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บทความวิชาการ 

1  อาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย / รองอธิการบดีฝายวิชาการ วิทยาลัยนครราชสีมา 
2  อาจารยประจําวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 

 

สถาบันอุดมศึกษากับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดนครราชสีมา 
 

วิเชียร  พนัธเครือบุตร1 
กรรณิการ  วฒุิสิงหชัย2 

 
ภ า รกิ จ ขอ งสถ าบั นอุ ดมศึ กษ า

ประกอบดวย 4 ภารกิจ คือ การจัดการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงโดยทั่วไป
สถาบันอุดมศึกษา จะเนนที่การจัดการเรียน
การสอน รองลงมาคือการวิจัยและการบริการ
วิชาการ แตที่ใหความสําคัญนอยมากคือ การ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในจังหวัดนครราชสีมา เปนแหลงวัฒนธรรม
ที่ยิ่งใหญ แตมักจะไดยินอยูเสมอวา ไมรูจะ
ชวยอะไรไดบาง   ดังนั้น  การทํานุบํา รุง
ศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดนครราชสีมาจึงถูก
บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาละเลยไปอยาง
นาเสียดาย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554) 
 ศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดนครราชสีมา 
มีทั้งที่เปน ศิลปะการแสดงพื้นบาน เทศกาล
ประเพณี หัตถกรรมพื้นบาน โบราณสถาน 
โบราณคดี/โบราณวัตถุ  สถาปตยกรรม และ
จิตรกรรม  แมว าสวนใหญจะได รับการ
อนุรักษไว แตก็พบวามีบางสวนที่คงเหลือให
พบเห็นนอยมาก และบางสวนไดสูญหาย   
ไปแลว  (ศูนยขอมูลกลางทางวัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม, 2555) 

ศิลปะการแสดงพื้นบาน ที่รูจักกันดี
คือเพลงโคราช ซ่ึงเปนศิลปะการแสดงที่เปน
เอกลักษณ เฉพาะถิ่นมี เพี ยงแห ง เดี ยวที่  
จังหวัดนครราชสีมา และมีการประยุกตไป
เปน  เพลงโคราชซิ่ง ซ่ึงยังคงรักษาไวอยางดี 
แตมีศิลปะการแสดงอีกจํานวนหนึ่งที่ปจจุบัน
สูญหายไปแลว เชน เพลงชาเจาหงสดงลําใย 
ในเทศกาลสําคัญของ อําเภอเมือง อําเภอคง 
และขามทะเลสอ เพลงชาโกรก(โกรกลากไม) 
เลนในเดือนเมษายน ของอําเภอเมือง และ
อําเภอขามทะเลสอ การเลนรําโทนโคราช 
เลนในเทศกาลสงกรานต ของทุกอําเภอ  

เทศกาลประเพณี ที่รูจักกันดี คือ งาน
ฉลองวันแหงชัยชนะทาวสุรนารี งานแหเทียน
พรรษาพระราชทาน งานลอยพระประทีป
พระราชทาน นอกจากนี้ยังมีเทศกาลประเพณีที่
จัดขึ้นในอําเภอตางๆคือ ประเพณีทูนขวัญขาว
ทูนขวัญควายอําเภอบัวใหญในชวงเดือน
กุมภาพันธ  งานบุญกุมขาวใหญอําเภอสีดา
ในชวงเดือนกุมภาพันธ  งานกินดองลองแพแล
ดอกจานกําเภอแกงสนามนางในชวงเดือน
กุมภาพันธ  เทศกาลกินเขาค่ําอําเภอสูงเนิน
ในชวงเดือนมีนาคม  ประเพณีแหชางบอไก
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แกวอําเภอสีดาในชวงเดือนเมษายน งานวัน
นอยหนาอําเภอปากชองในชวงเดือนมิถุนายน 
ประเพณีแขงเรืออีโปงอําเภอโนนไทยในชวง
เดือนตุลาคม งานวันพริกอําเภอขามสะแกแสง
ในชวงเดือนพฤศจิกายน งานเทศกาลเที่ยวพิ
มายในชวงเดือนพฤศจิกายน  งานเทศกาลผา
ไหมอําเภอปกธงชัยในชวงเดือนธันวาคม งาน
ปลาเผาสะเดาหวานอําเภอดานขุนทดในชวง
เดือนธันวาคม ที่ควรชวยกันรักษาไวไมใหสูญ
หายไป 

