
ประวติัศาสตรศิ์ลปะ
สมยักรงุศรีอยธุยา



การแบง่ยคุสมยัประวติัศาสตรศิ์ลปะอยธุยา

• ศิลปะอยธุยาตอนต้น [ พ.ศ. 1893 – 2030 ]
- รชักาลพระเจ้าอู่ทอง ==> รชักาลสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ

• ศิลปะอยธุยาตอนกลาง [ พ.ศ. 2034 – 2171 ]
- รชักาลสมเดจ็พระรามาธิบดีท่ี ๒ ==> รชักาลพระเจ้าทรงธรรม

• ศิลปะอยธุยาตอนปลาย [ พ.ศ. 2172 – 2310 ]
- รชักาลพระเจ้าปราสาททอง ==> การเสียกรงุศรีอยธุยาครัง้ท่ี ๒



ศิลปะอยธุยาตอนต้น



• แผนผงัวดั เน้นความส าคญัท่ี “พระปรางค”์ เป็นประธาน
- พระปรางค ์เป็นสถาปัตยกรรมท่ีดดัแปลงมาจากปราสาทแบบขอม           

- มกัมีระเบียงคด ล้อมรอบพระปรางค์

- วิหารหลวง เป็นอาคารส าคญัท่ีอยู่ด้านหน้าพระปรางคเ์สมอ

• เร่ิมมีการสรา้ง “เจดียท์รงระฆงั” อิทธิพลจากศรีลงักา

• พระพทุธรปูอยุธยาตอนต้น แบง่ออกได้เป็น 3 รปูแบบ
• อู่ทองรุ่นท่ี 1 / อู่ทองรุ่นท่ี 2 / อู่ทองรุ่นท่ี 3

• งานจิตรกรรมฝาผนัง เน้นสีเอกรงค ์เช่น สีแดง สีด า สีขาว

• งานประณีตศิลป์ เครื่องทองค าจากกรพุระปรางคว์ดัราชบรูณะ

ศิลปะอยธุยาตอนต้น



แผนผงัวดั



พระปรางค์



ปราสาทแบบเขมร
ต้นแบบของพระปรางคใ์นศิลปะอยธุยา



วดัพระศรีรตันมหาธาต ุสพุรรณบรีุ
(แคว้นสพุรรณภมิู)

วดัพระศรีรตันมหาธาต ุลพบรีุ
(แคว้นละโว้)



พระปรางค์
วดัพระศรีรตันมหาธาต ุลพบุรี





ส่วนฐาน พระปรางค์
วดัพระศรีรตันมหาธาต ุลพบุรี



ส่วนเรือนธาต ุพระปรางค์
วดัพระศรีรตันมหาธาต ุลพบุรี



ส่วนหลงัคา / ยอด พระปรางค์
วดัพระศรีรตันมหาธาต ุลพบรีุ





พระปรางค์
วดัราชบรูณะ อยธุยา



พระปรางคว์ดัราชบูรณะ กรงุศรีอยธุยา
สรา้งขึน้โดยสมเดจ็พระบรมราชาธิราชท่ี ๒ (เจ้าสามพระยา) 















พระปรางคว์ดัมหาธาต ุอยธุยา
(ปัจจบุนั)

และพระบรมสารีริกธาตท่ีุค้นพบภายใน





รปูถ่ายเก่าของพระปรางค ์วดัมหาธาต ุ
กรงุศรีอยธุยา (ถ่ายในสมยัรชักาลท่ี ๕)



พระปรางค ์วดัพระศรีรตัน
มหาธาตเุชลียง (ศรีสชันาลยั)

สมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ 
สร้างขึน้เพ่ือเป็นสญัลกัษณ์อ านาจ
อยธุยาท่ีปกครองดินแดนสโุขทยั











พระปรางค ์วดัจฬุามณี
พิษณุโลก







“เจดียท์รงระฆงั” 
ศิลปะอยธุยา





เจดียช้์างล้อม วดัมเหยงคณ์
อยธุยา



เจดียม์หิยงัคณะ ศรีลงักา

เจดียว์ดัมเหยงคณ์ กรงุศรีอยุธยา





พระพทุธรปู
แบบอู่ทองรุ่นที ่ 1







พระพทุธรปูแบบอู่ทองรุ่นที ่ 2



พระพทุธไตรรตันนายก
(หลวงพ่อโตวดัพนัญเชิง)





หลวงพ่อโต วดัป่าเลไลยก์
สพุรรณบรีุ







พระพทุธรปูแบบอู่ทองรุ่นที ่3





พระพทุธรปูแบบอู่ทองรุ่นที ่3 พระพทุธรปูแบบสโุขทยั



จิตรกรรม
สมยัอยธุยาตอนต้น







เครือ่งทองค าล า้ค่า

สมยัอยธุยา

จากกรพุระปรางค์

วดัราชบรูณะ







ศิลปะอยธุยาตอนกลาง



• เร่ิมคติการสรา้งวดัในพระราชวงัหลวง “วดัพระศรีสรรเพชญ”์ 

• นิยม “เจดียท์รงระฆงั” เป็นประธานของวดั
- เจดียข์นาดใหญ่ มกัจะมีมขุทางเข้าทัง้ 4 ทิศ

