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บทคัดย่อ 
 

บทความนีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา “พระบางจ าลอง” ท่ีพบในจงัหวดั
อบุลราชธานีและจงัหวดัอ านาจเจริญ ซึ่งถือเป็นเมืองในขอบข่ายทางวฒันธรรม
ของอาณาจกัรล้านช้าง ผลการศกึษาพบว่า ประการแรก  มีการสร้างพระบางใน
เมืองอุบลราชธานีและเมืองอ านาจเจริญตัง้แต่แรกตัง้ ดงัปรากฏหลักฐานเป็น
องค์พระพทุธรูปปางห้ามสมทุรซึ่งประดิษฐานอยูใ่นหลายวดั ประการท่ีสอง  จาก
การส ารวจด้วยการลงพืน้ท่ี ตลอดจนข้อมลูด้านเอกสารและค าบอกเล่าของผู้ รู้ท า
ให้ทราบว่า มีพระพทุธรูปท่ีสร้างโดยได้รับอิทธิพลของพระบาง จ านวน 5 แห่ง 6 
องค์ ได้แก่ (1) พระพุทธรูปปางประทานอภัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
อุบลราชธานี (2) พระบาง วัดพระเหลาเทพนิมิต (3) พระบางพุทธลาวัลตี  
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี (4) พระทองทิพย์ วดัศรีอุบลรัตนาราม 
(5) พระบางนาคสัมฤทธ์ิและพระบางทองสัมฤทธ์ิ วัดใต้ พระเจ้าใหญ่องค์ตือ้  
พระพุทธรูปเหล่านี ้ส่วนใหญ่นอกจากใช้ช่ือว่า “พระบาง” แล้วยังสะท้อนถึง
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ความส าคญัขององค์พระบางโดยการประดิษฐานใน “อาราม” ท่ีส าคญัของเมือง
อบุลราชธานี 
ค าส าคัญ:  พระบาง  อบุลราชธานี  ความสมัพนัธ์ทางวฒันธรรม   
                   ขอบขา่ยทางวฒันธรรมของอาณาจกัรล้านช้าง  
 

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 
 

บทน า 
 “พระบาง” หรือ “พระพุทธลาวัณ” ปัจจุบนัประดิษฐานท่ีหอพระบาง2  
พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง (พระราชวงัหลวง) เมืองพระบาง ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ถือได้วา่เป็นพระพทุธปฏิมาศกัดิส์ิทธ์ิของอาณาจกัร
ล้านช้าง หรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปัจจุบัน  หลักฐานท่ี
แสดงให้เห็นถึงความส าคญัของพระบางปรากฏในต านานท่ีเก่ียวข้องกับการ
ก่อตัง้อาณาจกัรล้านช้าง พงศาวดารต่างๆ  เช่น พงศาวดารเมืองหลวงพระบาง 
พงศาวดารย่อเมืองเวียงจนัทน์  เป็นต้น ได้กล่าวถึงความส าคญัของพระบาง ใน
ด้านอิทธิปาฏิหาริย์ขององค์พระจากการท่ีมีพระสารีริกธาตุบรรจุไว้ในองค์พระ 
การท่ีองค์พระสูญหาย แล้วเสด็จกลบัมาเอง  เป็นต้น  ตลอดถึงแสดงความเป็น
หลกัชยัของอาณาจกัรล้านช้างมาตัง้แตแ่รกเร่ิม 

จากความส าคญัท่ีกล่าวมานีเ้ป็นหลกัฐานท่ีสะท้อนให้เห็นความส าคญั
ของพระบางในฐานะท่ีเป็น “พระพทุธรูปศกัดิส์ิทธ์ิ” อนัประกอบด้วยพทุธานุภาพ 

                                                           

2 แต่เดิมพระบางประดิษฐานอยู่ในวดัหลายแห่งในหลวงพระบาง  เช่น วดัวิชุล วดัมโนรมย์ 
วดัเชียงทอง เป็นต้น ภายหลงัจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั โปรดเกล้าฯ ให้
เชิญพระบางกลบัมาสู่นครหลวงพระบางเมื่อ พ.ศ. 2408  ได้มีการเชิญประดิษฐานไว้ใน
พระราชวงัหลวง สบืมาถึงปัจจบุนั 
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เช่นเดียวกันกับพระพุทธรูปศกัดิ์สิทธ์ิตามต านานองค์อ่ืนๆ เช่น พระแก้วมรกต  
พระพทุธสิหิงค์ เป็นต้น  ซึง่เป็นท่ีเคารพสกัการะของมหาชนตัง้แต ่ พระภิกษุสงฆ์  
กษัตริย์ พระราชวงศ์  ขุนนาง  ตลอดถึงสามญัชนโดยทัว่ไป จึงปรากฏว่ามีการ 
“จ าลอง” องค์พระบาง ไปยังเมืองอ่ืนๆ ท่ีสัมพันธ์หรืออยู่ในเครือข่ายของ
อาณาจักรล้านช้างในเขตพืน้ท่ีประเทศลาว และประเทศไทยในปัจจุบันเป็น
จ านวนมาก เชน่ พระบาง วดัศรีสทุธาวาส จงัหวดัเลย พระบาง วดัไตรภมูิ  อ าเภอ
ทา่อเุทน  จงัหวดันครพนม เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่1 พระบาง หลกัชยัแห่งอาณาจกัรลา้นช้าง ซ้าย: พระบางองค์ดัง้เดิม มีพทุธลกัษณะ
แบบสมัยหลังบายน ขวา: พระบาง องค์จ าลองที่นครหลวงพระบาง3 ประดิษฐานไว้ให้
สกัการะตัง้แต่หลงั พ.ศ. 2518  ทีม่า:  ซ้าย: https: www.laksanathai.com/book1/p425.aspx   
ขวา: วิกิพีเดีย สารานกุรมเสรี 

                                                           

3 พทุธลกัษณะของพระบางองค์นี ้แสดงได้ใกล้เคียงกบัพระบางองค์เดิม แต่มีความแตกตา่ง
กนัอยา่งเห็นได้ชดัจากสดัสว่นของพระวรกายที่ต ่ากว่า และลกัษณะพระพกัตร์เล็ก พระเนตร
เปิด ไมไ่ด้แสดงลกัษณะของพระเนตรที่ปิด และเหลอืบต ่า แบบศิลปะบายนของพระบางองค์
เดิม  
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บทความนีผู้้ เขียนเน้นการศกึษา และน าเสนอประเด็น “พระบางจ าลอง” 
ท่ีพบในเมืองอุบลราชธานี ได้แก่ พระบาง  วัดหลวง (ปัจจุบันประดิษฐานท่ี
พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิอบุลราชธานี) พระบาง วดัพระเหลาเทพนิมิต พระบาง
วดัใต้ พระเจ้าใหญ่องค์ตือ้ และพระทองทิพย์ วดัศรีอุบลรัตนาราม พระอาราม
หลวง ซึ่งเป็นท่ีมาในการศึกษาว่าเหตใุดจึงมีการสร้าง และจ าลองพระบาง ขึน้
หลายองค์ในเมืองอุบลราชธานี โดยจะแบ่งการศึกษาออกเป็นสองส่วน  ได้แก่  
ประเด็นแรก  ความส าคญัของพระบางแห่งอาณาจักรล้านช้าง และการจ าลอง 
“ความศักดิ์สิทธ์ิ” ผ่านพุทธศิลป์  ประเด็นท่ีสอง  พระบางเมืองอุบลราชธานี 
ความสืบเน่ืองทางประวัติศาสตร์ และศิลปะจากอาณาจักรล้านช้าง ดงัจะได้
กลา่วตอ่ไป 

 

1.ความส าคัญของพระบางแห่งอาณาจักรล้านช้าง และการจ าลอง “ความ
ศักดิ์สิทธ์ิ” ผ่านพุทธศิลป์  
 

 1.1 พระบาง “หลักชัย” แห่งอาณาจักรล้านช้าง 
 “พระบาง” เป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร4  หรือ ปางประทานอภัยมี
ความสงู 2 ศอก 7  นิว้ หรือประมาณ 1.14 เมตร (บางแหง่ว่า สงู 83 ซ.ม. น า้หนกั 
                                                           

4 ปางห้ามสมทุรแสดงพระอิริยาบถประทบัยืน พระกรทัง้สองข้างยกขึน้เสมอพระอุระ ตัง้ฝ่า
พระหตัถ์ยื่นออกไปข้างหน้าแสดงมทุราห้าม สือ่ถึงพทุธประวตัิสองเหตกุารณ์ คือ การทรมาน
ชฎิล 3 พี่น้อง ที่ริมฝ่ังแม่น า้เนรัญชรา เมืองพาราณสี และการห้ามหมู่พระประยรูญาติวิวาท
กนัด้วยเร่ืองแย่งน า้ ที่ริมฝ่ังแม่น า้โรหิณีใกล้กรุงกบิลพสัดุ์  ซึ่งสอดคล้องกบัต านานของพระ
บาง ซึง่มีปรากฏอยูใ่นใบลานตา่งๆ อนัจะได้น ามาศกึษาในโอกาสตอ่ไป 
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56 กิโลกรัม)  หล่อด้วยทองส าริด ตามต านานกล่าวว่า สร้างขึน้ท่ีลงักาทวีปเม่ือ 
ปี พ.ศ. 236  โดยพระจุลนาคเถระเป็นผู้ สร้าง และอธิษฐานเชิญพระบรม
สารีริกธาตเุข้าสถิตในองค์พระ 5 แหง่คือ พระศอ (คอ) พระนลาฏ (หน้าผาก) พระ
ชานุ (เข่า) พระอุระ (อก)และในข้อพระกรทัง้สองข้าง  (ข้อมือ) ความปรากฏใน
พงศาวดารเมืองหลวงพระบาง : ตามฉบบัท่ีมีอยู่ในศาลาลกูขนุ วา่ 
 

“...แต่ครั้งศักราช 236 พระวสัสา มีพระอรหนัต์องค์หน่ึงชื่อว่า
พระจุลนาคเถรอยู่ในเมืองลงักาทวีป ประกอบด้วยพระไตรปิฎก  
คิดจะให้พระศาสนารุ่งเรืองไปตราบเท่าถ้วนถึง 5000  พระวสัสา 
พระองค์จึงพิเคราะห์ด้วยเหตจุะสร้างรูปพระปฏิมากร  จึงให้คน
ไปป่าวร้องชาวเมืองลงักาทวีปให้มาพร้อมกนัแล้ว  ให้ช่างป้ันรูป
พระพุทธเจ้ายกพระหัตถ์ทัง้สองข้ึนห้าม เมื่อพระยากบิลพัสดุ์   
พระยาโกลียยกไพร่พลมารบกันริมน ้าโรหินี ครั้นป้ันเสร็จแล้ว  
คนทัง้หลายก็เอาเงินและทองค า ทองแดง ทองเหลืองมาให้พระ
จุลนาคเถรหล่อรูปพระปฏิมากร แล้วชาวเมืองลงักาก็พากันท า
สกัการบูชาต่าง ๆ  พระจุลนาคเถร พระยาลงักา พร้อมกนัยกเอา
รูปพระปฏิมากรข้ึนตั้งไว้ในปราสาท ขนานนามตัง้ว่าพระบาง  
และพระจุลนาคเถรจึงเชิญพระบรมธาต ุ5 พระองค์  ใส่ผอบแก้ว
ข้ึนตัง้ไว้บนอาสนะทองตรงพระพกัตร์พระบาง อธิษฐานว่าพระ
บางองค์นี้จะได้เป็นที่ไหว้ ที่บูชา แก่เทพยดามนุษย์ทั้งหลาย
ถาวรสืบไปถึง 5000 พระวสัสา ก็ขอให้พระบรมธาต ุ5 พระองค์
เสด็จเข้าสถิตอยู่ในรูปพระบางนัน้  แลว้พระบรมธาตเุสด็จเข้าอยู่
ที่พระนลาฏองค์ 1 อยู่ที่พระหนุองค์ 1 อยู่ที่พระอุระองค์ 1 อยู่
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พระหตัถ์เบื้องขวาองค์ 1  อยู่พระหตัถ์เบื้องซ้ายองค์ 1 แล้วพระ
บางก็ท าปาฏิหาริย์มหศัจรรย์ต่างๆ ได้มีการสมโภช 7 วนั 7 คืน
... พระบางนัน้สูงแต่ฝ่าพระบาทถึงยอดพระเมาลี สองศอกเจ็ด
น้ิว  ทองหนกั 42 ชัง่ 1 ต าลึง...”  (คณะกรรมการอ านวยการจัด
งานฉลองสิริราชสมบตัิครบ 50 ปี, 2545: 56) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                      ภาพที ่2 พระบางในอดีต ทีม่า: ยทุธนาวรากร แสงอร่าม  

 

 หลงัจากนัน้ พระบางก็ได้ถกูเชิญจากลงักาไปท่ีเมืองอินทปัตนคร5  ก่อน
จะถูกอญัเชิญมาท่ีอาณาจกัรล้านช้าง ซึ่งจากข้อมูลการอญัเชิญพระบางไปยัง
                                                           

5 พระเจ้าศรีจุลราชแห่งอินทปัตนครได้ไปขอพระบางจากพระเจ้าสบุินราชแห่งลงักาทวีป มา
ไว้ที่กรุงอินทปัตนคร (กรุงกมัพชูา) เมื่อ พ.ศ. 418 (ศกัราชนีเ้ป็นศกัราชตาม “จารีตต านาน” 
ไม่แน่นอนว่าจะเป็นข้อเท็จจริงเสมอไป) ต่อมาได้ถูกอัญเชิญไปอาณาจักรล้านช้าง 
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เมืองตา่งๆ ในพงศาวดารท าให้สนันิษฐานได้ว่า พระบาง เป็นตวัแทนของการเผย
แผ่พระพทุธศาสนานิกายเถรวาท ท่ีแสดงออกในรูปแบบของต านานพระพุทธรูป
ศกัดิส์ิทธ์ิ เชน่เดียวกบัพระพทุธสิหิงค์ (สิหิงคนิทาน) หรือพระแก้วมรกต (รัตนพิม
พวงศ์) ในอีกรูปแบบหนึง่นัน่เอง  ขณะท่ีในทางพทุธศิลป์นกัประวตัิศาสตร์ศิลปะ
ได้จัดให้พระบางอยู่ในกลุ่มพระพุทธรูปศิลปะสมัยหลังบายน อายุราวพุทธ
ศตวรรษท่ี 19 
 “พระบาง” ได้รับการยกย่องให้เป็นพระพุทธรูปส าคญัของอาณาจักร
ล้านช้าง ตามมูลเหตุจากต านานท่ีกล่าวข้างต้น และเป็นจุดเช่ือมต่อ
ประวตัิศาสตร์ของอาณาจกัรล้านช้างในช่วงต้นท่ีเป็นเร่ืองของต านาน  กล่าวคือ  
เม่ือพระยาฟ้างุ่มได้เสด็จขึน้เสวยราชสมบตัิในนครเชียงดง – เชียงทอง พระองค์
ได้ทลูขอพระบางจากจากพระยาอินทปัตนคร (พระเจ้ากรุงกัมพชูา หรือพระเจ้า 
นครหลวง) ผู้ เป็นพระสสัสรุะ (พ่อตา) ตามด าริของพระนางแก้วเก็งยา ผู้ เป็นพระ
อคัรมเหสี ซึ่งมีพระประสงค์ท่ีจะให้พลเมืองรับพระพุทธศาสนาเป็นสรณะของ
อาณาจักร แทนการนับถือผี  พร้อมกับเชิญพระมหาเถรเจ้าปาสมันต์ และ
พระภิกษุสงฆ์มาประดิษฐานพระศาสนา โดยได้รับความอุปถัมภ์จากราชส านัก
ตัง้แตน่ัน้สืบมา (สิลา วีระวงส์, 2540: 55 – 57) 

ในรัชสมยัของพระยาสามแสนไท (ท้าวอุ่นเรือน) ราว พ.ศ. 2038 – 2039 
โปรดให้ท้าวลุเพ (พระยาวิชุลราช) พระอนชุาผู้ เป็นเจ้าเมืองเวียงค า ได้อญัเชิญ
พระบางจากเมืองเวียงค ามาประดิษฐานไว้ ณ วดัมโนรมย์ นครหลวงพระบาง 
                                                           

ประดิษฐานที่เมืองเวียงค าก่อน ด้วยมีเหตหุลายนยั กระทัง่ลว่งไปอีกหลายรัชสมยักวา่ที่องค์
พระบางจะได้ประดิษฐานอยู ่ณ เมืองเชียงทอง และท าให้เมืองแหง่นีเ้ปลีย่นช่ือเป็น  
“หลวงพระบาง” 
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“ พระบาง” เมืองอุบลราชธานี:  การจ าลองพุทธศิลป์และความศักดิ์สทิธ์ิ                  
จากล้านช้างสู่อีสาน 

ต่อมาใน พ.ศ. 2245 – 2246  ท้าวนอง (อุปราชท้าวลอง) อนุชาของพระเจ้า                   
ไชยเชษฐาธิราชท่ี 2  ได้อญัเชิญพระบางไปยงันครเวียงจนัทน์พร้อมกบัพระแทรก
ค า6  (สุรศกัดิ์ ศรีส าอาง, 2545: 50) จึงสงัเกตได้ว่าองค์พระบางมีความส าคญั
เป็นอย่างมากจึงมีการอญัเชิญไปประดิษฐานยงัเมืองส าคญัของอาณาจกัร หรือ
ศนูย์กลางการปกครองอยู่เสมอ เชน่เดียวกบั “พระแก้วมรกต” ซึง่เป็นพระพทุธรูป
ส าคญัอีกองค์หนึง่ ดงัท่ี ปฐมพงศ์ สขุเล็ก ได้ตัง้ข้อสงัเกตไว้ว่า   

“...จากต านาน หรือพระราชพงศาวดารหลวงพระบางข้างต้น
แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของพระบางทั้งในด้านความ
ศักด์ิสิทธ์ิ และระยะเวลานับร้อยปีที่พระบางประดิษฐานใน
อาณาจักรล้านช้างที่มีความเก่ียวพนักับเหตุการณ์ส าคัญทาง
ประวติัศาสตร์ เป็นที่น่าสงัเกตว่าการเปลี่ยนช่ือเมืองตามนาม
ของพระบาง หรือการอญัเชิญพระบางไปพร้อมกบัการย้ายเมือง 
แสดงให้เห็นถึงฐานะของพระบางที่เป็นพระพทุธรูปส าคญัอนัมี
ความศกัด์ิสิทธ์ิ และเป็นตวัแทนหลกัชัยของอาณาจักรด้วย...” 
(ปฐมพงศ์ สขุเล็ก, 2556: 81) 
 

ด้วยเหตนีุ ้เม่ือล่วงเลยมาถึงในสมยักรุงธนบรีุ  เจ้าพระยาจกัรีน าทพัไป
ท าศกึกบัเวียงจนัทน์  และได้อาณาจกัรล้านช้างมาเป็นประเทศราชของกรุงธนบรีุ 
พร้อมกันนัน้ได้อัญเชิญพระแก้วมรกตและพระบางมายังกรุงธนบุรี โดย
ประดิษฐานท่ีวดัแจ้ง (วดัอรุณราชวราราม) ต่อมาเม่ือพระบาทสมเด็จพระพุทธ
                                                           

6 ปัจจบุนัประดิษฐานอยู่ ณ วดัคฤหบดี กรุงเทพฯ เป็นพระพทุธรูปส าคญัที่ตามต านานกลา่ว
วา่บรรจพุระบรมสารีริกธาตไุว้ถึง 100 องค์ 
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ยอดฟ้าจฬุาโลก  ท าการปราบดาภิเษก ในปี พ.ศ. 2325 แล้ว โปรดพระราชทาน
พระบางคืนแก่พระเจ้านนัทเสน ด้วยมีคติท่ีไม่ควรให้พระบางกับพระแก้วมรกต
อยูเ่มืองเดียวกนั จงึพระราชทานคืนไป เม่ือลว่งมาในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระ
นัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 3 โปรดให้ยกทพัไปปราบเมืองเวียงจนัทน์อีก ปี พ.ศ. 
2370  สมเดจ็กรมพระราชวงับวรสถานมงคล ได้อญัเชิญพระบางและพระพุทธรูป
ส าคญัอ่ืนๆ 7ลงมา ก็ยงัมีความรังเกียจในพระพทุธรูปแบบล้านช้าง ซึง่ราษฎรเช่ือ
ว่าจะท าให้ฝนแล้ง  จึงให้เชิญไปไว้ท่ีวัดนอกพระนครเป็นพืน้ โดยโปรดให้
เจ้าพระยาบดินทรเดชาอญัเชิญพระบางไปประดิษฐานไว้ ณ วดัจกัรวรรดิราชา
วาส 8    
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

7 ได้แก่ พระแทรกค า พระฉันสมอ (ปัจจุบนัประดิษฐาน ณ วดัอปัสรสวรรค์) และพระศิลา
เขียว (เข้าใจวา่ คือ “พระนาคสวาสดิ์เรือนแก้ว” ประดิษฐานในพระบรมมหาราชวงั) 
8 อยา่งไรก็ตามเมื่อรัชกาลที่ 4 โปรดพระราชทานพระบางคืนให้แก่นครหลวงพระบาง ได้โปรด
เกล้าฯให้น า “พระนาค” ซึ่งมีพทุธลกัษณะคล้ายพระบาง จากหอพระในพระบรมมหาราชวงั 
มาประดิษฐานแทน  พระนาคมีความสงู 1.48 เมตร 
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“ พระบาง” เมืองอุบลราชธานี:  การจ าลองพุทธศิลป์และความศักดิ์สทิธ์ิ                  
จากล้านช้างสู่อีสาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 ซ้าย: พระนาค พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัโปรดให้เชิญไปประดิษฐาน 
ณ วดัจกัรวรรดิราชาวาส หลงัพระราชทานพระบางคืนแก่เจ้านครหลวงพระบาง ขวา: ภาพ
เก่าพระบางปี ค.ศ. 1913  (พ.ศ. 2456) และ ในปี ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556) เป็นพระบางที่
ทางการลาวน ามาให้ประชาชน “ฮดสรง” จะสงัเกตได้ว่ามีพทุธลกัษณะแบบบายน ซ่ึงเป็น
องค์ดัง้เดิม เมื่อเปรียบเทียบกบัภาพที ่1 และภาพที ่2  ทีม่า:  ซ้าย: ธนภทัร์ ล้ิมหสันยักลุ   
ขวา: เฟซบุ๊กกลุ่มสมาคมศิลปะลาว – ศิลปะอีสาน 
 

เม่ือเข้าสูรั่ชสมยัของพระบาทสมเดจ็จอมเกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลท่ี 4 จาก
ปัญหาด้านความเช่ือดงักล่าว  จงึโปรดพระราชทานพระบางให้พระเจ้าจนัทรเทพ
ประภาคุณ  อญัเชิญพระบางกลับไปไว้ ณ นครหลวงพระบาง เม่ือ พ.ศ. 2408 
ดงัท่ีกลา่วไว้ในพระราชพงศาวดาร ฉบบัเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ว่า  
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“...ครั้นมาถึงเมื่อ ณ ปีขาล อฐัศก เจ้าอปุราชเมืองหลวงพระบาง
มาเฝา้ทูลละอองธุลีพระบาท จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ใหร้ับ
เอาพระบางข้ึนไปประดิษฐานไว้ ณ เมืองหลวงพระบางตามเดิม 
เจ้าอุปฮาดราชวงศ์ ได้เชิญเสด็จพระบางออกจากพระวิหารวัด
จักรวรรดิ ณ วัน เดือน 5 ข้ึน 15 ค ่า เวลาเพลแล้ว (วันที่ 31 
มีนาคม 2408)...” (ทิพากรวงศ์, เจ้าพระยา, 2555: 1962) 
 

 พระบางถือเป็นสญัลกัษณ์ของอ านาจท่ีกษัตริย์ล้านช้าง หรือ “หลกัชยั” 
เน่ืองจากความส าคญัในฐานะพระพทุธรูปอนัเป็น “มิ่งขวญั” ของอาณาจกัร จาก
ความส าคญัในต านานหรือพงศาวดารดงัท่ีกล่าวมาแล้ว  เพราะเป็นสิ่งยึดเหน่ียว
จิตใจของประชาชน ในด้านความศักดิ์สิทธ์ิ อีกทัง้ยังแสดงถึงบุญบารมีของ
พระมหากษัตริย์ท่ีจะมีสิทธ์ิครอบครองได้ จะสงัเกตได้ว่าแม้จะตกเป็นประเทศ
ราชแก่สยาม  แต่กษัตริย์ล้านช้างในฐานะเจ้าประเทศราช  ก็หาวิถีทางในการ
อญัเชิญพระบางกลับนครของตนให้ได้อยู่เสมอ9 แม้แต่ราชส านักรัตนโกสินทร์
เองยงัมองพระบางในฐานะ “หลกัชยั” ของอาณาจกัรล้านช้างท่ีต้องอญัเชิญมา
กรุงเทพฯ ตามหลกัการแพ้ชนะของรัฐจารีต และได้พระราชทานคืนแก่หลวงพระ
บางตามคตินิยม เพ่ือเฉลิมพระราชศรัทธา และสร้างสิริมงคลแก่เมืองประเทศ
ราช  เพราะความเช่ือถือดงัท่ีกล่าวมาแล้ว พระบางจึงได้รับการประดิษฐานไว้ท่ี
                                                           

9 ทศันะดงักลา่วนีส้ะท้อนผา่นความคิดเห็นในหนงัสอืตา่งๆ รวมถึงความคิดในปัจจบุนัด้วย 
โดยถือวา่ พระบาง เป็นสิง่สงูคา่ที่สดุ เช่น  “...สยามได้ปล้นเอาเคร่ืองค า้ของคนู มลูมรดก
ของลาว...” บนุมี เทบสเีมือง. (2556). ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 3. กรุงเทพฯ: 
สขุภาพใจ, 135. 
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“ พระบาง” เมืองอุบลราชธานี:  การจ าลองพุทธศิลป์และความศักดิ์สทิธ์ิ                  
จากล้านช้างสู่อีสาน 

หลวงพระบาง และคงอยู่มาจนถึงทกุวนันี ้โดยในช่วงเดือนเมษายนหรือเดือนห้า 
ของทกุปี ซึง่ถือเป็นงานปีใหมข่องลาว จะมีการแหอ่งค์พระบางจากท่ีประดิษฐาน
ในพระราชวงัหลวงพระบาง มาท่ีวดัใหม่สุวรรณพูมาราม เพ่ือท าการ “ฮดสรง” 
และสกัการบชูา เป็นเวลา 3 วนั 3 คืน  ก่อนจะเชิญไปประดิษฐานดงัเดิม (จนัทะ
พอน  วนันะจิด, 2548: 25 – 26) 
 
 1.2 การจ าลอง “ความศักดิ์สิทธ์ิ” ผ่านพุทธศิลป์ของพระบาง  

“พระบาง” ในฐานะท่ีเป็น “หลักชัย” และพระพุทธรูปท่ีทรงความ
ศกัดิ์สิทธ์ิท่ีสุดองค์หนึ่งของอาณาจกัรล้านช้าง ฉะนัน้จึงเป็นธรรมดาท่ีได้มีการ
จ าลองพระบางไว้เป็นจ านวนมากประดิษฐานภายในถ า้พระหรือวดัวาอารามใน
เขตพืน้ท่ีวฒันธรรมลาวและอีสานดงัปรากฏมาถึงปัจจุบนั ทัง้นี ้ก็เน่ืองด้วยการ
เป็นพระพุทธรูปศกัดิ์สิทธ์ิ  เช่นเดียวกับคติการจ าลองพระพุทธรูปท่ีส าคญัองค์ 
อ่ืนๆ เช่น พระมหามัยมุนี  เมืองมัณฑะเลย์ ของพม่า ซึ่งเป็นไปในลักษณะท่ี
คล้ายกัน กล่าวคือ มีการน าลักษณะเด่นขององค์พระมาจ าลอง โดยท่ีไม่ต้อง
สร้างให้เหมือนองค์ต้นแบบทุกประการ เช่น สร้างเป็นพระพุทธรูปยืนแสดงปาง
ประทานอภยั หรือปางห้ามสมทุร ยกพระหตัถ์ทัง้สองข้าง ใช้พระนามเหมือนกัน
วา่ “พระบาง” หรืออาจเป็นพระนามอ่ืน แตมี่พทุธลกัษณะท่ีท าให้ทราบได้ไม่ยาก
วา่ได้รับแรงบนัดาลใจมาจาก พระบาง โดยท่ีมีลกัษณะบางประการท่ีแตกต่างกัน
ไปตามศรัทธา ฝีมือหรือเอกลกัษณ์ของสกลุช่างแตล่ะท้องท่ี ขณะเดียวกนัหลาย
แห่งได้มีการสร้างต านานขึน้ใหม่เพ่ือให้สัมพันธ์กับประวัติความเป็นมาของ
ชุมชน หรือเมืองเดิมของชุมชนนัน้ ๆ อีกด้วย (ศกัดิ์ชยั สายสิงห์, 2554:  319 – 
320)  
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ตวัอย่างของพระบางดงักล่าวข้างต้น ได้แก่ พระบาง วดัศรีสุทธาวาส 
หรือวดัวิสทุธาราม อ าเภอเมือง  จงัหวดัเลย10  พระบางวดัไตรภมูิ อ าเภอทา่อเุทน 
จังหวัดนครพนม11 พระบาง วัดมหาชัย อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู12     
พระบาง วดัพระเหลาเทพนิมิต อ าเภอพนา จงัหวดัอ านาจเจริญ  พระบาง วดัใต้ 
อ าเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี เป็นต้น โดยท่ีผู้สร้างอาจไม่จ าเพาะชนชัน้สูง 
และพระภิกษุสงฆ์ เท่านัน้แตร่วมถึงอาณาประชาราษฏร์ท่ีมีความเคารพศรัทธา  
ดังจะเห็นจากจารึกท่ีฐานองค์พระมีการจารึกพระนามของกษัตริย์  ขุนนาง 
พระสงฆ์ และนามของผู้สร้างท่ีเป็นสามญัชนปรากฏอยู่เสมอ  ความนิยมในการ

                                                           

10 จารึกที่ฐานกลา่วว่า “สงักราช 74 ตวั ปีเต่าสี เดือน 4 ข้ึน 6 ค ่า วนั 5 มื้อฮบัเม้า ฤกษ์ 3 
ลูก ยามกองแลงได้ริจนาพระพทุธรูปองค์นี ้ภายในมีมหาสมเด็จสงัฆราชเจ้าวดักลาง เมือง
ซายขาว เป็นประมุกข แลสงัฆเจ้าทัง้หลายพร้อมกนัแล้วแล ภายนอกมีพระยาซายขาว เป็น
ประมกุข แลศรทัธา มรรคนายก อบุาสก อบุาสิกาเมืองเลย แลน าค าพร้อมกนัสร้างไว ้ขอให้
ไดด้งัพระเป็นเจ้าเทศนา ขนานโพธิปัญญาเป็นผูริ้จนา ขอสขุ 3 ประการ ทวุ ทวุ 74 ตวั ปีเต่า
สี” ตรงกบั จ.ศ. 1074 (พ.ศ. 2255)   
11 แต่เดิมประดิษฐานอยู่ที่ถ า้เหิบ บ้านนาคก แขวงค าเกิด ประเทศลาว จารึกอกัษรธรรมที่
ฐานองค์พระกลา่วว่า สมเด็จพระเหมมะวนันา กบัทงัคงัเควาสี อบุาสกอบุาสิกา ได้สร้างขึน้
เมื่อ พ.ศ. 2008 
12 มีสององค์คู่กนั ที่ฐานจารึกอกัษรธรรม หลกัที่ 1 ว่า “ศกัราชได้ร้อยแปดสิบห้าตวั ปีกามด 
เดือนยี่ แรม 15 ค ่า วนั 6  แม่อร  ผวัเมีย มีศรัทธาไว้กบัศาสนา นิพพาน ป”  และหลกัที่ 2 ว่า 
“ศกัราชได้ร้อยแปดสบิห้าตวั ปีกามด เดือนยี่ แรม 15 ค ่า วนั 6 พอ่อร ผวัเมียมีศรัทธาสร้างไว้
กบัศาสนา นิพพาน ปจฺจโย โหต”ุ ตรงกบั พ.ศ. 2366 
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“ พระบาง” เมืองอุบลราชธานี:  การจ าลองพุทธศิลป์และความศักดิ์สทิธ์ิ                  
จากล้านช้างสู่อีสาน 

จ าลองพระบางนีมี้มากท่ีสดุในพทุธศิลป์ลาว จะพบพระพทุธรูปปางนีไ้ด้แทบทกุ
วดั  ดงัท่ีศกัดิช์ยั สายสิงห์ กลา่ววา่ 

 

“…พระบางคือ พระพุทธรูปยืนแสดงปางประทานอภัยทั้งสอง
พระหตัถ์ (ปางห้ามสมุทร) ซ่ึงสร้างข้ึนตามแบบอย่างของพระ
บาง อนัเป็นพระพทุธรูปศกัด์ิสิทธ์ิคู่บ้านคู่เมืองของ สปป.ลาว ใน
ศิลปะล้านช้างหรือศิลปะลาวนิยมสร้างมากทุกยุคทุกสมัย...” 
(ศกัดิช์ยั  สายสิงห์, 2554: 319) 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4  พระบาง “จ าลอง”  ซ้าย: พระบาง วดัมหาชยั จ.หนองบวัล าภู  ขวา : พระบาง วดั
ไตรภูมิ จ.นครพนม ที่มา: ซ้าย: หนงัสือพระพุทธรูป มรดกล ้าค่าของเมืองไทย เล่ม 2                                                                                               
ขวา: http://www.laksanathai.com/book1/LargeImages/426_02.jpg 
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ดงันัน้ ก่อนจะศึกษาพระบางจ าลององค์อ่ืนๆ จึงต้องกล่าวถึงลกัษณะ
ของ “พระบาง” องค์จริงก่อนว่ารูปแบบทางศิลปะอย่างไร ส าหรับพุทธลกัษณะ
ของพระบางท่ีแสดงปางประทานอภัยนัน้ (หรือปางห้ามสมุทร)  ประทบัยืนยก 
พระหตัถ์ขึน้ นิว้พระหตัถ์ไม่เรียบเสมอกัน (แม้จะมีประเด็นถึงความต่างของนิว้
พระหัตถ์ว่าบางภาพนิว้พระหัตถ์เสมอกัน แต่เข้าใจว่ามีการท าพระพระหัตถ์
ส าหรับสวมครอบเพ่ือความสวยงาม ท าให้นิว้พระหัตถ์เสมอกัน) พระพักตร์
คอ่นข้างเป็นรูปส่ีเหล่ียม พระนลาฏกว้าง พระขนงเป็นรูปปีกกา พระเนตรเหลือบ
ต ่า พระนาสิกค่อนข้างแบน พระโอษฐ์บาง พระเศียร และพระเกตมุาลาเกลีย้ง
ส าหรับสวมเคร่ืองทรง บัน้พระองค์เล็ก พระโสภีใหญ่ ครองจีวรห่มคลุม แลเห็น
แถบสบง และหน้านาง  พระพกัตร์ส าแดงการยิม้แบบบายน คือ มีพระโอษฐ์แบะ
กว้าง มีริมพระโอษฐ์หนา 

อาจตัง้ข้อสงัเกตได้ว่า พระพทุธรูปปางนีเ้ป็นรูปแบบท่ีได้รับความนิยม
มาก่อนแล้วในศิลปะเขมร สอดคล้องกับท่ีพระบางเป็นพระพุทธรูปศิลปะบายน 
อายรุาวต้นพทุธศตวรรษท่ี 19 ขณะเดียวกนัในช่วงท่ีอาณาจกัรล้านช้างสถาปนา
เป็นยุคเดียวกับกรุงศรีอยุธยาคือ ปลายพุทธศตวรรษท่ี 18 ถึงราวต้นพุทธ
ศตวรรษท่ี 19 ซึ่งมีความนิยมในการสร้างพระพทุธรูปปางประทานอภยั หรือปาง
ห้ามสมุทรด้วย  อันใกล้เคียงกับศิลปะแบบอู่ทองในลุ่มน า้เจ้าพระยาท่ีมี
วิวฒันาการจากศิลปะเขมรในราวพทุธศตวรรษท่ี 19 เชน่กนั (ประภสัสร์ ชวูิเชียร, 
2557: 69) และเม่ืออาณาจักรล้านช้างทัง้สามแห่งตกเป็นประเทศราชของกรุง
รัตนโกสินทร์แล้ว ความนิยมดังกล่าวก็ไม่ได้สร่างซาลง เน่ืองจากอาจได้รับ
แนวคิด และอิทธิพลในการสร้างจากกรุงเทพฯ ท่ีมีความนิยมในการสร้าง
พระพุทธรูปยืนทรงเคร่ือง ปางห้ามสมุทรด้วยเช่นกัน ดังท่ีพบว่าในช่วงพุทธ
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“ พระบาง” เมืองอุบลราชธานี:  การจ าลองพุทธศิลป์และความศักดิ์สทิธ์ิ                  
จากล้านช้างสู่อีสาน 

ศตวรรษท่ี 24 – 25 มีความนิยมในการสร้างปางนีเ้พิ่มขึน้กว่ายุคก่อนอย่างเห็น
ได้ชดั (ศกัดิช์ยั สายสิงห์, 2555: 199)  

แตไ่มว่า่อย่างไร ทกุองค์ก็ล้วนเป็นองค์ส่ือแทนพระบางองค์จริง  ด้วยว่า
มีความศกัดิ์สิทธ์ิดจุเดียวกัน จากท่ีกล่าวมาผู้ เขียนจึงขอก าหนดรูปแบบส าคญั
ในการศึกษาการจ าลองพุทธศิลป์ของพระบาง “จ าลอง” ในบทความนี ้ว่าเป็น
พระพทุธรูปปางห้ามสมุทร หรือปางประทานอภัย ทัง้นี ้แม้ว่าพระบาง “จ าลอง” 
องค์ตา่งๆ จะมีความแตกต่างกนัในด้านรายละเอียดปลีกย่อยอนัเป็นความนิยม
ทางศิลปะท่ีแตกต่างจากพระบางองค์จริงก็ตาม ซึ่งจะสามารถอธิบายตามหลัก
ของประวตัิศาสตร์ศลิปะได้  

 
2.พระบางเมืองอุบลราชธานี ความสืบเน่ืองทางประวัติศาสตร์ และศิลปะ
จากอาณาจักรล้านช้าง  
 จากคติการ “จ าลอง” พระบาง ดังท่ีกล่าวมาข้างต้น พบว่าเมือง
อุบลราชธานี ซึ่งเป็นเมืองท่ีมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ และศิลปะท่ี
เก่ียวข้องกบัอาณาจกัรล้านช้าง และกรุงรัตนโกสินทร์ จากการส ารวจในเบือ้งต้น 
พบพระพทุธรูปปางห้ามสมทุร จ านวนหลายองค์ท่ีเช่ือได้ว่าสร้างขึน้ตามคตินิยม
การจ าลองพระบาง  หลายองค์เป็นพระพทุธรูปศกัดิส์ิทธ์ิ หรือพระปฏิมาคู่บ้านคู่
เมือง บ้างก็ประดิษฐานอยู่ในพิพิธภัณฑ์ ในฐานะมรดกทางวฒันธรรม อนัเป็น
ศลิปวตัถ ุและโบราณวตัถท่ีุทรงคณุคา่อีกด้วย  
 พระบางจ าลองของเมืองอุบลราชธานี ท่ีน าเสนอในบทความนี ้เน้น
เฉพาะองค์ท่ีมีประวตัิความเป็นมาท่ีชดัเจน และพบความผิดพลาดคลาดเคล่ือน
ในประวัติของพระพุทธรูปบางองค์  โดยรวมการน าเสนอพระบางจ าลองของ 
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วดัพระเหลาเทพนิมิต อ.พนา จ.อ านาจเจริญ ซึ่งในอดีตเป็นส่วนหนึ่งของเมือง
อบุลราชธานี  ในท่ีนีจ้งึน าเสนอ พระบางทัง้หมดจ านวน 5 แหง่ 6 องค์ ดงันี ้ 
 
 2.1 พระบาง เมืองอุบลราชธานี และเมืองอ านาจเจริญ 
  2.1.1 พระพุทธรูปปางประทานอภัย พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาต ิอุบลราชธานี (วัดหลวง อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี) 
 พระพทุธรูปปางประทานอภยั เป็นพระพทุธรูปเก่าแก่องค์หนึ่งของเมือง
อุบลราชธานี แต่เดิมประดิษฐานอยู่ท่ีวัดหลวง ซึ่งเป็นวัดแห่งแรก และเป็นวัด
ประจ าเจ้าเมืองอุบลราชธานีมาตัง้แต่แรกตัง้ มีพุทธลกัษณะส าคญั ได้แก่ พระ
รัศมีเป็นเปลว (มีร่องรอยว่าเคยประดบัแก้วเพชรน า้ค้าง) เม็ดพระศกหนามขนุน 
มีไรพระศก พระขนงโค้ง พระเนตรเหลือบต ่า พระกรรณยาว พระศอเป็นปล้อง 
ครองจีวรห่มคลุม ชายจีวรสองข้างตกลงข้างพระวรกาย พระหัตถ์ยกขึน้แสดง
ปางประทานอภัย นิว้พระหตัถ์ทัง้ส่ียาวไล่เล่ียกนั ประทบัยืนบนฐานทรงกลมสูง 
วัสดุสร้างจากส าริด  ศิลปะล้านช้าง (ปรับปรุงจากทะเบียนโบราณวัตถุ 
พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิอบุลราชธานี)  
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“ พระบาง” เมืองอุบลราชธานี:  การจ าลองพุทธศิลป์และความศักดิ์สทิธ์ิ                  
จากล้านช้างสู่อีสาน 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5  พระพทุธรูปปางประทานอภยั พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ อบุลราชธานี (วดัหลวง) 
สร้างเมื่อ พ.ศ.2333 ทีม่า : ปกรณ์ ปกุหตุ 
 

พระพุทธรูปปางประทานอภัยนี ้ แม้จะไม่ปรากฏพระนาม แต่พุทธ
ลักษณะโดยรวมส่ือให้เห็นอย่างเด่นชัดว่ามุ่งจ าลององค์พระบาง และผู้สร้าง
สนันิษฐานว่าคงเป็นกลุ่มเจ้านายเมืองอุบลราชธานี หรือ “อาญาส่ี”13 เน่ืองจาก
เคยประดิษฐานท่ีวัดหลวง สอดคล้องกับค าบอกเล่าของ บ าเพ็ญ ณ อุบล 
(บ าเพ็ญ ณ อบุล, 2553: 148)  ท่ีฐานองค์พระมีจารึกว่าสร้างขึน้เม่ือ จลุศกัราช 
1156 หรือ พ.ศ.2333 เป็นเวลาก่อนสถาปนาเมืองอบุลราชธานีอย่างเป็นทางการ 
2 ปี ตามท่ีปรากฏในจดหมายเหตุ เศกเจ้าประเทศราช ในปี พ.ศ.2335 
พระพุทธรูปองค์นี ้เป็นหนึ่งในโบราณวตัถุท่ีพระครูปริยตัิยานุวัตร (เส็ง อุตฺตโม 
                                                           

13 “อาญาสี”่ หรือ “อาชญาสี”่ ประกอบด้วย เจ้าเมือง อปุฮาด ราชวงศ์ ราชบตุร 
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ดวงมาลา) เจ้าอาวาสวัดหลวง รูปท่ี 9 มอบให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
อุบลราชธานี   ปัจจุบนัจดัแสดงท่ีห้องแสดงท่ี 5 วฒันธรรมไทย – ลาว ระหว่าง
พทุธศตวรรษท่ี 22 – 25 พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิ อบุลราชธานี 

 
 2.1.2 พระบาง วัดพระเหลาเทพนิมิต อ าเภอพนา  
จังหวัดอ านาจเจริญ 
 พระบาง ของวดัพระเหลาเทพนิมิต เป็นพระพุทธรูปปางประทานอภัย 
และมีพทุธลกัษณะท่ีงดงามเป็นอย่างมาก ประดิษฐาน ณ วดัพระเหลาเทพนิมิต 
อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ท่ีประดิษฐานพระพุทธรูป
ศิลปะล้านช้างองค์ส าคัญ คือ พระเหลาเทพนิมิต  และเก็บรักษางานพุทธ
หตัถศลิป์ท่ีงดงามไว้เป็นจ านวนมาก 
 พระบางจ าลองนีมี้พทุธลกัษณะท่ีส าคญั ได้แก่ แสดงปางประทานอภัย 
พระพกัตร์คอ่นข้างสัน้ พระขนงโก่ง พระเนตรเรียวเหลือบลงต ่า  ขมวดพระเกศา
เป็นเม็ดเล็กเรียงติดกนัแน่น พระเกตมุาลาใหญ่สอบขึน้ไปรับกับพระรัศมี ซึ่งท า
เป็นตอ่มลายปล้องรูปกรวยคว ่า ครองจีวรห่มคลมุ  แนวขอบจีวรทิง้ชายลงใต้ข้อ
พระหตัถ์ทัง้สองข้าง ส่วนปลายแหลมโค้งเข้าทางด้านในพาดทับขอบสบงทาง
ด้านล่าง ปลายนิว้พระหัตถ์ทัง้ส่ียาวไล่เล่ียกัน ส่วนฐานล่างเป็นฐานปัทม์ทรง
กลม ด้านบนสอบเข้าไปหาฐานหน้ากระดานส่ีเหล่ียมท่ีรองรับพระบาท วัสดุ
ส าริด (กองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2532: 170) เนือ้ทองสี                 
ดอกบวบ สงู 122 ซม.  
 จากพุทธลักษณะของพระบางนี ้ท่ีมีความใกล้เคียงกับ พระบางองค์
ต้นแบบเป็นอย่างมาก (ลักษณะของพระเกศโมลี ชายจีวร เป็นต้นโปรด
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“ พระบาง” เมืองอุบลราชธานี:  การจ าลองพุทธศิลป์และความศักดิ์สทิธ์ิ                  
จากล้านช้างสู่อีสาน 

เปรียบเทียบกับภาพท่ี 1 และภาพท่ี 6) ถือเป็นตวัอย่างของพระพุทธรูปพืน้เมือง
ท่ีได้รับการสร้างสรรค์เป็นอย่างดี อีกทัง้มีการสร้างเคร่ืองทรงถวายองค์พระอีก
ด้วย เป็นมงกุฎท าจากแผ่นโลหะตดัเป็นลวดลาย ส าหรับสวมพระเศียร อนึ่งท่ี
บานหน้ากระดานส่ีเหล่ียมรองพระบาท  มีจารึกอักษรธรรม ความว่า “สงักาษ 
1183 เดือนยี ข้ึน 4 ค ่า วนั 5 มหาเตยยน มีประสาทศรัทธา บุญภาคพุทธรูป 
โชตนา ปญฺจาสฺสาสหงสนิพฺพานปจฺจโยโหตุ” นกัวิชาการสันนิษฐานว่า “มหา
เตยยน” เป็นช่ือของพระสงฆ์ หรือผู้สร้างพระองค์นี ้เพ่ือเป็นปัจจยัแก่พระนิพพาน 
และค า้ชูพระพุทธศาสนาไปตลอดห้าพันปี จากจารึกองค์พระสร้างเ ม่ือ จุล
ศกัราช 1183 ตรงกับ พ.ศ. 2364 (กองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร, 
2532: 210) พระครูพินิตพนารักษ์ อดีตเจ้าคณะอ าเภอพนา และอดีตเจ้าอาวาส
วัดพระเหลาเทพนิมิต ให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานียืมจัดแสดง 
ปัจจุบนัพิพิธภัณฑ์ได้ส่งคืนวดัพระเหลาเทพนิมิต พร้อมกับพระพุทธรูปส าคญั
องค์อ่ืนๆ ท่ียืมมาจดัแสดงเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2559 

22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 6 พระบาง วดัพระเหลาเทพนิมิต วดัพระเหลาเทพนิมิต ซ้าย: พระบาง วดัพระเหลา
เทพนิมิต ขณะสวมมงกฎุ ขวา: พระพกัตร์พระบาง วดัพระเหลาเทพนิมิต จะสงัเกตไดว่้าพระ
เกตุมาลาเป็นต่อมเช่นเดียวกบัพระบางองค์จริง ที่มา: ซ้าย: หนงัสืออุบลราชธานี 200 ปี 
ขวา: หนงัสือเมืองอบุลราชธานี ของกรมศิลปากร  
 

 2.1.3 พระบางพุทธลาวัลตี พพิธิภัณฑสถานแห่งชาต ิ
อุบลราชธานี (วัดหลวง อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี)  
 พระบางพทุธลาวลัตี เป็นพระพทุธรูปปางประทานอภยั พระพกัตร์รูปไข่ 
ขมวดพระเกศาเป็นก้นหอย ขณะท่ีพระเกตมุาลาเป็นต่อม ยอดพระรัศมีประดบั
แก้วเพชรน า้ค้าง ท่ีบัน้พระองค์รัดประคดประดบัหินมีคา่ ฐานปัทม์ทรงกลม วาด
ลวดลายกลีบบวั มีท่ีเสียบฉัตรติดประดับท่ีฐานด้านหลัง (คงท าขึน้ภายหลัง) 
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“ พระบาง” เมืองอุบลราชธานี:  การจ าลองพุทธศิลป์และความศักดิ์สทิธ์ิ                  
จากล้านช้างสู่อีสาน 

วัสดุส าริด ปิดทองค าเปลว  ประดิษฐาน ณ ห้องจัดแสดงท่ี 5 วัฒนธรรมไทย  
– ลาว ระหวา่งพทุธศตวรรษท่ี 22 – 25 พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิอบุลราชธานี 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 7 พระบางพทุธลาวลัตี พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ อบุลราชธานี (วดัหลวง) จะสงัเกต
ได้ถึงความคล้ายคลึงกบัพระบาง วดัพระเหลาเทพนิมิต จากการสร้างฐานทรงปัทม์ แต่มี
ความแตกต่างกนัที่ขนาดของพระวรกาย การผายพระหตัถ์ที่กว้างยาวต่างกนั พระเกศโมลี 
และรดัประคดประดบัหินมีค่า  
 

พระบางองค์นี ้ ดร.บ าเพ็ญ ณ อบุล ปราชญ์เมืองอบุลราชธานีผู้ล่วงลบั 
เป็นผู้มอบให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี เม่ือวันท่ี 3 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2543 ซึ่งข้อมูลจากทะเบียนโบราณวัตถุของพิพิธภัณฑ์กล่าวว่า เป็น
พระพทุธรูปจ าลองพระบาง ของวดัพระเหลาเทพนิมิต แตเ่ม่ือผู้ เขียนเปรียบเทียบ
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พทุธศลิป์กบัพระบางของวดัพระเหลาเทพนิมิตแล้ว (ดใูนภาพท่ี 6) กลบัพบว่าไม่
น่าจะเป็นการจ าลองจากพระบางองค์ดังกล่าว เน่ืองด้วยมีพุทธลักษณะท่ี
แตกต่างกันในหลายจุดเกินไป เช่น แม้องค์พระจะท าพระเกตุมาลาเป็นต่อม
เหมือนกัน แต่มีความแตกต่างกันท่ีการประดับพระรัศมีด้วยแก้วเพชรน า้ค้าง 
หรือแก้วโป่งขาม ซึ่งพระบางของวัดพระเหลาเทพนิมิตมิได้ปรากฏว่ามีการ
ประดับ รวมถึงการประดับหินมีค่าท่ีเม็ดพระศก และรัดประคดขององค์พระ 
รวมถึงการแสดงพระพักตร์  และพระหตัถ์ท่ีมีสุนทรียะแตกต่างกันกับพระบาง  
วดัพระเหลาเทพนิมิตอีกด้วย 

เม่ือผู้ศกึษาได้สอบถามข้อมลูจากคณุมีชยั  แต้สจุริยา14  อนัเป็นหนึ่งใน
ผู้สนบัสนนุให้ ดร.บ าเพ็ญ ณ อบุล มอบพระพทุธรูปเก่าแก่ให้แก่พิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติ อุบลราชธานี เพ่ือรักษาสงวนไว้เป็นมรดกของบ้านเมืองสืบไป จึงได้
รับทราบว่า พระบางพทุธลาวลัตีนี ้มิได้สร้างจ าลองจากพระบางของวดัพระเหลา
เทพนิมิต หากแต่เป็นพระพุทธรูปโบราณของเมืองอุบลราชธานีท่ีมีมาแต่เดิม 
โดยประดิษฐานอยู่ท่ีวัดหลวง เมืองอุบลราชธานี หากแต่ได้รับการน ามาเก็บ
รักษาไว้กับดร.บ าเพ็ญ ณ อบุล ผู้ สืบเชือ้สายเจ้านายเมืองอุบลราชธานี ซึ่งท่าน
เป็นผู้ มีบทบาทในการอนรัุกษ์ศิลปวฒันธรรมของเมืองอบุลราชธานีท่ีส าคญัท่าน
หนึ่ง ด้วยเหตนีุท้่านจึงได้น ามามอบให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี 
จดัแสดงในภายหลงั สว่นข้อมลูท่ีคลาดเคล่ือนกบัพระบาง วดัพระเหลาเทพนิมิต 
อาจเป็นไปได้ว่าสบัสนกับค าบอกเล่า กับจารึกท่ีฐานกระดานรองพระบาทองค์
พระ ซึง่ดร.บ าเพ็ญ ณ อบุล คงเป็นผู้จารึกเพิ่มด้วยอกัษรไทยว่า  
                                                           

14 คณุมีชยั แต้สจุริยา ศิลปินดีเดน่จงัหวดัอบุลราชธานี พ.ศ. 2544 ปราชญ์ท้องถ่ินผู้คิดค้น 
“ผ้ากาบบวั” และเจ้าของร้านค าปนุ เมืองอบุลราชธานี 
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“ พระบาง” เมืองอุบลราชธานี:  การจ าลองพุทธศิลป์และความศักดิ์สทิธ์ิ                  
จากล้านช้างสู่อีสาน 

“...พระบางพทุธลาวลัตี จ าลองแทนองค์จริงที่อยู่เมืองหลวงพระบาง...” และ “...
ขออทิุศให้คณุพ่อท้าวปราง บญุมุง ณ อบุล คณุแม่นางพริก ณ อบุล ที่เป็นเชื้อ
อดัยาเมือง อบุลราชธานี...นายบ าเพ็ญ ณ อบุล สร้าง15 ปี พ.ศ. 2532…” 
 

ประกอบกับพุทธลักษณะท่ีคล้ายกันหลายประการ  คงท าให้เกิดการ
คลาดเคล่ือน ข้อสังเกตส าคัญอีกประการว่า  พระพุทธรูปองค์นีไ้ม่น่าจะใช่
พระพทุธรูปท่ีจ าลองขึน้ใหม่ แตค่วรเป็นพระพทุธรูปโบราณท่ีมีการซ่อมแซมปิด
ทองใหมเ่สียมากกว่า  
 

  
 
 
 

 
 
 
ภาพที ่8 พระเกศโมลีของพระบางพทุธลาวลัตี ประดบัแก้วเพชรน ้าคา้ง ทีม่า: ปกรณ์ ปกุหตุ 

 

อนึง่ ยงัได้พบว่า  ดร. บ าเพ็ญ ณ อบุล ยงัได้สร้างพระบางจ าลอง โดยมี
พระบางพุทธลาวัลตีองค์นีเ้ป็นต้นแบบ ด้วยเทคนิคท่ีเรียกว่า เปเปอร์มาเช่  
                                                           

15 “สร้าง” ในที่อาจไม่ได้หมายถึงการหล่อสร้างพระขึน้ใหม่ แต่น่าจะหมายถึง “ซ่อมสร้าง
ปฏิสงัขรณ์” ขึน้ใหม่ ที่น่าเป็นไปได้สงู คืออาจจะมีการปิดทองค าเปลว และติดตัง้ฉตัรถวาย 
เนื่องจาก ดร.บ าเพ็ญ ณ อบุล เป็นช่างศิลป์ผู้ช านาญทา่นหนึง่ 
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(paper mâché) คือ สร้างด้วยวสัดกุระดาษอย่างประณีต  ทัง้นีพ้บว่าได้จดัสร้าง
ขึน้จ านวน 2 องค์ โดยองค์หนึง่สร้างถวายวดัหลวง ปัจจบุนัประดิษฐานไว้ภายใน
อุโบสถ สนันิษฐานว่าคงสร้างเป็นอนุสรณ์ทดแทนพระบางท่ีท่านเคยน าไปเก็บ
รักษาไว้ ขณะท่ีอีกองค์หนึ่งคงสร้างไว้บูชาแทนองค์จริงท่ีมอบให้แก่พิพิธภัณฑ์ 
ภายหลงัท่านได้น ามามอบให้กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
เม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ปัจจบุนัเก็บรักษาไว้ ณ ภาควิชาวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 9 พระบาง “กระดาษ” ทัง้ 2 องค์  ซ้าย: พระบาง “กระดาษ” ณ อุโบสถ วดัหลวง 
อบุลราชธานี ขวา: พระบาง “กระดาษ”  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี และ 
ดร.บ าเพ็ญ ณ อบุล ผูส้ร้างองค์พระ ทีม่า:  ซ้าย: ปกรณ์ ปกุหตุ ขวา: ผศ.ดร.ชริดา ปกุหตุ 
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“ พระบาง” เมืองอุบลราชธานี:  การจ าลองพุทธศิลป์และความศักดิ์สทิธ์ิ                  
จากล้านช้างสู่อีสาน 

 2.1.4 พระทองทิพย์ วัดศรีอุบลรัตนาราม (พระอารามหลวง)  
อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
 พระทองทิพย์ เป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร สูง 2 ศอกเศษ หรือ
ประมาณ 144 ซม.หล่อด้วยทองส าริด ขัดเงา ซึ่งพุทธลักษณะนัน้งดงามมาก 
ประดิษฐานเหนือแท่นไม้โบราณ  ณ หอแจกพิพิธภณัฑ์วดัศรีอบุลรัตนาราม (วดั
ศรีทอง) พระอารามหลวง เมืองอบุลราชธานี  
 พระทองทิพย์ ถือได้ว่าเป็นพระพุทธรูปโบราณอีกองค์หนึ่งของเมือง
อบุลราชธานี ท่ีอญัเชิญมาจากนครเวียงจนัทน์  โดยเจ้าพรหมเทวานเุคราะห์วงศ์ 
(เจ้าหน่อค า) เจ้าเมืองอุบลราชธานีท่านท่ี 4 อญัเชิญมาเม่ือครัง้น าทพัไปปราบ
ฮอ่ เม่ือ พ.ศ.2418 พร้อมกบั “พระทอง” พระพทุธรูปปางเปิดโลก ท่ีประดษิฐานไว้ 
ณ วดัไชยมงคล (ปัจจุบนัโดนโจรกรรมไปแล้ว พร้อมกับพระพุทธรูปส าคญัของ
วดัอีก 8 องค์) ท่ีแท่นประดิษฐานพระทองทิพย์อนัเป็นศิลปวตัถชุิน้เอกของเมือง
อบุลราชธานี มีจารึกอกัษรธรรม  พระครูวิมลอุปลารักษ์ (ชตุิปญฺโญ สมบตัิ) ได้
ถอดความว่า 

“...เมื่อพทุธศกัราชได้ 2418 ปีกุน สปัตศก เดือน 8 แรม 14 ค ่า 
วนัเสาร์ เจ้าพรหมเทวานุเคราะห์วงศ์ เจ้าเมืองอุบลราชธานี ยก
ทพัไปตีฮ่อทีเ่มืองหนองคายมีชยัชนะแก่ข้าศึกศตัรูแล้ว จึงนิมนต์
พระพุทธรูปทองทิพย์ โบราณ แต่บ้ านถ่ินแก้วมาเ มื อง
อบุลราชธานี สงัฆะสามคัคีภายในมีท่านเทวธัมมีวดัศรีทองเป็น
เค้า ภายนอกมีเจ้าพรหมเทวาเจ้าเมืองอุบลเป็นประธาน พร้อม
กนัสร้างแท่นพระทองทิพย์องค์นี้ไว้ในพระศาสนาเพื่อให้เป็นที่
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ไหว้และบูชา แห่งคนและเทวดาทั้งหลายตราบต่อเท่า ห้าพนั
พระวสัสานิพพฺาน ปจฺจโย โหต.ุ..”  
(คณะกรรมการด าเนินการจัดท าหนังสือท่ีระลึก 150 ปี, 2549: 
210) 
 

 แตเ่ดิมพระทองทิพย์เป็นพระพุทธรูปท่ีใช้แห่เป็นองค์ประธานน าขบวน
ในพิธีตกับาตรเทโวโรหณะท่ีบริเวณทุ่งศรีเมือง แต่ได้ล้มเลิกไปแล้วในปัจจุบัน 
แม้พระพทุธรูปองค์นีจ้ะไมไ่ด้ใช้พระนามว่า “พระบาง” แตเ่ม่ือพิจารณาจากพุทธ
ลักษณะแล้ว สันนิษฐานได้ว่าเป็นพระพุทธรูปท่ีจ าลองแบบจากพระบางอยู่
นัน่เอง ดงัท่ี ดร. บ าเพ็ญ  ณ อุบล กล่าวว่า “...เจ้าพรหมเทวานุเคราะห์วงศ์ ได้
อัญเชิญเอาพระเจ้าทองทิพย์ส าริดจากเวียงจันทน์มาถวายเป็นพระพุทธรูป
ประจ าวดันี้อีกองค์หน่ึงงามมากเป็นพระพทุธรูปจ าลองพระบางแห่งนครหลวง
พระบางราชธานีมาแต่โบราณ...” (บ าเพ็ญ ณ อบุล, 2553: 151) 
 
 2.1.5 พระบางนาคสัมฤทธ์ิ และพระบางทองสัมฤทธ์ิ วัดใต้ พระ
เจ้าใหญ่องค์ตือ้ อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  
 พระบาง ของวัดใต้ มี  2 องค์คู่กัน เน่ืองด้วยแต่โบราณคนเมือง
อบุลราชธานี เม่ือกล่าวถึงสิ่งของดีงาม ควรชม จะกล่าวเป็นภาษิตว่า “พระบทม์
วดักลาง พระบางวดัใต้ หอไตรวดัทุง่” กลา่วคือ พระพทุธรูปส าคญั 2 วดักบัอีก 1 
ศาสนสถานส าคญั ได้แก่ พระเจ้าใหญ่พระบทม์ ท่ีหอแจก วดักลาง พระบาง ท่ี
วดัใต้ และหอพระไตรปิฎกกลางน า้ ท่ีวดัทุ่งศรีเมือง ส าหรับพระบางของวัดใต้นี ้
แต่เดิมประดิษฐานไว้ใต้พระธาตุเจดีย์ของวัดใต้ โดยพระปลัดสิงห์ สุวโจ เจ้า
อาวาสรูปท่ี 9 ได้ขดุขึน้มาจากใต้ฐานธาตเุจดีย์ ในปี พ.ศ. 2494  



 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2559 

29 

 

“ พระบาง” เมืองอุบลราชธานี:  การจ าลองพุทธศิลป์และความศักดิ์สทิธ์ิ                  
จากล้านช้างสู่อีสาน 

พระบางนาคสัมฤทธ์ิ และพระบางทองสมัฤทธ์ิ มีความแตกต่างท่ีอาจ
สังเกตได้ง่าย คือ เม่ือพิเคราะห์ดูจากศิลปะแล้วเป็นสกุลช่างล้านช้าง พุทธ
ลกัษณะงดงาม โดยท่ีองค์พระทัง้สองมีความแตกต่างกัน ได้แก่ ท่ีฐานองค์พระ
ของพระบางทองสมัฤทธ์ินัน้ จะมีการตวดัปลายฐานปัทม์มากกว่าพระบางนาค
สมัฤทธ์ิ  ขณะท่ีพระรัศมีขององค์พระมีความแตกต่างกันอย่างชดัเจน พระบาง
ทองสัมฤทธ์ิจะมีลักษณะพระรัศมีเปลวทรงสูง พระบางนาคสัมฤทธ์ิจะเป็น
ลกัษณะคล้ายดอกบวัตูม และท่ีบัน้พระองค์ประดบัหัวเข็มขัดต่างกับพระบาง
ทองสมัฤทธ์ิ  สว่นเนือ้โลหะวสัดพุิสจูน์ได้ยากเน่ืองจากมีการปิดทองใหม ่ 
     ปัจจบุนัองค์พระบางทัง้สองประดิษฐานอยู่ผนงัชัน้บนของอุโบสถวัดใต้
พระเจ้าใหญ่องค์ตือ้ จงึอาจเป็นการล าบากในการเย่ียมชม เน่ืองจากประดิษฐาน
ไว้สงูมาก อนึ่งอโุบสถหลงันีย้งัได้ประดิษฐานพระพทุธรูปปางห้ามสมุทรไว้อีก 2 
องค์ โดยแกะสลักจากไม้บักมี ้ (ไม้ขนุน) นับได้ว่าเป็นมรดกล า้ค่าของเมือง
อบุลราชธานี (วดัใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตือ้, 2550: 4) 
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ภาพที ่10 พระบางจ าลองทีป่ระดิษฐานในวดัสายคณะ “ธรรมยติุกนิกาย” เมืองอบุลราชธานี 
ซ้าย: พระทองทิพย์ วดัศรีทอง (วดัศรีอบุลรัตนาราม พระอารามหลวง) กลาง : พระบางนาค
สมัฤทธ์ิ วดัใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ขวา: พระบางทองสมัฤทธ์ิ วดัใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 
ที่มา: ซ้าย: หนงัสือที่ระลึกยกช่อฟ้า อุโบสถวดัศรีอุบลรัตนาราม กลาง และขวา: ณฐัพงศ์  
มัน่คง 
  

 จากการส ารวจข้อมูลของพระพุทธรูปทัง้ 5 แห่ง จ านวน 6 องค์  ดงัท่ี
กล่าวมานี ้อาจตัง้ข้อสังเกตถึงความส าคัญของพระบาง “จ าลอง” และวัดท่ี
ประดษิฐานอนัสมัพนัธ์กบัหลวงพระบาง ได้ในประเดน็ดงันี ้ 
 ประการแรก ลกัษณะทางพุทธศิลป์ขององค์พระบางจ าลอง มีลกัษณะ
ประการส าคญัส่วนใหญ่ เป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร หรือปางประทานอภัย 
ตามหลักการจ าลอง “ลักษณะเด่น” ของพระบางมาทัง้สิน้ ขณะท่ีอายุของ
พระพุทธรูปก าหนดไว้โดยรวมราวพุทธศตวรรษท่ี 23 – 25 โดยมีจารึกท่ีฐาน
พระพุทธรูปหลายองค์ช่วยก ากับยืนยัน เช่น พระพุทธรูปปางประทานอภัย 
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“ พระบาง” เมืองอุบลราชธานี:  การจ าลองพุทธศิลป์และความศักดิ์สทิธ์ิ                  
จากล้านช้างสู่อีสาน 

