
๑ 
 

แหล่งศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อมอันควรอนุรักษ์ในจังหวัดอบุลราชธานี 
ชื่อแหล่งศิลปกรรม วัดศรีอุบลรัตนาราม (วัดศรีทอง) พระอารามหลวง 

๑. ที่ตั้ง  
 ถนนอุปราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

พิกัด (UTM หรือละติจูด/ลองจิจูด) 15.228045, 104.855976 

๒. ประเภทแหล่งศิลปกรรม โบราณสถานและโบราณวัตถุ 
 วัดศรีอุบลรัตนาราม มีอาคารเสนาสนะ ได้แก่ พระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ (พิพิธภัณฑ์  
ศรีอุบลรัตนาราม) ศาลาสันติสุข วิหารพระพุทธประทานพร หอสรงน้ำพระแก้วบุษราคัม หอปริยัติธรรม
สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ อาคารบูรพาจารย์ (กำลังก่อสร้าง) หอระฆัง ๒ หลัง หอบาตรสวรรค์ (หอกลอง) 
ประตูโขง ๔ ประตู กุฏิสมเด็จ ๒๐๐ ปี กุฏิเจ้าอาวาส กุฏิ ๑๖ หลัง สัญลักษณ์แห่งสถานที่เสด็จพระราช
ดำเนินฯ รัชกาลที่ ๙ และโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม มีโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปะวัตถุ
ที่สำคัญ ดังนี้ 

๒.๑ พระอุโบสถ  
  พระอุโบสถ (สิม) วัดศรีอุบลรัตนารามสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๘-๒๕๑๑ ใช้เวลาก่อสร้าง 

๒ ปี ๕ เดือน แทนสิมหลังเดิมท่ีสร้างมาพร้อมวัด สิ้นค่าก่อสร้าง ๒,๘๓๖,๐๐๐ บาท สมเด็จพระสังฆราช 
(ญาโณทโย อยู่) วัดสระเกศราชวรมหาวิหารเป็นผู้ผูกดวงประทานฤกษ์ สมเด็จพระสังฆราช (อุฏฺฐายี 
จวน) เมื่อครั้งเป็นที่สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดมกุฏกษัตริยารามเป็นผู้วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๐๘ และเป็นประธานสงฆ์ในการผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ อุปถัมภ์ การ
สร้างโดยสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (จนฺทปชฺโชโต สนั่น) เมื่อครั้งเป็นที่พระธรรมวราภรณ์ และท่านผู้หญิง
ตุ่น โกศัลวิตร เป็นเจ้าศรัทธาหลัก (คณะกรรมการดำเนินการจัดทำหนังสือที่ระลึก ๑๕๐ ปี ๒๕๔๙: 
๑๘๕-๑๘๗) 
    พระอุโบสถหลังนี ้จำลองแบบมาจากพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 
กรุงเทพมหานคร เป็นอาคารทรงจัตุรมุข หลังคาลด ๕ ชั้น ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ กลางหลังคา
ปักฉัตรโลหะโปร่ง ๙ ชั้น หันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีมุขหน้าและมุขหลังเปิดโล่ง ส่วนมุขทางทิศเหนือ
และทิศใต้ต่อยาวออกไป มีซุ้มประตูหน้าต่างทำด้วยกระเบื้องเคลือบดินเผา ซุ้มประตูและหน้าต่างกรุ
กระจกสี บานประตูหน้าต่างเป็นไม้แกะสลักรูปยักษ์ หนุมาน เทพบุตร และเทพธิดา มีบันไดทางขึ้นทั้ง  
๔ ทิศ บนฐานไพทีของมุขด้านหน้าและด้านหลังมีช้างหล่อด้วยโลหะด้านละ ๑ คู่ ทางเข้าพระอุโบสถ  
มี ๓ ทางคือ ทิศตะวันออก ทิศเหนือ และทิศใต้ ส่วนทิศตะวันตกเป็นซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปปาง
ห้ามญาติ หน้าบันด้านทิศตะวันออกเป็นรูปพระปฐมเจดีย์ หน้าบันทิศตะวันตกเป็นพระเจดีย์จุฬามณี 
ส่วนหน้าบันทิศเหนือและทิศใต้ช่วงบนเป็นรูปเทพพนม ช่วงล่างเป็นรูปเสมาธรรมจักร หน้าบันด้านทิศ
เหนือมีข้อความว่า “เจ้าคุณธรรมวราภรณ์ ในความอุปการะของพระครูวิจิตรธรรมภาณี โดย ตุ่น โกศัลวิตร” 
หน้าบันทางทิศใต้ มีข้อความว่า “ตุ่น สร้าง ๒๕๐๙” ในซุ้มเหนือหน้าต่างมีภาพปูนปั้นรูปดอกบัวบาน  
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มีพระนามาภิไธยย่อ อร ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  
องค์อุปถัมภ์วัด (คณะกรรมการดำเนินการจัดทำหนังสือท่ีระลึก ๑๕๐ ปี ๒๕๔๙: ๑๘๕-๑๘๙) 
   ในพระอุโบสถประดิษฐานพระแก้วบุษราคัมและพระพุทธทิพยเนตร ที่ประตูทางเข้าทิศ
ตะวันออกด้านซ้ายจารึกรายนามผู้บริจาคทรัพย์สร้างพระอุโบสถ เพดานสีแดงมีดาวเพดานไม้แกะสลัก
ประดับกระจกสี ผนังด้านในเจาะช่องคูหาทรงพนมยอดแหลม เขียนภาพจิตรกรรมเป็นพระสถูปเจดีย์
สำคัญ ได้แก่ พระปรางค์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เมืองเชลียง จ. สุโขทัย , พระเจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคล  
จ. พระนครศรีอยุธยา, พระธาตุหริภุญไชย จ. ลำพูน, พระมหาธาตุ จ. นครศรีธรรมราช, พระปฐมเจดีย์ 
จ. นครปฐม พระธาตุพนม จ. นครพนม และพระมหาธาตุ ว ัดพระศรีร ัตนมหาธาตุ จ. ลพบุรี 
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๕๙: ๔๓)  รอบพระอุโบสถประดับใบเสมาศิลาแลง ศิลปะทวารวดี ซึ่งพระ
ครูวิจิตรธรรมภาณี (เขโม เล็ง) นำมาจากบ้านน้ำอ้อม ต. ยางโยภาพ อ. ม่วงสามสิบเมื่อราว พ.ศ. ๒๕๐๖ 
จำนวน ๕ ใบ (พระครูวิมลอุปลารักษ์ ๒๕๖๒: สัมภาษณ์) 
   พระอุโบสถหลังนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๑ 
กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร นอกจากเป็นที่ทำสังฆกรรมและประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญแล้ว ยัง
เป็นสถานที่ทำ กิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การทำวัตรสวดมนต์ พิธีเจริญพระพุทธมนต์สามัคคี พิธีรับเทียน
พรรษาพระราชทาน พิธีรับสัญญาบัตรพัดยศของเจ้าอาวาสและรองเจ้าอาวาส พิธีเวียนเทียนในวันสำคัญ
ทางพระพุทธศาสนา รับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์และต้อนรับบุคคลสำคัญ เป็นที่
ที่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัดมานมัสการพระแก้วบุษราคัมเมื่อมารับตำแหน่งและพ้นจากตำแหน่ง 
และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดอุบลราชธานีอีกด้วย (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๕๙: ๔๔-
๔๕) 

