
ง 

 

54901332: สาขาวิชาทศันศิลปศึกษา 

คาํสาํคญั:  บรรยากาศความศรัทธา / พระเจา้ตนหลวง 

 สิทธิโชค  เตม็สวสัดิ: บรรยากาศความศรัทธา พระเจา้ตนหลวง. อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์:  

ศ.เกียรติคุณ ปรีชา  เถาทอง และ อ.ดร.วิสูตร โพธิเงิน. 120 หนา้. 

 

 พระเจา้ตนหลวงเป็นพระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมืองพะเยา เป็นพระประธานอยูใ่นพระวิหาร วดัศรีโคมคาํ 

จังหวดัพะเยาเดิมชือ พระเจ้าตนหลวงทุ่งเอียงเมืองพะเยา เนืองจากสร้างขึนบริเวณริมหนองเอียง ซึงภายหลัง

เรียกว่า กว๊านพะเยา เป็น สร้างขึนในปี พ.ศ. 2034 พระเจ้าตนหลวงเป็นพระพุทธรูปปูนปันปิดทอง ปางมารวิชยั 

ศิลปะสกุลช่างเชียงแสน เป็นพระพุทธรูปทีมีขนาดใหญ่ทีสุดในดินแดนลา้นนาและเป็นศูนย์รวมจิตใจของ

พุทธศาสนิกชนชาวพะเยาและชาวภาคเหนือ 

  ผลงานวิทยานิพนธ์ หวัขอ้เรือง "บรรยากาศความศรัทธา พระเจ้าตนหลวง" ไดรั้บความบนัดาลใจ

มาจากองคพ์ระเจา้ตนหลวง  พระประธานในวิหารวดัศรีโคมคาํ จังหวดัพะเยา อนัเป็นพระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมือง

พะเยา ตลอดจนพุทธศาสนิกชนชาวภาคเหนือ อีกทงัความเชือของพุทธศาสนิกชนชาวพะเยา ทีมีต่อองคพ์ระเจา้ตน

หลวง ซึงก่อใหเ้กิดเป็นวิถีวฒันธรรมประเพณีทีดีงาม สะทอ้นภาพแห่งศรัทธาสาธุชนทีผูกพนักบัพระพุทธศาสนา

มาตงัแต่ครังอดีตจนถึงปัจจุบนั 

 การสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี มีวตัถุประสงค์เพือสืบทอดวิถีวฒันธรรม ประเพณี ความ

เชือและความศรัทธาทีพุทธศาสนิกชนชาวพะเยา และอนุรักษ์เผยแพร่วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาของชาว

พะเยา มีการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากสถานทีจริง เกบ็รวบรวมขอ้มูลทางดา้นสถาปัตยกรรมภายในพระวิหาร พุทธ

ลกัษณะ ขององคพ์ระเจา้ตนหลวง บรรยากาศภายในพระวิหารและบริเวณโดยรอบ สาํรวจการแต่งกายของผูค้นใน

ปัจจุบนัทีเขา้มากราบสักการะ ในวัดศรีโคมคาํรวมทงัวดัในชุมชน นาํวิเคราะห์องค์ประกอบ รูปแบบวิธีการ 

พฒันาเป็นแนวทางการสร้างสรรคผ์ลงานแสดงบรรยากาศของความศรัทธาภายในพระวิหารพระเจา้ตนหลวง เพือ

ตอ้งการแสดงออกถึงความประทบัใจ ในคุณค่าของศาสนาสะทอ้นความเชือ ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของ

ชาวพะเยาและสังคมไทย สือความหมายเชือมโยงถึงวิถีการปฏิบติับูชาของพุทธศาสนิกชน รวมทงัสะทอ้นคุณค่า

ทางสุนทรียภาพทีเปียมด้วยความสงบสุข วฒันธรรมประเพณีทีดีงาม ทีมีรูปแบบจิตรกรรมไทยแบบประเพณี 

เพิมเติมและพัฒนาในรูปแบบจิตรกรรมไทยร่วมสมยั (Thai Contempolary Painting) ดว้ยเทคนิคสีอะคริลิค 

จาํนวน 2 ภาพ ขนาด 145 X 180 เซนติเมตร 

 

 

 

 

 

สาขาวิชาทศันศิลปศึกษา                          บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ลายมือชือนกัศึกษา ..............................................             ปีการศึกษา 2557 

ลายมือชืออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 1. ....................................................... 2. .................................................... 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



จ 

 

54901332: MAJOR: VISUAL ARTS EDUCATION 

KEY WORD: ATMOSPHERE OF FAITH / PRACHAOWTONLOUNG 

  SITTICHOK  TEMSAWAT: ATMOSPHERE OF FAITH: PRACHAOWTONLOUNG. THESIS 

ADVISORS: PROF.EMERITUS PREECHA THAOTHONG AND WISUD PO-NGERN, Ph.D. 120 pp. 

