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บทคัดย่อ 

การศึกษาบทบาทพระสงฆในการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรม    ตําบลพุดซา อําเภอเมือง  จังหวัด

นครราชสีมา มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสิ่งแวดลอมศิลปกรรมทองถ่ิน   ในตําบล  พุดซา อําเภอเมือง จังหวัด

นครราชสีมา   บทบาทของพระสงฆในการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมทองถ่ิน   และแนวทางในการอนุรักษ

สิ่งแวดลอมศิลปกรรมทองถ่ิน  โดยกระบวนการการมีสวนรวมของพระสงฆและชุมชนท่ีสอดคลองเหมาะสม

ดวยภูมิปญญาของทองถ่ิน   วิธีการศึกษาใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ   การรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล

ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  2 ลักษณะ คือ 1)การรวบรวมขอมูลทุติยภูมิจากเอกสารวิชาการ   และ 2) 

การศึกษาภาคสนาม  โดยใชเทคนิคการศึกษาแบบมีสวนรวม  ไดแก  การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การ

สัมภาษณ แบบเจาะลึก  การสังเกต  การสํารวจ   และการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู    การศึกษาครั้งนี้ไดเลือก

กลุมเปาหมายเฉพาะเจาะจงพระสงฆผูมีบทบาทหนาท่ีในการอนุรักสิ่งแวดลอมศิลปกรรมในวัดในตําบลพุดซา  

 ผลการศึกษา พบวา  พ้ืนท่ีตําบลพุดซามีวัดท่ีเปนแหลงศิลปกรรมทองถ่ินสําคัญ  3 แหง  คือ วัดสุริยา

เย็น วัดปรางคทอง  วัดบน(ราง)  กรมศิลปากรไดการประกาศเปนพ้ืนท่ีโบราณคดี   มีงานศิลปกรรมสําคัญท่ีมี

คุณคาทางประวัติศาสตร โบราณคดี  และศิลปะ  ท่ีสําคัญไดแก    ปรางค  ใบเสมา   ทับหลัง  รอยพระพุทธ

บาท  พระพุทธรูปหินทรายอีกจํานวนมาก   งานศิลปกรรมเหลานี้จาการศึกษาพบวามีประวัติการท่ียาวนาน

ตั้งแตสมัยทวารวดี  พระสงฆเปนผูมีบทบาทสําคัญในการเก็บรักษาและอนุรักษไว  ผานพิธีกรรมทางศาสนา  

เชน  การทําบุญอุทิศใหบรรพบุรุษ   การกราบไหวบูชา  การปดทองตามความเชื่อศรัทธา   และผานกิจกรรม

ทางสังคม      เชน  การจัดกิจกรรมทําความสะอาดโบราณสถานในวันแม  วันพอ    วันเขาพรรษา  เปนตน  

การเก็บรักษาและการอนุรักษไดรับความรวมมือและสนับสนุนจากชุมชน   โดยพระสงฆท่ีมีบทบาทอํานาจ

หนาท่ีในการปกครองทางคณะสงฆจะใชอํานาจหนาท่ีนั้นไดดีในการชักจูงใหชุมชนเห็นดีดวยงายกวาพระสงฆ

ท่ัวไป  แนวทางในการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมโดยกระบวนการการมีสวนรวมของพระสงฆและชุมชนท่ี

สอดคลองเหมาะสมดวยภูมิปญญาของทองถ่ิน  คือ  ควรใชพิธีกรรมทางศาสนาชักจูงใหเห็นความสําคัญของ

ศิลปกรรม   หนวยงานทางวิชาการตองเขาไปใหความรูทบทวนแกไขกิจกรรมท่ีเปนการอนุรักษไมถูกตองตาม

หลักวิชาการ เชน การปดทองบนงานศิลปกรรม   แตตองไมละเมิดความเชื่อของชาวบาน  องคกรชุมชนท่ี
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Abstract 

The  study    on  role  of  Buddhist  monk  on  Environment  culture  heritage  

conservation  at  Tam-bon    Putsa    Ampere  Muang  Chang-Wat  Nakhon  Ratchasima  

were  aimed  to  study   the  environment  cultural   heritage  within  Tam – bon  Putsa   

Ampur  Muang  Chang – Wat  Nakhan  Ratchasma   to study  the  role  of  Buddhist  monks  

on  environment  cultural  heritage  and to study the  methods  to  conserve  the  

environment  cultural    heritage  by  Buddhist  monks  and  community  participating  being  

Buddhist  in  accord  with  local  wisdom.  The  study  process  was  qualitative participation  

research.  The  collecting  and  analyzing  were  1.)  documents study and  2. )  field  study  

with  participatory learning such   as  discussion, focus  group,  observation, survey,  and  

exchange  activities  .  The  experiment  were  selected  from  purposive  sampling  of  

which  the  monks  playing   role  on  environment  cultural  heritage  conservation  within  

the  temple  in  Tambon  Putsa. 

 The Results  of  the  study  found  that there  were  three  Wats  where  the  

heritage  sited  i.e.  Wat     Prang  Thong,  Wat  Suriyayen  and  Wat  Bon (deserted) where 

were registered  as archaeological site. They  were   many  arts  such  as  fragments of 

Khmer  stupa, Bai – Se – ma  or   boundary  stone, Tab– Hlang  or  lintel,  Buddha  footprint, 

and   many  sand  stone  Buddha  images.  These  arts    were created from Davaravati 

period. The Buddist monks got the  role  to serve   them  by  religious  ritual  such   as    to  

dedicate  merit  to  ancestor , to  worship,  to  put  a  gold  paper  on  Buddha  footprint  or  

Buddha  image,  and  by  social  activities  i.e.  to  clean  the  ruin  on  Wan -Mae  or  

Queen’s  Birth  Day,  Wan – Por  or  King’s  Birth  day.  The activities  was  joint  by  

communities.  The  monks  who   got  the  Sangha  administrative  hierarchy  being  the  

power  to  induce  community.   The  methods  to  environment   cultural  heritage  

conservation  by  Buddhist  monks  and  communities  participating  being  in  accord  with  

local  wisdom  were  using  religious  ritual  to   induce  community  to  realize  value  of  

arts.  The academic  institute  should  help  to  instruct  people  about  the  academic  
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conservation  but  should  not  go  against  people  believe.  The  volunteer  should  be  

supported  to  work  together  with  the  monks.  The  government  department  and local  

administrative  office  should  manage  the  policy  and  budget. 
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กติติกรรมประกาศ 

 

งานวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวงดวยดี  ดวยไดรับความอนุเคราะหจากบุคคล ๆ หลายทาน  ท่ีไดกรุณาให

ขอมูล  ใหคําปรึกษาและกําลังใจในการทํางาน  ผูวิจัยขอขอบพระคุณมา โอกาสนี้ 

        ขอขอบคุณอาจารยออยทิพย  เกตุเอม  ท่ีปรึกษาโครงการท่ีใหคําแนะนําและกําลังใจ  ท่ีกอใหเกิด

งานวิจัยนี้ในฐานะนักวิจัยหนาใหม  ผูชวยศาสตราจารยศิริพร  หงสพันธ  ท่ีปรึกษาท่ีกรุณาตรวจรางรายงาน

ความกาวหนางานวิจัยและใหคําแนะนําท่ีเปนแนวทางในการเขียนรายงานจนสําเร็จ 

 ขอขอบพระคุณ พระครูโฆษิตวรธรรม  เจาอาวาสวัดลําโพง  เจาคณะตําบลพุดซา  พระธรรมธร

ประหยัด  ฐิตสีโล  เจาอาวาสวัดปรางค  พระสุนทร ธมฺมธโร  วัดสุริยาเย็น  ตลอดถึงพระสงฆภิกษุวัดปรางค

ทุกรูป  ท่ีไดกรุณาใหความรวมมือในการศึกษาวิจัย 

 ขอขอบพระคุณ พ.ต.ท. เผด็จศักดิ์ รัตนพันธุและสมาชิกลุมอนุรักษทองถ่ิน  ตลอดถึงประชาชนตําบล

พุดซาทุกทานท่ีกรุณาใหความรวมมือในการใหขอมูลและรวมกิจกรรม 

   ขอขอบคุณนายกองคการบริหารสวนตําบลพุดซา เจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลพุดซา ในความ

อนุเคราะหในการใหขอมูลตําบล   

          ขอขอบคุณ รศ.ดร. ณภัทร นอยน้ําใส ดร.วาสนา  ภานุรักษ ท่ีไดใหขอมูลเอกสารงานวิจัยพ้ืนท่ี

เบื้องตน  และคําแนะนําในการศึกษาพ้ืนท่ี 

ขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ท่ีใหโอกาสในการขอรับทุนวิจัย

ในโครงการนักวิจัยหนาใหม  ไดสนับสนุนงบประมาณในการวิจัย  ฝกอบรม  ติดตาม ใหขอแสนอแนะ จนทํา

ใหผูวิจัยไดดําเนินงานจนสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคในท่ีสุด 
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บทที ่1  บทนํา 

 

ความสําคญัของปัญหา 

  มนุษยไดสรางสรรคงานศิลปกรรมข้ึนจากภูมิปญญา  ความเชื่อ  แรงกายแรงใจของตน  หลักฐานทาง

ศิลปกรรมในอดีตจึงถือเปนมรดกอันล้ําคาของมนุษยชาติ  เพราะเปนสิ่งท่ีแสดงใหเห็นถึงความเจริญงอกงาม

ของภูมิปญญาและอารยธรรมของชุมชนในอดีต  แตหลักฐานทางศิลปกรรมในแหลงศิลปกรรมจํานวนมากถูก

ทําลาย  ท้ังจากธรรมชาติในดานสภาพภูมิอากาศ ความชื้น การกัดเซาะของน้ําและลม      หรือสัตวบางชนิด

ทําใหเกิดความเสียหาย  และจากน้ํามือของมนุษย  ท้ังท่ีรูเทาไมถึงการณ   ขาดความรู    ขาดจิตสํานึกใน

มรดกของแผนดิน  ท่ีสําคัญท่ีสุดเกิดจากความจงใจท่ีเปนความโลภอยากครอบครองเปนของตนเอง  หรือนําไป

ขายเพ่ือแลกกับเงินทองเพียงเล็กนอย  จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองหาทางบรรเทาปญหาท่ีเกิดข้ึน และหาทาง

ปองกันไมใหเกิดข้ึนอีกตอไป 

 งานศิลปกรรมมีความสําคัญมิใชในฐานะการตีราคาเปนมูลคา   หากเปนสิ่งท่ีมีคาทางจิตใจและมีความ

ภูมิใจท่ีไมสามารถหาสิ่งอ่ืนมาทดแทนได มนุษยสรางงานศิลปะข้ึนเพ่ือบงบอกถึงคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม  

ความเชื่อในยุคสมัยท่ีมีการสรางงานนั้น ในงานจึงบงบอกถึงความเจริญหรือความเสื่อมของยุคสมัยหาก

หลักฐานทางศิลปกรรมถูกทําลายลง  ความภูมิใจในภูมิปญญา  วัฒนธรรม  และการสืบหารากเหงาของชุมชน

ถือวายากยิ่ง  ดังนั้นหากชุมชนใดประชาชนเกิดความตระหนักและเขาใจการอนุรักษแหลงศิลปกรรมใหดีและ

เหมาะสมแลว  การสูญเสียคุณคา  สูญเสียคุณภาพ    ตลอดจนการสูญหายของแหลงศิลปกรรมก็จะเกิดข้ึนได

ยาก  หลักฐานทางศิลปกรรมก็จะยังคงอยูในชุมชนตอไป 

 ในชุมชนนั้น องคกรหนึ่งท่ีมีบทบาทมากในการอนุรักษแหลงศิลปกรรมคือ วัดและพระสงฆ  ซ่ึง

นอกจากจะทําหนาท่ีและแสดงบทบาทตามพระธรรมวินัยแลว ยังแสดงบทบาทในเรื่องตางๆเพ่ือตอบสนอง

สังคมอีกหลายประการดังท่ี  พระธรรมปฎก   ไดแสดงใหเห็นวาบทบาทของพระสงฆจะตองแสดงใหปรากฏใน

สังคมในลักษณะท่ีสอดคลองกับสังคม เชน เปนสถานศึกษา  สถานสงเคราะหคนดอยโอกาส  สถานพยาบาล  

ท่ีพักคนเดินทาง  สถานบันเทิง  ฯลฯ  วัดและพระสงฆยังถือเปนองคกรท่ีมีความสําคัญตอการอนุรักษแหลง

ศิลปกรรม  ซ่ึงความจริงแลววัดเปนแหลงศิลปกรรมอยูในตัวเอง พระสงฆก็เปนผูดูแลรักษางานศิลปกรรมท่ีมี

อยูภายในวัด 

  วัดตาง ๆ ในตําบลพุดซา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  เปนแหลงศิปกรรมท่ีสําคัญ  พระสงฆ

และชาวบานไดชวยกันเก็บรักษางานศิลปกรรมไวภายในวัด  แตยังมีงานศิลปกรรมท่ียังไมไดรับการดูแลเก็บ

รักษาอีกมาก   หรือท่ีเก็บรักษาไวก็ยังไมไดรับการศึกษาดูแลอยางเห็นคุณคา   หนวยงานท้ังสวนราชการ    

องคการปกครองสวนทองถ่ิน  หรือเอกชน   ยังไมไดใหการสนับสนุนการอนุรักษอยางจริงจัง  หรือแมแต

ประชาชนในชุมชนสวนใหญยังไมทราบวาชุมชนตัวเองมีมรดกอันล้ําคา  พระสงฆจึงเพียงเก็บรักษาไวเทาท่ีจะมี

ความรูและกําลังปญญาท่ีพอจะทําไดเทานั้น    
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 ดังนั้น  เพ่ือเปนการหาแนวทางในการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมทองถ่ิน โดยกระบวนการการมีสวนรวม

ของพระสงฆในทองถ่ินท่ีเปนผูมีบทบาทสําคัญในการอนุรักษ   และสามารถท่ีจะชักนําชาวบานใหเห็นคุณคา

และเกิดความภูมิใจในงานศิลปกรรมของทองถ่ิน   จึงเปนเหตุจูงใจใหผูวิจัยทําการวิจัยเก่ียวกับบทบาทของ

พระสงฆในการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมทองถ่ิน เพ่ือจะใชเปนแนวทางในการสงเสริม    บทบาทของ

พระสงฆใหเปนผูนํา  ในการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมและปลูกจิตสํานึกชองประชาชนใหมีสวนรวมในการ

อนุรักษศิลปกรรมในทองถ่ิน  ซ่ึงจะศึกษาเฉพาะกรณีวัดและพระสงฆ ตําบลพุดซา  อําเภอเมือง จังหวัด

นครราชสีมา   

 

วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาสิ่งแวดลอมศิลปกรรมทองถ่ินในตําบลพุดซา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  

2. เพ่ือศึกษาบทบาทของพระสงฆในการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมทองถ่ิน  ในตําบล  

พุดซา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

          3.เพ่ือหาแนวทางในการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมทองถ่ินโดยกระบวนการการมีสวนรวมของ

พระสงฆและชุมชนท่ีสอดคลองเหมาะสมดวยภูมิปญญาของทองถ่ิน  

 

คาํถามวจัิย 

1.สิ่งแวดลอมศิลปกรรมทองถ่ินในตําบลพุดซา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีอะไรบาง 

มีประวัติความเปนมาอยางไร  ปจจุบันอยูในสภาพอยางไร 

2.พระสงฆในทองถ่ินมีบทบาทในการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมทองถ่ิน  อยางไร  

3.แนวทางในการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมทองถ่ินโดยกระบวนการการมีสวนรวมของพระสงฆ

และชุมชน ท่ีสอดคลองเหมาะสมดวยภูมิปญญาของทองถ่ินในตําบลพุดซา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  

เปนอยางไร  และควรไดรับการสงเสริมอยางไร 

 

ผลการวจัิยทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ไดขอมูลเพ่ือศึกษาสิ่งแวดลอมศิลปกรรมทองถ่ินในตําบลพุดซา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  

2. ไดองคความรูเก่ียวกับบทบาทของพระสงฆในการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมทองถ่ิน      ใน

ตําบลพุดซา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

3. เกิดกระบวนการการมีสวนรวมและไดแนวทางในการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมทองถ่ิน  ของ

พระสงฆและชุมชนท่ีสอดคลองเหมาะสมดวยภูมิปญญาของทองถ่ิน  

ขอบเขตของการวจิัย 
1.  ขอบเขตดานเนื้อหา 
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         การศึกษาบริบทชุมชนตําบลพุดซา  การศึกษาแหลงศิลปกรรมสิ่งแวดลอมในตําบลพุดซา  

การศึกษาบทบาของพระสงฆท่ีทีบทบาทในการอนุรักษและดูแลรักษาแหลงศิลปกรรม  และนําขอมูลไปสู

การศึกษาหาแนวทางในการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมทองถ่ิน  ของพระสงฆและชุมชนท่ีสอดคลอง

เหมาะสมดวยภูมิปญญาของทองถ่ิน  

2.  ดานพ้ืนท่ี 

              ศึกษาบทบาทของพระสงฆท่ีบทบาทสําคัญในการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมจํานวนในเขตตําบล

พุดซา  7 วัด  คือ 

    2.1 วัดปรางค  บานพุดซา ตําบลพุดซา  อําเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

    2.2 วัดสุริยาเย็น  บานมะเดื่อ  ตําบลพุดซา  อําเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

    2.3 วัดบานกลวย  บานกลวย  ตําบลพุดซา  อําเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

    2.4 วัดลําโพง บานลําโพง  ตําบลพุดซา  อําเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

    2.5 วัดละลมโพธิ์  บานละลมโพธิ์  ตําบลพุดซา  อําเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

    2.6 วัดศีรษะชาง บานศรีษะชาง  ตําบลพุดซา  อําเมือง จังหวัดนครราชสีมา   

    2.7 วัดหนองยารักษ  บานหนองยารักษ  ตําบลพุดซา  อําเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

         3.  ดานระยะเวลา 

             ในการศึกษาเรื่องบทบาทพระสงฆในการอุนรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมในตําบลพุดชา อําเภอเมือง 

จังหวัดนครราชสีมา เปนการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีจัดการศึกษาเฉพาะในชวงระยะเวลาป  พ.ศ. 2550-2551  

เทานั้น 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ และหน่วยงานทีนํ่าผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์ 

   1. ทราบขอมูลสิ่งแวดลอมศิลปกรรมทองถ่ินในตําบลพุดซา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

           2. ทราบบทบาทในการอนุรักษของพระสงฆในการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมตําบลพุดซา  

3. ทราบแนวทางการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมโดยกระบวนการการมีสวนรวมของพระสงฆและ

ชุมชนท่ีสอดคลองเหมาะสมดวยภูมิปญญาของทองถ่ิน 

4.  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สามารถนําผลการศึกษาวางเปนแผนในการพัฒนาชุมชน 

สงเสริมใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

5.  สถานศึกษาในทองถ่ินนําขอมูลไปสรางหลักสูตรการศึกษาทองถ่ิน  อันจะทําใหเยาวชนเห็นคุณคา

และเกิดความภูมิใจในชุมชน 
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บทที ่2   เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 

การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยเห็นสมควรท่ีจะทบทวนเอกสารท่ีเปน  ทฤษฎี  แนวคิด และวรรณกรรมท่ี

เก่ียวของเพ่ือการศึกษา  ดังตอไปนี้  

1. ทฤษฎีโครงสรางหนาท่ี 

2. แนวคิดเก่ียวกับบทบาทของพระสงฆ  

3. แนวคิดเก่ียวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรม 

4. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

ทฤษฎโีครงสร้างหน้าที ่

 ทฤษฎีโครงสรางหนาท่ีนิยม (Structural – functional Theory)เปนทฤษฎีท่ีทาลลกอตต  พารสัน 

(Tallcott Parson, 1902-1979) นักสังคมวิทยา ชาวอเมริกัน ไดวางหลักทฤษฎีโครงสรางการกระทําทาง

สังคม (The Structure of Social Action)  จากรากฐานความคิดวาจักรวาลทางสังคมมีรูปลักษณะตางๆ ท่ี

เปนระบบ สังคมมีระบบโครงสรางของการกระทําทางสังคมทีมีการกระทําตอกันตามสถานภาพและบทบาท

ของตน  โดยท่ีมนุษยเขาไปอยูในสังคมดวยความสมัครใจหรือดวยจิตอาสา ท้ังเห็นวาการตัดสินใจของผูกระทํา

ทางสังคมจะเกิดข้ึนอยางเสรีภายใตกฎระเบียบและสถานการณ    อันประกอบดวยมูลธาตุ  6  ประการ คือ 

1. ผูกระทํา (Actor) 

2. เปาหมาย (Goals) 

3. วิธีการ (Means) 

4. สถานการณ (Situation) 

5. บรรทัดฐาน  คานิยม  และแนวคิดตางๆ  (Norms , Values) 

6. การตัดสินใจโดยเสรี 

การกระทําของบุคคลเรียกวา หนวยการกระทําเสรี (Unit of Voluntaristic Action) ซ่ึงเปนการ

กระทําท่ีเกิดข้ึนในบริบทตางๆ มิใชเกิดข้ึนในภาวะสุญญากาศ กลาวคือ ผูกระทําในสถานภาพท่ีกําหนดไว 

หนวยกระทําจึงเปนระบบการกระทําระหวางกัน (System of Interaction) ซ่ึงมีผูกระทําจํานวนมากท่ีมี

สถานภาพและบทบาทตางกัน เม่ือรวมเรียกเขากันวา ระบบสังคม (Social System) ซ่ึงระบบสังคมตองการ

ความจําเปน 4 ประการ คือ 

1. การบรลุเปาหมาย (Goal Attainment) 

2. การปรับตัว(Adaptaion) 

3. การบูรณาการ(Integration) 

4. กกระเบยีบ(Latency) 
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ทาลลกอตต  พารสัน  กําหนดใหระบบสังคม  4  ระบบ  ทําหนาท่ีแกปญหาหรือสนองตอความ

จําเปน คือ 

1. ระบบวัฒนธรรม  แกปญหากฎระเบียบ 

2. ระบบสังคม  แกปญหาเสถียรภาพ 

3. ระบบบุคคล  แกปญหาการบรรลุเปาหมาย 

4. ระบบอินทรีย แกปญหาการปรับตัว 

นอกจากระบบใหญนี้แลวจะมีระบบยอยๆ ท่ีเก่ียวของสัมพันธกัน จึงตองมีลําดับข้ันการควบคุม

ขาวสารเปนลําดับข้ัน  คือ 

1. ระบบวัฒนธรรม  ควบคุมขาวสารของระบบสังคม 

2. ระบบสังคม  ควบคุมขาวสารของระบบบุคคล 

3. ระบบบุคคล  ควบคุมระบบอินทรีย 

ในทางกลับกันในแตละระบบก็เปนปจจัยอํานวยหรือแหลงพลังงานเก้ือหนุนกันไปอีกคือ   

ระบบอินทรียเปนแหลงพลังงานใหบุคคล   

ระบบบุคคลเปนพลังงานใหระบบสังคม   

ระบบสังคมเปนพลังงานใหระบบวัฒนธรรม 

ระบบยอยแตละระบบจะมีการใชสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ซ่ึงก็คือการนําสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาเปน

สื่อกลาง (Generalize media) เชน อํานาจ  เงินตรา  อิทธิพล  เปนตน  สื่อกลางจะมีผลตอการเปลี่ยนแปลง

ทางสังคม  เชน  คานิยม  ขัดกันจะทําใหบรรทัดฐานขัดกันหรือเกิดการเสียระเบียบข้ึน  การควบคุมขาวสาร

นั้นจะทําใหเกิดการเสียระเบียบข้ึน  การควบคุมขาวสารนั้นจะทําใหเกิดความสมดุลและเกิดการเปลี่ยนใน

สังคม   (สนธยา  พลศรี, 2545) 

  โดยสรุป ตามฤษีโครงสรางหนาท่ีของพารสันจักรวาลทางสังคมมีรูปลักษณะตางๆ ท่ีเปนระบบ การ

กระทําของมนุษยมิไดเกิดในสูญญากาศ แตจะเกิดข้ึนในบริบทของสังคม  ซ่ึงเปนบริบท ท่ีผูกระทํา มีสถานภาพ 

และแสดงพฤติกรรมตามสถานสภาพท่ีกําหนดไวแลว สังคมจะมีบูรณาการ ในระบบสังคม ซ่ึงบูรณาการนี้ จะ

เกิดข้ึนได ข้ึนอยูกับความตองการ จําเปนเชิงหนาท่ี 2 ประการดวยกัน คือ 1)ระบบสังคมตองมีคนจํานวนหนึ่ง 

ซ่ึงเพียงพอท่ีจะแสดงบทบาทตางๆ ท่ีระบบตองการ 2)ระบบสังคม จะตองพยายามหลีกเลี่ยงแบบแผน  

วัฒนธรรม ท้ังท่ีไมรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยระบบสังคมเกิดจากแบบแผนท่ีคอนขางถาวร ของการ

กระทําระหวางกันของบุคคลในสถานภาพตางๆ ซ่ึงแบบแผนเหลานี้อยูในกรอบของวัฒนธรรม คานิยม และ

แบบแผนอ่ืนๆ  แลวในท่ีสุด จะเปนตัวกําหนด ความยินดี เต็มใจ ในการปฏิบัติ หนาท่ี ของบุคคล ในระบบ

สังคม บุคคล จะผสมผสาน เขากับระบบสังคมโดยอาศัยกลไก สอง ตัว คือ 1)การขัดเกลาทางสังคม และ 2)

การควบคุมทางสังคม  โดยท่ีการขัดเกลาทําใหระบบบุคคล มีโครงสรางท่ีเหมาะสม เขากับระบบสังคม  การจัด

ระเบียบทางสังคม เพ่ือลดความตึงเครียดและการเบี่ยงเบนในสังคม (สัญญา สัญญาวิวัฒน, 2531) 
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แนวคดิเกีย่วกบับทบาทพระสงฆ์  

 1. ความหมายของบทบาท 

                  คําวาบทบาท   หรือ ROLE ในภาษาอังกฤษ  เปนคําท่ีมีความสําคัญในทางการศึกษาสังคม   มี

นักวิชาการและผูรูไดใหความหมายเอาไวในหลายลักษณะ  เชน  

        พจนานุกรมภาษาไทย   ฉบับราชบัณฑิตยสถาน   พ.ศ.  2535  ใหความหมายวา   “บทบาท”  

คือ  การกระทําตามหนาท่ีท่ีกําหนดไว  เชน  บทบาทของพอแม บทบาทของครู 

       สุพัตรา  สุภาพ เห็นวาบทบาทเปนการปฏิบัติตามสิทธิและหนาท่ีของสถานภาพซ่ึงเปน

ตําแหนงท่ีไดจาการเปนสมาชิกของกลุม  โดยท่ี สถานภาพจะเปนตัวกําหนดบทบาทวาบุคคลนั้นจะมีสิทธิและ

หนาท่ีอยางไร (พระมหาไพสิทธ  สัตยาวุธ, 2542) 

        อุทัย  หิรัญโต ใหความหมายวา  บทบาทคือ  หนาท่ี  หรือพฤติกรรมอันพึงคาดหมายของ

บุคคลแตละคนในกลุมหรือสังคมใดสังคมหนึ่ง  เปนสิ่งท่ีสังคมกําหนดข้ึน เปนแบบแหงพฤติกรรมของบุคคลใน

สถานท่ีหนึ่ง  ท่ีมีตอบุคคลในสถานท่ีเดียวกันหรือสังคมเดียวกัน (พระมหาสุวิทย  คงชวย, 2543)   

         สรุปความหมายของคําวาบทบาทเพ่ือใหเขาใจงายท่ีสุด ณ ท่ีนี้วา   บทบาท หมายถึงหนาท่ี

หรือพฤติกรรมท่ีแสดงออกอันพึงคาดหมาย  เม่ือบุคคลดํารงตําแหนงใด ๆ ในสังคมหนึ่ง  และใชเปน

ความหมายในงานวิจัยนี้  เนนเฉพาะบทบาทพระสงฆท่ีไดกระทําเพ่ือใหมีการดูแลปองกันไมใหสิ่งแวดลอมทาง

ศิลปกรรมถูกทําลาย  และสรางการมีสวนรวมของชุมชนใหเห็นคุณคาของศิลปกรรมในทองถ่ิน 

            2. บทบาทของพระสงฆ 

        บทบาทของพระสงฆ  หมายถึง  การแสดงออกพระสงฆในฐานะเปนสมาชิกของสังคม ท่ีมี

หนาท่ีของตนในสังคม  เพ่ือท่ีจะยังสถานภาพ  ฐานะ  ของตนเองใหคงมีอยูไมเสื่อมหายไปจากสังคมตั้งแตสมัย

พุทธกาลเปนตนมา    พระสงฆมีบทบาทหลักของตนเองตามพระธรรมวินัยท่ีพระพุทธองคทรงบัญญัติไว  เม่ือ

สภาพทางสังคมปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา  หรือสถานท่ีท่ีพระพุทธศาสนาเผยแผออกไป  พระสงฆก็ได

เปลี่ยนแปลงบทบาทของตัวเองใหเหมาะสม   

                พระพรหมคุณาภรณ(ประยุทธ ปยุตฺโต) พระเถระผูเปนนักปราชญทางพุทธศาสนา  ได

นําเสนอความคิดเชิงพุทธใหกับสังคมในดานตางๆ  และในเรื่องแนวคิดเก่ียวกับบทบาทพระสงฆ  ทานไดกลาว

เปนหลักการเอาไววา  การท่ีพระสงฆจะมีบทบาทอยางไรนั้นคงอยูท่ีหลักการอันมีอยูในคําสอนของ

พระพุทธเจา  คือในฝายตนเองก็มีหนาท่ีในการศึกษาและปฏิบัติใหถูกตองตามพระธรรมวินัย  จนกระท่ัง

สามารถแนะนําสั่งสอนแกผูอ่ืนดวย  ในฝายความสัมพันธกับสังคมคฤหัสถ  ก็มีหนาท่ีใหการศึกษา  การเผยแผ

และการสงเคราะห  พรอมกับการปฏิบัติหนาท่ีตามสมณะเพศของตน    รักษาเกียรติและความบริสุทธิ์ของ

สถาบันสงฆดวย   โดยเฉพาะในภาวะสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา    สถาบันสงฆก็เปลี่ยนหนาท่ีจาก

ผูชวยสังคมในระยะเปลี่ยนแปลง  กลับมาเปนสถาบันท่ีจะชวยรักษาสภาพสังคมท่ีเปนอยูใหคงท่ี   บทบาทของ

พระสงฆประการแรกคือ  การศึกษาในสิกขา  3 อันไดแก สีลสิกขา จิตตสิกขา   ปญญาสิกขา   โดยถือวาเปน
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หลักธรรมชาติและวัตถุประสงคของการบวช คือ  เพ่ือศึกษาและพัฒนาตนเองจนเกิดปญญาสูงสุดตามสมควร

แกตนเอง  จากนั้นเม่ือพระมีปญญาอันเปนคุณธรรมดีข้ึนมาก็นําไปเปนสวนชวยในการสรางสรรคความดีงาม  

(พระราชวรมุนี(ประยุทธ ปยุตฺโต), 2526)   

   บทบาทพระสงฆในการสรางความดีงามตอสังคมนี้  เปนบทบาทท่ีเปนตัวชี้วัดความคงอยูของ

สถาบันพุทธศาสนา  โดยกลาววาพุทธศาสนาในประเทศไทยบางครั้งก็เสื่อมบางครั้งก็เจริญ  หากพระวัดเมือง

เสื่อมไปพระวัดปาตองเอาสาระกับสวนรวมดวย  อยาถือคติไมยุงไมเก่ียว  ตองสอนตองชักจูงชาวบานใหมี

ทัศนะคติทางธรรมท่ีถูกตอง  ปกติสังคมถือวาพระเปนผูมีจริยธรรมสูงสุดในหมูประชาชน  คณะสงฆและเปน

สถาบันตัวแทนของจริยธรรม    พระภิกษุไดชื่อวาเปนตัวแทนของสงฆ  เปนตัวแทนแหงสถาบันท่ีจะตองธํารง

รักษาธรรมไวใหแกสังคม  พระภิกษุจึงตองเตือนตัวเองเสมอใหระลึกถึงหนาท่ีของทานท่ีจะประพฤติปฏิบัติ

บําเพ็ญสมณะธรรมและทําศาสนกิจสืบตออายุพระศาสนา  (พระธรรมปฎก(ประยุทธ ปยุตฺโต), 2538)   

         จึงพอจะสรุปแนวคิดเก่ียวกับบทบาทของพระสงฆดังกลาวมาไดวา  พระสงฆมีบทบาท 2 ประการ คือ  

        1)บทบาทตามพระธรรมวินัย  อันเปนไปตามหลักคําสอนท่ีพระพุทธองคไดมอบบทบาทใหพระสงฆได

ปฏิบัติเอาไว 

       2)บทบาทของพระสงฆในสังคม  ตามบริบทของการเปนสมาชิกของสังคมตาง ๆ   

             2.1 บทบาทพระสงฆตามพระธรรมวินัย 

                          จากการศึกษาพระธรรมวินัยเราจะพบวาพระพุทธองคไดวางหลักการในการแสดง

บทบาทของพระสงฆไวตั้งแตชวงแรกของการประกาศพระธรรมวินัย   กลาวคือ  ตามประวัติศาสตร

พระพุทธศาสนา  พระพุทธองคทรงใหการอุปสมบทแกกุลบุตรผูมีศรัทธาเลื่อมใสในพระธรรมวินัยดวยพระ

วาจาวา   “พวกเธอจงเปนภิกษุมาเถิด   ดังนี้  แลวไดตรัสตอไปวา   ธรรมอันเรากลาวดีแลว  พวกเธอจง  

ประพฤติพรหมจรรยเพ่ือทําท่ีสุดทุกขโดยชอบเถิด .  (พระไตรปฎกภาษาไทย วินัยปฎก มหาวรรค. 4/28/38 )  

ซ่ึงพระวาจานี้รูจักกันตอมาวาคือ “เอหิภิกขุอุปสัมปทา ”  หมายถึง พระวาจาท่ีพระพุทธองคประทานเพ่ือให

การอุปสมบทแกกุลบุตรดวยพระองคเอง 

                หลังจากพระพุทธองคไดใหการอุปสมบทแกพระ 60 รูปในพรรษาแรกแหงการตรัสรูท่ีปาอิสิป

ตนมฤคทายวัน   เม่ือออกพรรษาพระองคไดวางหลักการใหแกพระสงฆสาวกท่ีจะออกไปเผชิญโลกและ

ประกาศพรหมจรรยหรือพระธรรมวินัยวา 

                           “พวกเธอจงเท่ียวจาริก  เพ่ือประโยชนและความสุขแก   ชนหมูมาก เพ่ืออนุเคราะหโลก   

เพ่ือประโยชนเก้ือกูลและความสุขแกทวยเทพและมนุษย     พวกเธออยาไดไปรวมทางเดียวกันสองรูป   จง

แสดงธรรมงามในเบื้องตน   งามในทามกลาง   งามในท่ีสุด จงประกาศพรหมจรรย พรอมท้ังอรรถท้ังพยัญชนะ

ครบบริบรูณ บริสุทธิ์ สัตวท้ังหลาย  จําพวกท่ีมีธุลีคือกิเลศในจักษุนอย  มีอยู…” (พระไตรปฎกภาษาไทย  วินัย

ปฎก มหาวรรค. 4/32/32) 

                          จากพุทธดํารัสนี้จึงพอจะแยกใหเห็นไดชัดเจนวาบทบาทของพระสงฆโดยหลักการมี  2 

ประการ  คือ 
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        1.บทบาทตอตนเอง  คือ  การกําจัดความทุกข  ไดแก  การศึกษาและปฏิบัติจนเห็นทุกขและ

กําจัดทุกขและอาสวะท้ังหลาย 

                    2.บทบาทตอผูอ่ืน  คือ  การทําประโยชนใหกับผูอ่ืนหรือสังคม  ไดแก    การใหการศึกษา

อบรม  เผยแพรคําสอนอันเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตท่ีถูกตองใหกับประชาชน 

               บทบาทท้ัง  2 จะตองเปนไปอยางสอดคลองเก้ือหนุนซ่ึงกันและกันในลักษณะประโยชน

ตนเพ่ือประโยชนทาน  จนกระท่ังเกิดประโยชนท้ังสองฝาย  โดยพระสงฆจะตองทําตนใหมีคุณธรรมท่ีดี  