๒.๒ ศาลาการเปรียญและพิพิธภัณฑ์ศรีอุบลรัตนาราม 
   ศาลาการเปรียญ (หอแจก) สร้างในสมัยพระศาสนดิลก (ชิตเสโน เสน) เป็นเจ้าอาวาส 
เมื่อราว พ.ศ. ๒๔๗๕ โดยขยับออกจากท่ีหอแจกเดิม ๕ เมตรเมื่อคราวสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ เป็นหอ
แจกไม้จิกรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า หลังคาจั่วมีปีกนกครอบ ตกแต่งด้วยเครื่องลำยองนาคสะดุ้งแบบอีสาน 
หน้าบันทั้งทิศตะวันออกและทิศตะวันตกเป็นรูปเทพพนม (คณะกรรมการดำเนินการจัดทำหนังสือที่
ระลึก ๑๕๐ ปี ๒๕๔๙: ๑๙๓)  
   หอแจกหลังนี้บูรณปฏิสังขรณ์ครั้งล่าสุดในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยปรับปรุงใต้ถุนให้เป็นตึก
ก่ออิฐถือปูน ชั้นบนเป็นไม้ของเดิม หลังคามุงด้วยวัสดุโลหะสังเคราะห์ดูคล้ายกระเบื้อง ประดับช่อฟ้า 
ใบระกา หางหงส์รูปนาคเบือนที่มุมชายคาทั้ง ๔ มุมหล่อด้วยเรซิ่นซึ่งถอดแบบจากนาคเบือนของเดิม 
หน้าบันทิศตะวันออกเป็นรูปเทพนมล้อมรอบด้วยลายกนก หน้าบันด้านทิศตะวันตกเป็นรูปดอกไม้
ล้อมรอบด้วยลายกนก มีประตูและบันไดทางขึ้นเหลือ ๓ ทางคือ ทิศตะวันออก ทิศเหนือ และทิศใต้ 
ส่วนทิศตะวันตกรื้อถอนไปแล้ว  ชั้นบนมีหน้าต่างโดยรอบ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญ ๓ องค์
ในบุษบก (คณะกรรมการดำเนินการจัดทำหนังสือที่ระลึก ๑๕๐ ปี ๒๕๔๙: ๑๙๓-๑๙๔)  ประตูมีกรอบ
เช็ดหน้า กรอบตอนบนและอกเลาตกแต่งด้วยไม้แกะสลักลวดลาย หน้าต่างมีกรอบเช็ดหน้าเหมือนประตู
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เป็นกรอบเท้าสิงห์มีลูกกรงเล็ก ๆ ที่ขอบล่าง แต่ละช่องสลักลวดลายแตกต่างกัน  มุมทั้ง ๔ ของผนัง
ศาลาประดับด้วยไม้แกะสลักเหมือนเสาประดับกรอบประตูปราสาทหินอย่างงดงาม (จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ๒๕๕๙: ๕๑) เล่ากันว่าเป็นฝีมือของพระครูสีทา ชยเสโน (คณะ กรรมการดำเนินการจัดทำ
หนังสือที่ระลึก ๑๕๐ ปี ๒๕๔๙: ๑๕๖) 
   พระราชธรรมสุธี (สุขวฑฺฒโน ทองคู่) เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันได้เริ่มบูรณะหอแจกโดย  
ยกให้สูงขึ้น ๑.๕๐ เมตร เลื่อนไปทางทิศเหนือ ๕ เมตร และไปทางทิศตะวันตก ๗ เมตร ทำฐานราก
อาคารและทำชั้นล่างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ประดับบัวปูนปั้น ด้วยเงินกองทุนบูรณะหอแจกวัดศรีอุบล
รัตนารามซึ่งได้จากงานนิทรรศการบ้านคำปุน ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นต้นมา (โดยนายมีชัย แต้สุ
จริยา และกลุ่มมูนเมือง) และได้บริจาคเงินต่อเนื่องมาทุกปี กับทั้งมีผู ้บริจาคสมทบจนมีการบูรณะ
ภายนอกแล้วเสร็จใน พ.ศ. ๒๕๔๘ และได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ศรีอุบลรัตนาราม มีการจัดแสดงโบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุสำคัญของวัด ได้แก่ พระพุทธรูป ตู้พระธรรม คัมภีร์ใบลาน ผ้าห่อคัมภีร์ ฮางหดสรง ชิ้นส่วน
โหง่ (ช่อฟ้า) รวยระกา หางหงส์เดิมของหอแจก เป็นต้น 
   หอแจกนี้นอกจากจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แล้ว ยังเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชน 
ถวายสังฆทาน ทำวัตรเช้า-เย็น ฟังพระธรรมเทศนาในวันอุโบสถ และใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรม
สำคัญทางพระพุทธศาสนา ส่วนชั้นล่างเป็นสถานที่จัดภัตตาหารและฉันภัตตาหารของพระภิกษุสามเณร 
(คณะกรรมการดำเนินการจัดทำหนังสือท่ีระลึก ๑๕๐ ปี ๒๕๔๙: ๑๙๔) 

