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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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บทท่ี 1 
 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคญั 
ธรรมยุตกินิกาย หรอืเรยีกสัน้ๆ วา่ธรรมยุต มคีวามหมายวา่ ผูป้ระกอบดว้ยธรรม 

ชอบดว้ยธรรม หรอืยุตติามธรรม เป็นผลจากการฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาและการแกไ้ขวตัรปฏบิตัิ
ใหถ้กูตอ้งตามพระธรรมวนิยัโดยพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัตัง้แต่เมือ่ครัง้ยงัทรง
ผนวช โดยไดแ้ยกตวัออกจากคณะสงฆเ์ดมิตัง้เป็นนิกายใหม่ ซึง่พระองคใ์ชก้ารดา้นศาสนา
ดงักลา่วใหเ้ป็นตวัชว่ยสรา้งฐานอ านาจทางการเมอืง1 ในสทิธิท์ ีจ่ะไดค้รองราชยใ์นภายหน้า2 
หลงัจากครองเพศบรรพชตินาน 27 ปี พระองคจ์งึไดเ้ป็นกษตัรยิ์ 

เมือ่พระองคข์ึน้ครองราชย ์ไดท้รงสรา้งและบรูณะปฏสิงัขรณ์วดัมากมาย การณ์นี้เอง
เป็นสว่นทีท่ าใหธ้รรมยุตกินิกายสมบรูณ์ ชดัเจนขึน้ คอืสามารถแสดงออกไดท้างรปูธรรม
หลงัจากการตัง้นิกายธรรมยุตทีเ่ป็นดา้นนามธรรมมาก่อนแลว้3 โดยสถาปตัยกรรมทางศาสนา
แสดงใหเ้หน็ถงึการหวนกลบัไปใชร้ปูแบบสมยัสุโขทยัและอยุธยา ทัง้แผนผงัซึง่เน้นแนวแกน
อยา่งชดัเจน และรปูแบบอาคาร4 ซึง่ก่อนหน้าในสมยัรชักาลที ่ 3 มกัเป็นลกัษณะอทิธพิลจนีซึง่
เป็นแบบพระราชนิยมของพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั สว่นเจดยีอ์นัเป็นองคป์ระกอบ
หลกัส าคญัของวดัรชักาลที ่ 4 ทรงเลอืกใชเ้ป็นเจดยีท์รงระฆงักลม5 ถงึแมล้กัษณะดงักลา่วจะ
ไมไ่ดจ้ าเพาะเพยีงแคว่ดัของธรรมยุตทีร่ชักาลที ่ 4 ทรงสรา้ง แต่กเ็ป็นรปูแบบทีพ่บใน

                                                            
1 กระจ่าง นนัทโพธ,ิ มหานิกาย-ธรรมยตุ ความขดัแย้งภายในของคณะสงฆ์

ไทยกบัการส้องเสพอ านาจปกครองระหว่างฝ่ายอาณาจกัรและศาสนาจกัร (นนทบุร:ี สนัติ
ธรรม, 2528), 70. 

2 เรือ่งเดยีวกนั, 39. 
3 สมคดิ จริะทศันกุล, “พระอุโบสถและพระวหิารในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอม 

เกลา้เจา้อยูห่วั” (วทิยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ สาขาวชิาประวตัศิาสตรส์ถาปตัยกรรมมหา 
วทิยาลยัศลิปากร, 2533), 343 – 344. 

4 ชาตร ีประกตินนทการ, การเมืองและสงัคมในศิลปสถาปัตยกรรม สยามสมยั 
ไทยประยุกต์ ชาตินิยม (กรุงเทพฯ: มตชิน, 2547), 71. 

5 เรือ่งเดยีวกนั, 91. 
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วดัธรรมยุตทีพ่ระองคท์รงสรา้งและปฏสิงัขรณ์ และจุดทีช่ีใ้หเ้หน็วา่รปูแบบดงักลา่ว
เป็นลกัษณะทีส่ ือ่ไดว้า่เป็นวดัธรรมยุตคอืเมือ่ครัง้บรูณะปฏสิงัขรณ์วดับวรนิเวศวหิาร ซึง่เป็นวดั
ทีส่รา้งในสมยัรชักาลที ่ 3 แต่เนื่องจากเป็นวดัทีร่ชักาลที ่ 4 ทรงใชเ้ป็นสถานทีใ่นการก่อตัง้
ธรรมยุตกินิกาย พระองคไ์ดท้ าการการปรบัเปลีย่นผงัใหเ้ป็นแนวแกนชดัเจน เปลีย่นลายหน้า
บนั และสรา้งเจดยีท์รงกลมเป็นประธานของผงั6 แสดงวา่วดัธรรมยุตนัน้ไดย้ดึถอืงาน
สถาปตัยกรรมรปูแบบใหม ่ วดับวรนิเวศวหิารทีถ่อืวา่เป็นตน้ตอของวดัธรรมยุตจงึตอ้งมกีาร
ปรบัเปลีย่นเพือ่แสดงใหค้นทัว่ไปไดเ้หน็และเขา้ใจถงึรปูแบบดงักลา่ว  

หลงัจากพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัขึน้ครองราชย์เพยีง 1 ปี พระองคม์ี
พระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระพรหมราชวงศ์ (กุทอง สุวรรณกุฏ) เจา้เมอืง
อุบลราชธานี อาราธนาพระลกูศษิยข์องพระองคท์า่นในส านกัวดับวร ซึง่เป็นชาวเมอืง
อุบลราชธานี 2 รปู คอืพระอาจารยด์ ี(พนัธุ โล ด)ี และพระอาจารยม์า้ว เทวธมันี (มา้ว) กลบัไป
สรา้งวดัสุปฏันารามทีเ่มอืงอุบลราชธานีเพือ่เผยแพรธ่รรมยุตกินิกายในเขตพืน้ทีอ่สีานเป็นวดั
แรก การณ์ในครัง้นี้พระองคท์า่นทรงพระราชทานทรพัยส์ว่นพระองค์ รวมทัง้ตัง้นิตยภตัร7แก่เจา้
อาวาสทุกเดอืน และไดจ้ดัใหม้เีลขวดั8 ทัง้หมดเป็นการดแูลตวัเองของธรรมยุตใหต้ัง้อยูไ่ดใ้น
พืน้ทีอ่นัหา่งไกล อนัอาจไมไ่ดร้บัการยอมรบัและนบัวา่ล่อแหลมต่ออนัตราย9 เป็นไปไดว้า่การ
ยอมแลกความยุง่ยากและความเสีย่งนัน้เพราะเหตุผลทางการเมอืง ทีต่อ้งการเขา้มาสบืขา่วและ
เป็นหน่วยสอดแนมความซือ่สตัยข์องบรรดาเจา้เมอืงลาวในภาคอสีาน หลงัจากทีห่วัเมอืงแถบนี้

                                                            
6 สมคดิ จริะทศันกุล, “พระอุโบสถและพระวหิารในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอม 

เกลา้เจา้อยูห่วั”, 100 – 102. 
7 นิตยภตั (อ่านวา่ นิด-ตะ-ยะ-พดั) แปลวา่ อาหารประจ า ใชใ้นความหมายวา่เงนิ

คา่อาหารทีท่างราชการถวายแก่สงฆเ์ป็นประจ า  
ความเป็นมาคอืในอดตีพระเจา้แผน่ดนิไดพ้ระราชทานภตัตาหารแก่พระสงฆท์ีม่ ี

สมณศกัดิ ์ หรอืทีเ่คารพนบัถอืเป็นการสว่นพระองค ์ โดยใหเ้จา้หน้าทีจ่ดัถวายประจ า ต่อมา
พระสงฆท์ีม่สีมณศกัดิม์มีากขึน้และอยูต่ามหวัเมอืงกม็คีวามไมส่ะดวกแก่การจดัอาหารถวาย แม้
จะเปลีย่นเป็นเงนิแลว้กย็งัคงเรยีกวา่นิตยภตัเหมอืนเดมิ 

8 ชาวอสีานในวฒันธรรมไทย – ลาว มคีวามยดึมัน่ต่อพระพุทธศาสนาในเรือ่งของ
บุญกุศล และมคีวามเชือ่วา่บุญอะไรไมส่ าคญัเทา่กบัการดแูลปรนนิบตัิและบ าเพญ็ตนเป็นทาส 
ซึง่สมยัก่อนเรยีกวา่ เลขวดั ดใูน สุวทิย ์ จริะมณ,ี ศิลปสถาปัตยกรรมพืน้ถ่ินอีสาน ใน
วฒันธรรมไทย-ลาว (ชลบุร:ี คณะศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยับรูพา, 2545), 139. 

9 พระพรหมมุนี (ตสิโส อว้น), ประวติัวดัสปัุฏนาราม (พระนคร: โรงพมิพม์หา
มกุฎราชวทิยาลยั, 2496), 25. 
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ไดเ้ขา้รว่มกบัเจา้อนุวงศก์่อกบฏเมือ่ครัง้สมยัรชักาลที ่310 และสงครามไลญ่วนกเ็พิง่จะสงบลงได้
เพยีง 2 ปี อกีทัง้การเขา้มารุกรานญวนของฝรัง่เศส แสดงใหร้ชักาลที ่4 ทรงมองเหน็ถงึวกิฤตทิี่
รุกคบืมาในพืน้ทีแ่ถบนี้ดงัเชน่ทีอ่งักฤษไดจ้นีและพมา่เป็นเมอืงขึน้ไปแลว้ ฉะนัน้พืน้ทีแ่ถบนี้จงึมี
ความอ่อนไหวและเสีย่งต่อการตกเป็นเมอืงขึน้ของต่างประเทศอยูม่าก ฉะนัน้การทีร่ชักาลที ่ 4 
ทรงใชกุ้ศโลบายทางการศาสนาชว่ยดแูลการเมอืงจงึไดเ้กดิขึน้ และการทีท่รงเลอืกอุบลราชธานี
เป็นชยัภมูสิ าคญักท็ าใหเ้กดิงานสถาปตัยกรรมทางศาสนาอนัมนียัทางการเมอืงแทรกซมึอยู่ อนั
ปรากฏไปพรอ้มกบัการแผข่ยายของธรรมยุตทีเ่พิม่ขึน้  

การสรา้งวดัขึน้จากพืน้ฐานความคดิของธรรมยุต บนเมอืงอุบลราชธานีทีม่ปีระเพณี 
สงัคม วฒันธรรม ค่านิยม ความเชือ่ เศรษฐกจิทีต่่างจากตน้ก าเนิดแห่งธรรมยุตทีเ่กดิใน
กรุงเทพฯ อกีทัง้สถานการณ์บา้นเมอืงทัง้ภายใน ภายนอกกล็ว้นสง่ผลสบืเนื่องท าให้
สถาปตัยกรรมของวดัธรรมยุตทีเ่กดิขึน้ในเมอืงอุบลราชธานี เชน่ วดัสุปฏันาราม วดัศรทีอง (วดั
ศรอุีบลรตันาราม) วดัสุทศันาราม ฯลฯ ต่างออกไปจากแบบของเมอืงอุบลเองทีม่ลีกัษณะเป็นพืน้
ถิน่และลา้นชา้งอยูเ่ดมิ หรอืกไ็มไ่ดเ้หมอืนกบัของกรุงเทพทีม่ผีงั รปูแบบ เจดยี์ทรงระฆงั ตาม
แบบของธรรมยุตเสยีทเีดยีว และทีส่ าคญัคอืประเดน็ทีว่า่เจดยีท์รงระฆงัอนัเป็นองคป์ระกอบ
ส าคญัของวดัธรรมยุตไมอ่ยูใ่นผงัวดั กลบักลายไปเป็นเครือ่งประดบัในพระอุโบสถดงัทีเ่หน็ใน
ปจัจุบนัแทน รวมไปถงึมอุีโบสถกลุม่หนึ่งทีม่ลีกัษณะรปูแบบอยา่งวดัสุปฏันารามอนัเป็นตน้
ก าเนิดของวดัธรรมยุตในอสีาน การเปลีย่นรปูในครัง้นี้ยอ่มมทีีม่าทีไ่ปทีน่่าสนใจ น าไปสู่
การศกึษาวจิยัถงึรปูแบบและคตทิางสญัลกัษณ์ ในงานสถาปตัยกรรมของวดัธรรมยุตกินิกายที่
เกดิขึน้ในพืน้ทีจ่งัหวดัอุบลราชธานี เพือ่ใหเ้ขา้ใจในรปูแบบและคตดิงักลา่วกจ็ าเป็นทีจ่ะตอ้ง
ศกึษาถงึปจัจยัอนัมผีลต่อรปูแบบทีป่รากฏขึน้ อนัต่างไปตามแต่ชว่งเวลาซึง่องิอยูก่บัสภาพ
สงัคม เศรษฐกจิ การเมอืงดว้ย รวมไปถงึท าการศกึษาบทบาทของวดัธรรมยุตกินิกายในจงัหวดั
อุบลราชธานี อนัถอืไดว้่าเป็นตน้ก าเนิดหรอืตน้แบบของวดัธรรมยุตกินิกายในเขตภาคอสีาน   

ความมุ่งหมายและวตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
1. เพือ่ศกึษาแผนผงัและรปูแบบวดัธรรมยุตกินิกายในจงัหวดัอุบลราชธานี 

2. เพือ่ศกึษาถงึอทิธพิลและปจัจยัทีท่ าใหเ้กดิรปูแบบวดัธรรมยุตกินิกายในจงัหวดั

อุบลราชธานี 

3. เพือ่ศกึษาถงึบทบาทหน้าทีข่องวดัธรรมยุตกินิกายในจงัหวดัอุบลราชธานี 
 

 
                                                            

10 กติริตัน์ สหีบณัฑ,์ “ธรรมยุตนิิกายในภาคอสีาน (2394 – 2476),”  
ศิลปวฒันธรรม, 12, 10 (สงิหาคม 2534): 96 – 104. 
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สมมติฐานของการศึกษา 
รปูแบบของวดัธรรมยุตกินิกายในจงัหวดัอุบลราชธานี อนัเป็นพืน้ทีข่องตน้ก าเนิด

ธรรมยุตกินิกายในภาคอสีาน ในเบือ้งแรกทีม่าตัง้หลกัปกัฐาน ลกัษณะของวดัมพีืน้ฐานความคดิ
ของธรรมยุตผิสมอยูร่วมทัง้มลีกัษณะความเป็นพืน้ถิน่แสดงออกอยู่มาก ต่อมาเมือ่ธรรมยุต
มัน่คงและอยู่ในความรบัรูข้องคนโดยทัว่ไปแลว้ วดัธรรมยุตกินิกายในจงัหวดัอุบลราชธานีจงึมี
พลงัพอในการทีจ่ะสรา้งงานสถาปตัยกรรมทีส่ามารถสือ่ และแสดงออกในความเป็นธรรมยุตได้
ชดัเจนขึน้ ถงึกบัมกีารถ่ายทอดลกัษณะทางสถาปตัยกรรมทีส่รา้งขึน้แก่วดัอื่นในความเขา้ใจวา่
เป็นตน้แบบของวดัธรรมยุตในภาคอสีาน โดยงานสถาปตัยกรรมในแต่ละวดักย็งัอยูบ่นพืน้ฐาน
อทิธพิลของธรรมยุตแิละพืน้ถิน่อยูด่งัเดมิ แต่จะมคีา่น ้าหนกัทีต่่างออกไป นัน่กข็ึน้อยูก่บั
การเมอืง สงัคมวฒันธรรม คา่นิยม และเศรษฐกจิ อนัสง่ผลเป็นขอ้จ ากดัและกฎเกณฑใ์นการ
สรา้ง 

ขอบเขตการศึกษา 
1. ศกึษางานสถาปตัยกรรมวดั เฉพาะวดัธรรมยุตกินิกายในจงัหวดัอุบลราชธานี 

โดยเนื้อหาของการศกึษานัน้เป็นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรรมยุตกินิกายในยุคทีแ่ผ่ขยายเขา้สูพ่ ืน้ที่
อสีาน ซึง่ไดศ้กึษาจ าเพาะทีจ่งัหวดัอุบลราชธานีอนัมคีวามส าคญัทีเ่ป็นตน้ของการตัง้รากฐาน
ธรรมยุตในภาคอสีาน ฉะนัน้ความเป็นธรรมยุตกินิกายยอ่มเขม้ขน้กว่าจงัหวดัอืน่ๆ นัน่ถอืวา่มี
ความส าคญัพอทีจ่ะเลอืกท าการศกึษาเฉพาะในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัอุบลราชธานี  

แต่หากจะอา้งองิเขตจงัหวดัอุบลราชธานีตามขอบเขตพืน้ทีใ่นปจัจุบนั นัน่ไมเ่ป็นการ
สอดคลอ้งกบัเนื้อหาทีศ่กึษา ซึง่การรบัรูข้อบเขตของอุบลฯ ในสมยัก่อนกบัปจัจุบนัยอ่มแตกต่าง
กนั ผูว้จิยัจงึยดึเจตนาและความเขา้ใจแรกเริม่ของการสรา้งวดัธรรมยุตทีเ่ลอืกท าการศกึษาเป็น
ตวัตดัสนิขอบเขตของค าวา่อุบลราชธานี คอืรวมความถงึจงัหวดัยโสธรและจงัหวดัอ านาจเจรญิ
ดว้ย 

2. ศกึษางานสถาปตัยกรรมวดัในเขตพุทธาวาส โดยเน้นการศกึษาพระอุโบสถ (สมิ) 
ซึง่เป็นองคป์ระกอบทีส่ าคญัทีสุ่ดของวดั 

3. สถาปตัยกรรมทีว่ดัท าการสรา้งต่อเตมิใหมใ่นภายหลงั ซึง่ผูว้จิยัพจิารณาแลว้เหน็
วา่ไมม่คีวามส าคญัและไม่มผีลต่อการวเิคราะห ์ ผูว้จิยัจงึไมไ่ดท้ าการรงัวดั แต่ถ่ายภาพไวเ้ป็น
ขอ้มลูพืน้ฐานเทา่นัน้ 

4. วดัทีเ่ลอืกท าการศกึษา ไดแ้ก่ วดัทีม่รีปูแบบทางสถาปตัยกรรมเป็นไปในทาง
เดยีวกนัอยา่งชดัเจน ซึง่ปรากฏอยู ่ 4 หลงั รวมไปถงึวดัทีม่ลีกัษณะหรอืองคป์ระกอบทาง
สถาปตัยกรรมเชือ่มโยงกบัวดัธรรมยุตกินิกายในจงัหวดัอุบลราชธานี ดงันัน้วดัธรรมยุตกินิกาย
อืน่ๆ ในพืน้ทีจ่งัหวดัอุบลราชธานี อนัไมไ่ดม้ลีกัษณะงานสถาปตัยกรรมอยูใ่นกลุม่รปูแบบที่
ท าการศกึษาดงักลา่วจงึไมไ่ดก้ลา่วถงึ  
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วดัทีท่ าการศกึษาอยูใ่นจงัหวดัอุบลราชธานี ไดแ้ก่ วดัสุปฏันาราม, วดัศรทีอง (วดัศรี
อุบลรตันาราม), วดัสุทศันาราม, วดัสระแกว้, วดัเลยีบ, วดับา้นหวาง (สุภรตันาราม), วดัปา่แสน
ส าราญ และวดับา้นหนองเป็ด ยงัมวีดัในจงัหวดัอืน่ไดแ้ก่วดัศรเีทพประดษิฐาราม จงัหวดั
นครพนม และวดัสรา่งโศก จงัหวดัยโสธร รวมวดัทีท่ าการศกึษา 10 วดั 

วิธีการวิจยั 
1. การรวบรวมข้อมลูภาคเอกสาร   

1.1 เนื้อหาขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในหวัขอ้วจิยัมดีงันี้ 
1.1.1 ความเป็นมาและความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัธรรมยุตกินิกาย เพือ่เป็น

พืน้ฐานในการท าความรูแ้ละเขา้ใจในงานสถาปตัยกรรมของวดัธรรมยุตกินิกาย 
1.1.2 ขอ้มลูเกีย่วขอ้งทีใ่ชใ้นการท าความเขา้ใจถงึลกัษณะทีเ่รยีกไดว้า่เป็น

วดัธรรมยุตกินิกาย เพือ่ใชเ้ป็นองคค์วามรูใ้นการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบกบังานสถาปตัยกรรมของ
ธรรมยุตกินิกายทีเ่กดิขึน้ในจงัหวดัอุบลราชธานี 

1.1.3 การเผยแพรธ่รรมยุตกินิกายสูพ่ ืน้ทีภ่าคอสีานและจงัหวดัอุบลราชธานี 
1.1.4 ขอ้มลูดา้นงานสถาปตัยกรรมในภาคอสีาน งานสถาปตัยกรรมใน

จงัหวดัอุบลราชธานีและอทิธพิลทีม่ผีลในงานสถาปตัยกรรมจงัหวดัอุบลราชธานี เพือ่เขา้ใจถงึ
ทีม่าทีไ่ปของการเกดิรปูแบบสถาปตัยกรรมวดัในจงัหวดัอุบลราชธานี ซึง่จะน าไปวเิคราะห์
เปรยีบเทยีบกบัขอ้มลูภาคสนามต่อไป 

1.1.5 ขอ้มลูจาก google earth เพือ่ระบุต าแหน่งวดัทีจ่ะท าการศกึษา และ
ใชเ้ป็นผงับรเิวณเบือ้งตน้เพือ่ท าความเขา้ใจและน าไปใชใ้นการรงัวดัต่อไป  

1.1.6 ขอ้มลูจาก Internet โดยท าความเขา้ใจวดัทีเ่ลอืกท าการศกึษา
เบือ้งตน้ เพือ่น าไปใชใ้นการลงภาคสนามต่อไป 

1.2 วธิกีาร ใชว้ธิกีารยมื, ถ่ายเอกสาร, ท าส าเนาภาพถ่าย, ถ่ายภาพ, scan 
เอกสารทีจ่ าเป็นตอ้งท าส าเนาจะเป็นเอกสารทีไ่มส่ามารถยมืได ้ เป็นเอกสารหายาก หรอืมอียู่ใน
แหลง่คน้ควา้ทีผู่ว้จิยัไม่สามารถเดนิทางไปเป็นประจ าได ้

1.3 สถานที ่ ท าการคน้ควา้และอ่านเอกสารที ่ หอ้งสมุดสถาบนัต่างๆ , 
หอสมุดแห่งชาต,ิ หอจดหมายเหตุ, หอศลิปวฒันธรรมจงัหวดัอุบลราชธานี เป็นตน้ 

2. การศึกษาภาคสนาม  
2.1 วธิกีาร ลงพืน้ทีศ่กึษาวดัธรรมยุตกินิกายในจงัหวดัอุบลราชธานี ตามที่

ไดเ้ลอืกไว ้ โดยใชว้ธิกีารส ารวจ เกบ็ขอ้มลูทางกายภาพทัง้การรงัวดั บนัทกึภาพ วาดภาพ 
รวมถงึการสมัภาษณ์ซึง่เป็นขอ้มลูทีไ่ดไ้มส่ามารถหาไดจ้ากภาคเอกสาร เนื่องจากเป็นขอ้มลูที่
ไดจ้ากประสบการณ์ของผูใ้หส้มัภาษณ์เอง การลงพืน้ทีน่ี้ยงัท าใหไ้ดข้อ้มลูทีเ่ป็นภาพเก่าทีม่เีกบ็
เฉพาะในวดันัน้ดว้ย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



6 

 

2.2 สถานที ่ วดัธรรมยุตกินิกายในจงัหวดัอุบลราชธานีทีเ่ลอืกท าการศกึษา 
3.  วิเคราะห์ข้อมลู 

3.1 วธิกีาร วเิคราะหข์อ้มลูโดยน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากเอกสาร และจากการลง
ภาคสนามมาจดัหมวดหมู ่ หาความสมัพนัธ ์ แลว้ท าการวเิคราะหเ์ชือ่มโยงขอ้มลูทีม่ ี และท าการ
วเิคราะห ์ เปรยีบเทยีบ รปูแบบสถาปตัยกรรมเดมิของอุบลราชธานีกบัรปูแบบของวดั
ธรรมยุตกินิกายทีท่ าการคน้ควา้ และลงภาคสนามเพือ่ตอบค าถามของการศกึษาในครัง้นี้ 

3.2 สถานที ่ ทีท่ างาน 
4.  สรปุและน าเสนอ 

4.1 วธิกีาร น าเสนอขอ้มลูทีท่ าการวเิคราะหศ์กึษาทัง้หมดมาสรุป โดย
สงัเคราะหใ์หเ้ป็นรปูเล่มเพือ่จดัพมิพต์่อไป รวมทัง้น าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษามาน าเสนอผลงาน
เผยแพรใ่หส้าธารณะชนทราบ โดยใชโ้ปรแกรมทางคอมพวิเตอรช์ว่ยในการจดัสือ่ใหผู้ส้นใจ
เขา้ใจงานงา่ยขึน้ รวมทัง้การพมิพผ์ลงานบนไวนิลและการแจกแผน่พบัดว้ย 

4.2 สถานที ่ ทีท่ างานและสถานทีใ่นการแสดงผลงาน 
5.  ค าจ ากดัความ 

5.1 สมิ เป็นค าทีใ่ชเ้รยีกอุโบสถในพืน้ทีภ่าคอสีาน ในชัน้หลงัมนีัยยะเจาะจงวา่
เป็นรปูแบบเฉพาะอุโบสถพืน้ถิน่ในภาคอสีาน 

5.2 เจดยีท์รงระฆงั คอืค าจ ากดัความของเจดยีร์ปูแบบเดยีวกนักบัเจดยีก์ลม  
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บทท่ี 2 
 

การศึกษาท่ีผา่นมา 
 

การศกึษาครัง้นี้เป็นไปในรปูแบบทีเ่น้นการศกึษาสถาปตัยกรรม โดยใชข้อ้มลูทาง
ประวตัศิาสตรช์ว่ยอธบิายและตอบค าถามงานสถาปตัยกรรม ผูว้จิยัไดส้งัเกตเหน็ลกัษณะรว่ม
ของวดัธรรมยุตกินิกายในจงัวดัอุบลราชธานี อนัน าไปสูก่ารศกึษาวดัธรรมยุตกินิกายในจงัหวดั
อุบลราชธานี จากการศกึษาทีผ่า่นมาทีเ่กีย่วขอ้งกบัวทิยานิพนธ์สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 3 สว่น 
คอื 

1.  การศกึษาดา้นประวตัศิาสตรอ์สีาน 
2. การศกึษาทีเ่กีย่วกบัดา้นการศาสนา: ธรรมยุตกินิกาย 
3. การศกึษาทีเ่กีย่วกบัสถาปตัยกรรมในภาคอสีาน 

การศึกษาด้านประวติัศาสตรอี์สาน 
หากจะท าความเขา้ใจภาคอสีานของประเทศไทย เป็นไปไมไ่ดเ้ลยทีจ่ะไมก่ลา่วถงึ

ประเทศลาวและกมัพชูา เพราะคนอสีานมเีชือ้สายของคนทัง้สองประเทศนี้ รวมทัง้มภีาษาและ
วฒันธรรมทีค่ลา้ยคลงึกนั ตัง้อยู่ในพืน้ทีลุ่ม่น ้าโขง และเป็นบา้นพีเ่มอืงน้อง ซึง่การศกึษาทีผ่า่น
มาทีเ่กีย่วกบัภาคอสีานลว้นมคีวามเกีย่วขอ้งกบัประเทศทัง้สองขา้งตน้ ดงัปรากฏในงานเขยีน
อสีานรว่มสมยั งานพระนิพนธข์องกรมพระยาด ารงราชานุภาพ หรอืงานเขยีนของขา้ราชการที่
ท าหน้าทีใ่นเขตอสีาน เป็นตน้  

การศกึษาเรือ่งประวตัศิาสตรอ์สีานมผีูเ้ขยีนไวม้ากมาย ไดแ้ก่ ประวติัศาสตรอี์สาน 
เล่ม 1, 2 โดย เตมิ  วภิาคยพ์จนกจิ ทีไ่ดก้ลา่วถงึประวตัศิาสตรอ์สีานไวอ้ยา่งละเอยีด โดย
ผูเ้ขยีนไดข้อ้มลูจากบดิาผูเ้คยปกครองเมอืงอุบลราชธานี เนื้อหาภายในเลม่ทีเ่กีย่วกบัจงัหวดันี้
จงึคอ่นขา้งมมีากและส าคญั อกีประการหนึ่งทีส่ าคญัคอืการเขยีนถงึสมยัรชักาลที ่ 5 อนัมกีาร
ปรบัการปกครองในอสีาน เพือ่รบัมอืกบัปญัหาความวุน่วายในการรุกล ้าจากฝรัง่เศสในการล่า
เมอืงขึน้ 

รวมถงึมงีานเขยีนมุ่งเน้นการเมอืงการปกครองไดแ้ก่ ฝัง่ขวาแม่น ้าโขง โดย เตมิ  
สงิหษัฐติ แนวคดิทอ้งถิน่ภาคอสีานนิยม ในประเทศไทย โดย ชารล์ส ์เอฟ คายส์ การเมืองสอง
ฝัง่โขง โดย ดารารตัน์  เมตตารกิานนท์ สยามประเทศไทยกบัดินแดนในกมัพชูาและลาว 
โดยธ ารงศกัดิ ์ เพชรเลศิอนนัต์ เป็นตน้ 
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การศึกษาท่ีเก่ียวกบัด้านการศาสนา: ธรรมยติุกนิกาย 
เนื่องจากศาสนาพุทธในสยาม ตัง้แต่ครัง้พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั

ทรงผนวชเป็นพระภกิษุ แบ่งออกเป็น 2 คอืมหานิกายและธรรมยุตกินิกาย การทีจ่ะด ารงไวซ้ึง่
พระพุทธศาสนาในบางครัง้กเ็ป็นไปในสองทศิทาง น ามาซึง่ความขดัแยง้ทัง้ทางดา้นความคดิ
และการปฏบิตั ิ อนัสง่ผลต่องานเขยีนทีเ่กีย่วกบัการศาสนาในสยาม ทีม่หีลายแงมุ่ม เหตุผล
ส าคญัประการหนึ่งคอื ผูก้่อตัง้ธรรมยุตกินิกายต่อมาไดท้รงขึน้ครองราชยเ์ป็นกษตัรยิส์ยาม อนั
เป็นปจัจยัส าคญัทีท่ าใหม้กีารศกึษาและมงีานเขยีนเกดิขึน้เรือ่ยมา ซึง่มทีัง้ทีส่รรเสรญิและเป็น
ปฏปิกัษ์ การศกึษาและหนงัสอืทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเมอืงการปกครองกม็มีาก เนื้อหาของ
การศกึษาและหนงัสอืมกัจะเป็นพระราชประวตัผิูก้่อตัง้ธรรมยุตกินิกาย ประวตักิารก่อตัง้
ธรรมยุตกินิกาย และการจดัการปกครองคณะสงฆใ์นไทย เป็นตน้ 

สว่นงานเขยีนทีเ่กีย่วกบัธรรมยุตกินิกายในภาคอสีานโดยตรงมวีทิยานิพนธเ์รือ่ง 
การก่อตวัและขยายตวัของธรรมยติุกนิกายในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2364 – 
2473) วทิยานิพนธอ์กัษรศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาประวตัศิาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
โดย เปรมวทิย ์  ท่อแกว้ เป็นการอธบิายโดยยดึโยงกบัเหตุการณ์ทางการเมอืงการปกครองเป็น
ส าคญั นอกนัน้งานเขยีนทีเ่กีย่วกบัธรรมยุตกินิกายในภาคอสีานสว่นใหญ่ มกัแทรกอยูก่บัเนื้อหา
ประวตัพิระเถระรปูส าคญัๆ เนื่องจากทางภาคอสีานนัน้ใหค้วามส าคญักบัพระสงฆอ์ยา่งมาก ซึง่
พระสงฆห์ลายรปูในภาคอสีานสงักดัอยูใ่นฝา่ยธรรมยุตกินิกาย และมสีว่นในการพฒันาอสีาน 
ดงันัน้เนื้อหากจ็ะเป็นในลกัษณะชวีประวตั ิ เชงิการยกยอ่งในการใชธ้รรมยุตกินิกายปกครองดแูล
คณะสงฆใ์นภาคอสีาน อาท ิ หวัขอ้ชวีติและผลงานพระอุบาลคีุณูปมาจารย์: พลงัแหง่การปฏริปู
หวัเมอืงอสีาน ในหนงัสอื ภมิูปัญญาแห่งอีสาน: รวมบทความอีสานศึกษา เป็นตน้ 

การศกึษาอนัสบืเนื่องจากสถาบนัสงฆน์ี้ ยงัมหีนงัสอืทีน่ าเสนอพฒันาการของพุทธ
ศาสนาในภาคอสีาน อาท ิ อบุลราชธานี 200 ปี โดยคณะกรรมการการจดัท าหนงัสอื
อุบลราชธานี 200 ปี ไดอ้ธบิายประวตักิารพระศาสนาในจงัหวดัอุบลราชธานี โดยอธบิายวา่การ
ปกครองคณะสงฆใ์นอุบลราชธานีในอดตี มไิดแ้ยกการปกครองเป็นฝา่ยธรรมยุตแิละฝา่ย
มหานิกายดงัเชน่ปจัจุบนั แต่ไดแ้บ่งวดัในอุบลราชธานีเป็นสองฝา่ยคอืฝา่ยคนัถธุระและฝา่ย
วปิสัสนาธุระ ตามท าเนียบวดัเก่าในอุบลราชธานีเรยีงล าดบัใหเ้หน็ชดัเจนตามความเก่าแก่ 

นอกจากนัน้ยงัมงีานเขยีนทีว่เิคราะหแ์ละแบง่การพระศาสนาในภาคอสีาน ออกเป็น
ยุคสมยัอยา่งชดัเจน ไดแ้ก่  ประวติัศาสตรอี์สาน เล่ม 2 ของเตมิ  วภิาคยพ์จนกจิ ทีก่ลา่วถงึ
ความเป็นมาเป็นไปของการพระศาสนาในอสีานโดยอธบิายผา่นประวตัพิระเถระผูใ้หญ่ ซึง่
พระสงฆเ์หลา่นัน้มสีว่นส าคญัในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาและการศกึษาสมยัใหม่ในภาคอสีาน 
ซึง่เลม่นี้น าเสนอไวอ้ยา่งละเอยีด  
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สิมอีสาน ของ วโิรฒ  ศรสีุโร ใชข้อ้มลูจากประวตัศิาสตรอ์สีาน เลม่ 2 เป็นฐาน
อา้งองิการแบง่ยุคสมยัพุทธศาสนาในอสีาน สว่นเนื้อหาในหนงัสอืนัน้ ผูศ้กึษาไดเ้กบ็ขอ้มลูสมิใน
พืน้ทีอ่สีานโดยมากเกบ็ขอ้มลูทีอ่สีานกลางและอสีานใต ้ ท าใหเ้หน็รปูแบบสมิอสีานอยา่งกวา้งๆ 
และอธบิายการขยายตวัดา้นการศาสนาโดยไดร้ะบุพระผูน้ าสรา้งวดัต่างๆ ของธรรมยุตกินิกาย
ในภาคอสีานรว่มดว้ย 

บทความเรือ่ง “ธรรมยุตกินิกายในภาคอสีาน (2394 – 2476)” เขยีนโดย กติริตัน์  
สหีบณัฑ ์ เขยีนถงึการขยายตวัของธรรมยุตกินิกายในภาคอสีานตามยุคสมยั และบทบาทของ
พระสงฆต์่อวงการศาสนาในสยาม 

การศกึษาทัง้หมดนี้ใชเ้กณฑใ์นการแบง่ยุคสมยัธรรมยุตกินิกายในอสีานแตกต่างกนั 
จงึท าใหแ้ต่ละเลม่มชีว่งเวลาของยุคสมยัทีไ่มเ่หมอืนกนั โดย เตมิ  วภิาคยพ์จนกจิ พจิารณาที่
พระเถระทีร่บัต าแหน่งปกครองคณะสงฆแ์ละสามารถพฒันาศาสนาอยา่งเหน็เป็นรปูธรรม เป็น
เกณฑใ์นการแบง่สมยั โดยใชช้ือ่วา่การปกครองคณะสงฆใ์นภาคอสีาน ซึง่สามารถแบง่ออกมา
ได ้4 ยุคสมยั ดงันี้  

สมยัแรก เมือ่อุบลมวีดัหลวงเป็นวดัแรก สรา้งขึน้พรอ้มกบัเมอืงอุบล มทีา่นหอเจา้
แกว้เป็นหลกัค า ต่อมาพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงโปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระอรยิธรรม
วงศาจารย ์ (สุย่) เป็นหลกัค าแทน ซึง่ไดน้ าขนบธรรมเนียม ศลิปหตัถกรรม และสถาปตัยกรรม
อยา่งกรุงเทพไปใชท้ีอุ่บลราชธานี ซึง่ปรากฏชดัทีว่ดัทุง่ศรเีมอืง และกว่า 20 ปีหลงัจากสรา้งวดั
สุปฏันาราม วดัในธรรมยุตกินิกายสรา้งขึน้ทีอุ่บลราชธานีราว พ.ศ. 2394 – 2395 ไดม้กีารขยาย
วดัธรรมยุตกินิกายออกไปถงึ 6 วดั 

สมยัทีส่อง ราว พ.ศ. 2420 ภาคอสีานขยายวดัออกไป 7 วดั และหลงัจากนัน้กม็ี
พระภกิษุและเจา้เมอืงต่างๆ ทัว่อสีานขยายวดัธรรมยุตกินิกายเพิม่ขึน้อยา่งมากมาย 

 สมยัทีส่าม เป็นชว่งทีพ่ระอรยิกว ี(ธมฺมรกฺขโิต อ่อน) เป็นเจา้คณะเมอืงอุบลราชธานี 
และพระอุบาลคีุณูปมาจารย ์ (สริจินฺโท จนัทร)์ เป็นเจา้คณะเมอืง มบีทบาทในการวางระเบยีบ
การปกครองคณะสงฆ ์และบทบาทดา้นการศกึษา 

และสมยัทีส่ ี ่เป็นการเริม่ยุคสมยัของสมเดจ็มหาวรีวงศ ์(ตสิสเถระ) ใน พ.ศ. 2447  
ในหนังสอื สิมอีสาน ของวโิรฒ  ศรสีุโร กใ็ชเ้กณฑเ์ดยีวกนันี้ และเพิม่อกีหนึ่งสมยั

ภายหลงัจากพระธรรมยุตกินิกายยอมรบัพระสงฆฝ์า่ยวปิสัสนาธุระหรอืพระสายวดัปา่ จงึรวม
เป็น 5 สมยั  

สว่น กติริตัน์  สหิบณัฑ ์ผูน้ิพนธ ์“ธรรมยุตกินิกายในภาคอสีาน (2394 – 2476)” นัน้
ไดช้ีแ้จงเกณฑใ์นการพจิารณาแบง่ยุคสมยัไวอ้ยา่งละเอยีด ซึง่ม ี 3 ประการคอื 1. จุดมุ่งหมาย
ของการก่อตัง้ 2. สภาพแวดลอ้มทีม่สีว่นก าหนด และ 3. การแสดงบทบาทของพระสงฆธ์รรมยุต
ในสงัคมสงฆท์อ้งถิน่ ท าใหไ้ดเ้ป็น 3 ยุคสมยั คอื 1. ยุคของการก่อตัง้และการปฏบิตัติามธรรม
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เนียมธรรมยุตกินิกายอยา่งเครง่ครดั (2394 – 2433) 2. ยุคของการขยายธรรมยุตกินิกายควบคู่
ไปกบัการถกูใชเ้ป็นองค์กรปกครองคณะสงฆใ์นภาคอสีาน (2434 - 2474) และ 3. ยุคของการ
ขยายธรรมยุตกินิกายเพือ่คงสถานภาพการเป็นผูป้กครองคณะสงฆ ์(2475 – 2476)  

ขอ้มลูเหลา่นี้น ามาเป็นกรอบและแนวทางในการแบง่ยุคสมยัวดัธรรมยุตกินิกายใน
จงัหวดัอุบลราชธานี เพือ่จดัแบ่งเนื้อหาการศกึษาในวทิยานิพนธเ์ลม่นี้ 

การศึกษาท่ีเก่ียวกบัสถาปัตยกรรมในภาคอีสาน 
การศกึษาสถาปตัยกรรมในภาคอสีาน มทีัง้เป็นหนงัสอื บทความ วทิยานิพนธ ์ และ

งานวจิยั ทีม่เีนื้อหากวา้งคลอบคลุมทัง้ภาคไปจนกระทัง่แคบลงในระดบัจงัหวดั และลกึไปถงึเป็น
กรณศีกึษาในระดบัหมู่บา้น บ่อยครัง้ทีส่ถาปตัยกรรมอสีานถกูจดัเป็นสถาปตัยกรรมพืน้ถิน่ 
แมว้า่ในหลายพืน้ทีข่องอสีานจะมชีนชัน้เจา้ปกครอง และเกดิสถาปตัยกรรมทีร่องรบัชนชัน้เจา้
นัน้กย็งัถกูจดัเกณฑเ์ป็นสถาปตัยกรรมพืน้ถิน่ สถาปตัยกรรมอสีานแบง่ออกกวา้งๆ ได ้ 2 
ประเภท คอืสถาปตัยกรรมทีร่องรบัการด ารงชวีติ กบัสถาปตัยกรรมทีร่องรบัการศาสนา 

การศกึษาสถาปตัยกรรมอสีานทีท่รงอทิธพิลและเป็นแรงกระตุน้สงัคมอยา่งด ี คอื 
การศกึษาของ วโิรฒ  ศรสีุโร ไมว่า่จะเป็นหนงัสอืเรือ่งสมิอสีาน และธาตุอสีาน รวมทัง้บทความ
อนัเกีย่วกบังานสถาปตัยกรรมและหตัศลิป์ของอสีาน อาท ิ “วกิฤตสถาปตัยพ์ืน้ถิน่ในดนิแดน
อสีาน” วารสารอาษา เป็นตน้ วโิรฒ  ศรสีุโรไดก้ลา่วถงึอทิธพิลทีส่ง่ผลต่อการเปลีย่นแปลงของ
รปูแบบสถาปตัยกรรมทางศาสนาในอสีาน ไมว่า่จะยุคใด พ.ศ.ไหน คอือทิธพิลจากสว่นกลาง
และคา่นิยมทีม่องเหน็ของของตนดอ้ยคา่ เป็นปจัจยัหลกัทีท่ าใหส้ถาปตัยกรรมรปูแบบเดมิใน
อสีานถงึคราววกิฤต ิงานเขยีนอาจารยว์โิรฒเป็นเหมอืนหนงัสอืทีเ่ปิดใหเ้หน็สถาปตัยกรรมอสีาน 
สง่ผลใหม้ผีูส้นใจในงานสถาปตัยกรรมอสีาน เกดิการศกึษาต่อยอด และเกบ็ขอ้มลูทาง
สถาปตัยกรรมอสีานมากขึน้ ซึง่มหีนงัสอืทีเ่กบ็ขอ้มลูสถาปตัยกรรมอสีานทีป่ระกอบดว้ย
ภาพถ่าย ประวตั ิ และการวเิคราะหผ์ลการศกึษา ทัง้ทีเ่ขยีนโดยบุคคลหรอืองคก์ร อาท ิ
การศึกษาลกัษณะรปูแบบสิมพืน้ถ่ินในภาคอีสานตอนบน โดย วสนัต ์  ยอดอิม่ รายงาน
เรื่องการศึกษาลกัษณะสิมพื้นถ่ินในภาคอีสานตอนกลาง และ ศิลปะสถาปัตยกรรมพืน้
ถ่ินอีสานในวฒันธรรมไทย – ลาว โดย สุวทิย ์  จริะมณี สถาปัตยกรรมส าคญัเมืองอบุลฯ 
โดย หน่วยอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มศลิปากรทอ้งถิน่ จงัหวดัอุบลราชธานี สถาปัตยกรรม
อบุลราชธานี วดัแจ้งเมืองอบุล โดย สรรีา  เกดิสวา่ง อโุบสถวดัสปัุฏนารามวรวิหาร 
อบุลราชธานี โดย ชไมพร  โพธพิรรค องคป์ระกอบสถาปัตยกรรมอีสาน โดย อุทยัทอง   
จนัทกรณ์ รายงานวิจยัโลกทศัน์ของช่าง ท่ีประกอบอาชีพการท าลวดลายประดบั
สถาปัตยกรรมทางศาสนาในภาคอีสาน โดย พทิกัษ์  น้อยวงัคลงั เจดีย ์ พระพทุธรปู          
ฮปูแต้ม สิม ศิลปะลาวและอีสาน โดย ศกัดิช์ยั  สายสงิห ์ ซึง่นบัวา่เป็นขอ้มลูทีเ่กีย่วกบั
สถาปตัยกรรมในภาคอสีานอยา่งกวา้งๆ ท าใหเ้ขา้ใจลกัษณะรปูแบบทางสถาปตัยกรรมอสีานใน
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แต่ละพืน้ทีอ่ยา่งครา่วๆ แต่ในบางการศกึษากจ็ าเพาะเจาะจงสถาปตัยกรรมในพืน้ทีบ่างจงัหวดั
หรอืบางวดั ท าใหไ้ดข้อ้มลูทีล่ะเอยีดขึน้ 

ขณะทีก่ารศกึษาของ ติก๊  แสนบุญ ในบทความ “งานชา่งลกูครึง่” ยุคลา่อาณานิคม 
ณ วดับา้นกระเดยีน เมอืงอุบล” วารสาร ศลิปวฒันธรรม ปีที ่ 31 ฉบบัที ่ 3 (มกราคม 2553) 
บทความ “ศาลากลางจงัหวดัเมอืงอุบล: วญิญาณสงัขารแหง่อตัลกัษณ์พืน้ถิน่กบั...คุณคา่ที่
แทจ้รงิ...?!” วารสาร ศลิปวฒันธรรม ปีที ่31 ฉบบัที ่10 (สงิหาคม 2553) บทความ “ฮปูแตม้...  
ฮปูนูน สกุลชา่งญวนอสีาน: เจ๊กปนลาว มติรภาพบนความหลากหลาย” วารสาร ศลิปวฒันธรรม 
ปีที ่ 31 ฉบบัที ่ 11 (กนัยายน 2553) และบทความ “เชงิชา่ง เชงิบนัได ไทยอสีาน” วารสาร 
ศลิปวฒันธรรม ปีที ่32 ฉบบัที ่5 (มนีาคม 2554) เป็นตน้ วเิคราะหส์ถาปตัยกรรมและศลิปกรรม
พืน้ถิน่อสีาน โดยมองโครงสรา้งสงัคม บทบาทของสงฆท์ีเ่ขา้ไปศกึษาในกรุงเทพฯ และปจัจยั
ภายนอกคอืการเขา้มาของคนญวน รวมทัง้ปจัจยัการเมอืง โดยเฉพาะสมยัจอมพล ป.พบิลู
สงครามดว้ย อาทบิทความ “สหีน้า ในวฒันธรรมงานชา่งไทย-ลาว ชาวอสีานกบั สปป.ลาว” 
วารสาร ศลิปวฒันธรรม ปีที ่32 ฉบบัที ่8 (มถุินายน 2554) มขีอ้ความตอนหนึ่งเขยีนไวว้า่ “...มี
บางแหง่ทีท่ าเป็นรปูพระธาตุจุฬามณ ี นิยมเพยีงกลุม่วดัธรรมยุตกินิกายทีร่ชักาลที ่ 4 ทรง
สถาปนาโดยเฉพาะทีเ่มอืงอุบลจะมเีจดยีแ์บบทรงระฆงัทีห่น้าบนั เช่นทีว่ดัสุปฏันาราม วดัสุทศัน์ 
วดัสุภรตันาราม บา้นศรไีค ของเมอืงอุบล หรอืทีว่ดัไชยะพมู เมอืงสะหวนันะเขต เป็นตน้...”  

ซึง่เป็นขอ้สงัเกตเชน่เดยีวกนักบัวทิยานิพนธ์ฉบบันี้ ทีพ่ยายามท าการศกึษาหา
ลกัษณะสถาปตัยกรรมวดัธรรมยุตกินิกายในจงัหวดัอุบลราชธานี แต่บทความนี้กเ็ป็นเพยีงการ
ยกตวัอยา่งยงัไมม่กีารศกึษาในเบือ้งลกึ นอกจากนี้กย็งัไมม่กีารศกึษาไหนทีก่ลา่วถงึหรอืศกึษา
จ าเพาะในสถาปตัยกรรมวดัธรรมยุตกินิกายในอสีานเลย จะมกีเ็พยีงการอธบิายประวตัคิวาม
เป็นมาในการเกดิขึน้ของธรรมยุตกินิกายในภาคอสีาน ใหส้ถติยท์ีจ่งัหวดัอุบลราชธานีเป็นแห่ง
แรก ดงัทีไ่ดก้ลา่วไวข้า้งตน้กเ็ทา่นัน้ 

สรปุ 
จากการศกึษาทีผ่า่นมาพบวา่สว่นใหญ่ มเีนื้อหาทีเ่น้นหนักไปทางการเมอืง การ

ศาสนา ตัง้แต่ระดบัประเทศจนสง่ผลสูร่ะดบัพืน้ถิน่ จากการศกึษาทีผ่า่นมาทัง้หมด ยงัไม่มี
การศกึษาไหนทีอ่ธบิายลกัษณะสถาปตัยกรรมทีม่ใีนวดัธรรมยุตกินิกาย อนัปรากฏใหเ้หน็ใน
จงัหวดัอุบลราชธานี โดยเหน็วา่สถาปตัยกรรมของธรรมยุตกินิกายควรท าการศกึษา และมี
มลูเหตุแหง่การเกดิงานสถาปตัยกรรมธรรมยุตกินิกายในจงัหวดัอุบลราชธานี อนัจะท าใหเ้ขา้ใจ
สถาปตัยกรรมอสีาน ในจงัหวดัอุบลราชธานีในอกีแง่มุมหนึ่ง น าไปสูก่ารท าความเขา้ใจ
ประวตัศิาสตรอ์สีานและสยาม และเหน็คุณคา่ของสถาปตัยกรรมอสีานยิง่ขึน้ และการปรากฏขึน้
ของธรรมยุตกินิกายทีแ่ผข่ยายเขา้มาในอสีานนัน้มนียัส าคญั 
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บทท่ี 3 
 

บทท่ีว่าด้วยเรื่องธรรมยติุกนิกาย 
 

การศกึษาพระราชประวตัพิระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั หรอืพระวชริญาณ
ผูก้่อตัง้ธรรมยุตกินกิาย ท าใหเ้กดิความเขา้ใจแนวคดิทีส่่งผลใหเ้กดิการก่อตัง้ธรรมยุตกินกิายขึน้ 
และทราบบทบาทของธรรมยุตกินิกายวา่เป็นไปในทศิทางใด เกดิผลกระทบอย่างไรบา้งต่อสงัคม 
เกดิงานสถาปตัยกรรมเพือ่รองรบัแนวคดิของธรรมยุตกินกิายขึน้อย่างไร นอกจากนัน้ยงัมี
เนื้อหาเกีย่วขอ้งดา้นการเมอืงการปกครอง เนื่องจากมทีฤษฎเีรื่องการใชก้ารศาสนาเกือ้หนุน
การเมอืง และสนันษิฐานวา่บาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวัทรงใชธ้รรมยุตกินิกายอนัเป็น
องคก์รดา้นศาสนาทีใ่กลช้ดิกบัพระองคอ์ย่างยิง่นัน้ ชว่ยเหลอืและเกือ้หนุนพระองคใ์หส้ามารถ
ปกครองบา้นเมอืงไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

ประวติัพระวชิรญาณผูก่้อตัง้ธรรมยติุกนิกาย 
พระวชริญาณ เป็นพระนามเมื่อครัง้ทรงผนวชของเจา้ฟ้ามงกุฎ ซึ่งต่อมาคอื

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รชักาลที ่ 4  ในราชวงศจ์กัร ี ทรงประสูตเิมื่อวนัที ่ 18 
ตุลาคม พ.ศ. 2347 ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้นภาลยั รชักาลที ่
2 และสมเดจ็พระบรมราชเทว ี (เจา้ฟ้าบุญรอด) ทรงถอืก าเนิดในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รชักาลที ่ 1 ขณะนัน้พระราชบดิายงัไม่ไดข้ ึน้ครองราชยส์มบตั ิ
ทรงด ารงพระยศเป็นสมเดจ็พระเจา้ลูกยาเธอเจา้ฟ้ากรมหลวงอศิรสุนทร1 ฉะนัน้เมื่อครัง้เจา้ฟ้า
มงกุฎทรงก าเนดิจงึอยู่ในฐานะ สมเดจ็พระเจา้หลานเธอเจา้ฟ้า กาลตอ่มาเมื่อพระราชบดิาขึน้
ครองราชยใ์นปี พ.ศ. 2352 พระองคจ์งึด ารงพระยศเป็นสมเดจ็พระเจา้ลูกยาเธอเจา้ฟ้า ถงึแมว้า่
พระองคไ์ม่ใชพ่ระโอรสองคแ์รกในรชักาลที ่ 2 แต่กท็รงด ารงอสิรยิยศสูงสุด ทรงเป็นสมเดจ็   
พระเจา้ลูกยาเธอเจา้ฟ้าพระองคใ์หญ่ ดงัปรากฏวา่คนทัว่ไปเรยีกพระองคว์า่ “ทูลกระหมอ่มฟ้า

                                                             
1 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช, ท่ีระลึกถึงรอบ 100 

ปี แห่งวนัสวรรคตพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั และวนัเสวยราชยพ์ระบาท 
สมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (พระนคร: พระต าหนกัจติรลดารโหฐาน, 2511), อา้งจาก 
สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, ความทรงจ า (กรุงเทพมหานคร: 
เสรมิวทิยบ์รรณาคาร, 2518), 48.  
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พระองคใ์หญ่” หรอื “ทูลกระหม่อมฟ้าใหญ่”2 สว่นพระมารดาของพระองค ์ เจา้ฟ้าบุญรอดเองกม็ี
ศกัดิเ์ป็นพระเจา้หลานเธอในพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก แมจ้ะไมไ่ดม้กีารแต่งตัง้
พระยศใหเ้ป็นพระมเหสอีย่างเป็นทางการ แต่กเ็ป็นทีย่อมรบักนัโดยทัว่ไป3  

เจา้ฟ้ามงกุฎทรงไดร้บัการศกึษาตามขตัตยิราชประเพณตีามแบบแผนเจา้นายฝา่ย
ชายครบทุกข ัน้ตอน เริม่ตัง้แต่ยงัทรงพระเยาว ์ อาทเิชน่ ทรงเรยีนอกัขระและหนงัสอืไทย เรยีน
ภาษามคธ พุทธวจนะ การอ่านหนงัสอืไทยเรือ่งต่างๆ วชิาการคดโีลก วชิารฐัประศาสนศาสตร์
และราชประเพณไีปจนถงึวชิาคชศาสตร ์ อศัวศาสตร ์ ยุทธพชิยัสงคราม กบัพระอาจารยต์่างๆ 
จากหลายส านกัทีเ่ป็นทีน่ิยมส าหรบัพระราชกุมารสูงศกัดิ ์4 

พระองคท์รงไดร้บัการเฉลมิพระเกยีรตอิย่างสมเดจ็เจา้ฟ้าตามพระราชประเพณทีุก
ประการ อนัไดแ้ก ่

ไดม้กีารจดัพระราชพธิลีงสรงขึน้ในปี พ.ศ. 2356 เมื่อพระชนมายไุด ้ 9 พรรษา ซึ่ง
ท าเป็นครัง้แรกของกรุงรตันโกสนิทร ์ ซึ่งในรชัสมยัของพระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้นภาลยั
นี้ พระองคท์รงจดัขึน้เพยีงครัง้เดยีวใหก้บัเจา้ฟ้ามงกุฎ ซึง่ทรงมพีระราชด ารสัวา่ ท าเพยีงครัง้
เดยีวกพ็อเพือ่เป็นเกยีรตแิก่พระราชวงศแ์ละรกัษาราชประเพณทีีเ่คยมมีาแตค่รัง้กรุงศรอียุธยา5 
นอกจากนี้ยงัไดม้กีารพระราชทานสุพรรณบฏัจารกึพระนามวา่ “สมเดจ็พระเจา้ลูกยาเธอ เจา้ฟ้า
มงกุฎสมมุตเิทวาวงศ ์พงศอ์ศิรกษตัรยิ ์ขตัยิราชกุมาร”6  

ไดม้กีารจดัพระราชพธิโีสกนัตข์ ึน้ในปี พ.ศ. 2359 เมื่อเจา้ฟ้ามงกุฎมพีระชนมายุ 13 
พรรษา ซึ่งจดัขึน้อย่างเตม็ตามต าราเจา้ฟ้า7 และเจา้ฟ้ามงกุฎเป็นพระราชโอรสชัน้เจา้ฟ้า

                                                             
2 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช, ท่ีระลึกถึงรอบ 100 

ปี แห่งวนัสวรรคตพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั และวนัเสวยราชยพ์ระบาท 
สมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั. 

3 เรื่องเดยีวกนั. 
4 เรื่องเดยีวกนั, อา้งจาก ด ารงราชานุภาพ, สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยา, 

ความทรงจ า, 15 – 17. 
5 กรมศลิปากร, ประชมุรชักาลท่ี 4 พ.ศ. 2405 – 2408 (พระนคร: องคก์ารคา้คุรุ

สภา, 2504), 323-324. 
6 สมเดจ็มหาสมณเจา้ กรมพระยาวชริญาณวโรรส, เทศนาพระราชประวติัและ

พระราชนิพนธบ์างเรื่องในพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัเรื่องพระพทุธศาสนา 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพไ์ทยเขษม, 2523), 6. 

7 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช, ท่ีระลึกถึงรอบ 100 
ปี แห่งวนัสวรรคตพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั และวนัเสวยราชยพ์ระบาท 
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พระองคเ์ดยีวทีไ่ดร้บัการจดัพระราชพธิยีิง่ใหญ่ครบถว้น ถงึแมพ้ระราชบดิามพีระราชประสงคจ์ะ
จดัใหก้บัพระราชโอรสชัน้เจา้ฟ้าทกุพระองคก์ต็าม  

ไดม้พีระราชพธิอีุปสมบทเณรใหแ้ก่เจา้ฟ้ามงกฎุในปี พ.ศ. 2360 โดยสมเดจ็พระราช
บดิาไดโ้ปรดใหม้พีระราชพธิสีมโภชอย่างยิง่ใหญ่8 ขณะทรงผนวชไดป้ระทบัอยู่ ณ วดัมหาธาตุ
เป็นเวลานาน 7 เดอืนจงึทรงลาผนวช 

ดา้นงานราชการ พระราชบดิาไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหร้บัผดิชอบและเรยีนรูง้านมาตัง้แต่
ทรงพระเยาวด์งันี้ 

 ใน พ.ศ. 2357 เมื่อทรงพระชนมายุ 10 พรรษา พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลศิหลา้
นภาลยัโปรดฯ ใหเ้จา้ฟ้ามงกุฎ เป็นแม่ทพัคมุพลออกไปรบัมอญซึ่งหนีพม่าเขา้มาขอพึง่พระบรม
โพธสิมภาร ทางด่านพระเจดยีส์ามองค ์โดยมเีจา้ฟ้ากรมหลวงพทิกัษม์นตร ี(มศีกัดิเ์ป็นพระมาตุ
ฉา (น้า) ของเจา้ฟ้ามกุฎและขณะนัน้ทรงวา่ราชการมหาดไทยและกระทรวงวงั) เป็นพระ
อภบิาล9  

หลงัจากทรงลาผนวชเณร ในปี พ.ศ. 2360 ไดเ้สดจ็กลบัมาประทบัในบรเิวณ
พระราชวงัฝา่ยหน้า พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้นภาลยัทรงโปรดฯ ใหบ้ญัชาการกรม
มหาดเลก็ซึ่งกเ็ป็นกรมส าคญัยิง่กรมหนึ่ง ใหเ้ป็นสทิธขิาดจนถงึตัง้และถอดถอนหุม้แพรไดต้าม
ประสงค ์ตลอดจนรบัราชการอย่างอื่นอยู่ใกลช้ดิกบัพระองค ์ 

ดูเหมอืนวา่เจา้ฟ้ามงกุฎจะมคีวามพรอ้มในการสบืราชสมบตัติ่อจากพระราชบดิา
อย่างเตม็ที ่เนื่องจากมหีลายเหตุการณ์ต่างเอือ้และสนบัสนุนความเขา้ใจนัน้ ประหนึ่งวา่พระราช
บดิาทรงวางรากฐานการเป็นพระมหากษตัรยิใ์หแ้ก่เจา้ฟ้ามงกุฎ เป็นดัง่การประกาศศกัดิแ์ละ
สทิธใิหร้บัรูว้า่เจา้ฟ้ามงกุฎมสีทิธอิย่างบรบูิรณ์ในการขึน้ครองราชยส์บืต่อจากพระองค ์ 

เมื่อถงึคราวทีร่ชักาลที ่2 ทรงประชวรลง ประจวบเหมาะกบัเวลาทีเ่จา้ฟ้ามงกฎุทรงมี
พระชนมายคุรบ 20 พรรษา ครานัน้เป็นปี พ.ศ. 2367 จงึไดท้รงทูลลาพระราชบดิาเสดจ็ออก
ผนวชเป็นพระภกิษุ ซึ่งมกีระแสกล่าวกนัวา่ ทีท่รงรบีผนวชและมพีระราชพธิพีอประมาณ10 
ไม่ไดใ้หญ่โตอย่างทีค่วรจะเป็น กด็ว้ยเร่งตนเขา้ศกึษาพระธรรมวนิยัและวชิาคาถาอาคมชัน้สูง 
                                                                                                                                                                               

สมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั, อา้งจาก ด ารงราชานุภาพ, สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ 
กรมพระยา, ความทรงจ า, 49. 

8 เรื่องเดยีวกนั, อา้งจาก หอ้งสมุดวชริญาณ จดหมายเหตุรชักาลที ่ 2  จ.ศ. 1177, 
พ.ศ. 2359, เลขที ่6/2. 

9 เรื่องเดยีวกนั, อา้งจาก ด ารงราชานุภาพ, สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยา, 
ความทรงจ า, 58. 

10 เรื่องเดยีวกนั, อา้งจาก พระยาวจิติรธรรมปรวิตัร เรยีบเรยีง, แถลงการณ์คณะ
สงฆ์ เล่ม 10 (พระนคร: (ม.ป.พ.), 2465), 540. 
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ตามคตโิบราณนิยม อนัมกัใหเ้จา้นายทีม่พีระชนมายคุรบชนัษาเสดจ็ออกผนวช ศกึษาวชิาใน
ฐานะพุทธบรรพชติตามราชประเพณ ี เมื่อลาผนวชหลงัจากนัน้จงึเขา้รบัราชการอย่างเตม็ตวั 
ส่วนในฐานะของเจา้ฟ้ามงกุฎแลว้ หลงัจากทรงลาผนวชกจ็ะไดท้รงพรอ้มกบัการสบืทอดพระราช
สมบตั ิ จงึจะขึน้ครองราชยอ์ย่างสมบูรณ์11 โดยพระองคท์รงผนวช ณ อุโบสถวดัพระศรรีตัน
ศาสดาราม โดยสมเดจ็พระสงัฆราช (ดอ่น) เป็นพระอุปชัฌาย ์ ทรงไดร้บัฉายาวา่ “วชริญาณ
ภกิษุ” แลว้เสดจ็ไปประทบั ณ ต าหนกัในวดัมหาธาตุ 3 วนัเพือ่ท าอุปชัฌายวตัร ต่อจากนัน้จงึ
เสดจ็ไปทรงจ าพรรษา ณ วดัสมอราย (วดัราชาธวิาส) ซึ่งเป็นวดัทีท่รงศกึษาและทรงปฏบิตัิ
วปิสัสนาธุระ อนัเป็นประเพณนีิยมของเจา้นายในสมยันัน้12 ซึ่งมกัทรงผนวชเพยีงพรรษาเดยีว
จงึมกัเลอืกศกึษาดา้นวปิสัสนาธุระ เพราะหากศกึษาคนัถธุระ หรอืพระปรยิตัธิรรมจะตอ้งใช้
ภาษามคธอย่างแตกฉานซึ่งตอ้งใชเ้วลามาก13 แต่หลงัจากทีว่ชริญาณภกิษุทรงผนวชไดเ้พยีง 
15 วนั  พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้นภาลยักเ็สดจ็สวรรคต  

การณ์ไม่ไดเ้ป็นไปดงัคาด เมือ่พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้นภาลยั มไิดต้รสัยก
ต าแหน่งกษตัรยิใ์หแ้ก่เจา้ฟ้ามงกุฎอยา่งชดัเจน สถานการณ์การเปลีย่นผา่นแผน่ดนิขึน้รชักาลที ่
3 ณ ขณะนัน้เกดิความคลมุเครอื และความไมม่ัน่คงในพระราชบลัลงักบ์งัเกดิขึน้แก่เจา้ฟ้ามงกุฎ 
เพราะถงึแมจ้ะเป็นทีร่บัรูข้องคนทัว่ไปวา่ผูท้ีจ่ะสบืราชบลัลงักต์่อสมยัคอืผูท้ีอ่ยู่ในต าแหน่ง “เจา้
ฟ้า” แต่เนื่องจากบารมขีองพระเจา้ลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดนิทรม์มีากกวา่ พรอ้มทัง้เป็นผู้
ทีม่คีวามเหมาะสมในการรบัสบืทอดราชบลัลงัก ์ เนื่องจากทรงมปีระสบการณ์ทีเ่คยบรหิาร
ราชการแผน่ดนิต่างพระเนตรพระกรรณพระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้นภาลยั เป็นเวลากวา่ 
17 ปี ทรงเป็นผูเ้ชีย่วชาญงานราชการทีเ่กีย่วกบัการศกึสงคราม ตดิต่อต่างประเทศ การตราพระ
ราชก าหนดกฎหมาย การวางนโยบายปกครองและการศาล14 และมากดว้ยก าลงัพลผูส้นบัสนุน
รวมไปถงึขนุนางและเจา้นายส าคญัหลายพระองค์15 ขณะทีเ่วลานัน้ฟ้ามงกุฎทรงผนวชอยู่ อายุ 
                                                             

11 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช, ท่ีระลึกถึงรอบ 100 
ปี แห่งวนัสวรรคตพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั และวนัเสวยราชยพ์ระบาท 
สมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั. 

12 เรื่องเดยีวกนั. 
13 เรื่องเดยีวกนั. 
14 นฤมล  ธรีวฒัน์, “พระราชด ารทิางการเมอืงของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้

เจา้อยูห่วั” (วทิยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ แผนกวชิาประวตัศิาสตร ์ บณัฑติวทิยาลยั 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2515). 

15 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช, ท่ีระลึกถึงรอบ 100 
ปี แห่งวนัสวรรคตพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั และวนัเสวยราชยพ์ระบาท 
สมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั, อา้งจาก วอลเตอร ์ เอฟ เวลลา, นิจ  ทองโสภติ แปล, 
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และประสบการณ์ยงัเป็นรองอยูม่าก คณะเสนาบดกีไ็ดม้าทูลถามเจา้ฟ้ามงกุฎวา่จะผนวชต่อไป
หรอืจะทรงปรารถนาพระราชสมบตั ิ หลงัจากทรงปรกึษากรมหมื่นนุชติชโินรส พระปิตุลา กรม
ขนุอศิรานุรกัษ์ พระเจา้น้าพระองคน้์อย และกรมหมื่นเดชอดศิร พระเชษฐาแลว้ ทรงเหน็ชอบ
กบัพระด ารขิองพระปิตุลากบัพระเชษฐาวา่ยงัไม่ใชเ่วลาควรปรารถนาในราชสมบตั ิ จงึทรงตอบ
คณะเสนาบดไีปวา่จะผนวชต่อไปไม่มกี าหนด ใหพ้ระเจา้ลกูยาเธอ กรมหมืน่เจษฎาบดนิทร ์ ขึน้
ครองแผน่ดนิรชักาลที ่3 ทรงพระนามพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยู่หวั ในปี พ.ศ. 2367 

 

เมื่อพระองคต์อ้งผนวชต่อ พระวชริญาณจงึไดศ้กึษาวปิสัสนาธุระอย่างจรงิจงั เริม่
ตัง้แต่ครัง้ทีป่ระทบั ณ วดัสมอราย (วดัราชาธวิาส) จนทรงทราบหมดแลว้ กท็รงเสดจ็ยา้ยไป
ประทบั ณ วดัราชสทิธาราม (วดัพลบั) ซึ่งเป็นวดัอรญัวาสอีกีแห่งทีม่ชี ือ่เสยีงและมคีวามส าคญั
ทางดา้นการฝึกวปิสัสนาธุระในสมยักรุงรตันโกสนิทรต์อนตน้พอๆ กบัวดัราชาธวิาส16 หลงัจาก
นัน้พระวชริญาณกเ็สดจ็ไปทรงศกึษาทีเ่รยีนวปิสัสนาทัว่ทกุแห่ง ซึ่งนัน่ท าใหท้รงรบัรูแ้ละตคีวาม
ไดว้า่ หลกัความเชือ่และการปฏบิตัติามหลกัวปิสัสนาธุระในสมยันัน้เป็นเพยีงวธิทีีส่บืต่อๆ กนัมา 
โดยไมอ่าจตอบขอ้สงสยัไดช้ดัเจนและอย่างเป็นเหตุเป็นผล เมื่อมคี าถาม บรรดาอาจารยต์า่งๆ 
มกัจะอธบิายวา่เป็นสิง่ทีท่่านผูใ้หญ่เคยปฏบิตัแิละสัง่สอนตอ่ๆ กนัมา17 พุทธศาสนาในยคุนัน้จงึ
มลีกัษณะทีส่บืทอดต่อเนื่องมาจากยุคปลายกรุงศรอียุธยา จงึเป็นพทุธศาสนาทีเ่น้นบุญฤทธิ ์
วทิยาคมต่างๆ และมลีกัษณะการเน้นพธิกีรรมมาก18  

เมื่อหมดความเลื่อมใสในหนทางวปิสัสนาธุระแลว้ พระวชริญานไดท้รงหนัมาศกึษา
คนัถธุระหรอืพระปรยิตัธิรรม ซึ่งเป็นการเล่าเรยีนพระไตรปิฎกทีม่มีาแต่โบราณ เพื่อจะหาหลกั
ปฏบิตั ิ หาเหตุผลดว้ยตนเอง จ าเป็นตอ้งใชภ้าษามคธอย่างแตกฉานเพื่อท าความเขา้ใจใน
พระไตรปิฎก พระองคจ์งึทรงเสดจ็กลบัมาประทบั ณ วดัมหาธาตุ ในปี พ.ศ. 2368 ซึง่เป็น
สถานทีท่ีส่ะดวกกบัการเรยีนดา้นพระปรยิตัมิากกวา่ โดยมีพระวเิชยีรปรชีา (ภู่) เจา้กรมราช
บณัฑติยเ์ป็นผูส้อน รวมทัง้ทรงศกึษากบัส านกัอาจารยต์า่งๆ ทัง้ฆราวาสและบรรพชติไปดว้ยใน
ชว่งเวลาเดยีวกนันัน้ และยงัไดท้รงแวะไปเยีย่มเยยีนพระสงฆท์ีว่ดัสมอรายอยูเ่สมอๆ 

                                                                                                                                                                               

แผน่ดินพระนัง่เกล้า (กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพส์มาคมสงัคมศาสตรแ์หง่ประเทศไทย,2514), 
3. 

16 เรื่องเดยีวกนั, อา้งจาก พระยาวจิติรธรรมปรวิตัร เรยีบเรยีง, แถลงการณ์คณะ
สงฆ์ เล่ม 10 (พระนคร: (ม.ป.พ.), 2465), 645. 

17 เรื่องเดยีวกนั, อา้งจาก พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั, “เทศนาพระ
ราชประวตัสิมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั,” ใน ประชมุพระราชนิพนธภ์าษาไทยในรชักาลท่ี 4 
ภาค 1 (กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพม์หามกุฏราชวทิยาลยั, 2511), 10. 

18 เรื่องเดยีวกนั. 
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สุดทา้ยแลว้พระองคย์งัเหน็ขอ้เสยีในวตัรปฏบิตัขิองสงฆท์ีไ่มไ่ดเ้คร่งครดัเอาเสยีเลย 
และปฏบิตัคิลาดเคลื่อนไปจากวนิยัสงฆห์ลายประการ จนพระวชริญาณมคีวามคดิและเชือ่วา่ 
“ศาสนวงศเ์ป็นจลาจลมาแต่ครัง้กรุงเก่าแลว้”19 พระองคจ์งึเสดจ็ไปในพระอุโบสถ วดัมหาธาตนุัน้ 
ทรงจุดธูปเทยีน วางดอกไมถ้วายนมสัการพระพุทธปฏมิากร และตัง้สตัยาธษิฐานวา่ถา้
พระพุทธศาสนาวงศท์ีแ่ทจ้รงิยงัด ารงอยู่ในโลกกข็อใหไ้ดท้รงพบพระเถระผูเ้ป็นวนิยัธร และ
ปฏบิตัติามพุทธวนิยัจรงิจงั หลงัจากนัน้เอง ทรงไดพ้บกบัพระเถระมอญองคห์นึ่ง ซึ่งมฉีายาวา่ 
พุทธวงัโส (ซ่าย) บวชจากเมอืงมอญแลว้เขา้มาอยู่ในเมอืงไทย จ าพรรษาอยู่ทีว่ดัเจดยีท์อง 
ปทุมธานี กลา่วกนัวา่ พระเถระมอญรูปนี้ “ฉลาดในพระวนิยั รูพุ้ทธวจนะ ช านาญในอกัขรจารณ
วธิ”ี20 พระวชริญาณทรงเลื่อมใสในพระมอญจากรามญัวงศน์ี้อย่างมาก จงึทรงบรรพชาอุปสมบท
ใหม่ตามแบบรามญันิกาย เพือ่แสดงวา่พระองคไ์ดก้ลายเป็นพระภกิษุผูส้บืเชือ้สายจากศาสนวงศ์
ทีแ่ทจ้รงิ คอืจากนิกายกลัยาณทีีส่บืทอดกนัมาจากพระอรหนัตถ์งึ 88 ชัว่คนแลว้อย่างไมข่าด
สาย ซึ่งแปลความไดว้า่ จากนัน้มาพระวชริญาณมคีวามบรสิุทธิแ์ห่งสงฆม์ากกวา่พระสงฆใ์ดๆ 
ในสยามวงศ ์ ซึ่งศาสนวงศไ์ดส้ิน้เชือ้สายไปตัง้แต่ครัง้กรุงศรอียุธยาแลว้21 และไดร้บัเอาวนิยัวงศ์
นัน้มาเป็นขอ้ปฏบิตันิบัจากนัน้มาอย่างเคร่งครดั และกม็ศีษิยห์ลวงเขา้รบัการศกึษาอบรมกบั
พระสุเมธมุนีมากขึน้ตามล าดบั  

หลงัจากทรงบรรพชาอุปสมบทซ ้าใหม่แลว้ พระวชริญาณยงัคงศกึษาคนัถธุระต่อ จน
ความรูภ้าษามคธของพระองคเ์ชีย่วชาญรุดหน้าไปมาก ในปี พ.ศ. 2369 ทรงสามารถแปลพระ
ปรยิตัธิรรมไดอ้ย่างแตกฉาน กติศิพัทท์ราบถงึพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยู่หวั และทรง
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระชมุพระราชาคณะผูใ้หญ่ และใหว้ชริญาณภกิษุแปลพระปรยิตัธิรรมถวาย
หน้าพระทีน่ัง่อมรนิทรวนิิจฉยั จนไดร้บัพระราชทานพดัยศเปรยีญเอกใหถ้อื22 

                                                             
19 เรื่องเดยีวกนั, อา้งจาก สมเดจ็พระมหาสมณเจา้ กรมพระยาปวเรศวรยิาลงกรณ์, 

“เรื่องราชประวตัใินรชักาลที ่ 4,” ใน ประชมุพระราชนิพนธภ์าษาบาลีในรชักาลท่ี 4 ภาค 1 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพม์หามกุฎราชวทิยาลยั, 2511), 2. 

20 เรื่องเดยีวกนั, อา้งจาก พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั, “เทศนาพระ
ราชประวตัสิมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั,” ใน ประชมุพระราชนิพนธภ์าษาไทยในรชักาลท่ี 4 
ภาค 1, 11. 

21 เรื่องเดยีวกนั, 10 – 11. 
22 เรื่องเดยีวกนั, อา้งจาก สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, 

ความทรงจ า, 73. 

   ส
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จากนัน้พระวชริญาณจงึไดเ้ริม่ตัง้กลุม่ปฏบิตัธิรรมเป็นลกัษณะสโมสรพระสงฆ ์ ทีม่ี
แนวความคดิถอืคตธิรรมวนิยัแบบเดยีวกนั23 ทรงสัง่สอนพระภกิษุอื่นๆ ทีส่นใจมาเล่าเรยีนดว้ย
พระองคเ์อง จนมพีระสงฆเ์ลื่อมใสเขา้มาอุปสมบทและร่วมสโมสรนี้มากขึน้ ส านกัปฏบิตัธิรรม
ของวชริญาณภกิษุมชีือ่เสยีงขึน้อกีมากตดิอนัดบัชัน้แนวหน้า จนกระทัง่พระบาทสมเดจ็พระนัง่
เกลา้เจา้อยู่หวัทรงโปรดฯ ใหว้ชริญาณภกิษุไปถวายเทศน์ในวงัในปีพ.ศ. 237124 มหีลกัฐานระบุ
วา่พระวชริญาณทรงไดร้บัการสถาปนาเป็นพระราชาคณะ25 เนื่องจากพระบาทสมเดจ็พระนัง่
เกลา้เจา้อยู่หวัทรงโปรดฯ ใหพ้ระวชริญาณเป็นกรรมการสอบพระปรยิตัธิรรมเขา้ในทีป่ระชมุ
สงฆ ์ และตามคุณสมบตัขิองพระสงฆท์ีต่อ้งอยูใ่นระดบัพระราชาคณะจงึจะมาเป็นกรรมการสอบ
พระปรยิตัธิรรมได ้

พ.ศ. 2372 พระวชริญาณทรงเสดจ็กลบัไปประทบั ณ พระต าหนกัทีว่ดัราชาธวิาสอกี
ครัง้26 เนื่องดว้ยพระสงฆใ์นสโมสรของพระองคท์ีม่จี านวนมากขึน้ สมควรจะแยกไปเพือ่สะดวก
ในการขยบัขยาย รวมถงึสามารถปฏบิตัวิตัรทีแ่ตกต่างอยา่งเป็นอสิระขึน้ และการอยู่ท่ามกลาง
พระสงฆช์ัน้ผูใ้หญ่ อาจก่อความขดัแยง้แคลงใจกนัมากขึน้ แต่กย็งัทรงแวะมาประทบัทีว่ดั
มหาธาตุอยู่บา้ง การยา้ยไปประทบัทีว่ดัสมอรายนี้มพีระศษิยห์ลวงตามเสดจ็ไปอยูด่ว้ย 6 รูป 
จากจ านวนพระศษิยห์ลวงซึ่งปฏบิตัติามวตัรปฏบิตัขิองวชริญาณภกิษุตามแนวมอญอยู่ประมาณ 
20 รูปในขณะนัน้ พระศษิยห์ลวงทีเ่หลอืบางรปูยงัคงจ าพรรษาอยู่ ณ วดัมหาธาตุและวดัอื่นๆ 
แต่มกัจะไปประชมุกนัทีว่ดัสมอรายเป็นกจิวตัร จงึเกดิเป็นลกัษณะกลุ่มพระสงฆผ์ูแ้สวงหาสมัมา
ปฏบิตัทิีเ่รยีกกนัวา่ “ธรรมยุต” ขึน้จากปีนี้เอง27 ทรงเริม่ประกาศถงึแนวพระราชด ารแิละหลกั
ปฏบิตัแิบบใหม่ของสงฆธ์รรมยุตอย่างเป็นรูปธรรมชดัเจนขึน้ ทรงเผยแพร่แนวพระราชด ารผิา่น
ทางพระธรรมเทศนาแก่ผูส้นใจทัง้บรรพชติและเริม่ขยายสูค่ฤหสัถท์ีม่าฟงัธรรม (ก่อนหน้านี้ทีว่ดั
                                                             

23 เรื่องเดยีวกนั, อา้งจาก สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, 
สาสน์สมเดจ็ เล่ม 4 (ลงวนัที ่10 สงิหาคม 2477), 748. 

24 พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยู่หวัทรงสนพระทยั ในพุทธศาสนาอยา่งจรงิจงั 
มาตัง้แต่ก่อนครองราชย ์ และเมือ่ครองราชยแ์ลว้กย็งัทรงปรกึษาหลกัธรรมขอ้ตา่งๆ กบัสมเดจ็
พระสงัฆราชอยู่เนอืงๆ รวมไปถงึทรงเป็นผูบ้ ารุงรกัษาพทุธศาสนาอยา่งมากมายทัง้การบูรณะ 
ปฏสิงัขรณ์ รวมไปถงึทรงสรา้งวดัทีเ่ป็นแบบพระราชนิยม 

25 เรื่องเดยีวกนั, อา้งจาก จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเดจ็พระ, “เทศนาพระ
ราชประวตัสิมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั,” ใน ประชมุพระราชนิพนธภ์าษาไทยในรชักาลท่ี 4 
ภาค 1, 13. 

26 เรื่องเดยีวกนั, อา้งจาก พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั, วดัสมอราย
อนัมีนามว่าวดัราชาธิวาส (กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพม์หามกุฏราชวทิยาลยั, 2499), 31. 

27 เรื่องเดยีวกนั. 
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มหาธาตุมแีต่เฉพาะในหมู่สงฆ)์28 การแสดงธรรมเทศนาทีแ่ปลกไปกวา่พระสงฆท์ัว่ไปของวชิ
รญาณภกิษุนัน้คอื การทีท่รงเน้นใหม้กีารวเิคราะหแ์ละพจิารณาหลกัธรรมต่างๆ ใหเ้ขา้ใจดว้ย
เหตุผลก่อนจะน าไปปฏบิตั ิ

พระวชริญาณยงัมพีระราชประสงคจ์ะหาความบรสิุทธิใ์นเรื่องสมีาหรอืเสมา และการ
อุปสมบท เพราะทรงเชือ่วา่ศาสนวงศท์ีม่อียู่ขณะนัน้ไดร้บัการสบืทอดมาไม่บรสิุทธิ ์ ทรงด ารวิา่
สมีาในสมยันัน้ไม่ถูกตอ้งตามพระวนิยั29 ดงันัน้การอุปสมทจงึไม่บรสิทุธิ ์ และแมก้ระทัง่การเปล่ง
เสยีงอกัขระโตต้อบกนัเป็นภาษาบาลกีไ็ม่ถูกตอ้งตามหลกัสทัศาสตร ์ พระองคจ์งึใหส้บืหา
พระภกิษุทีผ่า่นการอุปสมบทในกลัยาณสีมีา คอืในสมีาของคณะสงฆม์อญนกิายกลัยาณมีาได ้
18 รูป เป็นคณะสงฆท์ีจ่ะมาประกอบพธิอีุปสมบทซ ้าใหม่ใหก้บัพระองค ์ และทรงมพีระราชด าริ
วา่ใหท้ าการอุปสมบทในนทสีมีา30 เพราะทรงเชือ่วา่พืน้ดนิอาจไม่บรสิุทธิเ์สมอไป มกีารท าเป็น
แพกลางน ้าหน้าวดัสมอราย โดยสมมุตเิป็นโบสถก์ลางน ้าและท าการด าเนนิสงัฆกรรมตา่งๆ ใน
โบสถแ์พกลางน ้าทัง้หมด31 โดยใชพ้ระอุปชัฌาย ์ พระคู่สวด และพระอนัดบัทีเ่ป็นพระมอญจาก
กลัยาณสีมีาทัง้หมด และใหส้วดกรรมวาจาทัง้ท านองรามญัและมคธคู่กนัเพื่อใหถู้กตอ้งตาม
อกัขระ และยงัทรงโปรดใหพ้ระศษิยห์ลวงร่วมท าการอุปสมบทดว้ยอกี 9 รูป หลงัจากนัน้ (กล่าว
กนัวา่พระสงฆธ์รรมยุตนิยมใหม้กีารอุปสมบทซ ้าหลายๆ ครัง้ เพือ่ความถูกตอ้งบรสิทุธิ ์
โดยเฉพาะพระภกิษุทีป่รารถนาจะบวชเป็นหลกัใหก้บัพระพุทธศาสนา พระศษิยห์ลวงในยคุนัน้
ผา่นการอุปสมบทซ ้ากนัหลายครัง้ และวชริญาณภกิษุเองกท็รงบรรพชาอุปสมบทซ ้าถงึประมาณ 
6 ครัง้32) 

นอกจากนี้ วชริญาณภกิษุยงัเผยแผพุ่ทธศาสนาแนวธรรมยุตออกสู่หวัเมอืง โดย
ถอืเอาประเพณหีนึ่งของพระพุทธศาสนาในระยะตน้ๆ กค็อืการออกธดุงคไ์ปทีไ่กลๆ เพื่อเผยแผ่
                                                             

28 เรื่องเดยีวกนั, อา้งจาก สมเดจ็พระมหาสมณเจา้กรมพระยาปวเรศวรยิาลงกรณ์, 
“เรื่องราชประวตัใินรชักาลที ่4,” ใน ประชมุพระราชนิพนธภ์าษาบาลีในรชักาลท่ี 4 ภาค 1, 5. 

29 เรื่องเดยีวกนั, อา้งจาก พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั, “สมีาวจิารณ์,” 
ใน ประชมุพระราชนิพนธภ์าษาบาลีในรชักาลท่ี 4 ภาค 2, 363 – 425. 

30 เรื่องเดยีวกนั, 342-453. และ เอ บ ี กรสิโวลด,์ หม่อมเจา้สุภทัรดศิ ดศิกุง แปล, 
พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้ากรงุสยาม (พระนคร: โรงพมิพม์หามกุฏราชวทิยาลยั,  
2508), 29. 

31 เรื่องเดยีวกนั และสมเดจ็พระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชริญาณวโรรส, เทศนา
พระราชประวติัและพระราชนิพนธบ์างเรื่องในพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั
เรื่องพระพทุธศาสนา, 11. 

32 เรื่องเดยีวกนั, อา้งจาก ส.ว., พทุธศาสวงศ ์ (พระนคร: พุทธอุปถมัภก์ารพมิพ,์ 
2517), 6 – 13. 
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พระศาสนา พระองคท์รงไดร้บัพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั33 
โดยพระองคเ์สดจ็ด าเนินดว้ยพระบาทหรอืดว้ยเรอืล าพงัเพยีงพระองคเ์ดยีวหรอืกบัพระภกิษุอกี 
2 – 3 รูป34 

เมื่อมผีูค้นนบัถอืมากขึน้กเ็ริม่มขีา่วลอืแพรไ่ปวา่ ผูค้นไปวดัสมอรายเพือ่ยกย่อง
พระวชริญาณทางดา้นการเมอืง35 พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วัทรงออกพระองคว์า่ทรง
เพยีงแต่ร าคาญพระราชหฤทยั จงึทรงปรกึษากบัเจา้พระยาศรพีพิฒัน์ (ทตั) ซึ่งกราบทูลวา่ ถา้
พระวชริญาณยา้ยมาใกล้ๆ  เสยีงเลา่ลอืกน่็าจะหมดไป เพราะผูค้นเหน็วา่อยูภ่ายใตพ้ระเนตรพระ
กรรณของพระมหากษตัรยิแ์ลว้ พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยู่หวัทรงเหน็ชอบดว้ยความคดิ
นัน้ และกบ็งัเอญิดว้ยต าแหน่งเจา้อาวาสวดับวรนิเวศวา่งลง พระวชริญาณซึ่งมสีมณศกัดิ ์
พระราชาคณะมาหลายปี กส็มควรทีจ่ะไดค้รองวดั จงึทรงโปรดเกลา้ฯ พระราชทานสมณศกัดิ ์
เลื่อนชัน้พระวชริญาณขึน้เป็นชัน้เทพ (มสีมณศกัดิเ์สมอเจา้คณะรอง) และเชญิเสดจ็ไปครองวดั
บวรนิเวศวหิารอนัเป็นวดัทีอ่ยูใ่นเขตของวงัหน้าในก าแพงพระนคร ในปี พ.ศ. 2379 นัน้เอง และ
ทรงโปรดเกลา้ฯ ใหม้กีารแหพ่ระวชริญาณจากวดัราชาธวิาสมาครองวดับวรนิเวศวหิาร อยา่งสม
พระเกยีรตดิว้ยกระบวนแห่อย่างอุปราช และสรา้งพระต าหนกัป ัน้หยากบัทอ้งพระโรงในวดับวร
นิเวศพระราชทาน36  

เดมิททีีว่ดับวรนัน้มพีระสงฆอ์ยู่เพยีงไม่เกนิ 5 รูป37 ท าใหพ้ระวชริญาณทรงสะดวกที่
จะวางระเบยีบการคณะสงฆแ์ละการปกครองวดั พระสงฆท์ีอ่ยู่วดับวรนิเวศวหิารเป็นพระสงฆท์ี่
มวีตัรปฏบิตัแิบบธรรมยุตทัง้หมดและเรยีกกนัวา่ส านกัวดับน เป็นจุดก าเนดิของส านกัธรรมยุต
อย่างเป็นทางการ38 และยงัทรงใชพ้ระราชทรพัยส์่วนพระองคส์รา้งถาวรวตัถุต่างๆ เพิม่ขึน้ จาก
                                                             

33 เรื่องเดยีวกนั, อา้งจาก สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, 
ความทรงจ า, 82 – 83. 

34 เรื่องเดยีวกนั. 
35 เรื่องเดยีวกนั, 80–81. 
36 เรื่องเดยีวกนั, 84. และหอ้งสมดุวชริญาณ จดหมายเหตุรชักาลที ่ 3 จ.ศ. 1179, 

พ.ศ. 2378, เลขที ่1/1. 
37 เรื่องเดยีวกนั, อา้งจาก สมเดจ็พระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชริญาณวโรรส, 

ต านานวดับวรนิเวศวิหาร (พระนคร: โรงพมิพโ์สภณพพิรรฒธนากร, 2465), 15. 
38 ประเดน็เรื่องการก าหนดจุดก าเนดิของธรรมยตุกินิกายนี้มคีวามเหน็ขดัแยง้กนัอยู่ 

3 ทาง38 ความเหน็แรก ถอืเอาปี พ.ศ. 2368 ซึ่งเป็นปีทีพ่ระวชริญาณทรงพบกบัพระสุเมธมุนีวา่
เป็นจุดก าเนิดอา้งองิจากค าประกาศเทวดาในงานฉลองยุคในต านานวดับวรนิเวศวหิาร 
ความเหน็ที ่2 ถอืเอาปี พ.ศ. 2372 เป็นปีทีพ่ระวชริญาณทรงยา้ยจากวดัมหาธาตุกลบัไปวดัสมอ
รายเป็นจุดก าเนดิ โดยความเหน็ของกรมพระยาปวเรศวรยิาลงกรณ์ ความเหน็ที ่ 3 ถอืเอาปี 
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แต่เดมิทีเ่ป็นวดัไม่เจรญินกั แมจ้ะเป็นวดัของวงัหน้าจนมคีวามสงา่งามใหญ่โต39 นอกจาก
พระสงฆท์ีต่ดิตามมาดว้ย 50 รูปในตอนแรกแลว้ ในเวลาต่อมาเมือ่วดัเจรญิใหญ่โตพระองคย์งั
สามารถรวบรวมและรบัพระสงฆท์ีเ่ป็นศษิยม์าอยู่รวมกนัไดอ้กี จนในชว่งปีหลงัๆ กอ่นเสดจ็ไป
ทรงครองราชยน์ัน้มพีระสงฆอ์ยู่จ าพรรษาทีว่ดับวรนิเวศมากถงึ 130-150 รูป40 จากจ านวน
ทัง้หมดประมาณ 500 รูป ส่วนจ านวนพระสงฆม์หานกิายมอียู่ประมาณ 28,000 รูป41 รวมไปถงึ
ทรงขยายวดัธรรมยุตออกไปไดอ้กีรวมเป็น 8 วดั ทัง้ในเขตกรุงเทพและหวัเมอืง คอื วดับวร
นิเวศวหิาร วดับรมนิวาส วดับุปผาราม ซึง่เป็นธรรมยุตลว้น ส่วนวดัราชาธวิาส วดัเครอืวลัย ์วดั
พชิยัญาต ิ(วดัพระญาตกิาราม) วดัปทุมคงคา อยู่รวมกบัพระมหานิกาย42 วดัทัง้หก (นอกจากวดั
บวรนิเวศ) นี้วชริญาณภกิษุทรงส่งศษิยห์ลวงไปครอง จงึลว้นมฐีานะเป็นอารามหลวง ส่วนวดัที่
เจด็คอืวดัจนัทนาราม จนัทบุร ีมพีระอธกิารนวม ซึ่งมาขอบวชซ ้าแบบธรรมยุตดว้ยความเลื่อมใส
เป็นเจา้อาวาสอยู ่ การไดข้ยายวดัมากขึน้และส่งศษิยห์ลวงไปครอง มพีระสงฆล์ูกศษิยเ์พิม่มาก
ขึน้นัน้ ท าใหว้ชริญาณภกิษุตอ้งออกไปดูแลอบรมศษิยจ์นไดม้โีอกาสพบปะขนุนางซึ่งเป็นสว่น
ส าคญัยิง่ในกลุม่เสนาบดทีีม่อีทิธพิลสนบัสนุนเจา้นายพระองคใ์ดขึน้ครองราชย ์อาทเิชน่ กลุ่มขนุ
นางตระกูลบุนนาค43 ซึ่งปฏสิงัขรณ์วดัพชิยัญาตแิละวดับุปผารามเป็นวดัประจ าตระกูล  

                                                                                                                                                                               

พ.ศ. 2379 เป็นปีทีย่า้ยมาครองวดับวร สบืมาจากความคดิของสมเดจ็พระสมณเจา้ กรมพระ
ยาวชริญาณวโรรส 

39 เรื่องเดยีวกนั, อา้งจาก กรมศลิปากร, ประชมุประกาศรชักาลท่ี 4 พ.ศ. 2408-
2411, 60 

40 เรื่องเดยีวกนั, อา้งจาก แถลงการณ์คณะสงฆ ์เล่ม 11, พ.ศ. 2466, 294 – 296. 
41 ดู อจัฉรา  กาญจโนมยั, “การฟ้ืนฟูพุทธศาสนาในรตันโกสนิทรต์อนตน้ พ.ศ. 