เพ่ือใหสามารถเก้ือหนุนในการชวยเหลือผูอ่ืน  และการชวยเหลือผูอ่ืนก็เปนคุณธรรมท่ีกลอมเกลาชําระตนเอง

ของพระสงฆเอง 

      ในบทสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย  บทสังฆคุณ  คือ คุณของพระสงฆ   ไดขยายความ

คุณของพระสงฆวา  พระสงฆจะตองศึกษาและปฏิบัติจนบรรลุจุดมุงหมายการบวช เกิดคุณสมบัติอันดีงามใน

ตน  9 ประการ  ดังนี้ 

          1. เปนผูปฏิบัติดี  (สุปฏิปนโน)  หมายถึง  ปฏิบัติดีถูกตองตามพระธรรมวินัย 

          2. เปนผูปฏิบัติตรง  (อชุปฏิปนโน )  หมายถึง  ปฏิบัติตรงตามพระธรรมวินัย  ไมแสดงมายา

สาไถย  หลอกลวงโลก 

          3. เปนผูปฏิบัติเพ่ือรูจริง (ญายปฏิปนโน )  หมายถึง  ปฏิบัติเพ่ือใหเกิดความรูแจงเห็นสัจจะ

อยางแทจริง 

          4. เปนผูปฏิบัตินานับถือ (สามีจิปฏิปนโน )  หมายถึง  เปนผูท่ีมีศีลจริยวัตรเปนท่ีนานับถือ  นา

ศรัทธา 

          5. เปนผูควรแกการคํานับ  (อาหุเนยโย)  หมายถึง  ควรแกการใหความเคารพ 

          6. เปนผูควรแกการตอนรับ  (ปาหุเนยโย )  หมายถึง  ควรแกการไดรับการตอนรับในการมา

เยือนหรือไปเยือน 

         7. เปนผูควรแกการทักษิณา  (ทักขิเนยโย)  หมายถึง  เปนผูควรแกการรับของท่ีเขาจะถวาย 

         8. เปนผูควรแกการอัญชลีกรรม  (อัญชลีกรณีโย )  หมายถึง  ควรแกการกราบไหวบูชาของ

ประชาชน 

         9.  เปนนาบุญของโลก  (อนุตตรัง  ปุญญักเขตตัง  โลกัสส )  หมายถึง  เปนบุคคลท่ีสมควรแก

การทําบุญของประชาชน 

         คุณสมบัติของพระสงฆเหลานี้  จะเก้ือกูลใหพระสงฆไดแสดงบทบาทตอสังคมไดดี  คือ  การให

การศึกษาอบรมธรรมะ  การเปนแบบอยางของผูปฏิบัติดีแกประชาชน  เปนผูนําทางจิตวิญญาณและทาง

ปญญา  เปนตน 
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2.2 บทบาทของพระสงฆในสังคมไทย 

              2.2.1 บทบาทของพระสงฆในสังคมไทยในอดีต  

                         พระสงฆและวัดเปนสถาบันหลักท่ีคูกับสังคมไทย  ประวัติของสังคมไทยจึงไมสามารถแยก

จากประวัติสถาบันสงฆและวัดได  ในอดีตพระสงฆใกลชิดกับประชาชน  มีความสําคัญและไดรับการเคารพนับ

ถืออยางสูง  สถาบันสงฆและวัดจึงมีบทบาทตอวิถีชีวิตของคนไทย  สังคมไทยมาก  นอกจากบทบาทตามพระ

ธรรมวินัยกําหนดเปนหลักการไวแลวพระสงฆและวัดยังทําหนาท่ีในบทบาทอ่ืนๆ  อีกมากตามสภาพสังคมท่ี

ผลักดันใหทํา   หากทบทวนบทบาทยอนหลังของพระสงฆในสังคมไทยจะพบไดวาตั้งแตสมัยสุโขทัยพระสงฆมี

บทบาทอยางสําคัญตอความเปนชาติ  ส . ศิวรักษ  ไดยกตัวอยางบทบาทของพระเถระและกลุมชาวพุทธท่ี

สําคัญ  เชน 1) บทบาทของสังฆราชปูครูท่ีไดเปลี่ยนมาสมาทานลัทธิเถรวาทแบบลังกาวงศ  ทําใหชาวสุโขทัย

ปลอดจากมหายานและไสยเวทยแบบขอม  2) บทบาทของสมเด็จพระวันรัต  วัดปาแกว  ในการกูชาติของพระ

นเรศวร  3) บทบาทของวชิรญาณภิกขุ (สมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระวชิรญาณวโรรส) ตั้งคณะธรรมยุติ  

ตั้งมหาวิทยาลัยสงฆ  4) บทบาทของพระพุทธทาสภิกขุ  ในการปฏิรูปการศึกษาพุทธศาสนาในสังคมไทย  5) 

บทบาทของยุวสงฆในการปฏิรูปการปกครอง  2475  6) บทบาทของกลุมเสขิยธรรม  ในการฟนฟูบทบาทของ

พระสงฆภิกษุรวมสมัย   ดังนั้น  บทบาทของพระสงฆท่ีมีตอสังคมไทยจึงยังตองตั้งประเด็นท่ีวา  อะไรคือสาระ

ของพุทธธรรม  อะไรคือบทบาทท่ีแทจริงของพระสงฆและจุดหมายปลายทางของบทบาทคือ  การนําทางให

สังคมไดเปนไปอยางสงบ  สะอาด  สวาง  พนไปจากการครอบงําของมิจฉาทิฏฐิ (ส. ศิวรักษ, 2547) 

                        พระมหาอนันต  คอนนอก (พระมหาอนันต  คอนนอก , 2540) ไดศึกษาและ  สรุปวา

บทบาทของสถาบันสงฆและวัดท่ีมีตอสังคมไทย  11  ประการ  คือ 

                        1) ปนสถานศึกษา  วัดเปนสถานศึกษาและพระเปนผูมีหนาท่ีใหการศึกษาอบรม

แกประชาชนผูปรารถนาจะรับการศึกษาจึงตองเขาไปอยูในวัด  ท้ังบวชเปนพระภิกษุสามเณร  หรือเปนลูก

ศิษยวัด 

                        2) เปนสถานสงเคราะห  วัดและพระสงฆโดยหลักตองมีเมตตาธรรมท่ีจะตอง

ชวยเหลือผูเดือดรอน  ใหการสงเคราะหตามกําลัง 

                        3) เปนสถานพยาบาล  วัดเปนสถานท่ีพยาบาลเบื้องตนใหแกผูปวย  โดยพระจะ

ทําหนาท่ีเปนแพทยท้ังทางกายและทางใจใหการเยียวยาตามความรูความสามารถ 

                        4) เปนท่ีพักคนเดินทาง  ผูเดินทางสัญจรไปมาท่ีตองการแหลงพักแรม  วัดจะเปน

สถานท่ีท่ีสะดวกและปลอดภัย 

                         5) เปนสโมสร  วัดจะเปนสถานม่ีท่ีชาวบานใชพบปะสนทนา พระก็ทําหนาท่ีเปน

ท่ีปรึกษา 

                                  6) เปนสถานบันเทิง  วัดเปนแหลงท่ีจัดงานเทศกาลตางๆ  ในเวลาท่ีมีงานวัดตาม

ประเพณีจะมีมหรสพมาใหดูชมสําหรับชาวบาน 



10 

 

                      7) เปนสถานท่ีไกลเกลี่ยขอพิพาท  ปรึกษาแกปญหาชีวิต  ความขัดแยงตางๆ  ของชุมชน  

พระทําหนาท่ีเปนพยาน  และผูคอยชี้ขาดในความถูกผิด 

                       8) เปนศูนยศิลปวัฒนธรรม   วัดจะเปนท่ีรวบรวมงานศิลปกรรมตางๆ  ของชาติ  รวบรวม

ภูมิปญญาของชุมชน 

                      9) เปนคลังพัสดุ  วัดเปนสถานท่ีเก็บของใชตางๆ  ของชาวบานโดยพระเปนผูดูแลรักษา 

                      10) เปนศูนยกลางการบริหารงานการปกครอง  การปกครองของชุมชนหมูบาน  ผูใหญบาน  

กํานัน  จะใชวัดเปนท่ีพบปะพูดคุยกับชาวบาน 

                      11) เปนสถานท่ีประกอบพิธีกรรม  วัดเปนศาสนสถานท่ีประชาชนใชประกอบพิธีกรรมท่ี

เก่ียวของกับศาสนาและชีวิต  พระจะทําหนาท่ีเปนผูประกอบพิธีกรรมตางๆ  ใหกับชาวบาน 

                      จะเห็นไดวาบทบาทของพระสงฆและวัดมีมากมาย  สถาบันสงฆและวัดจึงมีความสําคัญตอ

ระบบสังคมมาก  โดยเฉพาะสังคมไทยในอดีต   แตเม่ือกาลเวลาผานไป  สังคมเปลี่ยน แปลง  บทบาทของ

พระสงฆก็ไดเปลี่ยนไปหลายบทบาทในอดีตก็สิ้นสุดลง  แตก็มีบทบาทอยางใหมเกิดข้ึนมาแทน  แตหาก

เปรียบเทียบระหวางบทบาทท่ีลดลงไป  กับบทบาทท่ีเกิดใหม  บทบาทท่ีสูญไปจะมีมากกวา  จนดูเหมือน

พระสงฆมีบทบาทท่ีออนลงในปจจุบัน 

                 2.2.2 บทบาทของพระสงฆในสังคมไทยปจจุบัน 

                          บทบาทของพระสงฆในสังคมไทยปจจุบันสวนใหญก็เนื่องมาจากบทบาทเดิมใน

อดีต  แตปจจุบันนี้ไดลดฐานะของบทบาทนั้นลงมาในบางเริ่ง  เชน  เรื่องการศึกษา   บทบาทในอดีตสถาบัน

สงฆและวัดจะเปนผูจัดการ  แตปจจุบันเปนแตเพียงชวยสงเสริมเทานั้น   แตบทบาทท่ีนาสนใจคือบทบาทใน

การพัฒนาชุมชนใหเปนแผนดินธรรมแผนดินทอง    นับเปนบทบาทสําคัญท่ีเกิดจากการริเริ่มของพระสงฆใน

สังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป  บทบาทนี้มีความหมายกวางครอบคลุมหลายเรื่อง  ท้ังการพัฒนาจิต  พัฒนากาย  

พัฒนาสังคม  พัฒนาปญญา  บทบาทนี้จึงเปนท่ีสนใจในแงท่ีวาจะเปนบทบาทของพระสงฆในอนาคต 

                                    ในบางกรณีสังคมมองการเขาไปทํางานเพ่ือพัฒนาสังคมของพระเปนสิ่งท่ีนา

สงสัยและถูกเพงเล็งจากฝายปกครองและรัฐบาล  เชน  กรณีหลวงพอคําเขียน  จังหวัดชัยภูมิ  หรือกรณีหลวง

พอนาน  จังหวัดสุรินทร  ท่ีทํางานอยางยากลําบากเม่ือ  20  ปกอน  ซ่ึงอยูในชวงความหวาดระแวงทาง

การเมืองหรือยุคสงครามเย็นระหวางรัฐบาลกับพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย (พทค) และประกอบกับ

แนวการพัฒนาสมัยใหม  ท่ีแยกโลกกับธรรมออกจากกันดวย  ทําใหบทบาทของพระสงฆถูกลดบทบาทลง  จน

เหลือบทบาทแคทางพิธีกรรมเทานั้น  แตหากยอนกลับไปนานกวานั้นคือ  70-80  ปกอนนั้น  พระสงฆและวัด

จะเปนผูท่ีมีบทบาทมากในดานกาพัฒนาสังคม  เชน 

                        กรณีศึกษาจากหลวงพอนาน จะพบวา กิจกรรมท่ีทําใหพระตองเดินเขาหา

ชาวบาน  เชน  นากระชับมิตร  สหบาลขาว  เปนสิ่งท่ีหลวงพอนานและพระนักพัฒนารายอ่ืนๆกระทําก็ คือ  

การชวยใหผูคนเล็งเห็นความเชื่อมโยงระหวางโลกกับธรรม  โดยใหละความเขาใจผิดวาการทํามาหากินกับการ

ปฏิบัติธรรมเปนคนละเรื่อง  แมแตการทํางานเพ่ือสังคมก็เปนคนละเรื่องกับการปฏิบัติธรรม  หลวงพอนานจึง
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แสดงเสียใหมวา  การทํางานพัฒนาสังคมคือการบมเพาะธรรมใหเจริญ    ตามทัศนะนี้ชี้ใหเห็นวาหลวงพอนาน

ไดปรับเปลี่ยนบทบาทของพระและวัดใหมจากการเปนศูนยกลางของชุมชน  เปนฝายตั้งรับใหชาวบานเขามา

หา  พระรอคอยคนเขาวัดปรับเปลี่ยนเปนพระตองเดินเขาหาชาวบาน  ดวยตุผลท่ีวา  การเปนศูนยกลางใน

ฐานะผูตั้งรับนั้นมีขอดอยหลายประการ  เชน  พระจะเปนผูรอคอยและรับบริการจากชุมชน  แตเม่ือสังคม

เปลี่ยนไปการพัฒนาองคกรและหนวยงานหลายอยางเกิดข้ึน  จนชาวบานไมจําเปนตองเขาวัด  เชน  มี

โรงเรียนนอกวัด  มีโรงพยาบาลนอกวัด  มีหอประชุมนอกวัด  มีโรงแรมนอกวัด  วัดจึงไมสามารถเปน

ศูนยกลางของชุมชนแบบเดิมไดอีก  (พระไพศาล  วิสาโล, 2546)   สิ่งท่ีหลวงพอนานทําท่ีเปนคุณูปการแก

บทบาทพระสงฆ  โดยสรุป  คือ 

    1. บทบาทการเปนศูนยกลางของชุมชน  โดยพระตองเดินออกไปหาชาวบาน  ไปหาชุมชน  

                2. บทบาทในการฟนฟูมิติทางสังคมใหแกพระพุทธศาสนา 

                    การศึกษาบทบาทของพระสงฆในสังคมปจจุบันนี้  หากเรายอนตรวจสอบ  สาระของพุทธ-

ธรรมท้ังหมดจะพบวา  คําสอนของพระพุทธเจาเปนแนวทางท่ีชวยใหเราตื่นข้ึนจากความโลภ  โกรธ  หลง  

และเขาสูความหลุดพนจากความทุกขท้ังมวล   และพุทธศาสนาไดวางอุบายหรือกลวิธีท่ีจะชวยใหเราตื่นจาก

ความเห็นแกตัว  เพ่ือรับใชสรรพสัตว    สําหรับพระสงฆนั้นสาระอยูท่ีการเปนสมณะผูมีวิธีชีวิตท่ีเรียบงาย  ผู

ทรงพรหมจรรยมีวิถีชีวิตอันประเสริฐ  วิถีชีวิตของสงฆจะมีอิทธิพลถึงชีวิตของฆราวาสท่ีจะตองเปนแบบอยาง  

พระภิกษุสงฆจึงตองมีชีวิตท่ีเปนแบบอยางสังคม  สงฆเปนสังคมแบบอยางท่ีปกครองกันดวยธรรม  ดวยภราดร

ภาพและกัลยาณมิตร  พระเถระท่ีอายุ  10 ปข้ึนไปสามารถทําหนาท่ีอุปชฌายใหการอุปสมบทแกกุลบุตร  แต

หากอุปชฌายเปนอลัชชีแลวนั้นคือ  การลมสลายของคณะสงฆ  ชีวิตพระสงฆและการปกครองของสงฆจึงตอง

เปนแบบอยาง  หากบทบาทในเบื้องตนเสื่อมสลายไปแลว  พระจะไปมีบทบาทอ่ืนใดในสังคมก็เปนเพียงการ

เลนละคร  การเขาไปมีบทบาทใดๆของพระสงฆจึงจําเปนตองถามตัวเองกอนวาเปนใครตองรูเทาทันสังคม  

เทาทันเหตุการณ (ส. ศิวรักษ, 2547) 

         บทบาทของพระสงฆกับสังคมไทยสามารถจําแนกกิจกรรมและเปาหมายไดดังนี้  

               1. กิจกรรมของสงฆ  4  ไดแก   

                      1.1 การแสวงหาความรูท้ังทางโลกและทางธรรม 

                       1.2 การละความไมดีงามท้ังหมด,  

                       1.3  การทําใหแจงถึงจิตใจ     

                       1.4 การพัฒนาท้ังรูปธรรมและนามธรรม 

             2. วัดจะตองมีกิจกรรม  5  ไดแก  

2.1 เปนท่ีอยูอาศัยของพระภิกษุสามเณร 

2.2 เปนท่ีบวชเรียนของลูกหลานชาวบาน 

2.3 เปนท่ีทําบุญของชาวบานรอบวัด 

2.4 วัดและพระสงฆเปนท่ีพ่ึงทางใจของประชาชน 
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2.5 วัดเปนศูนยกลางทางกิจกรรมของสังคมและประชาชน 

              3. เปาหมายของกิจกรรมของสงฆ  3  ไดแก 

3.1 ปกครองวัดมีระเบียบรัดกุม 

3.2 บริเวณวัดสะอาดรมรื่น 

3.3 มีกิจกรรมอํานวยประโยชนตอสงัคม 

                หลักการในดานกิจกรรมดังกลาวนั้นจะประสบผลสําเร็จไดจะตองมีผูศึกษาและทําให

เกิดข้ึนคือ  “เจาอาวาส” โดยเจาอาวาสจะตองสนใจ  8  จุดดวยกัน  คือ 

1. สงฆ  คือ  พระในวัด 

2. สมณธรรม  คือ  ทํากิจวัตร  ลงอุโบสถ  บิณฑบาต  เปนตน 

3. เสนาสนะ  คือ  ท่ีอยูอาศัย 

4. สวัสดิการ  คือ  ปจจัยอํานวยความผาสุก 

5. สมบัติของวัด  คือ  ผลประโยชนรายได 

6. สัปบุรุษ  คือ  ชาวบานผูบํารุงวัด 

7. สังฆาธิการ  คือ  การประสานงานกับเจาคณะ 

 8.  สาธารณสงเคราะห  คือ  การบําเพ็ญประโยชน 

                 (พระราชสุทธิญาณมงคล, 2547) 

               การพัฒนาสังคมไทยนั้น  วัดและพระสงฆจะตองมีความเขาใจโลกและธรรม  พระสงฆจะตองมี

ประสิทธิภาพเขาใจการพัฒนาวาเปนการเปลี่ยนแปลงใหชีวิตดีงามข้ึนและเขาใจวาวัดในพุทธศาสนาเกิดข้ึน

ดวยจุดหมายใดและไดนําสภาวะธรรม มาอธิบาย  ความเจริญความเสื่อมวา  รูป  คือ  ตัววัดท่ีอยูอาศัยและ  

นาม  คือ สมณปฏิปทา  สมณปญญา  สมณะสาระรูป หากวัดขาดสวนหนึ่งสวนใดก็ถือวา  “วัดตาย” เพราะไม

สามารถทําใหเกิดประโยชนอันใดไดอีก   ความคาดหวังของประชาชนท่ีมีตอพระสงฆคอนขางมาก ซ่ึงดูจะเปน

งานหนักสําหรับพระสงฆในสังคมปจจุบันท่ีตองตอสูกับสภาพท่ีบีบค้ันตางๆตั้งแตความเปนมิจฉาทิฏฐิในงานท่ี

มนุษยก็มีกันทุกคนและการยั่วยุจากสังคมบริโภคท่ีตองแขงขันทางวัตถุในภาวะปจจุบัน  สภาพสังคมมีปญหา

ตางๆ มากมายท่ีรอคอยการแกปญหาอยางเปนระบบและเปนองครวม  พระสงฆและสถาบันสงฆในสังคมไทย

ตองเขาไปเก่ียวของในการแกปญหานั้นหลายดาน  คือ 

             ดานการปกครอง  เปนบทบาทภายในของคณะสงฆเองท่ีตองอาศัยการปกครองในเชิงธรรมมา-ภิ

บาล  การปกครองคณะสงฆจะเปนเหมือนแบบท่ีการปกครองของบานเมืองใหเกิดความสงบสุข 

             ดานการศึกษาและการศึกษาสงเคราะห  การศึกษาท่ียึดหลักไตรสิกขา  คือ  ศีลสิกขา  จิตสิกขา  

และปญญาสิกขา   เพ่ือการเขาถึงธรรมอันเปนแกนแทของศาสนา  อันจะนําไปสูความเห็นแจงอริยมรรคและ

นิพพานเปนหลักในหารศึกษาตามหลักพุทธศาสนา  สวนในการจัดการศึกษานั้น  พระสงฆจะจัดการศึกษาใน

คณะสงฆเองเพ่ือพระภิกษุสามเณร  นอกจากนี้กลุมประชากรดวยโอกาสผูตกหลนจากการศึกษาของรัฐก็ได

อาศัยพระสงฆจัดการศึกษาให  โดยไมตองใชงบประมาณโดยตรงจากรัฐบาลหรือใชนอยกวาการจัดการศึกษา



13 

 

โดยรัฐ  เนื่องจากพระสงฆใชงบประมาณจากศรัทธาประชาชน  เม่ือพระภิกษุสามเณรหรือนักเรียนจาก

โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเหลานี้จบการศึกษาเขาสูสังคมหรือไปทํางานใหรัฐโดยรัฐไมตองลงทุน  ในปจจุบันมี

โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาโดยวัดแบบโรงเรียนพระปริยัติธรรม  โรงเรียนการกุศลของวัด    โรงเรียนเอกชนของ

วัด  ตลอดถึงมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา   

            ดานสาธารณูปการและสาธารณสงเคราะห     วัดดํารงอยูในฐานะเอกลักษณของชาติ    วัดเปนศา

สนวัตถุ  ศาสนสถานท่ี  สรางความเปนสัญลักษณของชาติ  เปนแหลงศิลปกรรมอันทรงคุณคาของชาติ  

พระสงฆบางรูปท่ีมีบารมีมากๆไดรับศรัทธาและเอกลาภจากการถวายของประชาชน  จะนําทรัพยเหลานั้นมา

ชวยเหลือสงเคราะหประชาชนและสรางสาธารณูปการแกประชาชน  เชน  โรงพยาบาล  โรงเรียน  สถานี

อนามัย  หากคิดเปนมูลคางบประมาณก็คงมีมหาศาล นอกจากการสงเคราะหดานวัตถุดังกลาว  ในดานจิตใจ

พระสงฆยังคงเปนผูท่ีเปนศูนยรวมจิตใจของชุมชน  การตั้งศูนยการอบรมพัฒนาจิต  ศูนยวิปสสนา  เพ่ือ

ยกระดับจิตใจของประชาชนใหพบกับความสงบความสุข 

   3. บทบาทของพระสงฆตามความคาดหวังของประชาชนท่ี 

        ในชวงหลายปท่ีผานมาพระสงฆไดปรับบทบาทของตนเองหลายครั้งตามกาลสมัย  เนื่องจาก

บทบาทหรือสถาบันสงฆไดเกิดข้ึนเพราะมีบริบทโครงสรางผลักดันทําใหเกิดบทบาท พระสงฆจึงถูกผลักดันจาก

ความคาดหวังของประชาชนวาจะเปนผูมีบทบาทในทางท่ีพึงประสงคอยางไร พระสงฆจึงยังมีบทบาทท่ีสําคัญ

ตอสังคมอยูมากแมจะดอยกวาในอดีตไปบาง จากการศึกษาของ  พระไพศาล  วิสาโล  ชี้ใหเห็นวาบทบาทของ

พระสงฆควรจะตองปรับปรุง  ตองไมจํากัดเฉพาะการเทศนสอนเทานั้น  แตตองขยายมิติออกไป  โดยเฉพาะ

การพัฒนาชุมชน  การสังคมสงเคราะห  พระสงฆจะตองไมท้ิงประชาชน  ตองแสดงใหเห็นวาโลกกับธรรมไม

แยกกัน  ตองออกไปหาชาวบาน  ไมทําตนลอยอยูเหนือปญหา (พระไพศาล  วิสาโล, 2546)   

      โดยสรุปบทบาทของพระสงฆและวัดท่ีควรจะเปนในปจจุบันและอนาคตไดดังนี้ 

      1. บทบาทของวัดควรเปนแบบอยางท่ีดีท้ังดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมและความเปนระเบียบ

เรียบรอยและความสะอาด  เปนแหลงการเรียนรูของประชาชน  เปนศูนยกลางสรางความเขมแข็งในชุมชน  มี

สวนรวมในการพัฒนา  ยกเลิกพุทธพาณิชย  มีการบริหารท่ีทันสมัยแตไมควรใชเทคโนโลยีทันสมัยมาก 

       2. บทบาทของพระควรเปนแบบอยางท่ีดีทางศีลธรรม  เปนนักเทศนท่ีสามารถพูดจูงใจ

ประชาชนไดดี  ตองมีความรูทันสมัย  ควรเปนผูใหมากกวาผูรับ  ทํางานเปนตัวอยางและทํางานเปนทีม 

 

แนวคดิเกีย่วกบัการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมศิลปกรรม 

          ส่ิงแวดลอมศิลปกรรม  หมายถึง สิ่งแวดลอมและศิลปกรรมท่ีมีความเก่ียวของสัมพันธกันท้ังทางตรง

และทางออมในพ้ืนท่ีหนึ่ง   
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          การอนุรักษส่ิงแวดลอมศิลปกรรม   (Cultureal Heritage Conservation) หมายถึง การควบคุม

สภาพแวดลอมท่ีอยูในเขตศิลปกรรมอยางเหมาะสม  มีระดับความเขมงวดในการควบคุม มีองคประกอบ

ออกเปน 5 สวน ดังนี้ 

           1.บรรยากาศ  (Atmosphere) หมายถึง ตัวศิลปกรรมและสิ่งแวดลอมท้ังหมดท่ีมีความสอดคลอง 

สงเสริมซ่ึงกันและกัน 

           2.แหลงอันควรอนุรักษ  (Nucleus) หมายถึง ตัวศิลปกรรมซ่ึงเปนสิ่งสําคัญท่ีท่ีจะตองอนุรักษ  

           3.พ้ืนท่ีสงวน  (Preservation Area) หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีมีคุณคามากทางวิชาการ เนื่องจากมีความ

ออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบท่ีทําใหถูกทําลายไดงาย  ในพ้ืนท่ีนี้หามกระทําการใดๆ ท่ีเปนการ

เปลี่ยนแปลงสภาพดั้งเดิมของศิลปกรรมโดยเด็ดขาด 

           4. พ้ืนท่ีอนุรักษ (Conservation Area) หมายถึง พ้ืนท่ีใกลเคียง หรือบริเวณโดยรอบตัวศิลปกรรม ซ่ึง

เม่ือพ้ืนท่ีนี้ถูกทําลายยอมมีผลกระทบตอการคงอยูของศิลปกรรมดวย ในบริเวณนี้ยินยอมใหทํากิจกรรมไดบาง

ประการทีไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนท่ีนี้มากนัก 

            5. พ้ืนท่ีบริการและการจัดการหรือพัฒนา  (Service and Management Area) หมายถึง พ้ืนท่ี

ขางเคียงหรือโดยรอบแหลงศิลปกรรมท่ีมีความเก่ียวพันกับตัวศิลปกรรมนอยมาก  จึงยินยอมใหมีการพัฒนาได 

แตตองอยูในความควบคุมของหนวยงานท่ีรับผิดชอบวา  กิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนจะไมสงผลกระทบใหเกิดการ

ทําลายคุณคาของศิลปกรรม 

           กองอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม   สํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม ไดเผยแพร

เอกสารท่ีแสดงถึงแนวคิดและหลักการในการอนุรักสิ่งแวดลอมศิลปกรรมไวในสื่อตาง ๆของกองอนุรักษ  กลาว

โดยสรุปไดวา   จุดเริ่มตนของแนวความคิดในการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมนั้นเกิดจากทองถ่ินตางๆ ท่ัว

ประเทศไทย   หรืออาจกลาวไดวาเจตนารมณท่ีแทจริงของการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมคือ  การให

ประชาชนในทองถ่ินไดตระหนักและเขาใจถึงความสําคัญของสิ่งแวดลอมท่ีมีตอตัวแหลงศิลปกรรม   ดังนั้นการ

ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรม จึงประกอบดวย 2 สวนสําคัญ คือ หนวยอนุรักษ

สิ่งแวดลอมศิลปกรรมทองถ่ิน และอนุกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมประจําจังหวัด 

            ปญหาสําคัญในสภาพปจจุบันคือแหลงศิลปกรรมกําลังถูกมองขามเพราะประชาชนในทองถ่ินยังขาด

ความรู ความเขาใจ ในเรื่องความสําคัญประโยชน และคุณคาของแหลงศิลปกรรมนั้นๆ จึงเกิดการทําลาย โดย

รูเทาไมถึงการณ แหลงศิลปกรรมจึงอยูในสภาพท่ีไมเหมาะสมเสื่อมโทรม เปนผลใหตองสูญหายหรือหมด

คุณคา หมดความสวยงาม   เกิดความเสื่อมโทรมและความเสียหายของแหลงศิลปกรรม    สิ่งท่ีนาวิตกก็คือ

กิจกรรมท่ีมนุษยทําไดเขามามีสวนทําลาย โดยรูเทาไมถึงการณเพ่ือประโยชนตอการพัฒนาหรือเพ่ือกิจกรรมอ่ืน

ในทองถ่ินนั้นๆ ตลอดจนเพ่ือประโยชนสวนตัว ท้ังนี้สาเหตุ มาจากภาวะเศรษฐกิจ ทําใหมีการรุกล้ําพ้ืนท่ีของ

แหลงศิลปกรรมเพ่ือธุรกิจการคา  โดยเฉพาะบริเวณท่ีอยูใกลกับแหลงศิลปกรรมบางแหลงมีการกอสรางสิ่งใหม

ซ่ึงไมมีคุณคาทางศิลปะประชิดบดบังโบราณสถาน นับเปนการทําลายคุณคาความสงางาม   บางครั้งมีการ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบเดิมอยางสิ้นเชิง เพราะคิดวา “เกา” เปนเรื่องของความลาสมัย  บางท่ีมีรองรอยเหลือให
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เห็นเพียงสวนนอย  อันเนื่องมาจากการรื้อถอน ท้ิงราง เม่ือตกอยูในสภาพแวดลอมเชนนี้ ก็ทําใหไมมีผูเห็น

ความสําคัญ   บางก็ใชพ้ืนท่ีโบราณสถานสวนท่ีเหลือเปนท่ีตั้งกิจกรรมทางการคา เปนลานจอดรถ บางแหง

ทําลายโดยการขีดเขียนขอความท่ีไมเหมาะสมตามอาคารหรือกําแพงโบราณ  บางแหงก็มีการรื้อทําลายโดยนํา

อิฐหรือวัสดุบางสวนจากซากปรักหักพังของโบราณสถาน ไปเพ่ือประโยชนใชสอยสวนตัวหรือเพ่ือการคา  หาก

ปลอยใหสภาพเชนนี้เกิดข้ึนอีกตอไปจะมีผลทําใหตัวศิลปกรรมเสียหาย มีสภาพแวดลอมท่ีเสื่อมโทรมและหมด

สภาพไปในท่ีสุด  

              ประการตอมาภาวะมลพิษนับเปนสิ่งท่ีมีผลทําใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมเปนพิษท่ีสําคัญ ในแหลง

ศิลปกรรมตาง  ๆ เชน แรงสั่นสะเทือนจากยวดยานพาหนะตางๆ ท่ีสัญจรไปมาในถนนท่ีตัดผานแหลง

ศิลปกรรม หรือแมแตแรงสั่นสะเทือนจากการกอสราง การระเบิดหินจากภูเขาบางแหง ซ่ึงเปนท่ีตั้งของแหลง

ศิลปกรรม เขมาควัน และฝุนละออง ของวัตถุเคมี บางประเภท  การทําลายสวนประกอบของอาคาร

โบราณสถานและบริเวณโดยรอบ  เนื่องจากมีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม  ใกลเคียงกับบริเวณท่ีเปนแหลง

ศิลปกรรม   การตั้งแผงลอย การท้ิงขยะ  การปลอยใหเกิดน้ําเนา  น้ําเสียและน้ําทวม  ในบริเวณแหลง

ศิลปกรรมเหลานี้ลวนเปนปญหาสิ่งแวดลอมเปนพิษในแหลงศิลปกรรมท้ังสิ้น  รวมท้ังการติดปายโฆษณา 

สายไฟฟา เสาวิทยุโทรทัศน ลวนเปนทัศนอุจจาด  เปนมลพิษทางสายตา และกอใหเกิดความสลดใจแกผูท่ีเห็น

คุณคาในศิลปกรรมอยางยิ่ง  

  จึงอาจกลาวไดวา การท่ีแหลงศิลปกรรมเสื่อมโทรม นั้นมีสาเหตุ มาจากสิ่งแวดลอมท่ีอยูโดยรอบ   การ

อนุรักษแหลงศิลปกรรมของชาติจะประสบผล   จึงตองพิจารณาถึงสิ่งแวดลอมประกอบกับการคํานึงถึง

ความสําคัญของสิ่งแวดลอมศิลปกรรมนั่นเอง   ในฐานะท่ีมันมีความสําคัญตอการดํารงชีพของมนุษย    เปน

หลักฐานทางดานอารยธรรมท่ีแสดงถึง ความเจริญรุงเรืองในอดีต มานับพันป ไมวาจะเปน โบราณสถาน 

รองรอยของเมืองโบราณ แหลงประวัติศาสตร และโบราณคดี   เปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ  เปน

หลักฐานท่ีบอกถึงการตั้งถ่ินฐานและอารยธรรมอันตอเนื่องกันมา  รวมท้ังบอกถึงสิ่งแวดลอมสภาพสังคมไทย

ในอดีตถึงปจจุบันไดอยางดี    

  โบราณสถาน โบราณวัตถุในยุคตางๆ ท่ีมีคุณคาทางสถาปตยกรรม ทําใหสามารถทราบถึงวิวัฒนาการและ

เทคโนโลยีในสมัยนั้น ตลอดจนงานศิลปะท่ีแสดงออกมา ในลักษณะตางๆ กัน ก็ทําใหทราบถึงชีวิตความเปนอยู

ของบรรพบุรุษ ทําใหเกิดความภาคภูมิใจในความสามารถของบรรพบุรุษ และอารยธรรมอันเกาแกของชาติ 

และยังสามารถใชแหลงศิลปกรรมเหลานั้นเปนท่ีพักผอนหยอนใจไดเปนอยางดี เปนการสงเสริมรายไดจากการ

ทองเท่ียวใหแกทองถ่ินอีกทางหนึ่งดวย 

             กองอนุรักอนุรักษสิ่งแวดลอมและศิลปกรรมจึงกําหนดแนวทางในการจัดการไว  ดังนี้  

             1. เรงรัดและกระตุนใหหนวยงานของรัฐและประชาชนเอาใจใส ควบคุม ดูแล อนุรักษสิ่งแวดลอม  

ศิลปกรรมอยางถูกตองเหมาะสม 

             2. แกไขปรับปรุงกฎหมายใหเหมาะสมและไดผลในทางปฏิบัติอยางแทจริง 
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             3.ปองกันมิใหการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเปนไปในทางท่ีกอใหเกิดความเสียหายตอสิ่งแวดลอม

ศิลปกรรม 

             4. เสริมสรางความรูความเขาใจใหแกบุคลากรในทองถ่ินเพ่ือทําหนาท่ีรับผิดชอบรวมกันในการ

คุมครองและรักษาสภาพแวดลอมท่ีดีแกแหลงศิลปกรรม 

             5. สงเสริมใหมีการอบรมและสรางสามัญสํานึกใหประชาชนเกิดความรูสึกหวงแหนและเห็นคุณคา

ของศิลปกรรมและ สิ่งแวดลอมท่ีมีสวนเก่ียวของกับแหลงศิลปกรรม 

             6.พัฒนาวิธีการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมใหเกิดประโยชนสูงสุดทางดานเศรษฐกิจและสังคม ตาม

แผนพัฒนาการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรม 

             

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 จากการศึกษาสํารวจงานวิจัยพบวาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับเรื่องนี้โดยตรงมีไมมาก  มีเพียง

เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพียงบางสวน  ดังนี้   

 ธงชัย   เนตรสาวัฒน   (2543)  ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง   “บทบาทของเจาอาวาสในการอนุรักษ