๒.๓ หอระฆังหลังเก่า 
   หอระฆังหลังเก่าสร้างเมื ่อ พ.ศ. ๒๔๓๐ มีขนาด ๓ x ๓ เมตร สูงสองชั ้นหลังคา 
มุงสังกะสีมีคันทวยรองรับทั้ง ๔ ด้าน มีเชิงชายคา เสากลม ๔ เสา ประดับลูกกรงแกะสลักลวดลาย  
ทั้งสองชั้น ชั้นบนเป็นที่แขวนระฆัง มีบันไดอยู่ภายใน ฐานล่างเป็นพ้ืนปูน ผู้สร้างคือพระยาราชเสนา (ทัด 
ไกรฤกษ์) ข้าหลวงกำกับราชการเมืองอุบลราชธานีพร้อมบุตรชายคือ หลวงภักดีณรงค์ (สิน ไกรฤกษ์)     
ขุนพรพิทักษ์ (เคลือบ ไกรฤกษ์) และมหาดเล็ก (รอด ไกรฤกษ์)  ต่อมาได้ย้ายจากที่เดิมไปปลูกไว้
ด้านหลังหอแจกโดยรักษารูปทรงเดิมไว้ 

๒.๔ พระแก้วบุษราคัม 
   พระแก้วบุษราคัมเป็นพระพุทธรูปแกะสลักจากแก้วบุษราคัม (แก้วมณีสีเหลือง) ปาง
มารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓ นิ้ว สูง ๕ นิ้ว หุ้มเม็ดพระศกด้วยทองคำ ประดับสังวาล ฐานหุ้มด้วย
ทองคำ เป็นสมบัติของเจ้าปางคำตกทอดมายังพระวอพระตาและเจ้าคำผงผู้สร้างเมืองอุบลราชธานี เดิม
ประดิษฐานอยู่ที่วัดหลวง ต่อมาอัญเชิญมารักษาไว้ที่วัดศรีทองเพื่อป้องกันข้าหลวงจากกรุงเทพฯ ที่
อาจจะขอไปทูลเกล้าฯ ถวายในหลวง พระแก้วบุษราคัมประดิษฐานอยู่ในหอคำหรือหอแก้ว (บุษบก) 
ฝีมือของพระครูสีทา ชยเสโน อดีตเจ้าอาวาสรูปที่ ๒  
   พระแก้วบุษราคัมเป็นพระพุทธรูปศักดิ ์สิทธิ ์คู ่บ ้านคู ่เมืองอุบลราชธานี ในสมัย
สมบูรณาญาสิทธิราชย์เคยใช้เป็นพระพุทธรูปในพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาของข้าราชการ  ปัจจุบันมีการ
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อัญเชิญแห่รอบเมืองให้พุทธศาสนิกชนสรงน้ำและเป็นการเปิดงานสงกรานต์ของจังหวัดอุบลราชธานี  
ในวันที่ ๑๓ เมษายนของทุกปี (คณะกรรมการดำเนินการจัดทำหนังสือที่ระลึก ๑๕๐ ปี ๒๕๔๙: ๒๐๙)  

๒.๕ พระพุทธทิพยเนตร 
   พระพุทธทิพยเนตรเป็นพระประธานในพระอุโบสถ ปางมารวิชัย ก่ออิฐถือปูนลงรักปิด
ทอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๑.๕๐ เมตร สูง ๒ เมตร เคยเป็นพระประธานในสิมหลังเก่า นายหมุน โสมะฐิติ 
สันนิษฐานว่า พระพุทธรูปองค์นี้สร้างในสมัยพระอริยกวี (ธมฺมรกฺขิโต อ่อน) เป็นเจ้าอาวาสราว พ.ศ. 
๒๔๔๑ เพราะเป็นช่วงที่มีการพัฒนาวัดหลายอย่าง (คณะกรรมการดำเนินการจัดทำหนังสือที่ ระลึก 
๑๕๐ ปี ๒๕๔๙: ๒๑๑) 

๒.๖ พระทองทิพย์ 
   พระทองทิพย์เป็นพระพุทธรูปสำริด ปางห้ามสมุทร (ปางประทานอภัย) สูง ๑๔๔ ซม. 
เจ้าพรหมเทวานุเคราะห์วงศ์ (เจ้าหน่อคำ) เจ้าเมืองอุบลราชธานีองค์ท่ี ๔ อัญเชิญมาจากนครเวียงจันทน์
ครั ้งไปปราบฮ่อ เดิมใช้เป็นพระพุทธรูปแห่นำขบวนงานทำบุญตักบาตรเทโวโรหนะที่ทุ ่งศรีเมือง 
(คณะกรรมการดำเนินการจัดทำหนังสือที่ระลึก ๑๕๐ ปี ๒๕๔๙: ๒๑๐) บำเพ็ญ ณ อุบล (๒๕๕๓: ๑๕๑) 
กล่าวถึงพระทองทิพย์ไว้ว่า เป็นพระพุทธรูปที่งามมากจำลองมาจากพระบางแห่งนครหลวงพระบาง 
   พระทองทิพย์ประดิษฐานบนแท่นไม้ขาสิงห์ ๒ ชั้น รูปสี่เหลี่ยมยกมุมไม้สิบสอง กว้าง
ด้านละ ๒๒ นิ้ว สูง ๓๑ นิ้ว แกะสลักจากไม้ ตกแต่งด้วยลายกระแหนะ ปิดทองคำเปลวและเขียนสี ฐาน
สลักอักษรธรรมเป็นภาษาอีสานทั้ง ๔ ด้านด้านละ ๓ บรรทัด พระครูวิมลอุปลารักษ์ (ชุติปญฺโญ สมบัติ ) 
แปลไว้ดังนี้ 
   “เมื่อพุทธศักราช ๒๔๑๘ ปีกุน สัปตศก เดือน ๘ แรม ๑๔ ค่ำ วันเสาร์ เจ้าพรหมเทวา
นุเคราะห์วงศ์ เจ้าเมืองอุบลราชธานี ยกทัพไปตีฮ่อที่เมืองหนองคายมีชัยชนะแก่ข้าศึกศัตรูแล้ว จึงนิมนต์
พระพุทธรูปทองทิพย์โบราณ แต่บ้านถิ่นแก้วมาเมืองอุบลราชธานี สังฆะสามัคคีภายในมีท่านเทวธัมมีวัด
ศรีทองเป็นเค้า ภายนอกมีเจ้าพรหมเทวาเจ้าเมืองอุบลเป็นประธาน พร้อมกันสร้างแท่นพระทองทิพย์
องค์นี้ไว้ในพระศาสนาเพื่อให้เป็นที่ไหว้และบูชา แห่งคนและเทวดาทั้งหลายตราบต่อเท่า ห้าพันพระวัส
สานิพฺพาน ปจฺจโย โหตุ” (คณะกรรมการดำเนินการจัดทำหนังสือที่ระลึก ๑๕๐ ปี ๒๕๔๙: ๒๑๐) 

