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แหล่งศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อมอันควรอนุรักษ์ในจังหวัดอบุลราชธานี  
ชื่อแหล่งศิลปกรรม วัดสทุัศนาราม 

๑. ที่ตั้ง  
 เลขที่ ๒๖๔ ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

พิกัด (UTM หรือละติจูด/ลองจิจูด) ๑๕.๒๓๑๙๘๗, ๑๐๔.๘๕๖๖๑๖  

๒. ประเภทแหล่งศิลปกรรม โบราณสถานและโบราณวัตถุ 
 วัดสุทัศนารามมีอาคารเสนาสนะ ได้แก่ อุโบสถ กุฏิ ๗ หลัง ศาลาหอฉัน ศาลาอเนกประสงค์ 
(ศาลาคู่เมรุ) เมรุ หอระฆัง ประตูโขง และหอสมุดพิพิธภัณฑ์วัดสุทัศนาราม  มีโบราณสถาน โบราณวัตถุ
และศิลปวัตถุท่ีสำคัญ ดังนี้ 

๒.๑ อุโบสถ 
   อุโบสถวัดสุทัศนารามสร้างในปี พ.ศ. ๒๔๗๐-๒๔๗๕ โดยพญาพรหมทัตและประชาชน
ร่วมกันสร้าง หันหน้าไปทางทิศใต้ หน้าบันประดับลายปูนปั้น มีพระประธานชื่อพระม่ิงเมือง ประดิษฐาน
ในซุ้มเรือนแก้วรูปพญานาค สันนิษฐานว่าเป็นฝีมือของช่างคำหมา แสงงาม (ติ๊ก แสนบุญ ๒๕๖๒: 
สัมภาษณ์) ด้านหลังจารึกข้อความการปฏิสังขรณ์อุโบสถจำนวน ๓ บรรทัดว่า “นี้โบตถ์พยาพรหมทัตต์
เริ่มทั้งประชนสร้างเสร็จ พ.ศ. ๒๔๗๕ ปฏิสังขรณ์เมื่อ ๑ มกราคม ๒๕๒๒ เสร็จ ๓ เมษายน ๒๕๒๒” 
และเป็นที่บรรจุอัฐิอดีตเจ้าอาวาส และบุคคลสำคัญคือ พระครูสังวรศีลขันธ์ (ชู สายอินทร์) และนาย
วิเชียร อุดมสันต์ (อดีตพระครูสุวรรณวารีคณารักษ์ และอดีตเจ้าคณะอำเภอโขงเจียม) 
  กำแพงแก้วมีใบเสมาศิลาของเก่าจำนวน ๖ ใบ ที่ฐานใบเสมาด้านหน้าติดกับอุโบสถ
เป็นที่บรรจุอัฐิหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา ชายาในพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิ
ประสงค์ ข้าหลวงต่างพระองค์ ผู้สำเร็จราชการมณฑลอีสาน มีภาพและจารึกความว่า “หม่อมเจียงคำ 
ชุมพล ณ อยุธยา ท.จ. ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ชาตะ ๔ ธันว์ ๒๔๒๒ 
มรณะ ๒๐ ตุล ๒๔๘๑” 
  ที่ฐานใบเสมาทิศเหนือติดกับอุโบสถเป็นที่บรรจุอัฐิบุคคลในตระกูล ณ จัมปาศักดิ์ ๑๕ 
ท่าน ได้แก่ เจ้าหญิงดวงเนตร ณ จัมปาศักดิ์, ร.ท. พระอุบลกิจประชากร (บุญเพ็ง บุตโรบล), เจ้าหญิง
ทองพัน ณ จัมปาศักดิ์, เจ้าศักดิ์ประสิทธิ์ (เบ็งคำ) ณ จัมปาศักดิ์, เจ้านางเลี่ยม ณ จัมปาศักดิ์, เจ้าบัวคำ 
ณ จัมปาศักดิ์, เจ้านางพวงแก้ว ณ จัมปาศักดิ์, เจ้าศรีรัฐ ณ จัมปาศักดิ์, เจ้าสุวรรณะ ณ จัมปาศักดิ์ , 
นายกมล เจริญศรี, เจ้านางมาลีศักดิ์ เจริญศรี (ณ จัมปาศักดิ์), ขุนบรรณสารโสภณ (อินแปลง โชติบุตร), 
นายประกอบศักดิ์ โชติบุตร, เจ้าเฮือนสมบูรณ์ โชติบุตร และนายละเอียด โชติบุตร (สะกดตามจารึก) 
  อุโบสถเป็นอาคารทรงไทยผสมยุโรปซึ่งได้รูปแบบมาจากวัดสุปัฏนารามวรวิหาร แต่มี
ขนาดเล็กกว่าและไม่มีระเบียง ช่อฟ้าเป็นนาคสะดุ้ง หน้าบันประดับปูนปั้นลายพรรณพฤกษา มุขหน้ายื่น
ออกมาจากหลังคา ปีกนก มีบัวหัวเสา หน้ากระดานใต้หน้าบันเป็นลายประจำยาม มีประตูด้านหน้า ๒ 
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ช่องและด้านหลัง ๒ ช่อง มีหน้าต่างที่ด้านหน้าและด้านหลังด้านละ ๒ ช่อง ด้านซ้ายและขวาด้านละ ๘ 
ช่อง มีรูปปั้นสิงโตหมอบข้างบันไดหน้า ๒ ตัว บันไดหลัง ๒ ตัว 

