นํ@ าหนักสีและการใช้รูปทรงคล้ายกบัดอกไม้
ประดบัเบื@องหลงัประภาวลีของพระนางสิตตาราดว้ย 
 

;.= จิตรกรรมทงักาจากภาคตะวนัออกหรือแคว้นคาม 
;.=.; องค์ประกอบ จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดาราที�ถูกนาํมาจากแควน้คาม

ของทิเบต ประกอบไปด้วยรูปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบติั 35 พระองค์จากเมืองเดรเก และ
จิตรกรรมทังกาจากเมืองชัมโดอีก | ภาพ คือ รูปพระมญัชุศรี � พระองค์ รูปพระนางตารา 21 
พระองค์ และรูปพระนางสิตตารา ซึ� งถูกวาดโดยศิลปินคนเดียวกนั จากการสังเกตจิตรกรรมทงักา
ทั@งสี�ภาพนี@ โดยรวมจะเห็นลกัษณะการใช้พื@นที�วา่งฉากหลงัที�คลา้ยคลึงกนั นั�นคือ พื@นที�วา่งมกัเป็น
ระนาบสี ไม่ปรากฏรูปทรงตกแต่งทิวทศัน์มากนกัเหมือนดงัจิตรกรรมทงักาภาพอื�นที�ไดว้ิเคราะห์
ไปแลว้ขา้งตน้ อย่างไรก็ตามจิตรกรรมทงักาที�มาจากแควน้คามนี@ก็ยงัคงเนน้การจดัองค์ประกอบที�
สมมาตรในแนวแกนตั@งทั@งดา้นซ้ายและขวาของภาพ รวมทั@งเน้นองค์ประธานของภาพให้มีขนาด
พระองคใ์หญ่ที�สุดเช่นเดียวกบัจิตรกรรมทงักาที�ไดศึ้กษาไปแลว้ขา้งตน้ 

จิตรกรรมทงัการูปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบติั |� พระองค์ปรากฏ
ลกัษณะเด่นของการจดัองคป์ระกอบ คือ การเนน้พระพุทธเจา้องคป์ระธานให้มีขนาดพระองคใ์หญ่
ที�สุดและประทบัอยูท่างตอนบนของภาพ พระพุทธเจา้บริวารอีก |7 พระองคซึ์� งมีขนาดพระองคเ์ล็ก
กวา่ถูกจดัแบ่งเป็นกลุ่มและแถว ซึ� งประกอบดว้ย l กลุ่มแรกประทบับนกอ้นเมฆกลางทอ้งฟ้ากลุ่ม
ละ | พระองค์มีตาํแหน่งที�มุมซ้ายและขวาบนของภาพ ทั@งนี@ ปรากฏพระไภษชัยคุรุซึ� งมีขนาด
พระองคเ์ท่ากบัพระพุทธเจา้ในกลุ่มดงักล่าว ประทบัอยูเ่หนือพระศากยมุนีองคป์ระธาน ส่วนอีก l� 
พระองค์ที� เหลือซึ� งมีขนาดพระองค์ใหญ่กว่ากลุ่มที�ประทับบนเมฆเล็กน้อย ถูกจดัเป็นแถวให้
ประทบับนพื@นหญา้ โดยเรียงลาํดบัตามแนวนอนจากดา้นซ้ายของภาพไปทางขวาและจากแถวบน
ไปสู่แถวล่างสุด ดว้ยจาํนวนแถวที�มากของพระพุทธเจา้บริวารเหล่านี@ทาํให้สัดส่วนของพื@นหญา้มี
มากกวา่ทอ้งฟ้าในอตัราพื@นหญา้ l ส่วนต่อทอ้งฟ้า 5 ส่วน 

พระพุทธเจา้แต่ละพระองคใ์นรูปนี@ มีศิรประภาและประภาวลีเป็นระนาบสี
เรียบไม่ปรากฏการตกแต่งลอ้มรอบดว้ยดอกไม ้ยกเวน้พระศากยมุนีองคป์ระธานเท่านั@นที�มีดอกไม้
ประดบัเบื@องหลงัประภาวลีและดอกไมนี้@ไดเ้ชื�อมต่อไปยงัใบบวัที�รองรับปัทมาสนะของพระไภษชัย
คุรุที�อยูเ่บื@องบน รวมทั@งปรากฏโขดหินและเถาใบไมที้�รองรับเครื�องสักการะอยูที่�เบื@องหนา้ของพระ
ศากยมุนีดว้ย ส่วนพื@นที�ว่างฉากหลงัซึ� งมีแนวเส้นเฉียงของเนินหญา้ที�มุ่งเขา้หาพระศากยมุนีองค์
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ประธานเป็นเส้นแบ่งพื@นที�ของพื@นหญา้ทางตอนล่างและทอ้งฟ้าทางตอนบนของภาพ ก็แทบไม่
ปรากฏรูปทรงประดบัตกแต่งใด ๆ มีเพียงกลุ่มก้อนเมฆ l กลุ่มที�มีโครงสร้างรูปสามเหลี�ยมลอ้ม
กลุ่มพระพุทธเจา้บนทอ้งฟ้าไว ้และมีดวงจนัทร์ กลุ่มดาว และดวงอาทิตยอ์ยูใ่กลเ้คียงกบักอ้นเมฆนี@
เท่านั@น 

ทางดา้นองคป์ระกอบในรูปพระมญัชุศรี � พระองค์ รูปพระนางตารา 21 
พระองค ์และรูปพระนางสิตตาราซึ� งถูกวาดดว้ยศิลปินคนเดียวกนั เนน้ความสําคญัที�องคป์ระธาน
ใหป้ระทบัอยูกึ่�งกลางภาพและมีขนาดพระองคใ์หญ่ที�สุด และจดัใหบุ้คคลบริวารในภาพมีขนาดเล็ก
ลงไปและประทบัลอ้มรอบองคป์ระธาน ดงัเห็นไดว้า่รูปพระมญัชุศรี � พระองคป์รากฏพระมญัชุศรี
บริวารอีก 4 พระองค์ที�มีขนาดเล็กกว่าองค์ประธานประทบัอยู่ในแต่ละมุมของภาพ และมีพระ
อกัโษภยะซึ�งดาํรงสถานะพระพุทธเจา้ มีขนาดพระองคเ์ล็กที�สุดโดยประทบัอยูใ่นตาํแหน่งกึ�งกลาง
ที�ขอบบนสุดของภาพ เช่นเดียวกับรูปพระนางตารา 21 พระองค์ที�พระนางขฑิรวนีตาราองค์
ประธานมีขนาดพระองคใ์หญ่ที�สุดและประทบัอยูกึ่� งกลางภาพท่ามกลางพระนางตาราขนาดเล็กอีก 
20 พระองคที์�ประทบักระจายอยูร่อบพระองค ์ส่วนรูปพระนางสิตตาราแมว้า่เนน้พระนางสิตตารา
องคป์ระธานใหมี้ขนาดใหญ่เช่นกนั แต่ก็ปรากฏพระอมิตายุสซึ� งเป็นบุคคลบริวารขนาดเล็กประทบั
อยูกึ่�งกลางที�ขอบบนสุดของภาพเพียงพระองคเ์ดียว และมีตาํแหน่งตรงกนัขา้มกบัเครื�องสักการะที�
อยูกึ่�งกลางที�ขอบล่างสุดของภาพ 

พื@นที�ว่างฉากหลังของรูปพระมัญชุศรี � พระองค์นอกจากแสดงความ
สมมาตรในแนวแกนตั@งแลว้ พื@นที�วา่งในแนวแกนนอนยงัถูกแบ่งเป็นพื@นที�ส่วนทอ้งฟ้าและเนินเขา
ในสัดส่วนที� เท่าเทียมกัน โดยพื@นที�ส่วนท้องฟ้าถูกประดับด้วยแถบรุ้งและก้อนเมฆสําหรับ
รองรับปัทมาสนะ ที�มีลกัษณะเป็นแถบยาวจรดขอบภาพทางดา้นซ้ายและขวา และเมฆในลกัษณะที�
คลา้ยธารนํ@ าไหล ทางดา้นพื@นที�ส่วนเนินเขาถูกแบ่งเป็น 3 ระดบั อนัประกอบดว้ย เนินเขาในระยะ
หนา้สุด ซึ� งเป็นตาํแหน่งของพระมญัชุศรีบริวาร 2 พระองคท์างมุมซา้ยและขวาล่างของภาพ รวมทั@ง
เป็นตาํแหน่งของทะเลสาบซึ� งมีกา้นบวัผุดขึ@นเป็นปัทมาสนะของพระมญัชุศรีองคป์ระธาน เนินเขา
ในระยะกลางไดแ้ก่เนินเขาที�มีเส้นเฉียงมุ่งเขา้หาพระมญัชุศรีองคป์ระธาน และเนินเขาในระยะนี@ ยงั
ทาํหน้าที�เป็นเส้นแบ่งพื@นที�ระหว่างเนินเขาและทอ้งฟ้าอีกดว้ย ส่วนเนินเขาในระยะฉากหลงัของ
ภาพ ไดแ้ก่ ภูเขาที�ปรากฏยอดเหนือเนินเขาในระยะกลางภาพ 

ส่วนการจดัพื@นที�ว่างฉากหลงัในรูปพระนางตารา 21 พระองค์มีลกัษณะ
คลา้ยคลึงกบัรูปพระมญัชุศรี � พระองคข์า้งตน้ โดยพื@นที�วา่งมีความสมมาตรในแนวแกนตั@งและถูก
แบ่งพื@นที�ในส่วนทอ้งฟ้าและเนินเขาในสัดส่วนที�เท่าเทียมกนัในแกนแนวนอน รวมทั@งปรากฏกอ้น
เมฆลกัษณะคลา้ยธารนํ@ าไหลและกอ้นเมฆที�เป็นแถบยาวคลา้ยคลึงกบัรูปพระมญัชุศรี � พระองค ์
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สําหรับพื@นที�เนินเขาทางตอนล่างของภาพถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดว้ยแนวทิวเขาเช่นกนั โดยระยะ
หนา้สุดของภาพไดแ้ก่เส้นเฉียงบางส่วนของเนินเขาอยูที่�มุมซ้ายและขวาล่างสุดของภาพ ถดัเขา้มา
จึงเป็นเนินเขาในระยะกลางที�แบ่งพื@นที�สําหรับพระนางตาราบริวาร 5 พระองค์ และในระยะฉาก
หลงัสุดเป็นพื@นที�ของทะเลสาบซึ�งมีกา้นดอกบวัผดุขึ@นเป็นปัทมาสนะของพระนางขฑิรวนีตาราองค์
ประธาน และเป็นพื@นที�ของภูเขาซึ� งทาํหน้าที�แบ่งเขตระหว่างพื@นที�เนินเขาและท้องฟ้าด้านบน 
อย่างไรก็ตามรายละเอียดทิวทศัน์ในพื@นที�ว่างฉากหลงัตามแบบจิตรกรรมทงัการูปพระมญัชุศรี � 
พระองคแ์ละรูปพระนางตารา 21 พระองค์ไม่ปรากฏในพื@นที�วา่งฉากหลงัของรูปพระนางสิตตารา 
ซึ� งในรูปนี@ยงัไม่ปรากฏเส้นขอบฟ้าที�แบ่งพื@นที�วา่งของทอ้งฟ้าและพื@นดินอยา่งชดัเจนอีกดว้ย 

;.=.< รูปทรง จากรูปทรงต่าง ๆ ที�ปรากฏอยูใ่นจิตรกรรมทงักาโดยทั�วไป ไดแ้ก่ 
รูปทรงบุคคล เครื�องทรง เครื�องประดบั ประภาวลี อาสนะ ดอกไม ้กอ้นเมฆ ภูเขา และลาํธารหรือ
ทะเลสาบ 

;.=.<.; รูปทรงบุคคล ในจิตรกรรมทงักาทั@งสี�ภาพจากแควน้คามปรากฏ
รูปทรงบุคคลพื@นฐาน 2 รูปแบบ คือ รูปทรงพระพุทธเจา้ และรูปทรงของพระโพธิสัตวป์างสงบ
แบบพระนางขฑิรวนีตารา โดยเห็นไดช้ดัวา่รูปทรงพระพุทธเจา้เป็นรูปทรงหลกัในรูปพระพุทธเจา้
แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค ์มีโครงสร้างแบบสามเหลี�ยมหนา้จั�ว แกนพระวรกายเป็นเส้นตรงซึ� ง
ให้ความรู้สึกสงบและมั�นคง และเป็นรูปทรงของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ในรูปนี@ แม้ว่าแต่ละ
พระองค์จะแสดงมุทราที�แตกต่างกัน นอกจากนี@ ยงัรูปทรงพระพุทธเจ้าย ังเป็นรูปทรงของ
พระพุทธเจา้ที�อยูใ่นรูปสัมโภคกายอีกดว้ย ไดแ้ก่ พระอกัโษภยะในจิตรกรรมทงัการูปพระมญัชุศรี 
� พระองค ์และพระอมิตายุสในจิตรกรรมทงัการูปพระนางสิตตารา โดยเพิ�มรายละเอียดของเครื�อง
ทรงแบบพระโพธิสัตวแ์ทนการทรงจีวร 

ส่วนรูปทรงแบบพระโพธิสัตวป์างสงบซึ� งโดยพื@นฐานเป็นรูปทรง
ของพระนางขฑิรวนีตารา ทาํใหเ้ห็นไดช้ดัเจนวา่เป็นรูปทรงที�ปรากฏในจิตรกรรมทงัการูปพระนาง
ตารา 21 พระองค์อย่างแน่นอน โดยพระนางตาราทั@งองค์ประธานและบริวารล้วนอยู่ในรูปทรง
ประเภทนี@ ซึ� งให้ความรู้สึกอ่อนชอ้ยดว้ยเส้นรอบนอกที�ลื�นไหล มีแกนเส้นพระวรกายเฉียงออกจาก
แกนเส้นตรงแนวดิ�ง รวมทั@งแกนเส้นแนวนอนของพระพกัตร์ไม่ขนานกบัเส้นตรงแนวนอน รูปพระ
นางสิตตาราในจิตรกรรมทงักาอีกรูปหนึ� งก็มีรูปทรงแบบพระโพธิสัตวเ์ดียวกนันี@  เวน้แต่ลกัษณะ
การประทบัที�เป็นวชัราสนะแบบพระพุทธเจา้ที�แสดงความสงบนิ�งมากกว่าการห้อยพระบาทขวา
ของพระนางขฑิรวนีตาราที�แสดงถึงภาวะกาํลงัเคลื�อนออกจากที�ประทบั 

โครงสร้างรูปทรงแบบพระโพธิสัตวป์างสงบยงัถูกใช้ในรูปพระ
มญัชุศรี � พระองค์อีกด้วย โดยเฉพาะรูปทรงของพระมญัชุศรีลาํดบัที� 4 หรือพระมญัชุโฆษะมี
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โครงสร้างที�เหมือนกบัรูปทรงของพระนางสิตตารา ส่วนรูปทรงของพระมญัชุศรีพระองค์อื�นก็มี
โครงสร้างที�ไม่แตกต่างกนัมากนกั โดยมีแกนพระวรกายและแกนเส้นแนวนอนของพระพกัตร์เฉียง
ไปในทิศทางตรงกนัขา้มกบัลกัษณะโครงสร้างของพระนางสิตตารา ทั@งนี@ เพื�อให้ลกัษณะการเอียง
พระวรกายสัมพนัธ์กบัพระกรขวาที�ยกขึ@น เช่น ในรูปพระมญัชุศรีองค์ประธาน และพระมญัชุศรี
บริวารลาํดบัที� 2, 3 และ 5 โดยเฉพาะรูปทรงของพระมญัชุศรีองคป์ระธานที�แสดงถึงความซบัซ้อน
ทางโครงสร้างรูปทรงมากกวา่ดว้ยพระกรพิเศษที�ถูกเพิ�มขึ@น 

นอกจากนี@ ยงัปรากฏรูปทรงที�ไม่ถูกจดัอยู่ในรูปทรงพื@นฐาน ไดแ้ก่ 
รูปทรงของพระอคัรสาวกซึ�งประทบัยนืแบบหนัเฉียงเขา้หาพระศากยมุนี ลกัษณะรูปทรงดงักล่าวนี@
ไดป้รากฏอยูใ่นจิตรกรรมทงัการูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองคข์องวดัโพธิ� เยน็ดว้ย
เช่นกนั รวมทั@งมีโครงสร้างรูปทรงเหมือนกบันางปราชญาสองพระองค์ของพระปัทมสัมภวะ ที�ผู ้
ศึกษาสันนิษฐานว่าน่าจะมีโครงสร้างตามแบบพระโพธิสัตวป์ระทบัยืน หรือไม่ก็ถูกวาดขึ@นเป็น
รูปทรงอิสระที�ตอ้งอาศยัความชาํนาญของผูว้าด 

;.=.<.< รูปทรงเครื&องทรงและเครื&องประดับ จีวรซึ� งเป็นเครื�องทรงของ
พระพุทธเจา้ในรูปนิรมานกายปรากฏเฉพาะในรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค ์ส่วน
อีก 3 ภาพล้วนปรากฏเครื� องทรงและเครื� องประดับแบบพระโพธิสัตว์ทั@ งหมด จีวรในรูป
พระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองคป์รากฏอยู ่2 รูปแบบที�คลา้ยคลึงกนั คือ รูปแบบแรกจีวร
ประกอบไปดว้ยสังฆาฏิ องัสะ และประคดอก ซึ� งปรากฏกบัพระศากยมุนีองคป์ระธาน (ภาพที� |6m 
ซ้าย) และรูปแบบที�สองจีวรมีเฉพาะสังฆาฏิและองัสะ ซึ� งปรากฏกบัพระพุทธเจา้บริวารที�มีขนาด
พระองคเ์ล็กกวา่ทั@งหมดรวมทั@งพระไภษชัยคุรุที�ประทบัอยูบ่นสุดของภาพดว้ย (ภาพที� |6m กลาง) 
จีวรแบบแรกสําหรับพระศากยมุนีมีลกัษณะการห่มจีวรที�เหมือนกบัที�ปรากฏในรูปพระธยานิพุทธ
เจา้ 5 พระองค์ของวดัโพธิ� เยน็ และเหมือนกบัในรูปพระไภษชัยคุรุจากกรุงลาซา นั�นคือ องัสะดา้น
ในถูกห่มไวใ้นระดบัพระอุระและรัดไวด้ว้ยประคดอก โดยปรากฏชายองัสะยาวจรดขอ้พระบาท 
ส่วนสังฆาฏิถูกห่มไวช้ั@นนอกโดยคลุมปิดพระองัสาทั@งสองขา้งและยาวปิดตลอดพระองคจ์นถึงพระ
ชงฆ ์ชายสังฆาฏิที�ดา้นหลงัพระกรขวาถูกนาํมาตวดัพาดไวก้บัตน้พระกรซา้ยอยา่งหลวม นอกจากนี@
ชายผา้องัสะและสังฆาฏิที�ข้อพระบาทยงัมีริ@ วแผ่ออกด้านข้างคล้ายกลีบดอกไม้ อีกทั@งปรากฏ
ลวดลายผา้ตกแต่งโดยเฉพาะลายของสังฆาฏิเป็นลวดลายตารางแบบพระสงฆจี์น 

แต่สาํหรับจีวรของพระพุทธเจา้บริวารถูกลดส่วนประกอบของจีวร
รวมทั@งความซับซ้อนของรูปทรง ไดแ้ก่ องัสะถูกห่มไวใ้นระดบัพระอุระและยาวคลุมจรดขอ้พระ
บาทเหมือนกนัแต่ไม่ปรากฏประคดอก ส่วนสังฆาฏิถูกห่มเฉียงปิดเฉพาะพระองัสาตลอดจนพระกร
ซ้ายและสังฆาฏิยาวปิดแค่พระเพลาเท่านั@น โดยมีลวดลายเป็นรูปกลมคลา้ยดอกไมข้นาดเล็กแทน
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ลายตาราง นอกจากนี@ ยงัมีจีวรอีกแบบซึ� งใชส้ําหรับพระอคัรสาวก (ภาพที� |6m ขวา) จีวรดงักล่าวมี
ส่วนประกอบเหมือนของพระศากยมุนีแต่มีรูปทรงที�ต่างออกไปตามการประทบัยืน นั�นคือ องัสะ
ยาวจรดขอ้พระบาทถูกห่มไวใ้นระดบัพระอุระและรัดดว้ยประคดอก และห่มทบัอย่างหลวมดว้ย
สังฆาฏิที�ยาวถึงพระชงฆแ์ละนาํชายสังฆาฏิดา้นขวามาพาดไวที้�พระกรซ้าย อีกทั@งสังฆาฏินี@ มีลาย
ตารางเหมือนกบัสังฆาฏิของพระศากยมุนีองคป์ระธาน 
 

     
 

ภาพที� |6m รายละเอียดจีวรสําหรับพระศากยมุนีองคป์ระธาน (ซา้ย) จีวรสาํหรับพระพุทธเจา้บริวาร 
 (กลาง) และจีวรสาํหรับพระอคัรสาวก (ขวา) ในรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั  
 |� พระองค ์จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 

 
ทางดา้นเครื�องทรงและเครื�องประดบัแบบพระโพธิสัตวป์างสงบที�

ปรากฏในจิตรกรรมทงัการูปพระมญัชุศรี � พระองค์ (ภาพที� |6n) รูปพระนางตารา 21 พระองค ์
และรูปพระนางสิตตารา นั@น ส่วนใหญ่ยงัคงมีส่วนประกอบเหมือนที�ปรากฏในจิตรกรรมทงักาที�ได้
อธิบายไวแ้ลว้ขา้งตน้ ไดแ้ก่ โธตี ผา้คาดเฉียง ผา้คลอ้งพระองัสา ศิราภรณ์ กุณฑล สร้อยพระศอเส้น
สั@ นและยาว พาหุรัด ทองพระกรและทองพระบาท เมื�อพิจารณาเครื� องทรงและเครื� องประดับ
โดยรวมในรูปพระมญัชุศรี � พระองคจ์ะเห็นไดว้า่พระมญัชุศรีองคป์ระธานและพระมญัชุศรีบริวาร
มีเครื�องทรงและเครื�องประดบัต่างกนัเล็กนอ้ยทั@งในแง่ของจาํนวนและความซบัซอ้นของรูปทรง 
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ภาพที� |6n เครื�องทรงและเครื�องประดบัแบบพระโพธิสัตวป์างสงบของพระมญัชุศรีองคป์ระธาน
 ในรูปพระมญัชุศรี � พระองค ์จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 

 
พระมญัชุศรีองคป์ระธานทรงโธตี 2 ชั@นโดยโธตีชั@นในเป็นผา้ริ@ว

หลากสียาวจรดขอ้พระบาทและแผ่ชายผา้โธตีออกดา้นขา้ง ห่มซ้อนด้วยโธตีชั@นนอกสีแดงขอบ
เขียวที�ยาวคลุมเฉพาะพระเพลา และปรากฏชายโธตีชั@นนอกนี@คลา้ยรูปสามเหลี�ยมพาดไวที้�พระชงฆ ์
โธตีทั@งสองชั@นนี@ ถูกผูกไวด้ว้ยแถบผา้สีนํ@ าเงิน อย่างไรก็ตามไม่ปรากฏผา้คาดเฉียงเป็นเครื�องทรง
ของพระมญัชุศรีองคป์ระธาน แต่กลบัปรากฏเสื@อสั@นสีขาวปิดคลุมรอบพระองัสาแทน เสื@อสั@นนี@ ไม่
แสดงถึงอิทธิพลว่าไดรั้บจากชาติใด แต่มีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัผา้ประดบัประติมากรรมรูปเคารพ
ของทิเบตเอง (ภาพที� |6�) ดงันั@นจึงอาจสันนิษฐานไดว้่าเสื@ อสั@ นเป็นเครื�องประดบัแบบทิเบตที�ได้
เพิ�มเขา้มาในงานจิตรกรรม ส่วนผา้คลอ้งพระองัสายงัคงปรากฏอยูเ่ช่นเดิมโดยมีลกัษณะคลา้ยถูกลม
พดัตลอดผืนผา้จนไม่สัมผสักบัพระองัสา แต่ปลิวอยู่รอบพระองัสาเป็นวงโคง้แทน ผา้คลอ้งพระ
องัสานี@ปรากฏริ@วตลอดทั@งผนืโดยมีเส้นรอบนอกเป็นเส้นโคง้เรียงต่อกนั ริ@วผา้ยงัปรากฏลกัษณะการ
มว้นจนเกิดเป็นรูปคลา้ยกลีบดอกไมแ้ละทิ@งชายผา้ที�ยาวใหป้ลิวขึ@นแบบซิกแซกอีกดว้ย (ภาพที� |66) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



557 

 
 

ภาพที� |6� ศิราภรณ์และเครื�องประดบัผา้ในประติมากรรมรูปเคารพของทิเบต วดัตร้าชี�กง 
 ชานกรุงลาซา 

 

 
 

ภาพที� |66 ริ@วผา้คลอ้งพระองัสารูปคลา้ยกลีบดอกไมแ้ละชายผา้ที�ปลิวขึ@นดา้นบนแบบซิกแซก ใน
 รูปพระมญัชุศรี � พระองค ์จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 
 

ลกัษณะของชายผา้ที�ปลิวขึ@นปรากฏอยู่ที�ชายผา้กรรเจียกของศิรา
ภรณ์เช่นกัน ศิราภรณ์รวมทั@งเครื� องประทบัทั@ งหมดของพระมัญชุศรีองค์ประธานมีสีส้มคล้าย
ทองแดง และเป็นเครื�องประดบัสําหรับพระโพธิสัตวด์งัจะเห็นไดว้า่ตาบรัตนะ 5 ตาบที�ประดบัศิรา
ภรณ์เป็นรูปหยดนํ@ า ตาบกลาง ตาบดา้นซ้ายและขวาสุดปรากฏลวดลายกนกประดบัเพิ�มดว้ย เหนือ
ศิราภรณ์ขึ@นไปเป็นพระเกศาที�มุ่นเป็นมวย 2 ชั@นของพระมญัชุศรีซึ� งประดบัดว้ยเม็ดรัตนะ (ภาพที� 
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788) ส่วนพาหุรัด ทองพระกรและทองพระบาทมีลกัษณะเป็นกาํไลกลมประดบักลีบดอกไมรู้ปตวั 
U และเมด็ทองกลม สร้อยพระศอเส้นสั@นและยาวอยา่งละเส้นนั@นก็ประดบัดว้ยทองเม็ดกลมเช่นกนั 
โดยเส้นสั@นประดบัไวที้�กลางพระอุระ ส่วนเส้นยาวประดบัเม็ดทองบริเวณขา้งพระถนัทั@งสองขา้ง
และกลางพระอุทร ส่วนกุณฑลมีลกัษณะคลา้ยตะขอประดบัดว้ยลวดลายกนก 
 

 
 

ภาพที� 788 ศิราภรณ์และมุ่นมวยพระเกศาของพระมญัชุศรีองคป์ระธาน ในรูปพระมญัชุศรี   
 � พระองคจิ์ตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 

 
ทางดา้นเครื�องทรงและเครื�องประดบัของพระมญัชุศรีบริวาร 4 

พระองค ์(ภาพที� 785 – 787) นั@นปรากฏทั@งเหมือนและแตกต่างกนัออกไป ไดแ้ก่ ทุกพระองคท์รงโธ
ตี 2 ชั@นเหมือนกบัพระมญัชุศรีองคป์ระธาน แต่โธตีทั@งสองชั@นต่างเป็นผา้สีเดียวประดบัลวดลายและ
ไม่ปรากฏชายโธตีชั@นนอกพาดไวที้�พระชงฆ ์ส่วนผา้คลอ้งพระองัสาที�ทุกพระองคมี์เหมือนกนันั@น
ปรากฏวา่ริ@วผา้แนบคลุมพระองัสาทั@งสองขา้งและทิ@งชายผา้ให้ปลิวขึ@นเป็นริ@วสู่ดา้นบนทุกพระองค ์
ยกเวน้ลกัษณะการห่มผา้คลอ้งพระองัสาของพระมญัชุศรีลาํดบัที� 4 ซึ� งมีผา้คลอ้งพระองัสาปิดคลุม
ทั@งพระวรกายส่วนบนและไม่ปรากฏชายผา้ และพระมญัชุศรีลาํดบัที� 5 ที�ชายผา้คลอ้งพระองัสาถูก
ปล่อยให้ยาวลงสู่ดา้นล่าง ทางดา้นเครื�องประดบัของพระมญัชุศรีบริวารนั@นมีสีทองสุกสว่าง อนั
ไดแ้ก่ ศิราภรณ์ ซึ� งมีลกัษณะโดยรวมเหมือนกบัศิราภรณ์ของพระมญัชุศรีองค์ประธานแต่รัตนะที�
ประดับที�มุ่นมวยพระเกศามีจาํนวนที�น้อยกว่า กุณฑล พาหุรัด ทองพระกรและทองพระบาทมี
ลกัษณะเหมือนกาํไลทองผิวเรียบและบา้งประดบัดว้ยเม็ดทองกลม สร้อยพระศอเส้นสั@นและยาวก็
ประดบัดว้ยเม็ดทองกลมเช่นเดียวกนัโดยมีตาํแหน่งของเม็ดทองเหมือนกบัสร้อยพระศอของพระ
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มญัชุศรีพระองคห์ลกั หากแต่ต่างกนัเฉพาะจาํนวนของสร้อยพระศอเส้นสั@น นอกจากนี@พระมญัชุศรี
บริวารทุกพระองคย์งัไม่ปรากฏการทรงผา้คาดเฉียง ยกเวน้พระมญัชุศรีลาํดบัที� l เท่านั@น ดา้นพระ
อกัโษภยะซึ� งเป็นพระธยานิพุทธเจา้ในรูปนิรมานกายที�ปรากฏในจิตรกรรมทงักานี@ ก็มีเครื�องทรง
และเครื�องประดบัไม่แตกต่างจากพระมญัชุศรีบริวารเท่าใดนกั (ภาพที� 78�) 
 

 
 

ภาพที� 785 เครื�องทรงและเครื�องประดบัของพระมญัชุศรีบริวารลาํดบัที� l ในรูปพระมญัชุศรี  
 � พระองค ์จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 
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ภาพที� 78l เครื�องทรงและเครื�องประดบัของพระมญัชุศรีบริวารลาํดบัที� | ในรูปพระมญัชุศรี  
 � พระองค ์จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 

 

 
 

ภาพที� 78| เครื�องทรงและเครื�องประดบัของพระมญัชุศรีบริวารลาํดบัที� 7 ในรูปพระมญัชุศรี  
 � พระองค ์จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 
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ภาพที� 787 เครื�องทรงและเครื�องประดบัของพระมญัชุศรีบริวารลาํดบัที� � ในรูปพระมญัชุศรี  
 � พระองค ์จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 

 

 
 

ภาพที� 78� เครื�องทรงและเครื�องประดบัของพระอกัโษภยะ ในรูปพระมญัชุศรี � พระองค ์ 
 จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 
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เครื� องทรงและเครื� องประดับที�ปรากฏในรูปพระนางตารา l5 
พระองคก์็มีแบบแผนเช่นเดียวกบัในรูปพระมญัชุศรี � พระองคที์�เครื�องทรงและเครื�องประดบัของ
องคป์ระธานจะแสดงความวิจิตรงดงามและซบัซ้อนมากกว่าองค์บริวาร เครื�องทรงของพระนางข
ฑิรวนีตาราองคป์ระธาน (ภาพที� 78m) นอกจากประกอบไปดว้ยโธตีซึ� งทรงอยู่ | ชั@น ผา้คลอ้งพระ
องัสา และเสื@อสั@ นแบบทิเบตในรูปทรงที�คลา้ยกบัพระมญัชุศรีองค์ประธานแล้ว ยงัไดท้รงผา้คาด
เฉียงสีขาวเพิ�มเขา้ไปดว้ย อีกทั@งเครื�องประดบัรวมทั@งมุ่นมวยพระเกศาที�มีส่วนประกอบเหมือนกบั
ของพระมญัชุศรียงัไดเ้พิ�มเติมความวิจิตรงดงามให้มากขึ@นและมีสีทอง เช่น เพิ�มลวดลายดอกไม ้
กนกและพู่ห้อยให้วิจิตรมากขึ@นบริเวณศิราภรณ์ (ภาพที� 78n) สร้อยพระศอเส้นยาวเพิ�มสายอุบะให้
หอ้ยปรกพระองัสาทั@งสองขา้ง (ภาพที� 78� บน) ทรงเข็มขดัสร้อยทองซึ� งมีพู่อุบะคาดทบับริเวณบั@น
พระองค ์(ภาพที� 78� ล่าง) ทองพระกรและทองพระบาทประดบัดว้ยเมด็ทองหลายเม็ดโดยรอบ เป็น
ตน้ 
 

 
 

ภาพที� 78m เครื�องทรงและเครื�องประดบัแบบพระโพธิสัตวป์างสงบของพระนางขฑิรวนีตารา ในรูป
 พระนางตารา l5 พระองค ์จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 
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ภาพที� 78n ศิราภรณ์และมุ่นมวยพระเกศาของพระนางขฑิรวนีตารา ในรูปพระนางตารา  
 l5 พระองค ์จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 

 

 
 

 
 

ภาพที� 78� รายละเอียดสร้อยพระศอเส้นยาวเพิ�มสายอุบะ (บน) และเขม็ขดัสร้อยทองซึ�งมีพูอุ่บะ
 คาดทบับริเวณบั@นพระองค ์(ล่าง) ของพระนางขฑิรวนีตารา ในรูปพระนางตารา  
 l5 พระองค ์จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 
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ด้านพระนางตาราบริวารอีก l8 พระองค์มี เครื� องทรงและ
เครื�องประดบั นอ้ยกวา่หรือซบัซ้อนนอ้ยกวา่พระนางขฑิรวนีตาราองคป์ระธาน ที�เห็นไดช้ดัเจนคือ
การทรงโธตีเพียง l ชั@น ไม่ทรงเสื@อสั@ นแบบทิเบต ศิราภรณ์รัตนะ � ตาบมีลกัษณะที�เรียบง่ายกว่า 
และสร้อยพระศอทั@งเส้นสั@นและยาวไม่ปรากฏอุบะหอ้ย รวมทั@งไม่ปรากฏเข็มขดัทองที�บั@นพระองค ์
เมื�อพิจารณาถึงเครื�องทรงและเครื�องประดบัของพระนางตาราบริวาร l8 พระองคแ์ลว้จะเห็นไดว้่า
ปรากฏความแตกต่างระหวา่งกนั ไดแ้ก่ มีบางพระองคเ์ท่านั@นที�ทรงผา้คาดเฉียง (ภาพที� 786 ซ้าย) ผา้
คลอ้งพระองัสาบา้งปลิวเป็นริ@วตลอดผืนผา้ (ภาพที� 786 ขวา) เหมือนกบัของพระนางขฑิรวนีตารา
หรือของพระมญัชุศรีองคป์ระธานในภาพที�แลว้ หรือบา้งก็เป็นผา้คลอ้งพระองัสาที�ปิดทบัพระองัสา
ทั@งสองขา้ง (ภาพที� 758 ซ้าย) ชายผา้คล้องพระองัสาบา้งปลิวขึ@นสู่ด้านบน บ้างทิ@งให้ยาวตรงสู่
ดา้นล่าง (ภาพที� 758 ขวา) โดยลกัษณะความแตกต่างเหล่านี@ ไม่สัมพนัธ์กนัแบบสมมาตรเป็นตน้ว่า
พระนางตาราที�ประทบัอยู่ตรงกนัขา้มไม่จาํเป็นตอ้งมีเครื�องทรงเหมือนกนั นอกจากนี@ ยงัปรากฏ
เครื�องประดบัของพระนางตาราวรรณะทองเป็นสีส้มเหมือนทองแดงซึ� งทาํให้ต่างจากพระองคอื์�น
ซึ� งมีเครื�องประดบัเป็นสีทอง ทั@งนี@ เป็นไปไดว้า่ผูว้าดไม่ตอ้งการใหสี้ของเครื�องประดบัซํ@ ากบัวรรณะ 
และช่วยเพิ�มความโดดเด่นใหแ้ก่รูปพระนางตาราบริวารวรรณะทองอีกดว้ย 

 

   
 

ภาพที� 786 รายละเอียดพระนางตาราบริวารที�ทรงผา้คาดเฉียง (ซา้ย) และพระนางตาราบริวารที�ทรง
 ผา้คลอ้งพระองัสาปลิวเป็นริ@วตลอดผืนผา้ (ขวา) ในรูปพระนางตารา l5 พระองค ์ 
 จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 
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ภาพที� 758 รายละเอียดพระนางตาราบริวารที�ทรงผา้คลอ้งพระองัสาที�ปิดทบัพระองัสาทั@งสองขา้ง
 (ซา้ย) และพระนางตาราบริวารที�มีชายผา้คลอ้งพระองัสายาวตรงสู่ดา้นล่าง (ขวา) ในรูป 
 พระนางตารา l5 พระองค ์จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 

 
สําหรับในรูปพระนางสิตตาราปรากฏเพียงพระองคแ์ละพระอมิตา

ยสุซึ� งเป็นพระธยานิพุทธเจา้ในรูปสัมโภคกายประทบัอยูเ่หนือพระองคเ์ท่านั@น หากเทียบกบัรูปพระ
มญัชุศรี � พระองคแ์ละรูปพระนางตารา l5 พระองคใ์นขา้งตน้จะเห็นไดว้า่พระนางสิตตารามีเครื�อง
ทรงและเครื� องประดับที�เรียบง่าย (ภาพที� 755) มากกว่าตาํแหน่งองค์ประธานของทั@งสองภาพ 
พระองคท์รงโธตี l ชั@นโดยชั@นในเป็นโธตีแถบริ@วหลากสีและชั@นนอกเป็นโธตีสีแดงคลุมเฉพาะพระ
เพลา ไม่ปรากฏชายโธตีพาดไวที้�พระชงฆ์ พระองค์ไม่ทรงผา้คาดเฉียงหรือเสื@อสั@ นแบบทิเบต แต่
ยงัคงมีผา้คลอ้งพระองัสาที�มีริ@ วระลอกทั�วผืนและมีชายผา้ปลิวขึ@นด้านบนเหมือนของพระนางข
ฑิรวนีตาราและพระมัญชุศรี ด้านเครื� องประดับทองทรงศิราภรณ์ตาบรัตนะ � ตาบโดยตาบมี
ลกัษณะเหมือนจินดามณีที�มีเปลวไฟสีเหลืองกาํลงัพวยพุง่ พระเกศาที�มุ่นเป็นมวยเหนือพระเศียรไม่
ปรากฏการตกแต่งดว้ยเครื�องทองใด ๆ (ภาพที� 75l) ส่วนกุณฑล พาหุรัด ทองพระกรและทองพระ
บาทมีลักษณะเหมือนกําไลผิวเรียบประดับเพิ�มด้วยเม็ดรัตนะรูปหยดนํ@ าหรือเม็ดทองกลม 
เช่นเดียวกบัสร้อยพระศอเส้นสั@น l เส้นและเส้นยาว 5 เส้นที�เป็นสายสร้อยทองเรียบประดบัดว้ยเม็ด
ทองกลมในตาํแหน่งที�เหมือนกบัเครื�องประดบัของพระโพธิสัตวพ์ระองค์อื�นที�ไดอ้ธิบายไปแล้ว
ขา้งตน้ 
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ภาพที� 755 เครื�องทรงและเครื�องประดบัแบบพระโพธิสัตวป์างสงบของพระนางสิตตารา ในรูป 
 พระนางสิตตารา จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 

 

 
 