๒.๗ พระพุทธรูปในศาลาการเปรียญ 
   ในศาลาการเปรียญประดิษฐานพระพุทธรูป ๓ องค์ มีพุทธลักษณะงดงาม ประดิษฐาน
ในบุษบกไม้ทรงสี่เหลี่ยมเครื่องยอด ศิลปะอีสาน แกะสลักตกแต่งด้วยกระแหนะรักปั้นปิดทอง แต่ละองค์
มีลักษณะดังนี ้
   องค์ที่ ๑ เป็นพระประธานประดิษฐานในบุษบกองค์กลาง ปางมารวิชัย ขัดสมาธิเพชร 
แกะสลักจากไม้กันเกรา ขนาดหน้าตักกว้าง ๑.๓๐ เมตร (๔ คืบพระสุคต) สูง ๑.๘๐ เมตร ลงรักทาชาด 
ปิดทองคำเปลว สร้างในสมัยท่านเทวธมฺมี (ม้าว) เป็นเจ้าอาวาส (คณะกรรมการดำเนินการจัดทำหนังสือ
ที่ระลึก ๑๕๐ ปี ๒๕๔๙: ๒๑๓) 
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   พระพุทธรูปองค์ที่ ๒ ประดิษฐานในบุษบกด้านซ้ายของพระประธาน ปางมารวิชัย 
ขัดสมาธิราบ แกะสลักจากไม้กันเกราที่เหลือจากพระประธาน ที่ฐานเขียนลายรดน้ำมีจารึกอักษรธรรมที่
ด้านหลัง พระครูวิมลอุปลารักษ์ (ชุติปญฺโญ สมบัติ) แปลไว้ว่า “ฝูงข้าทั้งหลายภายในมีหัวเจ้าครู เทวธมฺ
มีเป็นเค้า กับท้ังลูกเต้าศิษย์ โยมภายนอก มีเจ้าพระอุปราดเป็นประธานพร้อมกันสร้างพระพุทธประติมา
กร องค์นี้ไว้ในพระศาสนา ใส่ชื่อว่า พระชินราช เมื่อพุทธศักราชล่วงแล้วได้ ๒๔๐๘ พระวัสสา เพ่ือจัดให้ 
เป็นที่ไหว้และบูชาแก่คนและเทวดาทั้งหลายตราบต่อเท่าสิ้นศาสนา” 
   พระพุทธรูปองค์ที่ ๓ ประดิษฐานในบุษบกด้านขวาของพระประธาน ปางมารวิชัย 
หล่อด้วยโลหะ ที่ฐานมีจารึกอักษรธรรมอีสานไว้ว่า “พระพุทธรูปองค์นี้ชื่อ พระศิริกันยะมุณี สร้างเมื่อ
ศักราชได้ ๑๘ ตัว ปีเบิกยี่ เดือน ๖ ขึ้น ๙ ค่ำ” 

๒.๘ โบราณวัตถุและศิลปวัตถุในพิพิธภัณฑ์ศรีอุบลรัตนาราม 
    โบราณวัตถุและศิลปวัตถุในพิพิธภัณฑ์ศรีอุบลรัตนาราม เป็นสมบัติของวัดที่มีมาแต่เดิม 
และมีประชาชนนำมาบริจาคเพ่ิมเติม ในที่นีจ้ะกล่าวถึงบางรายการเท่านั้น 
   - ฐานรูปเคารพ ศิลปะเขมรโบราณ ตั้งอยู่ทางข้ึนของพิพิธภัณฑ์  
   - ตู้พระธรรม จำนวน ๖ หลัง ฝีมือช่างเมืองอุบลราชธานี มีทั้งตู้ขาสิงห์และตู้ขาหมู 
สร้างด้วยไม้แกะสลัก ตกแต่งด้วยลายกระแหนะ ปิดทองทึบ และเขียนลายรดน้ำ  เรื่องจากวรรณคดี 
พุทธประวัติ และวรรณกรรมท้องถิ่น เป็นต้น บางหลังมีจารึกอักษรธรรมอีสาน อักษรไทย สันนิษฐานว่า
ล้วนสร้างในสมัยท่านเทวธมฺมี (ม้าว) เป็นเจ้าอาวาส (หมุน โสมฐิติ ๒๕๐๔: ๒๖) ตู้พระธรรมบางหลัง  
มีรายละเอียดของจารึก ดังนี้    
   - ตู้จารึกอักษรธรรมอีสาน เขียนภาพรามสูร มีจารึกตามที่  พระครูวิมลอุปลารักษ์  
(ชุติปญฺโญ สมบัติ) อ่านไว้ว่า “พระพุทธสัตราชล่วงแล้ว ๒ พัน ๔ ร้อย ๖ พระวัสสา เจ้าอุปราดมีสัทธา
สร้างตู้หน่วยนี้ไว้กับพระศาสนา แผ่นสำเร็จการเขียนในเดือน ๓ ขึ้น ๑๒ ค่ำ ปีกรุเบญลัก” 
   - ตู้พระธรรมกระจกขาสิงห์ เขียนภาพวิมาน มีจารึกโคลงภาษาไทยบอกประวัติ  ว่า 
“วัน ๔ฯ๑๔๑๒ ค่ำ (วันพุธ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๒) ปีฉลูเอกศก จุลศักราช ๑๒๕๑ (พ.ศ. ๒๔๓๒)  

