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บทคัดย่อ 

 การศึกษาเรื่อง การศึกษา รูปแบบการสร้างพุทธศิลป์ท่ีปรากฏในเขต วัดหน้าพระธาตุ 
ต าบลตะคุอ าเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาได้ผู้วิจัยศึกษาในวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ๑.  เพื่อ
ศึกษาประวัติการสร้างพุทธศิลป์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท ๒. เพื่อศึกษาประวัติและรูปแบบการสร้าง
พุทธศิลป์ในเขตวัดหน้าพระธาตุ  ต าบลตะคุ  อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ๓. เพื่อศึกษาหลัก
พุทธธรรมท่ีปรากฏในพุทธศิลป์ในเขตวัดหน้าพระธาตุ ต าบลตะคุอ าเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมา  
ผลการวิจัยพบว่า 
 ประวัติการสร้างพุทธศิลป์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท การศึกษาพุทธศิลป์ในพระพุทธศาสนา
ท าให้เห็นคุณค่าเกี่ยวกับศิลปะทางพระพุทธศาสนาจะเห็นได้ว่าต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพุทธศิลป์นั้น
ท าด้วยประเทศนอกจากจะท าตามแบบ หรือ ตามรูปทรงแล้วจึงมีความจ า เป็นท่ีจะต้องใช้จิตใจ 
ประณีตในการสร้างพุทธศิลป์  ประวัติและรูปแบบการสร้างพุทธศิลป์ในเขตวัดหน้าพระธาตุ ต าบล  
ตะคุอ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมารูปแบบการสร้างพุทธศิลป์วัดหน้าพระธาตุอ าเภอปักธงชัย
จังหวัดนครราชสีมา พบพุทธศิลป์ปรากฏ ๓ ลักษณะก็คือพุทธศิลป์ลักษณะประติมากรรมจิตรกรรม
และสถาปัตยกรรมพุทธธรรมท่ีปรากฎในพุทธศิลป์ด้านสถาปัตยกรรมวัดหน้าพระธาตุ ได้สะท้อนหลัก
ศรัทธาอริยสัจ ๔ มรรค ๘  บารมี ๑๐ และบุญกิริยาวัตถุ 
ค าส าคัญ : พุทธศิลป,์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 
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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. บทน า 
 การก่อสร้างศาสนสถานในพระพุทธศาสนา  เป็นการก่อสร้างเสนาสนะชนิดหนึ่ง เช่นการ
ก่อสร้างพระอุโบสถ วิหาร กุฏิ หอระฆัง เป็นต้น คนไทยมักก่อสร้างขึ้นได้อย่างใหญ่โตและมีศิลป์
งดงาม ทุกวัดจะมีลวดลายศิลป์ แสดงถึงฝีมือช่างซึ่งมีความช านาญท่ีดีเลิศของคนไทย การสร้าง
พระพุทธรูปก็เพื่อเป็นส่ือเผยแผ่พุทธธรรมและเพื่อเป็นพุทธานุสติ  เป็นการประกาศพระพุทธศาสนา
เพราะผู้ท่ีระลึกถึงพระพุทธเจ้าเมื่อใดท่ีได้เห็นพระพุทธรูปย่อมเป็นหนทางแห่งการเกิดบุญกุศลและ
เป็นส่ือให้เลิกการท าความช่ัว  จึงมีความส าคัญส าหรับทุกคนเพื่อให้ละเว้นจากการท าบาปท้ังหลาย