๒.๒ พระม่ิงเมือง 
   พระมิ่งเมืองเป็นพระประธานในอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปโลหะขัดเงา ปางมารวิชัย 
ศิลปะท้องถิ่นเมืองอุบลราชธานี สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๙ พร้อมกับพระพุทธสัพพัญญูเจ้าในพระอุโบสถ
วัดสุปัฏนารามวรวิหาร โดยพระเทพเมธี (ติสฺโส อ้วน) เป็นประธาน และพระครูวิโรจน์รัตโนบล (นนฺตโร 
รอด) เป็นกรรมการหล่อ 

๒.๓ พระพุทธสิหิงค์จำลอง  
   พระพุทธสิหิงค์จำลอง เป็นพระพุทธรูปโลหะปางสมาธิ ที่ฐานจารึกอักษรจำนวน ๖ 
บรรท ัด ความว ่า “อนุสรณ์แด ่คณะธรรม ัสสวนะสาม ัคค ี  ศร ัทธาสร ้างโดย ว ุฒ ิญาโณภ ิกขุ  
พระมหาบุญจันทร์ จกฺกธมฺโม คุณสุจิตรา กัมโพชานนท์ อาจารย์สำรวย ศาสตราคม คุณแม่คำเบาะ 
อินทรีย์ หม่อมสมจิตร์ ชุมพล ณ อยุธยา คุณสมใจ บุนนาค คุณประไพ อินทรีย์ ร่วมด้วยคณะอุบาสก 
อุบาสิกา วัดจันทร์ใน อำเภอยานนาวา กรุงเทพมหานคร ประดิษฐานที ่ว ัดสุทัศนาราม จังหวัด
อุบลราชธานี วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๒๐” 

๒.๔ พระพุทธชินราชจำลอง  
   พระพุทธชินราชจำลอง เป็นพระพุทธรูปโลหะปางมารวิชัย ที่ฐานจารึกอักษรจำนวน ๒ 
บรรทัด ความว่า “เจ้านางสมบูรณ์ โชติบุตร สร้างอุทิศให้ ขุนเก็ษตร์ประศาสตร์ (สิทธิ บุตโรบล) ไม่ระบุ
ปีสร้าง 

๒.๕ พระพุทธรูปศิลานาคปรก     
   พระพุทธรูปศิลานาคปรก ปางมารวิชัย ศิลปะท้องถิ่น ประดิษฐานอยู่ด้านหน้าพระมิ่ง
เมืองในอุโบสถ ไม่ทราบที่มา  

๒.๖ เม็ง 
   เม็งหรือธรรมาสน์ปาฏิโมกข์ เป็นตั่งขาสิงห์ ทาชาด ลงรักปิดทองเขียนลายรดน้ำ ศิลปะ
ท้องถิ่น ปัจจุบันใช้เป็นฐานวางพระพุทธรูปในอุโบสถ  