2325 – 2395” (วทิยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ แผนกวชิาประวตัศิาสตร ์ บณัฑติวทิยาลยั 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2523).   

42 ภูมพิลอดุลยเดชมหาราช, พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหา, ท่ีระลึกถึงรอบ 
100 ปี แห่งวนัสวรรคตพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั และวนัเสวยราชยพ์ระ
บาท สมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั, อา้งจาก กรมการศาสนา กระทรวงศกึษาธกิาร, 
แบบส ารวจข้อมูลเก่ียวกบัประวติัวดั แถลงการณ์คณะสงฆ ์ เล่ม 14, พ.ศ. 2469, น. 426. 
และดู นฤมล  ธรีวฒัน์, “พระราชด ารทิางการเมอืงของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั” 
(วทิยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ แผนกวชิาประวตัศิาสตร ์ บณัฑติวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, 2525). 

43 เรื่องเดยีวกนั, อา้งจาก ณฐัวฒุ ิ  สุทธสิงคราม, สามเจ้าพระยา (พระนคร: โรง
พมิพอ์าศรมอกัษร, 2505), 477-478. 
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เมื่อทรงครองวดับวรนิเวศแลว้การบรหิารและแผข่ยายของส านกัธรรมยุตเป็นไป
อย่างสะดวกและเปิดเผยขึน้ ถอืเป็นอสิระจากพระสงฆส์ยามวงศท์ีม่มีาแต่เดมิโดยการปฏเิสธ
ความบรสิุทธิข์องสงฆส์ยามวงศน์ัน้แลว้ แต่ยงัจะตอ้งอยู่ภายใตก้ารควบคมุดูแลของคณะกลาง 
และไม่ตอ้งขึน้อยู่กบันิกายรามญัเพราะการตัง้ส านกัธรรมยุตขึน้ตา่งหาก และทีว่ดับวรนิเวศนี้เอง 
เนื่องจากการไม่ตอ้งอยู่รวมกบัมหานกิาย วชริญาณภกิษุจงึทรงเหน็โอกาสทีจ่ะวางหลกัปฏบิตัิ
ต่างๆ ใหพ้ระสงฆธ์รรมยุตปฏบิตัติามอย่างเป็นระเบยีบแบบแผนเดยีวกนัอยา่งชดัเจนมากขึน้ 

คณะธรรมยุตไดร้บัการไวว้างพระทยัจากพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยู่หวัใน
การตดิต่อกบัคณะสงฆล์งักา เนื่องจากพระองคท์รงมพีระราชประสงคจ์ะส่งสมณทูตไปลงักา 
เพื่อสบืเสาะหาและขอยมืพระไตรปิฎกฉบบัทีข่าดหายไป และเสาะหาพระบรมสารรีกิธาตดุว้ย 
(ในขัน้แรกนัน้ทรงปรกึษากบัสมเดจ็พระสงัฆราช (ด่อน) กรมหมื่นนุชติชโินรส และวชริญาณ
ภกิษุ ปรากฏวา่ทัง้สองพระองคแ์รกไม่เหน็ชอบดว้ย พระนัง่เกลา้เจา้อยู่หวัจงึโปรดฯ ใหว้ชิ
รญาณภกิษุทรงจดัการเรือ่งนี้44 จงึทรงไดร้บัการยอมรบัเพิม่ขึน้อกี ตัง้แต่ พ.ศ. 2380)  

นอกจากนี้ พระวชริญาณรบัหน้าทีเ่ป็นหนึ่งในคณะกรรมการสอบพระปรยิตัธิรรมมา
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2371 และทรงไดร้บัต าแหน่งสูงขึน้ตามล าดบั จนในปี พ.ศ. 2384 ทรงอยูใ่นอนัดบั 
5 นบัจากสมเดจ็พระสงัฆราชลงมา จากบรรดาพระราชาคณะทัง้หมด 30 รูป45 แสดงใหเ้หน็ถงึ
บทบาทและความส าคญัของผูน้ าส านกัธรรมยุตทีท่วขี ึน้ตามล าดบั นอกจากนัน้แลว้ยงัปรากฏอยู่
เนืองๆ วา่พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยู่หวัทรงยอมรบัในพระปรชีาสามารถ และทรงไวว้าง
พระทยัโดยทรงปรกึษางานดา้นศาสนากบัวชริญาณภกิษุคูก่บักรมหมื่นนุชติชโินรสอยูไ่มข่าด  

ในปี พ.ศ. 2385 พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วัทรงปรบัปรุงความประพฤติ
ของพระสงฆม์หานิกาย โดยทรงโปรดฯ ใหช้ าระคดพีระภกิษุทีป่ระพฤตเิสื่อมเสยี และไดส้กึเสยี
ประมาณ 500 รูป46 และในปีนี้เชน่มนั มหีลกัฐานวา่ในชว่งการสอบพระปรยิตัธิรรมทีว่ดัมหาธาตุ 
ทางกรมสงัฆการไีดเ้ขยีนขอ้ความท านองขอรอ้งใหพ้ระสงฆส์ามคัคกีนั เพื่อเหน็แก่
พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยู่หวั แสดงใหเ้หน็วา่น่าจะมคีวามขดัแยง้บางประการระหวา่ง
พระสงฆม์หานิกายและธรรมยุต โดยเหตุแห่งความไม่พอใจอาจจะมมีาตัง้แต่แรกๆ แต่จ านวน
พระสงฆธ์รรมยุตทีน้่อยและการอยูห่่างกนัพอสมควรในชว่งแรกท าใหไ้ม่เหน็ความขดัแยง้ชดัเจน
นกั เมื่อจ านวนพระสงฆธ์รรมยุตเพิม่มากขึน้ เจา้นายผูน้ าส านกัมบีทบาทและความส าคญัมาก
                                                             

44 เรื่องเดยีวกนั, อา้งจาก จอมเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเดจ็พระ, ประชมุพระ
ราชนิพนธภ์าษาบาลีในรชักาลท่ี 8 ภาค 2, 19. 

45 เรื่องเดยีวกนั, อา้งจาก หอ้งสมุดวชริญาณ, จดหมายเหตุรชักาลที ่ 3 จ.ศ. 1203, 
พ.ศ. 2384, เลขที ่25. 

46 เรื่องเดยีวกนั, อา้งจาก ทพิากรวงศ,์ เจา้พระยา, พระพทุธพงศาวดารกรงุ
รตันโกสินทรร์ชักาลท่ี 3 เล่ม 2 (กรุงเทพมหานคร: คุรุสภา, 2504), 81. 
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ขึน้ กอ็าจมปีระเดน็ความขดัแยง้ในระหวา่งสงฆต์่างคณะมากขึน้ตามล าดบั เหตุการณ์ทีแ่สดง
ความขดัแยง้มบีนัทกึปรากฏ เชน่ มกีารใส่บาตรพระธรรมยุตดว้ยขา้วตม้รอ้นๆ หาเหตุสกึพระ
สุเมธมนุีพระอุปชัฌาจารยข์องวชริญาณภกิษุ หรอืการใส่รา้ยใหเ้สื่อมเสยีชือ่เสยีง47 

ในชว่งปลายรชักาลพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยู่หวั อ านาจส่วนใหญ่ตกอยู่ที่
กลุ่มเสนาบดโีดยเฉพาะตระกูลบุนนาค  ซึ่งตระกูลนี้สนบัสนุนพระวชริญาณใหก้ลบัมา
ครองราชย ์ เนื่องจากพระวชริญาณเป็นทีน่บัถอืของคนในตระกูล และพระองคม์ฐีานะเป็นเชือ้
พระวงศช์ ัน้เจา้ฟ้า มพีระปรชีาสามารถ มคีวามรอบรูใ้นดา้นการเมอืงและการตา่งประเทศ มฐีาน
อ านาจทางศาสนาอยู่ไมน้่อย รวมกบัพระองคม์ฐีานอ านาจทางการเมอืงและเศรษฐกจิน้อย แต่
กลบัเป็นเรื่องดตีอ่กลุ่มเสนาบดหีากพระองค์ไดค้รองราชยจ์รงิกต็อ้งกลบัมาพึง่เขา ท าให้
พระองคไ์ดร้บัการสนบัสนุนในการขึน้ครองราชยอ์ย่างเตม็ทีจ่ากกลุ่มเสนาบด ี โดยก่อนการ
สวรรคตของพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั ทรงไดต้รสัมอบอ านาจในการเลอืกกษตัรยิ์
พระองคต์อ่ไปใหแ้ก่เสนาบดแีละขนุนาง ซึ่งอ านาจส่วนใหญ่กอ็ยู่ทีต่ระกูลบุนนาคดงักล่าว ใน
ทีสุ่ดวชริญาณภกิษุทรงยอมรบัค าเชญิใหก้ลบัไปครองราชย ์ โดยทรงมขีอ้แมว้า่จะตอ้งมอบราช
สมบตัใิหแ้ก่เจา้ฟ้ากรมขนุอศิเรศรงัสรรคด์ว้ย เพราะทรงตระหนกัถงึอ านาจและบารมทีาง
การเมอืงของพระอนุชา จงึเป็นครัง้ส าคญัในประวตัศิาสตรท์ีไ่ทยมพีระเจา้แผน่ดนิสองพระองคค์ู่
กนั  

เมื่อพระวชริญาณผูน้ าธรรมยุตกินกิายพระองคแ์รกเปลีย่นสถานะไปเป็นกษตัรยิ ์ ผูท้ี่
เป็นผูน้ าของธรรมยุตกินิกายล าดบัถดัมาคอืกรมพระยาปวเรศวรยิาลงกรณ์ ต่อดว้ยสมเดจ็
พระสงัฆราช (สา) ทัง้สองท่านยงัคงเน้นจุดยนืของคณะเรื่องการกลบัไปสู่หลกัธรรมค าสอนทีม่า
จากพทุธวจนะเป็นหลกัส าคญั โดยรวมแลว้มลีกัษณะเน้นวตัรปฏบิตัแิละการศกึษาหลกัธรรม
ต่างๆ เพือ่ปจัเจกบุคคล และดว้ยลกัษณะสงัคมไทยในชว่งรชักาลที ่ 4 ทีส่ภาพบา้นเมอืงไม่ไดม้ี
การเปลีย่นแปลงมากนกั ระบอบการปกครองยงัคงเดมิ ระบบไพร่กย็งัอยูไ่ดด้ว้ยด ี แมจ้ะเริม่มี
ลทัธจิกัรวรรดนิิยมจากตะวนัตกเขา้มา แต่กย็งัเป็นชว่งตน้ของการล่าอาณานิคมในดนิแดนแถบ
นี้  

ประวติัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัด้านการศึกษา 
ประสูต ิ– พ.ศ. 2367 ทรงรบัการศกึษาตามขตัตยิราชกุมาร พระชนมายไุด ้ 20 

ชนัษา มสีนมและบุตรแลว้ 
พ.ศ. 2367  ทรงผนวชทีว่ดัสมอราย (วดัราชาธวิาส) ศกึษาวปิสัสนาธุระ 

                                                             
47 เรื่องเดยีวกนั, อา้งจาก ด ารงราชานุภาพ, สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยา, 

ความทรงจ า, 105. 
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พ.ศ. 2368 เสดจ็ประทบัทีว่ดัมหาธาต ุ เพือ่ศกึษาคนัถธุระหรอืพระปรยิตัธิรรม ซึ่ง
เป็นการเล่าเรยีนพระไตรปิฎก (พระวชริญาณทรงพบกบัพระสุเมธมนุี
ก าเนิดธรรมยุตกินิกาย) 

พ.ศ. 2371 คณะมชิชนันารอีเมรกินัโปรเตสแตนท์ เขา้มาในสยามพยายามเผยแผ่
ศาสนา 

พ.ศ. 2372 กลบัไปประทบัทีว่ดัราชาธวิาส (วดัสมอราย) 
พ.ศ. 2373  ศกึษาภาษาละตนิ คณติศาสตร ์ และดาราศาสตร ์ จากบาทหลวงปลั

เลอกวัซ์แห่งนกิายโรมนัคาธอลคิ ตัง้แต่ยงัทรงประทบัอยู่ทีว่ดัสมอ
ราย48 และยงัทรงคบมติรสหายมชิชนันารชีาวอเมรกินับา้งแลว้ ได้
ธุดงคท์ีถ่ ้าประทนุและถ ้าวมิานจกัร ีณ พระพุทธบาท สระบุร ี

พ.ศ. 2374  ธุดงคไ์ปนมสัการพระปฐมเจดยี์49 
พ.ศ. 2376 ธุดงค ์โดยมพีระธรรมวโิรจพระราชาคณะวดัสมอราย ไดก้ราบทูลเชญิ

เสดจ็นมสัการบูชาพระเจดยีท์างหวัเมอืงเหนือ และประพาส
ทอดพระเนตรภูมลิ าเนาบา้นเมอืง จงึเสดจ็ธดุงคเ์ป็นระยะเวลานานถงึ 
62 วนั ล่องเรอืไปตามแม่น ้าเจา้พระยา จากอยธุยาขึน้สู่ทางภาคเหนอื 
ทรงแวะอ่างทอง ชยันาท นครสวรรค ์ พจิติร พษิณุโลก ก าแพงเพชร 
สุโขทยั สวรรคโลก และอุตรดติถ ์

พ.ศ. 2379 ครองวดับวรนิเวศวหิาร 
พ.ศ. 2385 องักฤษมชียัเหนอืจนี 
พ.ศ. 2386  ทรงเริม่เรยีนองักฤษอย่างจรงิจงั และทรงศกึษาอยู ่ 4 – 5 ปี จน

ความรูภ้าษาองักฤษของพระองคอ์ยู่ในข ัน้ใชไ้ด้  
 

ณ วดับวรนิเวศ สมเดจ็เจา้ฟ้ามงกุฎไดท้รงตดิต่อกบัหมอสอนศาสนานิกายโปรเตส
ตนัทช์าวอเมรกิา คอื ดร.คาสเวลล ์(Caswell) บรดัเล (Bradley) และเฮาซ์ (House) พระองคไ์ด้
ทรงศกึษาภาษาองักฤษกบัทา่นเหลา่นี้ และทรงเรยีนพดูและเขยีนไดอ้ย่างคล่องแคล่วแมว้า่จะ

                                                             
48 Malcolm  Smith, A Physician at the Court of Siam (London: Country Life 

Limiter, 1947), 24. 
49 สมเดจ็พระมหาสมณเจา้ กรมพระยาปวเรศวรยิาลงกรณ์, ราชประวติัในรชักาล

ท่ี 4, 7 – 8. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



25 

 

ไม่สูถู้กตอ้งนกั พวกหมอสอนศาสนาไดช้ว่ยเหลอืใหพ้ระองคท์รงศกึษาในวทิยาการสมยัใหม ่
โดยเฉพาะอย่างยิง่วชิาภูมศิาสตรแ์ละดาราศาสตร์50 

ยอรช์ แมคฟาลนิ มชิชนันารอีกีคนหนึ่งซึง่เขา้มาในเวลานัน้กล่าวไวว้า่ “อนาคตของ
สยามขึน้อยู่กบัชัว่โมงเหลา่นี้ ซึ่งครูนกัสอนศาสนาผูซ้ื่อสตัยแ์ละศษิยผ์ูท้รงอุตสาหะวริยิะ มสีมอง
ปราดเปรื่อง และสนพระทยัในวทิยาการต่างๆ ไดส้นทนาแลกเปลีย่นความรูก้นัอย่างสนิทสนม” 
(แสดงวา่เป็นทีท่ราบกนัดวีา่องคเ์จา้ฟ้ามงกุฎจะไดค้รองราชยต์่อไป เพราะแมก้ระทัง่
ชาวต่างชาตเิองกร็บัรูเ้ชน่นัน้)51 

พ.ศ. 2394 พระวชริญาณลาผนวช ขึน้ครองราชยส์มบตัเิป็นพระบาทสมเดจ็พระ
จอมเกลา้เจา้อยู่หวั รชักาลที ่4 

จดุประสงคใ์นการก่อตัง้ธรรมยติุกนิกาย 
การศกึษาทีผ่า่นมาไดน้ าเสนอจุดประสงคก์ารกอ่ตัง้ธรรมยุตกินิกายออกเป็น 2 

แนวทาง ทีข่ดัแยง้กนั ดงันี้ 
1.  ฟ้ืนฟูศาสนา (ธรรมยุตกินิกายตอ้งแสดงใหค้นเหน็วา่ตนน่านบัถอืกวา่ของเดมิจงึ

จะสามารถใชค้ าวา่ฟ้ืนฟูได)้ อา้งถงึความเสื่อมของศาสนาในสยาม  
2.  ชว่ยส่งเสรมิการรบัราชสมบตัขิองรชักาลที ่ 4 (แนวทางนี้วเิคราะหจ์ากผลทาง

การเมอืงเป็นส าคญั) 
เมื่อกลบัไปพจิารณาองคพ์ระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวักบัการด าเนินมา

ของธรรมยุตกินกิาย ในชัน้ตน้ตลอดระยะเวลา 12 ปีแรก ตัง้แต่พระวชริญาณทรงพบและได้
ผนวชกบัพระสุเมธมุนีในปี พ.ศ. 2368 อนัเป็นจุดเริม่ตน้ของธรรมยุตกินิกาย จนกระทัง่ยา้ยมาที่
วดับวรนิเวศในปี พ.ศ. 2379 นัน้ การเกีย่วขอ้งกบัการเมอืงมน้ีอยมากจนแทบจะยงัไม่มใีหเ้หน็ 
จะมกีแ็ต่ทรงไดร้บัการสนบัสนุนทางดา้นศาสนาจากพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้แทน แมม้หีลาย
ความเหน็ทีอ่ธบิายวา่ต้นก าเนดิของการตัง้ธรรมยุตเพือ่สอ้งสุมผูค้นแลว้กต็าม ผลทีก่ล่าวนัน้
ปรากฏใหเ้หน็กห็ลงัจากนัน้หลายสบิปีทเีดยีว มนัเป็นการเอาผลไปอธบิายตน้ก าเนดิทีม่ขีอ้มูล
ไม่ชดัเจน จงึไม่สามารถจะเป็นขอ้สรุปทีช่ดัเจนได ้ แต่นบัจากไดค้รองวดับวรแลว้ บทบาทของ
พระองคช์ดัเจนมากทัง้ในการพระศาสนา รวมไปถงึทีท่รงชว่ยการเมอืงการปกครอง ยกตวัอยา่ง
เชน่ พระองคไ์ดใ้ชค้วามรูค้วามสามารถของดา้นภาษา ตดิต่อประสานงานกบั นายพนัเอก 

                                                             
50 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช, ท่ีระลึกถึงรอบ 100 

ปี แห่งวนัสวรรคตพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั และวนัเสวยราชยพ์ระบาท 
สมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั, 35. 

51 ไกรฤกษ์  นานา, การเมือง “นอกพงศาวดาร” รชักาลท่ี 4 พระจอมเกล้า 
รู้เท่าทนัตะวนัตก “มิตรภาพอาบยาพิษ” (กรุงเทพฯ: มตชิน, 2547), 226. 
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ดบับลวิ เจ. บตัเตอเวธิ ผูส้ าเรจ็ราชการองักฤษทีปี่นงัเนื่องจากยุคสมยันัน้มผีูรู้ภ้าษาต่างประเทศ
มน้ีอยมาก พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยู่หวัทรงไวพ้ระทยัใหพ้ระวชริ ญาณชว่ยในจดุนี้ 
หรอืจะกลา่วไดว้า่วดับวรนิเวศเป็นกระทรวงการต่างประเทศของสยามร่วม 20 ปีก่อนรชักาลที ่3 
จะเสดจ็สวรรคต52 และมทีัง้เหล่าราชวงศแ์ละขนุนางเขา้ศรทัธาในพระองคม์าก รวมไปถงึขนุ
นางในตระกูลบุนนาคทีใ่นชัน้ถดัมาไดส้นบัสนุนใหพ้ระองคท์รงขึน้ครองราชย ์ คงดว้ยบทบาท
ของพระองคท์ีเ่ขา้ชว่ยในกจิการบา้นเมอืง หรอืจะดว้ยจากพระองคม์ฐีานอ านาจอยูน้่อยจงึท าให้
ตระกูลบุนนาคสนบัสนุนใหพ้ระองคข์ึน้ครองราชย์ 

เนื่องจากบรบิททางสงัคมทีผ่นัเปลีย่นไป สถานการณ์ในแต่ละชว่งต่างกเ็ปลีย่น จงึ
กล่าวไดว้า่ในชัน้ตน้ของการตัง้ธรรมยุตกเ็นื่องจากความเสือ่มของศาสนาในสยาม จงึทรงฟ้ืนฟู
พระศาสนาโดยการตัง้ธรรมยุตกินกิายขัน้ ยดึตามบนัทกึทีแ่สดงเจตนารมณ์ชดัเจน ในประกาศ
เทวดา ทีเ่ขยีนออกเมือ่ ปี พ.ศ. 2409 ซึง่อยู่ในรชัสมยัของรชักาลที ่4  สนันิษฐานวา่งานเขยีนนี้
ตอ้งผา่นพระเนตรพระกรรณของพระองคก์อ่นแน่นอน ฉะนัน้จงึถือเป็นเหตุผลชัน้แรกของการ
ก่อตัง้ ส่วนแนวคดิเรื่องการชว่ยส่งเสรมิการรบัราชสมบตัขิองรชักาลที ่4 ดจูะเป็นผลในชัน้ต่อมา 
และยิง่แน่ชดัเมื่อพระองคท์รงมาครองวดับวรนิเวศนัน่เอง 

แนวทางของธรรมยติุกนิกาย 
คอืการสรา้งจดุยนืทีว่า่ตนเป็นพุทธแท ้ น่านบัถอื อยา่งเป็นนามธรรมและรูปธรรม 

นามธรรมอยูก่บัเนื้อหาทีพ่ระสงฆส์ านกัธรรมยตุหนักลบัไปศกึษาหลกัธรรมค าสอน ทีม่าจาก
พุทธวจนะขององคพ์ระพุทธเจา้ และน ามาถา่ยทอดเทศนาสัง่สอนแก่ศาสนิกชนอย่างมเีหตผุล
อกีทอดหนึ่ง ถอืเป็นสิง่แปลกใหม่ทีส่ามารถน าไปใชใ้นชวีติไดเ้นื่องจากหลกัการของเหตุและผล 
ไม่ใชเ่นื้อหาทีเ่ป็นอภนิิหารเขา้ถงึยากดงัเดมิ และส่วนทีเ่ป็นรูปธรรม เน้นความเขา้ใจของบุคคล
ทัว่ไปไดอ้ย่างเหน็ภาพ ซึง่ไดแ้สดงออกในการปฏบิตัตินของพระสงฆแ์ละงานสถาปตัยกรรม 
แนวทางของธรรมยุตกินิกาย สรุปไดด้งันี้  

1. แนวทางด้านนามธรรมของธรรมยติุกนิกาย สัง่สอนหลกัธรรมอยา่งมเีหตุผล
ตามพุทธวจนะของพระพทุธเจา้ 

2. แนวทางด้านรปูธรรมของธรรมยติุกนิกาย การปฏบิตัตินของพระภกิษุสงฆ์
และงานสถาปตัยกรรม  

 มรีายละเอยีดอธบิายดงัต่อไปนี้ 
2.1 หลกัปฏิบติัของพระภิกษุสงฆ์ในธรรมยติุกนิกาย 

                                                             
52 ส.ธรรมยศ, เรค็ซ ์ (Rex) Siamen Sium หรือ พระเจ้ากรงุสยาม พมิพค์รัง้ที ่ 2 

(กรุงเทพฯ: มตชิน, 2547), 275. 
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ธรรมยุตกินกิายมหีลกัปฏบิตัทิีเ่ขม้งวด ท าใหผู้ค้นนบัถอื ณ จุดนี้ของพระ
ธรรมยุตมาก โดยวตัรปฏบิตัไิดถู้กก าหนดอย่างชดัเจน เมือ่พระวชริญาณทรงยา้ยมาจ าพรรษาที่
วดับวรนิเวศ เนื่องจากธรรมยุตกินิกายไม่ตอ้งอยู่รวมกบัมหานิกายอกีตอ่ไป จงึเอือ้ตอ่การตัง้
หลกัปฏบิตัทิีต่่างไปจากนิกายเดมิสามารถจะกระท าไดส้ะดวกและเตม็ที ่ โดยพระวชริญาณได้
แกไ้ขและก าหนดวตัรปฏบิตัดิา้นตา่งๆ ของพระภกิษุสงฆธ์รรมยุตกินิกายทีแ่ตกตา่งและการ
สรา้งเอกลกัษณ์ของคณะสงฆธ์รรมยุต53 ในรายละเอยีดมดีงันี้ 

2.1.1 ก าหนดใหม้กีารท าวตัรทัง้เชา้และเยน็ในพระอุโบสถทุกวนั โดยทรง
แต่งค านมสัการขึน้ใหม่เป็นภาษามคธ มทีัง้รอ้ยแกว้และคาถาและยงัมกีารสวดมนตป์ระจ าวนัต่อ
จากการท าวตัรเยน็ มกีารลงอุโบสถทุกปกัษ์เวน้แต่วนัมหาปวารณา 

2.1.2 ทัง้พระภกิษุและสามเณรจะไดร้บัการกวดขนัใหอ้ยู่ในพระวนิยัอย่าง
เคร่งครดัร่วมกนัและเสมอเหมอืนกนันอกจากการท าอุโบสถ การปวารณาและสงัฆกรรม 
(สามเณรวดัอื่นๆ มกัจะไมไ่ดร้บัการเอาใจใส่ในวตัรปฏบิตัเิท่าใดนกั) 

2.1.3 การปฏบิตัติามวตัรปฏบิตัติามพระวนิยันัน้ เน้นใหรู้จ้กัใชส้ตปิญัญา
พจิารณาใหร้อบคอบวา่ มเีหตุผล ความหมายและประโยชน์อนัใดบา้ง ก่อนปฏบิตัติาม (ซึ่งใน
กาลต่อมา เมือ่ขยายตวัมากๆ เขา้ ขอ้ก าหนดขอ้นี้ส่งผลใหพ้ระสงฆธ์รรมยุตกินิกายแต่ละวดัมี
วตัรปฏบิตัทิีแ่ตกต่างกนัในรายละเอยีดพอสมควร) 

2.1.4 การอ่านอกัขระภาษาบาลตีอ้งอ่านใหถู้กตอ้งตามหลกัสากลนยิม ให้
สอดคลอ้งกบัหลกัอกัขระโรมนั สงิหล และพม่า (ทรงประดษิฐอ์กัษรอรยิกะขึน้ โดยยดึตาม
แบบอย่างอกัษรโรมนั มกีารตัง้โรงพมิพเ์พือ่ใชพ้มิพต์ าราตามอกัษรแบบใหม่54 แต่ไม่ค่อยไดร้บั
ความนยิมในกาลต่อมาจงึหายไป) 

2.1.5 นอกจากทรงบอกพระปรยิตัดิว้ยพระองคเ์อง ซึ่งท าใหพ้ระสงฆม์ี
ก าลงัใจเรยีนแลว้ ยงัทรงแกไ้ขลกัษณะการเรยีนแบบเดมิ (ซึ่งเรยีนภาษาบาลคีวบคูไ่ปกบัพระ
ธรรมวนิยั ตามคมัภรีท์ีใ่ชเ้ป็นหลกัสูตรสอบ เป็นล าดบัๆ ควบคู่กนัไป) มาเป็นการเรยีน
ไวยากรณ์จนจบมงคลทปีนีก่อนเป็นขัน้แรก เมื่อแตกฉานภาษาบาลแีลว้จงึคอ่ยศกึษาพระธรรม
วนิยัจากคมัภรีอ์ื่นๆ ในขัน้ถดัมา 

                                                             
53 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช, ท่ีระลึกถึงรอบ 100 

ปี แห่งวนัสวรรคตพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั และวนัเสวยราชยพ์ระบาท 
สมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั. 

54 เรื่องเดยีวกนั, อา้งจาก วชริญาณวโรรส, สมเดจ็พระมหาสมณเจา้ กรมพระยา, 
ต านานวดับวรนิเวศวิหาร (กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพม์หามกุฏราชวทิยาลยั, 2513), 22. 
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2.1.6 มกีารเปลีย่นแปลงระเบยีบวธิกีารต่างๆ ในการบรรพชาอุปสมบท55 
หลายประการเพื่อใหถ้กูตอ้งตามแบบแผน เชน่ ค าขอบรรพชากรรมวาจา ฯลฯ ตอ้งออกอกัขระ
ใหช้ดัเจนถูกฐานกรณ์ และการอุปสมบทของพระภกิษุธรรมยุตสามารถท าไดม้ากกวา่หนึ่งครัง้ 
เพื่อความเป็นพระภกิษุทีแ่ทจ้รงิ เป็นหลกัแกพ่ระพุทธศาสนา มคีวามนิยมการอุปสมบทในนที
สมีาเชือ่กนัวา่มคีวามบรสิทุธมิากกวา่ และเมือ่วชริญาณภกิษุมาประทบัอยู่ทีว่ดับวรนิเวศ ทรงรบั
อุปชัฌายใ์หก้ารอุปสมบทแกกุ่ลบุตรเองดว้ย56 

2.1.7 ก าหนดใหท้กุวนัพระทัง้ระหวา่งและออกพรรษาเป็นวนัธรรมสวนะ ให้
มเีทศนาทัง้เชา้ (สามโมงเชา้) และบ่าย (สามโมงเยน็) เป็นการเทศนาโดยฝีปาก เป็นค าอธบิาย 
ไม่นิยมการเขยีนไวเ้ทศนา หากเป็นทีว่ดับวรนเิวศส่วนใหญ่จะเสดจ็ลงมาประทานอุโบสถศลีและ
ทรงแสดงธรรมเทศนาเอง 

2.1.8 เมื่อถงึก าหนดวนัส าคญัทางพุทธศาสนา อาท ิ วนัมาฆบูชาและวนัวิ
สาขบูชา พระสงฆธ์รรมยุตจะตอ้งประกอบพธิใีนวนัส าคญัดงักลา่วนัน้ๆ มทีัง้การเทศนา การ
สวดคาถา การบูชาเทยีนรุ่ง และการเวยีนเทยีน 

2.1.9 ใหร้ือ้ฟ้ืนธรรมเนยีมปฏบิตัทิางศาสนาต่างๆ ทีค่น้พบวา่เคยมกีาร
ปฏบิตัใินครัง้พุทธกาล เชน่ การถวายสลากภตัในฤดูผลไมช้มุ การถวายผา้วสัสกิสาฎกเมื่อจวน
เขา้พรรษา การตกับาตรน ้าผึง้ในฤดูสารท57 เป็นตน้ 

2.1.10 ผา้กฐนิทีร่บัตอ้งมกีารซกั ตดั เยบ็ ยอ้ม ในวนัเดยีวตามหลกัพทุธ
บญัญตัเิดมิในบาลี58ในกรณตีอ้งรบักฐนิหลวงทีท่ าส าเรจ็กใ็หน้ าผา้ไตรจากกฐนินัน้มาเลาะออก 
ตดั และเยบ็เป็นอุตตราสงฆใ์หม่ พรอ้มทัง้ยอ้มในวนัเดยีวกนั แลว้ท าพธิรีบัอกีครัง้ 

2.1.11 การครองผา้จวีร พระสงฆแ์ละสามเณรธรรมยตุกินิกายครองผา้แบบ
ห่มแหวกอย่างพระสงฆม์อญ ต่อมาพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั (ซึ่งทรงมี
บุคลกิลกัษณะแบบชาตนิิยมอย่างชดัเจน) ไดม้ทีว้งตงิผา่นทางกรมหมืน่นุชติชโินรสวา่ การห่ม
ผา้ตามแบบมอญท าใหเ้สยีเกยีรตยิศแผน่ดนิ ครัน้วชริญาณภกิษุทราบความจงึทรงอธบิายวา่ 
ทรงท าไปโดยคลอ้ยตามพระสงฆห์ลายรูปทีย่นืยนัวา่เป็นการถูกตอ้งตามพระวนิยั (แมไ้ม่มกีาร
                                                             

55 เรื่องเดยีวกนั, 18 – 21. 
56 เรื่องเดยีวกนั, อา้งจาก สมเดจ็พระมหาสมณเจา้กรมพระยาปวเรศวรยิาลงกรณ์, 

“เรื่องพระราชประวตัใินรชักาลที ่ 4,” ใน ประชมุพระราชนิพนธภ์าษาบาลีในรชักาลท่ี 4 ภาค 
1, 5. 

57 เรื่องเดยีวกนั, อา้งจาก พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั, พระราชพิธี
สิบสองเดือน (พระนคร: ศลิปบรรณาการ, 2503), 648. 

58 เรื่องเดยีวกนั, อา้งจาก “ปรกิขารกถา เล่ม 1” หอสมุดวชริญาณ, หมวดธรรมคด ี
หมู่พระวนิยั แปลรอ้ยเลขที ่20 ตู ้107 มดัที ่85. 
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บญัญตัไิวอ้ย่างชดัเจนในพระไตรปิฎก) และหากพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยู่หวัไมพ่อ
พระทยัดว้ยเหตุผลดงักลา่ว กท็รงยนิดจีะเปลีย่นแปลงโดยกลบัมาห่มคลุม และใหพ้ระสงฆ์
ธรรมยุตครองจวีรแบบห่มคลมุดว้ยทัง้หมด59 แต่กม็พีระศษิยห์ลวงบางรูปยงัยนืยนัหม่แหวก
ตามเดมิ ในการต่อมาเมือ่ทรงขึน้ครองราชยก์ท็รงออกกฎวา่แลว้แต่พระสงฆจ์ะห่มจวีรตามพอใจ 

2.1.12 พระสงฆธ์รรมยุตกินิกายจะตอ้งบาตรตามขนาดทีก่ าหนด และจะอุม้
บาตรเวลาออกบณิฑบาตร60 

2.2 สถาปัตยกรรมวดัธรรมยติุกนิกาย 
การสรา้งวดัของพระองคน์ัน้กม็กีารปรบัใหเ้ขา้กบัความจ าเป็น โดยไม่มพีระ

ราชประสงคใ์หใ้หญ่โตเพราะจะรกัษาดูแลยาก โดยมปีระกาศวา่ “...ในหลวงบดันี้กไ็ม่สูถ้นดัทีจ่ะ
คดิสรา้งวดัใหญ่วดัโต เพราะเหน็วา่ของช ารุดกไ็ม่มใีครซ่อม วดัใหญ่นกักถ็วายเป็นทีอ่ยู่ของศตัรู
พระศาสนาไป จงึโปรดแต่ทีจ่ะสรา้งวดัเลก็ๆ ทีจ่ะบรรจุพระสงฆ ์ 30 รูป ลงมาพอใหเ้จา้อาวาสมี
ความรกัวดับา้ง เอาใจใส่วดับา้ง...”61  

สถาปัตยกรรมวดัธรรมยติุกนิกาย 
สถาปตัยกรรมในธรรมยุตกินิกาย ทีเ่ราเหน็วา่มคีวามต่างไปจากสมยัรชักาลที ่ 3 

ปรากฏขึน้ชดัเจนเมื่อพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวัทรงขึน้ครองราชย ์ ซึ่งดจูะ
แสดงออกชา้ไปหลงัจากก่อตัง้ธรรมยุตกินิกายแลว้ประมาณ 20 ปีเศษ ถงึแมจ้ะมขีอ้มลูวา่
ธรรมยุตกินกิายไดร้บัการนบัถอืจากผูค้นอยา่งมากมายกต็าม แต่กไ็ม่ไดแ้สดงออกใหเ้หน็ทาง
กายภาพอย่างโจ่งแจง้ ดูประหนึ่งวา่ยอมรบัไดก้บังานศาสนาคารแบบทีส่บืเนื่องกนัมา แต่กด็ว้ย
ขณะทีท่รงผนวชอยู่นัน้มบีารมเีพยีงแต่ในทางนามธรรม คอืสามารถแกไ้ขความถูกตอ้งในพระ
ธรรมวนิยัและปฏบิตัติ่างไปเท่านัน้62 ซึ่งธรรมยตุกินิกายดูจะไม่สามารถยอมรบัแนวทางเดมิได้
เลยแมแ้ต่น้อย ถงึขนาดมเีหตุการณ์ทีก่นิแหนงแคลงใจกบัพระสงฆม์หานิกายดว้ยซ ้า นัน่ดจูะ
เป็นการแสดงออกทีช่ดัเจนถงึความตา่งของธรรมยุตกินกิายทีสุ่ดแลว้ในขณะนัน้ จนกระทัง่ปลาย

                                                             
59 เรื่องเดยีวกนั, อา้งจาก ประชมุพงศาวดาร เล่ม 30 (กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพ์

คุรุสภา, 2519), 100 – 103. 
60 ดู วนัทนีย ์ ส่งศริ,ิ “การขึน้ครองราชยข์องพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั” 

(วทิยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ สาขาวชิาประวตัศิาสตรเ์อเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ ภาควชิา
ประวตัศิาสตร ์ บณัฑติมหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศลิปากร, 2525). และสมเดจ็ฯ กรมพระยา
ด ารงราชานุภาพ, สามสมเดจ็ (กรุงเทพมหานคร: เคลด็ไทย, 2523), 117-118. 

61 http://www.watbowon.com/Monk/ja/01/    
62 ชาตร ี  ประกตินนทการ, การเมืองและสงัคมในศิลปะสถาปัตยกรรมสยาม

สมยัไทยประยกุต์ ชาตินิยม, (กรุงเทพฯ: มตชิน, 2547), 67. 
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รชักาลที ่ 3 ใน พ.ศ. 2392 ทีพ่ระวชริญาณไดท้รงสรา้งวดับรมนิวาสแลว้เสรจ็63 เป็นการ
แสดงออกอยา่งเป็นรูปธรรม สะทอ้นผา่นงานสถาปตัยกรรมเป็นครัง้แรก  

งานสถาปตัยกรรมทีแ่สดงออกในแนวคดิธรรมยุตกินิกาย จะมลีกัษณะยอ้นกลบัไป
ใชรู้ปแบบสุโขทยัและอยุธยา เหน็ไดจ้ากแผนผงัของวดัที่เน้นแนวแกนชดัเจน มสีถูปเจดยีเ์ป็น
ศนูยก์ลางและเป็นประธานของวดั ยงัมรีะเบยีงคดลอ้มรอบอกีชัน้หนึ่ง ดูแต่ผวิเผนิมลีกัษณะเป็น
งานทีจ่ าลองแนวคดิไตรภูมอิย่างแบบสุโขทยัและอยุธยา ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้
เจา้อยูห่วัยอ้นกลบัไปเอาอยา่ง ซึ่งดูจะขดักบัหลกัและแนวคดิของธรรมยุตกินกิายทีอ่า้งองิกบั
แนวคดิวทิยาศาสตรอ์นัมคีวามเป็นเหตุเป็นผล โดย ชาตร ี  ประกตินนทการ ทีว่เิคราะหแ์นวคดิ
การสรา้งจากองคป์ระกอบอื่นทัง้ทางสถาปตัยกรรม รวมทัง้เอกสารชัน้ตน้อื่นๆ ไดใ้หมุ้มมองการ
หวนกลบัไปใชล้กัษณะงานในรูปแบบเก่าเพือ่ตอบสนองแนวคดิใหม่นัน้วา่ เนื่องจากทัง้สุโขทยั
และอยุธยามภีาพของความเจรญิรุ่งเรอืง รุ่งโรจน์ ทัง้ทางบา้นเมอืงและทางศาสนาประทบัอยูใ่น
ความรูส้กึของผูค้นสมยันัน้ จงึเสมอืนเป็นการเสรมิใหภ้าพพจน์ของการฟ้ืนฟูพระศาสนาของ
พระองคม์คีวามชดัเจนมากยิง่ขึน้และสอดคลอ้งตอ้งกนัทัง้ทางนามธรรม (พระวนิยั) และรูปธรรม 
(รูปแบบสถาปตัยกรรม) ไปพรอ้มๆ กนั อนัเป็นส่วนหนึ่งทีเ่สรมิพระบารมแีละพระราชอ านาจ
ทางการเมอืงของพระองคใ์นทางออ้มดว้ยอกีทางหนึ่ง เป็นส่วนหนึ่งทีจ่ะชว่ยเสรมิภาพลกัษณ์
ของพระองค ์ ภายใตยุ้คสมยัทีพ่ระราชอ านาจกระจดักระจายอยู่ในกลุม่ทางการเมอืงต่างๆ64 ซึ่ง
เป็นแนวทางเดยีวกบับทสรุปของ สมคดิ  จริะทศันกุล ในการอธบิายรูปแบบทางสถาปตัยกรรม
ของพระอุโบสถและพระวหิารในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ทีใ่หมุ้มมองไวว้า่ 
งานสถาปตัยกรรมทีป่รากฏออกมาจากพระองคโ์ดยเฉพาะในตวังานศาสนสถาน ทัง้ทีท่รงสรา้ง
ขึน้ใหม่ ทรงปฏสิงัขรณ์ หรอืทีท่รงบูรณะ มกีารทรงหวนกลบัไปนิยมใชแ้บบอย่างสมยัอยุธยา 
เนื่องดว้ยพระองคท์รงไม่มฐีานอ านาจทางการเมอืง จงึทรงหาทางสิง่ทีช่กัโยใหเ้หน็ถงึความ
สูงส่งในสถาบนัพระมหากษตัรยิข์องพระองค ์ งานสถาปตัยกรรมในสมยัของพระองคจ์งึเป็นภาพ
สะทอ้นของทีม่าของแนวความคดิ ทีม่ผีลกระทบจากเหตุผลทางการเมอืง65  

                                                             
63 คาดวา่เริม่การสรา้งเมื่อปี พ.ศ. 2379 อา้งจาก สมคดิ จริะทศันกุล, “พระอุโบสถ

และพระวหิารในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั”, 45. เป็นชว่งกลางสมยัรชักาลที ่3 
หากเป็นไปตามนี้รวมระยะเวลากอ่สรา้ง 13 ปี 

64 ชาตร ี  ประกตินนทการ, การเมืองและสงัคมในศิลปะสถาปัตยกรรมสยาม
สมยัไทยประยกุต์ ชาตินิยม, 71. 

65 ดู สมคดิ จริะทศันกุล, “พระอุโบสถและพระวหิารในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอม
เกลา้เจา้อยู่หวั”, 343 – 344. 
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ภาพที ่1  ภาพเปรยีบเทยีบผงัวดัสมยัสุโขทยั อยุธยา กบัวดัใน ร.4 ทีห่วนกลบัไปใชรู้ปแบบ

สมยัสุโขทยัและอยธุยา จากซา้ย วดัชา้งลอ้ม จ.สุโขทยั, วดัมหาธาตุ จ.
พระนครศรอียุธยา และวดัโสมมนสัวหิาร กรุงเทพ สมยั ร.4 

ทีม่า: ชาตร ี ประกตินนทการ, การเมืองและสงัคมในศิลปะสถาปัตยกรรมสยามสมยัไทย
ประยกุต์ ชาตินิยม (กรุงเทพฯ: มตชิน, 2547), 72. 

 
พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรง เมื่อครัง้ยงัทรงผนวชอยู่นัน้พระองค์

เสดจ็ขึน้ไปธุดงคท์ีเ่มอืงเหนือ ทรงศกึษาเรือ่งพุทธเจดยีแ์ละทรงมคีวามนยิมในรูปแบบของเจดยี์
ในสมยัอยุธยาและสุโขทยัวา่เป็นแบบทีส่วยงาม66 แต่เนื่องจากการเปลีย่นรูปจากเดมิอย่าง
ชดัเจน ทรงนิยมสรา้งพระเจดยีท์รงกลมแบบลงักามากกวา่เจดยีท์รงอื่นๆ โดยเฉพาะเจดยีท์รง
เหลีย่มยอ่มมุทีเ่คยเป็นทีน่ยิมสรา้งในสมยัก่อนหน้านี้67ทีน่ิยมในสมยัอยุธยาตอนปลาย และ
รตันโกสนิทรต์อนตน้ หรอืทรงปรางคท์ีน่ิยมอยา่งแพร่หลายในสมยัอยุธยา และเจดยีท์รงพุม่ขา้ว
บณิฑ ์ (ดอกบวัตูม) ซึ่งปรากฏเด่นชดัในสมยัสโุขทยั รูปทรงเจดยีท์ีน่ิยมดงักล่าวมาไม่ถกูน ามา
จดัสรา้ง แต่รชักาลที ่ 4 ทรงเลอืกเจดยีท์รงระฆงัเป็นแบบลกัษณะเจดยีท์ีท่รงสรา้งขึน้ใหม่และ
ปฏสิงัขรณ์ ดงัมอียู่ในหลายกรณ ี เชน่ วดัสระเกศ พระบรมบรรพตเดมิสรา้งตามพระราชด ารใิน
สมยัรชักาลที ่ 3 ทรงก าหนดใหเ้ป็นปรางคแ์ต่ไม่ส าเรจ็ในรชักาล รชักาลที ่ 4 จงึโปรดเกลา้ฯ ให้
เปลีย่นรูปแบบเป็นภูเขาแลว้ก่อพระเจดยีท์รงกลมไวบ้นยอด68 (ภาพที ่ 2) หรอือย่างวดัพระ

                                                             
66 สมชยั  สริปิระเสรฐิศลิป์, “การศกึษารูปแบบสถูปเจดยีใ์นสมยัรชักาลที ่ 4” 

(วทิยานิพนธศ์ลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาโบราณคดสีมยัประวตัศิาสตร ์ บณัฑติวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัศลิปากร พ.ศ. 2529), 151.  

67 เรื่องเดยีวกนั. 
68 เรื่องเดยีวกนั, 32. 
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สมุทรเจดยี ์ รชักาลที ่ 2 มพีระราชด ารใิหส้รา้งพระเจดยีท์รงเหลีย่มย่อมุมไมส้บิสอง เมื่อถงึสมยั
รชักาลที ่ 4 มกีารปฏสิงัขรณ์ พระองคท์รงโปรดใหช้า่งไปถ่ายแบบจากพระเจดยีล์อมฟางจาก
อยุธยามาสรา้งสวมพระเจดยีอ์งคเ์ดมิใหเ้ป็นพระเจดียข์นาดใหญ่ สูง 19 วา69 (ภาพที ่ 3) หรอื
พระเจดยีใ์หญ่ 1 องคใ์นวดับวรนิเวศวหิาร (ภาพที ่ 4) ทีเ่ริม่ก่อพระฤกษ์เจดยี ์ วนัเสารท์ี ่ 17 
กนัยายน พ.ศ. 237470 ในสมยัรชักาลที ่3 แลว้เสรจ็ในสมยัรชักาลที ่4 นัน่คอืสรา้งตัง้แต่เมื่อครัง้
พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัผนวชอยู่ทีว่ดับวรนิเวศนัน่เอง จากการเปลีย่นแปลงรูป
แบบอย่างชดัเจนนี้น่าจะมเีหตุทีแ่ฝงอยู่ มากกวา่การกลบัไปใชรู้ปแบบแบบสุโขทยัและอยุธยา 
เพยีงเพือ่สื่อและเชือ่มโยงใหพ้ระองคด์มู ัน่คงทางการเมอืงดงัเชน่ในการวางแผนผงัของวดั หรอื
ในองคป์ระกอบอื่นทางสถาปตัยกรรมทีก่ลบัไปเลอืกใชรู้ปแบบทีห่ลากหลายตามอยา่งอยุธยา
และสุโขทยั ดงัทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้เทา่นัน้ นัน่ต่างจากกรณกีารสรา้งสถูปเจดยี ์ ทีท่รงเลอืกเอา
เฉพาะรูปแบบเจดยีท์รงกลมสรา้งขึน้อย่างเขม้ขน้และโดดเดน่ ในประเดน็นี้ ชาตร ี  ประกตินนท
การ ไดท้ าการศกึษาและดูจะเป็นเหตุผลทางศาสนาตามแนวคดิของธรรมยุตกินกิายโดยเฉพาะ 
ทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ชีใ้หเ้หน็วา่ธรรมยุตกินกิายนัน้เป็นพุทธบรสิุทธิแ์ทแ้ต่ดัง้เดมิ เพราะวา่รูปทรง
เจดยีก์ลมถอืวา่เป็นรูปทรงเจดยีแ์บบดัง้เดมินบัตัง้แต่สมยัพุทธกาล ซึ่งปรากฏพบในสยาม จงึถอื
เป็นดงัสญัลกัษณ์ของเจดยีท์างพุทธศาสนาทีม่หีลกัฐานอา้งองิสบืยอ้นไปไดว้า่มาจากพทุธวจนะ
โดยตรง71 

 

                                                             
69 เรื่องเดยีวกนั, 33. อา้งจาก ทรงวทิย ์  แกว้ศร,ี พทุธสถานในนานาประเทศ, 

(กรุงเทพฯ: มติรเจรญิการพมิพ,์ 2520), 198. 
70 สมชยั  สริปิระเสรฐิศลิป์, “การศกึษารูปแบบสถูปเจดยีใ์นสมยัรชักาลที ่ 4,” 25. 

อา้งจาก วดับวรนิเวศวหิารราชวรมหาวหิาร, จาตุรงคมงคลวดับวรนิเวศวิหาร, (กรุงเทพฯ: 
มติรเจรญิการพมิพ,์ 2508), 1 – 11.  

71 ดู ชาตร ี ประกตินนทการ, การเมืองและสงัคมในศิลปะสถาปัตยกรรมสยาม
สมยัไทยประยกุต์ ชาตินิยม, 79 – 91. 
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ภาพที ่2  เจดยีท์รงระฆงั วดัสระเกศ กรุงเทพฯ 
ทีม่า: http://www.bansansuk.com 
 
 

 
 
ภาพที ่3  เจดยีท์รงระฆงั วดัพระสมุทรเจดยี์ จ. สมุทรปราการ 
ทีม่า: http://pr.prd.go.th/samutprakan/ewt_news.php?nid=2298&filename=index 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



34 

 

 
 

ภาพที ่4  วดับวรนิเวศวหิาร กรุงเทพฯ 
ทีม่า: ชาตร ี  ประกตินนทการ, การเมืองและสงัคมในศิลปะสถาปัตยกรรมสยามสมยัไทย
ประยกุต์ ชาตินิยม (กรุงเทพฯ: มตชิน, 2547), 73. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่5 เจดยีท์รงระฆงัในวดัธรรมยุตกินิกาย กรุงเทพฯ ในสมยัรชักาลที ่4 จากซ้าย เจดยีว์ดั

มกุฏกษตัรยิาราม, เจดยีว์ดัราชประดษิฐ,์ เจดยีว์ดัโสมนสัวหิาร  
ทีม่า: http://www.google.co.th/images , http://bangkoksecret.cz, 

http://www.watsomanas.com/thai/structure/chedi2.php 
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องคป์ระกอบทางสถาปตัยกรรมอืน่ๆ ไม่วา่จะเป็นเสาทีก่ลบัไปเอาอย่างอยุธยาแบบ
เสากลม และน าระบบหวัเสากบัคนัทวยมาใชอ้กีครัง้ ต่างจากสมยัรชักาลที ่ 3 ทีม่ลีกัษณะเสา
สีเ่หลีย่ม ไม่มกีารประดบัหวัเสา ลกัษณะเหมอืนเป็นผนงัอกีชัน้หนึ่งรอบอาคาร แลว้เจาะชอ่ง
เหลอืเป็นลกัษณะเสาคานเอาไว ้ องคป์ระกอบทางสถาปตัยกรรมส่วนมากจะกลบัไปใชรู้ปแบบ
อยุธยา อาจดว้ยยงัมตีน้แบบใหเ้หน็ชดัเจน ส่วนรูปแบบสมยัสุโขทยัคาดวา่ลกัษณะหลกัฐาน
ต่างๆ คงมใีหเ้อาอยา่งหลงเหลอือยู่น้อยเตม็ท ี ไม่เหมอืนกรณสีถูปยเ์จดยีท์ีย่งัหลงเหลอืลกัษณะ
ทางกายภาพใหเ้หน็เคา้โครงไดช้ดัเจน  

ในส่วนทีพ่ระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงปฏเิสธแนวทางพระราชนยิม
ของพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยู่หวั ทีม่ลีกัษณะนิยมจนีอย่างมาก แต่ในรชัสมยัของ
พระองคก์ย็งัคงเหลอืบางส่วนปรากฏอทิธพิลอยู่ อย่างหน้าบนัแบบไม่มไีขราหน้าจัว่ ซึ่งไม่
สามารถจะถกูตดัออกไปโดยเดด็ขาดแน่นอน ถงึแมจ้ะมกีารอธบิายถงึการหมดความนิยมในการ
สรา้งรูปแบบแบบนี้ไป แต่ในสมยัรชักาลที ่4 เอง หรอืจนกระทัง่สมยัรชักาลที ่5 แลว้กย็งัปรากฏ
วา่มกีารสรา้งสถาปตัยกรรมในรูปแบบทีม่อีทิธพิลจากพระราชนิยมในรชักาลที ่ 3 ดงักล่าวอยู ่ ที่
ชดัเจนคอืหน้าบนัแบบไม่มไีขราหน้าจัว่ โดยโครงสรา้งหน้าบนัเป็นปนูกอ่ทบัเครือ่งไม ้ โดยที่
สมพงษ ์  แสงอรา่มรุ่งโรจน์ ไดท้ าการศกึษาเรื่องหน้าบนัพระอุโบสถและพระวหิาร วดัหลวง
ธรรมยุตกินกิายในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั และพระบาทสมเดจ็พระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั โดยสามารถแยกชนดิหน้าบนัแบบไมม่ไีขราหน้าจัว่คลมุออกไดเ้ป็น 2 
แบบ ดงันี้ 

1. ลกัษณะหน้าบนัไม่มไีขราหน้าจัว่แบบที ่ 1 คอืหน้าบนัทีจ่ดัส่วนของจงัหวะ
ลวดลายส่วนทีท่ าหน้าทีเ่น้นกรอบหน้าดว้ยองคป์ระกอบอย่างอสิระ เชน่หน้าบนัพระวหิาร วดั
บวรนิเวศวหิาร มกีารตกแต่งกรอบหน้าบนัดว้ยรวยระกาทีม่ลีวดลายเป็นแบบศลิปะฝรัง่ ไมท่ า
หยกัเลยีนอย่างเครือ่งล ายองไม้72 
 

 

                                                             
72 ดู สมพงษ์  แสงอร่ามรุ่งโรจน์, “หน้าบนัพระอุโบสถและพระวหิาร วดัหลวง

ธรรมยุตกินกิายในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัและพระบาทสมเดจ็พระจุลจอม- 
เกลา้เจา้อยู่หวั” (วทิยานิพนธป์รญิญาศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาประวตัศิาสตร์
สถาปตัยกรรม ภาควชิาศลิปสถาปตัยกรรม บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศลิปากร พ.ศ. 
2536), 172 – 174. 
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ภาพที ่6  หน้าบนัพระวหิาร วดับวรนิเวศวหิาร  
ทีม่า: http://www.watbowon.com/images/wat/viharn_sassada.jpg 
 

2. ลกัษณะหน้าบนัไม่มไีขราหน้าจัว่แบบที ่ 2 คอืหน้าบนัทีจ่ดัสดัส่วนของจงัหวะ
ลวดลายส่วนทีท่ าหน้าทีเ่น้นกรอบจัว่หน้าบนัดว้ยองคป์ระกอบเลยีนอย่างเครื่องล ายองนาคสะดุง้
หรอืรวยระกาแบบอาคารประเพณไีทย ซึง่หวันาคนัน้เป็นองคป์ระกอบของหน้าบนัแบบไม่มี
ไขราหน้าจัว่ ทีถู่กเพิม่ขึน้มาในสมยัรชักาลที ่ 473 โดยลกัษณะหน้าบนัในกลุ่มนี้พบมากสดุ เชน่
สมยัรชักาลที ่4 ของพระอุโบสถและพระวหิารวดัโสมนสัวหิาร แต่มกีารประดบัตกแต่งกรอบหน้า
บนัดว้ยปนูป ัน้ โดยเลยีนแบบเครื่องล ายองไม้74 ส่วนในสมยัรชักาลที ่ 5 ยกตวัอย่างพระอุโบสถ
วดัเทพสรินิทร ์ ทีย่งัคงยดึแบบทีน่ิยมท ากนัในหน้าบนัรชักาลที ่ 4 ชนิดไมม่ไีขราหน้าจัว่จงึใช้
วธิกีารตกแต่งดว้ยรวยระกาเลยีนอยา่งเครือ่งล ายองไม้75   

 

                                                             
73 ชาตร ี  ประกตินนทการ, การเมืองและสงัคมในศิลปะสถาปัตยกรรมสยาม

สมยัไทยประยกุต์ ชาตินิยม, 78. 
74 ดู เรื่องเดยีวกนั, 157 – 163. 
75 ดู เรื่องเดยีวกนั, 194 – 197. 
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ภาพที ่7  หน้าบนัอุโบสถ วดัโสมนสัวหิาร  
ทีม่า: http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=1715 
 

 
 

ภาพที ่8  หน้าบนัพระอุโบสถ วดัเทพสรินิทร ์ 
ทีม่า: http://picpost.postjung.com/m/97455.html 
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ขอ้สงัเกตเกีย่วกบัหน้าบนัพระอุโบสถ วหิาร และศาลาการเปรยีญวดัเฉลมิพระ
เกยีรตวิรวหิาร นนทบุร ี ซึ่งเป็นหน้าบนัแบบไม่มไีขราหน้าจัว่ วหิารวดัสรา้งในสมยัรชักาลที ่ 4 
รูปลกัษณะดูต่างออกไปจากวดัอืน่ จากทีม่ผีูท้ าการศกึษามา อนัหน้าบนันัน้ตัง้อยู่บนลกัษณะ
สามเหลีย่มซึง่รูปทรงสามเหลีย่มนัน้สง่ผลมาจากโครงสรา้งหลงัคา วดัเฉลมิพระเกยีรตนิี้ในหน้า
บนักม็เีคา้โดยรวมเป็นสามเหลีย่ม แต่เนื่องจากเป็นหน้าบนัทีไ่มไ่ดม้ไีขราหน้าจัว่ และการ
ก่อสรา้งกท็ าจากปนูกส็ามารถป ัน้แต่งรูปทรงไดเ้กนิขอ้จ ากดัอย่างไม ้ รูปทรงทีอ่อกมามเีคา้
ลกัษณะเหมอืนเป็นรูปทรงเจดยีก์ลม เมื่อมองในมุมมองแบบสองมติ ิรวมไปถงึในชัน้คอสองทีถ่ดั
ลงมามลีกัษณะต่อเนื่องคลา้ยกบัองคป์ระกอบเจดยีท์ีเ่ป็นบวัคว ่าอกีดว้ย โดยรวมจงึมองเป็น
เจดยีท์รงระฆงั ทีไ่มไ่ดม้อีงคป์ระกอบอนัสมบูรณ์ในส่วนองคร์ะฆงั และปลอ้งไฉนในส่วนยอด แต่
จากรูปลกัษณ์ทีต่คีวามไปดงักล่าวไปพอ้งกบัความส าคญัของเจดยีท์รงกลม ในธรรมยุตกินิกาย
ทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้ จงึเหน็ความเกีย่วเนื่องและมองวา่เป็นความพยายามในการสรา้งสรรคห์า
แนวทาง เพือ่ใหง้านสถาปตัยกรรมสอดรบักบัแนวความคดิแบบธรรมยุตกินิกาย 

 

 
 

ภาพที ่9  หน้าบนัพระอุโบสถ วดัเฉลมิพระเกยีรตวิรวหิาร 
ทีม่า: http://2g.pantip.com/cafe/blueplanet/topic/E12121040/E12121040.html 
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ภาพที ่10  หน้าบนัวหิาร วดัเฉลมิพระเกยีรตวิรวหิาร 
ทีม่า: http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9530000026089 

 

 
 

ภาพที ่11  หน้าบนัศาลาการเปรยีญ วดัเฉลมิพระเกยีรตวิรวหิาร 
ทีม่า: http://kunruj.exteen.com/20121017/entry-1 
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เนื่องจากรูปแบบงานสถาปตัยกรรมแบบนี้สรา้งขึน้อยา่งเขม้ขน้ในสมยัรชักาลที ่ 3 
และกไ็ม่ไดจ้ะหมดหรอืหายไป รูปแบบนัน้กย็งัตัง้ตระหง่านใหผู้ค้นไดเ้หน็ไดเ้หน็และสมัผสักัน
อยู ่ถงึแมร้ชักาลที ่4 จะทรงปฏเิสธรูปแบบจนีทีร่ชักาลที ่3 ทรงนิยม แต่กท็รงเลอืกในส่วนทีเ่หน็
เป็นประโยชน์ต่อการใชง้านอยา่งแทจ้รงิไว ้ อย่างในหน้าบนัแบบไม่มไีขราหน้าจัว่นัน้มคีวาม
แขง็แรงทนทานจงึยงัคงสรา้งอยู ่ ซึ่งได้ปรบัลกัษณะใหส้อดคลอ้งและส่งผลสะทอ้นใหเ้อือ้ต่อ
แนวความคดิของธรรมยุตกินิกาย และดว้ยทียุ่คสมยัมกีารเขา้มาของชาตติะวนัตกซึ่งพระองค์
ทรงเหน็แววและเหน็ความมอี านาจของชาตติะวนัตกนัน้ จงึทรงรบัเอาแบบอยา่งของชาติ
ตะวนัตกมาไม่มากกน้็อย 

บทสรุปงานสถาปตัยกรรมทางศาสนาทีเ่กดิขึน้ในรชักาลที ่ 4 นัน้ดูจะเป็นการอธบิาย
งานทีไ่ม่ไดร้ะบุลงไปวา่เป็นงานสถาปตัยกรรมทีเ่กดิในธรรมยุตกินิกาย เป็นแต่เพยีง
แนวความคดิขององคพ์ระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั ผูส้ถาปนาธรรมยุตกินิกาย ทีท่ า
ดว้ยเหตุผลทางการเมอืง ทรงใชธ้รรมยุตกินิกายสนบัสนุนทางการเมอืง ฉะนัน้ถงึแมง้านทีแ่สดง
ออกมาจะมเีหตุปจัจยัมาจากการเมอืง อาจมองไดว้า่งานเหล่านัน้ไม่ไดจ้ าเพาะเกดิขึน้เพยีงในวดั
ธรรมยุตกินกิายเท่านัน้ เพราะเมือ่พระองคข์ึน้ครองราชยก์ไ็ดส้นบัสนุนศาสนาทกุศาสนาอยู่แลว้ 
งานเหล่านี้จงึเรยีกวา่เป็นงานสถาปตัยกรรมสมยัรชักาลที ่ 4 ไมไ่ดเ้ป็นงานสถาปตัยกรรม
ธรรมยุตกินกิาย แต่ดว้ยสถาปตัยกรรมทีพ่ระองคท์รงสรา้งขึน้ย่อมสะทอ้นแนวความคดิ
ธรรมยุตกินกิายของตวัพระองคเ์อง ฉะนัน้งานสถาปตัยกรรมทีส่รา้งในรชัสมยัของพระองคจ์งึ
สะทอ้นรูปแบบของธรรมยุตกินิกายออกมาอยา่งไม่ตอ้งสงสยั  

รชักาลที ่ 4 ทรงมพีระราชนิยมในศลิปะสุโขทยัและอยุธยา พระองคท์า่นทรงยดึแบบ
แผนตามระเบยีบพระอารามสมยัสุโขทยัและอยธุยา ตัง้แต่การวางผงัอาคาร รูปแบบลกัษณะ
อาคาร โดยเฉพาะอยา่งยิง่การใชเ้จดยีก์ลมเป็นประธานในแผนผงัวดั เป็นผลสบืเนื่องมาจากการ
ตัง้ธรรมยุตกินิกาย ซึ่งมเีหตุผลทางการเมอืงประกอบ ส่วนรูปแบบหน้าบนัในสมยัรชักาลที ่ 4 
เป็นผลเนื่องมาจาก การเกดิธรรมยุตกินิกายเป็นประเดน็หลกัเชน่กนั โดยพระบาทสมเดจ็พระ
จอมเกลา้เจา้อยู่หวัทรงใชห้ลกัของธรรมยุตกินกิายเป็นขอ้วนิิจฉยัอนัดบัแรก คอืการตัง้อยูบ่น
เหตุผล การหาความจรงิโดยยอ้นกลบัไปหาหลกัฐานเพื่อตคีวาม ดงันัน้รูปแบบกระบวนลายที่
ปรากฏบนหน้าบนัจงึไม่สบืเนื่องหรอืพฒันาต่อจากสมยัรชักาลที ่ 3 กลบัยอ้นไปสู่รูปแบบทีเ่ป็น
ศลิปะไทยสมยัเก่า แต่นัน่ไมใ่ชท่ัง้หมดยงัมอีทิธพิลตะวนัตกและอทิธพิลสมยัรชักาลที ่ 3 ทีส่่งผล
ต่อรูปแบบหน้าบนัดว้ยเชน่กนั และทีส่ าคญัคอืแนวคดิการใชพ้ระราชลญัจกรประจ าพระองคค์อื
ตรามงกุฎเป็นเครื่องหมายบนหน้าบนั ซึ่งพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวัทรงให้
ความส าคญักบัความจรงิ ซึ่งพระราชลญัจกรนี้สามารถสือ่ถงึผูส้รา้งคอืพระองคไ์ด้ 
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บทท่ี 4 
 

สถานการณ์ทางสงัคม การเมือง การปกครองของพื้นท่ีบริเวณล าน ้าโขง 
ก่อนการแผอิ่ทธิพลของฝรัง่เศส 

 
พฒันาการการเกดิภาคอสีานขึน้ในประเทศไทย จนกระทัง่ก่อนธรรมยตุกินิกายเขา้

มาประดษิฐานในพืน้ที ่ ท าใหเ้หน็ถงึความเป็นมาและความส าคญัของเมอืงทีต่ ัง้ขึน้ในภาคอสีาน 
ซึง่ลว้นมคีุณค่าทางประวตัศิาสตร ์ โดยเกี่ยวขอ้งกบัลาวและกมัพชูา อนัเป็นประเทศทีม่อีาณา
เขตตดิต่อกนั มปีระวตัศิาสตรร์ว่มกนั โดยมลี าน ้าโขงเป็นแมน่ ้าสายใหญ่สายส าคญั อยูภ่ายใต้
เงือ่นไขทีว่่า ณ ช่วงเวลาทีท่ าการศกึษานัน้ ทัง้อสีาน ลาว และกมัพชูาถูกปกครองโดยสยามหรอื
ไทย แต่อยูใ่นสถานะทีต่่างกนัตามแต่ความจ าเป็นในการเขา้จดัการแต่ละพืน้ที่ของสยาม ท าให้
เหน็สภาวการณ์ของเมอืงในแถบอสีาน ลาว กมัพชูา หรอืเรยีกไดว้่า “เมอืงแถบลุ่มน ้าโขง” ใน
สายตาผูป้กครองอยา่งสยามในสมยันัน้เป็นอยา่งไร สยามเขา้จดัการและแกไ้ขสถานการณ์ช่วง
นัน้อย่างไร ซึง่น าไปสู่ความเขา้ใจเมอืงในแถบลุ่มน ้าโขง 

ภาคอีสาน 
อสีานตัง้อยู่ทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือของกรงุเทพมหานคร เมอืงหลวงของสยาม

หรอืไทยทีเ่ป็นศูนยก์ลาง อนัตัง้อยูใ่นบรเิวณทีร่าบลุ่มแมน่ ้าเจา้พระยา ส่วนอสีานถูกกัน้ออกจาก
ลุ่มน ้าเจา้พระยาดว้ยเทอืกเขาดงพญาเยน็เป็นแนวยาวจากเหนือลงใต้ ในประวตัศิาสตรช์าตไิทย 
พืน้ทีภ่าคอสีานมกัไมใ่ครไดร้บัความสนใจจากผูป้กครองสยาม แต่มองเลยขา้มไปทีล่าวและ
เขมร อนัเป็นพืน้ทีใ่นลุ่มน ้าโขงทีม่ปีระวตัศิาสตรค์วบคู่กบัชาตไิทยมายาวนาน อสีานนัน้ไม่มี
ขอ้มลูบนัทกึไวจ้นกระทัง่สมยัอยธุยา ถอืเป็นขอ้มลูทางลายลกัษณ์อกัษรครัง้แรกของภาคอสีาน
ทีป่รากฏในประวตัศิาสตรช์าตไิทย เมอืงทีก่ล่าวถงึในบนัทกึดงักล่าว เมือ่ดใูนแผนทีต่ ัง้แลว้จะ
เป็นเมอืงในบรเิวณอสีานใต้ทัง้หมด อนัมคีวามเกี่ยวเนื่องสมัพนัธก์บันครราชสมีา ต่อเนื่องเป็น
เสน้ทางเดนิศกึทางบกของสยามไปยงัเขมร ณ เวลานัน้ เมอืงดงักล่าวไดเ้ป็นเมอืงส าคญัขึน้มา
และถูกบนัทกึไวใ้นทนัท ี อนัเน่ืองมาจากการศกึมขีอ้จ ากดัในการเดนิทางทีต่อ้งใชเ้วลาอยา่งมาก 
การเคลื่อนขบวนศกึทีม่ขีนาดใหญ่ อาทปิระวตัศิาสตรศ์กึสยามกบัเขมร จ าเป็นตอ้งค านึงถงึ
อาหารและทีพ่กั ฉะนัน้เสน้ทางเดนิทพั กองทพัจะตอ้งแน่ใจว่าเมอืงทีผ่่านนัน้สวามภิกัดิต่์อตน
หรอืเป็นเมอืงของตน เพื่อจะไดใ้หเ้มอืงเหล่านี้สนับสนุนทัง้ในเรือ่งอาหาร ค่ายพกั และความ
ปลอดภยัใหแ้ก่กองทพันัน้ เมอืงสุรนิทร ์ ขขุนัธ ์ และสงัขะ ในอสีานนัน้ถอืเป็นเมอืงทีม่บีทบาท 
และถูกกล่าวถงึจากอยธุยา กรงุศรอียธุยาจ าตอ้งแผ่อ านาจถงึพืน้ทีด่งักล่าวเพื่อเอือ้อ านวยทาง 
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การศกึกบัเขมร 
ส่วนฟากฝ ัง่ของลาวนัน้ มกีารกล่าวถงึเมอืงในพืน้ทีอ่สีาน โดยมปีระวตัศิาสตรช์าติ

ลาวเสีย้วหนึ่งทีก่ล่าวถงึเมอืงรอ้ยเอด็ โดยปรากฏในงานเขยีนของ สลิา  วรีะวงส ์นกัปราชน์ลาว
ผูเ้รยีบเรยีงประวตัศิาสตรล์าว โดยยอ้นไปถงึเจา้ฟ้างุ่มซึง่รว่มสมยักบัพระเจา้อู่ทองเมือ่ครัง้ตัง้
กรงุศรอียธุยาในปี พ.ศ. 1827 (ค.ศ. 1284) เจา้ฟ้างุม่เสวยราชยส์บืวงศข์องลาวหลงัจากนัน้
เพยีง 3 ปี ศกึคราหน่ึงเจา้ฟ้างุม่จะลงไปตเีอากรงุศรอียธุยา น าทพัออกจากเวยีงจนัทน์ไปทางบงึ
พระงาม (เมอืงพจิติร ประเทศไทยในปจัจบุนั) แลว้เลยเขา้ตเีอาเมอืงรอ้ยเอด็ จบัพระยาเจา้เมอืง
ขงัไวแ้ลว้ใหก้องทพัออกตเีอาเมอืงเลก็เมอืงน้อย เมอืงเหล่าน้ีปจัจบุนัอยูใ่นเขตจงัหวดัสุรนิทร ์
บุรรีมัย ์ และศรสีะเกษ โดยจบัเอาเจา้เมอืงเหล่านัน้มาขงัไวท้ีเ่มอืงรอ้ยเอด็ทัง้หมด แลว้ส่งพระ
ราชสาสน์ไปหาพระเจา้อู่ทอง ความว่า “จกัรบหรอืบ่ รูว้่าสิง่ใดนัน้จา”1 พระเจา้อู่ทองไดส้าสน์ก็
เกดิความกลวั จงึตอบพระราชสาสน์กลบัว่า  

เราหากเป็นพีน้่องกนัมาแต่ขนุบรมปางกอ่นพุน้ตาย เจา้อยากไดบ้า้นไดเ้มอืง ใหเ้อาแต่
เขตแดนดงสามเสา้ (ดงพญาไฟ) เมอืเทา้ภพูระยาผอ่ และแดนเมอืงนครไทย เป็นเจา้
ถอ้น อนัหนึ่งขอ้ยจกัสง่น ้าออ้ยน ้าตาลซูปี่ อนัหนึ่งลกูหญงิขา้ชือ่นางแกว้ยอดฟ้า ใหญ่
มาแลว้จกัสง่เมอืใหป้ดัเสือ่ปหูมอนแกเ่จา้ฟ้าแล...2  

...ดงันี้แลว้ พระเจา้กรงุศรอียธุยาจงึแต่งบรรณาการมาถวาย คอืชา้งพลาย 51 เชอืก 
ชา้งพงั 50 เชอืก ทองค าสองหมืน่ เงนิสองหมืน่ นอแรดแสนนอ กบัเครือ่งบรรณาการ
อืน่ๆ อกีอยา่งละรอ้ย เจา้ฟ้างุม่จงึไมเ่สดจ็ไปตกีรงุศรอียธุยา เวลานัน้พระองคจ์ะใหท้ า
พธิปีฐมกรรมประหารชวีติเจา้เมอืงทีจ่บัไดน้ัน้ทัง้หมดเพือ่ฉลองชยัปราบดาภเิษก ความ
นี้ร ่าลอืไปถงึหพูระมหาปาสะมนัตะเถระเจา้ผูเ้ป็นอาจารย ์ พระเถระเจา้จงึมาขอ
บณิฑบาตชวีติของเจา้เมอืงเหล่านัน้ไว ้ พระองคก์โ็ปรดประทานอภยัโทษให ้ และปล่อย
ใหค้นืครองบา้นเมอืงของตนต่อไป แลว้สมเดจ็พระเจา้ฟ้างุม่จงึยกทพักลบัคนืนคร
เวยีงจนัทน์3 

การอธบิายเหตุการณ์ครัง้นัน้คอื เจา้ฟ้างุ่มใชว้ธิกีารจบัเจา้เมอืงต่างๆ มาเป็นตวั
ประกนั จนกระทัง่อยธุยายอมและส่งเครือ่งบรรณาการใหแ้ละนับเขตแดนใหช้ดัเจน    

                                                           
1 สลิา  วรีะวงส,์ ปวดัสาดลาวแต่บรูานเถิง 1946, พมิพค์รัง้ที ่3 (หอสมดุแห่งชาต ิ

กระทรวงแถลงขา่วและวฒันธรรม สปป.ลาว, 2001), 42. และด ู สลิา  วรีะวงส,์ ผูเ้รยีบเรยีง, 
สมหมาย  เปรมจติต ์แปล, ศิลปวฒันธรรม ฉบบัพิเศษ ประวติัศาสตรล์าว (กรงุเทพฯ: มติ
ชน, 2540), 50 – 52. 

2 เรือ่งเดยีวกนั. 
3 เรือ่งเดยีวกนั. 
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ตามขอ้ความในหนังสอืทีย่กมานัน้ไดก้ล่าวถงึ ดงสามเสา้ หรอืดงพญาไฟ ปจัจบุนัเรยีกขานใหม่
ใหเ้ป็น “ดงพญาเยน็” เขตแดนเมอืงโคราชกบัสระบุร ีส่วนภพูญาผ่อ หรอืพญาฝอ่ และแดนเมอืง
นครไทยนัน้คอื เทอืกเขาเพชรบรูณ์ทีเ่ป็นเสน้แบ่งระหว่างจงัหวดัภาคอสีานกบัภาคกลางและ
ภาคเหนือ ลาวเรยีกว่าเขาแดนลาว4 ฉะนัน้อาณาจกัรลาวในช่วงตน้อยธุยาตคีวามจากขอ้มลู
ดงักล่าว นบัแดนจากเทอืกเขาดงพญาเยน็ไปเทอืกเขาเพชรบูรณ์ สู่พืน้ทีด่นิแดนแถบเหนือถงึ
เวยีงจนัทน์ ส่วนประโยคทีร่ะบุจะประหารชวีติเจา้เมอืงต่างๆ นัน้อาจเพื่อจดัการกบัอทิธพิล
สยามทีไ่ดห้วัเมอืงอสีานของประเทศไทย นับตัง้แต่เมอืงหนองหานลงไปจนถงึเมอืงรอ้ยเอด็ ตก
เป็นเมอืงขึน้ของสยาม นบัแต่สมยัสุโขทยัจนตกทอดถงึอยธุยา5 แต่สุดทา้ยกม็ไิดท้ า อยา่งไรก็
ตาม ในขอ้มลูชัน้ตน้ทางประวตัศิาสตร ์ เมอืงในพืน้ทีอ่สีานถูกกล่าวถงึน้อยมาก จนมองไมเ่หน็
ภาพทีข่องเมอืงในพืน้ทีแ่ถบนี้ไดช้ดัเจนนกั 

จากขอ้มลูประวตัศิาสตรป์ระเทศทีม่อี านาจโดยรอบอสีาน 3 ประเทศ คอื ไทย 
(สยาม) ลาว (ลา้นชา้ง) และเขมร (ขอม) ไมใ่ครม่ปีระเทศใดสนใจเขา้ปกครองอสีานทัง้หมด
อยา่งจรงิจงั ถงึแมม้กีารอ้างสทิธิบ์รเิวณอสีานของกลุ่มลาวลา้นชา้งดงัทีไ่ดก้ล่าวไวข้า้งตน้แลว้ก็
ตาม แต่บรเิวณทีม่พีฒันาการต่อเนื่องจะหนาแน่นอยูใ่นพืน้ทีลุ่่มน ้าโขงบรเิวณลาวตอนบน 
(หลวงพระบางและเวยีงจนัทน์ในปจัจบุนั) และรวมถงึอสีานในแอ่งสกลนคร แต่หากพจิารณาถงึ
หลกัฐานทางกายภาพแลว้ พืน้ทีภ่าคอสีานปรากฏสถาปตัยกรรมลกัษณะขอมหรอืเขมร จ าพวก
ปราสาทหนิหลงเหลอืซากใหเ้หน็อยูม่ากมาย ซึง่มหีลกัฐานยนืยนัจากการส ารวจชุมชนโบราณที่
มคีนู ้าคนัดนิ จากภาพถ่ายทางอากาศ พบแหล่งโบราณสถานดงักล่าวในบรเิวณจงัหวดัเลย 7 
แห่ง หนองคาย 3 แห่ง นครพนมและมกุดาหาร 2 แห่ง รวม 12 แห่ง จากทีพ่บทัง้ภาคอสีาน 
683 แห่ง6  หากพจิารณาจากจ านวนชุมชนโบราณดงักล่าวจะเหน็ความหนาแน่นของชุมชนที่
เกดิขึน้ บนพืน้ทีภ่าคอสีานในแอ่งโคราชอยา่งชดัเจน แต่เป็นทีรู่จ้กัน้อยทีสุ่ดในแงข่อง
ววิฒันาการของการตัง้ถิน่ฐานมนุษย์ และทีน่่าแปลกประหลาดกค็อืในจ านวน 900 กว่าเมอืงทัว่

                                                           
4 สมคดิ  สงิสง, “พรมแดนลาวสมยัเจา้ฟ้างุ่ม,” ทางอีศาน 1, 12 (เมษายน 2556). 
5 สลิา  วรีะวงส,์ ผูเ้รยีบเรยีง, สมหมาย  เปรมจติต ์ แปล, ศิลปวฒันธรรม ฉบบั

พิเศษ ประวติัศาสตรล์าว, 50. 
6 วสนัต ์  ยอดอิม่, “สมิพืน้ถิน่ในเขตภาคอสีาน” (วทิยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ 

สาขาวชิาประวตัศิาสตรส์ถาปตัยกรรม ภาควชิาศลิปะสถาปตัยกรรม คณะสถาปตัยกรรม 
มหาวทิยาลยัศลิปากร, 2545),13. อา้งจาก ทวิา  ศุภจรรยา และผ่องศร ี วนาสนิ, “แหล่งชุมชน
โบราณอสีานใตเ้ศรษฐกจิของชาวอสีานใตใ้นอดตี,” ใน สมบติัอีสานใต้ (บุรรีมัย:์ศนูยว์ฒันธรรม
วทิยาลยัครบูุรรีมัย,์ 2527), 52. 
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ประเทศซึง่อาจารยท์วิาคน้พบ ประมาณ 500 เมอืง (683 แห่งดงัทีอ่า้งแลว้) ตัง้อยูใ่นภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ7  

 

 
 

ภาพที ่12  แผนทีภ่าคอสีาน แสดงทีต่ ัง้เมอืงโบราณ อาจารยท์วิา ศุภจรรยา ผูค้น้ควา้และจดัท า
แผนทีน่ี้ ไดค้น้พบเมอืงโบราณมากกว่า 900 แห่งทัว่ประเทศ ในจ านวนน้ีประมาณ 
500 แห่งอยูใ่นภาคอสีาน 

ทีม่า: ทวิา  ศุภจรรยา และผ่องศร ี  วนาสนิ, “แหล่งชุมชนโบราณอสีานใตเ้ศรษฐกจิของชาว
อสีานใตใ้นอดตี,” ใน สมบติัอีสานใต้ (บุรรีมัย:์ ศูนยว์ฒันธรรมวทิยาลยัครบูุรรีมัย,์ 2527), 52. 

                                                           
7 นิออน  สนิทวงศ ์ณ อยธุยา, “ภมูหิลงั,” ใน ลกัษณะไทย (กรงุเทพฯ: ไทยวฒันา

พานิช, 2552), 269. อา้งจาก ทวิา ศุภจรรยา และศรศีกัร วลัลโิภดม, “The Need for an 
Inventory of Ancient Sites for Anthropological Research in Northeast Thailand,” 
Southeast Asian Studies 10, 2 (September 1997): 284 – 297. 
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จากแผนทีจ่ะสงัเกตเหน็ชุมชนตัง้เรยีงรายตามล าน ้าช ี และหนาแน่นในล าน ้ามลูตาม
ล าน ้าสาขาแตกแขนงออกไป ชุมชนกระจายตวัอยูม่ากกว่า และเกาะเป็นกลุ่มกอ้นทีห่ลายชุมชน
อยูด่ว้ยกนั และมชีุมชนที่ตัง้อยูล่กึเขา้ไปห่างจากล าน ้าสายหลกัดว้ย แสดงใหเ้หน็ถงึการ
ขยายตวัของเมอืงเมือ่หนาแน่นกย็อ่มตอ้งหาท าเลอนัมทีีม่ากพอเพื่อเหมาะแก่การตัง้ชุมชน แต่
ชนชาตขิอมนัน้มคีวามรูเ้รือ่งการกกัเกบ็น ้าดว้ยการสรา้งบาราย จงึไมม่ปีญัหาในการอยูอ่าศยัใน
พืน้ทีอ่นัแหง้แลง้ ชุมชนจงึกระจายและกระจกุตวัทัว่ไปในพืน้ทีอ่สีานใต้ แต่ถงึแมจ้ะมหีลกัฐานถงึ
การตัง้อยูข่องเมอืงอยา่งมากมาย แต่ไมเ่หน็ความเจรญิของชุมชนและความต่อเนื่องทางงาน
สถาปตัยกรรมทีต่กทอดอยา่งชดัๆ ในปจัจบุนั แสดงใหเ้หน็ว่าสายพฒันาการนัน้ได้หยดุลงไป 
ซึง่เป็นผลอนัเนื่องมาจากการล่มสลายของอาณาจกัรโบราณอนัยิง่ใหญ่นัน่เอง   

เขมรในยคุสมยัต่อมากพ็ฒันาตนเองจ ากดับรเิวณทะเลสาบเขมร ไมไ่ดแ้สดงสทิธใิน
การเขา้ครอบครองพืน้ทีอ่สีานสบืเนื่องกบับรรพบุรษุของตนอยา่งจรงิจงั ส่วนฟากฝา่ยสยามมี
พฒันาการชุมชนของตนเองในแถบราบลุ่มแมน่ ้าเจา้พระยา8 ในมมุมองของคนสมยัก่อนรบัรูว้่า
พืน้ทีแ่ถบอสีานนี้จะมปีราการเทอืกเขาดงพญาไฟสงูตระหงา่นกัน้ขวางอยู ่ แต่จะกล่าวว่า
เทอืกเขาเป็นปจัจยัทัง้หมด ในการขวางกัน้ไมใ่หเ้ขา้ครอบครองพืน้ทีอ่สีานกไ็ม่ใช่เสยีทัง้หมด 
เนื่องจากตวัอยา่งทีส่ยามเองกร็บกบัพมา่ หวัเมอืงทางเหนือ หรอืแถบภาคตะวนัออกเองกล็ว้นมี
สภาพภมูปิระเทศเป็นภเูขาทัง้สิน้ ฉะนัน้สิง่หน่ึงทีส่ าคญัอนัน่าจะเป็นปจัจยัทีท่ าใหไ้ทยไมส่นใจ
พืน้ทีแ่ถบนี้คอืสภาพพืน้ทีข่องอสีานเอง ซึง่เมือ่ขา้มเทอืกเขาดงพญาไฟไปแลว้ กลบัเจอกบัพืน้ที่
กวา้งขวางอนัแหง้แลง้ของภาคอสีาน ทีผู่ค้นในลุ่มแมน่ ้าเจา้พระยาไมคุ่น้ชนิทีจ่ะเอาชวีติรอดใน
พืน้ทีด่งักล่าว เนื่องจากบรรพบุรษุนัน้ไดต้ัง้ถิน่ฐานด ารงวถิอียูก่บัน ้าและความอุดมมาโดยตลอด   

ฉะนัน้เหน็ไดช้ดัเลยว่าเหตุผลทางภูมศิาสตรข์องอสีานเอง ทีม่ผีลต่อการเขา้
ครอบครอง จงึมคีวามจ าเป็นทีต่อ้งท าความเขา้ใจกบัปจัจยัพืน้ฐานทางกายภาพของภาคอสีาน 
เพื่อทีจ่ะไดเ้ป็นพืน้ฐานในการพจิารณาเหตุปจัจยัต่างๆ ทีเ่กดิแก่ภาคอสีานไดเ้ขา้ใจอย่างมี
เหตุผลมากขึน้ โดยศกึษาลกัษณะภมูปิระเทศ ภมูอิากาศ ดงัต่อไปนี้ 
  

                                                           
8 กลบัเป็นสยามเสยีอกีทีร่บัเอาสถาปตัยกรรมขอมมาและสบืเน่ืองเป็นพฒันาการ 

เหน็ชดัเจนในรปูแบบของพระปรางค ์ตัง้แต่สมยัสุโขทยั อยธุยา จนกระทัง่รตันโกสนิทร์ 
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ลกัษณะภมิูศาสตรภ์าคอีสาน 

 
 

ภาพที ่13  ภาพแสดงภมูปิระเทศของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
1. แม่น ้าสงคราม  2. แอ่งสกลนคร   3. เขือ่นอุบลรตัน์    
4. ทวิเขาเพชรบรูณ์   5. แม่น ้าโขง   6. แอ่งโคราช   
7. แม่น ้ามลู  8. อ่างเกบ็น ้าเขือ่นสรินิธร   9. ทวิเขาดงพญาเยน็    
10. ทวิเขาสนัก าแพง   11. ทวิเขาพนมดงรกั  

ทีม่า: ดาวเทยีม LANDSAT 5, จากหว้งอวกาศสู่พืน้แผ่นดนิไทย พ.ศ. 2546. ส านักงานพฒันา
เทคโนโลยอีวกาศและภูมสิารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี, 
2546. 

