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บทคัดย่อ
 เมอืงอบุลราชธาน ีอนัครอบคลมุพืน้ทีจ่งัหวดัอบุลราชธาน ีและจงัหวดัยโสธร 
ในอดตี เปน็บรเิวณทีพ่บตูพ้ระธรรม สำาหรบัเกบ็รกัษาคมัภรีใ์บลานปรากฏอยูเ่ปน็จำานวน
มาก ซึ่งปรากฏว่ามีจารึกตู้พระธรรม เป็นหลักฐานลายลักษณ์สำาคัญของมิติทางด้าน
วฒันธรรมอนัเนือ่งในคตคิวามเชือ่เกีย่วกบัอานสิงสใ์นพทุธศาสนา คณะผู้เขยีนบทความ
ได้ศึกษาจากจารึกตู้พระธรรม จำานวน 17 ใบ รวม 14 วัด ใน 5 อำาเภอ ของจังหวัด
อุบลราชธานี และจังหวัดยโสธร ผลการศึกษาพบว่า 
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 ในด้านโครงสร้างของจารึกมีรูปแบบคล้ายคลึงกัน แบ่งเป็น ส่วนที่หนึ่ง ได้แก่ 
วันเดือนปีในการสร้าง ส่วนที่สอง กล่าวถึงผู้สร้าง ส่วนที่สามกล่าวถึง กิจกรรม คำา
ปรารถนาต่างๆ จารึกด้วยอักษรธรรมอีสาน อักษรไทยน้อย และอักษรไทย ระบุศักราช
การสร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2406-2480 สารัตถะจากคำาปริวรรตและคำาอ่านจารึก สะท้อนให้
เหน็ขอ้มลูในหลายประเดน็ ไดแ้ก ่กลุม่ชา่งทอ้งถิน่ในเมอืงอบุลราชธาน ีและเมอืงยโสธร
กับความสัมพันธ์ในฐานะศูนย์กลางการศึกษาในพื้นท่ี เจ้าภาพเจ้าศรัทธา ผู้สร้าง
ตู้พระธรรมกับสถานะทางสังคม การสร้างศาสนวัตถุสำาหรับเก็บรักษาพระคัมภีร์
กับการใช้งานในบริบทเวลาท่ีเปลี่ยนไป และ โลกทัศน์ความเชื่อของท้องถิ่น ผ่าน
ความปรารถนาในจารึก 

คำาสำาคัญ: ตู้พระธรรม, จารึก, อานิสงส์, อุบลราชธานี, ยโสธร 

Abstract
 Ubon Ratchathani which covers the area of   Ubon Ratchathani 
Province and Yasothon Province. In the past, it was the area where the 
Buddhist doctrine cabinets was found. For preserving palm leaf scrolls, 
there were a lot of them.

 which appears to have an inscription in the Buddhist doctrine 
cabinets It is an important written evidence of the cultural dimension of 
beliefs about virtues in Buddhism. The authors of the article studied from 
the inscriptions of the Buddhist doctrine cabinets, 17 pieces, totaling 14 
temples in 5 districts of Ubon Ratchathani Province. and Yasothon Province 
The results of the study found that 

 In terms of the structure of the inscriptions, there are similar 
patterns. The fi rst part is the date of creation. The second part talks about 
the creator. The third part discusses activities and wishes, inscribed with 
Tham Isan characters, Thai Noi characters and Thai characters, indicating 
the offi cial era, built from 1863 to 1937. The essence of the transliteration 
and the reading of the inscription This refl ects the information on many 
issues, including a group of local technicians in Ubon Ratchathani and 
the city of Yasothon and its relationship as an educational center in the 
area host of faith The creator of the dharma cabinet and the social status 



17¡ÒÃÊÃŒÒ§ÍÒ¹ÔÊ§Ê�«Öè§à¹×èÍ§ã¹¾Ø·¸ÈÒÊ¹Ò¨Ò¡ËÅÑ¡°Ò¹¨ÒÃÖ¡µÙŒ¾ÃÐ¸ÃÃÁ·Õè¾ºã¹àÁ×Í§ÍØºÅÃÒª¸Ò¹Õ
»¡Ã³� »Ø¡ËØµ, ³Ñ°¾§¤� ÁÑè¹¤§, ¸¹ÒÂØ·¸ ÍØ‹¹ÈÃÕ

บทนำา
 ตู้ พ ร ะ ธ ร รมนั บ เป็ นมรดก
ทางภูมิปัญญางานช่างศิลป์อันเนื่องใน
พระพุทธศาสนา สำาหรับไว้เก็บรักษา
คัมภี ร์ ใบลาน ซึ่ งปรากฏพบอยู่ ทั่ ว
ประเทศไทย สร้างสรรค์ด้วยช่างศิลป์
ในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งนอกจากเป็นหลัก
ฐานสำาคัญทางโบราณคดี ประวัติศาสตร์
ศลิปะ และศลิปกรรมเชิงชา่งแลว้ ยงัพบวา่
ตู้พระธรรมมักมีการสร้างจารึกเพื่อระบุ
นามผูส้ร้าง ชา่งศลิปผ์ูร้งัสรรคง์าน วนัเดอืน
ปทีีส่ร้าง และคำาปรารถนาตามอดุมคตทิาง
ศาสนา จึงจัดได้ว่าตู้พระธรรมที่มีจารึก
เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ประเภท
ลายลักษณ์รูปแบบหนึ่ ง ซึ่ งสามารถ
นำ ามาใช้ศึกษาสารัตถะที่ปรากฏได้  
ทั้งนี้ภายในวัดวาอารามในท้องถิ่นต่างๆ 
ปรากฏพบตู้พระธรรมเป็นจำานวนมาก 
ดว้ยเปน็ทีเ่กบ็รกัษาพระธรรมคมัภรีส์ำาคญั
ของพุทธศาสนา รวมถึงตำาราต่างๆ ที่พระ
สงฆ์ใช้เรียนศึกษาพระธรรมวินัย นิยม
เก็บไว้ที่หอพระไตรปฎก (สุรชัย ศรีใส, 
2561: 6)

 จารึกทีป่รากฏในตูพ้ระธรรม แม้
จะมคีวามแตกตา่งจากศลิาจารกึทีป่รากฏ

บนแผน่ศลิา หรอื ฐานพระพทุธรปู ในดา้น
รูปแบบของวัตถุ หากสาระที่ปรากฏนั้นมี
คุณประโยชน์ในการศึกษาไม่ด้อยกว่ากัน 
และเป็นส่ิงช่วยให้นักประวัติศาสตร์นำา
สารัตถะจากจารึกที่พบมาอธิบายสภาพ
การณ์ทางสังคมได้ โดยเฉพาะในพื้นที่
ท้องถิ่นท่ีขาดแคลนหลักฐานข้อมูลชั้นต้น 
ดังท่ีว่า “...การศึกษาประวัติศาสตร์ท้อง
ถิ่นอีสานทั้งนักวิชาการส่วนกลาง และ
นักวิชาการท้องถิ่นก็ ไม่อาจจะทำาได้
สมบูรณ์ เนื่องจากขาดเอกสารสำาคัญโดย
เฉพาะศิลาจารึก...” (ธวัช ปุณโณทก, 
2530: 3) อีกทั้งหลักฐานจารึกที่ปรากฏ
พบในวัดต่างๆ นั้นเป็น “...หมุดหมายเริ่ม
ต้น ในการบันทึกองค์ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ 
จารึกวิทยา โบราณศัพท์และอักขรวิธี 
และแม้จะไม่ได้ค้นพบส่ิงใหม่ก็ตาม แต่ก็
จะเป็นการรวบรวม “โบราณคดี” ภายใน
วัดให้ประจักษ์แก่สาธุชนอีกโสดหนึ่ง
ด้วย...” (พระมหาวโรตม์ ธมฺมวโร, 2562: 
มุขกถาจารึก) จึงเป็นประโยชน์อย่างใน
การรวบรวมข้อมูลไว้

  การนำาหลักฐานจารึกตู้พระ
ธรรม มาใช้ศึกษาประกอบหลักฐานทาง
ศิลปกรรม และประวัติศาสตร์ แม้จะมี

Creating artifacts for preserving the Bible and their use in changing contexts 
and local beliefs through wishes in inscriptions.

Keywords: Buddhist doctrine cabinets, Inscriptions, The Anisamsa, Ubon Ratchathani, 
Yasothon 
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มานานแล้ว เช่น หนังสือตู้ลายทอง ของ
กรมศิลปากร ที่มุ่งศึกษาอธิบายโบราณ
วัตถุศิลปวัตถุประเภทตู้พระธรรม ได้ให้
รายละเอยีดของจารึกตูพ้ระธรรมประกอบ
เนื้อหาของโบราณวัตถุ เช่น ตู้ขาหมูมี
ลิ้นชัก กท. 193 (ก่องแก้ว วีระประจักษ์ 
และนยิะดา ทาสคุนธ,์ 2531: 17) ตูข้าหมู
มีลิ้นชัก กท. 207 (ก่องแก้ว วีระประจักษ์ 
และนยิะดา ทาสคุนธ,์ 2531: 70) ตูข้าหมู
มีลิ้นชัก กท. 243 (ก่องแก้ว วีระประจักษ์ 
และนิยะดา ทาสุคนธ์, 2531: 210) 
เป็นต้น แต่มิได้ลงรายละเอียดวิเคราะห์
ข้อมูลจารึก เนื่องจากมุ่งอธิบายข้อมูล
กายภาพของวัตถุเป็นหลัก หากก็ได้ให้
รายละเอียดว่าจารึกอยู่บริเวณใดของตู้ 
จารกึดว้ยอกัษรอะไร และคำาปรวิรรตถา่ย
ถอด ซึ่งพบว่านิยมจารึกไว้ที่บริเวณบาน
ประตตูู ้เชงิตู ้บริเวณกรอบลิน้ชกั ดา้นซา้ย 
ด้านขวา และด้านหลังของตู้ นิยมจารึก
ด้วยอักษรขอม หรืออักษรไทย

 โดยทั่วไป “จารึก” เป็นสิ่ง
บันทึกเรื่องราว” ของกิจกรรมที่ผู้เขียน
จารึกไว้ เรื่องราวมีตั้งแต่การบอกปีที่
สร้างโบราณวัตถุหรือโบราณสถานนั้นๆ 
การทำาบุญอุทิศสิ่งของให้แก่วัดวาอาราม 
ไปจนถึงการทำาบุญอุทิศส่วนกุศลแก่
ผู้ตาย (ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร องค์การ
มหาชน, 2560: 18) ในการศึกษาจึง
มุ่งไปที่การนำาเสนอข้อความจากการ
ปริวรรตถ่ายถอด เพื่อนำาสารัตถะจาก
ข้อมูลนั้นมาอภิปรายในประเด็นต่างๆ 

เช่น ตู้พระธรรมที่วัดท่าพูด ตำาบลไร่ขิง 
อำาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ได้
ให้ข้อมูลค่านิยมการสร้างส่ิงของถวาย
เป็นพุทธบูชาแก่วัดเพื่อมุ่งหวังให้ผลบุญ
ไปสู่พระนิพพาน (ศูนย์มานุษยวิทยา
สิรินธร (องค์การมหาชน), 2560: 18) ซึ่ง
ครอบคลุมทั้งข้อมูลผู้สร้าง ช่างผู้สร้าง 
และคติความเช่ือดังกล่าวแล้ว เป็นต้น 
หรือการศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์
ศิลปะในยุคกรุงธนบุรี จากตู้พระธรรม
ลายทองสมัยธนบุรี ที่ปรากฏหลักฐาน
จารึกการสร้างในปี พ.ศ. 2320 และ พ.ศ. 
2323 นำารูปแบบองค์ประกอบลวดลาย
มาศกึษาเปรยีบเทยีบ พบวา่สอดคลอ้งกบั
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในยุคธนบุรี 
เช่น โครงสร้างลวดลายที่แสดงลักษณะ
หัวเลี้ยวหัวต่อด้านวิวัฒนาการลายไทย
จากสมัยอยุธยาตอนปลายลงมายังสมัย
รัตนโกสินทร์ การวาดภาพวรรณกรรมที่
สอดคลอ้งกบัชาดกภาคใต ้สะทอ้นวา่เปน็
ตูท้ีน่า่จะสรา้งเพือ่เกบ็รกัษาคัมภีรท์ีน่ำามา
จากนครศรีธรรมราช เป็นต้น (ประภัสสร์ 
ชูวิเชียร, 2562: 154-164) 

 สำาหรับจารึกตู้พระธรรมในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากมี
การสำารวจในประเด็นเหล่านี้ไม่มาก ด้วย
มุ่งเน้นไปที่ข้อมูลด้านรูปแบบศิลปกรรม
ของตูพ้ระธรรมเปน็สำาคัญ จงึไมอ่าจทราบ
ได้ว่าจังหวัดอื่นๆ ในภาคอีสาน จะมีจารึก
ตูพ้ระธรรมอกีมากนอ้ยเทา่ใด นายสถาพร 
จุปะมะตัง คณะทำางานสำารวจเอกสาร
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โบราณในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดได้ให้ข้อมูล
ว่า ตู้พระธรรมในจังหวัดร้อยเอ็ดมีจารึก
ปรากฏอยู่เป็นจำานวนมาก แต่เนื่องจาก
มิได้ทำาการถ่ายภาพระหว่างสำารวจไว้ทุก
ใบ เฉพาะเท่าที่เก็บข้อมูลมาน้ัน พบว่า 
มีตู้พระธรรมที่มีจารึกอย่างน้อย 9 ใบ 
จารึกด้วยอักษรขอม และอักษรไทย ใบที่
ระบุศักราชเก่าที่สุดสร้างในปี พ.ศ. 2462 
และในปี พ.ศ. 2465/2469/2472/2474 
ตามลำาดบั (สถาพร จปุะมะตงั, สมัภาษณ:์ 
2564) ตัวอย่าง เช่น จารึกตู้พระธรรม 
วัดเจริญราษฎร์ อำาเภอพนมไพร จังหวัด
ร้อยเอ็ด เขียนด้วยอักษรขอม ความว่า 
“สำาเร็จในเมื่อเดือน 12 ขึ้น 9 ค่ำา วัน 7 
พระพุทธศักราช 2469 นางหนูลา บ้าน
หนองบัว (ให้) ได้พร้อมไปด้วย คณะญาติ
ได้สร้างตู้ไว้กับพระพุทธศาสนาขอให้สม
ดั่ง (ประการ 5 ทาน) ความปรารถนาอย่า
ได้คลาด สาธุๆ ” (นายธนายุทธ อุ่นศรี 
ผู้อ่าน) 

 จงัหวดัอบุลราชธาน ีและจงัหวดั
ยโสธร เป็นพื้นท่ีท่ีพบตู้พระธรรมเป็น
จำานวนมากเช่นกัน จากการสำารวจของ
ยุทธนาวรากร แสงอร่าม ในพื้นท่ีตำาบล
ในเมือง อำาเภอเมืองอุบลราชธานี พบ
ตู้พระธรรมลายรดน้ำาปดทอง 22 ใบ 
มีอายุตั้งแต่ราวรัชกาลท่ี 3-รัชกาลท่ี 5 
(รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล, เชาวนี เหล็กกล้า 
และยุทธนาวรากร แสงอร่าม, 2555: 
123-124) ขณะที่การสำารวจตู้พระธรรม
ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัด

ยโสธร โดยสรุชยั ศรใีส จำาแนกตามเทคนคิ
การสรา้ง พบตูพ้ระธรรมลายรดน้ำา 26 ใบ 
ตู้พระธรรมปดทองลายฉลุ 5 ใบ ตู้พระ
ธรรมปดทองลายขูด 2 ใบ ตู้พระธรรม
ปดทองทึบ 3 ใบ ตู้พระธรรมกระแหนะ
รักปันลายปดทอง 2 ใบ (สุรชัย ศรีใส, 
2561: สารบัญ) และกล่าวถึงตู้พระธรรม
ที่มีจารึกเป็นบางใบเท่าน้ัน เน่ืองจาก
มีผู้อ่านหรือปริวรรตค่อนข้างน้อย เท่าที่
พบว่ามีการนำาเสนอข้อความปริวรรต 
ได้แก่ ตู้พระธรรม วัดศรีอุบลรัตนาราม 
พระอารามหลวง จากข้อมูลนิทรรศการ
ภายในหอพิพิธภัณฑ์ศรีอุบลรัตนาราม 
โดยพระครูวิมลอุปลารักษ์ (ชุติปญฺโญ 
สมบัติ )  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีอุบล
รัตนาราม เป็นผู้อ่าน และตู้พระธรรม 
วัดเลียบ โดยนายมนัส สุขสาย ปราชญ์
ท้องถิ่นเมืองอุบลราชธานี เป็นผู้อ่าน 
(กนฺตสีลมหาเถรานุสรณ์, 2554: 70) 

 ตู้ พ ร ะ ธ ร ร ม  ห รื อ ตู้ พ ร ะ
ไตรปฎก เหล่านี้เป็นตู้เก็บคัมภีร์ใบลาน 
ได้รับอิทธิพลการสร้างมาจากราชสำานัก
กรงุเทพฯ หรอืภาคกลาง ไดร้บัความนยิม
มาตั้งแต่ต้นยุคกรุงรัตนโกสินทร์เรื่อยมา 
ซึ่งนิยมจำาแนกลักษณะของ “ฐาน” หรือ 
“ขา” เป็น 4 รูปแบบ คือ ตู้พระธรรม
ฐานสิงห์ ตู้พระธรรมขาสิงห์ ตู้พระธรรม
ขาคู้ และตู้พระธรรมขาหมู (บุญเตือน ศรี
วรพจน์, 2549: 24) ขณะที่ในธรรมเนียม
ดั้งเดิมของภาคอีสานน้ันนิยมสร้างเป็น
หีบพระธรรม ตามอิทธิพลอาณาจักร
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ล้านช้าง ซึ่งก็พบในปริมาณมากเช่นกัน 
ลักษณะของตู้พระธรรมแบบนี้ โดยส่วน
ใหญ่ เป็นตู้เปดปดแบบบานประตูคู่ มี
ลิ้นชักด้านล่าง ส่วนฐานนิยมทำาเป็นขา
สิงห์หรือขาหมู บางแห่งมีการใช้ฮังผึ้ง
เอกลักษณ์ของงานช่างท้องถิ่นอีสาน
ประกอบตกแต่งด้วย โดยมากพบว่าเป็น
ตู้ลายรดน้ำา ตู้ทองทึบ ตู้ลายกระแหนะ 
ตู้ไม้ธรรมดา เป็นต้น ในส่วนของตู้ลาย
รดน้ำา หากไม่วาดลวดลาย ก็มักเป็นภาพ
พุทธประวัติ ชาดก นิทานพื้นบ้าน หรือ
วรรณกรรมภาคกลาง หรือของภาคอสีาน
ปรากฏอยู่ด้วย 

 จากการสำารวจตู้พระธรรมท่ี
พบในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัด
ยโสธร ระหว่างการสำารวจ และจัดระบบ
เอกสารโบราณ ของกลุ่มอนุรักษ์เอกสาร
โบราณ เมืองอุบลราชธานี และคณะ
ผู้เขียน ได้พบว่าในวัดต่างๆ มีตู้พระธรรม

ทั้งที่มีจารึก และไม่ปรากฏว่ามีจารึก จึง
เกิดแรงบันดาลใจในการศึกษาจารึกที่
ปรากฏบนตู้พระธรรม ที่สำารวจพบในเขต
พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัด
ยโสธร จำานวน 17 ใบ โดยคณะผู้เขียน 
ได้ศึกษาจารึกตู้พระธรรม ที่มีอายุในช่วง
ราวปี พ.ศ. 2406-2480 ตรงกับปลาย
รชัสมยัของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้า
เจา้อยูห่วั รชักาลที ่4-รชัสมยัของพระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล 
พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่  8 
เป็นห้วงเวลา 74 ปี

  ระยะเวลาดงักล่าว พืน้ทีจ่งัหวดั
อุบลราชธานี และจังหวัดยโสธร อัน
เป็นขอบเขตการศึกษาตามชื่อจังหวัดใน
ปจัจบุนันัน้หากในอดตีนัน้ยโสธรนอกจาก
ถือเป็นเมืองหนึ่งที่มีความสัมพันธ์ทาง
เครือญาติเจ้าเมืองผู้ปกครองของเมือง
อุบลราชธานีแล้ว ยังมีสถานะเป็นเมือง

คอนขางนอย เทาที่พบวามีการนําเสนอขอความปริวรรต ไดแก ตูพระธรรม วัดศรีอุบลรัตนาราม พระอารามหลวง จากขอมูล

