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แหล่งศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อมอันควรอนุรักษ์ในจังหวัดอบุลราชธานี  
ชื่อแหล่งศิลปกรรม วัดแจ้ง 

๑. ที่ตั้ง  
 ถนนนครบาล-ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

พิกัด (UTM หรือละติจูด/ลองจิจูด) ๑๕.๒๓๖๖๘๔, ๑๐๔.๘๖๐๑๐๑  

๒. ประเภทแหล่งศิลปกรรม โบราณสถานและโบราณวัตถุ 
 ในวัดมีเสนาสนะและอาคารต่าง ๆ ได้แก่ สิม หอแจก (ศาลาการเปรียญ) กุฏิ ศาลาบำเพ็ญกุศล 
ประตูโขง ๔ ประตู (ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศเหนือ และทิศใต้) อาคารชมรมผู้สูงอายุวัดแจ้ง และ
ธาตุบรรจุอัฐิ 
 เดิมวัดแจ้งมีพระพุทธรูปโบราณประดิษฐานในอุโบสถหลายองค์ แต่ถูกโจรกรรมไปหมด ได้แก่ 
ครั้งที่ ๑ พระพุทธรูปสำริดปางสมาธิจำนวน ๓ องค์  ครั้งที่ ๒ พระพุทธรูปปางห้ามญาติ หลวงพ่ออวม 
วัดสามเสน กรุงเทพฯ นำมาถวาย ในสมัยรัชกาลที่ ๕  ครั้งที่ ๓ พระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัย หน้าตัก
กว้าง ๕๐ นิ้ว หลวงพ่อมหาศรีถา (สีทาหรือสีดา) และหลวงพ่อมหาเสนาหล่อมาถวายเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๗-
๒๔๗๘ สมัยหลวงพ่อมั ่น อานันโทเป็นเจ ้าอาวาส  โบราณสถาน โบราณวัตถุและศิลปว ัตถุ  
ที่สำคัญมี ดังนี้ 

๒.๑ สิม 
  สิมหรืออุโบสถเป็นสิมทรงท้องถิ ่นอีสานอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร์ ก่ออิฐถือปูน ผัง
สี่เหลี่ยมผืนผ้าบนฐานเอวขัน หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ขนาด ๔ ห้อง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๕ เมตร 
สูง ๑๐ เมตร เสาไม้ตั้งสอบเข้าเล็กน้อย หลังคาจั่วต่อหลังคาปีกนกด้านข้างท้ังสองข้าง ประดับช่อฟ้าเป็น
นาคปูนปั้น ใบระกาเป็นไม้แกะสลัก และหางหงส์เป็นไม้แกะสลักรูปนาคมีปีก เดิมมุงด้วยแป้นเกล็ด 
ต่อมาเปลี่ยนเป็นกระเบื้องดินเผาไม่เคลือบ มีบันไดทางขึ้นที่กลางด้านหน้า ราวบันไดเป็นรูปจระเข้ปูน
ปั้น มีประตู ๑ ช่องตรงกับบันได มีหน้าต่างด้านข้างด้านละ ๓ ช่อง โถงด้านหน้ามีเสากลม ๔ ต้นรองรับ
หน้าบันไม้แกะสลักประดับกระจกรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณขนาบข้างด้วยสิงห์ แผงแรคอสองใต้หน้า
บันแกะสลักประดับกระจกรูปดอกไม้ทรงกลมเรียงกัน ๓ ดอก รวงผึ้งแกะสลักประดับกระจกรูปกอบัว
สัญลักษณ์เมืองอุบลราชธานี ๒ กอ หน้าอุดปีกนกแกะสลักประดับกระจกลายพันธุ์พฤกษา คันทวยไม้
แกะสลักประดับกระจกรูปนาคมีปีกด้านละ ๕ คันทวย มีพระพุทธชินราชจำลองเป็นพระประธาน (ห้าง
หุ้นส่วนจำกัด ปุราณรักษ์ ๒๕๖๑: ๔-๕) 