     นางแก้วภาผู้อัท  ธิบดิ    
    ท้าวไชยกุมารม ี   จิตพร้อม  
    ดวงแก้วโหง่นคำศรี  จันทร นารถเอย  
    ทั้งสี่มีจิตน้อม   ก่อสร้างกุศล  

     เดชข้าก่อสร้าง  กะลัน ตุกัง  
    เปนที่ใส่ธรรมมัง   พระเจ้า  
    ขอข้าสุขสมหวัง   หกห้อง สวรรค์เฮย  
    สมบัติ์อย่ารู้เสร้า   สิบร้อยพรรปี”  
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   - คัมภีร์ใบลาน จารด้วยอักษรธรรมอีสาน อักษรไทยน้อย และอักษรขอม ซึ่งหอสมุด
แห่งชาติได้สำรวจและจัดทำบัญชีไว้แล้ว ส่วนมากเป็นพระไตรปิฎก วรรณคดีท้องถิ่น และไวยากรณ์บาลี 

- ผ้าห่อคัมภีร์ เช่น ผ้าไหม ผ้าลายอย่าง ผ้าสมปักปูม ผ้าซิ่นทิว ผ้ายกทอง   
- ฮางหดสรง สำหรับสรงน้ำพระแก้วบุษราคัม จำนวน ๓ ราง  

   - พระพุทธรูปไม้และโลหะของวัดที่มีมาแต่เดิม บางองค์ค้นพบเมื่อคราวเคลื่อนย้าย  
หอแจก ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕  
   - ระฆังโบราณ พระยาราชเสนา (ทัด ไกรฤกษ์) สร้างไว้เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๐ มีโคลงสี่
สุภาพ ๘ บทจารึกไว้รอบระฆัง  
   - โต๊ะพร้อมตู้พระไตรปิฎกเป็นเครื่องสังเค็ดงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. ๒๔๖๘ 

๓. ประวัติความเป็นมา  
 วัดศรีอุบลรัตนาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย  
มีเนื้อที่ประมาณ ๒๕ ไร่ อาณาเขตทิศตะวันออกจดถนนอุปราช ทิศเหนือจดถนนศรีณรงค์ ทิศตะวันตก
จดถนนสุปัฏน์ และทิศใต้จดถนนเขื่อนธานี 
 วัดนี้เดิมชื่อวัดศรีทอง สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๙๘ ปี เถาะ (จ.ศ. ๑๒๑๗ ร.ศ. ๗๔) ในที่สวนของ
อุปฮาดโท (ต้นตระกูล ณ อุบล) บิดาของพระอุบลเดชประชารักษ์ (เสือ ณ อุบล) พร้อมด้วยบริวารและ
คณะญาติได้ร่วมกันถวายที่ดินสร้างวัด ท่านพนฺธุโล (ดี) และท่านเทวธมฺมี (ม้าว) เป็นผู้รับ ในคืนที่ถวาย
นั้นเกิดนิมิตมีแสงสว่างสีเหลืองทองพวยพุ่งขึ้นในบริเวณสวน นับเป็นมงคลนิมิตจึงนำมาตั้งเป็นชื่อวัด 
ว่า วัดศรีทอง 
 ท่านเทวธมฺมี (ม้าว) เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก เป็นพระเถระที่ผู ้คนเคารพยำเกรงทั้งพระภิกษุ
สามเณร ข้าราชการกรมการเมืองและประชาชนเมืองอุบลราชธานีทั้งปวง ท่านได้นำสร้างโบสถ์ศาลา
เสนาสนะต่าง ๆ วัดนี้มีความสำคัญทั้งในฐานะเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง  คือพระแก้ว
บุษราคัม เป็นสำนักเรียนพระปริยัติธรรมและสามัญศึกษาที่สำคัญรองจากวัดสุปัฏนารามวรวิหาร  
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ 
พระราชทานนามว่า วัดศรีอุบลรัตนาราม ซึ่งหมายถึง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกญัญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี และเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา        
สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์วัดศรีอุบลรัตนารามและโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตน าราม       
ยกฐานะเป็นพระอารามหลวงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 เจ้าอาวาส  เจ้าอาวาสวัดศรีอุบลรัตนารามนับถึง พ.ศ. ๒๕๖๒ มี ๑๐ รูป ดังนี้  
    ๑) พระเทวธมฺม ีเถระ (ม้าว) ครองวัด พ.ศ. ๒๓๙๘-๒๔๓๓ ท่านเป็น
สัทธิวิหาริกในพระวชิรญาณเถระ (รัชกาลที่ ๔) 
 



๗ 
 

    ๒) พระครูส ีทา ชยเสโน ครองวัด พ.ศ. ๒๔๓๓-๒๔๓๔ ท่านเป็นพระ
กรรมวาจาจารย์ของพระครูวิเวกพุทธกิจ (กนฺตสีโล เสาร์) และหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต 
    ๓) พระอริยกวี (ธมฺมรกฺขิโต อ่อน ป.ธ.๔) เจ้าคณะใหญ่มณฑลอีสาน ครองวัด 
พ.ศ. ๒๔๓๔-๒๔๔๖  

๔) อาชญาท่านสงฺฆรกฺขิโต (พูน) ครองวัดปี พ.ศ. ๒๔๔๖-๒๔๕๒  
    ๕) พระครูประจักษ์อุบลคุณ (ญาณาสโย สุ้ย) รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี 
ครองวัด พ.ศ. ๒๔๕๒-๒๔๕๔  