๒.๗ ตู้พระธรรมเท้าสิงห์เหยียบลูกแก้ว  
   ตู้พระธรรมเท้าสิงห์เหยียบลูกแก้ว ประดับลายกระแหนะสีทอง แดงและน้ำเงิน เก็บ
คัมภีร์ใบลานของเก่ามีผ้าห่อประณีตสวยงาม อยู่ในอุโบสถ ไม่ทราบปีสร้าง  

๒.๘ ตู้พระธรรมขาหมู  
   ตู้พระธรรมขาหมู ลงรักทาชาด บานประตูเป็นกระจก เป็นของเก่าสภาพชำรุด ไม่
ทราบปีสร้าง  

๒.๙ รูปหล่อพระครูสังวรศีลขันธ์  
   รูปหล่อพระครูสังวรศีลขันธ์ (ชู สายอินทร์) อดีตเจ้าอาวาสวัดสุทัศนาราม ครองวัดสุ
ทัศนารามปี พ.ศ. ๒๔๘๕-๒๕๒๐  
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๒.๑๐ โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุภายในหอสมุดพิพิธภัณฑ์วัดสุทัศนาราม   
   หอสมุดพิพิธภัณฑ์วัดสุทัศนารามเป็นที่เก็บรักษาโบราณวัตถุและศิลปวัตถุต่าง ๆ ได้แก่ 
ตู้แบบเก่าจำนวน ๖ หลัง โถลายคราม ฆ้อง หม้อโลหะ พานทองเหลือง ไห เขาสัตว์ ภาพถ่ายเก่า หนังสือ
เก่า ภาพอดีตเจ้าอาวาส พระพุทธรูปหินเขียนลายรดน้ำ เป็นต้น 

๓. ประวัติความเป็นมา  
 วัดสุทัศนารามเป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายลำดับที่ ๓ ของเมืองอุบลราชธานี มีเนื้อที่ 
๑๔ ไร่ ๒ งาน ๖๖ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๔๖ อาณาเขตทิศเหนือจดชุมชนวัดสุทัศนารามและ
บ้านพักข้าราชการศาลจังหวัด ทิศใต้จดถนนพโลรังฤทธิ์ ทิศตะวันตกจดถนนอุปราชและชุมชนบ้านก่อ 
ทิศตะวันออกจดศาลจังหวัดอุบลราชธานีและศาลแขวงจังหวัดอุบลราชธานี 
 ราชบุตร (สุ้ย) ต้นตระกูล บุตโรบล พร้อมหมู่ญาติได้อุทิศที่สวนสร้างเป็นวัดขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๖ 
โดยอาราธนาท่านพิลา จากวัดสุปัฏนารามวรวิหารมาเป็นเจ้าอาวาสรูปแรก (นิล พันธุ์เพ็ง ๒๔๗๗: ๑๓๓)  
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๗ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๔๐ เมตร เดิม
ชื่อวัดสุทัศน์ สันนิษฐานว่าได้ชื่อมาจากตำแหน่งที่ตั้งวัดซึ่งตั้งอยู่ชายดงอู่ผึ้ง มีความงามสง่าแลเห็นแต่ไกล 
หรืออีกนัยหนึ่งเชื่อว่ามาจากตัวอักษรตัวแรกของนามผู้สร้างวัดคือ สุ ในคำว่า สุ้ย (นิล พันธุ์เพ็ง ๒๔๗๗: 
๑๓๓) สุทัศนารามจึงหมายถึงวัดที่อยู่อันรื่นรมย์ดูงาม (ประวัติวัดสุทัศนาราม ๒๕๔๙: แผ่นพับ) 

 เจ้าอาวาส  เจ้าอาวาสวัดสุทัศนารามนับถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มี ๕ รูป ดังนี้ 
๑) พระอธิการพิลา  
๒) พระสมุห์โสม (บางแห่งว่าชื่อพระสมุห์โฉม)  
๓) พระมหารัตน์ รฏฐฺปาโล (อุไทยกร) ครองวัด พ.ศ. ๒๔๕๗-๒๔๘๕  
๔) พระครูสังวรสีลขันธ์ (ชู สายอินทร์) ครองวัด พ.ศ. ๒๔๘๕-๒๕๒๐   
๕) พระครูสุทัศโนบล (วิมโล พิมพ์) ครองวัด พ.ศ. ๒๕๒๑-ปัจจุบัน 

