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จากการศกึษาวดัธรรมยุตกินิกายในจงัหวดัอุบลราชธานี พบวา่อโุบสถเป็น
สถาปตัยกรรมส าคญัทีส่ดุภายในวดัธรรมยุตกินกิายจงัหวดัอุบลราชธานี แมไ้มม่ลีกัษณะเฉพาะของ
ต าแหน่งทีต่ ัง้อุโบสถในผงัวดัแต่อโุบสถมกัตัง้อยูใ่นต าแหน่งกึง่กลางวดั ลกัษณะสถาปตัยกรรมและ
การประดบัตกแต่งอุโบสถวดัธรรมยุตกินิกายจงัหวดัอุบลราชธานี สะทอ้นความเป็นวดั
ธรรมยุตกินกิายดว้ยการประดบัหน้าบนัดว้ยรปูเจดยีท์รงระฆงั โดยอุโบสถ (สมิ) วดัสปุฏันาราม
วรวหิารเป็นวดัแรกทีแ่สดงสญัลกัษณ์เจดยีท์รงระฆงัทีห่น้าบนัของอุโบสถ นอกจากนัน้ลกัษณะหน้า
บนัแบบไม่มไีขราหน้าจัว่มเีครือ่งประดบัหลงัคาดว้ยเครือ่งล ายองแบบตวันาค ชอ่ฟ้าและหางหงส์
เป็นหวันาค กเ็ป็นลกัษณะทีอุ่โบสถวดัสปุฏันารามวรวหิารเป็นตน้แบบกบัอโุบสถวดั
ธรรมยุตกินกิายอื่นๆ 

วดัธรรมยุตกินกิายในจงัหวดัอุบลราชธานี แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ยคุ คอื ยคุการก่อตัง้วดั
ธรรมยุตกินกิาย พ.ศ. 2394 – 2452 สมยัรชักาลที ่4 – 5 ; ยุคที ่2 ชว่ง พ.ศ. 2453 – 2480 สมยั
รชักาลที ่ 6 จนกระทัง่การเปลีย่นแปลงการปกครองและรชักาลที ่ 8 ; และยุคที ่ 3 พ.ศ. 2481 – 
ปจัจุบนั ตัง้แต่สมยัจอมพล ป. พบูิลสงครามเป็นตน้มา 

โดยยุคที ่ 1 เป็นชว่งการเผยแผธ่รรมยุตกินิกายในภาคอสีาน เพื่อความเป็นปึกแผน่
ของราชอาณาจกัร โดยจงัหวดัอุบลราชธานี เป็นตน้ก าเนดิธรรมยุตกินิกายในภาคอสีาน 
สถาปตัยกรรมวดัธรรมยตุกินกิายในอุบลราชธานีมรีปูแบบตามทีน่ิยมในทอ้งถิน่ ไม่แตกแยก อนั
ชว่ยสง่เสรมิการเผยแผล่ทัธใิหม่เขา้ไปในพืน้ที ่

ยุคที ่ 2 เกดิลกัษณะเฉพาะของสถาปตัยกรรมอุโบสถวดัธรรมยุตกินิกายในจงัหวดั
อุบลราชธานี สะทอ้นใหเ้หน็ถงึความมัน่คงของธรรมยุตกินกิายในพืน้ที ่ และบทบาทการเป็นผูน้ า
ดา้นศาสนาและเป็นผูน้ าทางความคดิในสงัคมตามนโยบายของรฐัขณะนัน้ 

ยุคที ่ 3 อุโบสถวดัธรรมยุตกินิกายมรีปูแบบอยา่งอุโบสถภาคกลางของไทย แต่มกีาร
เลอืกเอารายละเอยีดบางประการของอโุบสถวดัสปุฏันารามวรวหิารมาใชเ้ป็นสญัลกัษณ์ของวดั
ธรรมยุตกินกิายในอสีาน สะทอ้นอทิธพิลของสว่นกลาง ความเป็นหนึ่งเดยีวของราชอาณาจกัร และ
บทบาทการปกครองคระสงฆข์องธรรมยุตกินกิายลดบทบาทลง 
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The study of Buddhist architecture of Dhammayuttika Nikaya in Ubon Ratchathani 

province found that ubosatha (ordination hall) has been the most important architecture in a 
Dhammayuttika monastic compound in Ubon Ratchathani.  Even though there is no specific 
location of an ubosatha in a monastic layout, an ubosatha has been often situated at the 
center of a compound.  Architecture of ubosatha had pediments adorned with relief of a bell-
shaped pagoda, a symbol of Dhammayuttika.  Pediments of the ubosatha at Wat 
Supattanaram Worawihan were the first which were decorated with this symbol.  However, its 
pediments were without a gable overhang which was traditional adorned with Nak Lamyong, 
represented a body of naga, along the edges of the roof.  Instead the apex and two lower 
ends of the gable roof were adorned with heads of naga.  These ornaments became 
prototypes for decoration of other Dhammayuttika ubosatha in Ubon Ratchathani.   