ภาพที� 75l ศิราภรณ์และมุ่นมวยพระเกศาของพระนางสิตตารา ในรูปพระนางสิตตารา  
 จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 
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ดา้นเครื�องทรงและเครื�องประดบัของพระอมิตายุส (ภาพที� 75|) ก็
แสดงถึงความเรียบง่ายไม่แตกต่างกนั แต่ก็ไดแ้สดงความซบัซ้อนและวิจิตรให้นอ้ยกวา่พระนางสิต
ตาราองค์ประธานของภาพ เช่น ตาบของศิราภรณ์มีขนาดเล็กมากจนคลา้ยเป็นจุดสีทอง n จุด การ
ทรงโธตีสีเดียว l ชั@น หรือการทรงสร้อยพระศอเส้นสั@นเพียงเส้นเดียว เป็นตน้ 
 

 
 

ภาพที� 75| เครื�องทรงและเครื�องประดบัของพระอมิตายสุ ในรูปพระนางสิตตารา จิตรกรรมทงักา
 ของมูลนิธิพนัดารา 

 
;.=.<.= รูปทรงประภาวลี ลกัษณะของประภาวลีที�ปรากฏในจิตรกรรมทงั

กาจากแควน้คามทั@งสี�ภาพนี@  มีลกัษณะร่วมกนัประการหนึ�ง คือ ประภาวลีเป็นระนาบสีเรียบ หากมี
ขอบประภามณฑลก็เป็นสีเรียบเช่นกนั โดยเฉพาะอย่างยิ�งจิตรกรรมทงักา | ภาพจากเมืองชมัโดที�
วาดโดยศิลปินคนเดียวกนันั@นแสดงประภาวลีชั@นเดียวและไม่ใช่สีนํ@ าเงินเขม้ตามแบบที�นิยมใน
จิตรกรรมทงักาทิเบตทั�วไป ประภาวลีในรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั |� พระองค์ (ภาพที� 
757) ส่วนใหญ่เป็นแบบเดียวกนัทั@งหมด โดยมีประภาวลีสีนํ@าเงินเขม้และประภามณฑลสีส้มเป็นรูป
วงกลม อีกทั@ งปรากฏแถบเส้นขนาดเล็กสีส้มอ่อนบริเวณรอยต่อระหว่างประภาวลีและ
ประภามณฑล ยกเวน้ประภาวลีของพระอคัรสาวกที�มีลักษณะเป็นรูปรีสีนํ@ าเงินเข้มไม่ปรากฏ
ประภามณฑลและมีศิรประภากลมสีเขียวเขม้ แมว้า่ลกัษณะประภาวลีของพระพุทธเจา้ทุกพระองค์
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ในจิตรกรรมทงักานี@ จะเหมือนกนั แต่ก็แสดงถึงความแตกต่างระหวา่งกนัที�สีของศิรประภากลมซึ� ง
จากการสังเกตจะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าวรรณะขาว เหลืองและเขียวจะมีศิรประภาสีเขียว 
พระพุทธเจา้วรรณะแดงจะมีศิรประภาสีฟ้าอ่อน และพระพุทธเจา้ที�มีวรรณะนํ@ าเงินจะมีศิรประภาสี
แดง ดงันั@นการจดัวางสีของศิรประภาจึงไม่เป็นไปตามแบบสมมาตร แต่ขึ@นอยู่กบัความเหมาะสม
กบัวรรณะของพระพุทธเจา้แทน 
 

     
 

ภาพที� 757 รายละเอียดประภาวลีระนาบสีเรียบของพระศากยมุนีองคป์ระธาน (ซา้ย) ประภาวลี
 ระนาบสีเรียบของพระพุทธเจา้บริวาร (กลาง) และประภาวลีระนาบสีเรียบรูปรีของพระ
 อคัรสาวก (ขวา) ในรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั |� พระองค ์จิตรกรรมทงักาของ
 มูลนิธิพนัดารา 

 
ส่วนลักษณะประภาวลีในจิตรกรรมทงักาจากเมืองชัมโด 3 ภาพ

แสดงออกถึงรูปแบบเฉพาะของศิลปิน ดงัจะเห็นไดจ้ากศิรประภาและประภาวลีรูปกลมเป็นระนาบ
สีเดียวทั@งองคป์ระธานและบริวารของภาพ โดยเฉพาะอยา่งยิ�งการใชป้ระภาวลีโปร่งแสงเป็นวงรอบ
นอกสําหรับองคป์ระธานของภาพ ดงัเห็นไดใ้นรูปพระนางขฑิรวนีตาราและพระนางสิตตารา ใน
รูปพระมญัชุศรี � พระองค์นั@นองค์ประธานของภาพมีศิรประภากลมสีเขียวอ่อนทบัซ้อนอยู่บน
ประภาวลีสีขาวกลมซึ� งปรากฏแถบสีนํ@ าเงินเขม้อยู่รอบนอกอย่างบางเบา (ภาพที� 75� ซ้าย) ส่วน
ประภาวลีสาํหรับบุคคลบริวารในภาพนี@ มี 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ ศิรประภาและประภาวลีสีเขียวอ่อนขอบ
ขาวใชส้ําหรับพระมญัชุศรีบริวารลาํดบัที� 2 และ 3 ซึ� งมีวรรณะแดง (ภาพที� 75� กลาง) อีกลกัษณะ
หนึ�งคือศิรประภาสีเขียวเขม้บนประภาวลีสีส้มขอบขาวโดยใชส้ําหรับพระมญัชุศรีบริวารลาํดบัที� 4 
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และ 5 รวมทั@งใช้สําหรับพระอกัโษภยะดว้ย (ภาพที� 75� ขวา) โดยบุคคล  3 พระองค์นี@ ต่างแสดง
วรรณะนํ@ าเงินหรือสีนํ@ าเงินปรากฏอยา่งโดดเด่น ดงันั@นจะเห็นไดว้า่ในรูปพระมญัชุศรี � พระองค์นี@
นอกจากสีของประภาวลีจะถูกจดัในตาํแหน่งที�สมมาตรแลว้ ยงัเป็นสีที�เหมาะสมกบัวรรณะของ
บุคคลภายในภาพเพื�อใหเ้กิดความโดดเด่นขึ@นอีกดว้ย 
 

     
 

ภาพที� 75� รายละเอียดประภาวลีระนาบสีเรียบของพระมญัชุศรีองคป์ระธาน (ซา้ย) ประภาวลี
 ระนาบสีเรียบของพระมญัชุศรีบริวารลาํดบัที� l (กลาง) และประภาวลีระนาบสีเรียบ 
 ของพระอกัโษภยะ (ขวา) ในรูปพระมญัชุศรี � พระองค ์
 จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 

 
สําหรับรูปพระนางตารา 21 พระองค์ พระนางขฑิรวนีตาราองค์

ประธานมีศิรประภากลมสีแดงสดบนประภาวลีกลมสีขาว ทั@งยงัปรากฏประภาวลีโปร่งแสงซึ� งมี
ขอบเป็นสีแดงและเขียวอ่อนอยา่งเบาบางซอ้นอยูร่อบนอกอีกดว้ย (ภาพที� 75m ซา้ย) ประภาวลีโปร่ง
แสงนี@ ไม่ปรากฏกบัพระนางตาราบริวารที�มีเพียงศิรประภาและประภาวลีเหมือนกบัองค์ประธาน 
(ภาพที� 75m กลาง) แต่แตกต่างกนัออกไปดว้ยสีต่าง ๆ แมว้่าการจดัสีศิรประภาและประภาวลีจะดู
เหมือนไม่สัมพนัธ์กบัตาํแหน่งของพระนางตาราบริวารแบบสมมาตร ถึงกระนั@นสีของศิรประภา
และประภาวลีของพระนางตาราในลาํดบัที� 11 เป็นตน้มาก็แสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ดงักล่าว
ตามแบบสมมาตรได ้มีเพียงพระนางตาราลาํดบัที� 19 ซึ� งประทบัอยูกึ่� งกลางภาพในตาํแหน่งล่างสุด
เท่านั@นที�มีประภาวลีสีขาวอย่างเดียว (ภาพที� 75m ขวา) ในรูปพระนางสิตตาราก็มีประภาวลีเป็นสี
ขาวเพียงอยา่งเดียวเช่นกนั (ภาพที� 75n ซ้าย) แต่ก็ปรากฏประภาวลีโปร่งแสงขอบสีแดงและเหลือง
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บางเบาซอ้นอยูร่อบนอกเหมือนกบัประภาวลีของพระนางขฑิรวนีตาราองคป์ระธาน ส่วนพระอมิตา
ยุสซึ� งเป็นบริวารในภาพนี@ มีศิรประภาและประภาวลีสีเขียวขอบขาว (ภาพที� 75n ขวา) เช่นเดียวกบั
พระมญัชุศรีบริวารที�ไดก้ล่าวไปแลว้ ฉะนั@นจะเห็นไดว้า่ประภาวลีโปร่งแสงเป็นลกัษณะความวิจิตร
ประการหนึ�งที�ถูกใชส้าํหรับองคป์ระธานของภาพ 

 

     
 

ภาพที� 75m รายละเอียดประภาวลีระนาบสีเรียบและโปร่งแสงของพระนางขฑิรวนีตารา (ซา้ย)
 ประภาวลีระนาบสีเรียบของพระนางตาราบริวาร (กลาง) และประภาวลีสีขาวที�ไม่มี 
 ศิรประภาของพระนางตาราบริวารลาํดบัที� 56 (ขวา) ในรูปพระนางตารา l5 พระองค ์
 จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 
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ภาพที� 75n รายละเอียดประภาวลีระนาบสีขาวและโปร่งแสงของพระนางสิตตารา (ซา้ย) และ
 ประภาวลีระนาบสีเรียบของพระอมิตายสุ (ขวา) ในรูปพระนางสิตตารา จิตรกรรมทงักา 
 ของมูลนิธิพนัดารา 

 
;.=.<.: รูปทรงอาสนะ จากการศึกษาจิตรกรรมทงักาทั@งของวดัโพธิ� เยน็และ

ของมูลนิธิพนัดาราในขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ความแตกต่างของปัทมาสนะเป็นลกัษณะทางพุทธศิลป์
ประการหนึ� งที�บ่งชี@ ความสําคญัของบุคคลภายในภาพ ในจิตรกรรมทงักา 7 ภาพจากแควน้คามก็
แสดงความแตกต่างของปัทมาสนะตามบทบาทดงักล่าวเช่นกนั โดยปัทมาสนะขององคป์ระธานมกั
เป็นปัทมาสนะกลีบบวัหงายหลากสีและปัทมาสนะของบุคคลบริวารมกัเป็นปัทมาสนะกลีบบวั
หงายหรือคว ํ�าสีเดียวทั@งในรูปพระพุทธเจ้าแห่งการปลงอาบติั |� พระองค์ รูปพระมญัชุศรี � 
พระองคแ์ละรูปพระนางตารา l5 พระองค ์ยกเวน้รูปพระนางสิตตาราที�ปัทมาสนะขององคป์ระธาน
และพระพุทธเจา้บริวารมีลกัษณะเหมือนกนัโดยแตกต่างกนัเพียงแค่ขนาดเท่านั@น อย่างไรก็ตาม
เหนือฝักบวัของปัทมาสนะเหล่านี@ลว้นปรากฏฐานจนัทร์แบนสีขาวซึ� งเป็นสัญลกัษณ์ตามประติมาน
วทิยาสาํคญัพระพุทธเจา้และพระโพธิสัตวป์างสงบ 

ในรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั |� พระองค์ มีปัทมาสนะ
กลีบบวัหงายหลากสีสําหรับพระศากยมุนีองค์ประธาน (ภาพที� 75� บน) โดยกลีบนอกมีสีฟ้าอ่อน
และเขียวอ่อน กลีบในสีส้มและแดง อีกทั@งปรากฏกลีบนอกสุดดา้นล่างสีเขียวและกลีบสีชมพูอ่อนที�
อยู่ใกลฝั้กบวัดา้นใน นอกจากนี@ ยงัปรากฏอาสนะประดบัดว้ยรูปสิงห์หิมะสีขาวพร้อมดว้ยผา้ทิพย์
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รองรับปัมาสนะของพระศากยมุนีไวอี้กชั@นหนึ� งดว้ย ทางดา้นพระพุทธเจา้บริวาร พระไภษชัยคุรุ 
และพระอคัรสาวกต่างประทบับนปัทมาสนะกลีบบวัคว ํ�าสีชมพูเขม้โดยกลีบมีลกัษณะเป็นรูปโคง้
หยกั (ภาพที� 75� ล่าง) 

 

 
 

 
 

ภาพที� 75� รายละเอียดปัทมาสนะกลีบบวัหงายหลากสีของพระศากยมุนีองคป์ระธาน (บน) และ 
 ปัทมาสนะของพระพุทธเจา้บริวาร (ล่าง) ในรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั   
 |� พระองค ์จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 

 

 
 

ภาพที� 756 ปัทมาสนะกลีบบวัหงายหลากสีของพระมญัชุศรีในรูปพระมญัชุศรี � พระองค ์ 
 จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 
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ภาพที� 7l8 รายละเอียดปัทมาสนะกลีบบวัคว ํ�าสีชมพอู่อนและมีกลีบเป็นโคง้หยกัของพระมญัชุศรี
 บริวารลาํดบัที� l (บน) ปัทมาสนะกลีบบวัหงายสีชมพเูขม้โดยมีกลีบกลมยอดแหลมของ
 พระมญัชุศรีบริวารลาํดบัที� 7 (กลาง) และปัทมาสนะกลีบบวัหงายสีชมพเูขม้กลีบโคง้
 หยกัของพระอกัโษภยะ (ล่าง) ในรูปพระมญัชุศรี � พระองค ์จิตรกรรมทงักาของ 
 มูลนิธิพนัดารา 
 

ปัทมาสนะของพระมญัชุศรีองค์ประธาน (ภาพที� 756) มีลกัษณะ
เป็นกลีบบวัหงายโดยกลีบนอกมีสีนํ@ าเงินเขม้และสีเขียวเขม้และกลีบในมีสีแดงสดและสีแดงหม่น 
นอกจากนี@ยงัปรากฏกลีบรองดา้นล่างมีสีนํ@าเงินเขม้และเขียวเขม้ รวมทั@งปรากฏกลีบสีชมพูอ่อนเป็น
กลีบดา้นในสุดที�ใกลก้บัฝักบวัสีเขียวเขม้ ปัทมาสนะนี@ปรากฏขึ@นจากกา้นบวัที�ผดุขึ@นกลางทะเลสาบ
ทาํให้ปรากฏกา้นขนาดใหญ่อยูเ่บื@องล่างปัทมาสนะ รวมทั@งปรากฏใบไมท้ั@งสีเขียวอ่อนเขม้ประดบั
อยูร่อบปัทมาสนะซึ� งลกัษณะของใบเป็นริ@วแฉกตามที�นิยมในพุทธศิลป์ของทิเบต ส่วนปัทมาสนะ
ของพระมญัชุศรีบริวารและพระอักโษภยะแบ่งได้ l ลักษณะซึ� งความแตกต่างจะสัมพนัธ์กับ
ตาํแหน่งของบุคคลบริวารเช่นเดียวกนักบักรณีความแตกต่างของประภาวลี ไดแ้ก่ ปัทมาสนะกลีบ
บวัคว ํ�าสีชมพูอ่อนและมีกลีบเป็นโคง้หยกั ซึ� งใชก้บัพระมญัชุศรีลาํดบัที� l และ | (ภาพที� 7l8 บน) 
ทั@งนี@พระมญัชุศรีลาํดบัที� | ทรงประทบับนสิงห์พาหนะซึ� งยืนอยูบ่นปัทมาสนะดงักล่าว อีกลกัษณะ
หนึ� งคือปัทมาสนะกลีบบวัหงายสีชมพูเขม้โดยมีกลีบกลมยอดแหลมซึ� งใช้สําหรับพระมญัชุศรี
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ลาํดบัที� 7 และ � (ภาพที� 7l8 กลาง) ส่วนปัทมาสนะของพระอกัโษภยะก็มีสีชมพูเขม้เช่นกนัแต่มี
กลีบบวัหงายเป็นรูปโคง้หยกั (ภาพที� 7l8 ล่าง) 
 

 
 

ภาพที� 7l5 ปัทมาสนะกลีบบวัหงายหลากสีของพระนางขฑิรวนีตาราในรูปพระนางตารา  
 l5 พระองค ์จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 

 

 
 

 
 

ภาพที� 7ll รายละเอียดปัทมาสนะกลีบบวัหงายที�มีกลีบกลมยอดแหลม (บน) และปัทมาสนะกลีบ
 บวัหงายที�มีกลีบโคง้หยกั (ล่าง) ของพระนางตาราบริวารในรูปพระนางตารา  
 l5 พระองค ์จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 
 

ปัทมาสนะของพระนางขฑิรวนีตารา (ภาพที� 7l5) ในรูปพระนาง
ตารา l5 พระองค์ก็มีลกัษณะเหมือนกบัปัทมาสนะของพระมญัชุศรีองค์ประธานทั@งลกัษณะกลีบ
หงาย สีของกลีบแต่ละชั@นและการปรากฏกา้นบวัที�ผุดขึ@นจากทะเลสาบ อย่างไรก็ตามปัทมาสนะ
ของพระนางขฑิรวนีตารามีกลีบนอกแถวล่างสุด l ชั@นโดยมีกลีบสีแดงเพิ�มขึ@นอีกชั@นหนึ�ง และยงัได้
เพิ�มดอกบวัทั@งตูมและบานประดบัรอบปัทมาสนะนอกเหนือจากใบไมอ้ยา่งเดียวดว้ย ทางดา้นปัทมา
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สนะของพระนางตาราบริวารอีก l8 พระองคต่์างแสดงลกัษณะที�หลากหลายแต่ลว้นเป็นปัทมาสนะ
สีเดียว อนัไดแ้ก่ ปัทมาสนะกลีบกลมยอดแหลมซึ� งมีทั@งแบบบวัหงาย (ภาพที� 7ll บน) และบวัคว ํ�า 
มีทั@งสีชมพูอ่อนและสีส้มอ่อน และบา้งก็ไม่ปรากฏกลีบแถวล่างสุด อีกรูปลกัษณะคือปัทมาสนะ
กลีบโคง้หยกัซึ� งมีทั@งแบบบวัหงาย (ภาพที� 7ll ล่าง) และบวัคว ํ�าเช่นกนัโดยปรากฏสีชมพูอ่อนเพียง
สีเดียว 
 

 
 

ภาพที� 7l| ปัทมาสนะแบบกลีบบวัหงายและมีกลีบโคง้หยกัสีชมพขูองพระนางสิตตาราใน 
 รูปพระนางสิตตารา จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 
 

 
 

ภาพที� 7l7 ปัทมาสนะแบบกลีบบวัหงายและมีกลีบโคง้หยกัสีชมพขูองพระอมิตายสุ 
 ในรูปพระนางสิตตารา จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 

 
ปัทมาสนะแบบกลีบบวัหงายและมีกลีบโคง้หยกัสีชมพูนอกจากถูก

ใชเ้ป็นปัทมาสนะสาํหรับพระอมิตายสุ (ภาพที� 7l7) ซึ� งเป็นบุคคลบริวารในรูปพระนางสิตตาราแลว้ 
ยงัใช้เป็นปัทมาสนะสําหรับพระนางสิตตาราองค์ประธานของภาพอีกด้วย (ภาพที� 7l|) ถึง
กระนั@นปัทมาสนะของพระนางสิตตาราก็ปรากฏก้านบวัผุดขึ@ นจากพื@นดินรองรับปัทมาสนะนี@
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รวมทั@งยงัประดบัรอบปัทมาสนะดว้ยใบไมแ้บบแฉกและแบบใบหยกัรีรวมทั@งดอกไมตู้ม เพื�อแสดง
ถึงบทบาทอนัเด่นชดัขององคป์ระธานในภาพ 

;.=.<.> รูปทรงดอกไม้ เมื�อพิจารณาประภาวลีของจิตรกรรมทงักาจาก
แควน้คามจะเห็นไดว้า่มีเพียงประภาวลีของพระศากยมุนีในรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั |� 
พระองคเ์ท่านั@นที�ถูกประดบัเบื@องหลงัดว้ยดอกไมเ้หมือนที�ปรากฏในจิตรกรรมทงักาอื�นที�ไดศึ้กษา
มาแลว้ขา้งตน้ ส่วนจิตรกรรมทงักาอีก | ภาพจากเมืองชมัโดไม่ปรากฏดอกไมป้ระดบัเบื@องหลงั
ประภาวลี ดอกไมที้�ประดบัเบื@องหลงัประภาวลีของพระศากยมุนี (ภาพที� 7l�) มีลกัษณะเหมือน
ดอกโบตัOนแบบจีนและมีสีชมพเูขม้ และมีใบไมแ้บบแฉกประดบัร่วม ตาํแหน่งของดอกปรากฏอยู ่7 
ตาํแหน่งรอบประภาวลีโดยยอดบนสุดของประภาวลีมีใบบวัขนาดใหญ่รองรับปัทมาสนะของพระ
ไภษชัยคุรุ (ภาพที� 7lm) และยงัปรากฏกา้นดอกไมป้ระดบัไวที้�ขา้งประภาวลีของพระองคด์ว้ย ซึ� ง
ดอกไมนี้@ มีกลีบยาวรีซึ� งดูเรียบง่ายกวา่ดอกโบตัOนรอบประภาวลีของพระศากยมุนี 

 

 
 

ภาพที� 7l� ดอกไมป้ระดบัเบื@องหลงัประภาวลีของพระศากยมุนีในรูปพระพุทธเจา้แห่งการ 
 ปลงอาบติั |� พระองค ์จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 

 

 
 

ภาพที� 7lm ใบบวัขนาดใหญ่รองรับปัทมาสนะของพระไภษชัยคุรุในรูปพระพุทธเจา้แห่งการ 
 ปลงอาบติั |� พระองค ์จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 
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สําหรับดอกไมที้�ปรากฏในจิตรกรรมทงักาจากเมืองชมัโด | ภาพ
มกัมีบทบาทเป็นสัญลกัษณ์ประจาํพระองค์หรือรองรับสัญลกัษณ์ประจาํพระองค์ โดยส่วนใหญ่
หากเป็นดอกบวัรองรับสัญลกัษณ์ประจาํพระองคม์กัถูกสร้างให้มีลกัษณะดอกที�เรียบง่าย กลีบยาวรี
สีชมพแูละบานออกอยา่งเตม็ที�จนบางครั@ งปรากฏเกสรอยูภ่ายใน เช่น ดอกไมร้องรับสัญลกัษณ์ปุสต
กะในรูปพระมญัชุศรี � พระองค์ (ภาพที� 7ln) ต่างจากดอกไมส้ัญลกัษณ์ในรูปพระนางตารา l5 
พระองค ์  และรูปพระนางสิตตารา ที�ดอกบวัสัญลกัษณ์ถูกวาดให้มีกลีบนอกบานออกโดยกลีบดา้น
ในกึ�งตูมกึ�งบานและปรากฏเกสรภายในเล็กนอ้ย ทั@งนี@ดอกปัทมะของพระนางสิตตารา (ภาพที� 7l6) 
มีกลีบที�เรียวแหลมและเรียบง่ายกวา่ของพระนางขฑิรวนีตาราซึ� งมีกลีบดอกแบบแฉกซ้อนอยูห่ลาย
ชั@น (ภาพที� 7l� ซ้าย) ทางดา้นดอกบวัสัญลกัษณ์ของพระนางตาราบริวารถูกวาดให้เป็นดอกไมสี้
ชมพกูลีบกลม 7 กลีบอยา่งง่าย (ภาพที� 7l� ขวา) นอกจากนี@ดอกไมใ้นกลศของพระอมิตายุสของรูป
พระนางสิตตาราก็มีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัดอกไมข้องพระนางตาราบริวารเช่นกนั 
 

 
 

ภาพที� 7ln ดอกบวัรองรับสัญลกัษณ์ปุสตกะของพระมญัชุศรีองคป์ระธานในรูปพระมญัชุศรี 
 � พระองค ์ จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 
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ภาพที� 7l� รายละเอียดดอกบวัปัทมะของพระนางขฑิรวนีตารา (ซา้ย)  และดอกบวัปัทมะของ 
 พระนางตาราบริวาร (ขวา) ในรูปพระนางตารา l5 พระองค ์จิตรกรรมทงักาของ 
 มูลนิธิพนัดารา 
 

 
 

ภาพที� 7l6 ดอกบวัปัทมะของพระนางสิตตาราในรูปพระนางสิตตารา จิตรกรรมทงักา 
 ของมูลนิธิพนัดารา 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



579 

   
 

ภาพที� 7|8 รายละเอียดดอกปัทมะแบบดอกโบตัOนรองรับพระบาทของพระนางขฑิรวนีตารา (ซา้ย)
 และดอกไมที้�มีกลีบแบบแฉกแหลมประดบัปัทมาสนะของพระนางขฑิรวนีตารา (ขวา)
 ในรูปพระนางตารา l5 พระองค ์จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 

 
ในจิตรกรรมทังการูปพระนางตารา l5 พระองค์ ดอกไม้ยงัมี

บทบาทประดบัปัทมาสนะและเป็นปัทมาสนะรองรับพระบาทขององคป์ระธานในภาพอีกดว้ย โดย
มีลักษณะคล้ายดอกโบตัOนสีชมพูอ่อนกลีบหยกัโค้งมน หรือบ้างก็มีกลีบที�เหมือนกับดอกไม้
สัญลักษณ์ของพระนางขฑิรวนีตาราองค์ประธาน (ภาพที� 7|8) นอกจากนี@ ดอกไม้ในลักษณะ
คลา้ยคลึงกนันี@ ยงัปรากฏอยูใ่นฉากหลงัของภาพอีกดว้ยโดยปรากฏเป็นกอบวัภายในทะเลสาบ ซึ� ง
นอกจากมีใบเรียวแฉกแบบที�พบโดยทั�วไปในจิตรกรรมทิเบตแลว้ ยงัปรากฏใบหยกักลมแบบใบบวั
ตามธรรมชาติอีกดว้ย นอกจากดอกไมบ้านต่าง ๆ เหล่านี@แลว้ ดอกไมตู้มก็ถูกใชป้ระดบัในบางส่วน
ของภาพเช่นกนัโดยส่วนใหญ่มีกลีบรูปรีปลายแหลมคลา้ยปากนก 

;.=.<.? รูปทรงก้อนเมฆ ทางดา้นพื@นที�ว่างฉากหลงัซึ� งในจิตรกรรมทงักา
จากแควน้คาม 7 ภาพนี@ ส่วนใหญ่มีกอ้นเมฆ ภูเขา และทะเลสาบเป็นหลกั กอ้นเมฆที�ปรากฏนั@นมี
หน้าที�อยู่ l บทบาทสําคญั ไดแ้ก่ เป็นอาสนะ และใช้ประดบัตกแต่งยอดเขาหรือปกคลุมเนินเขา 
โดยกอ้นเมฆที�ทาํหนา้ที�เป็นอาสนะนั@นปรากฏอยู่บนทอ้งฟ้าทั@งหมด ต่างจากกอ้นเมฆประดบัยอด
เขาหรือเนินเขาที�จะมีตาํแหน่งในส่วนของพื@นดินลงไป ในรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั |� 
พระองค์ ปรากฏก้อนเมฆรูปยู่อี�แบบศิลปะจีนสีเขียวอ่อนและฟ้าอ่อนในบทบาทอาสนะของ
พระพุทธเจา้บริวาร (ภาพที� 7|5 ซ้าย) โดยเมฆแต่ละกอ้นเรียงกนัเป็นกลุ่มรูปสามเหลี�ยมลอ้มกลุ่ม
พระพุทธเจา้บริวารไวท้ั@งมุมบนซ้ายและขวาของภาพ กอ้นเมฆดงักล่าวยงัลอยประดบัอยู่เบื@องหลงั
เนินภูเขา (ภาพที� 7|5 ขวา) โดยปรากฏให้เห็นเพียงบางส่วนเรียงไปตามแนวเฉียงของเนินเขา กอ้น
เมฆยูอี่�ยงัปรากฏอยูใ่นรูปพระมญัชุศรี � พระองคแ์ละรูปพระนางตารา l5 พระองค์จากเมืองชมัโด
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อีกดว้ย (ภาพที� 7|l) โดยมีสีฟ้าและเขียวอ่อนจนเกือบขาวใชต้กแต่งเบื@องหลงัยอดเขาหรือเนินเขา 
ดงัเช่นยอดเขาในรูปพระมญัชุศรี � พระองค ์โดยเฉพาะอยา่งยิ�งยอดเขาและเนินเขาในรูปพระนางตา
รา l5 พระองค์ที�มีกอ้นเมฆยูอี่�จาํนวนมากเรียงรายเป็นแถวไปตามแนวเฉียงของเนินเขาจนดูคลา้ย
กบัเป็นแนวเมฆรูปหยกัฟันปลา 

นอกจากนี@ยงัปรากฏกอ้นเมฆที�มีลกัษณะเป็นแถบเส้นยาวแนวนอน
โดยมีหยกัของปุยเมฆนูนขึ@นเป็นระยะ และเมฆที�มีลกัษณะเป็นทางยาวคลา้ยธารนํ@ าไหล โดยเมฆทั@ง
สองแบบนี@ ปรากฏเป็นอาสนะอยู่ในรูปพระมญัชุศรี � พระองค์และรูปพระนางตารา l5 พระองค ์
ความแตกต่างทางรูปทรงของเมฆทั@งสองแบบนอกจากใชต้กแต่งพื@นที�วา่งฉากหลงัให้ดูน่าสนใจขึ@น
แลว้ ยงัใช้จดัพื@นที�สําหรับบุคคลภายในภาพไดอี้กทางหนึ� ง เช่น ในรูปพระมญัชุศรี � พระองค์นั@น
กอ้นเมฆแนวยาวถูกจดัไวร้องรับอาสนะของพระมญัชุศรีลาํดบัที� l และ | (ภาพที� 7|| บน) ในขณะ
ที�เมฆแบบธารนํ@ าไหลถูกจดัไวส้ําหรับพระอกัโษภยะที�ประทบัเหนือขึ@นไป (ภาพที� 7|| ล่าง) หรือ
ในรูปพระนางตารา l5 พระองค์ ที�ก้อนเมฆแนวยาวถูกจดัเรียงต่อกนัจนเกิดเป็นแนวเส้นตรง l 
ระดบัสําหรับอาสนะของพระนางตาราบริวาร l แถวบนสุด (ภาพที� 7|7 บน) ถดัลงมาจึงเป็นเมฆ
แบบธารนํ@ าไหลที�รองรับอาสนะของพระนางตาราบริวารเฉพาะลาํดบัที� 55 และ 5l (ภาพที� 7|7 
ล่าง) ที�ประทบัแยกออกจากกนั อยา่งไรก็ตามปรากฏกอ้นเมฆคลา้ยแบบยูอี่�เป็นอาสนะของพระนาง
ตาราบริวารในตาํแหน่งกึ�งกลางเมฆแนวยาวอีกดว้ย 

 

   
 

ภาพที� 7|5 รายละเอียดกอ้นเมฆแบบยูอี่�เป็นอาสนะสาํหรับพระพุทธเจา้บริวาร (ซา้ย) และกอ้นเมฆ
 แบบยูอี่�ประดบัเบื@องหลงัเนินภูเขา (ขวา) ในรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั  
 |� พระองค ์จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 
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ภาพที� 7|l การเปรียบเทียบกอ้นเมฆแบบยูอี่�ประดบัเบื@องหลงัยอดเขาในรูปพระมญัชุศรี � พระองค ์
 (ภาพที� 57|) (ซา้ย) และในรูปพระนางตารา l5 พระองค ์(ภาพที� l86) (ขวา)  
 จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 
 

 
 

 
 

ภาพที� 7|| รายละเอียดกอ้นเมฆแนวยาวรองรับอาสนะของพระมญัชุศรีบริวารลาํดบัที� l (บน) และ
 เมฆแบบธารนํ@าไหลรองรับอาสนะของพระอกัโษภยะ (ล่าง) ในรูปพระมญัชุศรี  
 � พระองค ์จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 
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ภาพที� 7|7 รายละเอียดกอ้นเมฆแนวยาวรองรับอาสนะของพระนางตาราบริวาร l แถวบนสุด (บน)
 และเมฆแบบธารนํ@าไหลรองรับอาสนะของพระนางตาราบริวารลาํดบัที� 55 (ล่าง) ในรูป 
 พระนางตารา l5 พระองค ์จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 
 

;.=.<.@ รูปทรงภูเขาและทะเลสาบและโขดหิน รูปทรงของภูเขาใน
จิตรกรรมทงักาจากแควน้คามเหล่านี@ก็มีลกัษณะที�คลา้ยคลึงกบัภูเขาในจิตรกรรมทงักาจากภาคกลาง 
เช่น ในรูปพระมญัชุศรี � พระองคแ์ละรูปพระนางตารา l5 พระองคป์รากฏภูเขารูปสามเหลี�ยมหนา้
จั�วแหลม บางยอดปรากฏหิมะสีขาวปกคลุม (ภาพที� 7|� ซ้าย) หรือถูกระบายดว้ยสีทองและมีเส้น
รอบนอกหยกัแหลมคมคลา้ยภูเขาหินที�ถูกตอ้งดว้ยแสงสีทอง (ภาพที� 7|� ขวา) อีกทั@งภูเขาแหลม
เหล่านี@ มีเส้นไขวซึ้� งสื�อแทนถึงสันเขาที�สลบัซับซ้อนเหมือนกนั อย่างไรก็ตามเนินเขาที�ปรากฏใน
ระยะหน้าของภาพไม่ใช่เนินหญา้โคง้เหมือนจิตรกรรมทงักาภาคกลางหรือของวดัโพธิ� เย็นที�ได้
ศึกษามาขา้งตน้ หากแต่มีลกัษณะคลา้ยรูปสามเหลี�ยมมุมป้านที�เรียงกนัอย่างซับซ้อน โดยเฉพาะ
อย่างยิ�งเส้นรอบนอกของเนินเขาเบาบางลงจนกลืนหายไปกบัระนาบสี ทาํให้รูปทรงเนินเขานี@ มี
พื@นที�ว่างแบบเปิด7และสีของเนินเขาแต่ละเนินกลมกลืนเขา้หากนัได ้นอกจากนี@ รายละเอียดของ

                                                 
7 พื@นที�วา่งแบบเปิด ไดแ้ก่ แบบรูปของที�วา่งที�มีเสน้รอบนอกเปิดออก หรือพร่าเลือนที�จุดใดจุดหนึ�ง

หรือหลายจุด. ชลูด นิ�มเสมอ, องคป์ระกอบของศิลปะ, พิมพค์รั@ งที� m (กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันาพานิช, l�77), 
n5. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



583 

หญา้ก็ถูกตกแต่งไวที้�ขอบของเนินเขาก็ไม่ต่อเนื�องกนั แต่ถูกแต่งแตม้ไวเ้พียงบางตาํแหน่งเท่านั@น 
จากลกัษณะของรูปทรงภูเขาและเนินเขาที�มีเส้นรอบนอกเบาบางจนกลมกลืนไปกบัระนาบสีพื@น จะ
เห็นไดว้า่ทะเลสาบก็ถูกสร้างให้มีเส้นรอบนอกเบาบางจนกลืนหายไปกบัพื@นที�วา่งฉากหลงัเช่นกนั 
(ภาพที� 7|m) ดงันั@นในรูปพระมญัชุศรี � พระองคแ์ละรูปพระนางตารา l5 พระองคจึ์งมีรูปทะเลสาบ
เพียงแค่เส้นของระลอกคลื�นหรือวงนํ@าอยา่งเรียบง่ายอยูใ่นตาํแหน่งกึ�งกลางภาพเท่านั@น 

สาํหรับรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั |� พระองค ์ซึ� งพื@นที�วา่ง
ดา้นล่างเต็มไปดว้ยพระพุทธเจา้บริวารที�เรียงเป็นแถว ทาํให้มีรูปทรงภูเขาเพียงแนวเส้นเฉียงของ
เนินเขาที�แบ่งพื@นที�ทอ้งฟ้ากบัเนินเขาเท่านั@น โดยเส้นรอบนอกของเนินเขาถูกแต่งแตม้เป็นตน้ไม้
ขนาดเล็กและตน้หญา้ในแนวเส้นโคง้คลา้ยคลึงกบัการแตม้หญา้เป็นแนวโคง้ในจิตรกรรมทงักาจาก
ภาคกลางหรือจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ� เยน็ แมว้า่ไม่ปรากฏรูปทรงอื�นใดประดบัตกแต่งฉากหลงั
ในจิตรกรรมทงักานี@  แต่ก็ปรากฏโขดหินที�มีเถาใบไมเ้ลื@อยขึ@ นเป็นใบบวัรองรับเครื�องสักการะ
ประดบัอยูใ่นตาํแหน่งกึ�งกลางภาพดว้ย (ภาพที� 7|n) โดยโขดหินสีนํ@ าเงินนี@ มีเส้นรอบนอกเป็นโคง้
หยกัแหลม รวมทั@งใชเ้ส้นโคง้หยกัแหลมแทนร่องหินที�ขรุขระอีกดว้ย ในบรรดาจิตรกรรมทงักาจาก
แควน้คามทั@งสี�ภาพนี@  มีเพียงรูปพระนางสิตตาราเท่านั@นที�ไม่ปรากฏรูปทรงใด ๆ ในพื@นที�ว่างฉาก
หลงั มีเพียงการแต่งแตม้ดอกไมห้รือดอกหญา้เป็นรายละเอียดขนาดเล็กใตปั้ทมาสนะเท่านั@นที�บ่งชี@
วา่ปัทมาสนะผุดขึ@นมาจากพื@นหญา้ ไม่ใช่ผุดขึ@นจากทะเลสาบเหมือนกบัในจิตรกรรมทงัการูปพระ
มญัชุศรี � พระองคแ์ละรูปพระนางตารา l5 พระองค ์

 

   
 

ภาพที� 7|� การเปรียบเทียบภูเขาหิมะรูปสามเหลี�ยมหนา้จั�วในรูปพระมญัชุศรี � พระองค ์ 
 (ภาพที� 57|) (ซา้ย) และภูเขาหินตอ้งดว้ยแสงสีทองในรูปพระนางตารา l5 พระองค ์
 (ภาพที� l86) (ขวา) จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 
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ภาพที� 7|m การเปรียบเทียบระลอกคลื�นและวงนํ@าทะเลสาบในรูปพระมญัชุศรี � พระองค ์ 
 (ภาพที� 57|) (บน) และในรูปพระนางตารา l5 พระองค ์(ภาพที� l86) (ล่าง)  
 จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 
 

 
 