ด้านการปกครอง  พระครูสุนทรธรรมานุวัตร (สิกฺขาสโภ ภักดี พิมพะ) เป็นรองเจ้าอาวาส  
วัดสุทัศนาราม พ.ศ. ๒๕๖๒ มีพระภิกษุ ๖ รูป สามเณร ๒๕ รูป 

ด้านการศึกษา วัดมีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี และมีสามเณรไปเรียนที่วัดอื่น ๆ ด้วย 

๔. ความสำคัญ 
๔.๑ ราชบุตร (สุ้ย) กรมการเมืองอุบลราชธานี (อาญาสี่) เป็นผู้สร้างวัดสุทัศนาราม อัฐิของท่าน

บรรจุไว้ที่วัดนี้ 
๔.๒ เป็นวัดสังกัดธรรมยุติกนิกายลำดับที่ ๓ ของเมืองอุบลราชธานี ในใบบอกเมืองอุบลราชธานี

ของพระยาราชเสนา (ทัด ไกรฤกษ์) หลวงภักดีณรงค์ (สิน ไกรฤกษ์) ขุนพรพิทักษ์ (เคลือบ ไกรฤกษ์)      
มีการนิมนต์พระภิกษุจากวัดนี้ไปเจริญพระพุทธมนต์และรับไทยธรรมที่ศาลากลางจังหวัด  หลังเสร็จพิธี
ถือน้ำพระพิพัฒน์ สัตยาของข้าราชการ ณ อุโบสถวัดหลวง เมื ่อปี พ.ศ. ๒๔๒๘ เป็นเวลา ๓ วัน             
ดังข้อความว่า “ได้นิมลพระพิขุสงฆธรรมยุติกาวัดสุปัตวัดสีทองวัดไชรวัดสุทัศสิ้นในเมืองอุบลราชธานี 
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รวมพระภิขุสงฆธรรมยุติกา ๕๔ รูปสวดพระพุทมลต์” (ใบบอก ร.๕ ม.๒.๑๒ ก/๓ [๖๙} ๒๔๒๘ : ๑๒๑-
๑๒๒)  

๔.๓ เป็นที่ประดิษฐานพระม่ิงเมือง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง   
๔.๔ เป็นที่บรรพชา อุปสมบท จำพรรษา และศึกษาพระธรรมวินัยของพระบูรพาจารย์และ

บุคคลสำคัญ ได้แก่  
  - พระญาณวิศิษฏ์สมิทธิวีราจารย์ (ขนฺตยาคโม สิงห์ บุญโท) อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าสาล

วัน จ. นครราชสีมา เป็นศิษย์ของหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล และหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต บรรพชาเป็นสามเณรที่
อุโบสถวัดสุทัศนารามเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๙ พระสมุห์โฉมเป็นพระอุปัชฌาย์ และอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ 
อุโบสถเดียวกันนี้เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๒ พระศาสนดิลก (ติสฺโส อ้วน) เป็นพระอุปัชฌาย์ 

  - พระราชวุฒาจารย์ (อตุโล ดุล ดีมาก) อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธ) อดีตเจ้าอาวาส
วัดบูรพาราม พระอารามหลวง จ. สุรินทร์ เป็นศิษย์ของหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล และหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต 
จำพรรษาและศึกษาพระปริยัติธรรมที่วัดนี้ อุปสมบทที่วัดสุปัฏนารามวรวิหารเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๑ พระ
มหารัตน์ รฏฺฐปาโล เจ้าอาวาสวัดสุทัศนารามเป็นพระอุปัชฌาย์  

  - พระมหาปิ่น ปญฺญาพโล (บุญโท) ป.ธ.๕ น้องชายหลวงปู่สิงห์ ขนฺตยาคโม เป็นศิษย์
ของหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล และหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ศึกษาพระปริยัติธรรม จำพรรษาและเป็นครูสอน
พระปริยัติธรรมที่วัดนี้  

  - พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (เทสรังสี เทศก์) อดีตเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต -
พังงา-กระบี่ (ธ) อดีตเจ้าอาวาสวัดหินหมากเป้ง อ. ศรีเชียงใหม่ จ. หนองคาย ศิษย์ของหลวงปู่เสาร์ กนฺต
สีโล และหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต จำพรรษาและศึกษาพระปริยัติธรรมที่วัดสุทัศนาราม อุปสมบท ณ อุโบสถ
วัดนี้เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๖ พระมหารัตน์ รฏฺฐปาโล เป็นพระอุปัชฌาย์  

