49005203 : สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์
คําสําคัญ : จิตรกรรมทังกา วัชรยาน ทิเบต
ลลิดา ชัยกุล : พุทธจิตรกรรมทังกาในลัทธิวชั รยานแบบทิเบตที,เก็บรักษาไว้ที,วดั โพธิ1
เย็น (โผวเหย่งหยี), อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี และมูลนิธิพนั ดารา อําเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี. อาจารย์ที,ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ : อ.ดร.สุ ธา ลีนะวัต. 674 หน้า.
วิท ยานิ พ นธ์ นีมี วตั ถุ ป ระสงค์เพือศึ ก ษาเนื อหาและรู ป แบบทางศิ ล ปกรรมของพุท ธ
จิตรกรรมทังกาในลัทธิ วชั รยานแบบทิเบตทีถูก เก็บรักษาไว้ในประเทศไทยสมัยปั จจุบนั ทังนี ผู้
ศึกษาได้เลือกจิตรกรรมทังกาทีถูกเก็บรักษาไว้ทีวัดโพธิ/ เย็นและมูลนิธิพนั ดาราเป็ นกรณี ศึกษา โดย
นํามาเปรี ยบเทียบกับจิตรกรรมทังกาตามแนวประเพณี ของทิเบตตังแต่สมัยคริ สต์ศตวรรษที 17 เป็ น
ต้นมา
ผลการศึกษาด้านเนื อหาสรุ ปได้ว่าจิตรกรรมทังกาทีเป็ นกรณี ศึกษามีรูปลักษณ์ สําคัญ
ตามทีระบุไว้ในคัมภีร์สาธนมาลาและประติมานวิทยาของพระพุทธศาสนาลัทธิ วชั รยานแบบทิเบต
ทังนีอาจปรับเปลียนรายละเอียดรู ปลักษณ์บางประการไปตามรสนิยมของชาวทิเบตโดยทีไม่ทาํ ให้
เนือหาหลักหรื อการตีความสัญลักษณ์เปลียนไป
ส่ วนผลการศึกษาด้านรู ปแบบศิลปกรรมของจิตรกรรมทังกาทีเป็ นกรณี ศึกษาแบ่งได้ 7
รู ป แบบสํ า คัญ คื อ จิ ต รกรรมทัง กาทิ เ บตแบบภาคกลาง และจิ ต รกรรมทัง กาทิ เ บตแบบภาค
ตะวันออก โดยทังสองรู ปแบบนีมีลกั ษณะร่ วมกันทังการจัดองค์ประกอบ การใช้รูปทรงบุคคลตาม
ประติมานวิทยา การใช้เส้นรอบนอก และการรับอิทธิพลรู ปทรงแบบศิลปะจีน โดยล้วนเป็ นรู ปแบบ
จิตรกรรมทังกาทิเบตตังแต่คริ สต์ศตวรรษที 17 เป็ นต้นมา แต่ความแตกต่างของรู ปแบบทังสองคือ
การใช้สีทีจิตรกรรมทังกาทิเบตแบบภาคกลางเน้นสี ทีสดจัดและหนา ส่ วนจิตรกรรมทังกาทิเบต
แบบภาคตะวันออกมีสีทีไม่สดจัด บาง และเน้นการสร้างบรรยากาศคล้ายจิตรกรรมทิวทัศน์แบบ
ศิลปะจีน
การศึกษาวิทยานิ พนธ์นีจะเป็ นประโยชน์ด้านการเผยแพร่ องค์ความรู้ ด้านศิลปกรรม
ทิเบตโดยเฉพาะพุทธจิตรกรรมทังกาทิเบตทีถูกเก็บรักษาไว้ในประเทศไทย และเพือให้สังคมไทย
ได้เข้าใจในศิลปกรรมและพระพุทธศาสนาในลัทธิวชั รยานแบบทิเบตให้มากยิงขึน
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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.
