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กิตตกิรรมประกาศ 

รายงานการศึกษาอิสระน้ีสําเร็จสมบูรณไดดวยความกรุณาและความชวยเหลืออยางสูงย่ิงจาก 

อาจารย ดร.สมศรี  ชัยวณิชยา อาจารยที่ปรึกษา ผูใหคําแนะนํา และชวยเหลือช้ีแนะประเด็นตาง ๆ 

ตลอดจนขอบกพรองทั้งปวงอยางอดทนเปนเวลานาน กระทั่งผูศึกษาสามารถเขียนงานไดสําเรจ็ในทีส่ดุ 

อน่ึงขอขอบพระคุณอาจารยมิตต ทรัพยผุด และอาจารย ดร .วรรณพรรธน เรืองทรัพย รวมถึง

คณาจารยหลักสูตรสาขาวิชาประวัติศาสตรทุกทาน ทีไ่ดใหคําแนะนํา และช้ีแนะในสิ่งที่เปนประโยชน

ตอการปรับปรุงงานตลอดมา ตลอดจนคําช้ีแนะและกําลังใจอันงดงามจากอาจารย ดร.วรรณภา  

ชํานาญกิจ เปนที่ซาบซึ้งแกผูศึกษาย่ิงนัก  

ขอกราบนมัสการขอบพระคุณพระเถรานุเถระทุกรูปที่ไดเมตตาอนุเคราะหขอมูล อัน

ประกอบดวย พระครูสิริรัตนานุยุต (กมลรัตน นนฺทสิริ) อดีตรักษาการเจาอาวาสวัดทุงศรีเมือง                 

พระครูอุบลคณาภรณ (อริฺชโย วีระชัย) เจาอาวาสวัดเลียบ  พระครูอุบลคณานุสิฐ (สุนฺทโร สมควร) 

ผูชวยเจาอาวาสวัดสุปฏนารามวรวิหาร พระครูสังฆรักษจันดี สุจนฺโท ผูชวยเจาอาวาสวัดทุงศรีเมือง                  

พระอธิการอุเทน  กลฺยาโณ เจาอาวาสวัดปามณีรัตน พระปลัดสุรพงษ  ฐิตญาโณ รองเจาอาวาส               

วัดปาแสงธรรม หลวงปูพรหมา  ฉินฺนกาโม วัดปามณีรัตน และพระภัชรพงศ ปภสฺสโร วัดมณีวนาราม 

ขอขอบพระคุณผูอนุเคราะหขอมูล ผูใหคําปรึกษา และกําลังใจอันเต็มเปยม ไดแก คุณ

ยุทธนาวรากร  แสงอราม (พี่ปอ) ผูอนุเคราะหเอกสารอันเปนจุดเริ่มตนของงานช้ินน้ี  คุณเชาวนี  

เหล็กกลา (พี่จิ๊บ) ภัณฑารักษพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อุบลราชธานี  คุณมีชัย  แตสุจริยา (ลุงเถา)  

ผศ.ดร.อภิลักษณ  เกษมผลกูล คณบดีคณะศิลปศาสตร ม.มหิดล  ผศ. ร.อ.วราวุธ ผลานันต ผศ.ดร.

ชาญชัย คงเพียรธรรม  อาจารยดร.ต๊ิก แสนบุญ   อาจารย ดร.ปภัสสร เธียรปญญา  อาจารยสุริยา 

โชคสวัสด์ิ  คุณนลินี ธนสันติ  คุณภูษณิศา  นวลสกุล  คุณอรดี ศิริบูรณพิพัฒนา และคุณพงศธร                     

แฝงเมืองครุฑ  อน่ึงขอขอบพระคุณแหลงขอมูลตาง ๆ ที่อนุเคราะหขอมูลจนทํางานลุลวง ไดแก หอ

จดหมายเหตุแหงชาติกรุงเทพฯ  หอจดหมายเหตุแหงชาติอุบลฯ  งานขอมูลทองถ่ิน สํานักวิทยบริการ 

ม.อุบลฯ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อุบลราชธานี หองสมุดโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค  หองสมุด

โรงเรียน  ลือคําหาญวารินชําราบ  ศูนยการเรียนรูแบบพึ่งตนเอง คณะศิลปศาสตร ม.อุบลฯ  และราน

ทรายขาว  

  สุดทายน้ีผูศึกษาขอขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัว โดยเฉพาะ ผศ. ดร.ชริดา            

ปุกหุตที่สนับสนุนคาใชจายในการศึกษาครั้งน้ี ตลอดจนไมตรีจิตของครอบครัวศิริพานิช ที่ใหการดูแลผู

ศึกษาเปนอยางดีในการคนควาเอกสาร ณ หอจดหมายเหตุแหงชาติ  อน่ึงขอขอบคุณนายธนพนธ 

รงรอง เพื่อนสนิทของผูศึกษาที่ใหคําปรึกษา ช้ีแนะ และกําลังใจมาโดยมิขาด เหนือสิ่งใดคุณประโยชน

อันพึงมีจากงานศึกษาน้ี ผูศึกษาขอนอมอุทิศถวายแด ทานพระครูวิโรจนรัตโนบล (รอด นนฺตโร สมจิต) 
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พระมหาเถระผูเปน “สังฆรัตนะ” อันโชติชวงแหงเมืองอุบลราชธานี ตลอดถึงพระมหาเถระบูรพาจารย

ทุกรูปของเมืองอุบลราชธานี เทอญ 
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5414401962 : หลักสูตรสาขาวิชาประวัติศาสตร คณะศิลปศาสตร : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

คําสําคัญ : สถานภาพความรู / พระสงฆ / หนังสือ /พระครูวิโรจนรัตโนบล (รอด นนฺตโร)  

ปกรณ  ปุกหุต 

สถานภาพความรูเกี่ยวกบัพระครูวิโรจนรัตโนบล (รอด นนฺตโร) พ.ศ. 2486 - 2549 

อาจารยทีป่รึกษา  : อาจารย ดร.สมศรี ชัยวณิชยา  

 รายงานน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสถานภาพความรู เกี่ยวกับพระครูวิโรจนรัตโนบล         

(รอด นนฺตโร) พ.ศ. 2486 – 2549 จากความสําคัญของหนังสือ และเอกสารที่เกี่ยวของกับพระครู

วิโรจนรัตโนบล ซึ่งพบเปนจํานวนมาก และนําเสนอขอมูลของทานอยางหลากหลาย ทั้งในแงชีวประวัติ 

บทบาทในดานตาง ๆ โดยที่ทานเปนพระสงฆที่มีบทบาทสําคัญในเหตุการณสําคัญตาง ๆ เชน การ

ปฏิสังขรณพระธาตุพนม 

ผลการศึกษาพบวา  สถานภาพความรูเกี่ยวกับพระครูวิโรจนรัตโนบลสามารถแบงการศึกษา

ออกเปนสองประการ กลาวคือ ประการท่ีหน่ึง การรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของกับพระครูวิโรจน     

รัตโนบล ต้ังแต พ.ศ. 2486 – 2549 จําแนกออกเปนหกชวงเวลา พบวาหนังสือเกี่ยวกับพระครูวิโรจน

รัตโนบลใหรายละเอียดสวนใหญเปนลักษณะชีวประวัติ และมีการนําเสนอที่แตกตางกันตามบริบท

เวลา ประการท่ีสอง การแบงประเภทและวิเคราะหเอกสารที่เกี่ยวของกับพระครูวิโรจนรัตโนบล  แบง

ประเภทตามชวงเวลา เชนเดียวกันประการแรก พบวาชวงเวลาที่หนังสือมีการตีพิมพเผยแพรมากที่สุด

คือ หนังสือระหวาง พ.ศ. 2540 – 2549 โดยมีจํานวนหนังสือเลมหลัก 4 เลม หนังสือเลมรอง 28 เลม 

ทั้งน้ีเพราะบริบทการตีพิมพหนังสือเกี่ยวกับพระครูวิโรจนฯ มีหลายเรื่องที่เกิดไลเลี่ยกัน คือ การฟนฟู

ประเพณีนกหัสดีลิงค และประเพณีแหเทียนพรรษา ซึ่งยกยองทานในเรื่องของงานชาง สวนการ

วิเคราะหเอกสาร พบวาสามารถแบงขอมูลที่พบเปนสามประเด็นหลัก ๆ คือ  การบูรณะพระธาตุพนม 

การนวกรรม (งานชาง) และวิทยาคม ที่สุดแลวการศึกษาสถานภาพน้ีทําใหพบองคความรูตาง ๆ 

เกี่ยวกับพระครูวิโรจนฯ ที่สัมพันธกับประวัติศาสตรในชวงเวลาตาง ๆ ที่สะทอนบทบาทสําคัญของ    

พระครูวิโรจนรัตโนบลออกมาในสามประเด็น และสอดคลองกับชวงเวลาของยุคสมัยที่มีผลตอการผลติ

หนังสือ ซึ่งคงจะชวยเติมเต็มขอมูลประวัติศาสตรอุบลราชธานีไดเปนอยางดี 

            

หลักสูตรสาขาวิชาประวัติศาสตร คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปการศึกษา 2557 

ลายมือช่ือนักศึกษา…………………………………………………………………………………………………………………… 

ลายมือช่ืออาจารยที่ปรึกษา………………………………………………………………………………………………………..  
 



ง 
 

สารบัญ 

       

หนา 

กิตติกรรมประกาศ         ก 

บทคัดยอ          ค 

สารบัญ           ง   

สารบัญตาราง          ฉ 

สารบัญภาพ          ช 

บทที่ 

1. บทนํา         1  

1.1 ที่มาและความสําคัญของการศึกษา      1  

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา      8 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา............................................................................... ............8 

1.4 ระเบียบวิธีการศึกษา       8 

1.5 ผลที่คาดวาจะไดรับ       8 

1.6 แหลงคนควาขอมูล       8 

 2. การรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของกับพระครูวิโรจนรัตโนบล...........................................9

       

      2.1 การจําแนกประเภทของเอกสาร                9  

  2.1.1  หนังสือระหวาง พ.ศ. 2486 – 2495.........................................................10  

  2.1.2  หนังสือระหวาง พ.ศ. 2505 – 2514............................................... .........15  

  2.1.3  หนังสือระหวาง พ.ศ. 2518 – 2522..........................................................16 

  2.1.4  หนังสือระหวาง พ.ศ. 2525 – 2529..........................................................16  

  2.1.5  หนังสือระหวาง พ.ศ. 2530 – 2539 ...........................................................17  



จ 
 

  2.1.6  หนังสือระหวาง พ.ศ. 2540 – 2549........................................................21  

 3. การแบงประเภทและวิเคราะหเอกสารที่เกี่ยวของกับพระครูวิโรจนรัตโนบล   

 พ.ศ. 2486 – 2549………………………………………………………………………………………………24 

3.1 การแบงประเภทหนังสือ......................................................................................24 

 3.1.1 หนังสือระหวาง พ.ศ. 2486 – 2495........................................................24  

 3.1.2  หนังสือระหวาง พ.ศ. 2505 – 2514......................................................28  

 3.1.3  หนังสือระหวาง พ.ศ. 2518 – 2522………………………………….…………..30  

 3.1.4  หนังสือระหวาง พ.ศ. 2525 – 2529……………………………………..………..31  

 3.1.5  หนังสือระหวาง พ.ศ. 2530 – 2539………………………………………………32  

 3.1.6  หนังสือระหวาง พ.ศ. 2540 – 2549……………………………………………...37  

3.2 การแบงและวิเคราะหเน้ือหาเอกสารที่เกี่ยวของกับพระครูวิโรจนรัตโนบล.......39 

 3.2.1  การบูรณะพระธาตุพนม..........................................................................39  

 3.2.2  การนวกรรม (งานชาง)............................................................................59  

 2.2.3  วิทยาคม..................................................................................................80  

4. สรุป...............................................................................................................................92  

บรรณานุกรม………………………………………………………………………………………………………98  

ภาคผนวก…………………………………………………………………………………………………………107  

ประวัติผูศึกษา..................................................................................................................117 

 

 

 

 

 



ฉ 
 

สารบัญตาราง 

ตารางที่                   หนา 

1. หนังสือระหวาง พ.ศ. 2486 - 2495      24 

2. หนังสือระหวาง พ.ศ. 2505 – 2514............................................................................. ......28 

3. หนังสือระหวาง พ.ศ. 2518 – 2522....................................................................................30 

4. หนังสือระหวาง พ.ศ. 2525 – 2529................................................................................... 32 

5. หนังสือระหวาง พ.ศ. 2530 – 2539....................................................................................33 

6. หนังสือระหวาง พ.ศ. 2540 – 2549…………………………..…………………………………………….37  

7. เปรียบเทียบสาระขอมูลจากหนังสืออุรังคนิทาน ประวัติศาสตรอีสาน     

และยอดนิยมที่อุบลราชธานี……………………………………………………………………………………..48  

8. สาระขอมูลจากบทความ ธาตุพนม ทรากพัง ศรัทธาอันมีชีวิต............................................57  

9. ผลงานการสราง และปฏิสังขรณของพระครูวิโรจนรัตโนบล...............................................64  

10. รายนามสกุลชางพระครูวิโรจน............................................................................................77  

11. วัตถุมงคลของพระครูวิโรจนรัตโนบล...................................................................................84   

12. หนังสือเกี่ยวกับพระครูวิโรจนรัตโนบลทั้งหกชวงเวลา.........................................................93 

13. สาระประเด็นหลักจากเน้ือหาในหนังสือเกี่ยวกับพระครูวิโรจนรัตโนบล.............................95 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



ช 
 

สารบัญภาพ 

ภาพที่                   หนา 

1. รูปถายพระครูวิโรจนรัตโนบล เมื่ออายุ 80 ป พรอมพัดยศประจําตําแหนงที่      

ไดรับพระราชทาน……………………………………………………………………………………………………3 

2. ผลงานการปฏิสังขรณที่เปนที่รูจักกันดีของพระครูวิโรจนฯ คือ พระธาตุพนมองคเดิม                  

ในภาพคือพระธาตุพนมหลังการปฏิสังขรณของพระครูวิโรจนฯ   5 

3. หนังสือประวัติศาสตรอีสาน..................................................................................................18 

4. หนังสืออุรังคนิทาน...............................................................................................................19 

5. บรรยากาศงานศพ ของพระเถระผูใหญ เขาใจวาเปนงานพระราชทาน      

เพลิงศพ และฌาปนกิจศพพระมหาเถระที่วัดศรีทอง เมืองอุบลฯ พ.ศ. 2486.................25 

6. โกศเงินบรรจุอัฐิธาตุพระครูวิโรจนรัตโนบล ฝมือชางสาย  สุนทราวงษ..............................27 

7. พระมหาเถระนักการศึกษาของวัดมณีวนาราม และวัดทุงศรีเมือง.....................................28 

8. พระครูสิริรัตนานุยุต (กมลรัตน  นนฺทสิริ เผาผม, ดร.)........................................................29 

9. ภาพซากปรักหักพังของพระธาตุพนม.................................................................................30 

10. เติม วิภาคยพจนกิจ  ผูเขียน “ประวัติศาสตรอีสาน”.........................................................34 

11. ภาพวาดพระเถระทั้งสามดําริในการซอมพระธาตุพนม.....................................................43 

12. ภาพวาดพระอริยวงศาจารยฯ ปฐมเจาอาวาสของวัดทุงศรีเมือง.......................................62 

13. พระอุโบสถวัดสุปฏนาราม ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2479............................................................68 

14. จิตรกรรมเสาไมคํ้ายันข่ือหอพระบาท................................................................................71 

15. พระพุทธสัพพัญูเจา........................................................................................................73 

16. พระเหลาเทพนิมิต วัดพระเหลาเทพนิมิต อ.พนา จ.อํานาจเจริญ....................................75 

17. เหรียญพระครูวิโรจนรัตโนบล ป พ.ศ. 2483.....................................................................88 

 

 

 

 

 

 



1 
 

บทที่ 1  

บทนํา  

1.1 ท่ีมาและความสําคัญของการศึกษา 

 พระครูวิโรจนรัตโนบล (รอด นนฺตโร)  เปนพระเถระรูปสําคัญของเมืองอุบลราชธานี                  

ทานเกิดเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2397  ที่เมืองอุบลราชธานี  ทานไดดํารงตําแหนงเจาอาวาสวัดทุง

ศรีเมือง อันเปนวัดเกาแก  และมีความสําคัญของเมืองอุบลราชธานีในฐานะวัดที่เปนสํานักการศึกษา  

และที่พํานักของ “หลักคํา”  หรือสังฆปาโมกขเมืองอุบลฯ ต้ังแตยุคปลายรัชกาลที่ 3  ในป พ.ศ. 2447 

ไดรับพระราชทานสมณศักด์ิในราชทินนามที่ พระครูวิโรจนรัตโนบล  และเปนเจาคณะใหญเมือง

อุบลราชธานี  ปกครองคณะสงฆทั้งจังหวัดในป พ.ศ. 2446   พระครูวิโรจนรัตโนบลมีช่ือเสียงในฐานะ 

“บรมครูชางศิลปของเมืองอุบลราชธานี”  เน่ืองจากทานเปน “พระชาง”  ที่มีความชํานาญในการ 

“นวกรรม”  หรือการกอสรางในแทบทุกรูปแบบ  ไมวาจะเปนจะชางปน  ชางเขียน  ชางหลอ  เปนตน  

วัดทุงศรีเมืองในยุคการปกครองของทานจึงมีสภาพเปนแหลงศึกษาความรูของกุลบุตรอยางสําคัญ   

 นอกจากเปนพระเถระผูชํานาญการนวกรรม และสังฆปาโมกขผูปกครองคณะสงฆแลว                

พระคุณทานยังไดรับการยกยองเปนอยางสูงจากการเปนผูนําในการบูรณะปฏิสังขรณพระธาตุพนม             

ปูชนียวัตถุศูนยกลางความศรัทธาของคนสองฝงโขง  ในป พ.ศ. 2444  จากเหตุการณสําคัญน้ีทําให

ทานมีช่ือเสียงเปนที่รูจักยอมรับ  และตอมาเมื่อเกิดสงครามอินโดจีน เมื่อป พ.ศ. 2483 ฝายราชการ

เห็นวาทานเปน “พระมหาเถระที่มีความขลัง”  จึงใหทหารทั้งหลายเขากราบสักการะเพื่อเปนหลักชัย

ใหพร   นอกจาก น้ี ยัง ไดสร างเหรียญรูป เหมือนของทาน ข้ึน อันไดรับการยกยองในดาน                    

“ความแคลวคลาด”  และเปนที่ตองการในวงการพระเครื่องมาจนถึงทุกวันน้ี  ทานพระครูวิโรจนฯ1 

มรณภาพเมื่อวันที่ 1  ธันวาคม  พ.ศ. 2485 และไดรับการฌาปนกิจเหนือเมรุนกหัสดีลิงค ภายในวัด

ทุงศรีเมือง เมื่อ พ.ศ. 2486 

 จากขอมูลที่กลาวขางตน  จะเห็นไดวาพระครูวิโรจนรัตโนบลเปนบุคคลทองถ่ินที่มี

ความสําคัญในหลากหลายดาน นอกจากคําบอกเลามุขปาฐะทีช่าวเมืองอุบลราชธานีรูจักทานแลว  ยัง

มีงานเขียนที่เกี่ยวกับทานในรูปแบบของชีวประวัติ  และกลาวถึงทานในดานตาง ๆ อยูจํานวนไมนอย  

ซึ่งสวนใหญเปนเอกสารที่เขียนข้ึน  และตีพิมพโดยคนอุบลราชธานีเอง  โดยผูศึกษาไดเคยเสนอ

บทความในรายวิชาประเด็นศึกษาเรื่อง  “บทบาทของพระครูวิโรจนรัตโนบล (รอด  นนฺตโร)  จากกลุม

หนังสือชีวประวัติตนแบบ : ศึกษาจากกลุมหนังสือชีวประวัติพระครูวิโรจนรัตโนบล  เปนงานศึกษา

                                                             
1 ในงานศึกษาน้ี ผูศึกษาไดใช “พระครูวิโรจนฯ”  หมายถึง  “พระครูวิโรจนรัตโนบล” เปนคําเรียกอยางยอ 

เพื่อความสะดวก  
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ชีวประวัติของพระครูวิโรจนฯ จากเอกสารหนังสือ จํานวน  3 เลม  ที่ใหขอมูลของพระครูวิโรจนฯ  

และสรุปไดวาการเขียนชีวประวัติของทานจะใชการอางอิงหนังสือเลมเดิม  แตมีความเปลี่ยนแปลงใน

การเนนขอมูล  และการเพิ่มเติมความสําคัญของพระครูวิโรจนฯ  ตามบริบททางประวัติศาสตร  และ

เวลาที่เปลี่ยนไป  

 จากงานศึกษาน้ี ผู ศึกษาจึงมีความสนใจในการที่จะ “ตอยอด”  การศึกษาดวยการ

ทําการศึกษาเชิงสถานภาพความรู  เน่ืองจากเล็งเห็นวายังไมมีผูใดศึกษาพระครูวิโรจนฯ ในดาน

วิชาการอยางละเอียดมากอน  และจะเปนประโยชนแกผูศึกษาประวัติศาสตรทองถ่ิน  โดยเฉพาะ

ประวัติศาสตรอุบลราชธานี  ผานการศึกษาจากบุคคลสําคัญในทองถ่ินเอง ซึ่งจะสังเกตไดวาในกรณี

ของพระครูวิโรจนรัตโนบลไดมีการเช่ือมโยงความสําคัญของทานที่มาจากอดีตมาสูการใชในเชิง

สัญลักษณในปจจุบัน ไดแก “รางวัลรัตโนบล” ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมอบใหแกผูทรงคุณวุฒิ  

เพื่อเชิดชูเกียรติคุณของผูที่ประกอบคุณงามความดีแกมหาวิทยาลัย และสังคมจนเปนที่ประจักษ  ทั้งน้ี

มีที่มาจากราชทินนามในสมณศักด์ิของพระครูวิโรจนรัตโนบล และพระราชรัตโนบล เจาอาวาสวัด              

ทุ งศรี เมืองรูปที่  4  ทั้ งสองทานถือเปนพระมหาเถระผู ใหญที่ทรงกิตติคุณของเมืองอุบลฯ                     

สภามหาวิทยาลัยจึงไดนําสรอยราชทินนาม  “รัตโนบล” มาต้ังเปนรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติคุณของผูทํา

ความดีเปนที่ประจักษสมควรแกการยกยอง ด่ังเชนพระมหาเถระทั้งสองที่กระทําคุณความดีเปน

ประโยชนตอสวนรวม  ต้ังแตป พ.ศ. 25362 

 ในการศึกษาสถานภาพองคความรูเกี่ยวกับพระครูวิโรจนรัตโนบล ไดใชขอมูลจากหลายแหลง  

ไดแก  หอจดหมายเหตุแหงชาติ  วัดตาง ๆ  หองสมุด ฯลฯ  การศึกษาจะเริ่มต้ังแต ป พ.ศ. 2486              

ซึ่งเปนปแรกที่มีการเผยแพรขอมูลของพระครูวิโรจนฯ  จากการตีพิมพหนังสืองานศพของทานเอง  

และสิ้นสุดในป พ.ศ. 2549  เพื่อใหเอกสารมีความสมบูรณ  และเพียงพอตอการนํามาศึกษา  และได

องคความรูเกี่ยวกับพระครูวิโรจน ฯ ในดานตาง ๆ  เพื่อจะทราบไดวาองคความรูเกี่ยวกับพระครู

วิโรจนรัตโนบลมีสิ่งใดบาง  จากขอมูลในเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดวยเหตุผลดังที่กลาวมา 

การศึกษาสถานภาพองคความรูเกี่ยวกับพระครูวิโรจนรัตโนบลน้ีจึงเปนประโยชนและมีความสําคัญใน

การเติมเต็มองคความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรเมืองอุบลราชธานี  จากการที่ทานเปนผูบทบาทอยาง

สําคัญในหลายประเด็นดังที่กลาวมาแลว  

 

 

                                                             
2ภูษณิศา นวลสกุล. "รายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่ ไดรับรางวัลรัตโนบล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ," 

www.ubu.ac.th/web/files_up/04f2012051814315825.pdf.  20 สิงหาคม, 2557. 
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ภาพที่ 1 รูปถายพระครูวิโรจนรัตโนบล เม่ืออายุ 80 ป พรอมพัดยศประจําตําแหนงเจาคณะจังหวัด 

 

ที่มา : พระครูสังฆรักษจันดี  สุจนฺโท  ผูชวยเจาอาวาสวัดทุงศรีเมือง 

 พระครูวิโรจนรัตโนบล (รอด  นนฺตโร)3  เกิดเมื่อวันพุธ  ข้ึน  5 คํ่า  เดือนย่ี ปเถาะ  จุลศักราช  

1217 (วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2397)  ที่บานแตเกา หมูที่ 1 ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง จังหวัด

อุบลราชธานี  บิดาช่ือบุดดี มารดาช่ือ  กา นามสกุล  สมจิต 

 การศึกษาเบื้องตนไดเรียนวิชาการตาง ๆ จากสํานักราชบรรเทา  อุปสมบทเมื่ออายุได 24  ป  

ณ อุโบสถ (สิม) วัดมณีวนาราม (วัดปานอย) เมืองอุบลราชธานี  เจาอธิการจันลา เจาอาวาสวัด              

มณีวนาราม เปนพระอุปชฌาย พระคํา เปนพระกรรมวาจาจารย พระดีเปนพระอนุสาวนาจารย  ไดรับ

ฉายาวา  “นนฺตโร”  

                                                             
3 ขอมูลชีวประวัติน้ี  ไดรวบรวม และปรับปรุงจากหนังสือที่เก่ียวของ จํานวน 2 เลม คือ หนังสือเรื่อง              

ทาวฮุงหรือเจือง สมเด็ดพระมหาวีรวงส  สังคนายก พิมพเปนที่ระลึก ไนงานพระราชทานเพลิงสพ พระสาสนดิลก       
(ชิตเสโน  เสน) พระครูวิโรจน  (นนฺตโร  รอด)  และไนงานชาปนะกิจสพ  พระมหารัตน รฏฐปาโล  กับ พระอาจารย
เสาร  กนฺตสีโล ที่ จังหวัดอุบลราชธานี 10–16 เมสายน 2486 และหนังสือ ประวัติ วัดทุงศรีเมือง อ.เมือง จ.
อุบลราชธานี  เรียบเรียงโดยพระสําลี  ทิฏฐธมฺโม  (นันตะบุตร)  และคณะ พิมพเม่ือป พ.ศ. 2546. 
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 กิตติคุณของพระครูวิโรจนรัตโนบล  หลังจากมาพํานักอยูที่วัดทุงศรีเมือง  เมื่อเจาอาวาสรูป

กอนมรณภาพ  ไดดํารงตําแหนงเปนเจาอาวาสสืบแทน นอกจากน้ีทานยังมีตําแหนงหนาที่ทางการ

ปกครองคณะสงฆที่ทานไดรับมีดังน้ี 

 พ.ศ. 2434            ไดรับการแตงต้ังเปนเจาคณะแขวงอุดร  (เจาคณะอําเภออุตตรุปร

    นิคม คือ อําเภอมวงสามสิบ)  และไดรับพระราชทานสมณศักด์ิใน

    ตําแหนงที่  “พระครูอุดรพิทักษคณะเดช” 

 พ.ศ.  2446  ไดรับการแตงต้ังเปนเจาคณะจังหวัดอุบลราชธานี4 

 พ.ศ. 2447  ไดรับพระราชทานเลื่อนสมณศักด์ิในราชทินนามที่    

    “พระครูวิโรจนรัตโนบล”5 

 พ.ศ. 2470  ไดรับการยกฐานะข้ึนเปน เจาคณะจังหวัด “กิตติมศักด์ิ”6 

 

                                                             
4กิตติรัตน สีหบัณฑ วิเคราะหวา การที่ทานไดรับการยกฐานะเปนเจาคณะจังหวัดเปนเพราะการพิจารณา

วา ตองเปนพระสงฆผูใหญที่เปนที่เคารพนับถือของพระสงฆและญาติโยมในเมืองน้ัน ๆ เพราะจะเปนการงายตอการ
จัดระบบการปกครองคณะสงฆโดยสวนกลาง ดูเพิ่มเติมใน กิติรัตน  สีหบัณฑ, “การรวมคณะสงฆอีสานเขากับคณะ
สงฆไทย พ .ศ . 2434 – พ.ศ .  2468,” ( วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  คณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2533), 61 - 62. 

5ปรากฏหลักฐานในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 21 ตอน 40 (1 มกราคม 2447) เรื่อง “พระราชทานสัญญา

บัตรพระสงฆฝายไทยแลฝายจีนญวน” วา “ 2 ใหพระครูรอด เจาคณะแขวงวัดทุง เปนพระครูวิโรจนรัตโนบล ที่

สังฆปาโมกขเจาคณะใหญเมืองอุบลราชธานี”  ซ่ึงแตเดิมทางราชการจะถวายสมณศักดิ์ใหทานในราชทินนามที่ “พระ

ครูบริรักษคณาจารย” แตไดมีการเปล่ียนแปลงในภายหลังกอนการถวายสมณศักดิ์ ดูเพิ่มเติมใน บาญชีพระสงฆที่

สมควรไดรับพระราชทานสัญญาบัตร ศก 123 ราชทินนามน้ีมีความสําคัญเพราะเปนตําแหนงสมณศักดิ์ที่

พระราชทานเฉพาะเมืองอุบลราชธานี  “วิโรจนรัตโนบล” มีความหมายถึง พระสงฆผูเปนดั่งดวงแกวอันโชติชวงแหง

อุบล (เมืองอุบลฯ คือพระเถระที่มีกิตติคุณ หรือจริยาวัตรที่งดงามดวยศีลาธิคุณ) ปจจุบันเหลือราชทินนามน้ี ใน

ตําแหนง พระราชาคณะชั้นสามัญที่ “พระวิโรจนรัตโนบล” และพระครูชั้นสัญญาบัตรที่ “พระครูไพโรจนรัตโนบล” 

นอกจากน้ียังมีสมณศักดิ์ที่เก่ียวของอีก 2 ตําแหนง คือ พระราชาคณะชั้นราชที่ “พระราชรัตโนบล”กับ พระราชา

คณะชั้นสามัญที“่พระเมธีรัตโนบล”  
6เน่ืองจากปญหาระหวางมหานิกายกับธรรมยุต ิดูเพิ่มเติมใน ปรีชา พิณทอง, “การศึกษาของคณะสงฆเมือง

อุบลราชธานี,”  ใน กิ่งธรรม โดยเสด็จพระราชกุศลในการออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมเสนานี (กิ่ง 
มหปฺผลเถร) ณ เมรุวัดมณีวนาราม ในเมือง อุบลราชธานี 15 ธันวาคม 2538, พระเทพประสิทธิมนต , 
บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพชวนพิมพ, 2538), หนา 174 – 180.  
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ภาพที่ 2 ผลงานการปฏิสังขรณที่เปนรูจักกันดีของพระครูวิโรจนฯ คือ พระธาตุพนมองคเดิม ในภาพคือพระธาตุพนม

หลังการปฏิสังขรณของพระครูวิโรจนฯ พ.ศ. 2444 รูปถายป พ.ศ. 2449 

 

  ที่มา : เพจกลางทุงมหาวิทยาลัย klang Thung University https://www.facebook.com/ktu.in.th 

           พระครูวิโรจนรัตโนบล  มีความชํานาญในการนวกรรม  (การกอสราง)  ไดสราง  และ

ปฏิสังขรณ ปูชนียสถาน  ปูชนียวัตถุไวมากมาย  ที่สําคัญคือ  การปฏิสังขรณพระธาตุพนม  เมื่อป พ.ศ. 

2444  นอกจากน้ียังเปนผูที่ชาวเมืองใหความเคารพศรัทธาในปฏิปทาของทานเปนอยางมาก    เมื่อเกิด

สงครามอินโดจีน ในป พ.ศ. 2483  ราชการไดมาขอใหทานเปนผูประสาทพรแกทหาร  และสราง

เหรียญรูปเหมือนของทานข้ึนซึ่งไดรับความนิยมมาจนถึงทุกวันน้ี  

  พระครูวิโรจนรัตโนบล  (รอด นนฺตโร)  มรณภาพเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2485 สิริอายุได 

88 ป 64 พรรษา บริหารการคณะสงฆเมืองอุบลราชธานี รวม 37 ป สรีระสังขารของทานไดถูก

ฌาปนกิจในชวงวันที่ 10 – 16 เมษายน  พ.ศ.  2486  เหนือเมรุนกหัสดีลิงค  ภายในวัดทุงศรีเมือง  

หลังจากน้ันในป พ.ศ.  2492 – 2493 ไดมีการสรางเจดียบรรจุอัฐิธาตุทานไวหลังหอพระบาท7  วัดทุง

ศรีเมือง  โดยการนําของคณะศิษยานุศิษยทั้งบรรพชิต  และฆราวาส  

                                                             
7 หอพระบาท หรือ “หอพระพุทธบาท” เปนสิม (อุโบสถ) ของวัดทุงศรีเมือง อันเปนที่ประดิษฐานรอยพระ

พุทธบาทคูบานคูเมือง อีกทั้งมี “ฮูปแตม”  จิตรกรรมฝาผนังสมัยปลายรัชกาลที่ 3  ตลอดจนเปนที่ประดิษฐานรูป
เหมือนของพระครูวิโรจนฯ องคแรกของเมืองอุบลราชธานีอีกดวยดวย 
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การทบทวนวรรณกรรมในการศึกษาน้ี ไดแก  หนังสือเรื่อง  ทาวฮุงหรือเจือง8 สมเด็ดพระ

มหาวีรวงส  สังคนายก  พิมพเปนที่ระลึกไนงานพระราชทานเพลิงสพ  พระสาสนดิลก  (ชิตเสโน  เสน) 

พระครูวิโรจน (นนฺตโร รอด)  และไนงานชาปนะกิจสพ  พระมหารัตน รฏฐปาโล  กับ  พระอาจารย

เสาร  กนฺตสีโล  ที่จังหวัดอุบลราชธานี 10 – 16  เมสายน, 2486 เปนเอกสารสําคัญที่ถือไดวา

ชีวประวัติของพระครูวิโรจนรัตโนบลไดเผยแพรเปนครั้งแรก  เน่ืองจากเปนการตีพิมพในงาน

พระราชทานเพลิงศพของพระคุณทานเอง  โดยเขาใจวาสมเด็จพระมหาวีรวงศ  (ติสฺโส  อวน)  เปน               

ผูเรียบเรียงประวัติข้ึน  และถือไดวาเปนขอมูลเกาที่สุดในการใชศึกษาชีวประวัติของพระครูวิโรจน               

รัตโนบล  

ประวัติศาสตรอีสาน9  ของเติม วิภาคยพจนกิจ เปนหนังสือที่ใหขอมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร

ของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยางครอบคลุม  และใหรายละเอียดชีวประวัติของพระครูวิโรจน               

รัตโนบล (รอด นนฺตโร)  ในสวนหน่ึงที่ไดรับความนิยมมากจนมีการนําไปตีพิมพซ้ําในหนังสือเรื่องอื่น ๆ 

จํานวนมาก  จึงถือเปนขอมูลสําคัญที่จะใหขอมูลของพระครูวิโรจนรัตโนบลทั้งในดานชีวประวัติ  และ

บริบททางประวัติศาสตรได  

วิทยานิพนธเรื่อง “การรวมคณะสงฆอีสานเขากับคณะสงฆไทย พ.ศ. 2434 – 2468” ของ              

กิติรัตน  สีหบัณฑ เปนการศึกษาคนควาที่สําคัญเกี่ยวกับการขยายนโยบายการปกครองคณะสงฆจาก

สวนกลาง ใหดึงคณะสงฆอีสานเปนสวนหน่ึงผานกระบวนการตาง ๆ กับคณะสงฆสวนกลาง โดยแบง

เวลาการศึกษาออกเปนสองชวง  คือ พ.ศ. 2434 – 2450  และ พ.ศ. 2451 – 2468 วิทยานิพนธเลมน้ี

ใหขอมูลบริบทเกี่ยวกับการคณะสงฆทองถ่ินอุบลราชธานีในระยะเวลาดังกลาวไมนอย  อันเปนสาเหตุ

ที่ทําใหองคคณะสงฆสวนกลางสามารถควบคณะสงฆทองถ่ินไดในป พ.ศ. 246810  

“อุบลราชธานีในอดีต (2335 – 2475)”  ของระลึก ธานี  งานศึกษาเมืองอุบลราชธานีจาก

เอกสารช้ันตน  และช้ันรอง  ตามวิธีการทางประวัติศาสตร  ใหขอมูล  4 ดาน  คือ  1) การกําเนิดเมือง

อุบลราชธานี 2) อุบลราชธานีในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน 3) อุบลราชธานีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 4) อุบลราชธานีในระหวางที่เปนมณฑลอุบลราชธานี  งานคนควาให

                                                             
8สมเด็จพระมหาวีรวงส. หนังสือเร่ือง ทาวฮุงหรือเจือง, พิมพเปนที่ระลึกไนงานพระราชทานเพลิงสพ  

พระสาสนดิลก  (ชิตเสโน  เสน) พระครูวิโรจน (นนฺตโร รอด)  และไนงานชาปนะกิจสพ  พระมหารัตน  รฏฐปาโล  

กับ  พระอาจารยเสาร  กนฺตสีโล  ที่จังหวัดอุบลราชธานี 10 – 16  เมสายน, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมิตรไทย, 2486).  
9เติม  วิภาคยพจนกิจ.  ประวัติศาสตรอีสาน.  พิมพครั้งที่  2 , (กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตํารา

สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, 2530). 
10กิติรัตน  สีหบัณฑ, “การรวมคณะสงฆอีสานเขากับคณะสงฆไทย พ.ศ. 2434 – พ.ศ. 2468,” 

(วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2533). 
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รายละเอียดขอมูลทางบริบทประวัติศาสตรของอุบลราชธานีไดอยางละเอียดในชวง พ.ศ. 2335 - 

247511  โดยเฉพาะดานการเมือง การปกครอง  และการศึกษา 

ยอดนิยมท่ีอุบลราชธานี “ดี ดี ดี ดีโลด”  พระครูวิโรจนรัตโนบล วัดทุงศรี เมือง                   

อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  ผูบูรณปฏิสังขรณพระธาตุพนม  คนท่ี  412  เปนขอเขียนของ             

อําพล  เจน ที่เขียนในเชิงชีวประวัติของพระครูวิโรจนรัตโนบลที่มีความสําคัญ  เน่ืองจากไดสัมภาษณ

บุคคลรวมสมัยที่เปนศิษยของพระครูวิโรจนฯ คือ  ปรีชา พิณทอง  พระมหาคูณ  ปฺญาปชฺโชโต  และ

พระใบฎีกาสังข  ฐิตธมฺโม  สามารถใชเปนขอมูลในการศึกษาสถานภาพความรูของพระครูวิโรจนฯ ได

ในเชิงประวัติศาสตรบอกเลา  

 งานวิจัยเรื่อง  “สถานภาพความรูประวัติศาสตรเมืองอุบลราชธานี”  ของผูวิจัย  3  ทาน  

สมศรี  ชัยวณิชยา  อภินันท  สงเคราะห  และวิชุลดา  พิไลพันธ  ศึกษาสถานภาพความรูเกี่ยวกับ

ประวัติศาสตรเมืองอุบลราชธานีใน 3 ดาน  คือ  ดานการเมืองการปกครอง  ดานเศรษฐกิจ  และดาน

ศิลปกรรมและโบราณคดี  จากการวิจัยทําใหทราบแนวการเขียนงานประวัติศาสตรเมืองอุบลราชธานีที่

สัมพันธกับบริบททางประวัติศาสตรไดอยางกระจาง13 

 อเนก นาวิกมูล  ไดเขียนคอลัมน คนนอกศตวรรษ ในนิตยสารเนช่ันสุดสัปดาห และไดรวม

พิมพเปนเลม ช่ือ “พระอุบาลีคุณูปมาจารย สิริจนฺโท (จันทร) นักปราชญจากแดนอีสาน” 14               

อเนกไดทําการรวบรวมหนังสือประวัติ ผลงาน และรูปภาพที่เกี่ยวกับทานเจาคุณพระอุบาลี  มาเรียบ

เรียงเสนอเปนสารคดีที่นาสนใจ และเต็มไปดวยอรรถรส  ในการนําเสนอเลาตามประวัติของทานในแต

ละป เทาที่จะพบหลักฐาน  ทําใหเห็นแงมุมตาง ๆ ทั้งในทางประวัติศาสตร  วัฒนธรรม ฯลฯ                

จากการศึกษาประวัติของพระเถระเพียงรูปเดียว โดยใชเอกสารตาง ๆ มาประกอบดวย  โดยเฉพาะ               

อัตตชีวประวัติของพระอุบาลีคุณูปมาจารย  และหนังสือที่ทานเขียนข้ึนจํานวนมาก  อันลวนเปน

หลักฐานทางประวัติศาสตรได 

                                                             
11 ระลึก  ธานี, อุบลราชธานีในอดีต (2335 – 2475), พิมพครั้งที่ 2 (อุบลราชธานี : รุงศิลปการพิมพออฟ

เซท, 2546), หนา 221 - 230. 
12 อําพน เจน.  ยอดนิยมที่อุบลราชธานี “ดี ดี ดี ดีโลด”  พระครูวิโรจนรัตโนบล วัดทุงศรีเมือง อําเภอ

เมือง จังหวัดอุบลราชธานี  ผูบูรณปฏิสังขรณพระธาตุพนม  คนที ่ 4, (อุบลราชธานี : โรงพิมพศิริธรรมออฟเซ็ท , 

2548). 
13 สมศรี  ชัยวณิชยา, อภินันท  สงเคราะห และวิชุลดา  พิไลพันธ, รายงานวิจัย “สถานภาพความรู

ประวัติศาสตรเมืองอุบลราชธานี,” (อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2550), หนา 113 
– 115. 

14 อเนก  นาวิกมูล, พระอุบาลีคุณูปมาจารย  สิริจนฺโท  (จันทร)  นักปราชญจากแดนอีสาน, (กรุงเทพฯ 
:  แสงดาว, 2550), หนา 9 – 11. 
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1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

เพื่อสํารวจ และวิเคราะหองคความรูจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพระครูวิโรจน   

รัตโนบล ระหวางป พ.ศ. 2486 – 2549  

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

การศึกษาเรื่อง “สถานภาพความรูเกี่ยวกับพระครูวิโรจนรัตโนบล (รอด  นนฺตโร) พ.ศ. 2486 

– พ.ศ. 2549”  ผูศึกษาไดกําหนดขอบเขตของการศึกษา ในระหวาง พ.ศ. 2486 ถึง พ.ศ. 2549  โดย

มุงเนนการศึกษาจากเอกสาร  และงานวิจัยที่เกี่ยวของเทาที่จะคนหาไดทั้งหมด  และอาจใชขอมูล               

อื่น ๆ เชน  คําสัมภาษณ  สื่อวีดิทัศน  มาประกอบดวย 

1.4 ระเบียบวิธีการศึกษา 

มุงเนนศึกษาจากเอกสาร  และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพระครูวิโรจนรัตโนบล  ตลอดจนขอมูล

ทางประวัติศาสตรอื่น ๆ  ทั้งน้ีเพื่อจะเช่ือมโยงบริบททางประวัติศาสตรที่มีความแตกตางกันมาถึง

ปจจุบัน โดยผู ศึกษาไดนําเอกสารเหลาน้ีมาใชในการตีความและวิเคราะหตามระเบียบวิธีทาง

ประวัติศาสตรและนําเสนอดวยการอธิบายและพรรณนาวิเคราะห 

1.5 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ทราบถึงสถานภาพ  และองคความรูจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพระครูวิโรจน                   
รัตโนบล (รอด  นนฺตโร) ระหวางป  พ.ศ. 2486 - 2549  

1.6  แหลงคนควาขอมูล 

1)  สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ  ทาวาสุกรี  กรุงเทพฯ 

2)  หอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม    

มกุฎราชกุมาร  อุบลราชธานี 

3)  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  อุบลราชธานี 

4)  หองสมุดโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค  อุบลราชธานี 

5)  วัดทุงศรีเมือง  อุบลราชธานี 

6)  วัดสุปฏนารามวรวิหาร  อุบลราชธานี 

7)  วัดเลียบ อุบลราชธานี 



9 
 

บทที่ 2 

การรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของกับพระครูวิโรจนรัตโนบล (รอด  นนฺตโร)   

บทน้ีจะเปนการรวบรวมเอกสารที่มีความเกี่ยวของกับพระครูวิโรจนรัตโนบล (รอด  นนฺตโร)  

จากการสํารวจจากแหลงขอมูลตาง ๆ  สามารถแบงไดเปน 2  กลุม ไดแก กลุมแรก คือ เอกสารที่ยัง

ไมไดตีพิมพ เชน บัญชีสมณศักด์ิพระสงฆ  ใบบอก เอกสารราชการตาง ๆ   กลุมที่สอง  คือ                 

หนังสือ งานวิจัย บทความที่มีการตีพิมพเผยแพรในสื่อตาง ๆ ในการศึกษาน้ีจะเนนศึกษาขอมูลจาก

หนังสือเปนหลัก  

พระครู วิโรจนรัตโนบล (รอด  นนฺตโร)  มรณภาพเมื่อ  วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2485                 

มีการตีพิมพเรื่องของทานเปนครั้งแรกในหนังสือ ที่ระลึกในงานผูกพัทธสีมาและฉลองพระอุโบสถ               

วัดสุปฏนาราม จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2479  แตผูศึกษากําหนดการศึกษาไวต้ังแตในชวงหลังการ

มรณภาพของทาน ซึ่งจะทําใหเห็นพัฒนาการการพิมพหนังสือเกี่ยวกับพระครูวิโรจนที่ชัดเจนกวา 

หนังสืองานฉลองพระอุโบสถวัดสุปฏนาราม ซึ่งทานยังมีชีวิตอยู และเปนโอกาสพิเศษเทาน้ัน  

 ในป พ.ศ. 2486 ซึ่งเปนชวงงานฌาปนกิจศพของพระครูวิโรจนฯ  หนังสือที่เกี่ยวของกับทาน

เลมแรกไดถูกตีพิมพในฐานะ หนังสือแจกในงานศพ  คือ หนังสือ ทาวฮุงหรือเจือง  และมีการเผยแพร

ขอมูลของพระครูวิโรจนฯ  สืบมาถึงปจจุบันเปนจํานวนมาก  ทั้งน้ีไดคนควาเรียบเรียงนําเสนอตารางใน

ภาคผนวก ก   โดยพบวามีหนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพระครูวิโรจนรัตโนบล  ทั้งสิ้นจํานวน 

101  เรื่อง  แบงเปนประเภทหนังสือ  95  เลม  และงานวิจัยกับรายงานการศึกษาจํานวน  6  เรื่อง   

2.1 การจําแนกประเภทของเอกสาร 

 เอกสารที่นํามาใชศึกษามีสองกลุมคือ หนังสือกับงานวิจัย  และบทความ  แตเมื่อผูศึกษาไดทํา

การตรวจสอบเอกสารทั้งหมด พบวาบทความและงานวิจัยไมสามารถจะนํามาเปนตัวช้ีวัดบริบทขอมูล

ของเอกสารไดอยางชัดเจน เน่ืองจากมีการกลาวถึงพระครูวิโรจนฯในลักษณะที่ไมใชประเด็นหลัก 

ขณะที่เอกสารประเภทหนังสือจะใหขอมูลที่ละเอียด และทําใหเห็นขอมูล และบริบทที่ชัดแจงกวา จึง

ไดจําแนกการใชขอมูลออกเปนสองประเภท คือ หนังสือเลมหลัก และหนังสือเลมรอง15 ซึ่งหนังสือ             

เลมรอง  แมจะไมใชขอมูลที่มีความละเอียดมาก แตมีประโยชนในการทําความเขาใจ และเติมเต็ม

ขอมูลในหนังสือเลมหลักได สวนการแบงชวงเวลา  ผูศึกษาไดแบงออกเปนหกชวงเวลาตามพัฒนาการ

และบริบท ซึ่งจะกลาวอยางละเอียดในบทที่ 3  สวนในบทน้ีจะกลาวเพียงสังเขป  และเนนเน้ือหาของ

                                                             
 

15หนังสือเลมหลัก คือ หนังสือที่ใหรายละเอียดขอมูลเก่ียวกับพระครูวิโรจนฯ โดยตรง หรือโดยหลัก 
หนังสือเลมรอง  คือ หนังสือที่ใหรายละเอียดขอมูลเก่ียวกับพระครูวิโรจนฯ ในประเด็นปลีกยอยตาง ๆ หรือเน้ือหา
โดยออม  
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หนังสือเลมหลักเทาน้ัน ทั้งน้ีตารางหนังสือที่ละเอียดดูไดในภาคผนวก ก  โดยขอแบงงานศึกษาเกี่ยวกับ

พระครูวิโรจนรัตโนบลตามชวงเวลาดังน้ี  

 2.1.1  หนังสือระหวาง  พ.ศ. 2486 – 2495 

 2.1.2  หนังสือระหวาง  พ.ศ.  2505 – 2514 

 2.1.3  หนังสือระหวาง  พ.ศ.  2518 – 2522 

 2.1.4  หนังสือระหวาง  พ.ศ.  2525 -  2529 

 2.1.5  หนังสือระหวาง  พ.ศ.  2530 – 2539 

 2.1.6  หนังสือระหวาง  พ.ศ.  2540 -  2549 

2.1.1  หนังสือระหวาง พ.ศ. 2486 – 2495 

 พบหนังสือเลมหลักในชวงเวลาดังกลาว จํานวน 2  เลม เลมรองจํานวน 3 เลม  โดยมีหนังสือ

เรื่อง  ทาวฮุงหรือเจือง  เปนเลมแรกในฐานะหนังสือที่มีการเผยแพรเรื่องราวของพระครูวิโรจนฯ  ใน

ลักษณะชีวประวัติในงานพระราชทานเพลิงศพพระครูวิโรจนฯ และหนังสือ 4  ศาสนา  ที่พิมพแจกใน

งานสรางเจดียบรรจุอัฐิธาตุของทาน ณ  วัดทุงศรีเมือง  หนังสือทั้งสองเลมไดแสดงถึงความทรงจําอัน

เปยมดวยความกตัญูของคณะศิษยานุศิษยทั้งฝายบรรพชิต และคฤหัสถ ที่มีตอพระครูวิโรจนฯ  

หลังจากทานมรณภาพไปไดไมนานนัก  ความสําคัญของหนังสือทั้งสองเลมน้ี  ดูไดจากหนังสือ ทาวฮุง

หรือเจือง ซึ่งตีพิมพในงานฌาปนกิจของพระมหาเถระทั้ง สี่รูป ในคําปรารภของหนังสือดังกลาว  

สมเด็จพระมหาวีรวงศ (ติสฺโส  อวน) ไดกลาววา  

“...ประการสอง  เพราะมาประจวบกับมรณกาลแหงพระสาสนดิลก พระครูวิโรจนรัตโนบล,  

พระมหารัตนและพระอาจารยเสาร  ซึ่งปรารภจะทําชาปนะกิจหยูแลว  ทานทั้ง  4  น้ีไดเปนสหายทํา

กิจพระสาสนารวมกันมาหยางไกลชิด  คือ  พระสาสนดิลก,  พระครูวิโรจนรัตโนบล,   พระมหารัตน,  

เปนสหายชวยจัดการสึกสาและการปกครอง  พระอาจารยเสารเปนสหายชวยอบรมพลเมืองไนทาง

สมถวิปสสนา  ชักนําไหบรรพชิตและครึหัสถนิยมยินดีไนสัมมาปติบัติ  นับวาทั้ง 4 ทานไดบําเพ็นคุน 

ความดี  เปนประโยชนแกชาติสาสนา  จนปรากดเปนที่เคารพ  นับถือบูชาของพลเมืองตลอดสิสสา         

นุสิสทั่วไป  สมควนที่จะมีวัตถุเปนช้ินไวใหเปนเครื่องระลึกถึงและเชิดชูเกียรติคุณของทาน 4 ไปได     
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นาน ๆ  เพราะมูลเหตุสองประการดังกลาวแลว  จึ่งไดใหพิมพหนังสือเจืองข้ึนเปนธัมบรรนาการไนงาน

ชา ปนะกิจน้ี...”16 

หนังสือทาวฮุงหรือเจือง  ยังนับไดวาเปนหนังสือที่มีการนําเสนอ  “ชีวประวัติ” ของพระครู

วิโรจนฯ  อยางสังเขป  ไดอยางละเอียด และอาจถือวา “ตนแบบ” ที่มีการคัดลอกตอกันไปในหนังสือ

อีกหลายเลม  ดังยกเน้ือหามาดังน้ี  

“...2. พระครูวิโรจนรัตโนบล  นามเดิมรอด  ฉายานนฺตโร  บิดาช่ือบุดดี  มารดาช่ือกา  

นามสกุล  สมจิต  เกิดวันพุธ  ข้ึน 5  คํ่า  เดือนย่ี  ปเถาะ  มกราคม พ.ส. 2397  ที่บานหมูที่ 1  ตําบน

ไนเมือง  อําเพอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  กอนอุปสมบทไดสึกสาการชาง  และเรียนอักขรสมัยไน

สํานักราชบรรเทา เมื่ออายุ 24  ปไดอุปสมบทที่วัดมณีวัน  เมืองอุบล  เจาอธิการจันลา  เปน               

พระ     อุปชายะ  พระคําเปนกัมวาจาจารย  พระดีเปนอนุสาวนาจารย  และพระอุปชายะไดสงไปหยู

วัดทุง   สรีเมือง  ตอมา  ไดเปนเจาอาวาสวัดน้ันกระทั่งบัดน้ี  เมื่ออุปสมบทแลว  นอกจากเรียนทําวัด        

สวดมนตรและพระปาติโมข  ก็ไดเรียนคัมภีรมูลกัจจายนตามสมัยนิยม 

พ.ส. 2434  ไดเปนเจาคณะแขวงอุดร อุบล คืออําเพอมวงสามสิบไนบัดน้ีตอมา  พ.ส. 2446  

ไดเปนเจาคนะจังหวัดอุบลราชธานี  และพ.ส. 2447  ไดรับพระราชทานสมนสักด์ิเปนพระครูวิโรจน  

รัตโนบล  ทานผูน้ีเปนผูไผใจไนการชางและการนวกัม  นอกจากการงานไนตําแหนงแลว  ไดเปน      

กัมการสางพระอุโบสดวัดสุปตน  และเปนกัมการหลอพระพุทธรูป  คือพระมิ่งเมือง  พระสรีเมือง 

พระขวันเมือง  พระสัพพัญู  และไดเปนหัวหนาพาราสดรสางพระพุทธรูป  สางโบถวิหารสาลาการ 

ปเรียญ  ทั้งไนเมืองและตามอําเพอตาง ๆ แมพระธาตุพนมก็ไดไปชวยปติสังขรนหลายคราว  นับวาได

ทํากิจพระสาสนาไนทางกอสางไวมาก 

ทานเปนเจาคณะจังหวัดทํางานมา  ดวยความเรียบรอยจนถึงปูนชราภาพอายุ 75  ป  จึ่ง

ไดรับยสไหเปนกิติมสักด์ิเมื่อ พ.ส. 2470  รวมเวลาเปนเจาคนะมาได 37  ป  คือเปนเจาคณะแขวง 13  

ป  เปนเจาคนะจังหวัด  24  ป  เมื่อไดออกเปนกิติมสักด์ิแลว  ก็ยังอุสาหเปนอุปชายะเอาธุระสั่งสอน

พระสงคสามเนร  และการกอสรางปติสังขรนหยูหยางเดิม  ครั้นมาถึง พ.ส. 2485  จึงไดมรนภาพลง

เพราะโรคชรา  เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม  พ.ส. 2485  คํานวณอายุได 88  ป  พรรสา  64 นิสัยสมบัติทาน

ผูน้ีเปนคนมีอารมนดี  มีไจกวางขวาง  สุภาพออนโยนโอบออมอารี  สงบเสงี่ยม  หนักไนพระธัมวินัย

                                                             
16 มหาวีรวงส, สมเด็ดพระ, “คําปรารภ,” ใน หนังสือเร่ืองทาวฮุงหรือเจือง, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ

มิตรไทย, สมเด็ดพระมหาวีรวงส  สังคนายก  พิมพเปนที่ระลึกไนงานพระราชเพลิงศพพระสาสนดิลก (ชิตเสโน  เสน) 
พระครูวิโรจน (นนฺตโร  รอด) และไนงานชาปนะกิจสพพระมหารัตน  รฏฐปาโล  กับ  พระอาจารยเสาร  กนฺตสีโล ที่
จังหวัดอุบลราชธานี 10 – 16 เมสายน , 2486), หนา (1). 
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มั่นคงไนพรหมวิหาร  มีนิสัยไมริสยาไคร  มีความเคารพนับถือจงรักภักดีตอผูมีอํานาดเหนือ  มีกตัญู

ตอผูมีพระคุนลักสนะเหลาน้ีเอง  ทําไหทานเปนที่นาสักการะเคารพนับถือบูชาของมหาชนทั่วไป....”17 

หนังสือเรื่อง 4 ศาสนา เปนหนังสือที่ระลึกในการทําบุญอุทิศถวายทานพระครู วิโรจนฯ                

วันที่ 29  เมษายน – 1 พฤษภาคม  พ.ศ. 2493 ณ  วัดทุงศรีเมือง โดยคณะศิษยานุศิษยทั้งบรรพชิต 

และคฤหัสถไดรวมกันจัดพิมพข้ึน เพื่อแจกในงานฉลองเจดียบรรจุอัฐิธาตุของพระครูวิโรจนฯ ซึ่งพระ

มหาปรีชา  ปริฺญาโณ ผูจัดทําหนังสือ ไดกลาววา  

“...ในงานฉลองเจดีย  บรรจุอัฏฐิพระครูวิโรจนรัตโนบล  ขาพเจาไดรับฉันทานุมัติจากทาน

อาจารย  พระครูวิจิตรธรรมภาณี  สาธารณูปการจังหวัดอุบลราชธานีและเจาคณะอําเภอเมืองอุบล ผู

เปนประธานจัดงาน  ใหรวบรวมประวัติของพระครูวิโรจนฯ  และศาสนาตาง ๆ ที่สําคัญ  นํามาพิมพ

เปนเลม  เพื่อแจกเปนธรรมบรรณาการแกคณะศิษยานุศิษยและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่มารวม              

ในงาน  จะไดเปนเครื่อง  ระลึกถึงทานไปตลอดกาลนาน  ขาพเจาเต็มใจรับภารธุระจัดทําตามประสงค  

เพื่อสนองเจตนาดีของทานอาจารยพระครูวิจิตรฯ ผูอุทเทสาจารย  และสนองคุณของครูบาอาจารย  ผู

ประทานแสงสวางทางวิจิตรกรรมแกขาพเจาในปจฉิมสมัยของทาน      

 การเรียบเรียงประวัติของทาน  ไดอาศัยตําราก็มีผูแตงไวแลวเปนหลัก  เปนแตเพิ่มเติมเขามา

บางแหง  เพื่อใหเหมาะสมและบริบูรณ  อาจจะมีขาดตกบกพรองบาง  ก็หวังวาคงไดรับอภัยจาก              

ศิษยานุศิษยทั้งหลายทั่วกันดวย....”18 

ขอมูลจากหนังสือทั้งสองเลมน้ีมิไดมีความแตกตางกันนักในสวนของขอมูลชีวประวัตินอกจาก

ของหนังสือ 4 ศาสนา มีการเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานพระราชทานเพลิงศพของพระครูวิโรจนฯ วา  

  “...ครั้นมาถึง  พ.ศ. 2485 ทานไดถึงมรณภาพลงเพราะโรคชรา  ในทามกลางความหอมลอม

ของคณะศิษยานุศิษย  คําณวนอายุได 88 ป พรรษา 64  ณ  วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2485                 

คณะศิษยานุศิษยทั้งบรรพชิตและคฤหัสถพรอมกันจัดทําการพระราชทานเพลิงศพ โดยทําเมรุจตุรมุข

แบบวิจิตรศิลปแลวทํารูปนกหัสดีลิงคครอบเชิงตะกอน แลวเชิญหีบศพซึ่งลงรักปดทองข้ึนประดิษฐาน

บนหลังนกน้ัน...”19  แลวจึงสรุปเน้ือหาในยอหนาสุดทายวา  “...คุณลักษณะเหลาน้ีเอง  ทําใหทานเปน

                                                             
17มหาวีรวงส,สมเด็ดพระ, หนังสือเร่ืองทาวฮุงหรือเจือง,หนา (4) - (5). 
18ปรีชา  ปริฺญาโณ, พระมหา, “คําปรารภ,” ใน 4  ศาสนา, (กรุงเทพ : โรงพิมพศาสนศึกษา, คณะ

เจาภาพ  พิมพแจกในงานฉลองเจดียพระครูวิโรจนรัตโนบล อดีตเจาคณะจังหวัดอุบลราชธานี  วันที่  29 – 30  
เมษายน  1  พฤษภาคม , 2493), หนา ง. 

 
19

 เรื่องเดียวกัน, หนา (3)  - (4). 
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ที่เคารพสักการบูชาและนอบนอมของมหาชนทั่วไป  เปนตัวอยางอันดีของอนุชนรุนหลัง  สมควรที่จะ

ถือเอาเปนแบบฉะบับแลวดําเนินตามดวยดี...”20 

เมื่อดูภูมิหลังของผูเขียนหนังสือทั้งสองเลมจะพบวาขอมูลคงเปนที่นาเช่ือถือ ดวยเปนผูใกลชิด

ของพระครูวิโรจนฯ  โดยประวัติของพระครูวิโรจนฯ ในหนังสือทาวฮุงหรือเจือง สันนิษฐานวาสมเด็จ

พระมหาวีรวงศ (ติสฺโส อวน) เปนผูเขียน สวนของหนังสือ 4 ศาสนา พระมหาปรีชา ปริญญาโณ เปน

ผูนําประวัติเกามาเรียบเรียงและเพิ่มเติมใหม ทานเปนลูกศิษยคนหน่ึงของพระครูวิโรจนฯ ที่เคยศึกษา

วิชาการชางกับทานมาแลว   

สมเด็จพระมหาวีรวงศ (ติสฺโส อวน แสนทวีสุข) อดีตสังฆนายก  อดีตเจาคณะมณฑลอีสาน 

และอดีตเจาอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุ พระนคร เกิดเมื่อวันเสาร เดือน 4 แรม 13 คํ่า ปเถาะ (วันที่ 21 

มีนาคม  พ.ศ. 2410)  ที่เมืองอุบลราชธานี  ทานเปนลูกศิษยของทานเจาคุณพระอุบาลีคูณปมาจารย 

(สิริจนฺโท จันทร สุภสร) อดีตเจาคณะมณฑลอีสาน อดีตเจาอาวาสวัดบรมนิวาส พระนคร ไดศึกษาเลา

เรียนที่กรุงเทพฯ  สมเด็จฯ21นับไดวาเปนสหธรรมิกกับพระครูวิโรจนฯ และอยูในฐานะผูบังคับบัญชา

ทางคณะสงฆ (ตําแหนงเจาคณะมณฑล)22 แมวาพรรษาจะออนกวาถึง ๙ ป แตพระครูวิโรจนฯ ก็ถือวา

พระสาสนดิลก (สมณศักด์ิของสมเด็จฯ ในเวลาน้ัน รับตําแหนงพรอมกับพระครูวิโรจนฯ เมื่อป พ.ศ. 

2447) เปนผูบังคับบัญชาและมีความเคารพเปนอยางสูง ทานมีความสนิทสนมกับพระครูวิโรจนฯ เปน

อยางมากจากความสัมพนัธดังกลาว อีกทั้งทักษะทางการชางของพระครูวิโรจนฯ มีสวนเกื้อหนุนการ

ปกครองบริหารคณะสงฆของทานไมนอย ทั้งการจัดการการศึกษา23 และการปกครองคณะสงฆ  

โดยเฉพาะการสรางพระอุโบสถวัดสุปฏนาราม และการหลอพระพุทธรูปสําคัญ ตลอดจนเปนพระเถระ

ชาวอุบลราชธานี  เชนเดียวกันอีกดวย ดวยเหตุน้ีทานจึงใหความสําคัญตองานพระราชทานเพลิงศพ

ของพระครูวิโรจนฯ ในฐานะ “สหาย” และ “ผูรวมงาน”  จึงไดใหพิมพแจก และมาเปนประธานใน

งาน เชนเดียวกับพระมหาเถระอีกสามทาน  

ขณะที่พระมหาปรีชา  ปริญญาโณ  ผูไดรับมอบหมายจากกลุมคณะศิษยานุศิษยใหเรียบเรียง

ประวัติของพระครูวิโรจนฯ ก็เปนผูใกลชิดกับทานในฐานะลูกศิษย พระมหาปรีชา เกิดเมื่อวันที่ 17 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2457 (วันอังคาร แรม 15 คํ่า เดือน 12 ปขาล) ณ บานโพนทอง ต.บานไทย               

                                                             
 

20
 ปรีชา  ปริฺญาโณ, พระมหา, “คําปรารภ,” ใน 4  ศาสนา, หนา (3)  - (4). 

 21“สมเด็จฯ” หมายถึง สมเด็จพระมหาวีรวงศ (ติสฺโส อวน แสนทวีสุข)  
 22 เทียบไดกับตําแหนง “เจาคณะภาค” ในบัดน้ี 
 23 ในชวงเวลาหลัง พ.ศ. 2477 พระสาสนดิลก (ติสฺโส อวน) เปนผูดําเนินการจัดการการศึกษาของคณะสงฆ 
และประชาชน ตามนโยบายการขยายการศึกษาเพื่อทวยราษฎรในหัวเมือง ที่เจาคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารยไดเริ่มไว
กอน ซ่ึงเปนดําริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ที่มีพระราชประสงคใหราษฎรทั้งแผนดินมีโอกาสเลา
เรียนเสมอกัน ผานการศึกษาจากวัด และโรงเรียน  
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อ.เข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี ในวัยเยาวไดบรรพชาเปนสามเณรศึกษาพระธรรมวินัย ทีวัดหอไตร 

บานโพนทอง อ.เข่ืองใน  และอุปสมบทที่วัดเดียวกัน เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2477  ตอมาไดเขา

มาศึกษานักธรรมและบาลี ที่วัดปาใหญโดยพํานักอยูที่วัดกลาง เมืองอุบลราชธานี 

 ดวยความมีวิริยะอุตสาหะในการเลาเรียนเปนอยางสูง ทําใหทานสอบไดเปรียญธรรมระดับสูง

ติดตอกันหลายป กระทั่งสอบไดเปรียญธรรม 9 ประโยค เปนรูปแรกของจังหวัดอุบลราชธานี24ในป 

พ.ศ. 2499 พระมหาปรีชาไดรับภารธุระทางการพระศาสนา  มีตําแหนงหนาที่หลัก ทางคณะสงฆ 

ไดแก เปนครูสอนบาลีและนักธรรมของสํานักวัดกลาง  ในป พ.ศ. 2477 ไดรับตําแหนงเปนเจาอาวาส

วัดกลาง เมื่อป พ.ศ. 2484  และไดรับแตงต้ังเปนเผยแผจังหวัด25 กับศึกษาจังหวัด26ตามลําดับ  

ภายหลังไดรับพระราชทานสมณศักด์ิเปนพระราชาคณะช้ันสามัญในราชทินนามที่ พระศรีธรรมโสภณ 

(พระศรีธรรมโศภณ) ตอมาไดลาสิกขา เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2505 มาประกอบอาชีพทํา

ธุรกิจโรงพิมพศิริธรรม ซึ่งทานไดตีพิมพวรรณคดีอีสานจํานวนมากจากความเปน “ปราชญ” ของทานสู

วงการหนังสือ ผลงานดีเดนของทาน ไดแก ประเพณีไทยโบราณอีสาน ฯลฯ ไดรับการตอบรับในวง

กวางจากผูสนใจศึกษาวรรณกรรม นักวิชาการ ประชาชนโดยทัว่ไป27 

ความสัมพันธของพระครูวิโรจนฯ กับพระมหาปรีชาน้ัน อยูในลักษณะของอาจารยกับศิษย

เน่ืองจากทานเคยศึกษาวิชางานชางศิลปะกับพระครูวิโรจนฯ ในป พ.ศ. 2478 และใหความยกยองพระ

ครูวิโรจนฯ มาตลอด ดังจะเห็นไดจากงานเขียนของทาน เชน  บทความในหนังสือกิ่งธรรม เรื่อง

การศึกษาของคณะสงฆเมืองอุบลราชธานี28 และอาจารยปรีชา ไดเลาถึงความสําคัญของพระครูวิโรจน

ฯ วา  

                                                             
 24ทานสอบไดเปรียญธรรม 9 ประโยค โดยที่ไมไดไปศึกษาเลาเรียนที่กรุงเทพฯ ดังมีพระสงฆชาวเมือง
อุบลราชธานี ไดไปศึกษาที่กรุงเทพฯ และไดเปรียญธรรม 9 ประโยคกอนทาน 3 รูป 
 25มีหนาที่อบรม ส่ังสอน เก่ียวกับ อาจาระ มารยาท กฎ กติกา จารีตประเพณี ศีลธรรม แกพระภิกษุ 
สามเณร ครู นักเรียน ขาราชการ และประชาชน 
 26มีหนาที่เก่ียวกับการศึกษาของพระภิกษุสามเณร เชน การเรียนนักธรรม เรียนบาลี การสอนนักธรรม การ
สอนบาลี และการสอบนักธรรม บาลี ตลอดถึงการดําเนินงานปรับปรุงแกไขขอบกพรองในการเรียน การสอน และ
การสอบ 

 27สรุปความจาก เรื่องเลาโดย ดร.ปรีชา พิณทอง ใน ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี. หนังสือเชิดชู
เกียรติ  ดร .ป รีชา พิณทอง บุคคลผู มีผลงานดี เดนทางดานวัฒนธรรม ประจําป  2528 ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (อุบลราชธานี : โรงพิมพยุติธรรมออฟเซ็ท, 2528), หนา 31 – 102. 
 

28ดูเพิ่มเติมใน ปรีชา พิณทอง, “การศึกษาของคณะสงฆเมืองอุบลราชธานี,”  ใน กิ่งธรรม โดยเสด็จพระ
ราชกุศลในการออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมเสนานี (กิ่ง มหปฺผลเถร) ณ เมรุวัดมณีวนาราม ในเมือง 
อุบลราชธานี 15 ธันวาคม 2538, พระเทพประสิทธิมนต, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพชวนพิมพ, 2538), 
หนา 174 – 180.  
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“...คุณงามความดีและความสามารถของ “ญาทานดีโลด” ผมไมรูจะสรรเสริญอยางไรไดหมด

...ญาทานมีดีหลาย  ในเรื่องการกอสรางญาทานก็ดีหลาย  ไดสรางวัดวาอาราม โบสถวิหาร สรางพระ

พุทธฮูบรูปพระเจาไมรูที่ไหนตรงไหนบาง...”29 

จากคุณสมบัติน้ีเองที่ทําใหพระมหาปรีชามีความสัมพันธและทัศนคติที่ดีตอพระครูวิโรจนฯ    

อีกทั้งการสนองงานราชการคณะสงฆ ที่มีศิษยานุศิษยดานการศึกษาของพระครูวิโรจนฯ คือ พระครู

วิจิตรธรรมภาณี (กิ่ง มหปฺผโล) อดีตเจาคณะอําเภอเมืองอุบลราชธานี และเจาสํานักเรียน                        

วัดมณีวนาราม เปนผูสนับสนุน และสงเสริมอีกดวย  ดังในงานสรางเจดียบรรจุอัฐิธาตุของพระครู

วิโรจนฯก็มีทานเปนหัวเรี่ยวหัวแรงใหญจนดําเนินการสําเร็จในที่สุด 

หนังสือระหวาง  พ.ศ. 2486 – 2495  จึงเปนหนังสือที่ใหขอมูลในเชิงชีวประวัติของพระครู

วิโรจนฯ หลังทานมรณภาพ โดยมีผูที่มีความสนิทสนมกับพระครูวิโรจนฯ เปนผูเรียบเรียงขอมูล

นําเสนอ และเปนขอมูลที่นาเช่ือถือ จนไดรับการอางอิงหรือคัดลอกเปนตนแบบของหนังสือเลมอื่น ๆ  

ที่เขียนเกี่ยวกับพระครูวิโรจนฯ ในภายหลังอีกดวย 

2.1.2  หนังสือระหวาง  พ.ศ.  2505 – 2514 

 พบหนังสือเลมหลักในชวงเวลาดังกลาว จํานวน 1  เลม เลมรอง 4 เลม  หนังสือที่สําคัญ คือ  

ประวัติเมืองอุบลราชธานี และประวัติวัดทุงศรีเมือง  โดยพระมหากมลรัตน นนฺทสิริ  เปนผูเรียบเรียง

ชีวประวัติของพระครูวิโรจนฯ  มีการวิเคราะหประวัติในหลายสวน และแสดงขอคิดเห็น หรือ

สันนิษฐาน  ดังยกมาบางสวนดังน้ี  

“...ทานพระครูวิโรจนรัตโนบล  นามเดิม บุญรอด  นามสกุลสมจิต เปนบุตรชายของนายบุดดี  

นางกา สมจิต  เกิดที่หมู 1  ตําบลในเมืองอุบล  บางทานเขาใจวา  ตําบลคําไฮใหญ  อําเภอเมืองอุบล 

เพราะยังมีหลานซึ่งเปนลูกนองชายต้ังหลักฐานอยูที่น่ัน ตามหลักฐานประวัติของทานก็พอเขาใจไดวา 

ญาติพี่นองคงอพยพไปอยูบานคําไฮใหญทีหลังเพราะหมูที่ 1  ตําบลในเมืองเด๋ียวน้ีกลายสภาพเปน

ตลาดไปเสียหมดคงขายที่ใหกับพอคาแลว  ออกไปซื้อไรนาประกอบอาชีพตามถนัด...” 30 

หนังสือประวัติเมืองอุบลราชธานี และประวัติวัดทุงศรีเมืองตีพิมพข้ึนโดยคณะทํางานของ    

วัดทุงศรีเมืองเน่ืองในโอกาสที่อธิบดีกรมปาไม และคณะศรัทธาไดมาทอดกฐินที่วัดทุงศรีเมือง ซึ่งเน้ือหา

                                                             
 29อําพล เจน , ยอดนิยมที่อุบลราชธานี “ดี ดี ดี ดีโลด” พระครูวิโรจนรัตโนบล วัดทุงศรีเมือง              
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ผูบูรณะปฏิสังขรณพระธาตุพนม คนที่ ๔ (อุบลราชธานี : โรงพิมพศิริธรรมออฟ
เซ็ท, 2548), หนา 9. 