 สิมหลังนี้สร้างราว พ.ศ. ๒๔๕๕ โดยญาท่านเพ็งหรือญาครูเพ็ง ศิษย์ของพระมหาราช
ครูท่านหอ วัดหลวง บูรณะมาแล้ว ๖ ครั้งตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๕-๒๕๖๑ กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียน
และกำหนดเป็นเขตที่ดินโบราณสถานวัดแจ้งในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ เนื้อที่
ประมาณ ๑ ไร่ ๑ งาน ๔๙ ตารางวา สิมวัดแจ้งได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นของ
สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐  กรมศิลปากรได้จัดสรรงบประมาณ (งบเงินเหลือจ่าย)  พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้แก่สำนัก
ศิลปากรที่ ๙ อุบลราชธานีดำเนินการบูรณะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๖๒  

๒.๒ พระเจ้าใหญ่ พระประธานในหอแจก 
   พระเจ้าใหญ่พระประธานในหอแจกเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปิดทอง ปางมารวิชัย ศิลปะ
พื้นถิ่นอีสาน พระพักตร์ค่อนข้างเหลี่ยม เม็ดพระศกเล็ก พระรัศมีเป็นกาบบัวทรงสูง พระขนงก่งมาก 
พระเนตรเรียวเล็กเหลือบมองต่ำ พระนาสิกใหญ่เป็นสัน ริมพระโอษฐ์หนาปลายหยักขึ้น ปลายพระ
กรรณไม่จรดพระอังสาและไม่ใหญ่ พระศอเป็นปล้อง ครองจีวรห่มเฉียง พระครูสุตจันทโสภณ เชื่อว่า
เป็นพระพุทธรูปที่สร้างพร้อมวัดในปี พ.ศ. ๒๔๑๘ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปุราณรักษ์ ๒๕๖๑: ๗) 

๒.๓ พระพุทธรูปทองคำ 
   พระพุทธรูปทองคำ ๓ องค์ขนาด ๕ นิ้ว บรรจุไว้บนผนังของหอแจกมีลูกกรงกั้นไม่
สามารถมองเห็นได้ ด้านบนมีจารึกอักษรไทย ๙ บรรทัดว่า “พระพุทธรูปทองคำ ๓ องค์นี้เป็นของคุณปู่
ขุนสนิทอักษรศรี (สนิท ทองทาบ) และคุณย่าพั่ว ทองทาบ ได้ฝากไว้กับญาถ่านมั่ น เจ้าอาวาสวัดแจ้ง 
เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๖ จนถึงปัจจุบัน ข้าพเจ้าทั้ง ๓ คน ซึ่งมีชื่อข้างล่างนี้ ผู้เป็นทายาทและเป็นหลาน ขอ
ฝากพระพุทธรูปทองคำทั้ง ๓ องค์นี้ไว้เป็นพระพุทธรูปคู่กับพระเจ้าใหญ่ในศาลาวัดแจ้งตลอดไป คุณย่า
ครับผมได้ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาต่อคุณย่าทุกประการแล้ว พลตรี จุมพล ทองทาบ พลตรี ประทิน ทอง
ทาบ นายแพทย์ประเสริฐ ทองทาบ อนึ่งเมื่อข้าพเจ้าทั้ง ๓ คนนี้สิ้นชีวิตไป ขอให้ทายาทของข้าพเจ้า
ดำเนินการตามที่บันทึกไว้ข้างต้น” (พระครูสุตตจันทโสภณ ๒๕๖๒: สัมภาษณ์) 

