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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 
1. เพื่อศึกษาประวัตศิาสตร สังคม วฒันธรรม ศาสนา การเมืองการปกครอง ในเขตเมืองลพบุรี ในชวงเวลาตางๆ อนัเปนปจจยัสําคญัสงผล

ตอคติ และมูลเหตุของการสราง ตลอดจนบทบาทและหนาที่ของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรีในแตละชวงเวลา 
2. เพื่อศึกษารูปแบบสถาปตยกรรมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี  อันประกอบดวย ทําเลที่ตั้ง การวางผัง รูปแบบสถาปตยกรรม 

องคประกอบตกแตง วัสดุ ระบบโครงสรางและเทคนิควิทยาการกอสราง แลวนํามาวิเคราะหถึงลําดับความตอเนื่องตามระยะเวลา และยุคสมัยของการกอสราง
ตลอดจนพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสถาปตยกรรมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี 

3. เพื่อศึกษาและวิเคราะห แผนผังวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี  ในแตละชวงเวลา 
ผลการวิจัยสามารถแบง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี ออกเปน 3 ชวงคือ  
1. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี ในตอนตนพุทธศตวรรษที่18-ตอนตนพุทธศตวรรษที่19 ไดรับการสรางขึ้นในตอนตนพุทธศตวรรษที่18 ซึ่ง

เปนชวงที่ลพบุรีเปนรัฐอิสระ กําลังจัดตั้งรัฐเร่ิมแรก โดยคติการสถาปนาพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี เปนคติการบูชาพระสรีรธาตุ หมายถึงพระอัฐิของกษตัริยตน
ราชวงศซึ่งอางอิงถึงพระบรมธาตุ ใชเปนสัญลักษณในกระบวนการการจัดตั้งรัฐเร่ิมแรก  แผนผังวัดในชวงเวลานี้ไดรับอิทธิพลจากแผนผังปราสาทในวัฒนธรรม
เขมร ตอมาในชวงปลายพุทธศตวรรษที่18. อิทธิพลวัฒนธรรมพุทธศาสนามหายานตันตระสกุลวัชรยานจากอาณาจักรเขมร สงผลตอการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางกลุมปรางคประธานใหเปนปรางค 3องคเรียงกัน งานสถาปตยกรรมในชวงเวลานี้ที่สําคัญคือ กลุมปรางคสกุลชางลพบุรี  โดยมีรูปแบบพัฒนาจาก
กลุมปรางครุนปาปวน-นครวัด เชนปราสาทหินพิมาย ปรางคศรีเทพ และ ศาลตาผาแดง  องคประกอบตกแตง ระบบโครงสราง และเทคนิควิทยาการการ
กอสรางบางสวนไดรับอิทธิพลจากแบบศิลปกรรมเขมร บางสวนมีพัฒนาการขึ้นจนมีลักษณะเฉพาะตน อันแสดงถึงพัฒนาการภายในทองถิ่น แตกตางจาก
กลุมปรางคแบบบายนในพื้นที่และเวลาเดียวกันเนื่องจากกระบวนการทางวัฒนธรรมที่ทับซอนกัน 

 2.วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี ในตอนตนพุทธศตวรรษที่19-ตอนตนพุทธศตวรรษที่21เปนชวงเวลาที่ลพบุรีเปนรัฐอิสระที่มีความ
เจริญรุงเรืองขึ้น อิทธิพลในวัฒนธรรมพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงศสงผลตอบทบาทหนาที่ ซึ่งนอกจากจะเปนศูนยกลางทางสัญลักษณอันสัมพันธกับ
แนวความคิดเกี่ยวกับกษัตริยและการจัดตั้งรัฐแลว ยังเปนวัดหลักของเมืองอันเปนศูนยกลางกิจ กรรมงานบุญงานกุศลของประชาชนภายในรัฐ  โดยบทบาท
หนาที่เชิงสัญลักษณลดบทบาทหนาที่ลง เม่ือมีการสถาปนาพระศรีรัตนมหาธาตุ พระนครศรีอยุธยา และลดบทบาทหนาที่ลงอยางสมบูรณเม่ือมีการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองในสมัยพระบรมไตรโลกนาถ แผนผังวัดในชวงเวลานี้มีการเปลี่ยนแปลงกลุมแนวแกนประธาน และแนวลอมรอบชั้นนอก ทําใหมีการ
ขยายแผนผังวัดกวางที่สุดในชวงเวลานี้ กลุมงานสถาปตยกรรม แบงออกเปน ปรางค กลุมปรางคทรงยอดกลีบมะเฟอง กลุมเจดียทรงแปดเหลี่ยม และวิหาร  
รูปแบบกลุมปรางค มีพัฒนาการโดยตรงจากปรางคสกุลชางลพบุรี  และปรางคทรงยอดกลีบมะเฟอง เปนการสังเคราะหรูปแบบขึ้นใหม จากกลุมปรางคสกุล
ชางลพบุรี และกลุมปรางคแบบบายน เจดียทรงแปดเหลี่ยมแสดงถึงพัฒนาการจากปจจัยภายในที่สืบทอดมาตั้งแตสมัยทวารวดี และหรือรับอิทธิพลจากลําพูน 
วิหารแสดงถึงพัฒนาการที่สืบทอดมาจากสมัยทวารวดี  องคประกอบตกแตง ระบบโครงสราง และเทคนิควิทยาการกอสราง แสดงถึงพัฒนาการของสกุลชาง
ใหมสืบตอจากกลุมแรก และมีพัฒนาการรวมกับสกุลชางสุโขทัยและ สกุลชางทองถิ่นตางๆในเขตที่ราบลุมแมน้ําเจาพระยาสืบตอมาจนถึงสมัยอยุธยาตอนตน 