  - พ.อ. ปิ่น มุทุกันต์ อดีตอธิบดีกรมการศาสนา บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดสุทัศนาราม 
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๔ สอบได้นักธรรมชั้นเอกและบาลีไวยากรณ์ (คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายจัดทำหนังสือ 
๒๕๓๕: ๒๖๕)  

๔.๕ เป็นวัดที่ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามนิยมมาประกอบพิธีศพมากที่สุดใน จ. อุบลราชธานี 
อย่างน้อยนับแต่ พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นต้นมา (สิริวงษ์ หงษ์สวรรค์ ๒๕๕๖: ๑๑๐-๑๑๒)  

๔.๕ วัดสุทัศนารามเป็นหนึ่งใน ๒๒ วัดที่จัดเทศน์ธรรมัสสวนะสามัคคีในช่วงเข้าพรรษา เริ่มมีมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๘ โดยเวียนไปทั้ง ๒๒ วัด เริ่มจากวัดมณีวนาราม สิ้นสุดที่วัดสุปัฏนารามวรวิหาร เป็น
งานบุญสำคัญเฉพาะของเมืองอุบลราชธานี และวัดสุทัศนารามเป็นวัดหนึ่งในสี่วัดแรกที่ริเริ่มจัดงาน
เทศน์นี้ 

๕. สถานการณ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในปัจจุบัน  
 ๕.๑ ประชาชนที่อยู่ใกล้วัดนำรถเข้าจอดในวัดสุทัศนาราม ทำให้วัดคับแคบยิ่งขึ้น 

๕.๒ สายไฟฟ้าในวัดสุทัศนารามทำให้ทัศนียภาพโบราณสถานไม่น่าชมเท่าท่ีควร 
๕.๓ หอสมุดและหอพิพิธภัณฑ์ของวัดสุทัศนารามเปิดให้เข้าใช้-ชมบางวันบางเวลาเท่านั้น  
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๖. ปัญหาที่พบในพื้นที่ 
๖.๑ ตั้งอยู่ในพื้นท่ีลุ่ม น้ำเสียจากตลาดน้อยและชุมชนรอบวัดไหลเข้ามานองในวัดเป็นมลภาวะ  
๖.๒ มีวัชพืชและควรจัดการขยะภายในวัด 
๖.๓ มีร้านอาหารและร้านค้าในวัด ทำให้เสียทัศนียภาพและขาดความสงบ  
๖.๔ บริเวณวัดเป็นที่จอดรถของชุมชนตึกแถวรอบวัด ทำให้วัดคับแคบยิ่งขึ้น 
๖.๕ ขาดความปลอดภัยในยามวิกาล เพราะประตูวัดไม่แข็งแรง มีปัญหาจากวัยรุ่นและผู้ติดยา

เสพติด  

๗. ภาพประกอบ 
 ภาพประกอบอยู่ท้ายแบบสำรวจ ภาพประกอบถ่ายโดย ปกรณ์ ปุกหุต และณัฐพงค์ มั่นคง เมื่อ
วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  

๘. เกร็ดเรื่องเล่าเกี่ยวกับวัด 
 ๘.๑ วัดสุทัศนารามเคยได้รับไม้ที่ทาญาติของหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา รื้อถอนวังสงัด
นำมาถวาย (วังของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์) ซึ่ง ร.อ. วราวุธ ผลานันต์ (๒๕๕๘
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=775642112563655&set=a.63163434696443
3&type=3&theater) เล่าไว้ในเฟซบุ๊ค เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ว่าดังนี้  

“วันนี้ไปกราบเรียนถามหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดสุทัศนาราม คือพระครูสุทัศโนบล (เกิด พ.ศ. 
๒๔๗๘) ถึงตำหนักวังสงัดที่รื้อมาถวายวัดสุทัศนารามทราบว่า ตำหนักนี้รื้อเมื่อราว พ.ศ.๒๕๐๑ -๒๕๐๒ 
ทายาทเจ้าของวังให้พระเณรไปขนไม้จากวัง หลวงพ่อกับเด็กศิษย์วัดอีก ๒ คนไปช่วยกันขนมาโดยใช้
รถเข็นที่เรียกว่าตะลุกพุก นำมากองไว้ในวัด มีอิฐมอญตราธรรมจักร ไม้เสา ไม้กระดานแผ่นโตมากส่วน
ใหญ่เป็นไม้ยาง (เมืองอุบลในอดีตมีไม้ยางมาก ยังพอมีให้เห็นในปัจจุบันที่วัดป่าน้อย วัดป่าใหญ่ ศาล
เยาวชนและครอบครัว เป็นต้น) ส่วนไม้ฉลุลายงาม ๆ ประดับตำหนักถูกพวกรับจ้างรื้อเลือกเอาไปจน
หมด เมื่อกองทิ้งไว้นานไม้ก็ผุเปื่อยไปจนใช้ปลูกสร้างไม่ได้ มีเพียงไม้เสาไม่กี่ต้นที่พระเณรช่วยกันถากไส
ใหม่สร้างเป็นศาลาโถงหลังเล็ก ๆ สำหรับเก็บศพและสัมภาระต่าง ๆ หลวงพ่อเล่าว่า เสาเก่าที่ถากเกลา
ใหม่แล้วก็จำไม่ได้ว่าส่วนใดเป็นต้นส่วนใดเป็นปลาย ปลูกโรงเสร็จเกิดเสียงลั่นครั่นครื้นทุกคืน จึงทราบ
ว่าเกิดจากตั้งเสาเอาปลายลงเพราะความไม่รู้ ต้องแต่งขันห้าขอสมาลาโทษ เสียงลั่นจึงสงบไป ส่วนอิฐ
ตราสรรพสิทธิ์ที่หลวงพ่อเก็บมา ๑๔-๑๕ ก้อนก็หายสูญไปด้วยไม่มีผู้ใดเห็นคุณค่าไม่มีการเก็บรักษา 
ต่อมาศาลาโรงหลังเล็กนี้ทรุดโทรมจึงรื้อทิ้งไปหลายปีแล้ว เป็นอันว่าไม่มีกุฏิที่สร้างด้วยไม้จากตำหนักวัง
สงัดตามที่เคยได้ยนิมา”  

๘.๒ ตำนานการปลงศพด้วยเมรุนกหัสดีลิงค์มีบันทึกไว้ในหนังสือผูกของวัดสุทัศนารามแต่ถูกไฟ
ไหม้ไปแล้ว ผู้จดจำมาถ่ายทอดคือนางสุขุม ศิริภูมิ บุตรีนางสมวาสนา รัศมี นางเทียมเจ้านางสีดา ตำนาน
ว่าไว้ดังนี้  
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“นกหัสดีลิงค์เป็นนกที่อาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์ เป็นนกที่มีขนาดใหญ่โต มีกำลังและฤทธิ์เดช
มากมายมหาศาล มีลักษณะพิเศษกว่านกอื่น ๆ คือ มีหัวเป็นช้าง มีร่างกายเป็นนก กินช้างและสัตว์ใหญ่
ในป่าเป็นอาหาร เช่น เสือ ควาย คน อยู่มาวันหนึ่งหลังจากท่ีนกหัสดีลิงค์กินสัตว์ใหญ่จนหมดป่าแล้ว จึง
บินไปจับคนในเมืองต่าง ๆ กินโดยเฉพาะผู้หญิง ลูกสาวเจ้าเมืองหลายคนถูกจับกินแต่นกก็ยังไม่อ่ิม ครั้น
บินมาถึงทุ่งหลวง ทุ่งปาง เมืองสุวรรณภูมิ รอโอกาสจะจับลูกสาวเจ้าเมืองสุวรรณภูมิกิน เจ้าเมืองสุวรรณ
ภูมิจึงให้ไพร่พลออกสืบหาผู้มีฝีมือที่จะฆ่านกนี้ หาไปจนถึงเมืองตักศิลา เจ้าเมืองตักศิลาได้มอบศรให้ลูก
สาวชื่อเจ้านางสีดาไปฆ่านกหัสดีลิงค์ เจ้านางสีดายิงศรถูกนกหัสดีลิงค์ถึงแก่ความตาย เจ้าเมืองสุวรรณภู
มิได้ทำพิธีเผาศพนก เมื่อมีเจ้านายสิ้นชีวิตก็จะสร้างหุ่นนกหัสดีลิงค์ตั้งศพ และทำพิธีเผาไปพร้อมกับศพ
กลายเป็นประเพณีสืบต่อกันมา” (วรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสริม และคนอื่น ๆ ๒๕๓๖: ๑๓๔)   