สิ่งแวดลอมศิลปกรรม”  โดยการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคมุงเนนศึกษาบทบาทของเจาอาวาสในเขตอําเภอเมือง   

จังหวัดนครปฐม   ผลจากการศึกษาสรุปไดวา   การอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมของเจาอาวาสนั้นเนนการ

อนุรักษตามทางการ   โดยสวยใหญจะเนนการรักษาใหม่ันคงแข็งแรง   แตขาดทักษะและหลักวิชาการ   การ

อนุรักษข้ึนอยูกับการตัดสินใจของเจาอาวาสแตละรูปและฐานะของแตละวัด   สวนใหญจะขาดงบประมาณ

สนับสนนุ   สิ่งแวดลอมศิลปกรรมสวนใหญจึงถูกทําลายลงอยางรวดเร็วและจํานวนมาก   หนวยงานภาครัฐท่ีมี

สวนเก่ียวของ   เชน  กรมศิลปากร   กรมการศาสนา   และหนวยงานทางสิ่งแวดลอม   ควรรวมมือกัน   และข้ึน

ทะเบียนโบราณสถาน   โบราณวัตถุ   และใหการถวายความรูแกเจาอาวาสในเรื่องการอนุรักษท่ีเหมาะสม   รวม

ไปถึงการปลูกฝงใหประชาชนไดแนวคิดและซาบซ้ึงในคุณคาศิลปกรรมทองถ่ินของตนเอง   ซ่ึงการอนุรักษควร

จะไดรับความรวมมือจากทุกฝาย  เชน  วัด  ประชาชน  องคกรทองถ่ิน  และหนวยราชการ 

พิสันต   ธนะสารสมบูรณ   (2540)  ไดศึกษาเรื่อง   “การมีสวนรวมของประชาชนทองถ่ินในการอนุรักษ

สิ่งแวดลอมศิลปกรรม   :  ศึกษากรณีเกาะสีชัง   จังหวัดชลบุรี”  การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการมีสวน

รวมและปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของประชาชน      ในการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรม    พิสันตได

แบงการศึกษาออกเปน   2  ดาน   คือ  1)ดานปริมาณพบวาประชาชนใหความสําคัญและมีสวนรวมอยูใน

ระดับสูง  โดยเฉพาะกลุมผูมีอายุตั้งแต   52  ปข้ึนไป  2)ดานคุณภาพ   พบวาประชาชนเขามามีสวนรวมในการ

อนุรักษจากผูมีจิตสํานึกรวมกัน   ปญหาสําคัญในการอนุรักษคือนโยบายของรัฐท่ีไมชัดเจนในการกําหนด

แนวทางในการอนุรักษ    ขาดการสนับสนุนสงเสริมจากภาครัฐ    และการมีขอขัดแยงของประชาชนในทองถ่ิน   

พิสันตยังไดใหขอเสนอแนะวา    ประชาชนในทองถ่ินตองประสานความรวมมือในการเขามามีสวนรวมในการ

อนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมใหสามารถนําไปสูการปฏิบัติได   รัฐควรมีนโยบายดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม



17 

 

อยางชัดเจน  มีแนวทางในการสงเสริมท่ีเกิดข้ึนไดจริง   ตลอดจนการใชมาตรการทางกฏหมายใหเขมงวดและมี

ประสิทธิภาพ   โดยประกาศใหเกาะสีชังเปนเขตคุมครองสิ่งแวดลอม   จากการศึกษางานวิจัยดังกลาวนี้พบวา    

การศึกษาบทบาทของพระสงฆในดานตาง ๆ   ท่ีเนนหนักไปในดานใดดานหนึ่งเปนการเฉพาะ   ซ่ึงแสดงใหเห็น

วาพระสงฆไดแสดงบทบาทในเรื่องนั้น  ๆ  ไดในสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง   พระสงฆจะไมสามารถนิ่งอยูกับท่ี   แตจะ

ไดรับการกําหนดหนาท่ีจากสังคม   และคาดหวังวาจะสามารถแสดงบทบาอันพึงประสงคได 

 พระมหาไพสิทธิ์   สัตยาวุธ   (2542)  ไดทําการศึกษาเรื่อง   “บทบาทพระสงฆในการพัฒนาชนบท   

กรณีศึกษา  :  พระเทพสีมาภรณกับการพัฒนาชนบทในจังหวัดนครราชสีมา”  มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาบทบาท

ของพระเทพสีมาภรณ(สมนึก  นิรุตฺติเมธี)ในฐานะเจาคณะจังหวัดนครราชสีมาไดใชบทบาทของตนดําเนินงาน

และผลักดันคณะสงฆในจังหวัดเขามาสนับสนุนงานพัฒนาชนบทของหนวยงานตางๆ   ซ่ึงผลจากการศึกษา

พบวา  รูปแบบการพัฒนาชนบทของพระเทพสีมาภรณเนนท่ีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหสามารถพ่ึงตนเองได   

โดยการใหการศึกษา   กระตุนใหคนไดรูจักคิด   ทํา  และแกปญหาไดดวยตัวเอง   วิธีการพัฒนาของทานมุงเนน

ใหสอดคลองกับนโยบายของคณะสงฆและบานเมือง   โดยไมขัดตอพระธรรมวินัยโดยมีปจจัยท่ีเอ้ือตอบทบาท

ในงานพัฒนา   3  ประการ   คือ  1)การเขากับคน   ไดแก   ความมีมนุษยสัมพันธและความสามารถในการ

ประสานงาน   2)การเขากับงาน   ไดแก  ความมุงม่ันและเชื่อม่ันในตนเองสูง   3)การเขากับแผน   ไดแก   ความ

ฉลาดรอบรูและรอบคอบในการประยกุตงาน   จุดเดนของงานอยูท่ีการประยุกตใชหลักพุทธธรรมและ

วัฒนธรรม   การประสานงานองคกร   และการไมมีผลประโยชนสวนตน   สวนจุดดอยของงานพัฒนาอยูท่ี   

บุคลากรผูรับสนองงานขาดความรูความสามารถ   ไมเขาใจแนวคิดและนโยบายท่ีจะนําไปปรับใช 

 พระมหาธีรวุฒิ   ธีรธมฺโม   (2543)  ไดศึกษาเรื่อง   “บทบาทของพระสงฆสื่อบุคคลในการชี้นําและ

ปลูกจิตสํานึกประชาชน  เพ่ือการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรปาไม  :  ศึกษาเฉพาะพระสังฆาธิการระดับ

เจาอาวาส  จังหวัดอุบลราชธานี”  จากการศึกษาพบวาพระสงฆในฐานะท่ีเปนสื่อบุคคลในการชี้นําและปลูกฝง

จิตสํานึกของประชาชนชนบทเพ่ือการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรปาไม   เปนผูมีบทบาทสูงในการเปนผู

ลงมือทําเปนแบบอยาง   พระสงฆสวนใหญเห็นดวยอยางยิ่งกับการเปนผูมีบทบาทในการอนุรักษทรัพยากรปา

ไม  แตก็พบวามีปจจัยหลายประการท่ีทําใหบทบาทของพระสงฆแตละรูปแตกตางกัน   เชน   วิธีการในการ

เลือกใชสื่อ   ไดแก  การสื่อสารแบบเผชิญหนา   การเทศน   การสื่อสารสองข้ันตอนโดยผานผูนําหมูบาน   หรือ

แมกระท่ังการใชสื่อผานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน   พระสงฆสวนใหญยังเห็นดวยอยางยิ่งวาบทบาท

ของพระสงฆในการเขามามีสวนสําคัญในการอนุรักษทรัพยากรปาไม   และมีความพรอมในบทบาทดังกลาว   

พระสงฆควรสนใจติดตามขาวสารการอนุรักษทรัพยากรปาไมจากสื่อมวลชนตางๆ   เพ่ือนําไปใชในการเทศน

แนะนําประชาชนใหมีสวนรวมในการอนุรักษ  คุณสมบัติของพระสงฆในการปลูกจิตสํานึกนอกจากจะเปนเรื่อง

ของอายุพรรษาและการศึกษาแลว   ยังมีปจจัยอ่ืนๆ   เชน   วัตรปฏิบัติของพระสงฆ   ลักษณะความเปนผูนํา   

ความสุขุมรอบคอบ  ความมีเมตตา  คุณลักษณะเหลานี้จะเปนเหตุใหประชาชนเกิดศรัทธาและจูงใจใหเกิดการ

มีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ  ของพระสงฆ 
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 พระมหาสุวิทย   คงชวย  (2543)  ไดศึกษาเรื่อง   “บทบาทของวัดและพระสงฆดานสวัสดิการสังคม   

ศึกษาเปรียบเทียบกอนและหลังวิกฤตเศรษฐกิจ”  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาวาวิกฤตเศรษฐกิจมีผลตอปจจัย

ดานการสนับสนุนในการแสดงบทบาทหรือไมอยางไร   และการปรับตัวของวัดอันเกิดจากวิกฤตินั้น   โดยมุง

ศึกษากรณีเฉพาะวัดชลประทานรังสฤษฏ  และวัดเฉลิมพระเกียรติ   อําเมือง   จังหวัดนนทบุรี   ซ่ึงเปนวัดท่ีมี

บทบาทชัดเจน   จากการศึกษาครั้งนี้พบวาผลจากวิกฤติเศรษฐกิจมีผลตอบทบาทของวัด   เพราะรายไดของวัด

อันมาจากการบริจาคของประชาชนลดลง  วัดจึงงดกิจกรรมของตนเองลงในบางกิจกรรม   แตผลจากการท่ีวัดมี

มูลนิธิในการชวยเหลือและสนับสนุนโครงการทําใหโครงการตางๆ   สามารถดําเนินไปสูเปาหมายท่ีกําหนดได   

ในขอเสนอแนะของงานวิจัยพระมหาสุวิทยเห็นวาบทบาทของวัดยังอยูในแวดวงจํากัดและเนนหนักไปในดาน

ใดดานหนึ่ง   จึงควรมีการปรับปรุงบทบาทของวัดอีกหลายสวน   กลาวคือ   ในดานนโยบาย   วัดจะตองแสดง

บทบาทในเชิงรุกมากข้ึน  และรัฐจะตองมีบทบาทรวมในการสนับสนุนวัดท่ีมีกิจกรรมของตนเองเดนชัดอยูแลว 

              พระมหาเฉลิมเกียรติ  จิรวัฑฒโน (2551)   ไดศึกษาการอนุรักษทรัพยากรปาไมตามแนววิถีพุทธ

ของพุทธอุทยานวัดเขาศาลาอตุลฐานจาโร  อําเภอบัวเชด  จังหวัดสุรินทร  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา

บทบาทและกิจกรรมเก่ียวกับการอนุรักษทรัพยากรปาไมตามแนวคิดทางพุทธศาสนา   จากการศึกษาพบวา  

พระพิศาลศาสนกิจ  ผูนําในการอนุรักษทรัพยากรปาไมของวัดเขาศาลาอตุลฐานจาโร  ไดทําหนาท่ีของ

พระสงฆโดยการนําหลักธรรมท่ีสําคัญ คือ หลักไตรลักษณ  โดยชี้ใหเห็นถึงสภาพความเจริญและความเสื่อม

ของปา  ปญหาและการแกปญหาจากความเจริญและความเสื่อมของปานั้น  จนชาวบานพบวาความเสื่อมของ

ปานั้นมีผลความเจริญและความเสื่อมของชีวิต   เพ่ือยุติการปญหาจึงชี้ใหเห็นวามนุษยกับสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆมีความ

เก่ียวโยงกันจะขาดระบบใดระบบหนึ่งไมได  มนุษยในหลายระบบจะตองเขามารวมกันจนเกิดเปนความรวมมือ

ระบบใหญในการอนุรักษผืนปาของวัด  จนกลายเปนปาชุมชนท่ีอุดมสมบูรณ  เปนแหลงศึกษาธรรมชาติ  

นิเวศวิทยา  สถานท่ีทองเท่ียวเชิงนิเวศ  เชิงวัฒนธรรม  ของชุมชนท่ีประสบความสําเร็จ 

 พระอุปกรณ  ชูเช้ือ(2544) ไดทําการศึกษาเรื่องบทบาทของพระสงฆและการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการจัดการปาในบริเวณจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จากการศึกษาพบวา  ในพ้ืนท่ีอําเภอ

แกงครอ  จังหวัดชัยภูมิ  พ้ืนท่ีชุมชนบานทาลาด  อําเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร  พระสงฆมีบทบาทสําคัญใน

การจัดการปาดวยการเปนผูใหการศึกษา  การเปนผูนําการพัฒนาจิต  การเปนผูใหคําแนะนํา  สงเสริมการ

ประกอบสัมมาอาชีพ  การเปนผูนําในการประกอบกิจกรรมและการเปนผูนําในการอนุรักษปา  โดยพระสงฆได

ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ   จิตสํานึกและการมีสวนรวมของประชาชน    การจัดการปาตามแนวทาง

ของพระสงฆกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมีดุลยภาพท้ังจากภายในตนและจากภายนอก  โดยท่ีการ

เปลี่ยนแปลงภายในกอใหเกิดการตะหนักรูในเรื่องของกฎธรรมชาติของมนุษยและปา  การปฏิบัติตามกฎของ

ธรรมชาติ  ผลกระทบการดําเนินชีวิตของมนุษยและแนวทางในการดําเนินชีวิตท่ีเหมาะสม  อันมาจากการให

การศึกษาท่ีสอดคลองกับชีวิตจริง  สวนการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกนั้น  กอใหเกิดความสัมพันธระหวาง

มนุษยกับสังคมและสิ่งแวดลอมในเชิงการเก้ือกูลตอกันและกัน  มีการจัดกิจกรรมและสงเสริมสัมมาอาชีพดวย

การใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  แนวทางของพระสงฆสงผลกระทบตอกระบวนการในการมีสวนรวมของ
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ประชาชนในการจัดการปา  ซ่ึงแสดงออกโดยการมีเจตนจํานงรวมกันในการอนุรักษและดูแลรักษาปาดวย

ความรูสึกแหงความเปนเจาของ  จัดสรรปาใหเปนประโยชนสูงสุดตอชุมชนอยางยั่งยืนและเปนธรรมแกทุกฝาย  

ในการศึกษาครั้งนี้ไดเสนอแนะวา   สถาบันสงฆควรออกกฎระเบียบขอปฏิบัติในการจัดการปาเพ่ือความ

เรียบรอยของคณะสงฆ  และองคการบริหารสวนตําบลควรกําหนดนโยบายใหพระสงฆเขามามีสวนรวมในการ

จัดการอนุรักษปาชุมชน 

 สุภา  อุทโท (2540)  ไดศึกษาเรื่องบทบาทของพระสงฆใน  2  ทศวรรษหนา  พบวาพระสงฆไทยใน  

2  ทศวรรษหนา  ควรมีบทบาท  3 ดาน คือ  1) บทบาทตอตนเอง  2) บทบาทตอองคกรสงฆ           3)

บทบาทตอสังคม   และบทบาทพระสงฆท่ีเหมาะสมกับสังคมไทยใน  2  ทศวรรษหนา  คือ  พระสงฆควร

เรียนรูและวิจัยสังคมจนสามารถรูเทาทันสังคมได 

 พระมหาเจิม สุวโจ(สุกรรณี)(2543)   ไดศึกษาบทบาทของพระสงฆในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติปาไม  ศึกษากรณีพระอธิการพงษศักดิ์  เตชธมฺโม  พบวา  แนวคิดรากฐานในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติตามพระไตรปฎกนั้นมุงพัฒนามนุษยใหเขาถึงธรรมชาติ  สวนการอนุรักษของพระอธิการ

พงษศักดิ์  ผูนําในการอนุรักษและฟนฟูธรรมชาติปาตนน้ําแมสอบ  แมทิม  และแมปอก  ไดใชกระบวนการ

ทางปญญาแบบอริยสัจ  4  การระดมทุนทางสังคมและวัฒนธรรมออกมาใช  ปจจัยความสําเร็จ  คือ  ความ

เมตตากรุณาตอธรรมชาติและชาวบานของพระอธิการพงษศักดิ์เอง 

 สุภารัตน  รักษมณี (2545)   ไดศึกษาบทบาทของพระสงฆในการสรางชุมชนเขมแข็ง  ศึกษาชุมชน

บานขุน อําเภอแมฮอด จังหวัดเชียงใหม พบวา พระสงฆมีบทบาทสําคัญในการผลักดันใหชาวบานมีสวนรวมใน

การสรางชุมชนเขมแข็ง  โดยใชเทคนิคและวิธีการในการสื่อสารและอํานาจความเปนพระท่ีมาจากสถานะความ

เปนพระ  วัฒนธรรมเครือขายท้ังภายในและภายนอกชุมชน  โดยทํากลยุทธในการถายทอดทัศนะชุมชน

เขมแข็ง  4  ประการ  คือ  1)เนนกิจกรรมการตอกย้ําบอยๆ   2)สรางสาระดวยภาษางายๆ   3)ติดตามผล

อยางตอเนื่อง  และ4)ใชสัญลักษณเปนตัวเชื่อมโยงและสรางความรูสึกเปนสวนหนึ่งของกลุม  โดยมี

ขอเสนอแนะจากการวิจัยวา  หากพระสงฆจะเริ่มตนพัฒนาชุมชน  ควรศึกษาภูมิหลังของชาวบาน  ควรมี

อุดมการณ  อดทนและรัฐบาลควรใหการสนับสนุน 

           จากการศึกษาขอมูลงานวิจัยดังกลาวมา  พบวา การศึกษาบทบาทของพระสงฆในการอนุรักษ

สิ่งแวดลอมศิลปกรรมทองถ่ิน  เปนการศึกษาท่ีมิติเชื่อมโยงในเรื่องตาง ๆ  หลายประเด็น  ท้ังการพัฒนาสังคม  

การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา  การอนุรักษทรัพยากรของชาติ  การเปนผูนําทางจิตวิญญาณท่ีจะชี้นําความคิด

ความเชื่อ   การศึกษาเรื่องนี้จึงเปนสิ่งท่ีนาจะกอใหเกิดประโยชนตอภาคสวนท่ีจะใชขอมูลจากการวิจัย  ซ่ึงจะ

สงเสริมบทบาทของพระสงฆและพัฒนาชุมชนใหยั่งยืนตอไป 
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บทที ่ 3   ระเบียบวธีิวจัิย 

ระเบียบวธีิวจิัย 
  การศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทพระสงฆในการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรม    ตําบลพุดซา อําเภอเมือง 

จังหวัดนครราชสีมา ” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ   ดําเนินเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสังเกตมูลภาคสนาม   

(Field  Observation) การศึกษาเอกสาร(( Documentary Research)  การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-dept 

Interview ) การจัดเวทีชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู   รวบรวมโดยเริ่มจากการศึกษาบริบทชุมชนตําบลพุดซา  

การศึกษาแหลงศิลปกรรมสิ่งแวดลอมในตําบลพุดซา  การศึกษาบทบาของพระสงฆท่ีทีบทบาทในการอนุรักษ

และดูแลรักษาแหลงศิลปกรรม  และนําขอมูลไปสูการศึกษาหาแนวทางในการอนุรักษตามภูมิปญญาทองถ่ิน 

วิจัยไดดําเนินการตามประเด็นวัตถุประสงคของการวิจัยท่ีกําหนดไว   โดยมีรายละเอียดแผนการดําเนินงาน

ดังนี้ 

 

1.  วัตถุประสงคท่ี 1 เพ่ือศึกษาส่ิงแวดลอมศิลปกรรมทองถิ่นในตําบลพุดซา อําเภอเมือง จังหวัด

นครราชสีมา 

      การศึกษาวิจัยเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคท่ี 1  ผูดําเนินการวิจัยไดกําหนดระเบียบวิธีวิจัยดังนี้ 

      1.1  ประชากร   

                         วัดท่ีเปนแหลงศิลปกรรมทองถ่ินในตําบลพุดซา  

               1.2  กลุมตัวอยาง   

                   ผูวิจัยไดไดเลือกตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจงตามวัตถุประสงฆ( purposive sampling)  3  วัด

คือ ประกอบดวยวัดท่ียังมีพระสงฆอยูจําพรรษา 2  แหง ไดแก วัดปรางค  วัดสุริยาเย็น และวัดราง 1 แหง  

ไดแก  วัดบน 

         1.3 เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 

                   เครื่องมือในรวบรวมขอมูลในการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงคใชแบบสํารวจ  ท่ีผูวิจัยได

ออกแบบเองจากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของ   การพูดคุยแลกเปลี่ยนความรูในการศึกษาแหลงศิลปกรรมของ

ชุมชน  

          1.4  เก็บรวบรวมขอมูล  

                      1) การรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ  โดยการศึกษาจากเอกสารวิชาการ( Documentary 

Research) วารสาร  บทความ รายงานการวิจัยท่ีเก่ียวของ  เพ่ือหาขอมูลท่ีเปนสวนประกอบในการศึกษาเรื่อง

นี้ใหมีความสมบูรณ  เพ่ืออธิบายลักษณะทางศิลปกรรม  ความสําคัญและคุณคาของสิ่งแวดลอมศิลปกรรม 

                        2) การศึกษาภาคสนาม   โดยใชการสํารวจรวมกับพระสงฆ  ผูรูทองถ่ิน 

             1.5  การวิเคราะหขอมูล   

                          นําขอมูลมาสรุปวิเคราะหอภิปรายผลโดยพรรณาวิเคราะห   
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 2.  วัตถุประสงค ท่ี 2.เพ่ือศึกษาบทบาทของพระสงฆในการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรม 

     การศึกษาวิจัยเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคท่ี 2  ผูดําเนินการวิจัยไดกําหนดระเบียบวิธีวิจัยดังนี้ 

         

        2.1 ประชากร  

                 พระภิกษุท่ีเปนเจาคณะผูปกครอง  เจาอาวาส  มัคคทายก ผูนําทองถ่ินอยางเปนทางการ   ใน

ตําบลพุดซา   

        2.2 กลุมตัวอยาง  

                         ผูวิจัยไดไดเลือกตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจงตามวัตถุประสงฆ( purposive sampling)   

12 ราย ประกอบดวยเจาคณะผูปกครองคณะสงฆตําบลพุดซา 1 รูป เจาอาวาสวัดท่ีเปนแหลงศิลปกรรม  2 

รูป ผูนําชุมชนอยางเปนทางการ 6 คน ผูนําชุมชนดานพิธีกรรมทางศาสนา 2  ราย  ผูรูทองถ่ิน  1 ราย  ดังนี้ 

ตารางที ่1 รายนามกลุ่มตัวอย่างประชากรทีศึ่กษา 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง/โทรศัพ/สถานท่ีติดตอ 

1 พระครูโฆษิตวรธรรม  เจาอาวาสวัดลําโพง  เจาคณะตําบลพุดซา 

2 พระธรรมธรประหยัด ฐติสโีล  เจาอาวาสวัดปรางค 

3 พระสุนทร  ธมฺมธโร ทําการแทนเจาอาวาสวัดสุริยาเย็น 

4 นายแสง      ชุมสันเทียะ  มัคคทายกวัดปรางค 

5 นายแถว      ตรีสันเทียะ  มัคคทายกวัดสุริยาเย็น 

6 นายเกรียงศักดิ์ นาคฤทัย  นายกองคการบริหารตําบลพุดซา 

7 นายโปย  รัตนพันธ  ประธานสภาองคการบริหารตําบลพุดซา 

8 นายอําภัย  ชูพุดซา    กํานันตําบลพุดซา 

9 นายประเสริฐ  คุมพุดซา    ผูใหญบาน  หมู 1 บานมะเดื่อ  ตําบลพุดซา 

10 นายจรูญ  ขอนพุดซา    ผูใหญบาน  หมู 2 บานพุดซา   ตําบลพุดซา 

11 นายมี  เทียมพุดซา    ผูใหญบาน  หมู 3 บานพุดซาริมบึง  ตําบลพุดซา 

12 พ .ต .ท .เผด็จศักดิ์  รัตนพันธ

  

ขาราชการตํารวจ     

แกนนํากลุมอนุรักษทองถ่ิน    ผูรูทองถ่ิน   

 

       2.3  เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 

              การศึกษาวิจัยไดใชแบบสัมภาษณก่ึงโครงสรางท่ีผูวิจัยไดสรางข้ึนเองจากการศึกษาทฤษฎี แนวคิด  

และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ   โดยมีแบสัมภาษณ 2 ชุด   

                1)แบบสัมภาษณพระสงฆ     มีประเด็นครอบคลุมในเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรม    

บทบาทพระสงฆ  แนวทางในการอนรุกัษและการมีสวนรวมของประชาชน 
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               2)แบบสัมภาษณผูท่ีเก่ียวของอ่ืน ๆ ท่ีไดเลือกเปนกลุมตัวอยาง 

 

 2.4  เก็บรวบรวมขอมูล  

        การเก็บขอมูลตามวัตถุประสงคนี้  ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการเก็บขอมูล  ดังนี้ 

                     1)  การศึกษาเอกสาร  ศึกษาขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับบทบาของพระสงฆ  เพ่ือใหไดภาพรวม

ของบทบาทพระสงฆท่ัวไป  อันจะนําไปสูการกําหนดกรอบประเด็นคําถามและสรางแบบสัมภาษณ 

                      2)  การสังเกตภาคสนามแบบมีสวนรวม    แลวบันทึกสรุป 

                      3) การสัมภาษณเชิงลึกประชาการกลุมตัวอยางท่ีเลือก  โดยบันทึกเสียงและสรุปวิเคราะห 

      2.5  การวิเคราะหขอมูล   

                                  นําขอมูลมาสรุปวิเคราะหอภิปรายผลโดยพรรณาวิเคราะห   

 3.  วัตถุประสงค ท่ี   3. เพ่ือหาแนวทางในการอนุรักษส่ิงแวดลอมศิลปกรรมทองถิ่น  โดย

กระบวนการการมีสวนรวมของพระสงฆและชุมชนท่ีสอดคลองเหมาะสมดวยภูมิปญญาของทองถิ่น 

          การศึกษาวิจัยเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคท่ี 3  ผูดําเนินการวิจัยไดกําหนดระเบียบวิธีวิจัยดังนี้ 

              3.1  ประชากร พระภิกษุท่ีเปนเจาคณะผูปกครอง  เจาอาวาส  มัคทายก ผูนําทองถ่ินอยางเปน

ทางการของตําบลพุดซา  ผูทรงคุณวุฒิ  ผูรูทองถ่ิน และประชาชนท่ัวไปในชุมชนตําบลพุดซา   

               3.2  กลุมตัวอยาง  ผูวิจัยไดเลือกตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจงตามวัตถุประสงฆ( purposive 

sampling)   ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ  ผูรูทองถ่ิน  พระสงฆ  ดังรายนามตามตารางท่ี 1  

               3.3  เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล   การศึกษาตามวัตถุประสงคนี้ ผูวิจัยใชการสัมภาษณ

ท่ัวไป และการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู    

                      3.4  การเก็บรวบรวมขอมูล     การเก็บรวบรวมขอมูล   ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการ   โดยเริ่ม

จากการสัมภาษณท่ัวไปและประชุมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู  ตั้งโจทกการพูดคุยเรื่องแนวทางในการอนุรักษ

สิ่งแวดลอมศิลปกรรมในตําบลพุดซา  โดยการมีสวนรวมของ พระสงฆและชุมชน  ผูวิจัยไดบันทึกสรุปการ

สนทนา  นําขอมูลมาสรุปวิเคราะหอภิปรายผลโดยพรรณาวิเคราะห       

               3.5 การวิเคราะหขอมูล   นําขอมูลมาสรุปวิเคราะหอภิปรายผลโดยกระบวนการเวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรู     และสรุปพรรณาวิเคราะห   

 

ข้อตกลงเบือ้งต้น 

 ขอมูลท่ีไดจากการศึกษา  เปนตัวแทนของกลุมประชากร 
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กรอบแนวคิด 

ในการศึกษาเรื่อง “บทบาทพระสงฆในการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมตําบลพุดซา ”  ครั้งนี้ผูวิจัยไดนํา

ทฤษฎี  แนวคิดทางวิชาการในเรื่อง โครงสรางหนาท่ีของพารสันส  (Talcott Partson: 1902-1979) แนวคิด

เก่ียวกับบทบาทของพระสงฆ  แนวคิดเก่ียวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรม  มาตั้งเปนกรอบแนวคิดหลัก

ในการศึกษาในประเด็นท่ีตองการ   คือ ศึกษาบทบาทพระสงฆในฐานะท่ีเปนสมาชิกของสังคมท่ีอาศัยบทบาท

เปนตัวเชื่อมในการมีปฏิสัมพันธกับชุมชน  ซ่ึงบทบาทของพระสงฆนั้น มิไดเกิดโดยไมมีเหตุหรือในสูญญากาศ  

แตจะเกิดข้ึนในบริบทของสังคมท่ีพระมีสถานภาพและแสดงพฤติกรรมตามสถานสภาพท่ีกําหนดไวแลว    

ความเขาใจในบทบาทของตนของพระสงฆจะเปนเครื่องชี้วัดความสําเร็จหรือลมเหลวของพระสงฆในสถานภาพ

ตาง ๆ  บทบาทของพระสงฆในการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมจะนําไปสูการหาแนวทางในการมีสวนรวม

ของชุมชนและพระสงฆในการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมทองถ่ิน 

 

 
ภาพที ่ 1 กรอบแนวคิด  

 

 

 
 

แนวทางการในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่น  

โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์และชมชน 

สังคม 

บทบาทพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมศิลปกรรม 

บทบาทพระสงฆ์ แนวคิดในการอนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อมศิลปกรรม 
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บทที ่4 ผลการศึกษา 

 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทพระสงฆในการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรม    ตําบลพุดซา อําเภอเมือง 

จังหวัดนครราชสีมา ”   ผูวิจัยไดศึกษาตามคําถามวิจัยท่ีกําหนดไว  โดยท่ีแตละประเด็นคําถามมีความ

เก่ียวเนื่องสัมพันธกัน  เริ่มจากขอมูลการศึกษาชุมชนตําบลพุดซา การศึกษาสิ่งแวดลอมศิลปกรรมทองถ่ิน โดย

ใชการสํารวจเพ่ือศึกษาสภาพการจัดเก็บหรือสภาพแวดลอม  การศึกษาเอกสารและเพ่ือศึกษาประวัติความ

เปนมา  ความสําคัญและคุณคา ขณะเดียวกันก็ศึกษาบทบาทของพระสงฆในการอนุรักษแหลงสิ่งแวดลอม

ศิลปกรรมและศึกษาแนวทางในการนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรม  โดยการสัมภาษณ  การสังเกต  การจัดเวที

แลกเปลี่ยนเรียนรูในชุมชน  ผูวิจัยเสนอผลการศึกษาตามประเด็นคําถามวิจัย ดังนี้ 

 

ข้อมูลการศึกษาชุมชนตําบลพดุซา 

  1. ท่ีมาของช่ือชุมชน 

             ตําบลพุดซาไดรับการประกาศเปนตําบล เม่ือป พ .ศ.2460 แตเดิมนั้นข้ึนอยูกับการปกครองตําบล

พลกรัง แตทางราชการเห็นวาตําบลพลกรังเปนตําบลท่ีมีพ้ืนท่ีขนาดใหญ จึงไดแยกหมูบานจํานวนหนึ่งออกไป

และตั้งเปนเปนตําบลพุดซา ซ่ึงชื่อนี้ยังไมทราบแนชัดวาคําวา “พุดซา”มีความหมายใดมีขอสันนิษฐานจาก

เอกสารราชการ  และการบอกเลาของผูรูทองถ่ินและผูเฒาผูแกหลายแนวคิด  เชน  

             1.1 คําวา “พุดซา” นาจะมาจาก “พุทรา”  หมายถึงตนไมชนิดหนึ่งท่ีนาจะมีมากในบริเวณนี้  เลย

ตั้งชื่อตามนั้น  ซ่ึงเปนไปตามทฤษฎีการตั้งชื่อบานนามเมืองของไทยโดยท่ัวไป   โดยมีหลักฐานตามเอกสารทาง

ราชการเดิมเขียนเปน  “พุทรา” เชน  เอกสารของกรมศิลปากรในการข้ึนทะเบียนโบราณสถานของวัดบน วัด

สุริยาเย็น  และวัดปรางค พ.ศ.2479 แตตอมาตามเอกสารทะเบียนโบราณสถานของกรมศิลปากรเชนกันท่ี

ประกาศซํ้า  พ.ศ.2526  เขียนเปน “พุดซา”  

             1.2 พุดซา อาจจะมาจากชุมชนนี้เคยเปนท่ีอยูของชาวลาว  คําวา “ซา” ในภาษาลาวอีสานหมายถึง  

การถือสาหาความ  เชน  “ อยาไปถือคนบาอยาซาคนเมา”   ชาวบานถ่ินอ่ืนจึงเห็นวาชุมชนนี้พูดคําวา “ซา”ก็

เลยเรียกวา “บานพูดซา”  และเปน “พุดซา”   

             1.3 พุดซา  อาจะมาจาก “พุทธทวารวดีนคร”  เพราะหลักฐานทางโบราณคดีตาง ๆ แสดงใหเห็นวา

ชุมชนนี้ตั้งมาตั้งแตสมัยทวารวดี   เดิมอาจเปนชื่อเรียกชุมชนหรือหัวเมืองแถบนี้   ซ่ึงนาจะเปนเมืองโบราณท่ี

ตั้งอยูในรอบๆ บริเวณพ้ืนท่ีบึงพุดซา  เพราะมีการขุดพบแนวกําแพงเมืองโบราณบริเวณวัดปรางคทอง 

ลักษณะการกอสรางนาจะเปนศิลปะของขอมยุคแรก เพราะใชหินศิลาแลงวางเปนฐานดานลางแลวจึงนําหิน

ทรายมาวางดานบนเพ่ือกอสรางเปนปราสาทหรือโบราณสถานอ่ืนๆ  อันเปนลักษณะของการกอสรางยุคนั้น    

เดิมคงเปน “พุทธทรา”  และเปน “พุดซา” ในท่ีสุด 
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             1.4 ตามตํานานชุมชนกลาววา  มีชาวบานหนีภัยสงครามาจากเมืองมอญสาวัตถี(ไมราบวาอยูท่ีใด)  

3 คน ชื่อ  พอใหญมวง พอใหญหงส แมใหญหมอ   ท้ังสามไดนําขาวมาปลูกและแพรพันธจนปจจุบัน   ไดพัก

อยูใตตนลั่นทมและตนยี่โถ  ตอมาไดสรางบานข้ึนบริเวณตนพุดซาจึงเรียกวา “บานพุดซา” จนปจจบุัน 

  แนวคิดในการสันนิษฐานเหลานี้ยังไมมีการยืนยันสรุปอยางแนชัด   แตถาวิเคราะหสังเคราะหตามการ

สันนิษฐานดังกลาวขางตน   ผูวิจัยเห็นวาขอท่ีเห็นตรงกันคือเสียงท่ีเพ้ียนจาก  “พุทรา”เปน “พุดซา” กับ

ตํานานพอใหญมวง เปนไปในทางเดียวกัน  และเปนไปไดวาภาษาราชการในยุคแรกเปนการนําภาษาไทยภาค

กลางมายัดเยียดใหภาษาถ่ิน  ซ่ึงเปนเรื่องปกติในยุคนั้น   ชาวบานอาจเรียก “พุดซา” หมายถึงตนไมชนิดหนึ่ง

มาแตเดิมอยูแลว  แตภาษาราชการเขียนใหเปน “พุทรา”   และปจจบุันกลบัไปเปน “พุดซา” อีก 

   นอกนี้จากบริเวณนี้ยังเคยเปนชุมชนของชาวมอญมาแตโบราณ   เพราะตามชื่อเรียกของชาวบานจะ

เรียกวา “พุดซามอญ”  หรือ “พุดซามอญดอนกระทิง ” เพ่ือใหแตกตางจากชื่อพุดซาอ่ืนท่ีอยูใกลเคียงกันคือ

บานพุดซา  ท่ีอยูหางออกไปทางตะวันออกเฉียงใตประมาณ  30 กิโลเมตร  ในชุมชนนี้ก็ยังมีพิธีกรรมตามความ

เชื่อท่ีสําคัญอันหนึ่งเรียกวา “พิธีเลี้ยงผีมอญ”  เปนพิธีท่ีใชรักษาผูปวยโดยใชการทรงผีบรรพบุรุษ     

        2. สภาพทางภูมิศาสตร 

      ตําบลพุดซา อําเภอเมืองนครราชสีมา มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง อยูระหวาง 180 - 

