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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง การศึกษา รูปแบบการสร้างพุทธศิลป์ที่ปรากฏในเขต วัดหน้าพระธาตุ
ตาบลตะคุอาเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาได้ผู้วิจัยศึกษาในวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ๑. เพื่อ
ศึกษาประวัติการสร้างพุทธศิลป์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท ๒. เพื่อศึกษาประวัติและรูปแบบการสร้าง
พุทธศิลป์ในเขตวัดหน้าพระธาตุ ตาบลตะคุ อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ๓. เพื่อศึกษาหลัก
พุทธธรรมที่ปรากฏในพุทธศิลป์ในเขตวัดหน้าพระธาตุ ตาบลตะคุอาเภอปักธงชัยจังหวัด นครราชสีมา
ผลการวิจัยพบว่า
ประวัติการสร้างพุทธศิลป์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท การศึกษาพุทธศิลป์ในพระพุทธศาสนา
ทาให้เห็นคุณค่าเกี่ยวกับศิลปะทางพระพุทธศาสนาจะเห็นได้ว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพุทธศิลป์นั้น
ทาด้วยประเทศนอกจากจะท าตามแบบ หรือ ตามรูปทรงแล้วจึง มีความจาเป็น ที่จะต้องใช้ จิ ต ใจ
ประณีตในการสร้างพุทธศิลป์ ประวัติและรูปแบบการสร้างพุทธศิลป์ในเขตวัดหน้าพระธาตุ ตาบล
ตะคุอาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมารูปแบบการสร้างพุทธศิลป์วัดหน้าพระธาตุอาเภอปักธงชัย
จังหวัดนครราชสีมา พบพุทธศิลป์ปรากฏ ๓ ลักษณะก็คือพุทธศิลป์ลักษณะประติมากรรมจิตรกรรม
และสถาปัตยกรรมพุทธธรรมที่ปรากฎในพุทธศิลป์ด้านสถาปัตยกรรมวัดหน้าพระธาตุ ได้สะท้อนหลัก
ศรัทธาอริยสัจ ๔ มรรค ๘ บารมี ๑๐ และบุญกิริยาวัตถุ
คาสาคัญ : พุทธศิลป์,วัดหน้าพระธาตุ
Abstract
A study of the formation of Buddhist art in the area. Wat Phra That Tambon
Takuk, Amphoe Pak Thong Chai, Nakhon Ratchasima. The researcher studied three
purposes: 1. To study the history of Buddhist art in Theravada Buddhism. 2. To study
the history and patterns of Buddhist art in Wat Phra Tam temple. Pak Thong Chai 3.
To study the Buddhist principles that appear in the Buddhist art in the temple area.
Taku District, Pak Thong Chai District, Nakhon Ratchasima The research found that
๑
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History of Buddhist art in Theravada Buddhism The study of Buddhist art in
Buddhism makes it clear that the art of Buddhism can be seen that from the past to
the present, Buddhism is done by the country, in addition to the form or shape, then
it is necessary to use the mind. Exquisite in the creation of Buddhist art. History and
forms of Buddhist art in Wat Phra That Tambon Taku District, Pak Thong Chai. Wat Phra
That Wat Phra That, Amphoe Pak Thong Chai, Nakhon Ratchasima There are 3 types of