Buddhist monasteries of Dhammayuttika Nikaya in Ubon Ratchathani can be 
classified in three periods: first period of establishing Dhammayuttika monasteries (B.E. 2394 
– 2452) during the reigns of King Rama IV – V; second period (B.E. 2453 – 2480) from the 
reign of King Rama VI to the Siamese Revolution in 1932; and third period (B.E. 2481 – 
present) from Plaek Phibunsongkhram rule to present.   

First period: the dissemination of Dhammayuttika Nikaya in northeastern Thailand 
purposed to stabilize the country with Ubon Ratchathani as the starting point to propagate 
Dhammayuttika Nikaya in the northeast.  The Dhammayuttika Buddhist architecture in this 
period was built similarly to that of the local and showed that the Dhammayuttika attempted to 
harmonize with indigenous people in order to get, their support. 

Second period: architecture of Dhammayuttika in Ubon Ratchathani had its own 
styles and characteristics.  It obviously reflected that Dhammayuttika had been strongly 
established in Ubon Ratchathani and Dhammayuttika monks became religious and social 
leaders according to central Thai government policy. 

Third period: architecture of Dhammayuttika in Ubon Ratchathani had styles and 
characteristics parallel to that of central Thailand.  Some architectural elements at Wat 
Supattanaram Worawihan became symbols of Dhammayuttika in the northeast and were used 
by other Dhammayuttika monasteries in the region.  Architecture in this period reflected power 
of central Thailand overcoming the local and unifying the country with Bangkok as the center.  
However, a role of Dhammayuttika monks in politics became minimized. 
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กิตติกรรมประกาศ 

วทิยานิพนธเ์ล่มนี้เกดิขึน้ไดจ้ากแรงสนบัสนุนจากบุคคลหลายท่าน อนัดบัแรก
ขอขอบพระคุณอาจารยส์าขาวชิาประวตัศิาสตรส์ถาปตัยกรรม มหาวทิยาลยัศลิปากรทุกทา่นที่
ถ่ายทอดแนวคดิ ความรู ้ และประสบการณ์อนัทรงคุณค่ายิง่ ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย ์
อนุวทิย ์  เจรญิศภุกุล ในการเคีย่วเขญ็วชิาวธิรีะเบยีบวจิยักระทัง่ผูว้จิยัสามารถพฒันามาเป็น
หวัขอ้วทิยานิพนธเ์ล่มนี้ได ้ ขอขอบพระคุณอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานพินธ ์ ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์
ดร.โชตมิา  จตุรวงค ์  ทีค่อยแนะน าและแกไ้ขขอ้บกพรอ่งดว้ยความเอาใจใส่ดว้ยดมีาโดยตลอด 
ขอบพระคุณรองศาสตราจารยช์าตร ี  ประกตินนทการ และศาสตราจารย ์ดร.ศกัดิช์ยั  สายสงิห ์
คณะกรรมการตรวจวทิยานิพนธท์ีใ่หข้อ้คดิเหน็และชีแ้นะ น าไปสู่การพฒันาแกไ้ขวทิยานิพนธ์
ใหส้มบูรณ์ยิง่ข ึน้ 

ขอขอบพระคุณนายทองพนัธ ์  ทองกลม และนางค ากล  ทองกลม บคุคลผูเ้ป็นแรง
ขบัเคลื่อนใหว้ทิยานิพนธเ์ล่มนี้ส าเรจ็ลงได ้ เป็นทัง้ก าลงัใจและก าลงักาย ชว่ยตรวจพสิูจน์อกัษร
และการเขยีนรายการอา้งองิ ขอขอบคุณก าลงัใจจากครอบครวัคุณสพุล  ทองกลม คุณโตอ่งิกอง  
มงัคะลา และญาตพิีน้่องทุกท่าน 

ขอขอบคุณเพื่อนร่วมชัน้รหสั 520522_._ สาขาวชิาประวตัศิาสตรส์ถาปตัยกรรม 
ตลอดระยะเวลา 5 ปี ซึ่งเป็นทัง้ทีป่รกึษาและคอยชว่ยเหลอืการเรยีนกนัมาตลอด ไดแ้ก่ นางสาว
กฤษกนก  ลมิวฒันานนทช์ยั, นางสาวพสัตราภรณ์  แก่นพรม, นางสาวภารณ ี  อนิทรเ์ลก็,   
นายศริปิณุย ์ ดสิรยิกุล และนางสาวสุทธอิร ณ ล าพูน  
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