185 เมตร  ซ่ึงแบงลักษณะภูมิประเทศสวนใหญคอนขางเปนท่ีราบ มีพ้ืนท่ีครอบคลุมบริเวณบึงพุดซา และ

บริเวณหมูบานท้ังหมดท่ีมีอยูท้ังตําบล 

        3. ท่ีตั้ง  

     ท่ีตั้งสัมพันธ (Relation Location) ของตําบลพุดซา  ตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอําเภอ

เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  โดยอยูระหวางละติจูด 15 องศา  กับ ละติจูด 15 องศา 05 ลิปดา-

เหนือ และระหวาง ลองจิจูด 102 องศา กับ ลองจิจูด 102 องศา 05  ลิปดาตะวันออก   

          4. อาณาเขตติดตอ 

  ทิศเหนือ  ติดกับ  ตําบลสําโรง และตําบลกําปง อําเภอโนนไทย 

  ทิศใต   ติดกับ  ตําบลพลกรัง ตําบลปรุใหญ และตําบลหนองกระทุม  อําเภอเมือง 

นครราชสีมา 

  ทิศตะวันออก  ติดกับ ตําบลโคกสูง และตําบลจอหอ อําเภอเมืองนครราชสีมา 

  ทิศตะวันตก    ติดกับ ตําบลพันดุง  อําเภอขามทะเลสอ 
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ภาพท่ี 2  แผนท่ีตําบลพุดซา อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  แสดงอาณาเขตติดตอ 

ท่ีมาภาพ :  Google Earth 

         5.  ลักษณะประชากร 

        จํานวนประชากรของตําบล จํานวนประชากรท้ังสิ้น  11,654  คน เปนชาย 5,760  คน 

 เปนหญิง 5,894  คน  (ท่ีมาองคการบริหารสวนตําบลพุดซา, 2549) 

        6.  ลักษณะการปกครองและการบริหาร 

      6.1 การปกครอง 

                          ตําบลพุดซาปจจุบัน  มีท้ังหมด 18 หมูบาน ไดแกหมู 1 บานมะเดื่อ หมู 2 บานพุดซา 

หมู 3 บานพุดซาริมบึง หมู 4 บานดอนกระทิง หมู 5 บานบุกระทิน หมู 6 บานกลวย หมู 7 บานตะโก หมู 8 

บานละลมโพธิ์ หมู 9 บานสระโพธิ์ หมู 10 บานศีรษะชาง หมู 11 บานเขวา หมู 12 บานหนองยารักษ หมู 13 

บานลําโพง หมู 14 บานนอย หมู 15 บานละลมเหนือ หมู 16 บานดอนพัฒนา หมู 17 บานหนองยารักษเหนือ 

และหมู 18 บานลําโพงใต    โดยมีผูปกครองปจจุบัน(2550)ดังนี้   

 

ตารางที ่ 2  รายช่ือกาํนันผู้ใหญ่บ้าน ตําบลพุดซา 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง 

1 นายอําภัย  ชูพุดซา  กํานันตําบลพุดซา 

2 นายประเสริฐ  คุมพุดซา   ผูใหญบาน  หมู 1 บานมะเดื่อ 

3 นายจรูญ  ขอนพุดซา   ผูใหญบาน  หมู 2 บานพุดซา 

4 นายมี  เทียมพุดซา   ผูใหญบาน  หมู 3 บานพุดซาริมบึง 

5 นายธง  ยิ้มมะเริง   ผูใหญบาน  หมู 4 บานดอนกระทิง 

6 นายมูล  นูพลกรัง   ผูใหญบาน  หมู 5 บานบุกระถิน 
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7 นายบัว  นูพลกรัง   ผูใหญบาน  หมู 6 บานกลวย 

8 นายปรีชา  ทิพยแกว   ผูใหญบาน  หมู 7 บานตะโก 

9 นายวิโรจน  โพธิ์สูงเนิน   ผูใหญบาน  หมู 8 บานละลมโพธิ์ 

10 นายอําภัย  ชูพุดซา   ผูใหญบาน  หมู 9 บานสระโพธิ์ 

11 นายดี  รมพุดซา   ผูใหญบาน  หมู 10 บานศีรษะชาง 

12 นายเจริญ  นาคฤทัย   ผูใหญบาน  หมู  11 บานเขวา 

13 นายยงศธวัฒน  ตาลพุดซา  ผูใหญบาน  หมู 12 บานหนองยารักษ 

14 นายประเสรฐิ   ถือพุดซา    ผูใหญบาน  หมู 13 บานลําโพง 

15 นายยง  รัตนาพันธ   ผูใหญบาน  หมู 14 บานนอย 

16 นายชลอ  หนุนพลกรงั   ผูใหญบาน  หมู 15 บานละลมเหนือ 

17 นายกําปน  ศรีกําปง   ผูใหญบาน  หมู 16 บานดอนพัฒนา 

18 นายจิตติกร  รอดหม่ืนไวย   ผูใหญบาน  หมู 17 บานหนองยารักษเหนือ 

19 นายศิลา  เชิดพุดซา   ผูใหญบาน  หมู 18 บานลําโพงใต 

ท่ีมา: องคการบริหารสวนตําบลพุดซา, 2550 

      6.2 งานบริหาร 

                      เม่ือป พ.ศ. 2537 ไดรับการประกาศใหมีการองคการบริหารสวนตําบลพุดซา  มีรายนาม

ผูบริหารชุดปจจุบัน(2550) ดังนี้ 

 

ตารางที ่3  รายช่ือกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลพุดซา ปี 2550 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง 

1 นายเกรียงศักดิ ์นาคฤทัย   นายกองคการบรหิาร    

2 นายฉวี นอกพุดซา     ประธานกรรมการบริหาร 

3 นายมลเทียร  เหิดขุนทด  กรรมการบรหิาร 

4 นายสุนทร   รัตนพันธ  กรรมการบรหิาร 

5 นายโปย  รัตนพันธ  ประธานสภา 

6 นายประสทิธิ์ รัตนรักษ  รองประธานสภา 

7 นายไพทูล  แดนโคกสูง   เลขาสภา 

ท่ีมา: องคการบริหารสวนตําบลพุดซา, 2550 
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 7.  ขนาดพ้ืนท่ีของชุมชน 

      ตําบลพุดซา มีขนาดพ้ืนท่ีประมาณ  50.98 ตารางกิโลเมตร หรือ 31,864 ไร  แบงเขตการ

ปกครองออกเปน 18 หมูบาน ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 

  

ตารางที ่4  จํานวนหมู่บ้านและพืน้ที ่ของตําบลพุดซา อาํเภอเมืองนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา 

หมูท่ี ช่ือหมูบาน 
 พ้ืนท่ี  

ตร.ม. ตร.กม.  ไร 

1 บานมะเดื่อ        3,278,538  3.28      2,049  

2 บานพุดซา        1,560,644  1.56        975  

3 บานพุดซาริมบึง          198,222  0.20        124  

4 บานดอนกระทิง        1,086,475  1.09        679  

5 บานบุกระถิน        4,083,260  4.08      2,552  

6 บานกลวย        1,344,120  1.34        840  

7 บานตะโก          202,628  0.20        127  

8 บานละลมโพธิ์        5,020,433  5.02      3,138  

9 บานสระโพธิ์          159,431  0.16        100  

10 บานศีรษะชาง        5,327,214  5.33      3,330  

11 บานเขวา      12,448,205  12.45      7,780  

12 บานหนองยารักษ        2,453,859  2.45      1,534  

13 บานลําโพง        3,558,183  3.56      2,224  

14 บานนอย        3,658,820  3.66      2,287  

15 บานละลมเหนือ          176,808  0.18        111  

16 บานดอนพัฒนา        2,154,651  2.16      1,347  

17 บานหนองยารักษเหนือ        1,457,318  1.46        911  

18 บานลําโพงใต        2,814,559  2.82      1,759  

ท่ีมา : องคการบริหารสวนตําบลพุดซา, 2550 
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 8. การใชประโยชนท่ีดิน 

    ตําบลพุดซา มีพ้ืนท่ีประมาณ  50.98 ตารางกิโลเมตร หรือ 31,864 ไร ในป พ .ศ.2543 มีการใช

ประโยชนท่ีดินสวนใหญเพ่ือการเกษตรกรรม พ้ืนท่ีในการปลูกมันสําปะหลังมากท่ีสุด มีพ้ืนท่ี  2,362 ไร คิดเปน

รอยละ 39.33 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด รองลงมาใชเปนพ้ืนท่ีบึงพุดซา มีพ้ืนท่ี 2,198 ไร คิดเปนรอยละ 36.60 ของ

พ้ืนท่ีท้ังหมด  สวนท่ีท้ังหมูบานบนท่ีราบ มีพ้ืนท่ีนอยท่ีสุด มีพ้ืนท่ี 124 ไร คิดเปนรอยละ  2.06 ของพ้ืนท่ี

ท้ังหมด  2 (ณภัทร นอยน้ําใส,2550) 

          9. การคมนาคม 

             สามารถเดินทางเขาสูตําบลพุดซา  โดยทางทางสาย  วัดเลียบ-พุดซา  ระยะทาง  12  กิโลเมตรหรือ

เสนทางหลวงจังหวัด  หมายเลข  2198  สายโคกสูง – ขามทะเลสอ  ระยะทาง  20 กิโลเมตร    

          10. สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 

10.1 การประกอบอาชีพของประชาชนในตําบลพุดซา     อาชีพหลักของประชาชนในตําบลพุดซา

สวนใหญคือการทํานา  ซ่ึงสามารถทําไดปละ 1 ครั้ง  ตามฤดูกาล  โดยจะเริ่มไถหวานในเดือน พฤษภาคมถึง

ธันวาคม  พันธุขาวท่ีนํามาเพาะปลูกจะปลูกขาวเจาเปนหลัก   การคัดพันธุขาว  ชาวบานจะทําการคัดพันธุขาว

เองเพ่ือใชในการเพาะปลูกในแตละป   มีผลผลิตท่ีปริโภคไดตลอดท้ังปและเหลือพอไดขายเพ่ือเปนรายได

ภายในครอบครัว 

      การทําสวนผักก็เปนอีกอาชีพเสริมอยางหนึ่งทําใหชาวบานในบริเวณนี้ทําการเพาะปลูกรองลงมา

จากการทํานา  ดวยสภาพพ้ืนท่ีลุมและชุมน้ําเพราะมีบึงพุดซาและคลองตาง ๆ เชน คลองละลม-โพธิ์  คลอง

บริบูรณและคลองชลประทาน  จึงทําใหมีน้ําเพ่ือใชในการเพาะปลูกไดเกือบตลอดท้ังป  พืชผักสวนใหญท่ีนิยม

ปลูก ไดแก  ตนหอม  คะนา  กวางตุง ฯลฯ  นอกจากนี้ การรับจางท่ัวไป คาขาย รับราชการ ทําไร  ก็เปน

อาชีพรองลงไปจาการทํานา หรือชาวบานบางคนทําควบคูไปกับการทํานาดวย 

       จากการศึกษาสํารวจจะพบวาแหลงเงินทุนท่ีชาวบานนํามาใชในการผลิตจะไดมาจากการกูจาก 

ธกส . เปนสวนใหญ และเงินเก็บออมของชาวบานเอง และโดยเฉลี่ยแลวชาวบานจะมีรายไดครัวเรือนละ 

50,000  บาท/ปข้ึนไป  และมีหนี้สินเฉลี่ยประมาณ  20,000 – 30,000 บาท ตอครัวเรือน  (องคการบริหาร

สวนตําบลพุดซา, 2550) 

                  สวนปญหาในการประกอบอาชีพนอกจากทุนสํารองไมมี  เพราะมีแหลงน้ําท่ีพอเพียงตอเกษตร

ในการผลิตตลอดท้ังป   มีปญหาน้ําทวมบางในบางป 

     10.2 พืชเศรษฐกิจและสินคาท่ีสําคัญ   พืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญในตําบลพุดซาคือ ขาว  ตนหอมมัน

สําปะหลัง  คะนา  แตงกวา  โดยเฉพาะตนหอมนั้นพ้ืนท่ีตําบลพุดซาถือเปนแหลงผลิตรายใหญของจังหวัด

นครราชสีมา  สวนสินคาอ่ืน ๆ เชน มีกลุมอาชีพทําผานวม  บานหนองยารักษ  ท่ีผลิตผานวมคุณภาพดีและ
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เปนสินคา  OTOP  ท่ีนําไปหนายท่ีหางบิ๊กซี( Big C),  ตลาดแมกิมเฮง, ตลาดนัดเซฟวัน , และขายตลาดนัดทุก

วันศุกรท่ีบานตะโก 

     10.3 รานคาของชุมชนและตลาด     การคาขายแลกเปลี่ยนสินคาในตําบลพุดซามีสภาพท่ีเปน

ลักษณะก่ึงเมืองชนบท  ท่ีมีรานคาทุกประเภทท่ีสามารถหาซ้ือสินคาไดจํานวนมาก  ท้ังเครื่องอุปโภคบริโภค

ประจําวัน  เครื่องมือชางและกอสราง  สินคาและอุปกรณทางการเกษตร มีตลาดสําคัญ 3 คือ ตลาดสดท่ีบาน

ละลมโพธิ์  ตลาดบานลําโพง  ตลาดบานตะโก   

                        มีรานอาหารท่ีเปนท่ีนิยมของชาวบาน  และนักทองเท่ียว 3 แหง คือ 1)รานโกเนื้อยาง

เกาหลี หมู 9  บานสระโพธิ์  ต. พุดซา  2)รานเล็กโภชนา  หมู 9 บานสระโพธิ์  ต . พุดซา  เปนรานอาหารตาม

สั่ง  3) ครัวริมน้ํา  หมู  7  บานตะโก  ต.  พุดซา  เปนอาหารตามสั่ง 

                10.4  กลุมอาชีพ 

 1)กลุมทําเฟอรนิเจอร  บานลําโพง 

  2)กลุมเยาวชนปลูกผัก  บานละลมโพธิ์ 

 3)กลุมอาชีพสตรีสหกรณ  บานพุดซา 

 4)กลุมอาชีพทําผานวม  หนองยารักษ 

                10.5  อาชีพท่ีสืบทอดมาแตโบราณท่ีนาศึกษาในตําบลพุดซา 

          จากการสํารวจของผูวิจัยและการศึกษาของวาสนา ภานุรักษ   พบวามีอาชีพท่ีชาวพุด

ซาสืบทอดมาจากบรรพบุรุษหลายอยางท่ีนาสนใจ  และควรศึกษา(วาสนา ภานุรักษ, 2549)  ไดแก 

          10.5.1 การตีมีดบานลําโพง 

                        บานลําโพงมีความรูเรื่องการทํามีดท่ีสบทอดมาแตโบราณอยูมากมาย   

ลักษณะมีดของบานลําโพงจะไมเหมือนกับมีดของท่ีอ่ืน    บานลําโพงจะมีการตีมีดตามสภาพการใชงาน ถา

เปนงานหนักตัวมีดก็จะมีลักษณะใหญ     แตถาใชในการดายหญา  บานลําโพงจะทําดามมืดใหยาวเพ่ือสะดวก

ในการฟนหญา  หรือถาตัดไมบานลําโพงก็จะทําตัวมีดใหญข้ึนดามไมคอยยาวเทาไรเพ่ือสะดวกแกการใชงาน     

การตีก็ใชเทคโนโลยีพ้ืนบานแตมีเทคนิคพิเศษท่ีสืบทอดกันมาของใครของมัน  แตละบานมีแตละเทคนิคไมซํ้า

กัน   จึงเปนเรื่องท่ีนาศึกษาและสงเสริมของนักวิชาการและพัฒนาชุมชน 

          10.5.2  การปนหมอบานลําโพงใต 

                          การปนหมอของชาวบานลําโพงใต  มีเทคนิดการปนหมอดินเผาท่ีปน  การข้ึนดวย

มือ   แตปจจุบันมีผูสืบทอดไมมากนัก   จากกศึกษาสํารวจพบวาทียังทําเปนอาชีพเสริมมี  5 ราย และท่ียังทํา

สมํ่าเสมอมี 2 ราย คือ  ยายแปมอายุ 76 ป  และยายชิด อายุ 68 ป  ท้ังสองยายไดรับถายทอดความรูมาจาก

พอแม  และเริ่มทํามาตั้งแตวัยเด็กวัยสาว  โดยยายแปมเริ่มปนตั้งแตอายุ 20 ป   ยายชิดเริ่มทําตอนอายุ 10 ป  

ท้ังสองซ่ึงไดรับการสืบทอดวิธีการปนหมอมาจากบรรพบุรุษ   หากทําจริงจังโดยเฉลี่ยวันหนึ่งสามารถทําได

ประมาณ 20 - 100   ใบ  แลวแตขนาด  ราคาขายใบละ  4 -100 บาท  โดยจะมีพอคาเขามารับถึงท่ีบาน  ได

วัตถุดิบมาจากทุงนาของหมูบานและแกลบ  แลวนําไปเผาไฟ  มีอุปกรณชวยทําคือ หินดุ ซ่ึงไดมาจากการปน
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ดินเผาและไมลายตีหมอท่ีทํามาจากไม  โดยจะขายสงใหพอคาปละ 2 ครั้ง    พอคาท่ีมารับเขาจะขายสงใหกับ

รานทําขนม เชน รานขนมไทย และแตละครั้งสงประมาณ 1,000 ใบ ตอครั้ง  นอกจากปนหมอยังสามารถปน

แมพิมพขนมครก และปจจุบันก็ไมมีใครสืบทอดภูมิปญญานี้จากยายท้ังหลาย  จึงนาเสียดายภูมิปญญาดานนี้

ของชุมชน 

          10.5.3  การทําเครื่องจักสานโพงใต 

                                     การทําเครื่องจักสานบานลําโพงใตเปนอีกหนึ่งภูมิปญญาท่ีควรแกการศึกษาและ

อนุรักษ  ชาวบานสวนใหญสามารถทําเครื่องจักสานได สวนใหญจะทําไวใชเอง   แตท่ีสามารถทําไดดีและ

สามารถมีรายไดเสริมมีไมก่ีราย  เชน ตาใหญอายุ 78 ป เริ่มทําตอนอายุ 15 ป  โดยสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ

ของทาน  สามรถทําขายเปนรายไดสวนหนึ่งของครอบครัว   อุปกรณ  วัตถุดิบ  ก็ไดมาจากไมไผท่ีมีอยูภายใน

หมูบาน หรือบางครั้งก็ตองซ้ือมาทํา  แลวแตชวงเวลา เครื่องจักสานท่ีทําไดก็ไดแก  สุมไก ไซ ของใสปลา 

กระเชอ  ฯลฯ  ตาใหญทําเปนอาชีพเสริมหลังจากเสร็จจากการทํานา   หรือรับสั่งทําตามความตองการของ

ลูกคาในแตละชวงฤดูกาล 

      11. สถานท่ีสําคัญของตําบล 

     1)  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลพุดซา  เปนศูนยกลางการบริหารของตําบล  

      2)  วัดสุริยาเย็น  เปนวัดและโบราณสถาน  แหลงทองเท่ียวของชุมชน 

      3)  วัดปรางค   เปนวัดและโบราณสถาน  แหลงทองเท่ียวของชุมชน 

            4) บึงพุดซา เปนแหลงน้ําสําคัญ และเปนแหลงประวัติศาสตรตํานานท่ีสรางอัตลักษณใหกับชุมชน   

บึงพุดซาไดรับการจดทะเบียนเปนบึงสาธารณะตั้งแตป พ .ศ. 2472 เปนพ้ืนท่ีหวงหามไวสําหรับเลี้ยงสัตวและ

เปนแหลงน้ํา แตเดิมมีพ้ืนท่ีท้ังหมด 2,491 ไร ตอมาถูกชาวบานเขาไปบุกรุกจับจองเปนพ้ืนท่ีทําการเกษตร ทํา

ใหบึงพุดซาเหลือพ้ืนท่ีประมาณ 2,325 ไร  (ณภัทร  นอยน้ําใส, 2549) 

   บึงพุดซามีความหลากหลายทางชีวภาพมาก เปนแหลงท่ีอยูอาศัยของสัตวตาง ๆ โดยเฉพาะนกท้ัง

นกทองถ่ินและนกอพยพ  ทีมงานสารคดีสองโลกไดมาสํารวจบึงพุดซาเม่ือป พ .ศ.2535  พบวาบริเวณบึงพุดซา

เปนแหลงอาศัยของนกกระสาแหลงสุดทายของประเทศไทย 

  ตั้งแตป พ.ศ. 2544  กรมชลประทานไดทําการสํารวจและขุดลอก  เพ่ือเปนสวนหนึ่งของโครงการ

แกมลิง  ปองกันน้ําทวมตัวเมืองนครราชสีมา    และเก็บกักน้ําใวใชในฤดูแลง  โครงการระยะท่ีหนึ่งจะเสร็จ

ประมาณป  พ.ศ. 2550 

   ในปจจุบันบึงพุดซาถูกปกคลุมไปดวยตนธูปฤาษี และบางสวนถูกบุกรุกโดยชาวบานเพ่ือทํา

การเกษตร ทําใหไมสามารถใชประโยชนจากบึงพุดซาไดเต็มท่ี และถาหากปลอยไวอาจจะสงผลกอใหเกิด

ปญหาในดานตางๆ เชน การตื้นเขินของแหลงน้ํา ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการพัฒนาบึงพุดซาในรูปแบบท่ี

เหมาะสม เพ่ือการใชประโยชนตอไป  บึงพุดซามีภูมิประเทศท่ีเหมาะสมสําหรับการพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียว

เพราะอยูไมไกลจากตัวเมืองนครราชสีมามากนัก การคมนาคมสะดวกสามารถเดินทางโดยใชเสนทางสายโคก

สูง-ขามทะเลสอไปยังพ้ืนท่ีได  และยังมีแหลงโบราณสถานท่ีควรคาแกการศึกษา  จึงมีความพยายามจากหลาย
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หนวยงานท่ีจะใหบึงพุดซาเปนแหลงทองเท่ียว  แตก็ยังไมไดรับการปรับปรุงพัฒนาเทาท่ีควร (ณภัทร  นอยน้ํา

ใส, 2549) 

      12.  วัฒนธรรมประเพณี  และความเช่ือทองถิ่น 

                    ชาวบานตําบลพุดซามีประเพณีท่ีดีงามตามหลักพระพุทธศาสนา  และนอกจากยึดเอา

พระพุทธศาสนาเปนหลักแลว  ยังมีวัฒนธรรมและความเชื่อตาง ๆ   อีกหลายประการท่ีสืบทอดมาตั้งแตบรรพ

บุรุษ  ไดแก 

              12.1. ประเพณีทองถิ่นในรอบป  

                        ชาวตําบลพุดซาสวนใหญนับถือศาสนาพุทธประเพณีทองถ่ินท่ีถือปฏิบัติตอกันมาตั้งแต

บรรพบุรุษหลายชั่วอายุคนจึงผูกพันธอยูกับประเพณีของชาวพุทธ  ในรอบปจะมีประเพณีท่ีสําคัญ คือ 

                         12.1.1 ประเพณีข้ึนปใหม  1  มกราคม  งานข้ึนปใหมของประชาชนในชุมชนพุดซาเริ่ม

จาก ตอนเชา  มีการทําบุญตักบาตรท่ีวัดของแตละหมูบาน  หรืออบต.จัดทําบุยตักบาตรท่ีบริเวณหนา

สํานักงาน อบต. และตอนกลางอาจคืนมีการละเลนการแสดงความสามารถตางๆของชาวบาน  มีการคารวะขอ

ขมาขอพรผูใหญในหมูบานเพ่ือเปนศิริมงคล  ประเพณีข้ึนปใหมทําใหประชาชนในหมูบานมีความ สนุกสนาน

ราเริงในวันสงทายปเกาตอนรับปใหมดวยความสนุกสนาน 

                          12.1.2  ประเพณีสงกรานต    13 – 15 เมษายน  การจัดประเพณีสงกรานต จะจัดงาน

เหมือนกับประเพณีในภาคอีสานโดท่ัวไป  ตอนเชาจะมีการตักบาตรทําบุญเลี้ยงพระ และตอนบายถึงเย็นมีการ

รวมกันสรงน้ําพระพุทธรูป พระสงฆ สามเณร ตลอดจนคนแกคนเฒาพรอมท้ังรับคําอวยพรจากผูสูงอายุ 

ตอจากนั้นเปนการเลนสาดน้ําไปตลอดวัน การเลนสาดน้ําจะเลนติดตอกัน 3-4 วัน จึงยุติลง 

                           12.1.3 ประเพณีบุญเขาพรรษา   โดยเริ่มจากวันเพ็ญเดือน 8 วันอาสาฬหบูชา เปนวัน

เขาพรรษา จึงเรียกอีกอยางหนึ่งวาบุญเดือนแปด ตอนเชาประชาชนจะนําอาหารบิณฑบาตถวายพระสงฆ สวน

ในตอนบายจะมีการแหเทียนพรรษาโดย อบต. หรือโรงเรียนตาง ๆไปถวายวัด ตกเย็นชาวบานจะเดินทางไปวัด  

นําดอกไม ธูปเทียน ขาวสาร  ผาอาบน้ําฝนมารวมกันท่ีวัดของแตละหมูบาน  เม่ือพรอมกันแลวชาวบานจะพา

กันทําวัตรเย็น สมาทานศีล ฟงเทศน ถวายผาอาบน้ําฝน เวียนเทียนรอบพระสถูปเจดีย  หรือศาสนสถานสําคัญ

ของแตละวัด  เปนอันเสร็จพิธี  รุงข้ึนวันแรม 1 คํ่า เดือน 8 เปนวันเริ่มจําพรรษาของพระสงฆ  และระหวาง

พรรษา 3 เดือน ทุกวันพระ(วัน 8 คํ่า และ 14 หรือ15 คํ่า)  จะรวมกันถืออุโบสถศีล  ปฏิบัติธรรม  โดย

เฉพาะท่ีวัดบานลําโพงจะมีผูเขารักษาอุโบสถศีลมาก 

                          12.1.4   ประเพณีบุญออกพรรษา    โดยเริ่มในวันข้ึน 15 คํ่า เดือน 11 จึงเรียกอีกอยาง

หนึ่งวาบุญเดือนสิบเอ็ด  ตอนเชาทําบุญตักบาตรเทโวท่ีวัดของแตละหมูบาน     

                          12.1.5  ประเพณีบุญเทศนมหาชาติ    ระหวางการเขาพรรษาหรือหลังออกพรรษา

เล็กนอยบางหมูบานจะจัดประเพณีทําบุญมหาชาติ เม่ือกําหนดนัดหมายวันกันแลวก็จัดใหมีการเทศมหาชาติ  

อันเปนเรื่องราวของพระเวสสันดรท่ีบําเพ็ญทานบารมี   การจัดเทศมหาชาติจัดเปนประเพณีท่ีมีความสําคัญ
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มาก  ใชเวลาในการเตรียมการนาน ใชเงินทุนในแตละครั้งคอนขางสูง  ชุมชนตองรวมมือในการอยางพรอม

เพรียงจึงจะสําเร็จวัตถุประสงค 

                           12.1.6 ประเพณีลอยกระทง    ตรงกับวันท่ี 15 คํ่า เดือน 12 มีการจัดเตรียมกระทง 

โดยประชาชนในหมูบานรวมกันทํากระทงจากวัสดุในทองถ่ิน   พอตอนคํ่าก็จะนํากระทงลงไปลอยในสระน้ํา

สาธารณะของแตละหมูบาน  เปนการขอบคุณแมน้ําลําคลอง  มีการจัดงานรื่นเริงควบคูไปดวยโดย อบต.พุดซา  

                12.2  เรื่องเลาและตํานาน 

                          12.2.1 ตํานานบึงพุดซา 

                                  ตําบลพุดซามีบึงน้ําขนาดใหญเรียกวา  “บึงพุดซา”  ผูรูทองถ่ินและผูเฒาผูแก มี

ประวัติและเรื่องราวมากมายท่ีเลากันมาสูลูกหลาน  หลายเรื่องเปนตํานานลึกลับ  แตบางเรื่องก็อาจเปน

เหตุการณทางประวัติศาสตร  เชน 

                 1) เรื่องใบเสมาลอยน้ํา กลาวกันวา  เม่ือนานมาแลวบริเวณกลางบึงเคยมีใบเสมาหลาย

ใบ  มีขนาดใหญอาจเปนเมตรทําดวยหินศิลาแลง  มีใบเสมาบางอันลอยน้ําใด   

                  2) เรื่องเจาปูขุนองค  กลาวกันวา ปูขุนองคเปนเทพารักษประจําบึงพุดซา   เปนใหญ

กวาผีใด ๆ ในบริเวณนี้  ใครจะไปหาปลาในบึงจะตองบอกกลาว  แตกอนนั้นหากบอกวาจะหาแตพอกินก็จะได

เทานั้น  และหามจับปลามากเกินไป  มีศาลปูขุนองคอยูท่ีริมบึงดานทิสตะวันออกเฉียงให  เขตบานพุดซาริมบึง 

                 3)  เม่ือสมัยนานมาแลว สมัยคนใหญสูงแปดศอก  หมายถึง   รูปรางของคนสูงใหญมาก     

เมืองโบราณ(เมืองพุทธทราวดี)ท่ีเปนบริเวณบึงพุดซาปจจุบัน  เดิมมีความเจริญรุงเรืองมาก  ชาวบานทําขาว

ของเครื่องใชดวยทองคํา  ตอมาเกิดมีไฟบรรลัยกัลปเผาไหมวัดในเมืองและมีกระตายตัวหนึ่งวิ่งออกมา  

ชาวเมืองจึงฆากระตายตัวนั้นแจกจายกันกิน  ตอไมทราบเหตุอันใดเมืองเกิดลม  ชาวเมืองตายเกือบหมดเหลือ

เพียงแมกับลูกท่ีไมไดกินเนื้อกระตาย   ไดอาศัยอยูบนเกาะในบึง  ปจจุบันเรียกวาเกาะชาง  สองแมลูกไดไป

เก็บทองคําท่ีหลนกระจัดกระจายในบึงมาเก็บไวในวังกระทะขางเกาะท่ีอาศัยอยู  ภายหลังมีคนจากบานอ่ืนมา

ยืมไปใช  แมลูกก็อนุญาต  แตเม่ือเสร็จงานตองนํามาคืน  ภายหลังตอมาเม่ือมีคนมายืมแลวไมคืน  ทองคํา

ท้ังหมดก็อันตรธานหายไป  เม่ือเมืองลมก็เกิดเกาะหรือเนินดินข้ึนดานทิศตะวันออก  จึงมีการสรางวัดข้ึนท่ีนั่น

เรียกวาวัดออก  หรือวัดตะวันออก 

จากการศึกษาตํานานและการสํารวจ  พบวาบริเวณรอบๆบึงพุดซาจะพบวัดโบราณ 4 แหงคือ วัด

ปรางคทอง วัดสุริยาเย็น วัดฝาง(ปจจุบันเปนวัดรางอยูในบริเวณโรงเรียนพุดซาวิทยาคม) และวัดบน(ปจจุบัน

เปนวัดราง)  มีการขุดพบแนวกําแพงดานทิศใตของบึง  บริเวณวัดปรางค   จึงสันนิษฐานกันวาบึงพุดซานาจะ

เปนชุมชนเมืองเกาท่ีทรุดตัวลงเปนบึง  สวนความจริงในเรื่องตํานานเมืองลมนั้นยังไมสามารถยืนยันอะไรได  

และตํานานลักษณะนี้ก็มีท่ัวไปในชุมชนภาคอีสาน  เชน  ตํานานหนองหานนอย จังหวัดอุดรธานี  ตํานาน

หนองหานหลวง จังหวัดสกลนคร  เปนตน 
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            12.2.2 ตํานานศาลปูหงสยาหาน  บานกลวย 

                              ตํานานเลาวา สมัยกอนมีสองสามีภรรยาคูหนึ่ง  ชื่อนายหงส  กับนางหาน   

ซ่ึงเปนคนท่ีมีความเมตตากรุณา  เอ้ือเฟอเผื่อแผกับทุกคน  เม่ือมีใครเดือดรอนมาขอความชวยเหลือจากทาน

ท้ังสอง  ทานท้ังสองก็ษมารถใหความชวยเหลือไดจนทําใหชาวบานรักและศรัทธาในตัวทานท้ังสอง  เม่ือทาน

ท้ังสองเสียชีวิตลงชาวบานจึงไดสรางศาลข้ึนเพ่ือรําลึกถึงคุณงามความดีของทานท้ังสองและไดตั้งชื่อศาลวา  

ศาลปูหงสยาหาน     ดังนั้นความเชื่อวาผีตาปูหรือผีบรรพบุรุษมีอํานาจ มีอิทธิพลอยูเหนือชีวิตความเปนอยู

ของตน    สามารถใหความคุมครองปองกันภัยพิบัติตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึนแกตน ดังนั้นจึงตองมีการบูชา บวงสรวง

ศาลตาปูเปนประจําทุกป เพ่ือใหเกิดความรมเย็นเปนสุข 

         12.3 ความเช่ือทองถิ่น 

                       12.3.1 พิธีกรรมผีมอญ  บานพุดซา 

                                   “พิธีกรรมผีมอญ” เปนลักษณะเฉพาะท่ีเปนความเชื่อทองถ่ินชุมชนพุดซา  โดย

ชาวบานเชื่อวาโรคบางอยางไมสามารถรักษาโดยวิธีการปกติ  ไมวาจะเปนการรักษาแผนปจจุบัน  หรือแผน

โบราณ  จะตองนํามารักษาโดยพิธีกรรมแบบหนึ่งเรียกวา “พิธีกรรมผีมอญ” โดยใชคนทรง ดนตรี  การฟอนรํา  

การเสี่ยงทาย  และการถายโรคหรือสิ่งท่ีไมดีท้ังหลายไปยังไกท่ีใชเปนสัตวท่ีจะรับไป  พรอมท้ังการขับไลผีท่ีมา

ทําใหเกิดความเจ็บปวย  

                                   พิธีกรรมนี้นอกจากจะใชรักษาผูปวยแลวยังเปนกุศโลบายในการยึดโยง

ความสัมพันธของคนในชุมชน  การใหความเคารพเชื่อถือตอบรรพบุรุษ   เปนกรอบมาตรการความประพฤติ

ทางศีลธรรมเพราะการเขารับการรักษาโดยวิธีนี้  ผูเขารับการรักษาจะตองมีกรอบความประพฤติเปนพิเศษ  ซ่ึง

จะมีผลตอการักษาโรค เชน  ตองรักษาศีล 5 อยางเครงครัด  หามพูดปดเด็ดขาด   ไมใหคนอ่ืนยืมของในบาน

เปนตน 

   

การศึกษาส่ิงแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นในตําบลพดุซา อาํเภอเมอืง จังหวดันครราชสีมา  

การเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับแหลงสิ่งแวดลอมศิลปกรรมของตําบลพุดซา  ผูวิจัยไดใชการสํารวจ  

โดยสรางแบบสํารวจข้ึนเองตามประเด็นท่ีตองการอยางงาย   โดยนําแบบสํารวจใหพระสงฆภายในวัดท่ีศึกษา

ชวยสํารวจ  การสืบคนเพ่ืออธิบายลักษณะของงานศิลปกรรมใชการศึกษาจากการศึกษาเอกสารทาง

ประวัติศาสตรและโบราณคดี  รายงานวิจัยท่ีมีการศึกษาในตําบลพุดซา    และสืบคนเอกสารของกรมศิลปากร

จากเวปไซด   และการสอบถามจากผูรูทองถ่ิน  จากนั้นไดทําการสรุปผลการศึกษาตามแหลงศิลปกรรมท่ีศึกษา

ไดดังนี้  

1. วัดปรางค   
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  1.1 ดานกายภาพ 

                           วัดปรางค  หรือวัดปรางคทอง ตั้งอยูท่ีหมู   2 บานพุดซา ตําบลพุดซา อําเภอเมือง 

จังหวัดนครราชสีมามีเนื้อท่ี 22 ไร 1 งาน 60 ตารางวา   

                          สภาพท่ัวไปของวัดปรางค พ้ืนท่ีวัดปรางคมีลักษณะคลายรูปสามเหลี่ยม  โดยดานทิศ

เหนือและทิศตะวันตกโคงตามแนวถนนโคกกรวด-ขามทะเลสอ  ไมมีกําแพงก้ัน  ดานทิศตะวันออกเปนสระน้ํา

ใหญใชทําปะปาของหมูบานไมมีกําแพงก้ัน  อาศัยแนวขอบสระเปนอาณาเขตวัด  ดานทิศใตมีกําแพงซิเมนต