๙. ความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชน  
 ๙.๑ วัดสุทัศนารามไม่ได้รับการอุปถัมภ์จากชุมชนรอบวัดโดยตรง ต้องอาศัยภัตตาหารจากการ
บิณฑบาตเป็นหลัก กิจกรรมความสัมพันธ์กับชุมชนที่เป็นหลัก คืองานสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ
และฌาปนกิจ ซึ่งมีชาวไทยเชื้อสายเวียดนามนิยมมาประกอบพิธีและบรรจุอัฐิไว้ที่วัดนี้เป็นจำนวนมาก 

๑๐. ประเพณีสำคัญประจำปี  
๑๐.๑ งานเชิดชูเกียรติและรำลึก หม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา เป็นงานสำคัญที่จัดในวันที่ 

๒๐ ตุลาคมของทุกปี โดยจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับกลุ่มสืบสานนำฮอยหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา 
กองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำอนุสรณ์ พร้อมด้วยหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนชาว
อุบลราชธานี จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่หม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา ในอุโบสถ พิธีวางขันหมาก
เบ็งสักการะที่หน้าอุโบสถ ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุอัฐิของท่าน พิธีกล่าวสดุดีในฐานะที่ท่านเป็นผู้อุทิศที่ดิน
มรดกให้แก่ทางราชการเป็นจำนวนมาก งานนี้ริเริ ่มขึ้นเมื ่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ จัดเป็น
ประเพณีประจำปีสืบเนื่องมาถึงปัจจุบัน  

๑๐.๒ เป็นหนึ่งใน ๒๒ วัดที่จัดเทศน์ธรรมัสสวนะสามัคคีในช่วงเข้าพรรษา เริ่มมีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 
๒๔๙๘ โดยเวียนไปทั้ง ๒๒ วัด เริ่มจากวัดมณีวนาราม สิ้นสุดที่วัดสุปัฏนารามวรวิหาร เป็นงานบุญ
สำคัญเฉพาะของเมืองอุบลราชธานี 

๑๑. การติดต่อประสานงาน 
พระครูสุนทรธรรมานุวัตร (สิกฺขาสโภ ภักดี พิมพะ) รองเจ้าอาวาสวัดสุทัศนาราม หมายเลข

โทรศัพท์ ๐-๔๕๒๔-๐๔๑๕, ๐๘-๗๙๖๖-๒๗๖๔  
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ภาพประกอบ 

    
       อุโบสถ           พระม่ิงเมืองพระประธานในอุโบสถ 

    
    ตู้พระธรรม          พระปางมารวิชัยประทับเหนือขนดนาค 

    
เม็งหรือธรรมาสน์ปาฏิโมกข์ขาสิงห์          โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุในหอสมุด 
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บรรณานุกรม 

กองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำอนุสรณ์.  งานเชิดชูเกียรติ หม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา 
(ท.จ.) รัตนนารีศรีเมืองอุบลฯ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ วัดสุทัศนาราม อำเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี.  อุบลราชธานี: กองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำอนุสรณ์, ๒๕๖๑. 

คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดทำหนังสือ.  อุบลราชธานี ๒๐๐ ปี.  อุบลราชธานี: จังหวัดอุบลราชธานี
, ๒๕๓๕.  

คณะธรรมัสสวนะสามัคคี.  ประวัติธรรมัสสวนะสามัคคี จังหวัดอุบลราชธานี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๐.  
อุบลราชธานี: คณะธรรมัสสวนะสามัคคี, ๒๕๔๐.  

ติ ๊ก แสนบุญ.  พระมิ ่งเมือง วัดสุทัศนาราม  (ส ัมภาษณ์).  อาจารย์คณะศิลปะประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, เมื่อ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒. 