30กมลรัตน นนฺทสิริ,  พระมหา, “ประวัติพระครูวิโรจนรัตโนบล,”  ใน  ประวัติเมืองอุบลราชธานี และ
ประวัติวัดทุงศรีเมือง, (กรุงเทพ : กรุงสยามการพิมพ, 2513), หนา 55. 
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ของหนังสือมีผู รับผิดชอบแตละบทความ ผู เ ขียนชีวประวัติของพระครู วิโรจนฯ ในสวนน้ีคือ                   

พระมหากมลรัตน นนฺทสิริ ลูกศิษยของเจาคุณพระวิโรจนรัตโนบล (พิมพ นารโท) เจาอาวาสวัดทุงศรี

เมืองรูปที่ 4 ทานเปนผูที่มีความสนใจในประวัติศาสตรของวัดทุงศรีเมือง และคนควาศึกษามาถึง

ปจจุบัน  

แมจะพบหนังสือที่ใหขอมูลหลักในชวงเวลาน้ีเพียงเลมเดียว แตก็ใหขอมูลที่สําคัญ คือ               

ความรับรูในการผลิตงานของพระครูวิโรจนฯ ยังมีอยูตอเน่ือง โดยเฉพาะในวัดที่ทานเปนเจาอาวาส 

ไดแก วัดทุงศรีเมือง ซึ่งทานเปนบูรพาจารย และเจาอาวาสรูปสําคัญ 

2.1.3  หนังสือระหวาง  พ.ศ.  2518 – 2522 

 หนังสือเลมหลักที่พบ คือ  อุบลราชธานี ประวัติ ประเพณี และบุคคลสําคัญ จัดพิมพโดย

สํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดอุบลราชธานี  ผูเรียบเรียงขอมูลคือ บําเพ็ญ ณ อุบล และคณะ ซึ่งไดใช

ขอมูลจากพระมหากมลรัตน สาระเน้ือหาไมมีความแตกตางกัน  สวนหนังสือเลมรองในชวงน้ี            

พบจํานวน 3 เลม  มีเน้ือหาที่เกี่ยวของกับพระธาตุพนมเปนหลัก  เน่ืองจากเปนชวงที่พระธาตุพนมลม

พังทลาย  และปฏิสังขรณใหมโดยกรมศิลปากร จึงมีการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับพระธาตุพนม              

ซึ่งเกี่ยวของกับพระครูวิโรจนฯ ในชวงระยะเวลาน้ี 

แตขอควรสังเกตคือ หนังสืออุบลราชธานี ประวัติ ประเพณี และบุคคลสําคัญ นาจะเปน

หนังสือเลมแรกที่ราชการมีบทบาทในการตีพิมพหรือนําเสนอเรื่องราวของพระครูวิโรจนฯ ในรูปแบบ

ของชีวประวัติ “ปราชญเมืองอุบลฯ” ซึ่งจะมีความนิยมอยางมากในชวงเวลาตอ ๆ ไป  

2.1.4  หนังสือระหวาง  พ.ศ.  2525 -  2529 

 หนังสือเลมหลักที่พบจํานวน 1 เลม สวนหนังสือเลมรอง พบ 5 เลม คือ  คนดีเมืองอุบล  

ตีพิมพในป พ.ศ. 2527 โดยศูนยวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี  ซึ่งใชเน้ือหาของพระครูวิโรจนฯ ที่

คัดลอกจาก  ประวัติศาสตรอีสาน  ของเติม วิภาคย พจนกิจ  ซึ่งจะวิเคราะหในบทที่ 3 ดังน้ี  

“...ทานมีเกียรติคุณทางเมตตามหานิยม  พูดกับคนมีผูเช่ือถือและติดตาม  เปนผูมีอารมณดี  

มองอะไร ๆ  มีแตทางดีทั้งน้ัน  ใจคอกวางขวาง หนักแนน  สุภาพออนโยน  โอบออมอารี  สงบเสงี่ยม

หนักแนนในธรรมวินัย มั่นคงในพรหรมวิหาร  ไมริษยาใคร  ไมแขงดีกับใคร มีความกตัญูและ

จงรักภักดีตอผูมีอํานาจเหนือ เอื้อเฟอตอประชาชนทุกช้ันยึดอยูใน “ดีดี”  คนทั่ว ๆ  ไปจึงเรียกทานอีก

ช่ือหน่ึงวา “พระครูดีโลด” เพราะทานจะพูดอะไรกับใคร ๆ หรือฟงใครพูด เวลาเขาเลาจบ ทานมัก
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รับคําวา  “ดีๆ”  ใครจะพูดรายพูดดีกับทาน  ทานก็วา “ดีๆ” เวลา มีอารมณกระทบอยางไรก็ตาม 

กอนทานจะพูดอะไร  ก็เปลงอุทานวา “ดีๆ”  เขาจึงถวายนามพิเศษวา  “ทานพระครูดีโลด”31 

จากการที่หนังสือไดอางขอมูลจากหนังสือ ประวัติศาสตรอีสาน ของเติม วิภาคยพจนกิจ ทําให

เห็นถึงความสําคัญของหนังสือเลมน้ีที่ไดเผยแพรในวงการวิชาการ และขอมูลของพระครูวิโรจนฯ ที่

ไดรับการตีพิมพมีการยอมรับไปใชคัดลอก หรืออางอิงอยางตอเน่ืองในสถาบันการศึกษาที่จะตีพิมพ

ตอไป โดยเฉพาะวิทยาลัยครูอุบลราชธานี ที่ไดทําการศึกษาชีวประวัติของบุคคลในทองถ่ิน              

และนําเสนอตอสาธารณะต้ังแตป พ.ศ. 2527 เปนตนไป โดยเฉพาะอาจารยคนึงนิตย จันทบุตร             

มีบทบาทมากที่สุดในการนําเสนอขอมูลของพระครูวิโรจนฯ ในงานตาง ๆ  ทั้งน้ีเน่ืองจากอาจารยเปนผูมี

ความสนใจ และเขียนบทความเกี่ยวกับประวัติพระพุทธศาสนาในเมืองอุบลราชธานี ไวหลายบทความ  

2.1.5  หนังสือระหวาง  พ.ศ.  2530 – 2539 

 พบหนังสือเลมหลัก จํานวน 4 เลม เลมรอง 11 เลม ไดแก ประวัติศาสตรอีสาน ของเติม      

วิภาคยพจนกิจ ,  อุรังคนิทาน ตํานานพระธาตุพนม (พิสดาร) ของพระธรรมราชานุวัตร , จิตรกรรม

ฝาผนังอีสาน ของไพโรจน สโมสร และอุบลราชธานี 200 ป   

 ประวัติศาสตรอีสาน เรียงเรียงโดย เติม วิภาคยพจนกิจ และอุรังคนิทาน ตํานานพระธาตุ

พนม (พิสดาร) เรียบเรียงโดยพระธรรมราชานุวัตร มีเน้ือหาขอมูลที่ใกลเคียงกันเน่ืองจากเติม วิ

ภาคยพจนกิจไดขอมูลสวนประวัติพระครูวิโรจนฯมาจากทานเจาคุณพระธรรมราชานุวัตร เน้ือหาของ

ของทั้งสองเลมมุงเสนอชีวประวัติของพระครูวิโรจนฯ และเหตุการณการบูรณะพระธาตุพนมของพระ

ครูวิโรจนฯ เปนหลัก ดังตัวอยาง  

 “...ทานพระครูวิโรจนรัตโนบล  เทาที่ผูเขียนไดเคยเห็นทาน  และไปกราบนมัสการอยูเสมอ

ตอนที่เปนเด็ก  ลักษณะรูปรางของทานรางใหญสันทัดสมสัดสวน  ที่หนาผากมีเน้ือเปนนอออกมาพอดี

พองาม เดินเหมือนชางยาง  เปนชางปนและเขียน  มีลูกศิษยจนข้ึนช่ือและเปนผูหนักในกรรมฐาน 

(หรือกัมมัฏฐานก็มี – ผูเขียน)  จนปรากฏวาน่ังทางในมีญาณทิพยเปนที่เช่ือถือของประชาชน  ตอมา

ทานเปนผูใหญเลยงดเสีย  คราวมาซอมพระธาตุพนมทานก็อาศัยสมาธิ  เวลากลางคืนสงบจิตตรวจ

เหตุการณ  พบอะไรที่เปนวัตถุมีคาก็บอกใหคนไปขุดไดเงินแทงโบราณบาง  พระเงินพระทองบาง เปน

                                                             
31 คนึงนิตย  จันทบุตร, “ทานพระครูวิโรจนรัตโนบล  ทานพระครู “ดีโลด”  (บุญรอด  สมจิต),”  ใน               

คนดีเมืองอุบล, (อุบลราชธานี : ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี  วิทยาลัยครูอุบลราชธานี, 2527), หนา 15. 
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อัศจรรย ประชาชนถึงนิยมนับถือ (ตามที่ทานเจาคุณพระเทพรัตนโมลี  เจาคณะจังหวัดนครพนมเลาให

ผูเขียนฟง) ฯลฯ...”32 

ภาพที่ 3 หนังสือประวัติศาสตรอีสาน 

 

ที่มา : ปกรณ  ปุกหุต 

 “... พุทธบุตรไมอาจดูดาย  ครั้นถึงพุทธศักราช  2444  ที่กลาวไวขางตนน้ี  มีพระเถระเมือง

อุบลเดินธุดงคมาจําพรรษาอยูที่ปารอบสะพังโบราณในบริเวณวัดพระธาตุพนมของเราน้ี  คือ               

พระครูสีทาวัดบูรพาและพระอาจารยหนูรูปหลังน้ีตอมาไดเปนพระปญญาวิศาลเถรเจาวัดสระปทุม

กรุงเทพฯ  ทานและคณะไดมาเห็นความเสื่อมโทรมในองคพระธาตุ  ก็เกิดความสลดใจใครที่จะ

ซอมแซม  แตมาคิดเห็นวาอํานาจวาสนาของตนไมเพียงพอ  จึงแนะนําใหทายกชาวธาตุพนมลงไป

อาราธนาเอาทานพระครูวิโรจนรัตโนบลวัดทุงศรีเมืองอุบล  แตเมื่อทานยังดํารงสมณศักด์ิที่พระครูอุดร

พิทักษคณะเดชขอใหทานข้ึนมาเปนหัวหนาพาซอมพระบรมธาตุ ทานพระครูก็ยินดีรับข้ึนมาตามความ

ประสงค ทานพระครูรูปน้ีทรงคุณธรรมหลายประการคือ มีขันติวิริยะกลาแข็งอดทนบึกบึน มีใจสุขุม

เยือกเย็นโอบออมอารี  เมตตากรุณาแกคนทุกจําพวก  รูจักสงเคราะหอนุเคราะหอันโตชนและบริวาร

ชน รูจกัพูดจาปราศรัยเอาใจคนทั่วไป เมื่อผูใดเขาคบหาก็เกิดความเคารพไมจืดจาง จนไดนามนิมิตวา  

                                                             
 32 เติม วิภาคยพจนกิจ, ประวัติศาสตรอีสาน, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,2530), 
หนา 606. 
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“ทานพระครูดีโลด”  จากประชาชนทั้งหลาย  เพราะไมวาใครจะทําอันใดพูดอันใดก็วาดีทั้งน้ันไมขัดคอ  

คุณพิเศษอีกอยางหน่ึงก็คือทานเปนชางเขียนภาพและลวดลาย  ชางอิฐปูนและกอสราง  จึงเหมาะสม

ในการมาอํานวยการซอมแซมพระบรมธาตุย่ิงนักฯ…”33 

ภาพที่ 4 หนังสืออุรังคนิทาน 

 

ที่มา : ปกรณ ปุกหุต 

 สวน จิตรกรรมฝาผนังอีสาน ของไพโรจน สโมสร เปนหนังสือเลมแรกที่มีการนําเสนอขอมูล

ของพระครูวิโรจนฯ ในดานงานชางศิลป โดยการเสนอผานงานจิตรกรรม  อีกทั้งยังนําเสนอเปนครั้ง

แรกดวยวาเอกลักษณในทางศิลปะของสกุลชางสายพระครูวิโรจนฯ มีลักษณะอยางไร  เชน  “...วิธีการ

กระทุงดวยเปลือกไมแสดงใหเห็นสกุลชางที่ไดรับการถายทอดจากพระครูวิโรจนรัตโนบล...”34 อาจถือ

ไดวาเปนหนังสือวิชาการเลมแรกที่จะไดรับการอางอิงในงานวิชาการที่เกี่ยวกับประวัติศาสตรศิลปะเลม

อื่น ๆ ในภายหลังจนถึงปจจุบัน  

                                                             
 33 ธรรมราชานุวัตร, พระ, อุรังคนิทาน ตํานานพระธาตุพนม (พิสดาร), พิมพครั้งที่ 9 (กรุงเทพฯ :                 
เทพรัตนการพิมพ, 2530), หนา 78. 

34 ไพโรจน สโมสร,  จิตรกรรมฝาผนังอีสาน, หนา 141. 
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 ขณะที่หนังสืออุบลราชธานี 200 ป เปนหนังสือที่สรุปขอมูลสาระของพระครูวิโรจนฯ ในแบบ

กระชับ แตละเอียดคอนขางสมบูรณ  และไดรับการคัดลอกหรือนําไปอางอิงเปนจํานวนมากเชนกัน 

โดยเฉพาะเอกสารที่พิมพในจังหวัดอุบลราชธานี มีขอความดังตอไปน้ี  

 “... ชาติภูมิ         

  พระครูวิโรจนรัตโนบล  (บุญรอด  นนฺตโร)  เกิดเมื่อวันที่ 1  มกราคม พ.ศ. 2398  

ตรงกับวันพุธข้ึน  5  คํ่า  เดือนย่ี ปเถาะ พ.ศ. 2398  ที่บานหมูที่ 1  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง 

จังหวัดอุบลราชธานี  

 อุปสมบท          

  อุปสมบทเมื่อ พ.ศ. 2421 ที่วัดปานอย  (วัดมณีวนาราม)  เจาอธิการจันลาเปนพระ

อุปชฌาย  พระอาจารยคํา  เปนพระกรรมวาจาจารย พระอาจารยดีเปนพระอนุสาวนาจารย  

 วิทยฐานะ           

  ทานไดรับการศึกษาเบื้องตน คือ  การเรียนอักษรขอม อักษรธรรม  อักษรไทยนอย  

หนังสือไทย การคิดเลขจากทานราชบรรเทา  เมื่ออุปสมบทแลวทานไดเลาเรียนทองบน  สวดมนตนอย 

สวดมนตกลาง ไดแก เจ็ดตํานาน สิบสองตํานานในปจจุบัน  สวดมนตปลาย ไดแก  ปาฏิโมกข                   

สัททสังคหสูตร เรื่องมูลกัจจายน  และเรียนวิชาชางศิลป (ชางปน เขียน แกะสลัก) อีกดวย 

เกียรติประวัติ         

  หลังจากทานอุปสมบทระยะหน่ึงก็ยายไปอยูที่วัดทุงศรีเมือง  ตอมาเมื่อเจาอาวาส

มรณภาพ  ทานจึงไดเปนเจาอาวาสวัดทุงศรีเมืองสืบมา เกียรติประวัติของทานพอสรุปไดดังน้ี 

1. การปกครอง   พระครูวิโรจนรัตโนบลปกครองสงฆโดยใชพระคุณเปนหลัก  ทานไดเปน

เจาคณะแขวงอําเภออุตตรุปรนิคม (อําเภอมวงสามสิบ)  เปนเจาคณะอําเภอ และเปนเจาคณะจังหวัด

อุบลราชธานี  ไดรับพระราชทานสมณศักด์ิเปนพระวิโรจนรัตโนบล จนถึงอายุ 75 ปไดยกเปน

กิตติมศักด์ิ เมื่อ  พ.ศ. 2470  รวมเวลาเปนเจาคณะบริหารคณะสงฆรวม  37  ป  

2.  การสาธารณูปการ เน่ืองจากทานเปนชางศิลป  ทานไดรับอาราธนาใหดําเนินการ

ปฏิสังขรณและสรางถาวรวัตถุที่สําคัญดังน้ี 

(1)  ปฏิสังขรณพระธาตุพนม  (เมื่อ พ.ศ. 2444)  

(2)  ปฏิสังขรณวิหารพระเหลาเทพนิมิต 

(3)  เปนกรรมการสรางพระอุโบสถวัดสุปฏนารามวรวิหาร  (หลังปจจุบัน) 
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(4)  เปนประธานหลอพระพุทธรูปสําคัญของจังหวัดอุบลราชธานี  (พระประธานวัด                 

สุปฏนารามวรวิหาร พระประธานวัดบานทาบอ พระประธานวัดบานหนองไหล)  

3.  เกียรติคุณทางอาคม ในป  พ.ศ.  2483 เกิดกรณีพิพาทระหวางไทยกับฝรั่งเศสในอินโด

จีนจนถึงกับใชกําลังปะทะกัน กองทหารหนวยบุกยึดนครจําปาศักด์ิไดมาต้ังฐานปฏิบัติการอยูที่

อุบลราชธานี  พระกลากลางสมรซึ่งเปนผูบังคับบัญชาไดเลือกทานพระครูวิโรจนรัตโนบลเปนผู

ประสาทพรแกทหารเพื่อความปลอดภัย  และขุนบุรัสการบดีผูแทนสมัยน้ันไดนําเอารูปถายของทาน

พระครูวิโรจนรัตโนบลมาทําเปนเหรียญแจกจาย  ปรากฏวาทหารรุนน้ันปลอดภัยเปนสวนใหญ  

เหรียญรุนน้ันไดปรากฏความขลังโดยทั่วไปจนเปนที่ตองการแพรหลาย 

มรณภาพ         

 พระครูวิโรจนรัตโนบลมรณภาพเมื่อวันที่ 1  ธันวาคม พ.ศ. 2485  อายุได  87  ป ...”35 

 กลาวไดวาหนังสือที่ผลิตข้ึนในชวงเวลาน้ีเปนหนังสือที่ผลิตข้ึนในวงการวิชาการ และของ

ทองถ่ินเปนหลัก ตลอดจนมีการใชเน้ือหารวมกัน จากความนาเช่ือถือของหนังสือประวัติศาสตรอีสานที่

ไดรับการยอมรับในการศึกษาประวัติศาสตรในฐานะที่เติม วิภาคยพจนกิจ เปนคนอุบลราชธานีเอง 

และใชความวิริยะอุตสาหะเปนสิบ ๆ  ป ในการเรียบเรียงขอมูล สวนอุรังคนิทานเปนหนังสือที่ไดรับการ

ตีพิมพอยางตอเน่ืองมาโดยตลอด และเขาถึงประชาชนมากกวาเลมอื่น ๆ เพราะเผยแพรที่วัด                    

พระธาตุพนม และเขียนข้ึนโดยพระเถระรูปสําคัญอยางพระธรรมราชานุวัตร (แกว กนฺโตภาโส) อดีต

เจาอาวาสวัดพระธาตุพนม ขอมูลเกี่ยวกับพระครูวิโรจนฯ จึงไดรับการนําเสนอเปนจํานวนมากในระยะ

น้ี  ดวยปริมาณของหนังสือเลมหลัก และเลมรองที่มากข้ึน  

2.1.6  หนังสือระหวาง  พ.ศ.  2540 -  2549 

 หนังสือเลมหลักที่พบ มีจํานวน 4 เลม เลมรองจํานวน 24 เลม ไดแก  สารานุกรมวัฒนธรรม

ไทย ภาคอีสาน เลม 12, ประวัติวัดทุงศรีเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี , ยอดนิยมท่ีอุบลราชธานี 

“ดี ดี ดี ดีโลด” พระครวิูโรจนรัตโนบล วัดทุงศรีเมือง และ ประทีปธรรมแหงแมมูล 

 สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน ขอมูลรายละเอียดไมแตกตางจาก อุบลราชธานี 200 ป 

แตสําคัญที่วาขอมูลของพระครูวิโรจนฯ ไดรับการนําเสนอไปทั่วประเทศผานหนังสือปกแดงชุดใหญของ

การศึกษาประวัติศาสตรและวัฒนธรรมอีสานไปทัว่ประเทศ โดยผูเรียบเรียง คือ คนึงนิตย จันทบุตร ซึ่ง

                                                             
 35 คณาจารยศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี, “พระสงฆคันถธุระ ยุค
แรก – ปจจุบัน,” ใน อุบลราชธานี 200 ป, คณะกรรมการจัดทําหนังสืออุบลราชธานี 200 ป (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
ชวนพิมพ, 2535) หนา 171. 
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ในสวนของขอมูลก็มิไดมีความแตกตางจากอุบลราชธานี 200 ป นอกจากที่ผูเขียนแสดงความเห็น

เกี่ยวกับเรื่อง “สมณศักด์ิ” ของพระครูวิโรจนฯ วา  

 “...ทานพระครูวิโรจนรัตโนบลถือเปนพระเถระสูงสุดของภิกษุมหานิกายอุบลราชธานี  เปนผู

ทรงคุณทุกดาน แตสิ่งที่พึงสังเกตคือ แมทานจะเปนที่เคารพนับถือของประชาชนช้ันสูงและตํ่าเพียงไร  

สมณศักด์ิที่ทานไดรับสูงสุดเปนเพียงแค  “พระครู”  ตําแหนงเจาคณะจังหวัดอุบลราชธานี                   

ขณะที่ภิกษุฝายธรรมยุติกนิกาย  ไดรับสมณศักด์ิเปนช้ันสมเด็จและช้ันธรรม พ.ศ. 2475 เมื่ออายุได 

75 ป ไดถูกยกเปนกิตติมศักด์ิ  รวมเวลาเปนเจาคณะแขวงได  13 ป  เจาคณะจังหวัด  24 ป รวม 37 

ป  ทานมรณภาพเมื่ออายุได 87 ป พรรษา  64  เมื่อวันที่ 1  ธันวาคม  พ.ศ. 2485…”36 

 ประวัติวัดทุงศรีเมือง ตีพิมพเมื่อป พ.ศ. 2547 ขอมูลเกี่ยวกับพระครูวิโรจนฯ ไมไดมีความ

แตกตางกัน นอกจากมีนําเอกสารเกา เชน 4 ศาสนามาใชอางอิง สวนหนังสือที่นาสนใจ คือ ยอดนิยมที่

อุบลราชธานี งานเขียนของอําพล เจน ที่ไดไปสัมภาษณบุคคลรวมสมัยที่ใกลชิดกับพระครูวิโรจนฯ จน

นับไดวาเปนขอมูลที่คนพบใหม และมีความแตกตางในรายละเอียดบางประการที่มีการนําเสนอกันมา

กอนหนาน้ี เชน เรื่องการบูรณะพระธาตุพนม เปนตน  ขณะที่ประทีปธรรมแหงแมมูลนําเสนอ

ชีวประวัติของพระครูพัฒนกิจวิมล (บุญจันทร จตฺตสลฺโล) เรียบเรียงโดย ญาณวชิระ ลูกศิษยของทาน

เองและไดนําเสนอชีวประวัติของพระครูวิโรจนฯ  ที่ปรับปรุงจากประวัติศาสตรอีสานของเติม                      

วิภาคยพจนกิจ  

 ในสวนของภูมิหลัง คนึงนิตย จันทบุตร ยังไดรับการมอบหมายใหนําเสนอบทความเกี่ยวกับ

พระครูวิโรจนฯ และไมใชงานช้ินสุดทายที่ทานทําเมื่อดูจากปริมาณหนังสือเลมรอง จะพบวามีช่ือทาน

เปนผูเขียนหรือกรรมการจัดทําอีกหลายแหง ขณะที่อําพล เจน เปนผูที่ไดรับการยกยองในวงการพระ

เครื่องของเมืองอุบลฯ จึงนับไดอีกประการหน่ึงวา หนังสือในชวงเวลาน้ีมีการเปดประเด็นเน้ือหา

เกี่ยวกับวัตถุมงคลที่เพิ่มมากข้ึนของพระครูวิโรจนฯ ดวย สวนญาณวชิระ หรือ เจาคุณพระวิจิตร               

ธรรมาภรณ ( เทอด ญาณวชิโร) ผูชวยเจาอาวาสวัดสระเกศฯ กรุงเทพฯ เปนลูกศิษยของ                     

พระมงคลธรรมวัฒน (บุญจันทร จตฺตสลฺโล) จึงมีรายละเอียดที่ยกยองครูบาอาจารย ตลอดจนอภินิหาร

ตาง ๆ ดวย  

 หนังสือเลมหลักที่พบในชวงเวลาน้ีจะสังเกตไดวาเปนหนังสือของทองถ่ินเปนหลักจริง ๆ                

แมบางเลมจะเปนโครงการหรือนโยบายของสวนกลาง แตก็ใหความสําคัญกับทองถ่ิน เชน สารานุกรม 

                                                             
 36 คนึงนิตย จันทบุตร, “...วิโรจนรัตโนบล (บุญรอด), พระ...,” ใน  สารานุกรมวัฒนธรรมไทย  ภาคอีสาน  
เลม 12  จัดพิมพเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542, ธวัช ปุณโณทก, 
บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย, 2542), หนา 4136. 
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หรือ ชีวประวัติพระเถระลูกศิษยพระครูวิโรจนฯ รายละเอียดจึงมีความนาสนใจ และตอยอดขอมูล 

รวมถึงนําเสนอประเด็นใหมเกี่ยวกับพระครูวิโรจนฯ จากหนังสือชวงกอนหนาน้ี 

 หนังสือทั้งหกชวงเวลา ไดใหเน้ือหาสาระขอมูลเกี่ยวกับพระครูวิโรจนฯ ทั้งเหมือนและแตกตาง

กันตามแตละชวงซึ่งจะสัมพันธกับเหตุการณที่เกิดข้ึนในชวงเวลาน้ัน ดังจะไดวิเคราะหในบทที่ 3                 

ทั้งชวงเวลา และเน้ือหา  
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บทที่ 3 

การแบงประเภทและวิเคราะหเอกสารที่เกี่ยวของกบัพระครูวิโรจนรตัโนบล                  

พ.ศ. 2486 – 2549 

3.1 การแบงประเภทหนังสือ 

การแบงประเภทเอกสารของพระครูวิโรจนรัตโนบล และการวิเคราะหเอกสารในบทที่ 3 น้ี ได

แบงเน้ือหา ออกเปนสองสวน สวนแรกจะเนนเหตุการณ และปจจัยที่มีผลตอการผลิตหนังสือเกี่ยวกับ

พระครูวิโรจนรัตโนบล เปน 6 ชวงระยะเวลา และสวนที่สองจะเปนการวิเคราะหเอกสารตามเน้ือหาที่

หนังสือแตละชวงเวลาเนนการนําการนําเสนอไว ดังที่จะไดกลาวตอไป  

3.1.1 หนังสือระหวาง พ.ศ. 2486 – 2495   

หนังสือระหวาง พ.ศ. 2486  - 2495 สํารวจพบจํานวน  5 เลม  เปนหนังสือเน้ือหาหลัก  2 

เลม  คือ  หนังสือเรื่องทาวฮุงขุนเจือง  กับ  4 ศาสนา เปนหนังสือพิมพแจกในวาระสําคัญ สวน

หนังสือเน้ือหารอง 3  เลม คือ  สมบัติเสตถี ราชกิจจานุเบกษา  และประเพณีโบราณไทยอีสาน   

ตารางที่ 1 หนังสือระหวาง พ.ศ. 2486 – 2495 

ลําดับ
ที่ 

ปที่
เผยแพร 

ผู เ ขี ย น / ผู วิ จั ย / ผู
รวบรวม 

ชื่อหนังสือ และงานวิจัย แหลงพิมพ 

1. 2486 สมเด็จพระมหาวีรวงศ   
(ติสฺโส  อวน) 
 

หนังสือเรื่อง ทาวฮุงหรือเจือง สมเด็ดพระ
มหาวีรวงส  สังคนายก  พิมพเปนที่ระลึก  
ไนงานพระราชทานเพลิงสพ พระสาสนดิลก 
(ชิตเสโน  เสน)  พระครูวิโรจน   (นนฺตโร  
รอด)  และไนงานชาปนะกิจสพ  พระมหา
รัตน  รฏฐปาโล  กับ พระอาจารย เสาร  
กนฺตสีโล  ที่จังหวัดอุบลราชธานี  10 – 16 
เมสายน  86 

กรุงเทพฯ : 
โรงพิมพมิตรไทย 

2. 2493 พ ร ะ ม ห า ป รี ช า  
ปริฺญาโณ 

4 ศาสนา คณะเจาภาพพิมพแจกในงาน
ฉลองเจดีย  พระครูวิโรจนรัตโนบล  อดีต
เจาคณะจังหวัดอุบลราชธานี  วันที่ 29 – 30 
เมษายน 1 พฤษภาคม 2493                       
ณ วัดทุงศรีเมือง  อําเภอเมืองอุบล                  
จังหวัดอุบลราชธานี 

กรุงเทพฯ : 
โรงพิมพศาสนศึกษา 

ที่มา : ปกรณ ปุกหุต นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 
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ภาพที่ 5 ภาพบรรยากาศงานศพ ของพระเถระผูใหญ เขาใจวาเปนงานพระราชทานเพลิงศพ และฌาปนกิจศพพระ

มหาเถระที่วัดศรีทอง เมืองอุบลราชธานี พ.ศ. 2486 

 

ผูศึกษาสันนิษฐานวาภาพน้ี อาจเปนภาพในงานพระราชทานเพลิงศพ และฌาปนกิจศพ เจาคุณพระศาสนดิลก                 

(ชิตเสโน เสน) อดีตเจาคณะมณฑลอุดร และอดีตเจาอาวาสวัดศรีทอง และพระมหารัตน  รฏฐปาโล อดีตเจาอาวาส

วัดสุทัศนาราม ณ วัดศรีทอง ในป พ.ศ. 2486  โดยมีเจาประคณุสมเด็จพระมหาวีรวงศเปนประธาน  เมรุคชสีห

ทางซายในรูป  คือเมรุของพระศาสนดิลก สวนเมรุทางขวา คือเมรุของพระมหารัตน  ชางคําหมา แสงงาม ลูกศิษย

เอกของพระครูวิโรจนฯ เปนผูรังสรรคงานวิจิตรศิลปทั้ง 2 เมรุ รวมถึงเมรุของพระครูวิโรจนฯ ที่วัดทุงศรีเมืองดวย  

ที่มา : หอจดหมายเหตุแหงชาติฯ อุบลราชธานี  

ในป พ.ศ. 2486 และ พ.ศ. 2493   หนังสือเน้ือหาเลมหลักที่พิมพในชวงน้ี  เปนหนังสือที่

ไดรับการพิมพแจกในงานที่เกี่ยวของกับพระครูวิโรจนรัตโนบลโดยตรง กลาวคือ  ในงานพระราชทาน

เพลิงศพของทาน  (พระครูวิโรจนฯ มรณภาพเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม   พ.ศ. 2485)  ณ  วัดทุงศรีเมือง  

เมืองอุบลราชธานี  ระหวางวันที่ 10 – 16 เมษายน  พ.ศ. 2486  พรอมกับพระมหาเถระอีก  3  รูป  

ที่ทําการฌาปนกิจ ที่วัดศรีทอง37 (พระศาสนดิลก และพระมหารัตน)  และวัดบูรพาราม  (หลวงปูเสาร 

กนฺตสีโล)   ซึ่งเปนการจัดพิมพโดยดําริของคณะสงฆมีสมเด็จพระมหาวีรวงศ (ติสฺโส  อวน)  สังฆนายก  

เจาอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุ กรุงเทพฯ  ในฐานะสหธรรมิกกับพระเถระทั้งสี่ และเปนผูบังคับบัญชา

ทางตําแหนงคณะสงฆ  อีกทั้งสันนิษฐานวาทานเปนผูเรียบเรียง “ประวัติพระเถระทั้ง 4 รูป” ภายใน

หนังสือ ซึ่งแสดงถึงความใกลชิดตอพระคุณทานเหลาน้ันเปนอยางย่ิง การพิมพน้ีเลือกพิมพวรรณคดี

อีสานลานชางเรื่อง ทาวฮุงหรือเจือง ซึ่งสิลา วีระวงศ เปนผูชําระจากใบลานในหอสมุดแหงชาติ เพื่อ

เปนการอนุรักษวรรณคดีเกาแกไว อันเปนการแสดงถึงประโยชนของธรรมบรรณาการที่สามารถ  

 

                                                             
37 ปจจุบัน คือ วัดศรีอุบลรัตนาราม พระอารามหลวง  
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 “...เปนเครื่องระลึกถึงและเชิดชูเกียรติคุนของทานทั้ง 4 ไปไดนาน ๆ...”38 

  สวนอีกหนังสืออีกเลมหน่ึงคือ 4 ศาสนา พิมพแจกในงานสรางเจดียบรรจุอัฐิธาตุพระครู

วิโรจนฯ  ณ วัดทุงศรีเมือง เมื่อ พ.ศ. 2493  โดยคณะศิษยานุศิษย  เพื่อแจกเปนธรรมบรรณาการเน่ือง

ในการสรางเจดีย  ซึ่งพระมหาปรีชา ปริฺญาโณ  เปนผูเรียบเรียงเรียบชีวประวัติเพื่อพิมพแจก โดยใช

ขอมูลจากหนังสือ  ทาวฮุงขุนเจือง  ขอมูลจึงไมตางกันนัก นอกจากเพิ่มเติมเน้ือหาเกี่ยวกับงาน

พระราชทานเพลิงศพในสวนทาย  เน้ือหาขอมูลที่นําเสนอจึงไปในลักษณะของ “ชีวประวัติ” เปนหลัก 

ผูแตงหนังสือพระครูวิโรจนฯ  ชวงเวลาน้ี นับไดวาเปนของคณะศิษยานุศิษย และผูใกลชิด

อยางแทจริง  กลาวคือ สมเด็จพระมหาวีรวงศ  (ติสฺโส  อวน)  มีความสัมพันธอันดีกับพระครูวิโรจนฯ  

ในหลากหลายดาน เชน  การปกครองคณะสงฆ  และงานของพระครูวิโรจนฯ ในดานศิลปกรรม  ซึ่งได

เกื้อหนุนมาตลอด  เชน  การสรางพระอุโบสถวัดสุปฏนารามวรวิหาร  และการหลอพระพุทธรูปสําคัญ

ของเมืองอุบลราชธานี  เปนตน  สวนพระมหาปรีชา  ปริฺญาโณ  เปนลูกศิษยพระครูวิโรจนฯ  เคย

ศึกษาในสํานักของทาน  จึงถือวาพระครูวิโรจนฯ  เปนอาจารย  และรับสนองบัญชาคณะสงฆในการ

จัดทําหนังสือ (ขณะน้ันทานมีตําแหนงเปน “เผยแผจังหวัดอุบลราชธานี” ไดรับมอบหมายจากพระครู

วิจิตรธรรมภาณี (กิ่ง มหปฺผโล) เจาคณะอําเภอเมืองอุบลฯ  ซึ่งเปนประธานคณะศิษยานุศิษยของ              

พระครูวิโรจนฯ เชนกัน)    

กลาวไดวาปจจัยการตีพิมพหนังสือในชวงน้ีมาจากงานที่เกี่ยวของกับพระครูวิโรจนฯ  ที่เกิด

จากความระลึกกตัญูของคณะศิษยานุศิษยผูใกลชิดทานพระครูวิโรจนฯ ไมวาจะเปนพระเถรานุเถระ 

เชน  สมเด็จพระมหาวีรวงศ (ติสฺโส  อวน)  พระครูวิจิตรธรรมภาณี  (กิ่ง  มหปฺผโล)  พระมหาปรีชา  

ปริฺญาโณ  และคฤหัสถญาติโยมก็ไดมีสวนรวมในการจัดเหลาน้ีเห็นไดจากการสรางนกหัสดีลิงคใน

งานพระราชทานเพลิงศพ  โดยคณะศิษยกลุมชาง  เชน ชางคําหมา  แสงงาม  หรือ การสรางโกศเงิน

บรรจุอัฐิธาตุพระครูวิโรจนฯ  โดยชางสาย  สุนทราวงษ รวมถึงการอุปถัมภของคฤหบดีชาวเมือง

                                                             
38 วีรวงส, สมเด็จพระมหา, “คําปรารภ,” ใน หนังสือเร่ือง ทาวฮุงหรือเจือง  พิมพเปนที่ระลึกไนงาน

พระราชทานเพลิงสพ  พระสาสนดิลก  (ชิตเสโน  เสน) พระครูวิโรจน (นนฺตโร รอด)  และไนงานชาปนะกิจสพ  

พระมหารัตน  รฏฐปาโล  กับ  พระอาจารยเสาร  กนฺตสีโล  ที่จังหวัดอุบลราชธานี 10 – 16  เมสายน 86, เติม, 

พระมหา และสิลา วีรวงส, ผูตรวจตนฉบับ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมิตรไทย, 2486), หนา (1). 
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อุบลราชธานี คือ หลวงวัฒนวิทวิบูลย หัวหนาพอคาตลาดอุบลที่นําหีบศพลายรดนํ้าปดทอง ถวายใน

การทําฌาปนกิจ39   เปนตน  

หนังสือที่ตีพิมพเลมหลักในชวงเวลาดังกลาวน้ีจึงเปนหนังสือที่พิมพแจกในงานระลึกถึงพระครู

วิโรจนฯ  ทั้ง 2 งาน คือ งานพระราชทานเพลิงศพพระครูวิโรจนรัตโนบล เหนือเมรุนกหัสดีลิงค ณ วัด

ทุงศรีเมือง ระหวาง วันที่ 10 – 16 เมษายน พ.ศ. 2486 และงานฉลองเจดียบรรจุอัฐิธาตุพระครูวิโรจน

รัตโนบล ณ วัดทุงศรีเมือง วันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 จากการริเริ่มดําเนินการของ

ผูใกลชิดพระครูวิโรจนฯ ทั้งจากสวนกลาง และสวนทองถ่ิน และเน่ืองจากเปนเน้ือหาที่มีความสมบูรณ

ในเชิงชีวประวัติโดยยอ  จึงไดรับการอางอิงจากหนังสือเลมอื่น ๆ ในระยะตอมาจํานวนหลายเลมใน

ที่สุด 

ภาพที่ 6 โกศเงินบรรจอุัฐิธาตุพระครูวิโรจนรัตโนบล ฝมือชางสาย สุนทราวงษ 

 

ที่มา : พระครสูังฆรักษจันดี สจุนฺโท ผูชวยเจาอาวาสวัดทุงศรีเมอืง 
                                                             

39 หีบศพน้ีแตเดิมคุณหลวงวัฒนวิทวิบูลย หรือ หลวงวัฒนวิตรวิบูลย (นาค  โกศัลวัฒน)  ไดรวมกันทําอุทิศ

ถวายญาทานหมูน เจาอาวาสวัดหลวงรูปที่ 4 โดยตั้งประกอบพิธีไมไดเผาไปพรอมกัน และคงนํามาเก็บรักษาไวที่หอ

ไตรวัดทุงศรีเมืองกอนจะนํามาเผาศพพระครูวิโรจนฯ ดังที่ บําเพ็ญ ณ อุบล กลาววา  “...เดิมมีหีบศพลายรดนํ้าทอง

งามมากเก็บไวที่หอไตร นับวาเปนศิลปะชั้นยอดของเมืองอุบลราชธานี ภายหลังเจาพระคุณสมเด็จมหาวีระวงศ    

(ติสโส อวน) ใหนําเอามาใสศพญาทานดีโลดแลวเผาไปพรอมกัน  ซ่ึงเปนที่นาเสียดายอยูในทางแงศิลปะโบราณ...” 