ก้ันตลอดแนว  ขนานไปกับทางสาธารณะของหมูบาน  แนวกําแพงยาวไปจากตะวันออกไปตะวันตกจรดถนน

โคกกรวด-ขามทะเลสอ 

         ประตูทางเขาวัดมี  2  ดานคือ   ประตูใหญทางทิศตะวันตก  ออกสูถนนโคกกรวด-ขามทะเลสอ   

ประตูดานทิศใตออกเขาสูหมูบาน 

 1.2 ส่ิงกอสรางท่ัวไป 

            วัดปรางคมีสิ่งกอสรางท่ีเปนศาสนสถานและอาคารใชสอยของวัดดังนี้ 

              1.2.1  พระอุโบสถ   ตั้งอยูดานทิศตะวันตกของวัดติดกําแพงดานทิศใต  เปนพระ

อุโบสถท่ีไดรับการบูรณะและดัดแปลงจากหลังเดิม  พระอุโบสถนี้ถือเปนศาสนสถานสําคัญของวัดและของ

ชุมชน  มีศิลปกรรมสําคัญคือ ใบเสมา 8 ใบตั้งอยูโดยรอบ   กลุมพระประธาน  8 องคภายในพระอุโบสถ  ฐาน

ชุกชขีองพระประธานท่ีประดับรูปแกะสลักรูป  12  ราศี    รอบพระอุโบสถมีกําแพงแกวโดยรอบ  นอกกําแพง

แกวดานทิศเหนือเปนถนนผานเขาไปตอนกลางของวัด  ดานทิศตะวันออเปนลานวัดกวางมีตนโพธิ์หนึ่งตน  

ดานทิศใตเปนพ้ืนท่ีตั้งธาตุบรรจุกระดูกของผูตาย  และมีเศษหินจากซากปราสาทวางระเกะระกะท่ัวไป  และ

ดานทิศตะวันตกเปนลานวัดตอไปถึงประตูใหญทางเขาวัด 

            1.2.2  หอระฆัง   วัดปรางคกําลังดําเนินการสรางหอระฆังใหม  ทรงไทยนิยม  

ตั้งอยูพ้ืนท่ีดานทิศใตของบริเวณวัด 

            1.2.3 กุฏิสงฆ ตั้งอยูดานทิศใตของบริเวณวัดคอนมาทางดานทิศตะวันตกเล็กนอย  

เปนกุฏิท่ีสรางข้ึนใหม  เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทยรวมสมัย  2 ชั้น  ชั้นลางเปนศาลาเอนกประสงค  

ใชรับแขก สวดมนต  ชั้นบนเปนหองพักสําหรับพระภิกษุสามเณร  ดานหลังของกุฏิตอเติมปนหองเก็บของ  

หองครัว  หองน้ําจนติดกําแพงดานทิศใต 

            1.2.4 ศาลาหลังเกาตั้งอยูดานทิศตะวันออกเฉียงให  เปหนศาลาไม  สภาพเกาชํารุด

มาก  ไมใชงานตามหนาท่ีแลว  ใชเก็บสิ่งของวัสดุตาง ๆ ทของวัด 

            1.2.5 ศาลาสวดศพ  ตั้งอยูทางดานเหนือของวัด  หันหนาเขาสวนกลาง 

            1.2.6 เมรุ  ตั้งอยูอานตะวันตกของวัด  หันหนาเขาสวนกลางของวัด 
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ภาพท่ี  3 แผนผังวัดปรางค  

ท่ีมา: โครงการวิจัย 

 

 1.3 ประวัติความเปนมา 

         วัดปรางค  หรือวัดปรางคทอง  ชาวบานเดิมเรียกวาวัดกลาง   พันธกับวัดตกหรือวัดสุริยา  

เย็น  ไมพบเอกสารใด ๆ ของวัดท่ีแสดงประวัติความเปนมาชัดเจน  พบเพียงตามเอกสารของกรมการศาสนา 

พ.ศ. 2525  ท่ีไดประกาศจัดตั้งวัดเม่ือ 5 เมษายน พ.ศ. 2080  และตามเอกสารของกรมศิลปากรท่ีข้ึนทะเบียน

เปนโบราณสถาน เอกสารการข้ึนโบราณสถาน  กรมศิลปากร ทะเบียนเลม 53 ตอน 34  เม่ือ  27 กันยายน 

พ.ศ. 2479  และประกาศซํ้าอีกครั้งเม่ือ วันท่ี 15 มีนาคม พ.ศ.2526 

 1.4  ตํานานการสรางวัด 

          ตามเรื่องเลาของชาวบานกลาววาวัดไดสรางมาตั้งแตสมัยมอญ สมัยคนใหญสูงแปดศอก  

หมายถึง  รูปรางของคนสูงใหญมาก   โดยปรากฏเปนตํานานพ้ืนบานอยูวา  เมืองพุทราวดีท่ีเปนบริเวณบึงพุด

ซาปจจุบัน  เดิมมีความเจริญรุงเรืองมาก  ชาวบานทําขาวของเครื่องใชดวยทองคํา  ตอมาเกิดมีไฟบรรลัยกัลป

เผาไหมวัดในเมืองและมีกระตายตัวหนึ่งวิ่งออกมา  ชาวเมืองจึงฆากระตายตัวนั้นแจกจายกันกิน  ตอไมเกิดเหตุ

เมืองลม  ชาวเมืองตายเกือบหมดเหลือเพียงแมกับลูกท่ีไมไดกินเนื้อกระตาย   ไดอาศัยอยูบนเกาะในบึง  

ปจจุบันเรียกวาเกาะชาง  สองแมลูกไดไปเก็บทองคําท่ีหลนกระจัดกระจายในบึงมาเก็บไวในวังกระทะขางเกาะ

ถนนโคกสูง-ขามทะเลสอ 

ถนนสาธารณะ 

แผนผงัวดัปรางค์ทอง

 

สระ

นํ้า 
 

เมรุ 
ศาลาสวด 

ศาลาการเปรีญเก่า 

หอ้งนํ้า 

กุฏิสงฆ ์ ปรางค ์อุโบสถ 

หอระฆงั 

โรงเก็บของ 

N 
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ท่ีอาศัยอยู  ภายหลังมีคนจากบานอ่ืนมายืมไปใช  แมลูกก็อนุญาต  แตเม่ือเสร็จงานตองนํามาคืน  ภายหลัง

ตอมาเม่ือมีคนมายืมแลวไมคืน  ทองคําท้ังหมดก็อันตรธานหายไป   

     เม่ือเมืองลมก็เกิดเกาะหรือเนินดินข้ึนดานทิศตะวันออก  จึงมีการสรางวัดข้ึนท่ีนั่นเรียกวาวัดออก  หรือวัด

ตะวันออก  ซ่ึงก็คือวัดปรางคปจจุบัน  นอกจากนี้มีวัดอีก 2 แหง  เรียกวา  วัดบนหรือวัดเหนือ  ปจจุบันเปน

วัดราง  และวัดตกหรอวัดตะวันตก  ปจจุบันคือวัดสุริยาเย็น 

      ผูเฒาผูแกเลาวาแตเดิมนั้นมีเสาสูงอยูกลางลานวัด   ยอดเสามีรูปหงส  ตอมาหายไปซ่ึงก็ไมทราบชัดวา

หายไปตั้งแตเม่ือไร    หากมีเสาลักษณะดังกลาวจริงก็แสดงวาวัดนี้เปนชุมชนมอญมากอน  และสอดคลองกับ

คําเรียกขานปจจุบันวา  “พุดซามอญดอนกระทิง” 

1.5 การปกครอง 

        วัดปรางคเปนวัดสังกัดมหานิกาย  ตําบลพุดซา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมามี

พระธรรมธรประหยัด  ฐิติสีโล (ชื่อเดิม  ประหยัด     นามสกุล  ราวพิมาย)  ตํารงตําแหนงตั้งแตพุทธศักราช  

2539 

1.6  ประชากร(ป 2550  ) 

          นอกพรรษา   พระภิกษุ    6  รูป  สามเณร – รูป  เด็กวัด/คนงานวัด  -  คน 

          ระหวางพรรษา  พระภิกษุ    6  รูป  สามเณร – รูป  เด็กวัด/คนงานวัด  -  คน 

1.7  ปะเพณ/ีพิธีกรรมสําคัญ 

         วัดปรางคมีประเพณีท่ีสําคัญของวัดนอกจากประเพณีตามเทศกาลปกติ  คือ การ

ทําบุญประจําปเทศนมหาชาติ  ซ่ึงอยูในชวงเวลาประมาณออกพรรษของทุกป   

 1.8 ความสําคญัของวัดตอชุมชน 

        วัดปรางคเปนสถานท่ีสําคัญของชุมชนและสัญลักษณของชุมชน เปนสถานท่ี

ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชุมชน   มีศาสนถานและโบราณวัตถุเกาแก    เปนสถานท่ีทองเท่ียวทองถ่ินท่ี

มีผูมาศึกษาเยี่ยมชมเปนประจํา 

    1.9  งานศิลปกรรมสําคัญในวัดปรางค  

          วัดปรางคเปนแหลงศิลปกรรมสําคัญของตําบลพุด ภายในบริเวณวัดพบโบราณสถาน      ชิ้นสวนของ

โบราณวัตถุ  ทีเปนงานศิลปกรรมท่ีสําคัญตาง ๆ  ดังนี้ 

         1.9.1 ปรางค  ทับหลังพระอินทรทรงชางเอราวรัณ   จิตรกรรมฝาผนัง 

                ปรางค เปนปราสาทแบบศิลปะขอมแบบบันทายศรี  นาจะมีอายุราวพุทธศตวรรตท่ี 

16(อนุวิทย  เจริญศุภกุล, 2529) แตไมมีเอกสารใดระบุวาสมัยใดและใครเปนผูสราง  

               ตามเอกสารของวัดท่ีรายงานเบื้องตนเก่ียวกับโบราณสถานโบราณวัตถุกลาววา เม่ือ  

พ.ศ. 2521  กรมศิลปากรไดทําการขุดแตง พบฐานบัวรองรับปราสาทอิฐ 3 หลัง  เรียงตัวในแนวแกนทิศเหนือ -

ใต  ประกอบดวยปราสาทสามหลัง สําหรับปราสาทประทาน (หลังกลาง ) และปราสาททิศเหนือพังท้ังหมด   

คงเหลือแตปราสาททิศใต  
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               ปจจุบันองคปราสาททิศใตท่ียังเหลืออยู  โผลจากพ้ืนดินตั้งแตระดับเหนือฐานบัว 

ความสูงจากพ้ืนดินประมาณ 4 เมตร แบงออกเปน 3 สวน คือสวนฐาน สวนเรือนธาตุและสวนยอด   มี

รายละเอียดดังนี้ 

              สวนฐาน ปจจุบันท่ีปรากฏตั้งแตระดับฐานบัว สูงประมาณ 30 เซนติเมตร  สวนฐานท่ีจมอยู

ใตดินจากเอกสารของวัดกลาววา เปนฐานท่ีกอสรางดวยหินศิลาแลงสูงประมาณเมตรเศษ  รองรับสวนฐานบัว

ปราสาท 3 หลัง  อีกชั้นหนึ่ง โดยมีบันไดข้ึนทางดานหนาทิศตะวันออกตรงกับปราสาทประธาน   ตามแบบการ

สรางศิลปะแบบบาเค็ง 

        สวนเรือนธาตุ   เปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยอไมสิบสองมุม  ขนาด 4x4  มีประตูทางเขาดานทาง

ทิศตะวันออก  อีกสามดานเปนประตูหลอก  เหนือประตูเขาเขาดานทิศตะวันออกนี้มีทับหลัง พระอินทรทรง

ชางเอราวัณ   ท่ีเสี้ยวของทับหลังมีสิงหมุขคาบทอนพวงมาลัย  ปลายทอนพวงมาลัยดานหนึ่งมวนลงมาจบใต

ชางเอราวัณ  อีกดานหนึ่งมวนลงท่ีปลายทับหลัง  และมีสิงหเต็มตัวคาบกานดอกบัว  ใตสิงหมุขมีลายใบไมมวน 

2 ชอ  มาบรรจบกันนี้ จุดบรรจบกันนี้มีท้ังหมด 3 ตําแหนงคือ ใตชางเอราวัณ 1 จุด ใตสิงหมุข 2 จุด  แตละ

จุดบรรจบกันนี้จะมีวงแหวนรัด  ซ่ึงเปนลักษณะแบบทับหลังนี้เปนของศิลปะขอมสมัยบาเค็ง  ถึงบันทายศรี  

(ราวครึ่งแรกของพุทธศตวรรษท่ี 16)  ท่ีปรากฏปจจุบันมีรองรอยท่ีไดรับการตกแตงภายและยกข้ึนประสาน

ดวยซิเมนต  นาจะยกข้ึนประดับหลังการขุดแตง 

                   ภายในเรือนธาตุ หรือหองปราสาท เปนหองสี่เหลี่ยมขนาด 2  x 2 เมตร ประดิษฐาน

พระพุทธรูปหินทรายท่ีชํารุดปางสมาธิองคหนึ่ง     สันนิษฐานวาเดิมคงประดิษฐานเทวรูปพระนารายณ  หรือ

พระพรหม  เพราะตามธรรมเนียมการบูชาในลัทธิไศวนิกายปรางคองคกลางจะประดิษฐานศิวลึงค    ดานซาย

และขวาประดิษฐานพระนารายณและพระพรหมณไมแนนอน   ถาหากองคท่ีเหลืออยูนี้เปนองคทิศใตจึงควร

ประดิษฐเทวรปูแบบนั้น  

 ภายในหองปราสาทมีภาพปาหิมพานตและตนนารีผล   เปนภาพจิตกรรมท่ีเขียนข้ึนใหมท่ีแสดงวาได

ปรับเปลี่ยนเปนอิทธิพลของพระพุทธศาสนาแลว  ภาพเขียนเปนภาพเขียนไทย  สีน้ํา  ยังไมมีหลักฐานและ

การศึกษาอยางจริงจังวาใชเทคนิคอยางไร 

   สวนเรือนยอด  เปนทรงเหลี่ยมหักมุม มีรองรอยเปนชั้นยอไมสิบสอง การศึกษาของอนุวิทย  

เจริญศุภกุล  (อนุวิทย  เจริญศุภกุล, 2529) สันนิษฐานวาเดิมคงเปนยอดปราสาท แบบบาปวนตอนตน  ตอมา

ถูกดัดแปรงดวยอิทธิพลศิลปะลาว  และผุพังไปตามกาลเวลา 
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ภาพท่ี  4 ปรางค วัดปรางคตําบลพุดซา 
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ภาพท่ี   5    ทับหลังพระอินทรทรงชางเอราวัณ  ปรางควัดปราง ต.พุดซา 

 

 
ภาพท่ี  6  พระพุทธรูป  จิตกรรมฝาผนัง ภายในเรือนธาตุปรางค  วัดปรางค ตําบลพุดซา 
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 1.9.2  ทับหลังรูปพระวิษณุทรงครุฑ  

         แผนหินทรายขนาดประมาณ 0.70 x  2.5 เมตร   สลักเปนรูปพระวิษณุทรงครุฑ

ก่ึงกลางสภาพสลักภาพพระวิษณุ (พระนารายณ)  ทรงครุฑยุดนาคสองตัวท่ีทอดยาวตลอดสองขางของทับหลัง

ทํานองเดียวกับลายพวงมาลัยทําเปนนาคสามเศียรซ่ึงหันหนาออกทางเบื้องหนา  และนาคแตละเศียรมีมงกุฎ

ลายใบไมเปนเครื่องประดับเหนือทอนพวงพวงมาลัยสลักเปนรูปใบไมมวนตั้งข้ึนถัดข้ึนไปบนสุดเปนลายกลีบบัว

ท่ีเบื้องลางทอนพวงมาลัยสลักรูปใบไมมวนหอยตกลงมาจนถึงแนวลางสุดสลักเปนแนวกลีบบัว การศึกษาของ

อนุวิทย  เจริญศุภกุล สันนิษฐานวาเปนศิลปะแบบบาเค็ง ลวดลายดังกลาวเหมือนกับทับหลังท่ีพบท่ีปราสาท

พนมวัน  อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  ในสมัยแรก  และท่ีปราสาทพนมบก  ในประเทศกัมพูชา  เปน

ศิลปะสมัยบาเค็ง อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 15 สอดคลองกับจารึกของพระเจาชัยวรมันท่ี 1  แหงอาณาจักรขอม  

ซ่ึงครองราชยในระยะนี้  (อนุวิทย  เจริญศุภกุล, 2529) 

      ปจจุบันทับหลังรูปพระวิษณุทรงครุฑ   เก็บไวบนศาลาวัดปรางคเพ่ือใหคนไดศึกษาและกราบไหว

ตามความเชื่อ 

 
             ภาพท่ี 7  ทับหลังรูปพระวิษณุทรงครุฑ  วัดปรางค  ตําบลพุดซา 

  

   1.9.3  ทับหลังพระอินทรทรงชางเอราวัณ 

                             แผนหินทรายขนาดประมาณ 0.70 x  2.5 เมตร   สลักเปนหนากาลทามกลางสาย

พันธุพฤกษา  หนากาลดังกลาวคลายกานของลายกานขดออกจากปากท้ังสองขางของชาง    ชอของลายกาน

ขดเวาข้ึนลงไปยังปลายทับหลังท้ังสองขางโดยปลายทับหลังสลับเปนรูปคณะหันหนาเขาสูลวดลายดานใน

ภายในลายกานขดยังสลักรูปสัตว  อันไดแก หงสหมา  และกวาง  แทรกอยูเปนระยะเก็บ อนุวิทยสันนิษฐานวา

เปนศิลปะแปรรปูตอนปลายในระยะเชื่อมตอแบบบันทายศรี (อนุวิทย  เจริญศุภกุล, 2529) 
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ภาพท่ี 8  ทับหลังพระอินทรทรงชางเอราวัณ 

  

 1.9.4. เทวดานพเคราะหฐานชุกชี 

            ติดอยูใตฐานซุกชี  ภายในอุโบสถ  เปนแผนหินทรายขนาด กวาง x ยาว  0.30 x 2.00 เมตร  

สลักเปนเทวดานพเคราะห   เนื่องจากแผนหินสลักชํารุดและเกามาก จึงสังเกตไดยากวาเปนเทวดานพเคราะห

องคใดแนนอน  เทาท่ีสังเกตไดนาจะประกอบดวย  1. พระอาทิตยทรงราชสีห  2. พระจันทรมา 3. พระอีสาน

ทรงโค 4.  พระวรุณทรงหงส  5.  พระอินทรทรงชางเอราวัณ  6.  พระยมทรงกระบือ  7.  พระอัคนีทรงแรด  

8.  พระราหูตัวขาดครึ่งทอน  9.  พระเกตุทรงสิงห  การเรียงเทวดานพเคราะหแบบนี้เปนลักษณะศิลปะขอม  

แตในศิลปะขอมนั้นยังไมมีขอจํากัดตายตัววาองคนั้นอยูในตําแหนงท่ีเทาใดตองพิจารณาพาหนะเปนสําคัญ   

 

 
ภาพท่ี 9 เทวดานพเคราะหฐานชุกชี  วัดปรางค 
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 1.9.5  รอยพระพุทธบาท 

            รอยพระพุทธบาทวัดปรางคมีขนาด 0.70 x 2.00 เมตร สรางดวยหินทรายขาว  ภายในรอย

พระพุทธบาทสลักเปนรูปมงคล 108 มีธรรมจักรอยูตรงกลาง  ปจจุบันเก็บไวบนศาลาวัดปรางค   ชาวบาน

สามารถกราบไหวบูชา  และปดทองได  และในงานบุญของวัดจะนําออกมาใหสักการะบูชาภายนอกศาลา  

                          ไมทราบชัดวาสรางรอยพระพุทธบาทวัดปรางคข้ึนสมัยใด หรือเคลื่อนยายมาจากท่ีใด 

เพราะคติการสรางรอยพระพุทธบาทนั้นมักจะเปนสัญลักษณแหงการละลึกถึงพระพุทธองควาสถานท่ี  ณ  

สถานท่ีนั้น ๆ พระพุทธเจาเคยเสด็จมา  จึงมักจะมีตํานานเลาเรื่อง แตรอยพระพุทะบาทวัดปรางคไมปรากฏ

เรื่องเลาตํานานใด ๆ  เก่ียวกับเรื่องนี้  เชน  รอยพระพุทธบาทท่ีจังหวัดสระบุรี  รอยพระพุทธบาทตาง ๆ 

หลายแหงตามเทือกเขาภูพาน เปนตน   

        รูปสัญลักษณมงคล 108 ในรอยพระพุทธบาทโดยท่ัวไปใชระบบตารางบรรจสุัญลักษณ

ตามตําแหนงและระเบียบท่ีแสดงแผนผังของจักรวาลตามคติความเชื่อ  คือ จัดพรหมโลก   และเทวดาโลกไว

เบื้องบนเหนือระดับยอดเขาพระสุเมร  โลกมนุษย  สัตวหิมพานต สระอโนดาต  ภูเขา  ทะเลสาบ  ตนไม  อยู

กลางมหาสมุทร  ท่ีลอมรอบและรองรับโลกมนุษยพรอมดวยสัตวน้ํา  อยูเบื้องลาง  ซ่ึงรอยพระพุทธบาทวัด

ปรางคทองก็ไดใชระบบตารางการแสดงมงคลของจักวาลเชนเดียวกัน  แตก็ไมอาจสันนิษฐานไดวาสรางข้ึนสมัย

ใด 

                                  

 

                  ภาพท่ี 10   รอยพระพุทธบาทวดัปรางค 

   

      1.9.6 ใบเสมารอบอุโบสถ   

              ใบเสมารอบอุโบสถวัดปรางคทําจากหินทรายขาว  มีลวดลายหลายแบบ  แผนใบเสมาดู

ออนชอยมีเอวคอด  ตรงเอวเสมามีตัวเหงาเล็ก ๆ  ยังไมมีกาบใบสูง  ดานสันตัวเหงาสลักเปนกลีบบัว  บางใบ
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สลักเปนรูปเทพพนม  บนแผนใบเสมามีแถบเสนกลางเปนอกเสมาและมีรูปสี่เหลี่ยมตะแคงอยูตรงกลางอก

ดานบนและดานลางเปนลายสามเหลี่ยมท่ีมีลวดลายตางกัน 2 แบบ  จากลักษณะผูรูทองถ่ินสันนิษฐานวานาจะ

มีอายุประมาณสมัยอยุธยาตอนปลาย   

  นอกจากใบเสมาท่ีสมบูรณท่ีใชปกเปนใบเสมารอบพระอุโบสถแลว  ยังมีชิ้นสวนท่ีแตกหักของ

ใบเสมาท่ีตกหลนอยูบริเวณวัดอีกหลายชิ้น 

 
ภาพท่ี 11  อุโบสถวัดปรางค 

 

 

 
ภาพท่ี 12 ใบเสมารอบพระอุโบสถ  วัดปรางค 
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                   1.9.7 จารึก   

จารึกรูปเสมาอยูแผนหนึ่งมีสภาพเลือนลาง  แตยังพอเห็นรองรอยอักษรอยูเล็กนอย   ตาม

เอกสารของกองจารึก ท่ีศึกษาโดยตรงใจ หุตางกูร และนวพรรณ ภัทรมูล   ในโครงการฐานขอมูลจารึกใน

ประเทศไทย ไดอางถึงการศึกษาของศาสตราจารย ยอรช เซเดส  ท่ีไดกลาวถึงจารึกนี้ในหนังสือ Inscriptions 

du Cambodge วา พบท่ีวัดตะวันตกในหมูบานพุทรา ราว 10 กิโลเมตร  ทางทิศเหนือของเมืองนครราชสีมา   

จารึกนี้ดูจะเปนการฝกหัดของนักจารึกยิ่งกวาเปนขอความอนุสรณอยางแทจริง  ตัวอักษรท่ีใชจะอยูในระหวาง

พุทธศตวรรษท่ี 15-16 จารึก บรรทัดท่ี 2 ไดระบุพระนาม "รุทรโลเก"  อันเปนพระนามของพระเจาหรรษวรมัน

ท่ี ๑ เม่ือสิ้นพระชนมแลว 

                  พระเจาหรรษวรมันท่ี ๑ นี้ทรงเปนโอรสของพระเจายโศวรมัน และครองราชยอยูระหวาง พ.ศ. 

๑๔๕๕ - ๑๔๖๕ ดังนั้นจารึกหลักนี้จึงนาจะถูกสรางข้ึนภายหลังชวงเวลาดังกลาว   

 จากการศึกษาของตรงใจ  หุตางกูร และนวพรรณ ภัทรมูล   พบวามีเอกสารท่ีเผยแพรจารึกบานพุดซาหลาย

ครั้ง และจารึกไดรับการข้ึนทะเบียนและกําหนดชื่อ  และรหัสตาง ๆ กัน  ตามหนวยงานท่ีศึกษา  คือ 

        1. กองหอสมุดแหงชาติ กําหนดเปน “นม. ๙“  

                  2. ในหนังสือ Inscriptions du Cambodge เลม ๖ กําหนดเปน “Stèle de Ban Phŭtsa (K. 

๓๙๖)” 

 3. ในหนังสือ ประชุมศิลาจารึก ภาคท่ี ๔ กําหนดเปน “หลักท่ี ๑๒๓ จารึกท่ีบานพุทรา  จังหวัด

นครราชสีมา”  

 4. ในหนังสือ จารึกในประเทศไทย เลม ๓ กําหนดเปน “จารึกบานพุทรา” 

จารึกบานพุดซาปจจุบันตั้งอยูภายในศาลาวัดพุดซา 

 
ภาพท่ี 13   จารึกบานพุดซา 
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         1.9.8 กลุมพระพุทธรูปพระประธานในพระอุโบสถ 

             ฐานชุกชีภายในพระอุโบสถวัดปรางค  ประดิษฐานกลุมพระพุทธรูปจํานวน  9 องค 

ประกอบดวยพระพุทธรูปหินทราย  7 องค พระพุทธรูปโลหะ/ทองเหลือง 2 องค  

             เม่ือศึกษาแลวพบวา พระพุทธรูปโลหะ/ทองเหลือง 2 องค เปนพระพุทธรูปสมัยใหม  ท่ีจะ

ไมขอกลาวถึงในงานวิจัยนี้ สวนพระพุทธรูปหินทราย  7 องค เปนพระพุทธรูปเกาแกศิลปะทวารวดี 

ประกอบดวย (ดูแผนผังการประดิษฐานพระพุทธรูปภายในพระอุโบสถวัดปรางคประกอบ) 

             1)พระปางหามสมุทรองท่ี1 องคกลาง  ขอเรียกในท่ีนี้วาองคประธานดวยประดิษฐานตรง

กลางกลุม มีขนาดความสูงประมาณ 1.50 เมตร  ทําดวยหินทราย 

            2) พระพุทธรูปปางสมาธิ ดานซายมือองคประธาน   มีขนาดหนาตักประมาณ  3 คืบ   

            3) พระปางหามสมุทรองคท่ี 2 ดานซายมือองคประธาน มีขนาด 1.30 เมตร   วางหลัง

พระพุทธรูปปางสมาธิ  

            4) พระปางหามสมุทรองคท่ี 3 ดานซายมือองคประธาน วางหลังองคท่ีมีพระปางหามสมุทร

องคท่ี 2  

            5) พระพุทธรูปปางสมาธิ ดานขวามือองคประธาน   มีขนาดหนาตักประมาณ  2 คืบ  

ประทับบนแทนสูง 

            6)พระปางหามสมุทรองคท่ี 4 ดานขวามือองคประธาน  ขนาด 1.40 เมตรวางหลังองคปาง

สมาธิ 

                         7)พระปางหามสมุทรองคท่ี 5 ดานขวามือองคประธาน  ขนาด 1.40 เมตรวางหลังองค

ปางสมาธิ และสองคืบ   

   จากการศึกษายังไมทราบแนชัดวานํามาจากท่ีใด คําบอกเลาของผูพบเห็นและเก่ียวของในวัด

ปรางค  ท้ังเจาอาวาส   มัคคทายก  ผูเฒาผูแก  บางวาเดิมคือพระประธานในพระอุโบสถหลังเดิม  บางวา

นํามาจากวัดบน  บางวานําออกมาจากปรางค   
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ภาพท่ี  14 แผนผังการประดิษฐานพระพุทธรูปภายในพระอุโบสถวัดปรางค 

 
            

 ภาพท่ี  15 กลุมพระพุทธรูปพระประธานในพระอุโบสถวัดปรางค 

 

พระพทุธรูปโลหะใหม่ 

พระพทุธรูปโลหะใหม่ 

พระปางหา้มสมุทร 
 องคท่ี์1 องคป์ระธาน 

พระปางหา้มสมุทร 
 องคท่ี์ 3 

พระปางหา้มสมุทร 
 องคท่ี์2 

พระปางหา้มสมุทร 
 องคท่ี์ 4 

พระปางหา้มสมุทร 
 องคท่ี์ 5 

พระปางสมาธิ พระปางหา้มสมาธิ 
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            1.9.9 ช้ินสวนหินอ่ืน  ๆ 

                   มีชิ้นสวนหินทรายวางอยูท่ัวไปในบริเวณวัด มีท้ังใบเสมา บัวคอเสา ยอดปรางค กลีบ

บัว ท่ีมีสภาพสวยงามไดรับการนําข้ึนไปเก็บตกแตงรวมกับทับหลัง  หนากาล  จารึก บนศาลาวัดปรางค  สวน

ท่ีชํารุดมาก  ไมมีรองรอยการแกะสลักอะไร  และไมสวยงามนําไปกองรวมกันไวท่ีใตตนโพธิ์ และรอบ ๆ พระ

อุโบสถ 

 
ภาพท่ี 16  ชิ่นสวนหินวางประกอบทับหลัง  และจารึกวัดปรางค 

 

 

 
ภาพท่ี  17  ชิ้นสวนหินรอบอุโบสถวัดปรางค 
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ภาพท่ี 18   ชิ้นสวนหนาบรรณหินทรายวางประดับหนากุฏิสงฆ  วัดปรางค 

 

 
       ภาพท่ี  19 ชิ้นสวนหินทรายวางใตตนโพธิ์   วัดปรางค 
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9.1.10  โบราณวัตถุอ่ืน ๆ   

                    ภายในกุฏิสงฆของวัดปรางค  มีโบราณวัตถุตาง ๆอีกหลายชิ้น  ยังไมไดมีการศึกษา

รายละเอียดความเปนมา  พระธรรมธรประหยัด  เจาอาวาสกลาววาของเหลานี้ไดมาจากการบริจาค  และเก็บ

สะสมไวตั้งแตเจาอาวาสองคกอน  ทานจึงนํามาเก็บใหเปนระเบียบ  ทางวัดกําลังรอผูเชี่ยวชาญเขามาศึกษา

และทําทะเบียน   ตัวอยางเชน แบบพิมพพระโบราณ  ชิ้นสวนเครื่องปนดินเผา 

 

 
ภาพท่ี 20 โบราณวัตถุท่ีจัดเก็บในตูวัดปรางค 
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ภาพท่ี 21 แบบพิมพพระโบราณ  วัดปรางค 

 

.  