นิทรรศการภายในหอพิพิธภัณฑศรีอุบลรัตนาราม โดยพระครูวิมลอุปลารักษ (ชุติปฺโญ สมบัติ) ผูชวยเจาอาวาสวัดศรีอุบลรัตนา

ราม เปนผูอาน และตูพระธรรม วัดเลียบ โดยนายมนัส สุขสาย ปราชญทองถิ่นเมืองอุบลราชธานี เปนผูอาน (กนฺตสีลมหาเถรา

นุสรณ, 2554 : 70)  

 ตูพระธรรม หรือตูพระไตรปฎก เหลาน้ีเปนตูเก็บคัมภีรใบลาน ไดรับอิทธิพลการสรางมาจากราชสํานักกรุงเทพฯ 

หรือภาคกลาง ไดรับความนิยมมาตั้งแตตนยุคกรุงรัตนโกสินทรเรื่อยมา ซ่ึงนิยมจําแนกลักษณะของ “ฐาน” หรือ “ขา” เปน 4 

รูปแบบ คือ ตูพระธรรมฐานสิงห  ตูพระธรรมขาสิงห  ตูพระธรรมขาคู  และตูพระธรรมขาหมู (บุญเตือน  ศรีวรพจน, 2549 : 

24) ขณะที่ในธรรมเนียมดั้งเดิมของภาคอีสานน้ันนิยมสรางเปนหีบพระธรรม ตามอิทธิพลอาณาจักรลานชาง ซ่ึงก็พบใน

ปริมาณมากเชนกัน ลักษณะของตูพระธรรมแบบน้ี โดยสวนใหญ เปนตูเปดปดแบบบานประตูคู มีล้ินชักดานลาง สวนฐานนิยม

ทําเปนขาสิงหหรือขาหมู บางแหงมีการใชฮังผ้ึงเอกลักษณของงานชางทองถิ่นอีสานประกอบตกแตงดวย โดยมากพบวาเปนตู

ลายรดนํ้า ตูทองทึบ ตูลายกระแหนะ ตูไมธรรมดา เปนตน ในสวนของตูลายรดนํ้า หากไมวาดลวดลาย ก็มักเปนภาพพุทธ

ประวัติ ชาดก นิทานพื้นบาน หรือวรรณกรรมภาคกลาง หรือของภาคอีสานปรากฏอยูดวย  

   

ภาพประกอบที่ 1 ตูพระธรรมลายรดน้ําขาหมู ที่ปรากฏจารึก จากซาย วัดโพนทราย วดัเลียบ วัดศรีอุบลรัตนาราม 

 จากการสํารวจตูพระธรรมที่พบในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดยโสธร ระหวางการสํารวจ และจัดระบบเอกสาร

โบราณ ของกลุมอนุรักษเอกสารโบราณ เมืองอุบลราชธานี และคณะผูเขียน ไดพบวาในวัดตาง ๆ มีตูพระธรรมทั้งที่มีจารึก และไม

ปรากฏวามีจารึก จึงเกิดแรงบันดาลใจในการศึกษาจารึกที่ปรากฏบนตูพระธรรม ที่สํารวจพบในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และ

จังหวัดยโสธร จํานวน 17 ใบ โดยคณะผูเขียน ไดศึกษาจารึกตูพระธรรม ที่มีอายุในชวงราวป พ.ศ. 2406 – 2480 ตรงกับปลายรัช

สมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 – รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระ

อัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 เปนหวงเวลา 74 ป 

  ระยะเวลาดังกลาว พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดยโสธร อันเปนขอบเขตการศึกษาตามชื่อจังหวัดในปจจุบันน้ัน

หากในอดีตน้ันยโสธรนอกจากถือเปนเมืองหน่ึงที่มีความสัมพันธทางเครือญาติเจาเมืองผูปกครองของเมืองอุบลราชธานีแลว ยังมี

สถานะเปนเมืองยโสธร ในหัวเมืองลาวฝายตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ตั้งกองวาราชการอยูที่เมืองอุบลราชธานี  (พ.ศ. 2433) เมือง

ยโสธร ในมณฑลลาวกาว (พ.ศ. 2434) เมืองยโสธร  ในมณฑลตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2442) เมืองยโสธร ในบริเวณอุบล 

มณฑลอิสาณ (พ.ศ. 2443) และอําเภอยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ. 2456) มากอน กระทั่งแยกอําเภอยโสธร อําเภอคําเขื่อน

แกว อําเภอมหาชนะชัย อําเภอเลิงนกทา อําเภอกุดชุม อําเภอปาติ้ว เปนจังหวัดยโสธร ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 70 

ภาพประกอบ 1 ตู้พระธรรมลายรดน้ำาขาหมู ที่ปรากฏจารึก 
จากซ้าย วัดโพนทราย วัดเลียบ วัดศรีอุบลรัตนาราม
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ยโสธร ในหัวเมืองลาวฝ่ายตะวันออก
เฉียงเหนือ ที่ตั้งกองว่าราชการอยู่ท่ีเมือง
อุบลราชธานี (พ.ศ. 2433) เมืองยโสธร 
ในมณฑลลาวกาว (พ.ศ. 2434) เมือง
ยโสธร ในมณฑลตะวันออกเฉียงเหนือ 
(พ.ศ. 2442) เมืองยโสธร ในบริเวณอุบล 
มณฑลอิสาณ (พ.ศ. 2443) และอำาเภอ
ยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ. 2456) 
มาก่อน กระทั่งแยกอำาเภอยโสธร อำาเภอ
คำาเขื่อนแก้ว อำาเภอมหาชนะชัย อำาเภอ
เลิงนกทา อำาเภอกุดชุม อำาเภอป่าติ้ว 
เป็นจังหวัดยโสธร ตามประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ 70 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 
พุทธศักราช 2515 (ระลึก ธานี, 2554: 
236-242) อายุของตู้พระธรรมที่พบใน
เขตจังหวัดยโสธรปัจจุบัน จึงถือว่าอยู่ใน
หว้งเวลาทีเ่มอืงยโสธรมคีวามสมัพนัธห์รอื
เป็นส่วนหนึ่งของเมืองอุบลราชธานี และ
นับได้ว่าตู้พระธรรมที่พบเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของเมืองอุบลราชธานี 

  คณะผู้เขียนคาดหวังว่าจะ
ได้สารัตถะจากข้อมูลเพื่อประโยชน์ใน
การศึกษาของผู้สนใจต่อไปทั้งในด้าน
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โลกทัศน์ วิถี
วัฒนธรรม ในพื้นท่ีดังกล่าวให้มีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น และเป็นการเผยแพร่ข้อมูล
ให้เกิดการศึกษาอย่างกว้างขวางต่อไป 
อย่างไรก็ตามเนื่องจากข้อจำากัดของพื้นท่ี
นำาเสนอ จึงจะเลือกเสนอข้อมูลปริวรรต
เพยีงบางสว่นประกอบขอ้มลูศกึษาเทา่นัน้ 

ขอบเขตพื้นที่ในการศึกษา 
 ตู้พระธรรมที่ปรากฏจารึก รวม
ทัง้สิน้ 17 ใบ รวม 14 วดั ใน 5 อำาเภอ ของ
จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดยโสธร 
ไดแ้กอ่ำาเภอเมอืงอบุลราชธาน ี8 ใบ จาก 5 
วดั ไดแ้ก ่วดัศรอีบุลรตันาราม พระอาราม
หลวง ตำาบลในเมอืง วดัมหาวนาราม พระ
อารามหลวง ตำาบลในเมอืง วดัมณวีนาราม 
ตำาบลในเมือง วัดเลียบ ตำาบลในเมือง วัด
โพนงาม ตำาบลหนองบ่อ อำาเภอเขื่องใน 
5 ใบ จาก 5 วัด ได้แก่ วัดยางน้อย ตำาบล
ก่อเอ้ วัดบ้านแขม ตำาบลหัวดอน วัดนา
คำาใหญ่ ตำาบลนาคำาใหญ่ วัดป่าข่า ตำาบล
นาคำาใหญ่ วัดโพนทราย ตำาบลบ้านไทย 
อำาเภอม่วงสามสิบ 2 ใบ จาก 2 วัด ได้แก่ 
วัดดุมใหญ่ ตำาบลดุมใหญ่ วัดพระโรจน์ 
ตำาบลพระโรจน์ อำาเภอตระการพืชผล 1 
ใบ ได้แก่ วัดศรีโพธ์ิชัย ตำาบลขุหลุ และ
อำาเภอเมืองยโสธร 1 ใบ ได้แก่ วัดสิงห์ท่า 
ตำาบลในเมือง 

 ตู้พระธรรมที่นำามาใช้ศึกษานี้ 
ไดพ้จิารณาเลอืกจากตูพ้ระธรรมทีป่รากฏ
จารกึในสามกลุม่ตวัอกัษร คอื อกัษรธรรม
อีสาน อักษรไทย และอักษรไทยน้อย 
ซ่ึงพิจารณาจากรูปแบบทางศิลปกรรม 
กับลวดลายว่ามีความสอดคล้องกับตัว
จารึก สันนิษฐานว่าจารึกพร้อมกับการ
สร้างตู้พระธรรม ไม่ได้มาจารึกในภาย
หลัง แม้บางใบจะไม่ระบุปีที่สร้างก็ตาม 
แต่พิจารณาในสำานวนและข้อความ
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สอดคล้องกับรูปแบบทางศิลปกรรม เช่น 
การระบุชื่อเจ้าศรัทธาที่ เป็นบุคคลใน
ท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นเหล่าอาญาสี่ กรม
การเมือง ผู้นำาชุมชน พระเถระผู้ใหญ่ 
พ่อค้า ประชาชน หลายท่านมีข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์รองรับดังจะกล่าวในลำาดับ
ตอ่ไป สว่นรูปแบบลวดลายของตูพ้ระธรรม
ท่ีนำามาศึกษาก็พิจารณาได้ว่าเป็นฝีมือ
ช่ า ง พ้ืน เมื องห รือท้องถิ่ นของ เ มือง
อุบลราชธานีอย่างชัดเจน ซึ่งแม้จะมี
รปูแบบและลวดลายทีค่ลา้ยคลงึกบัศลิปะ
ไทย กับการวาดเรื่องจากวรรณกรรมของ
ไทยก็ตาม หากก็ปรากฏวรรณกรรมที่มี
ความนิยมในท้องถิ่นด้วย (ยุทธนาวรากร 
แสงอร่าม, 2551: 55-56) สำาหรับ
ตู้พระธรรมที่ไม่ปรากฏจารึก ไม่ได้นำามา
ศึกษาในครั้งนี้ด้วยไม่ปรากฏความเป็น

หลกัฐานลายลกัษณ ์แตส่ามารถใชเ้ปรยีบ
เทียบได้ในด้านรูปแบบเชิงช่างศิลปกรรม
ท้องถิ่นของตู้เท่านั้น 

โครงสร้างเนื้อหาในจารึก 
 โครงสร้ า ง เนื้ อหาในจารึ ก 
หมายถึง รูปแบบการบันทึกเรื่องราวที่
ปฏิบัติสืบต่อกันมา (อธิราชย์ นันขันตี, 
2561: 87) พบว่าจารึกตู้พระธรรม 
มีโครงสร้างเนื้อหาดังนี้ ส่วนที่หนึ่ง ได้แก่ 
วันเดือนปีในการสร้าง ส่วนที่สอง กล่าว
ถงึผูส้รา้ง สว่นทีส่ามกลา่วถงึ กจิกรรม คำา
ปรารถนาตา่งๆ อกัษรทีใ่ชจ้ารกึ เปน็อกัษร
ธรรมอสีาน อกัษรไทยนอ้ย และอกัษรไทย 
สำานวนภาษาที่ใช้ส่วนมากเป็นบาลีผสม
ลาว (อีสาน) หรือ สำานวนไทย บ้างก็แต่ง
เป็นโคลงฉันทลักษณ์ไทย ส่วนศักราชพบ

เม่ือวันที่ 6 กุมภาพันธ พุทธศักราช 2515 (ระลึก  ธานี, 2554 : 236 – 242) อายุของตูพระธรรมที่พบในเขตจังหวัดยโสธรปจจุบัน 

จึงถือวาอยูในหวงเวลาที่เมืองยโสธรมีความสัมพันธหรือเปนสวนหน่ึงของเมืองอุบลราชธานี และนับไดวาตูพระธรรมที่พบเปนมรดก

ทางวัฒนธรรมของเมืองอุบลราชธานี   

  คณะผูเขียนคาดหวังวาจะไดสารัตถะจากขอมูลเพื่อประโยชนในการศึกษาของผูสนใจตอไปทั้งในดานประวัติศาสตร

ทองถิ่น โลกทัศน วิถีวัฒนธรรม ในพื้นที่ดังกลาวใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น และเปนการเผยแพรขอมูลใหเกิดการศึกษาอยางกวางขวาง

ตอไป อยางไรก็ตามเน่ืองจากขอจํากัดของพื้นที่นําเสนอ จึงจะเลือกเสนอขอมูลปริวรรตเพียงบางสวนประกอบขอมูลศึกษาเทาน้ัน   

ขอบเขตพื้นที่ในการศึกษา  

 ตูพระธรรมที่ปรากฏจารึก รวมทั้งส้ิน 17 ใบ รวม 14 วัด ใน 5 อําเภอ ของจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดยโสธร ไดแก

อําเภอเมืองอุบลราชธานี 8 ใบ จาก 5 วัด ไดแก วัดศรีอุบลรัตนาราม พระอารามหลวง ตําบลในเมือง วัดมหาวนาราม พระอาราม

หลวง ตําบลในเมือง วัดมณีวนาราม ตําบลในเมือง วัดเลียบ ตําบลในเมือง วัดโพนงาม ตําบลหนองบอ  อําเภอเขื่องใน 5 ใบ จาก 5 

วัด ไดแก วัดยางนอย ตําบลกอเอ  วัดบานแขม ตําบลหัวดอน วัดนาคําใหญ ตําบลนาคําใหญ วัดปาขา ตําบลนาคําใหญ วัดโพน

ทราย ตําบลบานไทย  อําเภอมวงสามสิบ 2 ใบ จาก 2 วัด  ไดแก วัดดุมใหญ ตําบลดุมใหญ วัดพระโรจน ตําบลพระโรจน  อําเภอ

ตระการพืชผล 1 ใบ ไดแก วัดศรีโพธ์ิชัย ตําบลขุหลุ  และอําเภอเมืองยโสธร 1 ใบ ไดแก  วัดสิงหทา ตําบลในเมือง  

   

   

ภาพประกอบที่ 2 ตัวอยางของจารึกตูพระธรรม ที่จารึกดวยอักษรธรรมอีสาน อักษรไทย อักษรไทยนอย  

 ตูพระธรรมที่นํามาใชศึกษาน้ี ไดพิจารณาเลือกจากตูพระธรรมที่ปรากฏจารึกในสามกลุมตัวอักษร คือ อักษรธรรมอีสาน 

อักษรไทย และอักษรไทยนอย ซ่ึงพิจารณาจากรูปแบบทางศิลปกรรม กับลวดลายวามีความสอดคลองกับตัวจารึก สันนิษฐานวา

จารึกพรอมกับการสรางตูพระธรรม ไมไดมาจารึกในภายหลัง แมบางใบจะไมระบุปที่สรางก็ตาม แตพิจารณาในสํานวนและ

ขอความสอดคลองกับรูปแบบทางศิลปกรรม เชน การระบุชื่อเจาศรัทธาที่เปนบุคคลในทองถิ่น ไมวาจะเปนเหลาอาญาส่ี กรมการ

เมือง ผูนําชุมชน พระเถระผูใหญ พอคา ประชาชน หลายทานมีขอมูลทางประวัติศาสตรรองรับดังจะกลาวในลําดับตอไป  สวน

รูปแบบลวดลายของตูพระธรรมที่นํามาศึกษาก็พิจารณาไดวาเปนฝมือชางพื้นเมืองหรือทองถิ่นของเมืองอุบลราชธานีอยางชัดเจน 

ซ่ึงแมจะมีรูปแบบและลวดลายที่คลายคลึงกับศิลปะไทย กับการวาดเรื่องจากวรรณกรรมของไทยก็ตาม หากก็ปรากฏวรรณกรรมที่

มีความนิยมในทองถิ่นดวย (ยุทธนาวรากร  แสงอราม, 2551 : 55 – 56)  สําหรับตูพระธรรมที่ไมปรากฏจารึก ไมไดนํามาศึกษาใน

ครั้งน้ีดวยไมปรากฏความเปนหลักฐานลายลักษณ แตสามารถใชเปรียบเทียบไดในดานรูปแบบเชิงชางศิลปกรรมทองถิ่นของตู

เทาน้ัน   

เม่ือวันที่ 6 กุมภาพันธ พุทธศักราช 2515 (ระลึก  ธานี, 2554 : 236 – 242) อายุของตูพระธรรมที่พบในเขตจังหวัดยโสธรปจจุบัน 

จึงถือวาอยูในหวงเวลาที่เมืองยโสธรมีความสัมพันธหรือเปนสวนหน่ึงของเมืองอุบลราชธานี และนับไดวาตูพระธรรมที่พบเปนมรดก

ทางวัฒนธรรมของเมืองอุบลราชธานี   

  คณะผูเขียนคาดหวังวาจะไดสารัตถะจากขอมูลเพื่อประโยชนในการศึกษาของผูสนใจตอไปทั้งในดานประวัติศาสตร

ทองถิ่น โลกทัศน วิถีวัฒนธรรม ในพื้นที่ดังกลาวใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น และเปนการเผยแพรขอมูลใหเกิดการศึกษาอยางกวางขวาง

ตอไป อยางไรก็ตามเน่ืองจากขอจํากัดของพื้นที่นําเสนอ จึงจะเลือกเสนอขอมูลปริวรรตเพียงบางสวนประกอบขอมูลศึกษาเทาน้ัน   

ขอบเขตพื้นที่ในการศึกษา  

 ตูพระธรรมที่ปรากฏจารึก รวมทั้งส้ิน 17 ใบ รวม 14 วัด ใน 5 อําเภอ ของจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดยโสธร ไดแก

อําเภอเมืองอุบลราชธานี 8 ใบ จาก 5 วัด ไดแก วัดศรีอุบลรัตนาราม พระอารามหลวง ตําบลในเมือง วัดมหาวนาราม พระอาราม

หลวง ตําบลในเมือง วัดมณีวนาราม ตําบลในเมือง วัดเลียบ ตําบลในเมือง วัดโพนงาม ตําบลหนองบอ  อําเภอเขื่องใน 5 ใบ จาก 5 

วัด ไดแก วัดยางนอย ตําบลกอเอ  วัดบานแขม ตําบลหัวดอน วัดนาคําใหญ ตําบลนาคําใหญ วัดปาขา ตําบลนาคําใหญ วัดโพน

ทราย ตําบลบานไทย  อําเภอมวงสามสิบ 2 ใบ จาก 2 วัด  ไดแก วัดดุมใหญ ตําบลดุมใหญ วัดพระโรจน ตําบลพระโรจน  อําเภอ

ตระการพืชผล 1 ใบ ไดแก วัดศรีโพธ์ิชัย ตําบลขุหลุ  และอําเภอเมืองยโสธร 1 ใบ ไดแก  วัดสิงหทา ตําบลในเมือง  

   

   

ภาพประกอบที่ 2 ตัวอยางของจารึกตูพระธรรม ที่จารึกดวยอักษรธรรมอีสาน อักษรไทย อักษรไทยนอย  

 ตูพระธรรมที่นํามาใชศึกษาน้ี ไดพิจารณาเลือกจากตูพระธรรมที่ปรากฏจารึกในสามกลุมตัวอักษร คือ อักษรธรรมอีสาน 

อักษรไทย และอักษรไทยนอย ซ่ึงพิจารณาจากรูปแบบทางศิลปกรรม กับลวดลายวามีความสอดคลองกับตัวจารึก สันนิษฐานวา

จารึกพรอมกับการสรางตูพระธรรม ไมไดมาจารึกในภายหลัง แมบางใบจะไมระบุปที่สรางก็ตาม แตพิจารณาในสํานวนและ

ขอความสอดคลองกับรูปแบบทางศิลปกรรม เชน การระบุชื่อเจาศรัทธาที่เปนบุคคลในทองถิ่น ไมวาจะเปนเหลาอาญาส่ี กรมการ

เมือง ผูนําชุมชน พระเถระผูใหญ พอคา ประชาชน หลายทานมีขอมูลทางประวัติศาสตรรองรับดังจะกลาวในลําดับตอไป  สวน

รูปแบบลวดลายของตูพระธรรมที่นํามาศึกษาก็พิจารณาไดวาเปนฝมือชางพื้นเมืองหรือทองถิ่นของเมืองอุบลราชธานีอยางชัดเจน 

ซ่ึงแมจะมีรูปแบบและลวดลายที่คลายคลึงกับศิลปะไทย กับการวาดเรื่องจากวรรณกรรมของไทยก็ตาม หากก็ปรากฏวรรณกรรมที่

มีความนิยมในทองถิ่นดวย (ยุทธนาวรากร  แสงอราม, 2551 : 55 – 56)  สําหรับตูพระธรรมที่ไมปรากฏจารึก ไมไดนํามาศึกษาใน

ครั้งน้ีดวยไมปรากฏความเปนหลักฐานลายลักษณ แตสามารถใชเปรียบเทียบไดในดานรูปแบบเชิงชางศิลปกรรมทองถิ่นของตู

เทาน้ัน   

ภาพประกอบ 2 ตัวอย่างของจารึกตู้พระธรรม 
ที่จารึกด้วยอักษรธรรมอีสาน อักษรไทย อักษรไทยน้อย
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ทั้งจุลศักราช พุทธศักราช และรัตนโกสิน
ทรศก แต่ไม่พบการใช้ปีหนไทย แบบท่ี
นยิมในคมัภรีใ์บลานหรอืฐานพระพทุธรปู 
บริเวณที่พบจารึกมักเป็นบริเวณบาน
ประตตูู ้เชงิตู ้บริเวณกรอบลิน้ชกั ดา้นซา้ย 
ด้านขวา และด้านหลังของตู้ 

 จารึกตู้พระธรรมท่ีนำามาศึกษา
โดยส่วนใหญ่ ปรากฏสารัตถะที่ยืนยันได้
วา่จารกึพรอ้มกบัการสรา้งของเจา้ศรทัธา 
ไม่ว่าจะเป็นปีที่สร้าง เช่น จารึกตู้พระ
ธรรมขาหมู วัดโพนทราย “...พระพุทธ
สังกาสล่วงไปแล้วได้ 2421 พระวัสสะปี
ขานสำาเล็ดทีศก...” (บุญธรรม กากแก้ว 
และคณะ, 2563: 2) จารึกตู้พระธรรม 
ขาหมู วัดสิงห์ท่า “...ตู้สำาเร็จ วัน 4 ฯ5 
2 ค่ำา ปีเถาะตรี28ศกศักราช 1253...” 