ภาพที� 7|n โขดหินที�มีเถาใบไมเ้ลื@อยขึ@นเป็นใบบวัรองรับเครื�องสักการะในรูปพระพุทธเจา้แห่ง 
 การปลงอาบติั |� พระองค ์จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 
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;.=.= การใช้สี การไล่นํ9าหนัก การใช้เส้นและลวดลาย จากการสังเกตโดย
ภาพรวมจะเห็นได้ว่าจิตรกรรมทงักาจากแควน้คาม 4 ภาพนี@ แสดงการใช้สีที�แตกต่างกันอยู่ 2 
รูปแบบ ไดแ้ก่ การใชสี้ที�สดใสกวา่ของรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค ์และการใชสี้
พื@นหลงัที�หม่นและดูเบาบางในจิตรกรรมทงักาจากเมืองชมัโด 3 ภาพ รูปพระพุทธเจา้แห่งการปลง
อาบติั 35 พระองคแ์สดงสีของพื@นที�วา่งฉากหลงัเป็นสีฟ้าและสีเขียวอ่อนคลา้ยคลึงกบัจิตรกรรมทงั
กาที�ไดศึ้กษาไปแลว้ขา้งตน้ สีที�ใช้ในภาพสดสวา่งแต่ไม่จดัจา้นจนเกินไป มีลกัษณะทึบแสงแต่ไม่
หนา ปรากฏการไล่นํ@ าหนกัในหลายรูปทรงซึ� งมกัใช้นํ@ าหนกัเขม้บริเวณที�หลบแสงและค่าสีอ่อน
บริเวณที�แสดงความนูนโดยคาํนึงถึงระนาบของรูปทรงนั@น ๆ เช่น การไล่นํ@ าหนกัในส่วนของพระ
วรกายของพระพุทธเจา้ที�ใหส่้วนพระอุระสีอ่อนเพื�อแสดงความนูน (ภาพที� 7|�) หรือกอ้นเมฆสีฟ้า
และเขียวอ่อนที�ไล่นํ@ าหนกัให้ปุยเมฆอ่อนลงจนเป็นสีขาว หรือดอกไมที้�มีสีชมพูเขม้บริเวณที�กลีบ
ซอ้นกนั นอกจากนี@ยงัปรากฏการไล่นํ@าหนกัโดยไม่คาํนึงถึงรูปทรง เช่น ปัทมาสนะของพระพุทธเจา้
บริวารไม่ไดถู้กไล่นํ@ าหนกัให้อ่อนเขม้ตามรอยจีบของกลีบบวั การไล่นํ@ าหนกัสีของทอ้งฟ้าให้อ่อน
ลง หรือการไล่นํ@ าหนกัประภาวลีให้อ่อนลงจากจุดศูนยก์ลางสู่พื@นที�รอบนอก เป็นตน้ ถึงกระนั@นก็
ปรากฏรูปทรงบางส่วนเป็นระนาบสีเดียว อาทิ ศิรประภาและเนินหญา้สีเขียวอ่อน 
 

 
 

ภาพที� 7|� การไล่นํ@าหนกัพระวรกายของพระศากยมุนีในรูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั  
 |� พระองค ์จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 
 

อยา่งไรก็ตามการใชเ้ส้นยงัคงมีบทบาทสาํคญัในการสร้างรูปทรงต่าง ๆ ให้
เด่นชดัในจิตรกรรมทงักานี@  เช่นเดียวกบัการนิยมใชเ้ส้นในจิตรกรรมทงักาที�ไดศึ้กษาไปแลว้ขา้งตน้ 
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โดยส่วนใหญ่ยงันิยมใชเ้ส้นสีแดงเป็นเส้นรอบนอกของพื@นที�สีอ่อน เช่น การสร้างรายละเอียดพระ
พกัตร์และพระวรกายของพระพุทธเจา้ การสร้างรอยริ@วจีวรและลวดลายตารางของจีวร เส้นรอยจีบ
ของกลีบปัทมาสนะ และเส้นขอบของประภามณฑล เป็นตน้ ส่วนเส้นสีนํ@ าเงินปรากฏอยู่เช่นกนั 
อาทิบริเวณเส้นโคง้มว้นของกอ้นเมฆรูปยูอี่� และเส้นรอบนอกพระวรกายของพระพุทธเจา้วรรณะ
นํ@ าเงิน ถึงกระนั@นก็ปรากฏการใช้เส้นสีดาํเป็นเส้นรอบนอกร่วมดว้ย เช่น เส้นรอบนอกของใบไม้
และศิรประภาสีเขียว (ภาพที� 7|6) และเส้นรอบนอกของฐานจนัทร์แบนสีขาว เป็นตน้ นอกจากนี@
รูปทรงกอ้นเมฆ และดอกไมป้ระดบัเบื@องหลงัประภาวลีเป็นรูปทรงที�ไม่ปรากฏการเน้นเส้นรอบ
นอก แต่รูปทรงสามารถโดดเด่นไดจ้ากการไล่นํ@าหนกัสีรูปทรง 

แมว้า่ในรูปนี@ไม่ปรากฏการใชสี้ทองอยา่งโดดเด่น แต่ก็ยงัคงปรากฏการใช้
เส้นสีทองตกแต่งรายละเอียดเหมือนดงัที�พบในจิตรกรรมทงักาที�ไดศึ้กษาไปแลว้ ไดแ้ก่ การใชเ้ส้น
ทองวาดคู่ไปกบัเส้นสีเขม้บริเวณใบไมแ้ละโขดหิน (ภาพที� 7|n) และการใช้เส้นทองแทนรัศมีที�
เปล่งออกจากพระวรกายของพระพุทธเจ้าซึ� งในรูปนี@ ยงัคงใช้เส้นโค้งริ@ วสลับเส้นหยกัฟันปลา
เหมือนกนั (ภาพที� 778) รวมทั@งเส้นทองยงัใชส้ําหรับสร้างลวดลายบนจีวรของพระพุทธเจา้ทั@งองค์
ประธานและบริวาร เป็นเส้นขอบทองของศิรประภาและฐานจนัทร์แบน นอกจากนี@บทบาทของเส้น
ยงัใชส้าํหรับแต่งแตม้รายละเอียดของตน้หญา้เป็นเส้นขีดสีดาํเล็ก ๆ ตลอดแนวเส้นเฉียงของเนินเขา
อีกดว้ย 
 

 
 

ภาพที� 7|6 การใชเ้ส้นรอบนอกสีดาํและการใชเ้ส้นทองวาดคู่ขนานบนใบไมใ้นรูปพระพุทธเจา้แห่ง 
 การปลงอาบติั |� พระองค ์จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 
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ภาพที� 778 การใชเ้ส้นทองริ@วโคง้และเส้นหยกัฟันปลาแทนรัศมีของประภาวลีในรูปพระพุทธเจา้
 แห่งการปลงอาบติั |� พระองค ์จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 
 

ส่วนจิตรกรรมทงักาอีก 3 ภาพจากเมืองชัมโด ได้แก่ รูปพระมญัชุศรี � 
พระองค์ รูปพระนางตารา 21 พระองค์และรูปพระนางสิตตารา แสดงการใช้สีที�เป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะของทอ้งถิ�นอย่างชดัเจนเหมือนกนัทั@งสามภาพ โดยเฉพาะสีของพื@นหลงัที�สร้างบรรยากาศ
ของสีเหลืองหม่นให้ปรากฏทั�วทั@งภาพ ขอบดา้นบนสุดของภาพถูกระบายดว้ยสีนํ@ าเงินเขม้และไล่
นํ@ าหนกัให้กลมกลืนกบัพื@นสีเหลืองหม่น เช่นเดียวกบัพื@นที�เนินเขาดา้นล่างที�ถูกระบายดว้ยสีเขียว
อ่อนหรือเขียวเขม้อย่างบางเบาบริเวณขอบบนของรูปทรงเนินเขาและกลืนหายไปกบัพื@นสีเหลือง
หม่น การใชสี้ที�เบาบางและไล่นํ@ าหนกัอยา่งกลมกลืนในส่วนพื@นที�ฉากหลงัของภาพทั@งทอ้งฟ้าและ
เนินเขา ยงัรวมถึงการไล่นํ@ าหนักในส่วนทะเลสาบอีกด้วย โดยเส้นสีนํ@ าเงินเขม้ปรากฏเป็นเส้น
ระลอกนํ@าหรือวงนํ@าและถูกไล่นํ@ าหนกัให้เบาบางลงจนกลืนไปกบัพื@นสีเหลืองหม่น ลกัษณะการไล่
นํ@าหนกัของเส้นดงักล่าวนี@ ยงัถูกใชใ้นรูปทรงกอ้นเมฆเพื�อให้กอ้นเมฆดูโดดเด่นท่ามกลางทอ้งฟ้าสี
เหลืองหม่นอีกดว้ย (ภาพที� 775) 
 

 
 

ภาพที� 775 การไล่นํ@าหนกัของเส้นรอบนอกให้เบาบางลงของรูปทรงกอ้นเมฆในรูปพระมญัชุศรี  
 � พระองค ์จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 
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การใช้พื@นหลังสีเหลืองหม่นร่วมกันของท้องฟ้า ภูเขา และทะเลสาบ 
ประกอบกบัการไล่นํ@าหนกัสีของรูปทรงให้กลมกลืนไปกบัพื@นหลงั ทาํให้ภูเขาและทะเลสาบแสดง
รูปทรงไม่เด่นชดัเสมือนมีพื@นที�รูปทรงเดียวกนักบัทอ้งฟ้า มีเพียงเส้นระลอกคลื�นและเส้นขอบของ
ภูเขาเท่านั@นที�บ่งชี@วา่พื@นที�นั@นเป็นทะเลสาบและภูเขา ยกเวน้รูปพระนางสิตตาราเท่านั@นที�ไม่ปรากฏ
เส้นขอบฟ้าใด ๆ สาํหรับแบ่งพื@นที�ระหวา่งทอ้งฟ้าและพื@นดิน มีเพียงนํ@ าหนกัสีนํ@ าเงินเขม้ที�ขอบบน
ของภาพ และสีเขียวเขม้บริเวณตอนล่างของภาพ 

นอกเหนือจากสีพื@ นหลังที� ถูกระบายอย่าง เบาบางและดูโปร่งแสง
เหมือนกนัทั@งสามภาพแลว้ ในรูปทรงหลกัอื�น ๆ กลบัมีสีที�หนาและดูทึบแสงมากกว่าอยา่งชดัเจน 
ได้แก่ รูปทรงของบุคคลและเครื�องสักการะ เครื�องทรงและเครื�องประดบั ประภาวลี ปัทมาสนะ 
ดอกไม ้สายรุ้ง และกอ้นเมฆ อยา่งไรก็ตามรูปทรงหลกัเหล่านี@ มีสีค่อนขา้งหม่น ไม่สดจดั สีที�โดด
เด่นไดแ้ก่ สีเขียว สีนํ@าเงิน สีส้ม สีแดง และสีขาว โดยเฉพาะสีขาวของประภาวลีช่วยให้พระมญัชุศรี 
พระนางขฑิรวนีตารา และพระนางสิตตาราซึ� งต่างเป็นองค์ประธานของภาพดูโดดเด่นมากขึ@ น 
นอกเหนือจากพื@นที�ว่างฉากหลังที�เน้นการไล่นํ@ าหนักอย่างบางเบา ในรูปหลักก็ปรากฏการไล่
นํ@ าหนกัเช่นกนัแมว้่าจะไม่โดดเด่นมากนกั เช่น บริเวณพระวรกายของบุคคลในภาพ (ภาพที� 77l) 
กลีบของปัทมาสนะและดอกไม ้กอ้นเมฆ หรือใบไม ้เป็นตน้ รูปทรงส่วนใหญ่จีงเป็นระนาบสีเดียว
และถูกเนน้รูปทรงใหเ้ด่นชดัดว้ยการใชเ้ส้นรอบนอก 
 

 
 

ภาพที� 77l การไล่นํ@าหนกับริเวณพระวรกายของพระนางสิตตาราในรูปพระนางสิตตารา 
 จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 
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เส้นรอบนอกยงัคงมีบทบาทสําคัญกับจิตรกรรมทังกาจากเมืองชัมโด
เช่นเดียวกบัจิตรกรรมทงักาที�ไดศึ้กษาไปแลว้ขา้งตน้ ซึ� งนิยมใชเ้ส้นสีแดงสําหรับพื@นที�สีเหลือง ส้ม 
ทองและแดง และใชเ้ส้นสีนํ@ าเงินสําหรับพื@นที�สีเขม้อยา่งสีนํ@ าเงินและเขียว รวมทั@งสีขาวของเครื�อง
ทรงในบางครั@ ง นอกจากนี@ ยงัปรากฏการใชเ้ส้นสีขาวและดาํเพิ�มขึ@น ไดแ้ก่ การใชเ้ส้นสีขาวสําหรับ
สร้างแสงสว่างสุดของเม็ดรัตนะ และเส้นสีดาํแทนเส้นพระเกศาขององค์ประธาน โดยเฉพาะการ
วาดเส้นในส่วนพระพกัตร์ของบุคคลองคป์ระธานที�แสดงถึงนํ@ าหนกัอ่อนแก่และความละเอียดของ
เส้นที�แตกต่างจากเส้นที�หนากว่าในรูปทรงส่วนอื�น อีกทั@งยงัสะทอ้นให้เห็นถึงความชาํนาญของ
ศิลปินผูว้าดไดเ้ป็นอยา่งดี อยา่งไรก็ตาม เส้นรอบนอกที�ละเอียดเบาบางยงัถูกใชส้ําหรับรูปทรงภูเขา
และเนินเขาในพื@นที�ฉากหลงัอีกดว้ย โดยบนเส้นเหล่านี@ ถูกแตม้สีเป็นรูปดอกไมแ้ละตน้หญา้ขนาด
เล็กกระจายอยูเ่ป็นกลุ่ม 

สีทองยงัคงเป็นที�นิยมในจิตรกรรมทงักาจากเมืองชัมโดอีกด้วย โดยถูก
ระบายเป็นวรรณะของพระมญัชุศรีองค์ประธาน และพระนางตาราบริวารบางพระองค์ รวมทั@งใช้
เป็นสีของเครื�องประดบัทองที�ให้ความรู้สึกสมจริงมากขึ@น สีทองยงัถูกระบายที�ภูเขาลูกหนึ� งในรูป
พระนางตารา 21 พระองค์ซึ� งคล้ายกบัเป็นภูเขาที�ตอ้งแสงสีทองอีกดว้ย ส่วนการใช้เส้นสีทองใน
จิตรกรรมทงักานี@ปรากฏในรูปแบบเดียวกบัจิตรกรรมทงักาอื�น ๆ ที�ไดก้ล่าวมาแลว้ อาทิ ใชเ้ป็นเส้น
รัศมีของประภาวลีและแถบรุ้งที�แผ่ออกมาจากบุคคลบริวาร ใชเ้ส้นทองวาดตกแต่งลวดลายผา้ ใช้
เป็นเส้นขอบทองของศิรประภา ขอบประภาวลีโปร่งแสง กลีบปัทมาสนะและขอบชายผา้ รวมทั@งใช้
วาดเป็นเส้นทองคู่ไปกบัเส้นสีนํ@าเงินเขม้บนใบไม ้

จากการศึกษาลกัษณะบางประการที�ทาํให้จิตรกรรมทงักาจากเมืองชมัโดนี@
แตกต่างจากจิตรกรรมทงักาที�ไดศึ้กษาไปแลว้ขา้งตน้ ไดแ้ก่ เส้นทองที�ปรากฏบนใบไมคู้่กบัเส้นสี
นํ@ าเงินเขม้ (ภาพที� 77|) มกัถูกเขียนเป็นเส้นแกนกลางใบไมใ้ห้ชดัเจนมากกว่าบริเวณปลายใบ ซึ� ง
ต่างจากใบไมใ้นจิตรกรรมทงักาที�ไดศึ้กษาไปขา้งตน้ที�มีสีทองบริเวณก้านและปลายใบเสมอกนั 
และการใชเ้ส้นรัศมีประภาวลีที�จิตรกรรมทงักาอื�นที�ไดศึ้กษาไปแลว้นั@นมกัเป็นเส้นทองอยา่งเดียว 
แต่ในจิตรกรรมทงักาจากเมืองชมัโดยงัปรากฏการใช้เส้นรัศมีดว้ยสีนํ@ าเงินและสีแดงสลบักนัดว้ย 
บางเส้นถูกไล่นํ@ าหนักให้ลดความคมชัดของเส้นลง เส้นรัศมีประภาวลีดงักล่าวนี@ ปรากฏชัดใน
ประภาวลีและแถบรุ้งของพระมญัชุศรีบริวาร 4 พระองค์และพระอกัโษภยะในจิตรกรรมทงัการูป
พระมญัชุศรี � พระองค ์(ภาพที� 777) 
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ภาพที� 77| การใชเ้ส้นทองวาดคู่ขนานกบัเส้นสีนํ@าเงินเขม้บนใบไมใ้นรูปพระนางตารา l5 พระองค ์
 จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 
 

 
 

ภาพที� 777 การใชเ้ส้นสีนํ@าเงินและสีแดงแบบริ@วโคง้และแบบหยกัฟันปลาแทนรัศมีของประภาวลี 
 พระมญัชุศรีบริวารในรูปพระมญัชุศรี � พระองค ์จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 

 
นอกจากการใชสี้ที�บางเบาและมีบรรยากาศสีเหลืองหม่นทั@งภาพคลา้ยคลึง

กบัภาพจิตรกรรมทิวทศัน์ของจีนแลว้ ประภาวลีโปร่งแสงยงัเป็นลกัษณะโดดเด่นสําหรับจิตรกรรม
ทงักาจากแควน้คามอีกดว้ย ดงัเห็นไดจ้ากรูปพระนางตารา 21 พระองคแ์ละรูปพระนางสิตตาราของ
มูลนิธิพนัดารานี@  จากลกัษณะการใชสี้หม่นและบางเบารวมถึงไม่ปรากฏรูปทรงจาํนวนมากของฉาก
หลงั และความนิยมประภาวลีโปร่งแสงมากกว่ามีขอบประภามณฑลลวดลายทองประดบัรัตนะ
เหมือนกบัที�ปรากฏในจิตรกรรมทงักาจากเมืองชัมโดทั@งสามภาพนี@  เป็นลกัษณะทางศิลปกรรม
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สําคญัที�ปรากฏในจิตรกรรมทงักาสกุลช่างการ์มะ กาดรีของภาคตะวนัออก ดงัเห็นไดใ้นจิตรกรรม
ทงักาทิเบตสกุลช่างการ์มะ กาดรีรูปพระนางสรัสวดี สมยัคริสต์ศตวรรษที� 5� (ภาพที� 77�) และ
จิตรกรรมทังกาทิเบตภาคตะวนัออกรูปพระฑากินีมาจิก ลับเตริน (Machig Labdron) สมัย
คริสต์ศตวรรษที� 56 (ภาพที� 77m) จากการศึกษาทางประวติัศาสตร์ศิลปะของทิเบตพบว่าสกุลช่าง
การ์มะ กาดรีมีความสัมพนัธ์กับพระสงฆ์ในนิกายกาจูสายการ์มาปะซึ� งแผ่อิทธิพลอยู่ในภาค
ตะวนัออก ดงันั@นจิตรกรรมทงักาทั@งสามภาพนี@ นอกจากแสดงลกัษณะแบบสกุลช่างการ์มะ กาดรี
แลว้ ศิลปินผูว้าดยงัอยูใ่นนิกายกาจู ซึ� งเป็นนิกายใหญ่ของสายนิกายการ์มาปะอีกดว้ย 
 

 
 

ภาพที� 77� พระนางสรัสวดี จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบตตะวนัออก สกุลช่างการ์มะ กาดรี 
 คริสตศ์ตวรรษที� 5� 
ที�มา : Tsarak Pema Namdol Thaye, “A Painter’s Approach to Style,” in Tibetan Art : Towards a 
Definition of Style, Edited by Jane Casey Singer and Philip Denwood (London : Laurence King 
Publishing, 1997), 274. 
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ภาพที� 77m พระนางฑากินีมาจิก ลบัเตริน จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบตภาตตะวนัออก 
 คริสตศ์ตวรรษที� 56 
ที�มา : Jeff Watt, Teacher (Lama) – Machig Labdron [Online], accessed 24 August 2011. 
Available from http://www.himalayanart.org/image.cfm/619.html 

 
สาํหรับจิตรกรรมทงัการูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั |� พระองคจ์าก

เมืองเดรเกนั@ น แม้ว่าจะอยู่ในภูมิภาคเดียวกันกับจิตรกรรมทงักา | รูปจากเมืองชัมโด แต่จาก
การศึกษาลกัษณะทางศิลปกรรมจะเห็นไดว้่าส่วนประกอบบางประการ อาทิ การใชสี้ที�สดใส การ
ใชป้ระภาวลี และลกัษณะการไล่นํ@าหนกัคลา้ยคลึงกบัจิตรกรรมทงักาของภาคกลาง แต่การใชสี้ที�ไม่
หนาและสดจดัจนเกินไปทาํให้เป็นขอ้แตกต่างประการหนึ� งจากจิตรกรรมทงักาจากภาคกลาง ผู ้
ศึกษาจึงตั@งขอ้สังเกตว่ารูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั |� พระองค์จากเมืองเดรเกอาจเป็นอีก
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รูปแบบหนึ�งที�ถูกสร้างอยูใ่นทิเบตภาคตะวนัออก นอกเหนือไปจากความนิยมสร้างจิตรกรรมทงักา
แบบสกุลช่างการ์มะ กาดรี 
 

;.: จิตรกรรมทงักาที&ไม่ทราบภูมิภาคที&มา 
;.:.; องค์ประกอบ จิตรกรรมทงักาที�ไม่ทราบแหล่งที�มาตามภูมิภาค ไดแ้ก่ รูป

พุทธเกษตรสุขาวดี (ภาพที�  ��) และรูปพระนางสิตตารา (ภาพที�  l56) ซึ� งเมื�อพิจารณาถึง
องคป์ระกอบโดยรวมแลว้ จะเห็นไดว้่ารูปพุทธเกษตรสุขาวดีเป็นจิตรกรรมทงักาประเภทภาพเล่า
เรื�อง โดยถ่ายทอดเรื�องราวเกี�ยวกบัพุทธเกษตรสุขาวดีซึ� งประกอบไปดว้ยบุคคลและสถานที�มากมาย 
ต่างจากรูปพระนางสิตตาราที�เป็นจิตรกรรมทงักาประเภทรูปเคารพ ที�แสดงรูปพระนางสิตตารา
เพียงพระองค์เดียวประทบัอยู่กึ� งกลาง เช่นเดียวกบัจิตรกรรมทงักาอื�นที�ได้ศึกษาไปแล้วขา้งต้น 
อยา่งไรก็ตามในอีกทางหนึ�งนั@นจิตรกรรมทงัการูปพุทธเกษตรสุขาวดีก็สามารถเป็นจิตรกรรมทงักา
ประเภทรูปเคารพไดเ้ช่นกนั 

จิตรกรรมทงัการูปพุทธเกษตรสุขาวดีแมว้า่ถูกสร้างดว้ยเทคนิคภาพพิมพ์
คอมพิวเตอร์บนผืนผา้ แต่ก็สามารถสร้างความรู้สึกเหมือนกบัจิตรกรรมทงักาที�ถูกวาดดว้ยมือได ้
รวมทั@งสามารถถ่ายทอดลกัษณะทางศิลปกรรมให้เห็นไดใ้กลเ้คียงกบัวิธีการทางจิตรกรรม การจดั
องค์ประกอบในรูปนี@ ยงัคงเน้นความสําคญัที�พระอมิตาภะซึ� งเป็นองคป์ระธานของภาพให้มีขนาด
พระองคใ์หญ่ที�สุดและประทบัอยูกึ่�งกลางภาพ ท่ามกลางพระพุทธเจา้ พระโพธิสัตว ์และเหล่าสรรพ
สัตวที์�มาบงัเกิดในพุทธเกษตรนี@  โดยบุคคลต่าง ๆ ที�รายลอ้มถูกจดัตาํแหน่งให้ปรากฏทั@งฝั�งซ้ายและ
ขวาในปริมาณที�เท่ากนั และมีทิศทางใหมุ่้งเขา้หาเส้นแกนกึ�งกลางภาพ ทาํให้องคป์ระกอบของภาพ
นี@สมมาตรในแนวแกนตั@ง ส่วนองคป์ระกอบในแกนนอนก็ถูกแบ่งพื@นที�ส่วนทอ้งฟ้าและพื@นดินใน
สัดส่วนที�เท่าเทียมกนั 

พื@นที�ว่างโดยรอบพระอมิตาภะทั@งในส่วนของทอ้งฟ้าและพื@นดินถูกจดั
แบ่งเป็นลาํดบัชั@นต่าง ๆ คลา้ยเรียงกนัเป็นแถวแนวนอน โดยแต่ละชั@นแทนบุคคลแต่ละกลุ่ม แต่
บุคคลกลุ่มที�ประทบัอยูสู่งสุดไม่ไดมี้สถานะสูงสุด พื@นที�ว่างส่วนทอ้งฟ้าถูกแบ่งกลุ่มดว้ยกอ้นเมฆ
และแถบรุ้งไล่ลาํดบัลงมาราว | ชั@น ที�ประกอบดว้ยกลุ่มพระพุทธเจา้ทั@งสิบทิศและพระธยานิพุทธ � 
พระองค์ในแถวบนสุด กลุ่มพระพุทธเจา้แห่งภูมิทั@งหก กลุ่มเครื�องสักการะ พระโพธิสัตวแ์ละผูที้�
เหาะอยู่กลางอากาศเป็นกลุ่มในแถวถดัลงมา และกลุ่มสุดทา้ยในแถวล่างสุดคือพระโพธิสัตว์ที�
ประทบับนแถบรุ้ง ส่วนพื@นที�วา่งพื@นดินซึ� งมีแนวภูเขาเป็นเส้นขอบฟ้าถูกแบ่งกลุ่มออกเป็นแถว | 
ชั@นคลา้ยคลึงกนั โดยประกอบดว้ยอาคารเทศนาธรรมและกลุ่มพระอาจารยใ์นนิกายการ์จูในแถว
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บนสุด กลุ่มพระอษัฏมหาโพธิสัตวแ์ละกลุ่มผูเ้ขา้มาฟังเทศนาในแถวกลาง และกลุ่มอาคารเทศนา
ธรรม สระโบกขรณีและปราสาทอยูใ่นแถวล่างสุด 

แม้ว่าจิตรกรรมทังการูปพุทธเกษตรสุขาวดีนี@ จะประกอบไปด้วยกลุ่ม
รูปทรงมากมาย แต่ในพื@นที�วา่งส่วนใหญ่ก็ไม่ปรากฏรายละเอียดเช่น รอยหญา้ หรือกอ้นเมฆที�ลอย
อยา่งอิสระเหมือนเช่นในจิตรกรรมทงักาที�ไดศึ้กษาไปแลว้ขา้งตน้ 

สําหรับองค์ประกอบในจิตรกรรมทงัการูปพระนางสิตตาราที�ไม่ทราบ
แหล่งที�มาเหมือนกนันั@นมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัองคป์ระกอบของจิตรกรรมทงักาแบบรูปเคารพที�ได้
ศึกษาไปแลว้ขา้งตน้ ไดแ้ก่ การจดัวางตาํแหน่งพระนางสิตตาราองคป์ระธานของภาพให้ประทบัอยู่
กึ�งกลางและมีขนาดพระองคใ์หญ่เกือบเต็มภาพ พื@นที�วา่งฉากหลงัถูกแบ่งเป็นทอ้งฟ้าและเนินหญา้
ในสัดส่วนทอ้งฟ้า 2 ส่วนต่อเนินหญา้ 1 ส่วน พระนางสิตตาราในรูปนี@ ทรงฉายประภาวลีสีนํ@ าเงิน
สดประดบัประภามณฑลลวดลายทองและเบื@องหลงัประดบัดว้ยกลุ่มดอกไมแ้ละใบไมซึ้� งปกคลุม
เต็มพื@นที�วา่งส่วนทอ้งฟ้า ทาํให้พื@นที�ทอ้งฟ้าที�เหลือมีเพียงกอ้นเมฆประดบัอยูที่�มุมบนซ้ายและขวา
ของภาพเท่านั@น ส่วนพื@นที�วา่งเนินหญา้ถูกแบ่งออกเป็น 3 ระยะอยา่งง่าย ไดแ้ก่ บริเวณเนินหญา้สี
เขียวเขม้ที�มุมล่างซ้ายและขวาของภาพ และทะเลสาบลอ้มรอบเครื�องสักการะเป็นตาํแหน่งระยะ
หน้าของภาพ พื@นหญา้สีเขียวอ่อนซึ� งเป็นที�ประทบัของพระนางสิตตาราเป็นระยะกลางภาพ และ
เนินเขาสีเขียวเขม้ซึ� งปกคลุมดว้ยกอ้นเมฆสีส้มเป็นระยะหลงัสุดของภาพ จากลกัษณะองคป์ระกอบ
ดงักล่าวนี@คลา้ยคลึงกบัรูปพระธยานิพุทธ 5 พระองค์ของวดัโพธิ� เยน็ หรือรูปพระนางสิตตาราจาก
กรุงลาซาและจากแควน้อมัโดเป็นอยา่งมาก 

นอกจากลักษณะองค์ประกอบของรูปพระนางสิตตารานี@ เหมือนกับ
องคป์ระกอบของรูปพระนางสิตตาราจากกรุงลาซาและจากแควน้อมัโดแลว้ รูปทรงต่าง ๆ ที�ปรากฏ
ในภาพยงัถูกจาํกดัให้มีลกัษณะโดยรวมไม่แตกต่างกนัแมว้่ารูปทรงจะถูกลดทอนรายละเอียดให้
เรียบง่ายมากขึ@น โดยเฉพาะรูปทรงของบุคคลที�ตอ้งเป็นไปตามประติมานวิทยาอย่างเคร่งครัด 
เช่นเดียวกบัในจิตรกรรมทงัการูปพุทธเกษตรสุขาวดีที�ประกอบด้วยรูปทรงบุคคลมากมาย แต่
สําหรับรูปบุคคลสําคญั เช่น พระอมิตาภะ พระธยานิพุทธเจา้ และพระโพธิสัตวส์ําคญัจาํเป็นตอ้งมี
รูปทรงที�เป็นไปตามประติมานวทิยาและแบบแผนทางพุทธศิลป์ของทิเบตอีกดว้ย 

;.:.< รูปทรงจิตรกรรมทงักาพระนางสิตตาราภาพที& <;B 
;.:.<.; รูปทรงบุคคล รูปทรงของพระนางสิตตาราถูกจดัว่ามีโครงสร้าง

รูปทรงพื@นฐานแบบพระนางขฑิรวนีตาราที�แสดงออกถึงเส้นรอบนอกที�ลื�นไหล การเอียงพระ
วรกายไปตามมุทราที�แสดงทาํให้มีแกนพระวรกายเฉียงออกจากแกนเส้นตรงแนวดิ�ง และมีแกน
เส้นตรงแนวนอนของพระพกัตร์ไม่ขนานกบัแกนเส้นตรงแนวนอน 
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;.: .<.< รูปทรงเครื& องทรงและเครื& องประดับ  ด้านเครื� องทรงและ
เครื�องประดบัของพระนางสิตตารารูปนี@  (ภาพที� 77n) มีลกัษณะเหมือนกบัจิตรกรรมทงักาผา้ปะติด
รูปพระนางสิตตาราจากเมืองเร็บกง (ภาพที� |ml ซ้าย) ยกเวน้บางส่วนเท่านั@น ไดแ้ก่ ในรูปพระนาง
สิตตารานี@ ศิราภรณ์ถูกวาดเป็นตาบสีทองรูปหยดนํ@าไม่ประดบัเมด็รัตนะ รวมทั@งมุ่นมวยพระเกศาถูก
วาดเป็นลวดลายกนกสีทองทั@งหมด ไม่ปรากฏชายผา้คลอ้งพระองัสาวา่มีลกัษณะยาวตรงหรือปลิว
ขึ@นสู่ดา้นบน สร้อยพระศอถูกวาดเป็นเส้นอยา่งง่าย และชายผา้กรรเจียกปลิวขึ@นสู่ดา้นบน 
 

 
 

ภาพที� 77n เครื�องทรงและเครื�องประดบัของพระนางสิตตาราในรูปพระนางสิตตารา  
 จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 
 

;.:.<.= รูปทรงประภาวลี ลกัษณะรูปทรงประภาวลีในจิตรกรรมทงักานี@
คลา้ยกบัที�พบในจิตรกรรมทงักาของทิเบตภาคกลาง คือ มีประภาวลีกลมสีนํ@ าเงินเขม้ลอ้มรอบดว้ย
ประภามณฑลลวดลายทอง ซึ� งถูกทาํให้เรียบง่ายขึ@นโดยไม่ปรากฏเม็ดรัตนะใด ๆ บนลวดลาย และ
มีศิรประภากลมสีแดงสด (ภาพที� 77�) 
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ภาพที� 77� ประภาวลีที�มีประภามณฑลประดบัลวดลายทองในรูปพระนางสิตตารา จิตรกรรมทงักา 
 ของมูลนิธิพนัดารา 
 

;.:.<.: รูปทรงดอกไม้ เบื@องหลงัประภาวลีถูกประดบัดว้ยพุ่มใบไมแ้บบ
แฉกและดอกไมสี้แดงที�มีลกัษณะคลา้ยกบัดอกโบตัOน (ภาพที� 776 ซ้าย) ในตาํแหน่งเหนือพระเศียร
ทั@งเบื@องซ้ายและขวา ลกัษณะของดอกไมแ้ละใบไมเ้ช่นนี@ ยงัถูกใช้เป็นดอกปัทมะในพระหตัถ์ซ้าย
ของพระนางสิตตาราดว้ย (ภาพที� 776 ขวา) แต่กลีบมีลกัษณะกลมมากกว่า การประดบัเบื@องหลงั
ประภาวลีดว้ยดอกไมด้งักล่าวคลา้ยคลึงกบัการประดบัเบื@องหลงัประภาวลีในจิตรกรรมทงักาของวดั
โพธิ� เยน็ และจิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดาราจากกรุงลาซาและแควน้อมัโดซึ� งลว้นเป็นรูปแบบที�
พบไดโ้ดยทั�วไป 

 

   
 

ภาพที� 776 รายละเอียดดอกไมป้ระดบัเบื@องหลงัประภาวลี (ซา้ย) และดอกปัทมะในพระหตัถซ์า้ย 
 ของพระนางสิตตารา (ขวา) ในรูปพระนางสิตตารา จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 
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;.:.<.> รูปทรงอาสนะ ในจิตรกรรมทงักานี@ ปัทมาสนะมีลกัษณะเป็นกลีบ
บวัหงาย มีลกัษณะกลีบหยกัโคง้มนและมีสีชมพูเขม้สีเดียว (ภาพที� 7�8) ฝักใบดา้นในระบายดว้ยสี
เหลืองและเขียว และถูกปิดทบัดว้ยฐานจนัทร์แบนสีขาว 

 

 
 

ภาพที� 7�8 ปัทมาสนะกลีบบวัหงายสีชมพเูขม้ที�มีกลีบหยกัโคง้มนในรูปพระนางสิตตารา 
 จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 

 
;.:.<.? รูปทรงก้อนเมฆ ภูเขา และทะเลสาบ รูปทรงตกแต่งทิวทศัน์ฉาก

หลงัในจิตรกรรมทงักานี@ปรากฏเพียงเล็กนอ้ยและมีลกัษณะเรียบง่าย ไดแ้ก่ พื@นที�วา่งส่วนทอ้งฟ้ามี
กอ้นเมฆสีเขียวคลา้ยรูปปีกผเีสื@อที�มีเส้นรอบนอกโคง้หยกั (ภาพที� 7�5 ซ้าย) ปรากฏอยูที่�มุมบนซ้าย
และขวาของภาพ และบริเวณกึ�งกลางภาพปรากฏดวงจนัทร์และดวงอาทิตยที์�ถูกนาํเสนอเป็นจุดสี
ทอง l จุดที�ไม่บ่งบอกถึงความแตกต่างระหว่างกนั ส่วนพื@นที�ว่างดา้นล่างนั@นเนินหญา้ถูกวาดขึ@น
ดว้ยเส้นโคง้สีเขียวเขม้ที�แตม้เป็นแนวโคง้ทบัซอ้นไปเรื�อย ๆ อยูที่�มุมล่างซา้ยและขวาของภาพ พื@นที�
วา่งระหวา่งนั@นเป็นเม็ดรัตนะและจินดามณีบนทะเลสาบสีนํ@ าเงินที�ถูกวาดดว้ยเส้นโคง้ซ้อนกนัเป็น
ระลอกคลื�นอย่างง่ายเช่นกนั (ภาพที� 7�l) ส่วนพื@นที�เนินหญา้สีเขียวอ่อนในระยะกลางภาพเกิดขึ@น
จากการแบ่งพื@นที�ออกจากเนินเขาฉากหลงัสุด ดว้ยการแตม้สีเขียวเขม้เป็นเส้นเท่านั@น เนินเขาใน
ระยะฉากหลงัสุด ก็ถูกสร้างจากการแตม้สีเขียวเขม้ตามแนวเส้นโคง้อยา่งง่ายโดยมีกอ้นเมฆสีส้มซึ� ง
มีปุยโคง้หยกักลมโอบอยูเ่บื@องหลงั (ภาพที� 7�5 ขวา) 
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ภาพที� 7�5 รายละเอียดกอ้นเมฆสีเขียวคลา้ยรูปปีกผเีสื@อ (ซา้ย) และเนินเขาในระยะฉากหลงัและ
 กอ้นเมฆสีส้มโอบอยูเ่บื@องหลงัเขา (ขวา) ในรูปพระนางสิตตารา จิตรกรรมทงักาของ 
 มูลนิธิพนัดารา 

 

 
 

ภาพที� 7�l เนินหญา้และทะเลสาบในรูปพระนางสิตตารา จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 
 

;.:.= รูปทรง จิตรกรรมทังกาพุทธเกษตรสุขาวดีภาพที& AA รูปทรงต่าง ๆ ในรูป
พระนางสิตตาราขา้งตน้ดูเหมือนไม่แตกต่างจากจิตรกรรมทงัการูปพระนางสิตตาราที�ไดศึ้กษาไป
แลว้ขา้งตน้ ต่างจากรูปทรงที�ปรากฏในจิตรกรรมทงัการูปพุทธเกษตรสุขาวดีซึ� งนอกจากแสดงรูป
บุคคลประธานเหมือนกบัจิตรกรรมทงักาแบบรูปเคารพแลว้ ยงัตอ้งแสดงรูปบุคคลบริวารซึ� งมีอยู่
หลากหลายรวมทั@งรูปทรงสถาปัตยกรรมและตน้ไมที้�ถูกเพิ�มเติมขึ@นในจิตรกรรมทงักาประเภทเล่า
เรื�องนี@ อีกดว้ย 
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;.:.=.; รูปทรงบุคคล ในจิตรกรรมทงักานี@ รูปทรงบุคคลประกอบไปดว้ย
พระพุทธเจา้ พระโพธิสัตว ์พระอาจารยใ์นนิกายกาจู และผูที้�บงัเกิดอยูใ่นพุทธเกษตรสุขาวดี ทั@งนี@
รูปทรงของพระพุทธเจา้ในรูปนี@ ปรากฏหลายลกัษณะ ไดแ้ก่ พระพุทธเจา้ที�ใช้โครงสร้างรูปทรง
พื@นฐานแบบพระพุทธเจา้ศากยมุนี ซึ� งมีลกัษณะคลา้ยรูปสามเหลี�ยมหนา้จั�วและมีแกนพระวรกาย
ตรง รูปทรงดงักล่าวนี@ปรากฏกบัพระอมิตาภะองคป์ระธาน พระธยานิพุทธ � พระองคที์�ประทบับน
เมฆในตาํแหน่งกึ� งกลางภาพและพระพุทธเจา้แห่งสามกาล | พระองค์ซึ� งอยู่ถดัลงมา นอกจากนี@
โครงสร้างที�ให้ความรู้สึกสงบและมั�นคงนี@ ยงัถูกใชก้บัรูปพระษฑกัษรีโลเกศวร (ตาํแหน่ง B1 ของ
ภาพที� �6) โดยเพิ�มการทรงเครื� องแบบพระโพธิสัตว์และพระกรพิเศษอีก l ข้าง รวมถึงพระ
โพธิสัตวที์�ประทบัอยูภ่ายในสระโบกขรณีอีกดว้ยอีกดว้ย  