๖) พระศาสนดิลก (ชิตเสโน เสน สิริบูรณ์ ป.ธ.๔) เจ้าคณะมณฑลร้อยเอ็ด  
และเจ้าคณะมณฑลอุดร ครองวัด พ.ศ. ๒๔๕๔-๒๔๘๔  
    ๗) พระครูว ิจ ิตรธรรมภาณี (เขโม เล็ง จันทร์ตรี) เจ้าคณะอำเภอเมือง
อุบลราชธานี (ธ) ครองวัด พ.ศ. ๒๔๙๑-๒๕๑๔  
    ๘) พระครูอุบลเดชคณาจารย์ (นิทฺเทสโก ต่วน จันทร์เขียว ป.ธ.๓) เจ้าคณะ
อำเภอวารินชำราบ (ธ) ครองวัด พ.ศ. ๒๕๑๕-๒๕๑๗  
    ๙) พระธรรมฐิติญาณ (สุทฺธจิตฺโต สิงห์ ภาระมาตย์ ป.ธ.๗) เจ้าคณะภาค ๑๐ (ธ) 
ครองวัด พ.ศ. ๒๕๑๗-๒๕๔๐   
    ๑๐) พระราชธรรมสุธี (สุขวฑฺฒโน ทองคู่ บุตรจันทร์ ป.ธ.๖) เจ้าคณะอำเภอ
เมืองอุบลราชธานี (ธ) ครองวัด พ.ศ. ๒๕๔๐-ปัจจุบัน 

ด้านการปกครอง วัดศรีอุบลรัตนาราม มีผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๒ รูป ได้แก่  
- พระครูปัญญาธีรคุณ (ธีรปญฺโญ ฟอง)  
- พระครูวิมลอุปลารักษ์ (ชุติปญฺโญ สมบัติ ป.ธ.๔)  

ด้านการศึกษา  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมประจำสำนักเรียนวัดศรีอุบลรัตนาราม แผนกธรรม 
และแผนกบาลี เปิดสอนมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๘ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัดอาทิตย์ และโรงเรียนมูลนิธิ
วัดศรีอุบลรัตนาราม เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ ๖ 

๔. ความสำคัญ 
๔.๑ เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ลำดับที่ ๒ ของเมืองอุบลราชธานี สร้างเมื่อ พ.ศ. 

๒๓๙๘ ในใบบอกเมืองอุบลราชธานีของพระยาราชเสนา (ทัด ไกรฤกษ์) หลวงภักดีณรงค์ (สิน ไกรฤกษ์) 
ขุนพรพิทักษ์ (เคลือบ ไกรฤกษ์) มีการนิมนต์พระภิกษุจากวัดนี้ไปเจริญพระพุทธมนต์และรับไทยธรรมที่
ศาลากลางจังหวัด หลังเสร็จพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาของข้าราชการ ณ อุโบสถ วัดหลวง เมื่อปี พ.ศ. 
๒๔๒๘ เป็นเวลา ๓ วัน ดังความว่า “ได้นิมลพระพิขุสงฆธรรมยุติกาวัดสุปัตวัดสีทองวัดไชรวัดสุทัศสิ้น 
ในเมืองอุบลราชธานี รวมพระภิขุสงฆธรรมยุติกา ๕๔ รูปสวดพระพุทมลต์” (ใบบอก ร.๕ ม.๒.๑๒ ก/๓ 
[๖๙}, ๒๔๒๘: ๑๒๑-๑๒๒)  

 



๘ 
 

๔.๒ เป็นวัดที่อุปฮาดโท ต้นสกุล ณ อุบล กรมการเมืองอุบลราชธานีเป็นผู้สร้าง   
๔.๓ เป็นวัดที ่ได ้ร ับพระราชทานผ้าพระกฐินทุกปี และได้ร ับพระราชทานเทียนหลวง

พระราชทานสลับกับพระอารามหลวงอีก ๒ แห่งคือ วัดสุปัฏนารามวรวิหารและวัดมหาวนาราม  
๔.๔ เป็นวัดที่บรรพชาอุปสมบทของพระภิกษุที่มีชื่อเสียงเป็นจำนวนมาก อาทิ สมเด็จพระมหา

วีรวงศ์ (ติสฺโส อ้วน) พระครูสีทา ชยเสโน พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์) พระครูวิเวกพุทธกิจ 
(กนฺตสีโล เสาร์) หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต   

๔.๕ เป็นสถานศึกษาพระปริยัติธรรมและสามัญศึกษาของจังหวัดอุบลราชธานี  
๔.๖ เคยเป็นสถานที่ประกอบพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาข้าราชการเมืองอุบลราชธานี 
๔.๗ วัดศรีอุบลรัตนารามเป็นสถานที ่ประกอบพิธีทำน้ำมุรธาภิเษกงานบรมราชาภิเษก  

ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖, ๗ และ ๙  
๔.๘ เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วบุษราคัมและพระทองทิพย์ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง   
๔.๙ วัดศรีอุบลรัตนารามเป็นหนึ ่งใน ๒๒ วัดที ่จ ัดเทศน์ธรรมัสสวนะสามัคคีของเมือง

อุบลราชธานีในช่วงเข้าพรรษา ซึ่งเริ่มมีมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๘ โดยเวียนไปทั้ง ๒๒ วัด เริ่มจากวัดมณี  
วนาราม สิ้นสุดที่วัดสุปัฏนารามวรวิหาร เป็นงานบุญสำคัญเฉพาะของเมืองอุบลราชธานี  

๕. สถานการณ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในปัจจุบัน  

 ๕.๑ วัดศรีอุบลรัตนารามมีการจัดวางแผนผังวัดได้ดี เป็นสัดส่วน แม้มีอาคารเสนาสนะมาก 
แต่ไม่แออัด  

๕.๒ วัดศรีอุบลรัตนารามมีความร่มรื่น การอนุรักษ์ต้นไม้นานาพันธุ์ มีกระรอกอาศัยอยู่จำนวน
ไม่น้อย 

๖. ปัญหาที่พบในพื้นที่ 
๖.๑ เนื่องจากมีโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามตั้งอยู่ภายในวัด และมีสถานศึกษาอ่ืนอยู่ใกล้

วัด ทำให้มีรถเข้ามาจอดในวัดเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะช่วงก่อนเข้าเรียนและหลังเลิกเรียน ซึ่งทางวัด
ยังมิได้ห้ามการเข้ามาจอดรถเพราะถือว่ายังไม่เป็นเหตุให้พระภิกษุสามเณรเดือดร้อน  

