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วัดมหาโพธาราม (วัดเจ็ดยอด) จังหวัดเชียงใหม สรางขึ้นในยุคของพระเจาติโลกราช 
และยังคงความสําคัญเรื่อยมาจนถึงสมัยพระเมืองแกว ซ่ึงเปนยุคที่พุทธศาสนาเจริญรุงเรืองเปนอยาง
มาก การออกแบบที่มีคุณคาในทางสัญลักษณ ที่สําหรับระลึกถึงการตรัสรูของพระพุทธเจา คติการ
สรางสัตตมหาสถาน การบูชาตนพระศรีมหาโพธิ์ตามคติลังกา สรางขึ้นเปนพุทธบูชาในวาระที่
พระพุทธศาสนาไดเวียนมาบรรจบครบ 2000 ป มีการสังคยานาชําระพระไตรปฎกนับไดวาการ

ประชุมครั้งสําคัญนี้ไดเกิดขึ้นในราชอาณาจักรไทยเปนครั้งแรก และเปนครั้งที่ 8 ของโลก  อีกทั้ง

คุณคาทางสถาปตยกรรม ที่มีความโดดเดนทั้งรูปแบบศิลปะ การประดับตกแตง สะทอนถึงความ
เจริญรุงเรืองของพุทธศาสนาในอาณาจักรลานนา  

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค ที่จะศึกษาถึงรูปแบบและพัฒนาการทางสถาปตยกรรม 
ตลอดจนคนหาเหตุปจจัยแวดลอมอ่ืน ๆ ที่อาจสงผลตอพัฒนาการของรูปแบบ ความเปลี่ยนแปลง
ของพื้นที่ในชวงเวลาตางๆ จากการศึกษาประวัติศาสตรลานนา งานดานโบราณคดี ประกอบกับการ
ลงพื้นที่สํารวจ สามารถจัดลําดับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของวัดมหาโพธารามดังนี้ 

ยุคแรก คือชวงเวลา ตั้งแต พ.ศ. 1998-2101 เมื่อแรกสราง ในรัชกาลพระเจาติโลกราช

จนถึงชวงที่อาณาจักรลานาอยูภายใตการปกครองของพมา  ชวงเวลาดังกลาวจากเอกสาร
ประวัติศาสตรลานนา กลาวไววา ในรัชกาลพระเมืองแกวไดขยายขอบเขต และสรางอาคารตางๆ 
จํานวนมาก วัดมหาโพธารามมีความเปลี่ยนแปลงมากในรัชกาลนี้ และคงไดรับการดูแลเรื่อยมา
จนกระทั่ง อาณาจัรกลานนาอยูภายใตการปกครองของพมา 

ยุคที่สอง เปนชวงทิ้งรางและพังทลายความทรุดโทรมของวัดมหาโพธาราม เร่ิมตั้งแต
ระยะแรกที่เสียเมืองเชียงใหมใหแกพมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร  

ยุคสุดทายที่ปรากฏหลักฐานความเสียหายกับวัดมหาโพธาราม มีการสรางอาคารตางๆ
ทับทรากอาคารโบราณสถานจํานวนมาก ในชวงระหวาง พ.ศ.2484-2490 จนถึงปจจุบัน เปนเวลาที่