และท าแต่ความดี  จิตรกรรมฝาผนังเป็นส่ือในการสอนให้คนอยากสร้างความดี ในการเผยแผ่
หลักธรรมค าสอนให้เกิดสัมฤทธิผลนั้นผู้เผยแผ่จ าเป็นจะต้องมีความรู้และสามารถในการตีความ
หลักธรรมค าสอนในทางพระพุทธศาสนาได้แตกฉานชัดเจนและจะต้องมีศิลป์หรือความช านาญในการ
ปรับประยุกต์รูปแบบการเผยแผ่หลักธรรมค าสอนท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ของความเปล่ียนแปลง
เหมาะสมกับสถานท่ี  และท่ีส าคัญคือเหมาะสมกับกลุ่มผู้รับ  
 การก าหนดรูปแบบพุทธศิลป์ท้ังทางด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรมก็เป็นส่ิง
หนึ่งท่ีมีความส าคัญ ในพุทธศิลป์นี้จะมีร่องรอยทางประวัติศาสตร์ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิด  ความ
เช่ือของบุคคลในท้องถิ่นนั้นๆ ในแต่ละยุคแต่ละสมัย  ช่างเขียนในสมัยใดย่อมถ่ายทอดความเป็นไป
และส่ิงแวดล้อมในสมัยนั้นเอาไว้ในจิตรกรรมท่ีท่านสร้างขึ้นด้วย   เราจึงสามารถศึกษาทาง
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ชีวิตความเป็นอยู่  จารีตประเพณี วัฒนธรรม  ศาสนา การแพทย์แผน
โบราณฯลฯ ได้เป็นอย่างดี  และในบางกรณี การดูจากภาพเหล่านี้ จะได้ความรู้ท่ีชัดเจนและละเอียด
ลึกซึ้งยิ่งกว่าการอ่านจากหนังสือหรืออักษรจารึกใดๆ  เช่น ถ้าเราต้องการจะบอกให้ทราบว่า คนสมัย
นั้นในท้องถิ่นนั้นแต่งกายไว้ผมกันอย่างไร  ปลูกบ้านเรือนเคหสถานแบบไหน มีเครื่องมือท ามาหากิน
กันอย่างไร  แม้จะมีหนังสือพรรณนาหรือเอกสารบันทึกไว้ แต่ถ้ามีจิตรกรรมโบราณปรากฏอยู่  เราจะ
ดูด้วยความเข้าใจชัดเจนกว่า หรือถ้าไม่มีหนังสือหรือเอกสารใดๆกล่าวไว้ แต่มีภาพเขียนปรากฏอยู่ก็
จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง”๓ 
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 อนึ่งชาวเมืองจังหวัดนครราชสีมาส่วนมากเป็นชาวพุทธทั้งในอดีตและปัจจุบันมีการถ่ายเท
แลกเปล่ียนประเพณี ศิลป์ และวัฒนธรรมกับท่ีต่างๆในแต่ละยุคแต่ละสมัยเรื่อยมา มีท้ังศิลปกรรม
สมัยเก่าและใหม่ปะปนกันไป ในเขตวัดหน้าพระธาตุ  ต าบลตะคุ  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัด
นครราชสีมา ก็เป็นวัดหนึ่งท่ีมีศิลป์วัฒนธรรมพื้นบ้านท้ังศิลป์เก่าสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์และ
ศิลปกรรมใหม่ท่ีคนรุ่นหลังสร้างขึ้นมาเป็นต้นว่าอุโบสถและหอพระไตรปิฎกได้ก่อสร้างขึ้นมาเป็นเวลา
ช้านาน   โดยเล่าต่อๆกันมาว่าสร้างขึ้นในระหว่างช่วงสมัยรัชกาลท่ี๑- ๓ โดยมีช่ือว่าวัดตะคุ   แต่