๖.๒ วัดศรีอุบลรัตนารามตั้งอยู่ใกล้บริเวณทุ่งศรีเมืองและศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ซึ่งใช้เป็น
สถานที่จัดงานปีใหม่และงานแห่เทียนเข้าพรรษา จึงได้รับความเดือดร้อนด้านมลภาวะทางเสียงและการ
สัญจรในช่วงจัดงานเพราะมีการปิดถนนอุปราชและถนนศรีณรงค์  

๖.๓ ปัญหามูลนกพิราบรอบ ๆ พระอุโบสถและอาคารต่าง ๆ เป็นภาระต้องดูแลทำความสะอาด 

๗. ภาพประกอบ 
 ภาพประกอบอยู่ท้ายแบบสำรวจ ภาพประกอบถ่ายโดย ปกรณ์ ปุกหุต และณัฐพงค์ มั่นคง  
เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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๘. เกร็ดเรื่องเล่าเกี่ยวกับวัด 
 ๘.๑ อุโบสถหลังเดิมมีนาคชัยเริ่มอุปสมบท ๔ รูป ทราบนาม ๒ รูปคือ พระอริยกวี (ธมฺมรกฺขิโต 
อ่อน) กับพระครูสีทา ชยเสโน สองท่านนี้เป็นพระเถระสำคัญของเมืองอุบลราชธานีและเป็นเจ้าอาวาสใน
เวลาต่อมา  

๘.๒ ท่านพนฺธุโล (ดี) ได้นำท่านเทวธมฺมี (ม้าว) เข้าเฝ้าถวายตัวต่อพระวชิรญาณภิกขุ (รัชกาลที่ 
๔) ที่วัดบวรนิเวศวิหารในเวลากลางคืน พระองค์ทรงยกดวงเทียนส่องทอดพระเนตรใบหน้าของท่าน
เทวธมฺมี (ม้าว) แล้วตรัสว่า “ขรัวดี พระอย่างนี้ทำไมไม่นำมาให้มาก” ท่านพนฺธุโล (ดี) กราบทูลว่า      
“หายาก”  

๘.๓ พระอริยกวี (ธมฺมรกฺขิโต อ่อน) เป็นผู้นำพันธุ์ไม้หลายชนิดจากกรุงเทพมหานครมาปลูกใน
สวนของวัดศรีทอง เช่น มังคุด ลิ้นจี่ ทุเรียน รางสาด เงาะ  

๘.๔ ท่านสงฺฆรกฺขิโต (พูน) เจ้าอาวาสรูปที่ ๔ เป็นนาคชัยรูปแรกที่บวชในสิมน้ำของวัดสุปัฏนา
รามวรวิหาร และเป็นสัทธิวิหาริกรูปแรกของท่านพนฺธุโล (ดี) ผู ้นำธรรมยุติกนิกายมาเผยแผ่ที่เมือง
อุบลราชธานี กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์มีความศรัทธาท่านสงฺฆรกฺขิโต (พูน) มากได้ทูลขอสมเด็จพระ
มหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสให้เป็นพระอุปัชฌาย์ประจำเมืองอุบล และทรงชมเชยว่า 
“ท่านสงฺฆรกฺขิโตนี้เป็นผู้ใหญ่ปฏิบัติมั่นคง รักษาธรรมเนียมธรรมยุตไว้เที่ยงตรงดี ถ้าหม่อมฉันจะผนวช
อีกก็จะต้องนิมนต์ท่านผู้นี้เป็นพระอุปัชฌายะ”  

๘.๕ พระศาสนดิลก (ชิตเสโน เสน) เจ้าอาวาสรูปที่ ๖ เป็นพระสหชาติในพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดฯ ให้เป็นพระราชาคณะและพระราชทานของระลึกเช่นเดียวกับพระสหชาติ
รูปอื่น ๆ  

๘.๖ พระธรรมวราภรณ์ (จนฺทปชฺโชโต สนั่น) ได้ตั้งสัตยาธิษฐานต่อพระปฐมเจดีย์เมื่อวันที่ ๑ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ ว่า “ด้วยกุศลเจตนาอันแรงกล้าของข้าพเจ้าที่มีอยู่ทั้งหมด ตั้งใจจะสร้างอุโบสถ
วัดศรีทองสำหรับเป็นที่ประดิษฐานพระประธานและพระแก้วเจ้าอันเป็นมิ่งมงคลของชาวเมืองเพื่อเป็น
พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และเพื ่อเทิดทูนเกียรติคุณของอดีตเจ้าอาวาสวัดศรีทองและพระ
บุรพาจารย์ทั้งฝ่ายคันถธุระและวิปัสสนาธุระทุกท่าน จักสำเร็จหรือไม่ ถ้าจักสำเร็จก็ขอให้ข้าพเจ้าได้สิ่ง
อันเป็นมงคลสูงสุดในโลก และขอให้ได้เจ้าศรัทธา อนึ่ง ขอให้ข้าพเจ้าได้เห็นความศักดิ์สิทธิ์บุญฤทธิ์
อิทธิปาฏิหาริย์ขององค์พระปฐมเจดีย์โดยประจักษ์แก่ตาแก่ใจเร็ว ๆ นี้” ซึ่งบังเกิดผลสำเร็จ กล่าวคือ 
นางอรพินท์ ไชยกาล ได้นำพระบรมสารีริกธาตุมาถวาย ๓ องค์ และท่านผู้หญิงตุ่น โกศัลวิตร รับเป็น
เจ้าภาพสร้างอุโบสถ ท่านจึงให้ช่างทำรูปพระปฐมเจดีย์ไว้ที่หน้าบันทิศตะวันออกเป็นอนุสรณ์และบรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุไว้ในพระอุโบสถด้วย  

๘.๗ ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๘ ได้เคลื่อนย้ายพระพุทธทิพยเนตร พระประธานในสิม 
หลังเดิมมาอุโบสถหลังใหม่ซึ่งใช้เวลาประมาณ ๑๐ นาที ปรากฏว่ามีลมฝนโปรยปรายเป็นละอองใน
บริเวณวัดและบริเวณใกล้เคียงเท่านั้น ทั้งท่ีไม่มีเค้าว่าจะมีลมฝน นับเป็นเหตุการณ์น่าอัศจรรย์ยิ่งนัก  