 3.วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี ในตอนตนพุทธศตวรรษที่21-ตอนตนพุทธศตวรรษที่24 ในสมัยอยุธยาตอนกลาง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ 
ลพบุรี เปนเพียงวัดสําคัญภายในชุมชน จึงปรากฏงานสถาปตยกรรมในชวงเวลานี้นอยมาก ในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชมีบทบาทหนาที่ทาง
สัญลักษณอันแสดงถึงพระราชอํานาจกษัตริยรวมกับพระนารายณราชนิเวศน หลังจากนั้นลดบทบาทหนาที่เปนเพียงวัดสําคัญในชุมชนอีกครั้ง การ
เปลี่ยนแปลงแนวความคิดทางพุทธศาสนาในสมัยอยุธยาตอนปลาย ซึ่งเนนพุทธศาสนาแบบมนุษยนิยม และเหตุผลนิยมสงผลตอการวางผังวัดในชวงเวลานี้ 
ซึ่งเนนประโยชนใชสอยมากขึ้นกวาการยึดถือระเบียบแผนผังเดิมซึ่งกําหนดดวยรูปสัญลักษณอยางเครงครัด โครงสรางของแผนผังในชวงเวลานี้ไดรับอิทธิพล 
และหรือมีพัฒนาการรวมกับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ และพระอารามหลวงในสมัยอยุธยาตอนตน ในเขตพระนครศรีอยุธยา โดยมากมีการเปลี่ยนแปลงในกลุม
สถาปตยกรรมภายในพื้นที่ระหวางระเบียงคดชั้นในและชั้นนอก  กลุมสถาปตยกรรมในชวงเวลานี้แบงออกเปน กลุมอาคาร ประกอบดวยอาคารแบบไทย
ประเพณี และอาคารทรงตึก กลุมเจดีย ประกอบดวย เจดียทรงสี่เหลี่ยมยอมุม เจดียทรงปราสาทยอดองคระฆังยอมุม เจดียทรงเครื่ององคระฆังยอมุม กลุม
ปรางค  และกลุมสถาปตยกรรมประเภทอื่นๆ  รูปแบบทางสถาปตยกรรม องคประกอบตกแตง ระบบโครงสรางและเทคนิควิทยาการกอสราง แสดงถึง
พัฒนาการรวมกับกลุมสถาปตยกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย ในเขตพระนครศรีอยุธยา บางสวนพบความแตกตางจากระเบียบมาตรฐานโดยเฉพาะงาน
สถาปตยกรรมภายหลังรัชสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช อาจตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับพัฒนาการของภายในทองถิ่นไดในระดับหนึ่ง เนื่องจากบทบาทหนาที่วัด 
ซึ่งลดลงเปนเพียงวัดสําคัญในชุมชน 
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ลายมือชื่อนักศึกษา .................................................                   
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Sarawut Darunwat :  Wat Pra Sri Ratana Mahatat Lopburi. Thesis Advisors : Asst. Prof 
Somchart Jaongsiriaruk.  Wanida Puangsoontorn. 513 pp. ISBN 974-653-392-4 

The Objectives of the study 
1. This study is to investigate the history and the development of society, culture, politics, and government of Lopburi, 

that had influences on both social roles and architectural aspects of Wat Prasriratana Mahatat Lopburi in different periods of time. 
2. For study the physical presences of Wat-Prasriratana-Mahatat Lopburi including layout planning, architecture, 

ornamentation, material, structural system, and construction technique are chronologically analyzed to enhance the understanding of 
the development of Wat Prasriratana Mahatat Lopburi. 