ต่อมาเรียกตามท่ีวัดมีพระธาตุท่ีต้ังอยู่หน้าอุโบสถหลังเก่าจึงเรียกกันว่า วัดหน้าพระธาตุ  วัดนี้ตาม
ประวัติชาวลาวอพยพมาจากเวียงจันทร์สมัยนั้นได้ก่อสร้างขึ้น มีอายุเกิน๑๐๐ปีมาแล้ว  อุโบสถนั้นมี
พุทธศิลป์เป็นท่ีน่าสนใจเช่น  ทางด้านสถาปัตยกรรม  ตัวฐานอาคารอุโบสถสร้างเป็นรูปแอ่นแบบเรือ
ส าเภา หน้าอุโบสถมีธาตุเจดีย์เก่าแก่อยู่  ด้านจิตรกรรมมีรูปภาพแสดงถึงวัฒนธรรมของชนพื้นเมือง
ท้องถิ่น ทางด้านประติมากรรมก็มีพระพุทธรูปองค์พระประธานโบราณ  มีการแกะสลักหน้าบันอุโบสถ
ท้ังด้านหน้าและด้านหลัง หอพระไตรปิฎกก่อสร้างอยู่กลางน้ าเป็นต้น ทางด้านศิลปกรรมสมัยใหม่ก็ได้
สร้างอุโบสถหลังใหม่ พระพุทธรูปองค์ใหญ่เฉลิมพระเกียรติและกุฏิ ศาลาการเปรียญ ซุ้มประตูเป็นต้น  
วัดนี้จัดเป็นวัดอนุรักษ์ทางศาสนสถานโบราณของจังหวัดนครราชสีมา  และจัดเป็นวัดสถานท่ีท่อง
เทียวทางพุทธศาสนาด้วย 

ดังนั้น  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจอยากรู้ประวัติและรูปแบบการสร้างพุทธศิลป์ท่ีปรากฏในเขตวัดนี้ 
โดยเลือกท าการวิจัยท่ีใช้ช่ือการวิจัยว่า การศึกษารูปแบบการสร้างพุทธศิลป์ท่ีปรากฏในเขตวัดหน้าพระ
ธาตุ ต าบลตะคุ  อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมาเพื่อวิเคราะห์หลักพุทธธรรมท่ีปรากฎซึ่งจะท าให้
เป็นแนวทางในการศึกษาพุทธศิลป์ต่อไป   
๒. วัตถุประสงค ์
 ๑.   เพื่อศึกษาประวัติการสร้างพุทธศิลป์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 ๒.   เพื่อศึกษาประวัติและรูปแบบการสร้างพุทธศิลป์ในเขตวัดหน้าพระธาตุ  ต าบลตะคุ  
อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 ๓.   เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมท่ีปรากฏในพุทธศิลป์ในเขตวัดหน้าพระธาตุต าบลตะคุ
อ าเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมา 
 
๓. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการและการส ารวจพุทธศิลป์จากวัดท่ีท าการวิจัย   แล้ว
น ามาวิเคราะห์ พรรณนา และผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีด าเนินการวิจัยดังนี้ 
 ๑. ศึกษาค้นคว้ารวบรวมจากเอกสารปฐมภูมิ ได้แก่ พระไตรปิฎกภาษาบาลีมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยฉบับมหาจุฬาเตปิฎก ๒๕๐๐.  พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๙. 
และเอกสารเกี่ยวกับประวัติการสร้างพุทธศิลป์ในเขตวัดหน้าพระธาตุ  ต.ตะคุ  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา. 
