
ง 

53107326: สาขาวิชาประวตัศิาสตรศิลปะ 
คําสําคัญ: สมเด็จพระเจาปราสาททอง / การทองเที่ยว / อยุธยาตอนปลาย 
 สุธาทิพย  แสงเดชะ: การทองเที่ยวทางประวัติศาสตรศิลปะสมัยสมเด็จพระเจา
ปราสาททอง.  อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ: ศ.ดร.ศักดิ์ชัย  สายสิงห.  100 หนา. 
 

การคนควาอิสระฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อรวบรวมขอมูลทางดานประวัติศาสตรศิลปะสมัย
สมเด็จพระเจาปราสาททองในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเปนทางเลือกสําหรับการจัดการ
ทองเที่ยวที่มุงใหความรูทางประวัติศาสตรและศิลปะ 

สมเด็จพระเจาปราสาททอง กษัตริยตนราชวงศปราสาททองในสมัยอยุธยาตอนปลาย 
ทรงขึ้นครองราชยดวยการปราบดาภิเษก จึงทรงโปรดใหสรางงานศิลปกรรมที่ลวนมีความสําคัญทั้ง
ในดานประวัติศาสตร และรูปแบบศิลปะ มีเอกลักษณโดดเดนเฉพาะตัว แสดงถึงอํานาจ บารมี และ
บุญญาธิการของพระองค ทั้งวัดไชยวัฒนาราม ปราสาทนครหลวง วัดใหมประชุมพล วัดหนาพระเมรุ 
วัดชุมพลนิกายาราม พระที่นั่งไอศวรรยทิพยอาสน พระราชวังบางปะอิน พระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนต 
และพระที่นั่งวิหาร พระราชวังหลวง การเที่ยวชมสถานที่ตางๆ เหลานี้ จะใหทั้งความรูและความ
เพลิดเพลินทางดานประวัติศาสตรศิลปะของงานศิลปกรรมสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาควิชาประวตัิศาสตรศิลปะ บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ลายมือช่ือนักศึกษา........................................ ปการศึกษา 2557 
ลายมือช่ืออาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ ........................................ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



จ 

53107326: MAJOR: ART HISTORY 
KEY WORD: KING PRASATTHONG / TOURISM / LATE AYUTTHAYA PERIOD 
 SUTHATHIP  SAENGDECHA: TOURISM IN ART HISTORY OF THE KING 
PRASATTHONG (1629 - 1656).  INDEPENDENT STUDY ADVISOR: PROF.SAKCHAI  
SAISINGHA, Ph.D. 100 pp. 
 

This research is aimed to gather information of artistic works, which can be dated to 
reign of King Prasatthong and were discovered in Ayutthaya Province. This set of information 
was then used in the management of tourism focusing on the knowledge on history and art. 

King Prasatthong was the first king of the Prasatthong Dynasty in the late Ayutthaya 
period. After enthroned, he commanded the creation of artistic works which has been later 
important in Thai history. Their styles also reflect uniqueness as well as his power and charisma. 
These characteristics can be seen from Chaiwattanaram Temple, Prasat Nakhonluang, Na Pramen 
Temple, Chumpholnikayaram Temple, Ai Sawan Thippa-at Hall, Bang Pa-in Palace, Chakravat 
Phaichayon Hall, Vihara Somdet Hall in Royal Palace. Visiting these places, travellers can get 
knowledge on art history in this period joyfully. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
การคนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จลุลวงได ดวยความชวยเหลือจากผูมีพระคุณหลายทาน 

โดยเฉพาะ ศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ชัย  สายสิงห อาจารยที่ปรึกษาที่ใหคําปรึกษาทางวิชาการ 
คําแนะนําในการศึกษาคนควา และใหความเมตตาเปนอยางยิ่ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงโรจน  
ธรรมรุงเรือง ประธานกรรมการสอบการคนควาอิสระ 

ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สันติ  เล็กสุขุม ผูใหความรู และความ
เมตตาคอยแนะนําส่ังสอนทั้งดานวิชาการ แนวความคิด การนําไปใชประโยชน และวิธีการทํางาน
ทางวิชาการ คณาจารยภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  
รองศาสตราจารย ดร.เชษฐ  ติงสัญชลี และผูชวยศาสตราจารย ดร.ประภัสสร  ชูวิเชียร ที่ใหความรู
ทางวิชาการตลอดระยะเวลาการศึกษา ผูชวยศาสตราจารย ดร.อชิรัชญ  ไชยพจนพานิช ผูชวย
ศาสตราจารยพัสวีสิริ  เปรมกุลนันท และอาจารยกวิฎ  ตั้งจรัสวงศ ที่ชวยใหคําปรึกษา และความ
ชวยเหลืออยางเต็มที่ 

ขอขอบคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.จักริน  จุลพรหม คุณอาสา  ทองธรรมชาติ ที่เปนผู
จุดประเด็นในการเริ่มงานคนควาอิสระฉบับนี้ และคุณศุภชัย  เสริมสุขเจริญชัย ที่ใหความชวยเหลือ
มาตลอดระยะเวลาในการศึกษา เพื่อนนักศึกษารวมรุนในชั้นเรียนสาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ 
รวมถึงคณาจารยและเพื่อนรวมงานคณะโบราณคดีผูใหความชวยเหลือที่ไมไดกลาวนามไว ณ ที่นี้ 
สุดทายนี้ ขอขอบคุณครอบครัวที่คอยสนับสนุนและใหกําลังใจตลอดจนสําเร็จการศึกษา  
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