 
ภาคอสีานหรอืภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มลีกัษณะคลา้ยสีเ่หลีย่ม

จตุัรสั โดยแผ่นดนิอสีานมลีกัษณะเป็นทีร่าบสงูเกดิจากการยกตวัของแผ่นดนิ 2 ดา้น คอื ดา้น
ตะวนัตกของภาค มเีทอืกเขาเพชรบรูณ์ทางอสีานเหนือทอดยาวตามแนวเหนือ-ใต ้ ต่อดว้ย
เทอืกเขาดงพญาเยน็ (ดงพญาไฟ) ทอดยาวต่อเนื่องลงมาเป็นตวักัน้ทีร่าบภาคกลางกบัภาค
อสีาน และดา้นใตข้องภาค มเีทอืกเขาสนัก าแพงต่อลงมาจากเทอืกเขาดงพญาเยน็ วางตวัตาม
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แนวตะวนัตก – ตะวนัออกกัน้ภาคตะวนัออกของไทยกบัภาคอสีาน และตามต่อดว้ยเทอืกเขา
พนมดงรกักัน้ทีร่าบต ่าเขมรกบัภาคอสีาน อสีานยกตวัสงูทางดา้นตะวนัตกของภาคตามแนว
เทอืกเขาแลว้ลาดเอยีงไปทางตะวนัออกลงล าน ้าโขง ล าน ้าโขงน้ีเป็นเขตแดนธรรมชาตทิีแ่บ่ง
ภาคอสีานกบัประเทศลาวออกจากกนั ไล่มาตัง้แต่ดา้นเหนือของภาคล าน ้าโขงไหลมาตามแนว
ตะวนัตก-ตะวนัออก แลว้มาเปลีย่นองศาไหลตามแนวเหนือ-ใต ้ ซึง่เป็นเขตแดนทางทศิ
ตะวนัออกของภาคอสีาน  

ภายในภาคอสีานมเีทอืกเขาภพูานทอดตวัยาวอยูค่่อนไปทางดา้นบนของภาค 
วางตวัตามแนวตะวนัออกเฉียงใต้-ตะวนัตกเฉียงเหนือ ไดแ้บ่งอสีานออกเป็นแอ่งใหญ่ 2 แอ่ง 
แอ่งดา้นบนเรยีก แอ่งสกลนคร แอ่งดา้นล่างทีม่ขีนาดใหญ่กว่าเรยีก แอ่งโคราช เนื่องจาก
ลกัษณะพืน้ทีท่ีม่เีทอืกเขายกสงูเกอืบลอ้มรอบ ท าใหพ้ืน้ทีใ่จกลางของภาคต ่ากว่า จงึเกดิ
ลกัษณะทางกายภาพคลา้ยแอ่งกระทะ  

ดว้ยลกัษณะกายภาพทางดา้นตะวนัตกของภาคอสีานเตม็ไปดว้ยเทอืกเขาสงู อนั
เป็นตน้น ้าของแมน่ ้าสายหลกัในภาคอสีานอย่างล าน ้าช ี ส่วนล าน ้ามลูมตี้นน ้าทีเ่ทอืกเขาสนั
ก าแพง สายน ้าเหล่านี้มองภาพรวมแลว้จะทอดตวัจากตะวนัตกไหลไปตามความลาดเอยีงของ
แผ่นดนิอสีาน จนสายน ้าไหลมาลงทีล่ าน ้าโขงทางทศิตะวนัออกของภาค  

 

ภาพที ่14  แผนทีแ่สดงล าน ้าและเทอืกเขาของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



48 

 

ดว้ยความลาดเอยีงของภูมปิระเทศทีม่ที าใหล้กัษณะการไหลของน ้าจะไหลเรว็ รวม
ไปถงึโครงสรา้งชัน้ดนิในภาคอสีานทีเ่ป็นหนิทรายจงึท าใหด้นิส่วนมากของภาคอสีานเป็นดนิ
ทราย มคีุณสมบตัอุิม้น ้าไม่ด ี ส่วนใตด้นินัน้กเ็ป็นชัน้หนิดนิดานทีน่ ้าซมึไมไ่ด ้ ปจัจยัทีก่ล่าวมา
ทัง้หมดท าใหน้ ้าทีม่มีากในช่วงฝนจะไหลหลากไปตามล าน ้าอยา่งรวดเรว็ และไม่มกีารกกัเกบ็น ้า
ไวไ้ดโ้ดยธรรมชาต ิในฤดฝูนน ้าจงึท่วม ส่วนฤดูรอ้นและหนาวกแ็หง้แลง้  

น ้าฝนเขา้อสีานมอียู ่ 2 ทางคอื ลมพายหุมุนทีส่่วนใหญ่เป็นพายดุเีปรสชนัจากทะเล
จนีใต ้ จงึท าใหม้ฝีนตกเป็นบรเิวณกวา้ง อกีทางคอืมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ แต่เนื่องจากการ
วางตวัของเทอืกเขาดงพญาเยน็และสนัก าแพง ซึง่วางตวัในแนวเหนือ-ใต ้ ไดก้ัน้เมฆฝนเหล่านี้
ไว ้ อสีานจงึกลายเป็นเขตเงาฝนน้ีไป แต่ตามสถติแิลว้อสีานไดร้บัน ้าฝนรวมไม่น้อยไปกว่าภาค
อื่นเลย แต่ดว้ยลกัษณะทางกายภาพดงัทีก่ล่าวไวท้ีเ่ป็นปจัจยัหลกัท าใหอ้สีานแลง้ ส่วนสภาพ
อากาศนอกจากฤดฝูนแลว้ อสีานยงัไดร้บัอทิธพิลจากลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึง่มผีลท า
ใหม้อีากาศหนาวเยน็กว่าภาคอื่นๆ รวมไปถงึอสีานทีอ่ยู่ลกึเขา้มาในแผ่นดนิ ไม่มพีืน้ทีต่ดิต่อกบั
ทะเลท าใหอ้ากาศมคีวามแตกต่างกนัระหว่างฤดรูอ้นและฤดหูนาวมาก  

เน่ืองจากอสีานมเีทอืกเขาเป็นดัง่ปราการลอ้มรอบ บวกกบัมไีขป้่าทีแ่ฝงตวัอยูใ่น
เทอืกเขาสงูเหล่านัน้ ในระยะก่อนหน้ากรุงรตันโกสนิทรอ์สีานจงึไมไ่ดร้บัความสนใจจากไทย 
หรอืทัง้ลาวและเขมรดว้ย อกีทัง้มคีวามยากล าบากในการด ารงชวีติจงึมชีุมชนอยูใ่นอสีานน้อย 
แต่กจ็ะมชีนพืน้เมอืงอาศยัอยูบ่า้ง จนกระทัง่ช่วงตน้กรุงรตันโกสนิทรท์ีไ่ทยสนบัสนุนใหเ้กดิการ
ตัง้บา้นเมอืงขึน้ในพืน้ทีอ่สีาน ถงึแมจ้ะมคีวามแหง้แลง้แต่กไ็มอ่าจหยดุแรงสนับสนุนในการ
ขยายอ านาจของไทยได ้ จงึมชีุมชนเกดิขึน้มากมายในอสีาน โดยเหตุปจัจยัในการขยายเมอืงจะ
กล่าวในเนื้อหาต่อไป 

การตัง้เมืองในพื้นท่ีภาคอีสาน  
1. การตัง้เมืองในพื้นท่ีภาคอีสานภายใต้อ านาจสยาม  

พืน้ทีภ่าคอสีานของไทยในปจัจุบนัน้ี เคยเป็นพืน้ทีก่นัชนระหว่างอาณาจกัรสยาม
กบัอาณาจกัรลาว ไมม่อีาณาจกัรใดไดถ้อืครองหรอืคดิถอืครอง ถงึแมจ้ะมกีารกล่าวถงึขอบเขต
ของการปกครอง ยกตวัอยา่งในสมยัพระเจา้อู่ทอง อาณาจกัรอยธุยาไดป้กัปนัเขตแดนกบั
อาณาจกัรลา้นชา้ง โดยอาณาจกัรลา้นชา้งถอืครองตัง้แต่บรเิวณดงสามเสา้ (ดงพระยาไฟ) ไป
จนถงึภพูระยาพ่อและแดนเมอืงนครไทย9 แต่กถ็ูกปล่อยเอาไวเ้พื่อไมใ่หท้ัง้สองอาณาจกัรสูร้บ
กนั แต่ในขอ้มลูทางประวตัศิาสตรน์ัน้ไทยกบัลาวกลบัมกีารท าสงครามกนัอยูเ่สมอ ฉะนัน้

                                                           
9 ดารารตัน์  เมตตารกิานนท,์ “พฒันาการทางประวตัศิาสตรข์อง “ทอ้งถิน่นิยม” และ 

“ภมูภิาคนิยม” ในอสีานช่วงก่อนการเปลีย่นแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475,” ธรรมศาสตร ์26, 2 
(พฤษภาคม – สงิหาคม 2543): 13. 
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ขอ้เสนอเรือ่งพืน้ทีก่นัชนทีก่ล่าวถงึดจูะไมส่นบัสนุนเหตุการณ์ทีป่รากฏขึน้เท่าใดนกั จงึไม่น่าจะ
เป็นค าอธบิายของทัง้หมดทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีอ่สีาน  

ยงัมอีกีชุดความคดิหนึ่งทีม่องว่า บรเิวณอสีานนัน้เป็นดนิแดนทีอ่ยู่ชายขอบ ซึง่ดารา
รตัน์  เมตตารกิานนท ์ไดน้ าทฤษฎรีฐัชายขอบของ นิธ ิ เอยีวศรวีงศ ์ซึง่อธบิายไวว้่า คอือ านาจ
ปกครองของพระมหากษตัรยิไ์ปในศูนยก์ลางอ านาจหนึ่งๆ เป็นเหมอืนดวงเทยีนทีถู่กจดุอยูใ่น
หอ้งมดื แสงสว่างหรอืพระราชอ านาจมคีวามเขม้ขน้แต่เพยีงในบรเิวณใกลอ้งคก์ษตัรยิห์รอืดวง
เทยีนนัน้ ยิง่ไกลออกไปเพยีงไรแสงเทยีนหรอืพระราชอ านาจกย็ิง่สลวัลง จนกว่าจะไปเผชญิกบั
ดวงเทยีนอกีดวง ตรงทีซ่ึง่แสงสลวัของเทยีนสองดวงชนกนันัน้ คอือาณาเขตทีบ่อกไมไ่ดแ้น่ชดั
ว่าเป็นของใครหรอืว่าใครเป็นนายอย่างแทจ้รงิ  นัน่กค็อื แดนของความขดัแยง้และสงคราม แต่
ในขณะเดยีวกนักเ็ป็นแดนทีม่อีสิรภาพจากการควบคุมของพระราชอ านาจมากขึน้กว่าส่วนทีอ่ยู่
ใกลด้วงเทยีนหรอืพระราชอ านาจ10 ค าอธบิายดงักล่าว เป็นทฤษฎทีีอ่ธบิายอ านาจการปกครอง
ของแต่ละศูนยใ์หเ้หน็ภาพไดอ้ยา่งด ี ซึง่ใชอ้ธบิายอ านาจการปกครองก่อนมกีารปกัปนัเขตแดน
อยา่งชดัเจน  

แต่จากชุดความรูท้ีไ่ดท้ าการศกึษามา พบว่า ประเดน็ดา้นภมูศิาสตรเ์สยีมากกว่าที่
น่าจะเป็นปจัจยัหลกัอนัส่งผลใหไ้มม่อีาณาจกัรใดตอ้งการถอืครอง เนื่องจากภูมปิระเทศและ
ภมูอิากาศทีท่ าใหอ้สีานเกดิความแหง้แลง้และกนัดาร ท าใหพ้ืน้ทีไ่มเ่หมาะแก่การตัง้ถิน่ฐาน
บา้นเมอืง จะมกีแ็ต่ชนพืน้เมอืงทีอ่ยูก่นัเรร่อ่น อาท ิ ข่า11 และกูย มไีม่มากเท่าใดนัก เมือ่ไมม่ี
บา้นเมอืงกไ็ม่มผีูค้นมากพอจะดงึดดูใหอ้าณาจกัรใดไมว่่าสยาม ลาว หรอืเขมร ตอ้งเขา้มาถอื
ครองเพื่อหาก าลงัคนเขา้อาณาจกัรของตน ก าลงัคนนัน้เป็นปจัจยัทีส่ าคญัมากในอาณาจกัร อนั
เนื่องมาจากจะเป็นก าลงัพลในการท าศกึ เป็นแรงงานในการสรา้งเมอืง และเป็นผูห้าสิง่ของเพื่อ
ส่งส่วยเขา้อาณาจกัร ฉะนัน้ ณ ช่วงเวลานัน้สมยัอยธุยา ปจัจยัดา้นสภาพภมูศิาสตร ์ ความแหง้
แลง้ น่าจะเป็นปจัจยัหลกัทีท่ าใหพ้ืน้ทีอ่สีานไมม่อีาณาจกัรใดเขา้ถอืครอง 

แต่กด็ว้ยความห่างไกลและแหง้แลง้ของพืน้ทีอ่สีาน รวมถงึไมม่อีาณาจกัรใดเขา้ถอื
ครองอยา่งสมบรูณ์ กลบัไดก้ลายเป็นพืน้ทีเ่ป้าหมายทีใ่ชใ้นการหนี ของกลุ่มคนทีม่ปีญัหาทาง
การเมอืง หรอืมโีทษ หนีทพั หนีศกึ ฯลฯ น าไปสู่การตัง้ถิน่ฐานบา้นเรอืนขึน้ในกาลต่อมา  

 

                                                           
10 เรือ่งเดยีวกนั. 
11 ค าว่า "ขา่" ในภาษาไทย ลาวกลาง ลาวใต ้ ออกเสยีงตรงกนัหมดว่าขา่ แต่

ความหมายและค าทีถู่กคอื "ขา้" ทีห่มายถงึ ขีข้า้ หรอื ขา้ทาส หรอื ทาส; (ด ูแผ่นดนิทอ้งถิน่เรา, 
สุจติต ์วงษ์เทศ, พลงัลาวชาวอสีานมาจากไหน เวลาเปลีย่นไปความหมาย "ลาว" เปลีย่นแปลง, 
มตชินสุดสปัดาหอ์อนไลน์, http://info.matichon.co.th/weekly/wk_txt.php?srctag=MTQxMzA 
wNjQ5 
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2. การตัง้เมืองในพื้นท่ีภาคอีสานภายใต้อ านาจสยามเหตจุากลาวล้านช้าง 
หากยอ้นรอยประวตัศิาสตรช์่วงเวลาทีล่าวรว่มสมยักบักรงุธนบุร ี ลาวอยูใ่นนาม

กรงุศรสีตันาคนหุตร่มขาวหรอืคอือาณาจกัรลา้นชา้ง ช่วงเวลาของการเปลีย่นแปลงครัง้ยิง่ใหญ่
เกดิขึน้ดว้ยปญัหาภายในของกรงุศรสีตันาคนหุตร่มขาวทีเ่กดิการแยง่ชงิอ านาจกนัขึน้ ท าใหล้าว
ในสมยันัน้แบ่งออกเป็น 3 เมอืง คอื หลวงพระบางอยู่ทางเหนือของลาวบรเิวณใกลก้บัภาคเหนือ
ของไทย เวยีงจนัทน์อยูด่า้นบนของภาคอสีาน และจ าปาศกัดิอ์ยูล่งมาทางใตข้องลาว มอีาณา
เขตตดิกบัเขมรและตดิกบัอสีานใตข้องไทย ลาวนัน้ผูกพนักบัลุ่มน ้าโขงมากเหน็ไดว้่าแมก้ระทัง่
เมอืงแตกและตัง้เมอืงใหม ่ กย็งัคงยดึล าน ้าโขงเป็นชยัภูมสิ าคญั โดยตัง้เมอืงอยูต่ดิล าน ้าโขงทัง้ 
3 เมอืง ถงึแมจ้ะมกีารกระจายอ านาจออกเป็น 3 เมอืงใหญ่แลว้กต็าม ลาวเองกย็งัมปีญัหา
ภายในสบืเนื่องมาตลอด เกดิความขดัแยง้ระหว่างทัง้ 3 เมอืงของลาวอยูเ่ป็นนิจ มกีารสูร้บของ
กษตัรยิ ์ เจา้นายและขนุนางอยูเ่สมอ ผูแ้พ้ในศกึสงครามจ าตอ้งหนีเพื่อเอาตวัรอด เมือ่หมด
หนทางไม่มทีางเลอืกจงึจ าเป็นทีจ่ะหนีเขา้สู่พืน้ทีอ่สีาน มกีลุ่มชาวลาวอยูห่ลายกรณทีีห่นีจาก
ลาวลา้นชา้งเพื่อตัง้ถิน่ฐานใหม่ โดยพบว่ามกีารอพยพเขา้มาของชาวลาวในภาคอสีานเกดิขึน้
หลายระลอก ทีป่รากฏชดัเจนกต็ัง้แต่พุทธศตวรรษที ่ 19 เป็นต้นมา มชีาวลาวทีย่า้ยการตัง้ถิน่
ฐานทีเ่ป็นกลุ่มใหญ่โดยมผีูน้ าทีก่ารอพยพทีส่ าคญัๆ12 ไดแ้ก่ กลุ่มเจา้ราชครหูลวงโพนสะเมก็, 
กลุ่มพระวอ พระตา, กลุ่มเจา้ผา้ขาว – โสมพะมติ และกลุ่มทา้วแล ดารารตัน์  เมตตารกิานนท์
ไดส้รปุว่าการอพยพของชาวลาวทัง้ 4 กลุ่มเหล่านี้พบว่า สาเหตุส าคญัของการอพยพเขา้มาอยูท่ี่
อสีานส่วนใหญ่คอืความขดัแยง้กบัราชส านกัเวยีงจนัทน์ นอกจากนี้ จะพบว่ากลุ่มชาวลาวเหล่านี้
จะตัง้ถิน่ฐานทีล่กึเขา้มาจนถงึบรเิวณทีร่าบสงูโคราชและบรเิวณน ้าก ่าขา้มเทอืกเขาภพูาน เพื่อ
จะไดไ้กลจากศูนยอ์ านาจไทยและลาว อยา่งไรกต็าม ต่อมากไ็ดเ้ขา้มาอยูใ่นเขตอทิธพิลของราช
ส านกักรุงเทพฯ และเป็นทีน่่าสงัเกตว่า คนกลุ่มนี้เมือ่เกดิความขดัแยง้จะไมใ่ชค้วามรนุแรงใน
การแกไ้ขปญัหา แต่จะใชก้ารอพยพหนีเพื่อแสวงหาความเป็นเอกเทศเขา้แทนที่13 

กรณเีหตุการณ์ของพระวอ พระตานัน้ เนื่องมาจากเป็นกลุ่มทีห่นีจากเวยีงจนัทน์มา
ตัง้เมอืงอุบลราชธานีซึง่เป็นขอบเขตการศกึษาในวทิยานิพนธน์ี้ พระวอและพระตานัน้เป็น
เสนาบดลีาว ในปี พ.ศ. 2310 เกดิมปีญัหากบัเจา้สริบิุญสารผูค้รองนครเวยีงจนัทน์ เบือ้งตน้พระ
วอ พระตาไดอ้พยพไพรพ่ลหนีมาตัง้บา้นเรอืนอยู่ทีบ่รเิวณหนองบวัลุ่มภ ู (ปจัจบุนัเป็นอ าเภอ
หนองบวัล าภ ู จงัหวดัอุดรธานี) แลว้ตัง้เป็นเมอืงขึน้ชื่อว่า นครเขือ่นขนัธก์าบแกว้บวับาน แต่
แลว้พระเจา้สริบิุญสารกย็กทพัตามมาตที าใหพ้ระตาเสยีชวีติลงในการรบครัง้นัน้ ส่วนพระวอได้
น าผูต้ดิตามไมว่่าจะเป็นทา้วก ่าผูเ้ป็นบุตร ทา้วฝา่ยน่า ทา้วค าผง และทา้วทดิพรหมผูเ้ป็นบุตร
                                                           

12 ดารารตัน์  เมตตารกิานนท,์ “พฒันาการทางประวตัศิาสตรข์อง “ทอ้งถิน่นิยม” 
และ “ภมูภิาคนิยม” ในอสีานช่วงก่อนการเปลีย่นแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475,” 15 – 19.  

13 เรือ่งเดยีวกนั, 19. 
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พระตา พรอ้มทัง้ไพรพ่ลทีเ่หลอืหนีลงใตไ้ปนครจ าปาศกัดิเ์พื่อพึง่บารมเีจา้ไชยกุมาร สุดทา้ยกม็ี
เรือ่งววิาทเกดิขึน้ระหว่างพระวอกบัพระเจา้ไชยกุมาร พระวอจงึพาไพรพ่ลอพยพมาอยูท่ีด่อนมด
แดงซึง่เป็นพืน้ทีใ่นอสีานอนัมคีวามกนัดารและหนัมาพึง่พระราชอ านาจจากสยาม เพื่อปกป้อง
ตนเองจากอทิธพิลของลา้นชา้งซึง่เหน็ว่าไมม่ทีีพ่ ึง่ใดแลว้ อนัเน่ืองมาจากไดส้รา้งความ
บาดหมางไวก้บัทัง้นครเวยีงจนัทน์และนครจ าปาศกัดิ ์ซึง่เป็นนครใหญ่ในแถบนัน้ไวห้มดแลว้ จงึ
ไดส้่งเครือ่งบรรณาการไปยงัเมอืงโคราชขอขึน้กบัสยาม จากนัน้ในปี พ.ศ. 2319 เมือ่เจา้สริบิุญ
สารทราบขา่วทีพ่ระวอมเีรือ่งกบัเจา้ไชยกุมารจงึไดส้่งพระยาสุโพคุมทพัมาจดัการ ฝา่ยพระวอจงึ
ไดข้อก าลงัจากพระเจา้ตากสนิใหช้่วย พระองคท์รงโปรดฯ ใหพ้ระยาจกัรแีละเจา้พระยาสุรสหี์
เป็นแม่ทพัคุมก าลงัพลไปช่วย ซึง่กว่าจะยกทพัไปถงึกปี็ พ.ศ. 2321 พระวอกเ็สยีชวีติลงแลว้ 
เหตุครัง้นัน้พระเจา้กรงุธนบุรเีหน็ว่าเจา้สริบิุญสารแห่งนครเวยีงจนัทน์ และเจา้ไชยกุมารแห่ง
นครจ าปาศกัดิก์ระท าการลบหลู่อ านาจของฝา่ยสยาม และสยามเองกเ็หน็เป็นโอกาสทีจ่ะเขา้
จดัการกบัอาณาจกัรลา้นชา้งใหเ้รยีบรอ้ย จงึอา้งเหตุผลจากเหตุการณ์ทีล่า้นชา้งไดสู้ร้บจนท าให้
เจา้เมอืงทีอ่ยูใ่ตก้ารปกครองของสยามซึง่กค็อืพระวอนัน้ไดเ้สยีชวีติลง กองทพักรงุธนบุรจีงึยก
ไปตเีมอืงจ าปากศกัดิแ์ลว้จบัตวัเจา้ไชยกุมารส่งตวัลงมายงักรงุธนบุร ี จากนัน้ไดย้กทพัขึน้ไปตี
นครเวยีงจนัทน์ เจา้สริบิุญสารไดห้นีขึน้ไปยงัเมอืงหลวงพระบาง กองทพักรงุธนบุรกีย็กทพัตาม
ไปกระทัง่ไดต้วัเจา้สริบิุญสารและลงโทษประหารชวีติเสยี กลบัมาทีก่รงุธนบุรไีดไ้ต่สวนเจา้ไชย
กุมารเหน็ว่าไม่มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการยกทพัมาตพีระวอทีด่อนมดแดง พระเจา้ตากสนิจงึโปรดฯ 
ใหก้ลบัไปครองนครจ าปาศกัดิต์ามเดมิ ซึง่อยูใ่นฐานะประเทศราชของไทย เมือ่สิน้สุดสงครามใน
ครัง้นัน้ท าใหห้ลวงพระบาง เวยีงจนัทน์ และจ าปาศกัดิย์อมสวามภิกัดิต่์อไทย อาณาเขตหวัเมอืง
อสีานในสมยันัน้จงึขยายออกไปถงึดนิแดนฝ ัง่ขวาของแมน่ ้าโขง14 เมือ่เสรจ็ศกึสยามไดก้วาด
ตอ้นผูค้นชาวลาวเขา้สู่กรงุเทพฯ ไปเป็นประชากรสยาม ไปเป็นแรงงานสยาม 

3. การตัง้เมืองในพื้นท่ีภาคอีสานภายใต้อ านาจสยามเหตจุากประเทศราช
เขมร 

อสีานใตน้ัน้ถูกสยามควบคุมมาตัง้แต่ครัง้อยธุยา โดยใหน้ครราชสมีาควบคุมอกี
ต่อหนึ่ง ซึง่เมอืงเหล่านี้ไดแ้ก่ บุรรีมัย ์ สุรนิทร ์ ขขุนัธ ์ (ศรสีะเกษ) เมอืงทีอ่ยูใ่นพืน้ทีอ่สีานใต้
เหล่านี้เป็นเสน้ทางการเดนิทพัเสน้หน่ึงเพื่อไปรบกบัเขมร นอกเหนือจากเสน้ทางทีไ่ปทางภาค
ตะวนัออก  

แทจ้รงิแลว้เสน้ทางเดนิทพัทีว่่านี้ เป็นเสน้ทางสายประวตัศิาสตรม์าตัง้แต่เมือ่ครัง้
อาณาจกัรเขมรรุง่เรอืง หรอืกค็อือาณาจกัรขอม สงัเกตไดจ้ากมปีราสาทหนิสรา้งตามเสน้ทาง
                                                           

14 นงลกัษณ์  ลิม้สริ,ิ “ความส าคญัของกบฏหวัเมอืงอสีาน พ.ศ. 2325 – 2445” 
(วทิยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ สาขาวชิาประวตัศิาสตรเ์อเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ ภาควชิา
ประวตัศิาสตร ์มหาวทิยาลยัศลิปากร, 2524), 19. 
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ดงักล่าว ตัง้แต่เขมรไปจนนครราชสมีา แต่ไมเ่พยีงเท่านัน้ ยงัขยายอทิธพิลไปจนถงึลพบุร ี เมือ่
พจิารณาเทยีบกบัแผนทีแ่ลว้ จะเหน็ว่าเป็นการตดิต่อสื่อสารระหว่างชุมชนทีร่าบลุ่มน ้า
เจา้พระยากบัชุมชนลุ่มน ้าโขงอยา่งมนีัยส าคญั 

 

สมยักรุงธนบุรมีกีารศกึกบัเขมรอยา่งต่อเนื่องนับเป็นสงครามระหว่างกนัได ้ 4 ครัง้15 
ดงันี้  

ครัง้ที ่1 พ.ศ. 2311 สงครามตเีมอืงเสยีมราบ  
ครัง้ที ่2 พ.ศ. 2312 สงครามตเีมอืงพุทไธเพชร  
ครัง้ที ่3 พ.ศ. 2314 สงครามเมอืงพุทไธเพชร  
และครัง้ที ่ 4 พ.ศ. 2324 สงครามเมอืงพุทไธเพชร เกดิขึน้จากเหตุการณ์สบืเนื่องที่

กรงุธนบุรจีะยกทพัไปตเีวยีงจนัทรใ์นปี พ.ศ. 2321 นัน้ จงึไดข้อกองทพัและเสบยีงอาหารจาก
เขมรเพื่อช่วยในการรบ ราษฎรเขมรไดร้บัความเดอืดรอ้นอยา่งมากจากสงคราม ผนวกกบัมกีาร
แยง่ชงิอ านาจกนัภายในราชส านกัเขมร จงึก่อการกบฏขึน้โดยการน าของออกญาหรอืขา้หลวง 
ดา้นสมเดจ็พระเจา้กรงุธนบุรทีราบเรือ่งจงึไดส้่งแมท่พัคอืสมเดจ็เจา้พระยามหากษตัรยิศ์กึ 
(เจา้พระยาจกัร ี (ทองดว้ง)) และเจา้พระยาสุรสหี ์ (บุญมา) จดัทพัไปจดัการควบคุมดแูล ซึง่กค็อื
แมท่พัผูจ้ดัการกบัลาวลา้นชา้งนัน่เอง ในระหว่างทีป่ราบกบฏทีเ่ขมรอยูน่ัน้ ทีก่รงุธนบุรกีเ็กดิ
การจราจลขึน้ เมือ่เจา้พระยามหากษตัรยิศ์กึทราบข่าวกไ็ดเ้จรจากบัเวยีดนามยกทพักลบัมา
ปราบจราจลทีก่รงุธนบุร ี หลงัจากเหตุการณ์สงบพระยามหากษตัรยิศ์กึไดเ้ถลงิถวลัยร์าชสมบตัิ
เป็นพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช  

สถาปนากรงุรตันโกสนิทรข์ึน้แทนกรงุธนบุร ี เริม่ราชวงศจ์กัร ี ถงึแมจ้ะเป็นการตัง้
กรงุใหม ่ มกีารยา้ยเมอืงหลวง แต่ผลกระทบในมุมพืน้ทีก่ารบรหิารแทบไมไ่ดต่้างไปจากกรงุ
ธนบุรเีลย เนื่องจากยา้ยเมอืงหลวงเพยีงขา้มแมน่ ้าเจา้พระยาเท่านัน้ ในเรือ่งของระยะทางที่
เมอืงประเทศราชและเมอืงขึน้จะเดนิทางมาตดิต่อราชการกเ็ป็นไปตามเสน้ทางเดมิทีเ่ชื่อมต่อกบั
กรงุธนบุรนีัน้เอง ซึง่การตัง้ราชธานีใหมโ่ดยไมไ่ดย้า้ยไปไหนจากเดมิเลย คงเนื่องมาจากกรุง
ธนบุรเีพิง่สรา้งมาก่อนหน้าเพยีง 15 ปีเท่านัน้ อาจไมต่อ้งการใหก้ระทบกบัความมัน่คงและ
ความรูส้กึของเหล่าเมอืงทีป่กครองอยูน่ัน่เอง และทีส่ าคญัอกีประการคอืพืน้ทีต่ ัง้เมอืงบรเิวณ
แมน่ ้าเจา้พระยาดงักล่าวนัน้เป็นชยัภูมทิีเ่หมาะสมแลว้นัน่เอง ฉะนัน้ถงึแมม้กีารเปลีย่นกรงุใหม่
แต่ในแงก่ารบรหิารกลบัมองว่าเป็นการสบืเนื่องพฒันาประเทศต่อมากกว่านัน่เอง 
  

                                                           
15 ด ูศานต ิ ภกัดคี า, เขมรรบไทย (กรงุเทพฯ: มตชิน, 2554). 
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การตัง้ชุมชนในพ้ืนท่ีอีสาน 
จะเหน็ไดว้่าในช่วงกรงุธนบุรถีงึตน้กรงุรตันโกสนิทรน์ี้  สยามพยายามเขา้จดัการ

ควบคุมและครอบครองพืน้ทีใ่นแถบลุ่มน ้าโขงอยา่งจรงิจงั อนัไดแ้ก่ อสีาน ลาว เขมร ซึง่ลกัษณะ
กต่็างกนัไป โดยลาวและเขมรนัน้มกีารศกึสงครามกบัสยามมาโดยตลอด ส่วนเมอืงในพืน้ทีอ่สีาน
นัน้เพิง่ไดร้บัการดแูลชดัเจนขึน้ในช่วงตัง้กรงุรตันโกสนิทร์ เหตุอนัเน่ืองมาจากมกีารตัง้เมอืงขึน้
ใหม ่ อนัเป็นผลจากการหนีสงคราม โดยพระยาจกัรผีูล้งพืน้ทีเ่ป็นแม่ทพัน าสงครามไดเ้หน็และ
สมัผสักบัสถานการณ์นัน้โดยตรง เมือ่ขึน้ครองราชยจ์งึไดพ้ยายามดงึผูค้นทีห่นีภยัสงครามเขา้
มาในอสีานดงักล่าว อนัมทีัง้ผูม้คีวามรู ้ มยีศศกัดิเ์ป็นผูน้ าพาผูค้นส่วนหน่ึงมาตัง้บา้นเมอืงขึน้ 
สยามเองไดเ้ขา้แสดงอ านาจดว้ยความเป็นไมตร ี โดยใหเ้มอืงทีก่่อร่างขึน้ใหม่เหล่านัน้เป็น
เมอืงขึน้ของสยามทีต่อ้งส่งส่วยใหแ้ก่กษตัรยิส์ยามทุกปี ส่วนลาวและเขมรตกเป็นประเทศราช
ของสยามซึง่ถอืว่ากษตัรยิข์องลาวและเขมรยอมรบัในพระราชอ านาจของกษตัรยิส์ยาม จ าตอ้ง
ส่งเครือ่งบรรณาการ คอืดอกไมเ้งนิ ดอกไมท้อง ใหแ้ก่ประเทศสยาม ลาวส่งทุก 3 ปี เขมรจะส่ง
ทุก 1 ปี แมจ้ะเปลีย่นผ่านราชวงศใ์หมแ่ลว้กต็าม การศกึสงครามระหว่างสยามกบัเขมรกไ็มไ่ด้
หายไป โดยในสมยัรตันโกสนิทรน์ี้มสีงครามโดยมพีระยาบดนิเดชาเป็นแม่ทพัส าคญั รบอยูก่บั
เขมรเป็นเวลา 15 ปี สุดทา้ยเขมรไดต้กเป็น “ประเทศราช” ของสยาม แต่กม็เีหตุกระดา้ง
กระเดื่องอยูต่ลอด อนัเน่ืองมาจากเขมรนัน้ยอมเป็นเมอืงออก จดัส่งบรรณาการทัง้ฝา่ยญวนและ
สยาม จงึมผีูห้วงัเขา้หาประโยชน์กบัเขมรท าใหเ้กดิความไมส่งบขึน้ เขมรนัน้จะนบัถอืและสนิท
กบัสยามยิง่กว่าญวน เพราะถอืลทัธศิาสนาและขนบธรรมเนียมคลา้ยคลงึกนักว่ากบัญวน  

ในช่วงน้ีเป็นช่วงทีส่ยามเบนความสนใจมาทีฝ่ ัง่ตะวนัออกเฉียงเหนือมากขึน้ อสีาน
จงึมภีาพและก่อรปูขึน้ไดช้ดัเจนตามไปดว้ย เนื่องดว้ยสยามเหน็ถงึประโยชน์ของผูค้นทีข่อพึง่
พระราชอ านาจในพืน้ทีอ่สีานขณะนัน้ ส่วนเมอืงทีต่ ัง้ขึน้ใหม่นัน้กไ็ดอ้ านาจของสยามใหก้าร
คุม้ครอง ขออธบิายโดยยกกรณกีลุ่มพระวอพระตาทีต่ ัง้เมอืงอุบลราชธานีใหเ้หน็ภาพชดัเจน เจา้
ค าผงเจา้เมอืงอุบลราชธานีนัน้ช่วยเป็นหเูป็นตาและเป็นก าลงัในการรบ ถอืเป็นส่วนส าคญัในการ
รบเขมรชนะในครัง้นัน้เลย และเมือ่มคีวามไมส่งบเกดิขึน้เมือ่ใดไมว่่าจะเกดิกบฏทีจ่ าปาศกัดิ ์
หรอืมสีงคราม เจา้ค าผงซึง่อยูใ่กลก้บัลาวมากกว่าสามารถเขา้จดัการกบัปญัญาไดไ้วกว่าสยาม
แน่นอน และทีส่ าคญัยงัสวามภิกัดิต่์อสยามมาตัง้แต่พระวอพระตา จงึไดท้ าการศกึครัง้นัน้อยา่ง
เตม็ที ่ ศกึนัน้แสดงใหเ้หน็ถงึประโยชน์อยา่งชดัเจนของเมอืงทีต่ ัง้ในแถบภาคอสีาน ส่วนกลุ่มเจา้
พระวอพระตาทีต่่อมามเีจา้ค าผงเป็นผูน้ านัน้กไ็ดป้ระโยชน์ อนัเน่ืองจากต าแหน่งทีต่ ัง้ในแถบ
อสีานใตน้ัน้ไกลจากอ านาจลา้นชา้ง และอทิธพิลของสยามกส็่งผลใหก้ลุ่มพระวอพระตา มอี านาจ
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สยามคุม้ครองส่วนสยามเองกไ็ดต้วัแทนและเปิดประตูอ านาจขยายมาถงึอสีานนัน่เอง16 เมือ่
สยามเหน็ว่าการครอบครองพืน้ทีใ่นอสีานมปีระโยชน์ รชักาลที ่ 1 จงึส่งเสรมิการตัง้เมอืงขึน้ใน
แถบอสีาน แต่อาจเนื่องจากว่าเป็นช่วงเดยีวกบัทีพ่ระองคส์ถาปนากรงุรตันโกสนิทร ์ พระองค์
เพิง่เริม่สรา้งกรงุใหม ่ อกีทัง้มกีารศกึกบัขา้งพมา่ จงึท าใหน้โยบายครัง้นี้เหน็เป็นรปูธรรมไม่
เด่นชดั แต่พระองคโ์ปรดฯ ใหต้ัง้เมอืงเวยีงจนัทรแ์ละนครจ าปาศกัดิเ์ป็นเมอืงประเทศราชขึน้ต่อ
กรงุเทพ และมพีระราชประสงคจ์ะตัง้หวัเมอืงชัน้นอกใหเ้ป็นก าลงัของเมอืงนครราชสมีา อยู่
ระหว่างเมอืงเวยีงจนัทรแ์ละเมอืงจ าปาศกัดิ ์17 ซึง่กค็อืพืน้ทีบ่รเิวณภาคอสีานหรอืทีเ่รยีกว่าลาว
ฝ ัง่ตะวนัตกแมน่ ้าโขงนัน่เอง จากขอ้มลูนบัตัง้แต่กรงุรตันโกสนิทร์มกีารขอตัง้เมอืงขึน้ในภาค
อสีานดงันี้18 ในสมยัรชักาลที ่ 1 มเีมอืงตัง้ขึน้ใหม่ 17 เมอืง ในรชักาลต่อมากม็กีารสบืต่อ
นโยบายโดยรชักาลที ่ 2 มกีารขอตัง้เมอืงขึน้ใหม ่ 6 เมอืง ส่วนในสมยัรชักาลที ่ 3 มกีารส่งเสรมิ
การสรา้งเมอืงในอสีานมากทีสุ่ด เนื่องมาจากกบฏเจา้อนุวงศใ์นครานัน้ โดยมนีโยบายเพื่อจะ
ท าลายเมอืงเวยีงจนัทน์ใหส้ิน้ทราก19 รวมแลว้มเีมอืงตัง้ขึน้ใหมใ่นรชักาลนี้ 37 เมอืง เมอืง
เหล่านี้ถอืเป็น “เมอืงขึน้” แก่สยาม เนื่องจากการเขา้มายอมรบัพระราชอ านาจของกษตัรยิส์ยาม
เอง อกีทัง้กษตัรยิส์ยามไดใ้หอ้ านาจเจา้เมอืงในการปกครองอยา่งเตม็ที ่โดยยงัใหใ้ชล้กัษณะการ
ปกครองแบบเดมิทีเ่คยปฏบิตัมิา เช่น อาญาสี่20 ตามแบบลาวทีผู่น้ าเหล่านี้คุน้เคย ซึง่ผูน้ าใน
การก่อร่างสรา้งเมอืงส่วนมากมกัเป็นขนุนางหรอื ลกูหลานของขุนนาง ซึง่เป็นชนชัน้น าในลาว
แต่เดมิ เมือ่เจา้เมอืงสะดวกและมอี านาจเตม็ทีใ่นการปกครอง เจา้เมอืงจงึสวามภิกัดิแ์ละยอมรบั
พระราชอ านาจของสยามอย่างเตม็ใจ ถอืเป็นการแผ่อ านาจอยา่งฝงัรากของกษตัรยิส์ยามทีช่าญ
ฉลาดดแีท ้ส่วนพระราชอ านาจเก่าอย่างลาวเองกต็กเป็นเมอืงประเทศราชของสยามแลว้ เมอืงที่
                                                           

16 ด ูธนญัชยั  รสจนัทร ์“สภาพเศรษฐกจิของเมอืงอุบลราชธานี ระหว่าง พ.ศ. 2335 
– ทศวรรษที ่2460,” (วทิยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ สาขาวชิาประวตัศิาสตรเ์อเชยีตะวนัออก
เฉียงใต ้ภาควชิาประวตัศิาสตร ์มหาวทิยาลยัศลิปากร, 2550). 

17 เรือ่งเดยีวกนั, 20.  อา้งจาก นรศิรานุวตัวิงศ์, สมเดจ็เจา้ฟ้า กรมพระยา และด ารง
ราชานุภาพ, สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยา, สาสน์สมเดจ็ (เล่ม 6) (พระนคร: 
องคก์ารคา้คุรสุภา, 2540), 245.  

18 นงลกัษณ์  ลิม้สริ,ิ “ความส าคญัของกบฏหวัเมอืงอสีาน พ.ศ. 2325 – 2445”, 21 
– 24.   

19 “ปราบเจา้อนุเมอืงเวยีงจนัทน์,” หมู่จดหมายเหตุรชักาลที ่3, เลขที ่5, จ.ศ. 1187 
(2368), หอวชริญาณ. 

20 การจดัการปกครอง ภายในของเมอืงอุบลราชธานี เมอืงขึน้ และเมอืงใกลเ้คยีงใน
ภมูภิาคนี้ไมไ่ดจ้ดัการปกครองภายในเหมอืนหวัเมอืงทัว่ไป แต่ใชธ้รรมเนียมการปกครองทีม่มีา
แต่ดัง้เดมิของหวัเมอืงลาวตะวนัออก  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



55 

 

เกดิขึน้ในอสีานเหล่าน้ีจงึตระหนกัอยูใ่นส านึกว่าตนเป็นส่วนหน่ึงของสยาม ถงึจุดน้ีแลว้ทัง้ฝ ัง่
ขวาและซา้ยแมน่ ้าโขงทีม่คีนลาวอาศยัอยู่จงึตกอยูใ่นพระราชอ านาจของกษตัรยิส์ยามทัง้หมด 

ลกัษณะหมู่บ้านในชุมชนอีสาน 

...เดมิราษฎรภาคอสีานตะวนัออกฝ ัง่ขวาแมน่ ้าโขงนี้ เป็นประเทศปา่ดอนปราศจากถิน่
ฐานบา้นเมอืงอนัมัน่คง มหีมูบ่า้นอยูห่า่งกนั ทางคนื 1 บา้ง 2 คนืบา้ง บางแหง่กถ็งึ 4 
คนื 5 คนื จงึถงึระยะบา้นหนึ่งๆ... 21 

หมูบ่า้นทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีอ่สีานเป็นไปไดว้่าจะมอียู ่2 ลกัษณะ อยา่งแรกเกดิจากครวั
ทีต่ดิตามมากบักลุ่มผูน้ าทีส่รา้งชุมชนเมอืงใหมข่ึน้ และอกีลกัษณะเป็นกลุ่มคนทีอ่าศยัอยูแ่ต่เดมิ
ในพืน้ทีเ่หล่านัน้หรอืเรยีกว่าคนพืน้ถิน่ ซึง่กน่็าจะเป็นกลุ่มคนทีม่เีชือ้สายขอม ดงัทีไ่ดก้ล่าวไปว่า
เหน็ลกัษณะชุมชนโบราณกระจายตวัอยูเ่ตม็พืน้ทีภ่าคอสีานนัน้ แต่ดว้ยอาณาจกัรทีล่่มสลายไป
การสบืต่อในระดบัเมอืงจงึหมดไป ความรูต่้างๆ กส็ูญหายไปกบัผูค้นทีก่ระจดักระจายออกไป 
และดว้ยระยะเวลาทีย่าวนานความรูต่้างๆ นัน้กล็ว้นมลายหายสิน้ไปนัน่เอง แต่เชื่ออยา่งหนึ่งว่า
ความรูใ้นระดบัทีใ่กลต้วัพวัพนักบัคนนัน้ยอ่มตดิตวักนัต่อมาแน่นอน อยา่งการเอาตวัรอด ปจัจยั
การด ารงชพี อยา่งบา้นเรอืนยอ่มมลีกัษณะทีส่บืสานมาแต่เดมิ ซึง่จดุนี้น่าจะมคีวามต่างของบา้น
อยูอ่าศยัของคนในพืน้ถิน่กบัคนทีย่กครวัมากบัชนชัน้น าลา้นชา้ง อยา่งเช่น พระวอ พระตา จน
มาตัง้เมอืงอุบลราชธานี  

จากสายวฒันธรรมเผ่าไทนัน้ มคีวามแตกต่างดา้นการตัง้ชุมชนสายเขมร ในเรื่อง
การวางผงัชุมชน โดยสายเผ่าไทนัน้มกีารวางผงัทีม่ลีกัษณะสอดคลอ้งกบัสภาพภูมศิาสตร์และ
เหน็สภาพภูมศิาสตรเ์ดมิได ้ ส่วนเขมรนัน้มคีวามสามารถทีจ่ะเปลีย่นสภาพภูมศิาสตรใ์หเ้ป็น
แผนผงัสมมาตรและมรีปูทรงสีเ่หลีย่มตามคตนิิยมของตน22 

การต่อต้านสยามท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีภาคอีสานก่อนการแผ่อิทธิพลของฝรัง่เศส 
เมือ่ทัง้ลาวและเขมรตกเป็นประเทศราชของสยาม สยามกพ็ยายามเขา้ไปมบีทบาท

ในการปกครอง นัน่ยอ่มสรา้งความไมพ่อใจจนเกดิการแขง็ขนืขึน้ในเมอืงประเทศราช อยา่งใน
ประเทศเขมรหลงัจากตกเป็นประเทศราชของสยามแลว้กเ็กดิกบฏขึน้ กษตัรยิส์ยามได้ทรงโปรด
เกลา้ฯ ใหข้นุนางลงไปปราบปรามใหเ้รยีบรอ้ย เพื่อแสดงตนว่าสยามไดส้ทิธใินการปกครอง
ประเทศเขมรอยา่งเตม็ที ่ หรอืไม่ว่าจะดว้ยการทีก่ษตัรยิส์ยามทรงแต่งตัง้กษตัรยิผ์ูค้รองลาวและ
เขมรเอง โดยไมใ่หส้ทิธิแ์ก่กษตัรยิข์องลาวและเขมรทีก่ าลงัปกครองอยูไ่ดต้ดัสนิใจ โดยสยาม
                                                           

21 ธนญัชยั  รสจนัทร ์“สภาพเศรษฐกจิของเมอืงอุบลราชธานี ระหว่าง พ.ศ. 2335 – 
ทศวรรษที ่ 2460,” อา้งจาก หลวงผดุงแควน้ประจนัต,์ “ประเพณกีารปกครองของราษฏรอสีาน
ตะวนัออก,” ใน ลทัธิธรรมเนียมต่างๆ (กรงุเทพฯ: โรงพมิพค์ุรสุภา, 2504), 22 – 24. 

22 สถาปัตย ์ชุมชน และท้องถ่ิน, 81. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



56 

 

เลอืกวธิกีารน าเชือ้สายกษตัรยิจ์ากลาวและเขมรมาทรงชุบเลีย้งไวท้ีก่รงุเทพฯ แลว้แต่งตัง้ให้
กลบัไปปกครองทีป่ระเทศของตน การทีย่วุกษตัรยิล์าวและเขมรถูกเลีย้งและอบรมมาแต่เดก็ใน
กรงุเทพ ท าใหย้วุกษตัรยิน์ัน้เคารพในสทิธิแ์ละอ านาจของกษตัรยิส์ยาม บวกกบัการทีก่ษตัรยิ์
สยามทรงเลอืกและแต่งตัง้กษตัรยิล์าวและเขมรดว้ยตนเอง ท าใหเ้มือ่กลบัไปครองเมอืง กษตัรยิ์
เหล่านัน้ส านึกในบุญคุณทีก่ษตัรยิส์ยามมอบให ้ กษตัรยิเ์ขมรทรงส านึกในบุญคุณสยามอยา่งที่
สยามคาดไว ้ แต่กษตัรยิล์าวหาเป็นเช่นนัน้ไม่ เมือ่รชักาลที ่ 3 ทรงมพีระบรมราชานุญาตให้เจา้
อนุวงศก์ลบัไปครองเวยีงจนัทน์ เจา้อนุวงศท์รงตอ้งการจะกอบกูเ้อกราชของลาว เนื่องดว้ย
ตระหนกัว่าตนเป็นเชือ้สายกษตัรยิท์ี่มอี านาจเตม็ในการปกครองลาวมาก่อน ย่อมตอ้งการได้
อ านาจของตนเองคนืน าไปสู่การเกดิสงครามขึน้ โดยในมุมมองของผูป้กครองอยา่งสยามถอืว่า
เจา้อนุวงศก่์อกบฏ 

การเขา้ครอบครองพืน้ทีแ่ถบน ้าโขงของสยามอยา่งจรงิจงัในช่วงตน้กรงุรตันโกสนิทร์
นี้ ท าใหเ้กดิการต่อตา้นจากกลุ่มคนหรอืทีส่ยามใหค้ าจ ากดัความว่ากบฏ ซึง่เกดิขึน้จากหลาย
ปจัจยั ไล่เรยีงตามล าดบัการก่อกบฏมดีงันี้ 

1. กบฏเชียงแก้ว พ.ศ. 2334 (ค.ศ.1791)  ตรงกบัสมยัรชักาลที ่1   
 อา้ยเชยีงแกว้ ตัง้เรอืนอยูท่ีต่ าบลเขาโอง แขวงเมอืงโขง ปจัจุบนัคอืเมอืงสารวนั 

(อยูท่างตอนใตข้องลาว) เคยบวชเรยีนมาก่อน ไดแ้สดงตนเป็นผูว้เิศษมผีูค้นนับถอืมากมาย 
ขณะนัน้เจา้ไชยกุมารผูค้รองนครจ าปาศกัดิล์ม้ปว่ยและถงึแก่พริาลยั อา้ยเชยีงแกว้จงึท าการ
กบฏพาพรรคพวกซึง่เป็นชาวขา่ ซึง่เป็นชนพืน้เมอืงเดมิทีถู่กเอารดัเอาเปรยีบภายใตอ้ านาจการ
ปกครองของสยามและลาวลา้นชา้ง โดยเขา้ยดึนครจ าปาศกัดิไ์วไ้ด ้เมือ่พระบาทสมเดจ็พระพุทธ
ยอดฟ้าจฬุาโลกทรงทราบจงึโปรดเกลา้ฯ ใหเ้จา้พระยานครราชสมีา (ทองอนิ) เมือ่ครัง้เป็นพระ
พรหม ยกกระบตัร ยกกองทพัเมอืงนครราชสมีาเขา้ปราบกบฎอา้ยเชยีงแกว้ แต่ก่อนทีก่องทพั
นครราชสมีาจะยกไปถงึ พระประทุมสรราช (ทา้วค าผง) จากบา้นหว้ยแจระแม (เมือ่ครัง้ยงัไมต่ัง้
เป็นเมอืงอุบลราชธานี) และทา้วฝา่ยหน้า ผูน้้อง จากบา้นสงิทา (เมอืงยโสธรในปจัจุบนั) รว่มกนั
ยกก าลงัไปรบกบักองก าลงัของฝา่ยอา้ยเชยีงแกว้ก่อน ทีบ่รเิวณแก่งตะนะ (ปจัจบุนัอยูใ่นอ าเภอ
โขงเจยีม จงัหวดัอุบลราชธานี) กองก าลงัอา้ยเชยีงแก้วแตกพ่ายไป ตวัอา้ยเชยีงแกว้ถูกจบัได้
และถูกประหารชวีติ หลงัจากนัน้กองก าลงัเมอืงนครราชสมีายกทพัมาถงึเมอืงจ าปาศกัดิ ์ ผูน้ า
กบฏไดถู้กปราบปรามแลว้ จงึยกกองทพัไปตพีวกขา่ "ชาตกิระเสงสวาง จะรายระแดร"์ (คอื ขา่
กระเซง็, ขา่สวาง, ข่าจะราย และข่าระแด)23 ซึง่อยูฝ่ ัง่ตะวนัออกแมน่ ้าโขง จบัเอาพวกขา่มาเป็น
ทาสไดจ้ านวนมาก  
                                                           

23 ฉตัรทพิย ์ นาถสุภา และ ประนุช  ทรพัยสาร, “อุดมการณ์ขบถผูม้บีุญอสีาน,” ใน 
ความเช่ือพระศรีอาริยแ์ละกบฏผู้มีบญุ" ในสงัคมไทย, พรเพญ็ ฮัน่ตระกูล และ อจัฉรา กมทุ
พศิมยั, บรรณาธกิาร (กรุงเทพฯ: สรา้งสรรค,์ 2527). 
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หลงัจากปราบปรามกบฏอา้ยเชยีงแกว้ส าเรจ็ลง พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้า
จฬุาโลกไดโ้ปรดเกลา้ฯ แต่งตัง้ใหท้า้วฝา่ยหน้า เป็นพระวไิชยราชขตัตยิวงศา ครองนครจ าปา
ศกัดิ ์ และโปรดเกลา้ฯ แต่งตัง้ใหพ้ระประทุมสรราช เป็นพระประทุมวรราชสุรยิวงศ์ ครองเมอืง
อุบลราชธานี ซึง่ไดโ้ปรดเกลา้ฯ ยกฐานะขึน้จากบา้นหว้ยแจระแมในคราวเดยีวกนันัน้ เมือ่วนั
จนัทร ์แรม 13 ค ่า เดอืน 8 จลุศกัราช 1154 (พ.ศ. 2335) ดงัปรากฏในพระสุพรรณบตัรตัง้เจา้
ประเทศราชในรชักาลพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ว่า  

….ดว้ยพระบาทสมเดจ็พระพทุธเจา้ ผูผ้า่น พภิพกรงุเทพ มหานครศรอียธุยา มพีระ
ราชโองการโปรดเกลา้ โปรดกระหมอ่ม ตัง้ให ้ พระประทมุ เป็นพระประทมุวรราชสรุิ
ยวงศ ์ ครองเมอืงอบุลราชธานี ศรวีนาไลยประเทศราช เศกให ้ ณ วนั 2 แรม 13 ค ่า 
เดอืน 8 จุลศกัราช 1154 ปีจตัวาศก...24 

2. กบฏสาเกียดโง้ง25 พ.ศ. 2362 (ค.ศ.1820) 
สาเขยีดโงง้ หรอืทีท่างประเทศลาวเรยีกว่า พระสาเกยีดโงง้ ซึง่หมายถงึ หลวง

พ่อสาหรอืพระสาแห่งบา้นเกยีดโงง้ มมีารดาเป็นชาวลาวเวยีงจนัทน์ ตัง้เรอืนอยูบ่า้นหนองบวั
ใกลเ้มอืงจ าปาศกัดิ ์ สาเกยีดโงง้บวชตัง้แต่อายุยงัน้อยเมือ่เป็นพระภกิษุไดธุ้ดงคม์าทีเ่ขาเกยีด
โงง้ซึง่ตัง้อยูต่ะวนัออกฝ ัง่โขง แขวงเมอืงจ าปาศกัดิ ์ และไดอ้า้งตนเป็นทา้วเจอืง26 ซึง่เป็นวรีบุรษุ
ของชาวขา่ทีก่ลบัชาตมิาเกดิ แสดงคุณวเิศษอา้งว่ามวีชิาอาคม เนื่องจากว่าเขามแีว่นแกว้ฉะนัน้
เมือ่ส่องไปทีใ่ดกส็ามารถลุกไหมเ้ป็นไฟ ผูค้นต่างแซ่ซอ้งว่าสาเกยีดโงง้สามารถเรยีกไฟได ้ พระ
สาเรยีกไฟมาเผาบา้นเมอืงและเผามนุษยเ์ดรจัฉานในโลกนี้ได้ ท าความตื่นเต้นใหก้บัผูค้น
บรเิวณนัน้ ซึง่ส่วนมากเป็นชาวขา่ทีพ่ากนัหลงเชื่อและยอมมอบตวัเขา้เป็นสานุศษิย ์ พระสาได้
น าสรา้งวดัขึน้ทีภ่เูขาเกยีดโงง้ โดยอา้งว่าตนเกดิมา ณ ทีน่ัน้และสรา้งบา้นเมอืง ณ ทีน่ัน้มา 3 
ชาตแิลว้ พระสาไดร้งัสรรคพ์ืน้ทีด่ว้ยการปลกูตน้มะพรา้วและดอกไมข้ึน้ทีห่น้าวดัอยา่งสวยงาม 
สรา้งพระพุทธบาทจ าลองไวท้ีว่ดั มกีารขดุสระน ้าใสกลางหนิและตัง้มณฑปขึน้ครอบลานหนินัน้ 
และตัง้ชื่อเขาลกูน้ีใหมว่่าดอยครีวีง เมือ่มทีีท่างเป็นหลกัแหล่งผูค้นกม็าเฝ้ามากขึน้ทุกขณะ จงึ

                                                           
24 อรนิ, “พายเรอืในอ่าง,” โลกวนัน้ีวนัสขุ 8, 375 (1 – 7 กนัยายน 2555). 
25 อกีชื่อคอื กบฏอา้ยสา ทางกรงุเทพฯ เรยีกกนัว่าเป็น กบฏข่า  
26 ในพงศาวดารลา้นชา้งกล่าวว่า ในสมยัขนุบรมไดท้รงแผ่ขยายอาณาจกัรออกไป 

โดยทรงส่งโอรส 7 องคไ์ปปกครองเมอืงต่างๆ ซึง่เชื่อว่าอยูใ่นภูมภิาคอนิโดจนีปจัจบุนั หนึ่งใน
นัน้คอื “ทา้วเจอืง” ปกครองเมอืงพวน (แขวงเชยีงขวางในปจัจบุนั) โดยเชื่อกนัว่าคอืทา้วเจอืงที่
ปรากฏในวรรณกรรณเรือ่ง “ทา้วฮุ่ง ทา้วเจอืง” (Wyatt, David K., “Thailand: A Short History” 
(New Haven (Yale University Press), 2003.) ซึง่ทา้วฮุ่ง ทา้วเจอืง เป็นชื่อวรีบุรุษในต านาน
สองฝ ัง่โขง ขา้มพรมแดนชาตพินัธุเ์พราะคนทุกชาตพินัธุย์กยอ่งเป็นบรรพชนของพวกตน  
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ตัง้ตวัต่อตา้นรฐัโดยปลุกระดมชาวขา่ อา้งทีต่นเป็นทา้วเจอืงกลบัชาตมิาเกดินัน้ว่าหากเสวย
ราชยใ์นจ าปาศกัดิไ์ด ้ พวกชาวขา่ทีน่ับถอืตนกจ็ะมเีมอืงอยูอ่าศยัน ามาซึง่ความสุขสบายไปดว้ย 
ชาวขา่จงึสมคัรใจรว่มขบวนการครัง้นัน้จ านวนมาก โดยในวนัที ่ 28 มกราคม ค.ศ. 1820 (พ.ศ. 
2362) เป็นปลายสมยัรชักาลที ่2 พระสาไดน้ าข่าประมาณ 6,000 เศษ บุกโจมตเีมอืงจ าปาศกัดิ ์
เขา้ยดึเมอืงไดโ้ดยง่าย จากนัน้กเ็กบ็ทรพัยส์นิของมคี่าต่าง ๆ ไปจนหมดสิน้ แลว้จดุไฟเผา
บา้นเรอืน เจา้นครจ าปาศกัดิ ์ (หมาน้อย) สูไ้มไ่ดจ้งึอพยพผูค้นหนีออกจากเมอืงไปพบพระยา
พรหมภกัด ี (ทองอนิ) ยกกระบตัรเมอืงนครราชสมีา ซึง่ก าลงัท าหน้าทีเ่กลีย้กล่อมชาวพืน้เมอืง
ทางฝ ัง่โขง ขอใหช้่วย  แต่เจา้พระยาพรหมภกัดไีม่ช่วยกลบัน าก าลงัเขา้ไปยดึเมอืงจ าปาศกัดิไ์ว้
เอง ตวัสาเกยีดโงง้พาพวกถอยไปภยู่าป ุ ทีส่งูชนั ในแขวงเมอืงอตัปือ ซึง่เป็นเขตของชาวข่า 
และท าลายทางขึน้เขาทุกทางใหย้ากต่อการตดิตาม 

ต่อมา ความทราบถงึพระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้นภาลยั โปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระ
ยานครราชสมีา (บุญจนัทร)์ และเจา้อนุวงศแ์ห่งเวยีงจนัทน์ไปปราบ ผลปรากฏว่าเจา้ราชบุตร 
(โย)่ โอรสเจา้อนุวงศ์สามารถปราบกบฏครัง้นี้ลงไดร้าบคาบ โดยจบัสาเกยีดโงง้และครอบครวั
ชาวขา่ไดจ้ านวนมาก สาเกยีดโงง้ซดัทอดว่าพระยาพรหมภกัด ี วางแผนใหโ้จมตเีมอืงจ าปาศกัดิ ์
พระยาพรหมภกัดปีฏเิสธ เจา้อนุวงศจ์งึส่งทัง้สองเขา้มารบัการตดัสนิในกรงุเทพฯ 
พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้นภาลยัสอบสวนพระยาพรหมภกัด ี พบว่ามเีคา้ท าความผดิ
ตามทีถู่กซดัทอด โดยขณะทีส่าเกยีดโงง้มชีื่อเสยีงเลื่องลอื พระยาพรหมภกัดกีท็ าทเีขา้ไปฝาก
ตวัเป็นศษิย ์ เรยีนวชิาคาถาอาคมจนสนิทสนมกนั เป็นทีม่าของการถูกขอ้หารว่มวางแผนยดึ
เมอืงจ าปาศกัดิ ์ แต่เพราะความดมีนัมมีากไมส่ัง่ลงโทษ ทัง้ต่อมายงัโปรดเกลา้ฯ ใหไ้ปเป็นเจา้
เมอืงนครราชสมีา แทนเจา้เมอืงคนเก่าซึง่อ่อนแอ 

ส่วนสาเกยีดโงง้นัน้แมเ้มือ่สอบสวนแลว้ พบว่าสาเกยีดโงง้มคีวามผดิโทษฐานกบฏ 
แต่พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้นภาลยั ไมท่รงตดัสนิประหารชวีติ ทรงว่าจะท าใหเ้กดิ
บาปกรรม ตดัสนิแค่ใหจ้ าคุก ส่วนไพรพ่ลของสาเกยีดโงง้ทรงสัง่ใหไ้ปเป็นตะพุ่นหญา้ชา้ง ตัง้
บา้นเรอืนอยูท่ีบ่างบอน27 (เขตบางขนุเทยีน กรงุเทพมหานครปจัจบุนั) 

ส าหรบัเรือ่งในเมอืงจ าปาศกัดิ ์ พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้นภาลยั ทรงเหน็
ตามค ากราบทลูของเจา้อนุวงศแ์ห่งเวยีงจนัทน์ ตามความดคีวามชอบทีเ่จา้ราชบุตร (โย)่ ปราบ
กบฏสาเกยีดโงง้ลงได ้จงึโปรดเกลา้ฯ ใหด้ ารงต าแหน่งเจา้เมอืงนคร จ าปาศกัดิ ์แทนเจา้นครคน
เดมิ 

เหตุการณ์ในครัง้นัน้เป็นการปราบปรามทีร่นุแรงมาก จากบนัทกึในเอกสารพืน้เวยีง
ทีม่พีวกข่าสวามภิกัดิเ์ป็นศษิยก์บัสาเกยีดโงง้จ านวนมากถงึ 300,000 คน ถูกปราบปรามลง
                                                           

27 ราชบณัฑติยสถาน, สารานุกรมประวติัศาสตรไ์ทย ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 
เล่ม 1, พมิพค์รัง้ที ่2 (กรงุเทพฯ: ราชบณัฑติยสถาน, 2549). 
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เหลอืเพยีงไมก่ีพ่นัคน ความรนุแรงเป็นทีโ่จษขาน ในนิยายเก่าๆ ยงัเล่าถงึภาพทีเ่กดิขึน้ว่าทุ่งนา
นองไปดว้ยเลอืด แม่น ้าล าธารอุดตนั และหุบเขากองท่วมทน้ไปดว้ยทรากศพ พวกทีร่อดจาก
การสงัหารหมูก่ถ็ูกกวาดตอ้นไปเป็นทาสของคนไทยและคนลาว28 

3. สงครามเจ้าอนุวงศ ์พ.ศ. 2396 – 2371 (ค.ศ.1826 – 1828)   
3.1 ประวติัเจ้าอนุวงศผ์ูน้ าสงคราม 
 เจา้อนุวงศผ์ูค้รองนครเวยีงจนัทน์ เป็นโอรสองคท์ี ่3 ของเจา้สริบิุญสาร ตาม

พระประวตัเิมือ่ครัง้สมยัธนบุร ีสยามท าศกึชนะไดล้าวลา้นชา้งเป็นประเทศราช ทัง้หลวงพระบาง 
เวยีงจนัทน์ และจ าปาศกัดิ ์ ในปี พ.ศ. 2321 ไดก้วาดต้อนผูค้น ทรพัยส์นิ ทัง้อญัเชญิพระแกว้
มรกตมาประดษิฐานไวใ้นราชธานี เจา้อนุวงศพ์รอ้มกบัเจา้นายวงศเ์วยีงจนัทน์ทัง้หลายกถ็ูกน า
ตวัลงไปเป็นองคป์ระกนัที่บางกอก เช่นเดยีวกบัยวุกษตัรยิแ์ห่งอาณาจกัรอื่น ๆ ทีม่าเป็น "องค์
ประกนั" ทีก่รงุเทพฯ29 กษตัรยิส์ยามทรงโปรดเกลา้ฯ ใหย้วุกษตัรยิน์ัน้ศกึษารว่มกบัเจา้นายแห่ง
สยามในฐานะลกูหลวง ไมต่่างกบัทีพ่ระเจา้บุเรงนองทรงอุปถมัภพ์ระนเรศวรในฐานะบุตรบุญ
ธรรม30 องคป์ระกนัเหล่านี้ลว้นไดร้บัพระราชทานทีป่ระทบัจากพระเจา้แผ่นดนิสยามโดยถว้น
หน้า รวมไปถงึเจา้อนุวงศแ์ละพระญาตวิงศ์ดว้ยเช่นกนั  

เมือ่พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราชรชักาลที ่ 1 สถาปนากรงุ
รตันโกสนิทรข์ึน้แทนกรงุธนบุร ี ได้ทรงสรา้งกรงุเทพฯ เป็นราชธานี และโปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งวงั

                                                           
28 ฉตัรทพิย ์ นาถสุภา และ ประนุช  ทรพัยสาร, “อุดมการณ์ขบถผูม้บีุญอสีาน,” ใน 

ความเช่ือพระศรีอาริยแ์ละกบฏผู้มีบญุ" ในสงัคมไทย, อา้งจาก จติร  ภูมศิกัดิ,์ ความ
เป็นมาของค าสยาม ไทย ลาว และขอม และลกัษณะทางสงัคมของช่ือชนชาติ, 
(กรงุเทพฯ: มลูนิธโิครงการต ารา, 2519), 523. และ Wilfred G. Burchett, Mekong Upstream, 
(Berlin: Sevrn Seas, 1959), 207. 

29 ยวุกษตัรยิจ์ากอาณาจกัรขา้งเคยีงกไ็ดถู้กส่งเขา้มาพ านกัในราชธานีของสยาม 
ดว้ยสาเหตุทีต่่างกนัไป กรณอีงคเ์ชยีงสอื หรอื เหงยีน อนัห ์ (Nguyen Anh) เชือ้สายขุนนาง
ตระกูลเหงยีนนัน้ เนื่องจากหลบกบฏไตเซนิ โดยเขา้มาในปี 2325 ส่วนกรณกีมัพชูากม็นีกัองค์
เอง พรอ้มพระอนุชาอกี 3 พระองค ์ ถูกส่งตวัมายงักรงุเทพฯ อนัเน่ืองมาจากทีส่ยามเขา้ไป
จดัระบบการปกครองในกมัพชูา 

30 สุเจน กรรพฤทธิ,์ “จากเวยีงจนัทน์ถงึบางกอก ตามรอยเจา้อนุวงศ ์ คลีป่ม
ประวตัศิาสตร ์ไทย-ลาว,” สารคดี 25, 291 (พฤษภาคม 2552). 
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เจา้นายวงศเ์วยีงจนัขึน้ทีบ่างยีข่นั รมิแมน่ ้าเจา้พระยา เรยีกวงับางยีข่นั31 และทรงรบัสตรเีชือ้
สายลาวมาเป็นสนม 2 องค ์ คอื เจา้จอมแว่น ธดิาเสนาบดเีมอืงเวยีงจนัทน์ และเจา้จอมมารดา
ทองสุก (ค าสุก) พระราชธดิาในเจา้อนิทวงศ ์ (พระเชษฐาในเจา้อนุวงศ)์ เมือ่เจา้อนุวงศม์ี
พระชนมายไุด ้ 26 พรรษา ไดเ้สดจ็กลบัไปรบัต าแหน่งอุปราชทีเ่วยีงจนัทน์ เมื่อพ.ศ. 2338 
จากนัน้ใน พ.ศ. 2346 เจา้อนิทวงศท์วิงคต เจา้อนุวงศ์จงึไดท้รงราชสมบตั ิครองนครเวยีงจนัทน์
ใน พ.ศ. 234732 ธดิาของเจา้อนุวงศ ์ ไดเ้ป็นเจา้จอมในรชักาลที ่ 3 คอืเจา้ประทุมและอกีคนชื่อ
เจา้จอมมารดาจนัทรโ์ฉม33 

มหีลกัฐานปรากฏเหน็ชดัในสารร่างตรา สมยัรชักาลที ่ 2 ไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึความ
สนิทสนมและหวงัด ี ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้นภาลยัมถีงึเจา้อนุวงศ์ โดยโปรดแนะน า
เรือ่งการจดัสวนและยงัชกัชวนเจา้อนุวงศ์มาชมสวนขวา ทีโ่ปรดใหส้รา้งในเขตพระราชฐาน
ชัน้ใน พรอ้มทัง้แสดงความคดิถงึลงไปดว้ย ดงัขอ้ความตอนหน่ึงว่า 

…ก ็ มพีระราชหฤทยัคดิถงึเจา้เวยีงจนัทน์ทกุครัง้ ดว้ยมไิดล้งไปเหน็ จงึโปรดใหถ้่าย
อยา่งเป็นแผนทีส่ระทีเ่ก๋งเกา่ใหม่ พระราชทานขึน้มาใหเ้จา้เวยีงจนัทน์ดพูอเป็นส าเนา
พลาง ถา้เจา้เวยีงจนัทน์วา่งราชการเมอืงเมือ่ใดจะลงไปเฝ้าทลูละอองฯ ณ กรุงเทพฯ ก็
ใหพ้าบุตรภรรยามโหรลีะคร กบัใหห้าพายและนกเขาครมลงไปดว้ยจะไดเ้ล่นตามสบาย
ใจ… 

รชักาลที ่5 กท็รงมพีระราชวจิารณ์ในร่างตรานี้ไวด้ว้ยเช่นกนั โดยไดก้ล่าวว่าร่างตรา
นี้รชักาลที ่ 2 เป็นผูแ้ต่งเองเป็นแน่ แสดงถงึความส าคญัของเจา้อนุวงศแ์ละถอ้ยค าในร่างตราที่
กล่าวความคดิถงึกล็ว้นเป็นความรูส้กึของพระองคโ์ดยตรง พระราชพจิารณ์นัน้กล่าวไว้โดย
จดัพมิพใ์นพระราชวจิารณ์ว่า 

 

                                                           
31 วงับางยีข่นั คอืบา้นส าหรบัเจา้เมอืงเวยีงจนัทล์งมาพกัแต่ก่อน เป็นค าอธบิายใน 

คุณพุ่ม, นิราศวงับางย่ีขนั คณุพุ่มแต่งเร่ืองตามเสดจ็พระองคเ์จ้านารีรตันา เม่ือปีมเสง 
พ.ศ. 2412 (กรงุเทพฯ: โสภณพพิรรณธนากร, 2465), 13. 

32 ในพระราชพงศาวดารกรงุรตันโกสนิทร ์ รชักาลที ่ 3 ทีเ่จา้พระยาทพิากรวงศมหา
โกษาธบิดเีรยีบเรยีงขึน้ในปี 2412 รวมถงึหลกัฐานฝา่ยลาว ระบุว่า ระหว่าง พ.ศ. 2338 – 2347 
เจา้อนุวงศม์ตี าแหน่งอุปราชแห่งเวยีงจนัทน์ จนรชักาลที ่ 1 โปรดใหส้ถาปนาเจา้อนุวงศเ์ป็น
กษตัรยิเ์วยีงจนัทน์ในปี 2347  

33 ส.พลายน้อย, “ลาวบางกอก,” ศิลปวฒันธรรม 23, 3 (มกราคม 2545).  
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กรมหลวงด ารงไปคน้ไดร้า่งตรา มขีึน้ไปถงึเจา้อนุเวยีงจนัทน์ ว่าดว้ยเรือ่งท าสวนนี้ มี
ขอ้ความละเอยีดลออไพเราะดมีาก ควรจะเหน็ไดว้่าเป็นพระกระแสพระบาทสมเดจ็พระ
พทุธเลศิหลา้รบัสัง่เรยีงเอง ไมใ่ชเ่จา้พระยาอภยัภธูรแต่งเป็นแน่ ตอ้งเป็นผูท้ีไ่ดค้ดิและ
ไดเ้หน็งานแลว้จงึจะเรยีงลงได ้เพราะราวกบับทละคร 

รวมไปถงึเจา้จอมแว่น สนมในพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช ซึง่
เป็นธดิาเสนาบดเีมอืงเวยีงจนัทน์ มศีกัดิเ์ป็นพระมารดาเลีย้งทีท่รงสนิทสนมยิง่ของ
พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้นภาลยัอกีดว้ย รวมไปถงึว่าทัง้องคพ์ระพุทธเลศิหลา้นภาลยั
และเจา้อนุวงศ์มพีระชนมายุไล่ๆ กนัเจรญิพระชนมายุในราชส านกัสยามมาดว้ยกนั และทรง
ศกึษาในราชส านกัพรอ้มๆ กนั กจ็ะเหน็บรบิททีท่ าใหค้วามสนิทสนมนัน้ชดัเจนขึน้อยา่งมาก  

และในมุมของพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั ไดใ้หค้วามไวเ้นื้อเชื่อใจเจา้
อนุวงศอ์ยา่งมาก ถงึขัน้การนัตคีวามจงรกัภกัดขีองเจา้อนุวงศด์ว้ยตวัพระองคเ์องทัง้ทีม่เีจา้นาย
ผูอ้ื่นทดัทาน ในคราวทีพ่ระองคท์รงด ารงพระยศเป็นกรมหมื่นเจษฎาบดนิทร ์ ทรงใหก้าร
สนบัสนุนเจา้อนุวงศท์ีท่ลูขอใหพ้ระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้นภาลยั ทรงแต่งตัง้เจา้ราชบุตร 
(โย)่ โอรสของเจา้อนุวงศข์ึน้เป็นเจา้นครจ าปาศกัดิ ์ หลงัจากราชบุตร (โย)่ เขา้ปราบปรามความ
ไมส่งบกรณกีบฏสาเขยีดโงง้ลงได ้รวมไปถงึเชื่อในความจงรกัภกัดขีองเจา้อนุวงศท์ีเ่คยช่วยไทย
รบกบัพมา่มาหลายครัง้ ไม่ว่าจะเป็นการเฝ้าระวงัทพัองัวะทีด่่านระแหง (ตาก) ในปีพ.ศ. 2341 
การโจมตทีพัองัวะทีเ่ชยีงแสนในปีพ.ศ. 2345 เป็นตน้  

จากทีไ่ดบ้รรยายมานัน้ จะเหน็ความสมัพนัธอ์นัดขีองเจา้อนุวงศก์บักษตัรยิข์องไทย 
โดยในมมุมองของผูป้กครองสยามชัน้สูงทีม่บีทบาทในการตดัสนิใจบรหิารประเทศ ไมว่่าจะเป็น
พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้นภาลยั และพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั  ลว้นมอง
ราชส านกัลาวเวยีงจนัทน์เป็นดงัญาต ิอาจเนื่องมาจากวถิปีฏบิตัทิางการเมอืง ท าใหม้คีวามเกี่ยว
ดองในสายพระวงศ ์ และเกดิความสนิทชดิเชือ้กนัขึน้ ดว้ยหวงัใหเ้หล่าประเทศราชและเมอืง
ต่างๆ จงรกัภกัดไีมเ่ป็นปฏปิกัษ์หรอืสรา้งปญัหาใด ฉะนัน้เมือ่เจา้อนุวงศ์น าทพัเขา้เพื่อตเีป็นการ
ก่อกบฏกบัสยาม พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วัจงึทรงแคน้พระทยัเป็นอย่างมาก  

3.2 สงครามเจ้าอนุวงศ ์
 เหตุการณ์เกดิขึน้ พ.ศ. 2369 - 2371 เป็นช่วงตน้รชักาลของพระบาทสมเดจ็

พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั รชักาลที ่ 3 มลูเหตุหลกัน่าจะมาจากความตอ้งการจะแยง่ชงิอ านาจของ
เจา้อนุวงศจ์ากสยาม เพราะมจีดุประสงคแ์น่ชดัทีจ่ะมาท าลายกรงุเทพฯ เพื่อยดึประเทศไทยไว้
เป็นเมอืงขึน้ โดยหากไมส่ามารถยดึไดห้มด กจ็ะเผาท าลายกรงุเทพฯ เสยี และยดึประเทศไทย
เพยีงบางส่วนทีส่ามารถปกครองได้34 ฉะนัน้จงึไมใ่ช่เป็นการกอบกูเ้อกราช เพราะหากเจา้
                                                           

34 สลิา วรีะวงส,์ พระราชปวตัของสมเดด็พระเจ้าอะนุวงส ์กะสดัองสดุท้ายแห่ง
พระราชวงสเ์วียงจนั (เวยีงจนั, 2512). 
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อนุวงศต์อ้งการเท่านัน้ กเ็พยีงแต่ตัง้แขง็เมอืงกเ็พยีงพอแลว้ จงึวเิคราะหไ์ดว้่าเป็นสงครามช่วง
ชงิอ านาจตามปกต ิเหมอืนกบัทีเ่มอืงต่างๆ ในยคุนัน้ช่วงชงิอ านาจกนั  

สบืเนื่องจากในปี พ.ศ. 2368 เจา้อนุวงศไ์ดเ้สดจ็ลงมาถวายพระเพลงิพระบรมศพ
พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้นภาลยั ขณะนัน้ไดเ้หน็การเขา้มาเจรจาขององักฤษ เพื่อท า
สญัญาทางไมตรแีละการคา้กบัสยาม โดยองักฤษส่งทตูคอืกปัตนัเฮนรี ่ เบอรน์ี่ เขา้เจรจาตัง้แต่
วนัที ่ 25 พฤศจกิายน พ.ศ. 2368 กระทัง่เจา้อนุวงศก์ลบัเวยีงจนัทน์กย็งัไมท่ราบผลของการ
เจรจา หลงัจากนัน้มขีา่วลอืไปถงึเวยีงจนัทน์ ว่าสยามกบัองักฤษววิาทกนัจากการท าสนธสิญัญา
เบอรน์ี่ดงักล่าว นัน่ถอืเป็นขา่วดขีองเจา้อนุวงศใ์นโอกาสยกทพัเขา้ตกีรงุเทพฯ ดงัปรากฏใน
จดหมายเหตุ ร.3 จ.ศ. 1187 เลขที ่ 5/ข ว่า "...เรา (เจา้อนุวงศ)์ ไดย้นิข่าวทพัเรอืองักฤษกม็า
รบกวนปากน ้า...น่าทีเ่ราจะยกกองทพัใหญ่ไปต ี กรงุเทพฯ กเ็หน็ไดโ้ดยงา่ยเพราะเราจะเป็นทพั
กระหนาบ ทพัองักฤษเป็นทพัหน้าอยูป่ากน ้า ไทยกจ็ะพวา้พวงัทัง้ขา้งหน้าขา้งหลงั คงจะเสยีที
เราเป็นมัน่คงไมส่งสยั..." อกีทัง้ไดพ้จิารณาเหน็ว่ากองทพัสยามอ่อนแอลงเนื่องจากแมท่พันายก
องรุน่เก่าทีม่ฝีีมอืไดส้ิน้ชวีติไปหลายคนแลว้ ดงันัน้ถงึแมเ้จา้อนุวงศ์จะยงัไม่พรอ้มรบทัง้ในดา้น
อาวุธยทุโธปกรณ์ ดา้นก าลงัพลซึง่ล าพงัเวยีงจนัทน์และจ าปาศกัดิ ์35 กไ็มส่ามารถต่อกรกบัก าลงั
สยามได ้ถงึแมพ้ระองคจ์ะส่งทตูไปเจรจาใหญ้วน หลวงพระบาง และหวัเมอืงลา้นนาไมว่่าจะเป็น 
น่าน แพร ่ ล าปาง ล าพนู และเชยีงใหม่ เขา้มาช่วยพระองค ์ แต่ยงัไมท่ราบค าตอบกด็่วนตดัสนิ
ในยกทพัไปเสยีแลว้36 ซึง่มเีพยีงญวนเท่านัน้ทีเ่จา้อนุวงศส์่งทตูเขา้ไปเจรจาก่อนรวมพล เมอืง
อื่นทีเ่หลอืทีก่ล่าวถงึพระองคไ์ดต้ดัสนิใจส่งทตูไปเจรจาหลงัจากรวมพลแลว้ดว้ยซ ้า ยิง่เน้นย ้าถงึ
ความไมพ่รอ้มดา้นก าลงัพล แต่เจา้อนุวงศใ์ชว้ธิกีารวางอุบายหลอกเจา้เมอืงต่างๆ ตามราย
ทางเดนิทพัว่าจะยกทพัลงไปช่วยกรงุเทพฯ รบกบัองักฤษ ท าใหก้องทพัเจา้อนุวงศส์ามารถ
เดนิทพัผ่านมาโดยสะดวก พรอ้มทัง้เมอืงเหล่านัน้ยงัสนบัสนุนเสบยีงอาหารใหแ้ก่กองทพั
เวยีงจนัทน์อกีดว้ย เสน้ทางเดนิทพัของเจา้อนุวงศแ์บ่งเป็น 2 สายหลกั คอื สายแรกยกจาก
เวยีงจนัทน์เขา้มาทาง 2 ทาง คอื หนองบวัล าภ ู กบัสกลนคร จากหนองบวัล าภตูรงมายดึเมอืง
โคราช ส่วนทางสกลนคร ยกมาทางกาฬสนิธุ ์รอ้ยเอด็ ตามล าดบั สายทีส่องยกมาจากจ าปาศกัดิ ์
เขา้มาทางอุบลราชธานีแลว้แยกเป็นสองทาง ทางหนึ่งยกไปทางสุวรรณภมู ิอกีทางยกไปทางศรี
สะเกษ ขขุนัธ ์สงัขะ สุรนิทร ์บุรรีมัย ์ประโคนชยั นางรอง จนเมือ่ยกทพัมาถงึนครราชสมีา เจา้
อนุวงศไ์ดโ้อกาสทีเ่จา้พระยานครราชสมีาและพระยาปลดัเมอืงนครราชสมีา ไปราชการทีเ่มอืง  
ขขุนัธ ์ เขา้ยดึเมอืงนครราชสมีาไดใ้นวนัที ่ 17 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2369 และกวาดตอ้นครอบครวั

                                                           
35 ขณะนัน้ เจา้ราชบุตร (โย)่ โอรสของเจา้อนุวงศ ์ ปกครองจ าปาศกัดิ ์ จงึเป็นก าลงั

รว่มทพักบัเจา้อนุวงศด์ว้ย 
36 ระดมพลและฝึกทหารราว 3 เดอืน ระหว่างกลางเดอืนตุลาคม – กลางเดอืน

มกราคม พ.ศ. 2369 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



63 

 

ชาวเมอืงโดยส่งกองทพัไปกวาดตอ้นผูค้นถงึสระบุร ี ซึง่ห่างจากกรงุเทพฯ เพยีง 110 กโิลเมตร 
ใชเ้วลาเดนิทพั 3 – 4 วนัเท่านัน้ รฐับาลทีก่รงุเทพฯ ทราบขา่วกบฏวนัที ่22 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 
2369 หลงัจากทีฝ่า่ยกบฏไดด้ าเนินการไปแลว้เกอืบ 5 เดอืน  

พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วัทรงโปรดเกลา้ฯ ใหก้รมพระราชวงับวรมหา
ศกัดพิลเสพยกกองทพัไปยงัสระบุร ี ครัน้ทพัหน้าเวยีงจนัทน์ทราบขา่วกถ็อยไปยงันครราชสมีา 
ฝา่ยเจา้อนุวงศเ์หน็การณ์ไม่ส าเรจ็ตามทีค่ดิ เรอืรบองักฤษกไ็มไ่ดบุ้กกรงุเทพฯ ตามข่าวที่
ไดร้บั37 ส่วนเมอืงต่างๆ ทีส่่งทตูไปเจรจากไ็มไ่ด้เขา้รว่มดว้ย38 และทางกรงุเทพฯ กย็กทพัมา
ช่วยนครราชสมีา เจา้อนุวงศจ์งึน าทพัพรอ้มกวาดตอ้นทรพัยส์นิและผูค้นกลบัไปยงัเวยีงจนัทน์ 
โดยจดัทพัตามด่านคอยสกดักองทพัสยามทีต่ามตดินัน้ ยงัไมพ่อพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้
เจา้อยูห่วั ทรงใหพ้ระยาราชสุภาวดคีุมทพัทีส่องไปปราบกบฏทางอุบลราชธานีและรอ้ยเอด็ แลว้
ไปบรรจบกบัทพัแรกทีเ่วยีงจนัทน์ และทรงใหเ้จา้พระยาอภยัภธูรคุมทพัทีส่ามไปปราบเมอืง
หล่มและหวัเมอืงขึน้ แลว้ไปบรรจบกนัทีเ่วยีงจนัทน์อกีทพัหนึ่ง สุดทา้ยทพัสยามยดึเมอืง
เวยีงจนัทน์ได้ ตวัเจา้อนุวงศพ์าครอบครวัอพยพหนีไปญวน พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้
เจา้อยูห่วัทรงมอบหมายใหท้ าลายนครเวยีงจนัทน์ใหห้มดสิน้ แต่กระท าการยงัไมส่ าเรจ็ กน็ าทพั
กลบัมายงักรงุเทพมหานครเสยีก่อน39

 

เจา้พระยาราชสุภาวดกีลบัไปนครเวยีงจนัทน์อกีครัง้ เมื่อตน้ปี พ.ศ. 2371 เมือ่ไปถงึ
กเ็หน็ว่าเจา้อนุวงศก์ลบัมาแลว้ ขา้หลวงญวนได้น าเจรจาว่า "พระเจา้กรงุเวยีดนามใหพ้าเจา้
อนุวงศม์าอ่อนน้อมสารภาพผดิ" และ "อนุท าผดิหนีไปหาญวน ญวนเหมอืนมารดา 
กรงุเทพมหานครเหมอืนบดิา บดิาโกรธบุตรแลว้ มารดาตอ้งพามาขอโทษ" โดยเจรจาใหน้ าตวั
เจา้อนุวงศพ์าตวัไปลุแก่โทษทีก่รงุเทพมหานคร40 แสดงว่าฟากขา้งญวนกไ็มไ่ดส้นบัสนุนใหแ้ขง็
ขอ้ต่อสยาม คอืยงัสนบัสนุนแนวทางดงัเดมิทีเ่วยีงจนัทน์นัน้ขึน้กบัทัง้สยามและญวน (ส่ง
บรรณาธกิารทัง้สยามและญวน) หากญวนสนบัสนุนเจา้อนุวงศค์รัง้นัน้กเ็ป็นการแสดงตวัเป็น
                                                           

37 องักฤษเซน็สญัญาเบอรน์ี่กบัสยาม วนัที ่ 20 มถุินายน พ.ศ. 2369 หลงัจากเจา้
อนุวงศเ์สดจ็ออกจากกรงุเทพฯ กลบัเวยีงจนัทน์เมือ่ครัง้มารว่มงานพระบรมศพรชักาลที ่ 2 
จากนัน้ 4 เดอืน 

38 เจา้อนุวงศท์รงหวงัว่าจะไดก้ าลงัจากญวนเขา้รว่มรบครัง้นัน้อยา่งแน่นอน เพราะ
พบหลกัฐานในเอกสารชัน้ต้น เป็นหนงัสอืแจง้ใหห้วัเมอืงลา้นนา โดยมใีจความตอนหนึ่งว่า "เรา
กบัเมอืงญวนเท่านัน้กส็ าเรจ็โดยงา่ย" 

39 ศกึตามรบกบัเจา้อนุวงศใ์นครัง้นัน้สยามได้ออกค าสัง่เกณฑก์ าลงัจากหวัเมอืงทัง้
ภาคกลาง ภาคเหนือ กระทัง่หลวงพระบาง แมแ้ต่ทางภาคใตก้เ็กณฑไ์ปถงึเมอืงนครศรธีรรมราช 

40 ดนยั ไชยโยธา, ประวติัศาสตรไ์ทย: ยคุกรงุธนบรีุถึงกรงุรตันโกสินทร ์
(กรงุเทพฯ: ส านกัพมิพโ์อเดยีนสโตร.์ 2546), 67 – 71. 
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ปฏปิกัษ์กบัสยามดว้ย แต่แลว้เจา้อนุวงศไ์มย่อมไดต่้อสูก้ลบั แต่สุดทา้ยแพ ้ จงึจะน าครอบครวั
หนีไปยงัญวนอกีครัง้แต่ถูกจบัตวัไดก่้อน จงึถูกน าตวัลงมายงักรงุเทพมหานครพรอ้มครอบครวั  

ครัง้นี้เจา้พระยาราชสุภาวดไีดป้ฏบิตัติามทีพ่ระบาทสมเดจ็พระนัง่แกลา้เจา้อยูห่วัได้
ทรงสัง่ไว ้ คอืใหล้ม้เลกิอาณาจกัรลา้นชา้งเวยีงจนัทน์เสยี ไมใ่หม้เีมอืงและเจา้ครองนครอกีต่อไป 
พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วัทรงเลอืกพระยาทีจ่งรกัภกัด ี ไปปกครองหวัเมอืงทีข่ ึน้กบั
เวยีงจนัทน์ โดยใหข้ึน้กบัหลวงพระบางแทน ไดร้ือ้ท าลายสถานทีส่ าคญัในเวยีงจนัทน์จนหมด 
และกวาดตอ้นผูค้นจากเวยีงจนัทน์และลาวฝ ัง่ซา้ยแม่น ้าโขง เอามาตัง้ถิน่ฐานในหวัเมอืงชัน้ใน
และพืน้ทีฝ่ ัง่ขวาแม่น ้าโขงหรอืภาคอสีานของไทยในปจัจบุนั การกวาดตอ้นผูค้นในครัง้นัน้
เกดิขึน้เป็นจ านวนอยา่งมากเนื่องจากสยามหวงัไมใ่หเ้วยีงจนัทน์สามารถรวมก าลงัขึน้ไดอ้กี 
นครเวยีงจนัทน์จงึกลายเป็นเมอืงรา้งลงในปี พ.ศ. 2371 

หลงัจากศกึเจา้อนุวงศค์รัง้นี้ส่งผลให้ สยามตอ้งท าสงครามกบัญวนเป็นเวลาสบืเนื่อง
หลายปี เนื่องจากสยามเหน็ว่าเวยีดนามใหค้วามช่วยเหลอืกบัเจา้อนุวงศใ์นการลีภ้ยัหลายต่อ
หลายครัง้ และอาจเป็นส่วนช่วยเจา้อนุวงศใ์นการท าสงครามกบัสยามอกีดว้ย และอกีประเดน็ที่
ส าคญัคอืเวยีดนามเขา้ควบคุมเสน้ทางการคา้ภายในลุ่มน ้าโขงจนถงึปากน ้า41 ซึง่เป็นบรเิวณที่
สยามมุง่หวงัเขา้ควบคุมการคา้ จากบนัทกึของ ชารล์  กุทซส์ลาฟฟ์ ซึง่เดนิทางเขา้ไปใน
เวยีงจนัทน์หลงัสงครามเจา้อนุวงศ ์ ระบุว่าสงครามระหว่างสยามกบัเวยีงจนัทน์มสีาเหตุมาจาก
ความคกึคกัทางการคา้ในบรเิวณลาวใต ้ เนื่องจากเจา้เมอืงสยามตอ้งการเขา้มาควบคุมการคา้ใน
บรเิวณนัน้42 ระยะช่วงระยะเวลาทีส่ยามสถาปนาศูนยก์ลางสยามขึน้ใหม่บรเิวณบางกอกหรอื
กรงุเทพมหานครขึน้แทนอยุธยา เป็นช่วงเวลาทีเ่วยีดนามเกดิความวุ่นวายภายใน ท าใหส้ยาม
ซึง่พยายามเขา้ไปมอีทิธพิลในบรเิวณลาวและเขมร ซึง่ทัง้สองประเทศราชกล็ว้นเป็นเมอืงทีท่ ัง้
สยามและญวนพยายามเขา้แทรกแซงดว้ยกนัทัง้นัน้ สยามมบีทบาทและไดร้บัผลประโยชน์ชดั
กว่าญวนอยา่งมาก กระทัง่ทศวรรษที ่ 2340 เวยีดนามเริม่มบีทบาทขึน้อกีครัง้ซึง่เป็นช่วง
ระยะเวลาเดยีวกบัรชักาลของเจา้อนุวงศ ์จนเกดิเหตุการณ์ศกึเจา้อนุวงศด์งักล่าว)  

 

 

                                                           
41 ด ูธนญัชยั  รสจนัทร ์“สภาพเศรษฐกจิของเมอืงอุบลราชธานี ระหว่าง พ.ศ. 2335 

– ทศวรรษที ่2460,” 63 – 65. 
42 เรือ่งเดยีวกนั, อา้งจาก พวงทอง  รุง่สวสัดทิรพัย ์  ภวคัรพนัธุ์, “เสน้ทางการคา้

สองฝ ัง่โขงกบัการฟ้ืนฟูอาณาจกัรลุ่มเจา้พระยา,” ใน จกัรวาลวิทยา: บทความเพ่ือเป็นเกียรติ
แก่นิธิ  เอียวศรีวงศ ์(กรงุเทพฯ: ส านกัพมิพม์ตชิน, 2549), 93.  
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สรปุการต่อต้านสยามท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีภาคอีสานก่อนการแผอิ่ทธิพลของ
ฝรัง่เศส 

ยคุก่อนนัน้สงครามมเีป้าหมายหลกัอยูท่ี ่ การเกบ็ทรพัยจ์บัเชลยกลบัมาไวท้ีเ่มอืง
หลวงของตน ส่วนการยดึครองพืน้ทีเ่ป็นเป้าหมายรอง หากมกี าลงัมากกย็ดึครองพืน้ทีข่องศตัรู
ดว้ย หากมกี าลงัไมม่ากพอ กต็ัง้เจา้พืน้เมอืงปกครองในฐานะประเทศราช ซึง่วธิหีลงันี้สยามใช้
กบัลา้นนา ลา้นชา้ง เขมร และหวัเมอืงมลายู 

สมยัรชักาลที ่ 3 ทีเ่จา้อนุวงศย์กทพัมาหวงัตกีรงุเทพฯ เหตุผลหนึ่งกเ็นื่องจากเจา้
อนุวงศไ์ดข้า่วการเขา้มาคุมเชงิดว้ยเรอืรบขององักฤษ เจา้อนุวงศว์เิคราะหว์่าสยามคงไมม่คีวาม
พรอ้มทีจ่ะมารบกบัตนหากตนเขา้บุกกรงุเทพฯ เมื่อสยามจดัการปญัหาเจา้อนุวงศค์รัง้นัน้ได้
เรยีบรอ้ยแลว้ กต็อ้งกลบัมารบัมอืกบัองักฤษต่อ ผูน้ าสยามรบัรูก้ารเขา้มาล่าอาณานิคมของชาติ
ตะวนัตกทัง้องักฤษและฝรัง่เศสตัง้แต่ตน้กรงุรตันโกสนิทรแ์ลว้ แต่ไมไ่ดว้ติกว่าจะเป็นปญัหา
ส าคญั แต่แลว้ทีต่อ้งตระหนกัถงึอนัตรายในการเขา้มาของประเทศตะวนัตกคอืการทีอ่งักฤษชนะ
จนีในสมยัรชักาลที ่ 3 นัน้เอง ซึง่ในขณะนัน้จนีถอืเป็นประเทศมหาอ านาจทีย่ ิง่ใหญ่ทีสุ่ดในการ
รบัรูข้องสยาม รชักาลที ่ 3 ทรงเกรงขามอ านาจของจนี ไมว่่าจะดว้ยการตดิต่อคา้ขาย การส่ง
บรรณาการใหจ้นี หรอืกระทัง่การยอมรบัศลิปะสถาปตัยกรรมแบบจนี พระองคท์รงนิยมจนีอยา่ง
มาก กระทัง่มกีารสรา้งสถาปตัยกรรมในแบบพระราชนิยมของรชักาลที ่3 ดว้ยความนิยมจนีเป็น
ทุนเดมิท าใหพ้ระองคท์รงไม่ยอมรบัและต่อตา้นชาตติะวนัตก ฉะนัน้การพ่ายแพใ้หแ้ก่องักฤษ
ของจนีในครัง้นัน้บ่งบอกความน่ากลวัของประเทศตะวนัตกไดเ้ป็นอยา่งด ี ถงึกบัทีอ่งคร์ชักาลที ่
3 เองไดม้พีระราชด ารสัแสดงความเป็นห่วงบา้นเมอืงออกมาดว้ยถอ้ยค าทีว่่า  

...การสงครามขา้งญวนขา้งพมา่เหน็จะไมม่แีลว้ จะมอียูก่แ็ต่ฝรัง่ใหร้ะวงัใหด้ ี อยา่เสยีที
แกเ่ขาได ้ การงานสิง่ใดของเขาทีค่ดิควรจะเรยีนเอาไวก้ใ็หเ้อาอยา่งเขาแต่อย่าใหน้บัถอื
เลื่อมใสไปทเีดยีว... 