3. For study and synthesis the planning Wat Prasriratana Mahatat Lopburi in different periods of time.   
For this examination, the study of Wat-Prasriratana-Mahatat Lopburi will be broken down into three periods, in which 

the design, planning, and construction issues of each period will be thoroughly studied and discussed. 
1.The early of 18th to 19th century of Buddhist Era. Wat-Prasriratana-Mahatat Lopburi was first built during the 

beginning of 18th century of Buddhist Era, when Lopburi was an independent state; nonetheless it was somehow influenced by ancient 
Khmer’s belief.  In other words, although Lopburi was not politically governed by ancient Khmer at that time, the ancient Khmer’s 
influence since 15th century of Buddhist Era that blended and embedded in Lopburi people’s life and belief still existed.  The study 
presents that the establishment principle of Wat-Prasriratana-Mahatat Lopburi was the idea of paying homage to the relic of the first or 
the earlier king of the dynasty; and the reverence of the king’s relic was believingly related or associated to one of the Buddha’s relic.  
This was adopted and became an important symbol used in Lopburi’s state settlement process, as well to the design concept and 
design process of Wat-Prasriratana-Mahatat Lopburi. Therefore it can be seen that the plan of Prasart in ancient Khmer noticeably 
affected its earlier layout.During the end of 18th century of Buddhist Era, another impact from ancient Khmer influence, after the one in 
15th century of Buddhist Era, came into the play of Wat-Prasriratana-Mahata Lopburi architecture. Buddha-Mahayan-Tantra-Sakul-
Vatcharayan (a denomination In Buddhism) from ancient Khmer inspired the changes from original Prangs’ order to 3 Prangs in 
linearity order.  One of the prominent architectural works during this period was Lopburi school’s Prang group, which were developed 
from PaPeoun-NakornWat Prasat. The ornamentation, structure, and architectonic were distinct from Bayon Prang found in the same 
area and period, as a results of the combination of ancient Khmer’s art and a unique local style obtained from sophisticated process of 
local’s cultural development. 

2.The early of 19th to 21st century of Buddhist Era. Thea-ra-wad Buddhism (Lang Gha Wong) played significant role 
during this period.  Wat-Prasriratana-Mahatat Lopburi pretty much served religious purposes, and became a center and anchor for 
Lopburi people’s morale.  Its presence as a symbol of the association of the king and Buddha was gradually subdued by this new 
Buddhist denomination and the emergence of Pra-Sri-Rattana-Mahatat, Ayuthaya.  It can be said that governance and religion had 
clearer roles of their owns unlike that was before.  Until the political revolution in the regime of Pra-Barom-Tri-Lokanart, the symbolic 
function was completely disappeared.The changes in the main Prangs’ axis and the peripheral of Wat Prasriratana Mahatat Lopburi 
layout lead to the largest expansion of its boundary in this period.  There are basically 4 types of construction, described as Prangs, 
Starfruit-top figure Prangs, Octagon base Stupa , and Vihara temples, composed in its architecture.  The presence of belief and 
cultural mixtures in these architectures are the consequences of collectively developed concepts from time to time.  The arrangement 
of Prangs was directly evolved from Lopburi school’s Prang group.  Starfruit-top figure Prangs were newly the synthesis from both 
Lopburi school’s Prangs group and Bayon Prangs.  The Octagon Stupa were the development of the inner factors succeeding since 
Tava-Ravadee Era, and/or from Lumpoon’s influences.  The development of style since Tava-Ra-Vadee Era appeared in Vihara 
temples.  The ornamentation, the structure, and the architectonic of Wat-Prasriratana-Mahatat Lopburi in this period clearly 
pronounced the transferring of knowledge from the old school to the successors.  Moreover there was continuous joint development 
with Sukothai school, and other school around Chao-Praya basin till the early stage of Ayudaya Era. 

