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 วิทยานิพนธ์นี� มีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษาถึงพฒันาการและปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อแนวคิด
และรูปแบบของปราสาทในศิลปะไทย นบัตั�งแต่ในศิลปะก่อนพุทธศตวรรษที� ๑๙ ไดแ้ก่ 
ศิลปะทวารวดี ศิลปะศรีวิชยั ศิลปะขอมในประเทศไทย และศิลปะหริภุญชยั รวมทั�งในศิลปะหลงั
พุทธศตวรรษที� ๑๙ ไดแ้ก่ศิลปะสุโขทยั ศิลปะลา้นนา ศิลปะอยธุยา และศิลปะรัตนโกสินทร์ 
 ในการวจิยันี�ไดอ้าศยัขอ้มูลหลกัฐานจากงานสถาปัตยกรรมและงานศิลปกรรมในแขนง
ต่างๆที�เกี�ยวข้อง เช่นงานจิตรกรรม งานประติมากรรม งานมณัฑนศิลป์ และงานประณีตศิลป์ 
รวมถึงขอ้มูลจากจารึกและเอกสารทางประวติัศาสตร์ 
 ผลการวิจยัพบว่าปราสาทในศิลปะไทยช่วงก่อนพุทธศตวรรษที� ๑๙ มีพื�นฐานของ
แนวคิดและรูปแบบซึ� งได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะอินเดีย โดนเฉพาะปราสาทแบบเรือนชั�น แบบ
วิมานในศิลปะอินเดียใต ้นบัตั�งแต่พุทธศตวรรษที� ๑๙ เป็นตน้มา ในศิลปะสุโขทยั ศิลปะล้านนา 
และศิลปะอยธุยา แนวคิดและรูปแบบดงักล่าวยงัคงมีพฒันาการที�สืบเนื�องต่อมา ขณะเดียวกนัก็เกิด
รูปแบบที�แสดงถึงการลดรูปไปเป็นปราสาทแบบเรือนยอด รวมทั�งยงัมีการรับเอาแรงบนัดาลใจจาก
ศิลปะในวฒันธรรมใกล้เคียงรอบข้างมาพฒันา ปรับปรุงและคลี�คลายจนเกิดแบบแผนซึ� งเป็น
ลกัษณะเฉพาะในแต่ละศิลปะ โดยเฉพาะในศิลปะอยุธยาตอนปลายที�จะเป็นพื�นฐานและแบบอยา่ง
อนัสาํคญัใหก้บัแบบแผนของปราสาทในศิลปะรัตนโกสินทร์ซึ� งไดพ้ฒันาต่อมาจนเกิดเป็นระเบียบ
แบบแผนอนัเคร่งครัด อยา่งไรก็ตามรูปแบบอนัเป็นลกัษณะเฉพาะรวมถึงแนวคิดของการใช้งาน
และรูปแบบซึ�งต่างไปจากแบบแผนประเพณีกไ็ดป้รากฏในศิลปะรัตนโกสินทร์ดว้ย 
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     The objective of the dissertation is to study the development of and influential 

factors on the concept and form of the prasada in Thai architectural art beginning with pre-
19

th
 Buddhist century art, namely the Dvaravati, Srivijaya, Siamese-Khmer and Haribhunjaya 

styles, and leading on to post-19
th
 Buddhist century art, namely the Sukhothai, Lanna, 

Ayudhya and Ratanakosin styles. 
      The research makes use of related documents and evidence concerning 
architecture and fine arts, such as painting, sculpture, interior decoration and decorative art, 
including inscriptions and historical documents. 
      The research has found that the prasada in pre-19

th
 Buddhist century Thai art is 

conceptually and formalistically based on and influenced by Indian art, particularly the 
vimana-style, tiered structure of the Prasada in South Indian art.   From the 19

th
 Buddhist 

century onwards, in the Sukhothai, Lanna and Ayudhaya arts, the adopted concept and form 
continued to dominate, while, at the same time, the form was reduced  to the spired structure, 
as well as being inspired by neighbouring cultures in improving, adopting and adapting the 
stylistic conventions of each period.  In particular, the late Ayudhyan style was the basis and 
model of the conventions of the Ratanakosin Prasada and was further developed into a rigid 
convention.  However, the distinctively characteristic form, as well as the functional and 
formalistic concepts that have deviated from the original conventions, remain evident in 
Ratanakosin art. 
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   วทิยานิพนธ์ฉบบันี�สาํเร็จไดด้ว้ยความกรุณาจากบุคคลท่านต่างๆดงันี�  

 นายยทุธชยั สินนุกลู และนางอรพิน สินนุกลู บิดา มารดา,  
ศาสตราจารยไ์ขแสง ศุขะวฒันะ ครูผูใ้หค้วามเมตตาและสนบัสนุนดา้นการศึกษา,นายชีวิน สินนุกูล 
ใหค้าํปรึกษาและความช่วยเหลือดา้นเอกสาร   
 อาจารยที์�ปรึกษาวทิยานิพนธ์ ศาสตราจารย ์ดร.ศกัดิ9 ชยั  สายสิงห์   
 คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ได้แก่ ศาสตราจารย์ไขแสง  ศุขะวฒันะ, 
ศาสตราจารย ์ดร.สันติ  เล็กสุขุม, ศาสตราจารย ์ดร.ศกัดิ9 ชยั  สายสิงห์, อาจารยส์มชาย  ณ นครพนม 
และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เชษฐ ์ ติงสัญชลี 
 ครูอาจารยผ์ูใ้หค้วามเมตตาและความรู้ทางศิลปะและสถาปัตยกรรมไทย  
อาจารยจ์กัรพนัธ์ุ โปษยกฤต, อาจารยว์ลัลภิศร์ สดประเสริฐ, อาจารยพ์นัธ์ุศกัดิ9  จกักะพาก คณาจารย์
ภาควิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร ไดแ้ก่ ศาสตราจารย ์ดร.สันติ  
เล็กสุขุม, ศาสตราจารย ์ดร.ศกัดิ9 ชยั  สายสิงห์, ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เชษฐ์  ติงสัญชลี และผูช่้วย
ศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง คณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั ไดแ้ก่ ศาสตราจารยห์มอ่มราชวงศแ์น่งนอ้ย ศกัดิ9 ศรี, ศาสตราจารย ์ไขแสง ศุขะวฒันะ, 
รองศาสตราจารย ์ภิญโญ สุวรรณคีรี, อาจารย ์พล.อ.ต.อาวุธ เงินชูกลิ�น, อาจารยเ์ผา่ สุวรรณศกัดิ9 ศรี, 
อาจารยส์ัญชยั หมายมั�น, ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระชา แสงสายณัห์ และผูช่้วยศาสตราจารยพ์งศกร ยิJม
สวสัดิ9  คณาจารยค์ณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ไดแ้ก่ รองศาสตราจารย ์เสนอ 
นิลเดช, รองศาสตราจารย์ สมใจ นิ�มเล็ก และรองศาสตราจารย์สมคิด จิระทัศนกุล ผู ้ช่วย
ศาสตราจารยสุ์ดจิต สนั�นไหว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต รองศาสตราจารย์
วิวฒัน์ เตมียพนัธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบงั และ อาจารยอ์ภินนัท์ สงเคราะห์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี รอง
ศาสตราจารยน์พมาส แววหงส์ ไดก้รุณาแปลบทคดัยอ่ในภาคภาษาองักฤษ 
  

ความดีของวทิยานิพนธ์ฉบับนีBขอมอบแด่ บิดา มารดา และครูอาจารย์ ผู้เป็นทีOรักและเทดิทูนยิOง 

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง




