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“Phra Bang” in Ubon Ratchathani: The Reproduction
of the Buddhist Art and Sacredness from Lanxang to Isan
ปกรณ์ ปุกหุต1 / Pakorn Pukahuta
บทคัดย่ อ
บทความนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา “พระบางจาลอง” ที่พบในจังหวัด
อุบลราชธานีและจังหวัดอานาจเจริ ญ ซึ่งถือเป็ นเมืองในขอบข่ายทางวัฒนธรรม
ของอาณาจักรล้ านช้ าง ผลการศึกษาพบว่า ประการแรก มีการสร้ างพระบางใน
เมืองอุบลราชธานีและเมืองอานาจเจริ ญตังแต่
้ แรกตัง้ ดังปรากฏหลักฐานเป็ น
องค์พระพุทธรูปปางห้ ามสมุทรซึ่งประดิษฐานอยูใ่ นหลายวัด ประการที่สอง จาก
การสารวจด้ วยการลงพื ้นที่ ตลอดจนข้ อมูลด้ านเอกสารและคาบอกเล่าของผู้ร้ ูทา
ให้ ทราบว่า มีพระพุทธรูปที่สร้ างโดยได้ รับอิทธิพลของพระบาง จานวน 5 แห่ง 6
องค์ ได้ แก่ (1) พระพุ ทธรู ป ปางประทานอภั ย พิ พิ ธ ภั ณฑสถานแห่ ง ชาติ
อุบลราชธานี (2) พระบาง วัดพระเหลาเทพนิ มิ ต (3) พระบางพุทธลาวัลตี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี (4) พระทองทิพย์ วัดศรี อุบลรัตนาราม
(5) พระบางนาคสัมฤทธิ์ และพระบางทองสัมฤทธิ์ วัดใต้ พระเจ้ าใหญ่องค์ ตื อ้
พระพุทธรู ปเหล่านี ้ ส่วนใหญ่ นอกจากใช้ ชื่ อว่า “พระบาง” แล้ วยังสะท้ อนถึง
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ความสาคัญขององค์พระบางโดยการประดิษฐานใน “อาราม” ที่สาคัญของเมือง
อุบลราชธานี
คาสาคัญ: พระบาง อุบลราชธานี ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม
ขอบข่ายทางวัฒนธรรมของอาณาจักรล้ านช้ าง

Abstract
The objective of this article was to study Phra Bang image
reproductions discovered in Ubon Ratchathani and Amnat Charoen
Provinces - the former cultural realm cities of Lan Xang Kingdom. Results
of the study indicated that Phra Bang images had been constructed since
the founding of Ubon Ratchathani and Amnat Charoen in the late 18th
century evidenced by the existence of Buddha attitude of stopping the
rainstorm enshrining in important temples of the cities. Moreover, five
places resulted from field survey, historical evidences and interviews were
locations of six Phra Bang images. These consisted of: 1) Buddha attitude
of stopping the rainstorm at Ubon Ratchathani National Museum, 2) Phra
Bang at Phra Lao Thep Nimit Temple, 3) Phra Bang Buddha Lawanti at
Ubon Ratchathani National Museum, 4) Phra Thong Thip at Sri Ubon
Ratanaram Temple, and 5) Phra Bang Nak Samrit and Phra Bang Thong
Samrit at Tai Phra Chao Yai Ong Tue Temple. These Buddha images were
interesting not only their precious names which were mostly “Phra Bang”
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but also their significant reflection of enshrining them in important
monasteries of Ubon Ratchathani.
Keywords: Phra Bang, Ubon Ratchathani, Cultural Relations,
Lan Xang Cultural Realm
บทนา
“พระบาง” หรื อ “พระพุทธลาวัณ” ปั จจุบนั ประดิษฐานที่ หอพระบาง2
พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง (พระราชวังหลวง) เมืองพระบาง ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ถือได้ วา่ เป็ นพระพุทธปฏิมาศักดิส์ ิทธิ์ของอาณาจักร
ล้ านช้ าง หรื อสาธารณรั ฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาวในปั จจุบัน หลักฐานที่
แสดงให้ เห็นถึงความส าคัญของพระบางปรากฏในตานานที่ เกี่ ย วข้ องกับการ
ก่อตังอาณาจั
้
กรล้ านช้ าง พงศาวดารต่างๆ เช่น พงศาวดารเมืองหลวงพระบาง
พงศาวดารย่อเมืองเวียงจันทน์ เป็ นต้ น ได้ กล่าวถึงความสาคัญของพระบาง ใน
ด้ านอิทธิปาฏิหาริ ย์ขององค์พระจากการที่มีพระสารี ริกธาตุบรรจุไว้ ในองค์ พระ
การที่องค์พระสูญหาย แล้ วเสด็จกลับมาเอง เป็ นต้ น ตลอดถึงแสดงความเป็ น
หลักชัยของอาณาจักรล้ านช้ างมาตังแต่
้ แรกเริ่ม
จากความสาคัญที่กล่าวมานี ้เป็ นหลักฐานที่สะท้ อนให้ เห็นความสาคัญ
ของพระบางในฐานะที่เป็ น “พระพุทธรู ปศักดิส์ ิทธิ์” อันประกอบด้ วยพุทธานุภาพ
2

แต่เดิมพระบางประดิษฐานอยู่ในวัดหลายแห่งในหลวงพระบาง เช่น วัดวิชุล วัดมโนรมย์
วัดเชียงทอง เป็ นต้ น ภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั โปรดเกล้ าฯ ให้
เชิ ญพระบางกลับมาสู่นครหลวงพระบางเมื่อ พ.ศ. 2408 ได้ มีการเชิ ญประดิษฐานไว้ ใน
พระราชวังหลวง สืบมาถึงปั จจุบนั
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เช่นเดียวกันกับพระพุทธรู ปศักดิ์สิทธิ์ ตามตานานองค์อื่นๆ เช่น พระแก้ วมรกต
พระพุทธสิหิงค์ เป็ นต้ น ซึง่ เป็ นที่เคารพสักการะของมหาชนตังแต่
้ พระภิกษุสงฆ์
กษัตริ ย์ พระราชวงศ์ ขุนนาง ตลอดถึงสามัญชนโดยทัว่ ไป จึงปรากฏว่ามีการ
“จ าลอง” องค์ พระบาง ไปยังเมื องอื่ น ๆ ที่ สัมพันธ์ หรื ออยู่ในเครื อข่ า ยของ
อาณาจักรล้ านช้ างในเขตพื น้ ที่ ประเทศลาว และประเทศไทยในปั จจุบันเป็ น
จานวนมาก เช่น พระบาง วัดศรี สทุ ธาวาส จังหวัดเลย พระบาง วัดไตรภูมิ อาเภอ
ท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เป็ นต้ น

ภาพที ่ 1 พระบาง หลักชัยแห่งอาณาจักรล้านช้าง ซ้ าย: พระบางองค์ดงั้ เดิ ม มี พทุ ธลักษณะ
แบบสมัยหลังบายน ขวา: พระบาง องค์ จาลองที ่นครหลวงพระบาง3 ประดิ ษฐานไว้ให้
สักการะตัง้ แต่หลัง พ.ศ. 2518 ทีม่ า: ซ้าย: https: www.laksanathai.com/book1/p425.aspx
ขวา: วิ กิพีเดีย สารานุกรมเสรี
3

พุทธลักษณะของพระบางองค์นี ้ แสดงได้ ใกล้ เคียงกับพระบางองค์เดิม แต่มีความแตกต่าง
กันอย่างเห็นได้ ชดั จากสัดส่วนของพระวรกายที่ต่ากว่า และลักษณะพระพักตร์ เล็ก พระเนตร
เปิ ด ไม่ได้ แสดงลักษณะของพระเนตรที่ปิด และเหลือบต่า แบบศิลปะบายนของพระบางองค์
เดิม
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บทความนี ้ผู้เขียนเน้ นการศึกษา และนาเสนอประเด็น “พระบางจาลอง”
ที่ พบในเมื องอุบลราชธานี ได้ แก่ พระบาง วัดหลวง (ปั จจุบันประดิษฐานที่
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี) พระบาง วัดพระเหลาเทพนิมิต พระบาง
วัดใต้ พระเจ้ าใหญ่องค์ตื ้อ และพระทองทิพย์ วัดศรี อุบลรัตนาราม พระอาราม
หลวง ซึ่งเป็ นที่มาในการศึกษาว่าเหตุใดจึงมีการสร้ าง และจาลองพระบาง ขึ ้น
หลายองค์ในเมืองอุบลราชธานี โดยจะแบ่งการศึกษาออกเป็ นสองส่วน ได้ แก่
ประเด็นแรก ความสาคัญของพระบางแห่งอาณาจักรล้ านช้ าง และการจาลอง
“ความศักดิ์สิ ทธิ์ ” ผ่านพุทธศิลป์ ประเด็นที่สอง พระบางเมื องอุบลราชธานี
ความสืบเนื่ องทางประวัติศาสตร์ และศิลปะจากอาณาจักรล้ านช้ าง ดังจะได้
กล่าวต่อไป
1.ความสาคัญของพระบางแห่ งอาณาจักรล้ านช้ าง และการจาลอง “ความ
ศักดิ์สิทธิ์” ผ่ านพุทธศิลป์
1.1 พระบาง “หลักชัย” แห่ งอาณาจักรล้ านช้ าง
“พระบาง” เป็ นพระพุทธรู ปปางห้ ามสมุทร4 หรื อ ปางประทานอภัยมี
ความสูง 2 ศอก 7 นิ ้ว หรื อประมาณ 1.14 เมตร (บางแห่งว่า สูง 83 ซ.ม. น ้าหนัก
4