Buddhist art, namely, Buddhist art, sculpture, painting and Buddhist architecture that
appear in the Buddhist art of architecture. The Four Noble Truths and the Divine Mercy
Keywords : buddhist art, wat phrathat
๑. บทนา
การก่อสร้างศาสนสถานในพระพุทธศาสนา เป็นการก่อสร้างเสนาสนะชนิดหนึ่ง เช่นการ
ก่อสร้างพระอุโบสถ วิหาร กุฏิ หอระฆัง เป็นต้น คนไทยมักก่อสร้างขึ้นได้อย่างใหญ่โตและมีศิลป์
งดงาม ทุกวัดจะมีลวดลายศิลป์ แสดงถึง ฝีมือช่างซึ่ง มีความชานาญที่ดีเลิ ศของคนไทย การสร้าง
พระพุทธรูปก็เพื่อเป็นสื่อเผยแผ่พุทธธรรมและเพื่อเป็นพุทธานุสติ เป็นการประกาศพระพุทธศาสนา
เพราะผู้ที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าเมื่อใดที่ ได้เห็นพระพุทธรูปย่อมเป็นหนทางแห่งการเกิดบุญกุศลและ
เป็นสื่อให้เลิกการทาความชั่ว จึงมีความสาคัญสาหรับทุกคนเพื่อให้ละเว้นจากการทาบาปทั้ง หลาย
และท าแต่ ค วามดี จิ ต รกรรมฝาผนั ง เป็ น สื่ อ ในการสอนให้ ค นอยากสร้ า งความดี ในการเผยแผ่
หลักธรรมคาสอนให้เกิดสัมฤทธิผ ลนั้นผู้เ ผยแผ่ จาเป็นจะต้องมี ความรู้แ ละสามารถในการตี ค วาม
หลักธรรมคาสอนในทางพระพุทธศาสนาได้แตกฉานชัดเจนและจะต้องมีศิลป์หรือความชานาญในการ
ปรับประยุกต์รูปแบบการเผยแผ่หลักธรรมคาสอนที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของความเปลี่ยนแปลง
เหมาะสมกับสถานที่ และที่สาคัญคือเหมาะสมกับกลุ่มผู้รับ
การกาหนดรูปแบบพุทธศิลป์ทั้งทางด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรมก็เป็นสิ่ง
หนึ่งที่มีความสาคัญ ในพุทธศิลป์นี้จะมีร่องรอยทางประวัติศาสตร์ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิด ความ
เชื่อของบุคคลในท้องถิ่นนั้นๆ ในแต่ละยุคแต่ละสมัย ช่างเขียนในสมัยใดย่อมถ่ายทอดความเป็นไป
และสิ่ ง แวดล้ อ มในสมั ย นั้ น เอาไว้ ใ นจิ ต รกรรมที่ ท่ า นสร้ า งขึ้ น ด้ ว ย เราจึ ง สามารถศึ ก ษาทาง
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ชีวิตความเป็นอยู่ จารีตประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา การแพทย์แผน
โบราณฯลฯ ได้เป็นอย่างดี และในบางกรณี การดูจากภาพเหล่านี้ จะได้ความรู้ที่ชัดเจนและละเอียด
ลึกซึ้งยิ่งกว่าการอ่านจากหนังสือหรืออักษรจารึกใดๆ เช่น ถ้าเราต้องการจะบอกให้ทราบว่า คนสมัย
นั้นในท้องถิ่นนั้นแต่งกายไว้ผมกันอย่างไร ปลูกบ้านเรือนเคหสถานแบบไหน มีเครื่องมือทามาหากิน
กันอย่างไร แม้จะมีหนังสือพรรณนาหรือเอกสารบันทึกไว้ แต่ถ้ามีจิตรกรรมโบราณปรากฏอยู่ เราจะ
ดูด้วยความเข้าใจชัดเจนกว่า หรือถ้าไม่มีหนังสือหรือเอกสารใดๆกล่าวไว้ แต่มีภาพเขียนปรากฏอยู่ก็
จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง”๓
๓วรรณิภา

ณ สงขลา, การอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง,(กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์,๒๕๒๘), หน้า ๒.