ทรงตรสัในช่วงเวลาทีป่ระชวรหนกัใกลส้วรรคตคอื ในปี ค.ศ. 1850 (พ.ศ. 2393)  

เมือ่พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัขึน้ครองราชย ์ไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งวดั
ธรรมยตุกินิกายทีอุ่บลราชธานีไวเ้ป็นแห่งแรกในอสีาน เพื่อเป็นตวัแทนของพระองคส์อดส่อง
ดแูล และหวงัดงัศรทัธาผูค้นเขา้กบัสยาม นบัแต่นัน้มาธรรมยตุกินิกายมพีฒันาการมาเป็นล าดบั
กระทัง่ปจัจบุนั เป็นระยะเวลากว่า 16 ทศวรรษ ซึง่สามารถจดัแบ่งโดยองิตามรชัสมยั ตาม
นโยบายการปกครองในแต่ละรชักาล ส่งผลต่อการก าหนดบทบาทของพระสงฆธ์รรมยตุกินิกาย
ในอสีาน อนัเป็นตวัแปรส าคญัแก่งานสถาปตัยกรรมในวดัธรรมยตุกินิกายทีอุ่บลราชธานีอกีต่อ
หนึ่ง ส่งผลใหจ้ดัแบ่งธรรมยุตกินิกายออกไดเ้ป็น 3 ยคุ ดงันี้ 
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ยคุท่ี 1 การก่อตัง้วดัธรรมยตุกินิกายและสถาปตัยกรรมวดัธรรมยตุกินิกายในอุบลราชธานียคุ
ที ่1 พ.ศ. 2394 – 2452 

ยคุท่ี 2 คณะสงฆธ์รรมยตุกินิกายอุบลราชธานี พ.ศ. 2453 – 2480 และงานสถาปตัยกรรมวดั
ธรรมยตุกินิกายในอุบลราชธานียคุที ่2 

ยคุท่ี 3 คณะสงฆธ์รรมยตุกินิกายอุบลราชธานี พ.ศ. 2481 – ปจัจบุนั และสถาปตัยกรรมวดั
ธรรมยตุกินิกายในอุบลราชธานียคุที ่3 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



67 

 

บทท่ี 5 
 

     การก่อตัง้วดัธรรมยติุกนิกายและสถาปัตยกรรมวดัธรรมยติุกนิกายในอบุลราชธานี
ยคุท่ี 1 พ.ศ. 2394 – 2452 

 
ยคุการก่อตัง้วดัธรรมยุตกินิกายในจงัหวดัอุบลราชธานี อยูใ่นรชัสมยัพระบาทสมเดจ็

พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวัและรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั การเกดิ
ธรรมยตุกินิกายในพืน้ทีเ่มอืงอุบลราชธานี เป็นผลมาจากแนวทางการปกครองบา้นเมอืงและการ
รบัมอืกบัอทิธพิลฝรัง่เศสของสยามในสมยัรชักาลที ่ 5 อทิธพิลดงักล่าวกระทบสยามโดยตรง 
ดว้ยฝรัง่เศสตอ้งการยดึครองเมอืงแถบลุ่มน้ําโขงอยา่งจรงิจงั สยามจงึตอ้งปรบัปรงุการเมอืงการ
ปกครองของเมอืงในแถบลุ่มน้ําโขงอย่างหนกั รวมไปถงึธรรมยตุกินิกายทีเ่มอืงอุบลราชธานีมี
บทบาทสาํคญัหน่ึงในการรบัมอืกบัฝรัง่เศส และสะทอ้นออกมาในลกัษณะสถาปตัยกรรมของวดั
ธรรมยตุกินิกายในอุบลราชธานี ทีป่รากฏขึน้ในยคุสมยัทีม่อีทิธพิลฝรัง่เศส 

รชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัและอิทธิพลตะวนัตก 
ครัน้ถงึสมยัรชักาลที ่ 4 พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัพระองคท์รงเป็น

กษตัรยิท์ีถ่อืไดว้่าปรบัตวัยอมรบัใหท้นัชาตติะวนัตกเป็นพระองคแ์รก เนื่องจากพระองคท์รงรบัรู้
ถงึความยิง่ใหญ่ของชาตติะวนัตกมาตลอด ในพระราชประวตัขิองพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้
เจา้อยูห่วัตัง้แต่เมื่อครัง้ทรงพระเยาว ์พระองคท์รงสนใจศกึษาภาษาต่างประเทศ ทรงรบัขา่วสาร
ไมว่า่จะจากการสอบถามชาวตะวนัตกทีเ่ขา้มาไทยและจากสิง่พมิพด์ว้ยพระองคเ์อง ทาํให้
พระองคเ์ขา้ใจการขบัเคลื่อนไปของโลกจะเป็นไปในลกัษณะใด ฉะนัน้เมือ่ถงึรชัสมยัของพระองค์
จงึเกดิการเปลีย่นแปลงต่างๆ อยา่งมากมาย เพือ่รบัมอืกบัการล่าอาณานิคมจากชาตติะวนัตก 

นอกจากกําลงัมเีหตุการณ์จกัรวรรดนิิยมชาตติะวนัตกต่างๆ ทีเ่ขา้มารกุรานดนิแดน
ทัว่เอเชยีอาคเนย ์ ซึง่สยามเองกถ็กูขนาบขา้งดว้ยการรกุลํ้าจากจกัวรรดนิิยมทัง้ขวาซา้ย ฝ ัง่ขวา
เป็นอทิธพิลองักฤษ ฝ ัง่ซา้ยเป็นอทิธพิลฝรัง่เศส ปญัหาไมไ่ดม้อียูเ่พยีงเท่านัน้ ยงัมคีวามขดัแยง้
ภายในดนิแดนประเทศราชของสยามเอง ทัง้ลาว เขมร รวมไปถงึปญัหาในหวัเมอืงดนิแดนอสีาน 
ซึง่ตกคา้งต่อเน่ืองมาตัง้แต่สมยัตน้กรงุรตันโกสนิทร ์ พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวัมี
วธิกีารจดัการบา้นเมอืงทุกวถิทีาง ทางหนึ่งทีส่าํคญัคอืทรงใชก้ารดา้นศาสนามาชว่ย โดยทรงได้
ธรรมยตุกินิกายเป็นกาํลงัสาํคญั ตามขอ้มลูทางประวตัศิาสตรก์ล็ว้นชีใ้หเ้หน็ความเกีย่วขอ้งของ
การเมอืงและการศาสนาทีม่มีาทุกยคุสมยั เป็นธรรมดาทีก่ารเมอืงใชพ้ลงัดา้นการศาสนาชว่ย
การบา้นเมอืงไมท่างตรงกท็างออ้ม แต่คาํถามทีเ่กดิขึน้คอื ทาํไมพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้
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เจา้อยูห่วัทรงเจาะจงเลอืกธรรมยตุกินิกาย ซึง่เป็นนิกายใหมใ่นสยามทีต่ ัง้ขึน้ในสมยัรชักาลที ่ 3 
นัน้เอง ดงันัน้ในสว่นของประเดน็ขอ้สงสยันี้ มคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งทาํความเขา้ใจในเน้ือหาของ 
“ธรรมยตุกินิกาย” เพือ่ทีจ่ะสามารถนํามาพจิารณาถงึแนวทางการตดัสนิพระทยัขององค์
พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัได ้

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวักบัการปกครองประเทศ 
รชักาลที ่4 ทรงขึน้ครองราชยใ์นวนัที ่2 เมษายน พ.ศ. 2394 ถงึแมพ้ระองคจ์ะครอง

เพศบรรพชติมานานกว่า 27 ปี แต่ดว้ยอุปนิสยัทีท่รงเป็นผูใ้ฝเ่รยีนใฝรู่ ้ ขณะทีผ่นวชอยู่นัน้
พระองคท์รงเรยีนภาษาจากชาวต่างชาตทิีเ่ขา้มาในสยาม รวมถงึไดแ้ลกเปลีย่นความรูแ้ละ
วทิยาการโลกภายนอก ซึง่กล่าวไดว้่าพระองคท์รงอยูใ่นสงัคมชาวผวิขาว1 ทรงรบัหนงัสอื
ต่างประเทศ อกีทัง้ในชว่งทีพ่ระองคท์รงครองวดับวรนิเวศ ไดช้ว่ยราชกจิตดิต่อกบัต่างประเทศ 
เหล่านี้ลว้นทาํใหพ้ระองคเ์ป็นผูม้หีตูากวา้งขวาง ทรงรบัรูก้ารดาํเนินไปของโลก มากกวา่ผูค้นใน
สยามสมยันัน้ทีก่ารศกึษาไมเ่ป็นทีรู่จ้กักนัเลย ตามคาํกล่าวของมสิซสิแอนนา2 ทรงรบัรูถ้งึ
กระแสการล่าอาณานิคมจากประเทศโลกตะวนัตกทีม่มีากขึน้ ซึง่เหล่าประเทศโลกตะวนัออกไม่
สามารถตา้นทานกระแสดงักล่าวไดเ้ลย  เนื่องจากชาตติะวนัตกมกีาํลงัและอาวธุทีท่นัสมยั  
ต่างกนัทีป่ระเทศโลกตะวนัออกทีย่งัคงมเีพยีงกาํลงัและยทุธวธิกีารต่อสูท้ีเ่ก่าลา้หลงั หากไทยตก
อยูใ่นสถานการณ์นัน้กเ็หน็จะไมส่ามารถใชว้ธิกีารเดมิตา้นทานได ้ เมือ่ตระหนกัในจุดน้ีแลว้ 
คราวทีพ่ระองคท์รงเสดจ็ขึน้ครองราชยก์ท็รงดาํเนินนโยบายดา้นการต่างประเทศในทนัท ี ตามที่
มพีระราชดาํรสัไวว้่า “หนทางรอดของเมอืงไทยคอืการทาํใหฝ้รัง่นบัถอื” ซึง่สมเดจ็ฯ กรมพระยา
ดาํรงราชานุภาพทรงนิพนธไ์วใ้นหนงัสอืความทรงจาํ จงึเป็นแนวคดิทีส่ง่ผลใหเ้กดิการ
ปรบัเปลีย่นในสยาม 

พระองคท์รงปรบัปรงุประเทศหวงัใหฝ้รัง่นบัถอื สิง่แรกคอืทรงเดนิหน้าทาํความรูจ้กั
กบัต่างประเทศ หรอืจะเรยีกวา่แสดงตวัใหช้าตมิหาอํานาจรูจ้กั จงึจะถกู  

การปรบัเปลีย่นนี้ดาํเนินไปเพยีงแต่ในเมอืงหลวง อนัเป็นศนูยร์วมในการบรหิาร
ประเทศ สว่นเหล่าหวัเมอืงและเมอืงประเทศราช ในชัน้ตน้นัน้ยงัคงยดึถอืวถิเีดมิอยู ่ แต่สิง่ทีน่่า
สงัเกตคอืพระองคท์รงสนบัสนุนการก่อตัง้ธรรมยตุกินิกายขึน้ในหวัเมอืงหา่งไกล เมือ่กลบัมา
พจิารณาถงึพืน้ฐานการเรยีนรูข้ององคร์ชักาลที ่ 4 ที่ทรงยอมรบัชาตติะวนัตก เป็นไปไดท้ี่
พระองคจ์ะทรงนําวถิทีางบางอย่างทีเ่ป็นผลประโยชน์มาปรบัใช ้ เชน่ประเดน็การใชป้ระโยชน์
จากศาสนา โดยมากแลว้การเขา้มาของชาตติะวนัตก มกัจะสง่บาทหลวงหรอืครสูอนศาสนาเขา้

                                                           
1 ส.ธรรมยศ, เรค็ซ ์ (Rex) Siamen Sium หรอื พระเจ้ากรงุสยาม พมิพค์รัง้ที ่ 2 

(กรงุเทพฯ: มตชิน, 2547), 275. 
2 เรือ่งเดยีวกนั. 
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มาในพืน้ทีเ่หล่านัน้ก่อน โดยอา้งหลกัทีว่า่เขา้มาเพือ่เผยแผศ่าสนา ซึง่การเขา้มาเช่นนี้นับเป็น
สนัตวิธิ ี เพราะไมไ่ดม้เีหตุผลการมาทาํรา้ยใดๆ การต่อตา้นจงึเกดิขึน้น้อย ดงันัน้ขอ้ดใีนวธิกีาร
ดงักล่าวคอืสามารถเขา้ถงึประชาชนในพืน้ทีไ่ดท้ัว่ถงึ เปรยีบดงัเป็นการชมิลางเพือ่ตรวจสอบคน
ในพืน้ที ่ อกีทัง้เป็นการสรา้งความคุน้เคยและความไวใ้จใหเ้กดิขึน้กบัคนในพืน้ที ่ วธิกีารดงักล่าว
พระองคท์รงเผชญิดว้ยตวัเองเนื่องจากทรงเรยีนรูว้ชิาการแปลกใหมใ่ดๆ กบัหมอสอนศาสนา
ดว้ยพระองคเ์อง จงึทรงเลง็เหน็ผลดใีนวธิกีารนัน้ จากเหตุผลทีไ่ดก้ล่าวมาทาํใหต้คีวามไดว้า่ 
พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงใชธ้รรมยตุกินิกายซึง่เป็นองคก์รดา้นศาสนา ปทูาง
ชว่ยในงานดา้นการเมอืงการปกครอง ตามวถิทีางของชาวชาตติะวนัตก ถงึแมต้ามวถิทีางของ
สยามเองกใ็ชศ้าสนาชว่ยการเมอืงเช่นกนั แต่วธิกีารนัน้เน้นเฉพาะบรเิวณศนูยก์ลางการปกครอง 
จงึเกดิขึน้ในเมอืงหลวงเป็นหลกั สว่นในระดบัพืน้ถิน่อยา่งหวัเมอืงและเมอืงประเทศราชแลว้ จะ
ใหอ้สิระในแต่ละพืน้ทีส่ามารถใชว้ถิกีารปกครองตามแนวทางของแต่ละทอ้งถิน่เอง สว่นการได้
อาํนาจเหนือหวัเมอืงและเมอืงประเทศราชตามวธิกีารของสยามอยูท่ีค่น ซึง่มคีา่เป็นสว่ยและ
กาํลงัพล 

ขณะเดยีวกนัพระองคย์งัทรงใหอ้าํนาจปกครองแก่เจา้เมอืง ในหวัเมอืงและเมอืง
ประเทศราชอยู ่ทรงใชศ้าสนานําทางเขา้สูพ่ืน้ทีอ่นัหา่งไกลเหล่านัน้ ดงัวถิทีางแบบตะวนัตกดว้ย
การปลกูฝงัและเชื่อมโยงประชากรเหล่านัน้กบัศนูยก์ลางโดยตรง โดยไมต่อ้งผา่นตวัเจา้เมอืงดงั
วถิเีดมิ วธิดีงักล่าวจงึเป็นการสรา้งความจงรกัภกัดหีรอืนบัถอื (ใกลช้ดิ) ระหวา่งประชาชนทีอ่ยู่
หา่งไกลกบักษตัรยิผ์ูป้กครองจากสว่นกลาง เปลีย่นจากการใชก้าํลงัขูเ่ขน็ตามวถิทีางเดมิ ซึง่มี
โอกาสทีเ่มอืงเหล่าน้ีจะเอาใจออกหา่งไดง้่ายมาก เพยีงแคเ่จา้เมอืงไมส่วามภิกัดิเ์ท่านัน้กจ็บ แต่
หากดาํเนินการตามวถิทีางใหมป่ระหน่ึงการไดใ้จประชาชน เมือ่ประชาชนผกูพนักบักษตัรยิข์อง
สยามโดยตรงแลว้กเ็ป็นไปไดย้ากทีจ่ะตดัขาดความจงรกัภกัดกีบัสยามนัน้ ประหน่ึงมสีายเชือ่ม
หลายสายหากมสีกัสายทีข่าดไปกย็งัมอีกีหลายกาํลงัทีย่งัเชือ่มโยงกนัอยูน่ัน่เอง 

ลกัษณะการปกครองในพืน้ท่ีลุ่มน ้าโขงสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หวั 

เมอืงประเทศราชนัน้ทรงใหป้กครองตามแบบดัง้เดมิของตนไมว่่าจะลาวหรอืเขมร 
คอืใหอ้สิระในการปกครองเตม็ที ่ แต่สิง่สาํคญัทีส่ยามถอืเอาเป็นอาํนาจเหนือกว่าคอืทัง้ลาวและ
เขมรตอ้งถวายเครือ่งราชบรรณาการ (ตน้ไมเ้งนิตน้ไมท้อง) ใหแ้ก่สยาม โดยประเทศราชลาวสง่
ให ้ 3 ปีครัง้ สว่นประเทศราชเขมรตอ้งสง่ใหทุ้กปี และกษตัรยิท์ีจ่ะขึน้ปกครองเมอืงประเทศราช
นัน้ตอ้งไดร้บัการอนุมตั ิ แต่งตัง้จากกษตัรยิส์ยามเสยีก่อน ซึง่แสดงออกถงึสทิธิข์องกษตัรยิ์
สยามทีเ่หนือกว่าประเทศราชอยา่งเด่นชดั  

สว่นหวัเมอืงในแถบอสีาน สยามกใ็หอ้สิระในรปูแบบการปกครองเช่นกนั และโดย
สว่นมากแลว้จะเป็นลกัษณะการปกครองแบบ อาญา 4 อนัเป็นรตีเดมิทีไ่ดร้บัมาจากราชสาํนกั
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เวยีงจนัทน์ เนื่องจากเมอืงทีต่ ัง้ขึน้ใหมใ่นแถบอสีาน สว่นมากแลว้มกัเกดิมาจากเหล่าขนุนาง
จากลาวเวยีงจนัทน์ สว่นอาํนาจในการปกครองแน่นอนว่าขึน้ต่อสยาม เนื่องจากเมอืงเหล่านี้
ตัง้ขึน้ไดด้ว้ยการยนิยอมของกษตัรยิส์ยาม เป็นดัง่การเขา้มาพึง่และอยูใ่นความคุม้ครองของ
สยาม สว่นสิง่ทีค่ํา้ประกนัในความจงรกัภกัดกีค็อืหวัเมอืงเหล่าน้ีตอ้งทาํการดืม่น้ําพพิฒัสตัยาปี
ละ 2 ครัง้ และการทีก่ษตัรยิใ์หส้ทิธิเ์จา้เมอืงปกครองอยา่งอสิระ สง่ผลใหม้สีาํนึกในพระมหา
กรณุาธคิณุ กเ็ป็นดัง่การผกูใจของเจา้เมอืงเหล่านัน้ไวก้บัราชสาํนกัสยาม  

สว่นเรือ่งของการพระศาสนากเ็ป็นไปในแนวทางดงัเชน่การปกครอง คอืราชสาํนกั
สยามใหห้วัเมอืงและเมอืงประเทศราชเหล่านี้ปกครองตามรปูแบบดัง้เดมิของแต่ละพืน้ที ่ แต่
ไมใ่หอ้าํนาจการตัง้ผูนํ้าศาสนาในพืน้ทีแ่ก่เจา้เมอืงหรอืใคร กษตัรยิส์ยามจะทรงเป็นผู้
พระราชทานตาํแหน่งนัน้ใหแ้ก่พระสงฆเ์พือ่ควบคมุดแูลการศาสนาในพืน้ทีใ่ดๆ ดว้ยพระองคเ์อง 
รชักาลที ่ 4 ทรงสนบัสนุนการเผยแพรธ่รรมยตุกินิกายเขา้ในพืน้ทีป่ระเทศราช แตส่ว่นของหวั
เมอืงในพืน้ทีอ่สีานทีม่กีารตัง้เมอืงขึน้ใหม่อยา่งมากมายนัน้ เหตุใดจงึทรงเลอืกให้
ธรรมยตุกินิกายตัง้ขึน้ทีอุ่บลราชธานีเป็นทีแ่รก ก่อนจะขยายสูเ่มอืงประเทศราชเสยีอกี 

เหตปัุจจยัในการตัง้ธรรมยติุกนิกายขึน้ท่ีเมอืงอบุลราชธานี มดีงันี้  
1. ตาํแหน่งทีต่ ัง้ของเมอืงอุบลราชธานี ซึง่ถอืเป็นจุดยทุธศาสตรข์องไทย ซึง่ตัง้อยู่

ใกลก้บัประเทศราชเมอืงลาวใตซ้ึง่กค็อืจาํปาศกัดิ ์และใกลก้บัประเทศราชเมอืงเขมร 
2. เป็นเมอืงใหญ่มชีนชัน้ผูนํ้าทีม่คีวามสามารถ และมคีวามจงรกัภกัดตี่อราชสาํนกั

สยามเหน็เป็นทีป่ระจกัษ์มาโดยตลอด  
3. การตัง้สิง่ใหมท่ีไ่มคุ่น้ชนิในพืน้ทีอ่นัหา่งไกลนัน้ มคีวามเสีย่งทีผู่ค้นในพืน้ทีจ่ะ

ต่อตา้น แต่ในเมอืงอุบลราชธานีนี้มชีนชัน้ผูนํ้าทีจ่งรกัภกัดตี่อราชสาํนกัไทย จงึเป็นทีแ่น่ใจวา่
ยอ่มไดร้บัการสนบัสนุนจากชนชัน้นําอยา่งแน่นอน 

4. พระสงฆท์ีพ่ระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวัทรงแต่งตัง้ ใหนํ้า
ธรรมยตุกินิกายไปประดษิฐานไว ้ ณ อุบลราชธานีนัน้ เป็นพระลกูศษิยต์ัง้แต่แรกตัง้คณะ
ธรรมยตุกินิกายซึง่เป็นคนอุบลราชธานี ขอ้แรกมัน่ใจไดใ้นความเขา้ใจในธรรมยตุกินิกายอยา่ง
ชดัเจนถ่องแท ้ อกีขอ้องคร์ชักาลที ่ 4 ทรงตอ้งมคีวามวางใจและเชือ่มัน่ในความสนิทใจกบัพระ
พนัธุโล (ด)ี และพระเทวธมัม ี (มา้ว) ผูท้ีพ่ระองคส์ง่ไปอยา่งมาก รวมไปถงึพระทัง้ 2 รปู อยูใ่น
ตระกลูทีท่าํงานราชการปกครองเมอืงอุบลราชธานี ซึง่เป็นอกีแรงทีแ่น่ใจไดว้า่จะไดร้บัการ
สนบัสนุนจากคนในพืน้ทีอ่ยา่งแน่นอน  

ทัง้สีป่จัจยัดงักล่าว มคีวามเขม้แขง็พอจะเป็นแรงสนบัสนุนอนัมเีหตุผล ให้
พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงใชศ้าสนาอนัเป็นเสน้เลอืดใหญ่ในการดาํรงชวีติ 
เลอืกก่อตัง้ธรรมยตุกินิกายไว ้ ณ อุบลราชธานีเป็นแหง่แรกของพืน้ทีใ่นลุ่มน้ําโขง ทีจ่ะเป็น
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สถาบนัสาํคญัเพือ่ชว่ยในการจดัการดแูลกจิการทางการเมอืงการปกครอง ธรรมยตุกินิกายจงึได้
ดาํรงอยูใ่นพืน้ทีอ่สีาน 

สภาวการณ์บา้นเมอืงอบุลราชธานีในปี พ.ศ. 2394 – 2452  
โครงสรา้งทางสงัคมภายในเมอืงอุบลราชธานีขณะนัน้ ประกอบไปดว้ย กลุ่มเจา้เมอืง 

ขา้ราชการ ไพร ่พระสงฆ ์และขา้ทาส โดยสยามปกครองผา่นตวัแทนคอืเจา้เมอืง 
 

 

ภาพที ่15  โครงสรา้งตาํแหน่งขา้ราชการหวัเมอืง (ก่อนการปฏริปูการปกครอง) 
ทีม่า: กองจดหมายเหตุแหง่ชาต ิ เอกสารรชักาลที ่5 สมดุพเิศษ 9/259 สาํเนาหางวา่ว ทา้วเพยี
กรมการและเลกสว่ย เงนิสว่ยเมอืงอุบล จ.ศ. 12453 
                                                           

3 วโิรจน์  หบีแกว้, “โครงสรา้งสงัคม การเมอืงและการปกครอง ของหวัเมอืงอสีาน 
บรเิวณลุ่มแมน้ํ่าชตีอนล่าง ระหวา่ง พ.ศ. 2325 – 2443” (เอกสารประกอบการสมัมนาทาง
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ปญัหาทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีป่ระเทศราชเมอืงเขมรนัน้มอียู่ไมค่ลีค่ลาย สบืเน่ืองมาจาก
ภมูหิลงัทางการเมอืงในเขมรเกดิสงครามกลางเมอืงทาํใหไ้มม่คีวามสงบเลย อกีทัง้เขมรถกูแยง่
ชงิเขา้ครองพืน้ทีร่ะหวา่งไทยกบัเวยีดนามมาโดยตลอด นัน่เป็นอกีเหตุผลหน่ึงในปญัหาของ
เขมร เน่ืองจากต่างฝา่ยกถ็อืเอาเขมรเป็นประเทศราชของตน เขมรซึง่ตอ้งสง่เครือ่งราช
บรรณาการใหก้บัทัง้ฝา่ยไทยและฝา่ยเวยีดนาม (โดยสง่ใหไ้ทยทุกปีและสง่ใหเ้วยีดนามในทุก 3 
ปี)  ไมม่คีวามชดัเจนในผูถ้อือํานาจเหนือเขมร เขมรจงึอยูใ่นสถานะลาํบากทีจ่ะทาํใหเ้มอืงสงบ 
เพราะสถานะดงักล่าวพรอ้มจะทาํใหเ้กดิการจลาจลหรอืกบฏไดเ้สมอ  

สว่นปญัหาในเมอืงประเทศราชลาวและพืน้ทีแ่ถบอสีาน ไดถ้กูจดัการใหบ้างเบาลง
ไปอยา่งมากแลว้ ณ ชว่งเวลานัน้ จากเดมิทีส่ถานการณ์ความไม่สงบเรยีบรอ้ยมปีรากฏอยา่ง
ต่อเน่ือง นบัตัง้แต่เมือ่ไทยเขา้ปกครองพืน้ทีแ่ถบน้ีอย่างจรงิจงักค็อืปญัหากบฏทีม่อียูเ่นืองๆ ซึง่
โดยสว่นมากแลว้เกดิจากความไมพ่อใจของคนพืน้เมอืงทีถ่กูจดัการและควบคมุ ความไม่พอใจ
ของคนพืน้ถิน่น้ีเองทีเ่ป็นตวัก่อปญัหาต่อความไมส่งบของพระราชอาณาจกัร ซึง่ปญัหากบฏที่
มกัเกดิขึน้นัน้ถกูจดัการไปอยา่งเดด็ขาดเมือ่ครัง้เกดิกบฏเจา้อนุวงศใ์นสมยัรชักาลที ่ 3 ซึง่ถอื
เป็นกบฏครัง้ใหญ่ โดยหลงัจากทีถ่กูราชสาํนกัสยามปราบปรามลง ผลต่อเนื่องกเ็กดิขึน้อยา่ง
กวา้งขวางทัง้ต่อผูค้นและต่อการจดัการปกครองของสยามในแถบลุ่มน้ําโขงดงักล่าว ผลของ
กบฏเจา้อนุวงศ ์ทาํใหค้นในแถบพืน้ทีน่ี้เหน็เป็นรปูธรรมอยา่งจรงิจงัวา่เจา้ลาวอยูใ่ตก้ารปกครอง
สยามเพราะแพก้ารรบ คนทีต่ ัง้ถิน่ฐานในแถบนี้อนัมเีชือ้สายจากเวยีงจนัทน์หรอืลาวเก่านัน้ก็
เขา้ใจในสาํนึกอยา่งชดัเจนเลยวา่ไทยเป็นผูป้กครองตน ทาํใหก้บฏเลก็กบฏน้อยไมก่ลา้มอีกี
เนื่องจากเหน็ตวัอยา่งของกบฏใหญ่ครัง้เจา้อนุวงศซ์ึง่ยงัพา่ยแพแ้ก่สยาม สว่นการปกครองของ
สยามเมือ่สามารถปราบการต่อตา้นของเจา้อนุวงศส์าํเรจ็ กท็าํใหส้ามารถเขา้มาจดัการการ
ปกครองพืน้ทีเ่มอืงในแถบนี้ใหช้ดัเจนและจรงิจงักวา่ทีเ่ป็นมา ซึง่ในรชัสมยัก่อนหน้าน้ีสยามมี
นโยบายสนบัสนุนการตัง้เมอืงขึน้ในพืน้ทีแ่ถบอสีานนบัตัง้แต่รชักาลที ่ 2 และหลงัจากการปราบ
กบฏเจา้อนุวงศล์งดงักล่าว รชักาลที ่ 3 ไดใ้หก้ารสนบัสนุนอยา่งมากแก่ผูท้ีก่่อตัง้เมอืงขึน้ใหม ่
นโยบายดงักล่าวสบืทอดมาจนรชักาลที ่ 4 ครองราชย ์ การดาํเนินนโยบายน้ีต่อเนื่องถงึ 3 
รชักาลกเ็พือ่ตอ้งการใหเ้มอืงในฝ ัง่ขวาแมน้ํ่าโขงแขง็แกรง่ เป็นกาํแพงทางดา้นตะวนัออกแก่
สยาม ซึง่นโยบายน้ีไดร้บัการสนบัสนุนจากกลุ่มเจา้เมอืงใหมเ่ป็นอยา่งด ี ดงันัน้จงึพบวา่การ
ขยายตวัของเมอืงทีเ่กดิในภาคอสีานนัน้ไม่ไดเ้ป็นเมอืงทีเ่กดิขึน้เองโดยธรรมชาต ิ หากแต่เป็น

                                                                                                                                                                        

วชิาการ อสีานศกึษา ประวตัศิาสตร ์ การเมอืง เศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรม ณ หอ้งประชมุ
อาคาร 8 วทิยาลยัครมูหาสารคาม, 11 – 12 ธนัวาคม 2529), 394.  
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เมอืงทีเ่กดิขึน้ดว้ยเหตุผลทางการเมอืง4 และเป็นทีน่่าสงัเกตวา่เมือ่พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้
เจา้อยูห่วัทรงขึน้ครองราชย ์ กไ็ดใ้หก้ารสนบัสนุนจากชนชัน้ปกครองของเมอืงอุบลราชธานีใน
การก่อตัง้วดัธรรมยตุกินิกายไปพรอ้มกบัการตัง้บา้นเมอืงขึน้ในพืน้ทีแ่ถบนี้ดว้ยเช่นกนั ดงันัน้
การเผยแผธ่รรมยตุกินิกายเขา้มาในภาคอสีาน ทีเ่มอืงอุบลราชธานีจงึมน้ํีาหนกัเพราะเหตุผล
ทางการเมอืงดว้ย 

มหีลกัฐานระบวุ่าเจา้นายเขมรบางองคต์อ้งลีภ้ยัการเมอืง มาอาศยัอยูใ่นเมอืงสยาม
เนืองๆ พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงโปรดฯ โปรดใหเ้จา้นายเขมรทีป่รารถนาจะ
ผนวชไดผ้นวชและจาํพรรษาอยูท่ีว่ดับวรนิเวศ เมือ่จะนิวตักิลบัเขมรกท็รงพระราชทาน
พระไตรปิฎกและโปรดฯ ใหพ้ระสงฆธ์รรมยตุกินิกายเป็นผูนํ้าไป พระสงฆจ์ากธรรมยตุกินิกาย
จงึมโีอกาสไดไ้ปเผยแผ่กบัคณะและกระชบัความสมัพนัธ์ ตลอดจนสัง่สอนประชาชนชาวเขมร 
นอกเหนือจากทีแ่ต่ก่อนมพีระสงฆจ์ากมหานิกายเคยไปเผยแผม่าแลว้ อนัเป็นตวัอย่างทีช่ดัเจน
ทีอ่งคก์ษตัรยิใ์ชศ้าสนาชว่ยเหลอืดา้นการเมอืง  

และกรณีของหวัเมอืงในดนิแดนอสีาน มกีารก่อตัง้วดัธรรมยุตกินิกายขึน้เช่นกนั ซึง่
วเิคราะหไ์ดว้่าพระองคท์รงใชศ้าสนาชว่ยการเมอืงทีก่าํลงัวุน่วายอยู ่ อนัดนิแดนในแถบน้ีเตม็ไป
ดว้ยการเกดิกบฏขึน้อย่างต่อเน่ือง เมือ่พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัปกครองบา้นเมอืง
พระองคท์รงพยายามแกไ้ขปญัหาและลดทอนความขดัแยง้ โดยทรงเลอืกใชศ้าสนาแนว
ธรรมยตุกินิกายเป็นสว่นชว่ยสรา้งความผกูพนั  

ระยะการขยายตวัธรรมยตุกินิกายในยคุที ่ 1 นี้ บา้นเมอืงในพืน้ทีเ่ขตอุบลราชธานี 
เทยีบไดก้บัปจัจุบนันัน้กนิพืน้ทีจ่งัหวดัอุบลราชธานี จงัหวดัยโสธร และจงัหวดัอาํนาจเจรญิ 

ภาพที ่16  แผนทีอ่สีานแสดงเขตเมอืงเก่าอุบลราชธานกีบัปจัจุบนั 
                                                           

4 ดารารตัน์  เมตตารกิานนท,์ “พฒันาการทางประวตัศิาสตรข์อง “ทอ้งถิน่นิยม” และ 
“ภมูภิาคนิยม” ในอสีานชว่งก่อนการเปลีย่นแปลงการปกครอง พ.ศ.2475,” สารธรรมศาสตร ์
26, 2 (พฤษภาคม – สงิหาคม 2543): 22. 
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ตลอดรชัสมยัในรชักาลที ่ 4 (พ.ศ. 2394 - 2410) องคพ์ระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้
เจา้อยูห่วัทรงพยายามแกไ้ขปญัหาการพยายามยดึครองเขมรของชาตฝิรัง่เศสอยา่งมุง่มัน่ ทาํให้
พืน้ทีแ่ถบราบลุ่มแมน้ํ่าโขงของไทยในสมยันัน้ ยิง่ถกูเน้นความสนใจมากขึน้อย่างมากจากราช
สาํนกัสยามอย่างหลกีเลีย่งไมไ่ด ้ ขอ้พพิาทระหวา่งสยามกบัฝรัง่เศสในดนิแดนเขมรจบลงดว้ย
การทีส่ยามเสยีสทิธิใ์นการปกครองเขมรฝา่ยนอก5ไปในปี พ.ศ. 2410  แตป่ญัหากย็งัไมจ่บลง
เพยีงเท่านัน้ กลบักลายเป็นวา่พืน้ทีล่าวลา้นชา้งและอสีานตกอยูใ่นสภาวการณ์ทีไ่มม่ ัน่คงเรือ่ง
ดนิแดน หลงัจากฝรัง่เศสเขา้ยดึครองญวนและเขมรเป็นอาณานิคมไดต้ามลําดบั กม็ุง่นโยบาย
การขยายอํานาจของตนเขา้สูส่ยามทนัที6 โดยหมายจะเขา้ยดึครองลาวในลาํดบัถดัมา เพือ่
มุง่หวงัผลประโยชน์ดา้นพาณิชย ์ ตดิต่อคา้ขายกบัจนีตอนใตโ้ดยอาศยัลาํน้ําโขงเป็นเสน้ทาง
เชือ่มโยงนัน้ สง่ผลใหส้ยามตื่นตวัเขา้ปกป้องดนิแดนแถบน้ีอยา่งมาก โดยในปี พ.ศ. 2402 
พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงโปรดเกลา้ฯ ใหเ้จา้พระยายมราช (แกว้) เมือ่ครัง้ยงั
เป็นเจา้พระยากาํแหงสงครามเจา้เมอืงนครราชสมีาเป็นขา้หลวงแมก่องสกั ออกไปตัง้กองสกัเลก
ในหวัเมอืงลาวตะวนัออก อยูท่ีเ่มอืงยโสธร โดยใชเ้วลาสามปีจงึแลว้เสรจ็7 ในเมือ่ขณะนัน้สยาม
ครอบครองดนิแดนลาวทีม่ลีาํน้ําโขงไหลผ่าน จงึจาํตอ้งปะทะกบัฝรัง่เศสในเรือ่งดนิแดน 

อีสานสมยัรชักาลท่ี 5 
ภาวะยดืเยือ้กระทัง่ปี พ.ศ. 2411 เขา้สูร่ชัสมยัของพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้

เจา้อยูห่วั รชักาลที ่ 5 พระองคท์รงดาํเนินงานตามรอยพระราชบดิา บา้นเมอืงมกีารปรบัตวัเพือ่
รบัมอืกบัชาตติะวนัตกอยา่งมาก ทรงปรบัปรงุประเทศหลายดา้น ถงึแมร้ะยะ 5 ปีแรก ทีพ่ระองค์
ทรงครองราชย ์ มผีูส้าํเรจ็ราชการแผ่นดนิ พระองคไ์มท่รงมพีระราชอาํนาจในการบรหิาร
บา้นเมอืงอยา่งแทจ้รงิ8 แต่ชว่งเวลาดงักล่าวนัน้ กไ็ดโ้อกาสไปศกึษาและทอดพระเนตรวธิกีาร
จดัการปกครองตามแบบตะวนัตกในหลายประเทศ โดยในปี พ.ศ. 2413 เสดจ็ประพาสบะเตเวยี 
เมอืงขึน้ของฮอลนัดา และสงิคโปรเ์มอืงขึน้ขององักฤษ รวมทัง้ในปีถดัมาไดเ้สดจ็ประพาส 
อนิเดยีเมอืงขึน้ขององักฤษเพิม่ เหล่านี้ลว้นสง่ผลต่อการปรบัปรงุสยามใหท้นัต่างชาต ิ โดย

                                                           
5 เขมรฝา่ยนอก คอืพืน้ทีก่าํพชูาในปจัจุบนัยกเวน้ เขมรฝา่ยใน อนัไดแ้ก่ พืน้ทีฝ่ ัง่

ขวาแมน้ํ่าโขงของกมัพชูา 
6 เตมิ  สงิหษัฐติ, ฝัง่ขวาแมน่ ้าโขง (พระนคร: คลงัวทิยา, 2499), 338. 
7 ด ู ระลกึ  ธานี, อบุลราชธานีในอดีต (2335 – 2475) (กรงุเทพฯ: รุง่เรอืงสาสน์

การพมิพ,์ 2524), 59. 
8 เรือ่งเดยีวกนั. 97. 
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ชว่งแรกนัน้มกีารปรบัเปลีย่นเกดิขึน้ในวงเฉพาะราชสาํนกัเท่านัน้9 แต่เมือ่ พ.ศ. 2416 พระองค์
ทรงบรรลุนิตภิาวะ และไดท้รงออกผนวชตามโบราณราชประเพณีเรยีบรอ้ย ในปีเดยีวกนันัน้เอง
ไดม้พีธิบีรมราชาภเิษกขึน้อกีครัง้10 พระองคจ์งึไดร้บัอาํนาจในการบรหิารบา้นเมอืงอยา่งเตม็ที ่
ทาํใหพ้ระองคไ์ดจ้ดัระเบยีบในสงัคมใหมเ่พือ่ใหส้อดคลอ้งกบัวฒันธรรมตะวนัตกทีเ่รยีกว่าเจรญิ
กวา่ เพือ่ขจดัเหตุทีช่าตติะวนัตกจะใชอ้า้งถงึความไมเ่จรญิเขา้ยดึครองสยามนัน่เอง สยามจงึได้
ทนัสมยัขึน้ตามพระราชประสงค ์ พระองคท์รงปฏริปูการปกครองรฐัจากระบบราชาธปิไตยเป็น
สมบรูณาญาสทิธริาช ทีเ่อือ้ใหอ้าํนาจทางการเมอืงทัง้หมดในประเทศรวมศนูยอ์ยูส่ว่นกลางที่
องคพ์ระมหากษตัรยิ ์โดยพระองคใ์ชว้ธิกีารบรหิารแบบแยกสว่นเป็นส่วนกลางกบัสว่นภมูภิาค11 

การรบัมอืกบัฝรัง่เศสของสยามเป็นความพยายามในทุกวถิทีาง ทีจ่ะรกัษาไวซ้ึง่สทิธิ
ครอบครองในอาณาเขตทีม่เีหนือดนิแดนลาว ทีแ่มก้ระทัง่คนของฝรัง่เศสเองกเ็ขา้ใจในสทิธิ ์
ดงักล่าว12 กลบัถูกปฏเิสธดว้ยคนของฝรัง่เศสทีห่วงัประโยชน์แก่เมอืงแม่ เนื่องมาจากลาวมี
แมน้ํ่าโขงไหลผา่น ซึง่จากขอ้มลูทีฝ่ร ัง่เศสกาํลงัทาํการสาํรวจดนิแดนดงักล่าวอยู่นัน้ อาจเป็นไป
ไดท้ีล่าํน้ําโขงจะกลายเป็นเสน้ทางสาํคญัทางพาณิชย ์ ทีส่ามารถใชส้ญัจรคา้ขายกบัจนีตอนใต้
และอนิโดจนีไดน้ัน่เอง โดยโอบาเรต ์ ซึง่เป็นคนในรฐับาลฝรัง่เศสกย็งัยอมรบัต่อสถานะทีส่ยาม
ครอบครองลาวดงักล่าว ดงัมเีหตุการณ์หน่ึงใน พ.ศ. 2408 หลงัจากทีเ่ขมรตกเป็นของฝรัง่เศส
โดยพฤตนิยั กเ็กดิสญัญาระหว่างสยามกบัฝรัง่เศส ฉบบัวนัที ่14 เมษายน พ.ศ. 2408 แต่ชาสลู 
โลบาต ์ ไมเ่หน็ชอบดว้ยกบัมาตราที ่ 4 ซึง่เป็นขอ้ความอนับง่ชีส้ถานะของลาวมนียัวา่เป็นเมอืง
ในเขตปกครองของสยาม (ประเมนิไดว้า่สยามมคีวามหวาดหวัน่ในการจะเขา้ครอบครองดนิแดน
ลาวนัน้แลว้) แต่ ชาสล ู  โลบาต ์ไมย่อมรบัต่อขอ้ความดงักล่าว เพราะจะเป็นขอ้ความทีก่าํหนด
สทิธิข์องลาว ซึง่จะเป็นผลใหฝ้รัง่เศสไมส่ามารถแสวงหาผลประโยชน์จากลาวได ้ฉะนัน้ในทศันะ
ของฝรัง่เศสแลว้ลาวจะตอ้งเป็นดนิแดนอสิระ ดงันัน้ชาสล ู โลบาต ์ จงึยนืกรานในความคดิเหน็
                                                           

9 ด ู ประไพ  รกัษา, “ผลของการเสดจ็ประพาสของพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้
เจา้อยูห่วัทีม่ผีลต่อการปรบัปรงุประเทศใหท้นัสมยั (พ.ศ. 2411 – 2453)” (ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม. 
มศว. ประสารมติร, 2522). 

10 เรือ่งเดยีวกนั. 98. 
11 สมคดิ  จริะทศันกุล, โชตมิา  จตุรวงศ ์ และชาญวทิย ์  สรรพศริ,ิ รปูแบบทาง

สถาปัตยกรรมของวดัในพระพทุธศาสนาในชุมชนท้องถ่ิน (นครปฐม:โรงพมิพม์หาวทิยาลยั
ศลิปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร,์ 2547), 400.  อา้งจาก ธดิา  สาระยา, สยามมินทร ์
ป่ินธเรศ เจ้าจลุจอมจกัรเอย (กรงุเทพฯ : ดา่นสทุธาการพมิพ,์ 2540), 91. 

12 ด ู เพญ็ศร ี  ดุ๊ก, ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศไทย (สยาม) กบัประเทศ
ฝรัง่เศสในคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 ตามเอกสารของกระทรวงการต่างประเทศ (กรงุเทพฯ: 
ราชบณัฑติยสถาน, 2539). 
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ของตน และเรยีกรอ้งใหด้รแูอง เดอ ลุส หาทางตดัขอ้ความทุกตอนทีเ่กีย่วกบัลาว แต่โอบาเรตก์็
พยายามชีแ้จงใหร้ฐับาลของตนเหน็วา่ขอ้ความนัน้ถกูตอ้งและตรงกบัความจรงิ เขาเหน็ว่าทีจ่ะ
ไมร่บัรูส้ทิธขิองไทยเหนือลาวนัน้เป็นไปไมไ่ดด้งัทีเ่ขาไดอ้ธบิายไวว้า่ “ดนิแดนเกอืบครึง่หนึ่งของ
ไทยเป็นประเทศลาว นครหลวงของลาว คอื เชยีงใหมก่อ็ยูใ่ตป้กครองของกรมหลวงวงศาฯ ณ 
กรงุเทพฯ”13 ในอกีแงห่นึ่งจากเหตุการณ์ขา้งตน้ กเ็ป็นสิง่ยนืยนัไดเ้ป็นอยา่งดถีงึความมุง่หมาย
เขา้ครอบครองลาวของฝรัง่เศส  

ในเมือ่การอา้งสทิธิท์ีส่ยามมโีดยแทน้ัน้ดจูะไมเ่ป็นผล สยามจงึดาํเนินรอยตาม
รปูแบบของฝรัง่เศส คอืการออกสาํรวจพระราชอาณาเขตและทาํแผนที ่เพือ่ใชร้ะบอุาณาเขตของ
สยามใหเ้หน็เป็นหลกัฐาน ซึง่เป็นหลกัการสากลอนัเป็นทีย่อมรบักนั ในคราวนัน้รฐับาลสยามได้
สง่พระวภิาคภวูดลไปทาํการสาํรวจพรอ้มกบัพลตรพีระยาสรุศกัดิม์นตร ีในคราวเดยีวกนักบัทีไ่ป
ปราบฮ่อครัง้ที ่ 214 ในปี พ.ศ. 2418 แต่กช็า้กว่าฝรัง่เศสอยูน่าน ซึง่ทางฝรัง่เศสนัน้ไดม้กีาร
สาํรวจแผนทีแ่ถบลุ่มน้ําโขงต่อเนื่องมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2403 โดยคณะของดคูาร ์ เดอ ลาเกร ดาร ์
ฟอย ์ เรนยารท์ และดร.อารม์งัค ์ สาํรวจจนถงึปี พ.ศ. 2423 จนกระทัง่ภายหลงัอกี 6 ปี คอืปี 
พ.ศ. 2429 จงึมคีณะของเมอรส์เิออร ์ปาว ีมาทาํการสาํรวจต่อ 

 

                                                           
13 Lettre d’ Aubaret a Drouyn de Lhuys le 10 novembre 1865, “Siam,” T.III. 
14 เตมิ  สงิหษัฐติ, ฝัง่ขวาแมน่ ้าโขง, 338. 
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ภาพที ่17  แผนทีแ่สดงขอบเขตการปกครองของสยามและเขตประเทศอาณานิคมองักฤษและ

ฝรัง่เศส พ.ศ. 2423 (ค.ศ. 1886) 
ทีม่า: http://www.oknation.net/blog/print.php?id=283393  เขา้ถงึเมือ่  18 มนีาคม 2557 
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ในชว่งศกึฮ่อนัน้ฝรัง่เศสถอืโอกาสสง่กองกาํลงัมารว่มปราบปรามจนีฮ่อดว้ย โดยถอื
ตนวา่เป็นตวัแทนจากเวยีดนาม เพือ่หาทางเขา้แทรกแซงสถานการณ์ หวงัผลประโยชน์ที่
ฝรัง่เศสเหน็วา่ตนจะไดร้บัทางการคา้พาณิชยด์งัทีไ่ดก้ล่าวไวแ้ลว้ ยงัมนียัยะถงึการแสดงอทิธพิล
เหนือดนิแดนบรเิวณลุ่มน้ําโขง เพือ่แยง่ชงิลาวจากสยามหลงัจากทีไ่ดเ้ขมรไปแลว้  

อกีวธิกีารหน่ึงทีส่ยามไดป้รบัใชเ้พือ่รบัมอืกบัฝรัง่เศสคอื ราวปี พ.ศ. 2425 
พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงแต่งตัง้ขา้หลวงจากกรงุเทพฯ ออกมาอยูป่ระจาํ
ต่างพระเนตรพระกรรณ ตามหวัเมอืงชายแดนปลายพระราชอาณาเขตเหล่านี้ แต่กไ็ม่ไดก้ําหนด
อาํนาจหน้าทีแ่ละแบง่แยกเขตการปกครองของขา้หลวงอย่างจรงิจงั15 ซึง่ขอบเขตทีไ่มแ่น่นอน
นัน้เองทีท่าํใหเ้กดิกรณีพพิาทเรือ่งอาํนาจของขา้หลวงแต่ละคนทบัซอ้นกนัขึน้ นัน่เป็นปญัหา
สว่นหน่ึงทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีก่ารปกครองในดนิแดนอนัหา่งไกลจากกรงุเทพฯ ดงันัน้ในปี พ.ศ. 
2433 พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัจงึไดม้สีารตรา โปรดเกลา้ฯ ใหจ้ดัราชการ
บรหิารสว่นภมูภิาคขึน้ใหม ่ โดยรวมหวัเมอืงเอก โท ตร ี และจตัวาเขา้ดว้ยกนั แลว้จดัแบง่ใหม่
โดยแบง่ออกเป็นกองใหญ่ใหข้า้หลวงดแูล และในประเดน็การตัง้เมอืงทีส่บืเน่ืองมาตัง้แต่สมยั
รชักาลที ่ 3 ไดก้ลายเป็นเรือ่งของผลประโยชน์ของเจา้เมอืงโดยตรง เนื่องจากการเกบ็สว่ยทําให้
เจา้เมอืงมผีลประโยชน์ชดัเจนทีร่ะบไุดต้่อคน ฉะนัน้ยิง่จาํนวนประชากรทีข่ ึน้กบัตนมากเท่าใด 
ผลประโยชน์ทีเ่จา้เมอืงนัน้จะไดร้บักเ็พิม่ตามไปดว้ย ดงันัน้ในรชักาลที ่ 5 จงึไมส่นบัสนุนการตัง้
เมอืงขึน้ใหมอ่กีแลว้16 และไดเ้ขา้จดัระบบการปกครองใหล้งตวั โดยในหวัเมอืงลาวตะวนัออกได้
แบง่อาํนาจการปกครองและการบงัคบับญัชาของขา้หลวงเป็น 4 กอง17 ดงันี้ 

1. หวัเมอืงลาวฝา่ยตะวนัออก (จาํปาศกัดิ)์ พระยามหาอาํมาตยาธบิด(ีหรุน่ ศรเีพญ็) 
2. หวัเมอืงลาวฝา่ยตะวนัออกเฉียงเหนือ(อุบลราชธานี) พระยาราชเสนา (ทดั     

ไกรฤกษ์) 
3. หวัเมอืงลาวฝา่ยเหนือ (หนองคาย) พระยาสรุยิเดชวเิศษฤทธิ ์(กาล  สงิหเสนี) 
4. หวัเมอืงลาวกลาง (นครราชสมีา) พระพเิรนทรเทพ (ทองคาํ  สหีอุไร)18 

โดยขา้หลวงประจาํหวัเมอืงต่างๆ ขึน้ตรงต่อขา้หลวงใหญ่คอืพระยามหาอํามาตยา-  
ธบิดทีีป่ระจาํอยูจ่าํปาศกัดิ ์เมอืงสาํคญัตดิกบัชายแดนเขมรนัน่เอง 
                                                           

15 สรุจติต ์ จนัทรสาขา, “ภาคอสีานในอดตี (ฉบบัยอ่)” (เอกสารประกอบการสมัมนา
ทางวชิาการ อสีานศกึษา (ประวตัศิาสตร ์ การเมอืง เศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรม) ณ หอ้ง
ประชมุอาคาร 8 วทิยาลยัครมูหาสารคาม, 11 – 12 ธนัวาคม 2529), 210. 

16 ระลกึ  ธานี, อบุลราชธานีในอดีต (2335 – 2475) (กรงุเทพฯ: สาํนกังาน
ศกึษาธกิารจงัหวดัอุบลราชธานี, 2524), 85 – 86. 

17 เอกสาร ร 5 ม.12 เล่ม 11/3 ก.จ.ช. หอจดหมายเหตุแหง่ชาต.ิ 
18 เอกสาร ร.5 ม.2.12 ข. หอจดหมายเหตุแหง่ชาต.ิ 
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จากความเสีย่งและปญัหามากมายทีเ่กดิขึน้ในชายแดนขอบขณัฑสมีาของสยามทาง
ฝ ัง่ตะวนัออกเฉียงเหนือนัน้ ในปี พ.ศ. 2431 พืน้ทีเ่มอืงอุบลราชธานีและจาํปาศกัดิจ์งึมกีารฝึก
ทหารไวก้่อนหวัเมอืงอื่นๆ ในสยาม การกระทาํดงักล่าวมนียัสาํคญัในดา้นความพรอ้มทีจ่ะรบัมอื
กบัการปะทะกบัทหารของฝรัง่เศส หากพจิารณาแผนทีแ่ลว้จะเหน็ตําแหน่งของจาํปาศกัดิแ์ละ
อุบลราชธานีมรีะยะตดิต่อใกลก้บัเขมรอยา่งมาก เมอืงใหญ่ทัง้สองเมอืงจงึตอ้งแสดงศกัยภาพ
ทางทหารเพือ่ชีใ้หเ้หน็วา่มกีําลงัทหารสามารถปกป้องดนิแดนได ้

หลงัจากการรวมอาํนาจเขา้สูศ่นูยก์ลางกรงุเทพฯ และจดัการปกครองพืน้ทีห่วัเมอืง
ใหเ้ป็นระบบ โดยในรายละเอยีดการปกครองทีต่อ้งตดัสนิใจตอ้งสง่เรือ่งใหส้ว่นกลางทีก่รงุเทพฯ 
วนิิจฉยัในทุกปญัหา แต่ปญัหาของหวัเมอืงในดนิแดนชายพระราชอาณาเขตคอืมคีวามเสีย่งต่อ
การเสยีดนิแดน ดงันัน้การสง่เรือ่งใหส้ว่นกลางพจิารณาจงึเกดิปญัหาในแงร่ะยะเวลาดาํเนินการ
ทีก่นิเวลาอยา่งมาก ซึง่ไมเ่หมาะกบัสภาวการณ์ในพืน้ทีท่ีค่บัขนั 

ในปี พ.ศ. 2434 พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวัทรงพระราชปรารภว่า  

กรุงสยามไดท้าํหนงัสอืสญัญาทางพระราชไมตรกีบันานาประเทศมาชา้นาน บา้นเมอืงก็
ลุถงึความเจรญิโดยลาํดบั แลบดัน้ีฝรัง่เศสปราบปรามไดเ้มอืงญวนแลเขมรอยูใ่นอาํนาจ 
ฝรัง่เศสไดจ้ดัทะนุบาํรุงเขตแดนใกลช้ดิตดิต่อกบัชายพระราชอาณาเขต ตัง้แต่ทศิใตไ้ป
ทศิตะวนัออกโอบถงึทศิเหนือ แลฝา่ยองักฤษกไ็ดจ้ดัการเขตแดนพมา่ตดิตอ่กบัเขตแดน
สยามทางฝา่ยทศิใตแ้ลทศิตะวนัตกโอบถงึยางแดง เงีย้วเขนิ เชยีงตุง เขตแขวงทัง้สาม 
พระนครน้ีกย็งัไมไ่ดต้ดัสนิแบง่ปนัใหเ้ป็นทีต่กลงกนั ผูค้นเขมรปา่ดง ญวน ลาว เงีย้ว 
ซึง่เป็นขา้ขอบขณัฑสมีากรุงเทพมหานคร อนัตัง้คฤหสถานอยูต่ามปลายพระราชอาณา
เขต กส็บัสนปะปนกนักบัคนทีอ่ยูน่อกพระราชอาณาเขต อนัรฐับาลฝรัง่เศสแลองักฤษ
ไดจ้ดัการทะนุบาํรุงอยูน่ัน้ จาํเป็นทีร่ฐับาลสยามกบัฝรัง่เศส องักฤษจะตอ้งปรกึษาหารอื
แบง่ปนัเขตแขวงบา้นเมอืงใหเ้ป็นทีต่กลงกนั แต่หวัเมอืงในพระราชอาณาเขตทีแ่บง่ปนั
ไวโ้ดยกําหนดแต่ก่อนนัน้ยงัหาสมควรแก่กาลสมยัไม ่ ควรจะจดัขา้หลวงทีท่รงคุณวุฒิ
ปรชีาสามารถออกไปประจาํรกัษาพระราชอาณาเขต ซึง่ตดิต่อกบัหวัเมอืงต่างประเทศ 
เพือ่จะไดป้รกึษากนัดว้ยผูค้นเขตแขวงแจง้ยงัรฐับาลทัง้สองฝา่ยไดจ้ดัราชการบา้นเมอืง
ใหเ้ป็นทีเ่รยีบรอ้ย เพือ่รกัษาทางพระราชไมตรใีหม้คีวามเจรญิยิง่ขึน้ และจะไดร้กัษา
ดา่น ทัง้ปราบปรามโจรผูร้า้ยใหร้าษฎรไพรบ่า้นพลเมอืงไดท้าํมาหาเลีย้งชพีสะดวกขึน้ 
จะไดเ้ป็นความสมบรูณ์แก่ผูค้นภายนอกในพระราชอาณาจกัร อนัจะไดไ้ปมาคา้ขายโดย
สาํเรจ็สบืไป19  

                                                           
19 เตมิ  วภิาคยพ์จนกจิ, ประวติัศาสตรอี์สาน, พมิพค์รัง้ที ่3 (กรงุเทพฯ: โรงพมิพ์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ 2542), 319 – 320. 
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จากพระราชปรารภขา้งตน้ แสดงใหเ้หน็ถงึปญัหาเรือ่งดนิแดนทัง้ภายในและภาย 
นอกทีม่มีากขึน้จนตอ้งทาํการแบง่กนัใหช้ดัเจน ในการดาํเนินการนัน้มปีญัหาอยูม่าก เนื่องจาก
ฝรัง่เศสมคีวามตอ้งการครอบครองลาวอย่างจรงิจงั โดยมกีารรกุรานและปะทะกบัสยามอย่าง
ต่อเนื่อง แต่แนวทางการดาํเนินการของสยามยงัตอ้งดาํรงไวซ้ึง่พระราชไมตรกีบัฝรัง่เศส ฉะนัน้
ในพืน้ทีเ่ขตแดนจงึมคีวามอ่อนไหวทางการเมอืงและการทหารสงู ตอ้งมกีารรบัมอือย่างใกลช้ดิ
ทัง้การตดัสนิใจและการตกลงกบัรฐับาลของฝรัง่เศสในพืน้ที ่ ใหท้นัต่อสถานการณ์ ดงันัน้
พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงโปรดเกลา้ฯ แต่งตัง้พระเจา้น้องยาเธอซึง่เป็น
ราชวงศ ์ ลงพืน้ทีร่กัษาพระราชอาณาเขตรบัตาํแหน่งขา้หลวงใหญ่ ในเวลานัน้เรยีก อธบิดี
ขา้หลวง20 หวงัใหส้ามารถรบัมอืและแกป้ญัหาไดอ้ยา่งทนัท่วงท ี โดยไดใ้หพ้ระราชอํานาจเตม็ที ่
สามารถตดัสนิพระทยัแทนพระองคไ์ด ้ ทาํใหล้ดความเสยีหายจากระยะเวลาในกระบวนการสง่
เรือ่งลงกรงุเทพฯ ใหท้าํการวนิิจฉยัดงัรปูแบบเดมิ โดยมขีา้หลวงใหญ่ ทรงงานต่างพระเนตรพระ
กรรณตามหวัเมอืง ดงันี้  

1. พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหลวงพชิติปรชีากร เป็นขา้หลวงใหญ่สาํเรจ็ราชการหวั
เมอืงลาวกาว ณ เมอืงนครจาํปาศกัดิ ์แต่ทรงเสดจ็ประทบัวา่ราชการทีเ่มอืงอุบลราชธานีแทน 

2. พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหลวงประจกัษ์ศลิปาคม21 เป็นขา้หลวงต่างพระองค์
สาํเรจ็ราชการหวัเมอืงลาวพวน ณ เมอืงหนองคาย 

3. พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหลวงสรรพสทิธปิระสงค์22 เป็นขา้หลวงใหญ่ สาํเรจ็
ราชการหวัเมอืงลาวพงุดาํ ณ เมอืงหลวงพระบาง แต่ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ สบัเปลีย่นไป
ดาํรงตาํแหน่งขา้หลวงใหญ่สาํเรจ็ราชการหวัเมอืงลาวกลาง ณ นครราชสมีา 

หลงัจากทรงแต่งตัง้ขา้หลวงใหญ่ลงพืน้ทีด่แูลไดไ้มน่าน เหน็ควรมกีารปรบัแก ้
เนื่องจากการเปลีย่นกาํหนดการณ์ของพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหลวงพชิติปรชีากร หากองิตาม
หมายกําหนดการแรกท่านตอ้งอยูท่ีจ่าํปาศกัดิ ์ ซึง่เมือ่นําชยัภูมเิปรยีบเทยีบกบัเมอืงหนองคาย
เป็นเมอืงใหญ่ตัง้อยูร่มิน้ําโขงฝ ัง่ขวาเช่นกนั น่าจะมกีารวางแผนใหค้วบคมุดแูลพืน้ทีไ่ดท้ ัว่ถงึทัง้
ฝ ัง่ขวาและซา้ยแม่น้ําโขง และสามารถตดิต่อประสานงานกนัทางน้ําไดส้ะดวกระหวา่งเมอืงใน
พืน้ทีอ่สีานเหนือในแอ่งสกลนครกบัอสีานใตใ้นแอ่งโคราช แต่แลว้กรณีพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรม
หลวงพชิติปรชีากรกลบัเปลีย่นกาํหนดการ เลอืกประทบัทีเ่มอืงอุบลราชธานีแทนเมอืงจาํปาศกัดิ ์
ความจาํเป็นหรอืเหตุผลทีม่น้ํีาหนกัเพยีงพอคอื เมอืงอุบลราชธานีมคีวามสาํคญักวา่ในแงท่ีเ่ป็น
                                                           

20 เรือ่งเดยีวกนั. 
21 ขณะนัน้เป็น พระเจา้น้องยาเธอ กรมหมืน่ประจกัษ์ศลิปาคม (พระองคเ์จา้ทอง

กองกอ้นใหญ่) 
22 ขณะนัน้เป็น พระเจา้น้องยาเธอ กรมหมืน่สรรพสทิธปิระสงค ์ (พระองคเ์จา้ชมุพล

สมโภช) 
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ศนูยก์ลางทัง้การปกครองและเศรษฐกจิในดนิแดนแถบอสีานใต ้ ดา้นชยัภมูขิองเมอืงอุบลอยู่ใน
จุดทีห่า่งจากเขตแดนมาพอสมควร มรีะยะปลอดภยัทีส่ามารถตัง้รบัหากเกดิการสูร้บกบัฟาก
ฝา่ยฝรัง่เศส อกีทัง้กาํลงัคนทีอุ่บลราชธานีมมีากกว่าจาํปาศกัดิ ์ ซึง่เป็นผลสบืเน่ืองจากการ
สนบัสนุนการตัง้เมอืงขึน้อยา่งมากในรชักาลก่อนนี้ มากไปกว่านัน้คงเป็นเรือ่งความจงรกัภกัดี
ของเจา้เมอืงอุบลราชธานี ในการช่วยจดัการดแูลความสงบในพืน้ทีใ่นดนิแดนแถบนี้ตัง้แต่อดตี 
รวมไปถงึการประดษิฐานอยู่ของธรรมยตุกินิกายในเมอืงอุบลราชธานี ซึง่มพีระเถระทีใ่กลช้ดิกบั
ชนชัน้ผูนํ้าในเมอืงหลวง อนัเน่ืองมาจากมปีระเพณีการสง่พระในพืน้ทีอุ่บลราชธานีเขา้กรงุเทพ
เพือ่บวชในสาํนกัธรรมยตุ ดงันัน้อุบลราชธานีมคีวามผกูพนักบัสยามมากกวา่จาํปากศกัดิ ์ ดว้ย
ความมัน่คงทัง้การเมอืงการปกครองและจติใจคอืมธีรรมยตุกินิกายใหไ้ดอุ้่นใจแลว้ พระเจา้บรม
วงศเ์ธอ กรมหลวงพชิติปรชีากรจงึไดเ้ลอืกเมอืงอุบลราชธานีเป็นฐานบญัชาการแทน เพือ่การ
บรหิารงานมปีระสทิธภิาพมากกวา่ สว่นกรณีของพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหลวงสรรพสทิธิ
ประสงค ์ เมือ่ทรงวา่ราชการทีห่ลวงพระบางซึง่เป็นเมอืงใหญ่ตดิลาํน้ําโขง ฝรัง่เศสมทีที่าจะเขา้
ยดึครองใหไ้ด ้จงึไดท้รงสบัเปลีย่นไปนครราชสมีา วา่ราชการหวัเมอืงลาวกลาง จากทัง้ 2 กรณี
ทรงเลอืกพาํนกัอยูใ่นพืน้ทีท่ีล่ดความเสีย่งในการเขา้รกุรานของฝรัง่เศส เพือ่ใหก้ารบรหิารมี
ประสทิธภิาพขึน้ เหน็ดงันี้คอืเมือ่ขา้หลวงใหญ่ลงพืน้ทีป่ระสบกบัปญัหาจรงิจงึเกดิการแกไ้ขการ
ปกครองตามมา โดยทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ จดัปรบัปรงุขอบเขตการปกครองแต่ละหวั
เหมอืงใหม ่และทรงเปลีย่นชือ่หวัเมอืงทางภาคอสีานใหม ่ดงัต่อไปนี้ 

1. หวัเมอืงลาวกาว โดยยบุรวมหวัเมอืงลาวฝา่ยตะวนัออกเขา้กบัหวัเมอืงลาวฝา่ย
ตะวนัออกเฉียงเหนือเขา้ดว้ยกนั ว่าราชการ ณ เมอืงอุบลราชธานี 

2. หวัเมอืงลาวพวน เปลีย่นมาจาก หวัเมอืงลาวฝา่ยเหนือ วา่ราชการ ณ เมอืง
หนองคาย 

3. หวัเมอืงลาวกลาง ว่าราชการ ณ เมอืงนครราชสมีา 

เน่ืองจากปญัหาสาํคญัอยา่งหน่ึงดงัไดก้ล่าวไวแ้ลว้คอืความล่าชา้ในการตดิต่อสือ่สาร
เพือ่ปรกึษาในการวา่ราชการ ฉะนัน้การแกป้ญัหาต่างๆ จงึไมท่นัต่อสถานการณ์ รฐับาลสยามจงึ
พยายามลดระยะเวลาในการตดิต่อสือ่สารลง ดงันัน้ในปี พ.ศ. 2435 สมยัรชักาลพระบาทสมเดจ็
พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั กรมไปรษณียโ์ทรเลขจงึไดจ้ดัตัง้ขึน้ ณ หวัเมอืงลาวกาว คอื เขมราฐ, 
อุบลราชธานี, พบิลู, โขงเจยีม, จาํปาศกัดิ,์ เดชอุดม, ขขุนัธ,์ ศรสีะเกษ, สงัขะ, สรุนิทร,์ สวุรรณ
ภมูิ23 ซึง่ทาํการวางสายมาตามถนนทีต่ดัขึน้มาเพือ่ขยายการคมนาคมใหส้ะดวกขึน้ โดยกรม
ไปรษณียก์าํหนดเดนิอาทติยล์ะครัง้ โทรเลขนี้เป็นเครือ่งมอืทีช่ว่ยใหก้ารวา่ราชการของพระเจา้
น้องยาเธอกรมหลวงพชิติปรชีากร กบัพืน้ทีจ่าํปาศกัดิ ์ และพืน้ทีอ่ื่นๆ เป็นไปอยา่งสะดวกและ
ทนัท่วงท ีซึง่แน่นอนว่าทาํใหเ้กดิประสทิธภิาพในการจดัการปกครองมากขึน้ 
                                                           

23 เรือ่งเดยีวกนั, 322. 
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โดยสรปุแลว้รฐับาลสยามพยายามทุกวถิทีางในการจดัการปญัหาการพยายามเขา้
ยดึครองดนิแดนลุ่มน้ําโขง ไมว่่าจะเป็น 

1. ปรบัเปลีย่นระบบการปกครองในปี พ.ศ. 2433 
2. สง่ราชวงศผ์ูม้คีวามรูค้วามสามารถมาเป็นขา้หลวงใหญ่สาํเรจ็ราชการแทน

พระองค ์ลงพืน้ทีห่วัเมอืงดงักล่าว เพือ่แกป้ญัหาโดยตรง 
3. ปรบัปรงุระบบการปกครอง การบรหิารในสว่นภมูภิาค ในปี พ.ศ. 2434 
4. การพฒันาการสือ่สารและการเดนิทาง ในปี พ.ศ. 2435 

ความพยายามของสยามในการปกป้องเมอืงแถบลุ่มน้ําโขง ในพระราชอาณาจกัร 
จากฝรัง่เศส รูผ้ลเมือ่คณะของเมอรส์เิออร ์ ปาว ี ทาํการสาํรวจดนิแดนฝ ัง่ซา้ยแมน้ํ่าโขงสาํเรจ็ใน
ปี พ.ศ. 2435 ซึง่เริม่ทาํการสาํรวจมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2403 รวมระยะเวลาทัง้สิน้กวา่ 32 ปี ใน
คราวแรกนัน้ทาํการสาํรวจโดยคณะของ ดคูารเ์ดอ ลาเกร ดารเ์ฟอย ์เรนยารท์ และ ดร.อารม์งัค ์
สาํรวจจนกระทัง่ปี พ.ศ. 2423 จนกระทัง่คณะของเมอรส์เิออร ์  ปาว ี มารบัช่วงต่อในปี พ.ศ. 
2429 กระทัง่สาํเรจ็ในปี พ.ศ. 2435 ดงักล่าว ในปีถดัมาคอื พ.ศ. 2436 กเ็กดิ ร.ศ. 112 โดยใช้
มมุมองทีต่่างไปของฝรัง่เศสในระบบบรรณาการ กบัการยดึหลกัการแบง่เขตแดนชดัเจน โดย
ปกตแิลว้มมุมองของสยามหรอือาณาจกัรในดนิแดนตะวนัออกเฉียงเหนือนี้ มองว่าอาณาจกัรเลก็
สง่บรรณาการใหอ้าณาจกัรใหญ่กวา่เพือ่ใหค้วามคุม้ครอง และตนจะไดป้ลอดภยัจากการรกุราน
ของอาณาจกัรใหญ่นัน้ดว้ย อาณาจกัรขนาดเลก็เหล่านัน้ยงัสามารถสง่บรรณาการใหแ้ก่
อาณาจกัรใหญ่อื่นๆ ไดอ้กีเพือ่ความอยูร่อด อาท ิ กรณเีมอืงพวนสง่บรรณาการใหท้ัง้สยาม 
หลวงพระบาง เวยีงจนัทน์ และญวน ซึง่การสง่บรรณาการเหล่านี้ไมไ่ดค้ดิถงึเรือ่งเสน้แบง่เขต
แดนชดัเจน เพยีงแต่นบัว่าอทิธพิลเมอืงใดสง่ผลกระทบต่อเมอืงของตนบา้งเท่านัน้ สว่นทาง
ฝรัง่เศสถอืวา่หากอาณาจกัรใดเคยสง่บรรณาการใหเ้มอืงทีเ่ป็นอาณานิคมของตนเองมาก่อน ก็
นบัว่าอาณาจกัรนัน้กเ็ป็นอาณานิคมตามไปดว้ย อกีทัง้ดนิแดนของรฐัตอ้งมเีขตแดนชดัเจนตาม
แนวคดิรฐัศาสตรส์มยัใหมข่องทางตะวนัตก  

ในกรณี ร.ศ. 112 ทีฝ่ร ัง่เศสใชเ้หตุทีว่า่ลาวเคยส่งบรรณาการใหญ้วนทีเ่ป็นอาณา
นิคมของตน ลาวจงึตอ้งตกเป็นของฝรัง่เศสดว้ยโดยไมค่าํนึงว่าลาวเองกส็ง่บรรณาการแก่สยาม
ดว้ยเช่นกนั เมือ่ผนวกกบัแนวคดิเรื่องการกําหนดเขตแดนใหช้ดัเจนอนัเป็นสากล ซึง่สยามก็
พยายามปรบัตวัใหส้ากลเป็นทีย่อมรบั เมือ่ฝรัง่เศสอา้งเอาลาํน้ําโขงเป็นเครือ่งมอืทีเ่หมาะสมใช้
เป็นเสน้แบง่ลาวกบัสยาม ฝ ัง่ซา้ยลําน้ําโขงจงึตกเป็นอาณานิคมของฝรัง่เศส 

ฝรัง่เศสเขา้ครอบครองดนิแดนฝ ัง่ซา้ยแมน้ํ่าโขงไดส้าํเรจ็ สยามจงึเสยีดนิแดนลาวที่
เป็นประเทศราชตน ในแถบดนิแดนฝ ัง่ซา้ยแมน้ํ่าโขงทัง้หมดใหแ้ก่ฝรัง่เศส กระนัน้แลว้กต็าม
ฝรัง่เศสกย็งัไมห่ยดุทที่าในการเขา้ครอบครองพืน้ทีส่ยามต่อไป เนื่องจากวฒันธรรมการสง่
บาทหลวงเขา้ไปในพืน้ทีเ่ป้าหมายเพือ่หาคนเขา้รตีแบบเดยีวกบัตน เกดิขึน้สบืเน่ืองมาโดย
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ตลอดในช่วงทีฝ่ร ัง่เศสเขา้สาํรวจดนิแดนแถบน้ี ซึง่การกระทาํน้ีเกดิขึน้ในหวัเมอืงอสีานแทบ
ทัง้สิน้ ในหวัเมอืงใหญ่ใกลล้าํน้ําโขงทีก่ลายเป็นพรมแดนไปแลว้นัน้ กล็ว้นเสีย่งต่อการตกเป็น
ของฝรัง่เศสเชน่กนั  

เมอืงอุบลราชธานีมบีาทหลวงเขา้มาเผยแผศ่าสนาครสิต ์ นิกายโรมนัคาทอลกิ ในปี 
พ.ศ. 2428  สมยัรชักาลที ่ 5 โดยตัง้โบสถค์รสิตแ์หง่แรกขึน้ทีบ่า้นบุง่กาแซว24 ใกลก้บับรเิวณ
ทีต่ ัง้วดัสปุฏันาราม วดัธรรมยตุกินิกายแหง่เมอืงอุบลราชธานี ซึง่บรเิวณดงักล่าวเป็นชมุชนชาว
ญวนทีอ่พยพหนีเนื่องจากฝรัง่เศสจะเขา้ยดึดนิแดนญวนเป็นอาณานิคม สว่นพวกเขา้รตีนบัถอื
ศาสนาครสิตก์ม็แีต่พวกทาสทีถ่กูปลดปล่อยออกมาจากเจา้ขนุมลูนายและชาวญวนในชุมชนนัน้  

 

 
 

ภาพที ่18  แผนทีแ่สดงเขตแดนจากเหตุการณ์ ร.ศ. 112 
ทีม่า: http://www.iseehistory.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538711147 

                                                           
24 สรุจติต ์  จนัทรสาขา, “ญวน (เวยีดนาม) อพยพ,” ศิลปวฒันธรรม 29, 7 

(พฤษภาคม 2551): 109. 
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ดงันัน้หลงัจากไทยเสยีดนิแดนฝ ัง่ซา้ยแมน้ํ่าโขงใหแ้ก่ฝรัง่เศสแลว้ ในปี พ.ศ. 2436 
ปีเดยีวกนันัน้เอง รฐับาลสยามกป็รบัแผนทนัท ี โดยทาํการเปลีย่นนโยบายการปกครองหวัเมอืง
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยปฏริปูการปกครองหวัเมอืงเป็นแบบมณฑลเทศาภบิาล เพือ่ดงึ
อาํนาจการปกครองเหล่าหวัเมอืงเขา้สว่นกลาง ตลอดจนขยายอํานาจการปกครองของสว่นกลาง
เขา้มาสูบ่รเิวณนี้25 และไดเ้ปลีย่นชือ่มณฑลต่างๆ ดงันี้ 

1. มณฑลลาวกาว (อุบลราชธานี) ไดเ้ปลีย่นขา้หลวงใหญ่ใหพ้ระเจา้บรมวงศเ์ธอ 
กรมหลวงสรรพสทิธปิระสงค ์สาํเรจ็ราชการมณฑล ณ อุบลราชธานี  

2. มณฑลลาวพวน (อุดรธานี) พระเจา้บรมวงษ์ กรมหลวงประจกัษ์ศลิปาคม เป็น
ขา้หลวงต่างพระองค ์สาํเรจ็ราชการมณฑล  

3. มณฑลลาวกลาง (นครราชสมีา) พระยาสงิหเสนี (สะอาด  สงิหเสนี) เป็นขา้หลวง
ใหญ่สาํเรจ็ราชการมณฑล 

ในการเปลีย่นการระบนุามจากหวัเมอืงเป็นมณฑล พรอ้มกนัน้ีทีม่ณฑลลาวพวนได้
ยา้ยฐานบญัชาการจากเมอืงหนองคายไปทีเ่มอืงอุดรธานี  

พระเจ้าบรมวงศเ์ธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค ์ สาํเรจ็ราชการมณฑล ณ 
อุบลราชธานี ทรงพยายามแกไ้ขรปูแบบการปกครองของมณฑลลาวกาว (อุบลราชธานี) ใหเ้ขา้
กบัลกัษณะทีใ่ชอ้ยูใ่นภาคกลาง ทรงนําพระราชพธิถีอืน้ําพระพพิฒัน์สตัยา ซึง่เริม่ปฏบิตัคิรัง้แรก 
เมือ่ปี พ.ศ. 2437 ณ วดัศรทีองวนาราม (วดัศรอีุบลรตันาราม) เป็นการผกูใจขา้ราชการในอกี
แนวทางหนึ่ง เพือ่ใหม้ ัน่คงกบัราชสาํนกัสยาม และในปีเดยีวกนัไดท้รงยกเลกิตาํแหน่งอาชญาส ี
และใหเ้รยีกชือ่ใหม ่ตามระบอบการปกครองแบบมณฑลเทศาภบิาล คอื 

เจา้เมอืง  เรยีกวา่  ผูว้า่ราชการเมอืง  
อุปฮาด  เรยีกวา่  ปลดัเมอืง  
ราชวงค ์  เรยีกวา่  ยกกระบตัรเมอืง  
ราชบตุร  เรยีกวา่  ผูช้ว่ยราชการเมอืง 

ซึง่กระทาํก่อนทีร่าชสาํนกัสยามจะออกขอ้บงัคบัการปกครองทอ้งที ่ ร.ศ. 117 ในปี 
พ.ศ.  2441 โดยใหท้อ้งถิน่แถบลาวเดมินัน้ยกเลกิระบบอาญา 4 อนัเป็นรตีเดมิมาแต่เวยีงจนัทน์ 
ทีร่ะบตุาํแหน่งลดหลัน่กนัดงันี้ เจา้เมอืง อุปฮาด ราชวงษ์ และราชบตุร เนื่องจากแต่เดมิราช
สาํนกัสยามใหเ้มอืงในแถบนี้สามารถปกครองกนัดว้ยรตีเดมิตามแต่ตอ้งการได ้ ใหห้วัเมอืงต่างๆ 

                                                           
25 วโิรจน์  หบีแกว้, “โครงสรา้งสงัคม การเมอืงและการปกครอง ของหวัเมอืงอสีาน 

บรเิวณลุ่มแมน้ํ่าชตีอนล่าง ระหวา่ง พ.ศ. 2325 – 2443” (เอกสารประกอบการสมัมนาทาง
วชิาการ อสีานศกึษา ประวตัศิาสตร ์ การเมอืง เศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรม ณ หอ้งประชมุ
อาคาร 8 วทิยาลยัครมูหาสารคาม, 11 – 12 ธนัวาคม 2529), 401. 
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ในภาคอสีานใชก้ารปกครองทอ้งที ่ มตีาํแหน่งผูว้า่ราชการเมอืง ปลดัเมอืง ยกบตัรเมอืง 
มหาดไทยเมอืง โยธาเมอืง นครบาลเมอืง คลงัเมอืง เช่นเดยีวกบัเมอืงอื่นๆ ทัว่ราชอาณาจกัร 
ดงันัน้นบัจาก พ.ศ. 2441 ถอืเป็นการตดัขาดจากวฒันธรรมการปกครองแบบลาวเวยีงจนัทน์ 
เขา้สูร่ะบบการปกครองของสยามอยา่งเตม็ตวั เพิม่ประสทิธภิาพในการดงึอาํนาจเขา้สูศ่นูยก์ลาง 
ทาํใหว้ฒันธรรมจากกรุงเทพฯ ยอ่มแผข่ยายเขา้สูภ่มูภิาคไดโ้ดยง่ายขึน้อกีดว้ย 

ปี พ.ศ. 2442 ฝรัง่เศสไดเ้ขา้มาตัง้กงสลุทีเ่มอืงอุบลราชธานี ตามสญัญาระหว่างไทย
กบัฝรัง่เศส ลงวนัที ่ 3 ตุลาคม ร.ศ. 112 ขอ้ 8 ทีว่า่ “รฐับาลฝรัง่เศสจะสงวนไวซ้ึง่สทิธทิีจ่ะตัง้
สถานกงสลุ ณ ทีใ่ดๆ ซึง่คดิวา่เป็นการสมควรแก่ประโยชน์ของตน” โดยสรา้งขึน้ใกลก้บัวดัสปุฏั
นาราม26 ซึง่เป็นบรเิวณชมุชนชาวญวนตัง้แต่เมือ่ครัง้ไดต้ัง้โบสถค์รสิตข์ึน้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2428 
ก่อนหน้าแลว้ (ปจัจุบนัแถบดงักล่าวมชีาวแกว (ญวน) อยูอ่าศยักนัมาก) โดยมกีงสลุประจาํอยู่
จนถงึปี พ.ศ. 2473 และในปี พ.ศ. 2442 นัน้เองสยามไดม้กีารเปลีย่นชือ่มณฑลต่างๆ ทีแ่ต่ก่อน
มคีาํวา่ “ลาว” นําหน้าไดถ้กูตดัออก เป็นแนวความคดิหนึ่งเพือ่ขจดัความเสีย่งทีฝ่ร ัง่เศสอาจจะ
อา้งเอาชือ่มณฑลทีม่คีาํวา่ลาวระบอุยู ่แลว้ถอืรวมเอาวา่เป็นสว่นหนึ่งของประเทศลาวทีต่นไดถ้อื
เป็นอาณานิคมของตนนัน้โดยใชเ้หตุผลเน่ืองจากมชีือ่ระบวุ่าลาวเหมอืนกนั สยามจะไดเ้สยี
ดนิแดนแถบอสีานนี้ไปเสยีอกี เพราะมตีวัอยา่งทีก่่อนหน้าน้ีสยามมัน่ใจอยา่งยิง่ในสทิธิเ์หนือ
ประเทศราชลาว แต่หลงัจากเสยีดนิแดนลาวฝ ัง่ซา้ยแมน้ํ่าโขงใหฝ้รัง่เศสแลว้ สยามจาํเป็นตอ้ง
รอบคอบในทุกรายละเอยีดใหห้ลุดพน้จากการอา้งสทิธิข์องฝรัง่เศส โดยไดเ้ปลีย่นวธิกีารระบุ
นามเขตปกครอง จากเดมิใชว้ธิกีารระบุชาตพินัธุแ์ลว้เปลีย่นเป็นการระบตุาํแหน่งทีต่ ัง้แทน นาม
นัน้ไดร้ะบไุวใ้นประกาศลงวนัที ่5 มถิุนายน ร.ศ. 118 (จากราชกจิจานุเบกษา ร.ศ. 118) ดงันี้ 

1. มณฑลลาวกาว เป็นมณฑลตะวนัออกเฉียงเหนือ (อุบลราชธานี)  
2. มณฑลลาวพวน เป็นมณฑลฝา่ยเหนือ (อุดรธานี)  
3. มณฑลลาวกลาง เป็น มณฑลนครราชสมีา (นครราชสมีา)  

และในปีถดัมาคอืปี พ.ศ. 2443 กไ็ดป้รบัเปลีย่นชือ่มณฑลอกีครัง้หนึ่งตามประกาศ
ลงวนัที ่23 มกราคม ร.ศ. 119 (จากราชกจิจานุเบกษา ร.ศ. 119) ดงันี้ 

1. มณฑลตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นมณฑลอสีาน (อุบลราชธานี)  
2. มณฑลฝา่ยเหนือ เป็นมณฑลอุดร (อุดรธานี)  
3. มณฑลนครราชสมีา (นครราชสมีา) ดงัเดมิ 

จะเหน็วา่สยามใสใ่จกบัการระบุชือ่ อย่างมากเนื่องจากเป็นชว่งเวลาทีล่ะเอยีดอ่อน 
เสีย่งต่อการเสยีดนิแดนอกีคราวหนึ่ง อยา่งทีไ่ดก้ล่าวไวท้ีฝ่ร ัง่เศสมคีวามพยายามเขา้มาในเมอืง
สาํคญัรมิน้ําโขงจนกระทัง่ปี พ.ศ. 2444 ฝรัง่เศสไดฝ้ ัง่ขวาแม่น้ําโขงบางสว่น เชน่ จาํปาศกัดิ ์ใน

                                                           
26 เตมิ  วภิาคยพ์จนกจิ. ประวติัศาสตรอี์สาน, 607 – 608. 
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ลาํดบัถดัมาในปี พ.ศ. 2447 ฝรัง่เศสครอบครองเขมรสว่นใน ถอืเป็นการครองครองเขมรโดย
สมบรูณ์ ลาํน้ําโขงไม่ไดจ้ะเป็นเสน้เขตแดนดงัทีต่กลงไวก้่อนหน้าน้ีแลว้ แต่จะเป็นตวัดงึดดูให้
ฝรัง่เศสคอ่ยๆ เขา้ครอบครองเมอืงสาํคญัต่างๆ ซึง่สว่นมากไดต้ัง้เมอืงกนัรมิน้ําอนัเป็น
ผลประโยชน์พืน้ฐานทีเ่คยไดก้ล่าวมาแลว้ ซึง่ผลประโยชน์นัน้ยอ่มยงัมาถงึฝรัง่เศสหากได้
ครอบครอง ดงันัน้จงึไมม่คีวามปลอดภยัในพืน้ทีแ่ถบน้ีเอาเสยีเลย สยามเองจงึจาํเป็นตอ้งเขา้
แสดงตวัต่อพืน้ทีอ่ย่างแขง็ขนั ในอุบลราชธานีเองกเ็ชน่กนั 

ดนิแดนฝ ัง่ขวาแม่น้ําโขงทีส่ยามเสยีใหแ้ก่ฝรัง่เศสอยา่งเมอืงจาํปาศกัดิ ์ สยามเองมี
ความพยายามแสดงอทิธพิลในจาํปาศกัดิไ์มย่ิง่หยอ่นไปกว่าอุบลราชธานีเองเลย ตัง้แต่การใช้
การสือ่สารทีท่นัสมยัทีส่ดุอยา่งโทรศพัทต์ดิต่อว่าราชการระหว่างเมอืงอุบลกบัจาํปาศกัดิ ์ หรอื
การสง่ธรรมยตุกินิกายลงพืน้ที ่ มที ัง้การสรา้งวดัและใหพ้ระเกจอิาจารยท์ี่สาํคญัเขา้ไปในพืน้ที ่
ชว่ยขยายการศกึษา ซึง่โครงขา่ยเหล่านี้เกดิขึน้พรอ้มๆ กบัทีอุ่บลราชธานี โดยรายละเอยีดจะ
แสดงใหเ้หน็การพฒันาอยา่งเป็นพลวตัรของเมอืงชายขอบเหล่านี้ แสดงความแขง็ขนัของสยาม
ในการกระชบัการปกครองในเมอืงทีส่าํคญัแต่มคีวามห่างไกลจากราชธานีเช่นนี้ ซึ่งจะทาํให้
เขา้ใจเมอืงอุบลราชธานีไดอ้ย่างชดัเจนขึน้ 

สยามเรง่รดัเขา้พฒันาพืน้ฐานโครงขา่ยความเจรญิแก่พืน้ทีอ่สีาน ทัง้การคมนาคม 
การสือ่สาร การศกึษา โดยเกดิขึน้เป็นวงลอ้การพฒันาหมนุไปพรอ้มๆ กนัในทุกๆ ดา้น 

การคมนาคม พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวัไดส้รา้งทางรถไฟจาก
กรงุเทพถงึนครราชสมีาเสรจ็ในปี พ.ศ. 2443 หลงัจากเหตุการณ์ ร.ศ. 112 รถไฟเป็นเสมอืน
สะพานทีจ่ะนําเอาระบบเศรษฐกจิ การเมอืง สงัคมและวฒันธรรมจากสว่นกลางสูห่วัเมอืงอสีาน27 
นัน่ทาํใหห้วัเมอืงอสีานมคีวามใกลก้รงุเทพเมอืงราชธานีมากขึน้ ดว้ยการลดปญัหาการเดนิทาง
ทีอ่นัตรายและล่าชา้ จากเดมิการเดนิทางระหวา่งกรงุเทพและหวัเมอืงอสีานตอ้งผา่นดงพญาไฟ
ซึง่เป็นเสน้ทางทีส่ ัน้ทีส่ดุในการเดนิทางและกเ็ป็นเสน้ทางทีข่ ึน้ชือ่ในเรือ่งอนัตรายทีส่ดุเชน่กนั 
หากไม่ผา่นดงพญาไฟกเ็ลอืกทีจ่ะเดนิทางออ้มไปในเสน้ทางอื่นแทน 

จากความเปลีย่นแปลงในตวัเมอืงหลวงเองทีป่รบัปรงุบา้นเมอืงสูค่วามศวิไิลซ ์ โดย
แสดงออกทัง้วถิชีวีติ ความเป็นอยู ่ และทีเ่หน็เป็นรปูธรรมอยา่งสถาปตัยกรรมทีเ่ลยีนอยา่ง
ตะวนัตก แต่สถาปตัยกรรมอยา่งราชธานีในแถบหวัเมอืงอสีาน ยงัไมส่ามารถรบัมาปฏบิตัไิด้
อยา่งจรงิจงั เนื่องดว้ยขอ้จาํกดัต่างๆ ทัง้ทางชา่ง คา่นิยม ตน้ทุนทางวตัถุดบิ หรอืเทคนิคการ
ก่อสรา้งดว้ย และในเมอืงหลวงงานทีแ่สดงออกมาไดก้ล็ว้นผ่านชนชัน้สงูทัง้นัน้ จงึเป็นการ
ลาํบากแก่เมอืงอนัหา่งไกลทีจ่ะนิยมตาม   

                                                           
27 ชมุพล  แนวจาํปา, “การคมนาคมระหวา่งกรงุเทพฯ กบัหวัเมอืงอสีานก่อนมทีาง

รถไฟสายนครราชสมีา พ.ศ. 2443,” เมอืงโบราณ ปีที ่22: 67. 
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สภาพเศรษฐกิจอบุลราชธานีในปี พ.ศ. 2394 – 2452 
เนื่องจากชว่งรชักาลที ่ 3 ไดเ้ปลีย่นบทบาทของสว่ยจากเดมิทีม่ลีกัษณะเชงิ

สญัลกัษณ์ทางอาํนาจ โดยสว่ยกลายเป็นสนิคา้เกดิเป็นผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิรว่มดว้ย และ
สบืเน่ืองจากผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้จากสว่ยทีไ่ดร้บัจากจาํนวนเลกทีส่งักดันัน้ การสง่เสรมิการตัง้
เมอืงในพืน้ทีอ่สีานจงึกลายเป็นผลประโยชน์ทีเ่ป็นกอบเป็นกาํใหเ้กดิแก่เจา้เมอืง อกีทัง้เมอืง
อุบลราชธานียงัมภีาระทีจ่ะตอ้งเป็นผูร้วบรวมเกบ็สว่ยทัง้เงนิและสิง่ของเมอืงต่างๆ ในภมูภิาค
นัน้28 อุบลราชธานีจงึเป็นหวัเมอืงทีม่บีทบาทเดน่ชดักวา่เมอืงอื่นๆ ใกลเ้คยีง 

ในตอนปลายทศวรรษที ่ 2390 สยามไดร้ือ้ฟ้ืนนโยบายการเปิดรบัสิง่ของอยา่งอื่น
แทนเงนิและเรว่ เนื่องจากการขยายพืน้ทีท่าํการเกษตรของทีร่าบลุ่มแมน้ํ่าเจา้พระยา ทาํใหข้าด
สตัวแ์รงงานทัง้โคและกระบอื จนตอ้งมหีนงัสอืถงึหวัเมอืลาวตะวนัออก 16 หวัเมอืง และสง่
ขา้หลวงมากเกณฑโ์คกระบอื จากกรมการเมอืงต่างๆ และความตอ้งการสตัวแ์รงงานของสยามก็
เพิม่ขึน้เรือ่ยๆ หวัเมอืงต่างๆ ไดม้กีารจดัสง่ไปยงักรงุเทพมหานครอยา่งต่อเน่ือง ความตอ้งการ
สตัวแ์รงงานของสยามนัน้ทาํใหอุ้บลราชธานีและเมอืงในกาํกบัมกีารขยายตวัของการปศุสตัวแ์ละ
เกดิการคา้สตัวเ์หล่านี้ขึน้29 นายฮอ้ยผูค้มุฝงูโคกระบอืไปคา้ขายกม็มีากขึน้ เกดิการตดิต่อ
สมัพนัธก์นัระหวา่งผูค้นลุ่มน้ําโขงกบัลุ่มน้ําเจา้พระยา เศรษฐกจิในเมอืงเหล่านัน้กเ็จรญิขึน้และ
คกึคกัไปดว้ย 

สิง่ชีว้ดัเศรษฐกจิของเมอืงอุบลราชธานีขณะนัน้ไดเ้ป็นอย่างด ี คอืจาํนวนประชากรที่
เพิม่ขึน้วดัจากปี พ.ศ. 2392 ในสมยัปลายรชักาลที ่ 3 ถงึช่วงตน้ของทศวรรษที ่ 2400 เมอืง
อุบลราชธานีมจีาํนวนประชากรเพิม่ขึน้ 17,536 คน รวมเป็นทัง้หมด 21,393 คน จะเหน็ภาพ
มากขึน้เมื่อนําไปเทยีบกบัเมอืงใหญ่ทีอ่ยูใ่กลเ้คยีงอยา่งจาํปาศกัดิ ์ ทีม่ปีระชากรเพิม่ขึน้ 6,112 
คน รวมเป็นทัง้หมด 8,038 คน30 ชดัเจนในทางสถติทิีเ่มอืงอุบลราชธานีมจีาํนวนประชากรที่
มากกว่า แต่ตวัเลขนี้มนียัสาํคญัแสดงถงึประชากรทีเ่ขา้ระบบกบัสยามโดยตรง และเหน็ว่าใน
ชว่งเวลานัน้ ผูค้นเลอืกทีจ่ะหนัมาเขา้กบัอุบลราชธานีมากกวา่จาํปาศกัดิท์ีเ่ป็นเมอืงประเทศราช 
ซึง่ตามศกัดิแ์ลว้จาํปาศกัดิน่์าจะเป็นเมอืงทีใ่หญ่กวา่อุบลราชธานี อาจเน่ืองดว้ยปญัหาดา้น 
ความไมส่งบทีเ่กดิขึน้ในจาํปาศกัดิท์ีม่กัเกดิกบฏขึน้เสมอ และแทบทุกครัง้ทีอุ่บลราชธานีเขา้ไป
มบีทบาทปราบปราม ในแงร่าชธานีอย่างสยามยอ่มเหน็ถงึศกัยภาพทีอุ่บลราชธานีทาํใหเ้กดิแก่
สยาม และยอ่มใหค้วามสาํคญัแก่เมอืงอุบลราชธานีเป็นกาํลงัสาํคญัในการรกัษาความสงบ      
                                                           

28 ธนญัชยั  รสจนัทร ์“สภาพเศรษฐกจิของเมอืงอุบลราชธานี ระหวา่ง พ.ศ. 2335 – 
ทศวรรษที ่2460,” 91. 