ภาพท่ี 22  ตูพระธรรม  วัดปรางค 
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2. วัดสุริยาเย็น 

     2.1 ดานกายภาพ 

                    วัดสุริยาเย็น  ตั้งอยูท่ีหมู  1 บานมะเดื่อ  ตําบลพุดซา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

มีเนื้อท่ี 11ไร 546  ตารางวา  เขตวิสุงคามสีมากวาง 10.10  เมตร  ยาว 18.40  เมตร 

           พ้ืนท่ีวัดสุริยาเย็นมีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผายาวตามแนว ทิศเหนือทิศใต   มีกําแพง

ลอมรอบท้ังสี่ดาน  แตกําแพงดานตะวันตกไมสมบูรณ   กําแพงดานทิศใตและทิศเหนือติดกับท่ีบานของ

ชาวบาน  สวน  แนวกําแพงดานทิศตะวันออกและทิศตะวันตก  ขนานไปกับแนวถนนภายในหมูบาน 

           ประตูใหญของวัดมีซุมประตู   อยูดานทิศตะวันออก  คอนไปทางดานทิศใต   ในแนวกําแพง

เดียวกันมีประตูเล็กมีซุมประตู  และมีประตูดานทิศตะวันตกอีกหนึ่งประตู 

   2.2 ส่ิงกอสรางท่ัวไป 

             2.2.1 พระอุโบสถ  ตั้งอยูดานตะวันออกเฉียงใตของบริเวณวัด  เดินเขาประตูใหญอยูดาน

ซายมือ  เปนพระอุโบสถทรงไทยนิยม  มีกําแพงแกวลอมรอบ ขนาด 12 x22 เมตร และมีเขตวิสุงคามสีมา 

10.10X18.40 เมตร   สรางเม่ือประมารณ พ.ศ. 2525-2528  ไดรับวิสุงคามสีมาเม่ือวันท่ี 16  ตุลาคม 2528   

พระอุโบสถหลังนี้สรางแทนหลังเกาท่ีทรุดโทรม  พ้ืนท่ีกอสรางแมจะไมทับซอนกันท้ังหมดแตก็จําเปนตองรื้อ

ถอนหลังเกา   

         ดานหลังพระอุโบสถ(ตะวันตก) สรางเปนศาลาเล็กสองหลังท่ีมุมกําแพง  ทิศใตและทิศเนือ  ใช

ประดิษฐานพระพุทธรูปเกาแกของวัดท่ีทําจากหินทราย 

         ท่ีสําคัญท่ีสุด  ใบเสมารอบพระอุโบสถ   8 ใบเปนของเดิมจากพระอุโบสถหลังเกา  ทําจากหินทรายมี

ลวดลาย  แตเนื่องจากถูกขัดใหมตอนนํามาใชเม่ือการสรางอุโบสถ  ทําใหลวดลายไมชัดเจน 

                        2.2.2  กุฏิสงฆ  เปนอาคารไมเกาแกหลังใหญขนาดประมาณ  30 x40 เมตร ยาวตามแนว

ทิศเหนือ-ทิศใต  ตั้งอยูตอนกลางของพ้ืนท่ี  ตัวกุฏิยกพ้ืนสูง  2.5 เมตร  มีบันไดข้ึนหลักดานทิศตะวันออก  ใต

ถุนดานอาคารเปนพ้ืนท่ีอเนกปกระสงค  เก็บอุปกรณตาง ๆ  และวางมานั่ง  เตียง  ตั่ง   สําหรับพักผอน  

ดานบนแบงเปนหองพักพระภิกษุสามเณร  หองเก็บของ   รวม 10  หอง  และมีหองโถงโลงใชเปนท่ีรับแขก  

สวดมนต  ดานทิศเหนือของกุฏิมีการตอเติมเปนหองเก็บของ  หองครัวและหองน้ํา 

           2.2.3  ศาลาการเปรียญตั้งอยูดานทิศเหนือของบริเวณวัด  เปนอาคารชั้นเดียวขนาด

ประมาณ  15x20 เมตร  ประตูทางเขาดานทิศเหนือเปนประตูเหล็กเลื่อนปดเปด  ดานทิศตะวันตกไดตอเติม

เปนหองครัว  หองเก็บของและหองน้ํา 

            2.2.4 ศาลาเอนกประสงค/ศาลาสวดศพ ตั้งอยูดานใตของบริเวณวัด  ถัดจากพระอุโบสถไป

ทางทิศตะวันตก  เปนอาคารชั้นเดียว  มีผนังสามดาน  ดานหนาซ่ึงหันไปดานทิศเหนือเขาหาบริเวณกลางวัดมี

ประตูเหล็กปดเปดตลอดอาคาร 
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           2.2.5 เมรุ  ตั้งอยูดานทิศใต  เยื้องถัดจากศาลาเอนกประสงคไปดานตะวันตก  เปนเมรุเผาศพ

สรางดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 
 

ภาพท่ี 23  แผนผังวัดสุริยาเย็นปจจุบัน 

 

  2.3.  ประวัติความเปนมา 

 วัดสุริยาเย็น หรือวัดตะวันตกตามชื่อท่ีชาวบานเรียก   ไมปรากกฎแนชัดวาชื่อวัดสุริยาเย็นใชมาพรอม

กับการตั้งวัดครั้งแรก  หรือมาเปลี่ยนภายหลัง    แตท่ีสามารถเขาใจไดวาทําใมชาวบานวาวัดตก   เพราะ

เนื่องจากตั้งอยูดานทิศตะวันตกของชุมชนพุดซาโบราณ  และมีความสัมพันธกับวัดอ่ืน  ๆ  คือ  วัดกลางหรือ

วัดปรางคทองปจจุบัน  วัดเหนือหรือวัดบนเปนวัดรางในปจจุบัน  สวนวัดใตไมปรากฏหลักฐานวาเปนท่ีใด  

หรือวัดใด 

ถน
น

ส
าธ

าร
ณ

ะ 
แผนผงัวดัสุริยาเยน็ 

ถน
น

ส
าธ

าร
ณ

ะ 
เมรุ 

ศาลาสวด 

หอ้งนํ้า 

อุโบสถ 

กฏิุสงฆ ์

ศาลาการเปรียญ 

N 

โรงครัว 

หอระฆงั 
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 ตามเอกสารของวัดท่ีเปนทะเบียนวัดของกรมการศาสนา  พ.ศ. 2525  บันทึกประกาศจัดตั้งวัดเม่ือ  

20  มีนาคม พ.ศ. 2203  ชื่อวัดสุริยาเย็น 

 ตามหลักฐานทางโบราณคดีท่ีพอจะสันนิษฐานวาสรางสมัยใด   เชน  ใบเสมาหินทราย  พระพุทธรูป

หินทราย      ซ่ึงนักโบรารณคดี/นักประวัติศาสตรศิลปท่ีศึกษาเก่ียวกับใบเสมาสันนิษฐานวาใบเสมาเหลานนี้

นาจะมีอายุสมัยทวารวดี  คือประมาณ  พ.ศ. 1300  (ปรีชาวุฒิ  อภิรติง , 2550)   แตก็มีความไมชัดเจน

พอท่ีจะกําหนดไดอยางแนชัด  เนื่องจากเสียหายจากการกอสรางซอนทับกันสมัย    

 ถาเปนไปตามหลักฐานและขอสันนิษฐานนี้วัดก็นาจะสรางมาตั้งแตสมัยทวารวดีวดี  คือประมาณ  

พ.ศ. 1300    เปนตนมา   

  ตามหลักฐานเอกสารแสดงวา ป พ.ศ. 2479  กรมศิลปากรไดมาสํารวจและไดข้ึนทะเบียน

โบราณวัตถุ  เม่ือ 27  กันยายน พ.ศ. 2479    และประกาศซํ้าในป อีกครั้ง  เม่ือ  21 กันยายน พ.ศ. 2541 

 ป พ.ศ. 2494  พระครูซอน ฐิตสมฺปนฺโน ไดรับการแตงตั้งเปนเจาอาวาส  ทานไดบูรณะซอมแซมพระ

อุโบสถ  เสนาสนะตาง ๆ ของวัด  

 ประมาณป พ.ศ. 2508 -2513 มีพระภิกษุรูปหนึ่งซ่ึงเปนลูกหลานของบานพุดซาชื่อ พระมหาเหมือน  

มหาวีโร  ไดไปศึกษาปริยัติธรรมท่ีกรุงเทพมหานคร ไดกลับมาใหแนวคิด  และนําชาวบานในการ

บูรณปฏิสังขรณวัดบานเกิด   จนวัดมีความเจริญรุงเรือง  มีกุฏิ  ศาลา  ท่ีใชสอยมาจนปจจุบันนี้  แตนาเสียดาย

วาพระมหาเหมือนทานไดมรณภาพเร็วตั้งแตอายุยังนอย   งานของทานจึงยังไมเสร็จสิ้น  พระครูซอนซ่ึงเปน

เจาอาวาส   ก็ชราภาพมากและสุขภาพไมดีจนปจจุบัน(2550) 

 ป พ.ศ.2528 พระอุโบสถหลังใหมสรางเสร็จ และไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาเม่ือ 16  ตุลาคม  

2528  

 ในชวง ป พ.ศ. 2539 -2543ไดสรางเมรุ  และศาลาเอนกประสงค(ศาลาสวด) 

  

2.4 เรื่องราวปรัมปราของวัดสุริยาเย็น 

                   มีเรื่องราวเลาสืบตอกันมาของวัด 2  เรื่อง  เรื่องแรกเปนเรื่องของหินศิลาลายแทงซ่ึงเชื่อกันวา

นาจะเปนลายแทงสมบัติ   จารึกเปนภาษาขอมและมีสัญลักษณแปลก ๆ ตอมาไดหายไปจากวัด   เรื่องท่ีสอง

เปนเรื่องของพระพุทธรูปเกาแกเรียกวาพระศิลาแลง   เปนพระพุทธรูปศักดิสิทธิ์ของวัด    มีคนมาขอเชาโดย

บอกวาจะนําไปซอมดวยเงินจํานวน 20,000 บาท  และไดนําเงินนั้นไปสรางกุฏิ  และพระพุทธรูปนั้นก็ไมได

กลับมาท่ีวัดอีกเลย 

     2.5 การปกครอง 

                วัดสุริยาเย็นเปนวัดสังกัดมหานิกาย   ตําบลพุดซา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ปจจุบันมี

พระครูซอน ฐิตสมฺปนฺโน  เปนเจาอาวาส   ทานไดรับตําแหนงเจาอาวาส ตั้งแตป พ.ศ. 2494  พระสุนทร    

ธมฺมธโร  เปนผูชวยเจาอาวาส 

          2.6 ประชากร(ป 2550-51)   
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                   นอกพรรษา   พระภิกษุ    6  รูป  สามเณร – รูป  เด็กวัด/คนงานวัด  -  คน 

                  ระหวางพรรษา  พระภิกษุ    6  รูป  สามเณร – รูป  เด็กวัด/คนงานวัด  -  คน 

 2.7 ความสําคัญของวัดตอชุมชน 

      วัดสุริยาเย็นเปนสถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชุมชน   เปนสถานท่ีสําคัญของชุมชนใน

ดานศาสนถานท่ีเกาแก   

  2.8  ส่ิงแวดลอมศิลปกรรมท่ีสําคัญของวัดสุริยาเย็น 

         วัดสุริยาเย็นแมจะไดรับการข้ึนทะเบียนวาเปนโบราณสถาน แตภายในวัดไมปรากฏรองรอย

สิ่งกอสรางทางสถาปตยกรรมท่ีเปนงานศิลปกรรมสําคัญสําหรับโบราณสถานโดยท่ัวไป  พบเพียงงาน

ประติมากรรมพระพุทธรูปเพียงเล็กนอย  แตก็ทรงคุณคาทางดานประวัติศาสตร   โบราณคดี  และการศึกษา

ทองถ่ิน  งานศิลปกรรมดังกลาวประกอบดวยสิ่งตาง ๆ  ดังนี้ 

         2.8.1 พระพุทธรูปนาคปรก 

              พระพุทธรูปหินทรายปางนาคปรก  ขนาดหนาตักประมาณ 1 ศอก  ประดษิฐานบน

แทนหิน  โดยมีแทงสลักสอดลงกลางแทน ถือวาเปนพระพุทธรูปท่ีมีความสมบูรณและงดงามองคหนึ่ง  

ผูเชี่ยวชาญทางศิลปะและโบราณคดีลงความเห็นวาเปนศิลปะทวารวดี   ปจจุบันมีทองคําเปลวปดท้ังองค 
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ภาพท่ี 24 พระนาคปรก  วัดสุริยาเย็น ตําบลพุดซา 

  

   2.8.2 พระพุทธรูปหินทรายภายในซุมหนาพระอุโบสถวัดสุริยาเย็น 

           หนาพระอุโบสถของวัดสุริยาเย็นไดสรางซุมระเบียง  2 หลัง  ซุมดานทิศตะวันออก

เฉียงใตภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหินทราย  2  องค  องคท่ีหนึ่งดานทิศใตซายมือ เปนพระพุทธรูปปาง

หามสมุทร สรางดวยหินทรายขาว  สภาพชํารุดมาก ปรากฏตั้งแตสวนพระชานุ(เขา)ข้ึนไป  ขนาดท่ีเหลือ

ประมาณ  2 เมตร  และมีรองรอยการตกแตงใหมีสภาพเรียบรอย  โดยนําปูนซิเมนมาประสานตอพระหัตถใหม    

องคท่ี 2 ดานทิศเหนือขวามือ  เปนพระพุทธรูปปางหามสมุทรสรางดวยหินทรายขาว  เชนกับองคแรก   แต

สภาพสมบูรณ  ขนาดประมาณ  1.20 เมตร   มีทองคําเปลวติด 
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 ภาพท่ี 25  พระพุทธรูปหินทรายภายในซุมหนาพระอุโบสถวัดสุริยาเย็น 

  

                  2.8.3 ใบเสมารอบพระอุโบสถ 

            พระอุโบสถของวัดสุริยาเย็นสรางเสร็จเม่ือ  ป พ.ศ. 2525  รอบพระอุโบสถมีใบ

เสมาทําจากหินทรายขาว 8 แผน จากการบอกเลาของพอหลอ  ทวีพุดซา  ตัวแทนมัคคทายกวัดและผูรูทองถ่ิน 

ทราบวาเปนใบเสมาของเดิมจากพระอุโบสถหลังเกา   ท่ีชางไดตกแตงขัดใหม ดวยเหตุผลวาลายไมสวย  และ

เปนคราบตระใครน้ําสีดํา เดิมจะมีตัวอักษรจารึก  และลวดลายประดับ 
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ภาพท่ี  26  ภาพพระอุโบสถวัดสุริยาเย็น 

      
 

ภาพท่ี 27 ภาพพระอุโบสถวัดสุริยาเย็นและใบเสมา 

   

             2.8.4 พระพุทธรูปปางนาคปรกในกําแพงแกววัดสุริยาเย็น 

         ในกําแพงแกวดานทิศเหนือของพระอุโบสถพบพระพุทธรูปหินทรายปางนาคปรก  ขนาด

หนาตัก 1 คืบ  สภาพชํารุด  ไดรับการตกแตงโดยใชปูนซิเมนตประสานชิ้นสวนตาง ๆ ใหครบองค  องคพระ

ตั้งอยูบนแทนปูน  มีการจัดวางเหมือนแทนบูชา  จากคําบอกเลาของพอหลอ ทวีพุดซา  บอกวาเปนชาวบานผู
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ศรัทธานํามา  แตจากท่ีใดไมปรากฏและติดตอผูนํามายังไมได   คาดวานาจะนํามาเพ่ือทําการบูชารวมกับ

กระดูกของบรรพบุรุษ  เพราะบริเวณกําแพงแกวของนั้นจะเชองสําหรับใสกระดูกบรรพบุรุษของชาวบาน 

 

 

 
ภาพท่ี 28  พระพุทธรูปปางนาคปรกในกําแพงแกววัดสุริยาเย็น 

 

2.8.5  โบราณวัตถุอ่ืนๆ  

             มีโบราณวัตถุอ่ืน ๆ อีกหลายชิ้นในวัดสุริยาเย็น  เชน ชิ้นสวนในเสมา  ชิ้นสวนหิน  เปนตน 

 
ภาพท่ี 29   ชิ้นสวนใบเสมาวัดสุริยาเย็น ตําบลพุดซา 
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3. วัดบน  

        3.1 ดานกายภาพประวัติความเปนมา 

                           วัดบนเปนวัดราง มีสภาพเปนเนินดิน เนื้อท่ีประมาณ  2 ไร  ดานทิศใตของพ้ืนท่ี  มีเนิน

ดินสูงประมาณ  3 เมตร  ขนาดกวาง x ยาว  10 x 20 เมตร นักโบราณคดีไดสันนิษฐานวาเปนวิหารหรือ

อุโบสถ  ดานทิศตะวันตกของซากอุโบสถมีฐานซุกชีกอดวยอิฐปนหิน  พ้ืนรอบอุโบสถกอดวยอิฐขนาดใหญ

ประมาณกวาง 15x8  เซนติเมตร หนา 5 เซนติเมตร   หินท่ีนํามาสรางอุโบสถก็สันนิษฐานวามาจากปราสาท

แหงใดแหงหนึ่ง  เชน  อาจมาจากปรางควัดปรางค    หรือปรางคอ่ืน ๆ ท่ีใกลเคียง  

                           ในบริเวณเนินดินตนมีไมใหญข้ึนมาก  มีชิ้นสวนงานศิลปกรรม  โบราณวัตถุ  วางอยูใน

บริเวณไมมากนัก  ชาวบานเลาวาไดขนยายชิ้นสวนท่ีงามและสมบูรณไปไวท่ีวัดสุริยาเย็นและวัดปรางค 

                3.2 ประวัติความเปนมา 

              เนื่องจากวัดบนเปนวัดราง  จึงมาสามารถทราบไดวาวัดบนมีประวัติความเปนมาอยางไร  

ทราบแตเพียงตํานานท่ีเก่ียวเนื่องกับบึงพุดซา  (ดูเรื่องเลาและตํานาน  หนา 29 )  และตามเอกสารของกรม

ศิลปากรไดประกาศเปนโบราณสถานเม่ือวันท่ี 27 กันยายน พ.ศ. 2479  ประกาศซํ้าเม่ือวันท่ี 28 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2530  

  

 
ภาพท่ี 30  เนินดินโบราณสถานวัดบน ตําบลพุดซา 
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ภาพท่ี 31  ชิ้นสวนหิน   บริเวณเนินดินโบราณสถานวัดบน ตําบลพุดซา 

 

การศึกษาบทบาทของพระสงฆใ์นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มศิลปกรรมทอ้งถ่ิน ตําบลพุดซา อําเภอเมือง 

จังหวัดนครราชสีมา 

 การเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับบทบาทพระสงฆ  ผูวิจัยไดสัมภาษณแบบเจาะลึก  เพ่ือใหทราบถึง

แนวคิดของพระสงฆเก่ียวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรม   รูปแบบและวิธีการเก็บรักษางานศิลปกรรม  

การสรางจิตสํานึกในการดูแลรักษาแหลงศิลปกรรม  กิจกรรมหรือโครงการท่ีไดทําเพ่ือการอนุรักษ เหตุปจจัย

ตางๆ ท่ีมีผลใหพระสงฆตองแสดงบทบาทการอนุรักษ  โดยผูวิจัยไดสัมภาษณดวยแบบสัมภาษณก่ึงโครงสราง

(Semi-structured Interview) ซ่ึงไดจัดกรอบประเด็นท่ีตองการ  รูปแบบการสัมภาษณใชลักษณะอยางไม

เปนทางการโดยเพียงแจงวาเปนการสัมภาษณและขอบันทึกเทปเพ่ือเก็บขอมูล  ผูถูกสัมภาษณจะเลาหรือแสดง

ความเห็นไดอิสระ  และเชื่อมโยงถึงเรื่องท่ีเก่ียวของได    ผูวิจัยไดสัมภาษณ  พระภิกษุ  ผูนําชุมชน  ผูรูทองถ่ิน  

มัคทายกวัด  ตัวแทนชาวบานท่ีเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู   ดังรายนามในตารางภาคผนวก ค. 

 จากการสัมภาษณแบบเจาะลึก  ผูวิจัยไดสรุปประเด็นหลักในการสัมภาษณและเรียบเรียงคําสัมภาษณ  

ตามประเด็นคําถามยอย ๆ  ดังนี้ 

          1. แนวคิดและความเขาใจเกี่ยวการอนุรักษส่ิงแวดลอมศิลปกรรมของพระสงฆ  

      การศึกษาแนวคิดและความเขาใจเก่ียวการอนุรักษกับแหลงศิลปกรรมของพระสงฆ      จาก

การศึกษาพบวาในความเขาใจของพระสงฆในประเด็นเก่ียวการอนุรักษกับแหลงศิลปกรรม พระสงฆไดให

ความหมายของ “สิ่งแวดลอมศิลปกรรม ” หมายถึง ของเกาหรือของโบราณท่ีถูกท้ิงรางแลว  ไดรับการเก็บไว
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หรือนํามาใชประโยชนอีกครั้งหนึ่ง แตก็เห็นวา  ของบางอยางไมใชของในพระพุทธศาสนา  ก็ไมเห็นมีคุณคาแก

การเก็บไว  สวนความหมายของ“การอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรม” หมายถึง การเก็บรักษาดูแลไว  บางอยาง

ตองหวงเอาไวเปนสิ่งศักดิ์สิทธ  โดยทานพระธรรมธรประหยัด ฐิตสีโล เจาอาวาสวัดปรางค ใหความหมายโดย

สรุปจากการพูดคุยและสัมภาษณวา 

“แหลงศิลปกรรมคือ  วัดและของเกาโบราณ   มีปรางควัดปรางค  มีชิ้นสวนท่ีหลนมาจากปรางค  

เชน ทับหลัง  กอนหิน   แผนใบเสมา  พระพุทธรูป  เศษขาวของเครื่องใชของสมัยโบราณ  ท่ีวัดมีเยอะ  ท่ีเก็บ

ไวไดก็เก็บ   ท่ีเก็บไวไมไดก็หายไปหลายชิ้น   บางชิ้นเห็นวามันเปนของไมใชพระพุทธศาสนาก็เลยไมสนใจ   ท่ี

เปนพระพุทธรูป  พระพุทธบาทก็เก็บไวใหคนบูชากราบไหว  สวนพวกทับหลัง  เทวรูปก็เก็บไวดูศึกษา   ตอน

หลังเห็นมีผูสนใจเยอะทางวัดก็จัดทําเอกสารไวบาง   มีผูนําเอกสารมาใหบาง   ก็ไดศึกษา    และแนะนํา

ชาวบานใหดูแลรักษา เปนสมบัติของบรรพบุรุษ (พระธรรมธรประหยัด ฐิตสีโล เจาอาวาสวัดปรางค วันท่ี 14 

สิงหาคม 2550) 

 พระครูโฆษิตวรธรรม  เจาอาวาสวัดลําโพง  เจาคณะตําบล  ก็เห็นสอดคลองกันวาการอนุรักษ

สิ่งแวดลอมศิลปกรรม  เปนการเก็บรักษาไวโดยทานใหความเห็นโดยสรุปจากการสัมภาษณวา    

 “ของเกาแกโบราณ ท่ีเก็บรักษาเอาไว เชน ท่ีวัดปรางคจะยังมีปรางคมีของเยอะ  วัดสุริยาเย็นแตกอน

มีอุโบสถเกา  แตตอนนี้ไดสรางหลังใหม  แตวัดไดรับการข้ึนทะเบียนเปนโบราณสถานตั้งแตสมัยโบราณ   และ

วัดบนจะมีซากรองรอยของวัด   ท่ีวัดลําโพงไมมี  เพราะเปนวัดใหมก็มีพระอุโบสถหลังเกา  แตก็ยังไมถือวาเกา

มาก  สรางสมัยรอยกวาปมานี่เอง”  ”(พระครูโฆษิตวรธรรม  เจาคณะตําบล  วันท่ี   20  กรกฎาคม 2550) 

 ทานยังเห็นวา  การอนุรักษเปนของคูกันกับพระ  เพราะพระตองอาศัยอยูในวัด  วัดเปนแหลงท่ีมีของ

เกาโบราณ  หากพระไมทําหนาท่ีนี้ก็ดูจะเปนความไมเหมาะสม   แตบางครั้งก็ทําไดยากเพราะขาดความรู   

หรือวัดตองนําพ้ืนท่ีไปทําประโยชนอยางอ่ืน  

 “การอนุรักษของเกาท่ีมีอยูในวัดก็อยากทําแตบางอยางมันทรุดโทรมใชประโยชนไมได  อยางอุโบสถ

เกาวัดลําโพงนี่หลวงพอก็วาจะเก็บรักษาไว  จะทําเปนหองสมุดใหญาติโยมท่ีมาจําศีลไดอาน  ท่ีวัดปรางคก็ได

ไปดูกับเขาบอย  ก็เขาใจวาเปนของโบราณตั้งแตสมัยขอม  ท่ีกรมศิลปกรไดข้ึนทะเบียนไว   มีหลายอยางมี

ปรางควัดปรางค    วัดสุริยาเย็น   วัดบน  ถือเปนสมบัติของบรรพชนท่ีตองดูแลรักษา  สวนรายละเอียดวามัน

จะมาอยางไร  สมัยไหนนั้นอาตมาก็ไมทราบชัด   มีเอกสารท่ีเก็บไวท่ีวัดปรางค  และเอกสารจากการอบรมท่ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเคยใหในการอบรม   หรือตองไปดูท่ีกรมศิลปากร   ท่ีบานลําโพงไมมี  แตในฐานะเปนเจา

คณะตําบลท่ีดูแลปกครองวัดในเขตก็ทราบและสนใจ  เห็นมีเห็นหลายคณะเขามาศึกษา   จําไดวาวัดปรางค

เคยมีการขุดนานแลวจําปไมได    ท่ีวาสิ่งแวดลอมศิลปกรรมก็คงเปนท่ีวัดปรางค  กับวัดสุริยาเย็นหรือวัดตก  

วัดตะวันตกนั่นแหละ  พระก็ตองดูแล  เปนภาระหนาท่ีอยูแลว”(พระครูโฆษิตวรธรรม  เจาคณะตําบล   วันท่ี   

20  กรกฎาคม 2550) 
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พระสุนทร วัดสุริยาเย็น  ก็ใหความเห็นเหมือนกันวาการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรม  เปนการเก็บ

ของเกาโบราณอาไวใหลูกหลาน แลทานก็เห็นภาระหนาท่ีของวัดท่ีตองอนุรักษของภายในวัดใหได  ทานไดให

สัมภาษณโดยสรุปสั้น ๆ วา  

          “...ทางวัดไดอนุรักษ  คือ นําไปเก็บไวท่ีหอหนาพระอุโบสถ  และบนกุฏิ  ปองกันการสูญหาย  

เพราะวามันเคยหายไปหลายองค  บางองคก็มีผูยืมไปก็หายไปเลย  ทางวัดจึงตองอนุรักษไว..” (พระสุนทร ทํา

การแทนเจาอาวาสวัดสุริยาเย็นวันท่ี   20  กรกฎาคม 2550) 

           จากมุมมองความเขาใจของพระสงฆนี้  จะเห็นวา  ความเขาใจเรื่อง “สิ่งแวดลอมศิลปกรรม ” ยังมี

ขอจํากัดเพียงสิ่งท่ีเปนตัวโบราณวัตถุและโบราณสถานเทานั้น  ซ่ึงเปนความเขาใจตามพ้ืนฐาน    หากนําไป

เทียบวิเคราะหกับหลักวิชาการทางการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมก็จะเปนเพียงประเด็นหนึ่ง  คือ แหลงอัน

ควรอนุรักษ (Nucleus) หมายถึง ตัวศิลปกรรม  นั่นเอง 

               สวนความเขาใจเรื่อง   “การอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรม ”  ของพระสงฆ  ทานมุงเนนไปท่ี  

“การเก็บรักษา ”  ท้ังในฐานะเปน  “ของศักดิ์สิทธิ์”  และ  “มรดกของบรรพบุรุษ ” แตกตางจากการแนวคิด

ทางวิชาการท่ีเปนการควบคุมสภาพแวดลอมท่ีอยูในเขตศิลปกรรมอยางเหมาะสม  มีระดับความเขมงวดในการ

ควบคุม มีองคประกอบออกเปน  5 สวน คือ 1)บรรยากาศ  (Atmosphere) หมายถึง ตัวศิลปกรรมและ

สิ่งแวดลอมท้ังหมดท่ีเสริมซ่ึงกันและกัน 2)  แหลงอันควรอนุรักษ  (Nucleus) หมายถึง ตัวศิลปกรรม   3)พ้ืนท่ี

สงวน  (Preservation Area) หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีมีคุณคามากทางวิชาการ และมีความออนไหวตอการ

เปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบท่ีทําใหถูกทําลายไดงาย  4)พ้ืนท่ีอนุรักษ (Conservation Area) หมายถึง พ้ืนท่ี

ใกลเคียง หรือบริเวณโดยรอบตัวศิลปกรรม 5)พ้ืนท่ีบริการและการจัดการหรือพัฒนา  (Service and 

Management Area) หมายถึง พ้ืนท่ีขางเคียงหรือโดยรอบแหลงศิลปกรรมท่ีมีความเก่ียวพันกับตัวศิลปกรรม

นอยมาก สามารถใหมีการพัฒนาใชประโยชนได   

ดังนั้น  แนวคิดและความเขาใจเรื่อสิ่งแวดลอมศิลปกรรมของพระสงฆโดยรวมทานจึงยังไมไดสอดคลอง

ครอบคลุมตามหลักวิชาการเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรม  แตเปนแนวคิดและความเขาใจตาม

การศึกษาแบบภูมิปญญาพ้ืนบาน  ท่ีเกิดจากบทบาทและหนาท่ีท่ีทานดํารงอยู   

 

2. กิจกรรมหรือโครงการท่ีจัดเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม 

    จากการศึกษาพบวามีโครงการและกิจกรรมท่ีพระสงฆไดจัดเพ่ือการอนุรักษหลายลักษณะโดย

อาศัยภูมิปญญาของวัดและชุมชน  เชน 

  2.1 โครงการระดมทุนเพ่ือการจัดทุนอนุรักษสิ่งแวดลอมวัดปรางค พ.ศ. 2549  โครงการนี้มี

การศึกษาจากหลายภาคสวน เชน อาจารยทะนงศักดิ์ หาญวงษ  นักวิชาการอิสระและนักโบราณคดีทองถ่ิน  

กําปน บานแทน ศิลปนพ้ืนบานแหงชาติ  พ.ต.ท. เผด็จศักดิ์ รัตนพันธ ผูรูทองถ่ินและแกนนํากลุมอนุรักษ 

ทองถ่ิน   องคการบริหารสวนจังหวัด  เปนตน  ผลจากการจัดโครงการทําใหเกิดความสํานึกในทองถ่ิน  

พระสงฆในทองถ่ินไดรวมและนําในการจัดโครงการ  งานศิลปกรรมและแหลงศิลปกรรมไดรับการจัดเก็บใน
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ลักษณะท่ีดีข้ึน และไดรับทุนเพ่ือดําเนินการจํานวนหนึ่ง   แตหลังจากเสร็จสิ้นโครงการทางวัดและชุมชนยัง

ไมไดดําเนินการตอ  ดวยปญหาหลายประการ  ทานเจาอาวาสวัดปรางคกลาววา 

“มีคณะเขามาศึกษาสํารวจหลายคณะ  แตก็ยังไมสามารถทําอะไรได  เม่ือป 2549 มีการศึกษา ทํา

เวทีประชาคมและจัดงานระดมทุน มีหลายภาคสวน  เชน อบจ. นครราชสีมา กําปน บานแทน  และก็ไดเงิน

จํานวนหนึ่ง  ทางวัดก็ไดเตรียมจัดทําอาคาร  มีโครงการทําพิพิธภัณฑแตมันก็ยังไมพอ ”(พระธรรมธรประหยัด 

ฐิตสีโล เจาอาวาสวัดปรางค วันท่ี  กรกฎาคม 2550) 

 มีเสียงสะทอนจากการจัดโครงการนี้ของผูมีสวนในการผลักดันศึกษารวม  แสดงใหเห็นวา ชุมชนและ

ภาคสวนอาจยังไมพรอมท้ังความรูความเขาใจ 

“ทานเจาอาวาสทานก็เก็บตามภูมิปญญา  ยังไมเขาใจนัก   พวกผมตองไปชวยเก็บของ  แตกอนวาง

ไปท่ัว  มีคนเอาไปก็เยอะ  ยังไมเห็นความสําคัญ  เดี๋ยวนี้มีคนสนใจ  ทานก็เก็บดี   ตอนมีงานก็นํามาใหคนดู  

ปดทอง  ซ่ึงจริง ๆ  ก็จะเสียหาย   โครงการจริง ๆ ยังไมมี    มีการศึกษาและสํารวจใหญ ป  2549  โดยกําปน  

บานแทน  อาจารยทนงศักดิ์ หาญวงศ  ไดประมาณหนึ่งแสนบาท  แตโครงการสรางพิพิธภัณฑก็ยังไมสามารถ

ทําได”  (พ.ต.ท. เผด็จศักดิ์ รัตนพันธ ผูรูทองถ่ินและแกนนํากลุมอนุรักษ ทองถ่ิน   สิงหาคา 2550) 

อยางไรก็ตามโครงการนี้  เปนการเริ่มตนท่ีดี  ท่ีภาคสวนตาง ๆ ท้ังระดับทองถ่ิน  และระดับจังหวัด  

ชุมชน ภาควิชาการไดรวมกันทําใหตําบลพุดซาเปนท่ีรูจักมากข้ึน  นอกจากการปรากฏอยูในเอกสารทาง

โบราณคดีเทานั้น  สิ่งแวดลอมศิลปกรรมไดรับการจัดและควบคุมดีข้ึน  สวนการจะจัทําพิพิธภัณฑ็นั้น

เปนเรื่องใหญ  และเก่ียวเนื่องกับทุน  ผลประโยชน  การจัดการ  องคความรู  ท่ีตองการการศึกษาและ

กลั่นกรองอีกในระยะเวลาหนึ่ง    

          2.2 การจัดทําเอกสารเก่ียวกับโบราณสถานโบราณวัตถุวัดปรางค 

                 พระสงฆไดพยายามศึกษาและจัดทําเอกสารเพ่ือการศึกษางานศิลปกรรมของวัด  โดยเฉพาะเจา

อาวาสวัดปรางคไดจัดทําเอกสารเพ่ือการศึกษาของวัด  ซ่ึงเปนการศึกษาเบื้องตนเพ่ือสามารถอธิบายไดเม่ือมีผู

เขามาศึกษา  แตดวยขอจํากัดเรื่องความรูทางโบราณคดี  ทานยังไมสามารถทําใหสมบูรณได    

                “...หลวงพอก็ไมรูอยากรูเหมือนกันวาสิ่งท่ีมีอยูนี้คืออะไร  ...ตอนหลังเห็นมีผูสนใจเยอะทางวัดก็

จัดทําเอกสารไวบาง   มีผูนําเอกสารมาใหบาง   ก็ไดศึกษา    และแนะนําชาวบานใหดูแลรักษา เปนสมบัติของ

บรรพบุรุษ ....ท่ีจัดทําไวก็มีเทานี้   ยังรอคนมาชวยทําก็อยากใหอาจารยมาชวย... ”(พระธรรมธรประหยัด ฐิต

สีโล เจาอาวาสวัดปรางค วันท่ี กรกฎาคม 2550) 

  2.3 กิจกรรมการทําบุญและปดทองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดปรางค 

                    ทางวัดไดนําของพระพุทธรูป  รอยพระพุทธบาทมาแสดงในชวงเวลาท่ีมีกิจกรรมการทําบุญท่ี

วัด   เพ่ือใหญาติโยมไดชมและรับทราบเก่ียวกับโบราณวัตถุตาง ๆ  ซ่ึงชาวบานก็นิยมกราบไหวบูชาพระพุทธ

บาท  พระพุทธรูป  มีการปดทองตามความเชื่อ    
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            “เวลามีงานวัด  เชน  ออกพรรษ  เทศมหาชาติ ทางวัดจะนําออกมาใหคนบูชา อยางนอยคนก็ไดรูจัก

วามีอะไร   ก็นาจะเปนการชวยใหชนรุนหลังไดหวงแหนอนุรักษไวบาง ” (พระธรรมธรประหยัด ฐติสีโล เจา

อาวาสวัดปรางค วันท่ี กรกฎาคม 2550) 

             กิจกรรมนี้นับวาเปนกิจกรรมท่ีพระสงฆตองการปลูกฝงความหวงแหนมรดกของบรรพบุรุษ   ผาน

พิธีกรรม  ประเพณีทองถ่ิน  ความเชื่อชองชาวบาน  นับเปนวิธีการพ้ืนฐานท่ีสุดของบทบาทในการอนุรักษ  แต

วิธีการนี้หากมองในเชิงวิชาการดานอนุรักษแลวจะถือวาผิดวิธี  เพราะอาจกอใหเกิดความเสียหายตอตัว

ศิลปกรรม  ในมุมมองของนักอนุรักทองถ่ินจึงไมคอบสบายใจนัก  ดังความเห็นของนักอนุรักษทองถ่ินอยาง 

พ.ต.ท เผด็จศักดิ์ รัตนพันธ  ท่ีใหความเห็นวา 

             “ทานเจาอาวาสทานก็เก็บตามภูมิปญญา  ยังไมเขาใจนัก   พวกผมตองไปชวยเก็บของ  แตกอนวาง

ไปท่ัว  มีคนเอาไปก็เยอะ  ยังไมเห็นความสําคัญ  เดี๋ยวนี้มีคนสนใจ  ทานก็เก็บดี   ตอนมีงานก็นํามาใหคนดู  

ปดทองง  ซ่ึงจริง ๆ  ก็จะเสียหาย   โครงการจริง ๆ ยังไมมี    มีการศึกษาและสํารวจใหญ ป  2549  โดย

กําปน   บานแทน  อาจารยทนงศักดิ์ หาญวงศ    โครงการสรางพิพิธภัณฑก็ยังไมสามารถทําได  .....กิจกรรม

ตามประเพณีก็พอใหคนไดรูจัก  อยางนอยก็พอใหคนรุนใหมไดรูจักบาง  แตใหปดทองคงจะทําใหเกิดความ

เสียหาย  แตก็หามไมได  ทานก็ไมไดหาม  มีคนแนะนําหลายคน ”   (พ.ต.ท เผด็จศักดิ์ รัตนพันธ ผูรูทองถ่ิน  

กลุมอนุรักษทองถ่ิน   สิงหาคม 2550 ) 

     2.4 การจัดเก็บพระพุทธรูปเกาวัดสุริยาเย็น  

                     แมวัดสุริยาเย็นไมปรากฏหลักฐานงานศิลปกรรมมากนักในวัด  แตก็มีการจัดเก็บพระพุทธรูป

เกาแกภายในหอหนาพระอุโบสถ  ซ่ึงสรางข้ึนมาเพ่ือการนี้โดยเฉพาะ พระพุทธรูปเหลานี้บางวานํามาจากวัด

บน  หรืออาจเปนของเกาภายในวัดเอง  ดวยวัดเปนเขตโบราณสถานตามการข้ึนทะเบียนของกรมศิลปกร    

                  “...ทางวัดไดอนุรักษ  คือ นําไปเก็บไวท่ีหอหนาพระอุโบสถ  และบนกุฏิ  ปองกันการสูญหาย  

เพราะวามันเคยหายไปหลายองค  บางองคก็มีผูยืมไปก็หายไปเลย  ทางวัดจึงตองอนุรักษไว..” (พระสุนทร ทํา

การแทนเจาอาวาสวัดสุริยาเย็นวันท่ี   20  กรกฎาคม 2550) 

                  “ตั้งแตหลวงพอองคกอนโนนทานเก็บรักษาไวหลายอยาง  นํามาจากวัดบน  หลวงพอองค

ปจจุบันนนี้ทานไมคอยสบาย  ใหพระสุนทรเปนผูดูแลทุกอยาง  ใหถามทานสุนทร   การอนุรักษทานก็เก็บไวดี 

เก็บไวท่ีหอระเบียงขางอุโบสถหลังใหมก็มี   ใบเสมานั่นก็ของเกาแตขัดแตงใหม  แตกอนจะเห็นเปนรอย

ธรรมจักร   และตัวอักษรขอม  เดี๋ยวจะพาไปดูได ”  (พอหลอ  ทวีพุทรา   ตัวแทนชาวบานมะเดื่อวันท่ี 12 

สิงหาคม 2550) 

                        2.5  กิจกรรมของชุมชนในวันสําคัญ 

                               มีกิจกรรมของชุมชนท่ีพระสงฆเขาไปมีบทบาทในฐานะผูทําพิธีกรรมทางศาสนาดวย

และผูนําในการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมดวย  เชน วันแม 12 สิงหาคม  2550 ชุมชนไดจัดกิจกรรมทํา

ความสะอาดชุมชน  เริ่มตั้งแต  สํานักงานองคการบริหารสวนตําบล  วัดปรางค  วัดบน  โดยกจัดกิจกรรมหลัก

บริเวณวัดบน  มีการทําบวงสรวงเทวดาและบรรพบุรุษ  ในตอนเชา  และถวายสังฆทานอุทิสสวนกุศลแกบรรพ
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บุรุษ  กิจกรรมไดทํามาหลายป  อาจเปลี่ยนลักษณะกิจกรรมไปบางตามสถานการณ  นายประเสริฐ  คุมพุดซา  

ผูใหญบานมะเดื่อ หมู 1  กลาวถึงการจัดกิจกรรมวา 

                 “..ทํามาหลายป  ปกอนไปจัดท่ีวัดปรางค  ก็ทําความสะอาดบริเวณวัด  ...ท่ีทําเพราะ

เห็นวาเปนวันหยุดท่ีควรใหชาวบานไดชวยกัน  และอนุรักษ  ทําความสะอาดดวย.. ”นายประเสริฐ  คุมพุดซา  

ผูใหญบานมะเดื่อ หมู 1 วันท่ี 14 สิงหาคม 2550) 

        ในงานนี้กลุมอนุรักษทองถ่ินจะมีบทบาทในการจัดกิจกรรมดานอนุรักษ  ในแงการสราง

ความเขาใจและเห็นคุณคาของโบราณสถานโบราณวัตถุ 

“...เราจัดโดยไมมีทุนอะไร  ตองออกเงินกันเอง  มีชาวบานรวมบริจาคพอสมควร  เปน

คาอาหาร  เครื่องเสียง  ก็นํามาชวยกันไมคิดคาใชจาย  .... เราตองการชาวบาน  พระสงฆไดรู  อยางนอยก็มี

ลูกหลานไดรู ...” (พ.ต.ท เผด็จศักดิ์ รัตนพันธ ผูรูทองถ่ิน  กลุมอนุรักษทองถ่ิน  12 สิงหาคม 2550 )  

พระสงฆไดรับนิมนตมาจากวัดปรางค  และวัดสุริยาเย็น  เพ่ือทําพิธีทางศาสนา  และให

ขอคิดความรูเก่ียวกับการอนุรักษหวงแหนของเกาแกโบราณของหมูบาน 

 ยังพบวามีกิจกรรมในวันดังกลาวอีกอยางหนึ่งท่ีสําคัญคือ  การทําบวงสรวงเทวดาและบรรพ

บุรุษ  โดยมียายหม่ัน เทียนพลกรัง  เปนผูนําในการบวงสรวง   โดยเห็นวาเปนความเชื่อของชาวบานท่ีเชื่อวา

บริเวณวัดบนเปนสถานท่ีท่ีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์  ชาวบานเคยพบเห็นบอย ๆ จึงตองมีการบวงสรวงและทําบุญอุทิศให

ทุกป  หากไมทําท่ีนี่  ก็ตองไปทําท่ีศาลเจาปูขุนองคท่ีขางบึง   เปนกิจกรรมท่ีพระสงฆชุมชน  ท้ังภาคองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  ตองการปลูกฝงความหวงแหนมรดกของบรรพบุรุษ   ผานพิธีกรรม  ประเพณีทองถ่ิน  

ความเชื่อชองชาวบาน  

“...ยายเห็นวาเปนการดีท่ีมีการทําแบบนี้  การบวงสรวงก็ตองทําเราเพราะเราไมรูวาบรรพบุรุษ

เราเปนอะไร   เราจะเขามาทําอะไรบริเวณนี้ก็ตองขออนุญาตกอน  ทําทุกป  หากไมทําท่ีนี่  ก็ตองไปทําท่ีศาล

โนน...” (ยายหม่ัน เทียนพลกรัง  บานมะเดื่อ หมู1 14 สิงหาคม 2550) 

 

3. เหตุปจจัยอะไรท่ีจะทําใหเกิดบทบาทการอนุรักษของพระสงฆ 

              เม่ือศึกษาถึงเหตุปจจัยอะไรท่ีจะทําใหเกิดบทบาทการอนุรักษของพระสงฆ  พบวาสิ่งสําคัญคือ  1) 

ความศรัทธาของชาวบาน 2)การเปนพระท่ีมีตําแหนงทางการปกครองคณะสงฆ หรือพระสังฆาธิการ หรือพระ

อุปชฌาย  

           3.1 ความศรัทธาของชาวบาน ท่ีมีตอจริยวัตรของพระสงฆแตละรูป  เปนปจจัยท่ีท้ังพระสงฆเองและ

ชาวบานเห็นพองกัน  โดยเห็นวาวาหากพระสงฆทํางานเพ่ือสวนรวม  และมีความดีงามเปนท่ีพ่ึงไดมีความ

เมตตากรุณา  ชาวบานจะใหความเลื่อมใสศรัทธาและเชื่อฟง  การใหความรวมมือจะดีกวาพระท่ีเขาไมเคารพ

ศรัทธา  ความเคารพศรัทธานี้จะทําใหพระสงฆตองมีหนาท่ีตอศรัทธาชาวบาน  ซ่ึงท้ังพระสงฆและผูรูทองถ่ิน

นักอนุรักษก็มีความเห็นพองกันในเรื่องนี้   
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         “..ชาวบานเขาเชื่ออยางนั้น    พระตองทําใหชาวบานเขาใจวาสิ่งใดถูกหรือผิด    มีแตพระทําไมได...”