ปางห้ ามสมุทรแสดงพระอิริยาบถประทับยืน พระกรทังสองข้
้
างยกขึ ้นเสมอพระอุระ ตังฝ่้ า
พระหัตถ์ยื่นออกไปข้ างหน้ าแสดงมุทราห้ าม สือ่ ถึงพุทธประวัติสองเหตุการณ์ คือ การทรมาน
ชฎิล 3 พี่น้อง ที่ริมฝั่ งแม่น ้าเนรัญชรา เมืองพาราณสี และการห้ ามหมู่พระประยูรญาติวิวาท
กันด้ วยเรื่ องแย่งน ้า ที่ริมฝั่ งแม่น ้าโรหิณีใกล้ กรุ งกบิลพัสดุ์ ซึ่งสอดคล้ องกับตานานของพระ
บาง ซึง่ มีปรากฏอยูใ่ นใบลานต่างๆ อันจะได้ นามาศึกษาในโอกาสต่อไป
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56 กิโลกรัม) หล่อด้ วยทองสาริ ด ตามตานานกล่าวว่า สร้ างขึ ้นที่ลงั กาทวีปเมื่อ
ปี พ.ศ. 236 โดยพระจุล นาคเถระเป็ นผู้ สร้ าง และอธิ ษฐานเชิ ญพระบรม
สารี ริกธาตุเข้ าสถิตในองค์พระ 5 แห่งคือ พระศอ (คอ) พระนลาฏ (หน้ าผาก) พระ
ชานุ (เข่า) พระอุระ (อก)และในข้ อพระกรทังสองข้
้
าง (ข้ อมือ) ความปรากฏใน
พงศาวดารเมืองหลวงพระบาง : ตามฉบับที่มีอยู่ในศาลาลูกขุน ว่า
“...แต่ ครั้งศักราช 236 พระวัสสา มี พระอรหันต์ องค์ หนึ่ งชื ่ อว่ า
พระจุลนาคเถรอยู่ในเมื องลังกาทวี ป ประกอบด้วยพระไตรปิ ฎก
คิ ดจะให้พระศาสนารุ่งเรื องไปตราบเท่าถ้วนถึง 5000 พระวัสสา
พระองค์ จึงพิ เคราะห์ ด้วยเหตุจะสร้ างรู ปพระปฏิ มากร จึ งให้คน
ไปป่ าวร้องชาวเมื องลังกาทวี ปให้มาพร้อมกันแล้ว ให้ช่างปั้นรู ป
พระพุทธเจ้ายกพระหัตถ์ ทงั้ สองขึ้ นห้าม เมื ่อพระยากบิ ลพัสดุ์
พระยาโกลี ยยกไพร่ พลมารบกันริ มน้ าโรหิ นี ครั้นปั้นเสร็ จแล้ว
คนทัง้ หลายก็เอาเงิ นและทองคา ทองแดง ทองเหลื องมาให้พระ
จุลนาคเถรหล่ อรู ปพระปฏิ มากร แล้วชาวเมื องลังกาก็พากันทา
สักการบูชาต่าง ๆ พระจุลนาคเถร พระยาลังกา พร้อมกันยกเอา
รู ปพระปฏิ มากรขึ้ นตั้งไว้ในปราสาท ขนานนามตัง้ ว่ าพระบาง
และพระจุลนาคเถรจึงเชิ ญพระบรมธาตุ 5 พระองค์ ใส่ผอบแก้ว
ขึ้ นตัง้ ไว้บนอาสนะทองตรงพระพักตร์ พระบาง อธิ ษฐานว่าพระ
บางองค์ นี้จะได้เป็ นที ่ไหว้ ที ่บูชา แก่ เทพยดามนุษย์ ทั้งหลาย
ถาวรสื บไปถึง 5000 พระวัสสา ก็ขอให้พระบรมธาตุ 5 พระองค์
เสด็จเข้าสถิ ตอยู่ในรู ปพระบางนัน้ แล้วพระบรมธาตุเสด็จเข้าอยู่
ที ่พระนลาฏองค์ 1 อยู่ที่พระหนุองค์ 1 อยู่ที่พระอุระองค์ 1 อยู่
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พระหัตถ์เบื ้องขวาองค์ 1 อยู่พระหัตถ์เบื ้องซ้ายองค์ 1 แล้วพระ
บางก็ทาปาฏิ หาริ ย์มหัศจรรย์ ต่างๆ ได้มีการสมโภช 7 วัน 7 คื น
... พระบางนัน้ สูงแต่ฝ่าพระบาทถึ งยอดพระเมาลี สองศอกเจ็ ด
นิ้ ว ทองหนัก 42 ชัง่ 1 ตาลึง...” (คณะกรรมการอานวยการจัด
งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี , 2545: 56)

ภาพที ่ 2 พระบางในอดีต ทีม่ า: ยุทธนาวรากร แสงอร่ าม

หลังจากนัน้ พระบางก็ได้ ถกู เชิญจากลังกาไปที่เมืองอินทปั ตนคร5 ก่อน
จะถูกอัญเชิญมาที่อาณาจักรล้ านช้ าง ซึ่งจากข้ อมูลการอัญเชิญพระบางไปยัง
5

พระเจ้ าศรี จุลราชแห่งอินทปั ตนครได้ ไปขอพระบางจากพระเจ้ าสุบินราชแห่งลังกาทวีป มา
ไว้ ที่กรุ งอินทปั ตนคร (กรุ งกัมพูชา) เมื่อ พ.ศ. 418 (ศักราชนี ้เป็ นศักราชตาม “จารี ตตานาน”
ไม่ แน่ นอนว่ าจะเป็ นข้ อเท็ จจริ งเสมอไป) ต่ อมาได้ ถูกอัญเชิ ญไปอาณาจักรล้ า นช้ าง
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7

8
เมืองต่างๆ ในพงศาวดารทาให้ สนั นิษฐานได้ ว่า พระบาง เป็ นตัวแทนของการเผย
แผ่พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท ที่แสดงออกในรู ปแบบของตานานพระพุทธรู ป
ศักดิส์ ิทธิ์ เช่นเดียวกับพระพุทธสิหิงค์ (สิหิงคนิทาน) หรื อพระแก้ วมรกต (รัตนพิม
พวงศ์) ในอีกรูปแบบหนึง่ นัน่ เอง ขณะที่ในทางพุทธศิลป์ นักประวัติศาสตร์ ศิลปะ
ได้ จัดให้ พระบางอยู่ในกลุ่มพระพุทธรู ปศิลปะสมัยหลังบายน อายุราวพุทธ
ศตวรรษที่ 19
“พระบาง” ได้ รับการยกย่องให้ เป็ นพระพุทธรู ปสาคัญของอาณาจักร
ล้ านช้ าง ตามมู ล เหตุ จ ากต านานที่ ก ล่ า วข้ างต้ น และเป็ นจุ ด เชื่ อ มต่ อ
ประวัติศาสตร์ ของอาณาจักรล้ านช้ างในช่วงต้ นที่เป็ นเรื่ องของตานาน กล่าวคือ
เมื่อพระยาฟ้างุ่มได้ เสด็จขึ ้นเสวยราชสมบัติในนครเชียงดง – เชียงทอง พระองค์
ได้ ทลู ขอพระบางจากจากพระยาอินทปั ตนคร (พระเจ้ ากรุ งกัมพูชา หรื อพระเจ้ า
นครหลวง) ผู้เป็ นพระสัสสุระ (พ่อตา) ตามดาริ ของพระนางแก้ วเก็งยา ผู้เป็ นพระ
อัครมเหสี ซึ่งมีพระประสงค์ที่จะให้ พลเมืองรับพระพุทธศาสนาเป็ นสรณะของ
อาณาจักร แทนการนับถื อผี พร้ อมกับเชิ ญพระมหาเถรเจ้ าปาสมันต์ และ
พระภิกษุสงฆ์มาประดิษฐานพระศาสนา โดยได้ รับความอุปถัมภ์จากราชสานัก
ตังแต่
้ นนสื
ั ้ บมา (สิลา วีระวงส์, 2540: 55 – 57)
ในรัชสมัยของพระยาสามแสนไท (ท้ าวอุ่นเรื อน) ราว พ.ศ. 2038 – 2039
โปรดให้ ท้าวลุเพ (พระยาวิชุลราช) พระอนุชาผู้เป็ นเจ้ าเมืองเวียงคา ได้ อญ
ั เชิญ
พระบางจากเมืองเวียงคามาประดิษฐานไว้ ณ วัดมโนรมย์ นครหลวงพระบาง
ประดิษฐานที่เมืองเวียงคาก่อน ด้ วยมีเหตุหลายนัย กระทัง่ ล่วงไปอีกหลายรัชสมัยกว่าที่ องค์
พระบางจะได้ ประดิษฐานอยู่ ณ เมืองเชียงทอง และทาให้ เมืองแห่งนี ้เปลีย่ นชื่อเป็ น
“หลวงพระบาง”
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ต่อมาใน พ.ศ. 2245 – 2246 ท้ าวนอง (อุปราชท้ าวลอง) อนุชาของพระเจ้ า
ไชยเชษฐาธิราชที่ 2 ได้ อญ
ั เชิญพระบางไปยังนครเวียงจันทน์พร้ อมกับพระแทรก
6
คา (สุรศักดิ์ ศรี สาอาง, 2545: 50) จึงสังเกตได้ ว่าองค์พระบางมีความส าคัญ
เป็ นอย่างมากจึงมีการอัญเชิญไปประดิษฐานยังเมืองสาคัญของอาณาจักร หรื อ
ศูนย์กลางการปกครองอยู่เสมอ เช่นเดียวกับ “พระแก้ วมรกต” ซึง่ เป็ นพระพุทธรู ป
สาคัญอีกองค์หนึง่ ดังที่ ปฐมพงศ์ สุขเล็ก ได้ ตงข้
ั ้ อสังเกตไว้ ว่า
“...จากตานาน หรื อพระราชพงศาวดารหลวงพระบางข้ างต้น
แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความส าคัญ ของพระบางทั้ง ในด้ า นความ
ศักดิ์ สิ ทธิ์ และระยะเวลานับร้ อยปี ที ่ พระบางประดิ ษฐานใน
อาณาจักรล้านช้างที ่มีความเกี ่ยวพันกับเหตุการณ์ ส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ เป็ นที ่น่าสังเกตว่าการเปลี ่ยนชื ่อเมื องตามนาม
ของพระบาง หรื อการอัญเชิ ญพระบางไปพร้ อมกับการย้ายเมื อง
แสดงให้เห็นถึ งฐานะของพระบางที ่เป็ นพระพุทธรู ปสาคัญอันมี
ความศักดิ์ สิทธิ์ และเป็ นตัวแทนหลักชัยของอาณาจักรด้วย...”
(ปฐมพงศ์ สุขเล็ก, 2556: 81)
ด้ วยเหตุนี ้ เมื่อล่วงเลยมาถึงในสมัยกรุงธนบุรี เจ้ าพระยาจักรี นาทัพไป
ทาศึกกับเวียงจันทน์ และได้ อาณาจักรล้ านช้ างมาเป็ นประเทศราชของกรุงธนบุรี
พร้ อมกั นนัน้ ได้ อัญ เชิ ญ พระแก้ วมรกตและพระบางมายัง กรุ ง ธนบุ รี โดย
ประดิษฐานที่วดั แจ้ ง (วัดอรุ ณราชวราราม) ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธ
6

ปั จจุบนั ประดิษฐานอยู่ ณ วัดคฤหบดี กรุงเทพฯ เป็ นพระพุทธรู ปสาคัญที่ตามตานานกล่าว
ว่าบรรจุพระบรมสารี ริกธาตุไว้ ถึง 100 องค์
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9

10
ยอดฟ้าจุฬาโลก ทาการปราบดาภิเษก ในปี พ.ศ. 2325 แล้ ว โปรดพระราชทาน
พระบางคืนแก่พระเจ้ านันทเสน ด้ วยมีคติที่ไม่ควรให้ พระบางกับพระแก้ วมรกต
อยูเ่ มืองเดียวกัน จึงพระราชทานคืนไป เมื่อล่วงมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
นัง่ เกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 3 โปรดให้ ยกทัพไปปราบเมืองเวียงจันทน์อีก ปี พ.ศ.
2370 สมเด็จกรมพระราชวังบวรสถานมงคล ได้ อญ
ั เชิญพระบางและพระพุทธรู ป
สาคัญอื่นๆ 7ลงมา ก็ยงั มีความรังเกียจในพระพุทธรูปแบบล้ านช้ าง ซึง่ ราษฎรเชื่อ
ว่าจะท าให้ ฝนแล้ ง จึงให้ เชิ ญไปไว้ ที่ วัดนอกพระนครเป็ นพื น้ โดยโปรดให้
เจ้ าพระยาบดินทรเดชาอัญเชิญพระบางไปประดิษฐานไว้ ณ วัดจักรวรรดิราชา
วาส 8

7

ได้ แก่ พระแทรกคา พระฉันสมอ (ปั จจุบนั ประดิษฐาน ณ วัดอัปสรสวรรค์) และพระศิลา
เขียว (เข้ าใจว่า คือ “พระนาคสวาสดิ์เรื อนแก้ ว” ประดิษฐานในพระบรมมหาราชวัง)
8
อย่างไรก็ตามเมื่อรัชกาลที่ 4 โปรดพระราชทานพระบางคืนให้ แก่นครหลวงพระบาง ได้ โปรด
เกล้ าฯให้ นา “พระนาค” ซึ่งมีพทุ ธลักษณะคล้ ายพระบาง จากหอพระในพระบรมมหาราชวัง
มาประดิษฐานแทน พระนาคมีความสูง 1.48 เมตร

ปี ที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2559

“ พระบาง” เมืองอุบลราชธานี: การจาลองพุทธศิลป์ และความศักดิ์สทิ ธิ์
จากล้ านช้ างสู่อีสาน

ภาพที ่ 3 ซ้ าย: พระนาค พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั โปรดให้เชิ ญไปประดิ ษฐาน
ณ วัดจักรวรรดิ ราชาวาส หลังพระราชทานพระบางคื นแก่เจ้านครหลวงพระบาง ขวา: ภาพ
เก่ าพระบางปี ค.ศ. 1913 (พ.ศ. 2456) และ ในปี ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556) เป็ นพระบางที ่
ทางการลาวนามาให้ประชาชน “ฮดสรง” จะสังเกตได้ว่ามี พทุ ธลักษณะแบบบายน ซึ่ งเป็ น
องค์ดงั้ เดิ ม เมื ่อเปรี ยบเทียบกับภาพที ่ 1 และภาพที ่ 2 ทีม่ า: ซ้าย: ธนภัทร์ ลิ้ มหัสนัยกุล
ขวา: เฟซบุ๊กกลุ่มสมาคมศิ ลปะลาว – ศิ ลปะอีสาน

เมื่อเข้ าสูร่ ัชสมัยของพระบาทสมเด็จจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที่ 4 จาก
ปัญหาด้ านความเชื่อดังกล่าว จึงโปรดพระราชทานพระบางให้ พระเจ้ าจันทรเทพ
ประภาคุณ อัญเชิญพระบางกลับไปไว้ ณ นครหลวงพระบาง เมื่อ พ.ศ. 2408
ดังที่กล่าวไว้ ในพระราชพงศาวดาร ฉบับเจ้ าพระยาทิพากรวงศ์ว่า
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11

12
“...ครั้นมาถึงเมื ่อ ณ ปี ขาล อัฐศก เจ้าอุปราชเมื องหลวงพระบาง
มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้รับ
เอาพระบางขึ้ นไปประดิ ษฐานไว้ ณ เมื องหลวงพระบางตามเดิ ม
เจ้าอุปฮาดราชวงศ์ ได้เชิ ญเสด็จพระบางออกจากพระวิ หารวัด
จักรวรรดิ ณ วัน เดื อน 5 ขึ้ น 15 ค่ า เวลาเพลแล้ว (วันที ่ 31
มี นาคม 2408)...” (ทิพากรวงศ์, เจ้ าพระยา, 2555: 1962)
พระบางถือเป็ นสัญลักษณ์ของอานาจที่กษัตริ ย์ล้านช้ าง หรื อ “หลักชัย”
เนื่องจากความสาคัญในฐานะพระพุทธรูปอันเป็ น “มิ่งขวัญ” ของอาณาจักร จาก
ความสาคัญในตานานหรื อพงศาวดารดังที่กล่าวมาแล้ ว เพราะเป็ นสิ่งยึดเหนี่ยว
จิตใจของประชาชน ในด้ านความศักดิ์สิ ทธิ์ อี กทัง้ ยังแสดงถึงบุญบารมี ของ
พระมหากษัตริ ย์ที่จะมีสิทธิ์ ครอบครองได้ จะสังเกตได้ ว่าแม้ จะตกเป็ นประเทศ
ราชแก่สยาม แต่กษัตริ ย์ล้านช้ างในฐานะเจ้ าประเทศราช ก็หาวิถีทางในการ
อัญเชิญพระบางกลับนครของตนให้ ได้ อยู่เสมอ9 แม้ แต่ราชสานักรัตนโกสินทร์
เองยังมองพระบางในฐานะ “หลักชัย” ของอาณาจักรล้ านช้ างที่ต้องอัญเชิญมา
กรุงเทพฯ ตามหลักการแพ้ ชนะของรัฐจารี ต และได้ พระราชทานคืนแก่หลวงพระ
บางตามคตินิยม เพื่อเฉลิมพระราชศรัทธา และสร้ างสิริมงคลแก่เมืองประเทศ
ราช เพราะความเชื่อถือดังที่กล่าวมาแล้ ว พระบางจึงได้ รับการประดิษฐานไว้ ที่
9

ทัศนะดังกล่าวนี ้สะท้ อนผ่านความคิดเห็นในหนังสือต่างๆ รวมถึงความคิดในปั จจุบนั ด้ วย
โดยถือว่า พระบาง เป็ นสิง่ สูงค่าที่สดุ เช่น “...สยามได้ ปล้ นเอาเครื่ องค ้าของคูน มูลมรดก
ของลาว...” บุนมี เทบสีเมือง. (2556). ความเป็ นมาของชนชาติลาว เล่ ม 3. กรุงเทพฯ:
สุขภาพใจ, 135.
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หลวงพระบาง และคงอยู่มาจนถึงทุกวันนี ้ โดยในช่วงเดือนเมษายนหรื อเดือนห้ า
ของทุกปี ซึง่ ถือเป็ นงานปี ใหม่ของลาว จะมีการแห่องค์พระบางจากที่ประดิษฐาน
ในพระราชวังหลวงพระบาง มาที่วดั ใหม่สุวรรณพูมาราม เพื่อทาการ “ฮดสรง”
และสักการบูชา เป็ นเวลา 3 วัน 3 คืน ก่อนจะเชิญไปประดิษฐานดังเดิม (จันทะ
พอน วันนะจิด, 2548: 25 – 26)
1.2 การจาลอง “ความศักดิ์สิทธิ์” ผ่ านพุทธศิลป์ ของพระบาง
“พระบาง” ในฐานะที่ เป็ น “หลักชัย” และพระพุทธรู ปที่ ทรงความ
ศักดิ์สิทธิ์ ที่สุดองค์หนึ่งของอาณาจักรล้ านช้ าง ฉะนันจึ
้ งเป็ นธรรมดาที่ได้ มีการ
จาลองพระบางไว้ เป็ นจานวนมากประดิษฐานภายในถา้ พระหรื อวัดวาอารามใน
เขตพื ้นที่วฒ
ั นธรรมลาวและอีสานดังปรากฏมาถึงปั จจุบนั ทังนี
้ ้ ก็เนื่องด้ วยการ
เป็ นพระพุทธรู ปศักดิ์สิทธิ์ เช่นเดียวกับคติการจาลองพระพุทธรู ปที่สาคัญองค์
อื่นๆ เช่น พระมหามัยมุนี เมืองมัณฑะเลย์ ของพม่า ซึ่งเป็ นไปในลักษณะที่
คล้ ายกัน กล่าวคือ มีการนาลักษณะเด่นขององค์พระมาจาลอง โดยที่ไม่ต้อง
สร้ างให้ เหมือนองค์ต้นแบบทุกประการ เช่น สร้ างเป็ นพระพุทธรู ปยืนแสดงปาง
ประทานอภัย หรื อปางห้ ามสมุทร ยกพระหัตถ์ทงสองข้
ั้
าง ใช้ พระนามเหมือนกัน
ว่า “พระบาง” หรื ออาจเป็ นพระนามอื่น แต่มีพทุ ธลักษณะที่ทาให้ ทราบได้ ไม่ยาก
ว่าได้ รับแรงบันดาลใจมาจาก พระบาง โดยที่มีลกั ษณะบางประการที่แตกต่างกัน
ไปตามศรัทธา ฝี มือหรื อเอกลักษณ์ของสกุลช่างแต่ละท้ องที่ ขณะเดียวกันหลาย
แห่งได้ มี การสร้ างตานานขึน้ ใหม่เพื่ อให้ สัมพันธ์ กับประวัติความเป็ นมาของ
ชุมชน หรื อเมืองเดิมของชุมชนนัน้ ๆ อีกด้ วย (ศักดิ์ชยั สายสิงห์, 2554: 319 –
320)
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ตัวอย่างของพระบางดังกล่าวข้ างต้ น ได้ แก่ พระบาง วัดศรี สุทธาวาส
หรื อวัดวิสทุ ธาราม อาเภอเมือง จังหวัดเลย10 พระบางวัดไตรภูมิ อาเภอท่าอุเทน
จังหวัดนครพนม11 พระบาง วัดมหาชัย อาเภอเมื อง จังหวัดหนองบัวล าภู 12
พระบาง วัดพระเหลาเทพนิมิต อาเภอพนา จังหวัดอานาจเจริ ญ พระบาง วัดใต้
อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เป็ นต้ น โดยที่ผ้ สู ร้ างอาจไม่จาเพาะชนชัน้ สูง
และพระภิกษุสงฆ์ เท่านันแต่
้ รวมถึงอาณาประชาราษฏร์ ที่มีความเคารพศรัทธา
ดังจะเห็นจากจารึ กที่ ฐานองค์พ ระมี การจารึ กพระนามของกษั ตริ ย์ ขุนนาง
พระสงฆ์ และนามของผู้สร้ างที่เป็ นสามัญชนปรากฏอยู่เสมอ ความนิยมในการ

10

จารึ กที่ฐานกล่าวว่า “สังกราช 74 ตัว ปี เต่าสี เดื อน 4 ขึ้ น 6 ค่ า วัน 5 มื ้อฮับเม้า ฤกษ์ 3
ลูก ยามกองแลงได้ริจนาพระพุทธรู ปองค์ นี้ ภายในมี มหาสมเด็จสังฆราชเจ้าวัดกลาง เมื อง
ซายขาว เป็ นประมุกข แลสังฆเจ้าทัง้ หลายพร้อมกันแล้วแล ภายนอกมี พระยาซายขาว เป็ น
ประมุกข แลศรัทธา มรรคนายก อุบาสก อุบาสิ กาเมื องเลย แลนาคาพร้อมกันสร้างไว้ ขอให้
ได้ดงั พระเป็ นเจ้าเทศนา ขนานโพธิ ปัญญาเป็ นผูร้ ิ จนา ขอสุข 3 ประการ ทุว ทุว 74 ตัว ปี เต่า
สี” ตรงกับ จ.ศ. 1074 (พ.ศ. 2255)
11
แต่เดิมประดิษฐานอยู่ที่ถา้ เหิบ บ้ านนาคก แขวงคาเกิด ประเทศลาว จารึ กอักษรธรรมที่
ฐานองค์พระกล่าวว่า สมเด็จพระเหมมะวันนา กับทังคังเควาสี อุบาสกอุบาสิกา ได้ สร้ างขึ ้น
เมื่อ พ.ศ. 2008
12
มีสององค์ค่กู นั ที่ฐานจารึ กอักษรธรรม หลักที่ 1 ว่า “ศักราชได้ ร้อยแปดสิบห้ าตัว ปี กามด
เดือนยี่ แรม 15 ค่า วัน 6 แม่อร ผัวเมีย มีศรัทธาไว้ กบั ศาสนา นิพพาน ป” และหลักที่ 2 ว่า
“ศักราชได้ ร้อยแปดสิบห้ าตัว ปี กามด เดือนยี่ แรม 15 ค่า วัน 6 พ่ออร ผัวเมียมีศรัทธาสร้ างไว้
กับศาสนา นิพพาน ปจฺจโย โหตุ” ตรงกับ พ.ศ. 2366
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จาลองพระบางนี ้มีมากที่สดุ ในพุทธศิลป์ ลาว จะพบพระพุทธรูปปางนี ้ได้ แทบทุก
วัด ดังที่ศกั ดิช์ ยั สายสิงห์ กล่าวว่า
“…พระบางคื อ พระพุทธรู ปยื นแสดงปางประทานอภัยทั้งสอง
พระหัตถ์ (ปางห้ามสมุทร) ซึ่ งสร้ างขึ้ นตามแบบอย่ างของพระ
บาง อันเป็ นพระพุทธรู ปศักดิ์ สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมื องของ สปป.ลาว ใน
ศิ ลปะล้านช้างหรื อศิ ลปะลาวนิ ยมสร้ างมากทุกยุคทุกสมัย...”
(ศักดิช์ ยั สายสิงห์, 2554: 319)

ภาพที ่ 4 พระบาง “จาลอง” ซ้าย: พระบาง วัดมหาชัย จ.หนองบัวลาภู ขวา : พระบาง วัด
ไตรภู มิ จ.นครพนม ที ่มา: ซ้ าย: หนังสื อพระพุทธรู ป มรดกล้ าค่ าของเมื องไทย เล่ ม 2
ขวา: http://www.laksanathai.com/book1/LargeImages/426_02.jpg
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ดังนัน้ ก่อนจะศึกษาพระบางจาลององค์อื่นๆ จึงต้ องกล่าวถึงลักษณะ
ของ “พระบาง” องค์จริ งก่อนว่ารู ปแบบทางศิลปะอย่างไร สาหรับพุทธลักษณะ
ของพระบางที่ แสดงปางประทานอภัยนัน้ (หรื อปางห้ ามสมุทร) ประทับยืนยก
พระหัตถ์ขึ ้น นิ ้วพระหัตถ์ไม่เรี ยบเสมอกัน (แม้ จะมีประเด็นถึงความต่างของนิว้
พระหัตถ์ ว่าบางภาพนิว้ พระหัตถ์ เสมอกัน แต่เข้ าใจว่ามี การทาพระพระหัตถ์
สาหรั บสวมครอบเพื่ อความสวยงาม ทาให้ นิว้ พระหัตถ์ เสมอกัน) พระพักตร์
ค่อนข้ างเป็ นรูปสี่เหลี่ยม พระนลาฏกว้ าง พระขนงเป็ นรูปปี กกา พระเนตรเหลือบ
ต่า พระนาสิกค่อนข้ างแบน พระโอษฐ์ บาง พระเศียร และพระเกตุมาลาเกลี ย้ ง
สาหรับสวมเครื่ องทรง บันพระองค์
้
เล็ก พระโสภีใหญ่ ครองจีวรห่มคลุม แลเห็น
แถบสบง และหน้ านาง พระพักตร์ สาแดงการยิ ้มแบบบายน คือ มีพระโอษฐ์ แบะ
กว้ าง มีริมพระโอษฐ์ หนา
อาจตังข้
้ อสังเกตได้ ว่า พระพุทธรู ปปางนี ้เป็ นรู ปแบบที่ได้ รับความนิยม
มาก่อนแล้ วในศิลปะเขมร สอดคล้ องกับที่พระบางเป็ นพระพุทธรู ปศิลปะบายน
อายุราวต้ นพุทธศตวรรษที่ 19 ขณะเดียวกันในช่วงที่อาณาจักรล้ านช้ างสถาปนา
เป็ นยุคเดี ยวกับกรุ งศรี อยุธยาคื อ ปลายพุทธศตวรรษที่ 18 ถึ งราวต้ นพุ ทธ
ศตวรรษที่ 19 ซึ่งมีความนิยมในการสร้ างพระพุทธรูปปางประทานอภัย หรื อปาง
ห้ ามสมุทรด้ วย อันใกล้ เคี ยงกั บศิ ล ปะแบบอู่ ทองในลุ่ มน า้ เจ้ าพระยาที่ มี
วิวฒ
ั นาการจากศิลปะเขมรในราวพุทธศตวรรษที่ 19 เช่นกัน (ประภัสสร์ ชูวิเชียร,
2557: 69) และเมื่ออาณาจักรล้ านช้ างทัง้ สามแห่งตกเป็ นประเทศราชของกรุ ง
รั ตนโกสิ นทร์ แล้ ว ความนิยมดังกล่าวก็ ไม่ได้ สร่ างซาลง เนื่ องจากอาจได้ รั บ
แนวคิ ด และอิ ทธิ พลในการสร้ างจากกรุ งเทพฯ ที่ มี ความนิ ยมในการสร้ าง
พระพุทธรู ปยื นทรงเครื่ อง ปางห้ ามสมุทรด้ วยเช่นกัน ดังที่ พบว่าในช่วงพุทธ
ปี ที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2559

“ พระบาง” เมืองอุบลราชธานี: การจาลองพุทธศิลป์ และความศักดิ์สทิ ธิ์
จากล้ านช้ างสู่อีสาน

ศตวรรษที่ 24 – 25 มีความนิยมในการสร้ างปางนี ้เพิ่มขึ ้นกว่ายุคก่อนอย่างเห็น
ได้ ชดั (ศักดิช์ ยั สายสิงห์, 2555: 199)
แต่ไม่วา่ อย่างไร ทุกองค์ก็ล้วนเป็ นองค์สื่อแทนพระบางองค์จริ ง ด้ วยว่า
มีความศักดิ์สิทธิ์ดจุ เดียวกัน จากที่กล่าวมาผู้เขียนจึงขอกาหนดรู ปแบบสาคัญ
ในการศึกษาการจาลองพุทธศิลป์ ของพระบาง “จาลอง” ในบทความนี ้ ว่าเป็ น
พระพุทธรูปปางห้ ามสมุทร หรื อปางประทานอภัย ทังนี
้ ้ แม้ ว่าพระบาง “จาลอง”
องค์ตา่ งๆ จะมีความแตกต่างกันในด้ านรายละเอียดปลีกย่อยอันเป็ นความนิยม
ทางศิลปะที่แตกต่างจากพระบางองค์จริ งก็ตาม ซึ่งจะสามารถอธิบายตามหลัก
ของประวัติศาสตร์ ศลิ ปะได้
2.พระบางเมืองอุบลราชธานี ความสืบเนื่องทางประวัติศาสตร์ และศิลปะ
จากอาณาจักรล้ านช้ าง
จากคติ การ “จ าลอง” พระบาง ดัง ที่ กล่ าวมาข้ างต้ น พบว่ าเมื อง
อุบลราชธานี ซึ่งเป็ นเมื องที่ มี ความส าคัญทางประวัติ ศาสตร์ และศิ ลปะที่
เกี่ยวข้ องกับอาณาจักรล้ านช้ าง และกรุงรัตนโกสินทร์ จากการสารวจในเบื ้องต้ น
พบพระพุทธรูปปางห้ ามสมุทร จานวนหลายองค์ที่เชื่อได้ ว่าสร้ างขึ ้นตามคตินิยม
การจาลองพระบาง หลายองค์เป็ นพระพุทธรู ปศักดิส์ ิทธิ์ หรื อพระปฏิมาคู่บ้านคู่
เมือง บ้ างก็ประดิษฐานอยู่ในพิพิธภัณฑ์ ในฐานะมรดกทางวัฒนธรรม อันเป็ น
ศิลปวัตถุ และโบราณวัตถุที่ทรงคุณค่าอีกด้ วย
พระบางจ าลองของเมื องอุบลราชธานี ที่ นาเสนอในบทความนี ้ เน้ น
เฉพาะองค์ที่มีประวัติความเป็ นมาที่ชดั เจน และพบความผิดพลาดคลาดเคลื่อน
ในประวัติของพระพุทธรู ปบางองค์ โดยรวมการนาเสนอพระบางจ าลองของ
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วัดพระเหลาเทพนิมิต อ.พนา จ.อานาจเจริ ญ ซึ่งในอดีตเป็ นส่วนหนึ่งของเมื อง
อุบลราชธานี ในที่นี ้จึงนาเสนอ พระบางทังหมดจ
้
านวน 5 แห่ง 6 องค์ ดังนี ้
2.1 พระบาง เมืองอุบลราชธานี และเมืองอานาจเจริญ
2.1.1 พระพุ ทธรู ปปางประทานอภั ย พิพิธภั ณฑสถาน
แห่ งชาติ อุบลราชธานี (วัดหลวง อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี)
พระพุทธรูปปางประทานอภัย เป็ นพระพุทธรูปเก่าแก่องค์หนึ่งของเมือง
อุบลราชธานี แต่เดิมประดิษฐานอยู่ที่วัดหลวง ซึ่งเป็ นวัดแห่งแรก และเป็ นวัด
ประจาเจ้ าเมืองอุบลราชธานีมาตังแต่
้ แรกตัง้ มีพุทธลักษณะสาคัญ ได้ แก่ พระ
รัศมีเป็ นเปลว (มีร่องรอยว่าเคยประดับแก้ วเพชรน ้าค้ าง) เม็ดพระศกหนามขนุน
มีไรพระศก พระขนงโค้ ง พระเนตรเหลือบต่า พระกรรณยาว พระศอเป็ นปล้ อง
ครองจีวรห่มคลุม ชายจีวรสองข้ างตกลงข้ างพระวรกาย พระหัตถ์ ยกขึน้ แสดง
ปางประทานอภัย นิ ้วพระหัตถ์ทงสี
ั ้ ่ยาวไล่เลี่ยกัน ประทับยืนบนฐานทรงกลมสูง
วัสดุส ร้ างจากส าริ ด ศิ ล ปะล้ านช้ าง (ปรั บปรุ ง จากทะเบี ยนโบราณวั ต ถุ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี)
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ภาพที ่ 5 พระพุทธรู ปปางประทานอภัย พิ พิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี (วัดหลวง)
สร้างเมื ่อ พ.ศ.2333 ทีม่ า : ปกรณ์ ปุกหุต

พระพุทธรู ปปางประทานอภัยนี ้ แม้ จะไม่ปรากฏพระนาม แต่พุทธ
ลักษณะโดยรวมสื่ อให้ เห็ นอย่างเด่นชัดว่ามุ่งจ าลององค์พระบาง และผู้สร้ าง
สันนิษฐานว่าคงเป็ นกลุ่มเจ้ านายเมื องอุบลราชธานี หรื อ “อาญาสี่”13 เนื่องจาก
เคยประดิ ษฐานที่ วัดหลวง สอดคล้ องกับค าบอกเล่ าของ บ าเพ็ ญ ณ อุบล
(บาเพ็ญ ณ อุบล, 2553: 148) ที่ฐานองค์พระมีจารึ กว่าสร้ างขึ ้นเมื่อ จุลศักราช
1156 หรื อ พ.ศ.2333 เป็ นเวลาก่อนสถาปนาเมืองอุบลราชธานีอย่างเป็ นทางการ
2 ปี ตามที่ ป รากฏในจดหมายเหตุ เศกเจ้ าประเทศราช ในปี พ.ศ.2335
พระพุทธรู ปองค์นี ้ เป็ นหนึ่งในโบราณวัตถุที่พระครู ปริ ยตั ิยานุวัตร (เส็ง อุตฺตโม
13