29 เรือ่งเดยีวกนั, 96. 
30 เรือ่งเดยีวกกนั, อา้งจาก “เรือ่งบญัชสีกัเลกหวัเมอืงลาวฝา่ยตะวนัออกและเขมรปา่

ดง  จ.ศ. 1221 – 1225,” รชักาลที ่4, เลขที ่202, หอสมดุแหง่ชาต.ิ 
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จงึสง่เสรมิการตัง้เมอืงขึน้มากมายในบรเิวณอสีานนัน้ ในแงข่องผูค้นในพืน้ทีก่ย็่อมเหน็ความ
มัน่คงเขม้แขง็ทีจ่ะขึน้กบัเมอืงอุบลราชธานีมากกวา่ ดว้ยปจัจยัหลายอยา่งทีเ่อือ้ใหผู้ค้นนัน้
ขึน้กบัอุบลราชธานีมากขึน้ ซึง่แน่นอนเมือ่ประชากรมากขึน้กย็อ่มสง่ผลต่อความเขม้แขง็ในดา้น
การเมอืงการปกครองและเศรษฐกจิในอุบลราชธานีไปดว้ย   

ปจัจยัหลกัสาํคญัต่อเศรษฐกจิในชว่งเวลาน้ีคอืการขยายอทิธพิลของฝรัง่เศส ซึง่
เกดิขึน้ไปพรอ้มๆ กบัทีส่ยามปรบัเปลีย่นรปูแบบการปกครอง กเ็พือ่รบัมอืกบัการล่าอาณานิคม
ของประเทศตะวนัตก ระยะน้ีฝรัง่เศสแสดงออกอยา่งเตม็ทีใ่นการเขา้ครอบครองเมอืงในลุ่มน้ํา
โขง 

ปจัจยัสาํคญัทีส่ง่ผลต่อสภาพเศรษฐกจิในแถบอสีานโดยเฉพาะเมอืงอุบลราชธานี 
ลว้นเป็นปจัจยัจากภายนอก เน่ืองดว้ยภมูศิาสตรท์ีต่ ัง้ของเมอืงอุบลราชธานีเป็นยทุธศาสตร์
สาํคญัต่อสยาม ปจัจยัภายนอกดงักล่าวจงึสง่ผลกระทบโดยตรงต่อเมอืงอุบลราชธานี นัน่กค็อื
การขยายอทิธพิลของฝรัง่เศสและการปรบัเปลีย่นรปูแบบการปกครองของสยาม  

จากปญัหาการเมอืงการปกครองทีส่ยามพยายามรบัมอืกบัการรกุลํ้าของฝรัง่เศส ใน
พืน้ทีแ่ถบลุ่มน้ําโขง และการเสยีดนิแดนฝ ัง่ซา้ยแม่น้ําโขงในเหตุการณ์ ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436) 
สง่ผลต่อสภาพเศรษฐกจิของเมอืงอุบลราชธานีอยา่งเลีย่งไมไ่ด ้ เนื่องจากเกดิเสน้พรมแดนที่
ชดัเจนโดยใชล้าํน้ําโขงเป็นเสน้แบง่ ลาํน้ําโขงไดเ้ปลีย่นบทบาทหน้าทีจ่ากทีเ่คยเป็นจุดเชือ่มต่อ
โครงขา่ยทางสงัคม เกดิการเดนิทาง เศรษฐกจิการคา้ กลบักลายเป็นเสมอืนกาํแพงขวางกัน้
โครงขา่ยนัน้แทน ดงันัน้เมอืงทีเ่คยตดิต่อคา้ขายกนัมาตลอดในแถบลุ่มน้ําโขง มาถงึปี พ.ศ. 
2436 กลบัถกูลาํน้ําโขงนัน้ขวางกัน้ไป ทาํใหเ้มอืงอุบลราชธานีทีเ่คยเป็นศนูยก์ลางคา้ขาย ของ
เมอืงในพืน้ทีฝ่ ัง่ตะวนัตกลาํน้ําโขงทีอ่ยูใ่นแอ่งโคราช กบัเมอืงในพืน้ทีฝ่ ัง่ตะวนัออกลาํน้ําโขงตอ้ง
ตดัขาดจากกนั ดงันัน้เมอืงอุบลราชธานีจงึตอ้งพึง่พา ภาคการผลติและการคา้ภายในขอบเขต
ของสยามเป็นหลกั31 ปรากฏการณ์ครัง้นี้เป็นผลทีเ่กดิขึน้โดยอตัโนมตั ิ ทีก่ระจายและรบัรูอ้ย่าง
ทัว่ถงึในระดบัประชาชนทัว่ไป ทีเ่มอืงอุบลราชธานีตอ้งเขา้สูร่ะบบเงนิตราเป็นระบบเดยีวกบั
สยาม ดงันัน้นโยบายทีร่ฐัสยามพยายามดงึหวัเมอืงต่างๆ เขา้สูศ่นูยก์ลางจงึเกดิขึน้อย่างเป็น
รปูธรรมและเป็นองคร์วมทัง้ระบบ ไมว่า่จะดว้ยระบบราชการซึง่กจ็ะตระหนกัเพยีงแต่ในชนชัน้
ปกครอง หรอืระบบความเชือ่ผ่านองคก์รศาสนาธรรมยตุกินิกายซึง่ยงัมคีวามพยายามอยา่ง
ต่อเนื่อง ซึง่รฐัสยามมคีวามพยายามทาํอยู่ก่อนหน้านัน้แลว้ จากน้ีไปดว้ยระบบเศรษฐกจิทีห่นั
เขา้สูส่ยามไดก้ระจายตวัยงัความรบัรูสู้ป่ระชาชนโดยไมต่อ้งบงัคบัอนัใดๆ จงึเอือ้ต่อการปกครอง
ของสยามนัน่เอง 

แต่เน่ืองจากสนิคา้ทีศ่นูยก์ลางการคา้อยา่งเมอืงอุบลราชธานี คา้ขายกบัเมอืงฝ ัง่ซา้ย
แมน้ํ่าโขงคอืเกลอื ซึง่เมือ่ถกูตดัขาดไปและตอ้งหนัมาคา้ขายในขอบเขตแดนสยาม เมอืง

                                                           
31 เรือ่งเดยีวกนั, 107. 
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ใกลเ้คยีงกล็ว้นผลติเกลอืไดท้ัง้นัน้ ดงันัน้ศนูยก์ลางการคา้จงึมารวมอยูท่ีเ่มอืงนครราชสมีาทีเ่ป็น
ตลาดตัง้รบัซือ้และจาํหน่ายสนิคา้ต่างๆ (ดไูดอะแกรม) หากจะคา้ขายกบัลุ่มน้ําเจา้พระยากม็ี
อุปสรรคในเรือ่งความห่างไกลและการเดนิทาง ยกตวัอยา่งเมือ่ครัง้พระเจา้บรมวงศเ์ธอกรม
หลวงพชิติปรชีากรเดนิทางไปจดัราชการหวัเมอืงลาวกาว เดนิทางในฤดหูนาวทีอ่ากาศเยน็ไมม่ี
ฝนใหล้าํบากต่อการเดนิทาง โดยออกจากกรุงเทพฯ มาตามคลองแสนแสบ คลองบางขนากถงึ
ปราจนีบรุ ีจากนัน้เดนิทางบกไปอรญัประเทศ ศรโีสภณ สรุนิทร ์ศรสีะเกษ และอุบลราชธานี ที่
ตอ้งใชเ้วลาถงึ 77 วนั32 ดงันัน้เมือ่ไมม่กีารแลกเปลีย่นสนิคา้หรอืคา้ขายกบัศูนยก์ลางอื่น เงนิที่
จะเขา้ในระบบเศรษฐกจิเมอืงอุบลราชธานีกจ็าํกดั เมอืงอุบลราชธานีจงึดาํรงสถานภาพเพยีง
ศนูยก์ลางทางการเมอืงการปกครอง ทีอ่าศยัระบบเบีย้หวดัเงนิเดอืนจากขา้ราชการจาํนวนมาก
หล่อเลีย้งเศรษฐกจิของเมอืงไว้33 บทบาทสาํคญัในระบบเศรษฐกจิจงึกลบัไปทีช่นชัน้ปกครอง จะ
ต่างทีช่นชัน้ดงักล่าวนัน้เปลีย่นเป็นกลุ่มคนจากสว่นกลาง ทีเ่ขา้มามบีทบาทสาํคญัมากกวา่กลุ่ม
เดมิทีเ่ป็น กลุ่มเจา้เมอืงเดมิทีม่าจากลา้นชา้ง 

การต่อต้านสยามท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ีภาคอีสานในปี พ.ศ. 2394 - 2452 
1. ศึกสามโบก พ.ศ. 2438 (หรอื พ.ศ. 2442 – 2444)   
 ตรงกบัสมยัรชักาลที ่5 เกดิทีอ่าํเภอน้ําพอง จงัหวดัขอนแก่น เป็นการต่อตา้นการ

เขา้ควบคมุและเกบ็ภาษเีป็นเงนิจากรฐั ทีช่ายฉกรรจ ์อาย ุ18 – 60 ปี ถกูกาํหนดใหเ้สยีสว่ยปีละ 
4 บาท ซึง่ถอืเป็นภาระหนกัเนื่องจากการดาํรงชวีติของชาวบา้นนัน้ทําการผลติเพือ่ยงัชพี ไมไ่ด้
ผลติเพือ่ขายจงึไมไ่ดม้เีงนิ อกีทัง้ยงัตอ้งเดนิทางไปเสยีสว่ยถงึนครราชสมีา34 ชาวบา้นจงึ
ประกาศไมย่อมรบัอาํนาจของรฐับาลกลางหวงัตัง้หมูบ่า้นของตนเป็นเอกเทศ โดยการนําของ
ชาย 3 คน ซึง่เป็นลกูศษิยว์ดัและรูภ้าษาไทย จงึชกัชวนชาวบา้นไมใ่หไ้ปเสยีสว่ยแก่สยาม ถา้จะ
เสยีไปเสยีใหก้บัเวยีงจนัทน์ดกีว่า เพราะแต่เก่าก่อนเคยเสยีเป็นสิง่ของ ชาวบา้นไมเ่สยีสว่ยอยู ่3 
ปี เมือ่เจา้หน้าทีม่าเกดิการต่อสูข้ดัขนื ผูนํ้าทัง้ 3 จงึถกูเจา้หน้าทีย่งิเสยีชวีติ ครัง้นี้ถอืเป็นกบฏ

                                                           
32 ชมุพล  แนวจาํปา, “การคมนาคมระหวา่งกรงุเทพฯ กบัหวัเมอืงอสีาน ก่อนมทีาง

รถไฟสายนครราชสมีา พ.ศ. 2443,” เมอืงโบราณ 22, (2539): 67. 
33 ธนญัชยั  รสจนัทร,์ “สภาพเศรษฐกจิของเมอืงอุบลราชธานี ระหว่าง พ.ศ. 2335 – 

ทศวรรษที ่2460,” 113. 
34 ฉตัรทพิย ์ นาถสภุา และ ประนุช  ทรพัยสาร, “อุดมการณ์ขบถผูม้บีญุอสีาน” ใน 

“ความเช่ือพระศรีอาริย”์ และ “กบฏผูม้ีบญุ” ในสงัคมไทย, 228. 
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ชาวบา้นทีแ่ทจ้รงิเพราะผูนํ้าและผูเ้ขา้รว่มลว้นแลว้แต่เป็นราษฎร ไมไ่ดเ้ป็นขา้ราชการหรอืขนุ
นางแต่อยา่งใด35 และไม่ไดอ้า้งตวัเป็นผูม้บีญุหรอืเป็นพระศรอีารยิแ์ต่อยา่งใด 

2. กบฏผูม้ีบญุอีสาน พ.ศ. 2444 – 2445  
 โดยในปี พ.ศ. 2444 ทีส่ยามเสยีดนิแดนฝ ัง่ขวาแม่น้ําโขงบางสว่นใหก้บัฝรัง่เศส 

รวมไปถงึจาํปาศกัดิ ์ กไ็ดเ้กดิกบฏขึน้ในพืน้ทีอ่สีานซึง่กค็อืพืน้ทีอุ่บลราชธานี และขยายวงกวา้ง
เกดิผูม้บีญุขึน้ตามหมูบ่า้นต่างๆ ทัว่ทัง้อสีานทเีดยีว หลงัจากดนิแดนแถบนี้ไมเ่กดิกบฏขึน้ดว้ย
รปูแบบการอา้งตนเป็นผูว้เิศษมากว่า 81 ปี ตัง้แต่ครัง้กบฏสาเกยีดโงง้ ซึง่ใชว้ธิกีารอาศยัความ
เชือ่ของผูค้นสรา้งสถานการณ์กบฏขึน้ การก่อกบฏดงักล่าวแสดงถงึท่าทขีองผูค้นในพืน้ทีท่ี่
ตอ้งการสงัคมทีด่ขี ึน้ แสดงถงึความไมพ่อใจของคนในพืน้ที ่ ถงึแมจ้ะเรยีกวา่ถกูหลอกแต่ก็
สะทอ้นความตอ้งการวถิชีวีติทีด่กีวา่เดมิ ฉะนัน้เมื่อชาวบา้นมคีนมาบอกวา่มทีางทีด่กีวา่การ
ปกครองเดมิ ผูค้นทีต่อ้งการชวีติทีด่ขี ึน้กย็อ่มคลอ้ยตาม ผูต้่อตา้นถูกปราบปรามโดยกองกาํลงั
ของขา้หลวงสาํเรจ็ราชการมณฑลอสีาน สมยักรมหลวงสรรพสทิธปิระสงค ์ในปี พ.ศ. 2445 

สภาวการณ์ด้านศาสนาและสถาปัตยกรรมทางพทุธศาสนาในอบุลราชธานี ในปี พ.ศ. 
2394 – 2452 

ในชว่งตน้นัน้มพีระมหานิกาย ทีไ่ดเ้ขา้มาศกึษาธรรมในกรงุเทพฯ ไดค้มุคณะสงฆใ์น
พืน้ทีอุ่บลราชธานี และเมือ่พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวัทรงปรบัปรงุการปกครอง 
สว่นของคณะสงฆเ์องกไ็ดป้รบัเปลีย่นเชน่กนั และทีเ่มอืงอุบลราชธานีเองไดเ้ปลีย่นมาเป็นพระ
ธรรมยตุกินิกายเป็นผูม้บีทบาทในการปกครองคณะสงฆใ์นพืน้ที ่

บทบาทพระสงฆธ์รรมยติุกนิกายในอบุลราชธานี ยคุท่ี 1 
ตามพระราชประสงคพ์ระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัไดก้่อตัง้วดัสปุฏันาราม 

ซึง่เป็นวดัธรรมยตุกินิกายขึน้เป็นวดัแรกทีอุ่บลราชธานี ราวปี พ.ศ.2394 – 239536 หลงัจาก
พระองคเ์สดจ็ลาผนวชเสวยราชยไ์มน่าน โดยใหพ้ระพรหมวรราชสุรยิวงศ ์ (กุทอง) เจา้เมอืง
อุบลราชธานีในขณะนัน้ อาราธนาพระพนัธุโล (ด)ี และพระเทวธมัม ี (มา้ว) ออกไปนําสรา้งวดั 
ทัง้สองเป็นสทัธวิหิารกิ37แหง่พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั เมือ่ครัง้เป็นพระวชริญาณ 
ถอืเป็นศษิยต์น้สาํนกัทีเ่ป็นชาวอุบลราชธานีโดยแท ้ ในระยะเวลาทีท่่านพนัธุโล (ด)ี ครองวดัสุ

                                                           
35 สายสกุล  เดชาบตุร, กบฏไพรห่รอืผีบญุ ประวติัศาสตรก์ารต่อสู้ของราษฎร

กบัอ านาจรฐัเหนือแผน่ดินสยาม (กรงุเทพฯ: ยปิซกีรุ๊ป, 2555), 107.   
36 เตมิ  วภิาคยพ์จนกจิ, ประวติัศาสตรอี์สาน, 542. 
37 สทัธิวิหาริก แปลวา่ ผูอ้ยูด่ว้ย คอืผูอ้าศยัอยู่ดว้ยกนั  
 ใชเ้รยีกผูไ้ดร้บัอุปสมบทจากพระอุปชัฌาย ์ คอืไดร้บัอุปสมบทจากพระอุปชัฌาย์

รปูใดกเ็ป็นสทัธวิหิารกิของพระอุปชัฌายร์ปูนัน้  
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ปฏันารามนัน้ กไ็ดร้บัการตอบรบัจากขนุนางเป็นอยา่งด ีสว่นคนในพืน้ทีเ่พิม่ขึน้เป็นลาํดบั มกีาร
ขยายวดัธรรมยตุเพิม่ทัง้ในตวัเมอืงและนอกตวัเมอืงอุบลราชธานี ถงึแมธ้รรมยตุกินิกายจะ
กา้วหน้าแต่กย็งัอยูใ่นการปกครองของหลกัคาํในขณะนัน้ คอืพระอรยิวงศาจารย ์ (สุย้) ซึง่เป็น
คนอุบลราชธานีทีเ่ขา้เรยีนพระปรยิตัธิรรมสาํนกัวดัสระเกศ เป็นวดัมหานิกายในกรงุเทพ ใน
หนงัสอืทีร่ะลกึในงานผกูพทัธสมีาและฉลองพระอุโบสถวดัสปุฏันาราม จงัหวดัอุบลราชธานี 
กล่าวถงึพระอรยิวงศาจารย ์(สุย้) ไวว้า่ 

...ดว้ยวา่ ในยคุนัน้ มพีระเถระทีส่าํคญัอกีรปูหน่ึง  ชื่อ สุย้  นยัวา่ ทรวดทรงสงูใหญ่สี
ขาว ทา่ทางงาม  กําเนิดทีบ่า้นกวางคาํ ตําบลเขื่องใน อาํเภอเขือ่งใน  ซึง่หา่งจากทีต่ ัง้
เมอืงอุบลฯ ไปทางทศิพายบัราว ๙๐๐ เสน้ เป็นผูไ้ดไ้ปเรยีนพระปรยิตัธิรรมในพระนคร 
กรุงเทพฯ สาํนกัวดัสระเกษ  ไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นหลกัคาํ คอื เทยีบเทา่เจา้คณะเมอืง
เดีย๋วน้ี ก่อน ทา่นพนฺธุโลออกไปหลายปี  นยัวา่เป็นพระราชาคณะชื่อ อรยิวงศ์ ปวงชน
เรยีนทา่นวา่ “ทา่นเจา้” มพีดัยอดปกัทองขวางดา้มงา แต่ไมม่แีฉก และมยีา่มปกัทอง
ขวางมฝีาบาตรม์ุกดเ์ป็นบรขิาร...38    

ลทัธทิีพ่ระอรยิวงศาจารย ์ (สุย้) นํามาจากกรุงเทพ ผูค้นพืน้ถิน่อุบลเรยีกพระครอง
ไทย ท่านสุย้ไดร้บัพระราชทานสญัญาบตัรเป็นพระราชาคณะผูใ้หญ่กลบัมารบัตาํแหน่งหลกัคาํ 
ตัง้แต่ พ.ศ. 2393 ซึง่เป็นปลายรชัสมยัรชักาลที ่3 แลว้ ก่อนหน้านี้เจา้เมอืงจะสนบัสนุนพระลทัธิ
เดมิทีม่าจากเวยีงจนัทน์ทีเ่รยีกวา่พระครองลาวเป็นหลกัคาํมาโดยตลอด การสง่พระครองไทยไป
ปกครองคณะสงฆใ์นอุบลราชธานี ของพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เองกเ็ป็นการแทรกซมึความ
เป็นสยามเขา้ไปในพืน้ทีอ่สีาน ผา่นการสอนพระปรยิตัธิรรมและหนงัสอืไทย อกีทัง้คา่นิยมและ
ขนบธรรมเนียมทีต่ดิตวัพระอรยิวงศาจารย ์ (สุย้) จากกรงุเทพ รวมถงึศลิปหตัถกรรมและ
สถาปตัยกรรมทีค่าดวา่ท่านไดเ้รยีนรูเ้มือ่ครัง้อยูว่ดัสระเกศ คราวทีพ่ระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้
เจา้อยูห่วัทรงโปรดเกลา้ฯ ใหบ้รูณปฏสิงัขรณ์วดัสระเกศครัง้ใหญ่ ความรูใ้นครัง้นัน้คงไดต้ดิตวั
ท่านมา ฉะนัน้เมื่อพระอรวิงศาจารย ์ (สุย้) ไดป้กครองฝา่ยสงฆใ์นอุบลราชธานี จงึไดส้รา้ง
สถาปตัยกรรมอย่างพระนครใหป้รากฏแก่ชาวเมอืง ไดแ้ก่ สมิ พระพทุธบาทจาํลอง และหอไตร 
ขึน้ทีว่ดัทุ่งศรเีมอืงปรากฏจนกระทัง่ทุกวนัน้ี  

อาจดว้ยพระอรยิวงศาจารย ์ (สุย้) เน้นการชา่งเสยีมากและไมไ่ดเ้ปลีย่นวถิปีฏบิตัิ
ของพระพืน้ถิน่ทีเ่ป็นพระครองลาว อนัมคีวามหยอ่นในการปฏบิตัทิางสงฆ ์ จงึไมม่ปีญัหาการ
ควบคมุพระพืน้ถิน่ในสมยัของท่าน ดว้ยวตัรปฏบิตัทิีไ่มเ่ครง่นี้สอดคลอ้งกบัลกัษณะพระครอง
ไทยหรอืพระมหานิกาย ซึง่ถกูปรามาศจากพระธรรมยตุกินิกายในสมยันัน้ ท่านจงึไดพ้ระพืน้ถิน่
เขา้รตีพระครองไทยของท่านอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป สว่นพระฝา่ยธรรมยตุกินิกายนัน้ต่างจากทัง้
                                                           

38 พระพรหมมุนี (ตสิโส อว้น), ต านานวดัสปัุฏนาราม, ทีร่ะลกึในงานผกูพทัธสมีา
และฉลองพระอุโบสถวดัสปุฏันาราม จงัหวดัอุบลราชธานี, (พระนคร: อกัษรเจรญิทศัน์, 2478). 
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พระครองลาวและพระครองไทย คอืไดช้ือ่วา่พระครองมอญตามแบบฉบบัความเครง่ครดั 
เนื่องจากพระพนัธุโลดแีละพระเทวธมัม ี (มา้ว) เป็นสทิธวิหิารกิแหง่พระวชริญาณ ยอ่มมคีวาม
ศรทัธาอยา่งแมน่มัน่ ซึง่ตอ้งรบัเอาแนวคดิและหลกัปฏบิตัมิาอย่างไมผ่ดิเพีย้น และเนื่องจาก
ธรรมยตุกินิกายถอืเป็นสาํนกัใหมท่ีไ่ดร้บัการสนบัสนุนอยา่งมากจากชนชัน้ปกครอง จงึถกูพระ
สาํนกัอื่นในอุบลราชธานีขดัเคอืง เชน่กรณีพระอรยิธรรมวงศาจารย ์(สุย่) กบัพระพนัธุโล (ด)ี ทัง้
คูเ่ขา้รบัการศกึษาจากวดัทีก่รงุเทพในสาํนกัตรงขา้มกนั ไดซ้มึซบับรรยากาศความขดัแยง้
ระหวา่งพระมหานิกายกบัพระธรรมยุตกินิกาย ตัง้แต่เมือ่ครัง้อยูก่รงุเทพ ฉะนัน้เมือ่กลบัมาตัง้
สายสาํนกัของตนทีเ่มอืงอุบลราชธานีในระยะเวลาทีไ่ล่เลีย่กนั ท่านสุย้กบัท่านพนัธุโลจงึนบัเป็น
คูแ่ขง่ขนักนัในที39 ก่อใหเ้กดิสถานะอนัตรายแก่พระสาํนกัธรรมยตุกินิกาย ดงัทีป่รากฏในบนัทกึ
ตาํนานวดัสปุฏันารามว่า “...การทีท่่านพนฺธุโลออกไปอยูว่ดัสปุฏันารามในปนูตน้ (เริม่ตน้–
ผูเ้ขยีน) นบัวา่ล่อแหลมต่ออนัตราย แต่หากดว้ยพระบรมเดชานุภาพแผ่ไปปกป้องอยา่งหน่ึง 
เจา้เมอืงกรมการผูใ้หญ่ชว่ยทาํนุบาํรงุอยา่งหนึ่ง...จงึรอดพน้จากภยัพบิตัมิาโดยสวสัดภิาพ...”40 
ทางทีค่ณะธรรมยตุจะทาํไดค้อืยดึถอืในจุดยนืของตน เชือ่ในแนวทางทีป่ฏบิตั ิ และสัง่สอนตาม
หลกัธรรมทีเ่น้นอธบิายตามหลกัเหตุและผล ซึง่สามารถอธบิายและนํามาใชก้บัชวีติจรงิได ้ทาํให้
ผูค้นนบัถอืศรทัธาไดโ้ดยแท ้ ซึง่เหนือจากเหตุผลทีก่ลุ่มชนชัน้ปกครองในอุบลราชธานีอุปถมัภ์
ธรรมยตุกินิกายตามพระราชประสงคข์องพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 

ยงัมสีทัธวิหิารกิแหง่พระวชริญาณอกีรปูหน่ึงมชีือ่ กํ่า เป็นชาวเมอืงโขง (สทีนัดร) ได้
เขา้มาถวายตวัต่อจากพระเทวธมัม ี (มา้ว) เมือ่ไดฝึ้กฝนอบรมแลว้กไ็ดญ้ตัตเิป็นธรรมยตุพรอ้ม
กบัพระเทวธมัม ี (มา้ว) ฉายาวา่คณุสมัปนัโน เมือ่ครัง้พระพนัธุโล (ด)ี มาครองวดัสปุฏันาราม 
พระคณุสมัปนัโน (กํ่า) กไ็ดต้ดิตามมาดว้ย จากนัน้ไดเ้ดนิทางต่อไปทีเ่มอืงโขงเพือ่ไปเผยแผ่
ธรรมยตุกินิกายทีบ่า้นเกดิ แต่ไมไ่ดร้บัการอุปถมัภจ์ากผูใ้หญ่ในบา้นเมอืงดงัเชน่เมอืง
อุบลราชธานี ภารกจิดงักล่าวจงึไมป่ระสบความสาํเรจ็ 

หลงัจากพระพนัธุโล (ด)ี พระเทวธมัม ี (มา้ว) และพระคณุสมัปนัโน (กํ่า) กลบัมา
บา้นเกดิของตน จงึถอืเอาเป็นธรรมเนียมในการนําพระสงฆจ์ากอสีานทีเ่มอืงอุบลราชธานี เขา้
อุปสมบทในกรงุเทพทกุๆ 3 ปี เพือ่ขยายธรรมยตุกินิกายใหก้วา้งขวางขึน้ แต่กไ็ม่ไดบ้รรลุ
ประสงคเ์สมอไป อาจเนื่องมาจากไม่ผา่นการฝีกฝนอบรมจนสามารถญตัตเิป็นธรรมยตุไิด ้ ดงั
กรณีพระแสง จากเมอืงหนองบวัลําภ ู เดนิทางเขา้กรงุเทพและพาํนกัทีว่ดัมงกุฎกษตัรยิาราม 
ตอ้งการเปลีย่นลทัธเิป็นธรรมยตุกินิกายแต่กไ็มป่ระสบความสาํเรจ็41  และกรณีปญัหาความไม่
                                                           

39 ประวติัวดัสปัุฏนาราม (พระนคร: โรงพมิพม์หามกุฎราชวทิยาลยั, 2496), 31 – 
32. 

40 พระพรหมมนุี (ตสิโส อว้น), ต านานวดัสปัุฏนาตาม, 20 – 21.  
41 พระพรหมมนุี (ตสิโส อว้น), ต านานวดัสปัุฏนาราม, 19 – 23. 
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พรอ้มของสาํนกัธรรมยุตกินิกายทีก่รงุเทพเอง เชน่เมือ่ครัง้หนึ่งพระสงฆจ์ากอสีานถงึกรงุเทพ
แลว้ กลบัเกดิอหวิตกโรคระบาด ทาํใหต้อ้งเดนิทางกลบัโดยไมไ่ดอุ้ปสมบท42 และถงึแมว้า่จะมี
วดัธรรมยตุกินิกายประดษิฐานทีเ่มอืงอุบลราชธานีแลว้กต็าม แต่เนื่องดว้ยกระบวนการในการ
อุปสมบทเป็นธรรมยตุกินิกายคอ่นขา้งจะเครง่ครดัในการหาผูม้ลีกัษณะดเีหมาะสม เชน่กรณี
พระเทวธมัม ี (มา้ว) เมื่อครัง้ท่านพนัธุโล (ด)ี นําพระมา้วเขา้เฝ้าถวายตวั พระวชริญาณไดพ้ระ
ราชดาํเนินไปทรงยกดวงเทยีนสอ่งทอดพระเนตรพระมา้ว แลว้ทรงตรสักบัพระพนัธุโล (ด)ี วา่ 
“ขรวัด ีพระอยา่งน้ีทาํไมไมนํ่ามาใหม้าก” ท่านพนัธุโล (ด)ี กราบทลูวา่ “หายาก” ดว้ยเหตุน้ีจงึมผีู้
เหมาะสมแก่การเขา้ถวายตวัเพื่อเป็นธรรมยตุกินิกายน้อย และมคีวามยากขึน้ไปอกีในเรือ่งผูท้ี่
จะทาํการอุปสมบทไดต้อ้งเป็นพระอุปชัฌายข์องธรรมยตุกินิกายเท่านัน้ แต่ทัง้พระพนัธุโล (ด)ี 
และพระเทวธมัม ี (มา้ว) ต่างกไ็มไ่ดเ้ป็นพระอุปชัฌายข์องนิกายธรรมยตุ ในระยะเริม่ตน้ของ
ธรรมยตุกินิกายในอสีานจงึไมส่ามารถขยายจาํนวนพระธรรมยตุกินิกายไดด้ว้ยตวัเอง  

หลงัจากการก่อตัง้วดัสุปฏันารามขึน้เป็นระยะเวลาประมาณ 10 ปี ท่านพนัธุโล (ด)ี 
และท่านเทวธมัม ี (มา้ว) จงึไดร้บัการแต่งตัง้เป็นพระอุปชัฌาย์43 การขยายตวัของวดั
ธรรมยตุกินิกายในอสีานแถบลุ่มน้ําโขงจงึขบัเคลื่อนไปดว้ยตวัเอง โดยมศีนูยก์ลางอยูท่ีเ่มอืง
อุบลราชธานี โดยม ี2 ทีค่อืวดัสปุฏันารามทีม่พีระพนัธุโล (ด)ี ครองวดัอยู ่และวดัศรทีองทีม่พีระ
เทวธมัม ี(มา้ว) ครองวดั  

พระพนัธุโล (ด)ี ท่านไดนํ้าวตัรปฏบิตัอินัเป็นแบบแผนของพระวชริญาณ อนัเป็นตน้
วงศข์องคณะธรรมยตุสบืทอดมาไดอ้ย่างสมบรูณ์ และมปีฏปิทาหน่ึงเป็นพระธุดงคก์รรมฐาน
แทบทัง้นัน้44 สอดคลอ้งกบัตาํแหน่งทีต่ ัง้ของวดัสปุฏันารามทีเ่อือ้ต่อวตัรของพระธุดงคก์รรมฐาน 
ตาํแหน่งวดัสปุฏันารามขณะนัน้ถอืเป็นปา่นอกเมอืงทีม่คีวามเงยีบสงบ ซึง่กไ็มไ่ดไ้กลเกนิไปทีจ่ะ
เผยแผ่พระธรรมคาํสอนแก่ชาวเมอืง โดยวตัรปฏบิตัขิองพระสงฆใ์นอบุลราชธานีสมยัแรกเริม่นัน้ 
ในวนัหน่ึงๆ ไดแ้บง่เวลาศกึษาทัง้ทางปรยิตัธิรรมและทางวปิสัสนาธุระ ดงัน้ี กาลเล่าเรยีน กาล
ฟงัเทศน์ไหวพ้ระสวดมนต ์ กาลท่องบน่สาธยาย กาลจาํวดั กาลตื่น กาลออกไปสูว่เิวกทาํความ
สงบสงดัใจ45  หลงัจากนัน้ปี พ.ศ. 2429 ไดร้บัการถวายนาฬกิาจากองคก์รการปกครอง ราช
                                                           

42 หมนุ  โสมะฐติ,ิ ประวติัวดัศรีทองและเมอืงอบุลราชธานี (อย่างสงัเขป), พมิพ์
เป็นทีร่ะลกึในงานครบรอบอาย ุ80 ปี ของท่านเจา้คณุพระศรธีรรมวงศาจารยส์ถติ ณ วดัสปุฏันา
ราม เมอืงอุบลราชธานี วนัที ่ 6 มกราคม พ.ศ. 2505, (กรงุเทพมหานคร: การพมิพพ์าณิชย,์ 
2504), 34. 

43 ด ู เปรมวทิย ์  ท่อแกว้, การก่อตัง้และขยายตวัของธรรมยติุกนิกายในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2364 – 2473), 53. 

44 กติริตัน์  สหีบณัฑ,์ ธรรมยติุกนิกายในภาคอีสาน (2394 – 2476), 99. 
45 พระพรหมมนุี (ตสิโส อว้น), ต านานวดัสปัุฏนาราม, 27. 
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สาํนกักรงุเทพ ทาํใหว้ตัรปฏบิตัทิีแ่บง่ไวเ้ป็นกจิกรรมอยา่งในชว่งตน้สมยันัน้ระบเุวลาในการทาํ
ชดัเจน ดงันี้  

04.00 นาฬกิา ตรีะฆงัสญัญาณตื่น ไหวพ้ระสวดมนตใ์นกุฏขิองตน ท่องบน่
สาธยายไปจนเวลายํ่ารุ่งกจ็ะออกบณิฑบาต กลบัจากบณิฑบาตทาํวตัรเชา้ก่อนฉนั 

08.30 นาฬกิา บอกปรยิตัธิรรม46  
11.00 นาฬกิา หยดุพกัจาํวดั 
13.00 นาฬกิา บอกปรยิตัธิรรม 
15.30 นาฬกิา เลกิแลว้ลงสรงน้ํา 
16.30 นาฬกิา ตรีะฆงัสญัญาฟงัเทศน์ทีศ่าลาการเปรยีญพรอ้มทัง้ภกิษุสามเณร

และอุบาสกอุบาสกิาทุกวนั 
20.00 นาฬกิา ตรีะฆงัสญัญาณไหวพ้ระสวดมนต์ 
22.00 นาฬกิา ตรีะฆงัเลกิการท่องบน่สาธยายเขา้ทีไ่หวพ้ระสวดมนตต์ามกุฏขิอง

ตนแลว้จาํวดั ถา้มผีูป้รารถนาจะท่องบน่ในตอนน้ีกต็อ้งทาํใหเ้สยีงเบาทีส่ดุ47 

ในชว่งแรกทีท่างกรงุเทพยงัไมส่ง่นาฬกิามาให ้จะเครง่ครดัในการรกัษาเวลาในการตี
ระฆงัสญัญาณ วธิกีารคอืใชก้ะลามะพรา้วเจาะใหเ้ป็นรพูอควร วางบนน้ําในถงั กะเวลาพอน้ํา
ไหลเขา้เตม็จนกะลานัน้จม ไดเ้วลาเป็นนาฬกิาหน่ึง หรอืใชเ้ปลอืกมะพรา้วฝ ัน้เป็นเชอืกชดุ กะ
เป็นระยะพอดชีัว่โมงแลว้มเีครือ่งหมายไวเ้อาไฟจุด ปล่อยใหไ้หม้ไปจนหมดระยะนัน้เป็นชัว่
นาฬกิาหนึ่ง48 ฉะนัน้เวลากว่า  34 ปีทีธ่รรมยตุกินิกายตัง้อยูใ่นอุบลราชธานี ใชว้ธิกีารนบัเวลา
ดว้ยกะลาดงักล่าวซึง่ตอ้งใชแ้รงคนในการเฝ้าสงัเกตโดยตลอด ความเครง่ครดัในจุดนี้จงึเป็นอกี
สว่นประกอบทีช่ีว้่าธรรมยตุในอสีาน ทีอุ่บลราชธานียดึมัน่ในวตัรปฏบิตัติามทีไ่ดร้บัสัง่สอนมา
จากธรรมยตุกินิกายในกรงุเทพอยา่งเครง่ครดั อนัเป็นความเปลีย่นแปลงแปลกใหมท่ีเ่กดิขึน้แก่
วงการศาสนาในเมอืงอุบลราชธานี และแนวปฏบิตัดิงักล่าวสง่ผลใหม้ผีูเ้ลื่อมใส สง่ผลใหเ้กดิ
ชือ่เสยีงขจายไปในแถบอสีาน จงึทาํใหม้พีระสงฆใ์นหวัเมอืงอสีานเดนิทางเขา้มาบวชเรยีนใน
คณะธรรมยตุกินิกายทีเ่มอืงอุบลราชธานีอยา่งต่อเนื่อง  

เมือ่พระพนัธุโล (ด)ี ถกูอาราธนาใหไ้ปครองวดัสระแกว้ทีเ่มอืงพบิลูมงัสาหาร ไดใ้ห้
พระสงัฆรกัขโิต (พนู) สทัธวิหิารกิของท่านครองวดัสปุฏันารามต่อไป ดงันัน้ในเมอืงอุบลจงึมี
พระเทวธมัม ี (มา้ว) ผูค้รองวดัศรทีอง เป็นพระเถระสายธรรมยตุผูใ้หญ่และเป็นพระอุปชัฌาย์

                                                           
46 คอืการสอนธรรมตามพระพทุธพจน์หรอืพระไตรปิฎก 
47 เรือ่งเดยีวกนั, 29 – 30. 
48 เรือ่งเดยีวกนั, 30 – 31. 
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เพยีงรปูเดยีว ดงันัน้วดัศรทีองจงึเป็นศนูยก์ลางการศกึษาธรรมยุตกินิกายในภาคอสีาน ณ 
ชว่งเวลานัน้นัน่เอง  

การขยายตวัของวดัธรรมยตุกินิกายในอสีานในยคุที ่ 1 เกดิขึน้จาํเพาะเมอืง
อุบลราชธานี จากพลงัของชนชัน้ปกครองของเมอืงอุบลราชธานี เริม่ตน้ทีก่ารสรา้งวดัสปุฏันา
รามตามพระราชประสงคข์องพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั โดยพระพรหมวรราชสรุิ
ยวงศ ์(กุทอง) เจา้เมอืงสนองพระประสงค ์มพีระพนัธุโล (ด)ี ครองวดั  

วดัทีส่อง อุปฮาดโพธิส์รา้งวดัศรทีอง อาราธนาพระเทวธมัม ี (มา้ว) จากวดัสปุฏันา
รามมาครองวดั 

วดัทีส่าม ราชบุตรสุย้เป็นผูส้รา้งวดัสทุศัน์  ขึน้ในปี พ.ศ. 2396 สรา้งในสมยัเจา้
พรหมเทวานุเคราะหว์งศ ์(เจา้หน่อคาํ) เป็นเจา้เมอืง ตัง้อยูช่ายดงอู่ผึง้ 

วดัทีส่ ี ่ เจา้พรหมเทวานุเคราะห ์ (หน่อคาํ) เจา้เมอืงอุบลราชธานีท่านต่อมา สรา้งวดั
ไชยมงคลขึน้ในปี พ.ศ. 2409 โดยเจา้พรหมเทวานุเคราะห์วงศ ์ (เจา้หน่อคาํ) เจา้เมอืง
อุบลราชธานีคนที ่ 5 เมือ่ครัง้ทีม่าถงึเมอืงอุบลราชธานีในครัง้แรกไดพ้กัอยูร่มิตน้โพธิ ์ จงึถอืวา่
การพกั ณ ทีแ่หง่นัน้เป็นชยัฤกษ์มงคล จงึไดส้รา้งวดัไชยมงคลขึน้บรเิวณทีเ่ป็นฤกษ์ชยัทีด่นีัน้ 
โดยไดอ้าราธนาท่านสงิห ์จากวดัศรทีองไปครองวดั   

ทัง้ 4 วดัทีส่รา้งต่อเน่ืองกนัมานัน้ สรา้งโดยชนชัน้ปกครองในเมอืงอุบลราชธานี
ทัง้สิน้ ลว้นสรา้งขึน้ในเขตตวัเมอืงอุบลราชธานี  

หลงัจากนัน้วดัทีห่า้ มพีระบาํรงุราษฎร (จมูมณี) เจา้เมอืงพบิลูมงัสาหารเป็นผูส้รา้ง
วดัสระแกว้ขึน้พรอ้มกบัการตัง้เมอืงพบิลูมงัสาหาร โดยสรา้งในปี พ.ศ. 2406  

วดัทีห่ก พระเรอืงไชยชนะ เจา้เมอืงมหาชนะไชย (ปจัจุบนัเป็นอาํเภอหน่ึงในจงัหวดั
ยโสธร) เป็นผูส้รา้งวดัหอก่อง สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2406 โดยสรา้งขึน้พรอ้มกบัการสรา้งเมอืงมหา
ชนะไชย 
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ภาพที ่19  ภาพแสดงตาํแหน่งวดัธรรมยตุกินิกายเมือ่แรกก่อตัง้ 4 วดัสรา้งในตวัเมอืง 2 วดั
สรา้งนอกเขตเมอืงพรอ้มกบัการตัง้เมอืงใหม่ 
 

สองวดัสดุทา้ยไดส้รา้งขึน้นอกเขตตวัเมอืงอุบลราชธานี ซึง่ยงันําสรา้งโดยชนชัน้
ปกครองของเมอืงอุบลราชธานี ทีส่รา้งขึน้พรอ้มกบัการตัง้เมอืงเหล่านัน้ขึน้พรอ้มกนั วดัทัง้สอง
ลว้นมุง่หวงัเพือ่เป็นทีพ่ึง่ทางจติใจของประชากรทีต่ ัง้รกรากใหมเ่หล่านัน้ และสรา้งเพือ่รองรบั
เมอืงทีจ่ะเจรญิเตบิโตตามไปดว้ย 

จะเหน็วา่มกีารเรง่รดัขยายตวัวดัธรรมยตุกินิกายในอุบลราชธานีเพือ่เผยแผใ่หผู้ค้น
ไดศ้รทัธา บทบาทนี้เกดิไดจ้ากวตัรปฏบิตัทิีเ่ครง่ครดัและการทีต่ ัง้อยูบ่นแนวคดิของหลกัเหตุผล
และความจรงิ ยกตวัอย่างเชน่การเทศทีเ่ป็นไปตามหลกัการดงักล่าว ซึง่ต่างออกไปจากวถิเีดมิที่
เน้นนิยาย เรือ่งเล่าทีเ่กนิจรงิ จงึไดร้บัความสนใจจากผูค้นรวมไปถงึความแคลงใจจากพระสงฆ์
สาํนกัอื่นในพืน้ทีด่ว้ย  

เมือ่เขา้สูร่ชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั พระองคท์รงเปลีย่นการ
ปกครองโดยยดึแนวคดิการรวมศนูยอ์ํานาจ ซึง่การปกครองคณะสงฆก์ใ็ชแ้นวคดิเดยีวกนั โดย
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ไดม้กีารรวบรวมคณะสงฆท์ุกทีใ่หข้ึน้ตรงกบัคณะสงฆส์ว่นกลาง โดยจดัใหเ้ป็นระบบ49 โดยให้
อาํนาจแก่พระวชริญาณวโรรสเป็นผูนํ้าทางศาสนาในสมยัของพระองค ์ ในระดบัภมูภิาคนัน้คณะ
สงฆไ์ทยไดใ้ชอ้งคก์รธรรมยตุทีม่รีากฐานเป็นทีม่ ัน่คงแลว้ในอุบลราชธานี จดัการดแูลปกครอง
พระในมณฑลอสีานทัง้หมด ยกเวน้กแ็ตม่ณฑลนครราชสมีาใชค้ณะสงฆม์หานิกายปกครอง และ
มณฑลอุดรยงัปล่อยไวใ้หป้กครองเป็นอสิระดงัเดมิอยู่ ซึง่ในปีเดยีวกบัทีพ่ระบาทสมเดจ็พระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัโปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมหลวงพชิติปรชีากร เสดจ็มาดาํรง
ตาํแหน่งขา้หลวงใหญ่สาํเรจ็ราชการหวัเมอืงลาวกาวทีเ่มอืงอุบลราชธานี ในปี พ.ศ. 2434 ปี
นัน้เองพระองคก์ไ็ดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระอรยิกว ี (ธมัมรกัขโิต อ่อน) ออกมาเป็นเจา้คณะใหญ่
เมอืงอุบลราชธานีเป็นรปูแรก50 

พระอริยกวี (ธมัมรกัขิโต อ่อน) กจิการแรกทีท่่านเจา้ประคณุอรยิกวไีดป้ฏบิตัคิอื 
ควบคมุดแูลคณะสงฆท์ัว่ไปในหวัเมอืงมณฑลลาวกาว สว่นเมอืงอุบลนัน้ท่านไดว้างระเบยีบการ
ปกครองคณะสงฆจ์ดัการเป็นหมวดหมู ่ ทาํบญัชพีระสงฆส์ง่กระทรวง และหา้มลทัธธิรรมเนียม
บางประการทีข่ดัต่อระเบยีบแหง่พระธรรมวนิยั เป็นตน้วา่หา้มไมใ่หพ้ระภกิษุสามเณรเกีย่วขอ้ง
ในการทาํบญุบัง้ไฟ เสง็กลอง แขง่เรอื และเลีย้งมา้ ฯลฯ อนัเป็นวถิเีดมิ ทีพ่ระสงฆใ์นพืน้ทีม่สีว่น
รว่มใกลช้ดิกบัทางโลกมาก สว่นการศกึษาปรยิตัธิรรม ท่านไดต้ัง้การสัง่สอนมกีุลบตุรเขา้มาเล่า
เรยีนเป็นจาํนวนไมน้่อย51 อกีทัง้มกีารขยายตวัของพระสงฆธ์รรมยตุมากขึน้ โดยมกีารขยาย
สาํนกัทีว่ดัศรทีองนัน้มพีระอุปชัฌายแ์ละไดส้ ัง่สอนเป็นทีน่่านบัถอื กระทัง่ทาํใหม้พีระในพืน้ที่
เลื่อมใสทัง้มาขอบวชและเปลีย่นนิกายมาเป็นธรรมยตุดว้ย 

แต่ในช่วงดงักล่าวเกดิขอ้จาํกดัในการขยายตวัของธรรมยตุ อนัเนื่องมาจากขาด
พระสงฆท์ีส่ามารถสอนปรยิตัธิรรมได ้(สบืเน่ืองมาตัง้แต่ครัง้ยงัไมไ่ดเ้ป็นเจา้คณะมณฑลลาวกาว 
เป็นพระอุปชัฌายอ์ยูท่ีว่ดัศรทีอง) ดงันัน้ธรรมยตุทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจงึไดจ้ดัระบบ
การสง่พระภกิษุเขา้ไปศกึษาปรยิตัธิรรมต่อในกรงุเทพฯ ใหช้ดัเจนยิง่ขึน้ จากแต่เดมิทีม่ธีรรม
เนียมการสง่พระสงฆท์ีม่คีวามเหมาะสมเขา้ไปศกึษาสาํนกัในกรงุเทพฯ ซึง่มผีูม้คีวามพรอ้มน้อย
และไมม่คีวามแน่นอน กม็กีารกําหนดอายใุหอ้ยูใ่นราว 24 ปี และมชีว่งเวลาในการสง่พระสงฆ์

                                                           
49 สมคดิ  จริะทศันกุล, โชตมิา  จตุรวงศ ์ และชาญวทิย ์  สรรพศริ,ิ รปูแบบทาง

สถาปัตยกรรมของวดัในพระพทุธศาสนาในชุมชนท้องถ่ิน, 400 – 401.   
50 คนึงนิตย ์  จนัทบตุร, “พทุธศาสนาในอุบลราชธานี ก่อนการเปลีย่นแปลงการ

ปกครอง พ.ศ. 2475” (เอกสารประกอบการสมัมนา ประวตัศิาสตรแ์ละโบราณคดอีุบลราชธานี, 
ณ หอประชมุอาคารหอสมดุ วทิยาลยัครอูุบลราชธานี, 26 – 28 กนัยายน 2531), 194 – 195. 

51 คณะกรรมการการจดัทาํหนงัสอือุบลราชธานี 200 ปี, อบุลราชธานี 200 ปี 
(กรงุเทพฯ: ชวนพมิพ,์ 2535), 117. 
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ธรรมยตุเดนิทางเขา้กรุงเทพฯ ทาํใหม้พีระสงฆก์ลุ่มดงักล่าวเดนิทางกลบัมาเป็นกาํลงัสาํคญั 
สามารถสอนปรยิตัธิรรมไดก้วา้งขึน้ สามารถเผยแผธ่รรมยตุกินิกายไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมาก
ขึน้ 

พระสงฆท์ีพ่ระอรยิกว ี (อ่อน) เป็นพระอุปชัฌายก์ม็ ี พระอุบาลคีณูุปมาจารย ์ (สริจินั
โท  จนั) และสมเดจ็พระมหาวรีวงศ ์(ตสิโส  อว้น) ทีม่บีทบาทสาํคญัในการปกครองคณะสงฆใ์น
อสีาน ซึง่ลว้นตอบสนองนโยบายแก่ภาครฐัอย่างเตม็กาํลงั (น่าสงัเกตคอืพระสงฆท์ัง้สามรปูลว้น
เขา้รบัการศกึษาธรรมยุตกินิกายจากกรงุเทพมหานคร ซึง่ยอ่มซมึซบัคา่นิยมจากตน้ตอของการ
ปกครองเลยทเีดยีว) อกีทัง้มพีระอาจารยเ์สาร ์ (กนฺตสโีล) ทีไ่ดท้าํทฬัหกิรรมเป็นภกิษุธรรมยตุ 
ในสาํนกัวดัศรทีอง ดว้ยเชน่กนัแต่จะไปเน้นหนกัทางวปิสัสนา 

ดงันัน้ระยะเวลาทีพ่ระอรยิกว ี (อ่อน) ปกครองคณะสงฆม์ณฑลลาวกาวอยูน่ัน้ มี
กาํลงัพระสงฆท์ีท่าํใหม้กีารขยายตวัธรรมยตุอยา่งเป็นระบบมากขึน้ มทีัง้พระสงฆผ์ูเ้ผยแผใ่หค้น
สนใจเขา้ธรรมยตุกินิกาย พรอ้มทัง้ทีส่าํนกัธรรมยตุในอุบลเองกม็พีระสงฆท์ีม่คีวามรูพ้รอ้มทาํ
การสอนปรยิตัธิรรมอยู่แลว้ 

บทบาทของคณะสงฆธ์รรมยติุกนิกายกบัการศึกษาของประเทศ 
พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงพฒันาประเทศ เพือ่รบัมอืกบัชาติ

ตะวนัตก หลงัจากทีอ่งคท์รงเสดจ็กลบัจากการประพาสยโุรป ในปี พ.ศ. 2440 กม็นีโยบายทีจ่ะ
สนบัสนุนดา้นการศกึษา เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวามรูส้ามารถเป็นกาํลงัเขา้ชว่ยงานราชการมากขึน้ 
และทีส่าํคญัคอืรฐับาลสามารถปลกูฝงัค่านิยม อนัจาํเป็นสาํหรบัระบบเศรษฐกจิแบบเงนิตราหรอื
แบบทุนนิยม52 สูป่ระชาชนทัว่ไปทัง้อาณาเขตได ้ โดยจดัใหม้หีน่วยงานการศกึษาแต่ไมส่ามารถ
สนองงานใหเ้ป็นทีพ่อพระทยั พระองคท์รงเหน็การใหค้วามรูป้รยิตัธิรรมของธรรมยตุกินิกายที่
ขณะนัน้ พระมหาสมณเจา้กรมพระยาวชริญาณวโรรสไดต้ัง้มหามกุฎราชวทิยาลยั มาตัง้แต่ 
พ.ศ. 2437 มหีลกัการเขยีนหลกัสตูรทีเ่รยีนรูเ้นื้อหาทางโลกดว้ย อกีทัง้การดาํเนินงานใหค้วามรู้
เป็นระบบทีน่่าพอใจ พระองคจ์งึทรงใชค้ณะธรรมยตุทีท่รงสนบัสนุนนัน้ รบังานดา้นการศกึษา
ควบคูไ่ปกบัการปกครองคณะสงฆด์ว้ย ซึง่ในมมุมองและวสิยัทศัน์ของพระวชริญาณวโรรสผูนํ้า
ทางศาสนาขณะนัน้ไดอ้ธบิายถงึสถานะทางสงฆอ์ยา่งชดัเจน วา่เป็นสว่นหน่ึงในการปกครอง
ของรฐั ไมเ่พยีงเท่านัน้ในสมเดจ็ฯ ชนชัน้ปกครองอยา่งกรมพระยาดาํรงราชานุภาพเองกม็คีวาม
พยายามแสดงใหเ้หน็ว่า พระพทุธศาสนาและพระสงฆข์ึน้อยูก่บัสถาบนัพระมหากษตัรยิเ์ป็น
สาํคญั ไมว่า่จะการอุปถมัภแ์ละการปกครองคณะสงฆ ์ โดยคณะสงฆน์ี้อยูภ่ายใตก้ารปกครอง
ของบา้นเมอืงและเป็นสว่นหน่ึงในการสรา้งพลเมอืงดป้ีอนใหแ้ก่รฐั เน่ืองจากใหส้งฆอ์บรมคน

                                                           
52 ศรสีพุร  ชว่งสกุล, “ความเปลีย่นแปลงของคณะสงฆ:์ ศกึษากรณีธรรมยตุกินิกาย 

(พ.ศ. 2368 – 2464)” (วทิยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2530), 151. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



99 

 

และใหก้ารศกึษา บทบาทของสงฆน์ัน้กเ็ป็นองคก์รหนึ่งทีม่หีน้าทีร่บัใชช้าตบิา้นเมอืง มใิชผู่้
แสวงหาหรอืละทางโลกใดๆ53 ฉะนัน้นโยบายใดๆ ต่อประเทศทีก่ษตัรยิไ์ดว้างแนวทางไว ้ คณะ
สงฆก์ย็อ่มสนองตอบต่อนโยบายนัน้ดว้ย 

สาํนกัธรรมยตุทีอุ่บลราชธานีทีม่คีวามใกลช้ดิกบัคณะสงฆส์าํนกักรงุเทพฯ จงึรบั
นโยบายดา้นการศกึษานี้โดยตรง ดงันัน้พืน้ทีอ่สีานทีม่ปีญัหากบัฝรัง่เศสอยูน่ัน้ รฐับาลไดใ้ช้
นโยบายดา้นการศกึษาดงักล่าวผา่นคณะสงฆธ์รรมยตุ โดยผลติคนทีม่คีวามรูอ้อกมาสูร่ะบบ
เศรษฐกจิแบบทุนนิยม ทีร่ะบอบสมบรูณาญาสทิธริาชสง่เสรมิอยูน่ัน้ เพือ่ใหพ้ืน้ทีช่ายพระราช
อาณาเขตน้ีสามารถรวมอาํนาจเขา้สูศู่นยก์ลางได ้โดยนโยบายดา้นการศกึษาน้ีมพีระอุบาลคีุณูป
มาจารย ์ (สริจินัโท  จนั) เป็นผูม้บีทบาทสาํคญัในการขบัเคลื่อนใหเ้กดิผลสมัฤทธิเ์ป็นทีพ่อ
พระทยัได ้

พระอบุาลีคณูุปมาจารย ์ (สิริจนัโท จนั) ในปี พ.ศ. 2434 พระครอูุบาลคีณูุปมา
จารย ์ ไดไ้ปดแูลคณะสงฆท์ีห่วัเมอืงสาํคญัคอืจาํปาศกัดิ ์ อนัมคีวามสมัพนัธก์นัตลอดมาทัง้
ทางการปกครองและการพระศาสนาเชน่กนั โดยไดจ้ดัการศกึษาสอนภาษาไทยทีน่ัน่ดว้ย 

แลว้ปี พ.ศ. 2440 พระครอูุบาลคีณูุปมาจารย ์ (สริจินั โท จนั) หรอืพระญาณรกัขติ 
ยา้ยมาครองตาํแหน่งเจา้คณะมณฑลลาวกาว 

ในปี พ.ศ. 2442 ท่านไดถ้กูแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูอ้ํานวยการศกึษา (ปีเดยีวกบัทีฝ่ร ัง่เศสตัง้
กงสลุทีอุ่บลราชธานี) โดยท่านเองมคีวามเหมาะสมในการรบัหน้าทีด่า้นการศกึษาน้ี เพราะท่าน
ไดม้คีวามพยายามในการสัง่สอนหนงัสอืตัง้แต่เมือ่ครัง้ไปดแูลคณะสงฆท์ีจ่าํปาศกัดิใ์นปี พ.ศ. 
2434 โดยไดต้ัง้โรงเรยีนขึน้ในครัง้นัน้ แต่ไมป่ระสบความสาํเรจ็ แต่ถอืไดว้่าเป็นประสบการณ์ที่
พระสงฆธ์รรมยตุทาํการสอนหนงัสอืไทย สามารถนํามาใชก้บัการเป็นผูอ้าํนวยการศกึษาใน
อุบลราชธานีในครัง้นี้ ซึง่ตอ้งพลกิแพลงหลกัสตูรใหเ้หมาะสมกบัคนในพืน้ที ่ ทีไ่ดใ้ชภ้าษา
ทอ้งถิน่ควบคูไ่ปกบัการสอนนัน้ดว้ย ทาํใหก้ารศกึษาเป็นทีน่่าพอใจ มผีลงานดใีนปี พ.ศ. 2447 
ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหม้าครองวดับรมนิวาสในกรงุเทพฯ และใหพ้ระมหาวรีวงศ ์ (ตสิโส  
อว้น) เมือ่ครัง้ยงัเป็นเปรยีญทาํหน้าทีแ่ทนเจา้คณะมณฑลอยู ่ 1 ปี หลงัจากนัน้จงึไดด้าํรง
ตาํแหน่งเจา้คณะมณฑลอสีาน เมือ่การศกึษาอยูใ่นแนวทางทีเ่ป็นรปูธรรม และงานของสงฆ์
ธรรมยตุทีต่อ้งรบัผดิชอบดา้นการศกึษาหนกัเกนิไป ระบบการศกึษากบัการศาสนาจงึถกูจดัการ
อยา่งเป็นสดัสว่น แยกออกจากกนัชดัเจนขึน้ 

                                                           
53 ด ูสายชล  สตัยานุรกัษ์, “การสรา้งอตัลกัษณ์พระสงฆ,์”  ใน สมเดจ็ฯ กรมพระ

ยาด ารงราชานุภาพ การสรา้งอตัลกัษณ์ “เมอืงไทย” และ “ชัน้” ของชาวสยาม (กรงุเทพฯ: 
สาํนกัพมิพม์ตชิน. 2546). 
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ระหวา่งนัน้ในปี พ.ศ. 2445 เป็นปีทีป่ราบกบฏผูม้บีญุอสีานลงไดน้ัน้เอง ปี พ.ศ. 
2446 รฐับาลกไ็ดอ้อกพระราชบญัญตัลิกัษณะการปกครองคณะสงฆ ์ ร.ศ. 121 โดยมจีุดหมาย
เพือ่จดัการปกครองของฝา่ยอาณาจกัรและเพื่อรองรบัการจดัการศกึษาตามหวัเมอืง เน้ือหา
สาํคญัของพระราชบญัญตัคิอื การจดัตัง้มหาเถรสมาคมทีป่ระกอบดว้ย สมเดจ็เจา้คณะใหญ่ทัง้ 4 
ตาํแหน่ง คอื คณะเหนือ คณะกลาง คณะใต ้ และคณะธรรมยตุ ทาํหน้าทีเ่ป็นทีป่รกึษาและ
วนิิจฉยัเรือ่งต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัการศาสนา และคาํตดัสนิของมหาเถรสมาคมถอืเป็นคาํตดัสนิสงูสดุ 
นอกจากน้ียงักล่าวถงึการจดัตัง้วดั ขอบเขต และผลประโยชน์ของวดั โดยวดัทีส่รา้งขึน้ตอ้งไดร้บั
พระราชทานวสิงุคามสมีา การแต่งตัง้เจา้อาวาส ลาํดบัชัน้ในการปกครองคณะสงฆ ์ ฯลฯ 
พระราชบญัญตัฉิบบัน้ีคลา้ยกบัใหอ้าํนาจแก่พระสงฆด์แูลวา่กล่าวกนัเอง แต่หากสงัเกตใหด้จีะ
พบวา่ อาํนาจสงูสดุในดา้นการแต่งตัง้หรอืการตดัสนิคดคีวาม อยูใ่นมอืขา้หลวงใหญ่และ
พระมหากษตัรยิ ์ ตามลาํดบั โดยชาวบา้นแทบจะไมม่สีว่นรว่มในโครงสรา้งการปกครองสงฆ์
แบบใหม ่ และอํานาจของพระราชบญัญตัไิดท้าํใหพ้ระสงฆไ์ดก้ลายเป็นสว่นหนึ่งของระบบ
ราชการ54 อยูภ่ายใตพ้ระราชอํานาจของพระมหากษตัรยิ ์ ทาํหน้าดแูลการคณะสงฆใ์หเ้ป็นไป
ดว้ยความเรยีบรอ้ยตามนโยบายรฐัเท่านัน้ 

 

ชว่งนี้ไดเ้กดิวดัธรรมยุตกินิกายมากขึน้อย่างมาก ซึง่ไมไ่ดจ้าํกดัอยู่แต่ในพืน้ทเีมอืง
อุบลราชธานีดงัเชน่เมือ่ตัน้ยคุ ทัง้ทีแ่ยกไปจากวดัสปุฏันารามและทีต่ ัง้ขึน้จากวดัทีเ่น่ืองไปจาก
วดัสปุฏันาราม มวีดับา้นกลาง วดับา้นผึง้ เมอืงอุบลราชธานี วดัมหามาตยาราม เมอืงจาํปาศกัดิ ์
วดัสรา่งโศก วดัน้ําคาํ เมอืงยโสธร วดัศรมีงคล เมอืงมกุดาหาร วดัมหาชยั เมอืงกมทุธาศยั 
(หนองบวัลําภ)ู วดัจอมมณี อ.วงัสะพงุ วดัศรสีะอาด อ.กุดเปง่ วดัจนัทร ์อ.ภเูวยีง วดัจอมศร ีอ.
กุมภวาปี วดัโพธสิมภรณ์ เมอืงอุดรธานี วดัศรเีมอืง เมอืงหนองคาย วดัใต ้ วดัเลยีบ วดับรูพา 
เมอืงอุบลราชธานี วดับา้นคเูมอืง วดัสภุรตันาราม อ.วารนิชาํราช วดัสริจินัทรนิมติ เมอืงลพบรุ ี
วดัคาํพลอ้ย อ.ธญับรุ ีวดัเชตะวนั เมอืงลาํปาง วดัเจดยีห์ลวง เมอืงเชยีงใหม ่วดัสทิธจนิดา เมอืง
นครราชสมีา เป็นตน้55 อนัเน่ืองมาจากศษิยใ์นรุน่ต่อจากพระพนัธุโล (ด)ี รบัหน้าทีส่บืต่อ
ธรรมยตุกินิกายในจงัหวดัอุบลราชธานีอนัเป็นรากฐานแหง่ธรรมยตุในอสีาน และยงัมบีทบาท
สาํคญัต่อการเจรญิกา้วหน้าของธรรมยตุกินิกายทัง้ในอสีานและในสยามดว้ย  

 

 
                                                           

54 เชงิอรรถที ่ 7 ในหวัขอ้ การขยายตวัของธรรมยติุกนิกายในหวัเมอืงล้านนา 
โดย ผศ. เนื้ออ่อน  ขรวัทองเขยีว ใน ศลิปวฒันธรรม ปีที ่32 ฉ. 4 ก.พ. 54. 

55 วราวธุ  ผลานนัต,์ พิพิธภณัฑล์ า้ค่าในวดัสปัุฏนารามวรวิหาร, อุบลราชธานี: 
ยงสวสัดิอ์นิเตอรก์รุ๊ป 2556, 8 – 9. 
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สถาปัตยกรรมวดัธรรมยติุกนิกายในอบุลราชธานียคุท่ี 1  
เพือ่ทาํความเขา้ใจถงึลกัษณะสถาปตัยกรรมวดัธรรมยตุกินิกายในอุบลราชธานียคุที ่

1 จาํเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะศกึษาถงึลกัษณะสถาปตัยกรรมเมอืงอุบลราชธานีเสยีก่อน 

การตัง้เมอืงอบุลราชธานี 

...หวัเมอืงเลก็น้อยทัง้ปวงบรรดาทีม่ชีื่ออยูใ่นเวลาน้ีคอือุบล, เขมราฐ, อาํนาจเจรญิ, 
มุกดาหาร, นครพนม, กาฬสนิธุ ์ (รมิน้ํากํ่า), ขอนแก่น, รอ้ยเอด็, มหาสารคาม, ชนบท, 
นครจาํปาสกั, สงัข, สุรนิทร,์ ศรสีะเกษ เป็นตน้ เหลา่น้ีเดมิกเ็ป็นบา้นหน่ึงๆ ซึง่มผีูค้น
อยูม่ากหลายสบิหลงัเรอืน และเป็นบา้นทีม่ทีาํเลด ี คอือยูใ่กลแ้มน้ํ่าและบงึหนองใหญ่ 
และมทีอ้งทุง่ทีค่วรจะทาํนาไดม้าก ทัง้ปา่ดงทีจ่ะทาํไรก่บ็รบิรูณ์ด ีและผูค้นซึง่อยูใ่นบา้น
นัน้คอ่นขา้งจะมัง่คัง่ ดว้ยทรพัยเ์งนิทองกวา่บา้นอื่นบรรดาทีอ่ยูใ่กลเ้คยีง หรอืบางทีผู่ท้ ี่
เป็นหวัหน้าในบา้นนัน้มสีตปิญัญาด ี มผีูค้นนบัถอืมาก กพ็ากนัคดิจดัรวบรวมขอรอ้งต่อ
พระมหานครอนัตนไดข้ึน้อยู ่ เพือ่ไดร้บัอนุญาตตัง้บา้นนัน้ขึน้เป็นเมอืง ครัน้ไดร้บั
อนุญาตแลว้กต็ัง้ขึน้เป็นเมอืง เหมอืนดงัเมอืงอุบลราชธานีเดีย๋วน้ี เดมิกช็ื่อบา้น “แจะ
ระแม” ครัน้โปรดเกลา้ฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตในพระบาทสมเดจ็พระ
เจา้อยูห่วักรุงเทพมหานคร จงึไดต้ัง้ขึน้เป็นเมอืงชื่ออุบลราชธานีสบืมาจนบดัน้ี 
เพราะฉะนัน้บรรดาเมอืงน้อยทีม่ชีื่อทัง้หลายนัน้ เดมิลว้นแต่เป็นบา้นมาก่อนแลว้จงึเป็น
เมอืงขึน้ต่อภายหลงั บางเมอืงกต็ัง้มานานหลายรอ้ยปี บางเมอืงกต็ัง้เพยีง 110 ปีกวา่ก็
ม ี ตามอายขุองประเทศทีไ่ดร้บัสมมตกิ่อนและหลงั เมอืงทีย่กบา้นขึน้เป็นเหลา่น้ียอ่ม
เป็นแตเ่มอืงเลก็น้อย มไิดเ้คยเป็นเมอืงมกีษตัรยิค์รอบ ครองหรอืเมอืงประเทศราช...56 

ตามประวตันิัน้ เมอืงอุบลราชธานีการตัง้เมอืงเริม่ที ่ “บา้นแจระแม” หากยอ้นกลบัไป
ชัน้ตน้ทีก่ลุ่มพระวอพระตาตอ้งหนีออกมาจากเวยีงจนัทน์ ดว้ยคงมอีทิธพิลอย่างสงูใน
เวยีงจนัทน์ เนื่องจากเป็นพระสสัสรุะของพระสริบิญุสาร แต่เมือ่พระวอพระตาขอตาํแหน่งอุป
ราชยเ์พิม่ทาํใหเ้กดิปญัหา ตามประวตักิารไล่ล่าของเจา้สริบิญุสารกบักลุ่มพระวอพระตา แสดง
ใหเ้หน็กลุ่มบคุคลทีเ่ป็นอนัตรายต่อพระอํานาจของเจา้สริบิญุสารอยูม่าก เริม่ตัง้แต่กลุ่มพระวอ
พระตาตัง้ถิน่ฐานทีห่นองบวัลุ่มภ ู เจา้สริบิญุสารไดเ้ขา้ตจีนกลุ่มพระวอพระตาจนตอ้งหนีลงใตไ้ป
จาํปาศกัดิ ์ เน่ืองจากความสมัพนัธร์ะหวา่งจาํปาศกัดิแ์ละเวยีงจนัทน์ไมสู่จ้ะดนีกั นบัตัง้แต่เมือ่
ครัง้ลาวลา้นชา้งแตกออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มพระวอพระตาจงึหวงัใชค้วามหมางใจของจาํปาศกัดิ ์
ชว่ยคุม้ครองตน เจา้คาํผงผูนํ้าหน่ึงในกลุ่มพระวอพระตา ทาํหน้าทีเ่ป็นนายกองคมุกาํลงัคนอยูท่ี่

                                                           
56 หลวงผดงุแควน้ประจนัต,์ “ประเพณีการปกครองของราษฏรอสีานตะวนัออก,” ใน 

ลทัธิธรรมเนียมต่างๆ (กรงุเทพฯ: โรงพมิพค์รุสุภา, 2504), 22 – 24. 
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เวยีงดอนกองใกลเ้มอืงจาํปาสกั เนื่องจากทา้วคาํผงมไีพรพ่ลลาวอยู่ในกาํกบัอยูม่าก57 แต่เมือ่
เจา้สริบิญุสารตามมาตกีลุ่มพระวอพระตา กาํลงัทีม่ไีมส่ามารถรบัไหว อกีทัง้นครจาํปาศกัดิก์ลบั
ไมอ่ยากหมางใจไปมากกวา่เดมิจงึไมช่ว่ยกลุ่มพระวอพระตา สดุทา้ยกลุ่มพระวอพระตาตอ้งหนี
ใหไ้กลจากอาํนาจลาวลา้นชา้งทัง้เวยีงจนัทน์และจาํปาศกัดิ ์ จงึเลอืกหนัมาพึง่สยาม ยา้ยถิน่ฐาน
ลกึเขา้ไปในพืน้ทีภ่าคอสีานทีไ่มคุ่น้เคย สรรหาพืน้ทีท่ีจ่ะเหมาะสมต่อการอยู่อาศยั เหน็วา่หว้ย
แจระแมมน้ํีาอุดมจงึตัง้เป็นบา้นแจระแมอยู่อาศยักนั  

ในลาํดบัถดัมาไดข้ยบัขยายไปอยู่บรเิวณดงอู่ผึง้ ทีไ่มไ่กลจากบา้นแจระแมเท่าใดนกั 
ลกัษณะเป็นทีด่อนและตดิลาํน้ํามลู สนันิษฐานวา่กลุ่มพระวอพระตาโดยการนําของทา้วคาํผงคง
ไดเ้รยีนรูธ้รรมชาตใินพืน้ทีบ่รเิวณลาํน้ํามลูนัน้แลว้ จงึเลอืกยา้ยขึน้ไปอยูท่ีด่อนทีด่งอู่ผึง้ เมอืง
อุบลราชธานีในปจัจุบนั เมือ่ไดท้ีต่ ัง้ทีเ่หมาะสมและดจูะพน้อาํนาจของลาวลา้นชา้งแลว้ จงึ
ดาํเนินการก่อรา่งสรา้งเมอืงอยา่งถาวร  

ลกัษณะชมุชนเมอืงทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีอ่สีาน รวมกระทัง่เมอืงอุบลราชธานี ไมไ่ดเ้ป็น
เมอืงทีม่พีฒันาการแบบคอ่ยเป็นคอ่ยไป แบบทีเ่ป็นพืน้ทีท่ีเ่หมาะแก่การค้าขาย มคีนเขา้มา
เนื่องจากจะทาํมาหากนิ เมือ่คนคบัคัง่รํ่ารวยกม็กีารสรา้งสถาปตัยกรรมทีม่รีปูลกัษณะแตกต่าง
กนัไปและขยายเมอืงกวา้งขวางขึน้ ซึง่ต่างกบักรณีการตัง้เมอืงในพืน้ทีอ่สีานทีเ่กดิจากสองปจัจยั
ทีม่ผีลประโยชน์ตอ้งกนัอยา่งเหมาะเจาะ ปจัจยัแรกคอืการหาพืน้ทีท่ีเ่หมาะตัง้ถิน่ฐานอนั
เหมาะสมกบัการใชช้วีติ สว่นอกีปจัจยัคอืการหนีจากอํานาจลา้นชา้ง และดว้ยสถานะของผูนํ้า
ของเมอืงอุบลราชธานีทีม่บีทบาทในการปราบปรามความไมส่งบในพืน้ทีลุ่่มน้ําโขงแก่สยาม 
อุบลราชธานีจงึเป็นเมอืงทีม่คีวามสาํคญัในดา้นการปกครอง บา้นเมอืงจงึเจรญิขึน้ดว้ยเหตุผล
ทางการปกครองเป็นหลกั และดว้ยเหตุทีอุ่บลราชธานีสามารถคุม้ครองความปลอดภยัและมี
แหล่งทาํกนิเพยีงพอ เศรษฐกจิจงึเตบิโตตามไปดว้ย 

ลกัษณะสถาปัตยกรรมเมอืงอบุลราชธานี 
ลกัษณะการตัง้ชมุชนขนาดเมอืงในพืน้ทีอ่สีาน เป็นการนําโดยขนุนางและเหล่าชน

ชัน้นําชาวลาวลา้นชา้ง ซึง่ยอ่มมคีวามนบัถอืในวฒันธรรมและค่านิยมของตนเป็นทุนอยู ่ รวมไป
ถงึประสบการณ์ในชวีติมอีทิธพิลอยา่งมากต่อการตัง้เมอืง ไมว่า่จะเป็น ทาํเลทีต่ ัง้บา้นเมอืง การ
ปกครอง วฒันธรรม และสถาปตัยกรรม เป็นตน้ จะเหน็วา่ตวัเมอืงอุบลราชธานีเองกไ็มไ่ดต้ัง้อยู่
บรเิวณโคกนี้ตัง้แต่แรก แต่ยา้ยหาทีต่ ัง้ชมุชนมาเรือ่ยเริม่ตัง้แต่ดอนมดแดง ซึง่ตามชื่อคาํวา่ดอน
กเ็ป็นทีส่งูน้ําไมท่่วม ปญัหาคงอยูท่ีเ่รือ่งน้ําเน่ืองจากไม่มลีาํน้ําไหลผา่น จากนัน้ยา้ยมาหว้ย    

                                                           
57 ธนญัชยั  รสจนัทร,์ “สภาพเศรษกจิของเมอืงอุบลราชธานี ระหว่าง พ.ศ. 2335 – 

ทศวรรษที ่ 2460,” 46 – 47. อา้งจาก หมอ่มอมรวงศว์จิติร, “พงศาวดารหวัเมอืงมณฑลอสีาน” 
ใน ประชุมพงศาวดารภาคท่ี 4 (กรงุเทพฯ: โรงพมิพโ์สภณพพิรรฒธนากร, 2456), 49. 
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แจระแมซึง่เป็นทีต่ํ่าอุดมสมบรูณ์ แต่มปีญัหาคอืน้ําท่วม และทา้ยทีส่ดุยา้ยมาอยูท่ีโ่คกสงูรมิน้ํา
มลูเรยีกดงอู่ผึง้  

 

 
  

ภาพที ่20  ภาพแสดงการเคลื่อนยา้ยกลุ่มพระวอพระตาในพืน้ทีแ่ถบอสีานเพือ่ตัง้เมอืง
อุบลราชธานี 1. ดอนมดแดง  2. หว้ยแจระแม  3. ดงอู่ผึง้ (ตวัเมอืงอุบลราชธานี
ในปจัจุบนั) 

 
ดงอู่ผึง้อยูห่่างจากหว้ยแจระแมไปทางทศิใตป้ระมาณ 120 เสน้ เพือ่จดัวางผงัเมอืง

และรองรบัประชากรทีเ่พิม่ขึน้ หลกัฐานจากวรรณกรรมพืน้เมอืงอุบลไดร้ะบวุ่าเมอืงอุบลราชธานี
ในเวลานัน้มจีาํนวนประชากรประมาณ 30,000 คน58 มกีารสรา้งคกูําแพงทางทศิเหนือ และสรา้ง
ถนนตลอดแนวคเูมอืงชื่อวา่ถนนเขือ่นธานี อนัเป็นถนนสายแรกของเมอืงอุบลราชธานี แลว้
จดัแบง่บา้นเรอืนชมุชนออกเป็นคุม้ ขยายออกตามรมิฝ ัง่แมน้ํ่ามลูและเจรญิมาจนกระทัง่ปจัจุบนั 
จากกรณีนี้เหน็ไดช้ดัเลยวา่ชนชาวลา้นชา้งไม่มคีวามชาํนาญในการตัง้ถิน่ฐานในพืน้ทีภ่าคอสีาน 
อนัมสีภาพแวดลอ้มต่างไปจากเดมิทีต่นเคยอยู ่ 

การสรา้งเมอืงอุบลราชธานี นอกจากจะมวีดัวาอาราม บา้นเรอืน และเกดิการ
ขยายตวัออกไปโดยมสีภาพทีต่ ัง้เป็นตวัแปรสาํคญั ยงัมปีจัจยัดา้นคตคิวามเชื่อทีเ่ป็นตวักาํหนด 

                                                           
58 ธนญัชยั  รสจนัทร,์ “สภาพเศรษฐกจิของเมอืงอุบลราชธานี ระหว่าง พ.ศ. 2335 – 

ทศวรรษที ่ 2460”, 49. อา้งจาก ปรชีา  พณิทอง, ประวติัเมอืงอบุลราชธานี (อุบลราชธานี: 
โรงพมิพศ์ริธิรรมออฟเซท็, 2335), 103. 
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จากงานเขยีนประวตัแิละความสาํคญัของสถานทีท่าํน้ําอภเิษกจงัหวดัอุบลราชธานี ของ สมเดจ็
พระมหาวรีวงศ ์ ไดร้ะบถุงึคตคิวามเชื่อในการสรา้งทีย่ดึเหนี่ยวทางจติใจของชาวเมอืงอุบล    
ราชธานีเอาไวว้่า  

...เมื่อกลา่วโดยเฉพาะเมอืงอุบลราชธานี ทรงตัง้เมื่อปนูตน้รชักาลที ่ 1 แหง่กรุง
รตันโกสนิทรน่ี์เอง ซึ่งสถานทีต่ ัง้กไ็มเ่ป็นเมอืงเก่าของขอม เชน่นครราชสมีาและ
รอ้ยเอด็ จงึไมม่สีระแกว้สระขวญัซึง่เขานิยมวา่เป็นสระมน้ํีาอนัศกัดิส์ทิธิ ์ แต่เป็นเมอืงที่
มเีหลา่กอเน่ืองมาจากเมอืงนครเวยีงจนัท ์ กค็งนําเอาสิง่ทีถ่อืวา่ศกัดิส์ทิธิข์องเก่ามาจาก
เมอืงเดมิบา้ง อปโลกน์สมมตขิึน้ในทีน้ี่เองบา้ง ซึ่งนํามาจากเมอืงเดมิเหน็จะเป็นพวกผี
ต่างๆ อนัมหีออยูท่ ัว่ทุกมุมเมอืง เป็นตน้วา่หอผเีจา้หมื่น ทีต่ ัง้อยูบ่รเิวณบา้นกงสุล
ฝรัง่เศส และหอผเีจา้แดง ทีต่ ัง้อยูบ่รเิวณโรงเรยีนอุบลวทิยาคมเป็นตวัอยา่ง สิง่
ศกัดิส์ทิธิเ์หลา่น้ี ทุกวนัน้ีกส็าบสญูไปหมดแลว้... 

จากขอ้ความขา้งตน้แสดงใหเ้หน็ว่า เป็นทีรู่ก้นัโดยประจกัษ์ของคนตัง้แต่สมยัเก่า
แลว้ว่าดนิแดนน้ีเป็นอทิธพิลเก่าของขอม มหีลายเมอืงทีเ่ลอืกชยัภมูเิดมิของขอมตัง้ถิน่ฐานทบั
เมอืงเดมิของขอม ซึง่กไ็ดย้ดึถอืเอาสิง่ทีข่อมสรา้งไวเ้ป็นสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ นบัเป็นทีย่ดึเหนี่ยวทาง
จติใจของชมุชนได ้ สว่นเมอืงใหมอ่ยา่งอุบลราชธานีกเ็ชน่กนั ยงัคงยดึคตคิวามเชือ่ตามอยา่ง
เวยีงจนัทน์ เมอืงทีต่นเคยอยูอ่าศยั ซึง่นบัถอืผบีรรพบรุษุ โดยเชือ่ว่าผบีรรพบรุษุจะชว่ยปกป้อง
คุม้ครอง โดยสงัเกตจากการวางตาํแหน่งของหอผบีรรพบรุษุไวต้ามมมุเมอืง ประหน่ึงเป็นที่
พาํนกัของท่านเพือ่ใหด้แูลรกัษาบา้นเมอืง ใหเ้กดิความปลอดภยัแก่ผูค้นทีอ่าศยัภายในเมอืง  

เรือ่งคตคิวามเชื่อในสายวฒันธรรมไทย – ลาว นอกจากการนบัถอืผบีรรพบรุษุแลว้ 
สิง่ทีย่ดึเหนี่ยวจติใจของผูค้นในชมุชนหลกัๆ คอืศาสนา ชาวอุบลราชธานีตามอย่างวฒันธรรม
ชาวลาวลา้นชา้งทีน่บัถอืพทุธศาสนา ดงันัน้เมือ่สรา้งเมอืงอุบลราชธานีขึน้ทีด่งอู่ผึง้เพือ่การอยู่
อาศยัแลว้ สิง่ทีม่าพรอ้มกนัคอืการสรา้งวดัเพื่อเป็นสถานทีร่องรบัผูค้นทีเ่ชือ่ในพทุธศาสนา การ
วางผงัเมอืงจงึเป็นการจดัการพืน้ทีท่างคตคิวามเชือ่รว่มดว้ย 
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แผนผงัที ่1   ผงัเมอืงอบุลราชธานีช่วงตน้ ตรงกบัสมยัรชักาลที ่1 – 3 

 

จากคตคิวามเชือ่ในสายวฒันธรรมไทย – ลาว ทีน่บัถอืพระพทุธศาสนา ดงันัน้ผงัวดั
และสถาปตัยกรรมภายในวดั จงึเกดิขึน้เพือ่รองรบัการเป็นศูนยร์วมจติใจแก่ชาวเมอืง วดัที่
เกดิขึน้ในเมอืงอุบลราชธานีจงึสามารถสะทอ้นในหลากหลายมติ ิ อาท ิ คต ิ ความเชือ่ แนวคดิ 
คา่นิยม รสนิยม รวมถงึดา้นเชงิช่าง เป็นตน้ ดงันัน้การศกึษาสถาปตัยกรรมวดัในเมอืง
อุบลราชธานีจะทาํใหเ้ขา้ใจเมอืงอุบลราชธานีไดห้ลากมติขิึน้ โดยอธบิายวดัในอุบลราชธานีไล่
เรยีงตามระยะเวลาทีส่รา้ง เริม่ตัง้แต่ตัง้เมอืง โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
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1. วดัหลวง สรา้งโดยเจา้เมอืงคอืพระปทุมวรราชสรุยิวงศ ์(ทา้วคาํผง) สรา้งขึน้ในปี 
พ.ศ. 2323 พรอ้มกบัการสรา้งเมอืงอุบลราชธานี เพือ่ใหเ้ป็นสถานทีบ่าํเพญ็กุศลแก่ประชาชน
ทัว่ไป ท่านหอแกว้เป็นหลกัคาํรปูแรกในอุบลราชธานี ครองวดัหลวง โดยตัง้อยูร่มิน้ํามลู ใกลโ้ฮง
หลวง59 มรีปูแบบของสมิเป็นสถาปตัยกรรมลา้นชา้ง มขีนาดใหญ่ป้าน รองรบัจาํนวนพระสงฆ์
จาํนวนมาก ผงัสมิวางตามแนวตะวนัออก–ตะวนัตก  
 

 

ภาพที ่21  สมิ (อุโบสถ) หลงัเก่า วดัหลวง เมอืงอุบลราชธานี 
ทีม่า: หน่วยอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มศลิปกรรมทอ้งถิน่จงัหวดัอุบลราชธานี, สถาปตัยกรรม
อุบลราชธานี, 10. 
 

                                                           
59 คณะกรรมการการจดัทาํหนงัสอือุบลราชธานี 200 ปี, อบุลราชธานี 200 ปี, 119. 
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2. วดัป่าใหญ่ (วดัมหาวนาราม) เมือ่ครัง้พระมหาเถระไดม้าอยูจ่าํพรรษาทีว่ดัหลวง 
เหน็วา่วดัหลวงเป็นวดับา้นหรอืฝา่ยคามวาส ี ไมเ่หมาะแก่การปฏบิตัสิมณธรรม (วปิสัสนา
กรรมฐาน) จงึไดห้าสถานทีใ่หมค่อืปา่ดงอู่ผึง้ หา่งจากวดัหลวงไปทางทศิเหนือ 100 เสน้ ใกล้
หนองน้ําชือ่วา่หนองสะพงั เป็นสถานทีอ่นัสงบวเิวก เหน็เหมาะควรแลว้จงึไดก้่อตัง้ขึน้เป็นสาํนกั
สงฆ ์ในปี พ.ศ. 2322 ตามหลกัศลิาจารกึ (รปูที ่22) ทีฝ่งัอยูแ่ท่นขา้งหลงัองคพ์ระเจา้ใหญ่อนิทร์
แปลง ปรากฏวา่สรา้งระหวา่ง พ.ศ. 2363 ชือ่วา่ วดัปา่หลวงมณีโชตศิรสีวสัดิ ์ เพือ่ใหคู้ก่บัวดั
หลวงซึง่ก่อตัง้ขึน้ก่อนแลว้นัน้ แต่กย็งัไมท่นัไดต้ัง้เป็นวดัใหเ้รยีบรอ้ยสมบรูณ์ ทา้วคาํผงเจา้เมอืง
อุบลราชธานีไดถ้งึแก่อนิจกรรมเสยีก่อนเมือ่ พ.ศ. 2338 

พ.ศ. 2348 เขา้สูส่มยัเจา้เมอืงคนที ่ 2 คอื คอืเจา้ทติพรหม (เจา้พรหมราชวงศา
พรหม) ไดม้าก่อสรา้งวหิารอาราม โดยการนําของพระมหาราชครเูจา้ศรสีจัธรรมวงศา ซึง่ถอืเป็น
เจา้อาวาสรปูแรกดว้ย โดยสรา้งในวดัปา่หลวงมณีโชตศิรสีวสัดิต์่อ หลงัจากนัน้ 2 ปี คอืใน พ.ศ. 
2350 ไดส้รา้งพระพทุธรปูเป็นองคป์ระธานขนานนามวา่ พระอนิแปง หรอืพระเจา้ใหญ่อนิทร์
แปลง และยงัไดถ้วายทีน่าแก่วดัเพือ่เป็นทีท่าํกนิแก่ชาวเมอืง และวดักม็รีายไดจ้ากทีน่าจากการ
เกบ็คา่ทาํนา ตามทีถ่อดความจากจารกึ ความวา่  

...มหาราชครศูรสีทัธรรมวงศา พาลกูศษิยส์รา้งพุทธรปูดนิและอฐิซะทาย (ปนูสอ ปนู
ขาวทีใ่ชโ้บกอฐิ-ผูเ้ขยีน) ใสว่ดั...นยัหน่ึงอาชญาเจา้เมอืงตนชื่อวา่พระพรหมวรราชสุริ
ยวงศ ์ ไดส้รา้งวหิารอารามใหท้ีส่ถติยแ์ก่พทุธรปูเจา้ จงึมคีาํใส จงึประสาทใหด้นินา คอื
ทง่เบือ้งทา้ยวดั (23) นัน้เป็นทานแก่พทุธรปูเจา้ ทางรสีุดทง่ ทางกวา้งจุแดนดง คนผูใ้ด
ผูห้น่ึงมาเฮด็นาในดนิโอกาสทีน้ี่ (24) ผวิา่ไดเ้กวยีน 1 ใหเ้กบ็คา่ดนิถงัหน่ึง 2 เกวยีน 2 
ถงั ใหเ้กบ็ขึน้ตามสาํคญัสญัญาดงัหลงันัน้เทอญ 

จากนัน้ไดย้กฐานะเป็นวดัชือ่วา่ วดัปา่หลวงมณีโชต ิ แต่ชาวบา้นเรยีกวา่ วดัหนอง
ตะพงัหรอืหนองสระพงั ตามชือ่หนองน้ําทีอ่ยูใ่กลเ้คยีง จากนัน้ในปี พ.ศ. 2484 ไดเ้ปลีย่นชือ่
ใหมเ่ป็น วดัมหาวนั หรอืวดัปา่ใหญ่ 
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ภาพที ่22  จารกึวดัปา่ใหญ่ บนเสมาหนิทรายดว้ยอกัษรธรรมอสีาน 
ทีม่า: http://www.esansawang.in.th/esanweb/es5_litera/payai01.htm 
 

3. วดักลาง สรา้งโดยเจา้ราชวงศ ์ (กํ่า) บตุรพระวอ สรา้งในปี พ.ศ. 2324 ตัง้อยู่
รมิน้ํามลู ใกลโ้ฮงของราชวงศ ์(กํ่า) เมือ่สรา้งระยะแรกตัง้อยู่ตาํแหน่งกลางเมอืงพอดี60 

4. วดัป่าน้อย (วดัมณีวนาราม) สรา้งโดยอุปฮาด (กํ่า) บตุรเจา้คาํผง สรา้งในปี 
พ.ศ. 2332 ตัง้อยูช่ายดงอู่ผึง้ เป็นดงไมเ้ลก็ๆ ภายหลงัจากท่านหอแกว้ผูเ้ป็นหลกัคาํมรณภาพ  
พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วัโปรดเกลา้ฯ ใหพ้ระอรยิวงศาจารย ์ (สุย้) มาเป็นหลกัคาํ
แทน สถติทีว่ดัปา่น้อยมณีวนั รปูแบบสมิยงัคงไดร้บัอทิธพิลจากลา้นชา้ง แต่ไดป้รบัปรงุโดยมี
ลกัษณะพืน้ถิน่ร่วมดว้ย ขนาดกะทดัรดัหน้าตดัไมก่วา้ง และการใชเ้สากลมในลกัษณะแบบสอบ
เขา้ทาํใหอ้าคารดชูลดูและแคบลง อกีทัง้รองรบัหลงัคาตบัเดยีวเกดิความเรยีบงา่ยไมซ่บัซอ้น 
สง่ผลใหอ้งคร์วมของสมิมคีวามกระชบัขึน้  
 

                                                           
60 เรือ่งเดยีวกนั 
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ภาพที ่23  สมิ (อุโบสถ) หลงัเก่า วดัปา่น้อย (วดัมณีวนาราม) เมอืงอุบลราชธานี 
ทีม่า: หน่วยอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มศลิปกรรมทอ้งถิน่จงัหวดัอุบลราชธานี, สถาปตัยกรรม
อุบลราชธานี, 17. 
 

5. วดัใต้เทิง สรา้งโดยเจา้ทติพรหม (เจา้พรหมราชวงศาพรหม) เจา้เมอืงคนที ่ 2 
สรา้งสาํหรบัถวายเจา้หอแกว้สรา้งในปี พ.ศ. 237361 สรา้งวดัใตเ้ทงิ62 เนื่องจากเดมิวดันี้อยูคู่ก่บั
วดัใตท้่า ซึง่เทยีบกบัปจัจุบนัพืน้ทีน่บัจากวดัใตเ้ทงิจนถงึรมิน้ํามลูมลีกัษณะตํ่าลงไปคาดวา่วดัใต้

                                                           
61 คณะกรรมการการจดัทาํหนงัสอือุบลราชธานี 200 ปี, อบุลราชธานี 200 ปี, 120. 