๒.๔ ธรรมาสน์ 
   ในหอแจกมีธรรมาสน์ยอดมณฑปขาสิงห์แต่งเป็นรูปหน้าสิงห์ รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ๑ 
หลัง ตั้งบนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสประดับไม้กลึง มุมขาสิงห์มีรูปกระต่ายไม้แกะสลัก เดิมมีตุ ๊กตาทหาร
ประดับโดยรอบปัจจุบันสูญหายไปแล้ว ใต้ฐานจารึกว่า สร้าง ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๓ และบูรณะวันที่ 
๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยพระครูโอภาสศาสนกิจ (ทา กมโล) โดยถากลายฐานสิงห์ออกเป็น
บางส่วน และทาสีทองทับทั้งหลัง ที่มุมด้านข้างแต่ละด้านฉลุลายประจำยาม หลังคาเป็นซุ้มหน้าจั่วทั้ง ๔ 
ด้าน เรียกว่ายอดพรหมสี่หน้า ประดับกระจังใบโพธิ์โดยรอบ เหนือขึ้นไปเป็นเจดีย์ จำลอง องค์ระฆัง
เหลี่ยม บัลลังก์เป็นฐานบัวสี่เหลี่ยมรับปล้องไฉนเรียงซ้อนกัน ๕ ชั้นรับปลียอด กาบปลียอดเป็นเส้นโค้ง
ขึ้น ๕ เส้น (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปุราณรักษ์ ๒๕๖๑: ๘) 

๒.๕ หีบพระธรรม 
   หีบพระธรรมทรงลุ้ง ลายรดน้ำเรื่องสีทน มะโนราและรามเกียรติ์ประกอบลายกระหนก
เปลวและเครือเถาใบเทศ 

๒.๖ ฮางหดสรง 
   ฮางหดสรงเป็นของเก่าคู่วัดมาแต่เดิม ดังปรากฏในภาพถ่ายงานศพแม่ใหญ่ทวดก้อน 
พันธุ์เพ็ง แต่ทาสีใหม่ ปัจจุบันยังมีการใช้งาน ตัวนาคมีลักษณะศิลปะแบบอุบลผสมกับแบบจำปาสัก 
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๓. ประวัติความเป็นมา  
 วัดแจ้งเป็นวัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ ๑๘ ไร่ ๕๙ ๖/๑๐ ตารางวา มีอาณา
เขตทิศเหนือจดถนนสุริยาตร์ ทิศตะวันตกจดซอยหลังวัดแจ้ง ทิศใต้จดถนนสรรพสิทธิ์ และทิศตะวันออก
จดถนนนครบาล  เจ้าราชบุตร (หนูคำ บุตโรบล) หนึ่งในอาญาสี่ผู้ปกครองเมืองอุบลราชธานีเป็นผู้สรา้ง
ราว พ.ศ. ๒๔๑๘ หลังจากสร้างวัดทองนพคุณ โดยถวายที่สวนของท่านเพื่ออุทิศแด่นางทอง ผู้เป็น
มารดา พร้อมกับสร้างพระประธานไว้ในหอแจก และสร้างอูบมูงบรรจุอัฐิบรรพบุรุษ 
  ที่มาของชื่อวัดแจ้ง สันนิษฐานว่ามาจากการแจ้งในบุญกุศลของเจ้าราชบุตร (หนูคำ) หลังการ
สร้างวัดนี้อุทิศให้มารดา ซึ่ง นิล พันธุ์เพ็ง (๒๔๗๗: ๑๓๕) กล่าวว่า “ด้วยเหตุที่สนองคุณมารดาแล้ว มี
น้ำใจอันบริสุทธิ์ผ่องแผ้ว เมื่อสร้างวัดนี้เสร็จจึงให้นามว่าวัดแจ้ง”  ส่วน บำเพ็ญ ณ อุบล (๒๕๕๓: ๑๕๒) 
เห็นว่าที่สวนของเจ้าราชบุตร (หนูคำ) อยู่ทางทิศเหนือของเมือง เดินจากคุ้มในเมืองตอนเช้ามืดมาถึงก็
สว่างหรือแจ้งพอดี จึงตั้งชื่อว่าวัดแจ้ง 

 เจ้าอาวาส  เจ้าอาวาสวัดแจ้ง พ.ศ. ๒๔๑๘-๒๔๓๐ ไม่ทราบนาม จากนั้นมาถึง พ.ศ. ๒๕๖๒ มี 
๘ รูป ดังนี้ 

๑) พระหอ ครองวัด พ.ศ. ๒๔๓๑-๒๔๔๐  
๒) พระครูทักษิณคณานุวัตร (เจ้าอธิการเพ็ง หรือญาท่านเพ็ง หรือญาครูเพ็ง) เจ้าคณะ 