ใน บําเพ็ญ ณ อุบล, เลาเร่ืองเมืองอุบลราชธานี (อุบลราชธานี : โรงพิมพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2553), หนา 

150 – 151.  
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3.1.2  หนังสือระหวาง  พ.ศ.  2505 – 2514 

 หนังสือที่พบในชวงเวลาน้ีมีจํานวน 5 เลม  ที่มีเน้ือหาเปนเลมหลักเกี่ยวของกับพระครูวิโรจน

ฯ  คือ  ประวัติเมืองอุบลราชธานี และประวัติวัดทุงศรีเมือง  ซึ่งเรียบเรียงแตละบทโดยคณะสงฆของ

วัดทุงศรีเมือง เมื่อป พ.ศ. 2514  สวนที่มีเน้ือหาเลมรองมีจํานวน 4 เลม คือ จังหวัดอุบลราชธานี ใน

สมัยพระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค ทรงดํารงศตําแหนงขาหลวงตางพระองค ของ

เติมใจ  สิงหัษฐิต , เรื่องเที่ยวที่ตาง ๆ ภาคที่ 4  ของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารง              

ราชานุภาพ  ประวัติวัดวาศาสนาเมืองอุบลฯ ของสิน  ศรีภา,  นวกานุสรณ  ๒๕๑๔ อุบลราชธานี โดย

พระเทอดธรรม อคฺคธมฺโม และคณะ  

ตารางที่ 2  หนังสอืระหวาง พ.ศ. 2505 – 2514 

ลําดับ
ที่ 

ปที่
เผยแพร 

ผูเขียน/ผูวิจัย/ผู
รวบรวม 

ชื่อหนังสือ และงานวิจัย แหลงพิมพ 

1. 2513 พระมหากมลรัตน        
นนทฺสิริ 

ประวัติเมืองอุบลราชธานี และประวัติ                
วัดทุงศรีเมือง 

กรุงเทพฯ :            
กรุงสยามการพิมพ 

ที่มา : ปกรณ ปุกหุต  นักศึกษาหลกัสูตรสาขาวิชาประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ภาพที่ 7 พระมหาเถระนักการศึกษาของวัดวัดมณีวนาราม และวัดทุงศรเีมือง 

 

เจาคุณพระเทพมงคลเมธี (ก่ิง มหปฺผลมหาเถร) อดีตเจารองเจาคณะภาค 10 และอดีตเจาอาวาสวัดมณีวนาราม กับ

เจาคุณพระวิโรจนรัตโนบล (พิมพ  นารโท) อดีตเจาคณะจังหวัดอุบลราชธานี และอดีตเจาอาวาสวัดทุงศรีเมือง 

ภาพถายคณะพระอาจารย เจาอาวาส และพระนวกะ พ.ศ. 2513 วัดมณีวนาราม                                       

ที่มา  : หอจดหมายเหตุแหงชาติฯ อุบลราชธานี 
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 ชวงเวลาในการผลิตงาน แมจะเปนชวงหลังงานพิธีที่เกี่ยวของกับพระครูวิโรจนฯ มาหลายสิบ

ป แตเรื่องราวของพระครูวิโรจนฯ ก็มิไดเลือนหายไป  วัดทุงศรีเมืองซึ่งเปนวัดสําคัญ และทานเคยเปน

เจาอาวาสไดผลิตงานออกมาช้ินหน่ึง  คือหนังสือประวัติเมืองอุบลราชธานี และประวัติวัดทุงศรีเมือง  

ดวยในป พ.ศ. 2513  อธิบดีกรมปาไม และคณะศรัทธา  ไดมาทอดกฐิน ณ วัดทุงศรีเมือง เจาคุณพระ

วิโรจนรัตโนบล (พิมพ นารโท)  จึงประสงคใหมีหนังสือเปนธรรมบรรณาการแจกญาติโยมผูมารวมงาน  

โดยมอบหมายใหพระภิกษุในวัดทุงศรีเมืองที่ไดรับแตงต้ังเปนคณะกรรมการจัดทําหนังสือ ไดแก                

พระมหาเจษฎา ปฺญาธโร และคณะ  มีวัตถุประสงคหลักเพื่อใหทราบประวัติความเปนมาของ                

วัดทุงศรีเมือง  ดวยเหตุน้ีพระครูวิโรจนรัตโนบล ในฐานะบูรพาจารยของวัดทุงศรีเมืองรูปสําคัญ  จึงได

มีการเรียบเรียงชีวประวัตินําเสนอในหนังสือเลมน้ีดวย ซึ่งพระมหากมลรัตน  นนฺทสิริ  เปนผูเรียบเรียง 

หากพิจารณาจากเน้ือหาแลวพบวา มีเน้ือความคลายจากหนังสือประวัติศาสตรอีสาน หรือ สองฝงโขง 

ของเติม วิภาคยพจนกิจ (เติมใจ  สิงหัษฐิต)  ที่ไดมีการพิมพเผยแพรกอนหนาน้ี   

 พระมหากมลรัตน  นนฺทสิริ  เปนลูกศิษยของเจาคุณพระวิโรจนรัตโนบล (พิมพ  นารโท) เจา

อาวาสวัดทุงศรีเมืองรูปที่ 4  ไดบวชเรียนอยูที่ วัดทุงศรีเมือง  และมีความรูความสนใจเกี่ยวกับ

ประวัติศาสตรของวัด เรื่องที่ทานเขียนข้ึนเปนชีวประวัติน้ีขอมูลไมแตกตางจากของเติมนัก  นอกเสีย

จากมีการเพิ่มเติมความเห็นของทานในหลายสวนของประวัติ  เปนตนวา  ถ่ินที่กําเนิดของพระครู

วิโรจนฯ เปนตน  

ภาพที่ 8  พระครสูิรริัตนานุยุต (กมลรัตน นนฺทสิริ เผาผม, ดร.) 

 

พระครูสิริรัตนานุยุต (กมลรัตน นนฺทสิริ เผาผม, ดร.) อดีตรักษาการเจาอาวาสวัดทุงศรีเมือง (องคแรก  ซายสุด) 

ผูเขียน “ประวัติพระครูวิโรจนรัตโนบล” ในหนังสือประวัติเมืองอุบลราชธานี และประวัติวัดทุงศรีเมือง ภาพถายใน

งานสรงนํ้าศพเจาคุณพระสิริพัฒนาภรณ (สมหมาย โชติปฺุโญ บุญเอ้ือ) อดีตเจาคณะอําเภอเขื่องใน และอดีต             

เจาอาวาสวัดทุงศรีเมือง ที่มา : เฟซบุก วัดทุงศรีเมือง 19 กุมภาพันธ 2557 
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 เมื่อวิเคราะหจากหนังสือที่พบทั้งทั้งเลมหลัก เลมรอง จะเห็นไดวาหนังสือในชวงป พ.ศ. 2505 

– 2514  เปนหนังสือที่ผลิตข้ึนโดยวัดทุงศรีเมืองเปนหลัก  และยังคงขอมูลการรับรูเกี่ยวกับพระครู

วิโรจนฯ ไว แตขอมูลกลับไมไดใชเน้ือหาจาก หนังสือในหัวขอ 3.1.1 แตกลับเปนขอมูลที่มาจาก

หนังสือของเติม วิภาคยพจนกิจ  ซึ่งจะไดกลาวถึงในหัวขอ ๆ ตอไป  

  3.1.3 หนังสือระหวาง  พ.ศ.  2518 – 2522 

 หนังสือระหวาง พ.ศ. 2518 – 2522 สํารวจพบจํานวน 4 เลม มีเน้ือหาเปนเลมหลักเพียงเลม

เดียว คือ อุบลราชธานี ประวัติ ประเพณี  และบุคคลสําคัญ จัดพิมพโดยสํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดอุบลราชธานี  สวนหนังสือที่มีเน้ือหารองพบ  3  เลม  คือ  จดหมายเหตุการบูรณะปฏิสังขรณ

องคพระธาตุพนม  ประมวลภาพประวัติศาสตรพระธาตุพนม และประวัติยอ เจาอาวาสวัดวารินทรา

ราม   

ตารางที่ 3 หนังสือระหวาง  พ.ศ.  2518 – 2522 

ลําดับ
ที่ 

ปที่
เผยแพร 

ผูเขียน/ผูวิจัย/ผู
รวบรวม 

ชื่อหนังสือ และงานวิจัย แหลงพิมพ 

1. 2520 สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอุบลราชธานี 

อุบลราชธานี ประวัติ ประเพณี และบุคคล
สําคัญ 

ไมปรากฏเมือง และ
สถานที่พิมพ 

ที่มา : ปกรณ ปุกหุต นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ภาพที่ 9 ภาพซากปรักหกัพังของพระธาตุพนม 

 

ที่มา : http://www.thatphanom.com/pic_show.php?pic_id=274   พระธาตุพนมลมพังทลาย เม่ือวันที่ 11 

สิงหาคม พ.ศ. 2518 จากความชํารุดที่สวนฐานซ่ึงไมอาจรับนํ้าหนักไดตอไป และโดยอายุที่มากหลายรอยป  
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ต้ังแต พ.ศ. 2518 เปนตนมา  เปนชวงเวลาที่เกิดเหตุการณสะเทือนขวัญไปทั่วภาคอีสาน  

จากการที่พระธาตุพนมอันเปนศูนยรวมศรัทธา  ไดลมพังทลายเมื่อ  วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2518 

รัฐบาลและวัดพระธาตุพนมจึงไดดําริสรางพระธาตุพนมข้ึนใหมในชวงเวลาดังกลาวและแลวเสร็จ ในป 

พ.ศ. 2522  จึงเปนเหตุใหหนังสือเกี่ยวกับพระครูวิโรจนฯ  ไดรับการนํากลับมาเผยแพรอีกครั้ง  ใน

ฐานะที่ทานเปนผูบูรณะพระธาตุพนม เมื่อป พ.ศ. 2444 ดังจะเห็นไดจากหนังสือที่มีเน้ือหาเลมรองตาง 

ๆ ซึ่งลวนเปนเอกสารที่เกี่ยวของกับการบูรณพระธาตุพนมเปนสวนใหญ  แมวาผลงานเรื่องการบูรณะ

พระธาตุพนมของพระครูวิโรจนฯ จะไดรับการเผยแพรมากอนหนาน้ีแลวในหนังสือหัวขอ 3.1.1 และ 

3.1.2  แตก็เห็นไดชัดวามีการยกยองทานข้ึนเปนอยางมากจากผลของความสําเร็จในอดีต และเปน

แบบอยางของพระเถระผูมีความสามารถในเชิงนวกรรม (การกอสราง) 

อุบลราชธานี ประวัติ ประเพณี และบุคคลสําคัญ จัดพิมพโดยสํานักงานศึกษาธิการ  จังหวัด

อุบลราชธานี  ผู เรียบเรียงขอมูล คือ บําเพ็ญ ณ อุบล และคณะ เปนหนังสือที่ใชขอมูลของ                

พระมหากมลรัตน นนฺทสิริ คือ ประวัติเมืองอุบลราชธานี และประวัติวัดทุงศรีเมือง โดยสังเกตไดจาก

การอางถึงทานในขอมูล  อันกลาววาทานเปนลูกศิษยของพระครูวิโรจนฯ40 แตเน้ือความสวนใหญเปน

การเดินเรื่องตามลักษณะของเติม  วิภาคยพจนกิจ ที่เนนการอธิบายเรื่องชีวประวัติ  และการซอม   

พระธาตุพนม แตสิ่งที่นาสนใจคือ  หนังสือเลมน้ีอาจเปนหนังสือที่นําเสนอขอมูลชีวประวัติของกลุม 

“คนดีเมืองอุบล” ที่มุงนําเสนอขอมูลของปราชญผูมีช่ือเสียง  หรือ ผูทําคุณประโยชนใหแกเมือง

อุบลราชธานี ต้ังแตอดีตถึงปจจุบัน ซึ่งจะมีหนังสือประเภทน้ีอีกเปนจํานวนมากที่ผลิตโดย

สถาบันการศึกษาในชวงเวลาตอ ๆ มาจนถึงปจจุบัน  

จากปริมาณหนังสือที่พบทั้งหนังสือหลัก และหนังสือรอง จะเห็นไดวามีการผลิตงานในชวงน้ี

ข้ึนมาจํานวนหน่ึงจากเหตุการณในเรื่องการพังทลายของพระธาตุพนม ในป พ.ศ. 2518 ตลอดถึงการ

สรางพระธาตุพนมข้ึนใหมเปนสําคัญ  ซึ่งก็แสดงใหเห็นถึงการสรางความรับรูตอผูคนถึงความสําคัญ

ของพระครูวิโรจนฯ ในดานงานชาง  ที่มีตอพระธาตุพนมอันทานเปนหัวหนาชางบูรณะปฏิสังขรณเมื่อ 

ป พ.ศ. 2444   

3.1.4 หนังสือระหวาง  พ.ศ.  2525 -  2529 

หนังสือระหวาง พ.ศ. 2525 – 2529 ที่สํารวจพบมีจํานวน 6 เลม  หนังสือที่มีเน้ือหาเลมหลัก 

1 เลม  คือ  คนดีเมืองอุบล และเลมที่มีเน้ือหารอง  5 เลม คือ  สมโภชยกชอฟาวิหารศรีเมือง ,

อนุสรณทําบุญอายุครบ 80 ป พระเทพมงคลเมธี ,  บานชีทวน ,ประวัติพระเหลาเทพนิมิต  และทาว

ฮุงหรือเจือง   

                                                             
40 ขอมูลดังกลาวมีความผิดพลาด  เน่ืองจากพระมหากมลรัตน นนฺทสิริ ไมไดอยูรวมสมัยกับพระครูวิโรจนฯ 
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ตารางที่ 4 หนังสือระหวาง  พ.ศ.  2525 -  2529 

ลําดับ
ที่ 

ปที่
เผยแพร 

ผูเขียน/ผูวิจัย/ผู
รวบรวม 

ชื่อหนังสือ และงานวิจัย แหลงพิมพ 

1. 2527 คนึงนิตย  จันทบุตร  
(บก.) 

คนดีเมืองอุบล อุบลราชธานี :                
ศูนยวัฒนธรรมจังหวัด

อุบลราชธานี        
วิทยาลัยครู
อุบลราชธานี 

ที่มา : ปกรณ ปุกหุต นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 คนดีเมืองอุบล ตีพิมพข้ึนใน ป พ.ศ. 2527  โดยศูนยวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี วิทยาลัย

ครูอุบลราชธานี มีคนึงนิตย จันทบุตร เปนบรรณาธิการ เรียบเรียงและคัดลอกจากขอมูลชีวประวัติของ

พระครูวิโรจนฯ  ในหนังสือประวัติศาสตรอีสาน ของเติม วิภาคยพจนกิจ พิมพป พ.ศ. 2513 

 ในชวงเวลาน้ีจะเริ่มเห็นไดวาหนวยงานราชการที่เปนสถาบันการศึกษาเริ่มเขามามีบทบาทใน

การนําเสนอเรื่องพระครูวิโรจนฯ  ซึ่งไดมีมาต้ังแตหัวขอ 3.1.2  แลว ขณะที่หนังสือเลมรองก็ยังพบการ

นําเสนอของวัดที่เกี่ยวของกับพระครูวิโรจนฯ อยู เชน  วัดทุงศรีเมือง หรือศิษยานุศิษยที่เกี่ยวของ  แต

ที่นาสังเกตคือขอมูลจากหนังสือของเติม วิภาคยพจนกิจ ไดรับการอางอิงมากข้ึนอยางตอเน่ือง ถึงกับ

ไดคัดลอกขอความทั้งหมดมาอยางละเอียด 

 จากหนังสือที่พบทําใหต้ังขอสังเกตไดวาหนวยงานราชการโดยเฉพาะสถาบันการศึกษามี

บทบาทเปนอยางสูงในการนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับพระครูวิโรจนฯ ต้ังแตชวงเวลาน้ีมาจนถึงปจจุบัน  

ดวยเหตุวาวิทยาลัยครูอุบลราชธานี  ไดรับการยกฐานะเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีใน

ภายหลัง และมีนโยบายในการธํารงรักษาศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินของอุบลราชธานี ซึ่งมีการรวบรวม

ขอมูล และจัดการประชุมสัมมนาเรื่องเมืองอุบลฯ อยูบอยครั้งในเวลาตอมา  จึงอาจกลาวไดวานับแตป 

พ.ศ. 2527 เปนตนไปหนังสือเกี่ยวกับพระครูวิโรจนฯ จะมีการตีพิมพอยางสม่ําเสมอข้ึนตามการ

นําเสนอของทางราชการน่ันเอง  

3.1.5  หนังสือระหวาง  พ.ศ.  2530 – 2539 

 หนังสือระหวาง  พ.ศ. 2530 – 2539  สํารวจพบหนังสือจํานวน 15 เลม  มีหนังสือเน้ือหา

หลัก  4  เลม ไดแก ประวัติศาสตรอีสาน ของเติม วิภาคยพจนกิจ , อุรังคนิทาน ตํานานพระธาตุ

พนม  (พิสดาร) ของ พระธรรมราชานุวัตร , จิตรกรรมฝาผนังอีสาน ของไพโรจน  สโมสร และ

อุบลราชธานี 200 ป สวนหนังสือที่มีเน้ือหาเลมรอง มี  11  เลม ไดแก ประวัติเมืองอุบลราชธานี 

สํานวนอิสานคัดจากใบลาน , อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ ดร. คําหมา แสงงาม , วัดพลแพน , 
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ประวัติอุบลราชธานี ประวัติวัดทุงศรีเมือง , สิมอีสาน, อนุสรณตอนรับพระธรรมเสนานี , ที่ระลึกใน

มงคลสมัยรับพระราชทาน สมโภชสมณศักด์ิ พระธรรมเสนานี , ประวัติยอพระธาตุพนม , จดหมาย

เหตุ เสด็จตรวจราชการมณฑล นครราชสีมา ฯ , กิ่งธรรม และ ธาตุอีสาน 

 หนังสือเลมหลักที่จัดกลุมไวในสมัยน้ีหลายเลมความจริงมิไดตีพิมพในชวงสมัยน้ีเปนครั้งแรก  

แตดวยขอจํากัดที่ผูศึกษาไมสามารถหาตนฉบับที่พิมพครั้งแรกมาตรวจสอบได จึงไดจัดกลุมหนังสือ

เหลาน้ันไวตามตนฉบับของปที่พิมพ  ไดแกประวัติศาสตรอีสาน พิมพครั้งแรก ป พ.ศ. 2513  ใชฉบับ

พิมพครั้งที่ 2 ป พ.ศ. 2530 อุรังคนิทาน ตํานานพระธาตุพนม (พิสดาร) พิมพครั้งแรก พ.ศ. 2491 ใช

ฉบับพิมพครั้งที่ 9 พ.ศ. 2530 โดยเฉพาะ 2 เลมน้ีมีความสําคัญและเกี่ยวเน่ืองกันเน่ืองจากเปนหนังสือ

เลมหลักที่มีการนําขอมูลของพระครูวิโรจนฯ ไปนําเสนอ และอางอิงในวงวิชาการ ประวัติศาสตร และ

โบราณคดีอยูเสมอ  

ตารางที่ 5 หนังสือระหวาง  พ.ศ.  2530 – 2539 

ลําดับ
ที่ 

ปที่
เผยแพร 

ผูเขียน/ผูวิจัย/ผู
รวบรวม 

ชื่อหนังสือ และงานวิจัย แหลงพิมพ 

1. 2530 
(2513 
ตีพิมพ

ครั้งแรก) 

เติม  วิภาคยพจนกิจ ประวัติศาสตรอีสาน ( ชื่อเดิม คือ สองฝง
โขง) 

กรุงเทพฯ :              
มูลนิธิโครงการตํารา
สังคมศาสตรและ

มนุษยศาสตร 
2. 2530  

(พิมพ
ครั้งแรก 

พ.ศ. 
2491) 

พระธรรมราชานุวัตร อุรังคนิทาน ตํานานพระธาตุพนม (พิสดาร) กรุงเทพฯ :                       
เทพรัตนการพิมพ 

3. 2532 ไพโรจน  สโมสร จิตรกรรมฝาผนังอีสาน กรุงเทพฯ :                   
ศูนยวัฒนธรรมอีสาน 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

4. 2535 คณาจารยศูนย
การศึกษา นอก
โรงเรียนภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
อุบลราชธานี (ศน.อ.) 

 

อุบลราชธานี  200 ป กรุงเทพฯ :                     
หจก. โรงพิมพ             

ชวนพิมพ 

ที่มา : ปกรณ ปุกหุต นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

พ.ศ. 2530  เปนชวงที่พบหนังสือเกี่ยวกับพระครูวิโรจนฯ ออกมาจํานวนมาก  โดยกลาว

ความสําคัญของหนังสือที่เปนเน้ือหาเลมหลัก ไดแก  ประวัติศาสตรอีสานของเติม  วิภาคยพจนกิจ      
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ซึ่งเปนตําราทางวิชาการที่ไดรับการยกยองในการศึกษาประวัติศาสตรทองถ่ิน  โดยเฉพาะภาคอีสาน 

มาต้ังแตการพิมพในช่ือเดิมคือ สองฝงโขง และไดปรับปรุงเปลี่ยนช่ือเปน “ประวัติศาสตรอีสาน” เมื่อป

พ.ศ. 2513  โดยที่เติม วิภาคยพจนกิจ (ช่ือเดิม  เติมใจ สิงหัษฐิต) เกิดเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 

2449  เปนเช้ือสายอาชญาสี่กลุมเจาเมืองอุบลราชธานี บิดาคือ อํามาตยตรีพระวิภาคยพจนกิจ (ทาว

หนูเล็ก สิงหัษฐิต) กรมการเมืองอุบลราชธานี  เลขานุการสวนพระองคของกรมหลวงสรรพสิทธิ

ประสงค  เติม  วิภาคยพจนกิจไดนําเอาบันทึกของบิดาที่เกี่ยวกับการปกครองมณฑลเทศาภิบาล

อุบลราชธานีในสมัยน้ัน ประกอบกับการคนควาสวนตัว เปนเวลากวา 20 ป ในการเรียบเรียงหนังสือ

เลมน้ีข้ึน   

 เน้ือหาเกี่ยวกับพระครูวิโรจนฯ  เติม วิภาคยพจนกิจไดเสนอ 3   สวน  คือ สวนที่เปนภาค

ประวัติของพระครูวิโรจนฯ สวนหน่ึงที่เขาอางวาไดขอมูลจาก ทานเจาคุณพระเทพรัตนโมลี (แกว               

กนฺโตภาโส) อดีตเจาคณะจังหวัดนครพนม และอดีตเจาอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร  เขาใจวา

คุณเติมไดนําประวัติมาเพิ่มเติมปรับปรุงจากที่ทานเจาคุณเรียบเรียงนําเสนอไวใน อุรังคนิทาน ซึ่งทาน

เจาคุณไดเรียบเรียงเผยแพรไวแลว  และไดอธิบายลักษณะหนาตานิสัยของพระครูวิโรจนฯ ที่ตนเคย

เห็นในสมัยเด็กไวดวย นอกจากน้ียังมีการนําเสนอขอมูลการสรางวัตถุมงคลเกี่ยวกับพระครูวิโรจนฯ

เปนครั้งแรกดวย  สวนที่ 2 เปนบทบาทของพระครูวิโรจนฯ ที่เกี่ยวกับการใชอุบายแกปญหาความเช่ือ

เรื่องผีบุญในชวงซอมพระธาตุพนม และสวนที่ 3 เปนขอมูลการมีสวนรวมในการสรางพระอุโบสถ             

วัดสุปฏนาราม  

ภาพที่ 10 เติม วิภาคยพจนกิจ ผูเขียน “ประวัติศาสตรอสีาน”  

 

ที่มา : หนังสือประวัติศาสตรอีสาน ของเติม วิภาคยพจนกิจ 
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 สวนอุรังคนิทาน ตํานานพระธาตุพนม (พิสดาร)  ของเจาคุณพระธรรมราชานุวัตร (แกว     

กนฺโตภาโส อุทุมมาลา) เปนหนังสือที่ไดรับความนิยม หลังจากตีพิมพครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2491 ไดรับ

การพิมพตอเน่ืองมาถึงปจจุบัน  เฉพาะที่พิมพเมื่อ พ.ศ. 2530 เปนครั้งที่ 9  จากสถิติการพิมพพบวา  

มีการพิมพที่ถ่ีตอเน่ืองเปนอยางมาก เฉลี่ยแตละเลมไมเกิน 5 ป ในชวงพิมพครั้งที่ 1 – 8 กอนที่

หนังสือจะขาดการตีพิมพไปกวา 20 ป  แลวจึงมีการตีพิมพใหมอีกครั้งในป 2530 ในโอกาสฉลองอายุ

ครบรอบ 80 ป ของทานเจาคุณ ระหวางวันที่  26 – 27 ธันวาคม พ.ศ. 2530   

 เจาคุณพระธรรมราชานุวัตร (แกว  กนฺโตภาโส อุทุมมาลา) อดีตรองเจาคณะภาค 4  อดีตเจา

คณะจังหวัดนครพนม และอดีตเจาอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เกิดเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 

พ.ศ. 2450  ในวัยเยาว ไดบรรพชาเปนสามเณร และเดินทางมาพํานักศึกษาที่วัดทุงศรีเมือง และวัดใต

เทิง  เมืองอุบลราชธานี  ทานอุปสมบทเมื่อ พ.ศ. 2471 ที่วัดพระธาตุพนม โดยมีพระครูศีลาภิรัติ (หมี 

อินทวังโส) เจาอาวาสวัดพระธาตุพนมในสมัยน้ันเปนพระอุปชฌาย  จากความสัมพันธน้ีจึงนาเช่ือวา

ทานเจาคุณคงจะไดเปนลูกศิษยพระครูวิโรจนฯ ทางการศึกษาวิชาตาง ๆ ณ วัดทุงศรีเมือง และพระ

อุปชฌายของทาน ก็ถือไดวาเปนลูกศิษยทานหน่ึงของพระครูวิโรจนฯ ในยุคที่ซอมพระธาตุพนม ป 

พ.ศ. 2444 ตลอดจนมีบทบาทในการทํานุบํารุงพัฒนาวัดพระธาตุสืบตอมา  นอกจากน้ีเมื่อทานได

ดํารงตําแหนงเจาอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เมื่อพ.ศ. 2479  ก็ไดริเริ่มเรียบเรียงชําระขอมูล

ประวัติศาสตรเกี่ยวกับพระธาตุพนมจากตํานานอุรังคธาตุ และการพัฒนาวัดในสมัยอดีตเจาอาวาส 

และในสมัยของทานเองเรื่อยมา  โดยตีพิมพครั้งแรกเมื่ อ พ.ศ. 2491 ขณะดํารงสมณศักด์ิที่                  

พระพนมเจติยานุรักษ พิมพเปนธรรมบรรณาการบาง นําดอกผลที่ไดมาบํารุงวัดบาง สืบมาจนถึง

ปจจุบันน้ี  แตที่นาสังเกตคือ  ขอมูลในหนังสืออุรังคนิทาน กับประวัติศาสตรอีสานในเรื่องบทบาทของ

พระครูวิโรจนในชวงซอมพระธาตุพนมมีคลายคลึงกันเปนอยางมาก ซึ่งก็สอดคลองกับที่เติมไดกลาวใน

เชิงอรรถของหนังสือประวัติศาสตรอีสาน วา 

 “...จากประวัติพระครูวิโรจนรัตโนบล (บุญรอด สมจิต)  เลาโดย ทานเจาคุณพระเทพรัตนโมลี  

(แกว  กนฺโตภาโส) จึงขอขอบพระคุณทานไว  ณ โอกาสน้ีดวย...”41  

 ขณะที่ จิตรกรรมฝาผนังอีสาน  เปนหนังสือที่ตีพิมพผลการศึกษาจากโครงการงานวิจัย  

“โครงการสํารวจและถายภาพจิตรกรรมฝาผนังในภาคอีสาน” ซึ่งอาจารยไพโรจน  สโมสร  และคณะ  

โดยความรวมมือของศูนยวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแกนในฐานะผูวิจัย กับมูลนิธิโตโยตา 

ประเทศญี่ปุนเปนผูใหความอนุเคราะหในดานงบประมาณ เพื่อดําเนินการสํารวจ และอนุรักษ

จิตรกรรมฝาผนังอีสาน  ในชวงป พ.ศ. 2525 – 2530  ตีพิมพเผยแพร เมื่อ พ.ศ. 2532 ซึ่งพระครู

                                                             
41 ไพโรจน สโมสร,  จิตรกรรมฝาผนังอีสาน (กรุงเทพ ฯ : ศูนยวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแกน),  

หนา 141. 
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วิโรจนฯ ไดรับการหยิบยกข้ึนมาพูดถึงในแง   “...นายชางใหญและครูชางคนสําคัญของภาคอีสาน...”42 

โดยมีชีวประวัติโดยยอ (เน้ือหานาจะมาจากหนังสืออุรังคนิทานของพระธรรมราชานุวัตร) รวมถึง

รายช่ือ “ชางแตม” ที่เปนลูกศิษยของทานดวย ไพโรจน สโมสร ยังนําเสนอเปนครั้งแรกดวยวา

เอกลักษณในทางศิลปะของสกุลชางสายพระครูวิโรจนฯ มีลักษณะอยางไร  เชน  “...วิธีการกระทุง

ดวยเปลือกไมแสดงใหเห็นสกุลชางที่ไดรับการถายทอดจากพระครูวิโรจนรัตโนบล...”43 และถือไดวา

เปนหนังสือวิชาการเลมแรกที่จะไดรับการอางอิงในงานวิชาการที่เกี่ยวกับประวัติศาสตรศิลปะเลมอื่น 

ๆ ในภายหลังจนถึงปจจุบัน 

 ขณะเดียวกันเมื่อป พ.ศ. 2535  เปนวาระสําคัญที่เมืองอุบลราชธานีครบรอบการต้ังเมืองได 

200 ป มีการเฉลิมฉลองในวาระอันเปนมงคลน้ัน  และทางจังหวัดไดแตงต้ังคณะกรรมการเพื่อเรียบ

เรียงหนังสือประวัติศาสตรของเมืองอุบลฯ ในวาระน้ี  คือ “อุบลราชธานี 200 ป”  นอกจากความ

เปนมาทางประวัติศาสตรแลว ยังไดรวบรวมชีวประวัติอยางยอของบุคคลสําคัญตาง ๆ ที่ทํา

คุณประโยชนใหแกเมืองอุบลฯ ต้ังแตอดีตจวบจนถึงปจจุบัน  ใน ตอนที่ 3  คือกลุมพระดีเมืองอุบล ก. 

พระสงฆ คันถธุระ ยุคแรก – ปจจุบัน  โดยคณาจารย ศูนยการ ศึกษานอกโรง เรียนภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี (ศน.อ.) เปนผูเรียบเรียง ซึ่งก็ถือไดวาเปนผลิตผลจากกระแส

ทองถ่ินนิยมที่เริ่มเกิดข้ึนมาแลว ประกอบกับสถาบันการศึกษา เชน  วิทยาลัยครูอุบลราชธานี                  

ก็ไดเคยจัดทําหนังสือลักษณะน้ีมาแลว  แตเน่ืองจากเปนวาระสําคัญ  พระครูวิโรจนฯ จึงไดรับการ

นําเสนอในฐานะบุคคลสําคัญอีกครั้ง และขอมูลของหนังสืออุบลราชธานี 200 ป ที่สังเกตไดวาเรียบ

เรียงจากหนังสือของเติม วิภาคยพจนกิจในแบบชีวประวัติโดยสังเขปจะไดรับการอางอิงในงานตาง ๆ 

จนถึงปจจุบัน 

 อาจกลาวไดวาหนังสือที่ตีพิมพในชวงเวลาน้ี ทั้งหนังสือเน้ือหาช้ันหลักและเน้ือหาช้ันรอง เปน

หนังสือที่ผลิตข้ึนในหนังสือแนววิชาการ  และจากทองถ่ินเองเปนสวนใหญ และ และในหนังสือเลม

หลักมีการใชเน้ือหารวมกัน เชนประวัติศาสตรอีสาน และอุรังคนิทาน สวนงานของไพโรจน สโมสร 

เปนงานวิชาการช้ินแรกที่ศึกษาพระครูวิโรจนฯ ในแงมุมทางศิลปะการชาง  ขณะที่ อุบลราชธานี 200

ป ไดเปนผลิตผลและหนังสือเลมหลักที่ใชอางอิงในการนําเสนอพระครูวิโรจนฯ ในเมืองอุบลราชธานี

ตอไป  เน่ืองจากหนังสือในกลุม 3.1.1 และ 3.1.2 ซึ่งนาจะมีความนาเช่ือถือกวาไดกลายเปนหนังสือหา

ยาก หองสมุดสวนใหญไมมีหนังสือเหลาน้ัน ตางกับ อุบลราชธานี 200 ป ที่มีการเผยแพร  และสงวน

เก็บในหองสมุดสวนใหญของเมืองอุบลราชธานี  

 

                                                             
42 ไพโรจน  สโมสร,  จิตรกรรมฝาผนังอีสาน, หนา 140. 
43 เรื่องเดียวกัน, หนา 141. 
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3.1.6  หนังสือระหวาง  พ.ศ.  2540 -  2549 

 หนังสือระหวาง พ.ศ. 2540 – 2549  สํารวจพบจํานวน  28 เลม เปนหนังสือที่มีเน้ือหาเลม

หลักจํานวน 4  เลม คือ สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน เลม 12 , ประวัติวัดทุงศรีเมือง อ.

เมือง จ.อุบลราชธานี,  ยอดนิยมท่ีอุบลราชธานี “ดี ดี ดี ดีโลด” พระครูวิโรจนรัตโนบล                 

วัดทุงศรีเมือง และ ประทีปธรรมแหงแมมูล  สวนหนังสือเน้ือหารองมี 24 เลม44   

 สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน เปนหนังสือในโครงการของมูลนิธิสารานุกรม

วัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย จัดพิมพเน่ืองในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 

รอบ 5 ธันวาคม 2542 ขอมูลที่เปนชีวประวัติของพระครูวิโรจนฯ เรียบเรียงโดยคนึงนิตย จันทบุตร ซึ่ง

เคยเรียบเรียงประวัติของพระครูวิโรจนในหนังสือเลมกอน ๆ มาแลว  หนังสือประวัติวัดทุงศรีเมืองฯ 

เรียบเรียงโดยพระสําลี ทิฏฐธมฺโม และคณะ ในสวนของประวัติอดีตเจาอาวาสวัดทุงศรีเมือง  โดยใช

ขอมูลอางอิงตามหนังสือ 4 ศาสนา ของหนังสือกลุม 3.1.1 มาประกอบดวย  

 ยอดนิยมท่ีอุบลราชธานี “ดี ดี ดี ดีโลด” พระครูวิโรจนรัตโนบล วัดทุงศรีเมือง อําเภอเมือง 

จังหวัดอุบลราชธานี ผูบูรณะปฏิสังขรณพระธาตุพนม คนที่ 4 เปนขอเขียนของอําพล เจน ที่เคยตีพิมพ

ในนิตยสารรายปกษ “ศักด์ิสิทธ์ิ” ในชวงป พ.ศ. 2533  และรวบรวมตีพิมพข้ึนใหมในป พ.ศ. 2548  

สวนประทีปธรรมแหงแมมูล เปนการเรียบเรียงชีวประวัติของพระครูพัฒนกิจวิมล 45 (บุญจันทร 

จตฺตสลฺโล) อดีตเจาอาวาสวัดปากนํ้าบุงสระพัง ลูกศิษยของพระครูวิโรจน ฯ โดย ญาณวชิระ (พระ

วิจิตรธรรมมาภรณ) ลูกศิษยเปนผูเรียบเรียงแจก ณ วัดปากนํ้าบุงสระพัง เน่ืองในโอกาสที่ทานเจา

ประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย (เกี่ยว อุปเสโณ) ประธานคณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช  เปน

องคประธานในพิธีฉลองอายุวัฒนมงคล 80 ป ของพระครูพัฒนกิจวิมล เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 

2549 

ตารางที่ 6 หนังสือระหวาง  พ.ศ.  2540 -  2549 

ลําดับ
ที่ 

ปที่
เผยแพร 

ผูเขียน/ผูวิจัย/ผู
รวบรวม 

ชื่อหนังสือ และงานวิจัย แหลงพิมพ 

1. 2542 คนึงนิตย จันทบุตร สารานุกรมวัฒนธรรมไทย  ภาคอีสาน  เลม 
12  จัดพิมพเน่ืองในพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 

2542 

กรุงเทพฯ :                
มูลนิธิสารานุกรม
วัฒนธรรมไทย 

ธนาคารไทยพาณิชย 

                                                             
44 ดูเพิ่มเติมในภาคผนวก ก  
45 พระครูพัฒนกิจวิมล (บุญจันทร จตฺตสลฺโล) อดีตเจาคณะตําบลกุดลาด อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ไดรับ

พระราชทานสมณศักดิ์ในภายหลัง ในราชทินนามที่ “พระมงคลธรรมวัฒน”  
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2. 2546 พระสําลี  ทิฏฐธมฺโม              
(นันตะบุตร) และคณะ 

ประวัติวัดทุงศรีเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี อุบลราชธานี :              
วิทยาออฟเซทการ

พิมพ 

3. 2548 อําพล  เจน 
(เขียนขึ้นตีพิมพครั้ง
แรกในนิตยสารราย
ปกษ "ศักดิ์สิทธ์ิ"  ป  

2533  ) 

ยอดนิยมที่อุบลราชธานี “ดี ดี ดี ดีโลด” 
พระครูวิโรจนรัตโนบล วัดทุงศรีเมือง อําเภอ

เมือง จังหวัดอุบลราชธานี ผู
บูรณะปฏิสังขรณพระธาตุพนม คนที่ 4 

อุบลราชธานี :        
โรงพิมพศิริธรรมออฟ

เซ็ท 

4. 2549 ญาณวชิระ 
(นามปากกาของพระ

วิจิตรธรรมาภรณ  
(เทอด  ญาณวชิโร) ) 

ประทีปธรรมแหงแมมูล  ชีวประวัติและ
ปฏิปทา  พระครูพัฒนกิจวิมล                  

(บุญจันทร  จตฺตสลฺโล) 

กรุงเทพฯ :                     
วชิราสํานักพิมพ 

ที่มา: ปกรณ ปุกหุต นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

  ชวงเวลาในการผลิตงานชวงน้ีมีหนังสือที่เกี่ยวกับพระครูวิโรจนฯ ออกมาเปนจํานวนมาก 

หนังสือเน้ือหาเลมหลักและเลมรองในชวงเวลาน้ีใชขอมูลของอุบลราชธานี 200 ป บาง ของเติม        

วิภาคยพจนกิจบางในการนําเสนอ  และมีการกลับไปใชหลักฐานเกาบาง เชน ในกรณีของของ                 

วัดทุงศรีเมือง แตเลมที่ถือเปนสําคัญคือ ยอดนิยมท่ีอุบลราชธานี “ดี ดี ดี ดีโลด” พระครูวิโรจน             

รัตโนบล วัดทุงศรีเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ผูบูรณะปฏิสังขรณพระธาตุพนม คนท่ี 4 

เรียบเรียงโดย อําพล  เจน ซึ่งไดคนควาประวัติของพระครูวิโรจนเพื่อนําเสนอเปนชีวประวัติโดย

สมบูรณจากเอกสารช้ันรอง และคําบอกเลาของลูกศิษยพระครูวิโรจนฯ  ที่มีชีวิตอยู ไดแก อาจารย

ปรีชา พิณทอง พระใบฏีกาสังข  ฐิตธมฺโม  และพระมหาคูณ ปฺญาปชฺโชโต  จึงมีความนาเช่ือถืออยู

บาง และไดนําเสนอขอสงสัย และขอคลี่คลายตาง ๆ เกี่ยวกับพระครูวิโรจนฯ ไดหลายเรื่อง อําพล เจน 

เปนผูที่มีเสียงในการสรางพระเครื่องของเมืองอุบลฯ เปนลูกศิษยของพระเถระสําคัญหลายรูป และได

สรางวัตถุมงคลเปนจํานวนมาก อีกทั้งไดเขียนบทความเกี่ยวกับวัตถุมงคลไวเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะ

ของภาคอีสานเอง46 

 การที่มีหนังสือจํานวนมากในชวงเวลาน้ีเน่ืองจาก มีการจัดงานพระราชทานเพลิงศพ                

พระมหาเถระรูปสําคัญคือ พระราชรัตโนบล (พิมพ นารโท) อดีตเจาคณะจังหวัดอุบลราชธานี และ

อดีตเจาอาวาสวัดทุงศรีเมือง ในป พ.ศ. 2548  มีการเสนอจากหลายฝายใหทําการฌาปนกิจศพทาน

                                                             
46 รายละเอียดบทความตาง ๆ คนไดใน เว็บไซต http://www.ampoljane.com ชุมชนการเรียนรูสําหรับ

นักสะสมพระเครื่อง 
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เหนือเมรุนกหัสดีลิงค  ดวยเหตุน้ีจึงมีการรื้อฟนศึกษาการสรางเมรุดังกลาว ประเด็นของพระครูวิโรจน

ฯ ในฐานะอดีตเจาอาวาสวัดทุงศรีเมือง และอดีตเจาคณะจังหวัด ที่เคยไดรับการฌาปนกิจในลักษณะ

ดังกลาวไดรบัการหยิบยกข้ึนมาในฐานะบรมครูชางอีกครั้งหน่ึง ขณะเดียวกันการนําเสนอภาพของพระ

ครูวิโรจนฯ เพื่อหยิบยกเปนบูรพาจารยของวัดปากนํ้าบุงสระพัง โดยการเช่ือมโยงความสัมพันธ