หัตถกรรมพื้นบาน ที่ รูจักกันดี คือ 
เครื่องปนดินเผา และงานหลอหินทราย ที่
ตําบลดานเกวียนอําเภอโชคชัย ผาทอนานา
ชนิด ทั้งผาไหมทอมือ ผาไหมลายขิด ผาไหม
หางกระรอก ผาไหมบาติก ผามัดหมี่ ผาฝายทอ
มือ ผาฝายยกดอก ผาฝายลายฝน  ผาซิ้นยวน ผา
ทอพื้นเมืองเงี่ยงนางดํา ผาโสรง ผาขาวมา ใน
อําเภอตางๆ  งานแกะสลักหิน ที่บานหนองบัว 
ลาดบัวขาว อําเภอสีคิ้ว นอกจากนีย้งัหตัถกรรม
พื้นบานที่สําคัญกระจายในอําเภอตางๆ ที่กําลัง
จะสูญหายไป เชน งานหลอกระดิ่ง งานตีหมอ 
งานตีเหล็ก งานจักสานหมวกปานศรนารายณ 
งานไมกวาดดอกหญา ไมกวาดมือเสือ งาน
ผลิตภัณฑจากตนตาลและตนลาน งานจักสาน
จากหวาย กก ไมไผ ผักตบชวา และตนธูปฤาษี 
งานเขาควายแกะสลัก งานหัตถกรรมจากทลาย
มะพราว และงานทําเตาอั้งโล 

โบราณสถาน กระจายอยูในอําเภอ
ตางๆ สวนใหญสรางในพุทธศตวรรษที่ 15-16 
เชน ในอําเภอเมืองคือ ปราสาทหินพนมวัน
(บานมะคา ต.บานโพธิ์) ปรางคบานปรางค
(บานพุดซา ต.โคกสูง) อําเภอสูงเนิน  คือ 

ปราสาทโนนกู(บานกุดหิน ต.โคราช) ปราสาท
เมืองเกา(บานเมืองเกา ต.โคราช) ปราสาทเมือง
แขก(บานกุดหิน ต.โคราช)  อําเภอปกธงชยั คอื
ปราสาทนาแค(บานนาแค ต.นาแค) ปราสาท
สระหิน(บานตะคุ ต.ตะคุ) ปราสาทบานปรางค
(บานปรางค  ต.นกออก) อําเภอครบุ รี  คือ
ปรางคครบุรี(บานครบุรี ต.ครบุรีใต) อําเภอ
โชคชัย คือ ปรางคพะโค(ต.กระโทก) ปรางค
สระเพลง(บานโนนตะโก ต.โชคชัย)  ปรางค
บานปรางค(บานปรางค ต.พลับพลา) อําเภอพิ
มาย คือ ปราสาทหินพิมาย(ต.ในเมือง) กุฎิฤาษี
(ต.ในเมือง) อําเภอโนนสูง คือ ปรางคเมือง
ปราสาท(บานโนนตากลาง ต.ธารปราสาท) กู
ปราสาท(วัดบานปราสาท ต.เมืองปราสาท) 
ปรางคพลสงคราม(บานพลสงคราม ต.พล
สงคราม) อําเภอหวยแถลง คือ คูเมืองโบราณ
บานเมืองพลับพลา(วัดพลับทอง  ต . เมือง
พลับพลา) ปราสาทหินหลุงตะเคียน(ต.หลุง
ตะเคียน) ชุมชนโบราณเมืองถายจาน(ต.งิ้ว) กู
ศิลา(บานกูศิลาขันธ ต.หลุงประดู) อําเภอบัว
ใหญ คือ ปรางคกู(บานกู ต.ดอนตาหนิน) 
อําเภอคง คือ ปรางคบานปรางค(บานปรางค ต.
บานปรางค) อําเภอประทาย คือ ปราสาทนางราํ
(บานนางรํา ต.นางรํา) อําเภอหนองบุญมาก คือ 
ปราสาทถนนหัก(บานถนนหัก) อําเภอสีดา  
คือ  ปรางค สีดา  (ต .สีดา) อําเภอสีคิ้ ว  คือ 
โบราณสถานแหลงหินตัด(ต.มิตรภาพ) เปนตน  