ระบวุา่สรา้งวดัใตเ้ทงิขึน้ในปี พ.ศ. 2377 
62 เพิม่ขอ้มลูจากจารกึไมส้กั วดัใตเ้ทงิ อาํเภอเมอืง อุบลราชธานี อา้งองิจาก 

ประสาร  บญุประคอง และ เทมิ  มเีตมิ, “คาํอ่านจารกึบนไมส้กั อกัษรไทยเหนือ ภาษาไทย,” 
ศิลปากร, 15,3 (กรงุเทพฯ : มหาวทิยาลยัศลิปากร, 2514), 84 – 89.  
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ท่าคงอยูบ่รเิวณท่ารมิน้ํามลูดงักล่าว รา้งไปในปี พ.ศ. 2459 ต่อมาถกูสรา้งเป็นโรงไฟฟ้า วดั
ใตเ้ทงิจงึไดช้ือ่น้ีเนื่องจากคาํวา่เทงิ แปลวา่ ทีส่งู หรอืขา้งบน 

6. วดัทุ่งศรีเมอืง สรา้งโดยเจา้เมอืงคอืเจา้พรหมราชวงศา (กุทอง) สรา้งขึน้ในปี 
พ.ศ. 2389 นําสรา้งโดยพระอรยิวงจารยญ์าณวมิลอุบลสงัฆปาโมกข ์(สุย้ หลกัคาํ) ในขณะทีเ่ป็น
หลกัคาํครองวดัปา่น้อยนัน้โปรดมานัง่รกุขมลูบรเิวณชายทุ่งศรเีมอืงเป็นประจาํ จงึไดส้รา้งหอ
ไตรกลางน้ําไวส้าํหรบัเกบ็หนงัสอืธรรมและใบลาน สรา้งสมิ (โบสถ)์ วดัทุ่งศรเีมอืงภายในบรรจุ
รอยพระพทุธบาทจาํลอง เรยีกหอพระพทุธบาท โดยลกัษณะสถาปตัยกรรมไดร้บัอทิธพิลแบบ
รตันโกสนิทรช์ดัเจน สมิมขีนาดเลก็กะทดัรดั วางแนวตะวนัออก-ตะวนัตก หอไตรมลีกัษณะผนงั
เป็นฝาปะกนแบบเรอืนภาคกลาง สว่นหลงัคาซอ้นชัน้อทิธพิลพมา่ สว่นศาลามขีนาดใหญ่ ขา้ง
วดัทุ่งศรเีมอืงมวีดัสวนสวรรค ์ต่อมาเป็นบา้นพกัขา้ราชการสาํหรบัขา้ราชการผูใ้หญ่ในบา้นเมอืง 

 

 
 

ภาพที ่24  สมิ (อุโบสถ) วดัทุ่งศรเีมอืง อุบลราชธานี 
ทีม่า: http://www.dhammathai.org/watthai/northeast/watthoongsrimuang.php 
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ภาพที ่25  หอไตรวดัทุ่งศรเีมอืง อุบลราชธานี 
ทีม่า: http://www.dhammathai.org/watthai/northeast/watthoongsrimuang.php 
 

ลกัษณะสถาปตัยกรรมเมอืงอุบลราชธานีในระยะตน้ ไดร้บัอทิธพิลลาวลา้นชา้ง
อยา่งชดัเจน เชน่ สมิ (อุโบสถ) วดัหลวง หลงัจากนัน้มกีารปรบัเปลีย่นไปตามขอ้จาํกดัทาง
สภาพพืน้ทีแ่ละการใชส้อย ทาํใหส้มิในชัน้หลงัถกูปรบัเป็นลกัษณะทีง่า่ยขึน้ ขนาดกะทดัรดัขึน้ 
หลงัจากทีธ่รรมยตุกินิกายเขา้มาประดษิฐานทีเ่มอืงอุบลราชธานี วดัธรรมยตุกินิกายในเขต
กรงุเทพและแถบลุ่มน้ําเจา้พระยาทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นเขตกรงุเทพกต็าม ลกัษณะสถาปตัยกรรมที่
ยอ้นกลบัไปใชร้ปูแบบอยธุยาและสโุขทยัอยา่งชดัเจน ปรากฏการณ์ดงักล่าวมผีลต่อวดั
ธรรมยตุกินิกายทีส่รา้งขึน้ทีอุ่บลราชธานีดว้ยหรอืไมอ่ย่างไร 

งานสถาปตัยกรรมวดัธรรมยตุกินิกายในอุบลราชธานีทีส่รา้งในยคุที ่ 1 นี้ เท่าทีม่ี
ขอ้มลู ไมป่รากฏเหลอืหลกัฐานทางกายภาพไวใ้หท้าํการศกึษา เนื่องจากระยะเวลาทีน่านงาน
สถาปตัยกรรมทีส่รา้งยอ่มมอีาย ุ เมือ่ถงึเวลาจงึเกดิเสือ่มโทรมไมส่ามารถใชง้านได ้ จาํเป็นตอ้ง
รือ้และสรา้งใหม ่ แต่ยงัมขีอ้มลูดา้นเอกสารและภาพถ่ายใหท้าํการคน้ควา้และสนันิษฐานรปูแบบ
สถาปตัยกรรม โดยขอ้มลูทีม่นีัน้เกีย่วขอ้งกบั 2 วดั คอืวดัสปุฏันารามและวดัศรทีอง วดัทัง้สอง
ตัง้อยูน่อกแนวคกูาํแพงเมอืงทางทศิตะวนัตกและตัง้อยูไ่มไ่กลกนั โดยวดัสปุฏันารามตัง้อยู่ใกล้
หอผเีจา้หมื่นและลําน้ํามลู สว่นวดัศรทีองตัง้อยูท่างตอนเหนือของวดัสปุฏันารามในบรเิวณทีเ่ป็น
ทุ่งศรเีมอืง  
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วดัธรรมยตุกินิกายทีส่รา้งในยคุที ่ 1 และยงัคงอยูใ่นปจัจุบนั แต่ไมม่ขีอ้มลูดา้น
สถาปตัยกรรมในรปูแบบทีท่าํการศกึษา ไดแ้ก่ วดัไชยมงคล ตัง้อยูด่า้นทศิตะวนัตกของเมอืงซึง่
อยูไ่มไ่กลจากวดัศรทีองนกั และวดัหอก่อง ทีส่รา้งขึน้พรอ้มกบัการตัง้เมอืงมหาชนะไชย 
ปจัจุบนัอยูใ่นเขตจงัหวดัยโสธรนัน้ การศกึษาแผนผงัวดัสามารถวเิคราะหไ์ดเ้นื่องจากยงัคงอยู่
มาถงึปจัจุบนัและปกตคิวามเชื่อของชาวอสีาน หากมกีารรือ้อาคารศาสนสถานมกัสรา้งทบัทีเ่ดมิ 
นอกจากในชัน้หลงัทีเ่ริม่มกีารอนุรกัษ์อาคารสาํคญัอยา่งอุโบสถ (สมิ) เมือ่อนุรกัษ์จงึไมไ่ดร้ือ้ซึง่
กต็อ้งสรา้งในตาํแหน่งใหม ่ ดงันัน้หากวดัทีท่าํการศกึษาไมป่รากฏอุโบสถหลงัเก่า สามารถคะเน
ไดว้า่อุโบสถหลงัใหมน่ัน้เป็นตาํแหน่งเดมิเมือ่เริม่สรา้ง จงึสามารถทาํการสาํรวจแผนผงัวดัที่
ทาํการศกึษาในปจัจุบนัไดว้า่เป็นผงัเช่นเดยีวกบัเมือ่แรกสรา้งเพือ่นําไปวเิคราะหต์่อไป  

  
แผนผงัที ่2   ผงัเมอืงอบุลราชธานีเมือ่ธรรมยุตกินิกายเผยแผเ่ขา้มา  

       สญัลกัษณ์ * วดัธรรมยตุกินิกาย 
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1. วดัสปัุฏนาราม  
 สรา้งในปี พ.ศ. 2395 โดยพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงมอบให้

พระพรหมราชวงศ ์(กุทอง) เป็นผูนํ้าการก่อสรา้ง โดยมศีษิยต์น้สาํนกัทีเ่ป็นชาวอุบลราชธานี คอื
ท่านพนัธุโล (ด)ี เป็นพระผูค้รองวดั ทรงพระราชทานทรพัยส์ว่นพระองค ์10 ชัง่ (800 บาท) ตัง้
นิตยภตัแก่เจา้อาวาส เดอืนละ 8 บาท และจดัใหม้เีลกวดั 60 คน (คนทาํงานประจาํวดั) ดา้น
ลกัษณะสถาปตัยกรรมพระองคโ์ปรดเกลา้...มกีาํหนดดา้นกวา้ง ยาว เท่ากนั63 ระบไุวเ้พยีง
เท่านัน้ รายละเอยีดผงัวดัและอาคารสถาปตัยกรรมไมเ่หลอืใหท้าํการศกึษา แต่มบีนัทกึทีแ่สดง
รายละเอยีดภายในวดัสปุฏันาราม ไวด้งัน้ี 

...ยคุแรกสรา้งวดัน้ี...พระอุโบสถอยูก่ลางทีด่นิรปูสีเ่หลีย่มจตุัรสัขนาด  3 เสน้ x 3 เสน้ 
มคีรูมิทีด่นิรอบ ขนาดลกึ 1 วา กวา้ง 3 ศอก ตวัพระอุโบสถอยูห่า่งจากประตูเขา้ดา้น
ตะวนัออก 1 เสน้ หนัหน้าออกทางทศิตะวนัออก64  

...พระอุโบสถกวา้ง 4 ยาว 11 วา 2 ศอก มเีฉลยีงรอบ ดา้นยาวทัง้เฉลยีงปนัเป็น 7 หอ้ง 
ดา้นกวา้งปนัเป็น 4 หอ้ง เสาเป็นไมแ้ก่นทัง้สิน้ ก่ออฐิโอบเสาสว่นเฉลยีง หลงัคา
สว่นกลางบนนัน้เป็นหลงัเดยีว หลงัคาโดยรอบสว่นเฉลยีงนัน้ลดเป็น 2 ชัน้ มชีอ่ฟ้า 
ใบระกาประดบักระจก หน้าบรรณดา้นตะวนัออกสลกัเป็นลายเครอื ดา้นตะวนัตกเป็น
ลายดอกไมร้ว่ง หลงัคามุงกระเบือ้งไม ้พืน้ปกูระเบือ้งดนิเผา65 

สว่นกุฏเิจา้อาวาสชัน้ล่างก่อเป็นตกึ กุฏอิื่นๆ และเวจกุฏนิัน้สรา้งดว้ยไมท้ัง้นัน้ 
สามารถแปลงขนาด66พระอุโบสถ (สมิ) หลงัเก่าวดัสปุฏันารามเป็นหน่วยสากล มขีนาด กวา้ง 8 
เมตร ยาว 23 เมตร ตัง้อยูก่ึง่กลางทีด่นิวดั ขนาด 120 x 120 เมตร (แผนผงัที ่3) 

                                                           
63 ประวติัวดัสปัุฒนารามวรวิหาร อบุลราชธานนี และ เทศกาลต่างๆ ใน

ประเทศไทย, (พระนคร: โรงพมิพพ์ระจนัทร,์ 2507), 8. 
64 เรือ่งเดยีวกนั, 15. 
65 ประวติัวดัสปัุฏนาราม, (พระนคร: โรงพมิพม์หามกุฏราชวทิยาลยั, 2496), 27 – 

28. 
66 หน่วยความยาวของไทย 
12 นิ้ว เป็น 1 คบื 2 คบื เป็น 1 ศอก 4 ศอก เป็น 1 วา  
20 วา เป็น 1 เสน้ 400 เสน้ เป็น 1 โยชน์ 
มาตรวดัความยาวไทยเทียบระบบเมตริก (สากล) 
1 คบื  =  25 เซนตเิมตร 1 ศอก  =  50 เซนตเิมตร 1 วา  =  2 เมตร 
1 เสน้  =  40 เมตร 25 เสน้  =  1 กโิลเมตร 1 โยชน์  =  16 กโิลเมตร 
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ขนาดและรปูลกัษณะของสมิเก่าวดัสปุฏันารามทีอ่ธบิายไว ้ มสีมิอยูท่ีห่น่ึงทีม่ี
ลกัษณะละมา้ยคลา้ยทีพ่รรณนาไวไ้ดแ้ก่ สมิหลวงวดักลางมิง่เมอืง จงัหวดัรอ้ยเอด็ คอืมเีฉลยีง
ลอ้มรอบ โดยแบง่ดา้นยาวออกเป็น 7 หอ้งรวมเฉลยีงดว้ย ตวัเลขระยะดา้นยาว 23 เมตร แสดง
ใหเ้หน็ว่าทุกหอ้งไมเ่ท่ากนั คาดวา่หอ้งทีเ่ป็นเฉลยีงในสว่นหน้าและหลงัสดุจะสัน้กวา่ชว่งหอ้งตวั
สมิ ทีแ่ตกต่างคอืเสาโดยรอบทีส่มิวดัสปุฏันารามใชเ้ป็นเสาไม ้คงมลีกัษณะเหมอืนสมิวดัปา่น้อย 
(ภาพที ่ 23) และมกีารก่ออฐิโอบเสาไมเ้ชน่กนั ซึง่เป็นลกัษณะชัน้ฐานต่อเนื่องขึน้มาจนเป็นสว่น
ของราวกนัตก ทาํใหม้องเป็นชัน้ฐานมคีวามสงูกวา่ปกต ิ สว่นในวดัสปุฏันารามจะทาํโดยรอบสมิ 
ยงัคงมปีระตหูลงัเก่าหลงเหลอือยูเ่ป็นประตไูมแ้กะสลกัลวดลายเครอืเถาดอกกาละกบั ซึง่เป็น
ลวดลายทีน่ิยมในอดตีของทอ้งถิน่อสีาน67 ซึง่ทาํใหส้นันิษฐานไดถ้งึรปูแบบวา่เป็นแบบทอ้งถิน่
ผสมอยูด่ว้ย 

 
  

                                                                                                                                                                        

เทยีบใหไ้ดม้าตรฐานสากล ตามพระราชบญัญตัมิาตราชัง่ ตวง วดั พระพทุธศกัราช 
2466 กาํหนดให ้1 ศอกยาวเท่ากบั ½  ของเมตร (0.50 เมตร) เป็นตน้มา และใชอ้กัษรยอ่ว่า ศ. 
("พระราชบญัญตัมิาตราชัง่ ตวง วดั พระพุทธศกัราช 2466". ราชกจิจานุเบกษา 40, 27 
ธนัวาคม พ.ศ. 2466, 183 – 218.) 

67
 ผศ.ร.อ.วราวธุ  ผลานนัต ์และคณะ, พิพิธภณัฑล์ า้ค่าในวดัสปัุฏนารามวรวิหาร 

(อุบลราชธานี: หน่วยอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มธรรมชาตแิละศลิปกรรมทอ้งถิน่ จงัหวดัอุบลราชธานี 
และสาํนกัศลิปะและวฒันธรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี, 2556), 35. 
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แมน้ํ่ามลู 

ครูมิทีด่นิรอบวดั กวา้ง 1.50 เมตร 

ลกึ 2.00 เมตร 

สมิ (โบสถ)์ หลงัเก่า 
กึง่กลางวดั (ขณะนัน้) 

120 เมตร 

40 เมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
แผนผงัที ่3  แผนผงัวดัสปุฏันารามเมือ่แรกสรา้ง 
 
 

ลายเสน้ที ่1  ผงัอาคารสมิหลงัเก่าวดัสปุฏันาราม ขนาด 8.00 x 23.00 เมตร 
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ภาพที ่26  สมิหลวงวดักลางมิง่เมอืง จงัหวดัรอ้ยเอด็ 
ทีม่า: จติกรรมฝาผนงัอสีาน, 32. 
 

          

ภาพที ่27  ประตสูมิ (อุโบสถ) หลงัเก่าวดัสปุฏันาราม แกะสลกัลวดลายเครอืเถาดอกกาละกบั 
ทีม่า: ผศ.ร.อ.วราวธุ  ผลานนัต ์และคณะ, พิพิธภณัฑล์ า้ค่าในวดัสปัุฏนารามวรวิหาร, 
อุบลราชธานี, 2556, 38 และ 35. 
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2. วดัศรีทอง  
สรา้งในปี พ.ศ. 2398 โดยอุปฮาด (โท) อุทศิพืน้ทีบ่รเิวณสวนของท่านเพือ่สรา้ง

วดั ดว้ยเหตุมนีิมติเหน็แสงสวา่งทัว่ทัง้บรเิวณสวนดงักล่าว ในขณะทีป่ระกอบพธิถีวายทีด่นิยก
ใหส้รา้งวดั จงึไดช้ือ่ว่าวดัศรทีอง ลกัษณะสถาปตัยกรรม สมิมรีปูแบบเรยีบงา่ย เป็นสมิทบึดา้น
กวา้งแบง่เป็น 4 หอ้ง ดา้นยาวแบง่เป็น 5 หอ้ง มกีารก่อแนวเสาลอยตวัเหน็เป็นแนว ประตเูขา้
ดา้นหน้า 2 ประต ู และคงมปีญัหาการใชส้อย ในชัน้หลงัจงึไดม้กีารต่อเทบิ (เพงิ) บรเิวณหน้า
ทางเขา้สมิ 

 

 
  

ภาพที ่28   สมิ (อโุบสถ) หลงัเดมิวดัศรทีอง เมอืงอุบลราชธานี 
ทีม่า: ทีร่ะลกึฉลอง 150 ปี วดัศรอีุบลรตันาราม (วดัศรทีอง) ต.ในเมอืง อ.เมอืงอุบลราชธานี   จ.
อุบลราชธานี 9 เมษายน 2549, . 
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ภาพที ่29   สมิ (อโุบสถ) หลงัเดมิวดัศรทีอง มกีารต่อเตมิเทบิหน้าทางเขา้ 
ทีม่า: http://www.watkoh.org 
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3. วดัไชยมงคล อาํเภอเมอืง จงัหวดัอุบลราชธานี แผนผงัเป็นรปูสีเ่หลีย่ม แผนผงั
วดัถกูแบง่ออกเป็น 3 สว่นเท่าๆ กนั โดยเขตสงัฆาวาสม ี 1 สว่นอยูบ่รเิวณดา้นหลงัวดั เขต
พทุธาวาสอยูด่า้นหน้า แบง่ออกเป็น 2 สว่นดว้ยถนนภายในวดัจากประตทูางเขา้ทศิเหนือผา่น
มาทางประตทูศิใต ้ โดยอุโบสถอยูก่ึง่กลางวดั และมหีอแจกตัง้ขนาน โดยมหีอระฆงัอยูร่ะหวา่ง
นัน้ ลานวดัขนาด 1 สว่นของวดัอยูด่า้นหน้าสุด อาคารภายในวดัวางแนวตะวนัออก – ตะวนัตก 
 

 
 

แผนผงัที ่4  แผนผงัวดัไชยมงคล อาํเภอเมอืง จงัหวดัอุบลราชธานี 
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4. วดัหอก่อง เมอืงมหาชนะไชย อุบลราชธานี (ปจัจุบนัเป็นอาํเภอหน่ึงในจงัหวดั
ยโสธร) แผนผงัวดัมลีกัษณะสีเ่หลีย่ม อุโบสถและศาลาการเปรยีญ (หอแจก) วางแนวตะวนัออก 
– ตะวนัตก ตัง้อยูข่นานกนับรเิวณกึง่กลางวดั โดยมเีขตสงัฆาวาสอยูด่า้นทศิเหนือวดัตดิกบั
อุโบสถ 

 

 
 

แผนผงัที ่5  แผนผงัวดัหอก่อง อาํเภอมหาชนะไชย จงัหวดัยโสธร 
 
สรปุ 

สมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ประเดน็การเมอืงการปกครองกบั
สถาบนัศาสนา ประกอบดว้ย 

1. การทีพ่ระวชริญาณทรงสถาปนาธรรมยตุกินิกายขึน้มา ทาํใหพ้ระองคม์จีุดยนืและ
มบีทบาทในสงัคม สดุทา้ยแลว้ผลพวงของการก่อตัง้ธรรมยตุกินิกายนัน้ ไมส่ามารถจะละเลยได้
วา่ ธรรมยตุกินิกายไดช้่วยสง่เสรมิใหพ้ระองคไ์ดค้รองราชยส์มบตั ิ 

2. เมือ่พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัขึน้ครองราชย ์ ทรงใชศ้าสนาช่วยดา้น
การปกครอง จะเรยีกวา่ทัง้สองสถาบนัเกือ้หนุนซึง่กนัและกนัแบบน้ําพึง่เรอืเสอืพึง่ปา่ ทรงเผย
แผค่ณะธรรมยตุกินิกายออกไปยงัหวัเมอืงและประเทศราช ทีม่ปีญัหาตกคา้งต่อเน่ืองมาตัง้แต่
สมยัตน้กรงุรตันโกสนิทร ์ ดว้ยวธิกีารอย่างตะวนัตก พระองคท์รงพยายามแกไ้ขปญัหาและ
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ลดทอนความขดัแยง้ โดยใชศ้าสนาแนวธรรมยตุกินิกายอนัเป็นสถาบนัทีใ่กลช้ดิกบัพระองคแ์ละ
ทรงไวว้างใจทีส่ดุ เป็นสว่นชว่ยสรา้งความผกูพนั68  

จากประเดน็ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัใชธ้รรมยตุกินิกายช่วยงานการ
ปกครอง สง่ผลใหบ้ทบาทธรรมยตุกินิกายในจงัหวดัอุบลราชธานีทีพ่ระองคท์รงโปรดเกลา้ฯ ให้
ก่อตัง้ขึน้เพือ่มุง่เน้นสง่เสรมิงานดา้นการปกครอง เน้นทีต่วัของพระสงฆซ์ึง่มบีทบาทในการเผย
แผพ่ทุธศาสนา ตามแนวทางธรรมยตุกินิกายทีเ่น้นหลกัเหตุผล โดยถอืเอาตวัพระสงฆน์ัน้เป็น
สญัลกัษณ์ของธรรมยตุกินิกาย ดงันัน้จงึตอ้งปฏบิตัใิหเ้หน็ผา่นวตัรปฏบิตัทิีต่่างออกไปจากพระ
เดมิในทอ้งที ่ โดยการเครง่ครดัในทุกอยา่งทีร่บัแบบอยา่งมาจากกรงุเทพ ในชว่งแรกทีม่คีวาม
เครง่ครดันัน้จะมกีารบวชพระสงฆเ์ฉพาะสาํนกัวดัศรทีองทีอุ่บลราชธานีเท่านัน้ ผูศ้รทัธาลว้นเขา้
มาบวชและลํ่าเรยีนในเมอืงอุบลราชธานี ทาํใหบ้รรยากาศในการถ่ายทอดศาสนาโดย
ธรรมยตุกินิกายในจงัหวดัอุบลราชธานีจงึคกึคกัเป็นอยา่งมาก ลาํดบัถดัมาพระสงฆท์ี่ศกึษาตาม
แนวทางธรรมยตุกินิกายจนสามารถเป็นพระอุปปชัชายไ์ด ้ เมือ่กลบัไปยงัถิน่ตนจงึเกดิการ
ขยายตวัของธรรมยตุกินิกายอยา่งทัว่ถงึในพืน้ทีภ่าคอสีาน ในสมยันี้พืน้ทีท่ีธ่รรมยตุกินิกายยงั
ไมเ่คยก่อตัง้อย่างเชน่แถบอสีานเหนืออย่างอุดรธานี กม็กีารจดัตัง้ขึน้ รวมไปถงึมกีารเปลีย่น
จากมหานิกายมาเป็นธรรมยตุกินิกาย อาท ิ วดัเลยีบ ทีด่าํเนินการตามความตัง้ใจของหลวงปู่

เสาร ์กนัตสโีล พระสายวดัปา่ทีแ่ตกแขนงออกจากวดัธรรมยุตกินิกายในจงัหวดัอุบลราชธานี   
ความเจรญิของพระธรรมยตุกินิกายทาํใหพ้ระครองลาว อนัเป็นนิกายเดมิสบืมาแต่

เวยีงจนัทร ์ ไมเ่ป็นทีน่ยิมอกีต่อไป ซึง่ไมม่หีลกัฐานใดใหข้อ้มลูไวอ้กีเลยนบัตัง้แต่มกีารบนัทกึถงึ
การมอียู่ของพระครองลาวเมือ่ครัง้ธรรมยตุกินิกายมาก่อตัง้ทีอุ่บลราชธานี คงลดน้อยลงไปอนั
เนื่องมาจากพระครองลาวเองไมไ่ดเ้ป็นพระเถระชัน้ปกครองดงัเชน่ก่อน รวมไปถงึขา้ราชการ 
ชนชัน้ปกครองต่างกห็นัมาใหก้ารอุปถมัภธ์รรมยตุกินิกาย เพือ่ตอบรบันโยบายขององคร์ชักาลที ่
4 แทน ฉะนัน้พระครองลาวจงึไมไ่ดร้บัการอุปถมัภด์งัเช่นเคย จนกระทัง่ไมม่บีทบาทในพืน้ที่
อุบลราชธานีและแถบอสีานดงัเชน่เดมิ 

ภกิษุธรรมยตุกนิกายไดร้บัการสนบัสนุนจากชนชัน้ปกครองในเมอืงอุบลราชธานี ใน
ระยะน้ีธรรมยุตกินิกายมคีวามพยายามขยายจํานวนวดั เพือ่เพิม่ปรมิาณในเบือ้งแรก พจิารณาปี
ทีส่รา้งวดัธรรมยตุดิงักล่าวขา้งตน้ สามารถระบถุงึการเรง่รดัในการขยายวดัอย่างยิง่ยวด เฉพาะ
ในตวัเมอืงอุบลราชธานีสรา้งขึน้ 3 วดั จากนัน้ขยายวดัสูเ่มอืงรอบนอก พรอ้มกบัการออกไปตัง้
เมอืงทีม่เีจา้เมอืงขึน้กบัอุบลราชธานีอกี โดยสรา้งขึน้ทัง้หมดอกี 4 วดัดว้ยกนั รวมทัง้ 7 วดัสรา้ง
ขึน้โดยคนชัน้ปกครองร่วมกบัพระพนัธุโล (ด)ี และเป็นการสรา้งเพือ่รองรบัการตัง้เมอืงต่อไป  

                                                           
68 คณะธรรมยตุกินิกายไดเ้ผยแผอ่อกไปยงัหวัเมอืงอุบลราชธานี จาํปาศกัดิ ์ และ

ประเทศราชเขมร 
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นบัเน่ืองจากชว่งเวลาน้ีอยูใ่นสมยัรชักาลที ่ 4 – 5 ความพยายามของภาครฐัในการ
รบัมอืกบัชาตติะวนัตก และบทบาทของพระสงฆธ์รรมยตุกินิกายในจงัหวดัอุบลราชธานีเน้นหนกั
ไปเพือ่สง่เสรมิการปกครองในการพฒันาประเทศเพือ่รบัมอืกบัมหาอํานาจฝรัง่เศส จงึไมม่กีาํลงั
เพยีงมาทีจ่ะสรา้งความแตกต่างใหเ้กดิเหน็เป็นรปูธรรมอยา่งครัง้รชักาลที ่ 4 ทรงเคยไดส้รา้งไว้
ในเมอืงหลวง 

จากการขยายตวัของพระธรรมยตุกินิกายน้ี เกดิขึน้พรอ้มๆ กบัปญัหาการต่อตา้น
ประเทศเจา้อาณานิคมอยา่งฝรัง่เศสของญวน และพืน้ทีอ่สีานเองกเ็กดิกบฏขึน้บอ่ยครัง้ ทาํใหว้ถิี
แบบพระธุดงคก์รรมฐาน ถกูตัง้ขอ้สงสยั เนื่องจากเอือ้ต่อการซ่องสมุผูค้น กระทัง่ชว่งหน่ึงทีพ่ระ
สายกรรมฐานนี้ถกูปฏเิสธจากธรรมยตุกินิกาย แต่แลว้เมือ่สถานการณ์ทางการเมอืงเปลีย่นไป 
ความศรทัธาของผูค้นทีน่บัถอืพระธุดงคก์รรมฐานนัน้มมีาก เนื่องจากรปูแบบการเดนิธุดงคท์าํให้
เขา้ถงึประชาชนไดม้าก จงึถกูนบัรวมเขา้เป็นพระธรรมยตุดงัเดมิเพือ่ใหค้งสถานะเดมิ คอืมี
บทบาทในการจดัการองคก์รสงฆท์ัง้ประเทศ 

อกีบทบาทหน่ึงของคณะสงฆส์ายธรรมยตุกินิกาย คอืการใหค้วามรูพ้รอ้มกบัชว่ย
การเมอืงการปกครอง บทบาทในดา้นใหค้วามรูน้ัน้กระทาํทัง้ทางโลกและทางธรรม ทางธรรมก็
คอืสัง่สอนหลกัธรรมทางศาสนา สว่นทางโลกนัน้มบีทบาทในการสอนหนงัสอื และในช่วงหน่ึง
ของสมยัพระสริจินัโท จนัทร ์ พระสงฆค์ณะธรรมยตุถกูวางตวัใหช้ว่ยการปกครองในการสอน
หนงัสอื ซึง่นัน่กร็วมถงึการป้อนแนวคดิคา่นิยมต่างๆ ทีท่างรฐัสยามตอ้งการปลกูฝงัแก่ผูค้น
เหล่านัน้ ทีอ่ยูห่า่งไกลจากราชธานี 

ลกัษณะสถาปตัยกรรมวดัธรรมยตุกินิกายในยุคที ่ 1 มคีวามเป็นวดัเมอืงหรอื
คามวาสทีีร่องรบัคนเมอืงจงึมขีนาดใหญ่ มทีัง้ความเป็นแบบพืน้ถิน่และมคีวามเรยีบง่าย ตาม
ความชาํนาญของช่าง ซึง่เป็นไปในรปูแบบเดยีวกบัอุโบสถ (สมิ) ในพืน้ทีเ่ดยีวกนั เมือ่พจิารณา
ตามบนัทกึทีม่ปีรากฏไมไ่ดม้รีปูแบบอย่างลา้นชา้งอย่างทีว่ดัหลวง แสดงวา่ชา่งฝีมอืคงยงั
หลงเหลอื แต่ในชัน้หลงัคาดวา่เป็นการสรา้งสถาปตัยกรรมทีป่รบัรปูแบบจากช่างพืน้ถิน่ 
เนื่องจากมขีอ้จาํกดัในเรือ่งฝีมอืช่างและวสัดอุุปกรณ์ และปรบัรปูแบบตามแต่ทอ้งทีต่ามสภาพ
ภมูปิระเทศ แกป้ญัหาตามสภาพภมูอิากาศ สว่นแผนผงัวดัมกัเป็นผงัสีเ่หลีย่ม โดยมอีุโบสถ 
(สมิ) อยูบ่รเิวณกลางวดั และวางคูข่นานกบัหอแจก (ศาลาการเปรยีญ) อาคารภายในวดัมกัวาง
ตามแนวตะวนัออก – ตะวนัตก 
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บทท่ี  6 
 

        คณะสงฆธ์รรมยติุกนิกายอบุลราชธานี พ.ศ. 2453 – 2480 และงานสถาปัตยกรรม
วดัธรรมยติุกนิกายในอบุลราชธานียคุท่ี 2 

 
ยคุที ่ 2 นี้อยูใ่นรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั พระบาทสมเดจ็

พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั กระทัง่เปลีย่นแปลงการปกครองและเขา้สู่สมยัรชักาลที ่ 8 นโยบายการ
ปกครองประเทศในแต่ละสมยันัน้มผีลต่อบทบาทของพระสงฆธ์รรมยตุกินิกายในอุบลราชธานี 
ซึง่ในยคุที ่ 2 น้ี นโยบายนัน้เป็นไปดว้ยแรงกระทบจากปจัจยัภายนอกเสยีมาก ไมว่่าจะเป็น
สงครามโลกครัง้ที ่1 หรอืกระแสการเปลีย่นแปลงการปกครองของประเทศในสงัคมโลก ซึง่ส่งผล
ใหส้ยามเองไดเ้ขา้สู่ระบอบประชาธปิไตย ปจัจยัเหล่านี้ลว้นส่งผลต่อบทบาทธรรมยตุกินิกายใน
อุบลราชธานี และต่องานสถาปตัยกรรมวดัธรรมยตุกินิกายในอุบลราชธานี 

สภาวการณ์บ้านเมืองอบุลราชธานีในปี พ.ศ. 2453 – 2480 
อีสานสมยัรชักาลท่ี 6 
ในปี พ.ศ. 2453 พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัทรงขึน้ครองราชย ์

พระองคท์่านทรงสานต่อและสนบัสนุนการขยายพืน้ฐานโครงขา่ยความเจรญิ ทัง้การคมนาคม 
การสื่อสาร และการศกึษา เป็นตน้ และเนื่องจากความพยายามในการพฒันาประเทศให้
เจรญิกา้วหน้า มคีวามศวิไิลซ ์ พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวัตอ้งว่าจา้งชาวต่างชาติ
ใหท้ างานใหอ้ยา่งมาก เมือ่ถงึสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั พระองคไ์ดเ้ลง็เหน็
ว่าการทีช่าวต่างชาตเิขา้มาท างานในประเทศสยามเป็นการแย่งงานชาวสยาม จงึโปรดใหต้รา
กฎหมายขึน้เพื่อควบคุมการท างานของคนต่างดา้วขึน้ ไดแ้ก่ พ.ศ. 2454 โปรดใหต้รากฎ
ขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการควบคุมแรงงานและสภาพการท างาน และพ.ศ. 2459 โปรดใหต้รา
กฎหมายก าหนดใหก้รรมกรลากรถ ตอ้งจดทะเบยีนใบอนุญาตท างาน อตัราฉบบัละ 3 สตางค ์
นบัเป็นกา้วแรกของการมกีฎหมายก าหนดมาตรฐานการใชแ้รงงานและควบคุมอาชพีคนต่าง
ดา้ว1 

                                                           
1 ทีม่าจาก นกับรกิารแรงงานต่างดา้ว กระทรวงแรงงาน เขา้ถงึไดจ้าก 

http://www.reurnthai.com/index.php?topic=3566.30;wap2, เขา้ถงึเมือ่ 23 มกราคม 2557. 
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ลกัษณะความหวงแหนลกัษณะบางอยา่งไวเ้พื่อชาวสยามทีป่รากฏขึน้น้ี เป็น
แนวทางหนึ่งทีร่ชักาลที ่ 6 ทรงใชใ้นการต่อตา้นกระแสตะวนัตก เมือ่ครัง้รชัสมยัพระบาทสมเดจ็
พระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวัพยายามท าประเทศใหศ้วิไิลซม์คีวามทนัสมยัอย่างตะวนัตก ซึง่
พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวัทรงใชแ้นวคดิชาตนิิยมแกป้ญัหาน้ี โดยส่งเสรมิการ
กลบัมานิยมของเก่า ในดา้นศลิปะ สถาปตัยกรรม กเ็น้นรปูแบบงานจารตีซึง่เป็นของเก่า และให้
ค่ากบังานฝีมอืเชงิช่าง แต่ดว้ยความเป็นตะวนัตกไมไ่ดห้ายไปเสยีทเีดยีว จงึเกดิงาน
สถาปตัยกรรมในรปูแบบไทยประยกุต์2 ทีร่ปูแบบเลยีนแบบไทยประเพณี แต่ใชก้บัผงัอาคาร
แบบสมยัใหม ่ตลอดจนวสัดุก่อสรา้งแบบใหม่3 และแนวคดิชาตนิิยมนี้ยงัใชร้บัมอืกบัปญัหาในรชั
สมยัของพระองคอ์ื่นๆ อกี ไมว่่าจะเป็นปญัหาสภาพเศรษฐกจิตกต ่า ปญัหาในระบอบการ
ปกครอง วกิฤตศรทัธาในตวัผูน้ าพรอ้มๆ กบักระแสความเคลื่อนไหวทางการเมอืงของชนชัน้
กลางทีเ่พิม่มากขึน้4 แนวทางคอืปลุกเรา้ความรูส้กึรกัชาตอิยา่งรนุแรง ผ่านตวัแทนทีส่ื่อถงึชาต ิ
อยา่งเชือ้ชาต ิ ขอบเขตดนิแดน วฒันธรรม หรอืงานสถาปตัยกรรม5 และกษตัรยิก์เ็ป็นสถาบนั
หนึ่งซึง่อยูใ่นระบบทีแ่สดงความเป็นชาต ิ และเป็นสถาบนัทีจ่ าเป็นต่อการอยู่รอดของชาตมิาก
ทีสุ่ดเพราะเป็นบุคคลทีน่ าความเจรญิมาแก่ชาตใินทุกๆ ดา้น ฉะนัน้สถานะของพระองค์ในวกิฤต
ใดๆ จงึยงัคงมจีดุยนือยู่จากการปลกูฝงัแนวคดิชาตนิิยมน้ี 

สิง่ช่วยส าคญัทีจ่ะย า้ใหค้นในชาตติระหนกัถงึแนวคดิชาตนิิยมคอืการศกึษา 
พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้ทรงใหค้วามส าคญัและสนบัสนุนใหเ้ปิดสถานศกึษาขึน้หลายแห่ง  
และในปี พ.ศ. 2464 ออกพระราชบญัญตัปิระถมศกึษา ซึง่พฒันาต่อเนื่องมาจากการท างานของ
คณะสงฆธ์รรมยตุกินิกาย ทีไ่ดจ้ดัการเรยีนการสอนกระจายทัว่ไปแมจ้ะเป็นพืน้ทีอ่นัห่างไกล 
ดงันัน้การศกึษาสามารถป้อนแนวคดิชาตนิิยมใหแ้ก่ประชาชนไดเ้ป็นวงกวา้ง ทีส่ าคญัคอืการ
ปลกูฝงัแนวคดิน้ีตัง้แต่ยงัเยาวย์อ่มฝงัรากลกึแก่ประชากรในชาตไิดอ้ยา่งด ี 

ส่วนสภาวะวกิฤตดา้นเขตแดนในฟากฝ ัง่แม่น ้าโขง ยงัคงมมีาอย่างต่อเน่ือง 
แนวความคดิชาตนิิยมไดช้่วยจดัการผ่านแนวเขตแดน เพื่อใหผู้ค้นทีอ่ยูห่่างไกลนัน้ส านึกว่าตน
                                                           

2 ด ู ชาตร ี  ประกตินนทการ, การเมืองและสงัคมในศิลปะสถาปัตยกรรมสยาม
สมยัไทยประยกุต ์ชาตินิยม (กรงุเทพฯ: มตชิน, 2547),211 – 224. 

3 เรือ่งเดยีวกนั อา้งจาก สมชาต ิ  จงึสริอิารกัษ์, “สถาปตัยกรรมตะวนัตกในรชัสมยั
พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้ฯ,” (เอกสารประกอบการสอนวชิาประวตัศิาสตรส์ถาปตัยกรรม 2 
ภาควชิาศลิปะสถาปตัยกรรม บณัฑติวทิยาลยัมหาวทิยาลยัศลิปากร, 2542(อดัส าเนา). 

4 เรือ่งเดยีวกนั, 236. 
5 เรือ่งเดยีวกนั อา้งจาก Walter F. vella, Chaiyo! King Vajiravudh and The 

Development of Thai Nationalism (Honolulu: The University Press of Hawaii, 1978), 
15. 
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เป็นส่วนหนึ่งของชาต ิ ควบคู่ไปกบัการจดัเขตการปกครองในมณฑลอสีานใหม ่ ในพ.ศ. 2455 
โดยจดัแบ่งออกเป็นสองมณฑล คอื 

1. มณฑลอุบลราชธานี ปกครอง 3 เมอืง คอื อุบลราชธานี ขขุนัธ ์ (ศรสีะเกษ) และ
สุรนิทร ์

2. มณฑลรอ้ยเอด็ ปกครอง 3 เมอืง คอื รอ้ยเอด็ มหาสารคาม และกาฬสนิธุ์6 

อีสานกบัสงครามโลกครัง้ท่ี 1 พ.ศ. 2457 – 2462  
ปญัหาเขตแดนแถบภาคอสีานระหว่างสยามกบัฝรัง่เศสชะงกัไป จากสภาวะ

สงครามโลกครัง้ที ่ 1 เนื่องจากชาวฝรัง่เศสทีอ่ยูแ่ถบลุ่มน ้าโขงถูกเรยีกตวักลบัยโุรปเป็นจ านวน
มาก ปล่อยใหป้ระเทศราชปกครองดแูลกนัเอง ดงัขอ้ความต่อไปนี้ 

....ในเวลาแรกเกดิสงครามครานี้ ชัน้ตน้บรรดาเจา้พนกังานทีเ่ป็นชาวฝรัง่เศสทีเ่ป็น
ทหารกองหนุนตอ้งเรยีกไปในการสงครามแลว้เป็นอนัมาก มเีจา้พนกังานทีเ่ป็นชาว
ฝรัง่เศสเหลอืรกัษาราชการแต่เมอืงละน้อยคน ในระหว่างเดอืนกอ่นแลเดอืนนี้ เจา้
พนกังานแลพอ่คา้นายหา้งทีเ่ป็นชาวฝรัง่เศสไดพ้ากนัออกจากเมอืงตามรมิน ้าโขงเป็น
อนัมาก...จนถงึเวลานี้สว่นราชการทีเ่คยกระท าอยูใ่นมอืของคนฝรัง่กไ็ดม้อบธุระไปให้
พวกขา้ราชการพืน้เมอืงกระท าทัง้สิน้ 

ไดท้ราบแลว้ว่ารฐับาลฝรัง่เศสไดป้ระกาศใชก้ฎอยัการศกึทางอนิโดจนีแลว้ แต่
จะท าประการใดต่อไปยงัไมท่ราบตลอด แต่ความเหน็พระยาวเิศษสงิหนาทเหน็ว่าการที่
รฐับาลฝรัง่เศสขึน้ภาษอีากรแลอนุญาตใหเ้ล่นการพนนันัน้ เขา้ใจว่าความประสงคเ์พือ่
ป้องกนัจลาจลทีจ่ะเกดิขึน้ภายในประการ 1 อกีประการหนึ่งประสงคเ์รยีกทหารญวนแล
เขมรไปใชใ้นสงคราม ถา้เชน่นี้แลว้พระยาวเิศษสหินาทเหน็ว่าทหารญวนหรอืเขมรคง
ไมส่มคัรพรอ้มเพรยีงกนั แลคงจะตอ้งขดัขนืถงึต่อสูอ้ านาจรฐับาลฝรัง่เศสใหเ้ป็นเหตุ
เกดิการจลาจลขึน้ได ้เมือ่เกดิจลาจลขึน้แลว้ พวกญวนหรอืเขมรทีก่อ่จลาจลคงจะล่วงล ้า
เขา้มาในพระราชอาณาเขตบา้ง สมควรตอ้งเตรยีมการสบืแลป้องกนัการทีจ่ะเกดิขึน้ไว้
เสยีแต่ในเวลาตน้...7 

จากเอกสารขา้งตน้ พระยาวเิศษสงิหนาทวเิคราะหไ์วว้่าดนิแดนแถบนี้จะเกดิจลาจล 
กเ็นื่องว่าฝรัง่เศสหวงัเอาผลประโยชน์จากประเทศราชลุ่มน ้าโขงอย่างเตม็ที ่ ทัง้ก าลงัและทุนเพื่อ
ใชใ้นสงครามโลกทีอ่ยูอ่กีซกีโลกหนึ่ง แต่การทีเ่จา้ประเทศราชถอนก าลงัออกไปหมดท าใหค้นใน
พืน้ทีเ่หน็โอกาสในการแขง็ขนื ดว้ยเหตุนี้จงึเกดิการเคลื่อนยา้ยของชาวผูค้นฝ ัง่ซา้ยแมน่ ้าโขง

                                                           
6 ร.6 ม.3 2/7 ร.ศ. 130 ห.จ.ช. หอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ
7 ธนญัชยั  รสจนัทร,์ “สภาพเศรษฐกจิของเมอืงอุบลราชธานี ระหว่าง พ.ศ. 2335 – 

ทศวรรษที ่2460,” 114. อา้งจาก “เรือ่งรายงานมณฑลอสีาน พ.ศ. 2453 – 2465,” เอกสารกรม
ราชเลขา รชักาลที ่6 กระทรวงมหาดไทย, มร.6/14, หอจดหมายเหตุแห่งชาต.ิ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



126 

 

เขา้สู่ฝ ัง่ขวาแมน่ ้าโขง จากความเหน็ของพระยาวเิศษสงิหนาทดจูะไมไ่ดช้ีว้่าลาวจะมปีญัหา อาจ
เนื่องดว้ยลาวนัน้มผีลกระทบน้อยเนื่องจากการเขา้ครอบครองลาวนัน้เป็นแต่ทางอ้อม ส่วนเมอืง
เขมรและญวนนัน้มผีลกระทบโดยตรง  

ชาตทิีม่ปีฏกิริยิามากสุดเหน็จะเป็นญวน8 ญวนทัง้หมดตกอยูภ่ายใตอ้าณานิคมของ
ฝรัง่เศสตัง้แต่ปี พ.ศ. 2428  ท าใหใ้นปี พ.ศ. 2429 พระเจา้แผ่นดนิญวนคอืเจา้ฟ้าหามงเิวยีน
เนียนทีย่งัทรงพระเยาวห์ลบหนีฝรัง่เศสพรอ้มดว้ยผูส้ าเรจ็ราชการและไพรพ่ลจ านวนมาก เขา้มา
ในอาณาจกัรสยามทางเมอืงลาวกาว9 ฝรัง่เศสไดเ้ขา้บรหิารปกครองโดยตรงอย่างเขม้งวดตาม
ลกัษณะของชนชาตฝิรัง่เศส และค่อยๆ เลกิการศกึษาตามแบบจารตีของชาวเวยีดนาม คอืให้
เลกิสอนภาษาฮา้นและความรูแ้บบขงจือ๊ โดยใชภ้าษาฝรัง่เศสและภาษากว๊วกหงอืในระบบ
การศกึษาแบบใหมแ่ก่ญวน ฝรัง่เศสไดจ้ดัตัง้โรงเรยีนขา้ราชการ โรงเรยีนกฎหมายและการ
ปกครอง เพื่อผลติคนไปท างานสายขา้ราชการ ส่วนเนื้อหาหลกัสตูรในระบบการศกึษาแบบใหม่
ทัง้ระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา เน้นปลกูฝงัใหช้าวเวยีดนามเหน็ถงึความยิง่ใหญ่ของ
ประวตัศิาสตรแ์ละอารยธรรมฝรัง่เศส ซึง่ส่งผลต่อการเปลีย่นแปลงทางปญัญา ความคดิ และการ
แสวงหาความรูข้องชาวเวยีดนามอยา่งมาก อกีทัง้การแพรห่ลายของสิง่พมิพป์ระเภทต่างๆ ทีม่ ี
วฒันธรรมตะวนัตกแฝงอยู ่ และมคีนกลุ่มหนึ่งส าเรจ็การศกึษามาจากฝรัง่เศสมผีลต่อค่านิยมและ
แนวความคดิอย่างตะวนัตก10 จากสภาพสงัคมทีเ่ปลีย่นไปทัง้แงก่ายภาพและความคดิ รวมทัง้มี
ความกดดนัจากระบบอาณานิคมไมว่่าจะเป็นดา้นเศรษฐกจิ การเมอืง และความกา้วหน้าทางภมูิ
ปญัญา ผลกัดนัใหช้าวเวยีดนามจ านวนหน่ึงลุกขึน้ต่อสูเ้พื่อเอกราช ตอ้งการอสิรภาพและ
ปกครองประเทศของตนเอง เกดิความคดิชาตนิิยม ท าใหเ้กดิกลุ่มชาตนิิยมและจดัตัง้ขบวนการ
ใตด้นิขึน้เพื่อต่อตา้นฝรัง่เศส และน าเวยีดนามไปสู่การปกครองแบบคอมมวินิสต์11 และดว้ย
พืน้ทีอ่สีานของสยามทีต่ดิต่อกบัอาณานิคมฝรัง่เศส ยอ่มไดร้บัผลจากปฏกิริยิาต่อตา้นนี้ 
รายละเอยีดของเวยีดนามในบรบิททีเ่ป็นเมอืงขึน้ของฝรัง่เศส มดีงันี้ 

 
 

                                                           
8 ญวนคอืเวยีดนาม ค าว่า เวยีดนาม เป็นชื่อทีต่ ัง้ขึน้ใหมเ่มือ่ญวนเป็นเอกราช

หลงัจากสงครามโลกครัง้ที ่ 2 ในภาคอสีานจะเรยีกคนญวนตามภาษาชาวบา้นว่า แกว เหมอืนที่
มกัเรยีกคนจนีว่า เจก๊ ส่วนคนญวนจะเรยีกตนเองว่า อานนาม 

9 สุรจติต ์ จนัทรสาขา, “ญวน (เวยีดนาม) อพยพ,” ศิลปวฒันธรรม 29, 7, 109. 
10 พ.อ. นิจ  ทองโสภติ, สงครามเวียดนามและไทยจะเป็นเวียดนามแห่งท่ีสอง

หรือไม่ (กรงุเทพฯ: โรงพมิพจ์รลัสนิทวงศ,์ 2516), 43. 
11 สุด  ค าผาย, “ประวตัศิาสตรเ์วยีดนาม เวยีดนามตัง้แต่สมยัอาณานิคมฝรัง่เศสถงึ

ปจัจบุนั,” (จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2546), 126. 
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ภาพที ่30   แผนทีแ่สดงต าแหน่งประเทศเวยีดนาม 
ทีม่า: สุรจติต ์ จนัทรสาขา, “ญวน (เวยีดนาม) อพยพ,” ศิลปวฒันธรรม 29, 7, 108. 

 
การล่าเมอืงขึน้ของยโุรปกเ็พื่อแสวงหาวตัถุดบิป้อนอุตสาหกรรมเมอืงแม ่ และเป็น

การแสวงหาตลาดเพื่อกระจายสนิคา้จากอุตสาหกรรมนัน้ ในแผนการของฝรัง่เศสทีเ่ขา้ยดึพืน้ที่
ลุ่มน ้าโขงกเ็พื่อแสวงหาหนทางคา้ขายกบัจนี และเวยีดนามเป็นฐานก าลงัส าคญัเพื่อตัง้หลกัใน
ดนิแดนแถบนี้ ดงันัน้เมือ่ฝรัง่เศสไดเ้วยีดนามเป็นอาณานิคม ชาวฝรัง่เศสกเ็ริม่เขา้มาตัง้ถิน่ฐาน
ในเวยีดนาม และไดน้ าเอาวฒันธรรมฝรัง่เศสเขา้มาแพรห่ลายในสงัคมเวยีดนาม  และแสวงหา
ผลประโยชน์จากการปกครองเวยีดนามในทุกๆ ดา้น ทีด่นิจ านวนมากในเวยีดนามไดต้กเป็น
ของชาวฝรัง่เศส และใชเ้ป็นแหล่งปลกูขา้วและพชืเศรษฐกจิใหม่ๆ   เช่น กาแฟและ
ยางพารา เพื่อส่งกลบัไปเป็นวตัถุดบิป้อนเขา้โรงงานในฝรัง่เศสเมอืงแม่ 

ในดา้นการปกครองฝรัง่เศสเขา้ควบคุมเวยีดนามอย่างเตม็ตวั และไดใ้หก้ารศกึษา
แก่ชาวเวยีดนาม โดยตอ้งศกึษาตามระบบของฝรัง่เศส ซึง่เป็นความรูแ้ละชุดความคดิจากฟาก
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ฝ ัง่ตะวนัตก และบางส่วนทีไ่ดศ้กึษาจากต่างประเทศ มคีวามมุง่หวงัเป็นอสิรภาพจงึเกดิ
ขบวนการใตด้นิเพื่อต่อตา้นฝรัง่เศสขึน้ โดยตลอดเวลาทีฝ่ร ัง่เศสยดึครองเวยีดนาม   มชีาว
เวยีดนามทีค่บคดิกนัขบัไล่ฝรัง่เศสมากมายหลายกลุ่ม เนื่องจากการศกึษาทีก่ระจายโดยทัว่ไป 
ท าใหง้า่ยต่อการรวมกลุ่มทางความคดิเหน็ของคนทีม่คีวามคดิต่อตา้นฝรัง่เศสมาเจอกนั การ
รวมกลุ่มต่อตา้นนี้จะท างานเป็นขบวนการอยา่งลบัๆ เพื่อไมใ่หฝ้รัง่เศสเจา้อาณานิคมรูไ้ดเ้ลย
แมแ้ต่น้อย มุง่หวงัความเป็นเอกราชโดยใชค้วามรกัชาตเิป็นจดุรว่ม โดยจะตอ้งก าจดัฝรัง่เศส
ออกไปจากแผ่นดนิเวยีดนาม ขบวนการใตด้นินัน้มอียูใ่นเวยีดนามโดยก่อตวัมาตลอดตัง้แต่
ฝรัง่เศสเขา้มา ไล่เรยีงไดด้งันี้ 

1. ขบวนการเกิน่เวอืง ในปี พ.ศ.2428 (ค.ศ.1884)    พระจกัรพรรดหิ่ามหงขีึน้
ครองราชย ์ไดท้รงน าการต่อตา้นฝรัง่เศส มผีูเ้ขา้รว่มขบวนการมากมาย ประกอบไปดว้ยขนุนาง
ราชส านกั  ทหารใหญ่ นกัศกึษา ปญัญาชนรุน่เก่า ผูม้บีทบาทส าคญัไดม้ารวมกลุ่มกนัเป็น
จ านวนมากเพื่อต่อตา้นฝรัง่เศส โดยมุง่โจมตชีาวเวยีดนามทีน่บัถอืศาสนาครสิตด์ว้ย แต่การ
ต่อตา้นด าเนินไปไดไ้มน่านนกัผูน้ ากไ็ดห้นีเขา้ป่า อกีส่วนกห็นีเขา้จนี ส่วนพระจกัรพรรดิ
ห่ามหง ี ถูกจบัและถูกส่งไปแอลจเีรยี 

2. ขบวนการด๋องคนิหเ์งีย่ หรอืขบวนการโรงเรยีนราษฎร ์ฝรัง่เศสตัง้โรงเรยีนฟรงัโก
อานมัไมทเ์ปิดสอนวชิาการแผนใหม่ตามแบบของฝรัง่เศส  ในชัน้ตน้ชาวเวยีดนามส่วนใหญ่ไม่
นิยมใหบุ้ตรหลานของตนเขา้รบัการศกึษาในโรงเรยีนแห่งนี้    แต่ต่อมาเกดิความนิยมมากขึน้
จนโรงเรยีนไมพ่อรองรบัได้  ฝรัง่เศสเองกไ็มย่อมขยายโรงเรยีน  และไมย่อมใหเ้อกชนเวยีดนาม
ตัง้โรงเรยีนเองดว้ย    ชาวเวยีดนามจงึต้องตัง้โรงเรยีนกนัอยา่งลบัๆ    

3. ขบวนการด๋องดู สบืเนื่องจากชยัชนะของญีปุ่น่ในสงครามญี่ปุน่ – รสัเซยี ในปี 
พ.ศ.2448  (ค.ศ.1905) เป็นแรงกระตุน้ใหก้ลุ่มคนหนุ่มปญัญาชนของประเทศในเอเชยีทีต่กเป็น
อาณานิคม ไดข้บัไล่เจา้อาณานิคมออกจากพืน้ทีต่นไป จากตวัอยา่งทีญ่ีปุ่่นท าใหเ้วยีดนามได้
ตัง้  "สมาคมเวยีดนามกวาง – ฟุคฮอย"  หรอื  "สมาคมฟ้ืนฟูเวยีดนาม" มสี านกังานหลกัอยูท่ี่
จนีและมสีาขาหลายแห่งในเวยีดนาม สุดทา้ยแลว้ขบวนการชาตนิิยมกค็่อยๆ อ่อนแอลงไปจน
ถูกฝรัง่เศสปราบปรามลงไดเ้มือ่ปี พ.ศ.2473  (ค.ศ.1930) 

4. ช่วงกลางทศวรรษที ่1920 ในประเทศเวยีดนามทีถู่กปกครองทางตรงจากฝรัง่เศส
ซึง่มลีกัษณะเขม้งวด จงึผลกัดนัใหเ้กดิพรรคคอมมวินิสตท์ีช่ ื่อ พรรคชาตนิิยมเวยีดนาม 
(VNQDD) มกีารสอ้งสุมประสานงานอยา่งลบัๆ ใตด้นิ ท าการวางแผนเพื่อก่อการจลาจลครัง้
ใหญ่ แต่กไ็ดถู้กท าลายลงก่อนจะปฏบิตักิารเสยีอกี 

5. ขบวนการคอมมวินิสตเ์วยีดมนิห ์ภายหลงัจากสงครามโลกครัง้ที ่1 สิน้สุดลง โฮจิ
มนิหไ์ดเ้ดนิทางไปเขา้รว่มประชุมการเจรจาสนัตภิาพทีก่รงุปารสี ในปี พ.ศ. 2462 (ค.ศ. 1919) 
เขาไดม้สี่วนในการยื่นค ารอ้งต่อตา้นการปกครองแบบอาณานิคมเสนอ ต่อทีป่ระชุมแวรซ์ายส ์
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โดยไดเ้รยีกรอ้งเอกราชใหก้บัเวยีดนามแต่ไมเ่ป็นผลส าเรจ็ ครัง้นัน้เขาเดนิทางต่อไปรสัเซยี และ
ไดร้บัถ่ายทอดเอาแนวความคดิลทัธมิารก์ซสิม ์ และการปฏวิตัติดิตวักลบัมาเวยีดนามดว้ย โดย
เขาไดส้ าเรจ็หลกัสูตรการปฏวิตัขิองลทัธมิารก์ซสิม์–เลนินมจ์ากกรงุมอสโคว ์ และเป็นผูล้งนาม
รบัมอบภารกจิการปฏวิตัเิวยีดนาม ใหเ้ป็นคอมมวินิสตจ์ากองคก์ารโคมนิเทอรน์ ขบวนการ
คอมมวินิสตเ์วยีดมนิหจ์งึเกดิขึน้อย่างเป็นทางการ ในปี พ.ศ. 2468 (ค.ศ. 1925) โดยโฮจมินิห์
ไดจ้ดัตัง้ สมาคมแห่งการปฏวิตัขิองเยาวชนชาวเวยีดนาม ขึน้ทีเ่มอืงกวางตุง้เพื่อเอาไวบ้งัหน้า 
โดยสมาชกิองคก์ารน้ีไดแ้ก่ เยาวชนเวยีดนามทีข่บวนการชาตนิิยมส่งไปเขา้รบัการศกึษาทีจ่นี
และญีปุ่น่    เมือ่จบแลว้กจ็ะกลบัเขา้เวยีดนามอยา่งลบัๆ เพื่อรว่มขบวนการ  

ขบวนการส าคญัทีต่่อตา้นฝรัง่เศส มอียู ่ 3  ขบวนการ  ไดแ้ก่  
1. พรรคคอมมวินิสตช์าวอนิโดจนี  เคลื่อนไหวในภาคกลางและภาคเหนือ  
2. พรรคคอมมวินิสตช์าวอนันัม  เคลื่อนไหวในภาคใต้  
3. สหพนัธช์าวคอมมวินิสตอ์นิโดจนีของสมาชกิกา้วหน้า 

ซึง่ต่อมาไดย้ดึแนวทางของลทัธคิอมมวินิสต์ กบัความรูส้กึชาตนิิยม และแนวทาง
มารก์ซสิ–เลนินนิสต ์ ต่อมาองคก์ารคอมมวินิสตส์ากลไดแ้นะน าใหก้ลุ่มคอมมวินิสตท์ัง้สาม
รวมตวักนัเพื่อใหก้ารต่อสูม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ ดงันัน้ในวนัที ่ 3  กุมภาพนัธ ์ พ.ศ. 2473 (ค.ศ.
1930) ขบวนการคอมมวินิสตท์ัง้สามไดป้ระชุมรว่มกนัโดยมโีฮจมินิหเ์ป็นประธาน    มมีตติัง้เป็น
พรรคคอมมวินิสตเ์วยีดนามขึน้  และต่อมาในเดอืนตุลาคม ไดม้กีารประชุมทีฮ่่องกง และได้
เปลีย่นเป็นพรรคคอมมวินิสตอ์นิโดจนี 

จากขบวนการต่อตา้นฝรัง่เศสทีเ่กดิขึน้อย่างแพรห่ลายในสงัคมเวยีดนาม จะเหน็ว่ามี
ขบวนการต่อตา้นมาโดยตลอดตัง้แต่ระดบัชนชัน้สงู จนถงึประชาชนชัน้ธรรมดา ดงันัน้เมือ่ถงึ
คราวทีฝ่ร ัง่เศสไมอ่ยูพ่ืน้ทีจ่รงิๆ ในครัง้สงครามโลกครัง้ที ่ 1 การจลาจลทีเ่กดิขึน้จากการต่อตา้น
ฝรัง่เศสนัน้ท าใหเ้ป็นโอกาสใหผู้ค้นเดนิทางถ่ายเทเขา้สู่พืน้ทีฝ่ ัง่ขวาแมน่ ้าโขง และในชัน้หลงัที่
เกดิขบวนการต่อตา้นฝรัง่เศสโดยใชแ้นวทางคอมมวินิสต ์ กเ็ป็นขบวนการระยะยาว ตัง้แต่ใหไ้ป
ร ่าเรยีนและกลบัมารว่มขบวนการ เป็นการสรา้งโครงขา่ยอย่างซบัซอ้น ดงันัน้ขบวนการของ
เวยีดนามนัน้ไมไ่ดจ้ะปราบไดง้า่ยดาย และทีส่ าคญัคอืเนื่องจากแนวความคดิคอมมวินิสตน์ัน้ถูก
แพรสู่่เวยีดนามและประเทศใกลเ้คยีงอยา่งลาวและเขมร ดงันัน้การทีค่นเขมร ลาว ญวนเขา้มา
ในพืน้ทีอ่สีาน ไมว่่าจะกรณใีดกล็ว้นเป็นทีร่ะแวงแก่สยามเป็นอย่างยิง่12 

ส่วนท่าทขีองสยามต่อสงครามโลกครัง้ที ่ 1 คอืเขา้รว่มกบัฝา่ยสมัพนัธมติรเพื่อหวงั
ชนะสงครามแลว้เรยีกรอ้งดนิแดนทีเ่สยีไปคนืจากองักฤษและฝรัง่เศส ซึง่ผลกค็อืฝา่ย
สมัพนัธมติรชนะ ประโยชน์ทีส่ยามไดค้อืสทิธใินการแกไ้ขสนธสิญัญาเก่าทีเ่คยตกลงไวก้บั
ประเทศยโุรปอนัเป็นผลเสยีต่อสยามประเทศมาโดยตลอด การแกไ้ขครัง้นัน้กค็อืทีป่ระชุมแวร์
                                                           

12 ด ูhttp://www.iseehistory.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538711184 
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ซายส ์ณ กรงุปารสี (ครัง้เดยีวกบัโฮจมินิห)์ แต่ยงัมผีลเสยีจากสงครามโลกครัง้นี้ทีก่ระทบกบัทัว่
โลกคอืปญัหาดา้นเศรษฐกจิ สยามเองมปีญัหาดา้นการเงนิทีจ่ะใชใ้นการบรหิารประเทศลด
น้อยลงอยา่งมาก จงึจ าเป็นทีจ่ะจดัการปรบัปรงุระบบการบรหิารการปกครอง เพื่อลดค่าใชจ้่าย
ในงานราชการ ในพืน้ทีอ่สีานเองกไ็ดถู้กปรบัภายหลงัจากสงครามโลกครัง้ที ่ 1 โดยในปี พ.ศ. 
2465 มรีาชกจิานุเบกษาใหร้วมมณฑลอุบล มณฑลรอ้ยเอด็ และมณฑลอุดร เขา้เป็นภาคอสีาน 
ตัง้แต่วนัที ่ 1 สงิหาคม พ.ศ. 2465 ซึง่เป็นการเกดิค าว่า “ภาคอสีาน” ขึน้ครัง้แรก (ภาคแรกที่
จดัตัง้คอื ภาคพายพั เมือ่ พ.ศ.2458)13  

และในปี พ.ศ. 2468 ไดย้บุรวมภาคอสีานเหลอื 2 มณฑล คอื มณฑลนครราชสมีา 
(อุบลราชธานีรวมอยูใ่นเขตนี้) และมณฑลอุดร ประหนึ่งเหมอืนแบ่งเขตการปกครองตามบรเิวณ
แอ่งสกลนคร กบัแอ่งโคราช โดยการยุบรวมเขตการดแูลนัน้เกดิขึน้หลงัจากปราบกบฏหนอง
หมากแกว้ลงไดแ้ลว้ (รายละเอยีดอธบิายในส่วนต่อไป) 

สรปุผลสืบเน่ืองจากสงครามโลกครัง้ท่ี 1 ต่ออบุลราชธานี  
1. ปจัจยัจากศูนยก์ลางรฐั  

1.1 ผลกระทบดา้นการเงนิจากสงคราม ท าใหส้ยามจ าเป็นตอ้งรวบขอบเขตการ
ปกครองใหก้ระชบัขึน้ ใชค้นใหน้้อยลงจ่ายเงนิน้อยลง  

1.2 ปญัหาเรือ่งดนิแดนกบัฝรัง่เศสไดค้ลีค่ลายลง ทีส่ยามสามารถแกไ้ข
สนธสิญัญากบัฝรัง่เศสได ้ ท าใหส้ยามวางใจทีจ่ะจดัการปกครองใหก้วา้งขึน้ใหส้อดคลอ้งกบั
งบประมาณทีน้่อยลง 

2. ปจัจยัจากฝรัง่เศสในประเทศอาณานิคมทีท่ าใหเ้กดิจลาจลขึน้ เกดิการยา้ยถิน่
ฐานเขา้มาสู่ดนิแดนฝ ัง่ขวาแมน่ ้าโขง หรอืกระทัง่กลุ่มก่อจลาจลเองทีอ่าจลุกล ้าเขา้มา จงึเป็นอกี
แรงกระเพื่อมหนี่งในดนิแดนแถบอสีาน ถงึแมส้ยามและฝรัง่เศสจะมกีารก าหนดเขตแดนอยา่ง
ชดัเจนแลว้กต็าม นัน่กด็ูเป็นวธิกีารทีย่งัใหมอ่ยูส่ าหรบัผูค้นในพืน้ที ่ ฉะนัน้ปญัหาการเป็น
ปฏปิกัษ์ต่อรฐัสยามกย็งัคงเป็นความหนกัใจอยูไ่ม่น้อยต่อสยามเอง ซึง่ระยะเวลาหลงัจาก
สงครามโลกครัง้ที ่ 1 นัน้ เวยีดนามทีไ่ดร้บัความรูจ้ากตะวนัตกมาพรอ้มกบัแนวความคดิ
คอมมวินิสต ์และเกดิจราจลขึน้ส่งผลต่อความไม่มัน่คงในภาคอสีานของไทยอกีระลอกหนึ่ง  
  

                                                           
13 สุรจติต ์  จนัทรสาขา, “ภาคอสีานในอดตี (ฉบบัยอ่)” (เอกสารในการสมัมนาทาง

วชิาการ อสีานศกึษา (ประวตัศิาสตร ์การเมอืง เศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรม) ณ หอ้งประชุม
อาคาร 8 วทิยาลยัครมูหาสารคาม, 11 – 12 ธนัวาคม 2529), 213 – 214. 
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อีสานสมยัรชักาลท่ี 7 
เนื่องจากการสนบัสนุนการศกึษาอยา่งต่อเนื่องในสยาม และมสีามญัชนไดทุ้นไป

เรยีนต่างประเทศ ไดเ้ปิดมุมมองและไดร้บัแนวคดิประชาธปิไตย อนัเป็นแนวคดิเรื่องความเสมอ
ภาค การมสีทิธ ิ ซึง่ระบอบสมบรูณาญาสทิธริาชยท์ีส่ยามใชป้กครองอยูน่ัน้เป็นระบอบที่แบ่งชน
ชัน้ในสงัคมชดัเจน ความเหลื่อมล ้าทางสงัคมเหน็ชดัเจน รวมทัง้สมยัรชักาลที ่ 7 นัน้ประสบกบั
ปญัหาการเงนิอยา่งหนกั เน่ืองจากเป็นสภาวะหลงัสงคราม ผูท้ีไ่ดร้บัการศกึษาจากต่างประเทศ
นัน้เหน็การปกครองประเทศในระบบเดมิว่าไมเ่หมาะแก่ยคุสมยั จงึน าไปสู่การเรยีกรอ้ง
ประชาธปิไตยในสมยัรชักาลที ่ 7 กระทัง้ พ.ศ. 2475 ไทยจงึไดเ้ปลีย่นระบบการปกครองจาก
ระบอบสมบรูณาญาสทิธริาช เป็น ประชาธปิไตยทีม่พีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุข การ
บรหิารงานการปกครองประเทศไดถู้กเปลีย่นมอืจากชนชัน้สงูเป็นตวัแทนของประชาชน ซึง่
ส่วนมากมกัเป็นสามญัชนทีไ่ดร้บัการศกึษาจากต่างประเทศนัน่เอง การเปลีย่นแปลงนี้ไมไ่ด้
กระทบต่อประชาชนเท่าใดนัก อนัเน่ืองมาจาก อ านาจยงัคงอยูใ่นคนเพยีงกลุ่มเดยีวซึง่กย็งัคงมี
ความเหลื่อมล ้าทางสงัคมอยู่  

ในประเดน็ความเหลื่อมล ้าทางสงัคมนี้ ดจูะไมก่ระทบกบัผูค้นชาวสยามในแถบอสีาน
เท่าใดนกั ถงึแมน้ว่าเขาเหล่านัน้จะไดร้บัการศกึษาแบบสมยัใหมก่ต็าม เนื่องจากการศกึษานัน้
พฒันามาจากแนวคดิและแนวการสอนขององคก์รศาสนา ธรรมยตุกินิกาย ซึง่แมจ้ะองิหลกั
เหตุผลเป็นพืน้ฐานแต่กม็คีวามเชื่อเรือ่งบุญ – กรรม ฉะนัน้ผูค้นจงึรบัไดก้บัความเหลื่อมล ้าที่
เกดิขึน้ในสงัคม และกไ็มไ่ดเ้ดอืดรอ้นในประเดน็ดงักล่าว และช่วงเวลานี้ฝรัง่เศสลดบทบาทไป
อยา่งมากเป็นผลสบืเนื่องมาจากการแพใ้นสงครามโลกครัง้ที ่ 1 ดงันัน้ขบวนการใตด้นิเพื่อ
เรยีกรอ้งอสิระจากฝรัง่เศสกย็ิง่แสดงออกมากขึน้เท่านัน้ จงึเกดิความไมส่งบในดนิแดนแถบลุ่ม
น ้าโขง และอสีานกถ็ูกระแวดระวงัอยา่งยิง่ ในเรือ่งนี้อสีานไดร้บัประโยชน์สบืเนื่องจากนโยบาย
ชาตนิิยมตัง้แต่ครัง้รชักาลที ่ 6 ทีถ่่ายทอดและยงัอยู่ในหลกัสตูรการศกึษา และถงึแม้
ธรรมยตุกินิกายไมไ่ดจ้ดัการดา้นการศกึษาแลว้ แต่ยงัคงเป็นสถาบนัทีไ่ดร้บัความนบัถอืและ
ยงัคงถ่ายทอดแนวคดินี้แก่ผูค้นอยู่ไมข่าดเช่นกนั อกีทัง้ยงัเป็นตวัช่วยในการสอดส่องดแูลความ
ผดิปกตขิองบา้นเมอืงในช่วงเวลาอนัตรายทีเ่กดิในภูมภิาค จากขบวนการต่อตา้นฝรัง่เศสอกีดว้ย 

สถาปตัยกรรมในสมยัของพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้ แสดงออกมาอยา่งเรยีบง่าย 
ปจัจยัหลกัจากปญัหาทางพระคลงั จงึไมส่ามารถแสดงออกอยา่งก่อนได ้
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การเปล่ียนแปลงการปกครองจากสมบรูณาญาสิทธิราชเป็นประชาธิปไตย
อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมขุ 

เกดิการปฏวิตัเิมือ่วนัที ่ 24 มถุินายน พ.ศ. 2475 โดยคณะราษฎร ซึง่ไดท้ าการ
เปลีย่นแปลงการปกครองจากระบอบสมบรูณาญาสทิธริาชย ์ เป็นระบอบประชาธปิไตยอนัมี
พระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ (ราชาธปิไตยภายใตร้ฐัธรรมนูญ) ระบบโครงสรา้งยงั
เหมอืนเดมิแต่ผูค้วบคุมไดต่้างไป ตัง้แต่อ านาจของกษตัรยิส์ทิธขิาดทีม่ไีดห้มดไป เหล่าราชวงศ์
ลว้นแลว้แต่กระทบ เนื่องจากตามระบอบเดมิมหีน้าทีบ่รหิารงานต่างๆ ตดัออกใหห้มดจาก
อ านาจหน้าทีใ่นดา้นการบรหิารการปกครองประเทศ โดยไดเ้ปลีย่นอ านาจการบรหิารเป็นของ
รฐัสภา (ระบบสภาเดีย่ว) เกดิขึน้จากคณะนายทหารและพลเรอืนทีป่ระกอบกนัขึน้ เป็นพรรค
การเมอืงแรกของสยาม เรยีกตนเองว่า "คณะราษฎร" การเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรใน
ประเทศไทยครัง้แรก เกดิขึน้หลงัจากเหตุการณ์ปราบกบฏบวรเดชยตุลิงในวนัที่ 28 ตุลาคม 
พ.ศ. 2476 โดยเกดิขึน้เมือ่ 15 พฤศจกิายน พ.ศ. 247614 ขณะนัน้กม็เีพยีงคณะราษฎรพรรค
การเมอืงเดยีวเท่านัน้และนายกรฐัมนตร ี5 คนแรกต่างกเ็ป็นผลพวงจากคณะราษฎรทัง้สิน้  

เมือ่อ านาจการบรหิารบา้นเมอืงของกษตัรยิแ์ละราชวงศ์ถูกตดัขาด และส่งถ่ายไปอยู่
ในกลุ่มทหาร โดยส่วนหนึ่งมภีมูหิลงัหรอืตระกูลจากขา้ราชการระดบักลางและล่างตลอดจน
สามญัชน โดยกลุ่มผูน้ าใหมท่ีเ่พิง่มอี านาจนัน้ ไดม้คีวามพยายามต่อตา้นฝ่ายตะวนัตกอยา่ง
เขม้แขง็อยูใ่นแนวความคดิแบบชาตนิิยมของตน แต่พวกผูน้ าซึง่เป็นปญัญาชนส่วนใหญ่กย็งั
ผกูพนัอยูก่บัแบบการปกครองแบบตะวนัตก15 ถงึแมจ้ะเปลีย่นเป็นระบอบเป็นประชาธปิไตยก็
ตาม ทหารทีม่อี านาจบรหิารกด็จูะยอมรบัในระบบโครงสรา้งการบรหิารบา้นเมอืงทีเ่ป็นอยู ่ ดูจะ
เหมาะสมและก้าวหน้าเป็นไปดงัเช่นประเทศตะวนัตก เนื่องจากความพยายามของกษตัรยิใ์น
รชักาลก่อนมา ไดป้รบัปรงุมาตลอดเพื่อใหส้ามารถรบัมอืกบัการล่าอาณานิคมของประเทศ
ตะวนัตกได ้โดยท าตนใหท้นัสมยัหรอืทนัเขา ผนวกกบัแนวความคดิเรือ่งประชาธปิไตยเองกเ็กดิ
ขึน้กบักษตัรยิอ์งคก่์อนๆ มาเช่นกนั ฉะนัน้การปทูางพฒันาประเทศและลทัธปิระชาธปิไตยนัน้ก็
ดสูอดรบักนัเป็นอย่างด ี เมือ่เปลีย่นมอืผูกุ้มอ านาจแลว้กด็เูป็นการขบัเคลื่อนไปโดยทีป่ระชาชน
ไมก่ระทบมากนกั เพราะเป็นเพยีงเปลีย่นผูบ้รหิารโดยไมไ่ดเ้ปลีย่นโครงสรา้ง และปฏกิริยิาของ
ประชาชนในประเทศไมไ่ดม้ากเนื่องจากระบบกษตัรยิก์ไ็มไ่ดถู้กโค่นลม้ เพยีงแต่ปรบัต าแหน่ง
มาอยูใ่ตร้ฐัธรรมนูญ และเหล่าเจา้นายในราชวงศเ์องส่วนมากไดย้อม  
  

                                                           
14
 พระราชกฤษฎกีาใหม้กีารเลอืกตัง้ผูแ้ทนต าบลและสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร  

ประเภทที ่1 พุทธศกัราช 2476. 
15 สุรจติต ์ จนัทรสาขา, “ภาคอสีานในอดตี (ฉบบัยอ่),” 195. 
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สภาพเศรษฐกิจอบุลราชธานีในปี พ.ศ. 2453 – 2480 
เนื่องจากบทบาทเศรษฐกจิในอุบลราชธานีในยคุก่อนหน้านัน้ ขึน้อยูก่บัชนชัน้

ปกครอง ซึง่เกดิจากการจบัจา่ยใชส้อยเขา้สู่ระบบเศรษฐกจิในพืน้ทีเ่มอืงอุบลราชธานี เมือ่ถงึ
สมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัขึน้ครองราชย ์ พระองคท์่านสานต่อและสนบัสนุน
การขยายพืน้ฐานโครงข่ายความเจรญิ ทัง้การคมนาคมไมว่่าจะเป็นถนนและรถไฟ การสื่อสาร
ทัง้ไปรษณีย ์ โทรเลขและโทรศพัท ์ ถงึแมก้ารพฒันาต่างๆ เหล่านี้ไมไ่ดมุ้ง่หวงัประโยชน์ทาง
เศรษฐกจิเป็นส าคญั แต่ท าเพื่อสนบัสนุนการเขา้จดัการการปกครองในภมูภิาคหวัเมอืงลาว
ตะวนัออกของกรงุเทพฯ แต่ผลพลอยไดจ้ากการพฒันาโครงข่ายเหล่านี้กล็ว้นส่งผลต่อ
บรรยากาศการคา้ขาย ท าใหส้ภาพเศรษฐกจิเจรญิขึน้ตามไปดว้ย  

ทีส่ าคญัคอืการพฒันาโครงข่ายคมนาคม ซึง่ช่วยใหก้ารกระจายสนิคา้ไปยงัทีต่่างๆ 
ไดด้ยีิง่ขึน้ ในแผนการขยายทางรถไฟเขา้สู่พืน้ทีอ่สีานเริม่ในสมยัรชักาลที ่ 5 โดยสรา้งเสรจ็
หลงัจากเหตุการณ์ ร.ศ. 112 คอืในปี พ.ศ. 2443 รถไฟจากกรงุเทพไปถงึนครราชสมีา การสรา้ง
ทางรถไฟกจ็บลง และไดเ้ริม่โครงการสรา้งทางรถไฟเขา้สู่ดนิแดนแถบอสีานอกีครัง้หลงัจากนัน้
กว่า 20 ปีถดัมา มาเริม่อกีครัง้ทีปี่ พ.ศ. 2460 ในสมยัรชักาลที ่ 6 เมือ่สยามเหน็ว่าฝรัง่เศส
วางแผนสรา้งทางรถไฟเชื่อมบรเิวณชายแดนเขมร – ไทย บรเิวณช่องเมก็ไปยงัพระตะบอง เพื่อ
ประโยชน์ทางการคา้ขาย ท าใหร้ฐับาลไทยรบีตดัสนิใจสรา้งทางรถไฟสายแยกจากนครราชสมีา 
ไปสู่แหล่งสนิคา้ทีส่ าคญัในมณฑลอสีาน ไดแ้ก่ นางรอง บุรรีมัย ์ สุรนิทร ์ สงัขะ ศรสีะเกษ และ
อุบลราชธานี16 ในปี พ.ศ. 2468 สรา้งถงึบุรรีมัย ์พ.ศ. 2469 สรา้งถงึสุรนิทร ์พ.ศ. 2471 สรา้งถงึ
ศรสีะเกษ และสิน้สุดทีปี่ พ.ศ. 2473 สรา้งถงึอุบลราชธานีสถานีปลายทาง ผลจากการสรา้งทาง
รถไฟสายแยกสู่แหล่งสนิคา้ไปมณฑลอสีานตดัหน้าฝรัง่เศสดงักล่าว ท าใหน้ครราชสมีาเป็น
ตลาดกลางสิน้คา้ระหว่างกรุงเทพฯ กบัมณฑลอสีาน และท าใหส้นิคา้มณฑลอสีานขยายตวั
ยิง่ขึน้17 โดยผูค้นเริม่เคลื่อนยา้ยเขา้ไปแลว้ถากถางป่าท าไรท่ านา เกดิการพฒันาขึน้เป็นล าดบั 
หลงัจากนี้จงึเพิม่เสน้ทางสู่ส่วนอื่นในอสีาน ไมว่่าจะเป็นสายหนองคาย หรอืสายยอ่ยอื่นๆ และ
จากล าดบัความส าคญัทีส่รา้งรถไฟสายอุบลราชธานีก่อนเสน้อื่น ท าใหส้ภาพเศรษฐกจิตามราย
ทางรถไฟคกึคกั และในดา้นการปกครองกย็อ่มมคีวามกระชบัในภารกจิบา้นเมอืงขึน้ตามดว้ย  

ถงึแมส้ภาวะทางการเงนิการคลงัในสมยัรชักาลที ่ 6 และ 7 จะไมสู่ด้นีกั จนถงึขัน้
ย ่าแยส่่งผลใหต้อ้งปรบัปรงุขอบเขตการดแูลการปกครอง เพื่อลดจ านวนขา้ราชการลงให้
ประหยดัเงนิหลวง แต่กย็งัสรา้งทางรถไฟกระทัง่เสรจ็สิน้ถงึอุบลราชธานีเมอืงส าคญัทาง
ยทุธศาสตรอ์สีาน ท าใหเ้หน็ว่าการสรา้งทางรถไฟนี้สายน้ีมปีระโยชน์แก่สยามอย่างยิง่ ส่วน
                                                           

16 สุวทิย ์ ธรีศาศวตั, ประวติัศาสตรอี์สานหลงัสงครามโลกครัง้ท่ีสองถึงปัจจบุนั
, 62 – 63. 

17 เรือ่งเดยีวกนั, 63.  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



134 

 

เศรษฐกจิในเมอืงอุบลราชธานีนัน้ถงึแมม้กีารปรบัลดขา้ราชการ ทีก่่อนหน้านี้เป็นผูน้ าเงนิเขา้สู่
ระบบเศรษฐกจิในอุบลดงักล่าวไปแลว้ กไ็มม่ผีลโดยตรง เนื่องจากเศรษฐกจิในอุบลราชธานีไม่
ตอ้งพึง่พาชนชัน้ปกครองทัง้หมดดงัก่อนอกีแลว้ ผูค้นสามารถหาเงนิไดจ้ากการคา้ขายในตลาด
ทีก่วา้งขึน้ ซึง่เป็นผลพวงจากการพฒันาโครงขา่ยการคมนาคมนัน่เอง 

การต่อต้านสยามท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีภาคอีสาน ในปี พ.ศ. 2453 – 2480 
1. กบฏหนองหมากแก้ว พ.ศ. 2467 

ผูน้ าคอืพระสงฆ ์3 รปู และเณร 1 รปู ไดร้บัความศรทัธาจากชาวบา้นมากถงึขัน้
เรยีก เจา้ผูม้บีุญ หลงัจากทีส่กึกข็ายฝนัใหป้ระชาชนทีศ่รทัธา ว่าถงึยคุพระศรอีารยิเมตไตรยซึง่
จะเกดิทีบ่า้นหนองหมากแก้วนี้ ซึง่จะตัง้ชื่อใหมว่่า เวยีงแกว้ ซึง่จะเป็นยคุทีไ่ม่มเีจา้นาย ใบไม้
กลายเป็นเงนิเป็นทอง  ถา้ชาวบา้นมาขึน้กบัเขาไมต่อ้งเสยีส่วยปีละ 4 บาท ใหส้่งเป็นผา้ขาว
แทน สุดทา้ยถูกต ารวจอ าเภอวงัสพุงปราบ 

ในพืน้ทีภ่าคอสีานยงัคงมกีารต่อตา้นอ านาจรฐัอย่างต่อเนื่อง อยูเ่นืองๆ ซึง่กเ็ป็น
ในรปูแบบของการอา้งตวัของผูม้บีุญและผูว้เิศษต่างๆ ซึง่มกัจะมาในคราบของพระสงฆเ์ช่นที่
เคยเกดิมาในพืน้ทีก่่อนหน้านี้ และถงึแมจ้ะมคีลื่นความคดิคอมมวินิสตเ์ขา้มาจากทางฟากฝ ัง่
ซา้ยแม่น ้าโขง แต่กไ็มป่รากฏการซ่องสุมคนจากแนวความคดิคอมมวินิสตจ์นเกดิเป็นปญัหาแก่
สยาม แต่กม็ทีีท่ าใหฝ้า่ยปกครองของสยามเกดิความระแวง อนัเน่ืองมาจากพระสงฆก์ลุ่มหน่ึง มี
ลกัษณะการปฏบิตัตินและเผยแผ่พระธรรมสอดคลอ้งกบัการซ่องสุมคนแบบลบัๆ เหมอืน
ขบวนการต่อตา้นฝรัง่เศสของชาวเวยีดนาม  

2. พ.ศ. 2476 เกิดกบฏบวรเดช  
เนื่องจากเหตุทีน่ายถวตั ิ ฤทธเิดช ไดฟ้้องรอ้งพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้

เจา้อยูห่วั (รชักาลที ่ 7) เนื่องจากกรณีทีพ่ระองคม์พีระบรมราชวนิิจฉยัคดัคา้นแผนพฒันา
เศรษฐกจิของ หลวงประดษิฐม์นูธรรม (ปรดี ี พนมยงค)์ ทีเ่รยีกกนัว่าสมดุปกเหลอืง ท าให้
การเมอืงวุ่นวายน าไปสู่การท ารฐัประหารในวนัที ่ 21 มถุินายน พ.ศ. 2476 ของพระยาพหลพล
พยหุเสนาและขึน้เป็นนายกรฐัมนตรคีนที ่2 ของสยาม เหตุการณ์ความวุ่นวายทีเ่กดิขึน้นัน้ท าให้
พลเอกพระวรวงศเ์ธอพระองคเ์จา้บวรเดช และบรรดานายพลนายทหารอื่นๆ ทีถู่กปลดเมือ่ครัง้
เปลีย่นแปลงการปกครอง 2475 ไมพ่อใจอย่างมาก อกีทัง้ยงัเหน็ว่าการเปลีย่นแปลงการ
ปกครองในวนัที ่ 24 มถุินายน พ.ศ. 2475 นัน้เป็นเพยีงการท ารฐัประหาร (Coup d'etat) ไมใ่ช่
การปฏวิตั ิ(Revolution) เพราะหลงัจากนัน้แลว้ อ านาจเดมิของพระมหากษตัรยิไ์ดต้กอยูใ่นกลุ่ม
คนเพยีงกลุ่มเดยีวเท่านัน้ อกีทัง้หลกั 6 ประการที ่ ไดส้ญัญาว่าจะปฏบิตัใินวนัเปลีย่นแปลงการ
ปกครอง กไ็มไ่ดท้ าจรงิตามทีส่ญัญาไว้ ดว้ยเหตุผลมากมายดงักล่าว จงึก่อกบฏขึน้ โดยน า
ทหารโคราช (กองพนัทหารราบที ่ 15, กองพนัทหารราบที ่ 16, กองพนัทหารมา้ที ่ 4, กองพนั
ทหารปืนใหญ่ที ่ 3 และ กองพนัทหารปืนใหญ่ที่ 4) ทหารเพชรบุร ี (กองพนัทหารราบที ่ 14), 
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ทหารอุดร (กองพนัทหารราบที ่18) เขา้รบ โดยหวงัใหท้หารกรงุเทพทีส่นิทกบัพนัเอกพระยาศรี
สทิธิส์งครามรว่มดว้ย ในทีสุ่ดฝา่ยรฐับาลสามารถปราบปรามคณะกบฏลงได ้ ส่วนพระองคเ์จา้
บวรเดชหวัหน้าคณะกบฏและพระชายาไดห้นีไปยงัประเทศกมัพชูา 

3. พ.ศ. 2479 เกิดกบฏหมอล าน้อย โดยอ้างตนเป็นผูม้บีุญเหมอืนเมือ่ครัง้กบฏผูม้ ี
บุญอสีาน เกดิขึน้ทีเ่มอืงมหาสารคาม 

4. พ.ศ. 2483 เกิดกบฏหมอล าโสภา เพื่อต่อตา้นการเกบ็ภาษแีละการศกึษาจาก
ภาครฐั เกดิขึน้ทีเ่มอืงขอนแก่น 

สรปุการต่อต้านสยามท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีภาคอีสาน  
การต่อต่านภาครฐัของคนในพืน้ทีอ่สีานยงัคงมต่ีอเนื่อง ยงัคงมกีารอ้างตนเป็น

ผูว้เิศษดงัทีเ่คยปรากฏมา และมกีารต่อตา้นในอกีรูปแบบหนึ่งอนัเป็นผลพวงมาจากการ
เปลีย่นแปลงการปกครอง ซึง่ใชพ้ืน้ทีแ่ถบอสีานเป็นดงัทีต่ ัง้ก าลงัพลและรวมพล 

สภาวการณ์ด้านศาสนาและสถาปัตยกรรมทางพระพทุธศาสนาในอบุลราชธานีในปี 
พ.ศ. 2453 - 2480 

จากนโยบายของภาครฐัทีส่่งเสรมิลทัธชิาตนิิยม บทบาทของศาสนาถูกวางอยูใ่น
ฐานะธรรมแห่งรฐั18 ซึง่เป็นภาคหนึ่งใน 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ชาต ิศาสนา และพระมหากษตัรยิ ์
ภาพลกัษณ์ใหม่นี้ไดน้ าเรือ่งของทางโลกและทางธรรม หลอมรวมเขา้ดว้ยกนั เพื่อสรา้งคุณค่า
ใหแ้ก่อุดมการณ์ ใหป้ระชาชนตระหนกัถงึความส าคญัยิง่ในการเป็นส่วนหนึ่งของชาติ ดงันัน้ยคุ
นี้จงึเป็นอกีหนึ่งครัง้ทีธ่รรมยตุกินิกายนัน้ตอบรบักบันโยบายของภาครฐัอยา่งเตม็ก าลงั แต่เมือ่
สภาวการณ์เขา้สู่การเปลีย่นแปลงการปกครองเป็นประชาธปิไตย บทบาทของพระ
ธรรมยตุกินิกายไมเ่ป็นดงัเดมิในชัน้แรก พระมหากษตัรยิท์ีธ่รรมยตุกินิกายเคยตอบรบันโยบาย
โดยตรงไดเ้ปลีย่นต าแหน่งไป ธรรมยตุกินิกายกส็ัน่คลอน และอกีขัน้เมือ่พระมหานิกายได้
เรยีกรอ้งใหม้ปีระชาธปิไตยเกดิขึน้กบัคณะสงฆเ์ช่นดงัการปกครองประเทศ ธรรมยตุกินิกายที่
เคยมอีทิธพิลและบทบาทในวงศก์ารศาสนาจงึถูกเขา้จดัระเบยีบใหมเ่ช่นกนั 
  

                                                           
18 สมคดิ  จริะทศันกุล, โชตมิา  จตุรวงศ ์ และชาญวทิย ์  สรรพศริ,ิ รปูแบบทาง

สถาปัตยกรรมของวดัในพระพทุธศาสนาในชุมชนท้องถ่ิน (นครปฐม:โรงพมิพม์หาวทิยาลยั
ศลิปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร,์ 2547), 408.   
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บทบาทพระสงฆธ์รรมยุติกนิกายในอบุลราชธานี ยุคท่ี 2 
ยคุนี้มสีมเดจ็พระมหาวรีวงศ ์ (ตสิโส  อว้น) เป็นผูน้ าคณะสงฆใ์นอสีานต่อเนื่องมา

ตัง้แต่ยคุที ่1 ซึง่เป็นผูม้บีทบาททีสุ่ดในวงการศาสนาอสีาน 

พระมหาวีรวงศ ์(ติสโส  อ้วน) ตัง้แต่เมือ่ครัง้ปี พ.ศ. 2447 ทีส่มเดจ็พระมหาวรีวงศ ์
(ตสิโส  อว้น) ครองต าแหน่งเจา้คณะมณฑลอสีาน ท่านสนองนโยบายรฐัอย่างเตม็ที ่ เตม็ก าลงั 
ตามรฐับาลทีไ่ดอ้อกพระราชบญัญตัลิกัษณะการปกครองสงฆ ์ ร.ศ. 121 ซึง่เป็นพระ
ธรรมยตุกินิกายของจงัหวดัอุบลราชธานี ทีม่บีทบาทส าคญัอยา่งยิง่ต่อภาคการปกครองของ
สยาม โดยสนองนโยบายรฐัโดยบทบาทหน้าทีข่องพระภกิษุสงฆต่์อชาวบา้น จ ากดัอยูท่ี่
การศกึษาธรรมะใหเ้ขา้ใจหลกัศลีธรรมของพุทธศาสนา แลว้เป็นผูส้ ัง่สอนใหค้นทัง้หลายเขา้ใจ
หลกัศลีธรรมเหล่านัน้ควบคู่ไปกบัการสัง่สอนใหเ้ดก็อ่านออกเขยีนได ้ เพื่อเป็นราษฎรทีด่หีรอื
เป็นพลเมอืงดต่ีอไป 

ในสมยัคราวพระมหาวรีวงศ์ (ตสิโส  อว้น) นัน้มพีระทีบ่วชในธรรมยตุกินิกายคอืพระ
อาจารยเ์สาร ์ (กนฺตสโีล) ท าหน้าทีเ่ฉพาะฝา่ยปฏบิตัฝิา่ยเดยีว เป็นพระธุดงคไ์ปในภาคอสีาน 
ออกเดนิตามหวัเมอืงน้อยเมอืงใหญ่ พรอ้มทัง้แสดงธรรมใหป้ระชาชน เป็นต้นก าเนิดพระ
ธรรมยตุกินิกายสายวดัป่า ผูเ้ลื่อมใสศรทัธาอยา่งมากมาย ในขณะนัน้เป็นจงัหวะทีต่อ้งการขยาย
ธรรมยตุ ในการธุดงคข์องพระสายวปิสัสนาน้ีเป็นส่วนช่วยงานดงักล่าวไดเ้ป็นอยา่งด ี ประหน่ึง
เป็นการประชาสมัพนัธ ์ มปีระชาชนสนใจอยากเขา้บวชในธรรมยตุกินิกายเพิม่ขึน้มากมาย 
อยา่งเช่นในปี พ.ศ.2445 เมือ่ท่านธุดงคไ์ปถงึนครพนม ไดแ้วะแสดงธรรมแก่ประชาชนในเมอืง
นัน้ พรอ้มกบัไดร้บัความรว่มมอืจากขา้หลวงประจ าเมอืง ซึง่กเ็คยบวชเป็นพระธรรมยตุมาก่อน 
ไดใ้หก้ารสนับสนุนช่วยคดัเลอืกพระภกิษุ สามเณรผูเ้ฉลยีวฉลาด มคีวามประพฤตดิ ี มคีวาม
พอใจและสมคัรใจทีจ่ะรบัการท าทฬัหกิรรมเป็นพระภกิษุ สามเณรธรรมยตุ...มอีธัยาศยัทีเ่หน็ว่า
มัน่คงหนกัแน่นในพระธรรมวนิยั เขา้มาอุปสมบทในส านกัธรรมยตุทีอุ่บลราชธานี เรยีนรูจ้น
กลบัไปเผยแผ่คตขิองธรรมยตุในทอ้งถิน่ของตน ในช่วงเวลาต่อมา เมือ่แนวคดิมากซสิต ์
(คอมมวินิสต)์ เป็นภยัต่อการปกครองประเทศ การกระท าของพระธุดงคน์ัน้กลบัเป็นไปใน
แนวทางทีเ่อือ้ต่อความเขา้ใจผดิแก่รฐับาล เน่ืองจากลกัษณะของการออกวปิสัสนาธุระทีธุ่ดงคไ์ป
ทัว่ซ ้ายงัไมอ่ยูเ่ป็นหลกัแหล่ง ในมุมมองของรฐับาลแลว้ถอืว่าเป็นการจดัการยาก รวมทัง้การทีม่ ี
ชาวบา้นนับถอือยา่งมากนัน้ถูกมองว่า มคีวามเสีย่งต่อการเป็นกบฏเสยีมากกว่า ดงันัน้ในช่วงที่
พระมหาวรีวงศ ์ (ตสิโส  อว้น) เป็นเจา้คณะมณฑล ซึง่ตอบรบันโยบายของรฐับาลเตม็ที่ และมี
อกีปจัจยัหน่ึงคอืการทีพ่ระมหาวรีวงศ ์ (ตสิโส  อว้น) อยูใ่นค่านิยมทีค่ณะสงฆธ์รรมยตุเน้น
การศกึษาดา้นปรยิตัธิรรมดา้นเดยีว ส่วนดา้นปฏบิตัทิางวปิสัสนากรรมฐานอนัเป็นส่วนส าคญั
หนึ่งตามแนวทางของธรรมยตุกินิกายถูกมองขา้มไป เนื่องจากการศกึษาตามหลกัสตูรมหามกุฎ
ราชวทิยาลยัของพระยาวชริญาณวโรรส เป็นแนวคดิทีต่ ัง้บนหลกัเหตุผลและความจรงิทีพ่สิูจน์
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ไดด้ว้ยวทิยาศาสตร ์ ท าใหก้ารศกึษาของพระภกิษุสงฆใ์นช่วงนี้เน้นดา้นปรยิตัธิรรมเพยีงดา้น
เดยีว19 และคณะสงฆน์ัน้ถูกจดัระบบอย่างชดัเจน ว่าใครอยูท่ีใ่ดและอยูใ่นการปกครองของใคร 
ดว้ยองคป์ระกอบทีไ่ดก้ล่าวมา วถิปีฏบิตัทิางวปิสัสนากรรมฐานอนัเป็นหวัใจของการพจิารณา
ธรรมของธรรมยตุกินิกายจงึดจูะไมเ่ขา้กบักาลสมยัในสงัคมสงฆ์ในช่วงนัน้ พระมหาวรีวงศ ์ (ตสิ
โส  อว้น) จงึแสดงท่าทไีม่ยอมรบัพระวปิสัสนาดงักล่าวนบัเป็นธรรมยตุกินิกาย 

แต่เมือ่สยามมกีระแสประชาธปิไตย องคก์รดา้นศาสนาในสยามกอ็งิกระแส
ประชาธปิไตยดว้ยเช่นกนั ดงันัน้พระมหาวรีวงศ ์ (ตสิโส  อว้น) ตอ้งหาทางรบัมอืกบักระแสการ
เปลีย่นแปลงดา้นการศาสนาทีเ่กดิขึน้ในภาคอสีานซึง่เป็นดงัฐานก าลงั จงึตอ้งทบทวนตนเอง ได้
เปลีย่นทท่ีายอมรบัพระสายอาจารยม์ัน่  ภรูทิตัโต  อนัเป็นพระสายวปิสัสนาธุระใหถ้อืรวมเป็น
หนึ่งในพระธรรมยตุกินิกายดว้ย รวมไปถงึการขยายวดัธรรมยตุกินิกายอย่างรวดเรว็ในปี พ.ศ. 
2476 โดยวธิกีารแปลงวดัมหานิกายใหเ้ป็นวดัธรรมยตุกินิกาย 

สถาปัตยกรรมธรรมยติุกนิกายในอบุลราชธานี ยคุท่ี 2 
ยคุที ่ 2 ไดเ้กดิกลุ่มงานสถาปตัยกรรมทีต่่างออกไปจากแบบพืน้ถิน่ทีท่ าต่อเนื่องกนั

มา โดยเกดิขึน้แห่งแรกทีว่ดัสุปฏันารามวรวหิาร หลงัจากนัน้กม็งีานสถาปตัยกรรมทีเ่ป็นไปใน
ทศิทางเดยีวกนั รปูแบบอาคารแต่ละหลงัจะมรีายละเอยีดทีเ่หมอืนและต่างกนัออกไป การศึกษา
งานสถาปตัยกรรมถงึแหล่งทีม่าหรอืเหตุแห่งการไดม้า ยอ่มท าใหเ้ขา้ใจงานสถาปตัยกรรมได้
กระจ่างชดัยิง่ขึน้ น าไปสู่การเขา้ใจถงึประวตัศิาสตรไ์ดก้วา้งขึน้ในอกีมมุมองหนึ่ง 

 

                                                           
19 เรือ่งเดยีวกนั, 402.   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แผนผงัที ่6  ผงัเมอืงอุบลราชธานีในยคุที ่2 พ.ศ. 2453 – 2480  
 สญัลกัษณ์ * คอืวดัธรรมยตุกินิกาย 
 

วดัสปัุฏนารามวรวิหาร 
วดัสุปฏันารามวรวหิารสรา้งขึน้เมือ่ปี พ.ศ. 2395 สมยัรชักาลที ่4 เนื่องดว้ยสมิหลงัเก่ามี

ความทรดุโทรมมากเกนิก าลงัทีจ่ะบรูณะปฏสิงัขรณ์จงึจ าเป็นตอ้งรือ้และยา้ยต าแหน่ง พรอ้มกบั
เปลีย่นทศิทางของพระอุโบสถ เพื่อรองรบักจิกรรมทางสงัคมทีเ่ขา้มาจดัในบรเิวณวดัอยา่งการ
ดื่มน ้าพพิฒัสตัยา โดยสรา้งขึน้ใหมใ่นปี พ.ศ. 2463 หลงัสงครามโลกครัง้ที ่ 1 สิน้สุดได ้ 1 ปี 
ไดร้บัพระราชทานวสิุงคามสมีาจากพระเจา้แผ่นดนิสยาม เมือ่วนัที ่  24 กุมภาพนัธ ์2467 (สมยั
พระเทพเมธ)ี มผีูอ้ านวยการก่อสรา้งคอื สมเดจ็พระมหาวรีะวงค์ (ดสิโส  อว้น) พระครปูลดั
สุวฑัฒนพรหมจรยิคุณ (กสัสโป  ใช)้ เป็นนายช่างผูอ้ านวยการ มหีลวงสถติยพมิานกาล (ชวน  
สุปิยพนัธ)์ เป็นผูอ้อกแบบเขยีนแปลน ซึง่ขณะนัน้ไดม้าทีเ่มอืงอุบลราชธานีดว้ยเป็นช่างหลวง 
รบัหน้าทีเ่ป็นหวัหน้ามาท าถนนสายอ าเภอพบิลูมงัสาหารไปต่อกบัฝรัง่เศสทีช่่องเมก็ โดยประวตัิ
แลว้ท่านจบการศกึษาวชิาสถาปตัยกรรมจากประเทศเยอรมนั แต่ไม่มขีอ้มลูงานอาคารของท่าน
เลย อาจเนื่องจากท่านไดร้บัหน้าทีด่า้นงานสรา้งถนนตลอดหลงัจากจบกลบัมา   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที ่31  ภาพเก่าอุโบสถ (สมิ) วดัสุปฏันารามหลงัปจัจบุนั  
ทีม่า: http://www.lib.ubu.ac.th/picture/cgi-bin/picture/pic_detail.asp?pic_no=156 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แผนผงัที ่7   แผนผงัวดัสุปฏันารามวรวหิาร อ าเภอเมอืง จงัหวดัอุบลราชธานี 
 
แผนผงัวดั 

เน่ืองจากวดัสุปฏันารามวรวหิารเป็นวดัธรรมยตุกินิกาย เมือ่ยคุสมยัหน่ึงวดัธรรมยตุกินิกาย
มบีทบาทในการเป็นองคก์รเพื่อใหก้ารศกึษาแก่ประชาชนทัว่ไป ดงันัน้ในแผนผงัวดัจงึมเีขต
โรงเรยีนรว่มดว้ย ชื่อโรงเรยีนสมเดจ็โดยเพิม่ขึน้มาในภายหลงั ในบรเิวณดา้นทศิตะวนัออกของ
วดัซึง่เป็นพืน้ทีท่ีข่ยายขึน้จากเมือ่แรกสรา้ง โดยการถวายทีด่นิของชาวบา้นเพิม่ทางทศิ
ตะวนัออกจากเดมิ 3 เสน้ (120 เมตร) เป็น 5 เสน้ (200 เมตร) ส่วนคนู ้ารอบวดัตามพระด าริ
ของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัใหส้รา้งขึน้นัน้ไมเ่หลอืรอ่งรอยใหเ้หน็แลว้ ดา้นหน้า
ฝ ัง่รมิแมน่ ้ามลูมเีมร ุ และมตีน้ศรมีหาโพธิไ์ดก้ิง่พนัธุจ์ากตน้ทีส่บืเน่ืองจากตน้เดมิทีพ่ระพุทธเจา้
เสดจ็ประทบั ซึง่อนิเดยีไดต้อนกิง่มอบใหร้ฐับาลไทย 5 กิง่ เมือ่ปี พ.ศ. 2485 ส่วนดา้นทศิ
ตะวนัตกเป็นเขตสงัฆาวาส เขตพุทธาวาสมพีืน้ทีอ่ยู่บรเิวณกลางของวดั  

ระดบัประถมศกึษา 

อุโบสถ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แผนผงัประกอบดว้ย อุโบสถหลงัใหมอ่ยูก่ึง่กลางแผนผงัวดัซึง่ยงัคงเป็นตามแนวคดิ
ของผงัเดมิทีม่สีมิ (โบสถ)์ อยูก่ึง่กลาง แต่ไดส้รา้งห่างจากทีต่ ัง้ของสมิหลงัเก่าไปดา้นทศิพายพั20 
5 วา (10 เมตร) ดว้ยทีด่นิบรเิวณวดัมขีนาดใหญ่ขึน้ สมิเก่าทีเ่คยอยูก่ึง่กลางกไ็มไ่ดเ้ป็นตาม
ประสงคแ์ลว้ กลายเป็นอยูใ่กลบ้รเิวณหน้าวดัเกนิไป พืน้ทีไ่มพ่อส าหรบัรองรบักจิกรรมใดๆ อาทิ
เมือ่คราวถอืน ้าพระพพิฒัน์สตัยา ไมพ่อแก่กองทหาร กองต ารวจ กองเสอืปา่ และกองลกูเสอื21 
รวมทัง้บรเิวณทีต่ ัง้สมิเก่ามคีวามลาดเอยีงลงไปตามตลิง่แมน่ ้ามลู เป็นเหตุใหผ้นงัทรุดตวัเกดิ
การแตกรา้ว เกนิก าลงัในการซ่อมแซมจงึจ าเป็นตอ้งสรา้งขึน้ใหม ่ โดยสามารถแก้ปญัหาทีเ่คยมี
มาแต่สมิหลงัเก่าใหค้รบถว้น  เมือ่จดัการขึน้ใหมว่ดัสุปฏันารามจงึมแีผนผงัเป็นแนวแกน โดยมี
ถนนตดักบัแนวแกนของพระอุโบสถ ซึง่บรเิวณแกนทีต่ดักนัอยูด่า้นหน้าอุโบสถหลงัใหม ่ จงึมี
พืน้ทีเ่ป็นทีโ่ล่งมากขึน้สามารถรองรบัการท ากจิกรรมส าคญัต่างๆ ในเมอืงอุบลราชธานีได ้ ดา้น
ทศิตะวนัตกของอุโบสถมหีอพพิธิภณัฑว์ดัสุปฏันารามวรวหิาร โดยวางขนานตามแนวเหนือ – 
ใต ้มหีอระฆงั 2 ชัน้ อยูด่า้นหน้าระหว่างอุโบสถกบัหอพพิธิภณัฑ ์ดา้นหน้าหอระฆงัมศีาลาการ
เปรยีญวางขวางอยูต่ามแนวตะวนัออก – ตะวนัตก ดา้นหน้าเป็นลานอุโบสถ   

   

 
ภาพที ่32   ภาพปจัจบุนัอุโบสถ (สมิ) วดัสุปฏันารามวรวหิาร 
ทีม่า: ภาพถ่ายจากการส ารวจพืน้ที,่ 3 มกราคม พ.ศ. 2554 
                                                           

20 ทศิพายพั คอืทศิตะวนัตกเฉียงเหนือ 
21 วราวุธ  ผลานนัต,์ พิพิธภณัฑล์ า้ค่าในวดัสุปัฏนารามวรวิหาร (อุบลราชธานี: 

หน่วยอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มธรรมชาตแิละศลิปกรรมทอ้งถิน่ จงัหวดัอุบลราชธานี และส านกัศลิปะ
และวฒันธรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี, 2556), 22. 

   ส
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ลายเสน้ที ่2  ผงัพืน้อุโบสถวดัสุปฏันารามวรวหิาร 

พระประธาน 

ระ
เบ
ยีง

 

ระ
เบ
ยีง

 

มขุดา้นหลงั 

มขุดา้นหน้า 

พืน้ทีอุ่โบสถ 

ขึน้ ขึน้ 

ขึน้ ขึน้ 

ซุม้สมีา 

ก า
แพ

งแ
กว้
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 ลายเสน้ที ่4  รปูดา้นหน้าอุโบสถวดัสุปฏันารามวรวหิาร 
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ลายเสน้ที ่6  รปูดา้นหลงัอุโบสถวดัสุปฏันารามวรวหิาร 
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รปูแบบอโุบสถ (สิม) 
โครงสรา้งผนงัรบัน ้าหนกั 
ผงัพืน้พระอุโบสถวดัสุปฏันารามวรวหิาร วางแนวเหนือ – ใต ้ หนัหน้าตัง้ฉากกบัแมน่ ้า

มลู เป็นอาคารทีม่เีฉลยีงโดยรอบ ขนาด 20.00 x 34.00 เมตร สงูจากพืน้ถงึช่อฟ้าหวันาค 22 
เมตร ดา้นยาวแบ่งเป็น 7 หอ้งเสา ดา้นกวา้งแบ่งเป็น 5 หอ้งเสานบัเฉลยีงดว้ย เฉลยีงโดยรอบ
กวา้งประมาณ 3.00 เมตร หน้าและหลงัอาคารเพิม่ความกวา้งของเฉลยีงเขา้ไปมพีืน้ทีใ่ชส้อย
มากขึน้ กลายเป็นชานยืน่ทัง้ดา้นหน้าและหลงักวา้งประมาณ 5.50 เมตร (ลายเสน้ที ่2) 

อุโบสถวดัสุปฏันารามวรวหิาร แบ่งออกเป็น 3 ส่วนในแนวตัง้อยา่งชดัเจน คอื ส่วน
หลงัคาเป็นไทย ส่วนกลางเป็นเยอรมนั ส่วนฐานล่างเป็นขอมโบราณ22  

 

 
 
ภาพที ่33  อุโบสถวดัสุปฏันารามวรวหิาร แบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนหลงัคา ส่วนกลาง และส่วนฐาน 
ทีม่า: ภาพถ่ายจากการส ารวจพืน้ที,่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

 
หลงัคาจัว่ไม่ซอ้นชัน้ มหีลงัคาปีกนกเป็นชัน้ลดดา้นขา้ง ชายคายื่นออกมาเลก็น้อยระยะ

เท่ากบัชัน้ทีซ่อ้นต่อขึน้มาจากหวัเสา หลงัคามหีน้าบนัแบบไมม่ไีขราหน้าจัว่ เครือ่งประดบั
หลงัคาใชเ้ครือ่งล ายองแบบล าตวันาค ช่อฟ้าและหางหงสเ์ป็นหวันาค ในองคป์ระกอบหวันาคใน

                                                           
22 เรือ่งเดยีวกนั, 23. 

ส่วนกลาง 

ส่วนฐาน

ส่วนกลาง 
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หน้าบนัแบบไม่มไีขราหน้าจัว่นี้ ถูกเพิม่ขึน้มาในสมยัรชักาลที ่ 423 เพื่อเพิม่ลกัษณะไทยใหม้าก
ขึน้จากหน้าบนัแบบไม่มไีขราหน้าจัว่ทีเ่ป็นแบบพระราชนิยมในสมยัรชักาลที ่ 3 ทีม่รีปูทรง
เรยีบๆ อุโบสถวดัสุปฏันารามน้ีลายหน้าบนัมจีดุเด่นทีก่ารจ าลองเจดยีท์รงระฆงัทัง้ดา้นหน้าและ
หลงั (ภาพที ่ 34) ซึง่พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงใชเ้ป็นสญัลกัษณ์ทางพุทธ
ศาสนาแทบ้รสิุทธขิองธรรมยตุกินิกาย โดยเทคนิคการป ัน้แบบนูนสงูลอยเด่นออกมา เปรยีบ
ประหนึ่งไดป้ระดษิฐานเจดยีก์ลมตามแนวแกน เป็นไปตามคตคิวามเชื่อของธรรมยุตกินิกายใน
กรงุเทพ มปีนูป ัน้ลายพฤกษาประดบัทัว่ทัง้ผนืหน้าบนั (ลายเสน้ที ่ 7, 8) ทัง้ดา้นหน้าและหลงัมี
ลกัษณะเป็นคานคอสองรองรบัหน้าบนัประดบัลายปนูตกแต่งแบบสมมาตร กึง่กลางเป็นเทพ
พนม (ภาพที ่ 36) ส่วนหน้าบนับรเิวณปีกนกคลุมเฉลยีงดา้นขา้ง ประดบัปนูป ัน้ลายพฤกษา
เช่นกนั (ภาพที ่37, 38) ส่วนหน้าบนัน้ีถูกรองรบัดว้ยฐานทีม่ลีกัษณะป้านออกเป็นระเบยีบทีว่าง
ทบักนัขึน้ไป ระเบยีบเสาอย่างตะวนัตก (ภาพที ่39) มอีทิธพิลอยูใ่นกรงุเทพฯ และแพรห่ลายมา
ตัง้แต่ครัง้สมยัรชักาลที ่4 และ 5 (ภาพที ่40, 41) 

 

     
ภาพที ่34  ซา้ย เจดยีท์รงระฆงัจ าลอง ประดบัหน้าบนัดา้นหน้าอุโบสถวดัสุปฏันาราม 
   ขวา เจดยีท์รงระฆงัจ าลอง ประดบัหน้าบนัดา้นหลงัอุโบสถวดัสุปฏันาราม 
ทีม่า: ภาพถ่ายจากการส ารวจพืน้ที,่ 3 มกราคม พ.ศ. 2554 
                                                           

23 ชาตร ี  ประกตินนทการ, การเมืองและสงัคมในศิลปะสถาปัตยกรรมสยาม
สมยัไทยประยกุต ์ชาตินิยม, 78. 
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ลายเสน้ที ่7  หน้าบนัดา้นหน้าอุโบสถวดัสุปฏันารามวรวหิาร 
 

 

ลายเสน้ที ่8  หน้าบนัดา้นหลงัอุโบสถวดัสุปฏันารามวรวหิาร 
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ภาพที ่35  ภาพแสดงเครือ่งล ายองแบบล าตวันาค หางหงสเ์ป็นหวันาค 
ทีม่า: ภาพถ่ายจากการส ารวจพืน้ที,่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 
 
 

  

ภาพที ่36  คานคอสองรองรบัหน้าบนั หรอืเป็นระเบยีบอยา่งตะวนัตก ประดบัลายปนูป ัน้ตกแต่ง
แบบสมมาตร 

ทีม่า: ภาพถ่ายจากการส ารวจพืน้ที,่ 3 มกราคม พ.ศ. 2554 
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ภาพที ่37  หน้าบนัปีกนกคลุมเฉลยีงดา้นขา้ง ซา้ย – ขวา หน้าอุโบสถวดัสุปฏันารามวรวหิาร 
ทีม่า: ภาพถ่ายจากการส ารวจพืน้ที,่ 3 มกราคม พ.ศ. 2554 
 

 
 
ภาพที ่38  หน้าบนัปีกนกคลุมเฉลยีงดา้นขา้ง ซา้ย – ขวา หลงัอุโบสถวดัสุปฏันารามวรวหิาร 
ทีม่า: ภาพถ่ายจากการส ารวจพืน้ที,่ 3 มกราคม พ.ศ. 2554 

 
 

ภาพที ่39  ระเบยีบฐานรบัหลงัคาและหน้าบนัอุโบสถวดัสุปฏันาราม ลกัษณะการเน้นแนวหวัเสา 
ทีม่า: ภาพถ่ายจากการส ารวจพืน้ที,่ 3 มกราคม พ.ศ. 2554 
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ภาพที ่40  ระเบยีบเสาคลาสสคิตามแบบตะวนัตก 
ทีม่า: http://www.arthousegroups.com/madshow.php?showcase_id=225 
 

 
ภาพที ่41  ระเบยีบฐานรบัหลงัคาแบบอทิธพิลตะวนัตกในกรงุเทพฯ 
 จากภาพเป็นอาคารหนึ่งในวดัราชประดษิฐส์ถติมหาสมีาราม หน้าบนัสมยั ร.4 
ทีม่า: http://writer.dek-d.com/minminzz/story/viewlongc.php?id=517448&chapter=56 
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ผนงัอาคารประดบัดว้ยเสาองิ (ภาพที ่42 – 44) ตกแต่งหวัเสาดว้ยกลบีบวัซอ้นสอง
ชัน้รองรบัดว้ยฐานรบัหวัเสาอทิธพิลตะวนัตก มลีกัษณะกลบีบวัแบบรตันโกสนิทรซ์ึง่ตกแต่งดว้ย
ปนูป ัน้ รายละเอยีดถูกลดทอนไปมาก ตัง้บนฐานอยา่งตะวนัตกทีป่ระดบัดว้ยเสน้ลวดปลายมว้น
ขึน้ ลกัษณะคลา้ยปลายมว้นของยอดต าลงึหรอืคอืพฤกษา (ภาพที ่ 45) ลกัษณะมว้นน้ีไดร้บั
อทิธพิลจากการประดบัประดาอยา่งอทิธพิลแบบตะวนัตกทีม่กัประดบัในกรุงเทพฯ (ภาพที ่ 46) 
ช่วงระยะนับจากพืน้ขึน้มา 1 ในสามส่วนมชีุดเสน้คาดในทุกเสาองิดา้นนอก (ภาพที ่47, 48) ช่อง
เปิดทีร่ะเบยีงโดยรอบพระอุโบสถท าเป็นโคง้กรอบหน้านาง ลกัษณะโคง้แขง็ตรงอาจเป็นผลจาก
การแพรเ่ขา้มาของกระดาษตารางกราฟเป็นระบบพกิดัโดยเฉพาะของช่างเทคนิคชาวตะวนัตก24 
มฐีานรองหวัเสารบัโคง้กรอบหน้านางแต่ไมม่กีารประดบัตกแต่งทีโ่คง้กรอบหน้านางใดๆ จงึ
เสมอืนเป็นการหยดุจงัหวะไมใ่ห้กรอบนี้โลน้จนเกนิไป ดา้นล่างท าเป็นราวระเบยีงท าเป็นเสน้
คาดยาวตลอดรอบพระอุโบสถ มขีนาดหนาใหญ่กนิพืน้ทีช่่องว่างทีต่ดิตัง้ลกูมะหวดจงึดสูัน้ (ภาพ
ที ่ 49) ช่องเปิดเช่นนี้คลา้ยกบัช่องเปิดระเบยีงชัน้ล่างตกีวชริมงกุฏ และช่องเปิดระเบยีงชัน้ล่าง
ตกึคณะผูบ้งัคบัการ ทีโ่รงเรยีนวชริาวุธ (ภาพที ่ 50) ซึง่การใชล้กูมะหวดประดบัในช่องเปิดที่
ต่อเนื่องเป็นจงัหวะ นิยมสรา้งในอาคารแบบตะวนัตกในกรงุเทพฯ เริม่มอีทิธพิลตัง้แต่สมยั
รชักาลที ่ 4 และ 5 (ภาพที ่ 51, 52) กรอบหน้านางนัน้เป็นลกัษณะของไทยทีท่ ากนัมาอย่าง
ต่อเนื่องเช่นอาคารภายในวดั (ภาพที ่53, 54)  

อุโบสถเลอืกใชป้ระตูแทนหน้าต่างจงึท าใหม้ชี่องเปิดมาก ทีผ่นงัดา้นสกดัมปีระตู 3 
ชุด ชุดกลางมขีนาดใหญ่กว่าบานอื่นๆ เหนือประตูทุกบานท าช่องลมรปูธรรมจกัรทีต่กแต่งดว้ย
ปนูป ัน้ลายพฤกษาลอ้มธรรมจกัร เหนือขึน้ไปมสีญัลกัษณ์อุณาโลม (ภาพที ่ 55, 56) ทัง้
ธรรมจกัรและอุณาโลมเป็นเครือ่งหมายทางพุทธศาสนาปรากฏอยูท่ ัว่ไป โดยธรรมจกัรถอืเป็น
สญัลกัษณ์เริม่แรกของพระพุทธศาสนา เหนือขึน้ไประดบัเดยีวกบัหวัเสามชี่องลมเพื่อระบาย
อากาศ จะเหน็ว่าอุโบสถวดัสุปฏันารามออกแบบใหม้กีารระบายอากาศเป็นอย่างด ีเมือ่งช่องเปิด
ต่างๆ รวมเขา้กบัความสงูของอาคารท าใหภ้ายในอุโบสถโอ่โถง โปรง่และโล่ง (ภาพที ่ 57, 58) 
รองรบัผูใ้ชง้านไดม้าก 

ชัน้ฐานเป็นฐานสงิหแ์ขง็ๆ ตรงๆ (ภาพที ่ 59) รายละเอยีดทีบ่่งบอกว่ามลีกัษณะ
ขอมโบราณไมช่ดัเจน เนื่องจากฐานลกัษณะนี้มใีชง้านแพรห่ลายทัว่ไป บรเิวณบนัไดขึน้พระ
อุโบสถต่อแนวชัน้ฐานมาเพื่อรองรบัสงิโตเฝ้าทางขึน้ ลกัษณะนัน้คลา้ยอุโบสถวดับวรนิเวศวหิาร  

 
 

                                                           
24 เรือ่งเดยีวกนั อา้งจาก มาณพ  อศิรเดช, สถาปัตยกรรมฝีพระหตัถ ์ สมเดจ็ฯ 

เจ้าฟ้ากรมพระยานิศรานุวดัติวงศ ์(กรงุเทพฯ: บรษิทั พ.ีเอ.ลฟิวิง่ จ ากดั, 2538), 148. 
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จากค าอธบิายรปูแบบอาคารส่วนกลางของอุโบสถวดัสุปฏันาราม ระบุว่าเป็นแบบ
เยอรมนั จงึจ าเป็นตอ้งท าความเขา้ใจถงึลกัษณะสถาปตัยกรรมเยอรเสยีก่อน ในหว้งเวลานัน้
นิยมสรา้งรปูแบบ จุงเกน้สตลิ (Jugendstil) หรอืคอืรปูแบบทีเ่รยีกว่า อารต์นูโว (Art Nouveau) 
ในประเทศเยอรมนันัน่เอง ซึง่จะมคีวามแขง็แรงของเสน้สายและกรอบสีเ่หลีย่มค่อนขา้งมาก25 
(ภาพที ่60) มากว่าอารต์นูโวในประเทศอื่น และผลงานของสถาปนิกชาวต่างชาตขิองกรมโยธาธิ
การและกรมรถไฟตัง้แต่ยคุทศวรรษที ่ 2440 เป็นต้นมา ไมว่่าจะเป็นสญัชาตอิติาเลยีนหรอื
เยอรมนั ต่างไดร้บัอทิธพิลของสถาปตัยกรรมอารต์นูโว (Art Nouveau) กนัถว้นหน้า26 ดงันัน้
สถาปนิกชาวเยอรมนัจงึเป็นส่วนหน่ึงในการสรา้งอาคารสถาปตัยกรรมแบบตะวนัตกในสยาม ใน
แบบทีเ่รยีกว่าจงุเกน้สตลิ เช่น คารล์ ดอหร์งิ สถาปนิกชาวเยอรมนั ไดอ้อกแบบ พระราชวงับา้น
ปืน และม ี ดร.ไบเยอร ์ ชาวเยอรมนีเป็นนายช่างก่อสรา้ง (ภาพที ่ 61) ตามพระราชประสงคใ์น
พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั และมาส าเรจ็ในสมยัรชักาลที ่ 6 จากความนิยมและ
การผลกัดนัใหป้ระเทศศวิไิลซใ์นช่วงสมยัรชักาลที ่ 5 สถาปตัยกรรมตะวนัตกถูกสรา้งขึน้อย่าง
แพรห่ลาย ทัง้อาคารราชการและทีอ่ยูอ่าศยั หรอืแมก้ระทัง่อาคารทางศาสนา จนสถาปตัยกรรม
ตะวนัตกกลายเป็นดา้นหลกัของการสรา้งอาคารหลงัใหม่ๆ  ของสงัคมสยามในสมยัรชักาลที ่627  

อุโบสถวดัสุปฏันารามมรีปูแบบสถาปตัยกรรมแบบตะวนัตกทีส่รา้งกนัทัว่ไปในสยาม 
โดยการเลอืกใชร้ายละเอยีดบางส่วนทีม่รีปูแบบอยา่งตะวนัตก ซึง่ขณะนัน้มใีหเ้หน็เป็นปกตใิน
กรงุเทพฯ และแนวทางการออกแบบก่อสรา้งในช่วงสมยัรชักาลที ่ 6 ทีส่ถาปนิกสยามมบีทบาท
ขึน้แทนชาวตะวนัตก เนื่องจากชาวสยามไดร้บัการศกึษามากขึน้ ไดเ้ขา้มารบัผดิชอบงาน
ราชการแทนชาวตะวนัตก สอดคลอ้งกบันโยบายรกัชาตขิองรชักาลที ่ 6 ท าใหบ้ทบาท
ชาวตะวนัตกลดลง สถาปตัยกรรมในช่วงรชักาลที ่ 6 เป็นการหวนกลบัมาชลูกัษณะความเป็น
ไทยมากขึน้ แต่กย็งัคงมอีทิธพิลตะวนัตกทัง้เทคโนโลยก่ีอสรา้งและรปูแบบสถาปตัยกรรมทีเ่ป็น
แนวทางหลกัในสงัคมไปแลว้  สถาปนิกชาวสยามนัน้ไดเ้รยีนรูแ้ละคุน้เคยกบัการท างานแบบ
ตะวนัตก ทัง้ดา้นเทคโนโลยตีะวนัตกและรปูแบบสถาปตัยกรรมอย่างตะวนัตก เมือ่มโีจทยใ์นการ
แสดงความเป็นไทยจงึเกดิการผสมผสานขึน้ อุโบสถวดัสุปฏันารามวรวหิารกเ็ช่นกนั ส่วนค า
กล่าวทีว่่าตวัอาคารเป็นแบบเยอรมนัไม่แสดงลกัษณะทีก่ล่าวชดัเจน อาจกล่าวไดเ้พยีงว่า
รปูแบบเยอรมนัมอีทิธพิลส่วนหน่ึงในเมอืงหลวง ซึง่นบัรวมอยา่งกวา้งๆ ว่าเป็นแบบตะวนัตก 
และส่งผลต่ออุโบสถวดัสุปฏันารามวรวหิารอกีทอดหน่ึง และเชื่อไดว้่าชื่อเสยีงของผูอ้อกแบบ

                                                           
25 สมชาต ิ จงึสริอิารกัษ์, สถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกในสยาม สมยัรชักาลท่ี 4 – พ.ศ. 

2480 (กรงุเทพฯ: คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศลิปากร, 2553), 86 – 89. 
26 เรือ่งเดยีวกนั, 89. 
27 เรือ่งเดยีวกนั, 281. 
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เขยีนแปลนคอืหลวงสถติยพมิานกาล (ชวน  สุปิยพนัธ)์ ซึง่ท่านจบการศกึษาวชิาสถาปตัยกรรม
จากประเทศเยอรมนั ถูกน ามาเป็นตวัชคูวามทนัสมยัเพื่ออา้งถงึลกัษณะงานอย่างเยอรมนั  

 

 

ภาพที ่42 เสาองิประดบัผนงัอุโบสถดา้นหน้าและหลงั (ดา้นสกดั)  
ทีม่า: ภาพถ่ายจากการส ารวจพืน้ที,่ 3 มกราคม พ.ศ. 2554 
 

 

ภาพที ่43 เสาองิประดบัผนงัอุโบสถดา้นขา้งไม่มหีวัเสา 
ทีม่า: ภาพถ่ายจากการส ารวจพืน้ที,่ 3 มกราคม พ.ศ. 2554 
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ภาพที ่44 ซา้ย: เสาองิรอบนอกอุโบสถดา้นหน้าและหลงั  
 ขวา: เสาองิดา้นนอกอุโบสถดา้นขา้ง 
ทีม่า: ซา้ย ภาพถ่ายจากการส ารวจพืน้ที,่ 3 มกราคม พ.ศ. 2554 
        ขวา ภาพถ่ายจากการส ารวจพืน้ที,่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 
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ภาพที ่ 45 ซา้ย: รายละเอยีดหวัเสาและฐานรองหวัเสารบัโคง้กรอบหน้านา ขวา: หวัเสาทีมุ่ม 
ทีม่า: ภาพถ่ายจากการส ารวจพืน้ที,่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 
 

   

 
ภาพที ่46  การประดบัอาคารทีม่ลีกัษณะปลายมว้น ท าดว้ยปนูป ัน้ โรงเรยีนราชนิีบน กรงุเทพฯ 
ทีม่า: http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=feelfree&month=02-
2010&date=07&group=2&gblog=161 
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ภาพที ่47  ระเบยีบชุดเสน้คาดเสาองิดา้นนอก 
ทีม่า: ภาพถ่ายจากการส ารวจพืน้ที,่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

 

 

ภาพที ่48  ภาพแสดงชุดเสน้คาดเสาองิดา้นนอกรอบอุโบสถวดัสุปฏันารามวรวหิาร 
ทีม่า: ธดิา สาระยา, เมืองอบุล: ธานีแห่งราชะ ศรีสง่าแห่งไพรพฤกษ์, กรงุเทพฯ:          
เมอืงโบราณ, 2536. 
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ภาพที ่49  ช่องเปิดทีร่ะเบยีงโดยรอบอุโบสถวดัสุปฏันารามวรวหิาร 
ทีม่า: ภาพถ่ายจากการส ารวจพืน้ที,่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 
 

      

ภาพที ่50  ช่องเปิดระเบยีงชัน้ล่างตกีวชริมงกุฏ โรงเรยีนวชริาวุธ กรงุเทพฯ 
ทีม่า: ซา้ย http://oldvajiravudh.dnsdynamic.com/gallery-show.php?id=a4 
        ขวา ดดัแปลงจาก http://picpost.postjung.com/197028.html 
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ภาพที ่51  ตกึยาว โรงเรยีนสวนกุหลาบ กรงุเทพฯ  
ทีม่า: http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9540000070656 

 

 
ภาพที ่52  ตกึสุนนัทาลยั โรงเรยีนราชนิี กรงุเทพฯ 
ทีม่า: http://www.dek-d.com/board/view/1195686/ 
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ภาพที ่53  กรอบหน้านางทีซุ่ม้ประตูวดัแจง้ (วดัอรณุวนาราม) กรงุเทพฯ  
ทีม่า: http://www.creativevill.com/wp-content/uploads/pr-1-k-Wat-Arun-201.jpg 
 

 

ภาพที ่54  กรอบหน้านางทีป่ระตูระเบยีงคด วดัเบญจมบพติร กรงุเทพฯ 
ทีม่า: http://www.mgm.fr/~patrickb/Thailande/pages/page_64.html 
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ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที ่55  ประตูรอบผนงัอุโบสถวดัสุปฏันารามวรวหิาร  ดา้นบนมช่ีองลมรปูธรรมจกัร 
ทีม่า: ภาพถ่ายจากการส ารวจพืน้ที,่ 3 มกราคม พ.ศ. 2554 
 

 
ภาพที ่56  ลายปนูป ัน้ตกแต่งรอบช่องลมรปูธรรมจกัรเหนือประตู บนสุดมสีญัลกัษณ์อุณาโลม 
ทีม่า: ภาพถ่ายจากการส ารวจพืน้ที,่ 3 มกราคม พ.ศ. 2554 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที ่57  พืน้ทีภ่ายในอุโบสถวดัสุปฏันารามวรวหิาร 
ทีม่า: ภาพถ่ายจากการส ารวจพืน้ที,่ 3 มกราคม พ.ศ. 2554 
 

    
ภาพที ่58  ซา้ย: ความโอ่โถงของพืน้ทีภ่ายในอุโบสถ ขวา: ความโอ่โถงของมุขดา้นหน้าอุโบสถ 
ทีม่า: ภาพถ่ายจากการส ารวจพืน้ที,่ 3 มกราคม พ.ศ. 2554 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที ่59 บน: ฐานอุโบสถวดัสุปฏันารามวรวหิาร  
 ล่างซา้ยและล่างขวา: ฐานรบัสงิโตเฝ้าบนัได ระเบยีบเดยีวกบัฐานอุโบสถ 
ทีม่า: ภาพถ่ายจากการส ารวจพืน้ที,่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที ่60  สถาปตัยกรรมแบบอารต์นูโว (Art Nouveau) ในประเทศเยอรมนั เรยีกว่า           
จงุเกน้สตลิ (Jugendstil) 

ทีม่า: http://on-sebs-steps.blogspot.com/2010/07/dresdens-walderseeschlochen.html,  
http://art.members.sonic.net/unify94/wies29.jpg, http://www.skyscrapercity.com/show 
thread.php?t=584411&page=436 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที ่61  สถาปตัยกรรมแบบเยอรมนัทีเ่รยีกว่า จงุเก้นสตลิ (Jugendstil) ทีส่รา้งในสยาม     

1. ต าหนกัสมเดจ็ ในวงับางขนุพรหม 2. วงับา้นปืน 3. วงัวรดศิ 
ทีม่า:  http://prangsita.wordpress.com/2009/09/18/, 
http://topicstock.pantip.com/blueplanet/topicstock/2009/04/E7803519/E7803519.html, 
http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=949000014698 

1 

2 

3 

   ส
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เขตพทัธสมีา 30.00 x 51.00 เมตร ตามแนวก าแพงแกว้ มทีางเขา้ออกทัง้หน้าและ

หลงั เป็นเสมาแบน ตัง้อยูใ่นซุม้สมีากลมยอดคลา้ยปรางคแ์บบรตันโกสนิทร ์ (ภาพที ่ 62) ผสม

กบัรปูทรงเจดยีท์รงระฆงั (ภาพที ่63) โดยซุม้เสมาทีว่ดัสุปฏันารามน้ีวางตามยาวตอนมมุ ตัง้อยู่

ทุกมุมและกึง่กลางทุกดา้น มสีมีาทัง้หมด 8 ซุม้ ชัน้ฐานมผีงัสีเ่หลีย่มยอ่มุม 20 ความสงูเท่า

ก าแพงแกว้ 1.20 เมตร ส่วนกลางใชบ้รรจเุสมา โดยเจาะช่อง 4 ดา้น ท าเป็นโคง้กรอบหน้านาง 

ลอ้กบัช่องเปิดของพระอุโบสถวดัสุปฏันาราม ทีม่มุล่างประดบักลบีบวัหงายคลา้ยรดัไวท้ัง้ 4 มมุ 

ยอดซุม้ลกัษณะไดร้บัการผสมผสานจากมหาเสมาชัน้นอก วดัโสมนสัวหิาร (ภาพที ่ 64) ทีม่ ี

ลกัษณะผงักลม ผสมกบัซุม้ประดบัยอดปรางคร์อบเจดยีว์ดับวรนิเวศวหิาร (ภาพที ่ 65) ทีซุ่ม้

สมีาวดัสุปฏันารามวรวหิารไดล้ดทอนรายละเอยีดลง และมกีารประดบัปนูป ัน้คลา้ยชัน้ปรางคไ์ม่

ละเอยีดเท่าใดนกั จงึเหน็เป็นรปูทรงคลา้ยเจดยีท์รงระฆงัผสมปรางคแ์บบรตันโกสนิทร์ (ภาพที ่

66, 67)  

 

   
 

ภาพที ่62 ซา้ย: ปรางคว์ดัพระศรรีตันศาสดาราม (วดัพระแกว้) กรงุเทพฯ 
 ขวา: พระปรางค ์วดัเทพธดิาราม กรงุเทพฯ 
ทีม่า: ซา้ย http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9490000109847 
 ขวา http://www.dek-d.com/board/view/2606054/ 
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ภาพที ่63  เจดยีท์รงระฆงั วดัสระเกศ กรงุเทพฯ  
ทีม่า: http://www.bansansuk.com/trip-view/2.html 
 

 
 

ภาพที ่64  มหาเสมาชัน้นอก วดัโสมนสัวหิาร กรุงเทพฯ มผีงัเป็นวงกลม 
ทีม่า: http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROaWRXUXdNakU1 
TURJMU5BPT0= 

   ส
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ภาพที ่65  ซุม้ประดบัยอดปรางคร์อบเจดยีว์ดับวรนิเวศวหิาร กรงุเทพฯ 
ทีม่า: http://www.watbowon.com/travel/great_chedi.htm 
 

    

ภาพที ่66  ซา้ย: ซุม้สมีาทีม่มุ ขวา: ซุม้สมีาวางตามแนวก าแพงแกว้ 
ทีม่า: ภาพถ่ายจากการส ารวจพืน้ที,่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

   ส
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สมุดกลาง
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ภาพที ่67  ซุม้สมีา อุโบสถวดัสุปฏันารามวรวหิาร เจาะช่องทัง้ 4 ดา้น ท าโคง้ลอ้กบัโคง้กรอบ
หน้านางพระอุโบสถ 

ทีม่า: ภาพถ่ายจากการส ารวจพืน้ที,่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วดัสทุศันาราม 
หลงัจากวดัสุปฏันารามวรวหิารสรา้งอุโบสถหลงัใหม่แลว้เสรจ็ เกดิเป็นตน้แบบทาง

สถาปตัยกรรมโดยเฉพาะในพืน้ทีอุ่บลราชธานี ทีไ่มเ่หมอืนกบัวดัใดในพืน้ทีอ่สีาน โดยรปูแบบ
อุโบสถวดัสุทศันารามไดร้บัอทิธพิลจากอุโบสถวดัสุปฏันารามโดยตรง พ.ศ. 2470 พระสริจินัโท  
จนั สรา้งโบสถว์ดัสุทศันาราม และไมป่รากฏหลกัฐานของอุโบสถ (สมิ) หลงัเก่า  

 

 
แผนผงัที ่8  แผนผงัวดัสุทศันาราม อ าเภอเมอืง จงัหวดัอุบลราชธานี 
 
 
 

   ส
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สมุดกลาง
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แผนผงัวดั 
เขตสงัฆาวาสอยูส่่วนหลงัวดั ประมาณ 1 ใน 3 ส่วนของพืน้ทีว่ดั มกุีฏเิจา้อาวาสอยู่

มมุดา้นหน้าสุด  เขตพุทธาวาสอยูส่่วนหน้าในผงัวดั ประมาณ 2 ใน 3 ส่วนของพืน้ทีว่ดั เขต
พุทธาวาส ใชถ้นนภายในวดัแบ่งพืน้ทีใ่ชส้อย โดยมถีนนตดัมาจากหน้าวดั 2 ประตู เลยีบ
ดา้นขา้งของอุโบสถ ซึง่อยู่กึง่กลางหนัหน้าไปหน้าวดั ตวัอาคารวางแนวเหนือ – ใต ้ และยงัมี
ถนนภายในวดัอกีเสน้หน่ึงตดัมาจากดา้นขา้งทางทศิตะวนัตกวดั ท าใหพ้ืน้ทีเ่ขตพุทธาวาสแบ่ง
ครึง่ออกได ้2 ส่วนใหญ่คอื ส่วนตดิกบัหน้าวดัเป็นลานโล่ง อกีส่วนอยูก่ลางวดัคอืส่วนทีม่อุีโบสถ
อยูน่ัน่เอง ยงัมอีาคารขนานอุโบสถทัง้ซา้ยและขวา โดยขา้งทศิตะวนัตกเป็นอาคารอเนกประสงค ์
ขา้งทศิตะวนัออกเป็นศาลาการเปรยีญ พืน้ทีด่า้นหน้าศาลาการเปรยีญสรา้งเมรตุดิกบัก าแพงวดั 
ซึง่มพีืน้ทีท่ ากจิกรรมต่อเนื่องไปจนถงึหน้าวดัตามทีไ่ดก้ล่าวไว ้ อาคารส าคญัคอือุโบสถทีต่ ัง้อยู่
กลางวดั มพีืน้ทีว่่างส่วนหนึ่งอยูห่น้าอุโบสถ ท าใหม้พีืน้ที่เพื่อเปิดมุมมอง ท าใหอุ้โบสถแสดง
ความส าคญัชดัขึน้ 

 

 
 

ภาพที ่68  อุโบสถวดัสุทศันาราม อ าเภอเมอืง จงัหวดัอุบลราชธานี 
ทีม่า: ภาพถ่ายจากการส ารวจพืน้ที,่ 3 มกราคม พ.ศ. 2554 
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ลายเสน้ที ่9  ผงัพืน้อุโบสถวดัสุทศันาราม 

 

  

แท่นอาสนะ 

พระประธาน 

พืน้ทีอุ่โบสถ 

มขุดา้นหน้า 

มขุดา้นหลงั 

ขึน้ 

ขึน้ ขึน้ 

ขึน้ 
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ลายเสน้ที ่11  รปูดา้นหน้าวดัสุทศันาราม 
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ลายเสน้ที ่13  รปูดา้นหลงัวดัสุทศันาราม 
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รปูแบบอโุบสถ (สิม) 
โครงสรา้งผนงัรบัน ้าหนกัเป็นโครงสรา้งหลกั และมเีสาร่วมในรบัโครงสรา้งหลงัคา 
อุโบสถมขีนาด 12.00 x 24.00 เมตร ดา้นยาวแบ่งเป็น 10 หอ้งเสา นบัรวมมุข

ดา้นหน้าและหลงั ดา้นกวา้งแบ่งเป็น 4 หอ้งเสา เท่าๆ กนั ลกัษณะผงัพืน้เหมอืนอุโบสถวดัสุปฏั
นารามทีม่ปีีกนกดา้นขา้งอาคาร แต่ทีอุ่โบสถวดัสุทศันารามนี้ก่อผนงัรอบผงัพืน้ทัง้หมดจงึไม่มี
เฉลยีง กลายเป็นภายในอาคารเตม็พืน้ที่ ความสงูจากพืน้ถงึยอด 14.00 เมตร อุโบสถมกี าแพง
แกว้โดยรอบ ทางเขา้ออกอยูด่า้นหน้าและหลงัตรงกบัทางขึน้ลงอุโบสถ นบัรวมได ้4 ประตู สมีา
หนิฝงัทีพ่ืน้วางตามยาวตอนมมุชดิกบัก าแพงแกว้ มเีพยีงเสมาดา้นหน้าและหลงัทีไ่มไ่ดว้างตดิ
ก าแพงแกว้ แต่จะเวน้ระยะเขา้มาเพื่อใหล้ากแนวเขตพทัธสมีาเป็นเสน้ตรง ดงันัน้ต าแหน่งจะ
วางอยูก่ึง่กลางตรงกบัเสมาบรเิวณมุมพอด ี โดยมทีัง้หมด 8 ต าแหน่ง ทีก่ึง่กลางดา้นหน้าและ
หลงัตดิกบัผนงัอุโบสถมลีกัษณะคลา้ยสมีาแบบตดิผนงั แต่นัน่ไมใ่ช่สมีาของอุโบสถเพื่อก าหนด
เขตพุทธสมีา กลบัเป็นสญัลกัษณ์ของเจา้จากนครจ าปาศกัดิ ์ซึง่ไดบ้รรจอุฐัไิว ้ณ น่ีน้ี 

อุโบสถมหีลงัคาจัว่ทีไ่ม่ซอ้นชัน้ มหีลงัคาปีกนกเป็นชัน้ลดดา้นขา้ง หน้าบนัเป็นแบบ
ไมม่ไีขราหน้าจัว่ เครือ่งล ายองเป็นตวันาค ช่อฟ้า และหางหงสเ์ป็นหวันาค ใบระกาเป็นครบีนาค 
การตกแต่งหน้าบนัเป็นปนูป ัน้ลาย มกีารคาดเสน้โดยรอบเป็นแนวเดยีวกบัหน้าบนัของปีกนก
ต่อเนื่องโดยรอบอาคาร ท าใหม้พีืน้ทีผ่นงัส่วนบนทีต่่อเนื่องลงมาจากหน้าบนัอยู่ระหว่างเสาใน
การประดบัตกแต่งดว้ยปนูป ัน้ลายพฤกษา (ภาพที ่69 และลายเสน้ที ่14–19)  การออกแบบเป็น
เสน้ตรงแบบเรขาคณติ การประดบัตกแต่งมลีกัษณะแบบกรงุเทพฯ ทัง้การตกแต่งเสาองิดว้ยบวั
หวัเสาแบบเหลีย่มเป็นกลบีบวัซอ้นเสยีสามชัน้ (ภาพที ่ 70) มลีกูแกว้คาดทัง้บนและล่างหวัเสา
ต่อเนื่องโดยรอบอาคาร ท าใหม้พีืน้ทีป่ระดบัดาวตกแต่งเป็นจงัหวะทุกหอ้งเสา (ภาพที ่ 71) 
รายละเอยีดประดบัตกแต่งนัน้ต่างจากวดัสุปฏันาราม คอืไมม่กีลิน่อายของอทิธพิลตะวนัตกให้
เหน็ จงึสนันิษฐานว่าช่างมแีนวทางทีถ่นดัของตนเอง อาจมชี่างจนีและญวนดงัทีส่มเดจ็พระมหา
วรีะวงศ ์ (ตสิโส อว้น) ไดก้ล่าวว่าเป็นแรงงานส าคญัในการสรา้งอุโบสถวดัสุปฏันาราม ซึง่เป็น
ช่วงเวลาใกลเ้คยีงกนั และการใชป้นูป ัน้ตกแต่งงานสถาปตัยกรรมทีแ่ฝงไปดว้ยความหมายอนั
เป็นสริมิงคลอยา่งแจกนั กระถางดอกไม ้ (ลายเสน้ที ่ 20) ทีเ่ป็นเครือ่งมงคลบูชาอยา่งจนีนัน้จะ
เกดิในงานช่างญวนปรากฏในช่วงปี พ.ศ. 2460 – 250028  

รปูทรงพระอุโบสถไดร้บัอทิธพิลจากวดัสุปฏันาราม แต่อุโบสถหลงัน้ีใหค้วามรูส้กึสูง
ชะลดูกว่าทีว่ดัสุปฏันารามเน่ืองมาจากเน้นเสน้แนวตัง้ ไมว่่าจะเป็นการท าเสาองิขนาด  0.58 
เมตร ซึง่มชี่วงเสาถีใ่นระยะ 2.50 เมตร เป็นแนวตัง้แต่พืน้ถงึหวัเสา (ภาพที ่ 72) ผนวกกบัชัน้
ฐานไมป่ระดบัตกแต่ง เป็นฐานทีเ่รยีบเกลีย้ง (ภาพที ่ 73) มแีนวเสาองิจากพืน้ไปจนยอด มเีสน้

                                                           
28 ติก๊  แสนบุญ, “ฮปูแตม้...ฮปูนูน สกุลช่างญวนอสีาน: เจก๊ปนลาว มติรภาพบน

ความหลากหลาย” ศิลปวฒันธรรม 31, 11 (กนัยายน 2553), 64. 
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ลกัษณะเป็นหวัฐานคาดรดัรอบอาคาร ระยะอยูใ่ตห้น้าต่าง เป็นลกัษณะคลา้ยกบัสถาปตัยกรรม
แบบตะวนัตก แต่เมือ่น ามาใชด้เูหมอืนเป็นเสน้คาดแบ่งส่วนชัน้ตวัอาคารกบัส่วนชัน้ฐาน จุดที่
เน้นความสงูใหอ้าคารคอืมขุดา้นหน้าและดา้นหลงัอุโบสถ (ภาพที ่ 74) ดว้ยระยะสกดัทีม่คีวาม
กวา้งน้อยเพยีง 5.80 เมตร และมคีวามสูงวดัจากพืน้ถงึช่อฟ้าหวันาคประมาณ 15.00 เมตร และ
ยงัมเีสาองิทีเ่น้นเสน้แนวตัง้ดว้ย จงึท าใหมุ้มมอง ณ จดุนี้สงูมาก 

ทางเขา้อาคารอยูต่ าแหน่งเดยีวกบัวดัสุปฏันาราม รวมทัง้มสีงิโตในต าแหน่ง
เดยีวกนัอกีดว้ย โดยอยูใ่นต าแหน่งดา้นสกดัทัง้หน้าและหลงั มดีา้นละ 2 ขา้งตรงกบัหอ้งเสา
ขอบทัง้สองขา้ง โดยมคีวามกวา้งของบนัไดเท่ากบัหอ้งเสาหนึ่ง จากพืน้ถงึระดบัเฉลยีงสงู
ประมาณ 1.00 เมตร นบัได ้6 ขัน้ ดา้นขา้งบนัไดฝ ัง่ดา้นนอกอาคารมสีงิโตเฝ้าทางขึน้ โดยฐาน
รบัสงิโตความสงูเท่าพืน้เฉลยีง ความกวา้งเท่าเสารอบอาคาร ปญัหาอยูท่ีเ่มือ่เฉลยีงกลายเป็น
หอ้งทบึ เมือ่ขึน้บนัไดไปแลว้กลบัเป็นว่าไม่มชีานพกัทีม่ากพอ อกีทัง้ไม่มหีลงัคาคลุม จงึอาจมี
ปญัหาเรือ่งแดดหรอืฝน  
 

 

ภาพที ่69  การตกแต่งหน้าบนัแบบไม่มไีขราหน้าจัว่และผนงัระหว่างเสาดา้นบนดว้ยลายปนูป ัน้ 
ทีม่า: ภาพถ่ายจากการส ารวจพืน้ที,่ 3 มกราคม พ.ศ. 2554 

   ส
ำนกัหอ
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ลายเสน้ที ่14  หน้าบนัดา้นหน้า อุโบสถวดัสุทศันาราม  
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลายเสน้ที ่15  หน้าบนัปิดหลงัคาปีกนก ดา้นหน้า ฝ ัง่ซา้ยอุโบสถวดัสุทศันาราม  
 

 

ลายเสน้ที ่16  หน้าบนัปิดหลงัคาปีกนก ดา้นหน้า ฝ ัง่ขวาอุโบสถวดัสุทศันาราม  

   ส
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ลายเสน้ที ่17  หน้าบนัดา้นหลงั อุโบสถวดัสุทศันาราม 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลายเสน้ที ่18  หน้าบนัปิดหลงัคาปีกนก ดา้นหลงั ฝ ัง่ซา้ยอุโบสถวดัสุทศันาราม 

 

 

ลายเสน้ที ่19  หน้าบนัปิดหลงัคาปีกนก ดา้นหลงั ฝ ัง่ขวาอุโบสถวดัสุทศันาราม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที ่70  บวัหวัเสาอุโบสถวดัสุทศันาราม  
ทีม่า: ภาพถ่ายจากการส ารวจพืน้ที,่ 3 มกราคม พ.ศ. 2554 
 

 
 

ภาพที ่71  แสดงเสน้แนวลูกแกว้คาดส่วนบนและล่างหวัเสาพรอ้มการประดบัดาวเป็นจงัหวะ  
ทีม่า: ภาพถ่ายจากการส ารวจพืน้ที,่ 3 มกราคม พ.ศ. 2554 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลายเสน้ที ่20  การตกแต่งอุโบสถดว้ยปนูป ัน้รปูแจกนัดอกไม ้เครือ่งมงคลอยา่งจนีฝีมอืช่างญวน 
 

 
 

ภาพที ่72  เสาองิดา้นหน้าและดา้นขา้ง เน้นเสน้ตรงแนวตัง้จากพืน้สู่หวัเสา 
ทีม่า: ภาพถ่ายจากการส ารวจพืน้ที,่ 3 มกราคม พ.ศ. 2554 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที ่73  ฐานอุโบสถเรยีบตรง ส่วนฐานรบัสงิโตเฝ้าประตูเป็นบวัคาดลกูแกว้ 
ทีม่า: ภาพถ่ายจากการส ารวจพืน้ที,่ 3 มกราคม พ.ศ. 2554 
 

 
ภาพที ่74  มขุดา้นสกดัของอุโบสถวดัสุทศันาราม  
ทีม่า: ภาพถ่ายจากการส ารวจพืน้ที,่ 3 มกราคม พ.ศ. 2554 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ทีว่่างภายในพระอุโบสถมคีวามกวา้งและสงู แต่เนื่องจากมแีนวเสารบัโครงสรา้งเป็น
เสารว่มใน (ภาพที ่ 75) จงึท าใหไ้ม่โล่งกวา้งเช่นทีอุ่โบสถวดัสุปฏันาราม แต่ดว้ยลกัษณะเสาที่
เลก็เรยีวจงึยงัช่วยเน้นความสงูของอาคารอยู ่ (ภาพที ่ 76) ส่วนฝ้าเพดานเอยีงตามแนวหลงัคาปี
กนก ส่วนตามแนวกลางอาคารไดต้ดิตัง้ฝ้าเพดานบนแนวคอสองก่อนจะเป็นใตห้ลงัคา  

ดว้ยอุโบสถวดัสุทศันารามตัง้อยูใ่นเขตเมอืง พืน้ทีใ่ชส้อยจงึมากอย่างวดัสุปฏันาราม 
และมากกว่าเพราะพืน้ทีอุ่โบสถผนวกระเบยีงขนาบดา้นขา้งอย่างวดัสุปฏันารามเป็นพืน้ทีใ่ชส้อย
ของอาคาร อุโบสถไม่ปรากฏอทิธพิลตะวนัตกอยา่งอุโบสถวดัสุปฏันาราม สิง่ทีดู่จะไมผ่ดิเพีย้น
จากอุโบสถวดัสุปฏันารามคอืรปูทรงอาคารทีม่มีขุดา้นหน้าและมปีีกทีร่่นเขา้ไปทัง้สองดา้น และ
การตกแต่งหน้าบนัดว้ยปนูป ัน้ทีใ่หค้วามรูส้กึหนกัและทบึตนั  

 

 
 

ภาพที ่75  พืน้ทีภ่ายในอุโบสถวดัสุทศันาราม 
ทีม่า: ภาพถ่ายจากการส ารวจพืน้ที,่ 2 มถุินายน พ.ศ. 2555 
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ภาพที ่76  บน: เสารวมในภายในพืน้ทีอุ่โบสถวดัสุทศันาราม 
 ล่าง: พืน้ทีภ่ายในอุโบสถวดัสุทศันารามบรเิวณหลงัคาปีกนก 

ทีม่า: ภาพถ่ายจากการส ารวจพืน้ที,่ 2 มถุินายน พ.ศ. 2555 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วดัสภุรตันาราม (วดับ้านหวาง) 
ตัง้อยูท่ีบ่า้นหวาง ต าบลคเูมอืง อ าเภอวารนิช าราบ จงัหวดัอุบลราชธานี ตัง้ขึน้โดย

การน าของหลวงสุโภรสุประการ (สอน) บดิาของท่านพระอุบาลคีุณูปมาจารย ์ (สริจินัโท จนั) 
โดยยา้ยออกจากหมู่บา้นเดมิเพื่อสรา้งภมูลิ าเนาใหม่29 ในชัน้ตน้ยงัไมม่สีมิ หลงัจากนัน้ในปี 
พ.ศ. 2475 จงึไดส้รา้งอุโบสถ (สมิ)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
แผนผงัที ่9   แผนผงัวดัสุภรตันาราม (วดับา้นหวาง) อ าเภอวารนิช าราบ จงัหวดัอุบลราชธานี 

 
แผนผงัวดั 

มถีนนตรงเขา้สู่กลางวดั โดยมหีอแจกหรอืศาลาการเปรยีญอยูก่ึง่กลางวดั มอุีโบสถ 
(สมิ) ตัง้เยือ้งบรเิวณดา้นหน้าฝ ัง่ดา้นทศิใต ้วางแนวอาคารตามทศิตะวนัออก – ตะวนัตก อาคาร
ทัง้สองหลงัอยูก่ึง่กลางวดั โดยมถีนนลอ้มรอบ มหีอระฆงัอยูใ่นพืน้ทีด่า้นทศิเหนือในผงัวดั พืน้ที่
ลานวดักวา้งขวางเพยีงพอไวท้ ากจิกรรมในชุมชน 

 

                                                           
29 ด ูวโิรฒ  ศรสีุโร, สิมอีสาน (กรงุเทพฯ: เมฆเพรส, 2536), 28. 

สมิ(โบสถ์) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที ่77  อุโบสถ (สมิ) วดัสุภรตันารามหรอืวดับา้นหวาง จงัหวดัอุบลราชธานี 
ทีม่า: ภาพถ่ายจากการส ารวจพืน้ที,่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 
 
รปูแบบอโุบสถ (สิม)  

โครงสรา้งอาคารเป็นระบบผนงัรบัน ้าหนกั 
เป็นอาคารขนาดเลก็ ม ี 2 หอ้งเสา ขนาด 6.00 x 8.00 เมตร ในชัน้หลงัไดต่้อเตมิ

หอ้งดา้นหน้าอกี 4.80 เมตร ดงันัน้ปจัจบุนัสมิมขีนาด 6.00 x 12.80 เมตร หลงัคาจัว่ไมซ่อ้นชัน้ 
หน้าบนัเป็นแบบไม่มไีขราหน้าจัว่ เครือ่งประดบัหลงัคาใชเ้ครือ่งล ายองแบบล าตวันาค ช่อฟ้า
และหางหงสเ์ป็นหวันาค (ภาพที ่78, 79) หน้าบนัดา้นหน้าท าปนูป ัน้ลายพฤกษาทัว่ทัง้ผนื (ภาพ
ที ่80) หน้าบนัดา้นหลงัท าปนูป ัน้รปูเจดยีท์รงระฆงั (ภาพที ่81) ลายรอบขา้งเป็นพฤกษาและนก 
(ภาพที ่ 82) เมือ่ดดูา้นสกดั จะไมเ่หน็ชายคายืน่ออกมาเลย ซึง่ช่างไดห้ลบผนงัเขา้ไประยะหนึ่ง
เท่ากบัระยะชายคา และตกแต่งดาวเพดาน ผนงัดา้นขา้งมหีน้าต่างดา้นละ 2 ชุด ท ากรอบปนูป ัน้
ประดบั (ภาพที ่83) บรเิวณมมุเสาท าการประดบับวัหวัเสาและบวัทีฐ่านก่อนจะถงึชัน้ฐานซึง่เป็น
ฐานสงิห ์ (ภาพที ่ 84) ซึง่ต่อเตมิภายหลงัพรอ้มกบัการต่อเตมิหอ้งดา้นหน้าทีท่ าดว้ยวสัดุไม้ 
(ภาพที ่ 77) ตามค าบอกเล่าของผูส้งูอาย ุ เดมิแลว้ชัน้ฐานเป็นเพยีงฐานเรยีบ บรเิวณดา้นหน้ามี
บนัไดทางขึน้สู่ตวัพระอุโบสถโดยไม่มชีานพกั จงึไมส่ะดวกในการใชง้าน ปจัจบุนัอุโบสถ (สมิ) 
วดับา้นหวางจงึมมีขุไมท้บึเพิม่บรเิวณดา้นหน้าและมฐีานสงิหร์องรบัอาคารทัง้หมด ส่วนก าแพง
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แกว้นัน้คงก่อสรา้งหลงัจากไดต่้อเตมิมขุดา้นหน้าแลว้เสรจ็ เพราะพืน้ทีร่อบก าแพงแกว้
สอดคลอ้งกบัระยะอาคารในปจัจบุนั โดยทางเขา้จะอยูก่ึ่งกลางดา้นหน้าและดา้นหลงั  

รปูแบบสมิวดัสุภรตันารามหรอืวดับา้นหวาง ไดร้บัอทิธพิลจากอุโบสถวดัสุปฏันา
ราม เหน็ไดช้ดัเจนทีส่่วนหลงัคาบรเิวณหน้าบนั สดัส่วนของหวันาคเทยีบกบัตวัอาคารดูจะใหญ่
เกนิไปเสยีมาก ส่งผลใหส้่วนบนดูหนกั จงึเป็นทีด่งึดดูสายตาใหม้องไปทีห่น้าบนัซึง่จะพบกบัปนู
ป ัน้รปูเจดยีท์รงระฆงัทีอ่ยูก่ึ่งกลางของหน้าบนั ซึง่นัน่เป็นสญัลกัษณ์ของธรรมยตุกินิกายและเป็น
ส่วนทีส่ าคญัทีสุ่ดของสมิ ณ วดัแห่งนี้ ส่วนอทิธพิลตะวนัตกอยา่งวดัตน้แบบไม่มใีหเ้หน็เลยอาจ
เป็นเพราะขนาดของอาคารทีล่ดลงมา จ าเป็นเพยีงแต่ใหเ้พยีงพอต่อการใชง้านของพระภกิษุ
จ านวนน้อยในหมูบ่า้นเท่านัน้ และอาจดว้ยฝีมอืช่างอยา่งพืน้บา้น อาจเป็นช่างญวนทีถ่นดัใน
การป ัน้สตัวต่์างๆ ดว้ยปนูจงึเลอืกสรา้งป ัน้หวันาคใหเ้ด่นทีสุ่ดและใหค้วามส าคญักบัหน้าบนั
อยา่งทีก่ล่าวไป จงึเกดิการเลอืก รบั ปรบั ใช ้ ออกมาเป็นสมิแบบผสมผสานและแปลกไป
ดงักล่าว 
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ลายเสน้ที ่21  ผงัพืน้สมิวดัสุภรตันาราม (วดับา้นหวาง) 

 

พืน้ทีส่มิ 

พระประธาน 

มขุไม ้
(ต่อเตมิในชัน้หลงั) 

ขึน้ 
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ลายเสน้ที ่22  รปูตดัตามยาว สมิวดัสุภรตันาราม (วดับา้นหวาง)  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลายเสน้ที ่23  รปูดา้นหน้า สมิวดัสุภรตันาราม (วดับา้นหวาง)  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลายเสน้ที ่24  รปูดา้นขา้ง สมิวดัสุภรตันาราม (วดับา้นหวาง)  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลายเสน้ที ่25  รปูดา้นหลงั สมิวดัสุภรตันาราม (วดับา้นหวาง) 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที ่78  เครือ่งประดบัหลงัคาสมิ ตกแต่งดว้ยชุดนาค 
ทีม่า: ภาพถ่ายจากการส ารวจพืน้ที,่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที ่79  หางหงสเ์ป็นหวันาค 
ทีม่า: ภาพถ่ายจากการส ารวจพืน้ที,่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 

 

ภาพที ่80  หน้าบนัดา้นหน้า 
ทีม่า: ภาพถ่ายจากการส ารวจพืน้ที,่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที ่81  ปนูป ัน้รปูเจดยีท์รงระฆงัประดบัทีก่ึง่กลางหน้าบนัดา้นหลงัวดัสุภรตันาราม 
ทีม่า: ภาพถ่ายจากการส ารวจพืน้ที,่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 
 

 

ภาพที ่82  หน้าบนัดา้นหลงั 
ทีม่า: ภาพถ่ายจากการส ารวจพืน้ที,่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที ่83  หน้าต่างพรอ้มกรอบซุม้ประดบั 
ทีม่า: ภาพถ่ายจากการส ารวจพืน้ที,่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 
 

   

ภาพที ่84  ฐานอุโบสถพรอ้มบวัหวัเสาและบวัทีฐ่าน 
ทีม่า: ภาพถ่ายจากการส ารวจพืน้ที,่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วดับ้านหนองเป็ด 

ตัง้อยูท่ีบ่า้นหนองเป็ด อ าเภอตาลสุม จงัหวดัอุบลราชธานี ภายในวดัมอุีโบสถ (สมิ) 
ทีส่รา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2480 รปูแบบมอีทิธพิลอยา่งอุโบสถวดัสุปฏันาราม ปจัจบุนัเป็นวดั
มหานิกาย เมือ่สรา้งสมิหลงันี้นัน้คงไดร้บัแรงศรทัธาในสมเดจ็พระมหาวรีวงศ์ (ตสิโส  อว้น) 
เนื่องจากบา้นเกดิท่านอยูท่ี่บา้นแคน ต าบลดอนมดแดงซึง่เป็นพืน้ตดิกบับา้นหนองเป็ด และ
พืน้ทีแ่ถบนัน้ท่านไดน้ าสรา้งวดัใหค้นในพืน้ทีเ่กดิความศรทัธา และยงัส่งเสรมิอาชพีแก่คนใน
พืน้ที ่ คอืท าปนูเพื่องานก่อสรา้งขาย สบืเนื่องจากครัง้สรา้งอุโบสถวดัสุปฏันารามคณะไดส้บื
เสาะหาหนิปนูชนิดเดยีวกบัทีน่ครพนม โดยพบทีห่ว้ยอามพาม ต าบลตาลสุม เมอืงอุบลราชธานี 
ซึง่เหมาะแก่การก่อสรา้งคุณค่าเกอืบเท่าซเีมนต ์ ถงึแมเ้ผาแลว้ไมข่าวนกักต็าม30 ผูค้นศรทัธาใน
ตวัสมเดจ็มหาวรีวงศ ์(ตสิโส  อว้น) เหน็ไดจ้ากการตัง้ชื่อถนนสมเดจ็ตามชื่อต าแหน่งท่าน ดงันัน้
จงึมปีระชาชนผูศ้รทัธาสรา้งอุโบสถตามทีท่่านเคยสรา้งทีสุ่ปฏันาราม เพื่อเน้นย ้าความส าคญั
มอบแก่ท่านทีเ่ป็นผูน้ าความเจรญิและพฒันาพืน้ที่  

 

 
 
แผนผงัที ่10  แผนผงัวดับา้นหนองเป็ด อ าเภอตาลสุม จงัหวดัอุบลราชธานี 

 

                                                           
30 วราวุธ  ผลานนัต,์ พิพิธภณัฑล์ า้ค่าในวดัสุปัฏนารามวรวิหาร, 23.  

สนาม 

สระน า้ขนาดใหญ่ 

เขตสงัฆาวาส 

ชมุชน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แผนผงัวดั  

กลุ่มอาคารจะอยูต่ดิกบัชุมชน ทางเขา้วดัจากชุมชนเป็นถนนซึง่แบ่งอุโบสถ (สมิ) 
และศาลาการเปรยีญออกจากกนั แต่ยงัวางคู่ขนานกนัอยู ่โดยวางอาคารในแนวตะวนัออก – 
ตะวนัตก ตวัอาคารหนัหน้าไปทางทศิตะวนัออก หอระฆงัอยูด่า้นหน้าสมิ โดยอยูเ่ยือ้งไปทางทศิ
เหนือ เขตสงัฆาวาสอยูต่ดิกบัสมิและหอระฆงัง่ายต่อการใชง้าน 

 

 
 
รปูที ่85  อุโบสถ (สมิ) วดับา้นหนองเป็ด อ าเภอตาลสุม จงัหวดัอุบลราชธานี 
ทีม่า: ภาพถ่ายจากการส ารวจพืน้ที,่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รปูแบบอโุบสถ (สิม)  

โครงสรา้งอาคารเป็นระบบผนงัรบัน ้าหนกั 
ผงัอาคารเป็นรปูสีเ่หลีย่มผนืผา้ ดา้นยาวแบ่งไดเ้ป็น 4 หอ้งเสา ส่วนบนเป็นหลงัคา

จัว่ไมซ่อ้นชัน้ ไม่มชีายคา หลงัคามหีน้าบนัแบบไม่มไีขราหน้าจัว่ เครือ่งประดบัหลงัคาใชเ้ครือ่ง
ล ายองแบบล าตวันาค ช่อฟ้าและหางหงสเ์ป็นหวันาค (ภาพที ่ 86) สดัส่วนดเูท่ากบัทีว่ดัต้น
แบบอยา่งวดัสุปฏันาราม หน้าบนัดา้นหน้าตกแต่งดว้ยลายพฤกษาถีม่ากแทบไมเ่หลอืพืน้หลงั มี
เทพพนมกึง่กลางส่วนล่าง (ลายเสน้ที ่ 30) และหน้าบนัดา้นหลงัตกแต่งดว้ยปนูป ัน้ลายพฤกษา 
ส่วนกึง่กลางดา้นล่างมลีกัษณะกนิรรีา่ยร า (ลายเสน้ที ่31)  

รายละเอยีดส่วนทีต่่อจากหวัเสามลีกัษณะเป็นชัน้ซอ้นกนักวา้งขึน้ไปรบัหลงัคา มี
การเน้นแนวเสาโดยท าใหช้ัน้นัน้นูนออกมาอกีระดบัหนึ่ง เพื่อใหเ้หน็เป็นแนวจากหวัเขาขึน้ไป 
(ภาพที ่ 87) ส่วนน้ีไดร้บัอทิธพิลอยา่งตะวนัตกผ่านมาทางอุโบสถวดัสุปฏันาราม โครงสรา้งที่
เป็นผนงัรบัน ้าหนกันัน้ทุกระยะประดบัเสาองิทีต่กแต่งหวัเสาดว้ยกลบีบวัซอ้นสองชัน้อทิธพิล
อยา่งไทย ฐานทีร่บับวัหวัเสาเป็นแบบพืน้ถิน่คอืมรีะยะทอ้งไมท้ีห่ลุบลกึเขา้ไปเสยีจนดไูมไ่ด้
ระดบั และใหค้วามรูส้กึจะรบัน ้าหนกัไมไ่หวจงึมคีวามเป็นไทยในฝีมอืช่างพืน้ถิน่ (ภาพที ่ 88)  
เช่นเดยีวกบัสมิอื่นๆ ในอสีาน เช่นสมิวดัมโนภริมย ์ บา้นชะโนด อ าเภอว่านใหญ่ จงัหวดั
มกุดาหาร ทีม่ลีกัษณะสถาปตัยกรรมผสมผสานลาวพืน้ถิน่ หวัเสามรีะดบัทอ้งไมท้ีห่ลุบลกึเขา้ไป
มาก (ภาพที ่ 89) โดยทอ้งไมท้ีห่ลุบลกึเขา้ไปน้ีเป็นลกัษณะทอ้งถิน่ทีพ่ฒันามาจากพานแบบ
ทอ้งถิน่อสีานนัน่เอง ช่องเปิดบรเิวณพืน้ทีท่างเขา้ มคีวามพยายามท าเป็นซุม้โคง้คลา้ยกรอบ
หน้านาง แต่ดว้ยระยะช่องเปิดทีเ่ลก็จงึท าใหร้ะยะในการท าโคง้น้อยเกนิไปจงึดไูม่ครบกระบวน
โคง้เท่าทีค่วร (ภาพที ่90) มกีารป ัน้ปนูตกแต่งกรอบหน้านางแบบพืน้บา้นและรองรบัซุม้โคง้ดว้ย
บวัหวัเสาแบบทีต่กแต่งเสาองิ (ภาพที ่ 91) และมรีาวกนัตกแบบเจาะช่องสกุลช่างญวน (ภาพที ่
92) ใชแ้ทนราวกนัตกแบบลกูมะหวดทีว่ดัสุปฏันาราม หน้าต่างท าซุม้จ าลองลกัษณะคลา้ยช่อง
เปิดดา้นหน้า ซุม้ 3 ช่องดา้นทศิตะวนัออกประดบัดว้ยหน้ากาล (ภาพที ่ 93) ดา้นทศิตะวนัตก
ประดบัดว้ยเทพพนมและกนิรใีน 3 ซุม้ (ภาพที ่ 94) มที าบวัหวัเสาอยา่งเสาองิบรเิวณกรอบ
หน้าต่าง ดา้นล่างของซุม้หน้าต่างลกัษณะคลา้ยเป็นการค ้ายนัเพื่อรบัตวักรอบเสาซุม้ ซึง่เป็น
รปูแบบตามสกุลช่างพืน้เมอืงเช่นที ่ วดัโพธาราม จงัหวดัอุบลราชธานี ทีซุ่ม้ตกแต่งดว้ยหน้ากาล
เช่นกนั (ภาพที ่95) ส่วนฐานสงูทีร่ะยะ 1.40 เมตร ระเบยีบชัน้ฐานเป็นฐานสงิหร์บัชัน้บวั (ภาพ
ที ่ 96) บนัไดทางขึน้ดา้นหน้ามลีกัษณะผายโคง้ออกตามความนิยมของช่างญวนในอสีาน (ภาพ
ที ่97) มสีงิโตเฝ้าทีบ่นัไดเป็นงานป ัน้ทีไ่มเ่หมอืนใคร ส่วนทางเขา้มสีงิโตจนีเฝ้า (ภาพที ่98) เป็น
อทิธพิลจากวดัสุปฏันาราม เขตพทัธสมีามกีารยกแท่นปนูขึน้มาเลก็น้อยเพื่อรบัใบเสมาหนิตัง้บน
พืน้รอบอุโบสถ (สมิ) (ภาพที ่ 99) ถดัออกไปมกี าแพงแกว้ทบึซึง่สรา้งมาทหีลงั ทางเขา้มี
ดา้นหน้าเพยีงทางเดยีว  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สมิวดับา้นหนองเป็ดผวิเผนิแลว้ดเูหมอืนเป็นสมิทีส่รา้งในสกุลช่างญวนตามทอ้งถิน่

ทีน่ิยมสรา้งทัว่ไป เนื่องจากมาองคป์ระกอบหลายอยา่งทีม่ลีกัษณะสกุลช่างญวน แทจ้รงิแลว้มี
แนวคดิและอทิธพิลมาจากอุโบสถ (สมิ) วดัสุปฏันารามโดยตรง จงึมรีายละเอยีดในบางส่วนทีม่ ี
กลิน่อายอย่างยโุรป ทีร่บัผ่านมาอกีต่อหนึ่ง และเนื่องจากเป็นสมิทีส่รา้งในชนบท การสรา้งจงึ
ขึน้อยูก่บัความจ าและฝีมอืของช่างผูก่้อสรา้ง ทีว่ดัหนองเป็ดจากรูปแบบทีป่รากฏเหน็ชดัว่าเป็น
ช่างญวนและช่างทอ้งถิน่ นอกจากนัน้ยงัขึน้อยูก่บัวสัดุทีก่่อสรา้งดว้ยดว้ย  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลายเสน้ที ่26  ผงัพืน้สมิ วดับา้นหนองเป็ด 

 

พระประธาน 

เฉลยีง 

พืน้ทีส่มิ 

ขึน้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลายเสน้ที ่27  รปูดา้นหน้าสมิ วดับา้นหนองเป็ด 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลายเสน้ที ่29  รปูดา้นหลงัสมิ วดับา้นหนองเป็ด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รปูที ่86  ช่อฟ้าและหางหงสเ์ป็นหวันาค 
ทีม่า: ภาพถ่ายจากการส ารวจพืน้ที,่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555 
 

 

ลายเสน้ที ่30  หน้าบนัดา้นหน้าสมิ วดับา้นหนองเป็ด 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลายเสน้ที ่31  หน้าบนัดา้นหลงัสมิ วดับา้นหนองเป็ด 

     

รปูที ่87  ฐานรบัหลงัคามลีกัษณะซอ้นชัน้ป้านขึน้ไป และการเน้นแนวเสาโดยการป ัน้นูน 
ทีม่า: ภาพถ่ายจากการส ารวจพืน้ที,่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รปูที ่88  ลกัษณะหวัเสาองิและหวัเสากรอบหน้าต่าง 
ทีม่า: ภาพถ่ายจากการส ารวจพืน้ที,่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555 
 

 
รปูที ่89  หวัเสาสมิวดัมโนภริมย ์บา้นชะโนด อ าเภอว่านใหญ่ จงัหวดัมุกดาหาร 
ทีม่า : http://www.oknation.net/blog/print.php?id=798901 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รปูที ่90  ซา้ย: ช่องเปิดทางเขา้คลา้ยโคง้กรอบหน้านาง  
 ขวา: ซุม้ประตูทางเขา้ประดบัเทพพนม 
ทีม่า: ภาพถ่ายจากการส ารวจพืน้ที,่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555 
 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



213 

 

 

รปูที ่91  ภาพแสดงรายละเอยีดช่องเปิดโคง้แบบกรอบหน้านาง ราวระเบยีงสกุลช่างญวน 
ทีม่า: ภาพถ่ายจากการส ารวจพืน้ที,่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555 
 

   

รปูที ่ 92 ซา้ย: ราวระเบยีงบนัไดแบบเจาะช่อง วดัเซเป็ด อ าเภอตระกาลพชืผล จ.อุบลราชธานี 
 ขวา: ราวระเบยีงแบบเจาะช่อง วดัศรชีุมพล จงัหวดัอุบลราชธานี 

ทีม่า: ติก๊  แสนบุญ, “เชงิช่าง “เชงิบนัได” ไทยอสีาน” ศิลปวฒันธรรม 32, 5 (มนีาคม 2554), 
50 – 53. 
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รปูที ่93  รายละเอยีดปนูป ัน้เหนือซุม้หน้าต่างดา้นทศิตะวนัออก เรยีงล าดบัจากซา้ยไปขวา 
ทีม่า: ภาพถ่ายจากการส ารวจพืน้ที,่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555 
 

    

 
รปูที ่94  รายละเอยีดปนูป ัน้เหนือซุม้หน้าต่างดา้นทศิตะวนัตก เรยีงล าดบัจากซา้ยไปขวา 
 เทพพนม – กนิร ี– เทพพนม  
ทีม่า: ภาพถ่ายจากการส ารวจพืน้ที,่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



215 

 

   
รปูที ่95  ซา้ย: แสดงรายละเอยีดกรอบซุม้หน้าต่าง 
 ขวา: หน้าต่างสกุลช่างพืน้เมอืงวดัโพธาราม จงัหวดัอุบลราชธานี 
ทีม่า: ซา้ย ภาพถ่ายจากการส ารวจพืน้ที,่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555 
        ขวา ติก๊  แสนบุญ, “ปอ่งเอีย้ม ช่องเปิด – ปิด ในวฒันธรรมงานช่างไทย – ลาวสองฝ ัง่โขง 
ใน ศิลปวฒันธรรม, (), 64 – 66. 