แขวงอำเภอทักษิณูปลนิคม (อำเภอวารินชำราบ และอำเภอพิบูลมังสาหาร) ศิษย์ของพระมหาราชครู
ท่านหอ วัดหลวง ครองวัด พ.ศ. ๒๔๔๐-๒๔๕๗ 

๓) พระมั่น ครองวัด พ.ศ. ๒๔๕๗-๒๔๖๗  
๔) ญาท่านมั่น อานนฺโท ครองวัด พ.ศ. ๒๔๖๗-๒๔๗๘  
๕) พระสี สนฺติปาโล ครองวัด พ.ศ. ๒๔๗๘-๒๔๘๙  
๖) พระมหาสาย กิตฺติวณฺโณ ครองวัด พ.ศ. ๒๔๘๙-๒๕๐๔  
๗) พระครูโอภาสศาสนกิจ (ทา กมโล) ครองวัด พ.ศ. ๒๕๐๔-ไม่ทราบปี  

   ๘) พระครูสุตจันทโสภณ (บุญจันทร์ กิตฺติโสภโณ หมู่แก้ว ป.ธ.๔) ครองวัดต่อจาก
ลำดับ ๗ ถึงปัจจุบัน 

ด้านการปกครอง พระธีรศักดิ ์เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส พ.ศ. ๒๕๖๒ มีพระภิกษุ ๘ รูป สามเณร ๑
รูป 

ด้านการบริการชุมชน ใช้พื้นที่วัดเป็นตลาดนัดทุกวันพุธ การอนุญาตให้มีตลาดนัดเป็นการ
สงเคราะห์ญาติโยม มีหัวหน้าผู้รับผิดชอบเป็นผู้เก็บรายได้จากร้านค้าและหาบเร่ แล้วแต่จะถวายวัด 

๔. ความสำคัญ 
๔.๑ กรมการเมืองอุบลราชธานี คือเจ้าราชบุตร (หนูคำ บุตโรบล) เป็นผู้สร้างวัดแจ้ง 
๔.๒ มีโบราณสถานสำคัญ คือสิมโบราณที่ยังใช้งานอยู่ถึงปัจจุบัน  
๔.๓ มีพระเจ้าใหญ่พระประธานในหอแจกเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง  



๔ 
 

๔.๔ วัดแจ้งเป็นหนึ่งใน ๒๒ วัดที่จัดเทศน์ธรรมัสสวนะสามัคคีในช่วงเข้าพรรษา ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อ 
พ.ศ. ๒๔๙๘ โดยเวียนไปทั้ง ๒๒ วัด เริ่มจากวัดมณีวนาราม สิ้นสุดที่วัดสุปัฏนารามวรวิหาร เป็นงานบุญ
เฉพาะของเมืองอุบลราชธานี  

๔.๕ วัดแจ้งและชุมชนวัดแจ้งจัดทำเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ร่วมงานประเพณีแห่เทียน
พรรษา ของจังหวัดอุบลราชธานีทุกปีและมีชื่อเสียงชนะการประกวดเสมอ โดยมีพระครูสุตตจันทโสภณ 
(บุญจันทร์  กิตฺติโสภโณ หมู่แก้ว ป.ธ. ๔) เป็นผู้ออกแบบและเป็นช่าง มีพระวีระศักดิ์ อาภสฺสโร เป็น
ผู้ช่วย (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปุราณรักษ์ ๒๕๖๑: ๑๑)  พระครูสุตตจันทโสภณเป็นช่างที่มีฝีมือสูงมากในการ
แกะสลักลวดลายเป็นที่ยอมรับในกลุ่มช่างเทียนเมืองอุบลราชธานี (ประดับ ก้อนแก้ว ๒๕๓๑: ๔๔) 