นอกจากพระษฑักษรีโลเกศวรที� มีโครงสร้างรูปทรงเหมือน
พระพุทธเจ้าแล้ว พระโพธิสัตว์พระองค์อื�นล้วนถูกสร้างให้มีโครงสร้างรูปทรงแสดงความ
เคลื�อนไหวมากกวา่และมีดว้ยกนัหลายท่าทางทั@งการประทบัยืนและนั�ง ร่วมกบัการหนัพระพกัตร์
ตรงหรือเฉียง โดยรูปทรงของพระโพธิสัตวที์�มีลกัษณะตามแบบโครงสร้างรูปทรงพื@นฐานแบบพระ
นางขฑิรวนีตารา ได้แก่ พระโพธิสัตว์ที�ประทบันั�งและหันพระพกัตร์ตรง เช่น พระอษัฏมหา
โพธิสัตวใ์นตาํแหน่งอกัษร Bl, B3, B6 และ B7 ของภาพที� �6 รวมทั@งพระโพธิสัตวบ์างพระองคที์�
ประทบัอยูใ่นสระโบกขรณี โดยลว้นแสดงพระวรกายที�โนม้เอียงไปตามพระกรที�กระทาํมุทราต่าง 
ๆ ส่วนรูปทรงของพระโพธิสัตวที์�แสดงความซบัซอ้นเพิ�มขึ@น ไดแ้ก่ พระโพธิสัตวที์�ประทบัยืนและ
หนัพระพกัตร์ตรง คือ พระโพธิสัตวส์าวกในตาํแหน่ง A2 และ A3 ของภาพที� �6 

รูปทรงที�ไม่ใช่แบบพื@นฐานยงัไดแ้ก่ พระโพธิสัตวที์�ประทบันั�งและ
หนัพระพกัตร์เฉียง คือ พระโพธิสัตวใ์นตาํแหน่ง B4 และ B8 ซึ� งรูปทรงนี@ ยงัรวมถึงพระอาจารยใ์น
นิกายกาจูที�แสดงถึงโครงสร้างรูปทรงที�คลา้ยคลึงกนั และสุดทา้ยคือรูปทรงพระโพธิสัตวที์�ประทบั
ยืนและหันพระพกัตร์เฉียง คือ กลุ่มพระโพธิสัตว์ที�ยืนประทับอยู่บนแถบรุ้ง อีกทั@งยงัรวมถึง
พระพุทธเจา้ทั@งสิบทิศและพระพุทธเจา้แห่งภูมิทั@งหกที�มีโครงสร้างรูปทรงคลา้ยคลึงกนั กลุ่มบุคคล
ที�มีรูปทรงแบบหนัพระพกัตร์เฉียงอยา่งพระโพธิสัตวใ์น 2 กลุ่มสุดทา้ยนี@มกัมีโครงสร้างพระวรกาย
ที�ไม่สมมาตร โดยเฉพาะรูปทรงของพระโพธิสัตวป์ระทบันั�งที�แสดงถึงความเคลื�อนไหวของพระ
วรกายมากกวา่รูปพระอาจารยใ์นนิกายกาจูที�ประทบัอยา่งสงบนิ�ง 

นอกจากนี@ ยงัปรากฏรูปทรงพื@นฐานแบบพระวชัรปาณีสําหรับ
บุคคลที�แสดงปางดุอีกดว้ย โดยมีลกัษณะแบบอวบอว้น เตี@ ย ทรงเครื�องประดบัน่ากลวั และแสดง
ความเคลื�อนไหวของพระวรกายอย่างดุดันและรุนแรง ได้แก่ รูปทรงของพระวชัรปาณีที�อยู่ใน
ตาํแหน่ง B5 รวมถึงรูปทรงพระหยัครีพที�อยูท่างมุมบนซ้ายของภาพ อีกทั@งยงัปรากฏรูปทรงของ
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พระวชัรวราหิ ซึ� งมีรูปทรงเพรียวแบบพระโพธิสัตว์ปางสงบ แต่ผสมลักษณะการแสดงความ
เคลื�อนไหวที�มากและดุดนัจากการประทบัอรรถปรยงักาสนะแบบพระธรรมบาล ลกัษณะรูปทรง
ดงักล่าวนี@ เหมือนกบัรูปทรงของพระนางสิงหวกัตราในจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ� เยน็ แมว้า่รูปทรง
จะถูกผสมผสานให้ซับซ้อนแต่โครงสร้างแบบพระนางวชัรวราหิหรือพระนางสิงหวกัตราต่างมี
โครงสร้างรูปทรงที�ถูกกาํหนดไวเ้ป็นแบบแผนเช่นกนั (ภาพที� 7�|) 

ส่วนรูปทรงบุคคลอื�นซึ� งเกือบทั@งหมดเป็นผูที้�ไปบงัเกิดในพุทธ
เกษตรสุขาวดี ต่างมีโครงสร้างรูปทรงที�อิสระ ประกอบกิริยาท่าทางแตกต่างกนัไป บา้งเหาะ บา้ง
คลา้ยเริงระบาํ บา้งคลา้ยประทบัหนัหลงั หรือบา้งประทบัหนัขา้งเพื�อฟังธรรม รูปทรงท่าทางเหล่านี@
ผูศึ้กษาเห็นวา่ถูกสร้างจากความชาํนาญของศิลปินในการสร้างสรรครู์ปทรงให้แตกต่างออกไป 

 
 

 
 

ภาพที� 7�| โครงสร้างรูปพระนางวชัรวราหิ สกุลช่างการ์มะ กาดรี 
ที�มา : Gega Lama, Principles of Tibetan Art : Illustrations and Explanations of Buddhist 
Iconography and Iconometry according to the Karma Gardri School vol. 1 (Darjeeling : India 
Jamyang Singe, 1983), l|5. 
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;.:.=.< รูปทรงเครื&องทรงและเครื&องประดับ ด้านเครื� องทรงจีวรของ
พระอมิตาภะองคป์ระธาน (ภาพที� 7�7 บนซา้ย) แสดงรูปทรงคลา้ยคลึงกบัจีวรของพระพุทธเจา้ที�ได้
ศึกษาไปขา้งตน้ คือ ห่มองัสะไวบ้ริเวณพระอุระซึ� งยาวจรดขอ้พระบาทและรัดดว้ยประคดอก ห่ม
ทบัด้วยสังฆาฏิอย่างหลวมที�ยาวจรดพระชงฆ์ และคลุมพระองัสาไวท้ั@ งสองข้าง และสังฆาฏิมี
ลวดลายตารางสีทองแทรกดว้ยลวดลายดอกไมต้ามแบบลวดลายจีวรของจิตรกรรมทงักาทิเบตที�
ได้รับอิทธิพลจากศิลปะจีน อย่างไรก็ตามได้มีรายละเอียดบางส่วนที�ต่างออกไปคือชายสังฆาฏิ
ดา้นขวานอกจากตวดัมาพาดไวที้�พระกรซ้ายแลว้ ชายผา้ส่วนหนึ�งยงัถูกคลอ้งไวใ้นห่วงกลมที�พาด
มาจากพระองัสาซา้ยดว้ย ซึ� งลกัษณะดงักล่าวนี@คลา้ยคลึงกบัการห่มจีวรแบบพระสงฆจี์น 

 

   
 

 
 

ภาพที� 7�7 รายละเอียดจีวรของพระอมิตาภะองคป์ระธาน (บนซา้ย) จีวรของพระพุทธเจา้แห่ง   
 สามกาล(บนขวา) และจีวรของผูที้�ไปบงัเกิดในพุทธเกษตรสุขาวดีกาํลงัเหาะอยูก่ลาง
 อากาศ (ล่าง) ในรูปพุทธเกษตรสุขาวดี จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 
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จีวรตามแบบพระอมิตาภะองคป์ระธานยงัปรากฏกบัพระพุทธเจา้ที�
ล้อมรอบอีกด้วย ได้แก่ พระพุทธเจา้แห่งสามกาล (ภาพที� 7�7 บนขวา) พระพุทธเจ้าทั@งสิบทิศ 
พระพุทธเจา้แห่งภูมิทั@งหก ซึ� งต่างมีรูปทรงจีวรที�เรียบง่ายมากกว่าองค์ประธาน เช่น มีลวดลาย
สังฆาฏิเป็นดอกไมข้นาดเล็กแทนลายตาราง ห่มปิดพระองัสาซ้ายขา้งเดียวและไม่มีห่วงคล้อง
สังฆาฏิ เป็นตน้ นอกจากนี@ ยงัปรากฏจีวรที�มีรูปทรงเรียบง่ายและถูกวาดอยา่งอิสระ บา้งถูกห่มเฉียง 
บา้งถูกห่มคลุม โดยปรากฏเป็นจีวรของผูที้�ไปบงัเกิดในพุทธเกษตรสุขาวดี บางครั@ งสังฆาฏิถูกกาง
ออกสาํหรับผูที้�กาํลงัเหาะอยูก่ลางอากาศ (ภาพที� 7�7 ล่าง) ดงันั@นลกัษณะรูปทรงจีวรสําหรับกลุ่มผู ้
ที�บงัเกิดในพุทธเกษตรสุขาวดีจึงแตกต่างออกไปตามลกัษณะท่าทางของรูปทรงบุคคล 

 

 
 

 
 

ภาพที� 7�� รายละเอียดจีวรและหมวกแบบทิเบตสาํหรับพระอาจารยช์าวทิเบตในนิกายกาจู (บน)
 และโยคีสวมเสื@อคลุมยาวแบบทิเบต (ล่าง) ในรูปพุทธเกษตรสุขาวดี จิตรกรรมทงักา
 ของมูลนิธิพนัดารา 
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จีวรย ังปรากฏอีกรูปแบบหนึ� ง คือจีวรแบบทิเบตสําหรับพระ
อาจารยช์าวทิเบตในนิกายกาจู โดยมีลกัษณะเป็นเสื@อกั�กแขนสั@นดา้นใน และห่มทบัดว้ยองัสะและ
สังฆาฏิที�มีลกัษณะเหมือนจีวรแบบพระพุทธเจา้โดยทั�วไป หมวกยงัคงเป็นเครื�องแต่งกายสําคญัของ
พระอาจารยที์�บ่งชี@ ถึงนิกายที�ประจาํ ดงัเห็นไดจ้ากหมวกของพระอาจารย ์3 ท่านซึ� งอยูด่า้นขอบขวา
ของภาพที�มีลกัษณะแตกต่างกนั (ภาพที� 7�� บน) ประกอบไปดว้ย หมวกสีดาํมีปีกหมวกพบัขึ@น 
หมวกสีแดงมีปีกหมวกพบัขึ@นและมีชายผา้ของหมวกปิดใบหู และหมวกสีแดงมีปีกหมวกพบัขึ@นซึ� ง
ต่างเป็นหมวกของนิกายกาจู นอกจากนี@ ในตาํแหน่งตรงกนัขา้มยงัปรากฏพระอาจารยอี์ก 3 ท่าน ซึ� ง
มีท่านหนึ�งในกลุ่มนี@สวมหมวกทรงสูงยอดแหลมและมีปีกหมวกยาวปรกบ่าอนัเป็นหมวกในนิกาย
ดั@งเดิม ซึ� งรวมถึงนิกายกาจูดว้ย อยา่งไรก็ตามปรากฏพระอาจารยท์่านหนึ�งที�สวมเสื@อคลุมยาวสีขาว
แบบชาวทิเบตและห่มสังฆาฏิทบัซึ� งเป็นลกัษณะแบบโยคี (ภาพที� 7�� ล่าง) 
 

 
 

ภาพที� 7�m เครื�องทรงและเครื�องประดบัแบบพระโพธิสัตวป์างสงบรวมทั@งโธตีหลากสีแนบ 
 พระวรกายและการพาดหนงัเลียงผาที�พระองัสาซา้ยของพระษฑกัษรีโลเกศวรในรูป
 พุทธเกษตรสุขาวดี จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 
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สําหรับเครื�องทรงและเครื�องประดบัแบบพระโพธิสัตวป์างสงบ
ต่างมีส่วนประกอบเหมือนกนั ไดแ้ก่ ทรงโธตี 2 ชั@นและผกูมดัดว้ยแถบผา้ที�บั@นพระองค์ คลอ้งผา้
คลอ้งพระองัสาที�คลา้ยกบัตอ้งลม ไม่ปรากฏการทรงผา้คาดเฉียง และมีเครื�องประดบัทองคือ ศิรา
ภรณ์ตาบรัตนะรูปหยดนํ@ า กุณฑล สร้อยพระศอเส้นสั@ นและยาวโดยส่วนใหญ่มีสร้อยอุบะพาดที�
พระองัสา พาหุรัด ทองพระกรและทองพระบาท เครื�องทรงและเครื�องประดบัเหล่านี@ปรากฏกบัพระ
โพธิสัตวส์าวก พระอษัฏมหาโพธิสัตว ์พระธยานิพุทธ 5 พระองค์ และผูที้�บงัเกิดในพุทธเกษตร
สุขาวดี อยา่งไรก็ตามลกัษณะของเครื�องทรงก็แสดงความแตกต่างออกไปบา้ง เช่น ชายผา้คลอ้งพระ
องัสาบา้งก็ทิ@งใหย้าวตรง หรือปลิวเป็นแนวซิกแซกขึ@นดา้นบน ผา้คลอ้งพระองัสาบา้งคลุมแนบพระ
องัสาหรือปลิวอยูโ่ดยรอบ โดยเฉพาะอยา่งยิ�งลกัษณะโธตีของพระโพธิสัตวส์าวก คือ พระษฑกัษรี
โลเกศวรประทบัยืน (ภาพที� 7�m) และพระมหาสถามปราปต์ที�ทรงโธตีชั@นในหลากสีแนบพระ
วรกายที�ต่างจากพระองคอื์�นอยา่งชดัเจน รวมทั@งพระษฑกัษรีโลเกศวร และพระไมเตรยะ (ตาํแหน่ง
อกัษร B8 ของภาพที� �6) ยงัทรงพาดหนงัเลียงผาเพิ�มเติมไวที้�พระองัสาซ้าย นอกจากนี@ เครื�องทรง
และเครื�องประดบัแบบพระโพธิสัตวย์งัมีลกัษณะแบบเดียวกนักบัจีวรสําหรับผูที้�บงัเกิดในพุทธ
เกษตรสุขาวดีที�กระทาํท่าทางอยา่งอิสระ โดยผา้คลอ้งพระองัสาบางครั@ งถูกกางออกให้ปลิวตอ้งลม
สาํหรับผูที้�กาํลงัเหาะอยูก่ลางอากาศ 
 

 
 

ภาพที� 7�n เครื�องทรง เครื�องประดบั และประภาวลีเปลวไฟของพระวชัรปาณีในรูป 
 พุทธเกษตรสุขาวดี จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 
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ภาพที� 7�� เครื�องทรง เครื�องประดบั และประภาวลีเปลวไฟของพระหยัครีพในรูป 
 พุทธเกษตรสุขาวดี จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 

 

 
 

ภาพที� 7�6 เครื�องทรง เครื�องประดบั และประภาวลีเปลวไฟพระนางวชัรวราหิในรูป 
 พุทธเกษตรสุขาวดี จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 
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นอกเหนือจากเครื� องแต่งกายเหล่านี@ แล้ว คือเครื� องทรงแบบ
ฆราวาสซึ� งส่วนใหญ่มีลกัษณะเสื@อคลุมยาวและผา้โพกหัวแบบทิเบต เช่น รูปกษตัริยที์�ประทบัใน
ปราสาททางขอบล่างสุดของภาพ เป็นตน้ สําหรับเครื�องทรงและเครื�องประดบัของพระวชัรปาณี 
(ภาพที� 7�n) พระหยัครีพ (ภาพที� 7��) และพระนางวชัรวราหิ (ภาพที� 7�6) ซึ� งเป็นเพียง | พระองค์
ในภาพที�แสดงปางดุ ต่างทรงเครื�องตามแบบพระธรรมบาลที�ประกอบไปด้วย การห่มหนังเสือ
แทนโธตี สวมศิราภรณ์ตามกะโหลก และสวมเครื�องประดบัที�ทาํจากกระดูก ทั@งนี@ แต่ละพระองคย์งั
ทรงเครื�องแตกต่างกนัออกไปดว้ย ไดแ้ก่ พระวชัรปาณีและพระนางวชัรวราหิทรงคล้องผา้คลอ้ง
พระองัสาเหมือนพระโพธิสัตวป์างสงบ ส่วนพระหยัครีพทรงคลอ้งหนงัชา้ง และพระนางวชัรวราหิ
ทรงเปลือยพระวรกาย พระโพธิสัตวแ์ละพระธรรมบาลปางดุทั@งสามพระองค์นี@ ยงัทรงมีประภาวลี
เปลวไฟ ซึ� งทาํให้แตกต่างจากบุคคลอื�นทั@งหมดในภาพ โดยพระวชัรปาณีและพระหัยครีพทรงมี
ประภาวลีเปลวไฟสีแดงลอ้มรอบพระองค ์ต่างจากพระนางวชัรวราหิที�มีประภาวลีสีนํ@ าเงินประดบั
ดว้ยประภามณฑลเปลวไฟจนเกิดเป็นรูปทรงซุ้มโคง้แบบเดียวกบัประภาวลีของพระนางสิงหวกั
ตราในจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ� เยน็ 

;.:.=.= รูปทรงประภาวล ีประภาวลีของพระพุทธเจา้และพระโพธิสัตวป์าง
สงบในจิตรกรรมทงักานี@แบ่งออกเป็น l รูปแบบหลกั ไดแ้ก่ รูปแบบแรกมีประภาวลีพร้อมดว้ยศิร
ประภา และอีกรูปแบบคือปรากฏศิรประภาเพียงอยา่งเดียว ประภาวลีแบบแรกปรากฏเด่นชดัในรูป
พระอมิตาภะองคป์ระธาน (ภาพที� 7m8 ซ้าย) มีลกัษณะศิรประภาสีเขียวเป็นระนาบเรียบซึ� งประดบั
ขอบดว้ยเส้นทองขนาดเล็ก ทบัอยูบ่นประภาวลีสีเขียวหม่นที�มีขอบเป็นสีขาวและถูกเนน้รูปทรงให้
โดดเด่นดว้ยเส้นรอบนอกสีแดงที�ถูกไล่นํ@าหนกัอยา่งเบาบาง ที�เด่นชดัคือเส้นรัศมีที�แผอ่ยูบ่นประภา
วลีเรียงตวักนัอยา่งหนาแน่น ประกอบดว้ยเส้นสีนํ@ าเงินและสีแดง ที�มีลกัษณะเส้นริ@วโคง้คมชดัและ
เส้นหยกัฟันปลาที�ถูกไล่นํ@ าหนกัเส้นให้เบาบาง รวมทั@งเส้นสีทองโคง้ริ@วที�แทรกเขา้ไปอีกชั@นหนึ� ง 
ทาํใหเ้ส้นรัศมีนี@ปกคลุมสีเขียวหม่นของประภาวลีเกือบทั@งหมด ประภาวลีที�มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั
นี@ ยงัปรากฏในรูปพระธยานิพุทธ � พระองค์และพระพุทธเจา้แห่งสามกาล โดยมีสีของศิรประภา 
ประภาวลี และเส้นนํ@ าหนกัรอบนอกแตกต่างกนัออกไป แต่ส่วนใหญ่สีมกัถูกกาํหนดให้สมมาตร
ตามตาํแหน่งของบุคคล รวมทั@งปรากฏกบัพระษฑกัษรีโลเกศวรและพระนางขฑิรวนีตาราที�ประทบั
อยูใ่นสระโบกขรณี และผูที้�บงัเกิดในพุทธเกษตรสุขาวดีที�ประทบัในอาคาร 
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ภาพที� 7m8 รายละเอียดประภาวลีพร้อมดว้ยศิรประภาของพระอมิตาภะองคป์ระธาน (ซ้าย)  
 ศิรประภาของพระมหาสถามปราปต ์(ขวา) ในรูปพุทธเกษตรสุขาวดี จิตรกรรมทงักา 
 ของมูลนิธิพนัดารา 

 

 
 

ภาพที� 7m5 โคง้ครึ� งวงกลมสีส้มขนาดใหญ่คลา้ยประภาวลีเบื@องหลงักลุ่มพระพุทธเจา้ทั@งสิบทิศ 
 ในรูปพุทธเกษตรสุขาวดี จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 
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ส่วนแบบที�สองที�มีเพียงศิรประภาอย่างเดียวนั@นมีลกัษณะเป็นศิร
ประภาสีแดงหรือสีเขียวระนาบสีเดียวและประดบัขอบดว้ยเส้นทอง ปรากฏอยูก่บับุคคลหลากกลุ่ม
ในภาพ ได้แก่ พระโพธิสัตว์สาวก l พระองค์ (ภาพที� 7m8 ขวา) พระอษัฏมหาโพธิสัตว์เฉพาะ
ตาํแหน่ง B2, B3, B6 และ B7 กลุ่มพระโพธิสัตว ์� พระองคใ์นสระโบกขรณี กลุ่มพระอาจารยใ์น
นิกายกาจู ผู ้ที�บังเกิดในพุทธเกษตรสุขาวดีบางพระองค์ กลุ่มพระพุทธเจ้าทั@ งสิบทิศ กลุ่ม
พระพุทธเจ้าแห่งภูมิทั@ งหกและกลุ่มพระโพธิสัตว์ที�ประทับบนแถบรุ้ง โดยเฉพาะในกลุ่ม
พระพุทธเจา้ทั@งสิบทิศยงัปรากฏโคง้ครึ� งวงกลมสีส้มขนาดใหญ่อยูเ่บื@องหลงัซึ� งคลา้ยคลึงกบัประภา
วลี (ภาพที� 7m5) แต่ถูกสร้างให้เสมือนเป็นประภาวลีโดยรวมของพระพุทธเจา้กลุ่มนี@  อีกทั@งทาํให้
พระพุทธเจ้ากลุ่มนี@ โดดเด่นขึ@ นท่ามกลางพื@นหลังสีนํ@ าเงินเข้ม นอกจากนี@ ยงัปรากฏประภาวลีที�
แตกต่างไปจากบุคคลอื�น ไดแ้ก่ พระษฑกัษรีโลเกศวรในตาํแหน่ง B5 ซึ� งมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบั
ประภาวลีแบบแรก แต่ได้เพิ�มประภามณฑลสีส้มซ้อนเขา้ไปอีกชั@นหนึ� ง และพระนางสิตตาราที�
ประทบัในสระโบกขรณีทรงมีประภาวลีสีขาวเพียงอยา่งเดียว 

;.:.=.: รูปทรงอาสนะ จากการสังเกตไดช้ดัเจนว่าปัทมาสนะของพระอมิ
ตาภะองค์ประธาน (ภาพที� 7ml บน) แสดงความโดดเด่นที�สุด โดยเป็นปัทมาสนะกลีบบวัหงาย
หลากสี กลีบนอกสีนํ@ าเงินและสีเขียว กลีบดา้นในสีแดง ปรากฏกลีบนอกเป็นแถวล่างสุดซึ� งมีกลีบ
ซ้อนเช่นกนั นอกจากนี@ ยงัมีกลีบดา้นในสุดสีแดงและสีชมพูซึ� งเป็นกลีบซ้อนเช่นกนั ถดัเขา้มาเป็น
ฝักบวัสีเขียวหม่นซึ� งถูกปิดทบัด้วยฐานจนัทร์กลมแบนสีขาว ปัทมาสนะนี@ ถูกรองรับอีกชั@นด้วย
อาสนะทองประดบันกยงูซึ� งเป็นพาหนะของพระอมิตาภะ โดยมีผา้ทิพยสี์นํ@ าเงินพาดรองรับอยูเ่บื@อง
หนา้ 

ส่วนกลุ่มพระพุทธเจา้ พระโพธิสัตว ์พระอาจารยใ์นนิกายกาจู และ
ผู ้ที�บังเกิดในพุทธเกษตรสุขาวดีบางพระองค์ซึ� งเป็นบุคคลบริวารในภาพ มีปัทมาสนะใน
หลากหลายรูปแบบแตกต่างกนั อาทิ เป็นปัทมาสนะบวัคว ํ�าและบวัหงาย มีกลีบกลมยอดแหลมและ
กลีบโคง้หยกักลมมน เป็นตน้ อยา่งไรก็ดีปัทมาสนะบริวารทั@งหมดมีลกัษณะร่วมกนัคือเป็นปัทมา
สนะสีเดียวซึ� งมกัเป็นสีชมพอู่อนและเขม้ (ภาพที� 7ml ล่าง) และปรากฏฐานจนัทร์กลมแบนสีขาวอยู่
บนฝักบวั ยกเวน้ปัทมาสนะของพระวชัรปาณี พระหยัครีพ และพระนางวชัรวราหิ ที�มีฐานอาทิตย์
กลมแบนสีทองแทน ความหลากหลายของรูปทรงปัทมาสนะบริวารเหล่านี@ เหมือนกบัปัทมาสนะ
บริวารในรูปพระนางตารา l5 พระองค์จากเมืองชัมโดที�ได้ศึกษาไปแล้ว นอกจากนี@ อาสนะยงั
ปรากฏในรูปแบบของกอ้นเมฆอาสนะ ซึ� งกลุ่มบุคคลที�มีอาสนะดงักล่าวไดแ้ก่ พระพุทธเจา้ทั@งสิบ
ทิศ พระพุทธเจา้แห่งภูมิทั@งหก และพระธยานิพุทธ � พระองค์ รวมทั@งแถบรุ้งก็ยงัเป็นอาสนะของ
พระโพธิสัตวไ์ดอี้กดว้ย 
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ภาพที� 7ml รายละเอียดปัทมาสนะกลีบบวัหงายหลากสีของพระอมิตาภะองคป์ระธาน (บน) และ 
 ปัทมาสนะสีชมพอู่อนกลีบกลมยอดแหลมของพระไวโรจนะ (ล่าง) ในรูป 
 พุทธเกษตรสุขาวดี จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 

 
;.:.=.> รูปทรงดอกไม้ ในจิตรกรรมทงักานี@ ปรากฏดอกไมอ้ยูห่ลากหลาย

รูปแบบและหลายบทบาท บทบาทที�เห็นไดช้ดัเจนที�สุด คือ พุม่ดอกไมที้�มีใบไมล้อ้มรอบประดบัอยู่
เบื@องหลงัประภาวลีของพระอมิตาภะและแตกแขนงยาวขึ@นไปจนกลายเป็นอาสนะรองรับปัทมา
สนะของพระพุทธเจา้ทั@งสามกาลอีกดว้ย ถึงกระนั@นบทบาทของพุ่มดอกไมนี้@ ไม่เพียงเป็นดอกไม้
ประดบัเบื@องหลงัประภาวลีเหมือนในจิตรกรรมทงักาที�ไดศึ้กษาไปแลว้ขา้งตน้ แต่ยงัสื�อแทนถึงตน้
โพธิซึ� งเป็นตน้ไมส้ําคญัในพุทธเกษตรสุขาวดีอีกดว้ย รูปทรงของดอกไมแ้ละใบไมข้องตน้โพธินี@  
(ภาพที� 7m| ซ้าย) มีลกัษณะไม่แตกต่างจากดอกไมแ้ละใบไมที้�ใชต้กแต่งเบื@องหลงัประภาวลีที�พบ
ในจิตรกรรมทงักาที�ไดศึ้กษาไปแลว้ขา้งตน้ นั�นคือ ใบไมเ้ป็นแฉก ส่วนดอกไมมี้ลกัษณะคลา้ยดอก
โบตัOนแบบจีน บ้างมีกลีบหยกัโคง้มน บา้งกลีบแหลมแยกเป็นแฉก หรือบา้งก็มีกลีบกลมปลาย
แหลมคลา้ยดอกบวั เป็นตน้ 
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ดอกไมย้งัมีบทบาทเป็นสัญลกัษณ์ประจาํพระโพธิสัตวห์รือดอกบวั
รองรับสัญลกัษณ์ ซึ� งถูกวาดเป็นรูปดอกบวับานขนาดเล็กสีชมพูและลอ้มรอบดว้ยใบไมแ้บบแฉก
อยา่งเรียบง่าย นอกจากนี@ดอกไมย้งัถูกใชส้ําหรับตกแต่งฉากหลงัอยูเ่ป็นบางส่วนโดยมกัถูกตกแต่ง
ไวใ้นบริเวณใกล้ธารนํ@ า (ภาพที� 7m| ขวา) มีลักษณะเป็นดอกไมสี้ชมพูอ่อนกลีบดอกกลมและ
ลอ้มรอบดว้ยใบไมอ้ยา่งเรียบง่ายเช่นกนั 

 

   
 

ภาพที� 7m| รายละเอียดดอกไมแ้ละใบไมข้องตน้โพธิซึ� งมีรูปแบบเหมือนดอกไมแ้ละใบไมป้ระดบั
 เบื@องหลงัประภาวลี (ซา้ย) และดอกไมต้กแต่งบริเวณใกลธ้ารนํ@า (ขวา) ในรูป 
 พุทธเกษตรสุขาวดี จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 

 
;.:.=.? รูปทรงสถาปัตยกรรม รูปทรงและลกัษณะของสถาปัตยกรรมใน

จิตรกรรมทงักานี@  (ภาพที� 7m7) คลา้ยคลึงกบัรูปแบบสถาปัตยกรรมทิเบตที�ไดรั้บอิทธิพลจากศิลปะ
จีน เช่น ลวดลายประดบัสันหลงัคา หลงัคาเป็นกระเบื@องเรียงเป็นแถว โดยเฉพาะอย่างยิ�งประดบั
หลงัคาทองที�ชั@นบนสุด การสร้างความลึกและขนาดของอาคารทาํอยา่งง่ายเพื�อสื�อเรื�องราวให้เขา้ใจ 
ดังเห็นได้ว่าใช้เส้นเฉียงกับด้านข้างของตวัอาคารเพื�อสร้างปริมาตรให้แก่ตัวอาคารอย่างง่าย 
ประกอบกบัสร้างบุคคลภายในอาคารใหมี้ขนาดใหญ่เพื�อใหเ้ห็นไดช้ดั 
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ภาพที� 7m7 ปราสาทบริวารในรูปพุทธเกษตรสุขาวดี จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 
 

;.:.=.@ รูปทรงก้อนเมฆ รูปทรงของพื@นที�ว่างฉากหลงัประกอบไปด้วย
กอ้นเมฆ และภูเขาเป็นสําคญั กอ้นเมฆในพื@นที�ว่างส่วนทอ้งฟ้าทั@งหมดแสดงบทบาทเป็นอาสนะ
รองรับกลุ่มบุคคลและเครื�องสักการะ อีกบทบาทหนึ�งคือปรากฏเป็นกอ้นเมฆประดบัเบื@องหลงัแนว
ภูเขาบริเวณกึ�งกลางภาพ และแนวเนินเขาทางตอนล่างของภาพ รวมทั@งโอบลอ้มเบื@องหลงัปราสาท
บริวารในภาพ รูปทรงของกอ้นเมฆเหล่านี@ แบ่งได ้| รูปแบบสําคญั ไดแ้ก่ รูปแบบแรกกอ้นเมฆสี
หมอกที�มีลกัษณะเป็นแถบเส้นยาวแนวนอนดา้นล่างโดยมีหยกัโคง้ของปุยเมฆนูนคลา้ยรูปครึ� งวงรี 
(ภาพที� 7m�)  กอ้นเมฆลกัษณะนี@ เรียงตวัซ้อนกนัเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ที�มุมบนซ้ายและขวาของภาพ
เพื�อเป็นอาสนะของกลุ่มพระพุทธเจา้ทั@งสิบทิศ รูปแบบที�สองคือกอ้นเมฆที�มีลกัษณะเป็นแนวยาว
คลา้ยธารนํ@าไหล (ภาพที� 7mm) ถูกระบายดว้ยสีขาวเป็นระนาบเรียบซึ� งแตม้สีเหลืองและแดงบริเวณ
แนวโคง้ของปลายเมฆเพียงเล็กนอ้ย กอ้นเมฆนี@ทาํหนา้ที�รองรับอาสนะกอ้นเมฆของกลุ่มพระธยานิ
พุทธ � พระองคไ์วอี้กชั@นหนึ�ง และยงัเสมือนรูปทรงที�เชื�อมโยงอาสนะกอ้นเมฆของกลุ่มพระธยานิ
พุทธ � พระองค์กบักลุ่มพระพุทธเจา้ทั@งสิบทิศให้เป็นกลุ่มพระพุทธเจา้ขนาดใหญ่ที�ประทบับน
ทอ้งฟ้า 
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ภาพที� 7m� กอ้นเมฆสีหมอกที�มีแถบเส้นยาวแนวนอนดา้นล่างและมีปุยเมฆนูนรูปครึ� งวงรีเป็น
 อาสนะของกลุ่มพระพุทธเจา้ทั@งสิบทิศในรูปพุทธเกษตรสุขาวดี จิตรกรรมทงักาของ 
 มูลนิธิพนัดารา 

 

 
 

ภาพที� 7mm กอ้นเมฆแบบธารนํ@าไหลรองรับกอ้นเมฆอาสนะของกลุ่มพระธยานิพุทธ � พระองค ์
 ในรูปพุทธเกษตรสุขาวดี จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 

 

 
 

ภาพที� 7mn กอ้นเมฆแบบยูอี่�รวมกลุ่มเป็นอาสนะของพระพุทธเจา้แห่งภูมิทั@งหกใน 
 รูปพุทธเกษตรสุขาวดี จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



613 

 
 

ภาพที� 7m� กอ้นเมฆแบบยูอี่�สาํหรับตกแต่งเบื@องหลงัภูเขาในรูปพุทธเกษตรสุขาวดี จิตรกรรมทงักา
 ของมูลนิธิพนัดารา 

 

 
 

ภาพที� 7m6 แถบรุ้งอาสนะของพระโพธิสัตวใ์นรูปพุทธเกษตรสุขาวดี จิตรกรรมทงักาของ 
 มูลนิธิพนัดารา 

 
รูปแบบสุดท้ายคือก้อนเมฆรูปยู่อี�ที�มีเส้นรอบนอกโคง้หยกัรอบ

รูปทรง (ภาพที� 7mn) โดยรวมกนัเป็นกลุ่มขนาดใหญ่เพื�อเป็นอาสนะของพระธยานิพุทธ � พระองค ์
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พระพุทธเจา้แห่งภูมิทั@งหก และกลุ่มพระโพธิสัตวท์างตอนบนของภาพ รวมทั@งเป็นอาสนะรองรับ
เครื�องสักการะด้วย กอ้นเมฆยู่อี�ที�ปรากฏเป็นอาสนะกลางทอ้งฟ้าเหล่านี@ ยงัถูกเสริมหางก้อนเมฆ
เพิ�มเติมเพื�อแสดงถึงทิศทางที�เมฆได้ลอยมาอีกด้วย เช่น ก้อนเมฆอาสนะของพระธยานิพุทธ � 
พระองค์ปรากฏหางเมฆเป็นสายแผม่าจากเบื@องบน ส่วนกอ้นเมฆอาสนะของพระพุทธเจา้แห่งภูมิ
ทั@งหกและกอ้นเมฆที�รองรับเครื�องสักการะแสดงหางเมฆที�คลา้ยกบัลอยมาจากทางดา้นขา้งของภาพ 
เป็นตน้ ก้อนเมฆยู่อี�ยงัทาํหน้าที�สําหรับตกแต่งทิวทศัน์โดยปรากฏอยู่เบื@องหลงัภูเขาและเนินเขา 
(ภาพที� 7m�) รวมถึงอยู่เบื@องหลงัสถาปัตยกรรมอีกดว้ย นอกจากอาสนะกอ้นเมฆบนทอ้งฟ้าแล้ว 
แถบรุ้งที�คลา้ยแถบผา้ l สี l ผืนพนัรวมกนั ยงัถูกใช้เป็นอาสนะเช่นกนั (ภาพที� 7m6) ดงัเห็นไดว้่า
เป็นอาสนะของกลุ่มพระโพธิสัตว์ในตาํแหน่งกึ� งกลางภาพ อีกทั@งยงัใช้ประดับตกแต่งเพื�อเพิ�ม
ความสําคญัให้แก่รูปทรงอีกดว้ย ดงัเห็นไดจ้ากแถบรุ้งที�อยู่เบื@องหลงัพระไวโรจนะซึ� งประทบัอยู่
ท่ามกลางกลุ่มพระธยานิพุทธ � พระองค ์

;.:.=.A รูปทรงภูเขาและทะเลสาบ ในจิตรกรรมทังกานี@ ปรากฏภูเขาที�
คลา้ยคลึงกบัภูเขาในจิตรกรรมทงักาที�ไดศึ้กษาไปแลว้ นั�นคือ ถูกวาดเป็นรูปสามเหลี�ยมอย่างเรียบ
ง่ายซึ� งแต่งแตม้รายละเอียดรอยหญา้เป็นกลุ่มขนาดเล็กตาบแนวสันเขา ลกัษณะดงักล่าวปรากฏกบั
ภูเขาในตาํแหน่งกึ� งกลางภาพ และเนินเขาที�ขอบล่างสุดของภาพ (ภาพที� 7n8) โดยเนินเขานี@ ยงัถูก
ล้อมด้วยทะเลสาบซึ� งถูกวาดเป็นเส้นยาวแนวนอนแทนระลอกนํ@ า หรือเป็นวงโค้งง่าย ๆ แทน
ระลอกนํ@ าที�เลาะตามแนวเขา ลกัษณะของระลอกนํ@ าปรากฏเช่นเดียวกนักบันํ@ าในสระโบกขรณีอีก
ดว้ย อย่างไรก็ตามภูเขาที�อยู่ในตาํแหน่งกึ�งกลางภาพปรากฏแนวสันเขารูปสามเหลี�ยมอยา่งเด่นชดั
เท่านั@น โดยไม่ปรากฏเส้นแบ่งพื@นที�วา่งที�อยูถ่ดัลงไป ทาํให้รูปทรงภูเขานี@ เป็นพื@นที�วา่งแบบเปิด ซึ� ง
คลา้ยคลึงกบัที�พบในรูปพระมญัชุศรี � พระองค ์และรูปพระนางตารา l5 พระองคซึ์� งเป็นจิตรกรรม
ทงักาจากเมืองชมัโด 
 

 
 

ภาพที� 7n8 เนินเขาที�ถูกลอ้มดว้ยทะเลสาบในรูปพุทธเกษตรสุขาวดี จิตรกรรมทงักาของ 
 มูลนิธิพนัดารา 
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จากการอธิบายลกัษณะรูปทรงต่าง ๆ ในจิตรกรรมทงัการูปพุทธ
เกษตรสุขาวดีนี@  ผูศึ้กษาสังเกตเห็นลกัษณะรูปทรงบางประการที�คลา้ยคลึงกบัที�พบในจิตรกรรมทงั
กาของมูลนิธิพนัดาราที�มาจากเมืองชมัโด อาทิ ปัทมาสนะของพระอมิตาภะ ลกัษณะเมฆคลา้ยธาร
นํ@า ลกัษณะประภาวลี และลกัษณะของภูเขา เป็นตน้ 

;.:.: การใช้สี การไล่นํ9าหนัก การใช้เส้นและลวดลาย แมว้า่จะมีรูปทรงมากมาย
ในจิตรกรรมทงัการูปพุทธเกษตรสุขาวดีนี@  แต่ก็สามารถเห็นการใชสี้โดยรวมในจิตรกรรมทงักานี@
ได ้โดยสีแดงและสีเขียวถูกใชเ้ป็นคู่สีหลกั สีของพื@นที�วา่งฉากหลงัส่วนทอ้งฟ้าถูกระบายดว้ยสีนํ@ า
เงินเขม้ที�ขอบดา้นบนและนํ@ าหนกัสีเบาบางลงเขา้กลมกลืนกบัพื@นสีส้มแดง เช่นเดียวกบัพื@นที�ว่าง
ส่วนเนินเขาที�สีเขียวของภูเขาทั@งตอนกลางและตอนล่างของภาพค่อย ๆ เบาบางและกลืนไปกบัพื@น
สีส้มเหลือง อย่างไรก็ตามจิตรกรรมทงักานี@ ถูกผลิตขึ@นดว้ยเทคนิคการพิมพค์อมพิวเตอร์จึงทาํให้
ความหนาของเนื@อสีที�ใช้ไม่ปรากฏขึ@ นจริง ถึงกระนั@นวิธีการใช้สีและการไล่นํ@ าหนักของพื@นที�
รูปทรงต่าง ๆ ก็สามารถสะทอ้นถึงความหนาของเนื@อสีที�ถูกใช้ได้ นั�นคือ ผูศึ้กษาสันนิษฐานว่า
รูปทรงต่าง ๆ ที�ปรากฏขึ@นในภาพลว้นมีเนื@อสีที�หนา และทึบแสง ต่างจากพื@นที�วา่งฉากหลงัที�มีเนื@อ
สีเบาบางกวา่ 

