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การสร้างและหรือการบรูณปฏิสงัขรณ์พระปรางค์และสถาปัตยกรรมท่ีมียอดปรางค์ มิได้หยดุน่ิงลง

แคใ่นสมยัต้นรัตนโกสนิทร์ แตท่วา่ยงัคงมพีฒันาการสบืตอ่มาในสมยัรัชกาลท่ี ๔ ก่อนจะสิน้สดุลงลงอยา่งแท้จริง

ภายหลังสิน้รัชกาลท่ี ๖ พระปรางค์และสถาปัตยกรรมท่ีมียอดปรางค์ ในรัชกาลท่ี ๔ – ๖ ยังถือเป็น

สถาปัตยกรรมท่ีเก่ียวข้องอยู่กับสถาบนัศาสนาและพระมหากษัตริย์อยู่อย่างอย่างแนบแน่น โดยสามารถแบ่ง

จากรูปลกัษณะทางสถาปัตยกรรมได้เป็น ๓ ประเภท คือ “พระปรางค์” หมายถึง พระปรางค์ท่ีมีรูปแบบสืบต่อมา

จากพระปรางค์ในยคุก่อน “พระปรางค์ล้อแบบปราสาทเขมร” หมายถึง พระปรางค์ท่ีมีรูปแบบหวนกลบัไปใช้รูป

แบบอย่างปราสาทเขมร และ “กุฎาคารแบบหลงัคามณฑปยอดปรางค์”  หมายถึง เรือนมียอดท่ีมีหลงัคาแบบ

ทรงมณฑปและมียอดเป็นปรางค์ ภาพรวมของรูปแบบของพระปรางค์และสถาปัตยกรรมท่ีมยีอดปรางค์ในสมยันี ้

จดัได้วา่เป็นงานสถาปัตยกรรมไทยท่ีสอดแทรกผสมผสานด้วยศิลปกรรมแบบตา่งๆ อยา่งหลากหลาย อาทิ แบบ

ประเพณี แบบพระราชนิยมในรัชกาลท่ี ๓ แบบอิทธิพลเขมร และแบบอิทธิพลตะวนัตก โดยมีพฒันาการสําคญัท่ี

เปลีย่นแปลงไปจากยคุสมยัก่อนอยา่งมากก็คือ วสัดแุละโครงสร้าง ดงัจะเห็นได้ว่า ในอดีตการสร้างพระปรางค์ 

หรือสถาปัตยกรรมท่ีมียอดปรางค์ ใช้หิน อิฐ หรือไม้ท่ีสามารถหาได้ในท้องถ่ินสําหรับก่อเป็นโครงสร้างท่ีตาม

แบบอยา่งท่ีทํากนัมา แตใ่นสมยัรัชกาลท่ี ๔ – ๖ พบว่าพระปรางค์และสถาปัตยกรรมท่ีมียอดปรางค์บางสว่นได้

เปลี่ยนไปใช้วสัดท่ีุแปลกไปจากก่อน ดงัเช่น การใช้หินอ่อน และหินทรายท่ีสัง่นําเข้าจากต่างประเทศเพ่ือการนี ้

รวมไปถึงใช้รูปแบบโครงสร้างตามอย่างตะวนัตก ดงัเช่น การทําซุ้มแบบซุ้มคานโค้ง (segmental pediments) 

การทําส่วนหลงัคาหรือสว่นยอดสงูแหลมท่ีภายในโปร่งโค้ง (pointed dome) และหรือการใช้ระบบโครงสร้าง

คอนกรีตเสริมเหลก็ซึง่เป็นนวตักรรมอยา่งใหมใ่นเวลานัน้  นอกจากนีพ้ฒันาการทรวดทรงของ “ยอดปรางค์” ซึ่ง

ถือเป็นองค์ประกอบร่วมกนัของสถาปัตยกรรมกลุม่นี ้พบว่าในสมยัรัชกาลท่ี ๔ ยงัใช้ยอดปรางค์ทรงฝักข้าวโพด 