 

 Pra chao ton laung is the respectable image of Buddha of Phayao, the principle Buddha image in 

Sri Khom Kham temple, which formerly name is Pra Chao Ton Laung Tung iang of Phayao, as be constructed 

at Nong-iang waterside which, which later called Kwan Phayao. Pra chao ton laung, which is Pang Man Wichai, 

Chiang Saen Buddha image genera, gilded stucco which was constructed in 2034 B.E. It is the largest Buddha 

image in Lanna, or Northern Territory and being the center of the mind of the Buddhist people of phayao and 

Northern residents. 

 Thesis entitled " Faith atmosphere toward Pra chao ton laung "get  inspiration from Pra chao ton 

laung, the principle Buddha image in Sri Khom Kham temple, Phayao province which is the respectable image 

of Buddha of Phayao province, including being the center of the mind of the Buddhist people of phayao and 

Northern residents.  Moreover, the faith of Buddhists in Phayao toward Pra chao ton laung, this caused the good 

traditions that reflect a commitment to the principles of faith toward Buddhism from the past to the present. 

 The creation of this art thesis aims to inherit the culture, tradition, belief and faith of Buddhists in 

Phayao, Moreover, to conserve and disseminate Buddhism culture of Phayao people.  Data related the internal 

architecture of the temple from the actual location is collected, including, Pra chao ton laung Buddha image 

characteristics, the atmosphere in the temple and the surrounding area. Moreover, exploring the dresses of 

people who come to respect the Buddha image in Sri Khom Kam temple and another temple surrounded, are 

performed. Then, apply analysis of elements, patterns and approaches to develop the guidelines in faith of 

atmosphere creation. As to demonstrate to impressions on the virtues of religion reflects the faith toward 

Buddhism of people as well as reflections on aesthetics filled with peace. The nice culture and tradition which is 

Thai traditional painting and are developed in Thai contemporary painting techniques, with acrylic paint of 2 

images size 145 X 180 cm. 
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กติตกิรรมประกาศ 

 

 การสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ หัวขอ้ "บรรยากาศความศรัทธา พระเจ้าตนหลวง" ได้

สาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี ดว้ยความตงัใจ มีจิตทีตงัมนัน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ถวายแด่องค์พระเจา้ตน

หลวง ทุ่งเอียงเมืองพะเยา บูรพมหากษตัริยผ์ูค้รองเมืองพะเยาแต่ครังอดีต ขอน้อมระลึกถึงคุณพระ

พุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ ์บูชาซึงพระคุณพ่อ พระคุณแม่ บุพการีผูมี้พระคุณ ครอบครัวทุก

ท่าน นางสาวอรุณี ชาํนาญยา ผูมี้พระคุณอุปการะส่งเสริมทงักาํลงัใจ กาํลงัทรัพยใ์นการศึกษาตลอด

ภาคการศึกษา ขอบพระคุณ ศาสตราจารยเ์กียรติคุณปรีชา เถาทอง และ อาจารย ์ดร.วิสูตร โพธิเงิน 

อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ ์ศาสตราจารยเ์กียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร รองศาสตราจารยป์ริญญา ตนัติ

สุข รองศาสตราจารยศิ์ริพงศ ์พยอมแยม้ รวมถึงอาจารยผ์ูส้อนในสาขาวิชาทศันศิลปศึกษาทุกท่านที

ผลกัดันและเอาใจใส่ลูกศิษยทุ์กคนเท่าเทียมกัน ทีให้โอกาส กาํลงัใจ ให้คาํชีแนะหนทาง เป็น

กาํลงัใจในการ สร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธชุ์ดนีอยา่งเต็มที และเพือนๆพีๆ ทศันศิลปศึกษา รุ่นที 

3 ทุกท่านทีคอยใหก้าํลงัใจเสมอมา 

 ขออาํนาจพุทธานุภาพแห่งองคพ์ระเจา้ตนหลวง ทุ่งเอียงเมืองพะเยา บารมีแห่งกษตัริยผ์ู ้

ครองเมืองพะเยา จงปกปักรักษาทุกท่านให้แคลว้คลาดปลอดภัย พบเจอแต่สิงทีดีงามตลอดไป 

ขอขอบพระคุณ 
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