(นายปกรณ์ ปุกหุต ผู้อ่าน) ในการศึกษา
นี้ไม่พบว่ามีการจารึกข้อความในการ
ปฏิสังขรณ์ตู้พระธรรม หลังปีที่สร้างตู้ 
มีแต่เพียงระบุเหตุการณ์ที่เท้าความไป
ก่อนการสร้างตู้ กับระบุความปรารถนา
อุทิศผลบุญแด่ผู้วายชนม์ ความปรารถนา
ให้ได้ตนหรือคณะผู้สร้างได้สำาเร็จใน
สวรรค์และมรรคผลนิพพาน เป็นต้น

 อนึ่ งคณะผู้ เขียนพบว่า  ใน
ตู้พระธรรมที่นำามาศึกษาครั้งนี้ ไม่พบว่า
มีรูปแบบการจารึกในภายหลัง นอกจาก 
เลขทะเบียนศาสนวัตถุของทางวัด เช่น 
วศร.79 ของตู้พระธรรมขาสิงห์ วัด
ศรีอุบลรัตนาราม ที่สามารถพิจารณา
ได้ว่า ทำาขึ้นเพิ่มในภายหลังจากการทำา
บัญชีศาสนภัณฑ์ศาสนวัตถุภายในวัด โครงสรางเนื้อหาในจารึก  

 โครงสรางเน้ือหาในจารึก หมายถึง รูปแบบการบันทึกเรื่องราวที่ปฏิบัติสืบตอกันมา (อธิราชย นันขันตี, 2561: 87) พบวา

จารึกตูพระ

ธรรม มี

โครงสราง

เน้ือหาดังน้ี 

สวนที่หน่ึง 

ไดแก วัน

เดือนปในการ

สราง สวนที่

สอง กลาวถึง

ผูสราง สวนที่

สามกลาวถึง 

กิจกรรม คําปรารถนาตาง ๆ อักษรที่ใชจารึก เปนอักษรธรรมอีสาน อักษรไทยนอย และอักษรไทย  สํานวนภาษาที่ใชสวนมากเปน

บาลีผสมลาว (อีสาน) หรือ สํานวนไทย บางก็แตงเปนโคลงฉันทลักษณไทย สวนศักราชพบทั้งจุลศักราช พุทธศักราช และรัตนโกสิ

นทรศก แตไมพบการใชปหนไทย แบบที่นิยมในคัมภีรใบลานหรือฐานพระพุทธรูป บริเวณที่พบจารึกมักเปนบริเวณบานประตูตู  

เชิงตู บริเวณกรอบล้ินชัก ดานซาย ดานขวา และดานหลังของตู  

 จารึกตูพระธรรมที่นํามาศึกษาโดยสวนใหญ ปรากฏสารัตถะที่ยืนยันไดวาจารึกพรอมกับการสรางของเจาศรัทธา ไมวาจะ

เปนปที่สราง เชน จารึกตูพระธรรมขาหมู วัดโพนทราย “...พระพุทธสังกาสลวงไปแลวได  2421 พระวัสสะปขานสําเล็ดทีศก...” 

(บุญธรรม  กากแกว และคณะ, 2563 : 2) จารึกตูพระธรรม ขาหมู วัดสิงหทา “...ตูสําเร็จ วัน 4 ฯ5 2 ค่ํา ปเถาะตร2ี8ศกศักราช 

1253...” (นายปกรณ  ปุกหุต ผูอาน) ในการศึกษาน้ีไมพบวามีการจารึกขอความในการปฏิสังขรณตูพระธรรม หลังปทีส่รางตู มีแต

เพียงระบุเหตุการณที่เทาความไปกอนการสรางตู กับระบุความปรารถนาอุทิศผลบุญแดผูวายชนม ความปรารถนาใหไดตนหรือ

คณะผูสรางไดสําเร็จในสวรรคและมรรคผลนิพพาน เปนตน 

  

 

 

 

 

 

 

 

“วัน4ฯ1412 ค่ํา ปฉลเูอกศก จุลศักราช 1251 

นางแกวภาผูอัทธิบดิ 

ทาวไชยกุมาร มีจิตพรอม 

ดวงแกวโหงนคําศรี  จันทรนารถเอย 

ท้ังสี่มีจิตนอมกอสรางกุศล 

เดชขากอสราง กะลันตุกัง 

เปนท่ีใสธรรมมัง พระเจา 

ขอขาสุขสมหวังหกหองสวรรคเฮย 

               สมบัต์ิอยารูเสราสิบรอยพรรป” (นายปกรณ ปุกหุต ผูอาน) 

“วัน4ฯ1412 ค่ำา ปีฉลูเอกศก จุลศักราช 1251

นางแก้วภาผู้อัทธิบดิ

ท้าวไชยกุมาร มีจิตพร้อม

ดวงแก้วโหง่นคำาศรี จันทรนารถเอย

ทั้งสี่มีจิตน้อมก่อสร้างกุศล

เดชข้าก่อสร้าง กะลันตุกัง

เปนที่ใส่ธรรมมัง พระเจ้า

ขอข้าสุขสมหวังหกหองสวรรค์เฮย

 สมบัติ์อย่ารู้เสร้าสิบร้อยพรรปี” (นายปกรณ์ ปุกหุต ผู้อ่าน)

ภาพประกอบ 3 ข้อความจารึกตู้พระธรรมขาหมู ลายรดน้ำา กระจก วัดศรีอุบลรัตนาราม และภาพ
จารึกที่เขียนประกอบจิตรกรรมลายรดน้ำารูปวิมานคำา หรือผาสาท ซึ่งสอดคล้องกับความในโคลง

จารึกเป็นอย่างดี
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อีกทั้งข้อความในจารึกบางส่วนก็อยู่เป็น
ส่วนของลวดลายด้วย จึงไม่น่าจะจารึก
เพิ่มในภายหลังได้ หรือข้อความในตัว
จารึก สอดคล้องกับภาพวาดบนตู้ เช่น 
ตู้พระธรรมขาหมู ลายรดน้ำา วัดศรีอุบล
รัตนาราม ในภาพประกอบ 3 สำาหรับ
ตวัอยา่งโครงสรา้งไดย้กขอ้ความจากจารกึ
ตูพ้ระธรรมขาหม ูวดัเลยีบ มาอธบิาย ดงันี ้

 จารึกตู้พระธรรมขาหมู ลาย
รดน้ำา วัดเลียบ อำาเภอเมืองอุบลราชธานี 
เขียนด้วยอักษรธรรมอีสาน “จุลสังกร
าช 1268 ปีมะเมียอัตถสก วัน 6 ขึ้น 15 
แวันสุก พระวินโกเมดเจียงผู้ผัวนางปุ
ริกาเมียพร้อมใจกันกับบุตตามีสัททาจ้าง
นายเริง (เรือง) ริจนาตู้พระไตรปดกไว้
ในพระอารามวัดเรียบเมืองอุบล ท่าน
พระครูเสาร์ท่านซาพันพร้อมคณะสงฆ์
อันเตวาสิด เป็นผู้ซ่อมแปงริจณา ได้
จ้างท้าวจันสีสุราชเป็นผู้เขียนลายทอง 
แล้วขอให้พวกข้าพเจ้าทั้งหลายได้เข้าสู่
พระนิพาน นิพพานปัจจโยโหตุ” (นาย
ณัฐพงค์ มั่นคง ผู้อ่าน)

 เนื้อความข้างต้น จะได้เห็น
ได้ว่าจารึกมีโครงสร้างเนื้อหาที่ค่อนข้าง

สมบูรณ์ กล่าวคือ ในส่วนที่หนึ่ง กล่าว
ถึงวันเดือนปีที่สร้าง ในรูปแบบปีขอม 
(ปีนักษัตร) คือ “จุลสังกราช 1268 ปีมะ
เมียอัตถสก วัน 6 ขึ้น 15 ค่ำาวันสุก” ตรง
กับ วันศุกร์ ขึ้น 15 ค่ำา พ.ศ. 2449 แต่
มิได้ระบุเดือนที่สร้าง ส่วนที่สอง กล่าวถึง
ผู้สร้าง คือ “พระวินโกเมดเจียงผู้ผัวนาง
ปุริกาเมียพร้อมใจกันบุตตา” ซึ่งเป็นเจ้า
ภาพฝา่ยฆราวาสในการบรจิาคทรพัยท์าน
วัตถุ และส่วนที่สาม กล่าวถึงกิจกรรม คือ 
พระครูเสาร์ ท่านซาพัน พร้อมลูกศิษย์ 
เป็นผู้อุปถัมภ์ฝ่ายสงฆ์ คู่กับฝ่ายเจ้าภาพ
สร้างตู้ ที่ได้จ้าง “นางเริง” (นายเรือง) 
เป็นผู้สร้างตู้ และท้าวจันสีสุราชเป็นผู้
เขียนลวดลาย พร้อมคำาปรารถนาขอให้
การสร้างทานวัตถุนี้เป็นปัจจัยให้เข้าถึง
พระนิพพาน นอกจากนี้ยังมีจารึกที่มีการ
แต่งเป็นโคลงฉันทลักษณ์ไทย เช่น จารึก
ตู้พระธรรมขาสิงห์ กระจก ลายรดน้ำา 
(พ.ศ. 2432) วัดศรีอุบลรัตนาราม 
พระอารามหลวง อำาเภอเมอืงอบุลราชธาน ี
จังหวัดอุบลราชธานี เขียนด้วยอักษรไทย 
ดังภาพประกอบ 3 อนึ่ง จากการศึกษา
สามารถจำาแนกอักษรที่จารึกได้ดังนี้
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ตารางที่ 1 อักษรที่จารึกบนตู้พระธรรม และปีศักราชที่สร้างตู้พระธรรม 

จารึก อักษร จุลศักราช พทุธศักราช รัตนโกสินทรศก

จารึกตู้พระธรรมขาหมู ลายรดน้ำา 

วัดศรีอุบลรัตนาราม
ธรรมอีสาน 2406

จารึกตู้พระธรรมขาหมู ลายรดน้ำา 

วัดโพนทราย
ธรรมอีสาน 2421

จารึกตู้พระธรรมขาสิงห์ กระจก 

ลายรดน้ำา วัดศรีอุบลรัตนาราม
ไทย 1251 (2432) -

จารึกตู้พระธรรมขาหมู ลายรดน้ำา 

วัดสิงห์ท่า
ไทย 1253 (2434) 

จารึกตู้พระธรรมขาหมู ไม้แกะสลัก 

วัดมณีวนาราม
ไทย - (2443) 119

จารึกตู้พระธรรมขาหมู กระจก 

ลายรดน้ำา วัดป่าข่า 
ธรรมอีสาน 2447

จารึกตู้พระธรรมขาหมู ลายรดน้ำา 

วัดเลียบ
ธรรมอีสาน 1268 (2449) - 

จารึกตู้พระธรรมขาหมู กระจก 

ลงรักทาชาด วัดมณีวนาราม
ไทยน้อย 2452

จารึกตู้พระธรรมขาหมู กระจก 

ลายฉลุปดทอง วัดบ้านแขม
ธรรมอีสาน 2453

จารึกตู้พระธรรมขาหมู ลายรดน้ำา 

วัดศรีโพธิ์ชัย
ธรรมอีสาน 2457

จารึกตู้พระธรรมขาหมู กระจก 

ลายรดน้ำา วัดโพนงาม
ไทย 2467

จารึกตู้พระธรรมขาหมู ลายรดน้ำา 

วัดดุมใหญ่
ไทย 2467

จารึกตู้พระธรรมขาหมู ลายรดน้ำา 

วัดนาคำาใหญ่
ไทย 2469

จารึกตู้พระธรรมขาหมู กระจก 

วัดมหาวนาราม 
ไทย 2480
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 จากตารางที่ 1 พบว่ามี จารึก
อักษรธรรมอีสาน 8 ช้ิน อักษรไทยน้อย 
2 ชิ้น อักษรไทย 7 ชิ้น ขณะที่อายุ และ
ยุคสมัยตู้พระธรรมจากจารึก ได้ศึกษา
จาก วัน เวลา ที่ระบุในการสร้างหรือ
ถวายตู้พระธรรม พบจำานวน 15 ใบ เรียง
ตามลำาดับเวลา พบว่าจารึกที่เก่าที่สุด
คือ จารึกตู้พระธรรมขาหมู ลายรดน้ำา 
วัดศรีอุบลรัตนาราม พระอารามหลวง 
ตำาบลในเมือง อำาเภอเมืองอุบลราชธานี 
จงัหวดัอบุลราชธาน ีจารกึเมือ่พทุธศกัราช 
2406 อยู่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฏ 
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 4 
และพระพรหมราชวงศา (กุทอง) เจ้า
เมืองอุบลราชธานีท่านที่ 3 ครองเมือง
อุบลราชธานีเป็นปีสุดท้าย ส่วนจารึก
ที่อายุใหม่ที่สุด คือ จารึกตู้พระธรรม
ขาหมู กระจก วัดมหาวนาราม พระ
อารามหลวง ตำาบลในเมือง อำาเภอเมือง
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี อยู่
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร

มหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดิ
นทร รัชกาลที่ 8 และพระปทุมเทวาภิ
บาล (เยี่ยม เอกสิทธิ์) ดำารงตำาแหน่งผู้ว่า
ราชการจังหวัดอุบลราชธานี (ระลึก ธานี, 
2554: 379) ทัง้นีพ้บการใชพ้ทุธศกัราช 10 
ใบ จลุศกัราช 3 ใบ และรตันโกสนิทรศก 1 
ใบ อีก 3 ใบ ไม่ปรากฏปีที่สร้าง นอกจาก
ปีนักษัตร อนึ่งการศึกษาครั้งนี้ยังไม่ได้
ศึกษาเชิงลึกในด้านอักขรวิธี ลักษณะ
รูปแบบของตู้พระธรรม และรูปแบบ
ลวดลาย แต่จะกล่าวเป็นข้อสังเกต ดังนี้ 

 รปูแบบตวัอกัษรจารกึ ทีพ่บจาก
ตู้พระธรรมทั้ง 17 ใบ ปรากฏตัวอักษร
ธรรมอีสาน มากที่สุดถึง 8 ใบ ใกล้เคียง
กับอักษรไทย 7 ใบ และพบอักษรไทย
น้อย เพียง 2 ใบ เท่านั้น อาจวิเคราะห์ได้
วา่ ความนยิมการใชอ้กัษรไทยไดเ้คยีงคูก่บั
อักษรธรรมอีสานเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ 
ทั้งนี้พื้นที่เมืองอุบลราชธานี ถือเป็นพื้นที่
แรกๆ ในภาคอีสานที่มีการเรียนหนังสือ
ไทย ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 เป็นอย่างน้อย 
แม้ว่าหนังสือไทยอาจจะไม่ได้ใช้เพื่อการ

จารึก อักษร จุลศักราช พทุธศักราช รัตนโกสินทรศก

จารึกตู้พระธรรมขาหมู ลายรดน้ำา 

วัดยางน้อย
ธรรมอีสาน

จารึกตู้พระธรรมขาหมู ลายรดน้ำา 

วัดศรีอุบลรัตนาราม 
ไทยน้อย

จารึกตู้พระธรรมขาหมู วัดพระโรจน์ ธรรมอีสาน

หมายเหตุ: ปีพุทธศักราชในวงเล็บ คือ ปีที่ได้จากการคำานวณจุลศักราช เพื่อการเปรียบเทียบ

ตารางที่ 1 อักษรที่จารึกบนตู้พระธรรม และปีศักราชที่สร้างตู้พระธรรม (ต่อ)
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สื่อสารกันโดยทั่วไป (ยุทธนาวรากร แสง
อร่าม, 2551: 59) ทั้งนี้ความนิยมในการ
เรียนหนังสือไทยได้เพิ่มมากขึ้นตั้งแต่เมื่อ
พระยาภักดีณรงค์ (ทัด ไกรฤกษ์) ดำารง
ตำาแหน่งข้าหลวงเมืองอุบลราชธานี ได้
ตั้งโรงเรียนอุบลวาสิกสถาน” เพื่อสอน
หนังสือไทยที่่จวนเจ้าเมืองเก่าริมถนน
พรหมเทพ (นลิ พันธุเ์พง็, 2477: 137) เมือ่
ราว พ.ศ. 2433 แม้จะมีผู้เรียนไม่มาก แต่
กเ็ปน็ทีห่นึง่ในมณฑล ดงัทีพ่ระญาณรกัขิต 
(สิริจนฺโท จันทร์) ผู้อำานวยการการศึกษา
มณฑลอิสาน ได้กล่าวว่า

  “...การเล่าเรียนตามพื้นเดิม
ของมณฑลนี้มีแต่หนังสือลาวกับเขมร 
หนังสือไทยจะพออ่านออกเขียนได้ ก็มี
แต่บุตรหลานผู้ว่าราชการเมืองกรมการ
หรือภิกษุสามเณรท่ีแก่วัดเท่าน้ัน ครั้นมา
ถึงสมัยในระหว่างสิบปีเข้านี้ ข้าหลวงใน
กรุงออกไปรักษาราชการบ้านเมืองมาก
ขึ้นค่อยมีคนนิยมหนังสือไทยมากขึ้น แต่
ถึงอย่างนั้น ก็ยังนิยมแต่ที่เมืองใหญ่ คิด
ประมาณผู้อ่านเขียนหนังสือไทยได้ใน
มณฑลนี้ชายฉกรรจ์อยู่ในร้อยละหนึ่ง
หรือสอง ที่รู้วิชาเลขอยู่ในพันละสองหรือ
สามเท่านั้น การเล่าเรียนซ่ึงเปนไปอยู่ใน
ทกุวนันีท้ีเ่มอืงอบุลราชธานนีบัเปนทีห่นึง่ 
เพราะผู้นิยมในการเล่าเรียนมีมาก การ
เรียนหนังสือไทยตามวัดก็มักมีอยู่ไม่ขาด 
ตามบา้นกม็กัมผีูส้อนอยูเ่สมอ...” (สเุชาวน ์
พลอยชุม, 2563: 398) 

 รูปแบบการจารึกตัวอักษรในตู้
พระธรรม จึงอยู่ในลักษณะที่ผสมผสาน 
และมีแนวโน้มเป็นอักษรไทยมากยิ่งขึ้น 
กรณีที่พบตัวอักษรไทยน้อยเพียง 2 ใบ 
ไม่ถือว่าแปลก เพราะอักษรไทยน้อยโดย
ปกติใช้บันทึกเรื่องที่เป็นคดีโลกเสียส่วน
ใหญ่ ไม่ได้ใช้ทางศาสนาโดยตรง (สมัย 
วรรณอุดร, 2557: 18) นอกจากนี้การพบ
ตัวอักษรไทยในศาสนวัตถุมากขึ้น โดย
เฉพาะในจารึกตู้พระธรรมก็ดูสอดคล้อง
เป็นอันดีกับการจารหนังสือใบลานที่
นิยมคัดลอกคัมภีร์สำานวนเทศน์แบบ
ภาคกลาง ในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 25 
ถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 25 เป็นอักษร
ธรรมอีสาน โดยเรียกว่า “เทศน์ไทย” 
(บุญชู ภูศรี, 2564: 63) ส่วนอักษรไทย
ก็พบว่ามีการจารคัมภีร์สำานวนไทยใน
ใบลานของท้องถิ่นเช่นกัน โดยปรากฏพบ
ทีว่ดัมณวีนาราม จงัหวดัอบุลราชธาน ีเมือ่ 
พ.ศ. 2458 (ปกรณ์ ปุกหุต, 2563: 29) 

 ลักษณะรูปทรงของตู้พระธรรม 
โดยท่ัวไปตู้พระธรรมในท้องถิ่น เป็นตู้ไม้
ทรงสี่ เหลี่ยม ภายในมีชั้นบรรจุวาง
พระคัมภีร์ มี มีการแกะสลักบ้าง โดย
เฉพาะการตกแต่งขาตู้ ขอบตู้ด้านบน 
เป็นต้น (ศักดิ์ชาย สิกขา, 2552: 142) 
ตู้พระธรรมทั้ง 15 ใบ ค่อนข้างมีอิทธิพล
ที่ได้รับจากกรุงเทพฯ มาโดยตรง และ
อายุจากตู้พระธรรมที่ปรากฏในจารึก ได้
สอดคล้องกับความนิยมการสร้างตู้พระ
ธรรมในเมืองอุบลราชธานีในช่วงรัชกาล
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ที่ 3-รัชกาลที่ 5 แต่สังเกตได้ว่ามีความ
นิยมในการใช้ตู้ไม้แกะสลักทาสี และ
ตู้กระจก เพิ่มมากขึ้น ดังจะได้กล่าวอีก
ในลำาดับต่อไป 

 ลักษณะรูปแบบลวดลายที่
ปรากฏบนตู้พระธรรม ในตู้พระธรรมทั้ง 
17 ใบ พบว่ามีตู้ที่ใช้เทคนิคลายรดน้ำา 12 
ใบ ใช้เทคนิคฉลุปดทอง 1 ใบ เทคนิคทา
รักลงชาด 1 ใบ เทคนิคทาสีหรือเป็นไม้
แกะสลักธรรมดา 3 ใบ ในส่วนของตู้ลาย
รดน้ำา นอกจากเป็นภาพเล่าเรื่องท่ีเป็น
พุทธประวัติ ชาดก และวรรณกรรมแล้ว 
ยังมีระเบียบลายกนกที่คล้ายคลึงกันใน
หลายวัด สื่อถึงความเป็นกลุ่มช่างที่ใกล้
เคียงกัน ทั้งนี้มีหลักฐานลายลักษณ์ชิ้น
หนึ่ง คือ จารึกวัดใต้เทิง 2 ได้กล่าวถึงการ
สร้างตู้พระธรรมในเมืองอุบลราชธานี ท่ี
วัดใต้ เมื่อ พ.ศ. 2377 ว่า “...ได้สร้างตู้ 
4 หน่วย ด้วยลายรดน้ำาจุนเจือเป็นเครือ
เกี้ยวกอดสบสอดแล้วสนกัน...” (บุญชู 
ภูศรี และคณะ, 2564: 22) ยุทธนาวรา
กร แสงอร่าม เสนอว่าลายดังกล่าว คงจะ
ตรงกับ “ลายกระหนก” ในศิลปะไทย 
(รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล, เชาวนี เหล็กกล้า 
และยทุธนาวรากร แสงอรา่ม, 2555: 124) 

 ในประเด็นภาพวาดเล่าเรื่องท่ี
ปรากฏบนตู้พระธรรมน้ี จิรวัฒน์ ตั้งจิตร
เจริญ และปกรณ์ ปุกหุต ได้ตั้งข้อสังเกต
จากตู้พระธรรมของวัดใต้พระเจ้าใหญ่
องค์ตื้อ ว่า มีพื้นลายเถาวัลย์พฤกษามี
ระเบียบวางตัวชัดเจน และภาพเล่าเรื่อง

พระมาลัย มโหสถชาดก และรามเกียรติ์ 
มีความสอดคล้องตรงกันกับตู้พระธรรม
ของอีกหลายวัดในเมืองอุบลราชธานี 
(บุญชู ภูศรี และคณะ, 2564: 20-29) 
ขณะที่ตู้ที่ใช้เทคนิคลายรดน้ำา 11 ใบ อัน
ปรากฏมจีารกึ พบวา่ปรากฏภาพเลา่เรือ่ง 
8 ใบ โดยอาจจำาแนกได้ว่าเป็นฝีมือช่าง
พื้นเมือง และฝีมือช่างพื้นบ้าน ด้วยมีฝีมือ
ที่ค่อนข้างแตกต่างกัน

 สามประเด็นที่กล่าวมาข้าง
ต้นเป็นข้อสังเกตถึงความน่าเชื่อถือของ
ตู้พระธรรมที่ปรากฏจารึกเอง ว่ามีมีอายุ
ทีใ่กลเ้คยีงกบัตูพ้ระธรรมทีไ่มป่รากฏจารกึ 
และคงสร้างขึ้นที่เมืองอุบลราชธานี ไม่ได้
เป็นการเคลื่อนย้ายมาจากแหล่งอื่น 

สารัตถะท้องถิ่นจากข้อมูลใน
จารึกตู้พระธรรม 
 เมื่อพิจารณาสารัตถะท้องถิ่น
จากข้อมูลในจารึกตู้พระธรรม ทั้ง 17 ชิ้น 
สามารถแบ่งเป็นประเด็นศึกษาต่างๆ ได้
ดังนี้ 

1. กลุ่มช่างท้องถิ่นในเมืองอุบลราชธานี 
และเมืองยโสธรกับความสัมพันธ์ใน
ฐานะศูนย์กลางการศึกษาในพื้นที่

 ปริมาณตูพ้ระธรรมทัง้ทีป่รากฏ
จารึก และมิได้ปรากฏจารึก มีปริมาณ
มากทั้งในเขตจังหวัดอุบลราชธานี และ
จังหวัดยโสธร ซึ่งมิสามารถนำามาเสนอใน
ท่ีน้ีได้ท้ังหมด สาเหตุที่มีตู้พระธรรมเป็น
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จำานวนมากนั้น อาจตั้งข้อสังเกตได้ว่า มี
ส่วนจากการที่เมืองอุบลราชธานี และ
เมืองที่ขึ้นกับเมืองอุบลราชธานี มีวัดอัน
เป็นสำานักเรียนพระธรรมวินัย และมูลกัจ
จายน์ คือ ภาษาบาลีชั้นสูง เป็นจำานวน
มาก มีพระภิกษุสามเณร จากถิ่นต่างๆ ใน
ภาคอสีาน เขา้มาเรยีนทีเ่มอืงอบุลราชธานี
อย่างต่อเนื่อง จนได้ชื่อว่าเป็น “เมืองนัก
ปราชญ์” (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตอุบลราชธานี, 2550: (ฆ)) การ
สถาปนาเมืองอุบลราชธานี ก็พบว่าวัด
สำาคัญในตัวเมืองหลายแห่ง เป็นสำานัก
เรียนขนาดใหญ่ท่ีมีชื่อเสียงมากอยู่แล้ว 
เช่น วัดหลวง ปรีชา พิณทอง กล่าวว่า “...
สำานักเรียนวัดหลวง เป็นสำานักสอนมูลกัจ
จายน์ อำานวยการสอนโดยพระมหาราช
ครูเอง มีพระสงฆ์ต่างบ้านต่างเมืองมา
ศึกษาเล่าเรียนเป็นจำานวนมาก เม่ือเรียน
จบแล้วก็กลับไปตั้งสำานักเรียนสอนที่วัด
ของตน สำานักวัดหลวงจะเป็นสำานัก
สอนมูลกัจจายน์หรือไม่ ก่อนเขียนผู้เขียน
ได้ไปดูหนังสือในตู้วัดหลวง มีอยู่ร้อยกว่า
มัด ส่วนมากเป็นภาษาบาลี สมกับเป็น
สำานักเรียนมูลกัจจายน์โดยแท้...” (บุญชู 
ภูศรี, 2563: 23 ; อ้างอิงมาจาก กิ่งธรรม, 
2538: 166) อีกทั้งคณะสงฆ์เป็นผู้นำาใน
การสร้างจารพระคัมภีร์ ร่วมผู้อุปถัมภ์
การพระศาสนาฝ่ายฆราวาส ได้แก่  

เจ้าเมือง กรมการเมือง และราษฎร 
ผู้มีความศรัทธาขวนขวายในการบริจาค
ทรัพย์สร้างพระคัมภีร์เป็นอย่างยิ่ง 

 ในอีกประเด็นหน่ึงพบว่า มี
การนำาเข้าคัมภีร์จากภาคกลางมาใช้ใน
ประโยชน์พื้นที่ด้วย ดังเช่นในปี พ.ศ. 
2357 ที่กรมการเมืองอุบลราชธานี คือ 
เมืองแสน (ฝ่ายกลาโหมของเมือง) ได้ให้
ทรัพย์ช่างจารพระคัมภีร์อักษรขอมเป็น
อักษรธรรม หรือที่เรียกว่า “...ฉบับไทย
ให้จำาลองออกเป็นลาวจงสิ้นฉบับ...” 
(บุญชู ภูศรี, 2562: 24) ซึ่งย่อมเกิดจาก
การท่ีพระสงฆ์หลายรูปในพื้นที่ลงไป
เล่าเรียนที่กรุงเทพฯ แล้วกลับมาเป็น
ผูป้กครองคณะสงฆใ์นทอ้งที ่เชน่ พระอรยิ
วงศาจารย์ ญาณวิมลอุบลสังฆปาโมกข์ 
(สุ้ย ป.ธ.3) หลักคำาเมืองอุบลราชธานี 
วัดมณีวนาราม พระคุณท่านมีบทบาทใน
การจัดการเรียนการศึกษาแบบกรุงเทพฯ 
ในพืน้ทีเ่มอืงอบุลราชธาน ีและยโสธร เชน่ 
วัดหลวง อำาเภอเมือง วัดไผ่ใหญ่ กับวัด
หนองหลกั อำาเภอมว่งสามสบิ วดับา้นแขม 
อำาเภอเขื่องใน วัดมหาธาตุ เมืองยโสธร 
เปน็ตน้ (เตมิ วภิาคยพ์จนกจิ, 2530: 542) 
อีกท้ังเป็นช่วงแรกที่มีการเรียนการสอน 
“หนังสือไทย” ที่เมืองอุบลราชธานีด้วย 
(สมเด็จพระมหาวีรวงศ์, 2511: 4) 
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 จากเหตุการณ์ข้างต้นดังกล่าว
แล้ว จึงเป็นธรรมดา ที่จะพบว่าเมือง
อุบลราชธานี และเมืองยโสธร มีการ
สร้างหีบพระธรรม หรือตู้พระธรรม เป็น
จำานวนมาก เนื่องจากปริมาณที่มากมาย
ของคัมภีร์ใบลาน ในปี พ.ศ. 2449 
พระสาสนดิลก (ติสฺโส อ้วน แสนทวีสุข 
ป.ธ.5) เจ้าคณะมณฑลอีสาน ให้สำารวจ
สถิติคัมภีร์ใบลานในวัดต่างๆ ของมณฑล
อีสาน พบว่า เฉพาะบริเวณอุบล มีคัมภีร์
ปริมาณมากที่สุดในมณฑล กล่าวคือ 
“...บริเวณอุบล พระสูตร 12846 มัด 
พระวินัย 4137 มัด พระปรมัตถ์ 14511 
มัด มูลกัจจายน์ 5094 มัด เบ็ดเตล็ด 
28009 มัด...” (สุเชาวน์ พลอยชุม, 
2563: 436-437) แมใ้นเมอืงอบุลราชธาน ี
จะพบว่ามีการสร้างหีบพระธรรมเพื่อ
เก็บรักษาคัมภีร์ใบลาน หรือนำามาจาก

เวียงจันทน์ ในช่วงแรกของการสถาปนา
เมืองอุบลราชธานี ซึ่งยังคงเหลือหลักฐาน
อยู่ไม่น้อย เช่น หีบพระธรรม วัดกลาง 
อำาเภอเมืองอุบลราชธานี ที่มีความงดงาม
ในการเขียนลวดลายมาก และอาจมีอายุ
ถึงราวต้นพุทธศตวรรษที่ 24 หรือก่อน
หน้านั้นเล็กน้อย (จิรวัฒน์ ตั้งจิตรเจริญ, 
2563: 46) บางใบกพ็บวา่มจีารกึเชน่เดยีว
กับตู้พระธรรม แต่พบค่อนข้างน้อยมาก 
เช่น หีบพระธรรม วัดนาแก้ว บ้านนาแก้ว 
ตำาบลบา้นกอก อำาเภอเขือ่งใน มจีารกึดว้ย
อกัษรไทยนอ้ย จำานวน 2 บรรทดั ความวา่ 
“ท่านพระครูสาพร้อมกันกับทั้งอันเตวา
สิดได้สร้างหีบพระธรรมไว้กับพระศาสนา
พรุพุทธเจ้าตราบเท่า(ห้า)พันวัสสาก็ข้า
เทอญ” (นายณัฐพงค์ มั่นคง ผู้อ่าน) การ
สร้างตู้พระธรรมในพื้นที่คงได้รับอิทธิพล
จากกรุงเทพฯ ตั้งแต่ช่วงหลังสถาปนา

ทอง กลาววา “...สํานักเรียนวัดหลวง เปนสํานักสอนมูลกัจจายน อํานวยการสอนโดยพระมหาราชครูเอง มีพระสงฆตางบาน

ตางเมืองมาศึกษาเลาเรียนเปนจํานวนมาก เม่ือเรียนจบแลวก็กลับไปตั้งสํานักเรียนสอนที่วัดของตน สํานักวัดหลวงจะเปน

สํานักสอนมูลกัจจายนหรือไม กอนเขียนผูเขียนไดไปดูหนังสือในตูวัดหลวง มีอยูรอยกวามัด สวนมากเปนภาษาบาลี สมกับเปน

สํานักเรียนมูลกัจจายนโดยแท...” (บุญชู ภูศรี, 2563 : 23 ; อางอิงมาจาก ก่ิงธรรม, 2538 : 166)  อีกทั้งคณะสงฆเปนผูนําใน

การสรางจารพระคัมภีร รวมผูอุปถัมภการพระศาสนาฝายฆราวาส ไดแก เจาเมือง กรมการเมือง และราษฎร ผูมีความศรัทธา

ขวนขวายในการบริจาคทรัพยสรางพระคัมภีรเปนอยางยิ่ง  

ในอีกประเด็นหน่ึงพบวามีการนําเขาคัมภีรจากภาคกลางมาใชในประโยชนพื้นที่ดวย ดังเชนในป พ.ศ. 2357 ที่

กรมการเมืองอุบลราชธานี คือ เมืองแสน (ฝายกลาโหมของเมือง) ไดใหทรัพยชางจารพระคัมภีรอักษรขอมเปนอักษรธรรม 

หรือที่เรียกวา “...ฉบับไทยใหจําลองออกเปนลาวจงส้ินฉบับ...” (บุญชู  ภูศรี, 2562 : 24) ซ่ึงยอมเกิดจากการที่พระสงฆหลาย

รูปในพื้นที่ลงไปเลาเรียนที่กรุงเทพฯ แลวกลับมาเปนผูปกครองคณะสงฆในทองที่ เชน พระอริยวงศาจารย ญาณวิมลอุบล

สังฆปาโมกข (สุย ป.ธ.3) หลักคําเมืองอุบลราชธานี วัดมณีวนาราม พระคุณทานมีบทบาทในการจัดการเรียนการศึกษาแบบ

กรุงเทพฯ ในพื้นที่เมืองอุบลราชธานี และยโสธร เชน วัดหลวง อําเภอเมือง วัดไผใหญ กับวัดหนองหลัก อําเภอมวงสามสิบ วัด

บานแขม อําเภอเขื่องใน วัดมหาธาตุ เมืองยโสธร เปนตน  (เติม  วิภาคยพจนกิจ, 2530 : 542) อีกทั้งเปนชวงแรกที่มีการเรียน

การสอน “หนังสือไทย” ที่เมืองอุบลราชธานีดวย (สมเด็จพระมหาวีรวงศ, 2511 : 4)   

   

ภาพประกอบที่ 4 หีบพระธรรมที่พบในจังหวัดอุบลราชธานี ของวัดนาแกว (ซาย) และวดัเลียบ (ขวา)   

 จากเหตุการณขางตนดังกลาวแลว จึงเปนธรรมดา ที่จะพบวาเมืองอุบลราชธานี และเมืองยโสธร มีการสรางหีบพระ

ธรรม หรือตูพระธรรม เปนจํานวนมาก เน่ืองจากปริมาณที่มากมายของคัมภีรใบลาน ในป พ.ศ. 2449 พระสาสนดิลก (ติสฺโส 

อวน แสนทวีสุข ป.ธ.5) เจาคณะมณฑลอีสาน  ใหสํารวจสถิติคัมภีรใบลานในวัดตาง ๆ ของมณฑลอีสาน พบวา เฉพาะบริเวณ

อุบล มีคัมภีรปริมาณมากที่สุดในมณฑล กลาวคือ “...บริเวณอุบล พระสูตร 12846 มัด พระวินัย 4137 มัด พระปรมัตถ 

14511 มัด มูลกัจจายน 5094 มัด เบ็ดเตล็ด 28009 มัด...” (สุเชาวน  พลอยชุม, 2563 : 436 – 437)   แมในเมือง

อุบลราชธานี จะพบวามีการสรางหีบพระธรรมเพื่อเก็บรักษาคัมภีรใบลาน หรือนํามาจากเวียงจันทน ในชวงแรกของการ

สถาปนาเมืองอุบลราชธานี ซ่ึงยังคงเหลือหลักฐานอยูไมนอย เชน หีบพระธรรม วัดกลาง อําเภอเมืองอุบลราชธานี ที่มีความ

งดงามในการเขียนลวดลายมาก และอาจมีอายุถึงราวตนพุทธศตวรรษที่ 24 หรือกอนหนาน้ันเล็กนอย (จิรวัฒน  ตั้งจิตรเจริญ, 

2563 : 46) บางใบก็พบวามีจารึกเชนเดียวกับตูพระธรรม แตพบคอนขางนอยมาก เชน หีบพระธรรม วัดนาแกว บานนาแกว 

ตําบลบานกอก อําเภอเขื่องใน มีจารึกดวยอักษรไทยนอย จํานวน 2 บรรทัด ความวา “ทานพระครูสาพรอมกันกับทั้งอันเตวา

สิดไดสรางหีบพระธรรมไวกับพระศาสนาพรุพุทธเจาตราบเทา(หา)พันวัสสาก็ขาเทอญ” (นายณัฐพงค  ม่ันคง ผูอาน) การสราง

ภาพประกอบ 4 หีบพระธรรมที่พบในจังหวัดอุบลราชธานี 
ของวัดนาแก้ว (ซ้าย) และวัดเลียบ (ขวา) 
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เมืองอุบลราชธานี หรืออย่างน้อยท่ีสุด
คือในสมัยรัชกาลท่ี 3 โดยอาจมีการนำา
ตูพ้ระธรรมจากกรงุเทพฯ มาเปน็ตวัอยา่ง
ในการสร้าง และช่างท้องถิ่นเดินทางไป
เรียนหรือรับความรู้มาทางใดทางหนึ่ง 

 อย่างไรก็ตาม ตู้พระธรรมเป็น
สิ่งที่สามารถเคลื่อนย้ายมาได้จากอีก
แหล่งหนึ่งไปอีกแหล่งหนึ่ง เช่นจากวัดใน
กรงุเทพฯ ไปเมอืงใกลเ้คยีงหรอืในภมูภิาค 
เชน่ ในกรณขีอง “ตูท้รงอายดั” ทีเ่ดมิเปน็
ของพระยาธรรมปรีชา (บุญ) วัดเทพธิดา 
เมื่อท่านลาสิกขา ผู้เป็นศิษย์ได้นำาไปไว้วัด
โพธิช์ยั เมอืงสพุรรณบรุ ีพรอ้มกบัตูอ้ืน่อกี 
๘ ตู ้(สำานกัหอสมดุแหง่ชาต ิกรมศลิปากร, 
2564: 273) จึงน่าจะมีความเป็นไปได้สูง
ทีจ่ะมกีารนำาตูจ้ากกรงุเทพฯ เขา้มาทีเ่มอืง
อุบลราชธานี แต่คงมีไม่มากนัก และอาจ
ชำารุดสูญหายไปแล้ว จึงไม่พบตัวอย่าง
ในปัจจุบันนี้  หากแต่ทักษะฝี มือช่าง 
รูปแบบลวดลาย และภาพเล่าเรื่องท่ีมี
องค์ประกอบรายละเอียดแตกต่างไปจาก
ทางกรุงเทพฯ น่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยกำาหนด
ความแตกต่างระหว่างตู้พระธรรมจาก
ส่วนกลาง กับตู้พระธรรมในท้องถิ่นได้

 ตูพ้ระธรรมมจีารกึทีน่ำามาศกึษา 
ปรากฏการวาดวรรณกรรมท้องถ่ิน เช่น 
สินไซ ท้าวสีทน-นางมโนราห์ ขณะที่ภาพ
พระพุทธเจ้า รามเกียรติ์ รามสูร เทวดา 
กินรี ครุฑ ยักษ์ ทวารบาล นายทหาร แม้
จะมีการวาดที่กรุงเทพฯ หรือภาคกลาง 
เช่นกัน แต่คุณภาพ และทักษะฝีมือการ

วาดมีความด้อยกว่ามากในรูปแบบที่
เป็นของช่างท้องถิ่น ขณะที่ช่างพื้นเมือง 
จะมีทักษะที่ทำางานได้ใกล้เคียงกับช่าง
กรุงเทพฯ มากกว่า แต่ก็ปรากฏความ
เป็นท้องถิ่นทีชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการ
วาดวรรณกรรมท้องถิ่นดังที่กล่าวมาแล้ว 
หรือการวาดวรรณกรรมจากภายนอก 
ทีไ่มป่รากฏในสำานวนทอ้งถิน่ กย็อ่มแสดง
ถึงโลกทัศน์ความนิยมของท้องถิ่นเอง
ท่ีสะสมองค์ความรู้มาเป็นระยะเวลา
ยาวนาน (บญุช ูภศูร ีและคณะ, 2564: 22) 
ตลอดถึงความโอนอ่อนในการรับอิทธิพล
วัฒนธรรมไทยในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี 

 อีกประเด็นหนึ่ง ตู้พระธรรม
ที่พบในวัดของเมืองอุบลราชธานี และ
เมืองยโสธรนี้จะเป็นตู้ที่ทำาขึ้นเพื่อถวาย
บรรจุคัมภีร์ ใบลานแต่แรก หรือเป็น
เครื่องใช้สอยของเจ้าเ มืองหรือกรม
การเมือง เม่ือท่านเหล่าน้ันวายชนม์แล้ว
จึงนำามาถวายวัดเพื่อบรรจุคัมภีร์หรือไม่ 
ประเด็นนี้มีข้ออธิบาย ดังนี้ 

 ประการที่ 1 คติภาคกลาง มี
ธรรมเนียมนิยมในการสร้างและถวาย
สิ่งของแก่พระศาสนา เพื่อเป็นพุทธบูชา 
เพื่อผลบุญ และอุทิศผลบุญผลทานแก่
ญาติผู้วายชนม์ โดยมีทั้งของที่ตั้งใจสร้าง
ถวายวดัอยา่งประณตีทีส่ดุ หรอืเปน็ของที่
ผูว้ายชนมส์รา้งไวใ้ชส้อยเมือ่ครัง้มชีวีติอยู ่
และนำามาถวายวดัเพือ่ใหพ้ระภกิษใุชส้อย 
อันเป็นทางนำามาซ่ึงการสร้างผลบุญ ซ่ึง
ของแต่เดิมเหล่าน้ีอาจเป็นตู้หรือหีบที่ไว้
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ใชใ้สเ่สือ้ผา้หรอืสิง่ของอืน่ๆ เมือ่พระภกิษุ
รับถวายได้นำาไปใช้เก็บพระคัมภีร์หรือ
หนังสือต่างๆ จึงเรียกกันว่า ตู้พระธรรม 
หีบพระธรรม ส่วนผู้มีตู้ที่มีความวิจิตรใช้
ในบา้นนอกจากพระมหากษตัรยิช์นชัน้สงู 
เศรษฐี ผู้มีอันจะกิน ก็คงมีตู้และหี
บงามๆ ไว้ใช้สอย ตั้งแต่ยุคอยุธยาเรื่อย
มาถึงยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ (สิปปวิชญ์ 
บุณยพรภวิษย์, 2559: 15-16) 

 ประการที่ 2 ในพื้นที่ภาคอีสาน 
มีความนิยมดังกล่าวหรือไม่ เป็นความ
จริงที่มีความนิยมการนำาทานวัตถุของ
ผู้วายชนม์ไปถวายวัด เพื่อใช้งาน โดย
เฉพาะเสื้อผ้าอาภรณ์ จากการศึกษาของ 
ณัฐพงค์ มั่นคง พบว่ามีการนำาเสื้ออย่าง
น้อยผา้อตัลตั อนัเปน็เครือ่งยศของขนุนาง
มาถวายเปน็ผา้หอ่คมัภรี ์พบหลายแหง่ใน
เมืองอุบลราชธานี (บุญชู ภูศรี และคณะ, 
2564: 30) แต่ในกรณีของตู้ลายรดน้ำา 
หรือตู้ฉลุปดทอง ที่มีความวิจิตร และ
มีราคาสูงในการสร้างมาก จึงมีความเป็น
ไปได้สูงว่า ผู้ที่มีสิทธิครอบครองก็น่าจะ
มีเฉพาะเจ้าเมืองหรือกรมการเมืองบาง
ท่าน ขณะที่ผู้มีอันจะกิน และชาวบ้าน
นิยมใช้หีบไม้ หรือกำาปันเหล็กในการเก็บ
เสื้อผ้าแพรพรรณมากกว่าท่ีจะเป็นตู้ลาย
รดน้ำา และหลกัฐานจารกึเองกย็้ำาวา่ตูเ้หลา่
นั้น นายช่างตั้งใจสร้างเป็นการเฉพาะ
ตามศรัทธาของเจ้าภาพ ดูรายละเอียดได้
ในตารางที่ 2 อีกทั้งลวดลายบนตู้ก็เป็น
พทุธประวตั ิชาดก หรอืวรรณกรรมทอ้งถิน่

ซึ่งมีฐานะเป็นชาดกนอกนิบาต ไม่ใช่
สิ่งที่คนทั่วไปจะนิยมสร้างไว้กับเรือนชาน 
แม้ว่าจะเป็นชนช้ันปกครองก็ตามด้วย
ลวดลายเหล่านั้น ไม่ได้เสริมสร้างสถานะ
แก่ชนชั้นปกครองมากมาย หากลวดมุ่ง
รับใช้พระพุทธศาสนา ผ่านความคิดว่า 
พระธรรมเป็นสิ่งที่สูงค่าจึงเหมาะสมที่จะ
เก็บรักษาไว้ในอันวิจิตรงดงาม 

 สำาหรับตู้พระธรรมที่พบใน
เมืองอุบลราชธานี และเมืองยโสธร นั้น
ถือว่ามีหลากหลายสกุลช่าง มีทั้งช่าง
พื้นเมือง และช่างพื้นบ้านที่รับอิทธิพล
จากช่างพื้นเมือง กระบวนการสร้าง
ตู้พระธรรมนั้นมีทั้งแบบปดทองทึบ ปด
ทองลายรดน้ำา ปดทองลายฉลุ ขูดลาย 
เขียนสี แกะสลัก ลงรักเขียนสีชาด ลาย
กระแหนะ หรอืกระทัง่เปน็ไมธ้รรมดาไมม่ี
การลงรกัหรอืทาสแีตอ่ยา่งใด ตูพ้ระธรรม
ท่ีเป็นฝีมือช่างพื้นเมืองมักพบที่วัดในตัว
เมืองอุบลราชธานี เช่น วัดหลวง วัดมณี
วนาราม (วดัปา่นอ้ย) วดัศรอีบุลรตันาราม 
(วัดศรีทอง) วัดสุปัฏนารามวรวิหาร วัดใต้
พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ (วัดใต้เทิง) วัดเลียบ 
เปน็ตน้ ทัง้นีม้หีลักฐานสำาคญัทีร่ะบถุงึการ
สร้างตู้พระธรรมขึ้นในเมืองอุบลราชธานี
โดยประมุขสงฆ์เมืองอุบลราชธานี คือ 
จารึกวัดใต้เทิง 2 พ.ศ. 2377 กล่าวถึง สม
เด็จอัครวรราชครูปุตสีตธรรมวงศาธรรม
วงศาเจ้า สร้างตู้พระธรรมลายรดน้ำา 
ที่วัดใต้เทิง ความว่า 
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 “...ประการหนึ่ง สมเด็จอัครวร
ราชครูเจ้าตนเป็นเค้าในพุสสอรอาราม มี
ใจบานบ่หัน จึงได้สร้างตู้ 4 หน่วย ด้วย
ลายรดน้ำาจุนเจือเป็นลายเครือเก้ียวกอด
สบสอดแล้วสนกัน มีรูปสรรพสรรต่างๆ 
อันสรรพช่างหากริจนา อันเป็นลายคำา
สาชาวกาสิกราช อันคนผู้สลาดหากควร
นอ้มนมสัการในวตัถทุานอนัยิง่ จงึไดช้ือ่วา่
มัญสา อันเต็มไปด้วยปฏกาทุกหน่วย...” 
(ธวัช ปุณโณทก, 2530: 408) ปัจจุบันยัง
หลงเหลือตู้ดังกล่าวถึง 3 ใบ ส่วนที่เมือง
ยโสธร ก็ปรากฏข้อมูลการสร้างตู้พระ
ธรรมในป ีพ.ศ. ๒๔๑๖ ทีว่ดัศรธีรรมาราม 
เมืองยโสธร ของพระสุนทราชวงศา 
(เหมน้) เจา้เมอืงยโสธร และกรมการเมอืง 
จาก “ประวตัวิดัสรา่งโศก” ในพงศาวดาร
เมืองยโสธร ฉบับของพระยามหาอำามาต
ยาธิบดี ความว่า

 “ . . . ค รั้ น ต่ อ ม า ถึ ง ปี ร ะ ก า
เบญจศก ศักราช 1235 พระสุนทรฯ ญา
แม่นางคำา หลวงศรีวรราช บุตรภรรยา 
แลเมืองแสน เมืองจันทร์ ท้าวเพี้ยกรม
การเมือง ได้มีใจสามัคคีพร้อมเพรียงกัน
ปฏิสังขรณ์วัดท่าแขกท่ีรกร้างน้ีให้คืนดี
อีกเล่าสาม สร้างโบสถ์สร้างพระพุทธรูป
ใหญ่ สร้างพระอัคคสาวก นายช่างแกะ
ดว้ยไมล้งรกัปดทอง 2 องค ์สรา้งโฮงเทยีน
ชวาลา (เรียกกันว่านาคพันธ์) ลงรักปด
ทอง แลสร้างตู้พระไตรปฎกลงรักปดทอง 
(ซาโนซติเปน็นายชา่ง) ถวายไวใ้นพระพทุธ
อาราม...” (คณะศษิยานศุษิย,์ 2553: 329) 

 จากการศึกษา พบว่าข้อมูลใน
จารึกตู้พระธรรม ได้ให้รายละเอียดต่างๆ 
สอดรับกับที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์หากได้มีการสืบค้นรายชื่อช่าง
ผู้สร้างตู้ ซึ่งโดยมากเป็นช่างนิรนาม ที่แต่
เดิมมักทราบว่าเป็นพระสงฆ์ เช่น กรณี
ท่านเทวธมฺมี ม้าว (คณะกรรมการดำาเนิน
การจัดทำาหนังสือที่ระลึก 150 ปี, 2549: 
60) หากหลักฐานจารึกตู้พระธรรมได้ให้
รายชือ่ผูเ้ปน็ชา่งทอ้งถิน่พอสมควร ตลอด
ถึงสภาพเศรษฐกิจของชุมชนต่างๆ ใน
การสร้างตู้พระธรรม ซึ่งมีการใช้วัสดุใน
ทอ้งถิน่ และมกีารวาดรปูบคุคลผูเ้กีย่วขอ้ง
ในตู้ด้วย อีกทั้งทำาให้เห็นว่าการสร้าง
ตู้ใบหน่ึงต้องใช้ทรัพย์พอสมควร ทั้งค่า
วัสดุ และค่าจ้างช่าง อยู่ระหว่าง 11 –15 
ตำาลึง ในช่วง พ.ศ. 2421 

 ในส่วนตู้พระธรรมลายรดน้ำา
ท่ีมีรูปแบบใกล้เคียงกันเป็นช่างพื้นบ้าน
ท่ีได้รับอิทธิพลช่างพื้นเมืองมีฝีมือดีและ
รับจ้างทำา มีการจารึกระบุค่าจ้างชัดเจน 
โดยปรากฏพบในแถบอำาเภอเขื่องใน เช่น 
วัดยางน้อย วัดศรีจุมพล วัดทุ่งใหญ่ วัด
โพนทราย และตู้พระธรรมที่เป็นลายปด
ทองลายฉลุที่เป็นช่างพระสงฆ์บ้านชีท
วนสร้างถวายไว้ในวัดต่างๆ เช่น วัดทุ่ง
ศรีวิไล วัดศรีธาตุเจริญสุข วัดบ้านแขม 
เป็นต้น จะเห็นได้ว่าการสร้างตู้พระธรรม
จะมีกลุ่มช่างที่สร้างตู้เป็นกลุ่มๆ ทั้งในตัว
เมือง แถบอำาเภอและตำาบล จนถึงช่าง
ระดับหมู่บ้าน จากการสำารวจพบว่า การ
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ทำาลวดลายได้อาศัยการจดจำามา หรือ
อาศัยทักษะการเขียนลวดลายได้บ้าง ถึง
แมจ้ะไมไ่ดม้คีวามละเอยีดประณตีนกั หาก
แต่ก็ได้เปียมด้วยรูปแบบศิลปะพื้นบ้าน
โดยแท้ที่สร้างอย่างสุดความสามารถ
ของช่างนั้นๆ เช่น ตู้พระธรรมลายรดน้ำา
ของวัดกุดกะเสียน วัดสำาราญจานเขื่อง 
วดันาคำาใหญ ่วดัทุง่ใหญ ่วดัคขูาด เปน็ตน้ 
ตูพ้ระธรรมในแถบจงัหวดัอบุลราชธานนีัน้

มีปริมาณมากแทบทุกวัด แต่พบน้อยที่จะ
มีการสร้างจารึกบอกปีสร้างและผู้ที่สร้าง 
รูปแบบการจารึกที่พบน้ันจะปรากฏเป็น
แบบลายรดน้ำา จารึกด้วยลายฉลุ จารึก
ด้วยการจาร และจารึกด้วยการเขียน
สีหรือชาด ตามแต่ความถนัดในการที่
จะเขียนจารึก ทั้งนี้สามารถสรุปข้อมูล
ดังกล่าวจากจารึกได้ดังนี้ 

ตารางที่ 2 ช่างสร้างตู้พระธรรม และรายละเอียดการสร้าง 

จารึก รายชื่อช่างและรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างตู้

จารึกตู้พระธรรมขาหมู 
ลายรดน้ำา วัดโพนทราย

“...พร้อมกันสร้างตู้ลคา คำา,น้ำาหาง, น้ำาลัก, พิดา รวมเข้า
เป็นเงิน 11 ตำาลึง 3 บาท 1 สลึง...” 

(นายณัฐพงค์ มั่นคง ผู้อ่าน)

จารึกตู้พระธรรมขาหมู 
ลายรดน้ำา วัดสิงห์ท่า 

“...จึ่งได้สร้างตู้ลายรดหา และชักเอารูปของพระสุนทรรา
ชวงษา ผู้เป็นบิดามาไว้น่าประตู...” 

(นายปกรณ์ ปุกหุต ผู้อ่าน) 

จารึกตู้พระธรรมขาหมู 
ลายรดน้ำา กระจก วัดป่าข่า 

“...มีท้าวโพสาราช ท้าวสุวรรณ ช่างคำา นายสังข์ทอง จาร
ย์สังข์ เป็นช่างรจนา...” (นายณัฐพงค์ มั่นคง ผู้อ่าน)

จารึกตู้พระธรรมขาหมู 
ลายรดน้ำา วัดเลียบ

 “...มีสัททาจ้างนายเริง (เรือง) ริจนาตู้พระไตรปดกไว้ใน
พระอารามวัดเรียบเมืองอุบล ท่านพระครูเสาร์ท่านซาพัน
พร้อมคณะสงฆ์อันเตวาสิด เป็นผู้ซ่อมแปงริจณา ได้จ้าง

ท้าวจันสีสุราชเป็นผู้เขียนลายทอง...” 
(นายณัฐพงค์ มั่นคง ผู้อ่าน) 

จารึกตู้พระธรรมขาหมู 
กระจก ลายฉลุปดทอง

“...ยาคูเนียมเป็นช่างแลเจ้าเอย...” 
(นายณัฐพงค์ มั่นคง ผู้อ่าน)

จารึกตู้พระธรรมขาหมู 
ลายรดน้ำา วัดดุมใหญ่ 

“...มีพระแสง...เขียนเมื่อ พ.ศ. 2467... 
(นายปกรณ์ ปุกหุต ผู้อ่าน) 



35¡ÒÃÊÃŒÒ§ÍÒ¹ÔÊ§Ê�«Öè§à¹×èÍ§ã¹¾Ø·¸ÈÒÊ¹Ò¨Ò¡ËÅÑ¡°Ò¹¨ÒÃÖ¡µÙŒ¾ÃÐ¸ÃÃÁ·Õè¾ºã¹àÁ×Í§ÍØºÅÃÒª¸Ò¹Õ
»¡Ã³� »Ø¡ËØµ, ³Ñ°¾§¤� ÁÑè¹¤§, ¸¹ÒÂØ·¸ ÍØ‹¹ÈÃÕ

2. เจ้าภาพเจ้าศรัทธา ผู้สร้าง
ตู้พระธรรม กับสถานะทางสังคม 
 จากการศึกษาคำาปริวรรต และ
คำาอ่านจารึกตู้พระธรรม ได้พบว่า กลุ่ม
เจ้าภาพเจ้าศรัทธา ครอบคลุมทุกระดับ
ชั้นในสังคม ตั้งแต่อาญาสี่ กรมการเมือง
อุบลราชธานีและกรมการเมืองยโสธร 
ข้าราชการสยาม และครอบครัว ผู้นำา
ชุมชน และราษฎรทั่วไป ในส่วนของทาง
คณะสงฆ ์มกัเปน็ประธานหรอืผูน้ำาในการ
สร้างตู้พระธรรม ในบางพื้นที่ เช่น อำาเภอ
เขื่องใน ตู้พระธรรมหลายวัด ได้รับการ
สร้างถวายจากคณะสงฆ์วัดอื่น ซ่ึงเป็น
วัดสำานักเรียนหรือวัดศูนย์กลางปกครอง
คณะสงฆ์ ดังจะเห็นจากกรณีของวัดบ้าน
แขม และวัดป่าข่า ท่ีมีพระเถระผู้ใหญ่
จากบ้านชีทวน นำาญาติโยมสร้างถวาย 
สะทอ้นถงึปฏสิมัพนัธข์องชมุชนในอดตีได้
เปน็อยา่งด ีทัง้คณะสงฆแ์ละฆราวาส บาง
ตู้มีความน่าสนใจ เช่น จารึกตู้พระธรรม
ขาหมู ลายรดน้ำา วัดศรีอุบลรัตนาราม 
เขียนว่า “ตู้ใบนี้เจกหยงมีศรัทธาสร้าง

ในพระศาสนา” (นายธนายุทธ อุ่นศรี 
ผู้อ่าน) แม้จะไม่ได้ระบุปีที่สร้าง แต่ก็ช่วย
เติมเต็มว่าชาติพันธุ์จีนก็มีบทบาทในการ
สร้างตู้พระธรรมของเมืองอุบลราชธานี 
เช่นกนั ขณะที่ตู้พระธรรมหลายวัด พบว่า 
เจ้าศรัทธาเป็นบุคคลสำาคัญที่ปรากฏช่ือ
ในเอกสารประวัติศาสตร์ และเกี่ยวข้อง
กับประวัติการตั้งของวัดน้ันๆ ซ่ึงจะยก
ตัวอย่างบางชิ้น ดังนี้

 จารึกตู้พระธรรมขาหมู ลาย
รดน้ำา วัดศรีอุบลรัตนาราม ระบุว่า 
“พุทธศักราชล่วงแล้ว 2 พัน 4 ร้อย 6 
พระวสัสา เจา้อปุราช มสัีทธาสรา้งตูห้นว่ย
นี้ไว้กับสาสนา จารย์การเขียน 5000...
พุทธศักราช 2 พัน 4 ร้อย...(แผน)สำาเร็จ
การเขียนในเดือน 3 ขึ้น 12 ค่ำา ปีกุณ 
เบญจศก...นิพพานะ ปัจจโย โหตุ จตุหิ 
อปาเยหิ วิปปะมุญจามิหำ (นายธนายุทธ 
อุ่นศรี ผู้อ่าน) เจ้าอุปราช นี้สันนิษฐาน
ว่า เป็นอุปฮาดเมืองอุบลราชธานี อย่าง
มิต้องสงสัย เมื่อสอบทานในเอกสาร
ท้องถ่ิน จึงน่าจะเป็นท่านอุปฮาด (โท) 

ตารางที่ 2 ช่างสร้างตู้พระธรรม และรายละเอียดการสร้าง (ต่อ)

จารึก รายชื่อช่างและรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างตู้

จารึกตู้พระธรรมขาหมู ลาย
รดน้ำา วัดนาคำาใหญ่ 

“...ชานุย บ้านแสงน้อย ทำา...” 
(นายปกรณ์ ปุกหุต ผู้อ่าน) 

จารึกตู้พระธรรมขาหมู ลาย
รดน้ำา วัดยางน้อย 

“...มีศรัทธาซื้อคำาทั้งน้ำารัก 10 ตำาลึง 2 บาท ค่าสำาเร็จ 
(ค่าทำา) 4 ตำาลึง 2 บาท เข้ากัน (รวม) 15 ตำาลึง...” 

(นายณัฐพงค์ มั่นคง ผู้อ่าน) 
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ต้นสกุล ณ อุบล ผู้ดำารงตำาแหน่งน้ีใน
สมัยที่พระพรหมราชวงศา (กุทอง) เป็น
เจ้าเมืองอุบลราชธานี ท่านที่ 3 ซึ่งแต่เดิม
ทา่นเปน็ราชวงศ ์(นลิ พนัธุเ์พง็, 2477: 72) 

 จารึกตู้พระธรรมขาหมู ลาย
รดน้ำา วัดสิงห์ท่า นอกจากระบุชื่อผู้สร้าง
และวัตถุประสงค์แล้ว คือ ท้าวโพธิสาร 
บุตรเลี้ยงของพระสุนทรราชวงศา เป็น

ผู้สร้างอุทิศแล้ว ยังได้ให้รายละเอียด
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของชนชั้น
ปกครองเมอืงยโสธรดว้ย ดงัทีร่ะบวุา่ “วนั 
3 ฯ6 11 ค่ำา ปีจอ สำาฤทธิศก จุลศักราช 
1200 พรรษา ยามตูดตั้ง อุกทังราฬๆ 
ตาเจ้าสุพรหมเกิดมาแล้ว มีพระชลมายุ
ได้ 24 ปี วัน 5 ฯ12 7 ค่ำา ปีรกาตรีนิศก 
ได้เป็นพระษีวรราช ผู้ช่วยราชการเมือง 
มีพระชลมายุได้ 36 ปี วัน 5 ฯ6 2 ค่ำา 

ขึ้น 12 ค่ํา ปกุณ เบญจศก...นิพพานะ ปจจโย โหตุ จตุหิ อปาเยหิ วิปปะมุญจามิห ํ(นายธนายุทธ  อุนศรี ผูอาน) เจาอุปราช น้ี

สันนิษฐานวา เปนอุปฮาดเมืองอุบลราชธานี อยางมิตองสงสัย เม่ือสอบทานในเอกสารทองถิ่น จึงนาจะเปนทานอุปฮาด (โท) 

ตนสกุล ณ อุบล ผูดํารงตําแหนงน้ีในสมัยที่พระพรหมราชวงศา (กุทอง) เปนเจาเมืองอุบลราชธานี ทานที่ 3 ซ่ึงแตเดิมทานเปน

ราชวงศ (นิล  พันธุเพ็ง, 2477 : 72)  

  

ภาพประกอบที่ 5 ตูพระธรรมขาหมู ลายรดน้ํา วัดศรีอุบลรัตนาราม และจารึกระบุนาม “เจาอุปราช”  

  

ภาพประกอบที่ 6 ตูพระธรรมขาหมู ลายรดน้ํา วัดสิงหทา และจารึกระบุการสรางอุทิศแดพระสุนทรราชวงศา (สุพรหม) 

จารึกตูพระธรรมขาหมู ลายรดนํ้า วัดสิงหทา นอกจากระบุชื่อผูสรางและวัตถุประสงคแลว คือ ทาวโพธิสาร บุตร

เล้ียงของพระสุนทรราชวงศา เปนผูสรางอุทิศแลว ยังไดใหรายละเอียดเหตุการณทางประวัติศาสตรของชนชั้นปกครองเมือง

ยโสธรดวย ดังที่ระบุวา “วัน 3 ฯ6 11 ค่ํา ปจอ สําฤทธิศก จุลศักราช 1200 พรรษา ยามตูดตั้ง อุกทังราฬ ๆ ตาเจาสุพรหมเกิด

มาแลว มีพระชลมายุได 24 ป วัน 5 ฯ12 7 ค่ํา ปรกาตรีนิศก ไดเปนพระษีวรราช ผูชวยราชการเมือง มีพระชลมายุได 36 ป วัน 

5 ฯ6 2 ค่ํา ปรกา สําฤทธิศก ไดเปนอุปฮาด มีพระชลมายุได 40 ป วัน 3 ฯ12 ค่ํา ปขาร สําฤทธิศก จึงไดรับพระบรมราโชวาด

เปนพระสุนทรราชวงษามหาขัติยะชาติประเทษราชชวาเวียงดํารงณรักภักดียศฤาไตรษีพิไชยสงคราม เจาเมืองยะโสธรหม่ัน

ประพฤติ์การควรประพฤติ์และรักษาความซ่ึอสัจสุจะรฤทตอกรุงเทพฯ ตามธรรมเนียม ผูที่ทรงพระมหากรุณาชุบเล้ียงเจริญ

สุคขสวัดสดีตอใตฝาระอองธุรีพบาทและรักทาวเพี้ยแมปานาสาวราษฎรโดยยุติธรรม วัดวาพระสาสนาห ก็รุงเรืองมาตาบเทา

พระชลมายุ ได 54 ป วัน 4 ที่ 11 พฤศจิกายน รัตนโกสินทรศก 110 ตรงกับวัน 4 ฯ11 12 ค่ํา ปเถาะ ตรีนิศก เพลากลางวัน 

ขึ้น 5 โมง เสศ จ่ึงสําเร็จพระชลมายุไปสูปรโลกภายนาแลว ทาวโพธิสาร บุตรเล้ียงมีใจสัจทาเหล้ือมใสในพระพุทธสาดสนา จ่ึง

ไดสรางตูลายรดหา และชักเอารูปของพระสุนทรราชวงษา ผูเปนบิดามาไวนาประตู ตูใหเห็นประจักแกตาโลกทั้งหลาย ขอให

ถึงสุคสามประการ นิพาน เปนที่แลวก็ขาเทิญ ตูสําเร็จ วัน 4 ฯ5 2 ค่าํ ปเถาะตรี28ศกศกัราช 1253”  (นายปกรณ ปุกหุต 

ผูอาน) เหตุการณดังกลาวน้ีมีคุณประโยชนยิ่งในการสอบทานกับเอกสารทองถิ่นอ่ืน ๆ เชน พงศาวดารเมืองยโสธร ฉบับพระ

ขึ้น 12 ค่ํา ปกุณ เบญจศก...นิพพานะ ปจจโย โหตุ จตุหิ อปาเยหิ วิปปะมุญจามิห ํ(นายธนายุทธ  อุนศรี ผูอาน) เจาอุปราช น้ี

สันนิษฐานวา เปนอุปฮาดเมืองอุบลราชธานี อยางมิตองสงสัย เม่ือสอบทานในเอกสารทองถิ่น จึงนาจะเปนทานอุปฮาด (โท) 

ตนสกุล ณ อุบล ผูดํารงตําแหนงน้ีในสมัยที่พระพรหมราชวงศา (กุทอง) เปนเจาเมืองอุบลราชธานี ทานที่ 3 ซ่ึงแตเดิมทานเปน

ราชวงศ (นิล  พันธุเพ็ง, 2477 : 72)  

  

ภาพประกอบที่ 5 ตูพระธรรมขาหมู ลายรดน้ํา วัดศรีอุบลรัตนาราม และจารึกระบุนาม “เจาอุปราช”  

  

ภาพประกอบที่ 6 ตูพระธรรมขาหมู ลายรดน้ํา วัดสิงหทา และจารึกระบุการสรางอุทิศแดพระสุนทรราชวงศา (สุพรหม) 

จารึกตูพระธรรมขาหมู ลายรดนํ้า วัดสิงหทา นอกจากระบุชื่อผูสรางและวัตถุประสงคแลว คือ ทาวโพธิสาร บุตร

เล้ียงของพระสุนทรราชวงศา เปนผูสรางอุทิศแลว ยังไดใหรายละเอียดเหตุการณทางประวัติศาสตรของชนชั้นปกครองเมือง

ยโสธรดวย ดังที่ระบุวา “วัน 3 ฯ6 11 ค่ํา ปจอ สําฤทธิศก จุลศักราช 1200 พรรษา ยามตูดตั้ง อุกทังราฬ ๆ ตาเจาสุพรหมเกิด

มาแลว มีพระชลมายุได 24 ป วัน 5 ฯ12 7 ค่ํา ปรกาตรีนิศก ไดเปนพระษีวรราช ผูชวยราชการเมือง มีพระชลมายุได 36 ป วัน 

5 ฯ6 2 ค่ํา ปรกา สําฤทธิศก ไดเปนอุปฮาด มีพระชลมายุได 40 ป วัน 3 ฯ12 ค่ํา ปขาร สําฤทธิศก จึงไดรับพระบรมราโชวาด

เปนพระสุนทรราชวงษามหาขัติยะชาติประเทษราชชวาเวียงดํารงณรักภักดียศฤาไตรษีพิไชยสงคราม เจาเมืองยะโสธรหม่ัน

ประพฤติ์การควรประพฤติ์และรักษาความซ่ึอสัจสุจะรฤทตอกรุงเทพฯ ตามธรรมเนียม ผูที่ทรงพระมหากรุณาชุบเล้ียงเจริญ

สุคขสวัดสดีตอใตฝาระอองธุรีพบาทและรักทาวเพี้ยแมปานาสาวราษฎรโดยยุติธรรม วัดวาพระสาสนาห ก็รุงเรืองมาตาบเทา

พระชลมายุ ได 54 ป วัน 4 ที่ 11 พฤศจิกายน รัตนโกสินทรศก 110 ตรงกับวัน 4 ฯ11 12 ค่ํา ปเถาะ ตรีนิศก เพลากลางวัน 

ขึ้น 5 โมง เสศ จ่ึงสําเร็จพระชลมายุไปสูปรโลกภายนาแลว ทาวโพธิสาร บุตรเล้ียงมีใจสัจทาเหล้ือมใสในพระพุทธสาดสนา จ่ึง

ไดสรางตูลายรดหา และชักเอารูปของพระสุนทรราชวงษา ผูเปนบิดามาไวนาประตู ตูใหเห็นประจักแกตาโลกทั้งหลาย ขอให

ถึงสุคสามประการ นิพาน เปนที่แลวก็ขาเทิญ ตูสําเร็จ วัน 4 ฯ5 2 ค่าํ ปเถาะตรี28ศกศักราช 1253”  (นายปกรณ ปุกหุต 

ผูอาน) เหตุการณดังกลาวน้ีมีคุณประโยชนยิ่งในการสอบทานกับเอกสารทองถิ่นอ่ืน ๆ เชน พงศาวดารเมืองยโสธร ฉบับพระ

ภาพประกอบ 5 ตู้พระธรรมขาหมู ลายรดน้ำา วัดศรีอุบลรัตนาราม 
และจารึกระบุนาม “เจ้าอุปราช” 

ภาพประกอบ 6 ตู้พระธรรมขาหมู ลายรดน้ำา วัดสิงห์ท่า และจารึก
ระบุการสร้างอุทิศแด่พระสุนทรราชวงศา (สุพรหม)
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ปีรกา สำาฤทธิศก ได้เป็นอุปฮาด มีพระ
ชลมายุได้ 40 ปี วัน 3 ฯ12 ค่ำา ปีขาร สำา
ฤทธิศก จึงได้รับพระบรมราโชวาดเป็น
พระสุนทรราชวงษามหาขัติยะชาติประ
เทษราชชวาเวียงดำารงณ์รักภักดียศ ไตร
ษีพิไชยสงคราม เจ้าเมืองยะโสธรหมั่น
ประพฤติ์การควรประพฤติ์และรักษา
ความซึ่อสัจสุจะรฤทต่อกรุงเทพฯ ตาม
ธรรมเนยีม ผูท้ีท่รงพระมหากรณุาชบุเลีย้ง
เจรญิสคุขส์วดัสดตีอ่ใตฝ้า่ระอองธรุพีบาท
และรักท้าวเพี้ยแม่ป้าน้าสาวราษฎรโดย
ยุติธรรม วัดวาพระสาสนาห์ ก็รุ่งเรืองมา
ตาบเท้าพระชลมายุ ได้ 54 ปี วัน 4 ที่ 11 
พฤศจกิายน รตันโกสนิทรศ์ก 110 ตรงกบั
วัน 4 ฯ11 12 ค่ำา ปีเถาะ ตรีนิศก เพลา
กลางวัน ขึ้น 5 โมง เสศ จึ่งสำาเร็จพระชล
มายุไปสู่ปรโลกภายน่าแล้ว ท้าวโพธิสาร 
บุตร์เลี้ยงมีใจสัจทาเหลื้อมใสในพระพุทธ
สาดสนา จึ่งได้สร้างตู้ลายรดหา และชัก
เอารูปของพระสุนทรราชวงษา ผู้เป็น
บิดามาไว้น่าประตู ตู้ให้เห็นประจักแก่ตา
โลกทั้งหลาย ขอให้ถึงสุคสามประการ 
นิพาน เป็นที่แล้วก็ข้าเทิญ ตู้สำาเร็จ วัน 4 
ฯ5 2 ค่ำา ปีเถาะตรี28ศกศักราช 1253” 
(นายปกรณ์ ปุกหุต ผู้อ่าน) เหตุการณ์ดัง
กล่าวนี้มีคุณประโยชน์ยิ่งในการสอบทาน
กับเอกสารท้องถิ่นอื่นๆ เช่น พงศาวดาร
เมืองยโสธร ฉบับพระสุนทรราชเดช (แข้ 

ประทุมชาติ) (ธีระวุฒิ ภูมิแสน, 2464: 
24-33) จากข้อมูลในพงศาวดารดังกล่าว
ชวนให้สันนิษฐานว่า พระโพธิสาร นี้ 
จะเป็นบุคคลเดียวกันกับ ท้าวโพธิสาร 
(ตา) ทีไ่ดร้บัประทวนเปน็หลวงยศเยศสรุา
มฤต ผูช่้วยกรมการเมอืงยโสธร ผูแ้ทนนาย
อำาเภออุทัยยะโสธร (อำาเภอคำาเขื่อนแก้ว) 
(ธีระวุฒิ ภูมิแสน, 2564: 35-36) ส่วน
พระสุนทรราชวงศา (สุพรหม) เป็นเจ้า
เมอืงยโสธรทา่นที ่5 ครองเมอืงตัง้แต ่พ.ศ. 
2418-2429 (ระลึก ธานี, 2554: 235)

 จารึกตู้พระธรรมขาหมู วัดมณี
วนาราม เขียนว่า “ประหัตฯ สร้าง ศก 
119” (นายปกรณ ์ปกุหตุ ผูอ้า่น) เมือ่สอบ
คน้ข้อมลูจากราชกจิจานเุบกษา พบวา่นา่
จะเปน็ ขนุประหดัปรปกัษ ์ผู้บญัชาการใน
ทณัฑสถาน ของเมอืงอบุลราชธาน ีในยคุที่
กรมหลวงสรรพสิทธปิระสงค ์เปน็ขา้หลวง
ต่างพระองค์ และเหตุที่สร้างถวายวัดมณี
วนาราม กอ็าจเปน็ไดว้า่ ทา่นพระครวูจิติร
ธรรมภาณี (พวง ธมฺมทีโป) เจ้าอาวาส
วัดมณีวนาราม เป็นครูผู้ไปสอนนักเรียน
ในโรงเรียนทัณฑวิทยศาลา ซึ่งท่านเป็น
ผูจ้ดัการการสอนนัน่เอง (พระญาณรกัขติ, 
2444: 26 -27) ทา่นจงึนา่จะมคีวามเคารพ
ศรัทธา และนำามาถวายวัดมณีวนาราม 
หรอื วดัมณวีนั ในป ีพ.ศ. 2443 ทัง้นีข้อ้มลู
โดยสรุปของเจ้าภาพจากศรัทธา มีดังนี้ 
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ตารางที่ 3 เจ้าภาพเจ้าศรัทธาสร้างตู้พระธรรมที่ปรากฏในจารึก

จารึก เจ้าศรัทธา สถานะทางสังคม

จารึกตู้พระธรรมขาหมู 
ลายรดน้ำา วัดศรีอุบล

รัตนาราม

เจ้าอุปราช อาญาสี่ กรมการเมือง
อุบลราชธานี 

จารึกตู้พระธรรมขาหมู 
ลายรดน้ำา วัดโพนทราย 

คณะสงฆ์ และออกตนบ้าน
โนนซาย ได้แก่ หัวพ่อทิดก่ำา

สันนิษฐานว่าเป็นผู้นำาชุมชน 

จารึกตู้พระธรรมขาสิงห์ 
กระจก ลายรดน้ำา วัดศรี

อุบลรัตนาราม 

นางแก้วภา ท้าวไชยกุมาร 

ดวงแก้วโหง่นคำา ศรีจันทร์ 

สันนิษฐานว่าเป็นชนชั้นสูง 
อาจเป็นลูกหลานของกรม

การเมือง 

จารึกตู้พระธรรมขาหมู 
ลายรดน้ำา วัดสิงห์ท่า 

ท้าวโพธิสาร กรมการเมืองยโสธร บุตร
เลี้ยงของพระสุนทรราชวงศา 

(สุพรหม) เจ้าเมืองยโสธร 

จารึกตู้พระธรรมขา
หมู ไม้แกะสลัก วัดมณี

วนาราม

ขุนประหัดปรปักษ์ ข้าราชการสยาม ผู้บัญชาการ
ในฑัณฑสถาน

จารึกตู้พระธรรมขาหมู 
กระจก ลายรดน้ำา 

วัดป่าข่า

ครูบุดดี ครูซาลี สมภารพร้อม
ด้วยสงฆ์สามเณร ทายก 

อุบาสก อุบาสิกา บ้านชีทวน 
บ้านหนองแคน

คณะสงฆ์ มีพระเถระ และ
สามเณร กับชาวบ้านจาก
บ้านชีทวน และบ้านหนอง
แคน ซึ่งเป็นชุมชนในเขต