การใชสี้ในรูปทรงต่าง ๆ ไม่มุ่งเนน้การสร้างนํ@ าหนกัอ่อนเขม้เพื�อสร้างมิติ
ภายในภาพมากนกั โดยส่วนใหญ่แลว้มกัเป็นระนาบสีเรียบ มีขอบสีคมชดัดว้ยการตดัเส้นรอบนอก 
ถึงกระนั@นก็ปรากฏการไล่นํ@าหนกัใหแ้ก่รูปทรงอยูบ่า้ง เช่น กลีบสีนํ@าเงินของปัทมาสนะของพระอมิ
ตาภะ พระวรกายของบุคคลในภาพ หรือรูปทรงนกยูง เป็นตน้ แต่รูปทรงเหล่านี@ ก็มีนํ@ าหนักไม่
ชดัเจน ต่างจากบริเวณที�แสดงการไล่นํ@ าหนกัชดัเจนที�สามารถแบ่งออกได้ 2 รูปแบบ คือ การไล่
นํ@าหนกัเพื�อให้รูปทรงนั@นดูมีมิติเพิ�มขึ@น ซึ� งเห็นไดช้ดัเจนบริเวณดอกไมป้ระดบัตน้โพธิ จากการไล่
นํ@าหนกัอ่อนเขม้เพื�อสร้างความสมจริงใหก้ลีบที�ซบัซ้อนของดอกไม ้และการไล่นํ@ าหนกักลีบปัทมา
สนะบริวารให้มีขอบกลีบดา้นในสีเขม้เพื�อแสดงถึงความกลมกลึงอย่างง่าย ๆ ของปัทมาสนะ อีก
รูปแบบหนึ� งคือการไล่นํ@ าหนกัของเส้นรอบนอกให้เบาบางลงจนกลืนไปกบัพื@นหลงั ซึ� งปรากฏให้
เห็นชดัเจนบริเวณเส้นรอบนอกของประภาวลีทั@งแบบกลมและแบบเปลวไฟ และเส้นรอบนอกของ
ก้อนเมฆทุกรูปแบบ การไล่นํ@ าหนักจากเส้นรอบนอกนี@ ยงัรวมถึงเส้นแถบสีเบาบางคล้ายแสง
เรืองรองของขอบฟ้า และแถบรุ้งซึ� งอยู่บริเวณกึ� งกลางของภาพ (ภาพที� 7n5) และสื�อแทนถึงการ
ล่องลอยของผูที้� เพิ�งมาบงัเกิดในพุทธเกษตรสุขาวดีบริเวณสระโบกขรณีอีกด้วย อีกทั@งการไล่
นํ@าหนกัดงักล่าวคลา้ยคลึงกบัประภาวลีเบาบางในจิตรกรรมทงัการูปพระนางตารา 21 พระองคแ์ละ
พระนางสิตตาราจากเมืองชมัโดดว้ย 
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ภาพที� 7n5 เส้นแถบสีเบาบางของแสงขอบฟ้าและแถบรุ้งในรูปพุทธเกษตรสุขาวดี จิตรกรรมทงักา
 ของมูลนิธิพนัดารา 
 

    
 

ภาพที� 7nl รายละเอียดการใชเ้ส้นทองร่วมกบัเส้นสีนํ@าเงินและสีแดงซึ�งเป็นแบบริ@วโคง้และแบบ
 หยกัฟันปลาสาํหรับรัศมีของประภาวลีของพระอมิตาภะองคป์ระธาน (ซา้ย) และการใช้
 เส้นทองบนใบไมแ้บบแฉกสีเขียว (ขวา) ในรูปพุทธเกษตรสุขาวดี จิตรกรรมทงักาของ 
 มูลนิธิพนัดารา 

 
จากการใชร้ะนาบสีในรูปทรงเป็นหลกัทาํให้เส้นมีบทบาทสําหรับต่อการ

สร้างความคมชดัใหแ้ก่รูปทรงเหมือนกบัจิตรกรรมทงักาอื�นที�ไดศึ้กษาไปแลว้ขา้งตน้ และยงัคงใชสี้
แดงและสีนํ@าเงินสาํหรับสร้างเส้นรอบนอกเช่นเดียวกนั โดยสีแดงมกัใชก้บัพื@นที�สีแดง สีชมพู สีส้ม 
สีทองและสีเหลือง และเส้นสีนํ@ าเงินมกัใชก้บัพื@นที�สีเขม้เช่นสีนํ@ าเงิน สีฟ้า สีเขียว รวมทั@งสีขาวดว้ย 
โดยเฉพาะเส้นสีทองยงัคงมีความสําคญัและมีบทบาทเช่นเดียวกบัในจิตรกรรมทงักาที�ไดศึ้กษาไป
แลว้ ไดแ้ก่ เส้นทองแสดงทิศทางของรัศมีที�แผจ่ากพระวรกายของบุคคล โดยวาดคู่ขนานไปกบัเส้น
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สีนํ@ าเงินและสีแดง ซึ� งเป็นเส้นริ@ วโค้งสลับกับเส้นหยกัฟันปลา (ภาพที� 7nl ซ้าย) เส้นทองของ
ประภาวลีเปลวไฟ เส้นทองบนใบไมแ้ฉกสีเขียว (ภาพที� 7nl ขวา) และเส้นทองที�ใชส้ําหรับตกแต่ง
ลวดลายใหรู้ปทรงดูโดดเด่นมากขึ@น ทั@งในส่วนลวดลายผา้ เส้นขอบของผา้ ศิรประภา ขอบกลีบปัท
มาสนะ เส้นแนวหลงัคา เส้นขอบประภาวลีโปร่งแสง หรือแถบรุ้ง เป็นตน้ 

นอกจากเส้นทองถูกใช้ตกแต่งลวดลายเพื�อเพิ�มความน่าสนใจแลว้ การใช้
พื@นสีทองในรูปทรงยงัสื�อไดถึ้งความสาํคญัและดูมีค่าของรูปทรงนั@น ๆ เช่น สีทองของเครื�องใชท้อง 
เครื�องประดบัและสร้อยอุบะที�ประดบัตน้โพธิ การใช้สีทองสําหรับหลงัคาปราสาทชั@นบนสุดซึ� ง
เหมือนกบัหลงัคาทองของทิเบตที�ได้รับอิทธิพลศิลปะจีนอย่างวดัโจคงั หรือการใช้สีทองแทนสี
เหลืองเพื�อใหเ้ป็นไปตามที�ระบุในประติมานวทิยา โดยเห็นไดจ้ากวรรณะทองของพระพุทธเจา้แห่ง
สามกาล และพระพุทธเจา้ทั@งสิบทิศ เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามสีทองในภาพนี@คลา้ยกบัถูกพิมพท์บัไวช้ั@น
บนภาพ จึงทาํให้สีทองดูโดดเด่นและแยกออกจากสีอื�นในจิตรกรรมทงักานี@อย่างเห็นไดช้ดั อีกทั@ง
ในกระบวนการพิมพ์คอมพิวเตอร์ทุกสีในภาพจะกลายเป็นระนาบเดียวกนัทั@งหมด ดงันั@นจึงตอ้ง
พิมพ์สีทองเพิ�มทับอีกชั@ นหนึ� งเพื�อเลียนแบบคุณสมบัติที�สะท้อนแสงของสีทองแบบในงาน
จิตรกรรม 

อย่างไรก็ตาม แม้การสร้าง จิตรกรรมทังกาด้วย เทคนิคการพิมพ์
คอมพิวเตอร์นี@จะมีขอ้ดีบางประการ เช่น สามารถผลิตซํ@ าในจาํนวนที�มากและแสดงความงดงามได้
เสมือนงานจิตรกรรม มีราคาถูก และตอบสนองความตอ้งการของผูที้�ตอ้งการนาํไปบูชาหรือเพื�อ
เป็นสินคา้เชิงวฒันธรรม แต่จิตรกรรมทงักาที�สร้างดว้ยเทคนิคนี@ก็ปราศจากคุณค่าในเชิงศิลปกรรม 
และมกัถูกจดัวา่เป็นผลงานเชิงพาณิชย ์ถึงกระนั@นการพิมพค์อมพิวเตอร์ก็สามารถถ่ายทอดลกัษณะ
ทางสกุลช่างศิลปกรรมไดค้ลา้ยคลึงกบังานจิตรกรรม ดงัจะเห็นไดว้่าปรากฏการจดัองค์ประกอบ 
การใช้รูปทรง และการใช้สี ไดค้ล้ายคลึงกบัที�พบในจิตรกรรมทงักา 3 ภาพจากเมืองชัมโด และ
คล้ายกบัจิตรกรรมทงักาทิเบตสกุลช่างการ์มะ กาดรีอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ�งการใช้สีเบาบาง 
รูปทรงภูเขามีพื@นที�แบบเปิด การใชเ้ส้นรัศมีประภาวลีสีนํ@าเงิน สีแดง ร่วมกบัสีทอง และการวาดเส้น
ทองบนกา้นใบไม ้เป็นตน้ 

สําหรับลกัษณะทางศิลปกรรมในจิตรกรรมทงัการูปพระนางสิตตารานั@น 
ปรากฏการใชสี้นํ@าเงินและสีเขียวเป็นสีส่วนใหญ่ของภาพ โดยปรากฏสีวรรณะร้อนอยา่งสีแดงและ
ส้มเพียงบางส่วน ที�เห็นได้ชดัคือศิรประภา ดอกไม ้และปัทมาสนะ สีที�ใช้ค่อนขา้งหนา ทึบแสง 
และส่วนใหญ่เป็นระนาบสีรวมทั@งพื@นที�ส่วนท้องฟ้าด้วย การไล่นํ@ าหนักเพื�อสร้างมิติให้รูปทรง
ปรากฏเพียงเล็กน้อยและถูกทาํอย่างง่าย เช่น กลีบปัทมาสนะถูกไล่นํ@ าหนักไปในทางเดียวกัน
ทั@งหมด และก้อนเมฆสีส้ม เป็นต้น แต่การไล่นํ@ าหนักในบางรูปทรงก็ไม่เป็นไปอย่างกลมกลืน
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ประณีตแต่คลา้ยกบัการลงสีอ่อนไวบ้ริเวณขอบนอกของรูปทรงเท่านั@น เช่น บริเวณกลีบปัทมะใน
พระหตัถข์องพระนางสิตตารา รูปทรงใบไม ้และกอ้นเมฆ เป็นตน้ 

จากจิตรกรรมทงักาที�ไดศึ้กษาแลว้ขา้งตน้ เส้นมีบทบาทสําคญัต่อการเน้น
รูปทรงรอบนอกให้เด่นชดัรวมทั@งสร้างรายละเอียดของรูปทรง และส่วนใหญ่ใชเ้ส้นสีแดงสําหรับ
วรรณะขาวของพระนางสิตตารา เครื�องประดบัสีทอง ดอกปัทมะและปัทมาสนะสีชมพู ส่วนสีนํ@ า
เงินมกัใชก้บัรูปทรงสีเขม้ เช่น ใบไม ้กอ้นเมฆ และริ@วผา้ของโธตีสีนํ@ าเงิน และบางครั@ งเส้นสีเขม้ใช้
แตม้เป็นรายละเอียดตน้หญา้ตามแนวโคง้ของเนินหญา้อีกดว้ย นอกจากนี@ ยงัใช้เส้นสีขาววาดเป็น
แนวโคง้ของคลื�นนํ@ าแทนแสงที�สะทอ้นผิวนํ@ า จากเส้นต่าง ๆ เหล่านี@ มีเพียงเส้นรายละเอียดพระ
พกัตร์ของพระนางสิตตาราเท่านั@นที�แสดงถึงความละเอียดประณีตของเส้นและการเอาใจใส่ของผู ้
วาดไดเ้ป็นอยา่งดี (ภาพที� 7n|) 

 

 
 

ภาพที� 7n| การใชเ้ส้นสีแดงสร้างรายละเอียดพระพกัตร์ของพระนางสิตตาราในรูปพระนางสิตตารา 
 จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 

 
ทางด้านการใช้สีทองและเส้นทองก็ไม่แตกต่างจากจิตรกรรมทงักาที�ได้

ศึกษาไปแลว้ โดยเฉพาะจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ� เยน็และจิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดาราจาก
กรุงลาซาและแควน้อมัโด รูปแบบการใชสี้ทองและเส้น อาทิ ถูกใชเ้ป็นสีพื@นสําหรับเครื�องประดบั
ทอง ถูกวาดเป็นลวดลายทองประดบับนผา้ให้เสมือนเป็นผา้ดิ@นทอง การใช้เส้นทองเน้นรูปทรง
คู่ขนานไปกบัเส้นรอบนอกสีเขม้ในรูปทรงใบไม ้(ภาพที� 7n7 ซา้ย) และการใชเ้ส้นทองสื�อแทนรัศมี
ของประภาวลีดว้ยเส้นริ@วโคง้สลบักบัเส้นหยกัฟันปลา (ภาพที� 7n7 ขวา) โดยแต่ละเส้นเวน้ระยะห่าง
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จากรูปทรงองคป์ระธานเล็กนอ้ยคลา้ยกบัมีเส้นสีนํ@ าเงินลอ้มองคป์ระธานไว ้เส้นทองในรูปนี@ ยงัถูก
ใชเ้ป็นเส้นรอบนอกของรูปทรงดอกไมป้ระดบัประภาวลีเพียงเส้นเดียวอีกดว้ย 
 

    
 

ภาพที� 7n7 รายละเอียดการใชเ้ส้นทองเนน้รูปทรงคู่ขนานไปกบัเส้นรอบนอกสีเขม้ในรูปทรงใบไม ้ 
 (ซา้ย) และการใชเ้ส้นทองสื�อแทนรัศมีของประภาวลีดว้ยเส้นริ@วโคง้สลบักบัเส้นหยกั 
 ฟันปลา (ขวา) ในรูปพระนางสิตตารา จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 
 

จากลกัษณะทางศิลปกรรมที�เรียบง่ายและไม่แสดงความประณีตมากนกั ดงั
เห็นไดจ้ากการใชสี้ การไล่นํ@ าหนกั โดยเฉพาะการเน้นเส้นรอบนอกและการเขียนเส้นลวดลายบน
ประภามณฑล ทาํใหจิ้ตรกรรมทงัการูปพระนางสิตตารานี@ มีแนวโนม้คลา้ยกบัรูปพุทธเกษตรสุขาวดี
ขา้งตน้ ที�อาจเน้นในแง่ของการผลิตจาํนวนมากและรวดเร็วเพื�อตอบสนองความตอ้งการทั@งจากผู ้
เช่าบูชาและเพื�อเป็นของที�ระลึก ดงันั@นจิตรกรรมทงักาจึงถูกสร้างให้เรียบง่ายและขาดรายละเอียด
ซบัซ้อนที�อาจใชร้ะยะเวลาในการวาดนาน แต่เห็นไดว้า่จิตรกรรมทงักานี@ ยงัคงไวซึ้� งรูปแบบสําคญั
ตามแบบแผนจิตรกรรมทงักาของทิเบต เช่น การจดัองค์ประกอบ รูปทรง การใชสี้สดใสและหนา 
และการใชเ้ส้นทอง เป็นตน้ โดยเฉพาะอยา่งยิ�งจาํเป็นตอ้งแสดงรูปลกัษณ์ขององคป์ระธานในภาพ
ตามประติมานวทิยาอยา่งเคร่งครัด คลา้ยแบบจิตรกรรมทงักาทิเบตที�นิยมสร้างในภาคกลางที�ถูกทาํ
จนเป็นแบบแผนในคริสตศ์ตวรรษที� 5n เป็นตน้มา   
 

<. จิตรกรรมทงักาที&ถูกนํามาจากภายนอกทเิบต 
<.; องค์ประกอบ จิตรกรรมทงักาที�ถูกนาํมาจากภายนอกทิเบต ไดแ้ก่ รูปพระนางข

ฑิรวนีตาราจากประเทศเนปาล (ภาพที� 5m8) รูปพระนางสิตตารา (ภาพที� l5�) และรูปพระปัทม
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สัมภวะจากเมืองธรรมศาลา ประเทศอินเดีย (ภาพที� l�l) จิตรกรรมทงักาทั@งสามภาพนี@ มีลกัษณะการ
จดัองค์ประกอบร่วมกนัแบบรูปเคารพเหมือนกบัจิตรกรรมทงักาส่วนใหญ่ที�ไดศึ้กษาแล้วขา้งตน้ 
นั�นคือ เน้นความสําคญัที�องค์ประธานของภาพให้มีขนาดใหญ่และประทบัอยู่กึ� งกลางภาพ อีกทั@ง
พื@นที�วา่งฉากหลงัประกอบไปดว้ยรูปทรงต่าง ๆ ที�ถูกจดัอยา่งสมมาตรในแนวแกนตั@ง อยา่งไรก็ตาม
เมื�อพิจารณาถึงลักษณะทางศิลปกรรมโดยรวมของทั@งสามภาพแล้ว จะเห็นได้ว่ารูปพระปัทม
สัมภวะถูกสร้างอย่างเรียบง่ายคล้ายกับจิตรกรรมทังการูปพระนางสิตตารา (ภาพที� l56) ที�มี
แนวโนม้ในเชิงพาณิชย ์ต่างจากรูปพระนางขฑิรวนีตาราและรูปพระนางสิตตาราที�ทิวทศัน์ฉากหลงั
ถูกตกแต่งไวอ้ย่างมากมายและซับซ้อน โดยเฉพาะในรูปพระนางขฑิรวนีตาราได้สอดแทรก
สัญลกัษณ์ของภยั 8 ประการไวด้ว้ย 

จิตรกรรมทงัการูปพระนางขฑิรวนีตารานอกจากมีความสมดุลในแนวแกนตั@ง
แลว้ พื@นที�ว่างฉากหลงัยงัถูกแบ่งเป็นส่วนทอ้งฟ้าและเนินหญา้ด้านล่างในสัดส่วนที�เท่าเทียมกนั 
จากตาํแหน่งพระนางขฑิรวนีตาราองค์ประธานที�ประทบักึ� งกลางค่อนไปทางตอนบนของภาพทาํ
ให้ปรากฏรูปทรงตกแต่งทอ้งฟ้าเพียงแค่กอ้นเมฆ และจุดสีทองของดวงอาทิตยแ์ละสีขาวของดวง
จนัทร์บริเวณมุมบนซ้ายและขวาของภาพ ต่างจากพื@นที�วา่งทางตอนล่างของภาพที�ประกอบไปดว้ย
รูปทรงมากมาย และสามารถแบ่งพื@นที�ออกเป็น 3 ระยะ ไดแ้ก่ ระยะหนา้ คือ สระนํ@ าแนวยาวที�มีปัท
มาสนะรองรับเครื�องสักการะขนาดใหญ่แบ่งกลุ่มเครื�องสักการะขนาดเล็กออกเป็น 2 ฝั�งเท่า ๆ กนั 
ระยะกลาง คือ ตาํแหน่งที�ประทบัของพระนางขฑิรวนีตาราและสัญลกัษณ์ของภยั 8 ประการซึ� งถูก
แบ่งออกเป็น 2 ฝั�งเท่ากนั และระยะฉากหลงั คือ ภูเขาหิมะสูงเทียมเมฆและลาํธารซึ� งปรากฏอยูเ่พียง
เล็กนอ้ยบริเวณขอบภาพทั@งสองขา้ง 

สําหรับจิตรกรรมทงัการูปพระนางสิตตารามีพื@นที�ว่างฉากหลงัที�ประกอบไป
ดว้ยรูปทรงตกแต่งทิวทศัน์ที�เคยถูกพบมาแลว้ในจิตรกรรมทงักาส่วนใหญ่ในขา้งตน้ หากแต่รูปทรง
เหล่านี@ ถูกสร้างไวอ้ยา่งประณีตและซบัซ้อนมากกวา่ รูปทรงของพระนางสิตตารารวมทั@งประภาวลี
ในรูปนี@แมถู้กสร้างให้มีขนาดใหญ่อย่างโดดเด่นแต่ก็เหลือพื@นที�ว่างมากพอสําหรับตกแต่งทิวทศัน์
ให้ปรากฏอย่างชดัเจน ในรูปนี@ พื@นที�ว่างทอ้งฟ้าปรากฏอยู่เพียงเล็กน้อยโดยประดบัดว้ยก้อนเมฆ
หลากสีหลายรูปทรง พื@นที�ว่างส่วนใหญ่จึงเต็มไปด้วยภูเขา เนินเขาและนํ@ าตกลาํธารต่าง ๆ ซึ� ง
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ ส่วนแรกคือภูเขาหิมะและภูเขาสีเขียวซึ� งมีนํ@ าตกไหลลง
เป็นทางอยูท่ ั@งขอบซา้ยและขวาของภาพ และส่วนที�สองคือเนินเขาคลา้ยเกาะกลางทะเลสาบซึ� งเป็น
ที�ประทบัของพระนางสิตตารา 

ทางด้านองค์ประกอบในรูปพระปัทมสัมภวะดูเรียบง่ายจนแทบไม่ปรากฏ
รูปทรงตกแต่งทิวทศัน์ใด ๆ พื@นที�ส่วนทอ้งฟ้ามีสัดส่วน 2 ส่วนต่อเนินหญา้ 1 ส่วน โดยสีฟ้าของ
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ทอ้งฟ้าถูกระบายเพียงเล็กนอ้ย เช่นเดียวกบักอ้นเมฆเพียง 4 กอ้นขนาดเล็กตกแต่งอยูบ่นพื@นที�วา่ง
ทอ้งฟ้าที�ว่างเปล่า ส่วนพื@นที�เนินหญา้ทางตอนล่างถูกวาดเป็นโคง้เนินหญา้อย่างคร่าวไวที้�มุมล่าง
ซ้ายและขวาของภาพ และเปิดพื@นที�ตรงกลางเป็นทะเลสาบซึ� งมีปัทมาสนะผุดขึ@นรองรับพระปัทม
สัมภวะ 

<.< รูปทรง รูปทรงหลกัที�ปรากฏในจิตรกรรมทงักาทั@งสามภาพนี@ ไม่แตกต่างจาก
จิตรกรรมทงักาที�ไดศึ้กษาไวข้า้งตน้ ซึ� งประกอบไปดว้ย รูปทรงบุคคล เครื�องทรง เครื�องประดบั 
ประภาวลี อาสนะ ดอกไม ้กอ้นเมฆ ภูเขา และทะเลสาบ ยกเวน้รูปพระปัทมสัมภวะที�ไม่ปรากฏ
ดอกไมต้กแต่งใด ๆ ส่วนรูปพระนางขฑิรวนีตาราและพระนางสิตตาราไดเ้พิ�มเติมรูปทรงของพุ่มไม ้
โขดหิน และบางส่วนของสถาปัตยกรรมเขา้ไปดว้ย 

<.<.; รูปทรงบุคคล  องค์ประธานในจิตรกรรมทังกาทั@ งสามภาพต่างใช้
โครงสร้างรูปทรงบุคคลพื@นฐานเดียวกนั นั�นคือ รูปทรงของพระโพธิสัตวป์างสงบแบบพระนางข
ฑิรวนีตาราซึ� งมีเส้นแกนพระวรกายเฉียงออกจากแกนเส้นตรงแนวดิ�ง และมีแกนเส้นแนวนอนของ
พระพกัตร์ไม่ขนานกบัแกนเส้นตรงแนวนอน ประกอบกบัพระบาทขวาที�ห้อยลงเสมือนวา่พร้อมจะ
เสด็จไปช่วยเหลือสรรพสัตว์ทุกเมื�อ ทาํให้รูปทรงของพระนางขฑิรวนีตาราและรูปพระปัทม
สัมภวะแสดงกิริยาเคลื�อนไหวอยา่งอ่อนชอ้ยผา่นโครงสร้างที�เคลื�อนไหวนี@  มีเพียงรูปพระนางสิตตา
ราที�การประทบัวชัราสนะเหมือนรูปทรงของพระพุทธเจา้ที�ใหค้วามรู้สึกที�มั�นคงมากกวา่ 

<.<.< รูปทรงเครื&องทรงและเครื&องประดับ พระปัทมสัมภวะเป็นพระองคเ์ดียวใน
จิตรกรรมทงักากลุ่มนี@ ที�ทรงเครื� องแบบนักบวชโดยมีรูปแบบจีวรเฉพาะตน (ภาพที� 7n�) โดยมี
ลกัษณะโดยรวมไม่แตกต่างจากที�เคยปรากฏในรูปพระปัทมสัมภวะในจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ�
เยน็หรือของมูลนิธิพนัดารา ในรูปพระปัทมสัมภวะทรงฉลองพระองคเ์สื@อคลุมแบบกษตัริยทิ์เบตสี
ขาวไวช้ั@นในและสีฟ้าขอบสีนํ@ าเงินที�ชั@นนอก ผกูคาดดว้ยแถบผา้สีเขียวที�พระอุระ และคลุมทบัอีก
ชั@นด้วยสังฆาฏิแบบพระสงฆ์ l ชั@ นสีแดงสดและสีแดงหม่น สังฆาฏิชั@นในถูกห่มอย่างหลวม
คล้ายคลึงกบัสังฆาฏิของพระพุทธเจ้าโดยนําชายสังฆาฏิมาพาดไวที้�ตน้พระกรซ้าย แต่สําหรับ
สังฆาฏิชั@นนอกสีแดงหม่นที�ควรจะคลุมปิดส่วนพระเพลาไวท้ั@งหมดแต่กลบัคลุมไวเ้พียงบางส่วน 
โดยเฉพาะบริเวณพระเพลาซีกขวาที�สังฆาฏิมีสีแดงสดแบบสังฆาฏิชั@นใน ผูศึ้กษาจึงเห็นวา่มีความ
เป็นไปได้ที�อาจเป็นข้อผิดพลาดของผูว้าดที�ระบายสีไม่สอดคล้องกับรูปทรงผา้ที�ถูกต้อง หาก
เปรียบเทียบกบัลกัษณะสังฆาฏิของจีวรในรูปพระปัทมสัมภวะจากแควน้อมัโด (ภาพที� |mm ซ้าย) 
หรือสังฆาฏิในรูปพระปัทมสัมภวะ ในจิตรกรรมทงักาทิเบตสมยัคริสตศ์ตวรรษที� 56 (ภาพที� 7nm) ที�
หากปรากฏสังฆาฏิชั@นนอกชดัเจนก็ควรที�จะปิดคลุมพระเพลาทั@งหมด 
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มาลาที�พระปัทมสัมภวะทรงสวมนั@นถือได้ว่าเป็นอีกสัญลักษณ์สําคญัที�
ปรากฏในรูปของพระองคเ์สมอ ในรูปนี@มาลามีรูปทรงห้าเหลี�ยมสีแดง ปีกมาลาพบัขึ@นและผกูดว้ย
ผา้กรรเจียกเหมือนแบบศิราภรณ์ของพระโพธิสัตว ์ดา้นหนา้มาลามีชิ@นผา้ประดบัเป็นหยกัโคง้ และ
ที�ยอดมาลาประดบัดว้ยวชัระครึ� งซี�และขนนกสีขาว นอกจากนี@ พระปัทมสัมภวะยงัทรงรองพระ
บาทบูท๊สีเขียวและเครื�องประทบัทอง อนัไดแ้ก่ กุณฑลและสร้อยพระศอแบบกษตัริยทิ์เบตอีกดว้ย 

 

 
 

ภาพที� 7n� จีวรแบบทิเบตสาํหรับพระปัทมสัมภวะในรูปพระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทงักาของ 
 มูลนิธิพนัดารา 
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ภาพที� 7nm จีวรแบบทิเบตสาํหรับพระปัทมสัมภวะในรูปพระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทงักา  
 ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที� 56 
ที�มา : Jeff Watt, Padmasambhava – (Main Form) [Online], accessed 24 August 2011. Available 
from http://www.himalayanart.org/image.cfm/849.html 

 
ส่วนรูปพระนางขฑิรวนีตาราและรูปพระนางสิตตาราต่างฉลองพระองค์

และทรงเครื�องประดบัตามแบบพระโพธิสัตวป์างสงบที�ประกอบไปดว้ย โธตี ผา้คาดเฉียง ผา้คลอ้ง
พระองัสา ศิราภรณ์ กุณฑล สร้อยพระศอเส้นสั@ นและยาว พาหุรัด ทองพระกรและทองพระบาท 
(ภาพที� 7nn และ 7n6)  นอกจากนี@ ทั@งสองพระองค์ยงัทรงเข็มขดัและสร้อยระยา้ประดบัไวที้�บั@น
พระองคเ์พิ�มขึ@น โดยเฉพาะรูปพระนางขฑิรวนีตาราทรงเสื@อสั@นแบบทิเบตไวอี้กดว้ย โธตีในรูปพระ
นางขฑิรวนีตารา (ภาพที� 7n�) มีลกัษณะเป็นโธตี 3 ชั@น โดยชั@นในสุดเป็นผา้หลากสีประดบัชายสี
แดงและยาวถึงขอ้พระบาท เนื@อผา้มีลกัษณะคลา้ยกบัแนบพระวรกาย ซ้อนดว้ยโธตีสีหมอกขอบสี
นํ@าเงินไวช้ั@นกลางซึ� งยาวถึงพระชงฆ ์และโธตีสั@นชั@นนอกสุดสีฟ้าขอบสีนํ@ าเงิน โธตีทั@งสามชั@นนี@ ถูก
ผกูมดัดว้ยแถบผา้สีแดงหม่นที�บั@นพระองค์และคาดทบัดว้ยเข็มขดั ประดบัเพิ�มดว้ยสร้อยระยา้ทอง
ประดบัรัตนะ นอกจากนี@ มีผา้สีแดงขอบสีหมอกตกแต่งดว้ยพู่หลากสีห้อยประดบัไวที้�ดา้นหนา้สุด
ของโธตีอีกดว้ย ชายผา้ของโธตีแต่ละชั@นมีลกัษณะเป็นริ@วคลา้ยระลอกคลื�นแผอ่อกดา้นขา้ง 
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ภาพที� 7nn เครื�องทรงและเครื�องประดบัของพระนางขฑิรวนีตาราในรูปพระนางขฑิรวนีตารา  
 จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 

 

 
 

ภาพที� 7n� โธตีของพระนางขฑิรวนีตาราในรูปพระนางขฑิรวนีตารา จิตรกรรมทงักาของ 
 มูลนิธิพนัดารา 
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ภาพที� 7n6 เครื�องทรงและเครื�องประดบัของพระนางสิตตาราในรูปพระนางสิตตารา 
 จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 

 

 
 

ภาพที� 7�8 โธตีของพระนางสิตตาราในรูปพระนางสิตตารา จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 
 

ส่วนโธตีในรูปพระนางสิตตารา (ภาพที� 7�8) แมว้า่จะมีลกัษณะต่างไปจาก
รูปพระนางขฑิรวนีตารา แต่ก็ยงัคงเป็นรูปแบบของโธตีที�พบไดใ้นจิตรกรรมทงักาของทิเบตทั�วไป 
นั�นคือ มีลกัษณะเป็นโธตี 2 ชั@นโดยชั@นในเป็นโธตีสีส้มยาวจรดขอ้พระบาทและมีริ@วผา้แผ่ออก
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ดา้นขา้ง ซอ้นทบัดว้ยโธตีสีฟ้าขอบสีนํ@าเงินซึ� งยาวปิดเฉพาะพระเพลา แต่มีชายผา้โธตีสีฟ้านี@พาดไว้
ที�พระชงฆท์ั@งสองขา้งเป็นรูปสามเหลี�ยมคลา้ยกลีบดอกไม ้นอกจากนี@โธตีทั@งสองชั@นยงัปล่อยชายผา้
ที�ลอดใตพ้ระชงฆล์งมาเป็นรูปโคง้คลา้ยกลีบดอกไม ้โธตีทั@งสองชั@นยงัถูกผกูมดัดว้ยผา้สีเหลืองซึ� ง
ประดบัแถบผา้สีชมพูอ่อนเพิ�มไว ้และคาดทบัด้วยเข็มขดัและประดับเพิ�มด้วยสร้อยระยา้สีทอง
ประดบัรัตนะคลา้ยกบัที�ปรากฏในรูปพระนางขฑิรวนีตารา 
 

   
 

ภาพที� 7�5 การเปรียบเทียบชายผา้คลอ้งพระองัสาดา้นซา้ยของพระนางขฑิรวนีตาราในรูปพระนาง
 ขทิรวนีตารา (ภาพที� 5m8) (ซ้าย) และของพระนางสิตตาราในรูปพระนางสิตตารา 
 (ภาพที� l5�) (ขวา) จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 

 
ส่วนผา้คาดเฉียงทั@งผืนสีขาวในรูปพระนางขฑิรวนีตาราและผืนสีเขียวใน

รูปพระนางสิตตารานั@นลว้นมีโครงสร้างรูปทรงตามแบบเดียวกนั คือพาดจากพระองัสาซ้ายลงมา
ออ้มที�บั@นพระองคแ์ละผกูไวห้นา้พระอุระ หากแต่ต่างกนัเล็กนอ้ยที�เส้นรอบนอก โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง
ชายผา้ที�ในรูปพระนางสิตตาราปล่อยเป็นรูปคลา้ยกลีบดอกไม ้ต่างจากในรูปพระนางขฑิรวนีตารา
ที�ปล่อยเป็นริ@วออกดา้นขา้ง ผา้คลอ้งพระองัสาสีแดงหม่นในรูปพระนางขฑิรวนีตาราและสีแดงใน
รูปพระนางสิตตาราก็มีโครงสร้างรูปทรงตามแบบเดียวกนั หากต่างกนัที�รายละเอียดการประดิษฐ์
รูปทรงตามความคิดสร้างสรรคข์องศิลปินแต่ละคน นั�นคือ ในรูปพระนางขฑิรวนีตาราผา้คลอ้งพระ
องัสาปิดพระองัสาทั@งสองขา้งเพียงเล็กน้อยโดยทิ@งให้ชายผา้ดา้นขวายาวคลอ้งไวก้บัขอ้พระหัตถ์
ขวาและปล่อยชายผา้ที�เหลือให้ปลิวมว้นขึ@นดา้นบน ส่วนชายผา้ดา้นซ้ายยาวคลอ้งขอ้พระหตัถ์ซ้าย
อย่างหลวมและทิ@งชายผา้ให้ปลิวมว้นขึ@นดา้นบนเหมือนกนั (ภาพที� 7�5 ซ้าย) แต่สําหรับผา้คลอ้ง
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พระองัสาของพระนางสิตตารานั@นมีลกัษณะปิดคลุมพระองัสามากกวา่และทิ@งชายผา้ดา้นขวาให้ยาว
ตกไวที้�พระเพลาก่อนปล่อยชายที�เหลือปลิวมว้นขึ@นดา้นบน ส่วนชายผา้ดา้นซ้ายมีลกัษณะคลา้ยกบั
ของพระนางขฑิรวนีตาราแต่ชายผา้ที�ตอ้งลมนั@นถูกประดิษฐ์ให้เป็นรูปคลา้ยกลีบดอกไม ้(ภาพที� 
7�5 ขวา) 

 

   
 

ภาพที� 7�l การเปรียบเทียบศิราภรณ์ของพระนางขฑิรวนีตาราในรูปพระนางขฑิรวนีตารา  
 (ภาพที� 5m8) (ซา้ย) และของพระนางสิตตาราในรูปพระนางสิตตารา (ภาพที� l5�) (ขวา) 
 จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 
 

การมีรูปทรงของเครื�องทรงร่วมกนัของพระนางขฑิรวนีตาราและพระนาง
สิตตารา ยงัปรากฏกบัเครื�องประดบัดว้ย ทั@งสองพระองค์ต่างทรงศิราภรณ์ตาบรัตนะรูปหยดนํ@ า 5 
ตาบซึ�งตกแต่งเพิ�มดว้ยดอกไมแ้ละสร้อยอุบะขนาดเล็ก ผกูไวด้ว้ยผา้กรรเจียกที�มีชายผา้ปลิวเป็นริ@ว
ขึ@นดา้นบน เหนือพระเศียรมีพระเกศาที�มุ่นเป็นมวยประดบัดว้ยลวดลายกนกสีทอง ทรงกุณฑล พาหุ
รัด ทองพระกรและทองพระบาทที�มีลกัษณะคลา้ยกาํไลทองประดบัดว้ยรัตนะรูปหยดนํ@ า ทรงสร้อย
พระศอเส้นสั@นซึ� งประดบัดว้ยกลุ่มเม็ดรัตนะอยูกึ่� งกลางพระอุระและประดบัเพิ�มเติมดว้ยสร้อยอุบะ
ขนาดเล็ก และทรงสร้อยพระศอเส้นยาวที�มีกลุ่มเม็ดรัตนะประดบัไว ้3 ตาํแหน่ง ไดแ้ก่ บริเวณพระ
ถนัทั@งสองขา้งและกลางพระอุทร ถึงกระนั@นรายละเอียดของเครื�องประดบัก็แตกต่างกนัออกไป
เล็กนอ้ยตามการสร้างสรรคข์องศิลปิน นั�นคือ ในรูปพระนางขฑิรวนีตารานั@นตาบศิราภรณ์ (ภาพที� 
7�l ซ้าย) มีลวดลายคลา้ยเปลวไฟที�ลอ้มเม็ดรัตนะไวแ้ทนที�จะเป็นกรอบทองรูปหยดนํ@ าตามปกติ 
และที�บริเวณพระองัสาทั@งสองขา้งปรากฏสร้อยอุบะประดบัเพิ�มเติมไว ้รวมทั@งพระองคท์รงเสื@อสั@น
แบบทิเบตเหมือนกบัที�พบในจิตรกรรมทงักาจากเมืองชมัโดที�ไดศึ้กษาไปแลว้ ส่วนในรูปพระนาง
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สิตตารานั@ นศิราภรณ์ (ภาพที� 7�l ขวา) มีตาบเป็นรูปหยดนํ@ าตามปกติยกเวน้ตาบกลางซึ� งถูก
ประดิษฐใ์หเ้ป็นกรอบภาพขนาดเล็กบรรจุอกัขร หูม และทรงสร้อยพระศอเส้นสั@น 2 เส้นต่างจากที�
พระนางขฑิรวนีตาราทรงเพียงเส้นเดียว 