• การสรา้งอาคารวิหารนิยมการประดบัตกแต่งลวดลายปนูปัน้
เป็นพิเศษ

• เร่ิมมีการสรา้ง “เจดียย่์อมมุไม้สิบสอง” 

• นิยมสรา้ง “พระพทุธรปูทรงเครือ่งน้อย”

• นิยมสรา้ง “ซุ้มเรือนแก้ว” ส าหรบัพระพทุธรปูส าคญั

ศิลปะอยธุยาตอนกลาง



แผนผงัวดั





วดัพระศรีสรรเพชญ์ กรุงศรีอยุธยา





มาลยัเถา















วดันางพญา เมืองศรีสัชนาลยั



เจดย์ีศรีสุริโยทยั กรุงศรีอยุธยา

เจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง





วหิารหลวง วดัพระศรีสรรเพชญ์











วหิารวดัไลย์ ลพบุรี

















วหิารวัดนางพญา ศรีสัชนาลยั











ววิฒันาการ ลายดอกโบตั๋น





พระพุทธรูปทรงเคร่ืองน้อย













ศิลปะอยธุยาตอนปลาย



• ย้อนกลบัไปใช้ “พระปรางค”์ เป็นประธานของวดั
- ปรางคส์มยัปราสาททอง มีข้อแตกต่างจากสมยัอยธุยาตอนต้น

• เร่ิมมีการเน้นความส าคญัของพระอโุบสถ มากกว่าวิหาร

• ตวัอย่างโบราณสถานท่ีส าคญัคือ “วดัไชยวฒันาราม” 
- แผนผงัจ าลองคติเขาพระสเุมร ุศนูยก์ลางจกัรวาล

- พระปรางคเ์ป็นประธานของวดั ล้อมรอบด้วย “เมรทิุศ เมรมุมุ”

- ความนิยม “เจดียย่์อมมุไม้สิบสอง” มีมากขึน้

• นิยมสรา้ง “พระพทุธรปูทรงเครือ่งใหญ่”

สมยัสมเดจ็พระเจ้าปราสาททอง



วดัไชยวฒันาราม สมเดจ็พระเจ้าปราสาททองสร้างขึน้อย่างย่ิงใหญ่









ปรางค์ สมัยอยุธยาตอนต้น
ปรางค์ ยุคพระเจ้าปราสาททอง















พระพทุธรปูทรงเคร่ืองใหญ่ วดัหน้าพระเมรุ











พระพทุธรปูทรงเคร่ืองใหญ่ วดัไชยวฒันาราม



• เน้นความส าคญัท่ี “พระอโุบสถ” เป็นประธานของวดั
- พระปรางคแ์ละเจดีย ์กลายเป็นส่ิงก่อสร้างขนาดเลก็ และเป็น

บริวารของวดั

• ความนิยมสรา้ง เจดียย่์อมมุไม้สิบสอง ซ่ึงมีส่วนฐานเป็นแบบ
ฐานสิงห์

• นิยมสรา้ง “พระพทุธรปูทรงเครือ่งใหญ่”

• งานจิตรกรรมฝาผนัง เน้นโทนสีสว่าง เช่น สีแดง สีเหลือง แล้ว
เพ่ิมสีอ่ืนๆมากขึน้กว่าสมยัอยธุยาตอนต้น

• งานประณีตศิลป์ ประเภท ไม้แกะสลกั ลายรดน ้า ประดบัมกุ

สมยัราชวงศบ์า้นพลหูลวง





วดัพระยาแมน อยธุยา



วดัโพธ์ิประทบัช้าง พิจิตร



วดัสระบวั เพชรบรีุ



วดัเกาะแก้วสทุธาราม เพชรบรีุ







วดัใหญ่สวุรรณาราม เพชรบรีุ













เจดียย่์อมมุไม้สิบสอง
(แบบฐานสิงห)์



เจดียย่์อมมุไม้สิบสอง
(แบบฐานสิงห)์



พระพทุธรปูทรงเครือ่งใหญ่







จิตรกรรมฝาผนัง อยธุยาตอนปลาย
วดัใหม่ประชมุพล





จิตรกรรมฝาผนัง อยธุยาตอนปลาย
วดัใหญ่สวุรรณาราม เพชรบรีุ







จิตรกรรมฝาผนัง อยธุยาตอนปลาย
วดัเกาะแก้วสทุธาราม เพชรบรีุ









งานประณีตศิลป์ ประเภทไม้แกะสลกั

บานประต ู
วิหารวดัพนัญเชิง

อยธุยา





งานประณีตศิลป์ ประเภทลายรดน ้า







งานประณีตศิลป์ ประเภทงานประดบัมกุ

บานประต ู
วิหารพระพทุธชินราช

เมืองพิษณุโลก