อำาเภอเขื่องใน 

จารึกตู้พระธรรมขาหมู 
ลายรดน้ำา วัดเลียบ

พระวิณโกเมศ (เจียง) และ
นาง ปุริกาพร้อมบุตร เจ้า
ภาพฝ่ายฆราวาส และฝ่าย

พระสงฆ์ คือ ท่านพระครูเสาร์ 
กนฺตสีโล ท่านซาพัน 

ฝ่ายฆราวาส เป็นข้าราชการ
เมืองอุบลราชธานี ใน

ตำาแหน่งกรมการเมือง ฝ่าย
คณะสงฆ์ เป็นพระเถระผู้ใหญ่ 

คือ ท่านเจ้าอาวาส 

จารึกตู้พระธรรมขาหมู 
ลงรักทาชาด กระจก 

วัดมณีวนาราม 

หอมพร้อมบุตรภรรยา ราษฎร 
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จารึก เจ้าศรัทธา สถานะทางสังคม

จารึกตู้พระธรรมขาหมู 
กระจก ลายฉลุปดทอง 

วัดบ้านแขม

ยาคูกันยา คูเนียมและคณะ
สงฆ์สามเณรวัดทุ่ง (วัดทุ่ง
ศรีวิไล) และญาติโยมบ้านซี

ทวน บ้านหมากพริก บ้านดูน

พระเถระผู้ใหญ่ จากชุมชน
ใกล้เคียงในอำาเภอเขื่องใน 

จารึกตู้พระธรรมขาหมู 
ลายรดน้ำา วัดศรีโพธิ์ชัย 

นายเสามุก อยู่ตำาบลนาพิน 
อำาเภอตระการพืชผล 

ราษฎร เป็นปู่ ของตาเกิดอิน
ทปัญญา 

จารึกตู้พระธรรมขาหมู 
ลายรดน้ำา วัดดุมใหญ่ 

พระครูเกษ พร้อมคณะสงฆ์ 
และญาติโยมบ้านดุมใหญ่ 

เจ้าอาวาส คณะสงฆ์ และ
ราษฎร 

จารึกตู้พระธรรมขาหมู 
ลายรดน้ำา วัดนาคำาใหญ่ 

นายแจ่ม นางออน โขสูงเนิน 
บ้านนาคำาใหญ่

ราษฎร นายแจ่มเป็นบิดา นา
งออน เป็นมารดาเลี้ยง ของ
ขุนราษฎร์บริบาล กำานัน

ตำาบลนาคำาใหญ่ ตั้งแต่ พ.ศ. 
2467-2515 (รจน์ สลักคำา 
และคนอื่นๆ, 2528: 17)

จารึกตู้พระธรรมขาหมู 
วัดมหาวนาราม 

นางพนานิคมพิทักษ์ (ถ่อ
น ไศลบาท) และนางหมื่น

ประดิษฐ์หิรัญ

ภริยาข้าราชการเมือง
อุบลราชธานี 

จารึกตู้พระธรรมขาหมู 
ลายรดน้ำา วัดยางน้อย 

คณะสงฆ์ และทายกบ้านยาง
น้อย

พระเถระ และราษฎรบ้าน
ยางน้อย 

จารึกตู้พระธรรมขาหมู 
ลายรดน้ำา วัดศรีอุบล

รัตนาราม 

เจกหยง สันนิษฐานว่าเป็นคฤหบดีคน
จีนในเมืองอุบลราชธานี 

จารึกพระธรรมขาหมู 
วัดพระโรจน์ 

นายจารพอน และอำาแดงมุน ราษฎร อาจเป็นสามีภรรยา 

ตารางที่ 3 เจ้าภาพเจ้าศรัทธาสร้างตู้พระธรรมที่ปรากฏในจารึก (ต่อ)
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3. การสร้างศาสนวัตถุสำาหรับเก็บรักษา
พระคัมภีร์กับการใช้งานในบริบทเวลา
ที่เปลี่ยนไป

 ตู้ พ ร ะ ธ ร ร ม ใ น จั ง ห วั ด
อุบลราชธานีหรือในภาคอีสานหรือลาว
ล้านช้างได้รับอิทธิพลจากกรุงเทพฯ มา
ในภายหลัง ก่อนหน้านั้นได้ใช้หีบพระ
ธรรมเป็นส่วนมาก จากการสำารวจพบว่า
หีบพระธรรมที่มีความพิเศษและลวดลาย
อย่างล้านช้าง กำาหนดอายุแล้วมีความ
เก่าแก่มากกว่าตู้พระธรรมที่สำารวจพบ
โดยส่วนใหญ่ จึงกล่าวได้ว่าการใช้ตู้พระ
ธรรมนัน้เกดิขึน้ในชว่งทีไ่ดร้บัอทิธพิลจาก
กรุงเทพฯ จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้มีหลักฐาน

ลายลักษณ์ที่ระบุว่า หีบพระธรรมนั้นมี
การใช้มานานกว่า โดยพบเห็นได้จากใบ
ลานเรื่อง เทศน์ฉลองตู้พระธรรมและ
ฉลองหบีพระธรรม เทศนเ์รือ่งฉลองตูพ้ระ
ธรรมนี้พบที่วัดมณีวนาราม วัดด้ามพร้า
และวัดดอนกลาง เป็นสำานวนไทยภาค
กลาง ส่วนเรื่องฉลองหีบพระธรรมพบที่
วัดทุ่งศรีวิไล วัดป่าข่า วัดหนองช้างทอง 
เป็นสำานวนลาวอีสาน ซึ่งแต่ละสำานวน
จะมีโครงเรื่องคล้ายกัน แต่รายละเอียด
ปลกียอ่ยแตกตา่งกนัออกไป ทัง้นีว้ดัทีพ่บ
เทศน์ฉลองตู้พระธรรม มักเป็นวัดที่มีอายุ
การสรา้งไมม่ากนกั ราว 150 ปลีงมา หรอื
เปน็วดัทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากระบบการเรยีน
ภาคกลางอย่างเห็นได้ชัด 

จารึกตูพระธรรมขาหมู ลายรดน้ํา วดัดุมใหญ  พระครูเกษ พรอมคณะสงฆ และ

ญาติโยมบานดุมใหญ  

เจาอาวาส คณะสงฆ และราษฎร  

จารึกตูพระธรรมขาหมู ลายรดน้ํา วดันาคาํใหญ  นายแจม นางออน  โขสูงเนิน บาน

นาคําใหญ 

ราษฎร นายแจมเปนบิดา นางออน เปนมารดา

เลี้ยง ของขุนราษฎรบริบาล กํานันตําบลนาคํา

ใหญ ตั้งแต พ.ศ. 2467 – 2515 (รจน สลักคํา 

และคนอ่ืน ๆ, 2528 : 17) 

จารึกตูพระธรรมขาหมู วัดมหาวนาราม  นางพนานิคมพิทักษ (ถอน ไศล

บาท) และนางหมื่นประดิษฐหิรัญ 

ภริยาขาราชการเมืองอุบลราชธานี  

จารึกตูพระธรรมขาหมู ลายรดน้ํา วดัยางนอย  คณะสงฆ และทายกบานยางนอย พระเถระ และราษฎรบานยางนอย  

จารึกตูพระธรรมขาหมู ลายรดน้ํา วดัศรีอุบลรัตนาราม  เจกหยง  สันนิษฐานวาเปนคฤหบดีคนจีนในเมือง

อุบลราชธานี  

จารึกพระธรรมขาหมู วัดพระโรจน  นายจารพอน และอําแดงมุน  ราษฎร อาจเปนสามีภรรยา  

 

3. การสรางศาสนวัตถุสําหรับเก็บรักษาพระคัมภีรกับการใชงานในบริบทเวลาที่เปล่ียนไป 

ตูพระธรรมในจังหวัดอุบลราชธานีหรือในภาคอีสานหรือลาวลานชางไดรับอิทธิพลจากกรุงเทพฯ มาในภายหลัง กอน

หนาน้ันไดใชหีบพระธรรมเปนสวนมาก  จากการสํารวจพบวาหีบพระธรรมที่มีความพิเศษและลวดลายอยางลานชาง กําหนด

อายุแลวมีความเกาแกมากกวาตูพระธรรมที่สํารวจพบโดยสวนใหญ  จึงกลาวไดวาการใชตูพระธรรมน้ันเกิดขึ้นในชวงที่ไดรับ

อิทธิพลจากกรุงเทพฯ  จนถึงปจจุบัน ทั้งน้ีมีหลักฐานลายลักษณที่ระบุวา หีบพระธรรมน้ันมีการใชมานานกวา  โดยพบเห็นได

จากใบลานเรื่อง เทศนฉลองตูพระธรรมและฉลองหีบพระธรรม เทศนเรื่องฉลองตูพระธรรมน้ีพบที่วัดมณีวนาราม วัดดามพรา

และวัดดอนกลาง เปนสํานวนไทยภาคกลาง สวนเรื่องฉลองหีบพระธรรมพบที่วัดทุงศรีวิไล วัดปาขา  วัดหนองชางทอง เปน

สํานวนลาวอีสาน  ซ่ึงแตละสํานวนจะมีโครงเรื่องคลายกัน แตรายละเอียดปลีกยอยแตกตางกันออกไป ทั้งน้ีวัดที่พบเทศนฉลอง

ตูพระธรรม มักเปนวัดที่มีอายุการสรางไมมากนัก ราว 150 ปลงมา หรือเปนวัดที่ไดรับอิทธิพลจากระบบการเรียนภาคกลาง

อยางเห็นไดชัด  

   
ภาพประกอบที่ 7 คัมภีรใบลานเร่ือง อานิสงสสรางตูพระธรรม วัดดอนกลาง อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี (ซาย)               

และคัมภีรใบลาน เร่ืองอานิสงสสรางหีบพระธรรม วัดทุงศรีวิไล อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี (ขวา)  

 
ภาพประกอบที่ 8 “กะลันตุกัง” ในจารึกตูพระธรรมขาหมู กระจก ลายรดน้ํา วดัศรีอุบลรัตนาราม  

จารึกตูพระธรรมขาหมู ลายรดน้ํา วดัดุมใหญ  พระครูเกษ พรอมคณะสงฆ และ

ญาติโยมบานดุมใหญ  

เจาอาวาส คณะสงฆ และราษฎร  

จารึกตูพระธรรมขาหมู ลายรดน้ํา วดันาคาํใหญ  นายแจม นางออน  โขสูงเนิน บาน

นาคําใหญ 

ราษฎร นายแจมเปนบิดา นางออน เปนมารดา

เลี้ยง ของขุนราษฎรบริบาล กํานันตําบลนาคํา

ใหญ ตั้งแต พ.ศ. 2467 – 2515 (รจน สลักคํา 

และคนอ่ืน ๆ, 2528 : 17) 

จารึกตูพระธรรมขาหมู วัดมหาวนาราม  นางพนานิคมพิทักษ (ถอน ไศล

บาท) และนางหมื่นประดิษฐหิรัญ 

ภริยาขาราชการเมืองอุบลราชธานี  

จารึกตูพระธรรมขาหมู ลายรดน้ํา วดัยางนอย  คณะสงฆ และทายกบานยางนอย พระเถระ และราษฎรบานยางนอย  

จารึกตูพระธรรมขาหมู ลายรดน้ํา วดัศรีอุบลรัตนาราม  เจกหยง  สันนิษฐานวาเปนคฤหบดีคนจีนในเมือง

อุบลราชธานี  

จารึกพระธรรมขาหมู วัดพระโรจน  นายจารพอน และอําแดงมุน  ราษฎร อาจเปนสามีภรรยา  

 

3. การสรางศาสนวัตถุสําหรับเก็บรักษาพระคัมภีรกับการใชงานในบริบทเวลาที่เปล่ียนไป 
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และวัดดอนกลาง เปนสํานวนไทยภาคกลาง สวนเรื่องฉลองหีบพระธรรมพบที่วัดทุงศรีวิไล วัดปาขา  วัดหนองชางทอง เปน

สํานวนลาวอีสาน  ซ่ึงแตละสํานวนจะมีโครงเรื่องคลายกัน แตรายละเอียดปลีกยอยแตกตางกันออกไป ทั้งน้ีวัดที่พบเทศนฉลอง

ตูพระธรรม มักเปนวัดที่มีอายุการสรางไมมากนัก ราว 150 ปลงมา หรือเปนวัดที่ไดรับอิทธิพลจากระบบการเรียนภาคกลาง
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ภาพประกอบที่ 7 คัมภีรใบลานเร่ือง อานิสงสสรางตูพระธรรม วัดดอนกลาง อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี (ซาย)               

และคัมภีรใบลาน เร่ืองอานิสงสสรางหีบพระธรรม วัดทุงศรีวิไล อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี (ขวา)  

 
ภาพประกอบที่ 8 “กะลันตุกัง” ในจารึกตูพระธรรมขาหมู กระจก ลายรดน้ํา วดัศรีอุบลรัตนาราม  

ภาพประกอบ 7 คัมภีร์ใบลานเรื่อง อานิสงส์สร้างตู้พระธรรม วัดดอนกลาง 
อำาเภอวารินชำาราบ จังหวัดอุบลราชธานี (ซ้าย) และคัมภีร์ใบลาน เรื่องอานิสงส์สร้างหีบพระธรรม 

วัดทุ่งศรีวิไล อำาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี (ขวา) 

ภาพประกอบ 8 “กะลันตุกัง” ในจารึกตู้พระธรรมขาหมู กระจก ลายรดน้ำา วัดศรีอุบลรัตนาราม 
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 ข้อสังเกตในเรื่องหีบพระธรรม 
และตู้พระธรรมดังที่กล่าวแล้วนี้ ข้อมูล
จากจารึกตู้พระธรรมเอง เป็นสิ่งยืนยันได้
เปน็อยา่งด ีจารกึตูพ้ระธรรมขาหม ูกระจก 
ลายรดน้ำา วัดศรีอุบลรัตนาราม เขียนว่า 
“...เดชข้าก่อสร้าง กะลันตุกัง เปนที่ใส่
ธรรมมัง พระเจ้า...” กะลันตุกัง ศัพท์น้ี 
ภาษาบาลี คงแปลว่าตู้ (หากไม่เป็นที่คุ้น
ศัพท์ของผู้รู้ภาษาบาลีในปัจจุบัน) เพราะ
ตรงกับที่กล่าวไว้ในอานิสงส์สร้างตู้พระ
ไตรปฎก สำานวนวัดมณีวนาราม ซึ่งเป็น
สำานวนภาคกลางแต่จารด้วยอักษรธรรม
อีสาน ว่า “...กรณฺดกสฺสพลฺทำ ผลำ ทั้งนี้ก็
ผลนิสงส์แห่งบุคคลอันได้สร้างตู้ไว้ในพระ
ศาสนา...” (บุญชู ภูศรี, 2562: 21) ซึ่ง
แตกต่างชัดเจนจากอานิสงส์สร้างหอพระ
ไตรปฎก สำานวนท้องถิ่น ท่ีน่าจะคงรูป
ศัพท์เดิมของหีบพระธรรมไว้ ดังที่ว่า “...
ภิกขฺเว ดูราภิกษุทั้งหลาย มญฺชุสำ วา หีบ
กด็ ีธมมฺค หอไตรกด็ ีตัง่งาขาเขยีฮา้นบชูา
ขันไดแก้ว กาตพฺพา อันบุคคละหากเพิง
กระทำา มหาผลำ มผีละมาก...” (บญุช ูภศูร,ี 
2562: 22) อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน มัญชุ
สงั แมจ้ะนยิมแปลวา่หบี กส็ามารถแปลได้
ว่า ตู้ เช่นเดียวกัน ความสับสนนี้ได้พบว่า
ในจารึกก็มีบ้างเช่นกัน อาทิ จารึกตู้พระ
ธรรมขาหม ูวดัพระโรจน ์ทีจ่ารกึวา่ “นาย

จารพอนอำาแดงมนุพรอ้มกนัมสีทัทาสรา้ง
หีบใส่หนังสือแล” (นายณัฐพงค์ มั่นคง ผู้
อ่าน) 

 ขณะเดียวกันเมื่อความนิยม 
หรือวัฒนธรรมที่กรุงเทพฯ ได้เปลี่ยน
ไป ภาคอีสานซ่ึงเป็นส่วนท้องถิ่นก็ได้รับ
อทิธพิลตามไปดว้ยเช่นกนั กล่าวคือพบวา่ 
ในตูพ้ระธรรมทีม่จีารกึ อนัไดท้ำาการศกึษา
นี้ มีถึง 6 ใบที่เป็นตู้กระจก คือมีฝาบาน
ประตูเป็นกระจก หรือเป็นตู้ไม้ประกอบ
กระจกทั้ง 3 ด้าน แล้วจึงตกแต่งด้วย
ลายรดน้ำา หรือลายฉลุปดทอง โดยตู้พระ
ธรรมทีป่รากฏกระจกทีเ่กา่ทีส่ดุ คอื วดัศรี
อุบลรัตนาราม จารึกระบุว่าสร้างปี พ.ศ. 
2432 จึงอาจใช้เป็นตัวกำาหนดอายุได้ว่า 
การใช้ตู้กระจกนี้คงเข้ามาในท้องถิ่นเมือง
อุบลราชธานี ตั้งแต่ 133 ปีที่แล้วเป็นต้น
มา บางตู้เช่น ตู้พระธรรมขาหมู ลงรักทา
ชาด กระจก วัดมณีวนารามเขียนว่า “...มี
ใจใสศรัทธาสร้างตู้แก้ว...” (นายธนายุทธ 
อุน่ศร ีผูอ้า่น) และคงไดร้บัความนยิมมาก
พอสมควร เพราะคงมรีาคา และหาไดย้าก
ในสมัยน้ัน ตู้กระจกบางใบ มีกระดาษ
เขียนติดไว้ เช่น “นายวันคำา สารกาล ได้
อุทิศกระจก 3 แผ่นนี้ไส่ตู้ไว้ ขอให้ อายุ 
วรรณะ สุขะ พละ” (นายณัฐพงค์ มั่นคง 
ผู้อ่าน) 
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 ในอกีประเดน็หนึง่ การมกีระจก
ประดับตู้คงทำาให้สามารถมองเห็นคัมภีร์
ข้างในได้สะดวกขึ้น ประกอบกับในเวลา
เดยีวกนักเ็ร่ิมมเีทคโนโลยกีารพมิพห์นงัสอื
เล่มเกิดขึ้น โดยเฉพาะพระไตรปฎกชุด
ต่างๆ เช่น ฉบับตราแผ่นดินของรัชกาล
ที่ 5 ที่มีการสร้างตู้กระจกถวายมาพร้อม
กนั จงึอาจเปน็เหตใุหตู้ก้ระจกไดร้บัความ
นิยมมากยิ่งขึ้นตามความนิยมของสังคม

แม้แต่ท่ีกรุงเทพฯ หรือภาคกลางอันมี
ความนิยมการใช้ตู้พระธรรมลายรดน้ำามา
อย่างยาวนาน ทั้งในวัด สถานที่ราชการ 
และบ้านเจ้าขุนมูลนาย ก็ได้เริ่มเสื่อมลง
ตามที่ศรัญ กลิ่นสุคนธ์ และจิรวัฒน์ ตั้ง
จิตรเจริญ ได้เสนอว่า “...การเข้ามาของ
ของตู้กระจกแบบใหม่และการเข้ามาของ
สมุดฝรั่งอย่างเต็มตัว ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 
5 เป็นต้นมา สถานะของตู้พระธรรมเริ่ม

ขอสังเกตในเรื่องหีบพระธรรม และตูพระธรรมดังที่กลาวแลวน้ี ขอมูลจากจารึกตูพระธรรมเอง เปนส่ิงยืนยันไดเปน

อยางดี จารึกตูพระธรรมขาหมู กระจก ลายรดนํ้า วัดศรีอุบลรัตนาราม เขียนวา “...เดชขากอสราง กะลันตุกัง เปนที่ใสธรรมมัง 

พระเจา...” กะลันตุกัง ศัพทน้ี ภาษาบาลี คงแปลวาตู (หากไมเปนที่คุนศัพทของผูรูภาษาบาลีในปจจุบัน)  เพราะตรงกับที่

กลาวไวในอานิสงสสรางตูพระไตรปฎก สํานวนวัดมณีวนาราม ซ่ึงเปนสํานวนภาคกลางแตจารดวยอักษรธรรมอีสาน วา                  

“...กรณฺดกสฺสพลฺทํ ผลํ ทั้งน้ีก็ผลนิสงสแหงบุคคลอันไดสรางตูไวในพระศาสนา...” (บุญชู  ภูศรี , 2562 : 21) ซ่ึงแตกตาง

ชัดเจนจากอานิสงสสรางหอพระไตรปฎก สํานวนทองถิ่น ที่นาจะคงรูปศัพทเดิมของหีบพระธรรมไว ดังที่วา               “...