<.<.= รูปทรงประภาวลี ทางด้านประภาวลีในจิตรกรรมทงักาทั@งสามภาพมี
ลกัษณะที�ไม่แตกต่างกนัมากนกั โดยทั@งหมดเป็นประภาวลีกลมรองรับศิรประภากลมเหมือนกนั
ตามแบบประภาวลีของพระโพธิสัตวป์างสงบทั�วไป รูปพระนางขฑิรวนีตารามีประภาวลี (ภาพที� 
7�| ซ้าย) สีนํ@ าเงินสดโดยรัศมีด้านในเป็นสีนํ@ าเงินเขม้ ประดบัด้วยขอบขนาดเล็กสีฟ้าอ่อนคลา้ย
กลีบดอกไม ้มีประภามณฑลเป็นสีส้มซึ� งไล่นํ@ าหนกัให้อ่อนลงเล็กนอ้ยและประดบัดว้ยแถบรุ้งเป็น
วงประภามณฑลชั@นนอกสุด ส่วนศิรประภาเป็นระนาบสีแดงเรียบลอ้มดว้ยขอบสีเขียว ทั@งลกัษณะ
และสีของประภาวลีและศิรประภาดงักล่าวนี@คลา้ยคลึงกบัในรูปพระนางสิตตาราเช่นกนั (ภาพที� 7�| 
กลาง) โดยมีประภาวลีเป็นระนาบสีนํ@ า เ งินประดับขอบด้วยแถบสีแดงและฟ้าขนาดเล็ก 
ประภามณฑลมีสีส้มที�ไล่นํ@ าหนกัให้อ่อนลงจนเกือบขาวโดยมีเส้นรอบนอกสีแดงที�ไล่นํ@ าหนกัเส้น
ให้เจือจางลงเล็กน้อย ส่วนศิรประภาในรูปพระนางสิตตาราเป็นระนาบสีแดงเรียบ แต่สําหรับ
ประภาวลีในรูปพระปัทมสัมภวะ (ภาพที� 7�| ขวา) แตกต่างออกไปเล็กนอ้ยบริเวณประภามณฑล
ซึ�งเป็นลวดลายทองประดบัรัตนะ โดยยงัคงมีประภาวลีคลา้ยกบัอีก 2 ภาพในกลุ่มนี@  คือประภาวลีสี
นํ@าเงินเขม้จนเกือบดาํประดบัขอบขนาดเล็กคลา้ยกลีบดอกไมก้ลมสีเทา และมีศิรประภาสีเขียวเป็น
ระนาบเรียบประดบัขอบสีแดง 
 

     
 

ภาพที� 7�| การเปรียบเทียบประภาวลีของพระนางขฑิรวนีตาราในรูปพระนางขฑิรวนีตารา  
 (ภาพที� 5m8) (ซา้ย) ของพระนางสิตตาราในรูปพระนางสิตตารา (ภาพที� l5�) (กลาง)  
 และของพระปัทมสัมภวะในรูปพระปัทมสัมภวะ (ภาพที� l�l) (ขวา) จิตรกรรมทงักา 
 ของมูลนิธิพนัดารา 
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<.<.: รูปทรงอาสนะ ปัทมาสนะในจิตรกรรมทงักากลุ่มนี@ ลว้นเป็นปัทมาสนะ
กลีบบวัหงายหลากสีทั@งหมดและลว้นมีฐานจนัทร์กลมแบนปิดอยูด่า้นบน เนื�องจากต่างเป็นปัทมา
สนะสําหรับองค์ประธานที�แสดงปางสงบและไม่ปรากฏบุคคลบริวารใด ๆ ในภาพ ยกเวน้ปัทมา
สนะที�รองรับเครื�องสักการะในรูปพระนางขฑิรวนีตาราที�เป็นปัทมาสนะกลีบบวัหงายสีชมพูโดยมี
กลีบเป็นหยกัโคง้มนและซอ้นกนัอยูห่ลายชั@น อยา่งไรก็ตามปัทมาสนะขององคป์ระธานทั@งสามภาพ
นี@แบ่งได ้ 2 รูปแบบ คือ กลีบแบ่งเป็นแฉกซึ� งปรากฏในรูปพระนางขฑิรวนีตารา (ภาพที� 7�7 บน) 
และรูปพระปัทมสัมภวะ (ภาพที� 7�7 กลาง) อีกรูปแบบคือกลีบโคง้หยกัยอดแหลมคลา้ยกลีบบวั
ตามธรรมชาติซึ� งปรากฏในรูปพระนางสิตตารา (ภาพที� 7�7 ล่าง) ปัทมาสนะกลีบแฉกหลากสีของ
รูปพระนางขฑิรวนีตารามีสีเขียวและสีนํ@ าเงินที�กลีบนอก และสีส้มและสีเหลืองที�กลีบใน และกลีบ
นอกสุดที�แถวล่างก็มีสีลกัษณะเดียวกนั และมีเกสรดา้นในสีเหลืองและตกแต่งดว้ยเส้นรายละเอียด 
ถดัมาภายในจึงเป็นส่วนของฝักบวั ในรูปพระนางขฑิรวนีตารานี@ นอกจากปัทมาสนะหลกัแลว้ ยงั
ปรากฏปัทมาสนะกลีบหยกัโคง้มนสีชมพผูดุขึ@นจากสระนํ@ าเพื�อรองรับเครื�องสักการะ และคลา้ยกบั
มีกา้นสูงขึ@นไปเป็นปัทมาสนะรองที�มีลกัษณะคล้ายกนักลีบสีฟ้าสําหรับรองรับพระบาทขวาของ
พระนางขฑิรวนีตาราอีกดว้ย 

สําหรับปัทมาสนะของพระปัทมสัมภวะนั@นมีลกัษณะคล้ายกบัของพระ
นางขฑิรวนีตารา แต่ลักษณะกลีบบวัถูกสร้างให้เรียบง่ายและดูเป็นแบบแผนมากกว่า อีกทั@งมี
ลกัษณะคลา้ยคลึงกบัปัทมาสนะของพระยมานตกะในจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ� เยน็ (ภาพที� |8m) 
หรือของพระปัทมสัมภวะในจิตรกรรมทงักาจากแควน้อมัโด (ภาพที� |nl)  ปัทมาสนะซึ� งผุดขึ@นจาก
ทะเลสาบของพระปัทมสัมภวะมีกลีบชั@นนอกสีนํ@ าเงินและสีเขียว ส่วนกลีบชั@ นในเป็นสีชมพู
ทั@งหมด และกลีบชั@นนอกสุดที�แถวล่างก็มีลกัษณะเช่นเดียวกนันี@  ถดัเขา้มาดา้นในเป็นฝักบวัสีเหลือง
ซึ� งถูกวาดอยา่งง่าย ส่วนปัทมาสนะกลีบโคง้หยกัยอดแหลมคลา้ยกลีบบวัตามธรรมชาติของพระนาง
สิตตารามีกลีบชั@นนอกสีนํ@าเงินสีเดียวและกลีบชั@นในสีฟ้าและสีชมพสูลบักนั มีกลีบชั@นนอกสุดแถว
ล่างสีเขียว ในแต่ละกลีบยงัถูกตกแต่งดว้ยขอบทองโดยเฉพาะอยา่งยิ�งขอบกลีบชั@นนอกและชั@นใน
ราวกบัลอ้มดว้ยกรอบทองอย่างวิจิตร นอกจากนี@ ภายในปัทมาสนะยงัปรากฏกลีบสีชมพูอยู่ชั@นใน
สุดและไส้บวัสีส้มก่อนถึงชั@นของฝักบัวสีเขียว ปัทมาสนะนี@ คล้ายคลึงกับปัทมาสนะที�พบใน
จิตรกรรมทงัการูปพระนางสิตตาราจากกรุงลาซา (ภาพที� |77 ล่าง) 
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ภาพที� 7�7 การเปรียบเทียบปัทมาสนะกลีบบวัหงายหลากสีที�มีกลีบแบ่งเป็นแฉกของพระนาง 
 ขฑิรวนีตาราในรูปพระนางขฑิรวนีตารา (ภาพที� 5m8) (บน) และของพระปัทมสัมภวะ 
 ในรูปพระปัทมสัมภวะ (ภาพที� l�l) (กลาง) และปัทมาสนะกลีบบวัหงายที�มีกลีบโคง้
 หยกัยอดแหลมของพระนางสิตตาราในรูปพระนางสิตตารา (ภาพที� l5�) (ล่าง) 
 จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 

 
<.<.> รูปทรงดอกไม้ ในจิตรกรรมทงัการูปพระปัทมสัมภวะเป็นเพียงรูปเดียวที�

ไม่ปรากฏรูปทรงดอกไมไ้ม่ว่าจะในบทบาทของสัญลกัษณ์หรือประดบัตกแต่ง ต่างจากรูปพระ
นางขฑิรวนีตาราและรูปพระนางสิตตาราที�ดอกไมมี้ความสําคญัเนื�องจากเป็นสัญลกัษณ์ประจาํของ
องคป์ระธานทั@งสองพระองค ์และถูกใชส้ําหรับตกแต่งเบื@องหลงัประภาวลี เมื�อพิจารณาถึงดอกไม้
ในบทบาทสัญลกัษณ์ของพระนางขฑิรวนีตาราและพระนางสิตตารา จะเห็นไดว้า่เป็นอีกครั@ งหนึ�งที�
ดอกไมส้ัญลกัษณ์หรือดอกบวัของพระนางตารา 2 พระองค์นี@ ถูกใช้ทดแทนกนัได้โดยไม่เป็นไป
ตามประติมานวิทยาอยา่งเคร่งครัด เนื�องจากพระนางสิตตาราทรงถือดอกอุตปาละเหมือนกบัพระ
นางขฑิรวนีตารา ทั@งนี@ รูปแบบของดอกทั@งสองภาพเหมือนกบัดอกโบตัOนแบบจีนรวมทั@งมีใบไมแ้ละ
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กา้นของดอกตูมประดบัไวเ้ช่นกนั แต่ดอกบวัในรูปทั@งสองก็ต่างกนัในรายละเอียด เช่น กลีบดอก
ชั@นในของรูปพระนางสิตตารา (ภาพที� 7�� ขวา) แยม้ออกเห็นเกสรดา้นใน แต่กลีบดอกชั@นในของ
รูปพระนางขฑิรวนีตารา (ภาพที� 7�� ซา้ย) ตูมมากกวา่และมีเส้นโคง้หยกัของกลีบดอกที�แสดงออก
ถึงความเคลื�อนไหวมากกวา่ เป็นตน้ 

ดอกไมส้ําหรับประดบัเบื@องหลงัประภาวลีก็มีรูปแบบเหมือนดอกโบตัOน
แบบจีนเช่นกนั โดยในรูปพระนางสิตตาราประดบัไวเ้พียง 2 ดอกสีฟ้าและสีชมพู (ภาพที� 7�m ล่าง) 
ซึ� งจดัวางไวเ้หนือศิรประภาแบบอสมมาตร และประดบัรอบดอกดว้ยใบไมแ้บบแฉกและกา้นของ
ดอกตูม แมว้า่ดอกถูกจดัวางแบบอสมมาตรแต่ก็มีขนาดที�ต่างกนัเพื�อให้ภาพนี@ เกิดความสมดุล ส่วน
ดอกไมป้ระดบัเบื@องหลงัประภาวลีของรูปพระนางขฑิรวนีตารามีอยู ่3 ดอก ไดแ้ก่ สีส้ม 1 ดอก และ
สีชมพ ู2 ดอก (ภาพที� 7�m บนซ้ายและขวา) ซึ� งประดบัไวที้�ตอนบนของประภาวลี แมว้า่แต่ละดอก
นั@นมีรูปแบบเหมือนกบัดอกโบตัOนและเหมือนกบัดอกอุตปาละสัญลกัษณ์ แต่ก็มีลกัษณะของกลีบที�
แตกต่างกนัออกไป นั�นคือ ดอกสีส้มซึ� งอยูท่างซ้ายของภาพมีลกัษณะกลีบหยกัโคง้มนเหมือนกบั
ดอกอุตปาละ ต่างจากดอกสีชมพูซึ� งอยู่ตรงกลางและขา้งขวาของภาพมีกลีบที�เรียวแหลมมากกว่า 
อยา่งไรก็ตามดอกไมท้ั@งหมดนี@ก็ถูกประดบัดว้ยใบไมแ้บบแฉกเหมือนกนั 

 

   
 

ภาพที� 7�� การเปรียบเทียบดอกบวัสัญลกัษณ์ในพระหตัถ์ซา้ยของพระนางขฑิรวนีตาราในรูป 
 พระนางขฑิรวนีตารา (ภาพที� 5m8) (ซา้ย) และของพระนางสิตตาราในรูป 
 พระนางสิตตารา (ภาพที� l5�) (ขวา) จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 
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ภาพที� 7�m การเปรียบเทียบดอกไมป้ระดบัเบื@องหลงัประภาวลีแบบดอกโบตัOนกลีบหยกัโคง้มนและ
 กลีบเรียวแหลมในรูปพระนางขฑิรวนีตารา (ภาพที� 5m8) (บนซา้ยและขวา) ดอกไม้
 ประดบัเบื@องหลงัประภาวลีแบบดอกโบตัOนในรูปพระนางสิตตารา (ภาพที� l5�) (ล่าง) 
 

<.<.? รูปทรงก้อนเมฆ ส่วนรูปทรงสําหรับตกแต่งทิวทศัน์ฉากหลงัส่วนใหญ่
ประกอบดว้ย กอ้นเมฆ ภูเขาและทะเลสาบ กอ้นเมฆสําหรับพื@นที�ว่างทอ้งฟ้านั@น รูปแบบยู่อี�ยงัคง
เป็นที�นิยมในจิตรกรรมทงักาโดยปรากฏอยู่ในทั@งสามภาพ โดยเฉพาะในรูปพระปัทมสัมภวะ
ปรากฏกอ้นเมฆแบบยูอี่�รูปแบบเดียว (ภาพที� 7�n) โดยถูกจดัไว ้2 กลุ่ม กลุ่มละ 2 กอ้นที�มีสีฟ้าและ
สีเทาทางซ้ายและขวาของภาพ นอกจากนี@ ในรูปพระปัทมสัมภวะยงัไม่ปรากฏดวงจนัทร์และดวง
อาทิตยที์�ปรากฏในจิตรกรรมทงักาเสมอ ทางด้านรูปพระนางขฑิรวนีตาราและพระนางสิตตารา
นอกจากกอ้นเมฆรูปยู่อี�แล้ว ยงัปรากฏกอ้นเมฆในลกัษณะอื�น ๆ ผสมผสานร่วมดว้ย ไดแ้ก่ กอ้น
เมฆที�มีปุยโคง้หยกัเป็นรูปทรงอิสระ กอ้นเมฆที�มีฐานเป็นแนวตรงและมีปุยเมฆโคง้หยกัอยูด่า้นบน 
และกอ้นเมฆที�มีรูปทรงหยกัคลา้ยฟันปลา กอ้นเมฆเหล่านี@นอกจากปรากฏอยูท่่ามกลางทอ้งฟ้าแลว้ 
ยงัลอยโอบลอ้มยอดเขาและลอยตํ�าคลา้ยเมฆหมอกเหนือเนินหญา้อีกดว้ย 
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ภาพที� 7�n กอ้นเมฆแบบยูอี่�ในรูปพระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 
 

    
 

ภาพที� 7�� รายละเอียดกอ้นเมฆแบบยูอี่�ต่อหางเมฆที�รวมอยูก่บักลุ่มเมฆปุยโคง้หยกัอยา่งอิสระ
 (ซา้ย) และกอ้นเมฆปุยโคง้หยกัโอบลอ้มภูเขา (ขวา) ในรูปพระนางขฑิรวนีตารา 
 จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 
 

   
 

 
 

ภาพที� 7�6 รายละเอียดกอ้นเมฆแบบยูอี่� (บนซา้ย) กอ้นเมฆฐานแนวตรงและมีปุยเมฆโคง้หยกั  
 (บนขวา) และกอ้นเมฆที�มีรูปทรงหยกัคลา้ยฟันปลา (ล่าง) ในรูปพระนางสิตตารา 
 จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 
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ในรูปพระนางขฑิรวนีตาราปรากฏกอ้นเมฆสีฟ้าที�คลา้ยรูปยูอี่�ซึ� งถูกต่อเติม
หางเมฆปรากฏอยูบ่ริเวณมุมบนซ้ายและขวาของภาพ (ภาพที� 7�� ซ้าย) โดยรวมอยูก่บักลุ่มเมฆที�มี
ปุยโคง้หยกัอยา่งอิสระจนมีรูปทรงโดยรวมคลา้ยสามเหลี�ยม และปรากฏกอ้นเมฆโอบลอ้มภูเขาอยู่
กึ�งกลางขอบภาพทั@งสองขา้ง (ภาพที� 7�� ขวา) มีสีนํ@าตาลอ่อนจนเกือบขาว แต่พื@นที�สาํหรับวาดกอ้น
เมฆมีน้อยทาํให้รูปทรงที�ปรากฏเห็นเพียงบางส่วนคล้ายกับมีรูปทรงอิสระด้วยเส้นโค้งหยกั 
นอกจากนี@ เส้นโคง้หยกัของเมฆยงัปรากฏที�ยอดเนินหญา้ดา้นหนา้ของภาพอีกเล็กนอ้ยดว้ย สําหรับ
กอ้นเมฆในรูปพระนางสิตตารานั@นมีอยูห่ลายรูปแบบโดยส่วนใหญ่เป็นกอ้นเมฆรูปยูอี่�สีเขียวและสี
ฟ้า (ภาพที� 7�6 บนซ้าย) ประดบัอยู่เบื@องหลงัยอดเขาทางตอนบนของภาพ หรือบา้งลอยเลียบแนว
เขาและเนินหญา้ในตอนกลางของภาพ ส่วนกอ้นเมฆรูปแบบอื�นมกัเป็นสีชมพู ไดแ้ก่ กอ้นเมฆที�มี
ฐานเป็นแนวตรงและมีปุยเมฆโคง้หยกัอยูด่า้นบน (ภาพที� 7�6 บนขวา) โดยปรากฏที�ตอนบนของ
ภาพทั@งดา้นซา้ยและขวาเพียงเล็กนอ้ยเท่านั@น และกอ้นเมฆที�มีรูปทรงหยกัคลา้ยฟันปลาสีชมพู (ภาพ
ที� 7�6 ล่าง) ปรากฏเฉพาะมุมบนซา้ยของภาพ นอกจากนี@ยงัปรากฏกอ้นเมฆสีฟ้าและสีเขียวคลา้ยรูป
ยูอี่�ที�ปรากฏเพียงบางส่วนอยูที่�กึ�งกลางขอบบนสุดของภาพดว้ย จากการประดบัดว้ยเมฆมากมายโดย
ส่วนใหญ่มีสีฟ้าและสีเขียวเป็นหลกัและเพิ�มเติมเมฆสีชมพบูางส่วนซึ�งมีสีเหมือนกบัดอกไมป้ระดบั
เบื@องหลงัประภาวลี คลา้ยกบัว่าเป็นการกระจายสีวรรณะร้อนให้ปรากฏเป็นบางส่วนในพื@นที�ว่าง
ส่วนทอ้งฟ้าที�ส่วนใหญ่เป็นสีวรรณะเยน็อยา่งสีนํ@าเงินและสีเขียวเพื�อเพิ�มความน่าสนใจ 

<.<.@ รูปทรงภูเขา ลําธารและทะเลสาบ รูปทรงภูเขาในจิตรกรรมทงักาทั@งสาม
ภาพนี@ ต่างมีโครงสร้างร่วมกนั คือเป็นรูปสามเหลี�ยมหนา้จั�ว หากเป็นเนินหญา้มกัเป็นรูปสามเหลี�ยม
มุมป้าน ในกรณีที�เนินหญา้ถูกจดัไวที้�มุมล่างดา้นซ้ายและขวาของภาพโดยเปิดพื@นที�ตรงกลางเป็น
ทะเลสาบ เนินหญา้ก็มกัคลา้ยรูปสามเหลี�ยมมุมฉาก ดงัเห็นได้ชดัในจิตรกรรมทงัการูปพระปัทม
สัมภวะซึ�งเส้นโคง้ของเนินหญา้ทาํให้เกิดรูปทรงคลา้ยรูปสามเหลี�ยมที�มุมล่างซ้ายและขวาของภาพ 
(ภาพที� 768 ซ้าย) และไม่ปรากฏการตกแต่งรายละเอียดใด ๆ เช่น ตน้หญา้หรือโขดหิน เป็นตน้ 
เช่นเดียวกบัภูเขาที�อยูใ่นระยะหลงัของภาพที�ปรากฏเพียงเส้นเฉียงของแนวสันเขาเพียงเล็กนอ้ย ใน
ภาพนี@ ยงัปรากฏภูเขาหิมะรูปสามเหลี�ยมที�มียอดแหลมคมอีกดว้ย (ภาพที� 768 ขวา) ความเรียบง่าย
ของรูปทรงภูเขาในรูปพระปัทมสัมภวะนี@ ต่างจากลกัษณะของทะเลสาบในภาพเดียวกนั (ภาพที� 
765) ซึ� งถูกวาดเป็นรูปทรงที�หลากหลายมากกวา่ ไดแ้ก่ รูปวงนํ@ า ระลอกนํ@ า และคลื�นกระทบฝั�งรูป
ตะขอ ถึงแมว้า่มีรูปทรงทะเลสาบที�หลากหลาย แต่เมื�อพิจารณารูปทรงอื�น ๆ แลว้ถือไดว้่ารูปพระ
ปัทมสัมภวะนี@ ดูเรียบง่ายจนขาดความน่าสนใจทางศิลปกรรม ต่างจากจิตรกรรมทงักาอีก l ภาพที�
ทิวทศัน์ฉากหลงัถูกสร้างอยา่งวจิิตร 
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ภาพที� 768 รายละเอียดเนินหญา้รูปสามเหลี�ยมมุมฉาก (ซา้ย) และภูเขาหิมะรูปสามเหลี�ยมยอด
 แหลมคม (ขวา) ในรูปพระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 
 

 
 

ภาพที� 765 ทะเลสาบในรูปพระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 
 

     
 

ภาพที� 76l รายละเอียดภูเขาหิมะ (ซา้ย) และเนินเขาทางขอบขวาของภาพ (ขวา) ในรูป 
 พระนางขฑิรวนีตารา จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 
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ในรูปพระนางขฑิรวนีตารามีรูปทรงภูเขา l แบบ คือภูเขาหิมะ (ภาพที� 76l 

ซา้ย) ที�ปรากฏอยูข่อบซา้ยของภาพ มีรูปทรงคลา้ยรูปสามเหลี�ยมหนา้จั�วแต่มียอดหิมะสีขาวโคง้มน
และมีตีนเขาแยกออกเป็นร่องหินผาสีต่าง ๆ ริมทะเลสาบ ต่างจากรูปทรงภูเขาและเนินเขาที�อยูถ่ดัลง
มา และอยูที่�ขอบขวาของภาพ (ภาพที� 76l ขวา) ที�มีรูปทรงแบบสามเหลี�ยมมุมป้าน ประดบัแนวเขา
หรือเนินหญา้ดว้ยเส้นโคง้เล็ก ๆ สีเขียวเขม้ต่อกนัและมีกา้นแตกแขนงออกไปประกอบกบัแต่งแตม้
เพิ�มดว้ยจุดสีแดงหม่นและสีขาวคลา้ยกบัเป็นตน้หญา้และดอกหญา้ ทาํใหภู้เขาและเนินหญา้ในรูปนี@
ดูน่าสนใจมากขึ@น นอกจากนี@ระหวา่งแนวของภูเขายงัถูกตกแต่งเพิ�มเติมเป็นลาํธารนํ@ าและริมฝั�งเป็น
ร่องหินอีกดว้ย ดงัจะเห็นไดบ้ริเวณขอบขวาของภาพที�ลาํธารถูกวาดดว้ยเส้นโคง้ซ้อนลดหลั�นลงมา 
หรือบา้งถูกวาดเป็นเส้นระลอกคลื�นอยา่งสมจริง การสร้างความเคลื�อนไหวของรูปทรงนํ@ าดว้ยเส้น
โคง้หรือระลอกคลื�นยงัปรากฏที�นํ@าในสระดา้นหนา้ของภาพนี@ อีกดว้ย (ภาพที� 76|) ทั@งการใชเ้ส้นวง
โค้งรอบเครื� องสักการะที�อยู่ในนํ@ า เส้นระลอกคลื�นตามแนวขอบสระ และเส้นโค้งคล้ายตะขอ
สาํหรับคลื�นนํ@าอีกแบบหนึ�ง 

 

 
 

ภาพที� 76| ระลอกคลื�นของนํ@ าในสระเครื�องสักการะดา้นหนา้ของรูปพระนางขฑิรวนีตารา  
 จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 
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ภาพที� 767 รายละเอียดภูเขาหิมะ (ซา้ย) และภูเขาหญา้ (ขวา) ในรูปพระนางสิตตารา จิตรกรรมทงักา
 ของมูลนิธิพนัดารา 
 

    
 

ภาพที� 76� รายละเอียดแนวสันเขาที�เผยให้เห็นนํ@าตกและร่องหินผา (ซา้ย) และทะเลสาบที�ลดัเลาะ
 ตามแนวเขา (ขวา) ในรูปพระนางสิตตารา จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 
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ภาพที� 76m เนินหญา้คลา้ยเกาะกลางทะเลสาบในรูปพระนางสิตตารา จิตรกรรมทงักาของ 
 มูลนิธิพนัดารา 

 
รูปทรงภูเขาในรูปพระนางสิตตาราแสดงถึงลกัษณะของภูเขาได้ชัดเจน

ที�สุด คือ ทั@งภูเขาหิมะสีขาวและภูเขาหญา้สีเขียวต่างเป็นรูปสามเหลี�ยม (ภาพที� 767) โดยแสดงความ
ซบัซ้อนของแนวเขาดว้ยเส้นโคง้ที�ไขวส้ลบักนัลงมาดา้นล่าง ตลอดแนวสันเขาของเนินหญา้ยงัถูก
ตกแต่งรายละเอียดคลา้ยตน้หญา้ดว้ยเส้นโคง้ที�วาดซ้อนกนัเป็นลาํดบัขั@นและแตม้ดว้ยจุดหรือเส้น
คล้ายใบหญา้เพิ�มเติม แนวสันเขาตอนล่างแยกออกจากกนัเผยให้เห็นนํ@ าตกที�ไหลลงสู่ทะเลสาบ
เบื@องล่าง และร่องหินผาสีนํ@ าตาล (ภาพที� 76� ซ้าย) ซึ� งถูกวาดดว้ยเส้นตรงแนวนอนและแนวตั@ง
สลบักนั หรืออาจถูกวาดดว้ยเส้นโคง้หยกัที�ใหค้วามรู้สึกแหลมคม ส่วนลกัษณะของทะเลสาบซึ� งลดั
เลาะตามแนวเขานั@นถูกวาดดว้ยเส้นระลอกคลื�นและเส้นโคง้คลา้ยตะขอแทนคลื�นนํ@ าเป็นแนวลาํดบั
ขั@นลงมา (ภาพที� 76� ขวา) ภูเขาหิมะ ภูเขาหญา้ รวมทั@งนํ@ าตกและทะเลสาบที�มีลกัษณะดงักล่าวนี@
ปรากฏอยู่ที�ทิวทศัน์ฉากหลงัทั@งด้านซ้ายและขวาของภาพ แม้ว่าจะไม่มีรูปทรงเหมือนกนัอย่าง
สมบูรณ์แต่ก็มีสัดส่วนที� เท่าเทียมกันจนทําให้ภาพเกิดความสมดุล อีกทั@ งความแตกต่างใน
รายละเอียดของรูปทรงก็ทาํใหทิ้วทศัน์เกิดความหลากหลายอีกดว้ย 

เนินหญ้าที�คล้ายเกาะกลางทะเลสาบ (ภาพที� 76m) ซึ� งอยู่ถัดลงมาทาง
ตอนล่างของภาพก็มีรูปทรงและการตกแต่งรายละเอียดเหมือนกบัภูเขาหญา้ทางตอนบนของภาพ 
โดยเฉพาะเนินหญ้าด้านซ้ายของภาพซึ� งปรากฏโพรงนํ@ าตกและลําธารที�ลดหลั�นลงมาจนถึง
ทะเลสาบ อยา่งไรก็ตามลกัษณะของเนินหญา้นี@คลา้ยคลึงกบัเนินหญา้ในตาํแหน่งเดียวกนัในรูปพระ
ไภษชัยคุรุที�ไดศึ้กษาไปแลว้ขา้งตน้  ไดแ้ก่ มีรูปทรงคลา้ยรูปสามเหลี�ยมซ้อนกนัหลายชั@นโดยชั@น
บนสุดมีขนาดใหญ่และลดขนาดลงไปเรื�อย ๆ ทาํให้เกิดแนวฝั�งของเนินหญา้เป็นรูปหยกัฟันปลา 
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ทางดา้นทะเลสาบทางด้านล่างของภาพนี@ ก็มีลกัษณะเหมือนกบัทางตอนบนของภาพ โดยเฉพาะ
อยา่งยิ�งแนวคลื�นและระลอกนํ@าที�ถูกสร้างดว้ยเส้นนั@นมกัปรากฏอยูต่ามแนวฝั�งของเนินหญา้ 

<.<.A รูปทรงโขดหิน รูปทรงของโขดหินถูกสร้างด้วยเส้นโค้งหยกัที�ให้
ความรู้สึกแหลมคมโดยปรากฏในรูปพระนางสิตตารา (ภาพที� 76n ขวา) มีสีนํ@ าเงินและสีเขียวซึ� ง
ตกแต่งเพิ�มเติมดว้ยพุม่ไมก้ลมมากมาย ส่วนในรูปพระนางขฑิรวนีตาราปรากฏโขดหินในรูปแบบนี@
เพียงมุมล่างซ้ายและขวาของภาพเล็กน้อย (ภาพที� 76n ซ้าย) แต่ไดป้รากฏขอบสระนํ@ าไวโ้ดดเด่น
ที�สุด (ภาพที� 76�) โดยถูกสร้างเป็นรั@ วประดบัผนงัสีนํ@ าเงิน สีเขียวและสีแดงที�ลดหลั�นกนัเป็นชั@น 
อีกทั@งแนวรั@ วยงัแสดงมิติภายในภาพด้วยแนวเส้นเฉียงที�มีจุดรวมสายตาจุดเดียว ถึงกระนั@นการ
แสดงมิติดงักล่าวนี@ก็ไม่ไดเ้ป็นไปตามหลกัทศันียภาพแบบตะวนัตก หากแต่เพื�อแสดงปริมาตรของ
สถาปัตยกรรมอยา่งง่ายเท่านั@น 
 

    
 

ภาพที� 76n การเปรียบเทียบโขดหินแหลมคมในรูปพระนางขฑิรวนีตารา (ภาพที� 5m8) (ซา้ย) และใน
 รูปพระนางสิตตารา (ภาพที� l5�) (ขวา) จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 

 

 
 

ภาพที� 76� สระนํ@าในรูปพระนางขฑิรวนีตารา จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 
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<.= การใช้สี การไล่นํ9าหนัก การใช้เส้นและลวดลาย เมื�อพิจารณาโดยภาพรวมจะ
สังเกตได้ว่ารูปพระปัทมสัมภวะแสดงออกทางศิลปกรรมเรียบง่ายที�สุดในจิตรกรรมทงักากลุ่มนี@  
โดยมีกอ้นเมฆรูปยูอี่�ขนาดเล็กเพียง 7 กอ้นอยูท่่ามกลางทอ้งฟ้าซึ� งมีสีฟ้าเฉพาะขอบบนภาพและไล่
นํ@าหนกัใหอ่้อนลงจนเป็นพื@นสีขาวส่วนใหญ่ และมีเพียงภูเขาหิมะอยูไ่ม่กี�ยอดอยูท่่ามกลางเนินหญา้
สีเขียว ซึ� งแมไ้ม่ปรากฏการแต่งแตม้รายละเอียดตน้หญา้แต่ก็ทราบไดว้่าเป็นเนินหญา้จากรูปทรง
และตาํแหน่งที�มกัปรากฏในแบบแผนจิตรกรรมของทิเบต สีที�ใชส้ดใสและค่อนขา้งทึบแสงคลา้ย
สีอะคลิลิคหรือสีสังเคราะห์สมยัใหม่ซึ� งสะดวกต่อการใช้งาน การไล่นํ@ าหนกัสีปรากฏอยู่ในบาง
รูปทรง อาทิ กลีบของ ปัทมาสนะ ระลอกคลื�นนํ@ า ภูเขาหิมะ และก้อนเมฆ ซึ� งมกัให้นํ@ าหนกัเขม้
บริเวณรอยพบัหรือส่วนที�ตอ้งการแสดงความลึก หรืออาจไล่นํ@ าหนกัตามระนาบ เช่นในส่วนของ
ทอ้งฟ้าและเนินหญา้สีเขียว แต่รูปทรงส่วนใหญ่โดยเฉพาะรูปทรงขององคป์ระธานของภาพมกัเป็น
ระนาบสีเดียวและใช้เส้นสําหรับเน้นรูปทรงและสร้างรายละเอียดภายในภาพ ดงันั@นเส้นจึงแสดง
บทบาทสาํคญัในการสร้างรูปทรงเช่นเดียวกบัจิตรกรรมทงักาอื�นที�ไดศึ้กษาแลว้ขา้งตน้ โดยยงัคงใช้
เส้นสีแดงที�ละเอียดสําหรับรายละเอียดส่วนพระพกัตร์และเน้นรูปทรงพระวรกายส่วนอื�น รวมทั@ง
ใช้เส้นแดงสําหรับรูปทรงสีเหลืองหรือสีแดงซึ� งมกัมีเส้นที�หนามากกว่า ส่วนเส้นสีเขม้ที�ปกติมกั
เป็นสีนํ@าเงิน แต่ในรูปพระปัทมสัมภวะนี@ เส้นกลบัเขม้จนดูเป็นสีดาํและเส้นหนามากกวา่ปรากฏเป็น
เส้นรอบนอกของเครื�องทรง รอยริ@วผา้ และปัทมาสนะ โดยเฉพาะอย่างยิ�งการใช้เส้นสีเขม้นี@ เน้น
รูปทรงของกอ้นเมฆยูอี่� l กอ้นให้รวมเป็นรูปทรงเดียวกนั ทาํให้รูปทรงของกอ้นเมฆดูชดัเจนยิ�งขึ@น 
อย่างไรก็ตามการใช้เส้นที�หนามากเน้นรูปทรงก้อนเมฆก็ถูกใช้ในจิตรกรรมทังกาทิเบตตาม
ประเพณี เช่น กอ้นเมฆในรูปปันเชนลามะองค์ที� | จิตรกรรมทงักาทิเบตสมยัคริสต์ศตวรรษที� 56 
(ภาพที� 766) เป็นตน้ โดยเส้นดงักล่าวคลา้ยแถบสีเขม้ 5 – l ชั@นลอ้มกอ้นเมฆอีกชั@นหนึ�ง การใชเ้ส้น
หนาดงักล่าวจึงเป็นความตั@งใจของผูว้าดที�ตอ้งการทาํตามแบบแนวประเพณีมากกวา่การใชเ้ส้นหนา
แบบไม่ตั@งใจ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



641 

     
 

ภาพที� 766 กอ้นเมฆในรูปปันเชนลามะองคที์� | จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบต คริสตศ์ตวรรษที� 56 
ที�มา : Jeff Watt, Teacher (Lama) – Panchen Lama 3, Lobzang Palden Yeshe [Online], accessed 
24 August 2011. Available from http://www.himalayanart.org/image.cfm/796.html 
 

สําหรับรูปทรงต่าง ๆ ที�มีสีทองอย่างประภามณฑลและเครื�องประดบัของพระ
ปัทมสัมภวะถูกแทนที�ดว้ยสีเหลืองที�ใหผ้ลใกลเ้คียงกนั ส่วนสีทองที�สะทอ้นแสงไดอ้ยา่งสมจริงนั@น
ปรากฏเพียงแค่เส้นสีทองที�ใชต้กแต่งบางส่วน ไดแ้ก่ ขอบกลีบปัทมาสนะสีเขียวซึ� งถูกวาดคู่ขนาน
กบัเส้นสีเขม้ (ภาพที� �88 ซา้ย) คลา้ยกบัที�ปรากฏบนรูปทรงใบไมต้ามแบบแผนจิตรกรรมทงักาของ
ทิเบต บา้งใชเ้ส้นทองตกแต่งลวดลายสังฆาฏิเป็นรูปดอกไมก้ลม (ภาพที� �88 กลาง) โดยเฉพาะยงัคง
ใชเ้ส้นทองแทนรัศมีของประภาวลีแต่ปรากฏเป็นเส้นโคง้เพียงรูปแบบเดียว (ภาพที� �88 ขวา) 
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ภาพที� �88 รายละเอียดการใชเ้ส้นทองบริเวณขอบกลีบปัทมาสนะสีเขียวคู่กบัเส้นสีเขม้ (ซา้ย)  
 การใชเ้ส้นทองตกแต่งลวดลายสังฆาฏิ (กลาง) และการใชเ้ส้นทองริ@วโคง้แทนรัศมีของ
 ประภาวลี (ขวา) ในรูปพระปัทมสัมภวะ จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 

 
หากพิจารณาในบทบาทการเป็นรูปเคารพแลว้ รูปพระปัทมสัมภวะนี@ก็สามารถ

ตอบสนองบทบาทดังกล่าวได้เนื�องจากถ่ายทอดรูปลักษณ์สําคญัตามประติมานวิทยาได้อย่าง
ครบถว้น แต่หากพิจารณาในแง่ความงามทางศิลปกรรมแลว้กลบัดูเรียบง่ายจนขาดความน่าสนใจ 
ทวา่จิตรกรรมทงักาที�มีลกัษณะทางศิลปกรรมคลา้ยคลึงกบัรูปพระปัทมสัมภวะที�มาจากเมืองธรรม
ศาลานี@ไดป้รากฏอยูใ่นสตูดิโอของศิลปินจิตรกรรมทงักาในกรุงลาซาดว้ย (ภาพที� �85) อยา่งรูปพระ
นางกุรุกุลลา (ภาพที� �8l) ซึ� งในสตูดิโอนี@ ยงัปรากฏจิตรกรรมทงักาที�มีความวิจิตรมากกว่ารวมอยู่
ดว้ย เช่น รูปพระมญัชุศรีบนผืนผา้สีทอง (ภาพที� �8|) เป็นตน้ ผูศึ้กษาจึงตั@งขอ้สังเกตวา่อาจมีความ
เป็นไปไดที้�ลกัษณะอนัเรียบง่ายดงักล่าวถูกวาดโดยจิตรกรฝึกหดั เพื�อตอบสนองความตอ้งการของ
ผูเ้ช่าบูชาหรือนักท่องเที�ยวในราคาไม่สูงนักและการวาดแต่ละครั@ งอาจใช้เวลาไม่นานเท่ากับ
จิตรกรรมทงักาที�มีความซบัซ้อน วิจิตรและใช้ตน้ทุนวสัดุที�มีคุณภาพมากกว่า นอกจากนี@ ก็มีความ
เป็นไปไดที้�รูปแบบอนัเรียบง่ายดงักล่าวถูกผลิตเป็นจาํนวนมากเพื�อถูกส่งไปจาํหน่ายในหลายพื@นที� 
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ภาพที� �85 จิตรกรรมทงักาภายในสตูดิโอของศิลปินจิตรกรรมทงักาในกรุงลาซา 
 

 
 

ภาพที� �8l พระนางกุรุกุลลา จิตรกรรมทงักาในสตูดิโอจิตรกรรมทงักาที�กรุงลาซา 
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ภาพที� �8| พระมญัชุศรี จิตรกรรมทงักาบนผืนผา้ทองในสตูดิโอจิตรกรรมทงักาที�กรุงลาซา 
 

ความเรียบง่ายของรูปพระปัทมสัมภวะจนอาจดูเป็นผลงานพุทธพาณิชยแ์ตกต่าง
จากรูปพระนางสิตตาราและรูปพระนางขฑิรวนีตาราที�แสดงให้เห็นถึงความประณีตของศิลปินผา่น
รูปทรงที�หลากหลาย รูปพระนางสิตตาราองค์ประธานซึ� งปรากฏสีวรรณะร้อนอย่างโดดเด่น
โดยเฉพาะศิรประภาสีแดงตรงขา้มกบัสีส่วนใหญ่ของพื@นที�วา่งฉากหลกัซึ� งมีสีนํ@าเงินและสีเขียวเป็น
หลกั แต่ก็ปรากฏกอ้นเมฆสีชมพเูพียงเล็กนอ้ยซึ� งช่วยกระจายสีวรรณะร้อนให้ปรากฏอยูใ่นพื@นหลงั
วรรณะเยน็บา้ง 