๕. สถานการณ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในปัจจุบัน  
 ๕.๑ วัดแจ้งใช้พื้นที่เป็นตลาดนัดทุกวันพุธ เป็นเหตุให้มีปริมาณขยะมาก ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องจึง
ควรรีบดำเนินการในการจัดการขยะ 
 ๕.๒ สิมวัดแจ้งได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นของสมาคมสถาปนิกสยามในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อ  พ.ศ. ๒๕๓๐  ใน พ.ศ. 
๒๕๖๑ กรมศิลปากรได้จัดสรรงบประมาณ ให้แก่สำนักศิลปากรที่ ๙ อุบลราชธานีดำเนินการบูรณะแล้ว
เสร็จใน พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าการบูรณะในส่วนของหน้าบันมีกระจกสีฟ้าติดอยู่เป็นจำนวน
มาก ซึ่งมีความแปลกแยกจากของเดิมมาก ดังนั้นหน่วยอนุรักษ์สิ ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง คือ สำนักศิลปากรที่ ๙ อุบลราชธานีมาชี้แจง ซึ่งได้
ข้อสรุปว่า ทางหน่วยงานได้บูรณะซ่อมแซมตามหลักวิชาการและตามรูปแบบที่มีมาแต่เดิม เพียงแต่ยัง
ขาดการระดมความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้คนในท้องถิ่นในฐานะที่เป็นเจ้าของโบราณสถานนี้
เช่นกัน ดังนั้นจึงควรนำมาเป็นบทเรียนว่า ในการบูรณะโบราณสถานที่สำคัญ ควรจัดทำประชาพิจารณ์ 
หรือ ควรรับฟังความคิดเห็นของคนในท้องถิ่นอีกทางหนึ่งด้วย 

๖. ปัญหาที่พบในพื้นที่ 
๖.๑ ปัญหามูลนกพิราบ ที่มีอยู่ตามอาคารต่าง ๆ  
๖.๒ วัดแจ้งมีโบราณสถานที่สำคัญ คือ สิมวัดแจ้ง ซึ่งได้รับรางวัลรางวัลอนุรักษ์ศิลปะ

สถาปัตยกรรมดีเด่นฯ ดังนั้นเมื่อมีตลาดนัดภายในวัด ก็อาจทำให้เกิดการรุกล้ำหรือบดบังทัศนียภาพของ
สิมที่สวยงามนั้นได ้ 

๖.๓ เนื่องจากภายในวัดมีต้นตาลจำนวนมาก ดังนั้นจึงควรระมัดระวังลูกตาลหล่นโดนผู้สัญจร
ไปมา  

๗. ภาพประกอบ 
 ภาพประกอบอยู่ท้ายแบบสำรวจ ภาพประกอบถ่ายโดย ปกรณ์ ปุกหุต และณัฐพงค์ มั่นคง เมื่อ
วันที่ ๒๑, ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๘. เกร็ดเรื่องเล่าเกี่ยวกับวัด 
 ๘.๑ สิมโบราณสร้างมาพร้อมวัดแจ้งในสมัยรัชกาลที่ ๕  พ.ศ. ๒๔๑๘ 

๘.๒ กุฏิพระครูสุตตจันทโสภณ สร้าง พ.ศ. ๒๕๐๕  
๘.๓ ที่ดินของวัดปัจจุบันเหลือ ๑๘ ไร่ แต่เดิมมี ๒๐ ไร่ เพราะยกให้ทางราชการตัดถนน 
๘.๔ ประตูโขงวัดแจ้ง นายอุส่าห์ จันทรวิจิตร เป็นช่างสร้างเกือบทุกประตู ยกเว้นด้านทิศ

ตะวันออกเป็นฝีมือนายเป้ย จากอำเภอตระการพืชผล   
๘.๕ พระครูสุตจันทโสภณ (บุญจันทร์ กิตฺติโสภโณ หมู่แก้ว ป.ธ. ๔) เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน เกิด 

พ.ศ. ๒๔๗๙ บวชเณร ๖ ปีก่อนอุปสมบท เรียนสับลายทำหีบจากอาจารย์หนูลี วัดทุ่งศรีเมือง ศิษย์พระ
ครูวิโรจน์รัตโนบล (รอด นนฺตโร) 