 3.The early of 21st to 24th century of Buddhist Era. In the middle period of Ayudhaya Age Wat-Prasriratana-Mahatat 
Lopburi was only an important local sacred place.  It served mainly religious purpose to local people, and rarely involved with any 
authority in political and governmental business.  Hence there were very few of architectural works occurring during this period.  Until 
the regime of Pra-Narai-Maha-Raj, the king, Wat-Prasriratana-Mahatat Lopburi with a close relationship with Pra-Narai-Rajaniveg 
Palace performed again the symbolic function of the association of king and religion.  Later due to the shift of people’s belief in 
Buddhism in late Ayudhaya, Wat-Prasriratana-Mahatat Lopburi’s social role, therefore, was diminished to be only an important local 
sacred Wat.  The new belief perceived Buddhism in more humanized and rationalized way; Buddhism was meant for human not only a 
symbol of gods or kings; subsequently this concept had impact on the architecture of Wat-Prasriratana-Mahatat Lopburi.  The previous 
formal design concept was gradually replaced by the concern of effectiveness of its functions and usages in planning.  The lay out of 
Wat-Prasriratana-Mahatat Lopburi in this period received and evolved with the influences from Wat Pra-Sri-Rattana-Mahatat Ayudhaya 
and Ayudhaya royal monastery in early Ayudhaya age.  Mostly there were changes of architecture in the area between the inner and 
the outer veranda/ portico.  The architectures in this period can be classified into 4 groups.  The first group is building group, which are 
Thai traditional building, and western-style-influence building.  The second group is Stupa group, which includes the reduce-corner 
rectangular shape Stupa , the Prasart figure with reduce-corner-bell-top Stupa, and fully decorated Stupa with reduce-corner-bell-top.  
The third group is Prang group, and the last group is miscellaneous architecture.  The ornamentation, the structure, and the 
architectonic of Wat-Prasriratana-Mahatat Lopburi in this period demonstrated the fusion and corporative development with late 
Ayudhaya architecture.  However, for the architectural work in Ayudhaya area, some discrepancy of design and order could be found 
especially in post Pra-Narai-Maharaj regime.  Theoretically, this discrepancy can be partially explained because of the subdue of the 
importance of Wat-Prasriratana-Mahatat Lopburi’s symbolic function.   
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คํานํา 
  

การศึกษาเรื่องวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี อยูในความสนใจของผูทําการศึกษาเมื่อ
เร่ิมตนศึกษากระบวนการทางวัฒนธรรมในเขตที่ราบลุมแมน้ําเจาพระยาอยางจริงจัง โดยความ
ซับซอนทางวัฒนธรรมและพัฒนาการที่ตอเนื่องมาเปนระยะเวลานานของลพบุรีเปนเหตุผลประการ
สําคัญที่สงผลตอกระบวนการออกแบบและกระบวนการทางการชางของศิลปกรรม และ
สถาปตยกรรมในเขตที่ราบลุมแมน้ําเจาพระยา การศึกษาจึงไมสามารถเขาถึงปญหาไดอยางตรง
เปาหมายถาศึกษาตัดขาดจากการกระบวนการทางวัฒนธรรม  

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี ต้ังอยูในพื้นที่ตามกระบวนการที่กลาวมาขางตน จึงถือ
เปนตัวแบบสําคัญ ซึ่งใชศึกษาดวยกระบวนการศึกษาทางประวัติศาสตรสถาปตยกรรม โดยมี
ประเด็นสําคัญทั้งการศึกษาเชิงประวัติศาสตรวัฒนธรรม เชน คติบูชาพระบรมธาตุในเขตที่ราบลุม
แมน้ําเจาพระยา แนวความคิดเกี่ยวกับกษัตริยและการจัดตั้งรัฐของชุมชนในเขตที่ราบลุมแมน้ํา
เจาพระยา  และการศึกษาเชิงประวัติศาสตรศิลปกรรม และสถาปตยกรรม เชน ศิลปกรรมและ
สถาปตยกรรมสกุลชางลพบุรี  อิทธิพลวัฒนธรรมเขมรในกระบวนการออกแบบ และกระบวนการ
ทางการชาง ของศิลปกรรมและสถาปตยกรรมสกุลชางลพบุรี เปนตน  

การศึกษาในวิทยานิพนธฉบับนี้ของผูทําการศึกษาใชกรอบโครงดังกลาวในการศึกษา 
โดยมุงอธิบายผลการศึกษาในเชิงกระบวนการ โดยเฉพาะพัฒนาการของกระบวนการออกแบบและ
กระบวนการทางการชางของรูปแบบสถาปตยกรรมและศิลปกรรมในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี 
ที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระบวนการทางวัฒนธรรมในแตละชวงเวลา โดยหวังวาจะใหประโยชนกับ
ผูสนใจไดทําการศึกษาคนควาและพัฒนายิ่งขึ้นตอๆไป  ผลการศึกษาสวนหนึ่งในวิทยานิพนธฉบับ
นี้อาจขัดแยงกับความเชื่อซึ่งยึดถือในปจจุบัน โดยเฉพาะวัฒนธรรมการศึกษาของไทยที่ไมสามารถ
พูดถึงเรื่องศาสนาและการเมืองการปกครองอยางตรงไปตรงมา  ดังนั้นผลการศึกษาในวิทยานิพนธ
ฉบับนี้หากมีขอผิดพลาดประการใด ผูทําการศึกษาขอนอมรับความผิดแตเพียงผูเดียว  

  

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 