“อาญาสี”่ หรื อ “อาชญาสี”่ ประกอบด้ วย เจ้ าเมือง อุปฮาด ราชวงศ์ ราชบุตร
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ดวงมาลา) เจ้ าอาวาสวัดหลวง รู ปที่ 9 มอบให้ พิ พิ ธภั ณฑสถานแห่ ง ชาติ
อุบลราชธานี ปั จจุบนั จัดแสดงที่ห้องแสดงที่ 5 วัฒนธรรมไทย – ลาว ระหว่าง
พุทธศตวรรษที่ 22 – 25 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี
2.1.2 พระบาง วัดพระเหลาเทพนิมิต อาเภอพนา
จังหวัดอานาจเจริญ
พระบาง ของวัดพระเหลาเทพนิมิต เป็ นพระพุทธรู ปปางประทานอภัย
และมีพทุ ธลักษณะที่งดงามเป็ นอย่างมาก ประดิษฐาน ณ วัดพระเหลาเทพนิมิต
อาเภอพนา จังหวัดอานาจเจริ ญ ซึ่งเป็ นวัดเก่าแก่ที่ประดิษฐานพระพุทธรู ป
ศิลปะล้ านช้ างองค์ ส าคัญ คื อ พระเหลาเทพนิ มิ ต และเก็ บรั กษางานพุ ทธ
หัตถศิลป์ ที่งดงามไว้ เป็ นจานวนมาก
พระบางจาลองนี ้มีพทุ ธลักษณะที่สาคัญ ได้ แก่ แสดงปางประทานอภัย
พระพักตร์ คอ่ นข้ างสัน้ พระขนงโก่ง พระเนตรเรี ยวเหลือบลงต่า ขมวดพระเกศา
เป็ นเม็ดเล็กเรี ยงติดกันแน่น พระเกตุมาลาใหญ่สอบขึ ้นไปรับกับพระรัศมี ซึ่งทา
เป็ นต่อมลายปล้ องรูปกรวยคว่า ครองจีวรห่มคลุม แนวขอบจีวรทิ ้งชายลงใต้ ข้อ
พระหัตถ์ทงสองข้
ั้
าง ส่วนปลายแหลมโค้ งเข้ าทางด้ านในพาดทับขอบสบงทาง
ด้ านล่าง ปลายนิว้ พระหัตถ์ ทงั ้ สี่ยาวไล่เลี่ยกัน ส่วนฐานล่างเป็ นฐานปั ทม์ทรง
กลม ด้ านบนสอบเข้ าไปหาฐานหน้ ากระดานสี่เหลี่ ยมที่ รองรั บพระบาท วัสดุ
ส าริ ด (กองพิ พิ ธภัณฑสถานแห่ งชาติ กรมศิลปากร, 2532: 170) เนื อ้ ทองสี
ดอกบวบ สูง 122 ซม.
จากพุทธลักษณะของพระบางนี ้ ที่มีความใกล้ เคียงกับ พระบางองค์
ต้ นแบบเป็ นอย่ า งมาก (ลักษณะของพระเกศโมลี ชายจี วร เป็ นต้ น โปรด
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เปรี ยบเทียบกับภาพที่ 1 และภาพที่ 6) ถือเป็ นตัวอย่างของพระพุทธรู ปพื ้นเมือง
ที่ได้ รับการสร้ างสรรค์เป็ นอย่างดี อีกทังมี
้ การสร้ างเครื่ องทรงถวายองค์พระอี ก
ด้ วย เป็ นมงกุฎทาจากแผ่นโลหะตัดเป็ นลวดลาย สาหรับสวมพระเศียร อนึ่งที่
บานหน้ ากระดานสี่เหลี่ยมรองพระบาท มีจารึ กอักษรธรรม ความว่า “สังกาษ
1183 เดื อนยี ขึ้ น 4 ค่ า วัน 5 มหาเตยยน มี ประสาทศรัทธา บุญภาคพุทธรู ป
โชตนา ปญฺจาสฺสาสหงสนิ พฺพานปจฺจโยโหตุ” นักวิชาการสันนิษฐานว่า “มหา
เตยยน” เป็ นชื่อของพระสงฆ์ หรื อผู้สร้ างพระองค์นี ้ เพื่อเป็ นปัจจัยแก่พระนิพพาน
และค า้ ชูพระพุทธศาสนาไปตลอดห้ าพันปี จากจารึ กองค์ พระสร้ างเมื่ อ จุล
ศักราช 1183 ตรงกับ พ.ศ. 2364 (กองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร,
2532: 210) พระครูพินิตพนารักษ์ อดีตเจ้ าคณะอาเภอพนา และอดีตเจ้ าอาวาส
วัดพระเหลาเทพนิมิ ต ให้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานียืมจัดแสดง
ปั จจุบนั พิพิธภัณฑ์ได้ ส่งคืนวัดพระเหลาเทพนิมิต พร้ อมกับพระพุทธรู ปสาคัญ
องค์อื่นๆ ที่ยืมมาจัดแสดงเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
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ภาพที ่ 6 พระบาง วัดพระเหลาเทพนิ มิต วัดพระเหลาเทพนิ มิต ซ้ าย: พระบาง วัดพระเหลา
เทพนิ มิต ขณะสวมมงกุฎ ขวา: พระพักตร์ พระบาง วัดพระเหลาเทพนิ มิต จะสังเกตได้ว่าพระ
เกตุมาลาเป็ นต่อมเช่ นเดี ยวกับพระบางองค์ จริ ง ที ่มา: ซ้าย: หนังสื ออุบลราชธานี 200 ปี
ขวา: หนังสือเมื องอุบลราชธานี ของกรมศิ ลปากร

2.1.3 พระบางพุทธลาวัลตี พิพธิ ภัณฑสถานแห่ งชาติ
อุบลราชธานี (วัดหลวง อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี)
พระบางพุทธลาวัลตี เป็ นพระพุทธรูปปางประทานอภัย พระพักตร์ รูปไข่
ขมวดพระเกศาเป็ นก้ นหอย ขณะที่พระเกตุมาลาเป็ นต่อม ยอดพระรัศมีประดับ
แก้ วเพชรน ้าค้ าง ที่บนพระองค์
ั้
รัดประคดประดับหินมีคา่ ฐานปั ทม์ทรงกลม วาด
ลวดลายกลีบบัว มีที่เสียบฉัตรติดประดับที่ฐานด้ านหลัง (คงทาขึ น้ ภายหลัง)
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วัสดุสาริ ด ปิ ดทองคาเปลว ประดิษฐาน ณ ห้ องจัดแสดงที่ 5 วัฒนธรรมไทย
– ลาว ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 22 – 25 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี

ภาพที ่ 7 พระบางพุทธลาวัลตี พิ พิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี (วัดหลวง) จะสังเกต
ได้ถึงความคล้ายคลึ งกับพระบาง วัดพระเหลาเทพนิ มิต จากการสร้ างฐานทรงปัทม์ แต่มี
ความแตกต่างกันที ่ขนาดของพระวรกาย การผายพระหัตถ์ ที่กว้างยาวต่างกัน พระเกศโมลี
และรัดประคดประดับหิ นมี ค่า

พระบางองค์นี ้ ดร.บาเพ็ญ ณ อุบล ปราชญ์เมืองอุบลราชธานีผ้ ลู ่วงลับ
เป็ นผู้มอบให้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน
พ.ศ.2543 ซึ่ งข้ อมูลจากทะเบี ยนโบราณวัตถุ ของพิ พิ ธภัณฑ์ กล่ าวว่ า เป็ น
พระพุทธรูปจาลองพระบาง ของวัดพระเหลาเทพนิมิต แต่เมื่อผู้เขียนเปรี ยบเทียบ
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พุทธศิลป์ กับพระบางของวัดพระเหลาเทพนิมิตแล้ ว (ดูในภาพที่ 6) กลับพบว่าไม่
น่าจะเป็ นการจ าลองจากพระบางองค์ ดังกล่ าว เนื่ องด้ วยมี พุทธลักษณะที่
แตกต่างกันในหลายจุดเกิ นไป เช่น แม้ องค์พระจะท าพระเกตุมาลาเป็ นต่อม
เหมือนกัน แต่มีความแตกต่างกันที่การประดับพระรั ศมีด้วยแก้ วเพชรน า้ ค้ าง
หรื อแก้ วโป่ งขาม ซึ่งพระบางของวัดพระเหลาเทพนิ มิ ตมิ ได้ ปรากฏว่ามี การ
ประดับ รวมถึงการประดับหินมี ค่าที่ เม็ ดพระศก และรั ดประคดขององค์ พระ
รวมถึงการแสดงพระพักตร์ และพระหัตถ์ที่มีสุนทรี ยะแตกต่างกันกับพระบาง
วัดพระเหลาเทพนิมิตอีกด้ วย
เมื่อผู้ศกึ ษาได้ สอบถามข้ อมูลจากคุณมีชยั แต้ สจุ ริยา14 อันเป็ นหนึ่งใน
ผู้สนับสนุนให้ ดร.บาเพ็ญ ณ อุบล มอบพระพุทธรูปเก่าแก่ให้ แก่พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ อุบลราชธานี เพื่อรักษาสงวนไว้ เป็ นมรดกของบ้ านเมืองสืบไป จึงได้
รับทราบว่า พระบางพุทธลาวัลตีนี ้ มิได้ สร้ างจาลองจากพระบางของวัดพระเหลา
เทพนิมิต หากแต่เป็ นพระพุทธรู ปโบราณของเมืองอุบลราชธานีที่มีมาแต่เดิม
โดยประดิษฐานอยู่ที่วัดหลวง เมืองอุบลราชธานี หากแต่ได้ รับการนามาเก็ บ
รักษาไว้ กับดร.บาเพ็ญ ณ อุบล ผู้สืบเชื ้อสายเจ้ านายเมืองอุบลราชธานี ซึ่งท่าน
เป็ นผู้มีบทบาทในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของเมืองอุบลราชธานีที่สาคัญท่าน
หนึ่ง ด้ วยเหตุนี ้ท่านจึงได้ นามามอบให้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี
จัดแสดงในภายหลัง ส่วนข้ อมูลที่คลาดเคลื่อนกับพระบาง วัดพระเหลาเทพนิมิต
อาจเป็ นไปได้ ว่าสับสนกับคาบอกเล่า กับจารึ กที่ ฐานกระดานรองพระบาทองค์
พระ ซึง่ ดร.บาเพ็ญ ณ อุบล คงเป็ นผู้จารึกเพิ่มด้ วยอักษรไทยว่า
14

คุณมีชยั แต้ สจุ ริ ยา ศิลปิ นดีเด่นจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2544 ปราชญ์ท้องถิ่นผู้คิดค้ น
“ผ้ ากาบบัว” และเจ้ าของร้ านคาปุน เมืองอุบลราชธานี
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“...พระบางพุทธลาวัลตี จาลองแทนองค์ จริ งที ่อยู่เมื องหลวงพระบาง...” และ “...
ขออุทิศให้คณ
ุ พ่อท้าวปราง บุญมุง ณ อุบล คุณแม่นางพริ ก ณ อุบล ที ่เป็ นเชื ้อ
อัดยาเมื อง อุบลราชธานี ...นายบาเพ็ญ ณ อุบล สร้าง15 ปี พ.ศ. 2532…”
ประกอบกับพุทธลักษณะที่ คล้ ายกันหลายประการ คงทาให้ เกิดการ
คลาดเคลื่ อน ข้ อสังเกตส าคัญอี กประการว่า พระพุทธรู ปองค์นีไ้ ม่น่าจะใช่
พระพุทธรูปที่จาลองขึ ้นใหม่ แต่ควรเป็ นพระพุทธรู ปโบราณที่มีการซ่อมแซมปิ ด
ทองใหม่เสียมากกว่า

ภาพที ่ 8 พระเกศโมลีของพระบางพุทธลาวัลตี ประดับแก้วเพชรน้าค้าง ทีม่ า: ปกรณ์ ปุกหุต

อนึง่ ยังได้ พบว่า ดร. บาเพ็ญ ณ อุบล ยังได้ สร้ างพระบางจาลอง โดยมี
พระบางพุทธลาวัลตี องค์นี เ้ ป็ นต้ นแบบ ด้ วยเทคนิ คที่ เรี ยกว่า เปเปอร์ มาเช่
15

“สร้ าง” ในที่อาจไม่ได้ หมายถึงการหล่อสร้ างพระขึน้ ใหม่ แต่น่าจะหมายถึง “ซ่อมสร้ าง
ปฏิสงั ขรณ์” ขึ ้นใหม่ ที่น่าเป็ นไปได้ สงู คืออาจจะมีการปิ ดทองคาเปลว และติดตังฉั
้ ตรถวาย
เนื่องจาก ดร.บาเพ็ญ ณ อุบล เป็ นช่างศิลป์ ผู้ชานาญท่านหนึง่