โบราณคดี /โบราณวั ต ถุ  แหล ง
รวบรวมที่สําคัญในจังหวัดนครราชสีมาคือ 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติมหาวีรวงค ในอําเภอ
เมือง และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพิมาย ใน
อําเภอพิมาย นอกจากนี้ ยังพบกระจายอยูใน
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อําเภอตางๆ ดังนี้  อําเภอสูงเนิน คือ เมือง
โบราณเสมา(ต. เสมา) ธรรมจักรศิลา(วัด
ธรรมจักรเสมาราม) ใบเสมาหินตั้ง(ต.โคราช) 
อําเภอโนนสูง คือ แหลงโบราณคดีบานธาร
ปราสาท(ต.ธารปราสาท) แหลงโบราณคดีบาน
หลุมขาว(ต.หลุมขาว) เนินอุโลกน(บานหนอง
นาตูม ต.พลสงคราม) โบราณสถานบานหนอง
นา(บานหนองนา  ต .พลสงคราม)  แหลง
โบราณคดีบานโนนเมืองเกา (บานดงพลอง ต.
หลุมขาว) อําเภอโนนไทย คือ แหลงโบราณคดี
บานสันเทียะ(ต.โนนไทย) อําเภอพิมาย คือ 
แหลงโยราณคดีบานดําแย(ต.กระเบี้องใหญ) 
อําเภอเทพารักษ คือ แหลงโบราณคดีบานโนน
ทองหลาง(ต.สํานักตะครอ) อําเภอเมืองยาง คือ 
แหลงโบราณคดีบานกระเบื้องนอก(บาน
กระเบื้องนอก)  อําเภอบัวใหญ คือ แหลง
โบราณคดีโนนทุงผีโพน  อําเภอครบุรี คือ ใบ
เสมาบานหนองไผ(ต.จระเขหิน) อําเภอหวย
แถลง คือ เมืองโบราณบานกงรถ(ต.กงรถ) 
พิพิธภัณฑสืบสานภูมิปญญาไทย(วัดประชา
คมาราม  ต.ทับสวาย) อําเภอปกธงชัย  คือ 
พิพิธภัณฑพื้นบาน(วัดพรหมราช) อําเภอสีคิ้ว 
คือ ภาพเขียนสีโบราณสมัยกอนประวัติศาสตร  
อําเภอปากชอง คือ ถํ้าหินปูนหลายถ้ํา เชน ถํ้า
แกวสารพัดนึก ถํ้าเขาวง เปนตน   

สถาปตยกรรม ที่รูจักกันดีคือ ประตู
ชุมพล อนุสาวรียทาวสุรนารี  และปราสาท
หินพิมาย อําเภอพิมาย นอกจากนี้มีกระจายไป
ในอําเภอตางๆ เชน อําเภอเมือง คือ พระ
อุโบสถวัดบึง(วัดบึง) อุโบสถวัดศาลาลอย(วัด
ศาลาลอย) บูรพาจารยเจดีย(วัดปาสาลวัน) 
อนุสรณสถานนางสาวบุญเหลือ(ต.โคกสูง) 

โบสถกลางน้ําวัดหมื่นไวย(ต.หมื่นไวย) บาน
สวนแมศรี(ต.หมื่นไวย) อําเภอบัวใหญ คือ 
โบสถวัดเสมาใหญ(ต.เสมาใหญ) หมูบาน
ชุมชนโบราณ(ต.เสมาใหญ) อําเภอจักราช คือ
โบสถวัดโคกพระ(วัดโคกพระ) อําเภอชุมพวง 
คือ โบสถไมโบราณ/พระไมโบราณ วัดเกา
ประสุข(ต.ประสุข) อําเภอดานขุนทด คือ 
โบสถวัดบานไร อําเภอพระทองคํา คือ โบสถ
ไมวัดเจริญพรต(ต.มาบกราด) เปนตน 

จิตรกรรม สวนใหญเปนภาพเขียน
สมัยตนรัตนโกสินทร มีกระจายอยูในอําเภอ
ตางๆดังนี้ อําเภอเมือง คือ ภาพเขียนดวยสีฝุน
บนผาดิบวัดบึง (ต.ในเมือง) ภาพเขียนในศาลา
การเปรียญวัดบูรพ(ต.ในเมือง) อําเภอปกธงชัย 
คือ ภาพเขียนในโบสถและหอไตรกลางน้ํา วัด
หนาพระธาตุ(ต.ตะคุ) ภาพเขียนในโบสถและ
หอไตรกลางน้ํา วัดปทุมคงคา(ต.นกออก) 
ภาพเขียนในโบสถและศาลาการเปรียญ วัด
โคกศรีษะเกษ(ต.นกออก) อําเภอบัวใหญ คือ 
ภาพเขียนวัดศรีสุภณ(ต.ดอนตาหนิน) อําเภอ
โนนไทย คือ ภาพเขียนในโบสถวัดโนนไทย
(ต.โนนไทย) อําเภอประทาย คือ ภาพเขียนใน
โบสถวัดดงเค็ง(ต.ประทาย) เปนตน 

    สถาบันอุ ดมศึ กษ า ในจั งหวั ด
นครราชสีมา สามารถเขาไปเปนสวนหนึ่งของ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไดโดยตรง    
และสามารถบูรณาการการทํานุบํารุงศิลป 
วัฒนธรรมเขากับ ภารกิจอื่นๆ ได ตั้งแตภารกิจ 
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการ
บริการวิชาการ ซ่ึงเปนกิจกรรมที่สามารถ     
จัดใหกับนักศึกษาทุกคณะวิชา  ทั้ งด าน
วิทยาศาสตรและดานสังคมศาสตรไดอีกดวย 
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