มีพระภิกษุเขามาจําพรรษา และเริ่มพัฒนาวัดมหาโพธาราม และการขยายถนนของเมืองเชียงใหมเอง 
ภาควิชาศิลปสถาปตยกรรม             บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร              ปการศึกษา 2554 
ลายมือช่ือนักศึกษา........................................ 
ลายมือช่ืออาจารยที่ปรึกษาวทิยานิพนธ   ........................................ 
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 Maha Bodharama monastery (Wat ched yod) Chiang mai. establish in the age of 
King Tiloka and still the importance continously come to until Pha Muangkaew. Which be the 
age that the Buddhism progresses very much designing that is worthy in the sense of the 
symbol at for recall the enlightenment of Buddha. Building good mire moral seeks the institute 
, monk glory graduate in Buddhist theology pipal tree worship follows Ceylon moral. Establish 
the offerings to Buddha has in the occasion that the Buddhism circles to come to meet 2000 
fully year. There is vehicle crow pays the Tripitaka. The meeting has time important this 
happen in Thai kingdom for the first time. And be time that 8 worldly. Moreover way 
architecture worth at have the outstanding both of arts format the decoration decorates  refect 
arrive at the evolution of the Buddhism in Lanna kingdom. 
 This education has the objective to study arrive at the format and way architecture 
development including seek factor surround other cause at might affect build the development 
of the format the change of the area. During all time from history Lanna education. Side 
archaeology work assemble with layying the primer before painting that explore , can 
rearrange the change that happen in of the Maha Bodharama area as follows. 
 The age is first be the time since a Buddhist Era is 1998-2101 When  first build in 
the reign King Tiloka. arrive at while exhausted farm kingdom stays beneath the administration 
of Burma.The time aforementioned from history Lanna document. in the reign Pha Muangkaew  
get expand. And build all building Maha Bodharama monastery. There are many changes in 
this reign. And may have take care continously come to until untidy Lanna authority stays 
beneath the administration of Burma. 
 The age is second intermittently abandon abandoned and fall to the ground the 
dilapidation. Maha Bodharama monastery. Begin since at the beginning at  Chiangmai city to 
Burma until Ratanakosin time. 
 Last age that appear damage evidence Maha Bodharama monastery. there is 
building building all overlay a lot of building ancient remains root. During between , 2484-2490 
Buddhist Eras until now.There is the monk comes in to keep within a monastery. And begin 
develop graduate in Buddhist theology bo tree stream temple and road expansion of 
Chiangmai city by oneself. 
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 การศึกษาสถาปตยกรรมวัดมหาโพธาราม (วัดเจ็ดยอด) จังหวัดเชียงใหมนี้ สําเร็จลุลวง
ไดดวยองคประกอบเกื้อหนุนที่สําคัญจากหลายบุคคลและหนวยงาน ซ่ึงขอขอบพระคุณไว ณ ที่นี้  
 บรรพบุรุษผูสรางสรรค พุทธศิลปในดินแดนลานนาอันเปนมรดรกที่ทรงคุณคาใน
การศึกษาคนควาเพื่อเรียนรูและทําความเขาใจกับอดีตที่ผานมา 
 รองศาสตราจารย เสนอ นิลเดช ที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก สําหรับภูมิความรูในดินแดน
ลานนาที่ส่ังสมมายาวนาน ผูที่เปยมดวยความเมตตา และคอยหวงใยไตรถามถึงความกาวหนาของ
งานอยูเสมอๆ 
 อาจารยพีระพัฒน สําราญ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ที่คอยใหคําแนะนําที่เปนประโยชนใน
การศึกษา และกรุณาชวยตรวจสอบความถูกตองของแบบทางสถาปตยกรรม อีกทั้งกําลังใจในการ
ทํางานใหสําเร็จลุลวงลงในที่สุด 
 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ อาจารยวนิดา พึ่งสุนทร ประธานกรรมการ ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.ศานติ ภักดีคํา ทุกความคิดเห็นและขอวิจารณตางๆคือมุมมอง และประสบการณ
อันมีคาสําหรับการพัฒนาผลงานใหมีความรอบคอบถี่ถวนตอไป 
 อาจารย ดร. เกรียงไกร เกิดศิริ และอุษาคเนยส่ือสรางสรรค สําหรับกําลังใจ และการ
สนับสนุนทรัพยากรณดานตางๆอยางเต็มที่ ทําใหงานสําเร็จลุลวงลงไดดวยดี 
 ธีระยุทธ สุวลักษณ, นัฐวรรณ ไทยดี, พิริยา พิทยาวัฒนชัย,  นริศ อาจยืนยง, จักรภพ เสา
เวียง,  เจษฎา สุภาศรี, กึกกอง เสือดี, ณัชชา สกุลงาม และอาทิตย วัชรานุทัศน ที่รวมเดินทางลงพื้นที่ 
สํารวจเก็บขอมูลภาคสนามอยางเหน็ดเหนื่อย อีกทั้งกําลังใจ ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนในการ
ทํางาน และชวยในเร่ืองการแปลบทความภาษาอังกฤษ งานเขียนแบบทางสถาปตยกรรม งาน
คอมพิวเตอรกราฟฟค งานคอมพิวเตอรสามมิติ  ซ่ึงเกิดจากเพื่อน รุนพี่ และรุนนองในสาขาวิชา
ประวัติศาสตรสถาปตยกรรม สาขาวิชาสถาปตยกรรมไทย และสาขาวิชาสถาปตยกรรมพื้นถ่ิน  
 พี่นาวิน ลาวัลยชัยกุล (นาวินโปรดักชั่น) เจานายผูที่เปยมดวยเมตตา และกรุณาอยาง
ที่สุด อนุญาติใหพักงานที่คั่งคางไวเปนเวลานาน เพื่อทุมเทกําลังกับการศึกษาอยางเต็มที่ และ
สนับสนุนดานการเงินมาโดยตลอด 
 พี่ตฤน นิพิธปรีชา  ผูที่คอยหวงใย ชวยเหลือ สนับสนุนขอมูลที่เปนประโยชน  
 กําลังใจจากภรรยา คุณวิลาภรณ อังสุภานิช ทุกชวงเวลาในการทําวิทยานิพนธเธอมีสวน
รวมเสมอ และครอบครัว ชํานาญชาง และอังสุภานิช และบุคคลอื่นๆที่ไมไดกลาวถึงอีกมากมาย 
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