 
รปูที ่96  ชัน้ฐานเป็นระเบยีบฐานสงิหร์บัชัน้บวั 
ทีม่า: ภาพถ่ายจากการส ารวจพืน้ที,่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555 
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รปูที ่97  บนัไดโคง้แบบผายออก สกุลช่างญวน 
ทีม่า: ภาพถ่ายจากการส ารวจพืน้ที,่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555 
 

 
รปูที ่98  สงิหเ์ฝ้าบรเิวณทางเขา้และสงิโตป ัน้เฝ้าบนัได 
ทีม่า: ภาพถ่ายจากการส ารวจพืน้ที,่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555 
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รปูที ่99  แท่นใบเสมา 
ทีม่า: ภาพถ่ายจากการส ารวจพืน้ที,่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555 
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สรปุ 
บทบาทส าคญัของธรรมยตุกินิกายในอุบลราชธานียคุที ่ 2 นี้เป็นไปในแงต่อบสนอง

ต่อนโยบายของภาครฐั องคก์รศาสนาเป็นหน่ึงในส่วนของความเป็นชาต ิ เป็นส่วนขบัเคลื่อน
ส าคญัจงึเกดิการสรา้งอาชพีใหแ้ก่ประชาชนในพืน้ที ่ หรอืการทีส่รา้งพพิธิภณัฑข์ึน้ทีว่ดัสุปฏันา
รามกเ็ป็นการเดนิตามนโยบายของพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั 

สถาปตัยกรรมธรรมยตุกินิกายในอุบลราชธานี ปรากฏชดัเจนกบัช่วงทีฝ่ร ัง่เศสถอน
ตวัไปรว่มสงครามโลกครัง้ที ่ 1 ดงันัน้ชาวฝรัง่เศสทีอ่ยูใ่นอุบลราชธานีทัง้พ่อคา้ บาทหลวงสอน
ศาสนา รวมไปถงึขา้ราชการทีป่ระจ ากงสุลทีอุ่บลราชธานีกล็ว้นหายหน้าไปดว้ย ผนวกกบั
ธรรมยตุกินิกายในอสีานมคีวามเขม้แขง็พอในเรือ่งของศรทัธาทีม่ผีูค้นนบัถอือยา่งกวา้งขวาง จงึ
สามารถรวบรวมทรพัยจ์ากผูม้จีติศรทัธา จากชาวบา้นทัง้ในและนอกเมอืงอุบลราชธานี ถอืเป็น
ยคุทีว่ดัธรรมยตุกินิกายในจงัหวดัอุบลราชธานีแสดงออกอยา่งเป็นรปูธรรม ผ่านงานอุโบสถ 
(สมิ) ทีม่วีดัสุปฏันารามเป็นตน้แบบ การออกแบบนัน้ไดอ้อกแบบใหท้นัสมยัคอืใชล้กัษณะ
ต่างประเทศในไทยแบบและสรา้งโดยช่างในพืน้ถิน่และช่างจนี พรอ้มช่างญวน  จงึมคีวามงามใน
ฝีมอืแบบชางญวนทีถ่นดังานปนูนัน้ โดยช่างญวนไดร้บัความช านาญผ่านมาทางจนีและฝรัง่เศส 
โดยจนีเป็นประเทศทีม่อีทิธพิลต่อญวนหรอืเวยีดนามมาตลอดอยูแ่ลว้ และฝรัง่เศสเองไดส้่งต่อ
ความช านาญดา้นงานช่างเมื่อเขา้มาเป็นยดึดนิแดนเวยีดนามนัน่เอง ดงันัน้เมือ่ชาวญวนหนี
ความไมส่งบจากการเขา้ยดึครองของฝรัง่เศสเขา้มาในดนิแดนอสีาน จงึไดร้บัเอาความช านาญ
ดงักล่าวมาดว้ย  

ส่วนทีเ่หน็จะเป็นเสมอืนสญัลกัษณ์คอืหน้าบนัแบบไม่มไีขราหน้าจัว่ ตกแต่งปนูป ัน้
ลายพฤกษา มเีจดยีท์รงระฆงัเป็นสญัลกัษณ์ของวดัธรรมยตุอยูก่ลางหน้าบนั และรปูแบบอุโบสถ
ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์นี้กช็่วยเน้นย า้บทบาทของวดัธรรมยตุกินิกายในจงัหวดัอุบลราชธานีว่าเป็นผูน้ า
ทางศาสนา และยงัส่งเสรมิงานช่างช่วยใหค้นในพืน้ทีพ่ฒันาฝีมอืงานช่าง ซึง่ตอบสนองแนวทาง
นโยบายของรชักาลที ่6 
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บทท่ี  7 
 

คณะสงฆธ์รรมยติุกนิกายอบุลราชธานี พ.ศ. 2481 – ปัจจบุนั  
และสถาปัตยกรรมวดัธรรมยติุกนิกายในอบุลราชธานียคุท่ี 3 

 
ยุคนี้ถูกเปลีย่นผา่นเขา้สู่ระบอบประชาธปิไตยมาได้ชว่งระยะเวลาหนึ่งแลว้ โดยเริม่

ในยุคจอมพล ป. พบิูลสงคราม นายกรฐัมนตรคีนที ่ 3 ในระบอบประชาธปิไตยในไทย ซึ่งเกดิ
การเปลีย่นแปลงประเทศในหลายแงมุ่มจากนโยบายของจอมพล ป. พบิูลสงครา และยงัมี
เหตุการณ์สงครามโลกครัง้ที ่ 2 เป็นปจัจยัร่วมในการเกดิปรากฏการณ์ต่างๆ ขึน้ และสบื
เนื่องจากยคุนี้ส่งผลต่องานสถาปตัยกรรมวดัธรรมยุตกินกิายในอุบลราชธานีจนกระทัง่ปจัจุบนั  

สภาวการณ์บ้านเมืองอบุลราชธานีในปี พ.ศ. 2481 – ปัจจบุนั 
การปกครองสมยัจอมพลแปลก  พิบูลสงคราม 
รชักาลของพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหาอานนัทมหดิล รชักาลที ่ 8 ซึ่งเป็น

พระมหากษตัรยิอ์นัเป็นประมุขทีอ่ยูภ่ายใตร้ะบอบประชาธปิไตย ไดเ้ริม่ขึน้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2477 
และในปี พ.ศ. 2481 มจีอมพล ป. พบิูลสงคราม (แปลก พบิูลสงคราม) ด ารงต าแหน่ง
นายกรฐัมนตร ี (คนที ่ 3 ของสยาม) หว้งเวลานัน้มแีนวความคดิชาตนิิยม ตัง้แต่ พ.ศ. 2475 ปี
แห่งการเปลีย่นแปลงการปกครอง ซึ่งจรงิๆ แลว้แนวความคดิแบบชาตนิิยมนี้เดน่ชดัมาตัง้แต่
สมยัรชักาลที ่ 6 ซึง่พระองคไ์ดท้รงปลูกฝงัใหแ้ก่นกัเรยีนนกัศกึษา ซึ่งมรดกทางแนวความคดินี้
ไดฝ้งัอยู่กบัปญัญาชน ชนชัน้น า ซึง่ไดน้ ามาใชเ้มื่อไดม้าเป็นผูบ้รหิารบา้นเมอืงเอง อย่างจอมพล 
ป. พบิูลสงครามกไ็ดม้นีโยบายในการสรา้งชาต ิเป็นแนวความคดิชาตนิยิมดงักล่าว เชน่  

ออกกฎหมายคุม้ครองอุตสาหกรรมภายในประเทศ แตย่งัไม่มแีนวคดิการส่งเสรมิ
การลงทุนของคนต่างดา้วในประเทศไทย1 

สงวนอาชพีและวชิาชพีบางอย่างไวเ้ฉพาะคนไทย ในพ.ศ. 2483 ประกาศใช้
กฎหมาย และพระราชกฤษฎกีาเกีย่วกบัการสงวนอาชพีส าหรบัคนไทย และในปีถดัมาไดอ้อก
พระราชบญัญตัชิว่ยอาชพีและวชิาชพี พ.ศ. 24842 และยงัก าหนดทอ้งทีห่า้มคนต่างดา้วประกอบ
อาชพี  

                                                             
1 วนัทพิย ์  จนัทกจิ, “การประกอบธุรกจิของคนต่างดา้วภายใตพ้ระราชบญัญตักิาร

ส่งเสรมิการลงทุน” (นิตศิาสตรมหาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ 2549) 4. 
2 ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่มที ่58 หน้า 1152 วนัที ่11 กนัยายน 2484   
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ปลูกฝงัใหป้ระชาชนนิยมใชส้นิคา้ไทย ดว้ยค าขวญั "ไทยท า ไทยใช ้ ไทยเจรญิ"  
เป็นตน้ 

รฐับาลจอมพล ป. ไดเ้ปลีย่นแปลงประเพณแีละวฒันธรรมบางอย่าง เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงการปกครองและใหเ้กดิความทนัสมยัมคีวามเจรญิรุ่งเรอืงทดัเทยีม
นานาอารยะประเทศ โดยองิไปกบันโยบายการสรา้งชาต ิเชน่  

เปลีย่นการแต่งกาย โดยประกาศใหข้า้ราชการเลกินุ่งผา้ม่วง เลกิสวมเสือ้ราชปะ
แตนและใหนุ่้งกางเกงขายาวแทน  

ยกเลกิบรรดาศกัดิแ์ละยศขา้ราชการพลเรอืน  
เปลีย่นชือ่ประเทศจาก "สยาม" เป็น "ไทย" ในวนัที ่24 มถิุนายน พ.ศ. 2482 
เป็นวนัครบรอบ 7 ปีของการปฏวิตั ิหรอื �การเปลีย่นแปลงการปกครอง 2475/1932 

นายพลตรหีลวงพบูิลสงคราม (ยศและบรรดาศกัดิใ์นตอนนัน้) ไดป้ระกาศเปลีย่นชือ่ประเทศทัง้
ในภาษาไทยและภาษาองักฤษ ดงัขอ้ความต่อไปนี้ 

“โดยทีช่ ือ่ของประเทศนี้มเีรยีกกนัเป็นสองอย่าง คอื “ไทย” และ “สยาม” แต่
ประชาชนนิยมเรยีกวา่ “ไทย” รฐับาลเหน็สมควรถอืเป็นรฐันิยมใหใ้ชช้ือ่ประเทศใหต้อ้งตามชือ่
เชือ้ชาตแิละความนยิมของประชาชนชาวไทยดัง่ต่อไปนี้ 

ก. ในภาษาไทย ชือ่ประเทศ ประชาชน และสญัชาต ิใหใ้ชว้า่ “ไทย” 
ข. ในภาษาองักฤษ 1. ชือ่ประเทศ ใหใ้ชว้า่ Thailand 2. ชือ่ประชาชนและสญัชาต ิ

ใหใ้ชว้า่ Thai” 

วนัที ่ 24 มถิุนายน 2482 วนัร าลกึครบรอบปีปฏวิตั ิ 2475 ของคณะราษฎรทีไ่ด้
สถาปนาระบอบรฐัธรรมนูญ-ประชาธปิไตย มพีธิวีางศลิาฤกษ์เพื่อสรา้งอนุสาวรยีป์ระชาธปิไตย
บนกลางถนนราชด าเนนิกลาง วนันี้รฐับาลประกาศเปลีย่นชือ่ประเทศจาก � “สยาม�” เป็นประเทศ 
“ไทย�” และประกาศใหว้นัที ่24 มถิุนายนของทกุปีเป็น “วนัชาต�ิ” ของประเทศไทย3  

เปลีย่นวนัขึน้ปีใหม่จาก วนัที ่ 1 เมษายน เป็นวนัที ่ 1 มกราคมของทกุปี เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัหลกัสากล โดยเริม่เปลีย่นในปี พ.ศ. 2484 ท าให ้ ปี พ.ศ. 2483 มเีพยีง 9 เดอืน 
เป็นตน้ 
 

                                                             
3 จอมพลสฤษดิ ์ธนะรชัต ์ยกเลกิวนัชาต ิเมื่อ พ.ศ. 2503 
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ภาพที ่100   อนุสาวรยีป์ระชาธปิไตย ถนนราชด าเนิน กรุงเทพฯ 
ทีม่า: http://www.sujitwongthes.com/suvarnabhumi/2012/06/suvarnabhumi-society-
culture-25062555/ อา้งจาก ชาญวทิย ์ เกษตรศริ,ิ จากสยามเป็นไทย นามนัน้ส าคญัไฉน? 
(กรุงเทพฯ: มตชิน, 2548), 18 – 19. 
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นอกการเปลีย่นแปลงทางสงัคม วฒันธรรมตา่งๆ หลงัจากการเปลีย่นแปลงการ
ปกครอง 2475 แลว้ งานดา้นสถาปตัยกรรมกเ็ป็นอกีส่วนทีไ่ดร้บัผลจากโครงสรา้งทางสงัคมที่
เปลีย่นไปท าใหมุ้มมองและความคดิทีส่ือ่ออกมาในงานสถาปตัยกรรมปรบัเปลีย่นตามไปดว้ย 
เพื่อรองรบักบัแนวคดิความเสมอภาค งานสถาปตัยกรรมหลงัการเปลีย่นแปลงการปกครองจงึ
ปฏเิสธงานรูปแบบประเพณทีีส่ื่อถงึชนชัน้ และยอมรบัเอาสถาปตัยกรรมแบบทนัสมยั ซึ่งเป็นที่
นิยมในสงัคมโลก และยงัตอบรบักบัแนวความคดิความทางประชาธปิไตย ในรูปแบบเรยีบเกลีย้ง 
ลดทอนรายละเอยีดในการประดบัตกแต่งลง หรอืการสรา้งอนุสาวรยีต์่างๆ และพานรฐัธรรมนูญ
ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์แทนความเสมอภาคและระบอบประชาธปิไตย4 และดว้ยวสัดุทีน่ิยมใชค้อื
ปนูซเีมนตจ์งึเอือ้ตอ่งานเหล่านัน้ ชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่ 20 บรรยากาศดา้นอุดมการณ์และตวั
บุคคลในขบวนการต่อตา้นลทัธอิาณานคิมไดเ้ริม่มีการเปลีย่นแปลงอยา่งเหน็ไดช้ดั อนั
เนื่องมาจากผลหลงัจากการท าสงคราม และการปฏวิตั ิท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทางดา้นสงัคม
และเศรษฐกจิ น าไปสู่การปลดปล่อยอาณานิคม ส่วนประเทศอาณานคิมในแถบเอเชยีตะวนัออก
เฉียงใตเ้อง ไม่วา่จะถูกปกครองจากเจ้าอาณานคิมทัง้ทางตรงหรอืทางออ้มไดเ้ริม่ขยบัตวั กระแส
การต่อตา้นการปกครองแบบอาณานคิมเพิม่มากขึน้ไปอกี เนื่องดว้ยแนวทางการเป็นอสิรภาพ
ชดัเจนมากขึน้จากตวัอย่างประเทศทีไ่ดร้บัการปลดปล่อยอาณานคิมไปก่อนหน้านัน้ 

ประเทศทีม่กีารเคลือ่นไหวต่อตา้นเจา้อาณานิคมมาโดยตลอดกค็อืเวยีดนาม อาจ
เนื่องจากเวยีดนามไดถู้กปกครองทางตรงจากเจา้อาณานคิมฝรัง่เศส ส่งผลใหเ้กดิการต่อตา้น
จากชนทอ้งถิน่อย่างต่อเนื่อง และหลงัจากสงครามโลกครัง้ที ่ 1 เวยีดนามผดิหวงัจากการ
เดนิทางไปเรยีกรอ้งเอกราชทีฝ่รัง่เศส แตไ่ดร้บัเอาแนวคดิมารก์ซสิมก์ลบัมา ซึ่งท าใหเ้กดิ
ขบวนการคอมมวินิสตอ์ย่างลบัๆ ขึน้ในเวยีดนาม ด าเนินการเพื่อหลุดพน้จากการตกเป็นอาณา
นิคมของฝรัง่เศส การต่อสูข้องของเวยีดนามอย่างตอ่เนื่องนัน้มผีลท าใหเ้กดิสงครามอนิโดจนี5 
ซึ่งเป็นสงครามทีเ่กดิแยกย่อยอยูห่ลายครัง้6 ค าอธบิายคอืเป็นสงครามของชาวเวยีดนาม
ชาตนิิยมเป็นกลุ่มหลกั เกดิการสูร้บกนัหลายครัง้โดยมคีู่รบฝา่ยตรงขา้มหลายกรณไีม่วา่จะเป็น 
ฝรัง่เศส อเมรกิา และจนี 

                                                             
4 ชาตร ี  ประกตินนทการ, การเมืองและสงัคมในศิลปะสถาปัตยกรรมสยาม

สมยัไทยประยกุต์ ชาตินิยม, 302. 
5 ค าวา่ "อนิโดจนี" เดมิทจีะหมายถงึอนิโดจนีของฝรัง่เศส ซึ่งรวมทัง้รฐัปจัจุบนัของ

เวยีดนาม ลาว และกมัพูชา การใชใ้นปจัจุบนัส่วนใหญ่หมายถงึภูมภิาคทางภูมศิาสตรม์ากกวา่
พืน้ทีท่างการเมอืง 

6 สงครามอนิโดจนีแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ครัง้ ไดแ้ก่ สงครามอนิโดจนีครัง้ที ่1, สงคราม
อนิโดจนีครัง้ที ่2, สงครามเวยีดนาม – กมัพูชา, สงครามอนิโดจนีครัง้ที ่3 
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นอกจากการใชล้ทัธคิอมมวินิสตเ์ป็นเครื่องมอืในการต่อตา้น เพือ่ใหห้ลดุพน้จากเจา้
อาณานิคมแลว้ ในชว่งหลงัสงครามโลกครัง้ที ่ 1 เชน่กนันัน้เองกม็หีลายประเทศตื่นตวักบัลทัธิ
ประชาธปิไตย7 ซึ่งกม็าจากอทิธพิลตะวนัตกเชน่เดยีวกนักบัลทัธคิอมมวินิสต ์ ยงัมอีกีหลาย
ประเทศในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ ทีไ่ดต้ระหนกัถงึความส าเรจ็ของประเทศทีเ่ปลีย่นการ
ปกครองไปใชล้ทัธปิระชาธปิไตยตามแบบตะวนัตก ทีเ่ป็นตวัอย่างใหเ้หน็วา่เป็นลทัธกิาร
ปกครองทีส่มยัใหม่ทีสุ่ดส าหรบัทุกประเทศ และตอกย ้าถงึความนยิมในประเทศทีเ่ดนิไปตาม
ลทัธปิระชาธปิไตย จะเหน็วา่หลงัจากทีฝ่า่ยพนัธมติรไดช้ยัชนะในสงครามโลกครัง้ทีส่องแลว้ ก็
เป็นกลุ่มประเทศทีป่ระสบความส าเรจ็อย่างมาก8 ในกลุ่มเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตเ้องกไ็ดย้อมรบั
เอาลทัธปิระชาธปิไตยดงักลา่วมาใช ้ทัง้อนิโดนเีซยี พม่า และสยาม 
  

                                                             
7 หลงัจากสงครามโลกครัง้ที ่ 1 สิน้สุดลง เกดิการล่มสลายของจกัรวรรดเิก่าแกใ่น

ทวปียุโรป ซึ่งนัน่กส็่งผลใหเ้กดิรฐัชาตจิ านวนมากขึน้แทน ส่วนใหญ่มกีารปกครองในระบอบ
ประชาธปิไตย ถงึแมใ้นชว่งครสิตท์ศวรรษ 1920 ระบอบประชาธปิไตยไดเ้จรญิขึน้ แต่จากผล
พวงสงครามโลกครัง้ที ่ 1 ท าใหเ้ศรษฐกจิโลกตกต ่าอย่างมากท าใหร้ะบอบประชาธปิไตย
หยุดชะงกัลง และในหลายประเทศในแถบยุโรป ละตนิอเมรกิา และเอเชยี ไดเ้ปลีย่นรูปแบบการ
ปกครองเป็นเผดจ็การ ท าใหเ้กดิเป็นฟาสซสิต ์ในนาซเียอรมน ีอติาล ีสเปนและโปรตุเกส 

หลงัจากสงครามโลกครัง้ที ่ 2 สิน้สุดลง เกดิความส าเรจ็ในการสรา้งระบอบ
ประชาธปิไตยในฟากฝา่ยทวปียุโรปตกวนัตก ส่งผลใหเ้กดิการปลดปล่อยอาณานคิม และ
ประเทศเอกราชใหม่ส่วนใหญ่จะสนบัสนุนใหม้กีารปกครองในระบอบประชาธปิไตย ชว่งหนึ่ง
ทศวรรษภายหลงัสงครามโลกครัง้ที ่ 2 ชาตติะวนัตกทีป่กครองในระบอบประชาธปิไตยส่วนใหญ่
ไดม้รีะบบเศรษฐกจิแบบผสม และด าเนินการตามรูปแบบรฐัสวสัดกิาร สะทอ้นใหเ้หน็ถงึความ
สอดคลอ้งกนัระหวา่งราษฎรกบัพรรคการเมอืง  

8 จอหน์  แบสตนิ และ แฮรี ่  เจ.  เบน็ดา, ชืน่จติต ์  อ าไพพรรณ และภรณี  
กาญจนษัฐติ ิ ผูแ้ปล, ประวติัศาสตรเ์อเชียตะวนัออกเฉียงใต้สมยัใหม่ : ลทัธิอาณานิคม 
ลทัธิชาตินิยม และการสลายตวัของลทัธิอาณานิคม (A History of Modern Southeast 
Asia : Colonialism, Nationalism, and Decolonization), พมิพค์รัง้ที ่ 2 (กรุงเทพฯ: 
ส านกัพมิพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ 2529), 195. 
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อีสานกบัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 พ.ศ. 2482 – 2488 
หลงัจากสงครามโลกครัง้ที ่ 2 ไดเ้กดิการต่อสูท้างดา้นอดุมการณ์ระหวา่ง

ประชาธปิไตยกบัคอมมวินสิต ์ ในชว่งสงครามเยน็9 โดยชาตติะวนัตกไดใ้ชล้ทัธปิระชาธปิไตยนี้
เป็นขอ้อา้งในระหวา่งสงครามเยน็ โดยมกีารท าสงครามผา่นสงครามตวัแทน ซึ่งหนึ่งในนัน้คอื
สงครามเวยีดนาม พ.ศ. 2500 - 2518 (ค.ศ. 1957 – 1975) อนัเป็นสงครามย่อย 1 ใน 4 ที่
เกดิขึน้ในสงครามอนิโดจนี จงึอาจสรุปไดว้า่ ประชาธปิไตยในยุโรปตะวนัออกภายหลงั
สงครามโลกครัง้ทีส่อง เกดิจากกระบอกปืน หรอือ านาจของเงนิทัง้สิน้ อนัเป็นการแสดงใหเ้หน็
ถงึการเขา้แทรกแซงทางทหาร อนัเป็นการก่อตัง้สถาบนัประชาธปิไตย แต่ไม่ไดเ้กดิขึน้มาจาก
ความตอ้งการของชนส่วนใหญ่ภายในประเทศนัน้ 

เนื่องจากพืน้ทีใ่นแถบเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตท้ีต่กอยูภ่ายใตอ้าณานคิมตะวนัตกนัน้ 
เกดิความไม่สงบอย่างต่อเนื่อง ในเวยีดนามดจูะรุนแรงทีสุ่ดเนื่องจากถูกปกครองทางตรง แต่ใน
กมัพูชาและลาวนัน้ถูกปกครองทางอ้อมจงึไมค่อ่ยมปีฏกิริยิาต่อตา้นฝรัง่เศสมากเท่าใด เมื่อ
ความไม่สงบเกดิขึน้โดยตลอดกย็อ่มมผีูค้นภายในประเทศบางส่วนทีห่ลกีหนีสงคราม  

ผูค้นในเวยีดนามมทีางเลอืกในการหนภียัสงครามออกนอกประเทศ พจิารณาจาก
ภูมปิระเทศแลว้เป็นไปได ้2 ทศิทาง ดงันี้ 

1. เดนิทางขึน้เหนือเขา้สู่ประเทศจนี 
2. เดนิทางมาทางทศิตะวนัตกเขา้พืน้ทีภ่าคอสีานของสยาม  

เสน้ทางที ่ 2 นี้จะเป็นวธิทีีช่าวเวยีดนามเลอืกมากกวา่เสน้ทางแรก ดว้ยภูมปิระเทศ
นัน่เองทีบ่งัคบัใหช้าวเวยีดนามจ าเป็นตอ้งเดนิทางมาทางทศิตะวนัตกของประเทศ ดว้ยลกัษณะ
ประเทศเวยีดนามทีม่คีวามแคบและยาวจากเหนือลงใตเ้สน้ทางที ่1 คอืการหนีเขา้สู่ประเทศจนีมี
อาณาเขตตดิตอ่น้อย ดว้ยเป็นดา้นสัน้ของประเทศ ส่วนเสน้ทางที ่ 2 มมีากเพราะลกัษณะภูมิ
ประเทศของเวยีดนามมคีวามยาวจากเหนอืลงใต ้ฉะนัน้การเดนิทางออกจากประเทศและมุ่งสูท่ศิ
ตะวนัตกของประเทศมมีากตามไปดว้ย โดยอาณาเขตเวยีดนามนัน้ตดิกบัลาวและกมัพูชา ทัง้
สองประเทศนัน้ต่างกเ็ป็นอาณานิคมของฝรัง่เศสเชน่กนั การจะเลอืกตัง้หลกัทีส่องประเทศ
ดงักล่าวดูจะเป็นโอกาสทีเ่สีย่งไม่ปลอดภยั ฉะนัน้พืน้ทีล่ าดบัถดัมาคอือสีานอนัตอ้งขา้มแมน่ ้า
โขงและปลอดจากอาณานคิมของฝรัง่เศส จงึเป็นทางเลอืกของผูห้ลบหนจีากภยัสงคราม 
                                                             

9 สงครามเยน็ (Cold War) พ.ศ. 2490 – 2534 เป็นการต่อสูก้นัระหวา่งกลุ่มประเทศ 
2 กลุ่ม ทีม่อีุดมการณ์ทางการเมอืงและระบอบการเมอืงตา่งกนั เกดิขึน้ในชว่งหลงัสงครามโลก
ครัง้ที ่ 2 ฝา่ยหนึ่งคอืสหภาพโซเวยีต เรยีกวา่ค่ายตะวนัออกซึ่งปกครองดว้ยระบอบคอมมวินสิต ์
อกีฝา่ยหนึ่ง คอื สหรฐัอเมรกิาและกลุม่พนัธมติร เรยีกวา่ค่ายตะวนัตกซึ่งปกครองดว้ยระบอบ
เสรปีระชาธปิไตย ซึ่งในชว่งเวลาดงักล่าวทัง้สองฝา่ยไดแ้ขง่ขนัในดา้นการสะสมอาวธุ 
เทคโนโลยอีวกาศ การจารกรรม เศรษฐกจิ และท าสงครามผา่นสงครามตวัแทน 
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ปจัจยัภายในประเทศ สยามเองอยู่ในกระแสสงัคมโลก ดงัจะเหน็วา่รชักาลที ่7 เองก็
ทรงมแีนวทางน าประเทศเขา้สู่ประชาธปิไตย โดยมแีนวคดินี้ชดัเจนมาตัง้แต่รชักาลที ่ 6 ซึ่ง
พระองคท์รงส่งเสรมิโดยการวางพืน้ฐานดา้นการศกึษากบัประชาชนในประเทศอย่างชดัเจน 
ปจัจยัเร่งเรา้ทีน่ าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงการปกครองคอืประชาชนผูท้ีไ่ดร้บัการศกึษาจาก
ต่างประเทศ (คณะราษฎร) 

ถงึแมว้า่สยามไมไ่ดต้กเป็นอาณานิคมของประเทศใด ซึ่งกไ็ม่น่าจะมสี่วนเกีย่วขอ้ง
หรอืมปีญัหากบัประเทศต่างๆ แต่แทท้ีจ่รงิแลว้ในประวตัศิาสตรน์ัน้เผยใหเ้หน็ผลกระทบโดยตรง
อนัเกดิขึน้กบัสยาม ในชว่งหลงัสงครามโลกครัง้ที ่ 1 จนสงครามโลกครัง้ที ่ 2 เรื่อยมานัน้มกีาร
ทวงคนืพืน้ทีข่องประเทศอาณานคิมโดยมาก และพฒันาต่อเนื่องเป็นการระบุเขตแดนใหช้ดัเจน
แน่นอน แต่เนื่องจากบรเิวณพืน้ทีแ่ถบชายขอบพระราชอาณาเขตของสยามไม่มคีวามชดัเจน
ของเขตแดน รวมทัง้การตกลงทีย่งัไม่ลงตวัเรื่องแผน่ดนินัน้เป็นของสยามหรอืเป็นของประเทศ
อาณานิคมกนัแน่ ปญัหาทีค่า้งคานัน้ด าเนนิมากระทัง่กอ่นชว่งสงครามโลกครัง้ทีส่อง ในสมยั
จอมพล ป. พบิูลสงครามไดเ้กดิสงครามระหวา่งไทยกบัฝรัง่เศสจากปญัหาพรมแดนดงักล่าว 
โดยฝรัง่เศสไม่ยอมตกลงทีจ่ะใชร้่องน ้าลกึในแมน่ ้าโขงเป็นหลกัเกณฑใ์ชแ้ทนเสน้เขตแดน การ
รบไดเ้ริม่ขึน้ในเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2483 เมื่อฝรัง่เศสส่งเครือ่งบนิมาทิง้ระเบดิเมอืง
นครพนม และฝรัง่เศสโจมตไีทยทางอรญัประเทศ รฐับาล จอมพล ป. ส่งทหารไทยเขา้ไปในอนิ
โดจนีทางดา้นเขมร แต่ในทีสุ่ดญี่ปุน่เสนอตวัเขา้ไกล่เกลีย่ จนมกีารส่งผูแ้ทนไปลงนามอนุสญัญา
โตเกยีว เมือ่วนัที ่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 ในครัง้นัน้ไทยไดด้นิแดนฝ ัง่ขวาแมน่ ้าโขงคนื 
รวมทัง้ทางใตต้รงขา้มปากเซ คอื แขวงจมัปาศกัดิ ์ และดนิแดนในเขมรทีเ่สยีใหฝ้รัง่เศสไปเมือ่ปี 
พ.ศ. 2450 กลบัคนืมาดว้ย และในวนัที ่ 24 มถิุนายน พ.ศ. 2484 พลเอกพระยาพหลพล
พยุหเสนา ไดเ้ป็นผูว้างศลิาฤกษก์่อสรา้ง อนุสาวรยีช์ยัสมรภูม ิ เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานระลกึถงึ
ชยัชนะของไทยตอ่ฝรัง่เศส และ 1 ปีต่อมา จอมพล ป.พบิูลสงคราม เป็นผูก้ระท าพธิเีปิดเมือ่
วนัที ่24 มถิุนายน พ.ศ. 2485 

สยามเองทีไ่ดเ้ป็นส่วนหนึ่งในกระแสโลกดา้นสงครามมาตลอด ตัง้แต่เมื่อครัง้
สงครามโลกครัง้ที ่1 จนความเขม้ขน้ไดม้ารวมอยู่ในโซนเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตอ้ย่างเวยีดนาม
รวมไปถงึในพืน้ทีอ่สีานของสยามเองดว้ยแสดงใหเ้หน็วา่สยามไดพ้วัพนัอยู่กบัอุดมการณ์ทาง
การเมอืงระหวา่งลทัธปิระชาธปิไตยและลทัธคิอมมวินิสตต์ามพลวตัของกระแสโลก อยา่งในตอน
ปลายทศวรรษ 1920 หมู่ชนชัน้น า ไม่วา่จะเป็นเจา้นาย รวมไปถงึชนคนธรรมดาทีม่คีวามรู้
ความสามารถมโีอกาสไปรบัการศกึษาจากโลกตะวนัตก ไดซ้มึซบัเอาอดุมการณ์ทีต่่างไปจาก
เดมิ ไดเ้หน็โลกทีก่วา้งขึน้ เหน็ทศิทางการเปลีย่นแปลงของโลกทัง้สงัคมและเศรษฐกจิ ซึ่ง
เป็นไปอย่างรวดเรว็ 

ผูท้ีจ่บการศกึษาจากต่างประเทศทีก่ลบัมาเป็นขา้ราชการและนายทหารหนุ่มๆ ของ
ไทย ไดเ้ริม่แสดงความไม่พอใจในการปกครองแบบสมบูรณาญาสทิธริาชย ์ ซึ่งเจา้นายเชือ้พระ
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วงศท์ัง้หลายผกูขาดหน้าทีก่ารงานทีต่อ้งใชก้ารตดัสนิใจ ซึ่งมีลกัษณะกดีกนัไม่ใหผู้ท้ีม่กีารศกึษา
ดเีทยีบเท่าหรอืกระทัง่ดกีวา่เจา้นายทัง้หลายนัน้ ไดอ้ยูใ่นต าแหน่งทีสู่งไปกวา่เจา้นายเชือ้พระ
วงศ ์ ในทีสุ่ดในปี พ.ศ. 2475 นกัปฏริูปทัง้หลายซึ่งทัง้หมดเป็นสามญัชนอย่างแทจ้รงิ ไดท้ าการ
ปฏวิตัโิดยไม่เสยีเลอืดเสยีเนื้อแตอ่ย่างใด ไดบ้งัคบัใหก้ษตัรยิต์กลงเปลีย่นแปลงการปกครอง
จากระบอบสมบูรณายาสทิธริาชยเ์ป็นระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุข 
โดยสถานะของกษตัรยิอ์ยู่ใตร้ฐัธรรมนูญ ซึ่งความจรงิแลว้รฐัธรรมนูญนัน้อยู่ภายใตก้ารควบคมุ
ของทหารนัน่เอง เมือ่รวมกนัจดัใหม้กีารปกครองแบบระบบอ านาจนยิม (authoritarian regime) 
ซึ่งสนบัสนุนกษตัรยิแ์ต่เพยีงในนาม พวกทีเ่คยมอี านาจมาแต่ก่อนกก็ลายเป็นเสมอืนหลกัตอ
ของรฐัสมยัใหมน่ี้เท่านัน้10  

การต่อต้านสยามท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ีภาคอีสานในปี พ.ศ. 2481 – ปัจจบุนั 
1. พ.ศ. 2483 เกิดกบฏหมอล าโสภา เพื่อต่อตา้นการเกบ็ภาษแีละการศกึษาจาก

ภาครฐั เกดิขึน้ทีเ่มอืงขอนแก่น 
2. พ.ศ. 2502 เกิดกบฏนายศิลา โดยนายศลิา  วงศส์นิ อา้งตนเป็นพระศรอีารยิ ์มี

มนตด์ า ไสยศาสตร ์คนเลื่อมใส เกดิขึน้ทีเ่มอืงอุบลราชธาน ี
3. มกีารน ากบฏโดยชนชัน้สงูทีสู่ญเสยีอ านาจไป เนื่องจากการเปลีย่นแปลงการ

ปกครองดว้ย จากกบฏทีเ่กดิขึน้นัน้ในระดบัชาวบา้นยงัคงเป็นไปตามแนวทางเดมิคอืการอา้งตน
เป็นผูว้เิศษจากผูอ้า้งตนเป็นพระสงฆ ์ สามารถอธบิายถงึความเชือ่ ค่านิยมของประชากรในแถบ
อสีาน ทีย่งัคงยดึมัน่ในพระสงฆใ์นแง่ศรทัธา และหวงัพึง่เพือ่ใหไ้ดช้วีติทีด่ขี ึน้ 

สภาวการณ์ด้านศาสนาและสถาปัตยกรรมทางพทุธศาสนาในอบุลราชธานีในปี พ.ศ. 
2481 – ปัจจบุนั 

ในยุคสมบูรณาญาสทิธริาชตัง้แต่รชักาลที ่ 5 เป็นตน้มา มพีระสงัฆราชมาจาก
ธรรมยุตกินกิายตลอด เมื่อเปลีย่นแปลงการปกครอง 2475 จงึมพีระหนุ่มหวักา้วหน้าในยคุนัน้ที่
เรยีกวา่ คณะปฏสิงัขรณ์ ตอ้งการเปลีย่นแปลงการปกครองคณะสงฆใ์หเ้ป็นประชาธปิไตย จงึ
เขา้ไปหานายปรดี ีพนมยงค ์ ท าใหเ้กดิ พ.ร.บ.สงฆ ์ ทีเ่ป็นประชาธปิไตยในปี 2484 จากเดมิที่
เป็นระบบมหาเถระสมาคมทีร่ชักาลที ่ 5 ตัง้ขึน้ เปลีย่นเป็นระบบสงัฆสภาทีเ่ลยีนแบบการ
ปกครองของรฐั11 โดยคณะปฏสิงัขรณ์มพีระมหานิกายเป็นแกนน า12 พระราชบญัญตัคิณะสงฆ์

                                                             
10 เรื่องเดยีวกนั, หน้า 114 – 115. 
11 กฤษฎา  ศภุวรรธนะกุล, ยอ้นรอยอดตีรอยรา้ว “มหานิกาย-ธรรมยุต”ิ กรณตีัง้

สงัฆราช-แนะเลกิกฎหมายสงฆ,์ ศนูยข์า่ว TCIJว: 25 พฤศจกิายน 2556  
(http://tcijthai.com/tcijthainews/view.php?ids=3463) 
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พุทธศกัราช 2484 ทีต่ราขึน้นี้ เกดิขึน้ในสมยัการด ารงต าแหน่งนายกรฐัมนตรขีอง จอมพล ป.  
พบิูลสงคราม 

เมื่อเปลีย่นแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 วงการพระสงฆอ์สีาน ซึ่งเดมิมี
บทบาทต่อคณะสงฆใ์นประเทศเป็นอย่างมาก ถอืเป็นผูน้ าของคณะสงฆใ์นประเทศกลุม่หนึ่งเลย 
และเมื่อการปกครองในประเทศเปลีย่นไป ผลกระทบย่อมส่งตรงตอ่คณะสงฆใ์นภาคอสีาน
แน่นอน และสามารถพจิารณาไดจ้ากปฏกิริยิาของผูน้ าศาสนาแถบอสีานเองนัน้ไดเ้ปลีย่นท่าที
ไปอย่างมาก 

บทบาทพระสงฆธ์รรมยติุกนิกายในอบุลราชธานี ยคุท่ี 3 
สบืเนื่องตัง้แต่การเรยีกรอ้งประชาธปิไตยในชว่งปี พ.ศ. 2470 บทบาทของสงฆ์

ธรรมยุตกินกิายเริม่เปลีย่นไป อทิธพิลเริม่ลดน้อยลงจงึไดห้นัไปรบัพระธรรมยุตกินิกายสายวดั
ปา่ทีเ่คยปฏเิสธกลบัรบัเขา้ร่วมเป็นธรรมยุตกินกิายดงัเดมิ หลงัจากนัน้มาในปี พ.ศ. 2484 ตรา
พระราชบญัญตัคิณะสงฆ ์ ทีม่ลีกัษณะคลา้ยการปกครองประเทศ ท าใหท้ัง้พระมหานิกายและ
ธรรมยุตกินกิายเขา้มามบีทบาทในการปกครองคณะสงฆใ์นไทย ซึ่งนบัวา่พระธรรมยุตกินิกาย
ถูกลดบทบาทลงจากแต่ก่อน ซึ่งพระสายวดัปา่เองกลบัไดร้บัแรงศรทัธาจากผูค้นเพิม่มากขึน้ 
และมากขึน้ทัว่ทัง้ประเทศ รวมทัง้มตีา่งชาตมิาร่วมฝึกปฏบิตัดิว้ย บทบาทในลกัษณะนี้ต่างไป
จากเดมิโดยสิน้เชงิ เดมิทีพ่ระธรรมยุตตอบรบันโยบายของพระมหากษตัรยิใ์นระบอบสม
บูรณาญาสทิธริาช เพื่อประโยชน์ดา้นการเมอืงการปกครองอยา่งดโีดยตลอด ดงันัน้เมื่อ
เปลีย่นแปลงการปกครอง พระมหากษตัรยิไ์ม่ไดอ้ยู่ในต าแหน่งทีม่อี านาจการปกครองเชน่เดมิ 
พระธรรมยุตกินิกายสายเดมิจงึถูกลดบทบาทหน้าทีล่ง ในขณะทีพ่ระมหานิกายไดม้บีทบาท
หน้าทีใ่นการปกครองคณะสงฆเ์พิม่ขึน้ บทบาทของพระธรรมยุตกินิกายสายวดัปา่จงึไดม้ี
บทบาทเด่นชดั ซึ่งแสดงความไม่ยุ่งเกีย่วกบัการเมอืงการปกครอง จะเน้นบทบาทในดา้นการฝึก
จติสมาธใิหก้บัประชาชนทีส่นใจ รวมทัง้พระภกิษุทีอุ่ปสมบทเพื่อปฏบิตั ิถอืเป็นบทบาททีร่องรบั
ดา้นจติวญิญาณไม่เกีย่วกบัการปกครองใด การทีพ่ระธรรมยุตกิานิกายสายวดัปา่สามารถ
แสดงออกอยา่งนี้ไดอ้าจเนื่องดว้ยสถานการณ์ในยุคนี้ไมม่ปีญัหาในเรื่องความเป็นคนไทยดงัเกา่
ก่อน เขา้สูยุ่ควตัถุนิยมผูค้นจงึหนัมาฝึกจติใหด้ ารงอยู่ในยุคสมยัใหม่เชน่นี้ได้ 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                               
12 กติริตัน์ สหีบณัฑ,์ “ธรรมยุตกินิกายในภาคอสีาน(2394-2476),” ศิลปวฒันธรรม

(), 103. 
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สถาปัตยกรรมธรรมยติุกนิกายในอบุลราชธานี ยคุท่ี 3 
ถงึแมพ้ระธรรมยุตกินิกายสายวดัปา่ในอุบลราชธานีจะมบีทบาทส าคญัอย่างมาก แต่

ดา้นสถาปตัยกรรมไม่มคีวามชดัเจนและต่อเนื่องกบัพระธรรมยุตกินิกายในยุคก่อน ดงันัน้จงึหนั
มาพจิารณาวดัธรรมยุตกินิกายเดมิทีอ่ยู่ในเมอืงอุบลราชธานีนัน้เป็นไปในทศิทางใด 

เนื่องจากจอมพล ป. พบิูลสงครามก าหนดมาตรการรฐันิยม13 มลีกัษณะดงัทีจ่อมพล 
ป. พบิูลสงครามกล่าวไวใ้นสนุทรพจน์ ในวนัชาต ิวนัที ่24 มถิุนายน พ.ศ. 2482 ความวา่  

รฐันยิมมลีกัษณะละมา้ยคลา้ยคลงึกบัจรรยามารยาทของอารยชนจะพงึปฏบิตันิัน่เอง ใน
การทีจ่ะท าใหช้าตไิทยเจรญิกา้วหน้าดุจเดยีวกบัอารยประเทศ และใหก้ารปกครอง
ระบอบประชาธปิไตยวฒันาถาวรสบืไป กบัใหป้ระชาชนพลเมอืงมคีุณสมบตัเิป็นทีน่ยิม
ชมชอบอย่างชาตอิืน่เขาโดยสมบูรณ์ จ าเป็นตอ้งมปีระเพณีนยิมประจ าชาตขิ ึน้ เพือ่เป็น
หลกัแหง่ความมัน่คงของประเทศชาต ิ 

จากลกัษณะรฐันิยมทีไ่ดร้ะบุไวด้งักลา่วเป็นรูปแบบของความพยายามเป็นอนัหนึ่ง
อนัเดยีวกนั จงึตอ้งก าหนดวถิชีวีติของคนใจชาตใิหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีว ซึ่งส่งผลต่ออุโบสถที่
ถอืวา่เป็นสถาปตัยกรรมทีส่ าคญัทีส่ดุของพุทธศาสนาในยคุสมยั อนัเป็นสิง่ทีส่ามารถแสดง
ออกเป็นรูปธรรมชดัเจน จอมพล ป. พบิูลสงคราม จงึไดใ้หก้รมศลิปากร โดยพระพรหมพจิติร
ออกแบบอุโบสถเพือ่ก าหนดเป็นมาตรฐานใหอ้โุบสถทีจ่ะก่อสรา้งตอ่ไปใหเ้ป็นลกัษณะ
สถาปตัยกรรมแบบเดยีวกนั แสดงออกถงึสถาปตัยกรรมไทยตามแบบทีเ่ป็นมาตรฐาน 3 แบบ 
เรยีกวา่โบสถแ์บบ ก. ข. ค. (ภาพที ่101, 102, 103) ใชเ้ป็นตน้แบบใหแ้ก่วดัในประเทศไทย ท า
ใหง้านสถาปตัยกรรมในพืน้ทีช่นบทหยดุลง งานอุโบสถอยา่งวดัสุปฏันารามกเ็ชน่กนั  แต่เมื่อ
ผา่นไประยะเวลาหนึ่ง การก าหนดมาตรฐานนัน้เบาบางลง เป็นเพยีงค่านิยมก าหนดกรอบในการ
สรา้งอุโบสถอยา่งกวา้งๆ คอืการสรา้งอุโบสถอย่างกรุงเทพฯ เท่านัน้ ดงันัน้ในชัน้หลงัมาอุโบสถ
ในวดัธรรมยุตกินิกายในอุบลราชธาน ี จงึมสีญัญาณบางอย่างสบืเนื่องกบัอุโบสถวดัสุปฏันาราม
ซึ่งถอืเป็นตน้แบบ และเป็นตวัแทนของธรรมยตุกินิกายในอุบลราชธานี ความสบืเนื่องดงักลา่ว
สามารถแบ่งยอ่ยออกได ้ 2 ลกัษณะคอื การใชส้ญัลกัษณ์เจดยีท์รงระฆงัแทนความเป็น
ธรรมยุตกินกิาย และการเลอืกองคป์ระกอบในอุโบสถวดัสุปฏันารามสือ่ถงึธรรมยุตกินกิายทีว่ดัสุ
ปฏันารามเป็นตน้แบบ มรีายละเอยีดดงันี้   

 

                                                             
13 สุวภิา จ าปาวลัย,์ วรลญัจก ์บุญยสุรตัน์ และสุรชยั จงจติงาม, รายงานฉบบั

สมบูรณ์ ผลกระทบทางวฒันธรรมจากรปูแบบ “พระอโุบสถเพ่ือท าแบบก่อสร้าง
ต่างจงัหวดั” ในเขตอ าเภอเมืองแพร่ ( เชยีงใหม่: มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่, 2550),12.  
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ภาพที ่101   อุโบสถมาตรฐานแบบ ก. 
ทีม่า: สุวภิา จ าปาวลัย,์ รายงานฉบบัสมบูรณ์ผลกระทบทางวฒันธรรมจากรปูแบบ "พระ
อโุบสถเพ่ือท าแบบก่อสร้างต่างจงัหวดั" ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัแพร่ (เชยีงใหม่: 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่, 2550), 15. 

 

 
 

ภาพที ่102   อุโบสถมาตรฐานแบบ ข. 
ทีม่า: สุวภิา จ าปาวลัย,์ รายงานฉบบัสมบูรณ์ผลกระทบทางวฒันธรรมจากรปูแบบ "พระ
อโุบสถเพ่ือท าแบบก่อสร้างต่างจงัหวดั" ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัแพร่ (เชยีงใหม่: 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่, 2550), 16. 
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ภาพที ่103   อุโบสถมาตรฐานแบบ ค. 
ทีม่า: สุวภิา จ าปาวลัย,์ รายงานฉบบัสมบูรณ์ผลกระทบทางวฒันธรรมจากรปูแบบ "พระ
อโุบสถเพ่ือท าแบบก่อสร้างต่างจงัหวดั" ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัแพร่ (เชยีงใหม่: 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่, 2550), 17. 

 
1. การใช้สญัลกัษณ์เจดียท์รงระฆงัแทนความเป็นธรรมยติุกนิกาย 

1.1  วดัศรีอบุลรตันาราม (วดัศรีทอง) 
เป็นวดัธรรมยุตกินิกายสรา้งขึน้ในเมอืงอุบลราชธานี ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2390 

อุโบสถ (สมิ) หลงัเดมิได้ทรุดโทรมลง อุโบสถหลงัใหมจ่งึถูกสรา้งขึน้โดยเอาอยา่งอุโบสถวดั
เบญจมบพติร บรเิวณหน้าบนัในดา้นทศิตะวนัออก – ตะวนัตก ตกแต่งดว้ยเจดยี์ทรงระฆงั สวน
ภายในพระอุโบสถมกีารวาดภาพเจดยีใ์นประเทศไทยอยู่บรเิวณชอ่งดา้นในตวัอุโบสถ ลกัษณะ
ถอดแบบมาจากวดัเบญจมบพติรไม่ผดิ เป็นแนวคดิคลา้ยพพิธิภณัฑท์ีร่วบรวมเจดยีส์ าคญัใน
ประเทศไทย เพือ่ใหป้ระชาชนไดท้ีเ่ขา้มาในอุโบสถไดเ้หน็สถาปตัยกรรมส าคญัในชาต ิ หน้าบนั
อุโบสถทัง้ดา้นหน้าและหลงัตกแต่งดว้ยเจดยีท์รงระฆงัตามคตอิย่างอุโบสถวดัสุปฏันาราม เพื่อ
แสดงสญัลกัษณ์ความเป็นวดัธรรมยุตกินกิายในจงัหวดัอุบลราชธานี  
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ภาพที ่104  ดา้นหน้าอุโบสถหลงัใหม่วดัศรทีอง อ าเภอเมอืง จงัหวดัอุบลราชธานี 
ทีม่า : http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=572565&page=833 
 

 

ภาพที ่105  ดา้นหลงัอุโบสถหลงัใหม่วดัศรทีอง อ าเภอเมอืง จงัหวดัอุบลราชธานี 
ทีม่า: ภาพถ่ายจากการส ารวจพืน้ที,่ 3 มกราคม พ.ศ. 2554 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



232 

 

 

 

ภาพที ่106  พืน้ทีภ่ายในอุโบสถวดัศรทีอง วาดเจดยีส์ าคญัในประเทศไทยในแต่ละซุ้ม 
ทีม่า: บน ภาพถ่ายจากการส ารวจพืน้ที,่ 3 มกราคม พ.ศ. 2554 
        ล่าง http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=572565&page=833 
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แผนผงัวดัศรอีุบลรตันาราม (วดัศรทีอง) คลา้ยสีเ่หลีย่มจตัุรสัตดิถนนทุกดา้น วดัหนั

หน้าไปดา้นทศิตะวนัออกมปีระตูทางเขา้อยูก่ึง่กลาง ประตูทางเขา้อกีทางอยูด่า้นทศิใต้เยือ้งมา

ดา้นหน้า ถนนทางเขา้ดา้นขา้งตดักบัถนนทางเขา้ดา้นหน้าในต าแหน่งกึง่กลางเยือ้งมาดา้นหน้า

ประมาณ 1 ใน 3 ส่วน โดยดา้นหลงัเป็นส่วนของโรงเรยีน โดยแยกออกเป็นโรงเรยีนราษฎร์ดา้น

ทศิเหนือและโรงเรยีนสงฆซ์ึง่มหีมู่กุฏทิีพ่กัสงฆอ์ยู่ทศิใต ้ พืน้ทีท่ีเ่หลอืดา้นหน้าทางทศิเหนอืของ

วดัเป็นเขตสงัฆาวาส อุโบสถวางขนานกบัศาลาการเปรยีญวางอยู่ในต าแหน่งกึง่กลางวดั โดยมี

ถนนทางเขา้จากดา้นหน้าตดัผา่นกลาง อาคารภายในวดัวางแนวตะวนัออก – ตะวนัตก  

 

 
 
แผนผงัที ่11  แผนผงัวดัศรอีุบลรตันาราม (วดัศรทีอง) อ าเภอเมอืง จงัหวดัอุบลราชธานี 

 

  

อุโบสถ 

ศาลาการเปรยีญ หอระฆงั 

หอระฆงั 

โรงเรยีนราษฎร ์

โรงเรยีนสงฆ ์

เขตสงัฆาวาส 

สนาม 
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1.2  วดัศรีเทพประดิษฐาราม 
เป็นวดัธรรมยุตกินิกายส าคญัในจงัหวดันครพนม ตัง้อยู่ในเขตอ าเภอเมอืง 

สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2402 อุโบสถหลงัใหม่มรีูปแบบอย่างรตันโกสนิทร ์ ตกแต่งหน้าบนัดว้ยเจดยี์
ทรงระฆงั สนันิษฐานวา่ไดร้บัคตกิารสือ่สญัลกัษณ์ธรรมยุตกินิกายดว้ยการประดบัเจดยีท์รง
ระฆงัทีห่น้าบนันี้จากพระอุโบสถวดัสุปฏันารามวรวหิาร 
 

 
 

ภาพที ่107  อุโบสถหลงัใหม่ วดัศรเีทพประดษิฐาราม อ าเภอเมอืง จงัหวดันครพนม 
ทีม่า: http://menroom7.wordpress.com/ 
 

1.3  วดัป่าแสนส าราญ 
เป็นวดัธรรมยุตกินิกาย ตามค่านิยมสมยัเก่า เมื่อพระเกจอิาจารยท์่านได้

ไปวเิวก ณ ทีแ่ห่งใด มกัมกีารสรา้งวดัในทีท่ีท่่านปฏบิตัวิปิสัสนากรรมฐานนัน้ ทีว่ดัปา่แสน
ส าราญกเ็ชน่กนั ทีว่ดัปา่แสนส าราญไมม่กีารจ าลองเจดยีท์รงระฆงัทีห่น้าบนัพระอุโบสถ แต่มี
การจ าลองเจดยีท์รงระฆงัใหเ้ป็นส่วนประกอบหนึ่งในแผนผงัอุโบสถ รวมไปถงึยอดเสาเลก็ๆ ที่
เป็นก าแพงแกว้ลอ้มรอบพระอุโบสถนัน้มลีกัษณะจ าลองเจดยีท์รงระฆงัดว้ยเชน่กนั ดงันัน้การ
เลอืกใชเ้จดยีท์รงระฆงัเพือ่ใชใ้นการตกแต่งเป็นองคป์ระกอบภายนอกใหผู้ค้นไดเ้หน็ อาจเป็นคติ
การสื่อสญัลกัษณ์เจดยีท์รงระฆงัเพื่อสื่อถงึธรรมยุตกินกิายกเ็ป็นได้ 
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ภาพที ่108  เจดยีท์รงระฆงัยอ่ส่วนถูกบรรจุไว ้ณ มุมหนึ่งในพืน้ทีอุ่โบสถ วดัปา่แสนส าราญ 
อ าเภอวารนิช าราบ จงัหวดัอุบลราชธานี 

ทีม่า: ภาพถ่ายจากการส ารวจพืน้ที,่ 14 กนัยายน พ.ศ. 2554  
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แผนผงัวดัปา่แสนส าราญเป็นสีเ่หลีย่มผนืผา้ ทางเขา้วดัอยู่กึง่กลางดา้นทศิ
ตะวนัออก ผงัวดัแบ่งออกได ้ 2 ส่วนใหญ่ๆ คอืดา้นหลงัเป็นเขตสงัฆาวาสมตีน้ไมม้าก และมหีมู่
กุฏสิงฆก์ระจายอยู่เป็นกลุ่ม ดา้นหน้าเป็นเขตพุทธาวาส บรเิวณกึง่กลางวดัมอีุโบสถวางขนาน
กบัศาลาการเปรยีญ หอระฆงัอยู่แนวเดยีวกบัอโุบสถ พืน้ทีด่า้นหน้าเป็นลานตน้โพธิ ์
 

 

แผนผงัที ่12  แผนผงัวดัปา่แสนส าราญ อ าเภอวารนิช าราบ จงัหวดัอุบลราชธานี 
 

1.3  วดับ้านแคน 
บา้นแคน อ าเภอตาลสมุ จงัหวดัอุบลราชธานี ความส าคญัของหมู่บา้นนี้คอื

เป็นบา้นเกดิของสมเดจ็พระมหาวรีวงศ ์ (ตสิโส  อว้น) รูปแบบสมิเป็นลกัษณะอุโบสถมาตรฐาน 
รายละเอยีดบรเิวณหน้าบนัดา้นทศิตะวนัตก ตกแต่งดว้ยปนูป ัน้รูปเจดยี ์คลา้ยทรงระฆงั ทีฐ่านมี
อกัษร 3 ตวั เป็นค าย่อ ต . ส . อ  ย่อมาจากชือ่ของสมเดจ็พระมหาวรีวงศ ์คอื ตสิโส อว้น เป็น
สื่อเพื่อแสดงออกวา่ประชาชนในพืน้ทีใ่หค้วามเคารพและศรทัธาในตวัทา่นอย่างมาก  

คตกิารตกแต่งหน้าบนัดว้ยการจ าลองเจดยีเ์พื่อเป็นสญัลกัษณ์สื่อถึงสิง่ที่
เคารพ ไดร้บัมาจากอุโบสถวดัสุปฏันารามวรวหิาร ทีต่กแต่งหน้าบนัดว้ยป ัน้ปนูรูปเจดยีท์รง
ระฆงั อนัสื่อถงึธรรมยุตกินิกายทีเ่ป็นพทุธแทด้ัง้เดมิ 

สระน ้า 

เขตสงัฆาวาส 

ตน้โพธิ ์

กุฏเิจา้อาวาส 

เมร ุ
ศาลา 

หมู่กฏุสิงฆ ์

หมู่กุฏสิงฆ ์

หมู่กุฏสิงฆ ์
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ภาพที ่109  อุโบสถ (สมิ) วดับา้นแคน อ าเภอตาลสุม จงัหวดัอุบลราชธานี  
ทีม่า: ภาพถ่ายจากการส ารวจพืน้ที,่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555  
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ภาพที ่110  หน้าบนัดา้นทศิตะวนัออก สมิวดับา้นแคน ตวัยอ่ทีค่าน พ . ธ . ส. 
ทีม่า: ภาพถ่ายจากการส ารวจพืน้ที,่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555 

 

ภาพที ่111  หน้าบนัดา้นทศิตะวนัตก สมิวดับา้นแคน รูปเทพพนม ตวัย่อทีค่าน ค . ค . ส 
ทีม่า: ภาพถ่ายจากการส ารวจพืน้ที,่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555 
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2. การเลือกองคป์ระกอบในอโุบสถวดัสปัุฏนารามเพื่อส่ือถึธรรมยติุกนิกาย
ท่ีวดัสปัุฏนารามเป็นต้นแบบ 

2.1  วดัสระแก้ว 
ตัง้อยู่ตวัอ าเภอพบิูลมงัสาหาร จงัหวดัอุบลราชธานี เป็นวดัทีส่รา้งตัง้แต่ยุค

ที ่ 1 ของธรรมยุตกินิกายในอุบลราชธานี เป็นวดัคู่เมอืงทีส่รา้งขึน้พรอ้มกบัการตัง้เมอืง อุโบสถ
หลงัปจัจุบนัมรูีปแบบรตันโกสนิทร ์ และรบัอทิธพิลจากอุโบสถวดัสุปฏันารามโดยการสรา้ง
ก าแพงแกว้เป็นซุม้เสมารูปตามแบบซุ้มเสมารอบอุโบสถวดัสุปฏันาราม  

 

 
 

ภาพที ่112  ซุ้มเสมารอบในก าแพงแกว้ รอบอุโบสถ วดัสระแกว้ อ าเภอพบิูลมงัสาหาร จงัหวดั
อุบลราชธาน ี
ทีม่า: ภาพถ่ายจากการส ารวจพืน้ที,่ 14 กนัยายน พ.ศ. 2554 
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ซุ้มสมีาวดัสระแกว้มผีงัสีเ่หลีย่มจตัุรสั เรอืนธาตุเจาะชอ่งทัง้ 4 ดา้น เป็นชอ่งเปิด
ตลอดเรอืนธาตุ มมุทีฐ่านของเรอืนธาตุประดบักลบีบวัหงายมมุละกลบี 4 มุม ส่วนยอดมรีะเบยีบ
อย่างซุม้สมีาวดัสุปฏันารามแต่ปรบัเป็นสีเ่หลีย่ม  

 

 

ภาพที ่113  ซุม้เสมารอบในก าแพงแกว้ รอบอโุบสถ วดัสระแกว้ อ าเภอพบิูลมงัสาหาร จงัหวดั
อุบลราชธาน ี
ทีม่า: ภาพถ่ายจากการส ารวจพืน้ที,่ 14 กนัยายน พ.ศ. 2554 
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แผนผงัวดัสระแกว้เกอืบเป็นสีเ่หลีย่มจตัุรสั แตส่ถานทีต่ ัง้วดัอยู่โคง้รมิแม่น ้ามูลพืน้ที่
ดา้นทีต่ดิแม่น ้ามูลจงึตอ้งองิกบัสภาพภูมปิระเทศ ผงัจงึไม่เป็นสมมาตรสมบูรณ์ หน้าวดัอยู่ดา้น
ทศิเหนือมทีางเขา้อยูก่ึง่กลาง ทางเขา้อกีทางอยูก่ึง่กลางดา้นทศิตะวนัตกต่อมาจากถนนใน
ชมุชน อุโบสถตัง้อยู่ตามแนวเหนอื – ใต ้อยู่ประมาณกึง่กลางวดั ศาลาการเปรยีญวางขนานกบั
อุโบสถ และมหีอระฆงัอยูก่ึง่กลางดา้นหน้าระหวา่งอุโบสถกบัศาลาการเปรยีญ มถีนนภายในวดั
ลอ้มรอบพืน้ทีส่่วนกลางเป็นส่วนทีต่ ัง้อุโบสถ หอระฆงั และศาลาการเปรยีญ เขตสงัฆาวาสอยู่
หลงัวดัทศิตะวนัตก ถดักนัในส่วนหลงัวดัทศิตะวนัออกมศีาลาและเมร ุ พืน้ที่ผงัทีเ่กนิเขตจตัรุสั
กวา้งออกไปตามขอบเขตล าน ้ามูลเป็นสวนปา่ ส่วนหน้าวดัเป็นลานวดัซึ่งสามารถเชือ่มตอ่กบั
ลานชมุชนทีอ่ยู่ตดิกบัหน้าวดัสระแกว้ 

 

 

 
แผนผงัที ่13  แผนผงัวดัสระแกว้ อ าเภอพบิูลมงัสาหาร จงัหวดัอุบลราชธานี 
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2.2  วดัเลียบ 
สรา้งขึน้ในปีที ่ 25 ของรชักาลที ่3 คอืปี พ.ศ. 2392 ไม่ปรากฏนามผูส้รา้ง

และถูกปล่อยรา้งไปครัง้หนึ่ง   เดมิวดัเลยีบเป็นวดัมหานิกาย แต่เมื่อครัง้พระอาจารยเ์สารเ์ป็น
เจา้อาวาสไดเ้ขา้รตีกบัธรรมยุตกินิกายในอุบลราชธานี วดัเลยีบจงึเปลีย่นเป็นวดัธรรมยุตกินกิาย 
อุโบสถหลงัปจัจุบนัเป็นรูปแบบอย่างกรุงเทพฯ องคป์ระกอบทีร่บัมาจากวดัสุปฏันารามคอืซุ้ม
เสมารอบพระอุโบสถ รวมถงึการใชฐ้านรบัทวารบาลเฝ้าประตู 

 

 
 

ภาพที ่114  ซุม้เสมารอบในก าแพงแกว้ รอบอโุบสถ วดัเลยีบ อ าเภอเมอืง จงัหวดัอุบลราชธานี 
ทีม่า : ภาพถ่ายจากการส ารวจพืน้ที,่ 3 มกราคม พ.ศ. 2554 

รูปแบบซุ้มก าแพงแกว้รอบอุโบสถ ถอดแบบมาจากซุ้มสมีาทีก่ าแพงแกว้วดัสุปฏันา
ราม คอืทีว่ดัเลยีบนี้ในส่วนเรอืนธาตมุผีงัเป็นวงกลม เจาะชอ่ง 4 ดา้น กรอบชอ่งเป็นลกัษณะโคง้
กรอบหน้านาง ส่วนฐานของเรอืนธาตุประดบัปนูป ัน้คลา้ยบวัหงาย 4 มุม ในชัน้ยอดมชี ัน้เสน้
ลวดทีย่ื่นออกมามากแบ่งส่วนเรอืนธาตุกบัส่วนยอด ยอดเป็นลกัษณะสอบแบบจอมแหและมกีาร
ตกแต่งลวดลายอย่างวดัสุปฏันาราม ซึ่งวดัสุปฏันารามไดล้ดทอนรายละเอยีดจากระเบยีบชัน้
ของปรางคแ์บบรตันโกสนิทรน์ัน่เอง  

ซุ้มทีว่ดัเลยีบไมไ่ดท้ าหน้าทีป่ระดษิฐานใบเสมา เป็นซุม้เพือ่ตกแต่งเป็นระยะของ
ก าแพงแกว้เทา่นัน้ 

   ส
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ภาพที ่115  ซุม้เสมารอบในก าแพงแกว้ รอบอโุบสถ วดัเลยีบ อ าเภอเมอืง จงัหวดัอุบลราชธานี 
ทีม่า: ภาพถ่ายจากการส ารวจพืน้ที,่ 3 มกราคม พ.ศ. 2554 

รูปแบบของฐานรบัทวารบาล ลกัษณะอทิธพิลจากอุโบสถวดัสปฏันาราม คอืการ
สรา้งแท่นเพือ่รบัสงิโตหมอบเฝ้าบนัไดทางขึน้จงึ โดยออกแบบใหส้รา้งตอ่เนื่องยื่นออกมาจาก
ชัน้ฐานระยะเท่าบนัไดของอุโบสถ จงึมรีะเบยีบชัน้ฐานชดุเดยีวกนั ทีว่ดัเลยีบนี้กส็รา้งฐานยื่น
ออกมาระยะเทา่ๆ กบับนัไดดา้นบนแบนเรยีบและมยีกัษ์เป็นทวารบาล (ภาพที ่ 111) และ
อทิธพิลเดยีวกนันัน้กพ็บทีป่ระตูก าแพงแกว้วดัเลยีบ ทีม่มีสีงิหเ์ฝ้าประตู โดยไดย้กชดุฐานทวาร
บาลออกมาตัง้ทีป่ระตูก าแพงแกว้โดยไมม่คีวามต่อเนื่องจากชัน้ฐานอาคารอย่างเดมิ (ภาพที ่
112) แต่เป็นลกัษณะการหยบิเอาองคป์ระกอบบางส่วนมาใช ้
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ภาพที ่116  ฐานระเบยีบเดยีวกบัฐานอุโบสถ ยื่นระยะเท่าบนัได เพื่อเป็นฐานรบัทวารบาลวดั
เลยีบ 

ทีม่า: ภาพถ่ายจากการส ารวจพืน้ที,่ 3 มกราคม พ.ศ. 2554 

 

ภาพที ่117  สงิหเ์ฝ้าประตูตัง้บนฐานตามแนวคดิวดัสุปฏันาราม 
ทีม่า: http://travel.edtguide.com/gallery/130780/612983 
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แผนผงัวดัสระแกว้เป็นผงัสีเ่หลีย่มจตัุรสั มถีนนขนาบขา้งดา้นเหนือและใต ้ ถนน
ภายในวดัตดัผา่กลางจากทางเขา้ดา้นทศิเหนอืตรงสู่ทศิใต ้ อุโบสถอยู่กึง่กลางตัง้ฉากกบัถนนหนั
หน้าไปดา้นตะวนัออก ศาลาการเปรยีญวางขนาบขา้งทางทศิใต ้ ส่วนทศิเหนือมหีอพระ 2 หลงั 
วางคู่กนัหนัหน้าไปดา้นทศิตะวนัออก และมหีอไตรอยูใ่นส่วนเดยีวกนัซึ่งอยู่ตดิกบัเขตสงัฆาวาส  
เขตสงัฆาวาสวางเป็นแนวยาวตลอดดา้นหลงัผงับรเิวณ ดา้นหน้าวดันบัจากถนนกลางวดัเป็น
สนามโล่ง ส่วนบรเิวณดา้นหน้าทางทศิใตเ้ป็นพืน้ทีเ่มรุ และศาลา 
 

 

แผนผงัที ่14  แผนผงัวดัเลยีบ อ าเภอเมอืง จงัหวดัอุบลราชธานี 
 

เมรุ 

ศาลา 

ศาลา 

สนาม 
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2.3  วดัสร่างโศก (วดัศรธีรรมาราม)  
วดัสร่างโศกสรา้งตัง้เป็นธรรมยุตกินิกายตัง้แตยุ่คที ่ 1 ขณะนัน้เมอืงยโสธร

เป็นเมอืงหนึ่งในอุบลราชธาน ี วดัสร่างโศกถถืเป็นก าลงัส าคญัในการเผยแผธ่รรมยุตกินิกายใน
พืน้ที ่ อุโบสถหลงัใหม่มสีญัลกัษณ์สื่อความเชือ่มโยงกบัวดัสุปฏันาราม วดัธรรมยุตกินกิายวดั
แรกในอุบลราชธาน ี ดว้ยการท าฐานและสงิหโ์ดยเลยีนแบบฐานทวารบาลของอุโบสถวดั          
สุปฏันารามวรวหิาร 

 

 

ภาพที ่118  อุโบสถและเจดยีภ์ายในวดัสรา่งโศก (วดัศรธีรรมาราม)  
ทีม่า: ภาพถ่ายจากการส ารวจพืน้ที,่ 10 กนัยายน พ.ศ. 2554 
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ภาพที ่119  สงิโตเฝ้าประตูทัง้ดา้นหน้าและหลงัอุโบสถ วดัสร่างโศก 
ทีม่า: ภาพถ่ายจากการส ารวจพืน้ที,่ 10 กนัยายน พ.ศ. 2554 

 

 

ภาพที ่120  สงิโตเฝ้าประตูอุโบสถ วดัสร่างโศก รูปแบบอย่างวดัสุปฏันาราม 
ทีม่า: ภาพถ่ายจากการส ารวจพืน้ที,่ 10 กนัยายน พ.ศ. 2554 
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สรปุ 
บทบาทพระสงฆธ์รรมยุตกินกิายลดลง เนื่องจากการเปลีย่นแปลงการปกครองส่งผล

ต่อปฏกิริยิาในการปกครองศาสนาดว้ย โดยมพีระมหานิกายเป็นแกนน าใหเ้กดิการปฏิรูปพระ
ศาสนา เนื่องจากพระสงฆธ์รรมยุตในยคุกอ่นหน้านัน้มบีทบาทสูงมาก ทัง้การศาสนาและการ
ปกครองดว้ย 

เมื่อถงึสมยัจอมพล ป.  พบูิลสงคราม ทีพ่ยายามปลูกฝงัความคดิเรือ่งชาตนิยิม ตาม
นโยบายสรา้งชาต ิ ไดส้่งผลกบัศาสนาคารแถบอสีานโดยตรง เนื่องจาก จอมพล ป. ไดส้ัง่ให้
ออกแบบพระอุโบสถแบบมาตรฐาน ก, ข, ค เพื่อใหเ้ป็นแบบแผน (ทหาร เดด็ขาด มกีฎ มี
เกณฑ)์ และใหเ้ป็นไปแบบภาคกลาง (รวมศนูย)์ ลกัษณะวฒันธรรมและงานศลิป์เป็นไปใน
ลกัษณะเดยีวกนั คอืชาตเิดยีวกนั การด าเนนิไปในแนวทางนี้เป็นการท าลายอัตลกัษณ์ทอ้งถิน่ 
ซึ่งตามวถิเีดมินัน้ไดใ้หอ้สิระในการสรา้งงานสถาปตัยกรรม แต่เมื่อมกีารก าหนดขอบเขต 
ก าหนดแบบแผน กเ็ป็นเหมอืนการตดัเสน้ทางพฒันาหรอืด าเนนิไปของสถาปตัยกรรมตามแต่ละ
บรบิทของแต่ละพืน้ที ่ ท าใหง้านชา่งพืน้ถิน่ถูกกลนืหายไป การพฒันาการงานชา่งจงึไม่เป็นไป
ตามปจัจยัปกต ิแต่ถูกก าหนดวางแนวทางท าใหส้ถาปตัยกรรมและวฒันธรรมแบบพืน้ถิน่ชะงกั 

ในชัน้หลงัรูปแบบอุโบสถในอุบลราชธานีและอสีานลว้นมลีกัษณะแบบภาคกลาง แม้
อุโบสถบางหลงัไม่ไดเ้ป็นแบบมาตรฐาน ก, ข, ค แต่ไดส้รา้งเลยีนมาจากอุโบสถในกรุงเทพ 
สญัลกัษณ์ทีแ่สดงความเป็นธรรมยุตกินิกายทีย่งัปรากฏอยู่คอืการตกแต่งหน้าบนัของอุโบสถ
ดว้ยเจดยีท์รงระฆงัซึ่งเป็นแนวคดิถ่ายทอดสญัลกัษณ์ธรรมยุตกินกิายตามแบบอุบลราชธานี ใน
ยุคที ่ 3 นี้ยงัคงใหว้ดัสุปฏันารามเป็นตน้แบบ แลว้หยบิเอาองคป์ระกอบของอุโบสถวดัสุปฏันา
รามมาใชก้บัรูปแบบอุโบสถอย่างกรุงเทพตามค่านิยมในสมยั ใหย้งัแสดงความยดึโยงกบัวดัสุปฏั
นารามวรวหิารทีเ่ป็นตน้ก าเนิดธรรมยุตกินิกายในจงัหวดัอุบลราชธานี และนบัเป็นตน้ก าเนดิวดั
ธรรมยุตกินกิายในอสีาน 
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บทท่ี  8 
 

บทสรปุ 
  

วดัธรรมยุตกินิกายอยู่ในพืน้ทีอุ่บลราชธานนีบัตัง้แต่ก่อตัง้ในปี พ.ศ. 2394 นบัถงึ
ปจัจุบนั ปี พ.ศ. 2557 นบัเป็นเวลากวา่ 163 ปี มปีระเดน็ในเรื่องของบทบาทและลกัษณะงาน
สถาปตัยกรรมเกดิขึน้เป็นทีน่่าสนใจใหท้ าการศกึษา โดยไดต้ัง้ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์
ของการศกึษาไวด้งันี้ 

1. เพื่อศกึษาแผนผงัและรูปแบบวดัธรรมยุตกินกิายในจงัหวดัอุบลราชธานี 
2. เพื่อศกึษาถงึอทิธพิลและปจัจยัทีท่ าใหเ้กดิรูปแบบวดัธรรมยุตกินกิายในจงัหวดั

อุบลราชธาน ี
3. เพื่อศกึษาถงึบทบาทหน้าทีข่องวดัธรรมยุตกินกิายในจงัหวดัอุบลราชธานี 

จากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลและท าการศกึษาสามารถวเิคราะห ์ เพือ่หาค าตอบใหไ้ด้
ดงัความมุ่งหมายและวตัถุประสงคไ์ดด้งันี้ 

1. แผนผงัและรปูแบบวดัธรรมยติุกนิกายในจงัหวดัอบุลราชธานี จาก
การศกึษาขอ้มูลพบวา่วดัธรรมยุตกินิกายในรชักาลที ่ 4 ซึ่งพระองคท์รงเป็นผูก้่อตัง้
ธรรมยุตกินกิายนัน้ พจิารณาแลว้มจีุดเด่นอยู ่ 2 จุด คอืเรือ่งของแผนผงัทีเ่น้นแนวแกนชดัเจน 
กบัการเลอืกใชเ้จดยีท์รงระฆงัเป็นประธานของวดั โดยใช ้2 จุดดงักลา่วพจิารณาเปรยีบเทยีบกบั
วดัธรรมยุตกินิกายในจงัหวดัอุบลราชธานี เป็นผลดงันี้ 

1.1  แผนผงัวดั วดัธรรมยุตกินกิายในกรุงเทพฯ ลว้นมแีผนผงัทีช่ดัเจน อนัเน้น
แนวแกนเป็นส าคญั โดยใหเ้จดยีท์รงระฆงัเป็นประธาน ทีม่รีะเบยีงคดลอ้มรอบองคเ์จดยีน์ัน้ 
ชว่ยขบัเน้นความส าคญัขององคเ์จดยี์ โดยมอีุโบสถวางในแนวแกนดิง่ดา้นหน้าพระเจดยี ์ พรอ้ม
ทัง้วางวหิารไวใ้นแนวแกนนัน้ดว้ยโดยจะวางตามแนวแกนดิง่หรอืแนวขวางกไ็ด้   

เมื่อพจิารณาแผนผงัวดัธรรมยุตกินิกายในจงัหวดัอุบลราชธานี ประเดน็แผนผงัที่
เป็นระเบยีบชดัเจนอย่างธรรมยุตกินกิายในกรุงเทพนัน้ จากการเกบ็ขอ้มูลไม่พบความสบืเนื่อง
ในแนวทางดงักล่าว แผนผงัวดัธรรมยุตกินิกายในอุบลราชธานีไมม่แีนวแกน และไม่มแีบบแผนที่
แน่นอน  
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ตารางรวมแผนผงัวดัธรรมยุตกินกิายทีท่ าการศกึษาในอุบลราชธาน ี
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รายชือ่แผนผงัวดัธรรมยุตกินกิายตามตาราง 
1. แผนผงัวดัสุปฏันารามเมือ่แรกสรา้ง 
2. แผนผงัวดัไชยมงคล อ าเภอเมอืง จงัหวดัอุบลราชธาน ี
3. แผนผงัวดัหอกอ่ง อ าเภอมหาชนะไชย จงัหวดัยโสธร 
4. แผนผงัวดัสุปฏันารามวรวหิาร อ าเภอเมอืง จงัหวดัอุบลราชธานี 
5. แผนผงัวดัสุทศันาราม อ าเภอเมอืง จงัหวดัอุบลราชธานี 
6. แผนผงัวดัสุภรตันาราม (วดับา้นหวาง) อ าเภอวารนิช าราบ จงัหวดัอุบลราชธานี 
7. แผนผงัวดับา้นหนองเป็ด อ าเภอตาลสุม จงัหวดัอุบลราชธานี 
8. แผนผงัวดัศรอีุบลรตันาราม (วดัศรทีอง) อ าเภอเมอืง จงัหวดัอุบลราชธานี 
9. แผนผงัวดัปา่แสนส าราญ อ าเภอวารนิช าราบ จงัหวดัอุบลราชธานี 
10. แผนผงัวดัสระแกว้ อ าเภอพบิูลมงัสาหาร จงัหวดัอุบลราชธานี 
11. แผนผงัวดัเลยีบ อ าเภอเมอืง จงัหวดัอุบลราชธานี 

 
โดยภาพรวม ต าแหน่งการวางอาคารกบัพืน้ทีว่า่ง เมื่อเทยีบปรมิาณแลว้พืน้ทีว่า่ง

มปีรมิาณทีม่ากกวา่ พืน้ทีว่า่งเหล่านัน้มสี่วนทีเ่ป็นลานวดัเพือ่รองกบักจิกรรมของชมุชน ซึ่ง
ถงึแมจ้ะเป็นวดัในเมอืงทีป่จัจุบนัมขีอ้จ ากดัเรือ่งพืน้ที ่ กย็งัคงเหน็ความส าคญัของลานวดัที่
แสดงออกในแผนผงัวดั ซึ่งวดัธรรมยุตกินิกายในเมอืงอุบลราชธานีในอดตีมบีทบาทเกีย่วเนื่อง
กบัการเมอืงการปกครอง โดยทีว่ดัศรทีองและวดัสุปฏันารามไดถู้กทางการฝา่ยปกครองใชเ้ป็น
สถานทีด่ืม่น ้าพพิฒัสตัยา ซึ่งเป็นประเพณทีีถ่กูรือ้ฟ้ืนขึน้ในสมยัรชักาลที ่ 5 เมื่อครัง้กรมหลวง
สรรพสทิธปิระสงคม์าประจ าเป็นขา้หลวงใหญ่มณฑลลาวกาวทีเ่มอืงอุบลราชธานี ไดใ้ชว้ดัศรี
ทองด าเนินการดงักลา่ว ซึ่งนอกจากจะจ ากดัวา่เมอืงอุบลราชธานีแลว้ อกีนยัยะหนึ่งของ
กจิกรรมนี้ครอบคลุมพืน้ทีก่ารปกครองของทัง้มณฑล โดยอุบลราชธานเีป็นศนูยก์ลาง ดงันัน้
บทบาทของวดัธรรมยุตกินิกาย ในการรองรบัความซื่อสตัยด์งักล่าวรวมความทัง้หมดของมณฑล 
ส่วนวดัในระดบัหมู่บา้น ลานวดั ทีว่า่ง หรอืสนามถอืเป็นองคป์ระกอบทีเ่อาไวร้บักจิกรรมที่
หลากหลายของหมู่บา้น 

วเิคราะหจ์ากการรองรบักจิกรรมฝา่ยการปกครองดงักลา่ว วดัธรรมยุตกินิกายใน
จงัหวดัอุบลราชธานีมบีทบาทเป็นพืน้ทีร่องรบักจิกรรม ของฟากฝา่ยการเมอืงการปกครอง และ
ถูกใชเ้ป็นพลงัดา้นจติวญิญาณ ใชค้วามศรทัธา เป็นสื่อสญัลกัษณ์ครอบคลุมเป็นผลทัว่ทัง้มณฑล
ลาวกาว 

1.2  เจดียท์รงระฆงั ถอืเป็นสญัลกัษณ์ของธรรมยุตกินกิาย และเป็น
องคป์ระกอบทีส่ าคญัทีสุ่ดของวดัเมื่อมองจากต าแหน่งในแผนผงัวดั แต่วดัธรรมยุตกินิกายใน
จงัหวดัอุบลราชธานีไม่มอีงคป์ระกอบนี้อยู่ในแผนผงัวดั ส่วนองคป์ระกอบทีส่ าคญัทีสุ่ด และถอื
เป็นสญัลกัษณ์ของธรรมยุตกินิกายในอุบลราชธานีคอือุโบสถ (สมิ) โดยเกดิขึน้ ณ วดัสุปฏันา
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รามวรวหิารเป็นแห่งแรก ซึ่งเจดยีท์รงระฆงัเองยงัคงเป็นสื่อสญัลกัษณ์ของธรรมยุตกินิกาย 
อย่างคตทิีก่รุงเทพฯ เพยีงแต่ไม่ไดแ้สดงออกมาในลกัษณะประโยชน์ใชส้อยและการวางต าแหน่ง
ทีส่ าคญัอย่างวดัในกรุงเทพฯ เจดยีท์รงระฆงัทีว่ดัสุปฏันารามวรวหิารนัน้ถูกวางใหเ้ป็น
สญัลกัษณ์จรงิๆ โดยถูกลดขนาดและเปลีย่นต าแหน่งทีต่ ัง้ใหถู้กประดบัไวท้ีห่น้าบนัทัง้ดา้นหน้า
และดา้นหลงัขององคอ์ุโบสถ โดยต าแหน่งนัน้ยงัคงใหค้่าความส าคญัและยงัคงก่อใหเ้กดิจดุเด่น
แก่ตวัเจดยีท์รงระฆงัอยู่ เพยีงแต่ไม่ไดถู้กวางเป็นศนูยก์ลางของวดั แต่ไดถ้กูวางในต าแหน่งที่
ส าคญัและเด่นชดัทีสุ่ดของอุโบสถ และดงัทีไ่ดก้ล่าวไปแลว้วา่อุโบสถในอสีานเป็นองคป์ระกอบที่
ส าคญัทีส่ดุ ดงันัน้ในดา้นคุณค่าและความหมายของเจดยีท์รงระฆงัทีว่ดัสุปฏันารามน ามาใช ้ ถอื
วา่ยงัสามารถคงไวไ้ดอ้ย่างไมข่าดตกบกพรอ่ง  

ทีก่รุงเทพฯ องคเ์จดยีท์รงระฆงัมคีุณค่าและความหมายในธรรมยุตกินิกายในหว้ง
ของพืน้ทีท่ีล่อ้มรอบอยู่นัน้ ซึง่หมายรวมในพืน้ทีท่ีล่อ้มกรอบไวน้ัน้ แต่ทีว่ดัสุปฏันารามวรวหิาร
นัน้ความหมายและความส าคญัในการเป็นสื่อสญัลกัษณ์แทนธรรมยุตกินิกายยงัคงแสดงผา่น
รูปลกัษณ์เจดยีท์รงระฆงันัน้อยู ่ แต่ความหมายในเชงิพืน้ทีไ่ดห้มายรวมถงึทัง้องคอ์ุโบสถนัน้ 
ดงันัน้คนทีเ่ขา้ถงึวดัสุปฏันารามวรวหิาร จะถูกชกัน าโดยสญัลกัษณ์เจดยีท์รงระฆงัทีป่ระดบั
บรเิวณหน้าบนันัน้ และไดถ้อืเอาอุโบสถทีเ่จดยีท์รงระฆงัสรา้งคุณคา่และความหมายใหท้ัง้
อาคารกลายเป็นสญัลกัษณ์ของธรรมยุตกินกิายในอุบลราชธานี ไม่เพยีงเทา่นัน้ ยงัไดร้วมความ
ถงึทัง้มณฑลทีเ่มอืงอุบลราชธานีเป็นศนูยก์ลาง ณ ทีน่ัน้ดว้ย  

1.3  อโุบสถ (สิม) วดัสปัุฏนารามวรวิหาร 
เมื่ออุโบสถ (สมิ) วดัสุปฏันารามวรวหิาร ไดก้ลายเป็นสญัลกัษณ์

ธรรมยุตกินกิายในอุบลราชธานีตามทีค่วามหมายของเจดยีท์รงระฆงัทีป่ระดบับรเิวณหน้าบนั
อุโบสถไดใ้หคุ้ณค่าไว ้ อุโบสถวดัสุปฏันารามยงัไดก้ลายเป็นตน้แบบของอุโบสถใหก้บัวดัอืน่ๆ 
ไดส้รา้งตาม อนัไดแ้ก่ วดัสุทศันาราม วดัสภุรตันาราม (วดับา้นหวาง) และวดับา้นหนองเป็ด 
โดยอุโบสถวดัสุปฏันารามวรวหิารใหอ้ทิธพิลแก่วดัต่างๆ ในองคป์ระกอบสถาปตัยกรรม ดงันี้  

1.3.1 หน้าบนัประดบัเจดยีท์รงระฆงั อุโบสถวดัสุปฏันารามวรวหิารนบัเป็น
แห่งแรกทีส่ื่อสญัลกัษณ์ธรรมยุตกินิกายผา่นการตกแต่งในรูปแบบดงักล่าว 

1.3.2 ลกัษณะหน้าบนัแบบไมม่ไีขราหน้าจัว่ อนัทีจ่รงิแลว้อุโบสถวดั
ธรรมยุตกินกิายในรชักาลที ่ 4 ไม่ไดจ้ าเพาะสรา้งรูปแบบหน้าบนัแบบไม่มไีขราหน้าจัว่ทีเ่ป็น
แบบพระราชนิยมในรชักาลที ่3 นี้เท่านัน้ ส่วนมากแลว้มกัหนักลบัไปสรา้งรูปแบบทีส่บืต่อกนัมา
ในแบบทีม่ไีขหน้าจัว่ เพือ่เป็นสญัญะแสดงออกถงึความเก่าแก่และมรีากเหงา้ควบคู่กบัเจดยีท์รง
ระฆงัของวดัธรรมยุตกินกิายนัน้เสยีดว้ยซ ้า จงึเกดิค าถามวา่ท าไมทีว่ดัสุปฏันารามวรวหิารที่
เมอืงอุบลราชธานี กลบัเลอืกใชใ้นรูปแบบทีม่ไิดต้อบรบักบัการใหค้่าดา้นความเก่าแก่ของ
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แนวคดิของธรรมยุตกินิกายทีส่ามารถสบืกลบัไปในโบราณของสยามได ้เมื่อท าการวเิคราะหแ์ลว้ 
เหน็วา่ม ี3 ปจัจยัทีท่ าใหผู้ส้รา้งเลอืกรูปแบบดงักล่าว ไดแ้ก่  

1.3.2.1 การสรา้งเพื่อใหเ้กดิความตา่งกบัสถาปตัยกรรมในพืน้ที่
เมอืงอุบลราชธาน ี เนื่องจากทีว่ดัทุ่งศรเีมอืงไดน้ ารูปแบบการสรา้งอุโบสถทีใ่ชห้ลงัคาแบบมไีขรา
หน้าจัว่ ตามอย่างกรุงเทพฯ ไปแลว้ตัง้แต่เมื่อครัง้สมยัรชักาลที ่ 3 เขา้สู่สมยัรชักาลที ่ 4 ซึง่ก็
ยงัคงอยู่ใหเ้หน็ในปจัจุบนั วดัสุปฏันารามจงึเลอืกใชรู้ปแบบทีไ่ม่มไีขราหน้าจัว่ซึ่งกย็งัคงพถิพีถินั
ในการเลอืกทีย่งัสื่อถงึความเป็นธรรมยุตกินิกายอยู่ คอืเลอืกใชน้าคแทนชอ่ฟ้าและหางหงส ์สว่น
รวยระกาไดใ้ชล้ าตวันาคประดบัแทน ซึ่งการตกแต่งดงักล่าวเกดิขึน้มาแลว้ทีห่น้าบนัแบบไม่มี
ไขราหน้าจัว่ครัง้แรกในสมยัรชักาลที ่ 4 ดงันัน้สามารถเชือ่มโยงลกัษณะดงักล่าวกบัความเป็น
ธรรมยุตไดผ้า่นองคพ์ระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวัทีท่รงเป็นผูก้อ่ตัง้ธรรมยุตกินกิาย 
ดงันัน้เมื่อการเลอืกใชรู้ปแบบแบบใหม่องิแนวคดิของพระองคก์ส็ามารถเชือ่โยงในแนวคดิ
ธรรมยุตกินกิายได ้

1.3.2.2 มตีน้แบบทีเ่กดิขึน้ในหว้งเวลานัน้คอืทีโ่รงเรยีนมหาดเลก็
หลวง (วชริาวธุวทิยาลยั) ในการท าชอ่งเปิดประดบัลูกมะหวดและมกีรอบหน้านางแบบตรงๆ 

1.3.2.3 พจิารณาในดา้นการออกแบบ หน้าบนัแบบไมม่ไีขราหน้าจัว่
นัน้สามารถเผยใหค้นเหน็สิง่ทีป่ระดบับนหน้าบนัไดช้ดัเจน เมื่อรวมเขา้กบัการยื่นหน้าบนั
ออกมาเป็นมขุของอาคารยิง่เน้นย ้าถงึสญัลกัษณ์เจดยีท์รงระฆงัทีป่ระดบับนหน้าบนันัน้ โดยป ัน้
ในรูปแบบนูนสูง เมือ่มองโดยรวมแลว้ ทุกองคป์ระกอบส่งเสรมิมุ่งเน้นสู่เจดยีท์รงระฆงั
สญัลกัษณ์ของธรรมยุตกินิกายทีอ่ยู่บนหน้าบนัพระอุโบสถหลงันี้ 

1.3.3 ส่วนของอาคาร มลีกัษณะงานสถาปตัยกรรมในรายละเอยีดแบบ
ตะวนัตกทีส่รา้งตอ่เนื่องกนัมาตัง้แต่สมยัรชักาลที ่ 4 และ 5 จนในสมยัรชักาลที ่ 6 เป็นการ
ผสมผสานเทคโนโลยตีะวนัตกและรูปแบบตะวนัตกทีม่ใีนสยามกบัรูปแบบสถาปตัยกรรมแบบ
ไทย จงึกล่าวไดว้า่เป็นการสรา้งตามรูปแบบตะวนัตกในสยามประเทศ ไม่ใชก่ารสรา้งโดยมี
อทิธพิลอย่างเยอรมนัโดยตรง 

สรุปรูปแบบการสรา้งอุโบสถวดัสุปฏันารามวรวหิารขึน้ใหม ่ ในสมยัรชักาลที ่ 6 ได้
ออกแบบมาเพื่อแสดงออกใน 3 ประการส าคญั ไดแ้ก่  

1.  ความเป็นธรรมยุตกินิกาย 
2.  สื่อถงึกรุงเทพฯ ทีเ่ป็นศนูยก์ลางของรฐั 
3.  ความทนัสมยัและแตกตา่ง 
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2. อิทธิพลและปัจจยัท่ีท าให้เกิดรปูแบบวดัธรรมยติุกนิกายในจงัหวดั
อบุลราชธานี จากการศกึษาถงึรูปแบบในหวัขอ้ทีแ่ลว้ อทิธพิลและปจัจยัทีส่่งผลต่อรูปแบบ
อุโบสถตน้แบบ (อุโบสถวดัสุปฏันารามวรวหิาร) เพื่อแสดงออกถงึ ความเป็นธรรมยุตกินกิาย สื่อ
ถงึกรุงเทพฯ ทีเ่ป็นศนูยก์ลางรฐั และน าเสนอความทนัสมยัทีแ่ปลกแตกต่างออกไป จากการ
วเิคราะหส์ามารถแยกออกไดเ้ป็น 2 ขอ้คอื อทิธพิลและปจัจยัทีท่ าใหเ้กดิงานตน้แบบอย่างวดัสุ
ปฏันารามวรวหิาร ส่วนอกีขอ้เป็นอทิธพิลและปจัจยัต่อวดัทีส่รา้งตามตน้แบบอย่างวดัสุปฏันา
รามวรวหิาร 

2.1 อิทธิพลและปัจจยัท่ีท าให้เกิดงานต้นแบบอย่างวดัสปัุฏนารามวรวิหาร  
 อทิธพิลหลกัขึน้อยูก่บัแนวคดิของผูท้ีม่สี่วนร่วมในการตดัสนิใจก่อสรา้ง อนั

ไดแ้ก่ผูน้ าทัง้ทางดา้นศาสนาทัง้ธรรมยุตกินิกายและมหานกิาย และคณะการปกครองในเมอืง
อุบลราชธาน ี โดยผูม้บีทบาททีสุ่ดน่าจะเป็นพระสงฆธ์รรมยุตคอืสมเดจ็พระมหาวรีวงศ ์ (ตสิโส  
อว้น) ผูน้ าคณะสงฆใ์นมณฑล ณ ขณะนัน้ ซึง่เมื่อพจิารณาจากผลงานทีอ่อกมา มกีารเลอืกใช้
สญัลกัษณ์เพื่อสือ่ถงึความเป็นธรรมยุตกินกิายอย่างชดัเจน ดงันัน้ความร่วมมอืระวา่งผูน้ าที่
เขา้ใจในงานสถาปตัยกรรมของธรรมยุตกินิกายกบัผูอ้อกแบบตอ้งเป็นไปอย่างเขา้ใจอย่าง
แทจ้รงิ และกระแสอทิธพิลของงานสถาปตัยกรรมตน้แบบ ซึ่ง ณ หว้งเวลานัน้ทีก่รุงเทพฯ มี
ผลงานอยา่งตะวนัตกใหเ้หน็จงึน าเอารูปแบบดงักล่าวมาผสมและสรา้งสรรคจ์นเกิดเป็นอุโบสถ
วดัสุปฏันารามขึน้ 

ความตอ้งการเป็นผูน้ าในสงัคมโดยแสดงผา่นงานสถาปตัยกรรม เนื่องจาก
บทบาทของคณะสงฆธ์รรมยุตกินิกายในอุบลราชธานีเด่นชดัมาก คอืรบัใชก้ษตัรยิแ์ละเป็นหน่วย
หนึ่งในการปกครองของรฐั ดงันัน้เมื่ออทิธพิลของธรรมยุตกินกิายในพืน้ทีอุ่บลราชธานีมอียู่เตม็
มอื จงึไม่เป็นทีน่่าสงสยัเมื่อเกดิงานทีต่่างไปทัง้ขนาดและรูปแบบสถาปตัยกรรมและการใชส้อย 
อทิธพิลและปจัจยัเหล่านี้ ลว้นเป็นส่วนอนักอ่ใหเ้กดิรูปแบบอาคารอย่างอุโบสถวดัสุปฏันาราม
วรวหิารขึน้ 

2.2 อิทธิพลและปัจจยัต่อวดัท่ีสร้างตามต้นแบบอย่างวดัสปัุฏนาราม
วรวิหาร 

 นอกจากนี้แลว้ยงัมอีุโบสถวดัอืน่ๆ ทีร่บัอทิธพิลในดา้นรูปแบบจากวดัสุปฏั
นามรามวรหิารโดยตรง และรวมถงึมอีทิธพิลจากพระสงฆธ์รรมยุตกินิกายทีเ่ป็นผู้น าในอสีาน
ลว้นมคีวามเชือ่มโยงกบัวดัทีส่รา้งตามอย่างวดัสุปฏันารามนัน้ ซึ่งนบัเป็นปจัจยักระตุน้ใหเ้กดิ
การสรา้งงานสถาปตัยกรรมทีส่ามารถเชือ่มโยงวดัของตน กบัรากเหงา้แห่งวดัธรรมยุตกินกิาย
ในอุบลราชธานไีด ้ นัน่กค็อืมวีดัสุปฏันารามเป็นตน้ก าเนิดซึ่งขณะนัน้ไดเ้กดิรูปแบบอุโบสถทีต่่าง
ไปไม่เหมอืนใครใหเ้หน็เป็นรูปธรรมแลว้ ดงันัน้การสรา้งตามรูปแบบดงักล่าวถอืเป็นการ
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เชือ่มโยงความเป็นธรรมยุตกินกิายทีเ่ก่าแก่และเป็นทีเ่ชดิหน้าชตูาเหน็เป็นประจกัษ์ผา่น
สถาปตัยกรรม  

3. บทบาทหน้าท่ีของวดัธรรมยติุกนิกายในจงัหวดัอบุลราชธานี แยกไดเ้ป็น
บทบาทของพระสงฆ ์และบทบาทของงานสถาปตัยกรรม 

3.1  บทบาทหน้าท่ีของพระสงฆธ์รรมยติุกนิกายในจงัหวดัอบุลราชธานี 
3.2.1 ในยุคแรกของการตัง้ธรรมยุตกินกิายทีอุ่บลราชธานี พระภกิษุ

ธรรมยุตกินกิายมบีทบาทเป็นตวัแทนและสญัลกัษณ์ของธรรมยุตกินกิายเลยทเีดยีว 
3.2.2 พระสงฆธ์รรมยุตกินิกายในอุบลราชธานมีบีทบาทชว่ยเหลอืเกือ้หนุน

การปกครอง  
3.2.3 คณะสงฆธ์รรมยุตกินกิายในอุบลราชธานีมสีถานะเป็นดงัองคก์รหนึ่ง

ของรฐั พระสงฆม์บีทบาทคลา้ยดงัขา้ราชการในหน่วยงานของรฐั เมื่อรฐัมอบหมายให้
ธรรมยุตกินกิายดูแลรบัผดิชอบเรื่องการศกึษา ฝีก ปฏบิตั ิ และเสรมิแนวคดิอนัเป็นประโยชน์
ใหแ้ก่ภาครฐั 

3.2.4 พระสงฆธ์รรมยุตกินิกายในอุบลราชธานมีบีทบาทเป็นผูน้ าในทางการ
ใหค้วามรูแ้ละชว่ยเหลอืเพือ่ส่งเสรมิอาชพีใหก้บัประชาชนในสงัคม เชน่ในกรณคีรัง้ทีส่รา้ง
อุโบสถวดัสุปฏันาราม สมเดจ็พระมหาวรีวงศ ์(ตสิโส  อว้น) ไดจ้ดัตัง้คณะเพือ่ฝึกฝนใหผู้ท้ีส่นใจ
ประกอบอาชพีงานกอ่สรา้งเขา้เรยีนรูเ้ทคนิคในจากการก่อสรา้งพระอุโบสถในครัง้นัน้ อกีทัง้ยงั
ส่งเสรมิและสรา้งงานใหก้บัผูค้นในพืน้ทีท่ีม่วีตัถดุบิผลติใชใ้นการกอ่สรา้ง ซึ่งสอดรบักบันโยบาย
ขององคพ์ระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั 

3.2.5 พระสงฆธ์รรมยุตกินิกายในอุบลราชธาน ี ในชัน้หลงัมานี้เปลีย่น
บทบาทไปอยา่งมาก เนื่องจากผลพวงของกระแสประชาธปิไตยและไทยไดเ้ปลีย่นแปลงการ
ปกครอง พรอ้มกบัความเปลีย่นแปลงทางสงัคมทีม่กีารพฒันาดา้นวตัถุอย่างมาก พระธรรมยตุทิี่
มบีทบาทจงึไปเป็นสายวดัปา่ทีเ่น้นการปฏบิตัฝึิกตนฝึกจติใจ ดงันัน้จงึเป็นการรบัใชด้า้นจติ
วญิญาณ ไม่ไดร้บัใชก้ารเมอืงการปกครองดงัทีเ่คยเป็นมา  

3.2 บทบาทของวดัธรรมยติุกนิกายในอบุลราชธานีผา่นงาน
สถาปัตยกรรม       

บทบาทของวดัธรรมยุตกินิกายในอุบลราชธานีทีแ่สดงผา่นงาน
สถาปตัยกรรมยงัท าหน้าทีแ่สดงผา่นรูปแบบและผา่นประโยชน์ใชส้อย  

รูปแบบนัน้มบีทบาททีส่ื่อวา่ธรรมยุตกินิกายเป็นผูน้ าผา่นรูปแบบอาคารที่
ต่างออกไปจากพืน้ที ่อนัมลีกัษณะอย่างสถาปตัยกรรมกรุงเทพฯ ศนูยก์ลางของรฐั  

ส่วนประโยชน์ใชส้อย วดัธรรมยุตกินกิายมลีานวดัซึ่งรองรบักจิกรรมทาง
การเมอืง โดยใชค้วามศรทัธาในธรรมยุตกินกิายพรอ้มทัง้รูปแบบสถาปตัยกรรมทีส่รา้งขึน้ใหม่
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นัน้ ลว้นส่งเสรมิและเกือ้หนุนใหม้คีวามมัน่คงในดา้นการบา้นการเมอืงดว้ย ส่วนประโยชน์ใช้
สอยในพืน้ทีภ่ายในพระอุโบสถรูปแบบใหม่นี้กร็องรบัฆราวาสเขา้ใชง้านภายในพระอุโบสถได ้
สามารถเขา้มารบัรูถ้งึบรรยากาศและซมึซบัความยิง่ใหญ่ในตวัอาคารนัน้ได ้ ซึ่งทีว่า่งภายในพระ
อุโบถสวดัสุปฏันารามนี้ไดร้บัอทิธพิลอย่างวดัในกรุงเทพฯ และการทีใ่หฆ้ราวาสเขา้ใชง้านไดก้็
เป็นอทิธพลจากกรุงเทพฯ ดว้ยเชน่กนั 

ส่วนบทบาทวดัธรรมยุตกินกิายในอุบลราชธานผีา่นงานสถาปตัยกรรม ใน
พืน้ทีช่นบทในดา้นรูปแบบถอืเป็นจุดเด่นและเอกลกัษณ์ทีต่่างออกไปจากแบบพืน้ถิน่เดมิ แต่
ยงัคงมกีารผสมผสานในลกัษณะของทอ้งถิน่ ทีส่ าคญัและเหน็ชดัเจนคอืเรื่องของขนาดทีย่งัคง
เลก็เพื่อรองรบัการใชง้านเพยีงพระภกิษุสงฆเ์ทา่นัน้ โดยฆราวาสไม่ไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ใชง้าน 
ส่วนของฆราวาสจะเป็นศาลาการเปรยีญทีม่ขีนาดใหญ่มากเมื่อเทยีบกบัอุโบสถ (สมิ) แน่นอนวา่
คตกิารสงวนไวเ้พยีงพระสงฆน์ัน้ยงัคงอยูไ่มไ่ดร้บัเอาอยา่งกรุงเทพฯ อนัเป็นลกัษณะประเพณี
วฒันธรรมของอสีาน การสงวนไวเ้ฉพาะภกิษุสงฆเ์ชน่นี้เป็นการเน้นคุณค่าในดา้นจติวญิญาณ 
อุโบสถถอืเป็นพืน้ทีส่ าคญั และเป็นสญัลกัษณ์และจุดเด่นในวดัต่างๆ เหล่านัน้ และดว้ย
ความส าคญันี้รูปแบบทีถ่่ายมาจากอุโบสถวดัสปุฏันาราม จงึเป็นสญัลกัษณ์แสดงความเป็น
ธรรมยุตกินกิายในอุบลราชธานีนัน่เอง 
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