 ๒. ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากเอกสารช้ันทุติยภูมิ ได้แก่ อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา 
วิทยานิพนธ์  งานวิจัย  ต ารา บทความ  และเอกสารทางวิชาการ  รวมถึงเว็บไซต์ต่างๆในอินเตอร์เน็ตท่ีมี
ความเกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้ 
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 ๓.  ท าการส ารวจและสัมภาษณ์ผู้รู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างวัดและสร้างพุทธศิลป์ในเขตวัดท่ีท า
การวิจัย 
 ๔. วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารช้ันปฐมภูมิ และทุติยภูมิและผลของการส ารวจ ตามกรอบ
วัตถุประสงค์ 
 ๕. จัดท าข้อมูล สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ (Descriptive Analysis) 
 ๖. เสนอผลการวิจัยโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) 
๔. ผลการศึกษา 
 ๑. ประวัติการสร้างพุทธศิลป์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท การศึกษาพุทธศิลป์ใน
พระพุทธศาสนาท าให้เห็นคุณค่าเกี่ยวกับศิลปะทางพระพุทธศาสนาจะเห็นได้ว่าต้ังแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันพุทธศิลป์นั้นท าด้วยประเทศนอกจากจะท าตามแบบ หรือ ตามรูปทรงแล้วจึงมีความจ าเป็นท่ี
จะต้องใช้จิตใจ ประณีตในการสร้างพุทธศิลป์ด้วยกล่าวคือต้องใช้อารมณ์ในการสร้างพุทธศิลป์
โดยเฉพาะหลักศรัทธาในพระพุทธศาสนามีความจ าเป็นอย่างยิ่งหากมีการใช้หลักศรัทธาในการ ไปท า 
ศิลปะพุทธศิลป์จะท าให้มีคุณค่าและมีความสวยงามมากกว่าเดิมนอกจากนั้นแล้ว พุทธศิลป์นอกจาก
จะมีศิลปะที่งดงามแล้วยังสอดแทรกค าสอนทางพุทธศาสนาอีกด้วยซึ่งจะท าให้เกิดคุณค่าแก่มนุษย์ใน
ลักษณะของจิตใจและเกิดคุณค่ากับสังคมสามารถท าให้สังคมนั้น น าแนวพุทธศิลป์ไปประยุกต์ใช้กับ
ศิลปะอื่นได้ประเภทพุทธศิลป์พุทธศิลป์ เป็นศิลปกรรมท่ีเกิดขึ้นจากอิทธิพลค าสอนของพระพุทธเจ้า 
ท้ังท่ีเป็นสถาปัตยกรรม ปฏิมากรรม และจิตรกรรม ศิลปกรรมต่างๆ  
 ๒.  ประวัติและรูปแบบการสร้างพุทธศิลป์ในเขตวัดหน้าพระธาตุ ต าบลตะคุอ าเภอปัก
ธงชัย  จังหวัดนครราชสีมารูปแบบการสร้างพุทธศิลป์วัดหน้าพระธาตุอ าเภอปักธงชัยจังหวัด
นครราชสีมา มีประวัติมาต้ังแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อพิเคราะห์แล้วจากการศึกษาท าให้เห็นว่า พบ
พุทธศิลปป์รากฏ ๓ ลักษณะก็คือพุทธศิลป์ลักษณะประติมากรรมจิตรกรรมและสถาปัตยกรรม ท าให้
เห็นคุณค่า ด้านพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะได้สะท้อนค าสอนออกมาท่ีสอดคล้องกับหลักธรรมค าสอน
ของพระพุทธศาสนารูปแบบ สถาปัตยกรรมจะออกแบบตามความเช่ือทางศาสนาจิตรกรรมส่วนมาก
จะอธิบายภาพประวัติศาสตร์โดยเฉพาะอธิบายการบ าเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ ท่ีได้ส่ังสมบารมี
จนกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าสวนประติมากรรมส่วนมากจะพบเป็นพระพุทธรูปซึ่งท าให้สะท้อนเห็นถึง
ความศรัทธาและพุทธศิลป์ ท่ีปรากฏในวัดหน้าพระธาตุ ส่วนมากเป็นพุทธศิลป์ลักษณะ ท่ีให้คุณค่า
ทางด้านจิตใจมากกว่าสังคม 