สีที�ใชส่้วนใหญ่หนาและทึบแสงเป็นส่วนใหญ่แต่ปรากฏพื@นที�บางส่วนที�อาจมีสี
เบาบางอยา่งทอ้งฟ้า ภูเขา และเนินหญา้สีเขียวดงัเห็นไดจ้ากการไล่นํ@ าหนกัที�เบาบางจนเห็นร่องรอย
คลา้ยทีแปรง อีกทั@งสีที�อ่อนลงของทอ้งฟ้าสีฟ้า ภูเขาและเนินหญา้สีเขียวยงัค่อย ๆ กลืนกบัพื@นสี
เหลืองอ่อนดว้ย ซึ� งต่างจากรูปทรงส่วนใหญ่ที�ถูกไล่นํ@าหนกัใหอ่้อนลงอยา่งกลมกลืนจากการผสมสี
ขาว เช่นเดียวกบัการไล่นํ@ าหนักของรูปทรงในจิตรกรรมทงักาที�ไดศึ้กษาไปแล้ว นั�นคือสีเขม้มกั
ปรากฏอยูบ่ริเวณรอยพบัหรือพื@นที�แสดงความลึกโดยปล่อยให้สีที�สวา่งกวา่แสดงปริมาตรที�นูนขึ@น
หรือบริเวณที�ตอ้งแสงสวา่ง รูปทรงที�เห็นการไล่นํ@ าหนกันี@ชดัเจน เช่น ดอกไม ้กอ้นเมฆ ปัทมาสนะ 
ทะเลสาบ และร่องหิน เป็นต้น นอกจากนี@ พระวรกายวรรณะขาวของพระนางสิตตารายงัถูกไล่
นํ@ าหนกัให้อมสีชมพูบริเวณเส้นรอบนอกและบริเวณที�ตอ้งการเนน้ให้เกิดปริมาตรสมจริง (ภาพที� 
�87) อยา่งไรก็ตามเครื�องทรงผา้ยงัคงถูกระบายดว้ยระนาบสีโดยไม่ปรากฏการไล่นํ@ าหนกัใด ๆ แต่
ใชเ้ส้นรอบนอกแสดงรูปทรงและริ@วรอยยบัยน่ของผา้ 
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ภาพที� �87 การไล่นํ@าหนกัให้เกิดปริมาตรสมจริงบริเวณพระวรกายของพระนางสิตตาราในรูป 
 พระนางสิตตารา จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 
 

     
 

ภาพที� �8� รายละเอียดการใชเ้ส้นทองแบบริ@วโคง้และแบบหยกัฟันปลาแทนรัศมีของประภาวลี 
 (ซา้ย) การใชเ้ส้นทองวาดคู่ขนานกบัเส้นสีเขม้บริเวณใบไม ้(กลาง) และการใชเ้ส้นทอง
 วาดคู่ขนานกบัเส้นสีเขม้โขดหิน (ขวา) ในรูปพระนางสิตตารา จิตรกรรมทงักาของ 
 มูลนิธิพนัดารา 

 
ดังนั@ นเส้นจึงยงัคงมีบทบาทสําคัญสําหรับเน้นรูปทรงรอบนอกและสร้าง

รายละเอียดใหป้รากฏในภาพ เช่น รอยริ@วของผา้ ใบไมแ้ต่ละใบของพุ่มไม ้ตน้หญา้ตามแนวสันเขา 
และเส้นหยกัของร่องหิน เป็นตน้ เหมือนเช่นจิตรกรรมทงักาทุกภาพที�ไดศึ้กษาไปแลว้ขา้งตน้ อีกทั@ง
สีของเส้นก็ถูกใช้เหมือนกนั คือ ส่วนใหญ่เป็นเส้นสีแดงสําหรับรูปทรงสีเหลือง สีส้ม และสีแดง 
และเส้นสีนํ@ าเงินสําหรับรูปทรงสีนํ@ าเงินและสีเขียว นอกจากนี@ ยงัใช้เส้นสีดาํอีกด้วยโดยใช้กับ
รูปทรงสีขาวอย่างภูเขาหิมะ สังข์ และผา้สีขาว เป็นต้น ยกเวน้รูปทรงของก้อนเมฆต่าง ๆ และ
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ดอกไมที้�ไม่ปรากฏการใช้เส้นรอบนอก แต่ดว้ยการไล่นํ@ าหนักอย่างกลมกลืนและความต่างของ
นํ@าหนกัสีมีมากทาํใหรู้ปทรงแสดงปริมาตรที�ชดัเจนโดยไม่ตอ้งพึ�งพาเส้นรอบนอก 

ดา้นการใช้สีทองในจิตรกรรมทงักานี@ ปรากฏอยู่ในรูปทรงเครื�องประดบัทอง
ของพระนางสิตตารา และเครื�องทองที�ปรากฏในเครื�องสักการะ และยงัคงถูกใช้สําหรับตกแต่ง
ลวดลายผา้ให้คลา้ยกบัผา้ดิ@นทองโดยลวดลายที�ปรากฏ เช่น ลายดอกไมก้ลม ลายเมฆ และลายดอก
เบญจมาศ เป็นต้น โดยเฉพาะการใช้เส้นทองแทนรัศมีของประภาวลีด้วยเส้นริ@ วโค้งสลับกับ
เส้นหยกัฟันปลา (ภาพที� �8� ซ้าย) การใช้เส้นทองตกแต่งขอบศิรประภา และการใช้เส้นทองวาด
คู่ขนานไปกบัเส้นสีเขม้บนใบไมแ้ละโขดหิน (ภาพที� �8� กลางและขวา) เหมือนกบัที�พบในรูปพระ
นางสิตตารา จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดาราจากกรุงลาซา รวมทั@งเป็นรูปแบบที�พบไดโ้ดยทั�วไป
ในจิตรกรรมทงักาทิเบตตั@งแต่คริสตศ์ตวรรษที� 5n เป็นตน้มา โดยเฉพาะจิตรกรรมทงักาทิเบตจาก
ภาคกลาง เช่น รูปพระสองขะปะ จิตรกรรมทังกาทิเบตภาคกลางสกุลช่างเมนรีใหม่ สมัย
คริสตศ์ตวรรษที� 56 (ภาพที� �8m) 

 

    
 

ภาพที� �8m การใชเ้ส้นทองแบบริ@วโคง้และแบบหยกัฟันปลา และการใชเ้ส้นทองคู่ขนานกบัเส้นสี
 เขม้บนใบไมใ้นรูปพระสองขะปะ จิตรกรรมทงักา ศิลปะทิเบตภาคกลาง 
 สกุลช่างเมนรีใหม่ คริสตศ์ตวรรษที� 56 
ที�มา : Jeff Watt, Teacher (Lama) – Tsongkapa [Online], accessed 24 August 2011. Available 
from http://www.himalayanart.org/image.cfm/86904.html 
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ภาพที� �8n พระนางสิตตารา จิตรกรรมทงักาจากโรงเรียนทงัเด กาซาล เมืองธรรมศาลา  
 ประเทศอินเดีย 
ที�มา : Thangde Gatsal Studio, Portfolio : White Tara [Online], accessed 20 August 2011. 
Available from http://www.tibetanpaintings.com/photos.php?level=picture&id=75 
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ภาพที� �8� พระนางสิตตารา จิตรกรรมทงักาจากโรงเรียนทงัเด กาซาล เมืองธรรมศาลา  
 ประเทศอินเดีย 
ที�มา : Thangde Gatsal Studio, Portfolio : White Tara [Online], accessed 20 August 2011. 
Available from http://www.tibetanpaintings.com/photos.php?level=picture&id=79 
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ภาพที� �86 พระษฑกัษรีโลเกศวร จิตรกรรมทงักาจากสถาบนัศิลปะทงักาทิเบต เมืองธรรมศาลา 
 ประเทศอินเดีย 

 
นอกจากรูปพระนางสิตตารานี@ มีลกัษณะทางศิลปกรรมคลา้ยคลึงจิตรกรรมทงักา

ทิเบตภาคกลางแลว้ เมื�อเปรียบเทียบกบัผลงานจิตรกรรมทงักาที�ถูกสร้างจากโรงเรียนทงัเด กาซาล 
ซึ� งศิลปินไทยผู ้วาดจิตรกรรมทังกานี@ เคยเรียน จะเห็นได้ว่ามีรูปแบบที� เหมือนกันอย่างมาก 
โดยเฉพาะการจดัองคป์ระกอบ การใชสี้และรูปทรง เช่น รูปพระนางสิตตารา (ภาพที� �8n และ �8�) 
โรงเรียนทงัเด กาซาล ก่อตั@งโดย ลอบซงั โชเกียล (Lobsang Choegyal) ซึ� งไดรั้บการศึกษาการวาด
จิตรกรรมทงักาจากสถาบนันอร์บูลิงกา ในเมืองธรรมศาลา ประเทศอินเดีย รวมทั@งทาํงานเป็นศิลปิน
และเป็นผูช่้วยอาจารยที์�สถาบนันี@ เป็นเวลาร่วม 5l ปี8 จากการเรียนการสอนที�มีจุดประสงคส์ําคญัคือ
การอนุรักษจิ์ตรกรรมทงักาซึ� งเป็นศิลปะสําคญัของชาวทิเบต จึงเป็นไปไดม้ากที�การเรียนการสอน
อาจสืบทอดรูปแบบของทิเบตมาเป็นส่วนใหญ่ ทาํใหจิ้ตรกรรมทงักาที�ถูกสร้างไม่วา่จะภายในทิเบต 
หรือภายนอกทิเบตก็ยงัคงมีรูปแบบที�ไม่แตกต่างกัน หรือไม่ว่าจะถูกวาดโดยชาวทิเบตหรือ
ชาวต่างชาติ หากไดรั้บการสอนหลกัสูตรเดียวกนัก็อาจสร้างผลงานในรูปแบบที�เหมือนกนัได ้

                                                 
8 Thangde Gatsal Studio, Our People : Lobsang Choegyal, Founder and Master Painter [Online], 

accessed 20 August 2011. Available from http://www.tibetanpaintings.com/about/people 
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นอกจากนี@ รูปแบบของการจัดองค์ประกอบ รูปทรงและการไล่นํ@ าหนักยงั
คลา้ยคลึงกบัจิตรกรรมทงักาที�ถูกสร้างในสถาบนัศิลปะทงักาทิเบตซึ� งสืบทอดแบบแผนของสกุล
ช่างเมนรี เช่น รูปพระษฑกัษรีโลเกศวร โดย มิกมาร์ เซริง อาจารยผ์ูส้อนจิตรกรรมทงักาที�สถาบนั
แห่งนี@  (ภาพที� �86) ดงันั@นจิตรกรรมทงัการูปพระนางสิตตาราจึงควรมีรูปแบบที�เหมือนสกุลช่างเมน
รี หรืออาจเป็นสกุลช่างเมนรีใหม่ที�นิยมสร้างในทิเบตช่วงคริสตศ์ตวรรษที� 5n เป็นตน้มา 

สําหรับจิตรกรรมทงัการูปพระนางขฑิรวนีตาราที�ถูกวาดจากประเทศเนปาล มี
ลกัษณะการใช้สีพื@นที�ว่างฉากหลงัด้วยสีนํ@ าเงินและสีเขียวเช่นเดียวกบัจิตรกรรมทงักาทิเบตส่วน
ใหญ่ หากแต่สีนํ@าเงินที�ใชส้ดใสต่างจากพื@นเนินหญา้สีเขียวที�อ่อนและค่อนขา้งหม่นเล็กนอ้ย สีที�ใช้
ส่วนใหญ่หนาและทึบแสงเกือบทั@งภาพเนื�องจากการไล่นํ@ าหนกัให้อ่อนลงส่วนใหญ่คลา้ยกบัผสม
ด้วยสีขาวและปรากฏอยู่ในหลายรูปทรงรวมทั@งพื@นที�ท้องฟ้าและเนินหญา้ด้วย รูปแบบการไล่
นํ@าหนกัใหอ่้อนเขม้ไม่แตกต่างจากจิตรกรรมทงักาที�ไดศึ้กษาไปแลว้ คือ สีเขม้มกัปรากฏอยูบ่ริเวณ
ที�ต้องการแสดงความลึก ส่วนที�หลบแสง หรือบริเวณรอยพบั เช่น บริเวณกลีบที�ซับซ้อนของ
ดอกไมแ้ละกลีบปัทมาสนะ รอยมว้นหยกัของกอ้นเมฆ เม็ดรัตนะ รวมทั@งพระวรกายของพระนางข
ฑิรวนีตารา เป็นตน้ ส่วนบริเวณที�ตอ้งการแสดงความนูนหรือตอ้งแสงถูกทาํให้สีอ่อนลง นอกจากนี@
ส่วนที�แสดงรูปทรงเป็นระนาบสีไดแ้ก่ ศิรประภา และใบไมที้�การไล่นํ@ าหนกัปรากฏไม่ชดัเจนนกั 
อยา่งไรก็ตามแมว้า่เครื�องทรงผา้อยา่งโธตี ผา้คาดเฉียง ผา้คลอ้งพระองัสาและเสื@อสั@นแบบทิเบตจะ
ไม่แสดงการไล่นํ@ าหนักตามรอยริ@ วยบัย่นของผา้อย่างชัดเจน แต่ก็ปรากฏการไล่นํ@ าหนักให้เข้ม
เล็กนอ้ยตามเส้นริ@วผา้บางส่วน เช่น ผา้ดา้นสีขาวของผา้คลอ้งพระองัสา เป็นตน้ 

เช่นเดียวกบัจิตรกรรมทงักาอื�นที�ใช้เส้นสร้างรูปทรงรอบนอกให้ชดัเจน ทั@งยงั
สร้างรายละเอียดภายในรูปทรง หากเปรียบเทียบกบัจิตรกรรมทงักาของทิเบตส่วนใหญ่แลว้มกัเป็น
เส้นที�ลื�นไหลเหมือนที�ปรากฏในจิตรกรรมทงักาที�ไดศึ้กษาไปแลว้ขา้งตน้ แต่การใชเ้ส้นในรูปพระ
นางขฑิรวนีตาราสะทอ้นให้เห็นถึงรูปแบบเฉพาะบุคคลของศิลปินโดยเฉพาะ ดงัเห็นไดจ้าก เส้น
รอบนอกของใบไมแ้ละกลีบดอกไมที้�บิดและพริ@วให้ใกลเ้คียงธรรมชาติ โดยเฉพาะอยา่งยิ�งการใช้
เส้นรอบนอกและเส้นริ@วผา้บริเวณผา้คลอ้งพระองัสาที�แสดงความเคลื�อนไหวอย่างมากผา่นเส้นที�
โคง้หยกัคลา้ยธารนํ@ าเกือบตลอดผืนผา้ รวมทั@งชายผา้โธตีที�แผอ่อกดา้นขา้งซึ� งโดยปกติแลว้มกัเป็น
รูปกลีบดอกไม ้แต่ในรูปนี@ ถูกแทนดว้ยเส้นระลอกคลื�น (ภาพที� 7�5 ซา้ย) 

นอกจากการสะท้อนรูปแบบส่วนบุคคลผ่านการใช้เส้นแล้ว ยงัปรากฏใน
ลกัษณะการใชสี้อีกดว้ย ดงัจะเห็นไดบ้ริเวณกลีบปัทมาสนะที�ไม่เพียงไล่นํ@ าหนกัสีให้อ่อนเขม้ตาม
ร่องกลีบดอกโดยการผสมสีขาวและดาํเท่านั@น หากยงัรวมถึงการไล่สีจากสีหนึ�งไปสู่อีกสีหนึ�งดว้ย 
โดยเฉพาะอย่างยิ�งการใช้สีคู่ตรงขา้มอย่างสีเขียวกบัสีชมพู หรือสีนํ@ าเงินกบัสีนํ@ าตาลผสมอยู่ใน
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รูปทรงเดียวกนั เช่น ในรูปทรงหินแหลมทางดา้นหนา้ของภาพ และริมฝั�งหินบริเวณขอบขวาของ
ภาพ (ภาพที� �58) ซึ� งการใชสี้ดงักล่าวนี@ ไม่พบในจิตรกรรมทงักาตามแนวประเพณีของทิเบต แต่มี
ลกัษณะที�ใกลเ้คียงกนัคือ การใชสี้นํ@าเงินและสีเขียวร่วมกนัของโขดหินในจิตรกรรมทงักาทิเบตภาค
กลาง 
 

 
 

ภาพที� �58 การไล่นํ@าหนกัสีจากสีหนึ�งไปสู่อีกสีหนึ�งบริเวณริมฝั�งหินในรูปพระนางขฑิรวนีตารา 
 จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา 

 
อย่างไรก็ตามจิตรกรรมทังการูปพระนางขฑิรวนีตาราก็ยงัคงมีรูปแบบการ

สร้างสรรคอื์�นที�สามารถสื�อไดว้า่คลา้ยคลึงกบัจิตรกรรมทงักาทิเบตภาคกลาง ไดแ้ก่ การมีประภาวลี
สีนํ@าเงินโดยพื@นที�ดา้นในสีนํ@าเงินเขม้จนเกือบดาํ การใชเ้ส้นสีทองแบบริ@วโคง้สลบัเส้นหยกัฟันปลา
ตกแต่งรัศมีของประภาวลี เส้นทองสําหรับตกแต่งลวดลายผา้ ซึ� งมีรูปลายเมฆ ลายผลไม ้และลาย
ดอกไม ้เป็นตน้ รวมทั@งใชเ้ส้นทองวาดเป็นลวดลายสัญลกัษณ์อษัฏมงคลอยา่งบางเบาอยูบ่นทอ้งฟ้า 
ที�สําคญัคือการใชเ้ส้นทองตกแต่งที�ปลายใบไมแ้บบแฉกคู่ไปกบัเส้นรอบนอกสีเขม้แมว้่าเส้นทอง
ดงักล่าวจะไม่สะทอ้นกบัแสงไดดี้ก็ตาม แมว้่าลกัษณะการใชรู้ปทรง การมีพื@นหลงัสีนํ@ าเงินและสี
เขียว จะคลา้ยคลึงกบัจิตรกรรมทงักาทิเบตแบบภาคกลาง แต่จากลกัษณะการใช้เส้นที�เคลื�อนไหว
มากกวา่ประกอบกบัการไล่นํ@ าหนกัสีและการใชสี้คู่ตรงขา้ม เป็นส่วนหนึ�งที�บ่งชี@ วา่จิตรกรรมทงักา
นี@สอดแทรกแนวทางศิลปกรรมเฉพาะบุคคลลงไปดว้ย จิตรกรรมทงักานี@ จึงมีรูปแบบเฉพาะแตกต่าง
จากจิตรกรรมทงักาตามประเพณีของทิเบตโดยทั�วไป 

=. เทคนิคและบทบาทของจิตรกรรมทังกาของมูลนิธิพันดาราในปัจจุบัน จากจิตรกรรม
ทงักาของมูลนิธิพนัดาราที�ไดศึ้กษาไปนั@นจะเห็นไดว้่าประกอบดว้ยจิตรกรรมทงักาที�ถูกสร้างดว้ย
วธีิการวาดและวธีิการผา้ปะติด ซึ� งเป็นวธีิการตามแบบแนวประเพณีดั@งเดิมของทิเบตที�เคยถูกบนัทึก
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ไว ้และยงัมีจิตรกรรมทงักาที�ถูกสร้างดว้ยวิธีการสมยัใหม่ นั�นคือ รูปพุทธเกษตรสุขาวดีที�เป็นภาพ
พิมพค์อมพิวเตอร์ และรูปพระนางสิตตาราจากเมืองชินหนิงที�เป็นภาพพิมพ์ตะแกรงไหม สาเหตุ
ของการปรากฏเทคนิคใหม่ในจิตรกรรมทงักานี@นอกจากเป็นกรรมวิธีสมยัใหม่ในโลกปัจจุบนัที�เขา้
สู่ทิเบตแล้ว ยงัน่าจะมีสาเหตุจากการผลิตได้จาํนวนมากในเวลาที�รวดเร็วและมีราคาถูกกว่า
จิตรกรรมที�สร้างด้วยวิธีการวาด เพราะในสมยัปัจจุบนัจิตรกรรมทงักาเป็นที�ตอ้งการไม่เพียงแต่
เฉพาะชาวทิเบตที�นบัถือพระพุทธศาสนาลทัธิวชัรยานเท่านั@น แต่ยงัรวมถึงชาวต่างชาติที�หนัมานบั
ถือนิกายดังกล่าวด้วย นอกจากตอบสนองความต้องการของผูเ้ช่าบูชาแล้ว เทคนิคสมัยใหม่
โดยเฉพาะภาพพิมพค์อมพิวเตอร์ยงัสามารถถ่ายทอดรูปแบบศิลปกรรมจากจิตรกรรมทงักาที�มีความ
วจิิตรไดเ้ป็นอยา่งดี ทาํให้ผูที้�เช่าบูชาสามารถหาเช่าจิตรกรรมทงักาลกัษณะนี@ ไดใ้นราคาที�ถูกแต่ได้
จิตรกรรมทงักาที�มีความวจิิตรงดงามเสมือนสร้างดว้ยวธีิการวาด 

การใชสี้สมยัใหม่อยา่งสีโปสเตอร์หรือสีอะคลิลิกสําหรับจิตรกรรมทงักาที�สร้างดว้ย
วิธีการวาดเป็นอีกประการหนึ� งที� น่าจะมีส่วนทําให้จิตรกรรมทังกามีราคาย่อมเยาว์มากกว่า
จิตรกรรมทงักาทิเบตแบบดั@งเดิมที�สร้างดว้ยสีแร่ซึ� งตอ้งผลิตขึ@นเอง นอกจากจะมีความสะดวกใน
การใชง้านแลว้ยงัเอื@อต่อการสร้างผลงานเพื�อตอบสนองความตอ้งการจาํนวนมากอีกดว้ย จิตรกรรม
ทงักาของมูลนิธิพนัดาราที�น่าจะถูกสร้างดว้ยสีสมยัใหม่ อาทิ รูปพระไภษชัยคุรุจากกรุงลาซา (ภาพ
ที� 6m) รูปพระนางสิตตาราซึ� งไม่ทราบภูมิภาคที�มา (ภาพที� l56) รูปพระปัทมสัมภวะจากแควน้อมัโด 
(ภาพที� l�5) และรูปพระปัทมสัมภวะจากเมืองธรรมศาลา ประเทศอินเดีย (ภาพที� l�l) ซึ� งทั@งสาม
ภาพต่างมีสีที�สดจดัเหมือนสีสังเคราะห์สมยัใหม่ โดยเฉพาะรูปพระนางสิตตาราและรูปพระปัทม
สัมภวะจากเมืองธรรมศาลาถูกวาดดว้ยองค์ประกอบที�เรียบง่าย ทาํให้จุดประสงค์ของการสร้างมี
แนวโนม้ของพุทธพาณิชย ์

อย่างไรก็ตามไม่ว่าจิตรกรรมทงักาเหล่านี@ จะถูกสร้างตามแบบแนวประเพณีของ
ทิเบตหรือถูกสร้างตามแนวทางของพุทธพาณิชยส์มยัใหม่ แต่ก็มีคุณสมบติัที�สามารถมว้นเก็บได้
ตรงตามคาํนิยามของจิตรกรรมทงักา อีกทั@งผลงานก็ถ่ายทอดเนื@อหาตรงตามที�ประติมานวิทยาระบุ
ไวอ้ย่างเคร่งครัด ทาํให้สามารถตอบสนองการใช้งานในฐานะรูปเคารพในพระพุทธศาสนาลทัธิ
วชัรยานแบบทิเบตได ้จากวตัถุประสงคป์ระการหนึ�งของมูลนิธิพนัดาราที�เนน้การแลกเปลี�ยนความ
คิดเห็นระหวา่งศาสนาและวิทยาศาสตร์ รวมทั@งอนุรักษภ์าษา ศาสนาและวฒันธรรมของทิเบต โดย
การจดักิจกรรมบรรยาย และเผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัทิเบตอยา่งสมํ�าเสมอ จิตรกรรมทงั
กาที�ประดิษฐานอยูที่�มูลนิธิจึงเป็นสื�อแทนถึงพุทธศิลป์สําคญัของทิเบตให้แก่ผูที้�มาร่วมกิจกรรมได้
ทราบถึงเนื@อหาและรูปแบบทางศิลปกรรมของทิเบตไดเ้ป็นอยา่งดี 
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นอกจากนี@มูลนิธิพนัดารายงัไดนิ้มนตพ์ระอาจารยช์าวทิเบตมาประกอบพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนาลทัธิวชัรยานแบบทิเบตที�ประเทศไทยหลายครั@ ง ทาํให้จิตรกรรมทงักาที�ถูกเก็บ
รักษาไวที้�มูลนิธิพนัดารานั@นไดมี้บทบาทเป็นรูปเคารพประกอบอยูใ่นพิธีกรรมเหล่านั@นดว้ย เช่น รูป
พระไภษชัยคุรุจากกรุงลาซา (ภาพที� 6m) แสดงเป็นพระประธานในพิธีมนตราภิเษกพระไภษชัยคุรุ 
ซึ� งมีพระอาจารยก์ุงกา ซงัโบ ริมโปเช เป็นผูป้ระกอบพิธีกรรม (ภาพที� �55) โดยเฉพาะอยา่งยิ�งรูป
พระนางสิตตาราจากกรุงลาซา (ภาพที� l5n) ถูกใช้ในขณะที� รศ. ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ ์
ปฏิบัติสมาธิ จิตรกรรมทังกานี@ ช่วยให้การตั@ งสมาธิถึงพระนางสิตตาราทาํได้ดียิ�งขึ@ น ซึ� งเป็น
จุดประสงคป์ระการหนึ�งของการสร้างจิตรกรรมทงักาตามแบบประเพณีดั@งเดิมของทิเบต ดงันั@นการ
ดาํเนินกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัทิเบตให้แก่บุคคลผูส้นใจของมูลนิธิพนัดาราจึง
ช่วยให้จิตรกรรมทงักาที�ถูกเก็บรักษาไวที้�มูลนิธิแสดงบทบาทไดต้รงตามจุดประสงค์ดั@งเดิมที�ถูก
สร้างขึ@นมาดว้ย 
 

    
 

ภาพที� �55 จิตรกรรมทงัการูปพระไภษชัยคุรุเป็นพระประธานในพิธีมนตราภิเษกพระไภษชัยคุรุ 
 (ซา้ย) โดยมีพระอาจารยก์ุงกา ซงัโบ ริมโปเช เป็นผูป้ระกอบพิธีกรรม (ขวา) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

ภาพที� �	
 แหล่งที�มาของจิตรกรรมทงักาจาํนวน 	� ภาพของวดัโพธิ เยน็ คาดวา่นาํมาจากแควน้คามหรือบางส่วนของแควน้อมัโด (ในวงสีนํ+าเงิน) 
ที�มา (เฉพาะแผนที�) : China TAK Travel Service, Tibet Map (Relative to Other Parts of China) [Online], accessed 26 September 2011. Available from 
http://www.tibetmap.net/index.html V�W 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

ภาพที� �	� แหล่งที�มาของจิตรกรรมทงักาจาํนวน 	W ภาพของมูลนิธิพนัดารา เส้นทึบสีแดงคือทราบแหล่งที�มาชดัเจน เส้นประสีแดงคือสันนิษฐานแหล่งที�มา 
ที�มา (เฉพาะแผนที�) : Michel Peissel, Tibet : the Secret Continent (London : Cassell Illustrated, 2002), 	a – 		. V�� 
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จากการศึกษารูปแบบศิลปกรรมของจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ เยน็และมูลนิธิพนัดารา
นั+น จะเห็นได้ว่ารูปแบบจิตรกรรมทงักาทิเบตภาคกลางเป็นรูปแบบโดยทั�วไปที�นิยมสร้างในทุก
ภูมิภาคของทิเบต และเป็นรูปแบบโดยทั�วไปของพุทธศิลป์ที�ถูกสร้างเนื�องในลทัธิวชัรยานแบบ
ทิเบตดว้ย รูปแบบนี+ มีลกัษณะเหมือนกบัสกุลช่างเมนรี (ทั+งเก่าและใหม่) ที�ไดรั้บการอุปถมัภ์จาก
นิกายเกลุกซึ� งเป็นนิกายประจาํองคท์ะไลลามะ จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ เยน็ที�ถูกนาํมาจากบริเวณ
พรมแดนจีนที�ติดกบัทิเบต (ก่อนปี ค.ศ. 	k�k) ซึ� งผูศึ้กษาสันนิษฐานว่าอยู่ภายในอาณาเขตของ
แควน้คามหรือบางส่วนของแควน้อมัโดของทิเบต (ภาพที� �	
) มีรูปแบบของจิตรกรรมทงักาทิเบต
ภาคกลางเช่นกนั ดงันั+นจึงสะทอ้นให้เห็นถึงการรับอิทธิพลของพุทธศิลป์ในลทัธิวชัรยานแบบ
ทิเบตเขา้มาในดินแดนจีน 

สําหรับจิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดาราซึ� งมีแหล่งที�มาจากภูมิภาคต่าง ๆ ในทิเบต
และบางภาพมาจากภายนอกทิเบต (ภาพที� �	�) หลายภาพแสดงให้เห็นถึงรูปแบบจิตรกรรมทงักา
ทิเบตแบบภาคกลางหรือแบบสกุลช่างเมนรีเช่นกนั โดยมีที�มาจากทั+งในทิเบตภาคกลาง (กรุงลาซา) 
และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (แควน้อมัโด) รวมทั+งถูกนาํมาจากดินแดนที�มีชาวทิเบตอพยพไป
อาศยัอยู ่เช่น ประเทศอินเดียและเนปาล แต่จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดาราอีกส่วนหนึ�งปรากฏ
รูปแบบที�แตกต่างออกไป ไดแ้ก่ รูปแบบจิตรกรรมทงักาทิเบตแบบภาคตะวนัออก (แควน้คาม) ซึ� งมี
ลกัษณะเหมือนสกุลช่างการ์มะ กาดรี ที�แพร่หลายอยู่ในภาคตะวนัออกของทิเบต และไดรั้บการ
อุปถัมภ์จากนิกายกาจูสายการ์มาปะ แม้ว่าจิตรกรรมทงักาในภูมิภาคนี+ ที�มาจากเมืองเดรเกจะมี
รูปแบบคลา้ยคลึงกบัจิตรกรรมทงักาทิเบตแบบภาคกลาง 

รูปแบบศิลปกรรมของจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ เยน็และมูลนิธิพนัดารามีลกัษณะโดด
เด่นสรุปไดจ้ากการเปรียบเทียบในตารางที� 	V 

อย่างไรก็ตาม จากตารางที� 	V จิตรกรรมทงัการูปพระนางสิตตาราภาพที� 
	k และรูป
พุทธเกษตรสุขาวดีภาพที� nn ของมูลนิธิพนัดารา แมไ้ม่ทราบแหล่งที�มาแน่ชดั แต่เมื�อวิเคราะห์จาก
รูปแบบศิลปกรรมจะเห็นได้ว่ารูปพระนางสิตตาราแสดงรูปแบบจิตรกรรมทงักาทิเบตภาคกลาง 
และรูปพุทธเกษตรสุขาวดีแสดงรูปแบบจิตรกรรมทงักาทิเบตภาคตะวนัออก แต่จิตรกรรมทงักาทั+ง
สองภาพอาจไม่ไดมี้ที�มาจากภูมิภาคดงักล่าวเสมอไป 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ตารางที� 	
 การเปรียบเทียบลกัษณะเด่นของรูปแบบศิลปกรรมของจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ$ เยน็และมูลนิธิพนัดารา 
 
จิตรกรรมทงักา แหล่งที�มา ลกัษณะร่วมทางศิลปกรรม ลกัษณะเด่นทางศิลปกรรมเฉพาะภูมิภาค 

วดัโพธิ"เยน็ 
พรมแดนจีนติดกบั
ทิเบต (ก่อน ค.ศ. 1959) 

องค์ประกอบ : เนน้บุคคลองคป์ระธานมี
ขนาดใหญ่ที�สุดและประทบัอยูก่ึ�งกลาง 
บุคคลบริวารมีขนาดเล็กลอยอยูโ่ดยรอบ
อยา่งสมมาตร 
รูปทรง : รูปบุคคล เครื�องทรงและ
เครื�องประดบั ถูกสร้างตามที�กาํหนดไวใ้น
ประติมานวทิยา ส่วนรูปทรงตกแต่ง
ทิวทศัน์ไดร้ับอิทธิพลศิลปะจีน 
การใช้สี การไล่นํ/าหนัก การใช้เส้นและ
ลวดลาย : นิยมการใชเ้ส้นรอบนอกสร้าง
รูปทรงและตกแต่งรายละเอียดมากกวา่การ
ไล่นํ:าหนกัเพื�อสร้างปริมาตร สีของเส้น
นิยมสีนํ:าเงินและสีแดง 

รูปแบบภาคกลาง : 
1. นิยมใช้สีนํ: าเงินและสีเขียวแทนทอ้งฟ้าและเนินหญา้บริเวณ
ฉากหลงั 
2. สีหนาและสดใส 
3. นิยมใชเ้ส้นสีทองวาดคู่กบัเส้นสีเขม้ โดยมกัปรากฏอยูท่ี�ปลาย
ใบไมแ้บบแฉก 
4. ประภาวลีนิยมใช้สีนํ: าเงินเขม้ ประภามณฑลเป็นสีเรียบหรือ
เป็นลวดลายทองประดบัรัตนะ 
5. เส้นรัศมีของประภาวลีนิยมใชเ้ส้นสีทองแบบริ:วโคง้สลบัแบบ
ฟันปลา 
6. มีรูปแบบเหมือนสกุลช่างเมนรี (เก่าและใหม่) ยกเว้น
จิตรกรรมทงักาจากเมืองเร็บกงที�ประภามณฑลมีแถบสีต่าง ๆ 

มูลนิธิพนัดารา 

ทิเบตภาคกลาง 

ทิเบตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
(แควน้อมัโด) 

ประเทศอินเดียและ
เนปาล 

 

 


EF 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ตารางที� 	
 (ต่อ) 
 
จิตรกรรมทงักา แหล่งที�มา ลกัษณะร่วมทางศิลปกรรม ลกัษณะเด่นทางศิลปกรรมเฉพาะภูมิภาค 

มูลนิธิพนัดารา 
ทิเบตภาคตะวนัออก 
(แควน้คาม) 

องค์ประกอบ : เนน้บุคคลองคป์ระธานมี
ขนาดใหญ่ที�สุดและประทบัอยูก่ึ�งกลาง 
บุคคลบริวารมีขนาดเล็กลอยอยูโ่ดยรอบ
อยา่งสมมาตร 
รูปทรง : รูปบุคคล เครื�องทรงและ
เครื�องประดบั ถูกสร้างตามที�กาํหนดไวใ้น
ประติมานวทิยา ส่วนรูปทรงตกแต่ง
ทิวทศัน์ไดร้ับอิทธิพลศิลปะจีน 
การใช้สี การไล่นํ/าหนัก การใช้เส้นและ
ลวดลาย : นิยมการใช้เส้นรอบนอกสร้าง
รูปทรงและตกแต่งรายละเอียดมากกวา่การ
ไล่นํ: าหนักเพื�อสร้างปริมาตร สีของเส้น
นิยมสีนํ:าเงินและสีแดง 

รูปแบบภาคตะวนัออก : 
1. ใช้สีไม่สดจดั เน้นสร้างบรรยากาศบางเบาแบบจิตรกรรม
ทิวทศัน์จีน 
2. สีพื:นหลงัเบาบาง โดยใชส้ีหนาเฉพาะบางรูปทรง 
3. เส้นรอบนอกถูกไล่นํ:าหนกัใหจ้างลงไปกบัพื:นหลงั 
4. มีประภาวลีโปร่งแสง 
5. เส้นรัศมีของประภาวลีนิยมใช้เส้นสีนํ: าเงินและสีแดงแบบริ:ว
โคง้สลบักบัแบบฟันปลา 
6. การใช้เส้นสีทองวาดคู่กบัเส้นสีเขม้บนใบไม ้ปรากฏเด่นชัด
บริเวณเส้นกลางใบ 
7. จิตรกรรมทังกาจากเมืองชัมโดมีรูปแบบเหมือนสกุลช่าง    
การ์มะ กาดรี ยกเวน้จิตรกรรมทงักาจากเมืองเดรเกมีลักษณะ
เหมือนรูปแบบภาคกลาง แต่ใชส้ีบางมากกวา่ 

 


EH 
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บทที� 6 

บทสรุป 

 
การศึกษาวิทยานิพนธ์เรื�อง “พุทธจิตรกรรมทงักาในลทัธิวชัรยานแบบทิเบตที�

เก็บรักษาไวที้�วดัโพธิ) เยน็ (โผวเหยง่หยี�) อาํเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี และมูลนิธิพนั
ดารา อาํเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี” มีวตัถุประสงค์เพื�อเรียนรู้ถึงรูปแบบ เทคนิควิธีการ 
เนื9อหาทางพุทธปรัชญาและการใชจิ้ตรกรรมทงักาในสมยัปัจจุบนัที�ปรากฏในประเทศไทย 
โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบจิตรกรรมทงักาที�เป็นกรณีศึกษากบัจิตรกรรมทงักาทิเบตที�มี
รูปแบบตั9งแต่คริสตศ์ตวรรษที� 17 เป็นตน้มา ทั9งนี9 เนื�องจากเล็งเห็นวา่วดัโพธิ) เยน็ อาํเภอท่า
มะกา จังหวดักาญจนบุรี เป็นพุทธศาสนสถานในประเทศไทยแห่งหนึ� งที� เก็บรักษา
จิตรกรรมทงักาซึ� งพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวตัร (โพธิ) แจ้งมหาเถระ) อดีตเจ้า
อาวาสและผูก่้อตั9งวดัโพธิ) เยน็ เคยเดินทางไปศึกษาพระธรรมกบัพระอาจารยใ์นลทัธิวชัรยา
นถึงชายแดนทิเบต และเมื�อท่านเดินทางกลบัประเทศไทยในช่วงพุทธทศวรรษ 2490 
(คริสต์ทศวรรษ BCDE) จึงไดน้าํจิตรกรรมทงักาแบบทิเบตเขา้มาพร้อมกนัดว้ย จิตรกรรม 
ทงักาจาํนวน 13 ภาพ ที�ถูกเก็บรักษาไวที้�วดัโพธิ) เยน็ประกอบดว้ย รูปพระธยานิพุทธเจา้ 5 
พระองคซึ์� งแยกพระองคล์ะ 1 รูป, พระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค์, พระนาง 
ตารา 21 พระองค,์ พระอจละ, พระยมานตกะ, พระฑากินีสิงหวกัตรา, พระนางมหามายุรี, 
พระปัทมสัมภวะ และรูปอาณาจกัรแห่งที�พึ�งของพระปัทมสัมภวะ 