ปี ที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2559

25

26
(paper mâché) คือ สร้ างด้ วยวัสดุกระดาษอย่างประณีต ทังนี
้ ้พบว่าได้ จดั สร้ าง
ขึ ้นจานวน 2 องค์ โดยองค์หนึง่ สร้ างถวายวัดหลวง ปัจจุบนั ประดิษฐานไว้ ภายใน
อุโบสถ สันนิษฐานว่าคงสร้ างเป็ นอนุสรณ์ทดแทนพระบางที่ท่านเคยนาไปเก็ บ
รักษาไว้ ขณะที่อีกองค์หนึ่งคงสร้ างไว้ บูชาแทนองค์จริ งที่มอบให้ แก่พิพิธภัณฑ์
ภายหลังท่านได้ นามามอบให้ กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ปั จจุบนั เก็บรักษาไว้ ณ ภาควิชาวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ภาพที ่ 9 พระบาง “กระดาษ” ทัง้ 2 องค์ ซ้ าย: พระบาง “กระดาษ” ณ อุโบสถ วัดหลวง
อุบลราชธานี ขวา: พระบาง “กระดาษ” คณะวิ ทยาศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยอุบลราชธานี และ
ดร.บาเพ็ญ ณ อุบล ผูส้ ร้างองค์พระ ทีม่ า: ซ้าย: ปกรณ์ ปุกหุต ขวา: ผศ.ดร.ชริ ดา ปุกหุต
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2.1.4 พระทองทิพย์ วัดศรีอุบลรัตนาราม (พระอารามหลวง)
อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
พระทองทิ พย์ เป็ นพระพุทธรู ปปางห้ ามสมุทร สูง 2 ศอกเศษ หรื อ
ประมาณ 144 ซม.หล่อด้ วยทองส าริ ด ขัดเงา ซึ่งพุทธลักษณะนัน้ งดงามมาก
ประดิษฐานเหนือแท่นไม้ โบราณ ณ หอแจกพิพิธภัณฑ์วดั ศรี อบุ ลรัตนาราม (วัด
ศรี ทอง) พระอารามหลวง เมืองอุบลราชธานี
พระทองทิพย์ ถื อได้ ว่าเป็ นพระพุทธรู ปโบราณอี กองค์หนึ่งของเมื อง
อุบลราชธานี ที่อญ
ั เชิญมาจากนครเวียงจันทน์ โดยเจ้ าพรหมเทวานุเคราะห์วงศ์
(เจ้ าหน่อคา) เจ้ าเมืองอุบลราชธานีท่านที่ 4 อัญเชิญมาเมื่อครัง้ นาทัพไปปราบ
ฮ่อ เมื่อ พ.ศ.2418 พร้ อมกับ “พระทอง” พระพุทธรูปปางเปิ ดโลก ที่ประดิษฐานไว้
ณ วัดไชยมงคล (ปั จจุบนั โดนโจรกรรมไปแล้ ว พร้ อมกับพระพุทธรู ปสาคัญของ
วัดอีก 8 องค์) ที่แท่นประดิษฐานพระทองทิพย์อนั เป็ นศิลปวัตถุชิ ้นเอกของเมื อง
อุบลราชธานี มีจารึกอักษรธรรม พระครูวิมลอุปลารักษ์ (ชุติปญฺ โญ สมบัติ) ได้
ถอดความว่า
“...เมื ่อพุทธศักราชได้ 2418 ปี กุน สัปตศก เดื อน 8 แรม 14 ค่ า
วันเสาร์ เจ้าพรหมเทวานุเคราะห์ วงศ์ เจ้าเมื องอุบลราชธานี ยก
ทัพไปตี ฮ่อที เ่ มื องหนองคายมี ชยั ชนะแก่ข้าศึกศัตรู แล้ว จึงนิ มนต์
พระพุ ท ธรู ปทองทิ พย์ โบราณ แต่ บ้ า นถิ่ นแก้ ว มาเมื อง
อุบลราชธานี สังฆะสามัคคี ภายในมี ท่านเทวธัมมี วดั ศรี ทองเป็ น
เค้า ภายนอกมี เจ้าพรหมเทวาเจ้าเมื องอุบลเป็ นประธาน พร้ อม
กันสร้ างแท่นพระทองทิ พย์ องค์ นี้ไว้ในพระศาสนาเพื ่อให้เป็ นที ่
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ไหว้และบู ชา แห่ งคนและเทวดาทั้งหลายตราบต่ อเท่ า ห้าพัน
พระวัสสานิ พพฺ าน ปจฺจโย โหตุ...”
(คณะกรรมการดาเนินการจัดทาหนังสื อที่ ระลึ ก 150 ปี , 2549:
210)
แต่เดิมพระทองทิพย์เป็ นพระพุทธรู ปที่ใช้ แห่เป็ นองค์ประธานนาขบวน
ในพิธีตกั บาตรเทโวโรหณะที่บริ เวณทุ่งศรี เมือง แต่ได้ ล้มเลิกไปแล้ วในปั จจุบัน
แม้ พระพุทธรูปองค์นี ้จะไม่ได้ ใช้ พระนามว่า “พระบาง” แต่เมื่อพิจารณาจากพุทธ
ลักษณะแล้ ว สันนิษฐานได้ ว่ าเป็ นพระพุทธรู ปที่ จ าลองแบบจากพระบางอยู่
นัน่ เอง ดังที่ ดร. บาเพ็ญ ณ อุบล กล่าวว่า “...เจ้าพรหมเทวานุเคราะห์ วงศ์ ได้
อัญเชิ ญเอาพระเจ้ าทองทิ พย์ ส าริ ดจากเวี ยงจันทน์ มาถวายเป็ นพระพุทธรู ป
ประจาวัดนี ้อีกองค์ หนึ่ งงามมากเป็ นพระพุทธรู ปจาลองพระบางแห่งนครหลวง
พระบางราชธานี มาแต่โบราณ...” (บาเพ็ญ ณ อุบล, 2553: 151)
2.1.5 พระบางนาคสัมฤทธิ์ และพระบางทองสัมฤทธิ์ วัดใต้ พระ
เจ้ าใหญ่ องค์ ตอื ้ อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
พระบาง ของวั ด ใต้ มี 2 องค์ คู่ กั น เนื่ อ งด้ วยแต่ โ บราณคนเมื อ ง
อุบลราชธานี เมื่อกล่าวถึงสิ่งของดีงาม ควรชม จะกล่าวเป็ นภาษิตว่า “พระบทม์
วัดกลาง พระบางวัดใต้ หอไตรวัดทุง่ ” กล่าวคือ พระพุทธรูปสาคัญ 2 วัดกับอีก 1
ศาสนสถานสาคัญ ได้ แก่ พระเจ้ าใหญ่พระบทม์ ที่หอแจก วัดกลาง พระบาง ที่
วัดใต้ และหอพระไตรปิ ฎกกลางน ้า ที่วดั ทุ่งศรี เมือง สาหรับพระบางของวัดใต้ นี ้
แต่เดิมประดิษฐานไว้ ใต้ พระธาตุเจดีย์ของวัดใต้ โดยพระปลัดสิงห์ สุวโจ เจ้ า
อาวาสรูปที่ 9 ได้ ขดุ ขึ ้นมาจากใต้ ฐานธาตุเจดีย์ ในปี พ.ศ. 2494
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พระบางนาคสัมฤทธิ์ และพระบางทองสัมฤทธิ์ มีความแตกต่างที่ อาจ
สังเกตได้ ง่ าย คือ เมื่ อพิเคราะห์ ดูจากศิลปะแล้ วเป็ นสกุลช่างล้ านช้ าง พุทธ
ลักษณะงดงาม โดยที่องค์พระทังสองมี
้
ความแตกต่างกัน ได้ แก่ ที่ฐานองค์พระ
ของพระบางทองสัมฤทธิ์นนั ้ จะมีการตวัดปลายฐานปั ทม์มากกว่าพระบางนาค
สัมฤทธิ์ ขณะที่พระรัศมีขององค์พระมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน พระบาง
ทองสัมฤทธิ์ จะมี ลักษณะพระรั ศมี เปลวทรงสูง พระบางนาคสัมฤทธิ์ จะเป็ น
ลักษณะคล้ ายดอกบัวตูม และที่บนพระองค์
ั้
ประดับหัวเข็มขัดต่างกับพระบาง
ทองสัมฤทธิ์ ส่วนเนื ้อโลหะวัสดุพิสจู น์ได้ ยากเนื่องจากมีการปิ ดทองใหม่
ปั จจุบนั องค์พระบางทังสองประดิ
้
ษฐานอยู่ผนังชันบนของอุ
้
โบสถวัดใต้
พระเจ้ าใหญ่องค์ตื ้อ จึงอาจเป็ นการลาบากในการเยี่ยมชม เนื่องจากประดิษฐาน
ไว้ สงู มาก อนึ่งอุโบสถหลังนี ้ยังได้ ประดิษฐานพระพุทธรู ปปางห้ ามสมุทรไว้ อีก 2
องค์ โดยแกะสลักจากไม้ บักมี ้ (ไม้ ขนุน) นับได้ ว่าเป็ นมรดกล า้ ค่าของเมื อง
อุบลราชธานี (วัดใต้ พระเจ้ าใหญ่องค์ตื ้อ, 2550: 4)
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ภาพที ่ 10 พระบางจาลองทีป่ ระดิ ษฐานในวัดสายคณะ “ธรรมยุติกนิ กาย” เมื องอุบลราชธานี
ซ้ าย: พระทองทิ พย์ วัดศรี ทอง (วัดศรี อบุ ลรัตนาราม พระอารามหลวง) กลาง : พระบางนาค
สัมฤทธิ์ วัดใต้พระเจ้าใหญ่ องค์ ตื้อ ขวา: พระบางทองสัมฤทธิ์ วัดใต้พระเจ้าใหญ่ องค์ ตื้อ
ที ่มา: ซ้าย: หนังสื อที ่ระลึ กยกช่ อฟ้า อุโบสถวัดศรี อุบลรัตนาราม กลาง และขวา: ณัฐพงศ์
มัน่ คง