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ จงัหวดัอุบลราชธานี จารึก พ.ศ. 2333 จารึกพระบาง 
วดัพระเหลาเทพนิมิต จารึกจลุศกัราช 1183 (พ.ศ. 2364) จารึกฐานพระทองทิพย์ 
ระบุการอัญเชิญมาเมืองอุบลราชธานีใน พ.ศ.2418 จารึกท่ีฐานพระบางพุทธ
ลาวลัตี ปี พ.ศ.2532 (สนันิษฐานว่าเป็นปีซ่อมปฏิสงัขรณ์) สว่นลกัษณะโดยรวม
ของพระพุทธรูปทุกองค์นัน้ แม้จะแสดงลกัษณะปางห้ามสมุทรเช่นเดียวกันกับ 
พระบางองค์จริงท่ีนครหลวงพระบาง และมีการสร้างเคร่ืองบูชาเพ่ือแสดงถึง
ความศรัทธาให้ใกล้เคียงกับพระบาง อาทิ เคร่ืองทรงของพระบาง วดัพระเหลา
เทพนิมิต ฐานไม้อนัวิจิตรของพระทองทิพย์ วดัศรีอบุลรัตนาราม เป็นต้น   

อย่างไรก็ตาม พบว่ามีรายละเอียดท่ีแตกต่างไปจากพระบางองค์จริงท่ี
หลวงพระบาง อันได้สันนิษฐานว่าเป็นความนิยมของเมืองอุบลราชธานี อาทิ 
การแสดงสีพระพักตร์ ลักษณะเปลวพระเกศโมลีท่ีมีความไม่ซ า้แบบกัน อัน
เปรียบเทียบได้กับพระพุทธรูปศิลปะล้านช้าง สกุลช่างพืน้ถ่ินของเมือง
อบุลราชธานีท่ีประดิษฐานอยู่ในวดัต่างๆ ได้ เช่น พระเจ้าใหญ่อินแปลง วดัมหา
วนาราม16  หรือ พระองค์ตือ้เมตตรัยสัทโธ (พระเจ้าใหญ่องค์ตือ้) วดัใต้17  ฯลฯ  
ซึ่งแสดงให้เห็นถึง “การปรับรับ” และ “ปรับเปล่ียน” ในความศรัทธาต่อ
พระพทุธรูปศกัดิส์ิทธ์ิท่ีแตกตา่งไปของแตล่ะท้องถ่ิน  
 ประการท่ีสอง  ความเช่ือมโยงทางด้าน “วฒันธรรม” ระหว่าง หลวงพระ
บาง หรือ เวียงจันทน์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการเมืองและวัฒนธรรมของ
อาณาจกัรล้านช้าง มีความสมัพนัธ์ท่ีอาจกล่าวได้ว่ามาจากการสืบจารีตของการ
                                                           

16 จารึกพระเจ้าอินแปง หลกั 1  ระบศุกัราชการสร้างพระเจ้าใหญ่อินแปลง วา่สร้าง เมื่อ พ.ศ. 
2351 
17 จารึกวดัใต้เทิง กลา่วถึงการสร้างพระพทุธองค์นี ้ระบปีุ พ.ศ. 2373 



 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2559 

32 

พทุธศาสนาแบบล้านช้าง แม้วดัท่ีเป็นท่ีประดิษฐานพระบางจ าลองจะมีประวัติ
การสร้างท่ีไม่ยาวไกลนกั หากแตมี่ข้อมลูว่าได้รับการถ่ายทอดคมัภีร์ องค์ความรู้
ตา่งๆ มาจากนครเวียงจนัทน์ อาทิ วดัหลวง วดัพระเหลาเทพนิมิต และถ่ายทอด
ไปยงัวดัอ่ืนๆ ต่อ เช่น วดัใต้  ความสมัพนัธ์ดงักล่าวแม้จะไม่ได้สืบสายมาจาก
หลวงพระบางโดยตรง แต่ก็เป็น “ความร่วมกันทางวฒันธรรม” ท่ีเห็นได้ชดัเจน
จากการใช้จารีตพทุธศาสนาเดียวกนั  
 
 2.2 “พระบาง” กับความสัมพันธ์ทางประวัตศิาสตร์ 
ของเมืองอุบลราชธานี  
 เมืองอุบลราชธานีถือได้ว่าเป็นเมืองท่ีอยู่ในเครือข่ายการเมือง และ
วฒันธรรมของอาณาจกัรล้านช้างโดยตรง เม่ือพิจารณาจากสายตระกลูของเจ้า
เมือง ซึ่งสืบมาจากพระวอ พระตา (พระวรปิตา) เสนาบดีนครเวียงจันทน์ในรัช
สมยัพระเจ้าสิริบุญสาร  อีกทัง้ยงัเก่ียวโยงกับสายตระกูลเจ้านายของนครหลวง
พระบาง ในสายพระธิดาของพระเจ้าสริุยวงศาธรรมิกราชจึงไม่แปลกแต่ประการ
ใดท่ีเมืองอุบลราชธานี ซึ่งตัง้ขึน้ในดินแดนท่ีเป็นเครือข่ายทางวัฒนธรรม และ
การเมืองของอาณาจักรล้านช้าง จะมีการสร้าง “พระบางจ าลอง” ขึน้อย่าง
มากมาย ในขณะเดียวกันเมืองอุบลราชธานีก็ได้เป็นเครือข่ายทางวัฒนธรรม 
และการเมืองของกรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์ตามล าดบัจากการขอพึ่งพระ
บรมโพธิสมภารจากพระเจ้ากรุงธนบุรี โดยการน าของพระประทุมสุรราช เมือง
อบุลราชธานี มีฐานะเป็น “เมืองข้าหลวงเดิม” และเม่ือรัชกาลท่ี 1 ปราบดาภิเษก 
และสามารถเข้าควบคมุพืน้ท่ีควบคมุของอาณาจักรล้านช้างไว้ได้ทัง้หมดในปี 
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“ พระบาง” เมืองอุบลราชธานี:  การจ าลองพุทธศิลป์และความศักดิ์สทิธ์ิ                  
จากล้านช้างสู่อีสาน 

พ.ศ. 2335 จงึตัง้เจ้าเมืองอบุลราชธานี ให้มีศกัดิฐ์านะเป็น “ประเทศราช” ขึน้ตรง
ตอ่กรุงเทพมหานครฯ นบัแตน่ัน้ 
 
     
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 11 ความเกี่ยวเนือ่งทางดา้นศิลปะของลา้นช้าง และอบุลราชธานี ซ้าย: สิมวดัเชียง
ทอง นครหลวงพระบาง ขวา: วิหารวดัหลวง เมืองอบุลราชธานี สร้างตัง้แต่ครัง้ตัง้เมือง
อบุลราชธานี ทีม่า: ซ้าย: oknation.net/blog/supawan/category/TravellingSouthEast 
Asia/page5 ขวา: วดัหลวง เมืองอบุลราชธานี 
 

การตัง้เมืองในอดีต สิ่งส าคญัท่ีมิอาจขาดได้คือการสถาปนา “อาราม” 
หรือ วัด อันเป็นศูนย์กลางของสังคมในการบ าเพ็ญบุญกุศล และเป็นสถานท่ี
ศกึษาเล่าเรียนของกลุบตุร วดัแหง่แรกของเมืองอบุลราชธานี คือ วดัหลวง ตัง้อยู่
ริมฝ่ังแม่น า้มลู ใกล้กบัคุ้มของเจ้าเมือง เป็นท่ีพ านกัของ “พระมหาราชครู” หรือ 
“สังฆปาโมกข์” ท่านเจ้าหอ (แก้ว) เจ้าอาวาสรูปแรกของวัดหลวง ท่านเป็น
ผู้ปกครองคณะสงฆ์เมืองอุบลราชธานีในยคุแรก อนัใช้จารีตธรรมเนียมแบบล้าน
ช้าง และท่านมีศกัดิ์เป็นญาติกับเจ้าค าผง เจ้าเมืองท่านแรกอีกด้วย เข้าใจว่า 
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วดัหลวงซึ่งเป็นวัดท่ีมีอิทธิพลการสร้างท่ีรับมาจากอาณาจักรล้านช้างโดยตรง 
คงมีการสร้าง “พระบางจ าลอง” ขึน้ประดิษฐานเป็นแห่งแรก มีพยานวัตถุจาก 
พระพทุธรูปปางประทานอภัยของวดัหลวง ซึ่งสร้างเม่ือ พ.ศ. 2333 เวลาไม่ห่าง
จาการสถาปนาเมืองอุบลราชธานีนัก และพระบางพุทธลาวัลตี อันเป็น
พระพุทธรูปท่ีเคยประดิษฐานอยู่วัดหลวง ซึ่งมีจารึกท่ีท าให้เช่ือได้ว่าเป็นกลุ่ม
สงัคมชัน้สงู หรือ “อาญาส่ี” ของเมืองเป็นผู้สร้าง  

นอกจากนี ้ยังมีค าบอกเล่าในอดีตท่ีท าให้ทราบว่า “พระบาง” เป็น
พระพทุธรูปส าคญัของเมืองอบุลราชธานี  จากค าบอกเล่าของคณุพ่อบ าเพ็ญ ณ 
อบุล ว่า กฏิุขวางใหญ่ อนัเป็นท่ีจ าพรรษาของพระมหาราชครูท่านหอ (แก้ว) เจ้า
อาวาสวดัหลวงรูปแรกนัน้ เป็นท่ีเก็บรักษาสิ่งของล า้คา่ของบ้านเมือง ดงัท่ีวา่  “...
ของส าคญัก็มีพระบางอยู่นี ่พระพทุธรูปยืนห้ามญาติอยู่นี ่รางสรงน ้าอยู่นี ่เก้าอี้
พระประทุมอยู่นี่ พอร้ือแล้วของพวกนี้ก็หายไป...” (อรทยั เลียงจินดาถาวร และ
คณะ, 2557: 60) และ “...ยงัมีกุฏิขวางน้อย ตัง้อยู่ทางด้านตะวนัตกเฉียงใต้ของ
วดั เป็นเรือนแฝดเช่นเดียวกับกุฏิขวางใหญ่ เป็นที่อยู่ของรองเจ้าอาวาส เป็นที่
เก็บพระพุทธรูปปางห้ามญาติส าริด และเก้าอี้ของพระประทุมวรราชสุริยวงศ์ 
(เจ้าท้าวค าผง)...” 18 (บ าเพ็ญ ณ อุบล, 2549: 44) จึงน่าคิดว่าพระพุทธรูปท่ี
กลา่วถึง อาจเป็นพระพทุธรูปปางประทานอภยั และพระบางพทุธลาวลัตี  

                                                           

18 ข้อมลูของบ าเพ็ญ ณ อบุล สบัสนกนัในเร่ืองที่ประดิษฐานของพระบาง ว่าอยู่ที่ใดกันแน่
ระหว่าง หอค า (กุฏิเจ้าอาวาส) กุฏิขวางใหญ่ หรือกุฏิขวางเล็ก (กุฏิรองเจ้าอาวาส) แต่
สาระส าคญัคือ มี “พระบาง” เป็นพระพทุธรูปส าคญั และอยู่ภายใต้การดูแลรักษาของพระ
ผู้ใหญ่ในวดั 
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“ พระบาง” เมืองอุบลราชธานี:  การจ าลองพุทธศิลป์และความศักดิ์สทิธ์ิ                  
จากล้านช้างสู่อีสาน 

 จากข้อมูล และหลักฐานดงักล่าว  จึงแสดงให้เห็นว่า “พระบาง” เป็น
พระพทุธรูปท่ีส าคญัของเมืองอุบลราชธานีมาแต่แรกตัง้  และพบว่าพระพุทธรูป
ท่ีมีลกัษณะ หรือจุดร่วมแบบเดียวกันในการจ าลองสร้าง “พระบาง” ของเมือง
อบุลราชธานี19  มีลกัษณะส าคญัประการตา่งๆ ดงันี ้
  