ระหวางวัดสระเกศ วัดทุ งศรี เมือง และวัดปากนํ้า ในการสืบบูรพาจารย เดียวกัน ตลอดถึง

อิทธิปาฏิหาริยของทานในดานวัตถุมงคล ก็ดูจะเพิ่มมากข้ึนดวย 

 ขณะเดียวกันน้ันกระแสการทองเที่ยวเกี่ยวกับประเพณีแหเทียนพรรษาของเมืองอุบลราชธานี 

ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ต้ังแตป พ.ศ. 2530 ไดเฟองฟูข้ึนและเปนงาน

ประเพณีระดับชาติที่คนทั้งประเทศรูจัก ทําใหการจัดงานทุกปมีการพัฒนาการทําเทียนพรรษามาจนถึง

ทุกวันน้ี ชางเทียนสวนใหญลวนมีความนับถือ หรือเปนศิษยของลูกศิษยของพระครูวิโรจนฯ  

โดยเฉพาะชางคําหมา แสงงาม เปนนายชางเอกที่มีช่ือเสียงระบือไกลไปทั่วประเทศ โดยเหตุน้ีการรับรู

เรื่องเทียนพรรษาวา พระครูวิโรจนฯ เปนชางเทียนคนแรก ๆ เพราะเปน อาจารยของครูชางทั้งหลาย

จึงเกิดข้ึนต้ังแตชวงเวลาน้ี ทั้งที่ความเปนจริงทานอาจจะไมเคยแกะเทียนพรรษาเลยก็เปนได   

3.2 การแบงและวิเคราะหเน้ือหาเอกสารท่ีเก่ียวของกับพระครูวิโรจนรัตโนบล (รอด นนฺตโร)  

 หนังสือเอกสารที่เกี่ยวของกับพระครูวิโรจนรัตโนบล แมจะมีการตีพิมพมาถึงปจจุบันดวย

เน้ือหาที่เกี่ยวของกับชีวประวัติของทานเปนหลัก  แตก็ไดมีการพูดถึงบทบาทของทานที่โดดเดนในดาน

ตาง ๆ ดวย จากการสํารวจหนังสือที่มีเน้ือหาหลัก และที่มีเน้ือหารอง  จะสามารถจําแนกเน้ือหาที่

เอกสารกลาวไวอยางโดดเดน  โดยไมนับสวนที่เปนชีวประวัติ  สี่เรื่อง  ไดแก  การบูรณะพระธาตุพนม 

การนวกรรม  วิทยาคม ดังจะไดกลาวตอไป  

3.2.1 การบูรณะพระธาตุพนม 

1) ความสําคัญ และประวัติการบูรณะโดยยอของพระธาตุพนม    

 พระธาตุพนมเปนปูชนียสถานศักด์ิสิทธ์ิสําคัญคูสองฝงโขง แมหลักฐานทางโบราณคดี และ

ตํานานจะใหขอมูล และขอสันนิษฐานที่มิคอยตรงกันนัก  ในประเด็นอายุของการกอสราง แตสิ่งที่

แนนอนคือความเกาแกของพระธาตุพนม  ความเช่ือความศรัทธา  รวมถึงความมีเอกลักษณทางดาน

ศิลปกรรมที่สงอิทธิพลไปทั่วบริเวณดินแดนอันเปนภาคอีสาน และประเทศลาวในปจจุบันน้ี อีกทั้ง
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ตํานานอุรังคธาตุ47 ตํานานของพระธาตุพนมกลาววา พระธาตุแหงน้ีพระมหากัสสปะ และพระอรหันต

ไดนํา  “อุรังคธาตุ” (พระบรมสารีริกธาตุสวนหนาอก) ของพระพุทธเจามาประดิษฐานไวยัง               

“ภูกําพรา”  ต้ังแต พ.ศ. 8 และไดรับการบูรณะปฏิสังขรณจากกษัตริยลานชางหลายยุคหลายสมัย 

จนกระทั่งถึงในระยะปลายพุทธศตวรรษที่ 22 – ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 23 เจาราชครูหลวงโพนสะเม็ก 

ไดอพยพหนีราชภัยจากเวียงจันทน พรอมประชากรกวา 3,000 คนเศษ  มาบูรณะพระธาตุพนม 

นับเปนครั้งแรกที่พระสงฆช้ันผูใหญมีบทบาทอยางสูงในการซอมองคพระธาตุ  แตเน่ืองจากทานเปน

พระภิกษุที่มีผูคนศรัทธาจาก “บารมีธรรม” และปาฏิหาริยตาง ๆ การซอมพระธาตุจึงเปนไป

โดยสะดวก พรอมกับไพรพลที่มากมาย จึงสําเร็จลงดวยดี  

 พระธาตุพนมไดรับการซอมแซม อีกครั้งในชวงระหวาง พ.ศ. 2349 – 2356  โดยเจาอนุวงศ 

แหงเวียงจันทน  พระบรมราชา (สุดตา) เจาเมืองนครพนม และพระยาจันทสุริยวงศา (กิ่ง) เจาเมือง

มุกดาหาร ไดทําการบูรณะเสนาสนะภายในวัดพระธาตุพนม  ตอมาในชวง พ.ศ. 2369 – 2371 ไดเกิด

เหตุกรณีเจาอนุวงศข้ึน บานเมืองเกิดความไมสงบ ผูคนแตกต่ืนหนีภัย องคพระธาตุขาดการดูแล

กระทั่งชํารุดทรุดโทรมลง และจะไดรับการบูรณะอีกครั้ง โดยคณะของพระครูวิโรจนรัตโนบล (รอด 

นนฺตโร) ในป พ.ศ. 244448 

2) พระธาตุพนมจากเน้ือหาในหนังสือท่ีเก่ียวของกับพระครูวิโรจนรัตโนบล 

 จากการสํารวจหนังสือ และเอกสารที่เกี่ยวกับพระครูวิโรจนรัตโนบล พบวา มีหนังสือที่พูดถึง

เรื่องดังกลาวอยู 51 เลม 6 บทความ  และงานวิจัย 1 เลม เน้ือหาที่หนังสือแตละเลมนําเสนอโดยสวน

ใหญมักจะกลาวถึงสาเหตุของการมาบูรณะพระธาตุพนม  วามาจากการที่คณะพระธุดงคมาพบพระ

ธาตุพนมรกราง จากน้ันจึงสงชาวบานธาตุพนมใหไปนิมนตพระครูวิโรจนรัตโนบล วัดทุงศรีเมือง เมือง

อุบลราชธานีมาบูรณะ  จากน้ันจะเปนวิธีการบูรณะของทาน  ตลอดจนอิทธิปาฏิหาริยตาง ๆ และจบ

ลงที่งานฉลองพระธาตุวันเพ็ญเดือนสาม  โดยจะกลาวถึงเน้ือหาของแตละชวงเวลาที่หนังสือเลมหลัก

แสดงเน้ือหา และจะยกเน้ือหาจากหนังสือเลมรองมานําเสนอประกอบดวย 

                                                             

47 ตํานานน้ีอาจมีมากอนเปนนิทานที่มีอยูแลวในทองถิ่น แตคงไดรับการบันทึกลงบนใบลาน ในราวพุทธ
ศตวรรษที่ 21  จากเน้ือหาเชื่อไดวา มีความเก่ียวของกับการยอพระเกียรติกษัตริยลาวในเวลาดังกลาว คือ พระเจา       
สุริยวงศาธรรมิกราช (พ.ศ. 2181 -  2238)  ดูเพิ่มเติมใน พิเศษ เจียจันทรพงษ,  "อุรังคธาตุ (ตํานานพระธาตุพนม) 
การพิจารณาเอกสารทางประวัติศาสตร,"  ใน  จดหมายเหตุการบูรณะปฏิสังขรณองคพระธาตุพนม, (กรุงเทพฯ :  
โรงพิมพพิฆเณศ, 2522), หนา 1 – 26. 

48 กรมศิลปากร, “ประวัติการบูรณะปฏิสังขรณองคพระธาตุพนม (แรกสถาปนาพระธาตุ – พ.ศ. 2511),”  
ใน  จดหมายเหตุการบูรณปฏิสังขรณองคพระธาตุพนม,  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพพิฆเณศ, 2522), หนา 31 – 32. 
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 ในชวง พ.ศ. 2486  มีการพิมพหนังสือเรื่องทาวฮุงหรือเจือง ในงานพระราชทานเพลิงศพพระ

ครูวิโรจนฯ  จึงอาจกลาวไดวาเปนครั้งแรกที่มีการนําเสนอเหตุการณที่ทานไปบูรณะพระธาตุพนม แม

จะเปนการกลาวถึงที่นอยมาก แทบจะไมใหรายละเอียดใด เปนแค “สวนหน่ึง” ของผลงานการ

กอสรางของพระครูวิโรจนฯ เทาน้ัน  ตามที่สมเด็จพระมหาวีรวงศ  (ติสฺโส  อวน) กลาววา  

“...แมพระธาตุพนมก็ไดไปชวยปติสังขรนหลายคราว  นับวาไดทํากิจพระสาสนาไนทางกอสาง

ไวมาก...”  49 

น่ันก็แสดงวาการซอมพระธาตุพนมของพระครูวิโรจนฯ ไมไดไปแคครั้งเดียว แตใชเวลาในการ

ซอมสรางหลายครั้ง ซึ่งจะมีความขัดแยงกันในการนําเสนอของหนังสือชุดหลัง ๆ สวนหนังสือ 4 

ศาสนา พิมพป พ.ศ. 2493 ก็มิไดความที่แตกตางกันนัก อยางไรก็ตามในหนังสือเลมรองที่พิมพป

เดียวกันแตเปนเอกสารของทางราชการ คือ ราชกิจจานุเบกษา  ฉบับจดหมายเหตุ พระราชพิธี

ราชาภิเษกสมรส  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเทียร พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สยามินทราธิราช ซึ่งไดมีการกลาวถึง “ประวัตินํ้าอภิเษก” จาก

จังหวัดตาง ๆ เพื่อนําเขามาในการประกอบพระราชพิธี  ซึ่งนํ้าอภิเษกของจังหวัดนครพนมอยูสระนํ้า

ภายในวัด  และนอกจากสถานที่แลวยังไดมีการกลาวถึงประวัติของสถานที่ทําพิธีเสกนํ้าอภิเษกกอน

สงไปกรุงเทพฯ ซึ่งก็คือวัดพระธาตุพนม  และใหรายละเอียดเกี่ยวกับพระธาตุพนมในดานการ

ปฏิสังขรณสั้น ๆ วา  

 “...พ.ศ.  2444 พระครูวิโรจนรัตโนบล  อดีตเจาคณะจังหวัดอุบลราชธานี  ไดบูรณะพระธาตุ

กอลานเสริมสะทายอิฐประดับกระจกตามมุม และตัดตนไมที่รกรุงรัง และไดกอซุมประตูทั้ง 4 ทิศ  

และเสริมกําแพง...”50   

จากขอความน้ีแสดงวา มีหลักฐานการปฏิสังขรณในปดังกลาวจริง โดยพระครูวิโรจนฯ เปนผู

มาบูรณะ ตอมา พ.ศ. 2498  ทางวัดพระธาตุพนมไดตีพิมพ  “อุรังคนิทาน ตํานานพระธาตุพนม 

(พิสดาร)” โดยเจาคุณพระพนมเจติยานุรักษ51 เจาอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เผยแพรข้ึน 

                                                             
49วีรวงส, สมเด็จพระมหา, “ประวัติพระเถระ 4 รูป,” ใน หนังสือเร่ือง ทาวฮุงหรือเจือง  พิมพเปนที่ระลึก

ไนงานพระราชทานเพลิงสพ  พระสาสนดิลก  (ชิตเสโน  เสน) พระครูวิโรจน (นนฺตโร รอด)  และไนงานชาปนะ

กิจสพ  พระมหารัตน  รฏฐปาโล  กับ  พระอาจารยเสาร  กนฺตสีโล  ที่จังหวัดอุบลราชธานี 10 – 16                 

เมสายน 86, เติม, พระมหา และสิลา วีรวงส, ผูตรวจตนฉบับ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมิตรไทย, 2486), หนา (5). 
50บุญชู เจนพนัส, ราชกิจจานุเบกษา ฉบับจดหมายเหตุ พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส พระราชพิธีบรม

ราชาภิเษก และพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช                 
สยามินทราธิราช พ.ศ. 2493  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพบํารุงนุกูลกิจ, 2493) , หนา 298.  เขาใจวาขอมูลน้ีมาจากวัด
พระธาตุพนม โดยพระเทพรัตนโมลีเปนผูเขียนประวัติแจงตอทางราชการ  

51สมณศักดิ์ในขณะน้ัน ไดรับพระราชทานเล่ือนสมณศักดิ์สูงสุดที่ “พระธรรมราชานุวัตร”  
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ซึ่งถือเปนหนังสือที่ไดริเริ่มอธิบายเหตุการณการบูรณะของพระธาตุพนมไดอยางละเอียดต้ังแตตนจน

จบ  โดยไดอธิบายมูลเหตุของการบูรณะวา    

“...มีพระเถระเมืองอุบลเดินธุดงคมาจําพรรษาอยูที่ปารอบสะพังโบราณในบริเวณวัดพระธาตุ

พนมของเราน้ี  คือพระครูสีทาวัดบูรพาและพระอาจารยหนูรูปหลังน้ีตอมาไดเปนพระปญญาวิศาลเถร

เจาวัดสระปทุมกรุงเทพฯ  ทานและคณะไดมาเห็นความเสื่อมโทรมในองคพระธาตุ  ก็เกิดความสลดใจ

ใครที่จะซอมแซม  แตมาคิดเห็นวาอํานาจวาสนาของตนไมเพียงพอ  จึงแนะนําใหทายกชาวธาตุพนม

ลงไปอาราธนาเอาทานพระครูวิโรจนรัตโนบลวัดทุงศรีเมืองอุบล  แตเมื่อทานยังดํารงสมณศักด์ิที่             

พระครูอุดรพิทักษคณะเดชขอใหทานข้ึนมาเปนหัวหนาพาซอมพระบรมธาตุ ทานพระครูก็ยินดีรับ

ข้ึนมาตามความประสงค ทานพระครูรูปน้ีทรงคุณธรรมหลายประการคือ มีขันติวิริยะกลาแข็งอดทน

บึกบึน มีใจสุขุมเยือกเย็นโอบออมอารี  เมตตากรุณาแกคนทุกจําพวก  รูจักสงเคราะหอนุเคราะห   

อันโตชนและบริวารชน รูจัดพูดจาปราศรัยเอาใจคนทั่วไป เมื่อผูใดเขาคบหาก็เกิดความเคารพไม           

จืดจาง จนไดนามนิมิตวา  “ทานพระครูดีโลด”  จากประชาชนทั้งหลาย  เพราะไมวาใครจะทําอันใด

พูดอันใดก็วาดีทั้งน้ันไมขัดคอ  คุณพิเศษอีกอยางหน่ึงก็คือทานเปนชางเขียนภาพและลวดลาย  ชางอิฐ

ปูนและกอสราง  จึงเหมาะสมในการมาอํานวยการซอมแซมพระบรมธาตุย่ิงนักฯ...”52 

หลังจากน้ันจึงเปนการกลาวถึงการเดินทางมาบูรณะพระธาตุของพระครูวิโรจนฯ และพบกับ

ปญหาเน่ืองจากชาวบานไมยอมใหซอมเน่ืองจากกลัวอารักษรักษาพระธาตุจะสรางความเดือดรอนให  

แมทานจะใหเหตุความจําเปนตาง ๆ ในการตองซอม ชาวบานกลับไมพอใจ  และตําหนิติเตียนทาน 

พรอมกับเลิกประชุมกลับบานของตนไป แลวจึงเกิดเหตุ “ผีชวย”   ดังน้ี  

“...จะกลาวถึงชาวบานที่กลับจากการประชุมกับพระครูที่วัดวันน้ัน บางคนก็ยังไมถึงบานของ

ตน  ฝายนางเทียมถูกเจาเฮือน  3 พระองคเขาสิงใหบนวาดุดาอาฆาตมาดโทษหัวหนาชาวบานผู

ขัดขวางคัดคานมิใหทานพระครูซอมพระธาตุ  เปนตนวา  “อายใดมันบังอาจขัดขวางเจากูมิให

ซอมแซมพระธาตุกูจะหักคอมัน ทานอยากทําก็ปลอยใหทําเปนไร สูจะไปขัดขืนทานทําไม แตกเูองก็ยัง

กลัวทาน”  ดังน้ีที่ดังกลาวมาน้ีเลาตามทานพระครูวิโรจนฯ กรุณาเลาใหฟง  และผูเฒาผูแกทั้งหลายที่

เห็นเหตุการณเลาใหฟง  จึงนํามากลาวไวเพื่อประกอบความรูของกุลบุตรทั้งหลาย ฝายชาวบานมีเฒา

มหาเสนาเปนตน เห็นเหตุการณวิปริตเชนน้ัน ก็เกิดความสะดุงตกใจกลัวแตมรณภัย  จึงพากันรีบ

กลับมาวัด กราบไหววิงวอนขอขมาลาโทษตอทานพระครูวิโรจนฯ  นิมนตทานไวใหมิใหกลับ  เมื่อทาน

ประสงคจะทําสิ่งใดก็สุดแลวแตทานจะเห็นควร  ฝายทานพระครูทราบเรื่องและเห็นอาการเชนน้ัน   

จึงคิดวา  ความมุงหวังของเราจะสําเร็จเปนมั่นคงคราวน้ีแลว เพราะแมแตผีสางเทวดาก็ชวยเรา จึงทํา

                                                             
52ธรรมราชานุวัตร, พระ, อุรังคนิทาน ตํานานพระธาตุพนม (พิสดาร) พิมพครั้งที่ 9 (กรุงเทพฯ :                  

เทพรัตนการพิมพ, 2530) , หนา 78. 
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เปนทีแสรงวาจะกลับอุบลใหไดในวันรุงข้ึน  พวกชาวบานทั้งหลายไหววอนมอบธุระใหทุกสิ่งทุกอยาง

จนเปนที่พอใจของทาน  เมื่อทานพระครูเห็นวาหมดอุปสรรคที่จะเกิดข้ึนในเบื้องหนาจากประชาชน

แลว ทานก็รับนิมนตอยูปฏิบัติงานตอไปฯ...” 53 

ภาพที่ 11 ภาพวาดพระเถระทั้งสามดําริในการซอมพระธาตุพนม 

  

ที่มา : หนังสือพระปรมาจารยสายพระกัมมัฏฐาน 

 พระครูวิโรจนฯ จึงไดเริ่มทําการบูรณะพระธาตุพนมในเบื้องตน และไดรับความชวยเหลืออัน

นอยนิดจากชาวบานเน่ืองจากความกลัวพระธาตุ  แตเมื่อเวลาผานไป ไดมีผูคนหลั่งไหลมาชวยย่ิงข้ึน

จนแลวเสร็จบริบูรณ  

“...ครั้น ณ  วันเดือนอายข้ึน 14 คํ่าปน้ันแล  ทานพระครูพรอมดวยศิษยที่ติดตามมาก็ได

เริ่มทําความสะอาดพระบรมธาตุ ใหต้ังเครื่องสักการบูชา ขอขมาคารวะพระบรมธาตุประกาศเทวดา

แลว ใหคาดน่ังรานรื้อถอนตนไมตนหญาและกระเทาะสะทายที่หักพังคร่ําคราออก ชาวบานทั้งหลายไม

                                                             
53ธรรมราชานุวัตร ,พระ, อุรังคนิทาน ตํานานพระธาตุพนม (พิสดาร), หนา 79. 
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มีใครกลามาชวยเพราะกลัวอารักษในพระบรมธาตุจะทําอันตราย แมพระเณรในวัดก็พากันปดประตู

กุฏิหลบลี้ไมกลามองดู เพราะหวาดเกรงอันตรายเชนเดียวกัน  ทานพระครูเลาวาจะหาคนใชชวยเหลือ

ยากมาก  มีแตไชยวงศาผูใหญบานดอนกลางคนเดียวเขามารับใชหยิบโนนหยิบน่ีชวย  ครั้นลวงมาได  

7 วัน  มีชาวบานมายืนดูอยูหาง ๆ ประมาณ 9 – 10 คน  ครั้นลวงมาหนาแนนข้ึนโดยลําดับ ตอมาถึง

เดือน 3 เพ็ญ  ประชาชนหลั่งไหลมาจากจาตุรทิศเหมือนหมูมดหมูปลวก จนไมมีที่พักเพียงพอ  เกณฑ

กันตัดหญาแซงปลูกปะรําทั่วไปจนถึงริมบึงหนาวัด เงินทองก็หลั่งไหลมาผิดคาดหมาย  เจาเมือง

สกลนครหนองคายก็ปวารณาใหชางมาใชในงานจนแลวเสร็จบริบูรณ ไดทําการฉลอง ณ  วันพุธ  เดือน  

3 ข้ึน  13...”54 

การบูรณะพระธาตุพนม  ทานไดทําอยางเปนระบบตามความสามารถของ “นายชางใหญ” 

และมีระเบียบเรียบรอยจึงไดจัดงานฉลองเปนประเพณีสืบมา  วิธีการบูรณะในอุรังคนิทานกลาววา  

“...งานที่ทานพระครูวิโรจนฯ  ไดทําในครั้งน้ีคือ  ไดเซาะชะทายพระธาตุ กําจัดตนไมตนหญา

ที่เกาะจับอยูออกไป  แลวถือปูนใหมแตภูมิถวน  3 ลงมาจนถึงพื้น  ประดับกระจกปดทองประดับดอก

ที่ทําดวยดินเผาติดแผนจังโกทองคําที่ยอดพระธาตุ ซอมกําแพงช้ันกลางกอเพิ่มใหสูงข้ึนอีก 1 แขน 

และถือปูนใหม  ในงานฉลองสมโภชมาฆบูชาครั้งน้ัน  เลากันมาวามีประชาชนและภิกษุสามเณรจาก

หัวเมืองตาง ๆ  มารวมประชุมหลายหมื่น  จนที่พักอาศัยแออัดยัดเยียดเปนงานมโหฬารย่ิงงานหน่ึงใน

สมัยโนน แตเปนที่นาสลดใจอยูบางในงานน้ัน  การรักษาความสะอาดไมเพียงพอจึงเกิดอหิวาตกโรค

ข้ึนแทรกแซงในบั้นปลายของงาน  จึงทําใหประชาชนเสียชีวิตไปบาง แตก็พากันรีบกลับเมืองของตน ๆ

ฯ…”55 

อยางไรก็ตามเน่ืองจากขณะที่ทําการบูรณะพระธาตุพนมน้ัน ไดเกิดเหตุการณ “ผีบาปผีบุญ” 

ข้ึนทั่วภาคอีสาน เริ่มเมื่อ ป พ.ศ. 2443 สาเหตุเพราะวามีผูต้ังตัวเปนผูมีบุญ หรือ พระศรีอาริย ออก

เผยแผคําสอนผานการเทศนา รดนํ้ามนต และหนังสือใบลานตาง ๆ สรางความหวาดกลัว เน่ืองจากผูมี

บุญไดขูสอนไวประการตาง ๆ เชน เงินจะกลายเปนเหล็ก ฟกเขียวจะกลายเปนชาง  หญิงที่ไมมีสามีจะ

ถูกยักษจับกนิ เปนตน ประชาชนผูการขาดการศึกษา และงมงายเปนจํานวนมากตางหลงเช่ือ  และได

กระทําตามที่ผูมีบุญไดสั่งสอนไว   

นอกจากน้ีผูมีบุญบางสวนไดคิดกระทําการใหญ เชน กลุมขององคมั่นมีความตองการที่จะ

สรางดินแดนใหมข้ึนปกครอง เปนอิสระจากสยาม และฝรั่งเศส และไดเตรียมทัพเพื่อจะเขายึดเมือง

อุบลราชธานี เปนฐานที่มั่น  ความทราบถึงพระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค ขาหลวง

ตางพระองคโปรดใหปราบปรามเปนผลสําเร็จ  
                                                             

54 ธรรมราชานุวัตร, พระ,  อุรังคนิทาน ตํานานพระธาตุพนม (พิสดาร), หนา 79 – 80. 
55 เรื่องเดียวกัน, หนา 80. 
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ในขณะเวลาเดียวกัน แมจะเปนชวงที่พระครูวิโรจนฯ กําลังทําการบูรณะพระธาตุพนมอยู แต

ทานไดเล็งเห็นถึงความไมรู และหลงผิดของญาติโยม ที่ไดนําเงินมาทิ้งที่ลานวัดเพราะเห็นวาเปนสิง่ทีไ่ม

มีคา และไดเปนการทําบุญสมทบการบูรณะพระธาตุไปดวยไปดวย  พระครูวิโรจนฯ จึงไดคิดและใช

อุบายธรรมเรื่องหน่ึงเพื่อแกไขปญหา  ดังที่อุรังคนิทานเลาวา  

“...ทานพระครูไดมอบหมายใหตาผาขาวหนู ทํารูปชางมาข้ึนแลวเอาเครื่องไทยธรรมแขวน

เปนตนเงิน  แหบูชาพระธาตุ  เปนการเรี่ยไรไปในตัว  เมื่อรวมขบวนแหนํามาวางไวที่ลานพระธาตุแลว 

ต้ังปญหาถามใหประชาชนตอบ  เชน ช้ีที่ตามาซึ่งทําดวยกระจก แลวถามวาน่ีอะไร?  ประชาชนตอบ

วา  ตาของมัน  ผูถามก็ถามตอไปวาทําดวยอะไร ? ประชาชนก็ตอบวาทําดวยกระจก ถามตอไปอีกวา

กระจกน้ีจะเปนตาชางหรือตามาจริง ๆ ไดไหม? เมื่อตอบวาไมไดแลวก็ถามสวนอื่น ๆ ของรูปน้ันตอไป

จนหมด  ประชาชนที่มาประชุมก็ตอบปฏิเสธไปตามนัยเดิม  ผูถามจึงอธิบายวา  น่ีแหละทานทั้งหลาย  

เขาลือกันวาหินกรวดจะเปนเงินก็ดี  ควายและหมูจะเกิดเปนยักษก็ดี  ก็เปนไปไมได เหมือนรูปน้ีไม

กลายเปนชางเปนมาจริง ๆ ฉะน้ันการทําอุบายเชนน้ีทุกวันวันละหลาย ๆ เที่ยว ทําใหประชาชนหาย

งมงายไปเปนอันมาก นับวาเปนประโยชนแกสังคมและพระศาสนามาก นาสรรเสริญผูคิดผูทํา ที่รูจัก

หาอุบายสอนธรรมแกประชาชน โดยอาศัยความรื่นเริงในบุญกุศล  ผูฟงก็ไมเบื่อ  ผูสอนก็ไดประโยชน

จากการเรี่ยไร  นําเงินมาสมทบทุนซอมแซมพระบรมธาตุ...”56  

ขอมูลในอุรังคนิทานตอจากน้ีจะเปนการกลาวถึงประวัติของพระครูวิโรจนฯ  ซึ่งขอมูลใน              

อุรังคนิทานสํานวนน้ีไดรับการนําไปเผยแพร  และปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม โดยเติม วิภาคยพจนกิจ  ที่

เขียน “สองฝงโขง”  และ  “ประวัติศาสตรอีสาน”  เมื่อ พ.ศ. 2513 ขอมูลของเติม วิภาคยพจนกิจ

เกี่ยวกับการบูรณะพระธาตุไมไดมีขอแตกตางจากอุรังคนิทานประการใดนัก  และยังมีขอยืนยันวาเขา

ไดเคยมาสนทนากับเจาคุณพระเทพรัตนโมลี (แกว กนฺโตภาโส)  เจาอาวาสวัดพระธาตุพนม ซึ่งทาน

เปนผูใหขอมูล  ฉะน้ันจึงไมมีความแตกตางกัน  

หนังสือเอกสารทุกเลมสวนใหญที่ตีพิมพหลังจากอุรังคนิทาน และประวัติศาสตรอีสาน จึงมี

รายละเอียดเกี่ยวกับการบูรณะพระธาตุพนม  โดยใจความสําคัญไมตางจากหนังสือสองเลมน้ี  สาเหตุที่

ทําใหมีการใชขอมูลจากสองเลมน้ีมาก  ดวยเหตุวา  อุรังคนิทาน เปนหนังสือที่พิมพเผยแพร และแจก

เปนธรรมบรรณาการสําหรับพุทธศาสนิกชนที่มานมัสการพระธาตุพนม  ยอมเปนการสะดวกที่จะไดรับ

ขอมูลไดโดยงาย  และเผยแพรไดอยางมาก เมื่อดูจากจํานวนสถิติการพิมพที่คอนขางมาก และตอเน่ือง 

ต้ังแต พ.ศ. 2498 -  ถึงปจจุบัน (พ.ศ. 2549) ไดทําใหเปนหนังสือที่มีผูรูจัก และไดรับการนําไปใช

ประโยชนในการศึกษาเกี่ยวกับพระธาตุพนมอยางแพรหลาย   

                                                             
56ธรรมราชานุวัตร, พระ, อุรังคนิทาน ตํานานพระธาตุพนม (พิสดาร), หนา 81. 
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ขณะที่ประวัติศาสตรอีสาน  เปนหนังสือที่มีพัฒนาการมาจาก “สองฝงโขง” ซึ่งตีพิมพใน

ชวงเวลาไลเรี่ยกันกับอุรังคนิทาน  เมื่อมีการตีพิมพพรอมปรับปรุงเน้ือหา เมื่อ พ .ศ. 2513  เปน 

“ประวัติศาสตรอีสาน” ซึ่งมีนักวิชาการประวัติศาสตรหลายทาน เชน ฉลอง สุนทราวาณิชย                  

นิธิ เอียวศรีวงศ  เปนผูตรวจเอกสาร และงานเรียบเรียงพิมพ  จึงทําใหหนังสือดังกลาวไดรับความ

เช่ือถือ ดวยวาหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตรทองถ่ินในชวงเวลาดังกลาวยังมีอยูนอย อีกทั้งไดรับการ

ตีพิมพผานมูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  หนังสือจึงไดรับการเผยแพรในวง

วิชาการทางประวัติศาสตรนับต้ังแตน้ัน  ในการศึกษาประวัติศาสตรของภาคอีสาน และประเทศลาว  

ในปจจุบัน ประวัติศาสตรอีสาน ของเติม  วิภาคยพจนกิจ  ยังไดรับการนําขอมูลมาใช และอางอิงอยู

เสมอ  

แมหนังสือหลังอุรังคนิทาน และประวัติศาสตรอีสาน ที่ตีพิมพหลัง พ.ศ. 2513 จะเนนการ

นําเสนอภาพของการบูรณะพระธาตุพนมดังที่กลาวแลว  แตมีหนังสือเลมหลักอีก 1 เลมที่นําเสนอเรื่อง

เหตุการณการบูรณะที่แตกตางออกไป คือ ยอดนิยมที่อุบลราชธานี  “ดี ดี ดี ดีโลด” พระครูวิโรจน             

รัตโนบล วัดทุงศรีเมือง  อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ผูบูรณะปฏิสังขรณพระธาตุพนมคนที่ 4 ซึ่ง

อําพล เจนไดเคยเขียนเปนบทความเปนตอน ๆ เผยแพรในนิตยสารรายปกษ “ศักด์ิสิทธ์ิ” เมื่อ ป พ.ศ. 

2533 และรวบรวมตีพิมพแกไข ป พ.ศ. 2548 มีความพิเศษเน่ืองจากอําพล เจน ไดติดตามคนหา

บุคคลใกลชิดพระครูวิโรจนฯ และไดขอมูลตาง ๆ ที่นาสนใจมีความแตกตางบางจากขอมูลของเติม            

วิภาคยพจนกิจ แมจะนําขอมูลจากหนังสือของพระมหากมลรัตน  นนฺทสิริ เกี่ยวกับประวัติพระครู

วิโรจน (ซึ่งใชขอมูลจากคุณเติม) และอุรังคนิทานมาประกอบเรื่องราวก็ตาม  โดยขอมูลที่เกี่ยวกับการ

บูรณะพระธาตุพนม  ไดจากการสัมภาษณพระครูใบฎีกาสังข  ฐิตธมฺโม  และพระมหาคูณ                    

ปฺญาปชฺโชโต  ซึ่งทั้ง 2 ทานเปนลูกศิษยใกลชิดพระครูวิโรจนฯมากที่สุด  

ควรทราบวาหนังสือเกี่ยวกับพระครูวิโรจนฯ ใหขอมูลที่ขัดแยงกันเอง ในเรื่องของระยะเวลา

ในการปฏิสังขรณพระธาตุ จากอุรังคนิทาน และของคุณเติม วิภาคยพจนกิจ กลาววา เริ่มบูรณะ                 

“...วันเดือนอายข้ึน ๑๔ คํ่าปน้ัน...”57 และแลวเสร็จใน “...แลวเสร็จบริบูรณ ไดทําการฉลอง ณ  วัน

พุธ  เดือน  ๓ ข้ึน  ๑๓ คํ่า  จนถึงเพ็ญในปน้ัน...”58  ขณะที่หนังสือของอําพล เจนที่ใชขอมูลสัมภาษณ

ไดใหรายละเอียดวาการบูรณะพระธาตุน้ันมิไดทําเสร็จในครั้งเดียว แตบูรณะปฏิสังขรณหลายครัง้โดยที่

พระครูวิโรจนฯ ไดเดินทางมาที่วัดพระธาตุพนมเพื่อซอมแซมเสนาสนะอื่น ๆ อีก ที่กลาววาแลวเสร็จ

ภายในสามเดือนน้ัน  นาจะเสร็จเฉพาะงานบูรณะเบื้องตน คือ การซะทายปูนใหม สวนเรื่องการ

ประดับตกแตงอาจทําในครั้งหลัง ๆ เน่ืองจากในชวงแรกพระครูวิโรจนฯ คงเดินทางไปมาอยูบอยครั้ง 

                                                             
57 ธรรมราชานุวัตร, พระ, อุรังคนิทาน ตํานานพระธาตุพนม (พิสดาร), หนา 79. 
58 เรื่องเดียวกัน, หนา 80. 
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รายละเอียดการบูรณะมีปรากฏในจารึกอิฐเผา  วัดพระธาตุพนม  ซึ่งไดระบุรายละเอียดวา เริ่มบูรณะ

พระธาตุเมื่อใด นามของผูบูรณะทั้งฝายบรรพชิต และฆราวาส จํานวนวัสดุที่ใชซอมแซม และสูตรการ

ผสมปูนพระธาตุ 

ขณะที่ อําพล  เจน  ไดใชขอมูลจากการสัมภาษณ และสันนิษฐานวา การซอมพระธาตุพนม

โดยคณะของพระครูวิโรจนฯ จากเมืองอุบลราชธานีน้ัน นาจะไปอยางนอยสามเที่ยว  และทานพระครู

ไปเองอีกหลายรอบ  ดังที่อําพล เจน ไดเสนอวา  

“...การเดินทางไปซอมพระธาตุพนมของทานดีโลดไมไดไปครั้งเดียวแลวเสร็จ  แตยังมีลูกติด

พันอีกหลายเที่ยว  หลวงพอพระใบฏีกาสังขไดเดินทางไปตามบัญชาของญาทานอีกครั้งหน่ึง หลวงพอ

พระมหาคูณ  ปญญาปชโชโต ก็ไดเดินทางไปอีกครั้งหน่ึง  จึงพอจะกลาวไดวา พระจากเมืองอุบลฯ  

เดินทางไปซอมพระธาตุพนมอยางนอย 3 เที่ยว  พระธาตุพนมจึงสําเร็จบริบูรณ...”59  

ขอมูลของอําพล  เจน  ใชวิธีการสัมภาษณบุคคลที่ใกลชิดพระครูวิโรจนรัตโนบลเปนอยางมาก 

สามทานกลาวคือ พระใบฏีกาสังข  ฐิตธมฺโม  และพระมหาคูณ ปฺญาปชฺโชโต  และอาจารยปรีชา  

พิณทอง ซึ่งอําพล  เจน เช่ือวาขอมูลจากทั้งสามทานมีความนาเช่ือถือ เน่ืองจากเปนศิษยใกลชิด 

โดยเฉพาะสองทานหลังที่ติดตามพระครูวิโรจนฯ ไปบูรณะพระธาตุพนมดวยในป พ.ศ. 2444  โดยพระ

ครูใบฎีกาสังขรับฟงจากพระครูวิโรจนฯเลาอีกตอหน่ีง สวนพระมหาคูณ เดินทางไปใน ป พ.ศ. 2474 

และ ป พ.ศ. 2482 พรอมกับพระใบฎีกาสังข  

รายละเอียดที่พระใบฎีกาสังข และพระมหาคูณ ไดเลาน้ัน พอจะสรุปสาระเหตุการณ ที่มี

ความแตกตางจากอุรังคนิทาน และประวัติศาสตรอีสานไดดังตารางดานลางน้ี  

 

 

 

 

 

                                                             
59อําพล  เจน,  ยอดนิยมที่อุบลราชธานี “ดี ดี ดี ดีโลด” พระครูวิโรจนรัตโนบล วัดทุงศรีเมือง อําเภอ

เมือง จังหวัดอุบลราชธานี ผูบูรณปฏิสังขรณพระธาตุพนม คนที่ ๔  (อุบลราชธานี : โรงพิมพศิริธรรมออฟเซ็ท, 
2548), หนา 55. 
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ตารางที่ 7  เปรียบเทียบสาระขอมูลจากหนังสืออุรังคนิทาน ประวัติศาสตรอีสาน และยอดนิยมที่

อุบลราชธานี 

ลําดับ สาระขอมูลเหตุการณของอุรังคนิทาน /ประวัติศาสตร
อีสาน 

สาระขอมูลเหตุการณ จากพระใบฎีกาสังข และพระ
มหาคูณ จากหนังสือยอดนิยมที่อุบลราชธานี 

1.  ป พ.ศ. 2444 พระเถระทั้งสาม คือ พระครูสีทา วัดบูรพา 
และพระอาจารยหนู พรอมคณะ แนะนําใหทายกชาว          
ธาตุพนมไปอาราธนาพระครูวิโรจนฯ (พระครูอุดรพิทักษ
คณะเดช) วัดทุงศรีเมือง มาเปนหัวหนาพาซอมพระธาตุ/ป 
พ.ศ . 2444 พระอุปชฌายทา วัดบูรพาฯ เ มืองอุบลฯ              
พระอาจารยม่ัน และพระอาจารยเสาร และคณะธุดงคมา
เห็นความทรุดโทรมขององคพระธาตุ เกิดความสังเวช เม่ือ
ออกพรรษาจึงเรียกใหหัวหนาญาติโยมชาวธาตุพนมไปนิมนต 
“พระครู อุดรพิทั กษคณะ เดช” วัดทุ งศรี เ มือง  เ มือง
อุบลราชธานี มาบูรณะพระธาตุพนม 