ธิดาวรรณ ไสยสมบัติ และพิศิษฐ์ ไสยสมบัติ.  ตามรอยธุดงควัตร พระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล. พิมพ์ครั้ง
ที่ ๘. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์พิมพ์สวย, ๒๕๕๙. 

ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม ๑๔.  กรุงเทพฯ: กรมการศาสนา, ๒๕๓๘.  
ประวัติวัดสุทัศนาราม (แผ่นพับ).  อุบลราชธานี: คณะกฐินสามัคคี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๙, ๒๕๔๙. 
พระครูสุนทรธรรมานุวัตร (สิกฺขาสโภ ภักดี พิมพะ).  เจ้าอาวาสวัดสุทัศนาราม (สัมภาษณ์).  รองเจ้า

อาวาสวัดสุทัศนาราม, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑.   
พระพรหมมุนี (ติสฺโส อ้วน).“ตำนานวัดสุปัฏนาราม,” ใน ที่ระลึกในงานผูกพัทธสีมาและฉลอง 

พระอุโบสถ วัดสุปัฏนาราม จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๔๗๙. หน้า ๑-๘๕. พระนคร: วัด 
สุปัฏนาราม, ๒๔๗๘.  

พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์.  อัตตโนประวัติ พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์.   
กรุงเทพฯ:  สำนักราชเลขาธิการ, ๒๕๓๘.  

วรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสริม และคนอื่น ๆ.  “คตินิยมโบราณอีสานต่อการสร้างนกหัสดีลิงค์ในพิธีศพ
เจ้านายและ พระเถระชั้นผู้ใหญ่,”  ใน  อรรถ นันทจักร, บรรณาธิการ.  รวมบทความว่าด้วย
นกหัสดีลิงค์ เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพเจ้าคุณอริยานุวัตร (เขมจารี) ๗ เมษายน 
๒๕๓๖.  หน้า ๑๓๑-๑๔๒.  กาฬสินธุ์: โรงพิมพ์ประสานการพิมพ์, ๒๕๓๖.  

วราวุธ ผลานันต์, ร.อ. วัดต่าง ๆ. (๒๕๕๘). [ออนไลน์]. สืบค้นเมื ่อ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘. จาก 
 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=775642112563655&set=a.63163434
6964433&type=3&theater 
วุฑฒิญาโณภิกขุ. อนุสรณ์ของคณะธรรมัสสวนะสามัคคีในงานสมโภชฉลองพระพุทธสิหิงค์จำลอง
 วัดสุทัศนาราม จังหวัดอุบลราชธานี บันทึกโดย วุฑฒิญาโณ ภิกขุ เร ียบเร ียงโดย  
  มหาใค คำมุงคุณ ๒๕ มี.ค. ๒๐.  อุบลราชธานี: วัดสุทัศนาราม, ๒๕๒๐.  
 
 



๙ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ ๕ ร.๕ ม.๒.๑๒ ก/๓ [๖๙} ใบบอกเมืองอุบลราชธานี 
 (ก.พ ๑๐๖-ส.ค. ๑๐๖) 

สิริวงษ์ หงษ์สวรรค์.  “ความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับผีกับกลุ่มชาติพันธุ์เวียดนาม,” ใน เรื่องผีใน
อีสาน : ความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี ่ยวข้องกับผีของกลุ่มชาติพันธุ์ลาว เขมร ส่วย และ
เวียดนาม ที่อาศัยอยู่ในบริเวณอีสานใต้ของประเทศไทย .  หน้า ๘๘-๑๔๑.  อุบลราชธานี: 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ๒๕๕๖.  

สุมนา ศรีชลาชัย และคนอื่น ๆ.  หม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา (ท.จ.) ขอเชิดชูเกียรติและรำลึก
สตรีเมืองดอกบัวงาม ผู้เดินตามจารีตประเพณีไทยอิสาณ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘.  อุบลราชธาน:ี 
กองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำอนุสรณ์, ๒๕๕๘.  

สุมนา ศรีชลาชัย และธนากร พลเขต.  หม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา (ท.จ.) สตรีเมืองดอกบัวงาม 
ผู้เดินตามจารีตประเพณีไทยอิสาณ ที่ระลึก ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๕.  อุบลราชธานี: กองทุน
เครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำอนุสรณ์, ๒๕๕๕.  

 