มีลกัษณะผอมบางสืบตามแบบอย่างท่ีนิยมใช้ในสมยัต้นกรุงรัตนโกสินทร์ แต่ต่อมาในสมยัรัชกาลท่ี ๕ –  ๖ ได้

เกิดความนิยมยอดปรางค์ทรงงาเนียม คล้ายอยา่งพระปรางค์ในสมยักรุงศรีอยธุยาตอนต้น มีลกัษณะท่ีป้อมสัน้ 

และท่ีปลายมีลกัษณะโค้งท่ีค่อนข้างเรียวแหลม จนเรียกได้ว่าเป็นลกัษณะเฉพาะของพระปรางค์ท่ีสร้างขึน้ใน

ช่วงเวลานี ้การศกึษารูปแบบของพระปรางค์และสถาปัตยกรรมท่ีมยีอดปรางค์ ในรัชกาลท่ี ๔ -๖ จึงไมใ่ช่แคเ่พียง

แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของงานสถาปัตยกรรมไทยเทา่นัน้ แต่ยงัเป็นสิ่งสะท้อนถึงความเปลี่ยนไปของโลก

ทศัน์และแนวความคิดของสงัคมสยามท่ีสง่ผลตอ่การสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมไทยในเวลานี ้
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The creation and/or the restoration of the architectural style of Phra Prangs and steeple Prangs were 

not at a standstill in the early Rattanakosin period.  The development was still ongoing to the reign of King Rama IV 

before it was actually ended in the reign of King Rama VI.  

 The architectural style of Phra Prangs and steeple Prangs during the reign of King Rama IV-VI is 

considered on having a close involvement with the institute of the religion and the monarch.  It can be divided into 

three types; that are: “Phra Prang” indicating the traditional architectural style of the early period, “Phra Prang inspired 

by Khmer Architecture” indicating the return to the architectural style of the Khmer Tower and “Kudakhan (a pointed 

structure of a pyramidal roof with steeple Prang)” indicating a hall with a pyramidal roof and the roof top of steeple 

Prang.  As for the overview of the architectural style of Phra Prangs and steeple Prangs in the present time, it is the 

Thai architecture that combines with the variety of fine arts such as the traditional style, the royal favor in the reign of 

King Rama III, the styles of the Khmer influence and the Western influence. Anyway, there is a major development that 

has changed dramatically from the previous period; that are: materials and structures.  It is presented that the 

architectural style of Phra Prangs and steeple Prangs in the past were built with stones, bricks or wood available in the 

local areas.  Anyhow, during the reign of King Rama IV-VI, it is found that some parts of architectural style of Phra 

Prangs and steeple Prangs were built with different materials such as marble and sandstone imported from abroad for 

building Phra Prangs.  In addition, the structural style was created according to the Western style as well such as the 

segmental pediments and the pointed dome including the use of reinforced concrete, which was a new innovation at 

that period. Apart from this, due to the development of the appearances of “the steeple Prangs” presenting to a 

conjoint composition of this architectural group, it is found that in the reign of King Rama IV, the architectural style was 

still created in the Fak Khao Pod style (a Prang shaped like a corncob) of the slim appearance, which was the popular 

style in the early Rattanakosin period.   Anyhow, during the reign of King Rama V-VI, the Nga Niam Style (a Prang 

shaped like a shot elephant tusk) was popular similar to Phra Prangs in the early Ayutthaya period of which the 

appearance was round and short with the pointed and curved peak known as the unique appearance of Phra Prangs 

built during this period.    

 A study of the architecture of Phra Prangs and steeple Prangs during the reign of King Rama IV-VI is 

not only to demonstrate the advancement of Thai architecture but  also a reflection of the changing of the vision and 

the concept of Thai society that has an impact towards the creation of the Thai architectural works in the present time.   
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