ภิกขฺเว ดูราภิกษุทั้งหลาย มฺชุสํ วา หีบก็ดี ธมฺมค หอไตรก็ดี ตั่งงาขาเขียฮานบูชาขันไดแกว กาตพฺพา อันบุคคละหากเพิง

กระทํา มหาผลํ มีผละมาก...” (บุญชู  ภูศรี, 2562 : 22) อยางไรก็ตามในปจจุบัน มัญชุสัง แมจะนิยมแปลวาหีบ ก็สามารถ

แปลไดวา ตู เชนเดียวกัน ความสับสนน้ีไดพบวาในจารึกก็มีบางเชนกัน อาทิ จารึกตูพระธรรมขาหมู วัดพระโรจน ที่จารึกวา 

“นายจารพอนอําแดงมุนพรอมกันมีสัททาสรางหบีใสหนังสือแล” (นายณัฐพงค  ม่ันคง ผูอาน)  

ขณะเดียวกันเม่ือความนิยม หรือวัฒนธรรมที่กรุงเทพฯ ไดเปล่ียนไป ภาคอีสานซ่ึงเปนสวนทองถิ่นก็ไดรับอิทธิพล

ตามไปดวยเชนกัน กลาวคือพบวา ในตูพระธรรมที่มีจารึก อันไดทําการศึกษาน้ี มีถึง 6 ใบที่เปนตูกระจก คือมีฝาบานประตู

เปนกระจก หรือเปนตูไมประกอบกระจกทั้ง 3 ดาน แลวจึงตกแตงดวยลายรดนํ้า หรือลายฉลุปดทอง โดยตูพระธรรมที่ปรากฏ

กระจกที่เกาที่สุด คือ วัดศรีอุบลรัตนาราม จารึกระบุวาสรางป พ.ศ. 2432 จึงอาจใชเปนตัวกําหนดอายุไดวา การใชตูกระจกน้ี

คงเขามาในทองถิ่นเมืองอุบลราชธานี ตั้งแต 133 ปที่แลวเปนตนมา บางตูเชน ตูพระธรรมขาหมู ลงรักทาชาด กระจก วัดมณี

วนารามเขียนวา “...มีใจใสศรัทธาสรางตูแกว...” (นายธนายุทธ  อุนศรี ผูอาน)  และคงไดรับความนิยมมากพอสมควร เพราะ

คงมีราคา และหาไดยากในสมัยน้ัน ตูกระจกบางใบ มีกระดาษเขียนติดไว เชน “นายวันคํา สารกาล ไดอุทิศกระจก 3 แผนน้ีไส

ตูไว ขอให อายุ วรรณะ สุขะ พละ” (นายณัฐพงค  ม่ันคง ผูอาน)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 9 ตูพระธรรมกระจกที่พบจารึก หรือ “ตูแกว” จากซาย วัดศรีอุบลรัตนาราม วัดปาขา วัดมณีวนาราม วดับานแขม                             

วัดโพนงาม และวัดมหาวนาราม อายุตัง้แต พ.ศ. 2432 – 2480 

ภาพประกอบ 9 ตู้พระธรรมกระจกที่พบจารึก หรือ “ตู้แก้ว” จากซ้าย วัดศรีอุบลรัตนาราม 
วัดป่าข่า วัดมณีวนาราม วัดบ้านแขม วัดโพนงาม และวัดมหาวนาราม อายุตั้งแต่ 

พ.ศ. 2432-2480
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หมดคุณค่าและถูกทิ้งเป็นของโบราณไว้
ตามวัดต่างๆ ...” (สมชาย ณ นครพนม 
และคณะ, 2563: 140) แม้แต่ในหอพระ
สมุดวชิรญาณเอง ก็ยังได้ปรับปรุงตู้พระ
ธรรมเดิมให้เป็นตู้กระจกเพื่อสามารถใช้
เก็บหนังสือ และอนุรักษ์ตู้ไปพร้อมกัน
ได้ด้วย จารึกที่ปรากฏการสร้างตู้พระ
ธรรมเป็นลำาดับท้ายๆ ในปี พ.ศ. 2480 
ของวัดมหาวนาราม พระอารามหลวง ซึ่ง
มีลักษณะเป็นตู้กระจกทั้ง 3 ด้าน และมี
รปูทรงทีค่อ่นขา้งแตกตา่งจากตูพ้ระธรรม
อื่นๆ จึงสะท้อนให้เห็นว่า การสร้าง
ตู้พระธรรมแบบโบราณคงได้เสื่อมความ
นิยมไปในช่วงนี้ เน่ืองจากเวลาเดียวกัน
ได้พบการสร้างตู้พระไตรปฎกกระจกจา
กรุงเทพฯ เข้ามาเป็นจำานวนมาก พร้อม
กับคัมภีร์ใบลานเส้นพิมพ์ อักษรไทย จาก
โรงพิมพ์พระจันทร์ และสำานัก ส.ธรรม
ภักดี ที่เป็นการลดบทบาทของคัมภีร์
จารแบบโบราณไปเช่นเดียวกัน (ปกรณ์ 
ปุกหุต, 2564: 13-34) 

4. โลกทัศน์ความเช่ือของท้องถ่ิน 
ผ่านความปรารถนาในจารึก 
 “. . .นิพพานะ ปัจจโย โหตุ 
จตุหิ อปาเยหิ วิปปะมุญจามิหำ...” (นาย
ธนายุทธ อุ่นศรี ผู้อ่าน) 

  ข้อความภาษาบาลี บนตู้พระ
ธรรมขาหมู ของวัดศรีอุบลรัตนาราม อัน
มีความโดยสรุปว่า “ขอให้ข้าพเจ้าพ้น
จากอบายทั้งสี่ (ภาวะหรือที่อันปราศจาก

ความเจริญ) ได้แก่ นรก เดรัจฉาน เปรต 
และอสุรกาย และขอให้เป็นปัจจัยถึง
พระนิพพาน” (พระมหาจีรศักดิ์ จิรสกฺโก, 
สัมภาษณ์) 

 ขอ้ความนีเ้ปน็การอธบิายความ
ปรารถนาสูงสุดในทางศาสนา โดยที่ถือ
พระธรรมคัมภีร์เป็นส่ิงสูงค่าในฐานะที่
จารอักขระคำาสอนของพระพุทธเจ้า การ
สรา้งตูพ้ระธรรมบรรจไุว ้จงึมอีานสิงสม์าก 
พจนานกุรมพทุธศาสน ์ฉบบัประมวลศพัท ์
ได้ให้ความหมายของ “อานิสงส์” ว่า “...
ผลดีหรือผลที่น่าปรารถนาน่าพอใจ อัน
สืบเนื่องหรือพลอยได้ จากกรรมดี, ผลง
อกเงยแห่งบุญกุศล, คุณ, ข้อดี, ผลที่เป็น
กำาไร, ผลได้พิเศษ...” (พระพรหมคุณาภ
รณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2553: 543) ซึ่งเป็น
ท่ีมาของคัมภีร์อานิสงส์ในท้องถิ่นต่างๆ 
จากการศึกษาของดิเรก อินจันทร์ ได้
กล่าวถึงความสำาคัญของคัมภีร์อานิสงส์ 
ดังนี้ 

 “...คัมภีร์อานิสงส์ที่พบในเขต
วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ไท คือภาคเหนือ
ของประเทศไทย ภาคตะวันออกของพม่า 
ภาคเหนือของลาว และภาคใต้ของจีน ซึ่ง
ใช้อักษรธรรมในการบันทึกเอกสารทาง
พระพุทธศาสนาหรือองค์ความรู้ต่างๆ ทั้ง
ที่จารลงใบลาน เขียนลงพับสา หรือสมุด
ฝรัง่ โดยคัมภีรอ์านสิงส์นีจ้ะพบแพรห่ลาย
ทั่วไป และเนื้อความคล้ายคลึงกันมาก ซึ่ง
เกดิจากการคดัลอกและเผยแพรส่บืตอ่กนั
ไปมา ด้านรูปแบบการใช้ภาษานั้นส่วน
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มากจะเปน็แบบนสิสยั คอืยกภาษาบาลมีา
แล้วแปลเป็นภาษาถิ่นแบบคำาต่อคำา และ
บางส่วนเป็นแบบโวหาร คือยกภาษาบาลี
ขึน้เปน็ปฐมบท แลว้ดำาเนนิเรือ่งเปน็โวหาร
ภาษาถิ่น โดยมีอนุภาคหรือเน้ือความใน
ลักษณะเดียวกัน คือการปรารภเหตุก่อน
ที่พระพุทธเจ้าจะแสดงพระธรรมเทศนา
ว่าด้วยเรื่องอานิสงส์ และการสโมธาน 
คือสรุปว่าบุคคลในอดีตชาตินั้นได้กลับ
มาเกิดเป็นใครในสมัยพุทธกาล...” (ดิเรก 
อินจันทร์, 2560: 1) 

 ทัง้นีค้มัภรีอ์านสิงสพ์ระภกิษจุะ
นำามาเทศนาเมื่อทายกทายิกา ได้มาถวาย
ทานหรือทำาบุญในโอกาสนั้นๆ นอกจาก
สำานวนแบบลา้นชา้งหรอืลาวแลว้ ยงัพบวา่
มีสำานวนแบบภาคกลางอีกด้วย ดังใน
คัมภีร์อานิสงส์สำานวนหน่ึง ปริวรรต
โดยจิตติิ งามศัพท์ และคณะ ให้ราย
ละเอียดโดยสรุปว่า ผู้ที่เป็นแบบอย่าง
การสร้างตู้พระธรรมในอดีต คือ พระสารี
บุตร เมื่อครั้งท่านเกิดในศาสนาของพระ
ปุสสสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงได้ไปเกิดเป็น
พระเจา้จกัรพรรด ิมปีราสาท 84,000 แหง่ 
มีความวิจิตรพิสดารคล้ายวิมานเวชยันต์
ของพระอินทร์ ขณะที่พระพุทธเจ้า ได้
ตรัสพระธรรมเทศนาว่า ผู้สร้างตู้พระ
ธรรม จะเป็นชนชั้นใดในสังคมก็ตาม เมื่อ
มีจิตเลื่อมใส สร้างตู้พระธรรม จะได้รับ
อานิสงส์อันมาก ก่อนตายก็จะประกอบ
ไปด้วยสติมั่นคงไม่หลงลืมในบุญดังกล่าว 
ย่อมได้ไปสุคติภพ เดินทางชมทิพยสมบัติ

ด้วยราชรถทองคำาประดับด้วยแก้ว 7 
ประการ หรอืจะไดเ้กดิเปน็พญาจกัรพรรดิ
ราช เป็นใหญ่ในทวีปทั้งส่ี มีทวีปสองพัน
เป็นบริวาร พร้อมด้วยรัตนะ 7 ประการ 
มีช้างแก้ว เป็นต้น พร้อมปราสาทที่
ประทับสูง 12 โยชน์ เพียบพร้อมด้วย
บาทบริจาริกาที่สวยงามเหมือนนางฟ้าใน
สวรรค ์คอยบำาเรอใหค้วามสขุ ดว้ยอำานาจ
ผลานิสงส์จากการสร้างตู้ จะได้เป็นพระ
จักรพรรดิ 39 ชาติ เป็นเจ้าประเทศราช
อีกนับไม้ถ้วน มีสมบัติมหาศาล พลช้าง 
พลม้า ไม่สามารถนับได้ และทรัพย์สมบัติ
ไม่มีวันหมด หรือหากเกิดเป็นเทวดา ก็
เป็นใหญ่กว่าเทวดาทั้งหลาย เกิดเป็น
มนุษย์ก็เป็นใหญ่กว่ามนุษย์ทั้งปวง เมื่อ
พระพทุธเจา้พระองคใ์หมม่าอบุตัขิึน้ กจ็ะ
ได้ฟังธรรมสำาเร็จมรรคผล หรือปรารถนา
เป็นพระพุทธเจ้าก็ย่อมสำาเร็จ ด้วย “....
ผลอานิสงส์ท่ีได้สร้างตู้น้ันจะอุปถัมภ์ค้ำาชู
ให้มีปัญญาไว้ซึ่งพระไตรปฎก...” (บุญชู 
ภูศรี, 2562: 21-22) 

 ความเชื่อจากคัมภีร์อานิสงส์ 
ซ่ึงพระภิกษุใช้เทศนานี้คงเป็นส่วนหนึ่ง
ในโลกทัศน์ความรับรู้ของพุทธศาสนิกชน
เป็นอย่างมาก การสร้างตู้พระธรรม หรือ
อุปกรณ์ธรรมบูชาทั้งหลายจึงประสบ
ผลสำาเร็จ และได้รับความนิยมอย่างยิ่ง 
เนื่องจากถือว่าได้บุญกุศลมาก นอกจาก
ขอให้ไม่ไปตกอบายทั้งส่ี และเป็นปัจจัย
ให้ถึงพระนิพพาน ดังที่กล่าวข้างต้นแล้ว 
ยังมีความปรารถนาอื่นๆ อีก เช่น จารึก
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ตู้พระธรรมขาหมู กระจก ลายรดน้ำา วัด
ศรีอบุลรตันาราม เขยีนวา่ “...ขอข้าสขุสม
หวังหกหองสวรรค์เฮย สมบัติ์อย่ารู้เส
ร้าสิบร้อยพรรปี...” (นายปกรณ์ ปุกหุต 
ผูอ้า่น) ซึง่สอดคลอ้งกับคมัภรีอ์านสิงส ์คอื 
ให้ไปเกิดในสวรรค์ทั้ง 6 ชั้น และมีสมบัติ
มั่งคั่งเป็นหมื่นๆ ปี จารึกตู้พระธรรมขา
หมู ลายรดน้ำา วัดสิงห์ท่า เขียนว่า “...ขอ
ให้ถึงสุคสามประการ นิพาน เป็นที่แล้ว
ก็ข้าเทิญ...” (นายปกรณ์ ปุกหุต ผู้อ่าน) 
สุข 3 ประการ คือ สุขในโลกมนุษย์ สุข
ในสวรรค์ และสุขในนิพพาน อันเป็นบรม
สุข เป็นคำาปรารถนาท่ีได้รับความนิยม
มาก ปรากฏในการสรา้งคมัภรีใ์บลาน และ
พระพุทธรูปต่างๆ บ้างก็มีความปรารถนา
อย่างเรียบง่ายมาก เช่น จารึกตู้พระธรรม
ขาหม ูกระจก วดัมณวีนาราม เขยีนวา่ “...
ภายครั้งหน้าพู้น ขอให้ผู้ข้าท้ังหลายม้ม
ทุกข์...” (นายธนายุทธ อุ่นศรี ผู้อ่าน) คือ 
ปรารถนาให้พ้นจากความทุกข์ท้งหลาย 

 นอกจากนีก้ย็งัมคีวามปรารถนา
ให้ได้ไปเกิดในศาสนาของพระศรีอาริย์ 
เช่น จารึกตู้พระธรรมขาหมู กระจก ลาย
ฉลปุดทอง วดับา้นแขม เขยีนวา่ “...ขอให้
หายบาปหายกำา ขอให้เถิงนิพานก็ข้าเทิ้น 
ขอใหพ้บสาสนาพระสอีะรยิะเมตไตยกข็า้
เทิ้น...” (นายณัฐพงค์ มั่นคง ผู้อ่าน) และ
เพื่อเป็นที่ระลึก ตลอดถึงอุทิศผลบุญแก่
ตนหรือญาติพี่น้อง เช่น จารึกตู้พระธรรม
ขาหมู ลายรดน้ำา วัดนาคำาใหญ่ เขียนว่า 
“...ไว้เปนที่ระฤกในพระพุทธสาสนา ขอ

กุศลผลบุญอันนี้ จงมีแก่ข้าพเจ้าทังสอง 
ตลอดทังพิน้องลูกหลานชั่วกาลนานก็ข้า
เทอญ...” (นายปกรณ์ ปุกหุต ผู้อ่าน) ที่
กล่าวยกตัวอย่างมานี้ จะเห็นได้ว่าความ
เชื่อความศรัทธาในพระพุทธศาสนาผ่าน
คัมภีร์ใบลาน มีผลอย่างมากต่อโลกทัศน์
ของพุทธศาสนิกชน เป็นเหตุปัจจัยให้มี
การสร้างตู้พระธรรมขึ้นเป็นจำานวนมาก
อย่างสำาคัญ 

บทสรุป
 จารกึตูพ้ระธรรมทีพ่บในจงัหวดั
อุบลราชธานี และยโสธร ศึกษาจาก
ตัวอย่างข้อมูลจำานวน 17 ใบ ในด้าน
โครงสร้างของจารึกมีรูปแบบคล้ายคลึง
กัน แบ่งเป็น ส่วนที่หนึ่ง ได้แก่ วัน
เดือนปีในการสร้าง ส่วนที่สอง กล่าวถึง
ผู้สร้าง ส่วนที่สามกล่าวถึง กิจกรรม คำา
ปรารถนาต่างๆ จารึกด้วยอักษรธรรม
อีสาน อักษรไทยน้อย อักษรไทย ระบุ
ศักราชการสร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2406-2480 
คำาปริวรรตและคำาอ่านจารึก สะท้อนให้
เห็นสารัตถะท้องถิ่นจากข้อมูลในจารึก
ตู้พระธรรม ได้แก่ บทบาทของกลุ่มช่างที่
สรา้งตูพ้ระธรรมในพืน้ที ่อนัสอดคลอ้งกบั
ความเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธ
ศาสนา ขณะที่ผู้อุปถัมภ์การสร้างตู้มา
จากทุกชนชั้นในสังคม ผ่านความเชื่อ
เรื่องอานิสงส์การสร้างวัตถุทานตามหลัก
พระพุทธศาสนา การสร้างตู้พระธรรมมี
ความเปล่ียนแปลงจากบริบทที่เปล่ียนไป 



ÇÒÃÊÒÃÇÔ¶Õ·ÃÃÈ¹�ÈÔÅ»ÐáÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁ : »‚·Õè 1 ©ºÑº·Õè 3 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹-¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2564
Journal of Art and Culture Perspectives : Vol.1 No.3 September-December 202146

คือ จากหีบพระธรรม มาเป็นตู้พระธรรม
ลายรดน้ำา และปรับมาเป็นตู้พระธรรม
กระจก หากทั้งหมดก็ยังคงสะท้อนคุณค่า
ผ่านความปรารถนาที่จารึกระบุไว้ ถึงการ
บรรลุพระนิพพาน และเสวยทิพยสมบัติ
ในชาติภพหน้า 

 1. ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
ผู้สนใจในประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน โบราณ
วัตถุ ศิลปวัตถุ ควรนำาข้อมูลท่ีนำาเสนอ 
ไปศึกษาในประเด็นที่ลึกซึ้งขึ้น เช่น กลุ่ม
สกลุชา่งสร้างตูพ้ระธรรมในทอ้งถิน่ คมัภรี์
อานสิงสส์ำานวนตา่งๆ ทีส่มัพนัธก์ารสรา้งตู้
พระธรรม และประวัติบุคคลผู้สร้างตู้พระ
ธรรม เป็นต้น ซึ่งการศึกษานี้ ได้วิเคราะห์
เพียงสังเขป และบางตัวอย่างเท่านั้น 

 2. ข้อเสนอแนะในการศึกษา
ครั้งต่อไป ควรจะมีการขยายการศึกษา
ค้นคว้าวิจัยในประเด็นจารึกตู้พระธรรม

ในพื้นท่ีจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัด
ยโสธรเพิ่มเติมเน่ืองจากน่าจะยังคงมีอีก
มากที่ยังสำารวจไม่พบ อีกทั้งควรกระตุ้น
ใหภ้าคสว่นในจงัหวดัอืน่ๆ ริเ่ริม่การสำารวจ
ด้วยเช่นกัน ซึ่งคณะผู้เขียนเห็นด้วยใน
ข้อเสนอของ บุญชู ภูศรี ในการสำารวจ
จัดเก็บ โดยแบ่งตามพื้นที่ในแต่ละจังหวัด 
และอาจขยายไปถึงเอกสารจารึกทุก
ประเภท (บุญชู ภูศรี, 2562: 160) อีก
ประการหนึ่งนอกจากการได้ศึกษาเพื่อได้
ประเด็นข้อมูลประวัติศาสตร์ท้องถิ่นให้
มากยิ่งขึ้นแล้ว ควรจะส่งเสริมให้ชุมชน 
และวัดต่างๆ ตระหนักในการอนุรักษ์
ตู้พระธรรม หีบพระธรรม ภายในวัดวา
อาราม รับทราบถึงความสำาคัญ และ
ปกป้องให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น จากภัยต่างๆ 
เช่น การโจรกรรม ความสูญสลายจาก
ธรรมชาติ เป็นต้น 
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