(พระครูโฆษิตวรธรรม  เจาคณะตําบล  วันท่ี   20  กรกฎาคม 2550)  

         “…ความศรัทธาของชาวบาน  หากชาวบานไมศรัทธาพระแลวก็ทําอะไรไมได อาตมาคนเดียวและพระ

เณรทําไมไดหรอก” (พระธรรมธรประหยัด ฐิตสีโล เจาอาวาสวัดปรางค วันท่ี กรกฎาคม 2550)                           

         “...ผมวาชาวบานตองชวยทาน  เพราะทานก็ไมรู  ผมเปนลูกหลานแถวนี้ก็บอกชาวบานไมได     

อยางทานอาจารยเขามาคนจะสนใจและเชื่อเหมือนกับเรื่องผีมอญ ”  (พ.ต.ท เผด็จศักดิ์ รัตนพันธุ ผูรูทองถ่ิน  

กลุมอนุรักษทองถ่ิน  สิงหาคา 2550) 

         3.2  การเปนพระท่ีมีตําแหนงทางการปกครองคณะสงฆ หรือพระสังฆาธิการ  เชน  เจาคณะตําบล  

และเจาอาวาส   ซ่ึงตําบลพุดซามี พระครูโฆษิตวรธรรม  วัดลําโพง เปนเจาคณะตําบล  และพระอุปชฌาย  ท่ี

พระในเขตตําลพุดซา   จะไดรับการเคารพและนับถือจากชาวบานท้ังตําบล   ทาจะตองแสดงบทบาท่ีไดรับตาม

หนาท่ี  และตามความตองการของชุมชน 

             “…ท่ีวาสิ่งแวดลอมศิลปกรรมก็คงเปนท่ีวัดปรางค  กับวัดสุริยาเย็นหรือวัดตก  หรือวัดตะวันตกนั่น

แหละ  พระก็ตองดูแล  เปนภาระหนาท่ีอยูแลว...ทานเจาคณะจังหวัดนคราชสีมา(พระธรรมวรนายก)ก็ไดกําชับ

พระสงฆในการประชุมพระสังฆาธิการแตละครั้ง  หลวงพอก็กํากับดูแลในตําบล  อยางวันพระมีการลงพระ

อุโบสถนี้ก็จะประชุมพระสงฆในตําบลดวย  ”(พระครูโฆษิตวรธรรม  เจาคณะตําบล   วันท่ี   20  กรกฎาคม 

2550)                

             “...ในฐานะเปนเจาคณะตําบลท่ีดูแลปกครองวัดในเขตก็ทราบและสนใจ  เห็นมีเห็นหลายคณะเขา

มาศึกษา   จําไดวาวัดปรางคเคยมีการขุดนานแลวจําปไมได    ท่ีวาสิ่งแวดลอมศิลปกรรมก็คงเปนท่ีวัดปรางค  

กับวัดสุริยาเย็นหรือวัดตก  วัดตะวันตกนั่นแหละ  พระก็ตองดูแล  เปนภาระหนาท่ีอยูแลว...” (พระครูโฆษิตวร

ธรรม  เจาคณะตําบล  วันท่ี   20  กรกฎาคม 2550) 

           3.3 ปจจัยท่ีผลักดันใหพระตองแสดงบทบาทอยางสําคัญคือ ชุมชน ท่ีมีสวนผลักดันสนับสนุนให

พระสงฆตองแสดงบทบาทในดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมโดยตรงผานพิธีกรรม  เชน  กิจกรรมการ

ทําบุญอุทิศใหบรรพบุรุษในโบราณสถานวัดบน   พระสงฆไดรับการอาราธนามาเพ่ือประกอบพิธีกรรมทาง

ศาสนา  และกิจกรรมนั้นทําใหพระสงฆเห็นวาชาวบานใหความศรัทธา  พระสงฆจึงตองแสดงบทบาทของ

ตัวเองในดานการเปนผูนําออกมาโดยปริยายวาจะตองออกความเห็นวาอยางไรควรอยางไรไมควรทําตอแหลง

โบราณคดีและงานศิลปกรรมนั้น  และสามารถโนมนาวใหชุมชนดําเนินไปในทางท่ีพระสงฆนําได    หรือการเขา

มา 

               “มันเปนความภูมิใจของหมูบานท่ีเรามีสิ่งนี้  พระทานยังไมสนใจในการอนุรักษ  แตชวงหลังท่ีมีผู

เขามาศึกษาจากภายนอกทานก็ถึงเขาใจบาง    วัดปรางคแตกอนพวกหิน  ใบเสมา  ทับหลัง    ก็ยังนําไปเก็บ

ไวไมดี  ผมและกลุมอนุรักษทองถ่ินก็ชวยกัน  แตกอนวางอยูตามลานวัดไมม่ีคนเก็บ  มีคนเอาไปก็เยอะ  เลย

ยกข้ึนไปเก็บท่ีใตตนโพธิ์  เดี่ยวนี้ทานก็เก็บไวดีข้ึน  ผมวาชาวบานตองชวยทาน  เพราะทานก็ไมรู  ผมเปน



68 

 

ลูกหลานแถวนี้ก็บอกชาวบานไมได     อยางทานอาจารยเขามาคนจะสนใจและเชื่อเหมือนกับเรื่องผีมอญ ”  

(พ.ต.ท เผด็จศักดิ์ รัตนพันธุ ผูรูทองถ่ิน  กลุมอนุรักษทองถ่ิน  สิงหาคา 2550) 

            3.4 ความสนใจจากคนภายนอก   ก็เปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีพระสงฆตองแสดงบทบาทในการเปนนักอนุ

รักษไปโดยอัตโนมัติ  เนื่องจากตองคอยตอบคําถามจากการศึกษา  ดังทาน 

                “...หลวงพอก็ไมรูอยากรูเหมือนกันวาสิ่งท่ีมีอยูนี้คืออะไร  ...ตอนหลังเห็นมีผูสนใจเยอะทางวัดก็

จัดทําเอกสารไวบาง   มีผูนําเอกสารมาใหบาง   ก็ไดศึกษา    และแนะนําชาวบานใหดูแลรักษา เปนสมบัติของ

บรรพบุรุษ ....ท่ีจัดทําไวก็มีเทานี้   ยังรอคนมาชวยทําก็อยากใหอาจารยมาชวย... ”(พระธรรมธรประหยัด ฐติ

สีโล เจาอาวาสวัดปรางค วันท่ี กรกฎาคม 2550) 

             “มันเปนความภูมิใจของหมูบานท่ีเรามีสิ่งนี้  พระทานยังไมสนใจในการอนุรักษ  แตชวงหลัง

ท่ีมีผูเขามาศึกษาจากภายนอกทานก็ถึงเขาใจบาง    วัดปรางคแตกอนพวกหิน  ใบเสมา  ทับหลัง    ก็ยังนําไป

เก็บไวไมดี  ผมและกลุมอนุรักษทองถ่ินก็ชวยกัน  แตกอนวางอยูตามลานวัดไมม่ีคนเก็บ  มีคนเอาไปก็เยอะ  

เลยยกข้ึนไปเก็บท่ีใตตนโพธิ์  เดี่ยวนี้ทานก็เก็บไวดีข้ึน ผมวาชาวบานตองชวยทาน  เพราะทานก็ไมรู  ผมเปน

ลูกหลานแถวนี้ก็บอกชาวบานไมได     อยางทานอาจารยเขามาคนจะสนใจและเชื่อเหมือนกับเรื่องผีมอญ ”  

(พ.ต.ท เผด็จศักดิ์ รัตนพันธุ ผูรูทองถ่ิน  กลุมอนุรักษทองถ่ิน  สิงหาคา 2550) 

  การวิเคราะหบทบาทของพระสงฆในการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมตามแนวทางทฤษฎี

โครงสรางหนาท่ีของพารสัน จะเห็นวา บทบาทนี้ของพระสงฆเปนบทบาทตามใหมสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ท่ี

พระสงฆตองแสดงเพ่ือใหดํารงสถานะความสําคัญในสังคม  และเปนบทบาทท่ีเปนความคาดหวังของสังคม

สมัยใหมท่ีมีแนวคิดเรื่องการอนุรักษ ซ่ึงการแสดงบทบาทของพระสงฆก็มิไดเกิดข้ึนลอย ๆ แตคือ สังคมมีระบบ

โครงสรางของการกระทําทางสังคมท่ีมีการกระทําตอกันตามสถานภาพและบทบาทของตน แนวคิดของพารสัน 

ซ่ึงการศึกษาก็พบวามีเหตุปจจัยท่ีทําใหพระสงฆตองแสดงบทบาทของตนเอง  มิไดเกิดในสูญญากาศแตจะ

เกิดข้ึนในบริบทของสังคม   ท่ีพระสงฆเปนผูกระทํา  ท่ีมีสถานภาพและแสดงพฤติกรรมตามสถานสภาพท่ี

กําหนดไวแลว  จากนั้นสังคมจะมีบูรณาการระบบสังคม ซ่ึงการบูรณาการนี้จะนําไปสูกับความตองการจําเปน

เชิงหนาท่ี 2 ประการดวยกัน คือ 1)ระบบสังคมตองมีคนจํานวนหนึ่ง ซ่ึงเพียงพอท่ีจะแสดงบทบาทตางๆ ท่ี

ระบบตองการ และ 2)ระบบสังคมตองพยายามหลีกเลี่ยงแบบแผนเดิม  ซ่ึงแบบแผนเหลานี้อยูในกรอบของ

วัฒนธรรม คานิยม และแบบแผนอ่ืนๆ  แลวในท่ีสุด จะเปนตัวกําหนด ความยินดี เต็มใจ   ในการปฏิบัติหนาท่ี

ของบุคคลในระบบสังคมเอง 
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การศึกษาแนวทางในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่น  โดยกระบวนการการมส่ีวนร่วม

ของพระสงฆ์และชุมชนทีส่อดคล้องเหมาะสมด้วยภูมปัิญญาของท้องถิ่นในตําบลพดุซา อาํเภอ

เมอืง จังหวดันครราชสีมา 

การศึกษาไดใชวิธีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูชองชุมชน   จัดข้ึนท่ีบริเวณวัดบน เม่ือวันท่ี 12 

สิงหาคม 2550 ซ่ึงเปนวันท่ีชุมชนจัดกิจกรรมของชุมชน  โดยในปนี้ไดผูรวมจัดไดจัดเปนกรณีพิเศษคือการจัด

วงสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรูของการวิจัยเรื่อง การอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมทองถ่ิน  การจัดเวทีโดย

คณะผูวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนคราชสีมา  โดยเวทีเริ่มจาการเลาเรื่องการศึกษาท่ีผานมาของการวิจัย

เรื่องนี้วาพบเห็นอะไรบาง  ใหชุมชนไดชวยตรวจสอบดูวาใชหรือไม หรือสิ่งท่ีพบนั้นยังมีขอนาสนใจอีกบาง

หรือไม    จากนั้นก็ใหสมาชิกผูรวมวงสนทนาไดแสดงความเห็น  ท้ังตอประเด็นท่ีผานกรศึกษาแลวและ

ประเด็นท่ีนําเสนอใหมท่ีตองการความเห็นในครั้งนี้คือ  ประเด็นท่ีวาแนวทางในการอนุรักษสิ่งแวดลอม

ศิลปกรรมทองถ่ิน    โดยกระบวนการการมีสวนรวมของพระสงฆและชุมชนท่ีสอดคลองเหมาะสมดวย 

ภูมิปญญาของทองถ่ินนําเสนอควรเปนอยางไร 

 ผูเปนแกนหลักในการสนทนา คือ กลุมอนุรักษทองถ่ิน 2 คน ผูใหญบานท้ัง 3 หมูบานคือ บานมะเดื่อ  

บานพุดซา  และบานพุดซาริมบึง  3 คน สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล 2 คน นักวิชาการจากมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครราชสีมา 3 คน  ครูจากโรงเรียนพุดซาวิทยาคม 1 คน  ดังรายนามในภาคผนวก ค. และมีชาวชุมชน

ตําบลพุดซาเขารวมฟงและรวมกิจกรรมภายในวันนั้น ดวยประมาณ 50 คน และนกัเรียนจากโรงเรียนพุดซา

วิทยาคมไดเขารวมกิจกรรมดวยประมาณ  20 คน 

 

สรุปประเด็นการจัดเวทแีลกเปลีย่นเรียนรู้ 

             วงสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรูไดตั้งประเด็นเรื่องวาจะมีแนวทางอยางไรในการจะอนุรักษสิ่งแวดลอม

ศิลปกรรมทองถ่ินโดยการมีสวนรวมของพระสงฆกับชุมชนท่ีสอดคลองเหมาะสมดวยภูมิปญญาของทองถ่ิน  

และภาคสวนตาง ๆ  จาการสนทนาสรุปไดวา 

             1. ผูคนในชุมชนนั้นเองท่ีตองเปนผูนํา  ท่ีผานมาเราเคยใหความไววางใจกับหนวยงานของรัฐคือกรม

ศิลปากร  ซ่ึงก็พบวาไมสามารถจะทําได  สิ่งท่ีทําไดเพียงการประกาศข้ึนทะเบียนโบราณสถานโบราณวัตถุแลว

ก็หายไป 

   2. สิ่งท่ีเปนงานศิลปกรรมท้ังหมดอยูในวัด  ผูท่ีดูแลใกลชิดท่ีสุดคือพระสงฆ  จึงถือวาหนาท่ีของ

พระสงฆท่ีจะตองดูแลรักษาแตการดูแลรักษาเปนคนละอยางกับการอนุรักษ  การอนุรักษจะตองมีการ

เคลื่อนไหวกิจกรรมเพ่ือถายทอดเรื่องราวของงานศิลปกรรม  บทเรียนจากอดีตท่ีกรมศิลปากรก็ดี  พิพิธภัณฑ

สถานแหงชาติก็ดี  หรือแมแตวัดมักจะเปนกิจกรรมท่ีเปนการเก็บรักษา  และงานศิลปกรรมอันล้ําคาเหลานั้นก็

หมดคุณคาตอคนในชุมชนไป  ตัวชี้วัดคุณภาพการอนุรักษจึงเปนความซาบซ้ึงในคุณคาของคนในชุมชน 



70 

 

  3. กระบวนการอนุรักษดวยกิจกรรมอันเปนภูมิปญญานั้นพระสงฆตองใช  กิจกรรมเชิงศาสนาและ

เชิงสังคม  เชน การจัดกิจกรรมในวันนี้จะนําไปสูการมีสวนรวมในการอนุรักษมากกวาการสั่งการโดยอํานาจรัฐ

และกฎหมาย  พระสงฆ  ควรจะนําคําสําคัญในทางศาสนาเขาไปเชื่อมโยงการอนุรักษ  เชน  คําวา  “บุญ”  

“การอุทิศสวนกุศล”  “ความกตัญูตอบรรพบุรุษ” 

  4. การสรางความเขมแข็งใหกับการอนุรักษนอกจากจะใชพิธีกรรมทางศาสนาแลวการอนุรักษท่ีดี

จะตองอาศัยพ้ืนฐานความรูความเขาใจในหลักวิชาดวย  พระสงฆมีขอจํากัดในเรื่องนี้ตองอาศัยความสัมพันธ

กับองคกรทางวิชาการมาชวยชี้นําและใหความรู   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีเครือขายความสัมพันธ

อันดีกับชุมชนและวัดในตําบลพุดซาตั้งแตป  พ.ศ.  2536  ท่ีมีคณาจารยมาสํารวจและศึกษา  โดยอาจารย

วาสนา กังวานเลิศ  ในป 2545 มีการจัดหาทุนสงเสริมสนับสนุนการศึกษาเพ่ือการอนุรักษของหนวยอนุรักษ

สิ่งแวดลอมศิลปกรรม  และหาทุนในการกอสรางศูนยเก็บขอมูลหรือพิพิธภัณฑชาวบานข้ึนท่ีวัดปรางคทอง 

โดยอาจารยนฤมลและคณะ และในป 2549  ไดมีการศึกษาเฟอประกาศเขตอนุรักษของอาจารยวาสนา  ภานุ

รักษ  และการศึกษาทางสิ่งแวดลอม ของอาจารยณภัทร นอยน้ําใส   

            5. นอกจากนี้กรมศิลปากรท่ีไดข้ึนทะเบียนโบราณสถานแลวควรมีกิจกรรม  มาเสริมวิชาการในการ

อนุรักษของพระสงฆและชุมชนใหผูเรียนรูไปพรอมกันจําใหการอนุรักษเขมแข็งข้ึน  และท่ีสําคัญการสงเสริม

วิชาการจะตองไมละเมิดสิทธิและความศรัทธาของชาวบาน  ไมเชนนั้นแลวการใหความรวมมือของชุมชนจะไม

ดีเทาท่ีควร 

             6. การสงเสริมองคกรชุมชนท่ีทํางานแบบอาสาสมัครใหทํางานรวมกับพระสงฆจะทําใหการมีสวน

รวมของชุมชนสรางข้ึน  เชน  กลุมรักษพุดซา  ท่ีเปนแกนหลักในการทํากิจกรรมสวนใหญในตําบลพุดซากลุม

องคกรดังกลาวนี้มีความคลองตัวกวาหนวยงานภาครัฐและองคกรทองถ่ิน  เนื่องจากไมติดขัดขอระเบียบของ

ราชการ  และไมมีข้ัวทางการเมืองท่ีตองเสียคะแนนเสียง    แตงานอาสาสมัครก็เปนงานไมยืนยาวก็ควรมีการ

ผลักดันจากพระสงฆ  ผูรูทองถ่ิน  หรือองคกรทาง วิชาการตาง ๆ   ผลักดันใหกวางและขยายฐานใหลงถึง

โรงเรียนในทองถ่ิน  สวนหนวยงานของรัฐและองคกรทองถ่ินควรกําหนดนโยบายและงบประมาณใหกับพระ

หรือกลุมกิจกรรมอยางเปนรูปธรรม                 
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บทที ่5 สรุปอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 

สรุปและอภิปรายผลการวจิยั 

         การศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทพระสงฆในการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมตําบลพุดซา อําเภอเมือง 

จังหวัดนครราชสีมา  มีวัตถุประสงค 3 ประการคือ 

         1. เพ่ือศึกษาสิ่งแวดลอมศิลปกรรมทองถ่ินในตําบลพุดซา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

         2. เพ่ือศึกษาบทบาทของพระสงฆในการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมทองถ่ินในตําบลพุดซา อําเภอ

เมือง จังหวัดนครราชสีมา 

           3. เพ่ือหาแนวทางในการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมทองถ่ิน  โดยกระบวนการการมีสวนรวมของ

พระสงฆและชุมชนท่ีสอดคลองเหมาะสมดวยภูมิปญญาของทองถ่ิน 

การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ   เก็บรวบรวมจากการศึกษาเอกสาร(( Documentary Reserach)  

การสังเกตมูลภาคสนาม   ( Field  Observation) การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-dept Inteview ) การจัด

เวทีชุมชนแลกเปลี่ยนเรยีนรูโดยกระบวนการ AIC (Appreciation Influence Control)  โดยกําหนดกลุม

ตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจงตามวัตถุประสงค (purposive sampling)    

ผลการศึกษาจากการศึกษาสรุป  และอภิปรายผล ตามวัตถุประสงคดังนี้ 

 

วัตถุประสงคท่ี  1.การศึกษาส่ิงแวดลอมศิลปกรรมทองถิ่นในตําบลพุดซา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

         ตําบลพุดซาเปนแหลงศิลปกรรมแหงหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมาพบโบราณสถาน   โบราณวัตถุ  และ

งานศิลปกรรมท่ีสําคัญตาง ๆ  ดังนี้   

         1. ประเภทโบราณสถาน 

             1.1 วัดปรางค  เปนวัดท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนเปนโบราณสถานวัดปรางค  หรือวัดปรางคทอง  

ชาวบานเรียกวาวัดกลาง   สัมพันธกับวัดตกหรือวัดสุริยาเย็น  ไมพบเอกสารใด ๆ ของวัดท่ีแสดงประวัติความ

เปนมาชัดเจน  หากถือตามเอกสารทางราชการของกรมการศาสนาแสดงวาไดประกาศจัดตั้งวัดเม่ือ 5 เมษายน 

พ.ศ. 2080  และตามเอกสารของกรมศิลปากรข้ึนทะเบียนเปนโบราณสถาน เอกสารการข้ึนโบราณสถาน  กรม

ศิลปากร ทะเบียนเลม 53 ตอน 34  เม่ือ  27 กันยายน พ.ศ. 2479  และประกาศซํ้าอีกครั้งเม่ือ วันท่ี 15 

มีนาคม พ.ศ.2526 

ภายในบริเวณวัดมีโบราณสถานสําคัญคือ ปรางค  เปนปราสาทศิลปะขอมแบบบันทายศรี ตาม

เอกสารของวัดท่ีรายงานเบื้องตนเก่ียวกับโบราณสถานโบราณวัตถุกลาววา กรมศิลปากรขุดไดเขามาขุดแตง 

เม่ือ พ.ศ.2521 พบฐานบัวรองรับปราสาทอิฐ 3 หลังเรียงตัวในแนวแกนทิศเหนือใตประกอบดวยปราสาทสาม

หลัง  สําหรับปราสาทประทาน (หลังกลาง ) และปราสาททิศเหนือพังท้ังหมด   ปราสาทท่ีเห็นปจจุบันเปน
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ปราสาทองคทิศใตโผลจากพ้ืนดินตั้งแตระดับเหนือฐานบัว    มีความสูงจากพ้ืนดินประมาณ 4 เมตร แบง

ออกเปน 3 สวน คือสวนฐาน สวนเรือนธาตุและสวนยอด      

  ทางเขาปราสาทประดับดวยหนาบรรณพระอินทรทรงชางเอราวัณ  ท่ีไดรับการตกแตงและยกข้ึนประดับ

ภายหลัง 

   ภายในปรางคมีภาพจิตรกรรมผนังเปนภาพปาหิมพานตและตนนารีผล   เปนภาพจิตกรรมท่ีเขียนข้ึน

ใหมหลังจากไดปรับเปลี่ยนเปนอิทธิพลของพระพุทธศาสนาแลว  ภาพเขียนเปนภาพเขียนไทย  สีน้ํา  ยังไมมี

หลักฐานและการศึกษาอยางจริงจังวาใชเทคนิคอยางไร   

   ภายในปรางคปจจุบันประดิษฐานพระพุทธรูปหินทรายท่ีนําเขามาภายหลัง ไมทราบแนชัดวานําเขา

มาตั้งแตเม่ือใด 

 1.2 วัดสุริยาเย็น   เปนโบราณสถาน ตามเอกสารของกรมการศาสนาประกาศจัดตั้งวัดเม่ือ  20  

มีนาคม พ.ศ. 2203  ชื่อวัดสุริยาเย็น และไดรับการข้ึนทะเบียนตามเอกสารของกรมศิลปากรเม่ือ 27 กันยายน 

พ.ศ. 2479 ตามหลักฐานทางโบราณคดีภายในวัด เชน ใบเสมาหินทราย พระพุทธรูปหินทรายพอจะสันนิษฐาน

วาสรางสมัยทวารวดี  โดยปรีชาวุฒิ  อภิรติง  นักโบราณคดี/นักประวัติศาสตรศิลป ท่ีศึกษาเก่ียวกับใบเสมา

สันนิษฐานวาใบเสมาเหลานนี้นาจะมีอายุสมัยทวารวดี  คือประมาณ  พ.ศ. 1300 

(ปรีชาวุฒิ อภิรติง , 2551) แตก็มีความไมชัดเจนพอท่ีจะกําหนดไดอยางแนชัด  เนื่องจากเสียหายจากการ

กอสรางซอนทับกันหลายยุคสมัย    

               1.3 วัดบน  เปนโบราณสถานท่ีเปนวัดราง  ตั้งอยูกลางหมูบานพุดซา  หมูท่ี 2 กรมศิลปากรได

ประกาศเปนโบราณสถานเม่ือวันท่ี 27 กันยายน พ.ศ. 2479 และประกาศซํ้าเม่ือวันท่ี 28 กรกฎคม พ.ศ. 2530  

(โบราณสถานโคราช  ออนไลน) มีงานศิลปกรรม  โบราณสถานโบราณวัตถุท่ีพบ  มีเศษชิ้นสวนไมมากนัก  

ชาวบานเลาวาไดขนยายบางสวนไปไวท่ีวัดสุริยาเย็นและวัดปรางคทอง  ปจจุบัน(2550) วัดบนเปนซากเนินดิน

หินโบราณสถานขนาดใหญ เปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาขนาดประมาณ 10 x 15 เมตร (กวาง  X ยาว) นักโบราณคดี

ทองถ่ินสันนิษฐานวาเปนอุโบสถขนาดใหญ  อุโบสถมีฐานซุกชีกอดวยอิฐปนหิน  พ้ืนรอบอุโบสถกอดวยอิฐ

ขนาดใหญประมาณกวาง 15x8  เซนติเมตร หนา 5 เซนติเมตร   หินท่ีนํามาสรางอุโบสถก็สันนิษฐานวามาจาก

ปราสาทขอมโบราณ 

               2. ประเภทโบราณวัตถุ 

         2.1 ทับหลังรูปพระวิษณุทรงครุฑ  เปนหินทรายขนาด  0.7 x 2.00 เมตร รูปพระวิษณุทรงครุท  

ก่ึงกลางสภาพสลักภาพพระวิษณุทรงครุฑยุดนาคสองตัวท่ีทอดยาวตลอดสองขางของทับหลังทํานองเดียวกับ

ลายพวงมาลัยทําเปนนาคสามเศียรซ่ึงหันหนาออกทางเบื้องหนา  และนาคแตละเศียรมีมงกุฎลายใบไมเปน

เครื่องประดับเหนือทอนพวงพวงมาลัยสลักเปนรูปใบไมมวนตั้งข้ึน  ถัดข้ึนไปบนสุดเปนลายกลีบบัวท่ีเบื้องลาง

ทอนพวงมาลัยสลักรูปใบไมมวนหอยตกลงมาจนถึงแนวลางสุดสลักเปนแนวกลีบบัว ผูเชี่ยวชาญสันนิษฐานวา

เปนศิลปะแบบบาเค็ง ลวดลายดังกลาวเหมือนกับทับหลังท่ีพบท่ีปราสาทพนมวัน  อําเภอเมือง จังหวัด

นครราชสีมา  ในสมัยแรก  และท่ีปราสาทพนมบก  ในประเทศกัมพูชา  เปนศิลปะสมัยบาเค็ง อายุราวพุทธ
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ศตวรรษท่ี 15 สอดคลองกับจารึกของพระเจาชัยวรมันท่ี 1  แหงอาณาจักรขอม  ซ่ึงครองราชยในระยะนี้  

(โบราณสถานโคราช , 2551) ปจจุบันเก็บไวบนศาลาวัดปรางคเพ่ือใหคนไดกราบไหว  

                  2.2 ทับหลังพระอินทรทรงชางเอราวัณ  เปนแผนหินทรายขนาด 0.7 x 2.00 เมตร สลักรูป

เหนากาลทามกลางสายพันธุพฤกษา  หนากาลดังกลาวคลายกานของลายกานขดออกจากปากท้ังสองขาง   ชอ

ของลายกานขดเวาข้ึนลงไปยังปลายทับหลังท้ังสองขางโดยปลายทับหลังสลับเปนรูปคณะหันหนาเขาสูลวดลาย

ดานในภายในลายดานขดยังสลักรูปสัตว  อันไดแก หงสหมา  และกวาง  แทรกอยูเปนระยะเก็บ สันนิษฐานวา

เปนศิลปะแปรรปูตอนปลายในระยะเชื่อมตอแบบบันทายศรี  ปจจุบันประดิษฐานบนศาลาวัดปรางคเพ่ือใหคน

ไดศึกษาและบูชากราบไหวตามความเชื่อ  

                 2.3 เทวดานพเคราะห   ติดอยูใตฐานซุกชี  ภายในอุโบสถ  เปนเทพรักษาทิศ ประกอบดวย  1. 