 ๓. หลักพุทธธรรมที่ปรากฏในพุทธศิลป์ในเขตวัดหน้าพระธาตุ อ าเภอปักธงชัย  จังหวัด
นครราชสีมาหลักพุทธธรรมท่ีปรากฎในพุทธศิลป์ด้านสถาปัตยกรรมวัดหน้าพระธาตุ อ าเภอปักธงชัย  
จังหวัดนครราชสีมา หลักธรรมท่ีปรากฎเด่นชัดซึ่งสถาปัตยกรรมท่ีปรากฎและสะท้อนหลักพุทธธรรม 
หลักศรัทธา สาเหตุท่ีว่าสะท้อนหลักศรัทธาเพราะว่า การท่ีจะสร้างพระธาตุเจดีย์ หอไตรกลางน้ า
ตลอดท้ังอุโบสถจะต้องเกิดจากแรงศรัทธาซึ่งศรัทธาในพระพุทธศาสนา ศรัทธา (Saddhã)หลักพุทธ
ธรรมท่ีปรากฎในพุทธศิลป์ประติมากรรมหากสังเกตุจะเห็นได้ว่าในภาพหน้าบันศาลาการเปรียญหลัง
ใหม่ทิศตะวันตก เป็นภาพท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักรกัปวัตนสูตรซึ่งซึ่งสะท้อนหลักธรรม 
อริยสัจ ๔ มรรค ๘ และทางสุดโต่ง ๒ สาย พระธรรมท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ปัจจวัคคีย์ท้ัง ๕ 
เรียกว่า "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร"แปลว่า พระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรม ซึ่งหลังจากปฐมเทศนา 



๕ 
 

หรือเทศนากัณฑ์แรกท่ีพระองค์ ทรงแสดงจบลง พระอัญญาโกณฑัญญะ ก็ได้ดวงตาเห็นธรรม ส าเร็จ
เป็นพระโสดาบัน จึงขออุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า ก็ได้ประทาน
อุปสมบท ให้ด้วยวิธีท่ีเรียกว่า "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" พระโกณฑัญญะจึงได้เป็น พระอริยสงฆ์องค์แรก
ในพระพุทธศาสนา ต่อมา พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ก็ได้ดวงตาเห็น
ธรรม  ส าหรับภาพประติมากรรมเสมาอุโบสถหลังเก่าสะท้อนหลักธรรมได้แก่ ศีล เพราะใบเสมา
เปรียบเสมือนการเคร่งและรักษาพระธรรมวินัยไว้จะเห็นว่าเวลาพระสงฆ์ท าสังฆกรรมก็มักจะท า
ภายในอุโบสถฉะนั้น  ประติมากรรมใบเสมาจึงสะท้อนหลักศีล ภาพจิตรกรรมสวรรค์ช้ันจาตุมหาราช
กา ท่ีต้ังอยู่เหนือยอดเขายุคันธร มีท้าวโลกบาลท้ัง ๔ เป็นภาพท่ี ๒ ผู้วิจัยเห็นว่า สะท้อนหลักบุญกิริยา
วัตถุ ๓ เพราะว่าได้กล่าวถึง สวรรค์ได้เป็นภพภูมิส าหรับผู้ท่ีสร้งบุญกุศลมา  
  

๕. บทสรุป 
 ประวัติและรูปแบบการสร้างพุทธศิลป์ในเขตวัดหน้าพระธาตุ ต าบลตะคุอ าเภอปักธงชัย  
จังหวัดนครราชสีมารูปแบบการสร้างพุทธศิลป์วัดหน้าพระธาตุอ าเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมา มี
ประวัติมาต้ังแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อพิเคราะห์แล้วจากการศึกษาท าให้เห็นว่า พบพุทธศิลป์
ปรากฏ ๓ ลักษณะก็คือพุทธศิลป์ลักษณะประติมากรรมจิตรกรรมและสถาปัตยกรรม หลักพุทธธรรมท่ี
ปรากฏในพุทธศิลป์ในเขตวัดหน้าพระธาตุ อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมาหลักพุทธธรรมท่ี
ปรากฎในพุทธศิลป์วัดหน้าพระธาตุ อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ หลักศรัทธา หลักศีล 
อริยสัจ ๔ มรรค ๘ และบุญกิริยาวัตถุ 
 

๖. ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
  ๑. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบพุทธศิลป์ในพระพุทธศาสนากับศาสนาอื่นเพื่อให้เห็น
ความเหมือนและความแตกต่างและจุดร่วมของแนวคิด 
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