จากการสารวจข้ อมูลของพระพุทธรู ปทัง้ 5 แห่ง จานวน 6 องค์ ดังที่
กล่าวมานี ้ อาจตัง้ ข้ อสังเกตถึงความส าคัญของพระบาง “จ าลอง” และวัดที่
ประดิษฐานอันสัมพันธ์กบั หลวงพระบาง ได้ ในประเด็นดังนี ้
ประการแรก ลักษณะทางพุทธศิลป์ ขององค์พระบางจาลอง มีลกั ษณะ
ประการสาคัญส่วนใหญ่ เป็ นพระพุทธรู ปปางห้ ามสมุทร หรื อปางประทานอภัย
ตามหลักการจ าลอง “ลักษณะเด่น” ของพระบางมาทัง้ สิ น้ ขณะที่ อายุของ
พระพุทธรู ปกาหนดไว้ โดยรวมราวพุทธศตวรรษที่ 23 – 25 โดยมี จารึ กที่ ฐาน
พระพุทธรู ปหลายองค์ ช่วยก ากับยื นยัน เช่น พระพุทธรู ปปางประทานอภัย
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พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดอุบลราชธานี จารึก พ.ศ. 2333 จารึกพระบาง
วัดพระเหลาเทพนิมิต จารึกจุลศักราช 1183 (พ.ศ. 2364) จารึกฐานพระทองทิพย์
ระบุการอัญเชิญมาเมื องอุบลราชธานี ใน พ.ศ.2418 จารึ กที่ฐานพระบางพุทธ
ลาวัลตี ปี พ.ศ.2532 (สันนิษฐานว่าเป็ นปี ซ่อมปฏิสงั ขรณ์) ส่วนลักษณะโดยรวม
ของพระพุทธรู ปทุกองค์นัน้ แม้ จะแสดงลักษณะปางห้ ามสมุทรเช่นเดียวกันกับ
พระบางองค์จริ งที่ นครหลวงพระบาง และมีการสร้ างเครื่ อ งบูชาเพื่ อแสดงถึง
ความศรัทธาให้ ใกล้ เคียงกับพระบาง อาทิ เครื่ องทรงของพระบาง วัดพระเหลา
เทพนิมิต ฐานไม้ อนั วิจิตรของพระทองทิพย์ วัดศรี อบุ ลรัตนาราม เป็ นต้ น
อย่างไรก็ตาม พบว่ามีรายละเอียดที่แตกต่างไปจากพระบางองค์จริ งที่
หลวงพระบาง อันได้ สันนิษฐานว่าเป็ นความนิยมของเมืองอุบลราชธานี อาทิ
การแสดงสี พระพักตร์ ลักษณะเปลวพระเกศโมลี ที่มี ความไม่ซ า้ แบบกัน อัน
เปรี ย บเที ย บได้ กั บ พระพุ ท ธรู ป ศิ ล ปะล้ านช้ าง สกุ ลช่ า งพื น้ ถิ่ น ของเมื อ ง
อุบลราชธานีที่ประดิษฐานอยู่ในวัดต่างๆ ได้ เช่น พระเจ้ าใหญ่อินแปลง วัดมหา
วนาราม16 หรื อ พระองค์ตื ้อเมตตรัยสัทโธ (พระเจ้ าใหญ่องค์ตื ้อ) วัดใต้ 17 ฯลฯ
ซึ่ ง แสดงให้ เห็ นถึ ง “การปรั บรั บ ” และ “ปรั บเปลี่ ยน” ในความศรั ท ธาต่ อ
พระพุทธรูปศักดิส์ ิทธิ์ที่แตกต่างไปของแต่ละท้ องถิ่น
ประการที่สอง ความเชื่อมโยงทางด้ าน “วัฒนธรรม” ระหว่าง หลวงพระ
บาง หรื อ เวี ยงจันทน์ ซึ่ ง เป็ นศูนย์ กลางทางการเมื องและวัฒ นธรรมของ
อาณาจักรล้ านช้ าง มีความสัมพันธ์ที่อาจกล่าวได้ ว่ามาจากการสืบจารี ตของการ
16

จารึกพระเจ้ าอินแปง หลัก 1 ระบุศกั ราชการสร้ างพระเจ้ าใหญ่อินแปลง ว่าสร้ าง เมื่อ พ.ศ.
2351
17
จารึกวัดใต้ เทิง กล่าวถึงการสร้ างพระพุทธองค์นี ้ ระบุปี พ.ศ. 2373
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พุทธศาสนาแบบล้ านช้ าง แม้ วดั ที่เป็ นที่ประดิษฐานพระบางจาลองจะมีประวัติ
การสร้ างที่ไม่ยาวไกลนัก หากแต่มีข้อมูลว่าได้ รับการถ่ายทอดคัมภีร์ องค์ความรู้
ต่างๆ มาจากนครเวียงจันทน์ อาทิ วัดหลวง วัดพระเหลาเทพนิมิต และถ่ายทอด
ไปยังวัดอื่นๆ ต่อ เช่น วัดใต้ ความสัมพันธ์ ดงั กล่าวแม้ จะไม่ได้ สืบสายมาจาก
หลวงพระบางโดยตรง แต่ก็เป็ น “ความร่ วมกันทางวัฒนธรรม” ที่เห็นได้ ชดั เจน
จากการใช้ จารี ตพุทธศาสนาเดียวกัน
2.2 “พระบาง” กับความสัมพันธ์ ทางประวัตศิ าสตร์
ของเมืองอุบลราชธานี
เมื องอุบลราชธานี ถื อได้ ว่าเป็ นเมื องที่ อยู่ในเครื อข่ายการเมื อง และ
วัฒนธรรมของอาณาจักรล้ านช้ างโดยตรง เมื่อพิจารณาจากสายตระกูลของเจ้ า
เมือง ซึ่งสืบมาจากพระวอ พระตา (พระวรปิ ตา) เสนาบดีนครเวียงจันทน์ ในรัช
สมัยพระเจ้ าสิริบุญสาร อีกทังยั
้ งเกี่ยวโยงกับสายตระกูลเจ้ านายของนครหลวง
พระบาง ในสายพระธิดาของพระเจ้ าสุริยวงศาธรรมิกราชจึงไม่แปลกแต่ประการ
ใดที่เมืองอุบลราชธานี ซึ่งตังขึ
้ ้นในดินแดนที่เป็ นเครื อข่ายทางวัฒนธรรม และ
การเมื องของอาณาจักรล้ านช้ าง จะมี การสร้ าง “พระบางจ าลอง” ขึน้ อย่าง
มากมาย ในขณะเดียวกันเมื องอุบลราชธานีก็ได้ เป็ นเครื อข่ายทางวัฒนธรรม
และการเมืองของกรุ งธนบุรี และกรุ งรัตนโกสินทร์ ตามลาดับจากการขอพึ่งพระ
บรมโพธิสมภารจากพระเจ้ ากรุ งธนบุรี โดยการนาของพระประทุมสุรราช เมือง
อุบลราชธานี มีฐานะเป็ น “เมืองข้ าหลวงเดิม” และเมื่อรัชกาลที่ 1 ปราบดาภิเษก
และสามารถเข้ าควบคุมพืน้ ที่ควบคุมของอาณาจักรล้ านช้ างไว้ ได้ ทงหมดในปี
ั้
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พ.ศ. 2335 จึงตังเจ้
้ าเมืองอุบลราชธานี ให้ มีศกั ดิฐ์ านะเป็ น “ประเทศราช” ขึ ้นตรง
ต่อกรุงเทพมหานครฯ นับแต่นนั ้

ภาพที ่ 11 ความเกี ่ยวเนือ่ งทางด้านศิ ลปะของล้านช้าง และอุบลราชธานี ซ้ าย: สิ มวัดเชี ยง
ทอง นครหลวงพระบาง ขวา: วิ หารวัดหลวง เมื องอุบลราชธานี สร้างตัง้ แต่ครัง้ ตัง้ เมื อง
อุบลราชธานี ทีม่ า: ซ้าย: oknation.net/blog/supawan/category/TravellingSouthEast
Asia/page5 ขวา: วัดหลวง เมื องอุบลราชธานี

การตังเมื
้ องในอดีต สิ่งสาคัญที่มิอาจขาดได้ คือการสถาปนา “อาราม”
หรื อ วัด อันเป็ นศูนย์กลางของสังคมในการบาเพ็ญบุญกุศล และเป็ นสถานที่
ศึกษาเล่าเรี ยนของกุลบุตร วัดแห่งแรกของเมืองอุบลราชธานี คือ วัดหลวง ตังอยู
้ ่
ริ มฝั่ งแม่น ้ามูล ใกล้ กบั คุ้มของเจ้ าเมือง เป็ นที่พานักของ “พระมหาราชครู ” หรื อ
“สังฆปาโมกข์ ” ท่านเจ้ าหอ (แก้ ว) เจ้ าอาวาสรู ปแรกของวัดหลวง ท่านเป็ น
ผู้ปกครองคณะสงฆ์เมืองอุบลราชธานีในยุคแรก อันใช้ จารี ตธรรมเนียมแบบล้ าน
ช้ าง และท่านมี ศกั ดิ์เป็ นญาติกับเจ้ าคาผง เจ้ าเมืองท่านแรกอีกด้ วย เข้ าใจว่า
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วัดหลวงซึ่งเป็ นวัดที่มีอิทธิพลการสร้ างที่รับมาจากอาณาจักรล้ านช้ างโดยตรง
คงมีการสร้ าง “พระบางจาลอง” ขึ ้นประดิษฐานเป็ นแห่งแรก มีพยานวัตถุจาก
พระพุทธรู ปปางประทานอภัยของวัดหลวง ซึ่งสร้ างเมื่อ พ.ศ. 2333 เวลาไม่ห่าง
จาการสถาปนาเมื องอุ บลราชธานี นั ก และพระบางพุ ท ธลาวัล ตี อันเป็ น
พระพุทธรู ปที่เคยประดิษฐานอยู่วัดหลวง ซึ่งมีจารึ กที่ทาให้ เชื่อได้ ว่าเป็ นกลุ่ม
สังคมชันสู
้ ง หรื อ “อาญาสี่” ของเมืองเป็ นผู้สร้ าง
นอกจากนี ้ ยังมี คาบอกเล่าในอดี ตที่ ท าให้ ทราบว่า “พระบาง” เป็ น
พระพุทธรูปสาคัญของเมืองอุบลราชธานี จากคาบอกเล่าของคุณพ่อบาเพ็ญ ณ
อุบล ว่า กุฏิขวางใหญ่ อันเป็ นที่จาพรรษาของพระมหาราชครูท่านหอ (แก้ ว) เจ้ า
อาวาสวัดหลวงรูปแรกนัน้ เป็ นที่เก็บรักษาสิ่งของล ้าค่าของบ้ านเมือง ดังที่วา่ “...
ของสาคัญก็มีพระบางอยู่นี่ พระพุทธรู ปยื นห้ามญาติ อยู่นี่ รางสรงน้าอยู่นี่ เก้าอี ้
พระประทุมอยู่นี่ พอรื ้ อแล้วของพวกนี ้ก็หายไป...” (อรทัย เลียงจินดาถาวร และ
คณะ, 2557: 60) และ “...ยังมี กุฏิขวางน้อย ตัง้ อยู่ทางด้านตะวันตกเฉี ยงใต้ของ
วัด เป็ นเรื อนแฝดเช่ นเดี ยวกับกุฏิขวางใหญ่ เป็ นที ่อยู่ของรองเจ้าอาวาส เป็ นที ่
เก็ บพระพุทธรู ปปางห้ามญาติ สาริ ด และเก้าอี ้ของพระประทุมวรราชสุริยวงศ์
(เจ้ าท้าวค าผง)...” 18 (บาเพ็ญ ณ อุบล, 2549: 44) จึงน่าคิดว่าพระพุทธรู ปที่
กล่าวถึง อาจเป็ นพระพุทธรูปปางประทานอภัย และพระบางพุทธลาวัลตี

18

ข้ อมูลของบาเพ็ญ ณ อุบล สับสนกันในเรื่ องที่ประดิษฐานของพระบาง ว่าอยู่ที่ใดกันแน่
ระหว่าง หอคา (กุฏิเจ้ าอาวาส) กุฏิขวางใหญ่ หรื อกุฏิขวางเล็ก (กุฏิรองเจ้ าอาวาส) แต่
สาระสาคัญคือ มี “พระบาง” เป็ นพระพุทธรู ปสาคัญ และอยู่ภายใต้ การดูแลรักษาของพระ
ผู้ใหญ่ในวัด
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จากข้ อมูล และหลักฐานดังกล่าว จึงแสดงให้ เห็นว่า “พระบาง” เป็ น
พระพุทธรูปที่สาคัญของเมืองอุบลราชธานีมาแต่แรกตัง้ และพบว่าพระพุทธรู ป
ที่มีลกั ษณะ หรื อจุดร่ วมแบบเดียวกันในการจาลองสร้ าง “พระบาง” ของเมื อง
อุบลราชธานี19 มีลกั ษณะสาคัญประการต่างๆ ดังนี ้
ตารางที่ 1 ลักษณะเด่ นประการสาคัญของ “พระบางจาลอง”
เมืองอุบลราชธานี
ลักษณะเด่ นประจาองค์ พระ
ใช้ พระนามว่า “พระบาง” เหมือนท้ องถิ่นอื่นของ
เครื อข่ายวัฒนธรรมล้ านช้ าง