พระอาทิตยทรงราชสีห  2. พระจันทรมา 3. พระอีสานทรงโค 4.  พระวรุณทรงหงส  5.  พระอินทรทรงชาง

เอราวัณ  6. พระยมทรงกระบือ  7. พระอัคนีทรงแรด  8. พระราหูตัวขาดครึ่งทอน  9. พระเกตุทรงสิงห  

ปจจุบันติดอยูใตฐานซุกชีภายในอุโบสถวัดปรางค   

                 2.4  รอยพระพุทธบาทวัดปรางคทอง  ทําจากหินทรายขนาด กวาง Xยาว ประมาณ 3X5 ฟุต  

ภายในฝาพระบาทมีมงคลรอยแปด  ปจจุบันตั้งอยูบนกุฏิสงฆของวัดเพ่ือใหคนไดศึกษาและกราบไหวตามความ

เชื่อ  และมักมีผูมากรบไหวบูชาและปดทองเปนประจํา 

                 2.5 ใบเสมารอบอุโบสถวัดปรางค  ทําจากหินทรายขาว  8 แผน  รูปแผนใบเสมาดูออนชอยมี

เอวคอด  ตรงเอวเสมามีตัวเหงาเล็ก ๆ  ยังไมมีกาบใบสูง  ดานสันตัวเหงาสลักเปนกลีบบัวบางใบสลักเปนรูป

เทพพนม  บนแผนใบเสมามีแถบเสนกลางเปนอกเสมาและมีรูปสี่เหลี่ยมตะแคงอยูตรงกลางอกดานบนและ

ดานลางเปนลายสามเหลี่ยม  เปนศิลปะแบบทวารวดี 

                 2.6 จารึกรูปเสมาอยูแผนหนึ่งมีสภาพเลือนลาง  แตยังพอเห็นรองรอยอักษรอยูเล็กนอย   ตาม

เอกสารของกองจารึก ท่ีศึกษาโดยตรงใจ หุตางกูร และนวพรรณ ภัทรมูล   ในโครงการฐานขอมูลจารึกใน

ประเทศไทยโดยตรงใจ หุตางกูร และนวพรรณ ภัทรมูล  (โดยตรงใจ หุตางกูร และนวพรรณ ภัทรมูล  สันนิษ

บานวาเปนจารึกภาษาสันสกฤษ อักษรขอม ตัวอักษรท่ีใชจะอยูในระหวางพุทธศตวรรษท่ี 15-16  

                 2.7 พระพุทธรูปภายในอุโบสถวัดปรางค    ฐานชุกชีภายในพระอุโบสถวัดปรางค  ประดิษฐาน

กลุมพระพุทธรูปจํานวน  9 องค ประกอบดวยพระพุทธรูปหินทราย  7 องค พระพุทธรูปโลหะ/ทองเหลือง 2 

องค เปนพระพุทธรูปสมัยใหม  ท่ีจะไมขอกลาวถึงในงานวิจัยนี้ สวนพระพุทธรูปหินทราย  7 องค เปน

พระพุทธรูปเกาแกศิลปะทวารวดี   

                 2.8 ชิ้นสวนหินทรายตาง ๆ เชน  ชิ้นสวนหนากาลหนากุฏิสงฆวัดปรางค   ชิ้นสวนหินทราย

วางอยูท่ัวไปในบริเวณวัดปรางค   วัดสุริยาเย็นและวัดบน  หรือชิ้นสวนหินท่ีชํารุดและไมมีรองรอยการ

แกะสลักอะไรถูกนําไปกองรวมกันไวท่ีใตตนโพธิ์และรอบ ๆ พระอุโบสถวัดปรางคจํานวนมาก 

                 2.11 พระพุทธรูปนาคปรกวัดสุริยาเย็น  เปนพระพุทธรูปหินทราบขาว เปนศิลปะแบบทวารวดี 

ขนาดหนาตักประมาณหนึ่งฟุต  ถูกปดทองทําใหสีออกดําเปนมัน   ประดิษฐานบนกุฏิสงฆวัดสุริยาเย็น  
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                 2.12 พระพุทธหินทรายวัดสุริยาเย็น  เปนกลุมพระประธาน 2 องคองคหนึ่งสภาพสมบูรณเปน

พระยืนปางประทานหามสมุทร   องคหนึ่งสภาพชํารุดมากเปนปางสมาธิ  ท้ังสองเปนศิลปะแบบทวารวดี  

ปจจุบันเก็บไวท่ีหอเก็บพระท่ีสรางข้ึนเพ่ือเก็บโดยเฉพาะหนาพระอุโบสถหลังใหม 

                  2.13  ใบเสมารอบอุโบสถวัดสุริยาเย็น   ทําจากหินทรายขาว  สภาพชํารุดเนื่องจากวาเม่ือรื้อ

อุโบสถหลังเกาในป 2525  แลวสรางข้ึนใหม   ชาวบานใหชางขัดแผนใบเสมาจนเรียบ และนําไปใชเปนใบเสมา

สําหรับอุโบสถหลัใหม  จึงไมเห็นลวดลายเดิม 

                 2.14 พระพุทธรูปปางนาคปรกในกําแพงแกววัดสุริยาเย็น พระพุทธรูปหินทรายปาง 

นาคปรก  ขนาดหนาตัก 1 คืบ  สภาพชํารุด  ไดรับการตกแตงโดยใชปูนซิเมนตประสานชิ้นสวนตาง ๆ ใหครบ

องค   

                 2.15 โบราณวัตถุอ่ืน ๆ  มีงานศิลปกรรมอ่ืน ๆ อีกท่ีเปนชิ้นสวน   เชน  ภาชนะดินเผา  ภาชนะ

ทองเหลือ   สําริด พระสงฆไดรับบริจาคมาจากแหลงตาง  ไมสามารถทราบท่ีไปท่ีมาได  เก็บไวในตูกระจกกุฏิ

สงฆวัดปรางคทอง   และภายในพระอุโบสถวัดสุริยาเย็น 

 

วัตถุประสงคท่ี  3.บทบาทของพระสงฆในการอนุรักษส่ิงแวดลอมศิลปกรรมทองถิ่นในตําบลพุดซา อําเภอ

เมือง  จังหวัดนครราชสีมา  

การศึกษาวิจัยเก่ียวกับบทบาทของพระสงฆในการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรม สรุปไดวาแนวคิดและ

ความเขาใจของพระสงฆในประเด็นเก่ียวการอนุรักษกับแหลงศิลปกรรม พระสงฆไดใหความหมายของ

สิ่งแวดลอมศิลปกรรม วา คือ  ของเกาแกหรือของโบราณท่ีถูกท้ิงรางแลว  ไดรับการเก็บไวหรือนํามาใช

ประโยชนอีกครั้งหนึ่ง  บางอยางตองหวงเอาไวเปนสิ่งศักดิ์สิทธ   ซ่ึงแตกตางไปจากการใหความหมายของการ

อนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมของหลักวิชาการอนุรักษ  แสดงใหเห็นวา  ความเขาใจเรื่อง การอนุรักษ

สิ่งแวดลอมศิลปกรรมของพระสงฆยังมีขอจํากัด หากนําไปเทียบวิเคราะหกับหลักวิชาการทางการอนุรักษ

สิ่งแวดลอมศิลปกรรม  แตก็เปนภูมิปญญาท่ีเกิดข้ึนจากการสั่งสมมา  และสงผลใหพระสงฆไดแสดงบทบาท

ดานการอนุรักษ   จากรากฐานความคิดท่ีวาทางสังคมท่ีรูปลักษณะตางๆ ท่ีเปนระบบ สังคมมีระบบโครงสราง

ของการกระทําทางสังคมทีมีการกระทําตอกันตามสถานภาพและบทบาทของตน  โดยท่ีพระสงฆไดแสดงสังคม

ดวยความสมัครใจหรือดวยจิตอาสา ท่ีเห็นวาการตัดสินใจของพระสงฆเกิดข้ึนอยางเสรีภายใตกฎระเบียบและ

สถานการณ   ตามแนวคิดของพารสันต  ซ่ึงสามารถสรุปวิเคราะหไดใน 2 ลักษณะ คือ 

         1. บทบาทในฐานะเปนผูอยูอาศัยในโบราณสถาน  หมายความวาพระสงฆกับวัดท่ีเปนโบราณสถานนั้น

ไมสามารถท่ีจะแยกขาดจากกันได  หรือพระกับของเกาเปนของคูกันตามแนวคิดของพระครูโฆษิตวรธรรม  เจา

คณะตําบลพุดซา  ซ่ึงพระจะตองเก็บ ดูแล รักษาสมบัติตาง ๆ ของวัดเอาไวอยางดีท่ีสุด   พระสงฆจึงถูก

กระตุนใหสนใจท่ีจะเก็บรักษาไว   กระบวนการท่ีใชในการอนุรักษงานศิลปกรรมนั้นพระสงฆ  คือ  พิธีกรรม

ทางศาสนา  คือ  1)  การไหวพระสวดมนตประจําวัน  โดยเฉพาะกลุมงานศิลปกรรมท่ีเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใน

ศาสนา  เชน  พระพุทธรูป  นั้นจะไดรับการดูแลเอาใจใสทําความสะอาดและจัดใหมีภูมิทัศนท่ีดีอยูเสมอ  แตก็
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พบวางบางแหงพระภิกษุประจําวัดมีนอยและสวนใหญก็สภาพไมสามารถทําความสะอาดไดท่ัวถึง  2)  การ

กราบไหวดวยความศรัทธาของชาวบาน  มีชาวบานท่ีศรัทธาในแงของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาแมจะไมมีความ

ตระหนักในความสําคัญคุณคาของศิลปกรรม  แตก็ชวยหนุนเสริมใหเกิดการเก็บรักษาท่ีดีข้ึนดวยศรัทธานั้น 3) 

การทําบุญอุทิศใหบรรพบุรุษ  เปนภูมิปญญาทางศาสนาท่ีชาวบานและพระสงฆจัดใหมีการทําบุญอุทิศใหบรรพ

บุรุษในโบราณสถาน   โดยสอดแทรกแนวคิดในการใหธรรมเทศนาของพระสงฆแกชาวบาน  ใหตระหนักใน

การดูแลสิ่งของบรรพบุรุษ 

        2. บทบาทในการเปนผูทําในการทํากิจกรรมทางสังคม  พระสงฆในตําบลพุดซาและชาวบานรวมกันทํา

กิจกรรมตางๆ  เพ่ือประโยชนของชุมชนกิจกรรมท่ีสําคัญ  คือ  การทําความสะอาดและปรับภูมิทัศนของ

หมูบานในวันหยุดสําคัญชองชาติ  เชน  วันแมหรือวันเฉลิมพระชนมพรรษา  12  สิงหาคม  ณ  บริเวณวัดบน  

อันเปนแหลงโบราณสถานสําคัญ  พระสงฆจากวัดปรางคทองและวัดสุริยาเย็น  จะรวมและเปนผูนําทางจิต

วิญญาณในการใหคําชี้แนะ  ขอคิดแกประชาชน    กอรปกับการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาดังกลาวแลว 

         บทบาทของพระสงฆดังกลาวนี้มิไดเกิดข้ึนมาลอย ๆ  แตเกิดจากปจจัยหลายประการ  ท่ีมีสวนผลักดัน

ใหพระตองทําตามบทบาท สอดคลองตามแนวคิดตามในพระธรรมวินัยท่ี พระสงฆจะตองแสดงบทบาทตอ

ตนเองและผูอ่ืนใหถึงพรอม   คือ   

         1)  ความศรัทธาของชาวบาน ตอจริยวัตรของพระสงฆแตละรูป  ชาวบานเห็นวาหากพระสงฆทํางาน

เพ่ือสวนรวม  และมีความดีงามเปนท่ีพ่ึงไดมีความเมตตากรุณา  ชาวบานจะใหความเลื่อมใสศรัทธาและเชื่อผัง  

การใหความรวมมือจะดีกวาพระท่ีเขาไมเคารพศรัทธา 

          2)  การเปนพระท่ีมีตําแหนงทางการปกครองคณะสงฆ หรือพระสังฆาธิการ  ในระดับตําบลคือ  เจา

คณะตําบล  ตําบลพุดซามี พระครูโฆษิตวรธรรม  วัดลําโพง เปนเจาคณะตําบล   จะไดรับการเคารพและนับ

ถือจากชาวบานท้ังตําบล 

          3)  การเปนพระอุปชฌาย  หมายถึง  เปนผูสามารถใหบวชแกผูท่ีตองการจะบวชได  แมไมใชตําแหนง

การปกครองคณะสงฆ  แตเปนธรรมเนียมของคณะสงฆมาแตโบราณวาใหเคารพอุปชฌายเปนสิ่งสูงสุดในการ

เคารพพระดวยกัน  ดังนั้น  ผูชายท่ีผานการบวชจากพระอุปชฌายทานใดแลวลาสิกขาออกไปก็ยังเคารพใน

พระอุปชฌายนั้น  พระครูโฆษิตวรธรรม  วัดลําโพง   เปนพระอุปบฌาย  ท่ีไดรับการเคารพนับถือจากผูท่ีเคย

บวชกับทาน  ตลอดท้ังญาติพ่ีนองดวย 

4) ชุมชนและความสนใจจากภายนอก  หมายถึง  ประชาชน  ภาคี ภาคสวนตาง ๆ ท่ีเขามามีสวนรวมท้ัง

ทางตรงและทางออมกับวัด  พระสงฆ  ลวนมีสวนผลักดันสนับสนุนใหพระสงฆตองแสดงบทบาทในดานการ

อนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมผานพิธีกรรม  เชน  กิจกรรมการทําบุญอุทิศใหบรรพบุรุษในโบราณสถานวัดบน   

พระสงฆไดรับการอาราธนามาเพ่ือประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  และกิจกรรมนั้นทําใหพระสงฆเห็นวา

ชาวบานใหความศรัทธา  พระสงฆจึงตองแสดงบทบาทของตัวเองในดานการเปนผูนําออกมาโดยปริยายวา

จะตองออกความเห็นวาอยางไรควรอยางไรไมควรทําตอแหลงโบราณคดีและงานศิลปกรรมนั้น  และสามารถ

โนมนาวใหชุมชนดําเนินไปในทางท่ีพระสงฆนําได    
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วัตถุประสงคท่ี  3.  แนวทางในการอนุรักษส่ิงแวดลอมศิลปกรรมโดยกระบวนการมีสวนรวมของพระสงฆ

และชุมชนท่ีสอดคลองและเหมาะสมภูมิปญญาทองถิ่น   

         จากการศึกษาพบวา   การจะอนุรักษสิ่งใดจะตองเกิดจากผูคนในชุมชนนั้นเองท่ีตองเปนผูนํา  ท่ีผานมา

เราเคยใหความไววางใจกับหนวยงานของรัฐคือกรมศิลปากร  ซ่ึงก็พบวาไมสามารถจะทําได  สิ่งท่ีทําไดเพียง

การประกาศข้ึนทะเบียนโบราณสถานโบราณวัตถุแลวก็หายไป 

         สิ่งท่ีเปนงานศิลปกรรมท้ังหมดอยูในวัด  ผูท่ีดูแลใกลชิดท่ีสุดคือพระสงฆ  จึงถือวาหนาท่ีของพระสงฆท่ี

จะตองดูแลรักษาแตการดูแลรักษาเปนคนละอยางกับการอนุรักษ  (กองอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรม , 2551)

การอนุรักษจะตองมีการเคลื่อนไหวกิจกรรมเพ่ือถายทอดเรื่องราวของงานศิลปกรรมบทเรียนจากอดีดท่ีกรม

ศิลปากรก็ดี  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติก็ดี  หรือแมแตวัดมักจะเปนกิจกรรมท่ีเปนการเก็บรักษา  และงาน

ศิลปกรรมอันลําคาเหลานั้นก็หมดคุณคาตอคนในชุมชนไป  ตัวชี้วัดคุณภาพการอนุรักษจึงเปนความซาบซ้ึงใน

คุณคาของคนในชุมชน 

         กระบวนการอนุรักษดวยกิจกรรมอันเปนภูมิปญญานั้นจากการศึกษาพบวา  กิจกรรมเชิงศาสนาและ

เชิงสังคมจะนําไปสูการมีสวนรวมในการอนุรักษมากกวาการสั่งการโดยอํานาจรัฐและกฎหมาย  พระสงฆ  ควร

จะนําคําสําคัญในทางศาสนาเขาไปเชื่อมโยงการอนุรักษ  เชน  คําวา  “บุญ”  “การอุทิศสวนกุศล ”  “ความ

กตัญูตอบรรพบุรุษ” 

         การสรางความเขมแข็งใหกับการอนุรักษนอกจากจะใชพิธีกรรมทางศาสนาแลวการอนุรักษท่ีดีจะตอง

อาศัยพ้ืนฐานความรูความเขาใจในหลักวิชาดวย  พระสงฆมีขอจํากัดในเรื่องนี้ตองอาศัยความสัมพันธกับ

องคกรทางวิชาการมาชวยชี้นําและใหความรู   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีเครือขายความสัมพันธอันนี้

กับชุมชนและวัดในตําบลพุดซาตั้งแตป  พ.ศ.  2536  ท่ีมีคณาจารยมาสํารวจและศึกษาหลายคณะ    ซ่ึงตอง

สรางความเขมแข็งดานความรูใหกับพระสงฆและชุมชน  

         นอกจากนี้กรมศิลปากรท่ีไดข้ึนทะเบียนโบราณสถานแลวควรมีกิจกรรม  มาเสริมวิชาการการอนุรักษ

ของพระสงฆและชุมชนใหผูเรียนรูไปพรอมกันจําใหการอนุรักษเขมแข็งข้ึน  และท่ีสําคัญการสงเสริมวิชาการ

จะตองไมละเมิดสิทธิและความศรัทธาของชาวบาน  ไมเชนนั้นแลวการใหความรวมมือของชุมชนจะไมดี

เทาท่ีควร 

         การสงเสริมองคกรชุมชนท่ีทํางานแบบอาสาสมัครใหทํางานรวมกับพระสงฆจะทําใหการมีสวนรวมของ

ชุมชนสรางข้ึน  เชน  กลุมรักษพุดซา  ท่ีเปนแกนหลักในการทํากิจกรรมสวนใหญในตําบลพุดซากลุมองคกร

ดังกลาวนี้มีความคลองตัวกวาหนวยงานภาครัฐและองคกรทองถ่ิน  เนื่องจากไมติดขัดขอระเบียบของราชการ  

และไมมีข้ัวทางการเมืองท่ีตองเสียคะแนนเสียง    แตงานอาสาสมัครก็เปนงานไมยืนยาวก็ควรมีการผลักดัน

จากพะสงฆ  ผูรูทองถ่ิน  หรือองคกรทาง วิชาการตาง ๆ   ผลักดันใหกวางและขยายฐานใหลงถึงโรงเรียนใน

ทองถ่ิน  สวนหนวยงานของรัฐและองคกรทองถ่ินควรกําหนดนโยบายและงบประมาณใหกับพระหรือกลุม

กิจกรรมอยางเปนรูปธรรม 
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ข้อเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะการวิจัย  

 1. การทําวิจัยเชิงลึกในการจัดสรางศูนยการเรียนรูทองถ่ินเพ่ือสงเสริมการอนุรักษใหเปนรูปธรรม  

 2. ควรวิจัยประเด็นปญหาดานการอนุรักษในเชิงลึก 

 ขอเสนอหนวยงาน 

1. สงเสริมกิจกรรมเชิงอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมใหมีความถ่ีในการจัดมากข้ึน 

2. ขยายเครือขายการอนุรักษใหกวางข้ึนไมเพียงแตพระสงฆกับผูใหญ  ควรถึงครูและนักเรียนใน

โรงเรียนในทองถ่ิน 

3. สงเสริมการเรียนรูของชุมชนในดานสิ่งแวดลอมศิลปกรรมเพ่ือนําไปสูการจัดรวบรวมแหลงขอมูล

ทองถ่ิน 

4. นโยบายทองถ่ินในการสนับสนุนงานดานศิลปวัฒนธรรมตองเฉลี่ยใหกิจกรรมดานอนุรักษใน

อัตราสวนท่ีเหมาะสม 
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พระสงฆใน   

วัตถุประสงค   เพ่ือศึกษาบทบาทของพระสงฆในการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรม 

 

ขอมูลผูใหสัมภาษณ 

          ชื่อ-สกุล……………………………………………………......................... 

ท่ีอยู...................................................................................... 

 โทรศัพท................................................................................  

 ตําแหนงหนาท่ี......................................................................  

  

ประเด็นสัมภาษณ 

ประเด็นท่ี 1 แนวคิดและความเขาใจเก่ียวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมของพระสงฆ 

1.  ทานรูและเขาใจคําวา “สิ่งแวดลอมศิลปกรรม” “การอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรม”อยางไร 

2.  ทานสนใจศึกษาเก่ียวกับโบราณสถาน โบราณวัตถุภายในวัด  หรือหมูบานของทานหรือไม  อยางไร 

3 . ทานคิดวาเปนภาระของวัดท่ีจะดูแลโบราณสถานโบราณวัตถุของวัดและของชุมชนหรือไม  เพราะเหตุใด 

 

ประเด็นท่ี 2 กิจกรรมหรือโครงการท่ีจัดเพ่ือการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมในปจจุบันของพระสงฆ 

1. ทานมีโครงการหรือกิจกรรมอะไรบางท่ีเปนการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมทองถ่ินภายในวัดและชุมชน 

     พอจะอธิบายกําดําเนินงานแตละโครงการวาดําเนการอยางไร 

2. ทานไดรับความรูหรือแรงบันดาลในจากอะไร  ในการจัดโครงการหรือกิจกรรม 

3. มีหนวยงานใดบางท่ีใหความรวมมือ   เก่ียวของอยางไร 

4. สิ่งท่ีทานทําเกิดผลอยางไร   มีปญหาอุปสรรคอยางไร 
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ประเด็นท่ี 3 เหตุปจจัยท่ีทําใหเกิดบทบาทและปจจัยความสําเร็จของบทบาทของพระสงฆในการอนุรักษ

สิ่งแวดลอมศิลปกรรมทองถ่ิน 

1.ทานเห็นวาเหตุปจจัยอะไรบางท่ีทําใหทานตองมีบทบาทในการตอการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมทองถ่ิน 

2.ทานเห็นวาเหตุปจจัยอะไรท่ีจะทําใหบทบาทนี้ประสบความสําเร็จ 

 

ผูเก็บขอมูล…………………………………………………… 

วันท่ี เก็บขอมูล………………………………………………... 

บันทึกเพ่ิมเติมผูเก็บขอมูล..................................... 
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(แบบสัมภาษณฆราวาสผูเก่ียวของ) 

แบบสัมภาษณ/สอบถามเพ่ือการวิจัย เรื่อง 

บทบาทพระสงฆในการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมตําบลพุดซา 

อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

ผูวิจัย   นายสุชาติ  พิมพพันธ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

คําชี้แจง  แบบสอบถามนี้เปนการเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัยเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมทองถ่ินของ

พระสงฆใน   

วัตถุประสงค   เพ่ือศึกษาบทบาทของพระสงฆในการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรม 

ขอมูลผูใหสัมภาษณ 

          ชื่อ-สกุล……………………………………………………............................. 

ท่ีอยู...................................................................................... 

 โทรศัพท................................................................................  

 ตําแหนงหนาท่ี......................................................................  

       

ประเด็นสัมภาษณ 

ประเด็นท่ี 1  กิจกรรมหรือโครงการท่ีจัดเพ่ือการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมในของพระสงฆ 

1. ทานทราบวาพระสงฆจัดไดโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือการอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมทองถ่ินอะไรบาง     

2. พอจะอธิบายการดําเนินการของแตละกิจกรรมไดหรือไมวาพระสงฆทานทําอยางไร 

3. ทานไดเขารวมหรือไม อยางไร  

4. มีหนวยงานใดบางท่ีใหความรวมมือในกิจกรรม  เก่ียวของอยางไร 

5. สิ่งท่ีพระสงฆทําทาคิดวาเกิดผลอยางไรตอชุมชน   มีปญหาอุปสรรคอยางไร 

6. ทานคิดวาสิ่งท่ีพระสงฆทําในการอนุรักษเหมาะสม  หรือควรทําอยางไร 

 

ประเด็นท่ี 2 เหตุปจจัยท่ีทําใหเกิดบทบาทและปจจัยความสําเร็จของบทบาทของพระสงฆในการอนุรักษ

สิ่งแวดลอมศิลปกรรมทองถ่ิน 

1. ทานเห็นวาเหตุปจจัยอะไรบางท่ีทําใหพระมีบทบาทในการอนุรักษและ 

2..ทานเห็นวาเหตุปจจัยท่ีทําใหเกิดความสําเร็จของบทบาทมีอะไรบาง  เพราะเหตุใด 

 

ผูเก็บขอมูล…………………………………………………… 

วันท่ี เก็บขอมูล……………………………………………... 

บันทึกเพ่ิมเติมผูเก็บขอมูล..................................... 
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ภาคผนวก  ข รายนามให้สัมภาษณ์เชิงลกึ 

 

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง/สถานท่ีติดตอ 

1 พระครูโฆษิตวรธรรม  เจาอาวาสวัดลําโพง  เจาคณะตําบลพุดซา 

2 พระธรรมธรประหยัด ฐิตสโีล  เจาอาวาสวัดปรางค 

3 พระสุนทร..ธมฺธโร ทําการแทนเจาอาวาสวัดสุริยาเย็น 

4 นายแสง  ชุมสันเทียะ  มัคคทายกวัดปรางค 

5 นายแถว  ตรีสันเทียะ  มัคคทายกวัดสุริยาเย็น 

6 นายประเสริฐ  คุมพุดซา    ผูใหญบาน  หมู 1 บานมะเดื่อ  ตําบลพุดซา 

7 นายจรูญ  ขอนพุดซา     ผูใหญบาน  หมู 2 บานพุดซา   ตําบลพุดซา 

8 นายมี  เทียมพุดซา     ผูใหญบาน  หมู 3 บานพุดซาริมบึง  ตําบลพุดซา 

9 พ.ต.ท.เผด็จศักดิ์  รัตนพันธ  

 

ขาราชการตํารวจ     

แกนนํากลุมอนุรักษทองถ่ิน  ผูรูทองถ่ิน 

บานตะโก  หมู 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

 

 

ภาคผนวก ค  รายนามผู้ร่วมเวทแีลกเปลีย่นเรียนรู้  

วันท่ี 14 สิงหาคม 2550 

ณ ลานวัดบน 

งานทําบุญอุทิศสวนกุศลใหบรรพบุรุษ 

 

ลําดับท่ี ชื่อ -  สกุล ตําแหนง/สถานท่ีติดตอ 

1 พระธรรมธรประหยัด ฐิตสโีล เจาอาวาสวัดปรางค 

2 นายประเสริฐ  คุมพุดซา    ผูใหญบาน  หมู 1 บานมะเดื่อ  ตําบลพุดซา 

3 นายจรูญ  ขอนพุดซา     ผูใหญบาน  หมู 2 บานพุดซา  ตําบลพุดซา 

4 นายมี  เทียมพุดซา    ผูใหญบาน  หมู 3 บานพุดซาริมบึง  ตําบลพุดซา 

8 พ.ต.ท.เผด็จศักดิ์  รัตนพันธ  

 

ขาราชการตํารวจ 

แกนนํากลุมอนุรักษทองถ่ิน  ผูรูทองถ่ิน   

6 รศ.ดร.ณภัทร นอยน้ําใส อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

นักวิจัยโครงการการพัฒนารูปแบบศูนยการเรียนรู

ระบบนิเวศพ้ืนท่ีชุมนําและสิ่งแวดลอมศึกษา ณ บึง

พุดซา ตําบลพุดซา 

7 นางวิลาวัลยวัชระเกียรติศักดิ อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

8 ดร.วาสนา ภานุรักษ อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

นักวิจัยโครงการประเพณีผีมอญกับวิถีชีวิตชุมชน 

ตําบลพุดซา 

9 นายสุชาติ พิมพพันธ อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

นักวิจัย 

10 นายทูล  (ชางทูล) แกนนํากลุมอนุรักษทองถ่ิน 

11 นางสาวหม่ัน  เทียนพลกรัง บานมะเดื่อ หมู 1 

12 นางแปว  ธรรมดี บานมะเดื่อ หมู 1 

14  พอหลอ  ทวีพุดซา บานมะเดื่อ หมู 1   

12 นางวิรัตนพร  ศรีพระจันทร อาจารยโรงเรียนพุดซาวิทยาคม 
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ภาคผนวก ง ประวตัิพระสงฆ์กลุ่มเป้าหมายศึกษา 

1.  พระครูโฆสิตวรธรรม 

เจาอาวาสวัด  วัดลําโพง. เลขท่ี  238  หมูท่ี  13  ตําบล พุดซา       อําเภอ   เมืองนครราชสีมา   

จังหวัด  นครราชสีมา  

 ชื่อเดิม  หนู          นามสกุล  ไกรจันทร 

  วัน/เดือน/ป  เกิด  2/4/2589  สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 

  สถานท่ีเกิดบาน  โพธิ์ฮี  ตําบล  บานยาง  อําเภอ พุทไธสง  จังหวัด  บุรีรัมย 

  นามบิดา  นายเพ็ง  นามสกุล  ไกรจันทร 

  นามมารดา  นางไข  นามสกุล  ไกรจันทร 

อุปสมบท  วันท่ี  15  พฤษภาคม  พ.ศ.  2513  ท่ีวัด  เจริญราฎบํารุง  ตําบล  พุทไธสง อําเภอ  พุท

ไธสง  จังหวัด  บุรีรัมย 

นามพระอุปชฌาย  พระครูศีลวัตรวิบูล สังกัดวัด  ลําโพง    ตําบล  พุทซา อําเภอ  เมือง

นครราชสีมา จังหวัด  นครราชสีมา  ไดรับฉายา  กาญจนวณโณ  

.วิทยะฐานะทางการศึกษา 

วิชาท่ีศึกษา วุฒิสูงสุด นามสถานศึกษา 

วิชาสามัญ ป.4 โรงเรียนบานแคน  ต. บานยาง  อ.พุทไธสง 

นักธรรม ชั้นเอก สํานักศาสนศึกษาวัดบานตาลอก  อ.  พยัคฆภูมิพิสัย 

เปรียญธรรม - - 

 

2.  พระอธิการประหยดั  ฐิติสีโล 

เจาอาวาสวัด……….ปรางค………….เลขท่ี  97  หมูท่ี  2  ถนน…โคกสูง-ขามทะเลสอ ตําบล  พุดซา                  

อําเภอ  เมืองนครราชสีมา   จังหวัด  นครราชสีมา รหัสไปรษณีย  30000  หมายเลขโทรศัพท  081-9554329 

 ชื่อเดิม  ประหยัด          นามสกุล  ราวพิมาย 

  วัน/เดือน/ป  เกิด  4/8/2501  สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 

  สถานท่ีเกิดบาน  หนองยารักษ  ตําบล  พุดซา  อําเภอ เมือง  จังหวัด  นครราชสีมา 

  นามบิดา  นายพรหม  นามสกุล  ราวพิมาย 

  นามมารดา  นางบรรเทา  นามสกุล  ราวพิมาย 

อุปสมบท วันท่ี  9  เมษายน  พ.ศ.  2532  ท่ีวัด  หนองยารักษ ตั้งอยูท่ี  เลขท่ี…141..หมู…12..ถนน  

โคกสูง-ขามทะเลสอ  ตําบล  พุดซา อําเภอ  เมือง จังหวัด  นครราชสีมา 
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นามพระอุปชฌาย  พระครูโฆสิตวรธรรม สังกัดวัด  ลําโพง  ตําบล  พุดซา อําเภอ  เมือง

นครราชสีมาจังหวัด  นครราชสีมา 

ไดรับฉายา  ฐิติสีโล 

วิทยะฐานะทางการศึกษา 

วิชาท่ีศึกษา วุฒิสูงสุด นามสถานศึกษา 

วิชาสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนหนองยารักษ-ลําโพง 

นักธรรม ชั้นเอก สํานักนักเรียนวัดศรีษะชาง 

เปรียญธรรม - - 

 

3. พระครูซอ้น  ฐิติสมปนโน 

เจาอาวาสวัด…สุริยาเย็น…….เลขท่ี  70  หมูท่ี  1  ตําบล  พุดซา      อําเภอ  เมืองนครราชสีมา   

จังหวัด  นครราชสีมา  รหัสไปรษณีย  30000  หมายเลขโทรศัพท   

  ชื่อเดิม  ซอน      นามสกุล  ถนอมพุดซา 

   วัน/เดือน/ป  เกิด  15/2/2467  สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 

   สถานท่ีเกิดบาน  พุดซา  ตําบล  พุดซา  อําเภอ เมือง  จังหวัด  นครราชสีมา 

   นามบิดา  นายบุญ  นามสกุล  ถนอมพุดซา 

   นามมารดา  นางทิพ  นามสกุล  ถนอมพุดซา 

อุปสมบท วันท่ี  27  พฤษภาคม  พ.ศ.  2487  ท่ีวัด  ศรีษะชาง ตําบล  พุดซา อําเภอ  เมือง จังหวัด  

นครราชสีมา 

นามพระอุปชฌาย  พระอธิการตู  พุทธจิตโต สังกัดวัด  ศรีษะชาง ตําบล  พุทซา อําเภอ  เมือง

นครราชสีมา จังหวัด  นครราชสีมา  ไดรับฉายา  ฐิติสมปนโน    

วิทยะฐานะทางการศึกษา 

วิชาท่ีศึกษา วุฒิสูงสุด นามสถานศึกษา 

วิชาสามัญ จบศึกษาผูใหญตอน

ปลายตามหลักสูตร 

ท่ีวัดสุริยาเย็น  ต.พุดซา  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 

นักธรรม ชั้นตร ี สํานักนักเรียนวัดศรีษะชาง 

เปรียญธรรม - - 

  

4. พระอธิการสวาท  ทนตจิตโต 

เจาอาวาสวัด…บานกลวย ตําบล  พุดซา    อําเภอ เมืองนครราชสีมา   จังหวัด  นครราชสีมา 

รหัสไปรษณีย  30000  หมายเลขโทรศัพท   
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  ชื่อเดิม  นายสวาท         นามสกุล  บรรลือสําโรง 

  วัน/เดือน/ป  เกิด  3/3/2497  สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 

  สถานท่ีเกิดบาน  โพนทราย ตําบล  สําโรง  อําเภอ ปกธงชัย  จังหวัด  นครราชสีมา 

  นามบิดา  นายพรม  นามสกุล  บรรลือสําโรง 

  นามมารดา  นางมาก  นามสกุล  เอิบสําโรง 

อุปสมบท วันท่ี  25  เมษายน  พ.ศ.  2518  ท่ีวัด  โพนทราย ตําบล  สําโรง อําเภอ  ปกธงชัย 

 จังหวัด  นครราชสีมา 

นามพระอุปชฌาย  พระครูบวรธวัชชัย สังกัดวัด  โพนทราย  ตําบล  สําโรงอําเภอ  ปกธงชัย  

จังหวัด  นครราชสีมา ไดรับฉายา  ทนตจิตโต  

วิทยะฐานะทางการศึกษา 

วิชาท่ีศึกษา วุฒิสูงสุด นามสถานศึกษา 

วิชาสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนปรยิัตธิรรมวัดพระนารายมหาราช 

นักธรรม ชั้นเอก โรงเรียนปรยิัตธิรรมวัดพระนารายมหาราช 

เปรียญธรรม - - 

  

 

5. พระอธิการพล  จิตตสีโ 

เจาอาวาสวัด…ศรีษะชาง…ตําบล  พุดซา      อําเภอ  เมืองนครราชสีมา   จังหวัด  นครราชสีมา 

รหัสไปรษณีย  30000  หมายเลขโทรศัพท   

  ชื่อเดิม  นายพล         นามสกุล  สมมา 

  วัน/เดือน/ป  เกิด  9/11/2492  สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 

  สถานท่ีเกิดบาน หนองตอ  ตําบล  ประคํา  อําเภอ ละหานทราย  จังหวัด  นครราชสีมา 

  นามบิดา  นายสังเวียน  นามสกุล  สมมา 

  นามมารดา  นางมี  นามสกุล  สมมา 

อุปสมบท วันท่ี  6  พฤษภาคม  พ.ศ.  2525  ท่ีวัด  โกศลสิตาราม  ตําบล  จันทึก  อําเภอ  ปากชอง

จังหวัด  นครราชสีมา     นามพระอุปชฌาย  พระครูพิพัฒนสุตคุณ สงักัดวัด  โกศลสิตาราม 

ตําบล  จันทึก อําเภอ  ปากชอง  จังหวัด  นครราชสีมา    ไดรับฉายา  จิตตสีโร  

วิทยะฐานะทางการศึกษา 

วิชาท่ีศึกษา วุฒิสูงสุด นามสถานศึกษา 

วิชาสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนดอนกระทิง-หนองออก 

นักธรรม ชั้นโท สํานักนักเรียนวัดสําโรง  อ.ละหานทราย 



89 

 

เปรียญธรรม - - 

  

 

6.  พระครูสมพอ  ฐานกโร 

เจาอาวาสวัด…หนองยารักษ……เลขท่ี  141  หมูท่ี  12  ถนน  โคกสูง-ขามทะเลสอ…… 

ตําบล  พุดซา    อําเภอ  เมืองนครราชสีมา   จังหวัด  นครราชสีมา รหัสไปรษณีย  30000  หมายเลข

โทรศัพท   

 ชื่อเดิม  นายสมพอ          นามสกุล  ตนพุดซา 

  วัน/เดือน/ป  เกิด  3/12/2499  สัญชาติ  ไทย  เชื้อชาติ  ไทย 

  สถานท่ีเกิดบาน  หนองยารักษ  ตําบล  พุดซา  อําเภอ เมือง  จังหวัด  นครราชสีมา 

  นามบิดา  นายแจง  นามสกุล  ตนพุดซา 

  นามมารดา  นางสายมาน นามสกุล  ตนพุดซา 

อุปสมบท วันท่ี  4  พฤษภาคม  พ.ศ.  2523  ท่ีวัด  หนองยารักษ ตั้งอยูท่ี  เลขท่ี 141..หมู…12..

ถนน…โคกสูง-ขามทะเลสอ ตําบล  พุดซาอําเภอ  เมืองจังหวัด  นครราชสีมา 

นามพระอุปชฌาย  พระอธิการเพ็ง  อกุสีโต สังกัดวัด  ศรีษะชาง  ตําบล  พุดซา อําเภอ  เมือง

นครราชสีมา จังหวัด  นครราชสีมา ไดรับฉายา  ฐานกโร  

วิทยะฐานะทางการศึกษา 

วิชาท่ีศึกษา วุฒิสูงสุด นามสถานศึกษา 

วิชาสามัญ ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนวัดหนองยารักษ 

นักธรรม ชั้นโท สํานักนักเรียนวัดศรีษะชาง 

เปรียญธรรม - - 
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ภาคผนวก ง ภาพกจิกรรม 
กิจกรรมการสํารวจและจัดเก็บส่ิงแวดลอมศิลปกรรมของพระและชาวชุมชน 

และการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู 

โครงการวิจัยบทบาทพระสงฆในการอนุรักษศิลปกรรมทองถิ่นตําบลพุดซา 

อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
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ภาคผนวก จ ประวตัิผู้วจิัย 

 

ช่ือ-นามสกุล นายสุชาติ พิมพพันธ 

หมายเลขบัตรประชาชนเลขท่ี  3 4102 00417 XXX  

ตําแหนงปจจุบัน  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายสอน) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

หนายงานและสถานท่ีติดตอ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาตร  ม.ราชภัฏนครราชสีมา 

 ตําบลในเมือง    อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  รหสัไปรษณีย 30000 

 โทร.044-256103,  081-3511097 

ประวัติการศึกษา 

             พ.ค. 2534 – พ.ค.2538   ปริญญาตรีศาสนศาสตรบัณฑิต  ศน.บ.(อังกฤษ)เกียรตินิยม   

              มหาวิทยาลัยมหากุฎราชวิทยาลัย  วิทยาเขตลานนา จ.เชียงใหม 

             มิ.ย. 2540 – มิ.ย. 2542  ปริญญาโท  M.A. (Buddhist Studies University of Delhi, India) 

ประสบการณการทํางาน 

          พ.ค. 2542 - พ.ค. 2543   อาจารย   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตลานนา จ .

เชียงใหม 

          มิ.ย. 2543 -ปจจุบัน        อาจารย    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
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