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อนึ่งชาวเมืองจังหวัดนครราชสีมาส่วนมากเป็นชาวพุทธทั้งในอดีตและปัจจุบันมีการถ่ายเท
แลกเปลี่ยนประเพณี ศิลป์ และวัฒนธรรมกับที่ ต่างๆในแต่ละยุคแต่ละสมัยเรื่อยมา มีทั้งศิลปกรรม
สมั ย เก่ า และใหม่ ป ะปนกั น ไป ในเขตวั ด หน้ า พระธาตุ ต าบลตะคุ อ าเภอปั ก ธงชั ย จั ง หวั ด
นครราชสี ม า ก็ เ ป็ น วั ด หนึ่ ง ที่ มี ศิ ล ป์ วั ฒ นธรรมพื้ นบ้ า นทั้ ง ศิ ล ป์ เ ก่ า สมั ย ต้ น กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ และ
ศิลปกรรมใหม่ที่คนรุ่นหลังสร้างขึ้นมาเป็นต้นว่าอุโบสถและหอพระไตรปิฎกได้ก่อสร้างขึ้นมาเป็นเวลา
ช้านาน โดยเล่าต่อๆกันมาว่าสร้างขึ้นในระหว่างช่วงสมัยรัชกาลที่ ๑- ๓ โดยมีชื่อว่าวัดตะคุ แต่
ต่อมาเรียกตามที่วัดมีพระธาตุที่ตั้งอยู่หน้าอุโบสถหลังเก่าจึง เรียกกันว่า วัดหน้าพระธาตุ วัดนี้ตาม
ประวัติชาวลาวอพยพมาจากเวียงจันทร์สมัยนั้นได้ก่อสร้างขึ้น มีอายุเกิน ๑๐๐ปีมาแล้ว อุโบสถนั้นมี
พุทธศิลป์เป็นที่น่าสนใจเช่น ทางด้านสถาปัตยกรรม ตัวฐานอาคารอุโบสถสร้างเป็นรูปแอ่นแบบเรือ
สาเภา หน้าอุโบสถมีธาตุเจดีย์เก่าแก่อยู่ ด้านจิตรกรรมมีรูปภาพแสดงถึงวัฒนธรรมของชนพื้นเมื อง
ท้องถิ่น ทางด้านประติมากรรมก็มีพระพุทธรูปองค์พระประธานโบราณ มีการแกะสลักหน้าบันอุโบสถ
ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง หอพระไตรปิฎกก่อสร้างอยู่กลางน้าเป็นต้น ทางด้านศิลปกรรมสมัยใหม่ก็ได้
สร้างอุโบสถหลังใหม่ พระพุทธรูปองค์ใหญ่เฉลิมพระเกียรติและกุฏิ ศาลาการเปรียญ ซุ้มประตูเป็นต้น
วัดนี้จัดเป็นวัดอนุรักษ์ทางศาสนสถานโบราณของจังหวัดนครราชสีมา และจัดเป็นวัดสถานที่ ท่อง
เทียวทางพุทธศาสนาด้วย
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจอยากรู้ประวัติและรูปแบบการสร้างพุทธศิลป์ที่ปรากฏในเขตวัดนี้
โดยเลือกทาการวิจัยที่ใช้ชื่อการวิจัยว่า การศึกษารูปแบบการสร้างพุทธศิลป์ที่ปรากฏในเขตวัดหน้าพระ
ธาตุ ตาบลตะคุ อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมาเพื่อวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่ปรากฎซึ่งจะทาให้
เป็นแนวทางในการศึกษาพุทธศิลป์ต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อศึกษาประวัติการสร้างพุทธศิลป์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท
๒. เพื่อศึกษาประวัติและรูปแบบการสร้างพุทธศิลป์ในเขตวัดหน้าพระธาตุ ตาบลตะคุ
อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
๓. เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมที่ปรากฏในพุทธศิลป์ในเขตวัดหน้าพระธาตุ ตาบลตะคุ
อาเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมา
๓. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการและการสารวจพุทธศิลป์จากวัดที่ทาการวิจัย แล้ว
นามาวิเคราะห์ พรรณนา และผู้วิจัยได้กาหนดวิธีดาเนินการวิจัยดังนี้
๑. ศึกษาค้นคว้ารวบรวมจากเอกสารปฐมภูมิ ได้แก่ พระไตรปิฎกภาษาบาลีมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยฉบับมหาจุฬาเตปิฎก ๒๕๐๐. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๙.
และเอกสารเกี่ยวกับประวัติการสร้างพุทธศิลป์ในเขตวัดหน้าพระธาตุ ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา.