๙. ความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชน  
 ๙.๑ วัดแจ้งอนุญาตให้มีตลาดนัดทุกวันพุธ เป็นการสงเคราะห์ชุมชนและญาติโยมให้มีรายได้
จากการค้าขาย และมีรายได้มาบำรุงวัด 
 ๙.๒ ในช่วงเทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษา เป็นวัดหนึ่งในโครงการเยือนชุมชนเทียน จะมีชาวคุ้ม
วัดมาช่วยตัดพิมพ์เทียน และแนะนำข้อมูลต่าง ๆ เป็นอย่างดี 
 ๙.๓ สถานที่บรรจุอัฐิบุคคลสำคัญมีทั้งคนไทย คนไทยเชื้อสายจีน และคนไทยเชื้อสายเวียดนาม 
เช่น  

- พระสอน ยโสธโร (โพธิ์ศรี) อดีตคือขุนอุทานระบิน (สอน โพธิ์ศรี)  
- คุณแม่ชีกง กุลเสนา  
- เจ้าศรีนคร ณ จำปาศักด์ิ 
-รองอำมาตย์ตรี ขุนวรเวธวรรณกิจ (คูณ โชติบุตร) ศุภมาตราจังหวัดอุบลราชธานี,  

นางวรเวธวรรณกิจ (ทับทิม โชติบุตร) ซึ่งเป็นสหชาติ (เพื่อนที่เกิดปีเดียว) กับหม่อมเจ้าบุญจิราธร จุฑา
ฑุช (ชุมพล)  

- ร้อยโท ขุนบรรหารรณพรรค (สาตร์ ศาสนนันท์) นายทหารคนสนิทในกรมหลวง 
สรรพสิทธิประสงค์, นางเทียบ ศาสนนันท์ 

- ขุนพนานิคมพิทักษ์ (ทับ ไศละบาท), นางพนานิคมพิทักษ์ (ถ่อน สุจิมา)  
- ขุนสนิทอักษรศรี (สนิท ทองทาบ), นางพ่ัว ทองทาบ  
- ขุนวรวาทพิสุทธิ์ (สุข พันธุ์เพ็ง)  
- หมื่นวิชิต คูณผล, นางหอม คูณผล  
- ท้าวธรรมวงศา (อินทร์ พลโกษฐ์)  
- บรรพบุรุษตระกูลไศละบาท  
- ธรรมการฮง มณีภาค  
- พลตรี จุมพล ทองทาบ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี ๖ (๒๕๑๔-๒๕๑๖)   
- ร้อยตำรวจตรี คูณ สืบสม 
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- นายสวน คูณผล ครูใหญ่โรงเรียนวัดหนองยาง, นางสงวนศักดิ์ คูณผล แม่ดีเด่น 
แห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๒๑ หนึ่งในผู้ทอผ้าซิ่นไหมเงินยกดอกลายดอกพิกุลทูลเกล้าถวายทูลกระหม่อม
ถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในปี พ.ศ. ๒๔๙๓  

- นายประวัติ ศาสนนันท์ สมุห์ป่าไม้จังหวัดอุบลราชธานี 

๑๐. ประเพณีสำคัญประจำปี  
๑๐.๑ บุญผะเหวด หรือ บุญมหาชาติ 
๑๐.๒ ประเพณีสงกรานต์  
๑๐.๓ เป็นหนึ ่งใน ๒๒ วัดที ่จ ัดเทศน์ธรรมัสสวนะสามัคคีของเมืองอุบลราชธานีในช่วง

เข้าพรรษา ซึ่งเริ่มข้ึนเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๘ โดยเวียนไปทั้ง ๒๒ วัด เริ่มจากวัดมณีวนาราม สิ้นสุดที่วัดสุปัฏ
นารามวรวิหาร เป็นงานบุญเฉพาะของเมืองอุบลราชธานี 

๑๑. การติดต่อประสานงาน 
พระครูสุตจันทโสภณ (บุญจันทร์ กิตฺติโสภโณ หมู่แก้ว ป.ธ.๔) เจ้าอาวาสวัดแจ้ง ไม่มีหมายเลข

โทรศัพท์  
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ภาพประกอบ 

    
                              สิม        หน้าบันสิมหลังการบูรณะ 

    
                           หอแจก          พระเจ้าใหญ่ พระประธานในหอแจก 

    
   หีบพระธรรม      ประตูโขงด้านทิศตะวันออก 
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