ทางด้านมูลนิธิพนัดาราถือได้ว่าเป็นมูลนิธิหนึ� งในประเทศไทยที�มุ่งเน้นการ
อนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวฒันธรรมและพระพุทธศาสนาลทัธิ
วชัรยานแบบทิเบต ปัจจุบนัมูลนิธิพนัดารามีสํานกังานและสถานปฏิบติัธรรมอยู่ 3 แห่ง
สําคัญ ได้แ ก่  มู ล นิ ธิพันดารา  อ . เ มือง  จ . นนทบุ รี ,  มูล นิ ธิ พันดา รา  เขตจตุจัก ร 
กรุงเทพมหานคร และศูนยข์ทิรวนั หรือชื�ออย่างเป็นทางการว่า “ภทัรกลัป์ตาราขทิรวนั” 
ตั9งอยู่ที� อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ นอกจากการจดักิจกรรมบรรยายเกี�ยวกบัองคค์วามรู้
ดา้นพระพุทธศาสนาและศิลปวฒันธรรมทิเบตแลว้ มูลนิธิพนัดารายงัไดนิ้มนตพ์ระอาจารย์
ชาวทิเบตเขา้มาบรรยายธรรมและประกอบพิธีกรรมในลทัธิวชัรยานแบบทิเบตในประเทศ
ไทยหลายครั9 ง 
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ดว้ยเหตุนี� จิตรกรรมทงักาที�ถูกเก็บรักษาไวที้�มูลนิธิพนัดาราจึงมีบทบาทสําคญัในการ
เผยแพร่องค์ความรู้ด้านพุทธปรัชญาผ่านลกัษณะทางพุทธศิลป์ทิเบตสู่สาธารณชนผูส้นใจด้วย 
จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดาราที�ถูกนาํมาเป็นกรณีศึกษาจาํนวน 14 ภาพประกอบดว้ย รูปพุทธ
เกษตรสุขาวดี, พระไภษชัยคุรุไวฑูรยประภา, พระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค์, พระ
มญัชุศรี 5 พระองค,์ พระนางตาราเขียว, พระนางตารา 21 พระองค,์ พระนางตาราขาว, และพระคุรุ
ปัทมสัมภวะ 

การสร้างจิตรกรรมทงักาซึ� งเปรียบเหมือนพระปฏิมาในวฒันธรรมทิเบตนั�น ศิลปินผู ้
วาดจาํเป็นตอ้งทราบเนื�อหาทางพุทธปรัชญารวมทั�งรูปลกัษณ์ของพระพุทธเจา้และพระโพธิสัตวแ์ต่
ละพระองคเ์พื�อถ่ายทอดลงในจิตรกรรมทงักาไดอ้ยา่งถูกตอ้งตรงตามที�ระบุไวใ้นคมัภีร์ทางศาสนา 
เนื�อหาของจิตรกรรมทงักาที�ถูกเก็บรักษาไวที้�วดัโพธิ> เยน็และมูลนิธิพนัดาราแบ่งตามสถานะของ
บุคคลองคป์ระธานในภาพได ้ 4 ประเภท คือ 

?. พระพุทธเจา้ ไดแ้ก่ พระธยานิพุทธเจา้ 5 พระองค,์ พุทธเกษตรสุขาวดี, พระไภษชัย
คุรุไวฑูรยประภา และพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองค ์

A. พระโพธิสัตว ์ไดแ้ก่ พระมญัชุศรี B พระองค,์ พระนางตาราเขียว, พระนางตารา 21 
พระองค,์ พระนางตาราขาว, พระอจละ และพระนางมหามายรีุ 

C. พระธรรมบาล ไดแ้ก่ พระยมานตกะ และพระฑากินีสิงหวกัตรา 
D. พระอาจารยแ์ละบุคคลสําคญัในประวติัศาสตร์ของทิเบต ได้แก่ พระปัทมสัมภวะ 

และอาณาจกัรแห่งที�พึ�งของพระปัทมสัมภวะ 
พระธยานิพุทธเจา้ 5 พระองค ์ประกอบไปดว้ย พระไวโรจนะ พระอกัโษภยะ พระรัตน

สัมภวะ พระอมิตาภะ และพระอโมฆสิทธิ ซึ� งเป็นพระพุทธเจา้ที�ปรากฏอยูใ่นคมัภีร์พระพุทธศาสนา
ในลทัธิมหายานและวชัรยาน รูปลกัษณ์ตามประติมานวิทยาของพระธยานิพุทธเจา้แต่ละพระองคมี์
ลกัษณะร่วมกนัคือทรงประทบัวชัราสนะ ในจิตรกรรมทงักานี� ปรากฏในรูปนิรมานกายจึงมีพระ
เกศาสั�นมว้นขดเป็นกน้หอยติดพระเศียร อุษณีษะนูน มีอูรณาที�กลางพระขนงทั�งสองขา้ง พระกรรณ
ยาวซึ�งเป็นหนึ�งในคุณลกัษณะของมหาบุรุษ 32 ประการ แต่ละพระองคท์รงห่มจีวรเฉียง ขอ้แตกต่าง
ในแต่ละพระองค์ คือ ทรงมีวรรณะและมุทราแตกต่างกัน คือ พระไวโรจนะทรงมีวรรณะขาว
กระทาํธรรมจกัรมุทรา พระอกัโษภยะทรงมีวรรณะนํ� าเงินกระทาํภูมิสปรรศมุทรา พระรัตนสัมภวะ
ทรงมีวรรณะเหลืองกระทาํวรทมุทรา พระอมิตาภะทรงมีวรรณะแดงกระทาํธยานมุทรา และพระ
อโมฆสิทธิมีวรรณะเขียวกระทาํอภยัมุทรา แต่จิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ> เยน็ที�ปรากฏรูปพระธยานิ
พุทธเจา้ 5 พระองค์มีเพียงพระอมิตาภะและพระอโมฆสิทธิที�แสดงรูปลกัษณ์ตรงตามประติมาน
วิทยา ส่วนพระไวโรจนะ พระอกัโษภยะ และพระรัตนสัมภวะลว้นแสดงมุทราที�แตกต่างออกไป 
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คือ พระไวโรจนะแสดงมุทราที�คลา้ยกบัการทาํดชันีมุทราทั�งสองพระหตัถ์และนาํมาประสานกนัไว้
ที�พระอุระ ส่วนพระอกัโษภยะและพระรัตนสัมภวะกลบัแสดงมุทราที�สลบักนัซึ� งในกรณีนี�อาจเกิด
จากความผดิพลาดของศิลปินผูว้าดที�วาดมุทราสลบักนัหรือลงสีวรรณะสลบักนัก็ได ้

จิตรกรรมทงัการูปพุทธเกษตรสุขาวดีปรากฏอยู่ที�มูลนิธิพนัดาราแสดงเรื�องราวพุทธ
เกษตรประจาํทิศตะวนัตกของพระอมิตาภะ ซึ� งเรื�องราวนี�ปรากฏอยูใ่นคมัภีร์มหาสุขาวดีวยุหสูตร 
จุลสุขาวดีวยุหสูตร และอมิตายุรธยานสูตรเป็นสําคัญ โดยมีเนื�อหาสอดคล้องกับที�ปรากฏใน
จิตรกรรมทงักานี�  คือ พระอมิตาภะซึ�งอยูใ่นรูปพระพุทธเจา้นิรมานกาย ทรงกระทาํธยานมุทรา และ
ประทบัวชัราสนะเป็นองคป์ระธานของภาพ ขนาบขา้งดว้ยพระโพธิสัตวส์าวกคือ พระอวโลกิเตศวร
วรรณะขาวที�เบื�องขวาและพระมหาสถามปราปต์วรรณะนํ� าเงินประทบัทางเบื�องซ้ายของพระอมิ
ตาภะ รวมทั�งกลุ่มพระอษัฏมหาโพธิสัตวซึ์� งบางพระองค์ก็แสดงไม่ชดัเจนและบา้งก็มีวรรณะไม่
สอดคลอ้งตามประติมานวิทยา นอกจากนี� ในจิตรกรรมทงักายงัประกอบดว้ยพระธยานิพุทธเจา้ 5 
พระองค์ พระพุทธเจา้แห่งสามกาล พระพุทธเจา้ทั�งสิบทิศ และพระพุทธเจา้จากภูมิทั�งหก รวมทั�ง
พระโพธิสัตวแ์ละผูที้�ไปบงัเกิดในพุทธเกษตรสุขาวดีต่างเคลื�อนเขา้มาฟังธรรมะจากพระอมิตาภะ 
การแสดงรูปพุทธเกษตรสุขาวดีในจิตรกรรมทงักานี� เป็นไปเพื�อให้ผูศ้รัทธาเห็นภาพรายละเอียด
มากมายของพุทธเกษตรสุขาวดีในคมัภีร์ใหเ้ป็นรูปธรรมและมีความถูกตอ้งตรงกนั 

จิตรกรรมทงัการูปพระไภษชัยคุรุไวฑูรยประภาแสดงพระพุทธเจา้ที�ทรงขจดัโรคภยัทั�ง
ทางกายและใจแก่ผูที้�นับถือพระองค์ คมัภีร์ไภษชัยคุรุไวฑูรยประภาสัปตพุทธปูรวปณิธานวิเศษ
สูตรเป็นคมัภีร์สําคญัที�อุทิศแก่พระองค์โดยเฉพาะ ตามประติมานวิทยาพระไภษชัยคุรุมกัเป็น
พระพุทธเจา้ในรูปนิรมานกาย มีวรรณะนํ� าเงิน พระหตัถ์ซ้ายกระทาํธยานมุทราโดยอุม้บาตรบรรจุ
โอสถหรือผลสมอ และพระหตัถข์วากระทาํวรทมุทราพร้อมถือกา้นตน้สมอที�ติดผลหรือถือผลสมอ 
ในรูปนี� ยงัปรากฏพระศากยมุนีพร้อมดว้ยพระสองขะปะเป็นบริวารร่วมดว้ย โดยพระศากยมุนีทรง
ปรากฏรูปลกัษณ์คลา้ยกบัพระไภษชัยคุรุแต่ทรงมีวรรณะเหลืองและไม่ปรากฏผลสมอในพระหตัถ์
หรือภายในบาตร ส่วนพระสองขะปะทรงปรากฏในรูปพระสงฆ์ทรงจีวรแบบทิเบตพร้อมด้วย
หมวกทรงสูงแหลมสีเหลือง เมื�อพิจารณาเนื�อหาตามคมัภีร์ไภษชัยคุรุไวฑูรยประภาสัปตพุทธปูรว
ปณิธานวิเศษสูตรแล้ว ผู ้ศึกษาตีความว่าพระศากยุมนีในภาพนี� คือผู ้ถ่ายทอดเรื� องราวของ
พระพุทธเจา้แห่งการแพทยป์ระทานแด่เหล่าสรรพสัตวต์ามที�พระมญัชุศรีทรงทูลขอ ซึ� งพระมญัชุ
ศรีอาจสื�อแทนดว้ยพระสองขะปะที�ถูกเชื�อวา่เป็นนิรมานกายของพระองค ์

จิตรกรรมทงัการูปพระพุทธเจา้แห่งการปลงอาบติั 35 พระองคป์รากฏอยูใ่นจิตรกรรม
ทงักาของวดัโพธิ> เยน็และมูลนิธิพนัดาราแห่งละ 1 ภาพ ต่างแสดงรูปพระพุทธเจา้ 35 พระองคที์�มี
เนื�อหาจากคมัภีร์อุปาลิปฤจฉา และบทสวดของท่านสองขะปะ เพื�อขอขมากรรมจากการละเมิดศีล
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ให้ผูที้�สวดมนต์ถึงพระองค์นั�นกลบัมาบริสุทธิ> ดงัเดิม พระพุทธเจา้แต่ละพระองค์ทรงอยู่ในรูปนิร
มานกายแต่แตกต่างระหวา่งกนัที�วรรณะ การแสดงมุทรา และบางพระองคท์รงถือสัญลกัษณ์เฉพาะ
ไว ้อย่างไรก็ตามเมื�อเปรียบเทียบพระพุทธเจา้แต่ละพระองค์ในจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ> เย็น 
มูลนิธิพนัดารา กบัจิตรกรรมทงักาของทิเบต จะเห็นไดว้่ามีบางพระองค์แสดงวรรณะไม่ตรงตาม
ประติมานวทิยาเสมอไป 

จิตรกรรมทงัการูปพระมญัชุศรี 5 พระองคเ์ป็นจิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา แสดง
รูปพระมญัชุศรีซึ� งเป็นเจา้แห่งปัญญา ในรูปลกัษณ์ที�แตกต่างกนั 5 ลกัษณะตามความเชื�อว่าแต่ละ
พระองคท์รงประทบัอยูบ่นภูเขาปัญจศีรษะหรือภูเขา 5 ยอด โดย พระโชเกียล พกัปะ พระอาจารย์
ในนิกายสาเกียช่วงคริสตศ์ตวรรษที� 13 เป็นผูเ้ผยแพร่ความเชื�อนี�  พระมญัชุศรีแต่ละรูปลกัษณ์ไดแ้ก่ 
ลาํดบัแรกพระนามสังคีติวรรณะทองทรงมี 4 กรที�ถือจาปะ, พาณะ, ปุสตกะ และขฑัคะ ลาํดบัที� 2 
พระอรปจนะมีวรรณะแดงทรงถือขฑัคะชูไวเ้หนือพระเศียรและถือกา้นปัทมะรองรับปุสตกะ ลาํดบั
ที� 3 พระมญัชุโฆษะวรรณะแดงประทบับนหลงัสิงห์ทรงกระทาํธรรมจกัรมุทราพร้อมถือกา้นปัทมะ
ที�รองรับขฑัคะและปุสตกะ ลาํดบัที� 4 พระมญัชุโฆษะวรรณะขาวพระหัตถ์ขวากระทาํวรทมุทรา 
พระหัตถ์ซ้ายถือก้านปัทมะที�รองรับปุสตกะและขฑัคะ และลาํดบัที� 5 พระกฤษณมญัชุศรีซึ� งมี
วรรณะนํ� าเงิน ทรงถือขฑัคะที�พระหัตถ์ขวาและชูขึ�น ส่วนพระหัตถ์ซ้ายถือปุสตกะ อย่างไรก็ตาม
พระมญัชุศรีที�ในจิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารานี�ก็มีรูปลกัษณ์บางประการ เช่น วรรณะ และ
ตาํแหน่งของสัญลกัษณ์แตกต่างไปจากที�ระบุในประติมานวิทยาเล็กนอ้ย อีกทั�งหากเปรียบเทียบกบั
จิตรกรรมทงักาทิเบตในเนื�อหาเดียวกนัแลว้ จะเห็นวา่แต่ละพระองคก์็แสดงรูปลกัษณ์ที�ไม่ตรงกบั
ประติมานวิทยาเสมอไป แต่ส่วนใหญ่พระมญัชุศรี 5 พระองค์นั�นจะทรงมีวรรณะขาว เหลือง ส้ม 
(หรือแดง) แดง และนํ�าเงิน 

พระนางตาราเขียวหรือพระนางขฑิรวนีตาราตามประติมานวิทยานั�นทรงมีวรรณะเขียว 
ประทบัลลิตาสนะและมีดอกอุตปาละเป็นสัญลกัษณ์ ปรากฏในจิตรกรรมทงัการูปพระนางขฑิรวนี
ตาราของมูลนิธิพนัดารา และรูปพระนางตารา 21 พระองค์ในจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ> เยน็และ
มูลนิธิพนัดาราแห่งละ 1 ภาพ จิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารารูปพระนางขฑิรวนีตาราในที�นี� อยู่
ในรูปอษัฏมหาภยตารา ที�ทรงคุ้มครองผูที้�นับถือพระองค์ให้พน้จากภยัอนัตราย 8 ประการทั�ง
ในทางโลกและทางธรรมโดยปรากฏเป็นสัญลกัษณ์อยูใ่นระยะหนา้ของภาพ ไดแ้ก่ ภยัจากวิญญาณ
ชั�วร้าย (ความสงสัย), การถูกคุมขงั (ความใจแคบ), อุทกภยั (โลภะ), ภยัจากสัตวมี์พิษ (ริษยา), 
อคัคีภยั (โทสะ), ภยัจากชา้ง (โมหะ), ภยัจากสิงห์ (มานะ) และภยัจากโจร (มิจฉาทิฏฐิ) 

สาํหรับจิตรกรรมทงัการูปพระนางตารา 21 พระองคข์องวดัโพธิ> เยน็และมูลนิธิพนัดารา 
แมแ้สดงเรื�องราวเช่นเดียวกนัแต่ก็ถูกสร้างบนพื�นฐานของประติมานวิทยาที�ต่างกนั ไดแ้ก่ รูปพระ
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นางตารา 21 พระองคข์องวดัโพธิ> เยน็ถูกสร้างตามประติมานวิทยาของพระโชกยร์ู ลิงปะ ในความ
เชื�อของนิกายนิงมะซึ�งพระนางตาราแต่ละพระองคท์รงกระทาํวติรรกมุทราพร้อมถือดอกปัทมะหรือ
อุตปาละรองรับสัญลกัษณ์แตกต่างกนั แต่มีบางพระองคที์�ปรากฏรูปลกัษณ์โดดเด่นต่างจากพระองค์
อื�น คือ ทรงถือจินดามณีในพระหัตถ์ขวาพระองค์หนึ� ง กระทาํอญัชลีมุทราพร้อมถือกิลาไวที้�พระ
อุระพระองคห์นึ�ง และทรงถือคทาดอกไมใ้นพระหตัถ์ขวาพระองคห์นึ� ง ต่างจากจิตรกรรมทงัการูป
พระนางตารา 21 พระองคข์องมูลนิธิพนัดาราซึ� งสร้างตามประติมานวิทยาของพระนาคารชุนหรือ
ของพระอติศะ ซึ� งพระนางตาราบริวารทุกพระองค์มีรูปลกัษณ์เหมือนพระนางขฑิรวนีตาราองค์
ประธานแต่ต่างกนัเฉพาะวรรณะ 

จิตรกรรมทงัการูปพระนางตาราขาวหรือสิตตาราปรากฏอยูที่�มูลนิธิพนัดาราจาํนวน 6 
ภาพ ทั�งหมดต่างอยูใ่นรูปพระนางตารา 7 พระเนตร ซึ� งตามประติมานวิทยาของลทัธิวชัรยานแบบ
ทิเบตนั�นพระนางตารา 7 พระเนตรทรงมีวรรณะขาว ประทบัวชัราสนะ พระหัตถ์ขวากระทาํวรท
มุทรา พระหตัถ์ซ้ายกระทาํวิตรรกมุทราพร้อมถือกา้นดอกปัทมะ พระเนตร 7 ดวงปรากฏเป็นพระ
เนตรหลัก 2 ดวง กลางพระนลาฏ 1 ดวง และบนฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทข้างละ 1 ดวง 
รูปลกัษณ์ดงักล่าวนี�ยงัถูกเรียกอีกพระนามหนึ�งวา่ จินตาจกัร 

จิตรกรรมทงัการูปพระยมานตกะปรากฏอยูที่�วดัโพธิ> เยน็ แสดงรูปพระยมานตกะหรือผู ้
พิชิตพระยม ซึ� งเป็นพระธรรมบาลปางดุร้าย ในที�นี�ทรงอยูใ่นรูปลกัษณ์ที�เรียกวา่ พระมหาวชัรไภร
วะ ตามประติมานวทิยาระบุไวใ้นคมัภีร์ศรีมหาวชัรไภรวะตนัตระวา่พระองคท์รงมีวรรณะนํ� าเงิน มี 
9 พระเศียรโดยพระเศียรหลกัเป็นกระบือ มี 34 พระกร โดยแต่ละพระกรถือสัญลกัษณ์ต่าง ๆ และมี 
16 พระบาทที�ทรงประทบัแบบอาลีฒาสนะเหยียบบนเหล่าสัตว์ นก และเทพต่าง ๆ ในศาสนา
พราหมณ์ซึ�งสัญลกัษณ์ต่าง ๆ ลว้นเป็นสัญลกัษณ์ทางพระพุทธศาสนาลทัธิวชัรยานทั�งสิ�น 

จิตรกรรมทงัการูปพระฑากินีสิงหวกัตราปรากฏอยูที่�วดัโพธิ> เยน็แสดงรูปของพระธรรม
บาลฝ่ายหญิงในนิกายนิงมะที�มีพกัตร์เป็นสิงห์ แต่แสดงรูปลกัษณ์ของพระนางสิงหวกัตราของ
พระพุทธศาสนาลทัธิวชัรยานแบบทิเบตในนิกายปฏิรูป (สาเกีย กาจู และเกลุก) โดยแสดงปางดุมี
วรรณะนํ� าเงิน พระเศียรสิงห์วรรณะขาว ประทบัแบบอรรธปรยงักาสนะบนซากศพมนุษยที์�สื�อถึง
อาํนาจของพระองคที์�อยู่เหนือความชั�วร้าย พระหัตถ์ขวาถือกรรตฤกาชูขึ�นและพระหัตถ์ซ้ายถือก
ปาลไวที้�พระอุระ และทรงประคองขฏัวางคะไวที้�พระองัสาซา้ย 

สําหรับจิตรกรรมทงักาที�เกี�ยวกบัพระอาจารยแ์ละบุคคลสําคญัในประวติัศาสตร์ของ
ทิเบตแสดงรูปพระปัทมสัมภวะทั� งหมด พระองค์ทรงเป็นพระสงฆ์ชาวอินเดียผูว้างรากฐาน
พระพุทธศาสนาในทิเบตอยา่งมั�นคงและชาวทิเบตเรียกวา่พระองค์ว่า คุรุริมโปเช จิตรกรรมทงักา
ของวดัโพธิ> เยน็แสดงรูปพระปัทมสัมภวะอยู่ A ภาพ ได้แก่ รูปพระคุรุตรักโปเชซึ� งเป็นพระปัทม
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สัมภวะแบบพระธรรมบาล ซึ� งเป็นปางที�เกี�ยวเนื�องกบัคาํสอนในคมัภีร์ที�ถูกซ่อนเร้นของนิกายนิงมะ 
ทรงแสดงรูปลกัษณ์แบบพระธรรมบาลอว้นเตี�ย วรรณะแดง ถือวชัระและแมงป่องเป็นสัญลกัษณ์ 
และมีครุฑอยู่เหนือพระเศียรซึ� งครุฑถูกเชื�อว่าเป็นผูป้กป้องสมบติัและคมัภีร์ที�ถูกซ่อนเร้น อีกรูป
หนึ� งคือรูปอาณาจกัรแห่งที�พึ� งของพระปัทมสัมภวะเป็นรูปแบบที�เริ�มปรากฏในนิกายนิงมะช่วง
คริสต์ศตวรรษที� ?R แสดงกลุ่มต่าง ๆ ที�ถูกจดัอย่างเป็นระเบียบไดแ้ก่ พระพุทธเจา้ พระโพธิสัตว ์
ยิตมั พระธรรมบาล และพระอาจารยใ์นนิกายนิงมะ ลว้นห้อมลอ้มพระปัทมสัมภวะองคป์ระธาน 
จิตรกรรมทงักาลกัษณะดงักล่าวนี� ถูกสร้างเพื�อช่วยให้ผูป้ฏิบติัสมาธิตั�งนิมิตถึงเหล่าพระอาจารย์
ประจาํนิกายไดช้ัดเจนมากขึ�นและสะทอ้นถึงความเชื�อเรื� องการเคารพบูชาพระอาจารยค์นสําคญั
ประจาํนิกายในอดีต 

ส่วนจิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารามีรูปพระปัทมสัมภวะ A ภาพต่างแสดงรูปพระ
ปัทมสัมภวะที�มีรูปลกัษณ์แบบโยคีที�ทรงจีวรร่วมกบัการทรงเสื� อคลุมแบบกษตัริยทิ์เบตซึ� งสื�อว่า
พระองค์ทรงมีสถานะเป็นกษตัริยน์กับวช โดยทั�วไปพระองค์ทรงถือวชัระในพระหัตถ์ขวาและก
ปาลในพระหตัถ์ซ้าย และยงัทรงประคองขฏัวางคะและทรงมาลาห้าเหลี�ยมสีแดงซึ� งเป็นเอกลกัษณ์
โดดเด่นสาํหรับพระองคเ์ท่านั�น ทั�งนี� รูปหนึ�งแสดงพระปัทมสัมภวะปางสงบพระโอษฐ์แยม้ยิ�มส่วน
อีกรูปทรงปรากฏพระโอษฐ์อา้เห็นพระทนต์เล็กนอ้ย และมีนางปราชญาคือพระนางมณัฑรวะและ
พระนางเยเช โซเกียลประทับยืนข้างพระองค์ รูปลักษณ์ของพระปัทมสัมภวะดังกล่าวนี� เป็น
รูปลกัษณ์ที�ปรากฏบ่อยในพุทธศิลป์ของทิเบตโดยเฉพาะพุทธศิลป์ในนิกายนิงมะซึ� งเป็นนิกายแรก
ของทิเบตที�พระองคก่์อตั�งขึ�น 

แต่จากการศึกษาเนื�อหาและรูปลกัษณ์ตามประติมานวิทยาของจิตรกรรมทงักาที�เป็น
กรณีศึกษาทั�งหมดมีเพียงรูปพระอจละและรูปพระนางมหามายุรีซึ� งเป็นจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ>
เยน็ที�แสดงรูปลกัษณ์ไม่ตรงตามประติมานวิทยาใด ๆ พระอจละ ซึ� งพระนามมีความหมายวา่ ผูไ้ม่
หว ั�นไหว มีคมัภีร์หลายเล่มที�บรรยายถึงรูปลกัษณ์ของพระองค์ เช่น คมัภีร์มหาไวโรจนสูตร และ
คมัภีร์สาธนมาลา เป็นตน้ แต่รูปลกัษณ์ที�ปรากฏในจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ> เยน็ ที�เป็นพระธรรม
บาลมีวรรณะขาว ประทบัแบบอาลีฒาสนะ พระหตัถข์วากระทาํดชันีมุทราพร้อมถือวชัระชูขึ�น และ
พระหตัถซ์า้ยกระทาํวติรรกมุทราไวที้�พระอุระ ก็ไม่สอดคลอ้งกบัเนื�อหาจากคมัภีร์ใดเลย ผูศึ้กษาจึง
ตั�งขอ้สังเกตวา่รูปลกัษณ์ดงักล่าวอาจเกิดจากการวาดตามนิมิตที�ปรากฏของพระอาจารยท์่านใดท่าน
หนึ�ง 

ส่วนรูปพระนางมหามายรีุของวดัโพธิ> เยน็นั�น ทรงมีวรรณะขาว S พระเศียร S พระกรซึ� ง
ถือสัญลกัษณ์ต่าง ๆ  และ A พระบาท อีกทั�งปรากฏนกยูงอยู่เบื�องหลงัพระองค์อย่างชัดเจน แม้
รูปลกัษณ์ดงักล่าวนี� จะไม่สอดคลอ้งกบัเนื�อหาในคมัภีร์ที�กล่าวถึงพระองค์ เช่น คมัภีร์สาธนมาลา 
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และคัมภีร์นิษปันนโยคาวลี เป็นต้น แต่การปรากฏรูปนกยูงอย่างโดดเด่นก็สามารถเชื�อมโยง
ความสาํคญัของพระองคซึ์� งมีที�มาจากมนตน์กยงูทอง อนัเป็นมนตค์าถาป้องกนัพิษงูได ้

จากจิตรกรรมทงักาที�ถูกนํามาเป็นกรณีศึกษานั� น ผูศึ้กษาสามารถสรุปรูปแบบทาง
ศิลปกรรมสาํคญัได ้2 รูปแบบ ไดแ้ก่ จิตรกรรมทงักาทิเบตแบบภาคกลาง และจิตรกรรมทงักาทิเบต
แบบภาคตะวนัออก โดยรูปแบบทั�งสองนี� มีลกัษณะร่วมกนัคือ เป็นรูปแบบจิตรกรรมทงักาทิเบตที�
พฒันาจนเป็นรูปแบบของตนเองแลว้ตั�งแต่คริสต์ศตวรรษที� 17 เป็นตน้มา ไดแ้ก่ องคป์ระกอบเน้น
บุคคลประธานให้มีขนาดใหญ่ที�สุดและประทบัอยูกึ่� งกลางภาพ ลอ้มรอบดว้ยรูปบุคคลบริวารหรือ
รูปทรงทิวทัศน์ที�จ ัดวางอย่างสมมาตร พื�นที�ว่างฉากหลังโดยทั�วไปถูกแบ่งออกเป็นท้องฟ้าที�
ส่วนบนและเนินหญ้าที�ส่วนล่างของภาพ รูปทรงบุคคล เครื�องทรงและเครื� องประดับส่วนใหญ่
เป็นไปตามแบบแผนที�ถูกกาํหนดไวใ้นประติมานวทิยา 

รูปทรงบุคคลหากเป็นพระพุทธเจา้มกัอยูใ่นรูปทรงคลา้ยสามเหลี�ยมที�มีแกนพระวรกาย
ตั�งตรงเพื�อสื�อถึงความสงบมั�นคง รูปทรงพระโพธิสัตวป์างสงบมกัมีเส้นแกนพระวรกายเฉียงออก
จากเส้นแกนแนวตั�งเพื�อแสดงกิริยาเคลื�อนไหวและมกัมีพระวรกายผอมเพรียวดว้ยเส้นรอบนอกที�
ลื�นไหลอย่างอ่อนชอ้ย ส่วนรูปทรงของพระโพธิสัตวป์างดุและพระธรรมบาลมกัมีพระวรกายอว้น
เตี�ย เส้นแกนพระวรกายเฉียงออกจากเส้นแกนแนวดิ�ง ประกอบกบัส่วนใหญ่ประทบัแบบอาลีฒะ
หรืออรรถปรยงักาสนะซึ�งทาํใหแ้สดงกิริยาเคลื�อนไหวที�รุนแรงดุดนัมากกวา่พระโพธิสัตวป์างสงบ 

เครื� องทรงและเครื� องประดับสําหรับพระโพธิสัตว์ปางสงบและพระพุทธเจ้าในรูป
สัมโภคกายส่วนใหญ่ทรงโธตี A – C ชั�น คลอ้งผา้คลอ้งพระองัสา ผา้คาดเฉียง ประดบัดว้ยสร้อยพระ
ศอเส้นสั�นและยาว กุณฑล พาหุรัด ทองพระกรและทองพระบาท ทรงศิราภรณ์ตาบรัตนะรูปหยดนํ� า 
B ตาบและผกูดว้ยผา้กรรเจียก ชายผา้คลอ้งพระองัสาและชายของผา้กรรเจียกบ่อยครั� งถูกประดิษฐ์
ใหป้ลิวขึ�นเป็นแนวซิกแซกขึ�นสู่ดา้นบน ทั�งนี� ริ�วผา้ที�ตอ้งลมมกันิยมประดิษฐ์ให้มีรูปทรงคลา้ยกลีบ
ดอกไมจ้นกลายเป็นแบบแผนทางพุทธศิลป์ของทิเบต 

สาํหรับเครื�องทรงและเครื�องประดบัของพระธรรมบาลมกัทรงหนงัเสือแทนโธตี คลอ้ง
มาลยัศีรษะมนุษย ์หนงัช้าง หนงัมนุษย ์และประดบัพระวรกายดว้ยเครื�องประดบัที�ทาํจากกระดูก 
และส่วนใหญ่ทรงศิราภรณ์กะโหลก B ยอด ทั�งนี� บางพระองค์อาจเปลือยพระวรกาย ขึ� นอยู่กับ
รายละเอียดตามประติมานวิทยาของแต่ละพระองค์ เช่น พระยมานตกะจะทรงเปลือยพระวรกาย 
เป็นต้น ส่วนรูปทรงตกแต่งฉากหลังได้รับอิทธิพลจากศิลปะจีน ที�สําคัญอาทิ ก้อนเมฆรูปยู่อี� 
ดอกไมแ้บบดอกโบตัUน กอ้นหินขรุขระ 

ดา้นการใชสี้ การไล่นํ� าหนกั การใช้เส้นและลวดลาย จิตรกรรมทงักาทิเบตนิยมการใช้
เส้นสร้างรูปทรงและตกแต่งรายละเอียดต่าง ๆ มากกวา่การสร้างปริมาตรจากการไล่นํ� าหนกัให้กลม
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กลึง ถึงกระนั�นก็ปรากฏการไล่นํ� าหนักอยู่บา้ง สีของเส้นที�ใช้มกัเป็นสีนํ� าเงินสําหรับพื�นที�สีเขม้
วรรณะเยน็และเส้นสีแดงสาํหรับพื�นที�สีวรรณะร้อนรวมทั�งเส้นรายละเอียดพระพกัตร์ของบุคคลที�มี
วรรณะสีอ่อน 

จิตรกรรมทงักาทิเบตแบบภาคกลางมีลกัษณะเด่นสําคญั คือ นิยมใช้สีนํ� าเงินและเขียว
เป็นพื�นหลังสําหรับท้องฟ้าและเนินหญ้า สีหนาและสดใส มักใช้ประภาวลีสีนํ� าเงินเข้มและ
ประภามณฑลเป็นสีเรียบหรือเป็นลวดลายทองประดบัรัตนะ นิยมใชเ้ส้นสีทองวาดคู่กบัเส้นสีเขม้
โดยเฉพาะใบไมที้�มกัปรากฏอยู่บนปลายใบไมแ้บบแฉก และเส้นสีทองแบบริ�วโคง้และแบบหยกั
ฟันปลาวาดสลบักนัแทนรัศมีของประภาวลี รูปแบบทางศิลปกรรมนี� มกัเป็นรูปแบบโดยทั�วไปใน
จิตรกรรมทงักาของทิเบต ดงัปรากฏในจิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารารูปพระนางสิตตาราและ
รูปพระไภษชัยคุรุจากกรุงลาซา นอกจากนี� ยงัเป็นรูปแบบของจิตรกรรมทงักาทิเบตที�ถูกสร้างตาม
ความเชื�อของลทัธิวชัรยานแบบทิเบตโดยช่างชาวจีน ดงัเห็นไดจ้ากจิตรกรรมทงักาของวดัโพธิ> เยน็
ทุกภาพ ทั�งนี� รูปแบบดงักล่าวรวมไปถึงจิตรกรรมทงักาที�ถูกสร้างโดยชาวทิเบตลี�ภยัซึ� งไดน้าํรูปแบบ
ดังกล่าวไปเผยแพร่ด้วย ดังเห็นได้จากรูปพระนางสิตตาราที�ถูกวาดโดยชาวไทยที�ไปศึกษาที�
โรงเรียนสอนจิตรกรรมทงักาที�เมืองธรรมศาลา ประเทศอินเดีย และรูปพระนางขฑิรวนีตารา
หรืออษัฏมหาภยตาราจากประเทศเนปาลโดยรูปพระนางขฑิรวนีตารานี�ไดส้อดแทรกรูปแบบเฉพาะ
ของศิลปินเขา้ไปดว้ย เช่น การใชเ้ส้นที�แสดงความเคลื�อนไหวอยา่งมาก 

จิตรกรรมทงักาทิเบตแบบภาคตะวนัออกแบ่งออกได ้3 รูปแบบยอ่ย คือ จิตรกรรมทงักา
จากแควน้อมัโด จิตรกรรมทงักาจากเมืองเดรเก และจิตรกรรมทงักาจากเมืองชมัโด จิตรกรรมทงักา
จากแควน้อมัโดรูปแบบโดยทั�วไปยงัเหมือนกบัจิตรกรรมทงักาทิเบตแบบภาคกลาง ทั� งการจดั
องคป์ระกอบ การใชสี้ เส้น นํ� าหนกัและลวดลาย ดงัเห็นไดจ้ากจิตรกรรมทงักาของมูลนิธิพนัดารา
รูปพระปัทมสัมภวะจากเมืองอาบา ยกเวน้จิตรกรรมทงักาเมืองเร็บกงของแควน้อมัโดที�มีลกัษณะ
เด่นที�ประภามณฑลเป็นแถบสีต่าง ๆ ดังเห็นได้จากรูปพระนางสิตตาราจากเมืองเร็บกง ส่วน
จิตรกรรมทงักาจากเมืองเดรเกมีลกัษณะที�คลา้ยคลึงกบัจิตรกรรมทงักาทิเบตแบบภาคกลาง แต่การ
ใชสี้ไม่สดจดัและบางมากกวา่ แต่จิตรกรรมทงักาจากเมืองชมัโดแสดงให้เห็นถึงรูปแบบที�โดดเด่น
และแตกต่างจากจิตรกรรมทงักาทิเบตแบบภาคกลางอย่างชดัเจน คือ การใช้สีไม่สดจดั เน้นสร้าง
บรรยากาศบางเบาผา่นการไล่นํ� าหนกัอยา่งกลมกลืนคลา้ยจิตรกรรมจีนในส่วนพื�นหลงั แต่สําหรับ
รูปทรงหลกัยงัคงใชสี้ที�หนา รูปทรงภูเขาและทะเลสาบมกัมีพื�นที�วา่งแบบเปิด แมว้า่ยงันิยมใชเ้ส้น
สาํหรับการสร้างรูปทรงแต่บางครั� งเส้นก็ถูกไล่นํ� าหนกัให้เจือจางกลืนไปกบัสีของพื�นหลงั สําหรับ
เส้นรัศมีประภาวลีที�มีลกัษณะเป็นริ�วโคง้และแบบหยกัฟันปลามกัใชสี้นํ� าเงินและสีแดง ส่วนการใช้
เส้นทองบนใบไม้มักปรากฏโดดเด่นเฉพาะเส้นกลางใบมากกว่าบริเวณปลายใบ และไม่นิยม
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ประภามณฑลลวดลายทองประดบัรัตนะแบบภาคกลางแต่นิยมใช้ประภามณฑลที�มีสีโปร่งแสง 
ลกัษณะดงักล่าวปรากฏในจิตรกรรมทงัการูปพระมญัชุศรี 5 พระองค ์รูปพระนางตารา 21 พระองค ์
และรูปพระนางสิตตารา นอกจากนี� รูปแบบจิตรกรรมทงักาแบบภาคตะวนัออกจากเมืองชมัโดยงั
เหมือนกบัจิตรกรรมทงักาสกุลช่างการ์มะ กาดรี อีกดว้ย 

ส่วนจิตรกรรมทังกาที�ถูกสร้างด้วยเทคนิควิธีการสมัยใหม่ผูศึ้กษาได้จดัแยกไวอี้ก
รูปแบบหนึ�งซึ� งมีแนวโนม้เป็นผลงานพาณิชยศิ์ลป์ จิตรกรรมทงักากลุ่มนี�มกัใชว้สัดุและวิธีการผลิต
ที�ให้ผลงานจาํนวนมาก รวดเร็ว และมีตน้ทุนประหยดั หากเป็นวิธีการวาดก็ไม่แสดงความประณีต
วจิิตรเท่าที�ควร อยา่งไรก็ตามจิตรกรรมทงักาที�ถูกสร้างวธีิการนี�ปรากฏรูปแบบทั�งจากภาคกลางและ
ภาคตะวนัออก เช่น รูปพระปัทมสัมภวะจากเมืองธรรมศาลา และรูปพระนางสิตตาราที�ไม่ทราบ
แหล่งที�มาถูกสร้างดว้ยวิธีการวาด และรูปพระนางสิตตาราจากเมืองชินหนิงที�ถูกสร้างดว้ยวิธีภาพ
พิมพต์ะแกรงไหมต่างแสดงรูปแบบจิตรกรรมทงักาทิเบตแบบภาคกลาง ส่วนรูปพุทธเกษตรสุขาวดี
ที�ถูกสร้างดว้ยวธีิภาพพิมพค์อมพิวเตอร์มีรูปแบบจิตรกรรมทงักาทิเบตแบบภาคตะวนัออก 

อยา่งไรก็ตามดา้นการใชง้านในปัจจุบนันี� จิตรกรรมทงักาที�ถูกเก็บรักษาไวที้�วดัโพธิ> เยน็
ไม่ไดมี้บทบาทดา้นพระพุทธศาสนาลทัธิวชัรยานอย่างชดัเจนเนื�องจากคณะสงฆ์ของวดัโพธิ> เย็น
เน้นการปฏิบติัธรรมในฝ่ายจีนนิกายมากกว่า ต่างจากจิตรกรรมทงักาที�ถูกเก็บรักษาไวที้�มูลนิธิพนั
ดาราซึ� งถูกใชป้ระกอบกิจกรรมสาํหรับเผยแพร่องคค์วามรู้ดา้นทิเบตศึกษา หรือใชส้ําหรับประกอบ
พิธีกรรมทางลทัธิวชัรยานโดยมีพระอาจารยใ์นลทัธิวชัรยานที�ไดรั้บการนิมนตม์าเป็นผูป้ระกอบพิธี 
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