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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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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนีสําเร็ จลงได้ ด้วยความช่วยเหลือและสนับสนุนจากบุคคลหลายฝ่ าย ผู้
ศึกษาจึงได้ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี คือ
อาจารย์ ดร.สุ ธา ลีนะวัต อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ซึงให้ความรู้ดา้ นประวัติศาสตร์
ศิ ล ป์ ตะวันออกและคํา แนะนํา ด้า นวิธี ก ารทํา วิท ยานิ พ นธ์ การศึ ก ษาวิเ คราะห์ และตรวจแก้ไ ข
วิทยานิพนธ์ฉบับนี,
กราบขอบพระคุณพระอาจารย์จีนวินยานุ กร (เย็นอี) เจ้าอาวาสวัดโพธิ2 เย็น อ.ท่ามะกา
จ.กาญจนบุรี ทีอนุญาตให้ผศู้ ึกษาได้ศึกษาจิตรกรรมทังกา ซึ งประดิษฐานทีวัดโพธิ2 เย็น รวมถึงคุณ
สุ ชาติ เจริ ญวุฒิคุณ อาจารย์อาทิตย์ ชี รวณิ ชย์กุล และคุณชาญชัย คูณทวีลาภ พุทธศาสนิ กชนผูใ้ ห้
ข้อมูลด้านพระพุทธศาสนาลัทธิ วชั รยานในประเทศไทย โดยเฉพาะประวัติและบทบาทของพระ
มหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวตั ร (โพธิ2แจ้งมหาเถระ)
ขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ และอาจารย์มิว เยินเต็น
ซึ งอนุ ญาตให้ผูศ้ ึก ษาได้ศึ กษาจิ ตรกรรมทังกาทีประดิ ษฐานทีมูลนิ ธิ พนั ดารา และให้คาํ แนะนํา
เกียวกับศิลปวัฒนธรรมของทิเบต โดยเฉพาะด้านภาษาและพระพุทธศาสนา รวมถึงนางสาวปาริ ดา
สุ ขประเสริ ฐ และกัลยาณมิตรของมูลนิธิพนั ดาราทุกท่านทีให้การสนับสนุนและเป็ นกําลังใจในการ
ทําวิทยานิ พนธ์ โดยเฉพาะนายอธิ พงศ์ ภาดานุ พงศ์ และนายศุ ภโชค ชุ มสาย ณ อยุธยา สํา หรั บ
ภาพถ่ายและคําแนะนําเกียวกับจิตรกรรมทังกา และนายศุภโชค ตีรถะ สําหรับบทสวดภาษาจีนและ
คําแปล
ขอบพระคุณผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี ซึ งให้ความรู้และคําแนะนําด้าน
ศิลปะทิเบต รวมทั,งเพือนนักศึกษาคณะโบราณคดีทีเป็ นกําลังใจ ขอขอบคุณมูลนิ ธิเสฐียรโกเศศ –
นาคะประทีป และซิ รินเดี ยแกลอรี ที จัดนิ ทรรศการและเอื, อเฟื, อข้อมูล ด้า นศิล ปวัฒนธรรมทิเบต
โดยเฉพาะอาจารย์มิกมาร์ เซริ ง และนายณฐ ด่านนนทธรรม สําหรับคําแนะนําวิธีการวาดจิตรกรรม
ทังกา และอาจารย์สมพร รอดบุญสําหรับหนังสื อสู จิบตั รนิทรรศการศิลปะทิเบต – เนปาล
สุ ด ท้า ยนี ขอกราบขอบพระคุ ณ บิ ด า มารดา และครอบครั ว ที/ ใ ห้ก ารสนับ สนุ น ใน
การศึกษาค้นคว้าเกี/ยวกับทิเบต นายภากร ขันติธรรมโชติ และนางสาวยุรวรรณ ชมพล สําหรับความ
ช่ ว ยเหลื อ ด้า นการถ่ า ยภาพเก็ บ ข้อ มู ล สํา หรั บ การทํา วิท ยานิ พ นธ์ นางสาวนุ ช รั ต น์ ตัน ตระกูล
นางสาวอนุ ภา สกุลพาณิ ชย์ และนางสาวมานิ ตา แก้วการะเวก และครอบครัว ที/ให้การช่ วยเหลื อ
และเป็ นกําลังใจผูศ้ ึกษาตลอดการทําวิทยานิพนธ์ฉบับนี และขอขอบพระคุณ เฮเลนา นอร์ เบอร์ ก –
ฮอดจ์ และอาจารย์คุรุมาดะ มาซามิ สําหรับแรงบันดาลใจเกี/ยวกับทิเบต
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