แสดงพุทธลักษณะเด่น ได้ แก่ ปางห้ ามสมุทร หรื อ
ปางประทานอภัย ลักษณะของการห่มจีวรคลุม
ที่คล้ าย “องค์ต้นแบบ” การทาพระเกตุมาลาเป็ น
ต่อม การมีเครื่ องบูชาที่คล้ ายกับองค์ต้นแบบ เป็ น
ต้ น

องค์ พระพุทธรูป
พระบางพุทธลาวัลตี พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ อุบลราชธานี
พระบาง วัดใต้ พระเจ้ าใหญ่องค์ตื ้อ
พระบาง วัดพระเหลาเทพนิมิต
พระบาง วัดพระเหลาเทพนิมิต
พระบางพุทธลาวัลตี พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ อุบลราชธานี

19

อย่างไรก็ตาม ยังมีพระพุทธรูปอีกหลายองค์ของเมืองอุบลราชธานีที่ไม่ได้ นามากล่าวถึงใน
บทความนี ้ เนื่องจากยังไม่สามารถหาข้ อมูลได้ เพียงพอ และบางองค์อยู่ในครอบครองของ
เอกชน แต่ทกุ องค์ก็เห็นได้ ชดั เจนว่า สื่อถึงการจาลอง หรื อ มีพระบาง เป็ น “แรงบันดาลใจ”
ในการสร้ าง เช่นเดียวกับพระพุทธรูปที่กล่าวถึงในบทความนี ้
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ตารางที่ 1 ลักษณะเด่ นประการสาคัญของ “พระบางจาลอง”
เมืองอุบลราชธานี (ต่ อ)
พุทธลักษณะมีการประดิษฐ์ สร้ างสรรค์ของท้ องถิ่น
เช่น การแสดงสีพระพักตร์ แบบสกุลช่างพื ้นถิ่นของ
เมืองอุบลราชธานี

พระพุทธรู ปปางประทานอภัย
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี
พระบางพุทธลาวัลตี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี
พระบาง วัดใต้ พระเจ้ าใหญ่องค์ตื ้อ
พระทองทิพย์ วัดศรี อบุ ลรัตนาราม

มีการอัญเชิญมาจากท้ องถิ่นอื่นที่สมั พันธ์กบั
อาณาจักรล้ านช้ าง
ประดิษฐานอยู่ใน “อาราม” สาคัญ ในแต่ละยุค
พระพุทธรู ปปางประทานอภัย
สมัยของเมืองอุบลราชธานี หรื อของท้ องถิ่น คือ วัด พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี
หลวง วัดพระเหลาเทพนิมิต วัดศรี อบุ ลรัตนาราม
พระบาง วัดพระเหลาเทพนิมิต
พระบางพุทธลาวัลตี พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติอุบลราชธานี
พระทองทิพย์ วัดศรี อบุ ลรัตนาราม
พระบาง วัดใต้ พระเจ้ าใหญ่องค์ตื ้อ

ที่มา: ปกรณ์ ปุกหุต นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จากตารางข้ างต้ นจะเห็นว่า โดยส่วนใหญ่แล้ วไม่ได้ มีการใช้ พระนามว่า
“พระบาง” เช่น พระบางพุทธลาวัลตี พระบาง วัดใต้ ในทุกพระพุทธรู ปทุกองค์
แต่ลักษณะของพุทธศิลป์ ก็ สื่ อถึงคติว่าเป็ นการสร้ างจ าลอง “รู ปแบบ” และ
“อิทธิพล” ทางงานศิลป์ จากองค์พระบาง ของนครหลวงพระบาง ซึ่งสัมพันธ์กบั
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“ความเชื่อถือ ศรัทธา และความเคารพ” ของมหาชนกลุ่มวัฒนธรรมล้ านช้ างใน
เมืองอุบลราชธานีมาแต่เดิม และยังคงสืบมรดกอันทรงคุณค่ามาตราบทุกวันนี ้
ข้ อสรุปและข้ อเสนอแนะ
พระบาง เป็ นพระพุทธรูปสาคัญของอาณาจักรล้ านช้ าง ที่มีความสาคัญ
ดัง ปรากฏในพระราชพงศาวดารของอาณาจั ก ร และถื อ เป็ น “หลั ก ชั ย ”
ประดิษฐานเป็ นมิ่งขวัญของมหาชนชาวลาวมาตังแต่
้ อดีต ด้ วยความสาคัญนี ้
จึงเป็ นมูลเหตุให้ รัฐต่างๆ ในเขตวัฒนธรรมล้ านช้ างและอี สานซึ่งอยู่ในความ
ควบคุมทางการเมืองและวัฒนธรรมของล้ านช้ าง มีความนิยมสร้ างพระพุทธรู ป
จ าลองหรื อได้ รั บแรงบันดาลใจในการสร้ างจากองค์ พระบางแห่งนครหลวง
พระบาง โดยมีคติสาคัญ คือ สร้ างเป็ นปางประทานอภัย หรื อปางห้ ามสมุทร และ
มักจะเป็ นพระพุทธรูปสาคัญประจาเมือง ตลอดจนประดิษฐานในวัดสาคัญของ
เมืองต่างๆ เสมอ
การศึกษานี ้พบว่า ที่เมืองอุบลราชธานี ในฐานะที่เป็ นเมืองเครื อข่ายทาง
การเมืองและวัฒนธรรมของอาณาจักรล้ านช้ าง มีการสร้ าง “พระบางจาลอง”
หรื อพระพุทธรู ปที่มี แรงบันดาลใจในการสร้ างจากพระบาง เท่าที่สารวจพบมี
จานวน 6 องค์ ได้ แก่ พระพุทธรู ปปางประทานอภัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
อุบลราชธานี (วัดหลวง) พระบาง วัดพระเหลาเทพนิมิต พระบางพุทธลาวัลตี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี (วัดหลวง) พระทองทิพย์ วัดศรี อุบล
รัตนาราม พระอารามหลวง พระบางนาคสัมฤทธิ์ และพระบางทองสัมฤทธิ์ วัดใต้
พระเจ้ าใหญ่องค์ตื ้อ ทุกองค์มีพุทธลักษณะที่คล้ ายกันในการสร้ างแสดงปาง
ห้ ามสมุทร หรื อปางประทานอภัย นอกจากนี ้ ส่วนใหญ่ จะมี การใช้ พระนาม
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“พระบาง” เหมือนกันแล้ วยังมีการประดิษฐ์ สร้ างสรรค์ของท้ องถิ่นในการสร้ าง
องค์พระ ตลอดจนประวัติความเป็ นมาที่แตกต่างกัน โดยล้ วนประดิษฐานอยู่ใน
“อาราม” หรื อวัดที่สาคัญในด้ านการปกครองคณะสงฆ์ทงสิ
ั ้ ้น หรื อไม่ก็เป็ นวัดที่
กลุม่ อาญาสี่ของเมืองอุบลราชธานีอปุ ถัมภ์ เช่น วัดหลวง อันเป็ นวัดของเจ้ าเมือง
วัดศรี อบุ ลรัตนาราม (วัดศรี ทอง) อันเป็ นวัดที่เจ้ าฮุปฮาด (โท) สร้ างถวาย เป็ นต้ น

ภาพที ่ 12 พระบางเมื องเกษมสี มา วัดเกษมสาราญ อ.ตระการพื ชผล จ.อุบลราชธานี
ปัจจุบนั โดนโจรกรรมไปแล้ว ทีม่ า: ณัฐพงค์ มัน่ คง
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อย่างไรก็ตาม “พระบางจาลอง” ได้ สะท้ อนให้ เห็นถึงความศรั ทธาใน
พระพุทธศาสนาของเมืองอุบลราชธานี ที่แต่เดิมใช้ จารี ตวัฒนธรรมล้ านช้ าง ผ่าน
การสร้ างหรื อมี พระบางอยู่หลายองค์ ในเมื องอุบลราชธานี จึงสมควรที่ จะมี
การศึกษาในวงกว้ างในเรื่ องอื่ น ๆ ต่อไป เช่น เปรี ยบเที ยบรู ปแบบการสร้ าง
พระบางจาลองของเมื องอุบลราชธานี กับในท้ องถิ่นอื่นๆ ของภาคอีสาน และ
ประเทศลาว ความสาคัญของพระบางที่เกี่ยวข้ องกับบทบาทด้ านการทานุบารุ ง
ศาสนาของเจ้ านายพื ้นถิ่น การสารวจพระพุทธรูปพระบางจาลองในท้ องถิ่นเมือง
อุบลราชธานีเพิ่มเติม ซึง่ ได้ ค้นพบเพิ่ม แต่ยงั ไม่ได้ ลงพื ้นที่เพื่อศึกษาเพิ่มเติม เช่น
พระบางของเมืองเกษมสีมา อ.ตระการพืชผล เป็ นต้ น ตลอดจนการศึกษาในเชิง
ประวัตศิ าสตร์ ศิลปะต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
กราบนมัสการขอบพระคุณพระเถรานุเถระทุกรู ปที่อนุเคราะห์ ให้ ข้อมูล
และให้ ความช่วยเหลื อแก่ ผ้ ูเขี ยน ได้ แก่ พระครู วิ มลอุปลารั กษ์ (ชุติปญฺ โญ
สมบัต)ิ ผู้ชว่ ยเจ้ าอาวาสวัดศรี อบุ ลรัตนาราม พระอารามหลวง พระปลัดสุรพงษ์
ฐิ ตญาโณ รองเจ้ าอาวาสวัดป่ าแสงธรรม และพระครู สงั ฆภารพิสิทธิ์ (ประเวศ
ปริ ปุณฺโณ) ผู้ช่วยเจ้ าอาวาสวัดหลวง โดยเฉพาะความกรุ ณาของคณาจารย์
หลักสูตรสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ได้ แก่ ผศ.ดร.สมศรี ชัยวณิชยา อาจารย์ ดร.วรรณพรรธน์ เฟรนซ์ และอาจารย์
มิตต ทรัพย์ผดุ ที่กรุณาตรวจบทความ และให้ ข้อเสนอแนะอันเป็ นประโยชน์ อนึ่ง
ขอขอบพระคุณ คุณมีชยั แต้ สจุ ริยา ศิลปิ นดีเด่นจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2544
คุณเชาวนี เหล็ กกล้ า ภัณฑารั กษ์ พิพิ ธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี
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คุณยุทธนาวรากร แสงอร่ าม ภัณฑารักษ์ ปฏิบตั ิการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
พระนครฯ ผศ.ดร.ชริ ดา ปุกหุต หัวหน้ าภาควิชาวิ ทยาศาสตร์ ชี วภาพ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อาจารย์ธีระวัฒน์ แสนคา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิ ทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ เลย คุณธนภัทร์ ลิ ม้ หัสนัยกุล
คุณธนพนธ์ รงรอง คุณหัตธไชย ศิริสถิตย์ และคุณณัฐพงค์ มัน่ คง ที่อนุเคราะห์
ข้ อมูล รูปภาพ คาปรึกษา ตลอดจนให้ กาลังใจในการทางานมาโดยตลอด
เอกสารอ้ างอิง
หนังสือภาษาไทย
กองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ. (2532). เมือง
อุบลราชธานี กรมศิลปากร จัดพิมพ์ เนื่องในวโรกาสสมเด็จ
พระเทพรั ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช
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