ผูมาอาราธนาพระครูวิโรจนฯ ไปซอมพระธาตุ   มี

ตําแหนงเปนเจาเมืองแสนเจาเมืองจัน
60

 ในป พ.ศ. 
2444 

2. พระครูวิโรจนฯ มาถึงวัดพระธาตุ เดือนอายขางขึ้น ประชุม
ชาวบาน ปรึกษาเรื่องการซอมพระธาตุ /ในประวัติศาสตร
อีสาน มีความละเอียดกวาวา เม่ือวันขึ้น 14 ค่ํา เดือนอาย 
พ.ศ. 2444 พระครูวิโรจนฯ เดินทางดวยดวยเกวียนจากอุบล
ฯ ไปลงเรือที่เขมราฐ ลองเรือขึ้นเหนือ  มาถึงพระธาตุพนม
เปนวันเพ็ญเดือนอาย พรอมดวยพระภิกษุสามเณร 10 รูป  

การเดินทางของพระครูวิโรจนใชเสนทางบก โดยใช
เกวียนและเทาเปลาเปนหลัก  ประมาณ 8 วัน 8 คืน มี
พระภิกษุติดตามจํานวน 40 รูป เดินทางหลังกรมหลวง
สรรพสิทธิประสงคเสด็จออกปราบกบฏผีบุญ 

3. ชาวบานไมยอมใหทานบูรณะซอมแซม ขอใหเพียงพาปูลาน
พระธาตุพอมีที่กราบไหว แตทานวา  
“...ถาเราไมไดทําการซอมแตพื้นดินถึงยอดและแตยอดลงถึง

พื้นดินแลวจะไมทํา...”
61

ชาวบานกลัวเทวาอารักษที่รักษา
พระธาตุจะไมพอใจ จึงติเตียนทานวา  
“...เปนพระไมตั้งอยูในธรรมวินัยเพราะจะรื้อพระเจดียตัด

โพธ์ิศรีลอกหนังพระเจาเปนบาปหนัก...”
62

 ทานบอกวา  
“...ถาญาติโยมไมยอมใหทําการซอมแซมดังที่กลาวแลวก็จะ

กลับเมืองอุบล...”
63

 ชาวบานก็วาตามใจทาน แลวเลิก
ประชุม 
 / สวนประวัติศาสตรอีสานกลาววา  
“...ถึงเวลาเย็นใหนัดประชุมกันทั้งพระและฆราวาสที่ศาลา
โรงธรรมวัดพระธาตุ (ศาลาการเปรียญหรือหอแจก) เม่ือมา
ประชุมพรอมกันแลวทานไดปรารภขึ้นวา  “พวกโยมลงไป

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 60ตําแหนงการปกครองของอาณาจักรลานชาง แตเดิมมีหนาที่ ออกหนังสือเดินทางใหผูที่จะไปคาขายที่
เมืองอ่ืน ๆ และมีหนาทีดานตุลาการ ตัดสินคดีความตาง ๆ  

61 ธรรมราชานุวัตร, พระ,อุรังคนิทาน ตํานานพระธาตุพนม (พิสดาร), หนา 78.  
62 เรื่องเดียวกัน.  
63 เรื่องเดียวกัน. 
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นิมนตอาตมามาทําอันใด”  หัวหนาชาวบานเรียนทานวา 
“ขอนิมนตมาพาทําความสะอาดและปูลานพระธาตุ พอใหมี
ที่กราบไหวสะดวกเทาน้ันแหละเจาขา” “อาตมาคิดวา  ถา
จะใหพาทํา ก็ทําใหหมดทั้งองคพระธาตุเลย  ถาไมไดทําแต
ดินถึงยอด แตยอดถึงดินแลวอยาทําดีกวา”  พวกโยมตกใจ  
เกรงเทวาอารักษที่รักษาพระธาตุจะไมพอใจ  แลวพากัน
เบียดเบียนมนุษยชาวบานใหเดือดรอนดังเคยมา  จึงคัดคาน
ขึ้นวา   
“ทําไมไดจะเดือดรอนบานเมือง (บานจะฮอน)”  ทานบอก
วา  “จะรอนอยางไร  เราทําใหดี  ใหสะอาด สวยงาม 
เรียบรอย เทพเจาจะไมอยากไดบุญดวยหรือ”  ชาวบาน
บอกวาไมได  ไมได  และจะไมใหความรวมมือดวย  ทาน
บอกวาไมไดก็ไมทําและจะกลับ  เขาบอกวา  
 “กลับก็กลับ พระอะไร  รื้อมางเจดีย ฟนโพธิศรี  ลอกหนัง
พระเจาเปนพระอุปชน (นอกรีต)”  แลวที่ประชุมก็เลิกดวย
จิตขุนวุนวาย ไมพอใจ  สวนพระครูวิโรจนฯคงมีจิตใจแจมใส 

สงวนทาทีคอยเชิงอยู...”
64

   
 

เจาเมืองแสนเจาเมืองจัน คัดคานพระครูวิโรจนฯ ไมให
ซอมทั้งองคพระธาตุ แตให “...ปราบหญาคา และโบก

ซะทาย
65

เดิม...”
66

 เทาน้ัน ทานถามอยู  3 ครั้ง วา                  
“..พระบรมธาตุฮากไทรหยองแหยงรัดกุมสิใหเฮ็ดจังใด

...”
67

 เจาเมืองเจาเมืองจันไมพอใจและไลใหทานกลับ
อุบลฯ วาพระอะไรหนาดานจะทําอยู ได ทานจึงวา  
“...อาตมารับนิมนตมาซอมพระธาตุก็ตั้งใจจะซอมใหดี 

ถาโยมไมพอใจอาตมาก็จะกลับพรุงน้ี...”
68

  

4. นางเทียมถูกเจาเฮือนทั้งสามเขาส่ิงบนวาดุดาคนคัดคานมิให
พระครูวิโรจนฯ ซอมพระธาตุ วา “...อายใดมันบังอาจ
ขัดขวางเจากูมิใหซอมพระธาตุกูจะหักคอมัน ทานอยากทําก็
ปลอยใหทําเปนไร สูจะขัดขืนทานทําไม แตกูเองก็ยังกลัว

ทาน”
69

   /ในประวัติศาสตรอีสานมีความคลายกันในการที่
เทพารักษเขาสิง “นางเทียมมเหศักดิ์” วา                        
“...บักใด อายใด มันไปคัดคานเจากู ทานจะทําใหดีงาม
ม่ันคง ทําไมสูจึงไปคัดคานเจากู แตกูยังกลัวเกรงทาน  

ปลอยใหทานทํา  กูจะหักคอผูคัดคาน”
70

 

ผีรักษาพระธาตุเขาสิงนางเทียม ดาเจาเมืองแสนเจา
เมืองจันวา  
“...บักเจาเมืองแสนเจาเมืองจัน กระทั่งกูยังกลัวทาน สู
หรือจะเหนือกวาทาน ไป หากทานกลับอุบลฯ อําเภอ
ธาตุพนมไมมี กูจะทําลายไมใหมี สูตองหาดอกไมคําไป

ขมาคารวะทาน ถาทานไมรับก็จะทําลายไมใหมี...”
71

  

5. คณะชาวบานมี “เฒามหาเสนา” เปนตน เกิดความ
หวาดกลัว ไดพากันกลับมาวัด ทําการกราบไหววิงวอนขอ
ขมา นิมนตพระครูวิโรจนฯ ไมใหกลับ ทานจึงคิดวา                   

ชาวบานจัดเครื่องขอขมาพระครูวิโรจนฯ ทานไมรับ ตอง
อ อ น ว อ น ส า ม ค รั้ ง  ท า น จึ ง รั บ  แ ล ะ บ อ ก ว า                        
“...เปนธรรมดาส่ีขารูพลาดนักปราชญรูพล้ัง เอาละใหมา

                                                             
64 เติม วิภาคยพจนกิจ,  ประวัติศาสตรอีสาน, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 

2530), หนา 608 – 609. 
 65 ซะทาย หรือ สะทาย คือ ปูนขาวผสมนํ้าและทรายสําหรับใชโบกในงานกอสราง 

66 อําพล เจน, ยอดนิยมที่อุบลราชธานีฯ , หนา 50. 
67 อําพล  เจน, เรื่องเดียวกัน, หนา 50. 
68 เรื่องเดียวกัน,  หนา 51.  
69 ธรรมราชานุวัตร,พระ, อุรังคนิทาน ตํานานพระธาตุพนม (พิสดาร), หนา 79.  
70 เติม วิภาคยพจนกิจ, เรื่องเดียวกัน, หนา 609.  
71 อําพล  เจน, เรื่องเดียวกัน, หนา 53. 
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“...ความมุงหวังของเราจะสําเร็จเปนม่ันคงคราวน้ีแลว 

เพราะแมแตผีสางเทวดาก็ชวยเรา...”
72

 /คณะชาวบานแตก
ฮือเขามาในวัด กราบไหวทาน พรอมกับกลาววา                                         
“...แลวแตทานจะกูนาเถิด จะทําก็ตามใจ ตูขาไมขอ

เก่ียวของดวย”
73

 ทานพระครูวา  
“...เรารูสึกโลงใจ นึกวาเอาละเทวดาชวยเราแลว เราตองทํา

ใหสําเร็จ”
74

 

ทําดวยกัน อาตมาไมกลับ ขอใหมาทําพรอม ๆ กัน 
เพราะวาพระบรมธาตุถึงคราวส้ินอายุไป แตความจริงไม
ส้ินงาย ๆ ตามประวัติพระมหากัสสปเปนผูสรางและมีผู
ซอมแซมกันมาตลอด  สุดทายคือ พระครูขี้หอม ที น้ี
มาถึงพวกเราพนจากพวกเราแลวพระธาตุจะเปนของ
บานเมืองดูแลรักษา ใหพากันจําเอาไวและมาชวยกันทํา 
พรุงน้ีใหทุกคนมาพรอมกันที่น่ี เอามีดเอาขวานติดมือมา

ดวยทุก ๆ คน...”
75

  

6. คืนกอนที่ทานจะเริ่มทําการบูรณะไดกระทําการ  
“...จุดธูปเทียนเครื่องสักการะ  ถวายบูชาพระบรมธาตุ  เขา
ที่ภาวนาอธิษฐานดวยความชุมชื่นปติและม่ันใจวา  จะขอทํา
การปฏิสังขรณพระบรมธาตุดวยความสุจริตใจ  และ
จงรักภักดีตอพระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจา  ขอใหคุณพระศรี
พระรัตนตรัยมีพระบรมธาตุเปนประธานและเทพเจาผูเฝา
รักษา  ก็ขอใหชวยเปนศรัทธานาบุญอันหน่ึงอันเดียวกันอยา
มีอุปสรรคใด ๆ มาขัดขวาง ขอใหผู มีฤทธ์ิมีอํานาจทาง
สติปญญาและทรัพยสินและบานเมือง  จงเขาเปนมิตรรวม
มหากุศลครั้งน้ี ดังน้ี แลวจึงจําวัดใกลรุงปรากฏมีนิมิตเห็นชี
พอขาวมาหาแลวยิ้มใส บอกวา  “เอานะหลาน  เปนวาระ
ของเจาแลวใหทําเอาเต็มที่สุดฝไมลายมือเถิด”  ดังน้ี  แลวก็
ตื่นนอนดวยความชุมชื่นเบิกบาน  และเต็มไปดวยความหวัง

อันงาม..”
76

 
พระครูวิโรจนฯ  เริ่มพิธีบูรณะในวันเดือนอาย ขึ้น 14 ค่ํา  
โดยเริ่มทําความสะอาดพระธาตุ จัดเครื่องสักการบูชา ขอ
ขมาพระธาตุ คาดน่ังราน  รื้อถอนตนไมตนหญา และ
กะเทาะซะทายเกาออก พระเณร และชาวบานไมกลามา
ชวย มีแต “ไชยวงศา” ผูใหญบานดอนกลางที่คอยชวยรับใช 

- 

7. วันแรกใหพระภิกษุสามเณรตั้งเครื่องสักการะคารวะพระธาตุ 
แลวเอาไมพาดพระเจดียทําความสะอาด พระเณรในวัด และ
ชาวบานไมมาชวย ยกเวนแต “เฒาชัยวงศา” ผูใหญบาน
ดอนกลาง ผานไดเจ็ดวัน ผูคนเริ่มมามุงดู พอผานไปได 15 
วัน ผูคนหล่ังไหลมาชวยงาน  เจาเมืองตาง ๆ ไดมาชวยตาม
กําลังดังน้ี 
 
 

เม่ือถึงเวลานัดวันตอมา ไมมีผูชาย มีแตผูหญิงมาชวย 
และขาดแคลนเครื่องมือเครื่องใช เปนเวลา 3 วัน                   
พอวันที่ 4 มีนิมิต คนแก (พระอินทร) ประทับอยูที่
ธรรมาสนดานทิศตะวันออกของพระธาตุ แลวกลาวกับ
พระครูวิโรจนฯ วา  
 
 
 

                                                             
72 ธรรมราชานุวัตร,พระ, อุรังคนิทาน ตํานานพระธาตุพนม (พิสดาร), หนา 79.  
73 เติม วิภาคยพจนกิจ, ประวัติศาสตรอีสาน, หนา 609. 
74 เรื่องเดียวกัน, หนา 609. 
75 อําพล เจน, ยอดนิยมที่อุบลราชธานีฯ, หนา 53. 
76 เติม  วิภาคยพจนกิจ,  เรื่องเดียวกัน, หนา 609. 
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 “...เจาเมืองทาแขกยกหินปูนที่ภู เขาเหล็กไฟใหทั้งลูก  
เกณฑคนเปนพันขนสงจากเชิงเขาถึงฝงแมนํ้าโขงทางยาว  ๔  
กม.  โดยยืนเรียงแถว เจาเมืองสกลนครและหนองคาย

ปวารณาใหชางมาใชลากเข็น...”
77

 

“...มาน่ี มาน่ี ..ลูกเฮ็ดอิหยังขัดของอันใด บขัดของดอก 

ตั้งแตน้ีตอไป...”
78

 แลวหายไป 
วันที่ 5 พระครูวิโรจนฯ เดินสักไมเทาเวียนรอบพระธาตุ
ตั้งแตทิศตะวันออกมาทิศใต และทิศตะวันออกจนถึงทิศ
เหนือ มาสุดที่ทิศตะวันออก ไมเทาติดกับพื้นถอนไมขึ้น 
จึงใหสามเณร และพระภิกษุ ชวยกันขุดตามลําดับ พบ
หีบศิลาภายในมีเครื่องมือโบราณ ไดแก พรา ขวาน ฯลฯ 
ซ่ึงบางสวนยงัใชงานได ทานใหจดบัญชีไวหมดวาอันไหน
ใชไดไมได และมอบใหญาทานทา เจาอาวาสเก็บรักษา 
งานซอมเบื้องตน คือ ปราบหญาและตัดไม จึงดําเนินไป
ไดไวขึ้น  

8. เวลาลวงได เ จ็ด วัน ชาวบานเริ่ม “..มายืนดูอยูห าง ๆ 
ประมาณ 9 – 10 คน ครั้นลวงมาหนาแนนขึ้นโดยลําดับ     
ตอมาถึงเดือน 3 เพ็ญ ประชาชนหล่ังไหลมาจากจาก                
จาตุรทิศเหมือนหมูมดปลวก จนไมมีที่พักเพียงพอ เกณฑกัน

ตัดหญาแซงปลูกปะรําทั่วไปจนถึงริมบึงหนาวัด...”
79

  ไดเงิน
ทองมาบูรณะมากมาย  เจาเมืองสกลนคร และเจาเมือง
หนองคาย ไดปวารณาชางมาใหใชงาน 

ผูคนจากที่ตางๆ มาชวยหลังจากงานปราบหญาเสร็จ 
ชางหินปูนจากนครพนม มาสมทบ พรอมกับผูคนจํานวน
มากจากอําเภอธาตุพนม และชาวเมืองอ่ืน ๆ 

9. เน่ืองจาก “อุปทวะผีบาผีบุญ” ทําใหผูคนทําเงินมาทิ้งที่วัด
พระธาตุพนมเปนจํานวนมาก ไดเงินบูรณะพระธาตุมากมาย 
แตพระครูวิโรจนประสงคที่จะแกไขความเชื่อ และชวยเหลือ 
ดวยการ (หนาถัดไป) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปแรกไดเงินซอมพระธาตุมาก เน่ืองจากความเชื่อเรื่องผี
บุญ พระใบฎีกาสังขกลาววา “...เงินป น้ันปรากฏวา
หลาย เพราะขาวลือวาควายตูจะกลายเปนยักษ เขาก็
ปลอยทิ้งเอาเงินมาทิ้งใสวัดจนเกล่ือนลานวัด ญาทานดี

โลดก็ใหพระเณรกวาดเก็บเอามาลงบัญชีไว..”
80

 

                                                             
77 เติม วิภาคยพจนกิจ, ประวัติศาสตรอีสาน, หนา 611. 
78 อําพล  เจน,  ยอดนิยมที่อุบลราชธานีฯ, หนา 56. 
79 ธรรมราชานุวัตร, พระ, อุรังคนิทาน ตํานานพระธาตุพนม (พิสดาร),  หนา 80.  
80 อําพล เจน, ยอดนิยมที่อุบลราชธานีฯ, หนา 58. 
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“...ปรับความเขาใจของประชาชนใหหันมาในทางที่ถูกน้ัน 
ทานพระครูไดมอบหมายใหตาผาขาวหนู ทํารูปชางมาขึ้น
แลวเอาเครื่องไทยธรรมแขวนเปนตนเงิน  แหบูชาพระธาตุ  
เปนการเรี่ยไรไปในตัว  เม่ือรวมขบวนแหนํามาวางไวที่ลาน
พระธาตุแลว ตั้งปญหาถามใหประชาชนตอบ  เชน ชี้ที่ตามา
ซ่ึงทําดวยกระจก แลวถามวาน่ีอะไร?  ประชาชนตอบวา  
ตาของมัน  ผูถามก็ถามตอไปวาทําดวยอะไร ? ประชาชนก็
ตอบวาทําดวยกระจก ถามตอไปอีกวากระจกน้ีจะเปนตาชาง
หรือตามาจริง ๆ ไดไหม? เม่ือตอบวาไมไดแลวก็ถามสวนอ่ืน 
ๆ ของรูปน้ันตอไปจนหมด  ประชาชนที่มาประชุมก็ตอบ
ปฏิเสธไปตามนัยเดิม  ผูถามจึงอธิบายวา  น่ีแหละทาน
ทั้งหลาย  เขาลือกันวาหินกรวดจะเปนเงินก็ดี  ความและหมู
จะเกิดเปนยักษก็ดี  ก็เปนไปไมได เหมือนรูปน้ีไมกลายเปน
ชางเปนมาจริง ๆ ฉะน้ันการทําอุบายเชนน้ีทุกวันวันละหลาย 
ๆ เที่ยว ทําใหประชาชนหายงมงายไปเปนอันมาก นับวาเปน
ประโยชนแกสังคมและพระศาสนามาก นาสรรเสริญผูคิด
ผูทํา ที่รูจักหาอุบายสอนธรรมแกประชาชนโดยอาศัยความ
รื่นเริงในบุญกุศล  ผูฟงก็ไมเบื่อ  ผูสอนก็ไดประโยชนจาก

การเรี่ยไร  นําเงินมาสมทบทุนซอมแซมพระบรมธาต.ุ..”
81

 

 

10. การซอมพระธาตุไดกระทําดังน้ี คือ  
“...ไดเซาะชะทายพระธาตุ กําจัดตนไมตนหญาที่เกาะจับอยู
ออกไป  แลวถือปูนใหมแตภูมิถวน  ๓ ลงมาจนถึงพื้น  
ประดับกระจกปดทองประดับดอกที่ทําดวยดินเผาติดแผนจัง
โกทองคําที่ยอดพระธาตุ ซอมกําแพงชั้นกลางกอเพิ่มให

สูงขึ้นอีก ๑ แขนและถือปูนใหม...”
82

  ไดทําการซอมพระ
ธาตุจนแลวเสร็จบริบูรณ และทําการฉลอง ใน วันพุธ เดือน 
3 ขึ้น 13 ค่ํา จนถึงวันเพ็ญในปน้ัน พรอมไปกันกับพิธี
มาฆบูชา มีพระภิกษุสามเณรและประชาชนหลายหม่ืนคนมา
ชุมนุมกันมากมาย เศษปูนตาง ๆ ที่กะเทาะจากพระธาตุได
รวบรวมเก็บไวตางหาก กอธาตุขึ้นเก็บเรียก “ธาตุหุน”/ 
สวนประวัติศาสตรอีสานไดกลาวถึงการทํางานของพระครู
วิโรจนฯ ใชเวลาประมาณ “... 2 เดือน ถึงเดือน 3 เพ็ญได

ฉลอง...”
83

   

ใชเวลาซอมพระธาตุครั้งแรก เปนเวลา 3 ป จนบริบูรณ
เหลือตกแตงเพียงเล็กนอยซ่ึงทําในครั้งตอ ๆ มา 

                                                             
81 ธรรมราชานุวัตร,พระ, อุรังคนิทาน ตํานานพระธาตุพนม (พิสดาร), หนา 81.  และ                             

เติม  วิภาคยพจนกิจ,  ประวัติศาสตรอีสาน, หนา 494. 
82 ธรรมราชานุวัตร,พระ, อุรังคนิทาน ตํานานพระธาตุพนม (พิสดาร), หนา 80. 
83 เติม วิภาคยพจนกิจ. ประวัติศาสตรอีสาน, หนา 610. 
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11. อุปสรรคระหวางการซอมมีผูคัดคานวา การซอมพระธาตุไม
ถูกตองดวยเหตุผลตาง ๆ ทานพระครูสีทา และพระอาจารย
หนู เปนผูตอบขอสงสัยจนสงบไป หลังการซอมพระธาตุมี
เงินเหลือประมาณ 100 ชั่ง เศษ (หน่ึงแสนโบราณ) ไดมอบ
ใหเจาเมืองนครพนมเก็บรักษาไว  จากน้ันพระครูวิโรจนฯ 
และคณะกลับเมืองอุบลฯ 

- 

12. คฤหัสถที่เปนฝายบานเมือง ไดแก เจาเมือง เปนตน ไดติ
เตียน และหามปรามการซอมพระธาตุ ดวยเหตุผลวา เปน
การทําลายวัตถุโบราณ หรือ เปนผลประโยชนของพอคาวัสดุ
ประเภทแกวสี และยังติเตียนวาพระธาตุเดี๋ยวน้ีไมสวยงาม
เหมือนแตกอนเพราะประดับแกวทองตาง ๆ ทําใหเสียความ
งามไป พระครูวิโรจนฯ ไดตอบคืนดวยอุบายธรรมวา "...ส่ิงที่
สําเร็จดวยแกวแลวดวยคําจะไมสวยงาม จะมีอะไรอีกเลาที่

จะสวยเกินกวาน้ันไป...”
84

 

พระครูวิโรจนฯ เดินทางกลับอุบลฯ ทางเรือแพ ลองตาม
นํ้าโขง มาที่เมืองปากเซ โดยกลุมพอคาเปนผูจัดเรือแพ
ทําจากไมซุง จํานวน 11 แพ ถวาย พรอมกับพระภิกษุ 
40 รูป และญาติโยม ผานวังวนนํ้า “ขันตาไก” ใกลเมือง
ปากเซ โดยสวัสดิภาพ 

13.  การซอมพระธาตุพนมครั้งที่ 2 พระครูวิโรจนฯ เดินทาง
ไปกับพระมหาคูณ และพระภิกษุสามเณร 20 รูป เม่ือ 
พ.ศ. 2474  โดยใชรถยนตจางเหมาไปกลับ ราคา 80 
บาท พักระหวางทางที่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร หน่ึงคืน 
ฉันเชาที่มุกดาหาร ฉันเพลที่หวยนํ้ากํ่า เดินทางสองวัน
หน่ึงคืน 

14.  การประดับตกแตงพระธาตุ ทําในปที่สอง เปนแกวสีที่ส่ัง
จากกรุงเทพฯ มีชางดําเนินการ เพื่อทําชอดอกลายกาฬ
กัลป (ดอกกาละกับ) 

15. - คนลาว (ฝงซายแมนํ้าโขง) มาบริจาคเงินชวยซอมพระ
ธาตุ หม่ืนกวาบาท (เงินเหรียญฝรั่ง หรือเงินเหรียญหัว
หนาม) และทองคําหนัก 30 กวาบาท สรอย แหวน เข็ม
ขัดชํารุด เปนตน พระครูวิโรจนฯนําทองคําทั้งหมดตีเปน
แผน แลวคาดน่ังรานตอกแผนทองคําหุมยอดธาตุดวย
องคทานเอง  สวนเงินทั้งหมดมอบใหพระครูศีลาภิรัต 
(ญาทานหมี) เจาคณะอําเภอธาตุพนม และเจาอาวาสวัด
พระธาตุพนมเก็บรักษาไว  

16. - เดินทางกลับอุบลฯ โดยใชรถยนต พระครูวิโรจนฯ ไมให
แบงเงินพระธาตุเปนคารถกลับ 80 บาท ดวยเหตุผล              
“...บเอา เฮาบเอาดอก เงินธาตุเอาเมือบได เอาไปมอบ

ใหญาทานหมีทั้งหมด...”
85

 

                                                             
84 ธรรมราชานุวัตร, พระ, เรื่องเดียวกัน, หนา 81. 
85 อําพล เจน, ยอดนิยมที่อุบลราชธานีฯ, หนา 64. 
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 ปรากฏวา หลวงวัฒนวงศ
86

 มีศรัทธาถวายคารถ 80 
บาท  

17. - การเดินทางไปซอมพระธาตุพนมครั้งที่สาม และครั้ง
สุดทายของพระครูวิโรจน ฯ เม่ือ พ.ศ. 2482 องคทาน
มอบหมายใหพระใบฎีกาสังข เปนหัวหนางาน คุมปูน
จากอุบลฯ 40 กระสอบไปดวยเพื่อใชในการซอมแซม
พระธาตุ ทานขึ้นปนน่ังรานทํางานในคืนเดือนเพ็ญ แต
ทํางานไมไดเน่ืองจากลืมขอคารวะพระธาตุกอน ตองปน
ลงเพื่อขอขมาวา                                                         
“...ขอพระธาตุเจาจงอโหสิที่ขึ้นไปโดยไมไดคารวะสะ
สงฆอันใด ผูขาเปนหัวหนางานซอมแซมองคพระบรม
ธาตุอยาใหตกอกตกใจ ถาตกอกตกใจแลวใครจะ
ซอมแซม ผูขานําหมูพวกมาแลว มีญาทานดีโลดเปน
ประมุขใหญ เพิ่นบเฮ็ดดอกเพียงแตเพิ่นบอกส่ือ ๆ บอก
ใหผูขาทําแทน ขออยาใหตกอกตกใจดังความมุงมาด

ปรารถนา...”
87

  

ที่มา : ปกรณ  ปุกหุต นักศึกษาหลกัสูตรสาขาวิชาประวัติศาสตร คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 

ขอมูลเหลาน้ีมีสวนที่เหมือนกัน ขัดแยงกันบาง แตก็ลงรอยกันในเรื่องหลัก ๆ และเปนสวน

เสริมกัน ผูศึกษาพบวาที่สุดแลว เน้ือความจากอุรังคนิทาน และขอมูลตาง ๆ เปนสิ่งที่ทานเจาคุณพระ

ธรรมราชานุวัตร อางวารับฟงมาจากพระครูวิโรจนฯ และคนในสมัยน้ันประกอบดวย ดังที่พระคุณทาน

วา “...เลาตามทานพระครูวิโรจนฯกรุณาเลาใหฟง และผูเฒาผูแกทั้งหลายที่เห็นเหตุการณเลาใหฟง

...”88 แตขอมูลบางอยาง อําพล เจนจะใหภาพที่ชัดหรือมีเหตุผลกวาในบางประเด็น เพราะเปนขอมูลที่

เก็บจาก “คนในเหตุการณ” หรือ เคยรับฟงมาในยุคสมัยที่ไมหางกันเกินไป อีกทั้งยังเปนผูที่เคย

เดินทางมาบูรณะพระธาตุดวย เน่ืองดวยการบูรณะพระธาตุพนมในครั้งแรกน้ี พระใบฎีกาสังขไมไดรวม

เดินทางไปดวย แตรับฟงมาจากพระครูวิโรจนฯ สวนพระมหาคูณไดเดินทางมากับพระครูวิโรจนฯเอง

อีกหลายครั้ง จึงนาเช่ือถือ 

ประโยชนจากการสอบทานขอมูลสามารถนํามาตรวจสอบความขัดแยงกันเองของขอมูลได ใน

ที่น้ีพบวา มีความขัดแยงที่สามารถอธิบายได ไดแก ประเด็นเรื่องของพระเถระที่มาพบพระธาตุพนม

น้ันเปนทานใดกันแน  และระยะเวลาในการซอมพระธาตุพนม ซึ่งขอมูลมีความขัดแยงกัน   

                                                             
86 สันนิษฐานวา คือ รองอํามาตยโท หลวงวัฒนวงษโทนุบล (โทน สุวรรณกูฏ)  เมืองอุบลฯ ซ่ึงมีความ

เคารพศรัทธา และสนิทสนมกับพระครูวิโรจนฯ  ดังไดเปนประธานรวมสรางเสนาสนะในวัดพลแพนรวมกับทาน เม่ือ 
พ.ศ. 2472 และอัฐิธาตุทานไดสรางธาตุบรรจุไวที่วัดพลแพนในปจจุบัน 

87 อําพล เจน, ยอดนิยมที่อุบลราชธานีฯ, หนา 65. 
88 ธรรมราชานุวัตร, พระ, อุรังคนิทาน ตํานานพระธาตุพนม (พิสดาร), หนา 79.  
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จากตารางจะเห็นไดวาหนังสืออุรังคนิทาน  ซึ่งเกาที่สุดใหขอมูลวาคณะธุดงคที่มาพบพระธาตุ

พนมนํามาโดย พระครูสีทา  วัดบูรพา กับพระอาจารยหนู  ทาน 2 ทานน้ี คือ พระครูสีทา ชยเสโน 

อดีตเจาอาวาสวัดบูรพาราม เมืองอุบลราชธานี พระคุณทานเปนพระชางที่คงมีความสนิทสนมกับพระ

ครวิูโรจนฯ ในฐานะสหธรรมิก สวนพระอาจารยหนู หรือภายหลังคือ พระปญญาพิศาลเถร (ฐิตฺปฺโญ 

หนู) อดีตเจาอาวาสวัดสระปทุม (วัดปทุมวนาราม) กรุงเทพฯ สวนประวัติศาสตรอีสานกลาววาเปน

พระอุปชฌายทา วัดบูรพา กับหลวงปูมั่น ภูริทฺตโต และหลวงปูเสาร  กนฺตสีโล โดยกลาวไดวาทานเปน

พระที่อยูในคณะธุดงค ซึ่งคงเปนการยกความสําคัญของทานข้ึน เน่ืองจากในสมัยที่เติมเขียนงานช้ินน้ี

ข้ึน ช่ือเสียงของทาน 2 ทานไดเปนที่รูจักในวงกวางแลว89 หลังการมรณภาพของหลวงปูมั่น ภูริทตฺโต 

และทานทั้งสองคงอยูในฐานะศิษยของทานพระครูสีทา หรือพระอุปชฌายทาดวย90 จึงเปนที่เขาใจถึง

ความสืบเน่ืองของขอมูลทั้งสอง และการนําเสนอภาพของพระเถระที่มีความเกี่ยวโยงสัมพันธกัน  

ถึงแมวาจะสังกัดคนละนิกาย  ระหวางมหานิกายกับธรรมยุติ91 แมวาในภายหลังหนังสือเลมรอง

ทั้งหมดจะมีการใหขอมูลวา  หลวงปูเสารกับหลวงปูมั่น มีบทบาทในการเปน “ผูริเริ่ม” ในการ

ซอมแซมบูรณะพระธาตุพนม แตอยางไรก็ตามยังใหเกียรติวาตองเปน “พระครูวิโรจนรัตโนบล” 

เทาน้ันที่มีบุญบารมีพอจะทํา “งานใหญ” น้ีได  

 ขณะเดียวกันเรื่องเวลาในการปฏิสังขรณพระธาตุพนมที่มีขอแตกตางกันระหวาง 3 ป ของ   

อุรังคนิทานและประวัติศาสตรอีสาน กับ 3 เดือนของ ยอดนิยมที่อุบลราชธานีน้ัน  เมื่อดูจากผลงาน

การบูรณะที่ตองใชความละเอียดประณีตจึงไมนาจะเปนไปไดที่จะเรียบรอยทุกอยางภายในสามเดือน 

ดังจะไดวามีการปฏิสังขรณตามมาอีกหลายครั้งทั้งที่กลาวในอรุังคนิทานเอง และสอดคลองกับที่อําพล  

เจน  เขียนวา  

                                                             
89 อําพล เจน กลาววา "...ในขณะน้ันทั้งพระอาจารยเสารกับพระอาจารยม่ันยังไมเปนที่รูจักแกผูบันทึก

เรื่องราวตอนน้ีสองทานเพิ่งมาปรากฎชื่อเสียงเรียงนามในสมัยหลัง..."  
90 เ น่ืองจากมีพระเถระที่ เ ก่ียวของกันอยูสององคคือ พระครูสีทา ชยเสโน วัดบูรพาราม พระ

กรรมวาจาจารยของหลวงปูม่ัน ภูริทตฺโต และพระอุปชฌายทา โชติปาโล หรือพระครูสีทันดรคณาจารย พระ
อุปชฌายของหลวงปูเสาร แตหากมองความสัมพันธระหวางพระเถระ นาจะเปนพระครูสีทา ชยเสโน เน่ืองจากเปน
พระที่มีฝมือทางการชาง และรวมงานกับพระครูวิโรจนมาหลายงาน 

91 ในยุคหลังความนิยมฝายพระปา มีมากขึ้น หลวงปูม่ัน  และหลวงปูเสารไดรับการยกยองจากเอกสารตาง 
ๆ ที่เขียนขึ้น ใหเปน ตนแบบของอะไรมากมาย ซ่ึงหลายเรื่องก็มิไดมีมูลความจริง แตในเรื่องของพระธาตุพนมน้ีอาจ
สังเกตไดวาเปนความรวมมือที่มิไดแบงแยกนิกาย อาจเปนเพราะวาเปนการทํางานเพื่อ “ธรรม” เปนใหญก็เปนได 
หรือ พระธาตุพนมเปนปูชนียสถานรวมกันของพุทธศาสนิกชน และหลวงปูเสารคงใหการยกยองพระครูวิโรจนฯ ดังมี
เรื่องเลาวา ชาวเมืองขอใหทานเปนผูบูรณะพระธาตุ แตทานตอบวา “เราไมใชเจาของผูเคยสรางแตปางกอน เดี๋ยว
เจาของผูซอมแซมจะมาทําเอง” อน่ึงหนังสือที่ยกยองหลวงปูม่ัน  หลวงปูเสารจะกลาวเปนแนวเดียวกันวา ทานกับ
หลวงปูม่ันเปนผูนําพาคนทําความสะอาดพระธาตุพนมจนงดงามมาถึงทุกวันน้ี  
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“...แตญาทานเพิ่นวางเฉย เพิ่นไมติดอยูกับเงินมาแตไหนแตไร”  หลวงพอพระใบฎีกาสังข

บอก “รวมเวลาสรางพระธาตุในครั้งแรกประมาณ 3 ป คือ ซอมพระธาตุจนเสร็จสิ้นดีแลว ยังเหลือแต

เพียงตกแตงเพื่อใหเกิดความวิจิตรพิสดารอีกเล็กนอย ซึ่งญาทานก็ไดคอย ๆ ทําตอมาในคราวหลัง 

ๆ....” 92  

นอกจากน้ีผูศึกษายังพบหลักฐานที่ยืนยันไดวาการบูรณะพระธาตุพนมครั้งน้ีใชเวลามากกวา 3 

เดือนกวาจะมีการฉลอง และสันนิษฐานไดวาชวงสามเดือนแรกตามที่ประวัติศาสตรอีสานกับ                  

อุรังคนิทานกลาว เปนเพียงการซอมเบื้องตน คือ “ยกแรก” และอาจมีการทําพิธีบางอยางเพื่อสราง

ขวัญกําลังใจ จึงอาจสรางความเขาใจผิดแกการบันทึกในสมัยหลังก็เปนได  หลักฐานที่ยืนยันวาการ

บูรณะพระธาตุใชเวลามากกวาสามเดือน คือ ใบบอก วัดธาตุพนม เมืองอุบลราชธานี  ซึ่งสมเด็จกรม

พระยาดํารงราชานุภาพ ทรงมีถึง พระเจานองยาเธอ กรมขุนสมมตอมรพันธุ ราชเลขานุการ เพื่อนํา

ความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ดังทีคัดมาวา  

“...ดวยเกลาฯ ไดรับลิขิตพระครูวิโรจนรัตโนบลเจาคณะเมือง ๆ อุบลราชธาณีซึ่งอยูณะวัดทุง

แขวงเมืองอุบลราชธาณีวา  ไดจัดการเรี่ยไรขาราชการแลราษฎร ไดจัดทําการปฏิสังขรณพระธาตุพนม

เมืองนครพนมแลสิ่งตาง ๆ ในวัดพระธาตุพนมต้ังแตศก 120 ตลอดถึงศก 125 สิ่งที่ไดถาปนาเสร็จแลว

น้ัน คือ 1 ซื้อทองใบแผหุมยอดพระธาตุทองหนัก 49 บาท 2 ซอมปูนที่ชํารุดตาง ๆ 3 หลอระฆัง 1 ใบ 

4 กอซุมและทํากําแพงช้ันในช้ันนอก 5 ขุดสระนํ้า 1 สระ เปนการเรียบรอยดีแลว บัดน้ีพระครูวิโรจน

รัตโนบลและขาราชการราษฎรที่ไดชวยกันทําการปฏิสังขรณขอพระราชทานถวายพระราชกุศล...” 93 

ขอมูลจากใบบอกที่คัดมาน้ีไดแสดงวา การบูรณะพระธาตุพนมเริ่มในป พ.ศ. 2444                     

(ร.ศ. 120) แลวเสร็จทําการฉลองอยางบริบูรณ ป พ.ศ. 2449 (ร.ศ. 125) ซึ่งเปนปที่สมเด็จกรมพระยา

ดํารงราชานุภาพเสด็จตรวจราชการมณฑลอีสาน และมานมัสการพระธาตุพนมดวย จึงอาจกลาวไดวา

พระธาตุพนมใชเวลาบูรณะจริง ๆ อยางนอย 6 ป ในครั้งแรกหากถือตามหลักฐานช้ันตนช้ินน้ี และ

ขอมูลจากอําพล เจน ดูจะมีความนาเช่ือถือข้ึน และยังสอดคลองกับหลักฐานอีกช้ินคือ จารึกอิฐเผา  ที่

พระครูวิโรจนฯใหจารึกหลักฐานการซอมพระธาตุพนมไววาเริ่มบูรณะ “...พุทธศักราช 2444 ปฉลู  ตรี

ศก ร.ศ. 120 ณ วัน เดือนอาย ข้ึน 14 คํ่า...”94 ตามดวยรายช่ือของบรรพชิตและคฤหัสถผูมีสวนใน

