๕๐๑๐๗๙๐๔: สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะไทย
คําสําคัญ : ปราสาท / ศิลปะไทย
สมโชค สิ นนุกลู : พัฒนาการของแนวคิดและรู ปแบบปราสาทในศิลปะไทย.
อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ : ศ.ดร.ศักดิ9ชยั สายสิ งห์. ๓๕๐ หน้า.
วิทยานิ พนธ์น ี มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาถึงพัฒนาการและปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อแนวคิด
และรู ปแบบของปราสาทในศิลปะไทย นับตังแต่ในศิลปะก่อนพุทธศตวรรษที ๑๙ ได้แก่
ศิลปะทวารวดี ศิลปะศรี วิชยั ศิลปะขอมในประเทศไทย และศิลปะหริ ภุญชัย รวมทังในศิลปะหลัง
พุทธศตวรรษที ๑๙ ได้แก่ศิลปะสุ โขทัย ศิลปะล้านนา ศิลปะอยุธยา และศิลปะรัตนโกสิ นทร์
ในการวิจยั นีได้อาศัยข้อมูลหลักฐานจากงานสถาปั ตยกรรมและงานศิลปกรรมในแขนง
ต่า งๆที เกี ย วข้อง เช่ นงานจิตรกรรม งานประติ ม ากรรม งานมัณฑนศิ ล ป์ และงานประณี ตศิ ล ป์
รวมถึงข้อมูลจากจารึ กและเอกสารทางประวัติศาสตร์
ผลการวิจยั พบว่า ปราสาทในศิ ล ปะไทยช่ วงก่ อนพุท ธศตวรรษที ๑๙ มี พืนฐานของ
แนวคิดและรู ปแบบซึ งได้รับอิทธิ พลมาจากศิลปะอินเดี ย โดนเฉพาะปราสาทแบบเรื อนชัน แบบ
วิมานในศิลปะอินเดียใต้ นับตังแต่พุทธศตวรรษที ๑๙ เป็ นต้นมา ในศิลปะสุ โขทัย ศิลปะล้านนา
และศิลปะอยุธยา แนวคิดและรู ปแบบดังกล่าวยังคงมีพฒั นาการทีสืบเนืองต่อมา ขณะเดียวกันก็เกิด
รู ปแบบทีแสดงถึงการลดรู ปไปเป็ นปราสาทแบบเรื อนยอด รวมทังยังมีการรับเอาแรงบันดาลใจจาก
ศิ ล ปะในวัฒนธรรมใกล้เคี ย งรอบข้า งมาพัฒนา ปรั บ ปรุ ง และคลี ค ลายจนเกิ ดแบบแผนซึ ง เป็ น
ลักษณะเฉพาะในแต่ละศิลปะ โดยเฉพาะในศิลปะอยุธยาตอนปลายทีจะเป็ นพืนฐานและแบบอย่าง
อันสําคัญให้กบั แบบแผนของปราสาทในศิลปะรัตนโกสิ นทร์ ซ ึ งได้พฒั นาต่อมาจนเกิดเป็ นระเบียบ
แบบแผนอันเคร่ งครัด อย่างไรก็ตามรู ปแบบอันเป็ นลักษณะเฉพาะรวมถึงแนวคิดของการใช้งาน
และรู ปแบบซึงต่างไปจากแบบแผนประเพณี กไ็ ด้ปรากฏในศิลปะรัตนโกสิ นทร์ดว้ ย
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SOMCHOK SINNUGOOL : THE DEVELOPMENT OF THE CONCEPTS AND THE
STYLE OF PRASADA IN THAI ART. THESIS ADVISOR : PROF. SAKCHAI SAISINGHA ,Ph.D.
350 pp.

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 preth
19 Buddhist century art, namely the Dvaravati, Srivijaya, Siamese-Khmer and Haribhunjaya
th
styles, and leading on to post-19 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including inscriptions and historical documents.
th
The research has found that the prasada in pre-19 Buddhist century Thai art is
conceptually and formalistically based on and influenced by Indian art, particularly the
th
vimana-style, tiered structure of the Prasada in South Indian art. From the 19 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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