๒. ศึ กษาค้ นคว้ ารวบรวมข้ อมู ล จากเอกสารชั้ นทุ ติ ยภู มิ ได้ แก่ อรรถกถา ฎี กา อนุ ฎี ก า
วิทยานิพนธ์ งานวิจัย ตารา บทความ และเอกสารทางวิชาการ รวมถึงเว็บไซต์ต่างๆในอินเตอร์เน็ตที่มี
ความเกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้

๔

๓. ทาการสารวจและสัมภาษณ์ผู้รู้ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างวัดและสร้างพุทธศิลป์ในเขตวัดที่ ท า
การวิจัย
๔. วิ เคราะห์ ข้ อมู ลจากเอกสารชั้ นปฐมภู มิ และทุ ติ ยภู มิ และผลของการส ารวจ ตามกรอบ
วัตถุประสงค์
๕. จัดทาข้อมูล สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ (Descriptive Analysis)
๖. เสนอผลการวิจัยโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)
๔. ผลการศึกษา
๑. ประวั ติ ก ารสร้ า งพุ ท ธศิ ล ป์ ใ นพระพุ ท ธศาสนาเถรวาท การศึ ก ษาพุ ท ธศิ ล ป์ ใ น
พระพุทธศาสนาทาให้เห็นคุณค่าเกี่ยวกับศิล ปะทางพระพุทธศาสนาจะเห็นได้ว่าตั้ง แต่อดี ต จนถึ ง
ปัจจุบันพุทธศิลป์นั้นทาด้วยประเทศนอกจากจะทาตามแบบ หรือ ตามรูปทรงแล้วจึงมีความจาเป็นที่
จะต้ อ งใช้ จิ ต ใจ ประณี ต ในการสร้า งพุ ท ธศิ ล ป์ ด้ วยกล่ า วคื อ ต้ องใช้ อ ารมณ์ ใ นการสร้า งพุ ท ธศิ ลป์
โดยเฉพาะหลักศรัทธาในพระพุทธศาสนามีความจาเป็นอย่างยิ่งหากมีการใช้หลักศรัทธาในการ ไปทา
ศิลปะพุทธศิลป์จะทาให้มีคุณค่าและมีความสวยงามมากกว่าเดิมนอกจากนั้นแล้ว พุทธศิลป์นอกจาก
จะมีศิลปะที่งดงามแล้วยังสอดแทรกคาสอนทางพุทธศาสนาอีกด้วยซึ่งจะทาให้เกิ ดคุณค่าแก่มนุษย์ใน
ลักษณะของจิตใจและเกิดคุณค่ากับสังคมสามารถทาให้สังคมนั้น นาแนวพุทธศิลป์ไปประยุกต์ใช้กับ
ศิลปะอื่นได้ประเภทพุทธศิลป์พุทธศิลป์ เป็นศิลปกรรมที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลคาสอนของพระพุทธเจ้า
ทั้งที่เป็นสถาปัตยกรรม ปฏิมากรรม และจิตรกรรม ศิลปกรรมต่างๆ
๒. ประวัติและรูปแบบการสร้างพุทธศิลป์ในเขตวัดหน้าพระธาตุ ตาบลตะคุอาเภอปัก
ธงชั ย จั ง หวั ด นครราชสี ม ารู ป แบบการสร้ า งพุ ท ธศิ ล ป์ วั ด หน้ า พระธาตุ อ าเภอปั ก ธงชั ย จั ง หวั ด
นครราชสีมา มีประวัติมาตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อพิเคราะห์แล้วจากการศึกษาทาให้เห็นว่า พบ
พุทธศิลป์ปรากฏ ๓ ลักษณะก็คือพุทธศิลป์ลักษณะประติมากรรมจิตรกรรมและสถาปัตยกรรม ทาให้
เห็นคุณค่า ด้านพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะได้สะท้อนคาสอนออกมาที่สอดคล้องกับหลักธรรมคาสอน
ของพระพุทธศาสนารูปแบบ สถาปัตยกรรมจะออกแบบตามความเชื่อทางศาสนาจิตรกรรมส่วนมาก
จะอธิบายภาพประวัติศาสตร์โดยเฉพาะอธิบายการบาเพ็ญ บารมีของพระโพธิสัตว์ ที่ได้สั่งสมบารมี
จนกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าสวนประติมากรรมส่วนมากจะพบเป็นพระพุทธรูปซึ่งทาให้สะท้อนเห็นถึง
ความศรัทธาและพุทธศิลป์ ที่ปรากฏในวัดหน้าพระธาตุ ส่วนมากเป็นพุทธศิลป์ลักษณะ ที่ให้คุณค่า
ทางด้านจิตใจมากกว่าสังคม