การปฏิสังขรณ แตไมไดบอกวาแลวเสร็จเมื่อใดนอกจากสิ้นวัสดุไปเทาไหร  

                                                             
92 อําพล เจน, ยอดนิยมที่อุบลราชธานีฯ, หนา 60. 
93 “วัดธาตุพนม เมืองอุบลราชธานี,” 27 กุมภาพันธ 2449 (ร.ศ. 125), เอกสารกระทรวงมหาดไทย, ศ.6/7 

(ธ –น), หอจดหมายเหตุแหงชาต.ิ 
94 กรมศิลปากร,  จดหมายเหตุการบูรณะปฏิสังขรณองคพระธาตุพนม, หนา 32.  
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อยางไรก็ตามมีหนังสืออีกเลมหน่ึงที่จัดไดวาเปนหลักฐานที่นาสนใจ คือ พระธาตุพนม ของ

สํานักพิมพเมืองโบราณที่จัดพิมพเปนพิเศษในปที่พระธาตุพนมลม เมื่อ พ.ศ. 2518 ซึ่งไดรวบรวม

บทความที่นักวิชาการทานตาง ๆ เขียนถึงพระธาตุพนมในวาระอันเศราสลดน้ัน แตบทความหน่ึงที่มี

ความสําคัญ และเปนหลักฐานที่นาสนใจ คือ  ธาตุพนม ทรากพัง  ศรัทธาอันมีชีวิต เขียนโดยไพบูลย  

สุวรรณกูฏ ศิลปนเมืองอุบลราชธานี ผูเปนอาจารยศิลปะของมหาวิทยาลัยศิลปากร ในบทความ

อาจารยไพบูลย  ไดเขียนแงมุมตาง ๆ ของพระธาตุพนมในทางศิลปะ และวัฒนธรรม โดยมีขอมูลจาก

การสัมภาษณ “ผูเฒาโพธิขาว” อายุ 89 ป (เสียชีวิตแลว) ซึ่งขณะบวชเปนสามเณร ไดติดตามพระครู

วิโรจนฯ มาบูรณะพระธาตุดวย ขอมูลของทานมีความแตกตางจากหนังสือทั้งสามเลมพอสมควรใน

หลายประเด็นดังสรุปในตาราง 

ตารางที่ 8  สาระขอมูลจากบทความ ธาตุพนม ทรากพัง ศรัทธาอันมีชีวิต 

ลําดั
บ 

ลักษณะของขอมูล สาระขอมูล 

1. ผูนําการบูรณะ  พระอาจารยสีทา  วัดบูรพา  พระอาจารยหนู พระอาจารยม่ัน และ
พระอาจารยเสา ผูทําการบูรณะ คือ พระอาจารยรอด แหงวัดทุงศรี
เมือง รวม หาทาน  

2. ผูรวมการบูรณะ สามเณรโพธิขาว อายุ 13 ป ไดเรียนวิชาการวาดเขียนจากพระ
อาจารยรอดที่วัดทุงศรีเมือง อยูสามเดือน กอนเดินทางมาพระธาตุ
พนม 

3. ผูที่ไปเชิญพระครู
วิโรจนฯ มาบูรณะ
พระธาตุพนม 

พระครูสีทา บอกใหชาวบานไปนิมนตพระอาจารยรอด (พระครู
วิโรจนรัตโนบล) วัดทุง เมืองอุบล  โดยมีพระสงฆจากวัดพระธาตุ 2 
รูป  และชาวบานอีก 2 คน  โดยมีนายเหล็ก ลูกหัวหนาหมูบานธาตุ
พนมเปนผูนิมนต 

4. ก า ร เ ดิ น ท า งม า
พระธาตุพนม 

พระครูวิโรจนฯ เดินทางมาพระธาตุพนมพรอมกับผูนิมนต ใชเวลา
เดินทาง 14 คืน  

5. การประชุมก อน
บูรณะ  

มีเพียงพระเถระสามองคประชุมกันเทาน้ัน  คือ พระอาจารยรอด 
พระอาจารยสีทา และพระอาจารยหนู ไมมีเรื่องการเขาทรง หรือเรื่อง
พิลึกอ่ืน ๆ  

6. การบูรณะพระธาตุ
พนม 

ทําฎีกาแจง ไป เ มืองตาง ๆ ดัง น้ี  คือ  มุกดาหาร   หนองคาย 
มหาสารคาม และทุกเมืองทั้งฝงซายฝงขวาแมนํ้าโขง เพื่อขอบริจาค
วัสดุตาง ๆ ไดแก ทราย ยางโบง หนังแหง นํ้าออย  มะขามเปยก  
นํ้ามันยาง  และไมไผ ทําคาดสะเพา (น่ังราน) แคะแกะตนไมตาง ๆ 
ออกจากพระธาตุ และตรวจปูนปะทายเกา สวนไหนไมแข็งแรง ได
แซะออก และโบกปูนปะทายใหม บูรณะอยู 2 ป จึงแลวเสร็จไดทํา
การฉลอง โดยมีรวมศรัทธาบริจาคมากมายในการซอมพระธาต ุ
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7. อ่ืน ๆ มีการเทศนโปรดญาติโยม เรื่องตาง ๆ เทศนอานิสงสศีล 4 ศีล 8 
กรรมบถ 10 โดยสามเณรโพธิขาว เปนผูเทศน สวนดานอบรม และ
ปฏิบัติจิต (วิปสสนา) อบรมโดยพระเถระทั้งส่ี และทําการรักษาความ
ความเจ็บปวยของชาวบานดวย “...ใชหัวใจพระพุทธิคุณ คือ อิติปโส 

ก็เปนผลด.ี..”
95

 

ที่มา : ปกรณ  ปุกหุต นักศึกษาหลกัสูตรสาขาวิชาประวัติศาสตร คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 

จากขอมูลในตารางมีความแตกตางกันบางกับหนังสือทั้งสามเลมที่เอยมาแลวในรายละเอียด

บางประการ  แตสังเกตไดวาสิ่งที่ผูเฒาโพธิขาวกลาวใกลเคียงกับ ขอมูลของอําพล  เจน และเปนขอ

พิสูจนถึงคําบอกเลาที่ตรงกันของผูอยูในเหตุการณ คือ เวลาที่ใชในการซอมพระธาตุพนมไมใชแคสาม

เดือน ดังที่อุรังคนิทาน และประวัติศาสตรอีสานกลาว แตขอขัดแยงเรื่องการทรงเจา เปนตนน้ีก็อาจ

เปนสิ่งที่ตองมาวิเคราะหตอไปวาเหตุใดจึงมีความที่ขัดกัน  แตอยางไรก็ตามบทความน้ีก็ไดแสดงถึง

ความสําคัญของพระครูวิโรจนฯ ในฐานะ “นายชางใหญ” และ “ผูประสิทธ์ิประสาทวิชาชาง” อยาง

เดนชัดดวย 

กลาวไดวา ผลงานการบูรณปฏิสังขรณพระธาตุพนมของพระครูวิโรจนฯ น้ีเปนเหตุการณที่มี

สีสันมากเน่ืองจากหนังสือเลมหลัก ไดใหรายละเอียดที่ตรงกัน และพิสดารไวถึง 3 เลม และอีกหน่ึง

บทความ ซึ่งทุกเลมก็ไดอางวาใชขอมูลโดยตรงจาก “พระครูวิโรจนรัตโนบล” รวมถึงผูอางก็เปน               

ศิษยานุศิษยโดยตรง คือ พระใบฎีกาสังข  ฐิตธมฺโม  พระมหาคูณ ปฺญาปชฺโชโต  พระธรรมราชานุ

วัตร (แกว  กนฺโตภาโส) ผูเฒาโพธิขาว  ขณะที่ เติม  วิภาคยพจนกิจ  เคยพบพระครูวิโรจนฯ สมัยเปน

เด็กดวย ขอมูลดังกลาวจึงมีความนาเช่ือถือระดับหน่ึง นับไดวาสิ่งที่หนังสือตาง ๆ นําไปเสนอใน

ภายหลังที่แทบจะขาดไมไดในเรื่องชีวประวัติหรือผลงานของพระครูวิโรจนฯ เลย ก็คือ  พระธาตุพนม 

อันแสดงถึงความเคารพศรัทธาในบารมีธรรม และการเสียสละของพระครูวิโรจนรัตโนบลที่มีตอปูชนีย

สถานศักด์ิสิทธ์ิสูงสุดแหงผืนแผนดินอีสานและลานชาง ตราบถึงทุกวันน้ี  

 

 

 

 

                                                             
95 ไพบูลย สุวรรณกูฏ,  "ธาตุพนม  ทรากพัง ศรัทธาอันมีชีวิต,"  ใน  พระธาตุพนม,  ศรีศักร  วัลลิโภดม, 

บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2518), หนา 176. 



59 
 

3.2.2 การนวกรรม (งานชาง)  

 นวกรรม  โดยความหมาย  คือ “การทําใหม”  หรือ  “การกอสราง96 ซึ่งเปนความชํานาญที่

พระภิกษุสงฆในอดีต หรือแมแตในปจจุบันจําเปนตองมี เพื่อประโยชนในการซอมแซม หรือ ซอมสราง

อารามที่พักสงฆ  รวมถึงงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  และมีระบุไวในพระไตรปฎกดวย 

 ดวยเหตุน้ีการงานดังกลาวจึงเปนหนาที่โดยตรงของพระภิกษุสงฆที่จะตองมีความชํานาญใน

สวนที่เปน “งานชาง”  และ  “นวกรรม” ดังที่ระบุไวใน  “คองสิบสี่”97  ตามประเพณีวัฒนธรรม             

ลานชาง และอีสานที่บัญญัติไวในขอสิบสอง วา  “...เปนสมณะใหพรอมกันที่สรางวัดวาอาฮามพระธาตุ

เจดีย...” ดังจะเห็นไดถึงบทบาทของพระสงฆหลายรูป  โดยเฉพาะพระครูวิโรจนรัตโนบลที่ไดรับการ

ยกยองเปนอยางสูง  ทั้งน้ีผลงานที่เกี่ยวของไดแก การสรางที่เปน “นวกรรม” ของอาราม (วัด) เชน 

สิม (โบสถ) วิหาร  หอแจก (ศาลาการเปรียญ) หอระฆัง กุฏี เปนตน  และ “งานชาง” ไดแก                        

งานพุทธหัตถศิลปที่เกี่ยวของ  เชน พระพุทธรูป  ธรรมาสน ตูพระธรรม  งานแกะสลักไม รวมถึงงาน

จิตรกรรม (ฮูปแตม)  

1) การนวกรรมจากเน้ือหาในหนังสือท่ีเก่ียวของกับพระครูวิโรจนรัตโนบล  

 จากการสํารวจเน้ือหาของหนังสือที่เกี่ยวของกับพระครูวิโรจนฯ ทั้งหนังสือเลมหลัก กับ

หนังสือเลมรอง พบวามี หนังสือจํานวน 53 เลม  งานวิจัย 3  เรื่อง และบทความอีก 11 บทความ 

เน้ือหาสวนใหญเกี่ยวกับกิจกรรมดานนวกรรมของทาน มักจะกลาวเปนหัวขอหน่ึงตางหากอยูเสมอใน

ดานชีวประวัติ และสัมพันธโดยตรงกับบทบาทของผูบูรณะปฏิสังขรณพระธาตุพนม  โดยเน้ือหาตาง ๆ 

จากชีวประวัติจะนําเสนอ 2 ดาน  คือ  ความชํานาญของทาน  และผลงานที่ไดทําการสรางปฏิสังขรณ

ในที่ตาง ๆ  รวมถึงสายสกุลชางที่เปนลูกศิษยสืบสานงานศิลปของทานดวย 

 การรับรูเรื่องความสามารถทางดานการนวกรรมของพระครูวิโรจนฯ คงเปนที่ประจักษกันเปน

อยางดีของผูคนในสมัยน้ัน  กอนที่ทานจะมรณภาพหรือกอนที่จะมีการตีพิมพหนังสือตาง ๆ เปนที่

แนนอนอยางไมตองสงสัย อยางไรก็ตามพระคุณทานเองแมไดเคยเขียนอัตตชีวประวัติโดยยอไว  ก็ไดมี

การกลาวถึงความสามารถของทานไว ดังที่กลาวไวใน “อัตตปฏิบัติ” แตก็เปนไปในลักษณะที่ถอมตัววา 

                                                             
 96 ทองยอย  แสงสินชัย, บาลีวันละคํา จาก Facebook เลม 2  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ บริษัท สหธรรมิก 
จํากัด, 2556)  หนา 44.  
 97 ครองสิบส่ี หรือ คองสิบส่ี คือ ตัวบทกฎหมายโบราณ มี 14 ขอ  แบงตามหนาที่ในสังคม ไดแก 
ผูปกครอง คือ พระราชา 14 ขอ พระภิกษุสงฆ  14 ขอ และของชาวบาน 14 ขอ  
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 “...สวนคันถะธุระ  ก็ไดซอมแซมปฏิสังขรปุรณะพัสดุอันคร่ําคราตามกําลังกายและกําลัง

ทรัพย  หาไดทําเปนแผนแนนหนา  จนออกช่ือเสียงอันมโหฬารสถานไม  เพียงแตซอมแซมของเกา  

สวนที่ควรซอมแซมและทําใหม  ในของที่ควรทําดังกลาวแลว...”98  

 ซึ่งแสดงไดวา การชางนวกรรมทั้งหลายน้ันเปนภาระหนาที่ของทานอันตองปฏิบัติเปนปกติ 

และเปนการทําตามสติปญญาความสามารถตามสมควร  ในหนังสือเลมหลักที่มีการตีพิมพในงาน

พระราชทานเพลิงศพของทาน เมื่อ ป พ.ศ. 2486 สมเด็จพระมหาวีรวงศ  (ติสฺโส อวน) ไดกลาวถึง

ความสามารถของพระครูวิโรจนฯ วา  

 “...ทานผูน้ีเปนผูไผใจไนการชางและการนวกัม  นอกจากการงานไนตําแหนงแลว  ไดเปน             

กัมการสางพระอุโบสดวัดสุปตน  และเปนกัมการหลอพระพุทธรูป  คือพระมิ่งเมือง  พระสรีเมือง                     

พระ ขวันเมือง  พระสัพพัญู  และไดเปนหัวหนาพาราสดรสางพระพุทธรูป  สางโบถวิหารสาลาการ 

ปเรียญ  ทั้งไนเมืองและตามอําเพอตาง ๆ แมพระธาตุพนมก็ไดไปชวยปติสังขรนหลายคราว  นับวาได

ทํากิจพระสาสนาไนทางกอสางไวมาก...”99 

 สวนหนังสือเลมหลักเลมอื่น ๆ มักจะกลาวถึงความสามารถของทานวา “...ไดกลาวแลววา

ทานผูน้ีเปนชางศิลป  ฉะน้ัน  จึงเปนนวกรรมิกะ คือชางกอสรางบูรณะดวยความขยันขันแข็งบึกบึน  

ไดนําประชาชนบูรณะกอสรางถาวรวัตถุไวหลายแหงในเขตปกครองและนอกเขตปกครอง  ที่ปรากฏ

เดนที่สุดก็คือ  การบูรณะพระธาตุพนม...”100  และ  “...เปนภาระในการปฏิสังขรณซอมแซมอยูอยาง

เดิม  อบรมศิษยใหเปนชางปน  ชางแกะลวดลาย  ชางเขียน  ตลอดจนชางเงินทองและทําหีบศพ               

ตาง ๆ ฯลฯ...” 
101

  นอกจากน้ีหนังสือเลมหลัก และเลมรองอื่น ๆ ก็มักจะกลาวถึงผลงานในการสราง 

และ ปฎิสังขรณที่สําคัญ  เชน พระอุโบสถวัดสุปฏนารามวรวิหาร การหลอพระพุทธรูปสําคัญของ                

เมืองอุบลฯ เชนพระสัพพัญูเจา การซอมพระเจาใหญศรีเมือง และเชิญมาประดิษฐานที่วัดทุงศรีเมือง 

และการปฏิสังขรณสิม และองคพระเหลาเทพนิมิต วัดพระเหลาเทพนิมิตอําเภอพนา  

 ความสามารถของพระครูวิโรจนฯ ตาง ๆ น้ีมิไดที่มาอยางลอย ๆ แตเปนเพราะวาทานไดผาน

การเรียนรูอยางเปนระบบ และพัฒนาฝมือมาหลายป  เกี่ยวกับเรื่องน้ี  หนังสือเลมหลักไดใหขอมูลที่

                                                             
 98 วิโรจนรัตโนบล, พระครู, “อัตตปฏิบัติ,”  ใน ที่ระลึกในงานผูกพัทธสีมาและฉลองพระอุโบสถ                  
วัดสุปฏนาราม จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2479,  พรหมมุนี, พระ, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน, 
2479), หนา 58. 
 99 วีรวงส, สมเด็ดพระ, หนังสือเร่ืองทาวฮุงหรือเจืองฯ, หนา (4). 
 100 เติม วิภาคยพจนกิจ, ประวัติศาสตรอีสาน, หนา 606. 
 101 เรื่องเดียวกัน, หนา 612. 
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ตรงกันหมดวา พระครูวิโรจนฯ  ไดศึกษา “การชาง”102 จาก สํานักราชบรรเทา ซึ่งถึงปจจุบันก็ยังไมมี

หลักฐานแนชัดวาเปนสํานักของที่ไหน และใครเปนอาจารย แตจากขอมูลหนังสือเลมหลักหลายเลม ได

พยายามสันนิษฐานความเปนไปไดของสํานักราชบรรเทา  ซึ่งไมนาจะ เปนช่ือของอาจารยที่สอน 

หากแตเปนช่ือของสํานัก โดยปรีชา พิณทอง ศิษยของพระครูวิโรจนฯ ไดใหขอคิดวา สํานักราชบรรเทา

อาจต้ังข้ึนเปนการช่ัวคราวในระยะที่พระครูวิโรจนฯ ศึกษาจึงไมพบถึงทุกวันน้ี103 สวนพระครูใบฎีกา

สังข ฐิตธมฺโม และพระมหาคูณ ปฺญาปชฺโชโต ผูใกลชิดพระคุณทานไดบอกเลาวา  อาจารยดานงาน

ชางของพระครูวิโรจนฯ คือ ครูบาธรรมวงศ  วัดผาแกว  อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี ซึ่งทานได

ศึกษาวิชาอาคมจากสํานักของทานดวย   

 อําพล  เจน  ผูเขียนหนังสือ ยอดนิยมที่อุบลราชธานีฯ ไดสันนิษฐานวา สํานักราชบรรเทาอาจ

ต้ังอยูที่วัดผาแกวของครูบาธรรมวงศน้ีก็เปนได  เน่ืองจากพระใบฎีกาสังข และพระมหาคูณทราบวา

ทานศึกษามาจากสํานักน้ีเทาน้ัน  อยางไรก็ตามในเมื่อพระครูวิโรจนฯ ไดอุปสมบทที่วัดปานอย               

(วัดมณีวนาราม) และภายหลังไดมาพํานักที่วัดทุงศรีเมือง  อันเปนวัดฝายมหานิกายแบบพื้นเมืองของ

ภาคกลางที่เรียกวา  “พระครองไทย”  ซึ่งเปนสํานักใหญในการศึกษา “ศิลปศาสตร” ตาง ๆ ของเมือง

อุบลราชธานี  ก็นาเช่ือไดวาทานคงไดศึกษาวิชาการชางที่วัดทุงศรีเมืองดวย  

 วัดทุงศรีเมือง กอต้ังข้ึนในราว พ.ศ. 2356 โดยทานเจาคุณพระอริยวงศาจารย (สุย) ทานเปน

พระชาวอุบลราชธานี ที่ไปศึกษาพระปริยัติธรรมที่กรุงเทพฯ ณ วัดสระเกศฯ พระบาทสมเด็จพระน่ัง

เกลาเจาอยูหัว ไดพระราชทานสมณศักด์ิเปนพระราชาคณะ ข้ึนมาปกครองคณะสงฆ ณ เมือง

อุบลราชธานี ในฐานะ “สังฆปาโมกข” หรือผูปกครองคณะสงฆทั้งปวง  ทานเปนผูหน่ึงที่ไดนําความรู

ตาง ๆ รวมถึงงานชางศิลปกรรมจากภาคกลางเขามาเผยแพรในพื้นที่ภาคอีสานเปนครั้งแรก ดังจะได

เห็นไดจากสถาปตยกรรมอันมีเอกลักษณของวัดทุงศรีเมือง ไดแก  หอพระพุทธบาท และหอ

พระไตรปฎก ที่มีการผสมผสานของศิลปะภาคกลางลุมแมนํ้าเจาพระยาหลายประการ ดังที่สมเด็จพระ

มหาวีรวงศ ไดกลาวถึงทานวา  

 “...ดวยวาในยุคน้ันมีพระเถระที่สําคัญอีกรูปหน่ึงช่ือสุย นัยวาทรวดทรงสูงใหญสีขาวทาทาง

งาม  กําเนิดที่หมูบานกวางดํา ตําบลเข่ืองใน อําเภอเข่ืองใน  ซึ่งหางจากที่ต้ังจังหวัดอุบลฯ  ไปทางทิศ

พายัพ ราว 900 เสน เปนผูไดเขามาเลาเรียนพระปริยัติธรรมในพระนคร กรุงเทพฯ สํานักอยูที่             

                                                             
 102 พระมหากมลรัตน  นนฺทสิริ กลาววา วิชาที่พระครูวิโรจนฯ เรียนจากสํานักราชบรรเทา นอกจากดาน
อักษรศาสตรแลว คือ “...เรียนศิลปะศาสตร คือ วิชาชางแตมเขียน (วิชาวาดรูปและลวดลายตาง ๆ) จากสํานักราช
บรรเทา...” ดูเพิ่มเติมใน  กมลรัตน นนฺทสิริ, พระมหา, “ประวัติพระครูวิโรจนรัตโนบล (บุญรอด  นนฺตโร),”  ใน  
ประวัติเมืองอุบลราชธานีและประวัติวัดทุงศรีเมือง, พระมหาเจษฎา ปญญาธโร และคณะ, คณะกรรมการจัดทํา 
(กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ, 2513), หนา 57. 
 103 อําพล เจน, ยอดนิยมที่อุบลราชธานีฯ, หนา 17 – 18. 
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วัดสระเกษ ไดรับการแตงต้ังออกไปเปนหลักคํา  คือเทียบเทาเจาคณะเมืองเด๋ียวน้ี  กอนทานพนฺธุโล

ออกไปหลายป  นัยวาเปนพระราชาคณะช่ืออริยวงศ ปวงชนเขารองเรียกทานวา  “ทานเจา” มีพัดยศ

ปกทองขวางดามงาแตไมมีแฉกและมียามปกทองขวางมีฝาบาตรมุกดเปนบริขาร ของเหลาน้ียังรักษา

เก็บไวที่ วัดปานอยซึ่งเปนที่อยูของทานมาจนบัดน้ี  เมื่อเปนด่ังน้ี  ทานผู น้ีก็เปนผูหน่ึงที่ไ ดนํา

ขนบธรรมเนียมที่ดีตลอดศิลปหัตถกรรมออกไปเผยแพร กลาวคือ – ต้ังการสอนพระปริยัติธรรมและ

หนังสือไทย  สรางโบสถสรางพระบาทสรางหอไตร-ก็เอาอยางในพระนครออกไปสั่งสอนและกอสราง  

สิ่งที่ทานกอสรางยังปรากฏอยูที่วัดทุงศรีเมืองจนบัดน้ี...”104 

ภาพที่ 12 ภาพวาดพระอริยวงศาจารยฯ ปฐมเจาอาวาสของวัดทุงศรเีมือง  

 

ที่มา : พระครสูังฆรักษจันดี สจุนฺโท  

 ดวยเหตุน้ีเองจึงอาจกลาวไดวาพระครูวิโรจนฯ ไดศึกษาวิชาการชางจากสํานักราชบรรเทา ซึ่ง

อาจต้ังอยูที่วัดผาแกว อ.ดอนมดแดง กับไดศึกษาจากวัดทุงศรีเมือง เมืองอุบลราชธานี  โดยสํานักทั้ง

สองแหงมีช่ือเสียงไดรับการยอมรับมากระทั่งทุกวันน้ี 

 

                                                             
 104 พรหมมุนี, พระ, “ตํานานวัดสุปฏนาราม,”  ใน ที่ระลึกในงานผูกพัทธสีมาและฉลองพระอุโบสถ              
วัดสุปฏนาราม จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2479,  พรหมมุนี, พระ, บรรณาธิการ (อุบลราชธานี : วัดสุปฏนาราม, 
2479), หนา 23 – 24. 
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2) วิธีการบูรณะปฏิสังขรณของพระครูวิโรจนฯ  

 แมจะไมมีบันทึกหรือขอมูลโดยตรงที่กลาวถึงข้ันตอนวิธีการบูรณปฏิสังขรณสถานที่ตาง ๆ 

ของพระครูวิโรจนฯ แตหนังสือเลมหลัก และหนังสือเลมรองหลายเลมไดกลาวถึงหลักการ และ

เอกลักษณของศิลปะแบบ  “พระครูวิโรจนฯ” ไวบาง  ทําใหอนุมานไดถึงลักษณะดังกลาว ซึ่งจะ

กลายเปนสกุลชางหน่ึงของภาคอีสานในเวลาตอมา 

 ลักษณะเฉพาะของงานศิลปะของทาน มีผูกลาวถึงเปนครั้งแรกในรูปแบบของงานจิตรกรรม 

โดยไพโรจน  สโมสร ไดทําการศึกษางานจิตรกรรมอีสานเปนงานวิจัยตีพิมพในป พ.ศ. 2532 คือ 

หนังสือ “จิตรกรรมฝาผนังอีสาน” เปนหนังสือเลมหลักที่พบวาใหขอมูลในเรื่องชางศิลปอีสานดวย  

โดยพระครูวิโรจนฯ เปนผูที่ถือไดวาเปนตนแบบสกุลชาง โดยหนังสือเลมดังกลาวไดจําแนกการสังเกต

ลักษณะงานจิตรกรรมของพระครูวิโรจนฯ วา มีสองรูปแบบ  คือ  “...วิธีการกระทุงดวยเปลือกไม

...”105  และ “...การปะสีเปนรูปใบไม...”106  ซึ่งวิธีการเหลาน้ีสังเกตไดจากความคลายคลึงกันจาก

หลักฐานที่ยังหลงเหลือของวัดในแถบจังหวัดนครพนม ซึ่งมีลูกศิษยทางดานจิตรกรรมของพระครู

วิโรจนฯ วาดไวหลายแหง และสามารถเปรียบเทียบกับงานของพระครูวิโรจนฯ ที่เมืองอุบลฯได  

 ในเรื่องของหลักการการซอมสรางน้ัน พระครูใบฎีกาสังข ฐิตธมฺโม ศิษยานุศิษยผูใกลชิด และ

เปนผูมีฝมือทางชางทานหน่ึง ไดกลาววา 

 “...ในเรื่องการบูรณะปฏิสังขรณของญาทานดีโลดน้ันทานไมนิยมรื้อของเกาแลวสรางใหม  ถา

จําเปนจะตองรื้อก็สรางใหมเหมือนเดิม คือรักษาเคาเดิมเอาไวไมเปลี่ยนแปลงจะเห็นไดวาคราวที่           

ญาทานดีโลดไปบูรณะปฏิสังขรณพระธาตุพนม ไมไดเปลี่ยนแปลงองคพระธาตุจนผิดเคาเดิมทานรักษา

รูปเกาไวทุกประการ...”107 

 ขณะเดียวกันหนังสือเลมหลักในสมัยหลัง เชน ประทีปธรรมแหงแมมูล ของญาณวชิระ กลับ

ใหภาพที่โยงบทบาทของวัดสระเกศ กับวัดทุงศรีเมือง และวัดปากนํ้าบุงสระพัง ในดานการสืบทอด

แนวคิดการสรางงานศิลปะแบบภาคกลางที่ผสมผสานกับศิลปะอีสานหรือลาว โดยไดเสนอวาศิลปะ

ของพระครูวิโรจนฯ น้ันมีความเปนภาคกลางอยูมาก ซึ่งก็ไมนาแปลกเพราะการสงผานองคความรู              

ตาง ๆ ในดานศิลปะไดมีการแลกเปลี่ยนกันกอนหนาน้ีแลว อยางไรก็ตามขอเสนอของญาณวชิระเนน

ความสําคัญของบูรพาจารยวัดทุงศรีเมืองวาที่มีทีมาจากวัดสระเกศ อันเปนวัดที่ทานญาณวชิระ สังกัด

อยูในปจจุบัน วา 

                                                             
 105 ไพโรจน สโมสร, จิตรกรรมฝาผนังอีสาน, หนา 141. 
 106 เรื่องเดียวกัน. 
 107 อําพล เจน, ยอดนิยมที่อุบลราชธานีฯ, หนา 11. 
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 “...ศิลปะในยุคของทานมีสวนผสมระหวางศิลปะภาคกลาง  และศิลปะหัวเมืองอีสาน ซึ่งมี

ความวิจิตรออนชอยงดงาม  คงความเปนเอกลักษณเฉพาะตระกูลชางเมืองอุบลฯ ที่ลอกเลียนแบบได

ยาก สืบทอดตําหรับจากอาจารยผูสืบทอดงานศิลปของพระอริยวงศาจารย จนมีความวิจิตร งดงาม ลง

ตัว และเปนเอกลักษณเฉพาะตน...”108  และ “...พระพุทธรูปที่ทานปน มีพุทธศิลปที่งดงาม แตกตาง

จากพุทธศิลปทางอีสานทั่วไป เพราะไดรับอิท ธิพลศิลปะจากภาคกลาง  สืบทอดมาจาก                          

พระอริยวงศาจารย วิจิตรศิลปเมืองอุบล  ไดรับการพัฒนามาจนถึงความลงตัวเปนเอกลักษณเฉพาะ

ตระกูลชางเมืองอุบลในยุคของพระครูวิโรจนน้ีเอง...”109  

 จึงอาจกลาวไดวางานชางของพระครูวิโรจนฯ น้ันในความรับรูจากเอกสารตาง ๆ จะมีอยูสาม

เรื่อง คือ  ความสามารถในระดับสูงของทานพระครูวิโรจนฯ ในการสราง และซอมแซม  การซอมสราง

อยางมีหลักการที่แนนอน ตลอดจนเนนการอนุรักษ  และผลงานของทานมีสวนผสมผสานระหวาง

ศิลปะภาคกลาง  และอีสานลานชาง 

 ผลงานตาง ๆ ของพระครูวิโรจนฯ ที่ผูศึกษาไดพบในหนังสือเลมหลัก  และหนังสือเลมรอง

พบวามีจํานวนไมนอย ดังรวบรวมนําเสนอในตารางดานลาง 

ตารางที่ 9 ผลงานการสราง และปฏิสังขรณของพระครูวิโรจนรัตโนบล 

ลําดับ ผลงาน สถานที่ตั้ง/เก็บ
รักษาในปจจุบัน 

ปที่สราง หรือซอมแซมแลว
เสร็จ 

ความสําคัญ 

1. หอพระพุทธบาท (สิม) 
วัดทุงศรีเมือง 

วัดทุงศรีเมือง              
อ.เมือง                           
จ.อุบลราชธานี 

ไมแนชัดวาซอมปใด โบสถประจําวัดทุงศรีเมือง ที่
ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท และมี
จิตรกรรมฝาผนังชั้นครู ซ่ึงอาจเปน
ฝมือของพระครูวิโรจนฯ เองในหลาย
สวน สวนงานที่แนนอนวาเปน
หลักฐานการบูรณะของทานคือ     
“...กออิฐเปนรูปธาตุทับรอยราว ...
และหลังคาจากเดิมมุงดวยแปนเกล็ด
ไมมาเปนสังกะสีและนําเสาไม 4 ตน
มาค้ํายันขื่อ ซอมคราวและวาด

ลวดลายที่เสา...”
110

  
 

                                                             
 108 ญาณวชิระ, ประทีปธรรมแหงแมมูล ชีวประวัติและปฏิปทาพระครูพัฒนกิจวิมล (บุญจันทร                     
จตฺตสลฺโล) (กรุงเทพฯ : วชิราสํานักพิมพ, 2549), หนา 119. 
 109 เรื่องเดียวกัน, หนา 71. 
 110 สุรชัย ศรีใส,  จติรกรรมฝาผนัง หอพระพุทธบาท วัดทุงศรีเมือง (อุบลราชธานี : วิทยาการพิมพ, 
2555), หนา 15. 
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2. จิตรกรรมในเสาไมค้ํา
ยันขื่อ หอพระพุทธ
บาท วัดทุงศรีเมือง  

วัดทุงศรีเมือง อ.
เมือง จ.
อุบลราชธานี 

ไมแนชัดวาวาดขึ้นในปใด เปนฝมือการวาดของพระครูวิโรจนทั้ง
ส่ีตน เสาคูหนาเขียนลายพุมขาวบิณฑ
กานแยง เสาคูในเขียนเรื่องสินไซ เสา
ดานซายมือพระประธานเขียนแบงลาย
เปนสามสวน คือ “...เสาดานซายมือ
พระประธานแบงเปน 3 สวน สวนแรก
เขียนลายกานขดพรรณพฤกษาออก
ชอดอกเทพพนม สวนที่ 2 เขียนลาย
ประจํายามดอกซีกดอกซอน และสวน
ที่ 3 เปนลายเครือเถากานแยง

ประกอบภาพกินร.ี..”
111

 

3. หอพระไตรปฎก วัด
ทุงศรีเมือง 

วัดทุงศรีเมือง                
อ.เมือง                       
จ.อุบลราชธานี 

ไมแนชัดวาซอมปใด เปล่ียนเสาไมที่เกา นําเสาใหมมาค้ํายัน 
และเปล่ียนหลังคาจากมุงไมเกล็ดเปน
สังกะสี 

4. พระธาตุพนม วัดพระธาตุพนม
วรมหาวิหาร              
อ.ธาตุพนม                      
จ.นครพนม 

ครั้งแรกเริ่มซอม พ.ศ. 2444 
แลวเสร็จ พ.ศ. 2449                 
ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2474                   
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2482  

ปูชนียสถานศักดิ์สิทธ์ิสูงสุดของภาค
อีสาน ที่ประดิษฐานพระอุรังคธาตุ 
(กระดูกหนาอกของพระพุทธเจา)  

5. ซุมประตูใหญหนาวัด
พระธาตุพนม 

วัดพระธาตุพนม
วรมหาวิหาร              
อ.ธาตุพนม                   
จ.นครพนม 

สรางพ.ศ. 2449 รื้อถอนเม่ือ 
พ.ศ. 2489 

พระครูวิโรจนฯ เปนผูสราง เม่ือ พ.ศ. 
2449 พรอมกับการรับเสด็จสมเด็จ
กรมพระยาดํารงราชานุภาพที่เสด็จมา
ตรวจราชการ และนมัสการพระธาตุ
พนม 

6. ลานพระธาตุพนม
ชั้นใน 

วัดพระธาตุพนม
วรมหาวิหาร             
อ.ธาตุพนม                
จ.นครพนม 

สราง พ.ศ. 2450  พระครูวิโรจนฯ ควบคุมการสรางใหใช
ซีเมนตผสมกรวดปูลานพระธาตุชั้นใน 

7. จิตรกรรมฝาผนัง
ภายในอุโบสถวัดพระ
ธาตุพนม 

วัดพระธาตุพนม
วรมหาวิหาร                
อ.ธาตุพนม               
จ.นครพนม 

ไมมีหลักฐานแนชัดวาวาด
ขึ้นในปใด แตคงอยูในชวง 
พ.ศ. 2450 เปนตนมา และ
ถูกทําลายไปเม่ือพระธาตุ
พนมลมทับเม่ือ พ.ศ. 2518 

จิตรกรรมเรื่องพระเวสสันดรชาดก
เหมือนที่วัดทุงศรีเมือง 

8. ผาผะเหวด วัดหลวง 
 
 
 
 
 
 

พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ 
อุบลราชธานี               
อ.เมือง                        
จ.อุบลราชธานี 

คุณพอบําเพ็ญ ณ อุบล เชื่อ
วา วาดหลัง พ.ศ. 2421                
(ปที่พระครูวิโรจนฯ 
อุปสมบท) แตจากหลักฐาน
ทางศิลปกรรม นาจะวาด
สมัยรัชกาลที่ 6  

เชื่อกันวาเปนฝมือของพระครูวิโรจนฯ 
เปนผาผะเหวดเกาแกของเมืองอุบลฯ 
ไมก่ีผืนที่ยังสภาพสมบูรณในปจจุบัน  

                                                             
 111 เรื่องเดียวกัน, หนา 19. 
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9. หอแจก (ศาลาการ
เปรียญ) วัดทุงศรีเมือง 

วัดทุงศรีเมือง              
อ.เมือง                             
จ.อุบลราชธานี 

สราง พ.ศ. 2458 รื้อทิ้งเพื่อ
สรางวิหารศรีเมือง เม่ือ พ.ศ. 
2507   

พระครูวิโรจนฯ คุมญาติโยมไปตัดไมที่
คํานํ้าแซบ คือวัดวารินทรารามใน
ปจจุบัน และลองเสาไมมาทางแมนํ้า
มูล นํามาสรางหอแจก 

10. พระเจาใหญศรีเมือง 
(พะแพน)  

วัดทุงศรีเมือง                
อ.เมือง                             
จ.อุบลราชธานี 

ซอมแซม เม่ือ พ.ศ. 2458 แตเดิมเปนพระพุทธรูปที่สรางพรอม
เมืองอุบลราชธานี ประดิษฐานอยูที่วัด
เหนือทาริมฝงแมนํ้ามูล ภายหลังวัด
รางพระปฏิมาชํารุดพระเศียรหักพัง 
พระครูวิโรจนฯ จึงไดใหญาติโยมคณะ
ศรัทธาชะลอชักลากมาประดิษฐาน
เปนพระประธานในหอแจกที่เพิ่ง
สรางใหม และบูรณปฏิสังขรณพระ
เศียรใหเหมือนกับ                                  
“พระเหลาเทพนิมิต” อ.พนา ปจจุบัน
ประดิษฐานเปนพระประธานในวิหาร
ศรีเมือง (หอแจกหลังใหม)  

11. พระอุโบสถ                     
วัดสุปฏนาราม
วรวิหาร  

วัดสุปฏนาราม
วรวิหาร อ.เมือง 
จ.อุบลราชธานี 

สราง พ.ศ. 2463  แลวเสร็จ 
พ.ศ. 2478 ทําการฉลอง 
พ.ศ. 2479  

พระอุโบสถขนาดใหญของวัดพระ
อารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร แหง
แรกของเมืองอุบลฯ  

12. พระพุทธสัพพัญูเจา  วัดสุปฏนาราม
วรวิหาร อ.เมือง 
จ.อุบลราชธานี 

ทําการหลอเม่ือวันที่ 4 
กรกฏาคม พ.ศ. 2459 แลว
เสร็จในวันที่ 19 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2459 

พระประธานในพระอุโบสถวัดสุปฏนา
รามวรวิหาร มีพุทธลักษณะงดงามใช
ทองถึง 30 หาบ ในการหลอ ตองดวย
พุทธลักษณะ ส่ีคืบพระสุคต และไดรับ
การยกยองวา “พระพุทธชินราชแหง
ภาคอีสาน” พระครูวิโรจนฯ เปน
กรรมการสราง โดยมีชางโพธ์ิ สงศรี 
และชางคําหมา แสงงาม เปนนายชาง 
หลอพรอมกับพระพุทธรูปอีก 5 องค 