ตารางที่ 1 ลักษณะเด่นประการส าคัญของ “พระบางจ าลอง”  
              เมืองอุบลราชธานี 
 

 

ลักษณะเด่นประจ าองค์พระ 
 

 

องค์พระพุทธรูป 
 

ใช้พระนามว่า “พระบาง” เหมือนท้องถิ่นอ่ืนของ
เครือข่ายวฒันธรรมล้านช้าง 

พระบางพุทธลาวลัตี พิพิธภณัฑสถาน
แหง่ชาติ อบุลราชธานี  
พระบาง วดัใต้ พระเจ้าใหญ่องค์ตือ้ 
พระบาง วดัพระเหลาเทพนิมิต 

แสดงพุทธลกัษณะเด่น ได้แก่ ปางห้ามสมทุร หรือ
ปางประทานอภยั ลกัษณะของการห่มจีวรคลมุ    
ท่ีคล้าย “องค์ต้นแบบ” การท าพระเกตมุาลาเป็น
ตอ่ม การมีเคร่ืองบูชาท่ีคล้ายกบัองค์ต้นแบบ เป็น
ต้น 

พระบาง วดัพระเหลาเทพนิมิต 
พระบางพุทธลาวลัตี พิพิธภณัฑสถาน
แหง่ชาติ อบุลราชธานี  

 

                                                           

19 อยา่งไรก็ตาม ยงัมีพระพทุธรูปอีกหลายองค์ของเมืองอบุลราชธานีท่ีไม่ได้น ามากลา่วถึงใน
บทความนี ้เนื่องจากยงัไม่สามารถหาข้อมูลได้เพียงพอ และบางองค์อยู่ในครอบครองของ
เอกชน แต่ทกุองค์ก็เห็นได้ชดัเจนว่า สื่อถึงการจ าลอง หรือ มีพระบาง เป็น “แรงบนัดาลใจ” 
ในการสร้าง เช่นเดียวกบัพระพทุธรูปที่กลา่วถึงในบทความนี ้
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ตารางที่ 1 ลักษณะเด่นประการส าคัญของ “พระบางจ าลอง”  
              เมืองอุบลราชธานี (ต่อ) 
 

พทุธลกัษณะมีการประดิษฐ์สร้างสรรค์ของท้องถิ่น 
เช่น การแสดงสีพระพกัตร์แบบสกลุช่างพืน้ถิ่นของ
เมืองอุบลราชธานี  

พระพุทธรูปปางประทานอภยั 
พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ อบุลราชธานี 
พระบางพุทธลาวลัตี                                      
พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ อบุลราชธานี  
พระบาง วดัใต้ พระเจ้าใหญ่องค์ตือ้ 

มีการอญัเชิญมาจากท้องถิ่นอ่ืนท่ีสมัพนัธ์กบั
อาณาจกัรล้านช้าง 

พระทองทิพย์ วดัศรีอบุลรัตนาราม 

ประดิษฐานอยู่ใน “อาราม” ส าคญั ในแต่ละยุค
สมยัของเมืองอุบลราชธานี หรือของท้องถิ่น คือ วดั
หลวง วดัพระเหลาเทพนิมิต วดัศรีอบุลรัตนาราม 

พระพุทธรูปปางประทานอภยั 
พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ อบุลราชธานี 
พระบาง วดัพระเหลาเทพนิมิต 
พระบางพุทธลาวลัตี พิพิธภณัฑสถาน
แหง่ชาตอิุบลราชธานี 
พระทองทิพย์ วดัศรีอบุลรัตนาราม 
พระบาง วดัใต้ พระเจ้าใหญ่องค์ตือ้ 

 

ที่มา: ปกรณ์ ปกุหตุ นกัศกึษาหลกัสตูรสาขาวิชาประวตัิศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์     

          มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 
 

จากตารางข้างต้นจะเห็นว่า โดยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้มีการใช้พระนามว่า 
“พระบาง” เช่น พระบางพุทธลาวลัตี  พระบาง วดัใต้ ในทุกพระพุทธรูปทุกองค์ 
แต่ลักษณะของพุทธศิลป์ก็ส่ือถึงคติว่าเป็นการสร้างจ าลอง “รูปแบบ” และ 
“อิทธิพล” ทางงานศิลป์จากองค์พระบาง ของนครหลวงพระบาง ซึ่งสมัพนัธ์กบั 



 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2559 

37 
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“ความเช่ือถือ ศรัทธา และความเคารพ” ของมหาชนกลุ่มวฒันธรรมล้านช้างใน
เมืองอบุลราชธานีมาแตเ่ดิม และยงัคงสืบมรดกอนัทรงคณุคา่มาตราบทกุวนันี ้ 

  
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ  
 พระบาง เป็นพระพทุธรูปส าคญัของอาณาจกัรล้านช้าง ท่ีมีความส าคญั
ดังปรากฏในพระราชพงศาวดารของอาณาจักร และถือเป็น “หลักชัย” 
ประดิษฐานเป็นมิ่งขวญัของมหาชนชาวลาวมาตัง้แต่อดีต  ด้วยความส าคัญนี ้
จึงเป็นมูลเหตุให้รัฐต่างๆ ในเขตวัฒนธรรมล้านช้างและอีสานซึ่งอยู่ในความ
ควบคมุทางการเมืองและวฒันธรรมของล้านช้าง มีความนิยมสร้างพระพุทธรูป
จ าลองหรือได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างจากองค์พระบางแห่งนครหลวง 
พระบาง โดยมีคตสิ าคญั คือ สร้างเป็นปางประทานอภยั หรือปางห้ามสมทุร และ
มกัจะเป็นพระพทุธรูปส าคญัประจ าเมือง ตลอดจนประดิษฐานในวดัส าคญัของ
เมืองตา่งๆ เสมอ 
 การศกึษานีพ้บว่า ท่ีเมืองอบุลราชธานี ในฐานะท่ีเป็นเมืองเครือขา่ยทาง
การเมืองและวัฒนธรรมของอาณาจักรล้านช้าง มีการสร้าง “พระบางจ าลอง” 
หรือพระพุทธรูปท่ีมีแรงบันดาลใจในการสร้างจากพระบาง เท่าท่ีส ารวจพบมี
จ านวน 6 องค์ ได้แก่ พระพุทธรูปปางประทานอภัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
อุบลราชธานี (วดัหลวง)  พระบาง วดัพระเหลาเทพนิมิต  พระบางพุทธลาวัลตี 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี (วัดหลวง)  พระทองทิพย์ วัดศรีอุบล
รัตนาราม พระอารามหลวง  พระบางนาคสมัฤทธ์ิ และพระบางทองสมัฤทธ์ิ วดัใต้
พระเจ้าใหญ่องค์ตือ้  ทุกองค์มีพุทธลักษณะท่ีคล้ายกันในการสร้างแสดงปาง
ห้ามสมุทร หรือปางประทานอภัย  นอกจากนี ้ส่วนใหญ่จะมีการใช้พระนาม  
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“พระบาง” เหมือนกันแล้วยังมีการประดิษฐ์สร้างสรรค์ของท้องถ่ินในการสร้าง
องค์พระ ตลอดจนประวตัิความเป็นมาท่ีแตกต่างกัน โดยล้วนประดิษฐานอยู่ใน 
“อาราม” หรือวดัท่ีส าคญัในด้านการปกครองคณะสงฆ์ทัง้สิน้ หรือไม่ก็เป็นวัดท่ี
กลุม่อาญาส่ีของเมืองอบุลราชธานีอปุถมัภ์ เชน่ วดัหลวง อนัเป็นวดัของเจ้าเมือง 
วดัศรีอบุลรัตนาราม (วดัศรีทอง) อนัเป็นวดัท่ีเจ้าฮปุฮาด (โท) สร้างถวาย เป็นต้น 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 12 พระบางเมืองเกษมสีมา วัดเกษมส าราญ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี                                                   
ปัจจุบนัโดนโจรกรรมไปแลว้ ทีม่า: ณฐัพงค์  มัน่คง 
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อย่างไรก็ตาม “พระบางจ าลอง” ได้สะท้อนให้เห็นถึงความศรัทธาใน
พระพทุธศาสนาของเมืองอบุลราชธานี ท่ีแตเ่ดมิใช้จารีตวฒันธรรมล้านช้าง ผา่น
การสร้างหรือมีพระบางอยู่หลายองค์ในเมืองอุบลราชธานี จึงสมควรท่ีจะมี
การศึกษาในวงกว้างในเร่ืองอ่ืนๆ ต่อไป เช่น  เปรียบเทียบรูปแบบการสร้าง 
พระบางจ าลองของเมืองอุบลราชธานี กับในท้องถ่ินอ่ืนๆ ของภาคอีสาน และ
ประเทศลาว ความส าคญัของพระบางท่ีเก่ียวข้องกับบทบาทด้านการท านุบ ารุง
ศาสนาของเจ้านายพืน้ถ่ิน การส ารวจพระพทุธรูปพระบางจ าลองในท้องถ่ินเมือง
อบุลราชธานีเพิ่มเตมิ ซึง่ได้ค้นพบเพิ่ม แตย่งัไมไ่ด้ลงพืน้ท่ีเพ่ือศกึษาเพิ่มเตมิ เชน่ 
พระบางของเมืองเกษมสีมา อ.ตระการพืชผล เป็นต้น  ตลอดจนการศกึษาในเชิง
ประวตัศิาสตร์ศิลปะตอ่ไป  
 
กิตตกิรรมประกาศ 

กราบนมสัการขอบพระคณุพระเถรานเุถระทุกรูปท่ีอนเุคราะห์ให้ข้อมูล 
และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ เขียน ได้แก่ พระครูวิมลอุปลารักษ์ (ชุติปญฺโญ 
สมบตั)ิ  ผู้ชว่ยเจ้าอาวาสวดัศรีอบุลรัตนาราม พระอารามหลวง  พระปลัดสรุพงษ์ 
ฐิตญาโณ  รองเจ้าอาวาสวดัป่าแสงธรรม  และพระครูสงัฆภารพิสิทธ์ิ (ประเวศ 
ปริปุณฺโณ)  ผู้ ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลวง  โดยเฉพาะความกรุณาของคณาจารย์
หลกัสูตรสาขาวิชาประวตัิศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
ได้แก่ ผศ.ดร.สมศรี ชยัวณิชยา อาจารย์ ดร.วรรณพรรธน์ เฟรนซ์ และอาจารย์
มิตต ทรัพย์ผดุ ท่ีกรุณาตรวจบทความ และให้ข้อเสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ อนึ่ง
ขอขอบพระคณุ  คณุมีชยั แต้สจุริยา ศลิปินดีเดน่จงัหวดัอบุลราชธานี พ.ศ. 2544 
คุณเชาวนี  เหล็กกล้า ภัณฑารักษ์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  อุบลราชธานี   
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คณุยุทธนาวรากร แสงอร่าม ภัณฑารักษ์ปฏิบตัิการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
พระนครฯ ผศ.ดร.ชริดา ปุกหุต หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  อาจารย์ธีระวฒัน์ แสนค า มหาวิทยาลยั
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย  คุณธนภัทร์  ลิม้หัสนัยกุล  
คณุธนพนธ์ รงรอง  คณุหตัธไชย  ศริิสถิตย์  และคณุณฐัพงค์ มัน่คง  ท่ีอนเุคราะห์
ข้อมลู รูปภาพ ค าปรึกษา  ตลอดจนให้ก าลงัใจในการท างานมาโดยตลอด 
 
เอกสารอ้างอิง 
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