๑๐ 
 

๘.๘ พระแก้วบุษราคัมมีความศักดิ์สิทธิ์มาก โดยเฉพาะการสาบานถึงความซื่อสัตย์ หากไม่
ซื่อตรงมักจะเกิดภัยพิบัติทันตาเห็น  

๘.๙ บ่อน้ำวัดศรีทองในอดีตเป็นบ่อน้ำรสอร่อย ไม่จืดไม่กร่อย ประชาชนนิยมดื่มกิน ทำให้คนมี
อาชีพตักน้ำขาย น้ำนี้เลี้ยงคนได้ครึ่งเมือง มีน้ำไหลออกจากตาน้ำไม่ขาด เป็นบ่อน้ำสำคัญแห่งหนึ่งของ
เมืองอุบลราชธานี 

๘.๑๐ มีโรงเรียนภาษาไทยในวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๖ ชื่อโรงเรียนกาญจนานุกูล นายสังข์ จันทรา
กาญจน์ เป็นครูใหญ่ ยุบเลิกไปเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๖ และมีการตั้งโรงเรียนราษฎร์ในวัดอีกคือ โรงเรียน     
ศรีทองวิทยากับโรงเรียนศรีทองศึกษากร 

๙. ความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชน  
 ๙.๑ วัดศรีอุบลรัตนารามเป็นวัดที่มีตระกูลต่าง ๆ อุปถัมภ์มาโดยตลอด คนในชุมชนจำนวนมาก
มีความสามัคคีช่วยงานของวัดอย่างเข้มแข็งมาตลอด โดยเฉพาะงานสรงน้ำพระแก้วบุษราคัมในประเพณี
สงกรานต์ และมีพุทธศาสนิกชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมากทุกปี  

๙.๒ วัดศรีอุบลรัตนารามเป็นที่บรรจุอัฐิบุคคลสำคัญ อาทิ 
- หมื่นลิขิตคณารักษ์ (ทองอยู่ ศรีธัญรัตน์), นางเจียงพิมพ์ ณ อุบล (ศรีธัญรัตน์)  
- พลจัตวา หลวงจำรัสฤทธิรงค์ (จำรัส บำรุงลาภ)  
- ร้อยตำรวจเอก หลวงไพรีพินาศ (ผิว วุฒวัณณ์), นางบุญอ้อม ไพรีพินาศ  
- นางสายหยุด สุจิมา  
- นางสุกัลย์ ปราบภัย (นางเทียมเจ้านางสีดา)  
- นางมณีจันทร์ ผ่องศิลป์ (นางเทียมเจ้านางสีดา)  
- นางสมวาสนา รัศมี (นางเทียมเจ้านางสีดา)  
- นางประทิน วันทาพงษ์ (นางเทียมเจ้านางสีดา)  
- นางสุขุม ศิริภูมิ (ผู้ดูแลเครื่องครูเจ้านางสีดา) 

๑๐. ประเพณีสำคัญประจำปี  
  ๑๐.๑ ประเพณีสงกรานต์ งานนมัสการสรงน้ำพระแก้วบุษราคัม มีพิธีอัญเชิญพระแก้วบุษราคัม
แห่รอบเมืองและเชิญขึ้นหอสรงเพ่ือให้ประชาชนสรงน้ำในวันที่ ๑๓-๑๗ เมษายนของทุกปี  
  ๑๐.๒ เป็นหนึ ่งใน ๒๒ วัดที ่จ ัดเทศน์ธรรมัสสวนะสามัคคีของเมืองอุบลราชธานีในช่วง
เข้าพรรษา ซึ่งเริ่มมีมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๘ โดยเวียนไปทั้ง ๒๒ วัด เริ่มจากวัดมณีวนาราม สิ้นสุดที่วัด 
สุปัฏนารามวรวิหาร เป็นงานบุญสำคัญเฉพาะของเมืองอุบลราชธานี  

๑๑. การติดต่อประสานงาน 
พระครูวิมลอุปลารักษ์ (ชุติปญฺโญ สมบัติ ป.ธ.๔) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีอุบลรัตนาราม หมายเลข

โทรศัพท์ ๐๘-๗๒๓๙-๒๕๕๙ 
 



๑๑ 
 

ภาพประกอบ 

    
                         พระอุโบสถ                     พระพุทธทิพยเนตร 
           พระประธานในพระอุโบสถ 

    
                     พระแก้วบุษราคัม                              พระประธานในศาลาการเปรียญ 

     
                 หอพระปริยัติธรรม                                        ศาลาการเปรียญ 
 

 
 
 

  



๑๒ 
 

ภาพประกอบ (ต่อ) 

     
อนุสรณ์สถานรัชกาลที่ ๙        โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ 

           ภายในพิพิธภัณฑ์ศรีอุบลรัตนาราม 

    
               หอสรงน้ำพระแก้วบุษราคัม        ประตูโขงด้านตะวันออก 

         
    หอระฆังเก่า      หอระฆังใหม่  



๑๓ 
 

บรรณานุกรม 

คณะกรรมการดำเนินการจัดทำหนังสือที่ระลึก ๑๕๐ ปี. ที่ระลึกฉลอง ๑๕๐ ปี วัดศรีอุบลรัตนาราม 
 (วัดศรีทอง) ๙ เมษายน ๒๕๔๙. อุบลราชธานี: วัดศรีอุบลรัตนาราม, ๒๕๔๙.  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  กฐินทาน : อุบลราชธานีศรีวนาลัย.  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
 ๒๕๕๙.  
บำเพ็ญ ณ อุบล. เล่าเรื่องเมืองอุบลราชธานี. พิมพ์ครั้งที่ ๓. อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 
  ๒๕๕๓.  
พระครูวิมลอุปลารักษ์ (ชุติปญฺโญ สมบัติ). ป้ายนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ศรีอุบลรัตนาราม 
  (สัมภาษณ์), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีอุบลรัตนาราม, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑.   
หมุน โสมะฐิติ. ประวัติวัดศรีทองและเมืองอุบลราชธานี (อย่างสังเขป) . อุบลราชธานี: วัดศรีทอง, 
  ๒๕๐๔. 
 