๓. หลักพุทธธรรมที่ปรากฏในพุทธศิลป์ในเขตวัดหน้าพระธาตุ อาเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมาหลักพุทธธรรมที่ปรากฎในพุทธศิลป์ด้านสถาปัตยกรรมวัดหน้าพระธาตุ อาเภอปักธงชัย
จังหวัดนครราชสีมา หลักธรรมที่ปรากฎเด่นชัดซึ่งสถาปัตยกรรมที่ปรากฎและสะท้อนหลักพุทธธรรม
หลักศรัทธา สาเหตุที่ว่าสะท้อนหลักศรัทธาเพราะว่า การที่จะสร้างพระธาตุเจดีย์ หอไตรกลางน้า
ตลอดทั้งอุโบสถจะต้องเกิดจากแรงศรัทธาซึ่งศรัทธาในพระพุทธศาสนา ศรัทธา (Saddhã)หลักพุทธ
ธรรมที่ปรากฎในพุทธศิลป์ประติมากรรมหากสังเกตุจะเห็นได้ว่าในภาพหน้าบันศาลาการเปรียญหลัง
ใหม่ทิศตะวันตก เป็นภาพที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักรกัปวั ตนสูตรซึ่ง ซึ่ง สะท้อนหลัก ธรรม
อริยสัจ ๔ มรรค ๘ และทางสุดโต่ง ๒ สาย พระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ปัจจวัคคีย์ทั้ง ๕
เรียกว่า "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร"แปลว่า พระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรม ซึ่งหลังจากปฐมเทศนา

๕

หรือเทศนากัณฑ์แรกที่พระองค์ ทรงแสดงจบลง พระอัญญาโกณฑัญญะ ก็ได้ดวงตาเห็นธรรม สาเร็จ
เป็ น พระโสดาบั น จึ ง ขออุ ป สมบทเป็ น พระภิ ก ษุ ใ นพระพุท ธศาสนา พระพุ ท ธเจ้ า ก็ ไ ด้ ป ระทาน
อุปสมบท ให้ด้วยวิธีที่เรียกว่า "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" พระโกณฑัญญะจึงได้เป็น พระอริยสงฆ์องค์แรก
ในพระพุทธศาสนา ต่อมา พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ก็ได้ดวงตาเห็น
ธรรม สาหรับภาพประติมากรรมเสมาอุโบสถหลัง เก่าสะท้อนหลักธรรมได้แก่ ศีล เพราะใบเสมา
เปรียบเสมือนการเคร่งและรักษาพระธรรมวินัยไว้จะเห็นว่าเวลาพระสงฆ์ทาสัง ฆกรรมก็มักจะทา
ภายในอุโบสถฉะนั้น ประติมากรรมใบเสมาจึงสะท้อนหลักศีล ภาพจิตรกรรมสวรรค์ชั้นจาตุมหาราช
กา ที่ตั้งอยู่เหนือยอดเขายุคันธร มีท้าวโลกบาลทั้ง ๔ เป็นภาพที่ ๒ ผู้วิจัยเห็นว่า สะท้อนหลักบุญกิริยา
วัตถุ ๓ เพราะว่าได้กล่าวถึง สวรรค์ได้เป็นภพภูมิสาหรับผู้ที่สร้งบุญกุศลมา
๕. บทสรุป
ประวั ติ แ ละรู ป แบบการสร้ า งพุท ธศิ ล ป์ ใ นเขตวั ด หน้า พระธาตุ ต าบลตะคุ อ าเภอปั ก ธงชัย
จังหวัดนครราชสีมารูปแบบการสร้างพุทธศิลป์วัดหน้าพระธาตุอาเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมา มี
ประวัติมาตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อพิเคราะห์แล้วจากการศึกษาทาให้เห็นว่า พบพุทธศิลป์
ปรากฏ ๓ ลักษณะก็คือพุทธศิลป์ลักษณะประติมากรรมจิตรกรรมและสถาปัตยกรรม หลักพุทธธรรมที่
ปรากฏในพุทธศิลป์ในเขตวัดหน้าพระธาตุ อาเภอปักธงชัย จัง หวัดนครราชสีมาหลักพุทธธรรมที่
ปรากฎในพุทธศิลป์วัดหน้าพระธาตุ อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ หลักศรัทธา หลักศีล
อริยสัจ ๔ มรรค ๘ และบุญกิริยาวัตถุ
๖. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
๑. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบพุทธศิลป์ในพระพุทธศาสนากับศาสนาอื่นเพื่อให้เห็น
ความเหมือนและความแตกต่างและจุดร่วมของแนวคิด

๖
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