13. พระม่ิงเมือง วัดสุทัศนาราม               
อ.เมือง จ.
อุบลราชธานี 

หลอพรอมพระพุทธ
สัพพัญูเจา เม่ือ พ.ศ. 
2459 

พระประธานในอุโบสถวัดสุทัศนาราม  

14. พระขวัญเมือง วัดสระแกว                        
อ.พิบูลมังสาหาร 
จ.อุบลราชธานี 

หลอพรอมพระพุทธ
สัพพัญูเจา เม่ือ พ.ศ. 
2459 

ประดิษฐานในอุโบสถวัดสระแกว (องค
พระโดนโจรกรรม เม่ือ พ.ศ. 2543)  

15. พระศรีเมือง                 
(พระหางเมือง) 

วัดหอกอง               
อ.มหาชนะชัย               
จ.ยโสธร 

หลอพรอมพระพุทธ
สัพพัญูเจา เม่ือ พ.ศ. 
2459 

พระพุทธรูปสําคัญของวัดหอกอง  

16. พระบรมสัตถา วัดบานทาบอ             
ต.แจระแม                 
อ.เมือง                       
จ.อุบลราชธานี 

หลอพรอมพระพุทธ
สัพพัญูเจา เม่ือ พ.ศ. 
2459 

พระประธานในอุโบสถวัดบานทาบอ  
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17. พระประธานในหอ
แจก วัดบานหนอง
ไหล 

วัดบานหนองไหล 
ต.หนองขอน                 
อ.เมือง                         
จ.อุบลราชธานี 

หลอพรอมพระพุทธ
สัพพัญูเจา เม่ือ พ.ศ. 
2459 

พระประธานในหอแจก (ศาลาการ
เปรียญ) วัดบานหนองไหล 

18. โปงไม หอระฆัง                 
วัดสุปฏนาราม
วรวิหาร 

วัดสุปฏนาราม
วรวิหาร อ.เมือง 
จ.อุบลราชธานี 

สรางเม่ือ พ.ศ. 2467 พระครูวิโรจนฯ สรางขึ้นตามความ
ประสงคของทานเจาคุณพระอุบาลี
คุณูปมาจารย (สิริจนฺโท จันทร สุภสร) 
แกะจากไมแคน (ไมตะเคียน) ทั้งตน 

19. พระเหลาเทพนิมิต วัดพระเหลา                 
เทพนิมิต               
อ.พนา                        
จ.อํานาจเจริญ 

สันนิษฐานวาทานซอมป 
พ.ศ. 2471 เน่ืองจากกลาว
วาทานมาวัดพระเหลาฯ 
หลายครั้ง)  

 พระประธานในสิมวัดพระเหลาเทพ
นิมิต ไดรับการยกยองวาเปน
พระพุทธรูปที่งดงามที่สุดองคหน่ึงของ
ภาคอีสาน เปนแบบอยางทางศิลปะที่
พระครูวิโรจนฯ จําลองไปยัง
พระพุทธรูปสําคัญหลายองค 

20. สิม (อุโบสถ)                   
วัดพลแพน 

วัดพลแพน               
อ.เมือง                         
จ.อุบลราชธานี 

สรางเม่ือ พ.ศ. 2472                  
ซอมแปลงวิหารครอบใหม 
เม่ือ พ.ศ. 2518 

พระครูวิโรจนฯ และพระใบฎีกาสังข 
กับพระมหาคูณ เปนผูนําญาติโยมใน
การสราง ปจจุบันเหลือเพียงหนาบัน
แกะสลัก และบานประตูเทาน้ัน 

21. พระเจาใหญม่ิงมงคล
อุบลเทพนิมิต                 
(พระเจาใหญเชิงชุม) 

วัดพลแพน                   
อ.เมือง                        
จ.อุบลราชธานี 

สรางเม่ือ พ.ศ. 2474  พระครูวิโรจนเปนผูสรางขึ้นดวยฝมือ
ทานเอง และจําลองพุทธลักษณะ
สัดสวนเหมือนพระเหลาเทพนิมิต อ.
พนา 

22. หอแจก                    
(ศาลาการเปรียญ)          
วัดพลแพน 

วัดพลแพน                
อ.เมือง                           
จ.อุบลราชธานี 

ไมทราบปที่สราง แตคงหลัง 
พ.ศ. 2474 

พระครูวิโรจนฯ และหลวงวัฒนวงศ 
เปนผูนําในการสราง ปจจุบันรื้อแลว 

23. สิมวัดบานโพธ์ิศรี วัดบานโพธ์ิศรี              
จ.อุบลราชธานี 

ไมทราบปที่สราง  ฝมือพระครูวิโรจนฯ 

24. สิมวัดบานทาชางใหญ 
(วัดบานบุงมะแลง)  

วัดบานบุงมะแลง 
จ.อุบลราชธานี 

ไมทราบปที่สราง รื้อหลัง
พ.ศ. 2533 

ฝมือพระครูวิโรจนฯ 

ที่มา : ปกรณ  ปุกหุต นักศึกษาหลกัสูตรสาขาวิชาประวัติศาสตร คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี  

 จากตารางเห็นไดวางานชาง และนวกรรมที่พระครูวิโรจนฯ สรางหรือปฏิสังขรณจะมีอยูสาม

กลุมใหญ ๆ คือ งานสถาปตยกรรรม งานจิตรกรรม และงานประติมากรรม  โดยจะอธิบายถึง

ความสําคัญของแตละประเภทซึ่งพระครูวิโรจนฯ มีความชํานาญในลักษณะเฉพาะของเทคนิคงานชาง 

ๆ ตาง ๆ ดังน้ี  

 

 



68 
 

3) สถาปตยกรรม  

 งานสถาปตยกรรมที่ทานทําที่เห็นไดชัดจะเปนอาคารประเภทเสนาสนะในอาราม ไดแก สิม 

(อุโบสถ หรือโบสถ)  หอแจก (ศาลาการเปรียญ) พระธาตุเจดีย เปนตน ซึ่งมีทั้งงานปูนและงานไม  

เน่ืองจากแตเดิมแลวมีความนิยมในการทําอาคารไมมาแตอดีต แตภายหลังมีการรับอิทธิพลศิลปะจาก

ภายนอก  เชน  ภาคกลาง เปนตน  อีกทั้งพระครูวิโรจนฯ  เปนชางที่มีความชํานาญ และชาญฉลาด  

สามารถหาแหลงปูน และผสมปูนเองได  ดังจะเห็นไดชัดจากการสรางพระอุโบสถวัดสุปฏนาราม

วรวิหาร และพระธาตุพนม   

 ในปพ.ศ. 2459  หลังการหลอพระสัพพัญูเจา  พระราชมุนี (ติสฺโส อวน) เจาคณะมณฑล  

ไดดําริกับคณะสงฆ และฝายราชการบานเมืองในการที่จะสรางพระอุโบสถวัดสุปฏนารามข้ึนใหม

เน่ืองจากพระอุโบสถหลังเดิมประสบปญหา ไมเหมาะสมกับการใชสอยอยูสองขอ  คือ มีความคับแคบ

ไมสะดวกแกงานรัฐพิธีตาง ๆ เชน งานถือนํ้าพระพิพัฒนสัตยา และตัวโบสถต้ังอยูใกลแมนํ้ามูลทําให

ทรุดโทรมแตกราว  คณะกรรมการซึ่งมีพระครูวิโรจนฯ เปนกรรมการดวยทานหน่ึง จึงดําริในการสราง

พระอุโบสถหลังใหมข้ึนทดแทนพระอุโบสถที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว พระราชทาน       

พระราชทรัพย 10 ช่ัง ต้ังแตคราวสรางวัดเมื่อ พ.ศ. 2398   

ภาพที่ 13 พระอุโบสถวัดสุปฏนาราม ถายเมื่อ ป พ.ศ. 2479 

 

ที่มา : พระครอูุบลคณานุสิฐ  ผูชวยเจาอาวาสวัดสุปฏนารามวรวิหาร 
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 คณะสงฆไดแบงงานกันรบัผิดชอบอยางเปนระบบ  โดยเจาคณะมณฑล และพระผูใหญ ไดแก 

พระราชมุนี (ติสฺโส อวน) และพระศรีธรรมวงศาจารย (เกสโร ทองจันทร)  ไดออกแสดงธรรมในทองที่

ตาง ๆ ของมณฑล  พระยาศรีธรรมศกราช (ปว บุนนาค)  สมุหเทศาภิบาลใหผูปกครองทองที่นําพา

ราษฎรฟงเทศน และบรจิาคปจจัยกัณฑเทศนเพื่อสมทบสรางพระอโุบสถ ตลอดจนใหเจาพนักงานทํา

บัญชีไว  การสรางพระอุโบสถน้ีมีพระครปูลัดสุวัฑนพรหมจริยคุณ (กสสฺโป ใช) เปนนายชางใหญ  พระ

ครูประจักษอบุลคุณ (ญาณาสโย สุย) และพระครูวินัยธร (บัวรี) เปนผูชวยผูอํานวยการ  หลวงสถิต

วิมานการ ชางหลวงผูกอสรางถนนสายอําเภอพบิูลมงัสาหาร เปนผูเขียนแบบแปลน  โดยออกแบบเปน

ศิลปะแบบผสมผสาน กลาวคือ  หลังคาเปนแบบไทย สวนกลางแบบเยอรมัน และสวนฐานเปนขอม  

 การสรางพระอุโบสถน้ี ไดเตรียมการต้ังแตป พ.ศ. 2460 – 2463 จึงไดลงมือขุดรากตอก

เสาเข็มในป พ.ศ. 2473 คณะสงฆมีดําริใหต้ังโรงงานการชางเพื่อฝกสอนพระสงฆและราษฎร ตลอดจน

ผลิตวัสดุอุปกรณเองเพื่อประหยัดทุนทรัพย  วิชาทีสอนน้ันมีต้ังแต การบัญชี การคํานวณหนาไม การ

ทําโตะเกาอี้กระดานดํา การเขียนแบบแปลนกอสราง วิชาปนอิฐและกอเตาเผา รวมถึงการเกษตรกรรม

ประเภทการสีขาวดวย  ทั้งน้ี ไดแบงหนวยงานเปนกองปนอิฐ กองซอมสีขาว และกองไม เพื่อความ

สะดวกในการทํางาน ไมขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค และวัสดุในการกอสราง ดังที่พระครูปลัด

สุวัฑฒนพรหมจริยคุณ ไดเสนอวา  

 “...ธรรมดาการกอสรางของใหญโตเชนน้ี จะตองสิ้นเปลืองเครื่องทัพพสัมภาระมาก สิ่งของ

เทาน้ีมีอยูแลวน้ีจักไมพอ ลงมือทําไปแลวเมื่อขาดแคลนจะเรียกลําบาก หัวเมืองไมเหมือนในพระนคร 

เพราะไมมีผูทําไวจําหนาย...ดวยเหตุดังน้ี จึงควรต้ังโรงงานการชาง...ถาไดอยางน้ีจักเปนประโยชนทั้ง 2 

ฝาย คือฝายเราก็จะสะดวกในเมื่อมีความตองการ ฝายเขาก็จักชํานิชํานาญในการงานรูจักการซื้อการ

ขาย...จึงไดต้ังโรงงานการชางน้ีข้ึน...”112 

 เน่ืองจากการสรางพระอุโบสถหลังน้ีในระยะเริ่มตนน้ัน  ไดจางชางจีน และชางญวนใหมาทํา

เปนแบบอยาง และเลือกผูสนใจเขาเรียนรู พรอมกับทํางานไปพรอมกับชางกลุมน้ัน เมื่อมีความชํานาญ

แลว จึงไดเลิกจางชางจีนญวน  หากแตปญหาสําคัญคือปูนที่ใชสรางมีราคาแพง เน่ืองจากตองสั่งมา

จากทางนครพนม  ซึ่งมีระยะทางไกล  ดวยเหตุน้ีพระราชมุนี จึงไดมอบหมายใหพระครูวิโรจนรัตโนบล

ไปสํารวจแหลงปูนในพื้นที่ของอุบลราชธานี เพื่อความสะดวกในการขนสง   และประหยัด                            

ซึ่งทานพระครูวิโรจนฯ เบื้องตนไดไปสํารวจที่ตําบลกระเดียน และตําบลกุสกร อําเภอขุหลุ (ตระการ

พืชผล) ไดพบปูนอยูตามทองหวยของตําบลน้ัน แตก็ยังมีระยะทางไกลอยู ทานจึงไดสํารวจแนวสันเนิน

ที่เช่ือมมาจากหวยที่มีหินปูนทางทิศใต จึงไดพบหินปูนชนิดเดียวกันที่หวยอามพาม ตําบลตาลสุม 

                                                             
112 พรหมมุนี, พระ, ที่ระลึกในงานผูกพัทธสีมาและฉลองพระอุโบสถ วัดสุปฏนาราม จังหวัด

อุบลราชธานี พ.ศ. 2479, หนา 69. 
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อําเภอพิบูลมังสาหาร เผอิญวาบริเวณน้ันอยูติดกับแมนํ้ามูลสะดวกแกการขนสงกลับมาสรางที่วัดสุปฏ

นาราม ทานจึง  “...แนะใหราษฎรทําขาย ที่น้ันก็เลยเปนที่ทําปูน จัดวาเปนอาชีพของราษฎรไดสวน

หน่ึงจนบัดน้ี...”113   ซึ่งปูนน้ีไดนําไปใชในการสรางศาสนสถานหลายแหง รวมถึงพระธาตุพนมดวย  

ดังในป พ.ศ. 2474 พระครูวิโรจนฯ ไดมอบหมายใหพระใบฎีกาสังข ฐิตธมฺโม เปนหัวหนาชางคุมปูน

ดังกลาว ซึ่งผานกรรมวิธีการทําแลวไปพระธาตุพนมจํานวน 40 กระสอบ  อําพล เจน ไดกลาวถึง

วิธีการทําปูนวา 

 “...ไมใชปูนซิเมนตอยางเชนปจจุบันน้ี แตเปนปูนแบบโบราณซึ่งญาทานดีโลดไดมีความ

เช่ียวชาญในการทําปูนสําหรับงานกอสรางชนิดน้ีมากที่สุด  แหลงปูนที่สําคัญอยูที่บานโพธิศรี เด๋ียวนี้

ข้ึนอยูกับอําเภอตาลสุม จังหวัดอุบลฯ เปนหินปูนธรรมชาติ มีอยูมากมายตามหวยลําธาร 

 วิธีทําปูนมีดังน้ี         

 เอาหินปูนมาสุมไฟเผาสามวันสามคืน แลวราดดวยนํ้าเย็น หินปูนจะปนเปนผงทันที เขา

ทํานองเดียวกับวิธีทําปูนเปลือกหอยสําหรับผสมสรางพระเครื่องน่ันเอง   

 นํ้าประสานปูน เพื่อใหปูนเหนียวแนนจับตัวแข็งน้ันมีสัดสวนดังน้ี นํ้าออย 2  นํ้าหนัง 1 นํ้ายาง

โบง 9 โดยผสมกบัปูน 5 สวน        

 ญาทานไดแนะนําชาวบานโพธิศรีใหรูจักวิธีทําปูน และในที่สุดปูนจากที่น่ีไดถูกนําไปสรางพระ

ธาตุพนม และยังนําไปสรางศาสนสถานหลายแหงในจังหวัดอุบลฯ...”114 

 นาเช่ือวาปูนเหลาน้ี คงไดนําไปสรางสิมหลังอื่น ๆ ที่พระครูวิโรจนสรางดวย สิ่งน้ีแสดงใหเห็น

ถึงภูมิปญญาของพระครูวิโรจนฯ ที่ใชวัสดุในทองถ่ินใหเกิดประโยชนตอสังคมโดยสวนรวม รวมถึง

ความชํานาญในฐานะ  “บรมครูชาง” อีกดวย 

 สวนการกอสรางในสถาปตยกรรมที่เปนเครื่องไม ทานไดมีความชํานาญเชนกัน ดังเชนการ

สรางหอแจก (ศาลาการเปรียญ) ที่วัดทุงศรีเมือง  ซึ่งเปนหอแจกที่ทําติดพื้นดินอันเปนลักษณะ

มาตรฐานของศิลปะอีสาน และมีการทําชองผนังเปนลูกกรงทางต้ังปดตายเพื่อการระบายลม

ตลอดเวลาซึ่งตางจากหอแจกหลังอื่น ๆ  ที่มักใสหนาตางกระจกบานเกล็ด เพื่อจุดประสงคในการใชแสง

สวางและระบายลม115 ซึ่งก็อาจถือไดวาเปนความฉลาดของทางเทคนิคงานชางของพระครูวิโรจนฯ  

 

 
                                                             
 113 พรหมมุนี, พระ,  ที่ระลึกในงานผูกพัทธสีมาและฉลองพระอุโบสถ วัดสุปฏนาราม จังหวัด
อุบลราชธานี พ.ศ. 2479, หนา 68. 
 114 อําพล  เจน, ยอดนิยมที่อุบลราชธานีฯ, หนา 64 – 65. 
 115 วิโรฒ ศรีสุโร, สิมอีสาน (กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยตา, 2536),  หนา 47. 
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4) จิตรกรรม 

 งานจิตรกรรม หรือ การวาดภาพ ซึ่งทางภาคอีสานเรียกวา “ฮูปแตม”  เปนงานชางแขนงที่

สรางช่ือเสียงใหกับพระครูวิโรจนฯ เปนอยางมากเปนที่ประจักษจากผลงานหลายแหงที่ปรากฏในวัด

สําคัญ รวมถึงมีลูกศิษยหลายทานที่สืบวิชาของทานไดวาดจิตรกรรมไวหลายวัด 

  พระครูวิโรจนฯ ไดรับการศึกษาเรื่องการวาดจิตรกรรมจากสํานักราชบรรเทา และคงไดรับ

อิทธิพลจากขนบศิลปวัฒนธรรมภาคกลางของวัดทุงศรีเมืองดวย เน่ืองดวยศิลปะของวัดทุงศรีเมืองเปน

แบบผสมผสานภาคกลางอยางชัดเจน  ทานคงไดรับอิทธิพลแบบน้ีมาไมนอยในการสรางสรรคงาน 

ผลงานของทานที่มีปรากฏในอดีต อาทิ สิมวัดพระธาตุพนม และหอแจกวัดทุงศรีเมือง ซึ่งไดรื้อถอนไป

แลวทั้งสองแหง อยางไรก็ตามยังมีผลงานอีกช้ินที่ยังหลงเหลือมาถึงปจจุบัน  คือ เสาไมคํ้ายันข่ือ 

ภายในหอพระพุทธบาท วัดทุงศรีเมือง จํานวน 4 ตน ที่ยังคงสภาพสมบูรณในปจจุบัน 

หนังสือ จิตรกรรมฝาผนังอีสาน ของไพโรจน  สโมสร  ไดช้ีแนวลักษณะของจิตรกรรมที่เปน

ลักษณะของพระครูวิโรจนฯ ไวสองรูปแบบ คือ วิธีการกระทุงดวยเปลือกไม และการปะสีเปนรูปใบไม 

ซึ่ ง  พบที่ วัดหัวเ วียงรังสี  และวัดโพธ์ิคํา อ .ธาตุพนม จ.นครพนม ซึ่ ง เปนฝมือการวาดของ                       

หลวงชาญอักษร (ชาญ เทพคําแหง) ลูกศิษยของพระครูวิโรจนฯที่ศึกษางานชางดวย และชางลี ชะ

ปราณผูเปนลูกศิษยของหลวงชาญอักษร ทั้งสองทานมีผลงานอยูในบริเวณจังหวัดนครพนมหลายวัด 

และมีช่ือเสียงเปนอยางมาก ทั้งยังมีลูกศิษยลูกหาสืบวิชาชางในถ่ินน้ันอีกดวย 

ภาพที่ 14 จิตรกรรมเสาไมคํ้ายันข่ือหอพระพุทธบาท  

 
ที่มา : พระครสูังฆรักษจันดี สจุนฺโท 
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 ผลงานอีกช้ินที่เหลือมาถึงปจจุบัน แตยังมีขอสงสัยอยูวาเปนผลงานของทานหรือไม คือ       

ผาผะเหวด116ของวัดหลวง ซึ่ง บําเพ็ญ ณ อุบล ผูมอบใหพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ จ.อุบลราชธานี เกบ็

รักษาและจัดแสดง เช่ือวาเปนฝมือของพระครูวิโรจนฯ เชนเดียวกับจิตรกรรมฝาผนังวัดทุงศรีเมือง อีก

ทั้งยังเช่ือวา พระครูวิโรจนฯ เปนชางแตมที่มีช่ือเสียง เน่ืองจากจิตรกรรมฝาผนังวัดทุงศรีเมือง ฝงขวา

ของพระประธานวาดเปนเรื่องมหาเวสสันดรชาดก เชนเดียวกับผาผะเหวดของวัดหลวง  แตดวยยังไมมี

หลักฐานรองรับ จึงคงตองใชทฤษฏีทางศิลปะเขาพิสูจนตอไป อยางไรก็ตาม ผาผะเหวดวัดหลวงก็อาจ

เปนฝมือของชางที่เปนลูกศิษยของพระครูวิโรจนฯ ก็เปนได เน่ืองจากลักษณะของภาพบนผา มีความ

คลายคลึงกับจิตรกรรมฝาผนังภายในหอพระพุทธบาท วัดทุงศรีเมือง และจิตรกรรมฝาผนังภายนอก

และภายในสิมวัดบานนาควาย เมืองอุบลราชธานี ซึ่งในปจจุบันไดกําหนดอายุผาผะเหวดผืนน้ีวาวาดใน

สมัยรัชกาลที่ 6 โดยพิจารณาจากเครื่องแตงการทหารที่ปรากฏในภาพ แตคงสังเกตไดวาเปนงานที่มี

อิทธิพลของจิตรกรรมวัดทุงศรีเมืองเปนตนแบบ117 

5) ประติมากรรม 

 งานประติมากรรมที่เปนผลงานของพระครูวิโรจนฯ น้ัน ที่มีช่ือเสียง และเปนที่รูจักกันดี คือ 

งานปน และงานหลอ ซึ่งก็คือการสราง “พระพุทธรูป” เปนหลัก จากเน้ือหาของหนังสือเลมหลัก และ

หนังสือเลมรอง จะใหขอมูลวาทานสรางพระพุทธรูปสําคัญไวที่ไหนบาง และมีอะไรเปนแรงบันดาลใจ

ในการสราง จากขอมูลพบวา พระพุทธรูปที่ทานสราง  มีสองประเภท คือ พระพุทธรูปหลอจากโลหะ 

เชน สําริด และพระพุทธรูปปูนปน  

แมหนังสือหลายเลมจะกลาวตรงกันถึงพระพุทธรูปที่หลอจากโลหะซึ่งทานเปนผูสรางน้ัน แตก็

มักจะกลาวเพียงวาทานเปน กรรมการการสราง หรือ “ผูคุมการหลอ” เชน “...และเปนกรรมการหลอ

พระพุทธรูป คือ พระมิ่งเมือง พระศรีเมือง พระขวัญเมือง พระสัพพัญู และไดเปนหัวหนาพาราษฎร

สรางพระพุทธรูป...”118 แตใชวาทานจะไมไดชํานาญในการหลอ หากเปนเพราะตองการฝกลูกศิษย

ของทานโดยที่ใหลูกศิษยทําการแทน ขณะที่ทานเปนผูควบคุม ซึ่งก็เปนวิธีที่ศิลปนระดับอาจารยสวน

ใหญนิยมทํากัน ดังมีหลักฐานที่แสดงถึงเรื่องน้ีปรากฏในจารึกที่สลักบนฐานดานหนาขององคพระ

                                                             
 116 ผาผะเหวด เปนผาผืนยาวที่วาดภาพประกอบเรื่อง “มหาเวสสันดรชาดก” พระชาติที่ 10 ในทศชาติ
ของพระพุทธเจา ใชแหในงานบุญผะเหวด และติดไวในหอแจกเวลาฟงเทศนมหาชาติ เพื่อสรางความเขาใจในเน้ือหาร
ของกัณฑเทศนทั้ง 13 กัณฑ ตามเน้ือเรื่องที่วาดบนฝนผาดวย  
 117 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับผาผะเหวด ของวัดหลวง ใน ยุทธนาวรากร  แสงอราม,  “ความสัมพันธ
ระหวางจิตรกรรมพื้นถิ่นเมืองอุบล กับจิตรกรรมวัดทุงศรีเมือง,”  พื้นถิน่อีสานในงานจิตรกรรมฝาผนังวัดทุงศรีเมือง 
(วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2551). 
 118 ปรีชา ปริฺญาโณ,พระมหา, 4 ศาสนา, หนา (2).  
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สัพพัญูเจา ที่หลอเมื่อ พ.ศ. 2459 ที่ทานเปนกรรมการการสรางพระรวมกับพระเถระช้ันผูใหญ และ

มีลูกศิษยเอกของทานคือ ชางโพธ์ิ สงศรี เปนนายชางหลอ  ดังที่คัดจารึกดังกลาวมาดังน้ี 

ภาพที่ 15 พระพทุธสัพพญัูเจา 

 

ที่มา : ปกรณ ปุกหุต ถายภาพประมาณป พ.ศ. 2556 

 “...พระพุทธสัพพญัูเจา        

  หลอที่วัดสุปฏน จงัหวัดอุบล เริ่มการมาแตวันที่ 10 กรกฎาคม ถึงวันที่ 19 มีนาคม

2459 เวลา 4 นาฬิกา 3 ภาค ก.ท. ไดเททองเสรจ็การในวันน้ัน ทองหนักราว 30 หาบ  

             อัปปามาโท  อมตํ  ปทํ สัพเพสัมปจ  มัจจานํ บุญญมิมํ ททามิห ํ  

 พุทธจักร         

  พระราชมุนี (ติสโสอวน แสนทวีสุข) มหาสงัฆปาโมกข เจาคณมนทลเปนประธาน 

พระศาสนดิลก ชิตเสโน เสน, พระครูวิโรจนรัตโนบล รอด, พระครปูลัดญาญาสโย สุย , พระครูวินัยธร

ปณฑโล บัวลี, พระครูสมุหเกสโร ทอง, พระมหารัฐปาโล รัฐ, เปนกําลังฝายธุรการ, พระอปุชฌายะเชย

เสโน สทีา. พระอินโท คุต, เปนกําลงัฝายชาง และสงฆมณฑลก็ไดเปนกําลงัอยางย่ิง  

 อาณาจักร         

  พระยาศรีธรรมศกราช บุนนาค สมุหเทศาภิบาล ทั้งขาราชการฝายทหาร  พลเรอืน 
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ตลอดราษฎรทั่วไปเปนอุปการตามอนุรูป แตกรมการพิเศษพอคาราษฎรในอุบล  แขงแรงดีมาก  สวน

หลวงบริคามคุตคามเขต (ทาวโหงนคํา สุวรรณกูฏ) เปนสทัธาเคา ไดอาราธนาเจาคุณมณฑลที่สถิตย

ณะวัดสุปฏนใหเปนประทานในการน้ี       

  พระอบุลเดชประชารักษ (เสือ, ณะอุบล)  พระอุบลศักด์ิประชาบาล (คําดี, สังโขบล) 

พระอบุลการประชานิจ (บุญชู, พรหมวงษานนท) พระอุบลกิจประชากร (บุญเพ็ง, บุตโรบล) หลวง

วิภาคพจนกิจ (หนูเล็ก, สิงหสถิต)  เปนกําลงัเกื้อกลูในการน้ีฯ นายโพธ์ิ, สงศรี เปนนายชางในการน้ี

ดวย...”119 

 ผูที่ควบคุมการหลอน้ีคือ พระอุปชฌายสีทา ชยเสโน ซึ่งเปนพระชางเชนเดียวกับพระครู

วิโรจนฯ ดังที่ไดรวมกันปฏิสังขรณพระธาตุพนม เมื่อ ป พ.ศ. 2444 สวนชางโพธ์ิ สงศรี ลูกศิษยเอกคน

หน่ึงของทานที่เคยรวมเปนชางซอมพระธาตุในครั้งน้ัน ไดเปนนายชางชวยทานทานสีทาในการหลอ

พระปฏิมาทั้ง 6 องคในการน้ีดวย ไดแก พระพุทธสัพพัญูเจา พระมิ่งเมือง พระขวัญเมือง                   

พระศรีเมือง พระบรมสัตถา และพระประธานวัดบานทาบอ ซึ่งแตละองคมีความงดงามจากเน้ือโลหะที่

สุกสวาง ไมปดทอง120 และเปนพุทธศิลปที่มีเอกลักษณสัดสวนแบบพระพุทธรูปของศิลปะสุโขทัย แตมี

อิทธิพลทองถ่ินอีสานลานชางแบบเฉพาะของเมืองอุบลราชธานี121 

 ขณะที่การสรางพระพุทธรูปโลหะขนาดที่ไมใหญนัก แตเปนหนาที่ของลูกศิษย แตการสราง

พระพุทธรูปปูนปนขนาดใหญที่เปนพระประธาน หรืองานบูรณะน้ัน ทานมักจะเปนผูกระทํา ดังเชน 

การซอมพระพักตรพระเหลาเทพนิมิต วัดพระเหลาเทพนิมิต อ .พนา พระเจาใหญศรีเมือง                  

วัดทุงศรีเมือง อ.เมือง พระเจาใหญองคต้ือ วัดปากแซง อ.นาตาล และพระเจาใหญเชิงชุม วัดพลแพน 

ซึ่งอาจวิเคราะหไดวาทานมีความชํานาญเปนพิเศษเรื่องการใชปูนสะทายน่ันเอง ประกอบกับการสราง

พระพุทธรูปองคใหญเปนงานที่ตองใชทักษะที่ดีเย่ียมในการตกแตงรายละเอียดโดยเฉพาะพระพักตร 

ซึ่งพระพุทธรูปเหลาน้ีมักจะประดิษฐานในเสนาสนะที่สําคัญ เปนที่ชุมนุมของคนหมูมากในการ

ประกอบพิธีกรรม ไดแก หอแจก หรือ สิม  

                                                             
 119 วราวุธ ผลานันต, พิพิธภัณฑลํ้าคาในวัดสุปฏนารามวรวิหาร, พิมพครั้งที่ 2 (อุบลราชธานี : ชมรมอุบล
รักดนตรีไทย, 2557), หนา 16. 
 120 เมธี เมธาสิทธิ สุขสําเร็จ ไดกลาวกับผูศึกษาผานเฟซบุก เม่ือวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2557 วา     
  “...พระพุทธรูปที่ไมปดทองน้ันแสดงถึงภูมิปญญาและฝมือขั้นสูงของชางหลอ แสดงถึงการปนขึ้ ผ้ึงได
สมบูรณ การเผาสุมเบา การเผาทอง การเททองที่แลนไปทั่วตลอดทั้งองคพระ ทําใหเวลาแกะพิมพ จึงไดพระพุทธรูป
ที่งดงามปราศจากตําหนิ ไมตองอุดซอมปดริ้วรอย...” 
 121 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน วราวุธ ผลานันต, พิพิธภัณฑลํ้าคาในวัดสุปฏนารามวรวิหาร (อุบลราชธานี : 
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2556), หนา 17 – 19. 
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เปนที่นาสังเกตวาพระพุทธรูปที่ทานบูรณะหรือสรางสวนใหญ จะมีพุทธลักษณะที่จําลอง หรอื

ไดรับรูปแบบมาจากพระเหลาเทพนิมิต ซึ่งเอกสารของวัดพระเหลาเทพนิมิต ไมไดระบุวาทานเปนผู

บูรณะโดยตรงแตไดไปบูรณะเสนาสนะอื่น ๆ ของวัด ขณะที่เอกสารเลมหลัก เชน ประวัติเมือง

อุบลราชธานี ประวัติวัดทุงศรีเมือง ของพระมหากมลรัตน นนฺทสิริ ไดใหรายละเอียดวาทานเปนผู

บูรณะพระเหลาเทพนิมิตดวย ซึ่งสอดคลองกับประวัติของชางคําหมา แสงงาม ลูกศิษยเอกของทานอีก

คนหน่ึง ซึ่งกลาววาเคยเปนลูกมือในการบูรณะพระเหลาเทพนิมิต  แตสิ่งสําคัญคือการไดไปสัมผัสกับ

พุทธศิลประดับสูง  ซึ่งทานคงประทับใจและนํามาใชเปนหลักในการสรางสรรคงาน   

ในปจจุบันพระพุทธรูปปูนปนฝมือของพระครูวิโรจนฯ ที่กลาวกันวา จําลองแบบจาก                  

พระเหลาเทพนิมิต มาโดยตรง คือ พระเจาใหญศรีเมือง ประดิษฐานในในวิหารศรีเมือง วัดทุงศรีเมือง 

ซึ่งพระครูวิโรจนฯ ไดบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2458 โดยบูรณะที่สวนพระเศียรจําลองใหเหมือนกับพระเหลา 

(ขณะที่องคพระเปนของโบราณด้ังเดิมที่สรางพรอมเมืองอุบลฯ ประดิษฐานที่วัดเหนือทา) และสราง

พระเจาใหญเชิงชุม (พระนามปจจุบัน พระเจาใหญมิ่งมงคลอุบลเทพนิมิต) พระประธานในอุโบสถ           

วัดพลแพน ซึ่งการใชพระเหลาเทพนิมิตเปนตนแบบน่ีอาจเปนความประสงคของพระครูวิโรจนฯที่

ตองการใหองคพระมีความศักด์ิสิทธ์ิ เน่ืองจากช่ือเสียงของพระเหลาเทพนิมิตในดานพุทธคุณ ซึ่งเปนที่

ประจักษดวยความงามเปนเลิศของพุทธศิลป 

ภาพที่ 16 พระเหลาเทพนิมิต วัดพระเหลาเทพนิมิต อ.พนา จ.อํานาจเจริญ 

 
ที่มา : ปกรณ ปุกหุต ถายภาพเมื่อ ราวป พ.ศ. 2556      
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6) สกุลชางพระครูวิโรจนรัตโนบล 

 จากผลงาน และความสามารถของพระครูวิโรจนฯ ดังที่ไดกลาวมาแลว จะเห็นไดวาที่ทาน

สามารถมีช่ือเสียง และสรางสรรคงานศิลปะไดมากมาย ดวยเพราะทานเปนผูมีทักษะทีสั่งสมมาจาก

การศึกษาในอดีต ตลอดจนประสบการณมากมาย ขณะเดียวกันทานก็มีลูกศิษยสืบทอดฝมือชางของ

ทานดวย จึงทําใหงานของทานกระจายกวางไกล และเปนที่ยอมรับวา อุบลราชธานี มีพระครูวิโรจนฯ 

เปน “บรมครูชาง”  

 เมื่อเปนเชนน้ีจึงอาจจัดกลุมศิษยงานชางของพระครูวิโรจนฯ เปนสกุลชางหน่ึงได ซึ่งจะตองมี

ลักษณะรวมกันในหลาย ๆ ประการ และมีการทํางานสืบมาอยางตอเน่ืองจึงจะจัดเปนสกุลชางหน่ึงได 

ดังที่ จุลทัศน  พยาฆรานนท ไดใหคําจํากัดความวา คือชางประเภทใดประเภทหน่ึงที่มีระเบียบวิธีหรือ

แบบแผนที่กําหนดข้ึนเปนแนวปฏิบัติในการสรางสรรคงานชางอยางเปนระบบและเปนระเบียบวิธี

เฉพาะในหมูชางประเภทน้ัน ๆ ประกอบดวย หลักวิชาชาง รูปแบบโดยขนบนิยมในหมูชางแตละ

ประเภท กระบวนการสรางสรรคงานชางและกลวิธีตาง ๆ โดยผานการเรียนรู การฝกหัด การลอก

เลียนวิธีการแบบอยางจากชางอาวุโส ครูชาง นายชางผูใดผูหน่ึงเปนเอกลักษณ และเปนคุณประโยชน

แกการสรางงานประเภทน้ัน ๆ ข้ึนตอมาในภายหลัง122 

 พระครูวิโรจนฯ มีงานชางนวกรรมที่ทําเปนจํานวนมาก และหลายช้ินก็บงบอกวาเปนฝมอืสกลุ

ชางเดียวกัน จากการมีลูกศิษยที่มาศึกษาวิชากับทานเปนผูชวยในการทํางาน วิชาหลัก ๆ ที่ทานสอน 

คือ วิชาวาดเขียน และซะทายปูน การสอนของทานที่ปรากฏในวิชาวาดเขียนจากคําบอกเลาของชาง

โพธ์ิ สงศรี คือ ทานจะวาดลวดลวดลายตางเขียนใสกระดานชนวนแลวลงสีเหลือง (หรดาล) ตามเสน 

แหงแลวติดอยูหลายวัน จึงคอยนําเอากระดาษอื่นมาเขียนตามใหเหมือน เมื่อเขียนลายไหนคลองแลว

จึงคอยไปตอลายใหมตอไป  เรียกวา  “การตอลาย” ไดแก กนกซาย –ขวา  กนกเปลว กนกหางกินรี 

ลายกามปู ลายลูกขนาบ  ลายตาออย (สะนอย –สะใหย) และรูปคน123 

 ไมสามารถทราบปที่แนนอนที่พระครูวิโรจนฯ เริ่มสอนวิชาชางได แตคงคะเนไดวา คงกอนป 

พ.ศ. 2444 ซึ่งทานมีช่ือเสียงมากย่ิงข้ึนจากการบูรณะพระธาตุพนม  โดยชางผูมีช่ือเสียง และนับไดวา

เปนศิษยคนสําคัญ อาทิ  ชางโพธ์ิ สงศรี  ชางคําหมา แสงงาม ชางหลา จันทรวิจิตร และ                      

                                                             
 122 จุลทศัน พยาฆรานนท  และคณะ, ชางสิบหมู (กรุงเทพ : การทาอากาศยานแหงประเทศไทย, 2540), 
หนา 9 -10. อางถึงใน  ยุทธนาวรากร แสงอราม, “สกุลชางจิตรกรรมพื้นถิ่นอุบล,” พื้นถิ่นอีสานในจิตรกรรมฝาผนัง
วัดทุงศรีเมือง (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551), หนา 63.  
 123 วิโรฒ ศรีสุโร, ธาตุอีสาน (กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยตา, 2539), หนา 163 – 164. อางจาก “สนทนากับ
คุณตาโพธ์ิ สงศรี”,” กิจกรรมเทคนคิโคราช, 7, หนา 19 – 20, (2513). 
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หลวงชาญอักษร (ชาญ เทพคําแหง) เปนตน ในที่น้ีจึงไดรวบรวมรายช่ือลูกศิษยงานชางเทาที่ปรากฏใน

หนังสือเลมหลัก และหนังสือเลมรองมานําเสนอ ดังตารางขางลาง   

ตารางที่ 10  รายนามสกุลชางพระครูวิโรจนฯ  

ที่ รายนาม วันเดือนปเกิด และ
วันตาย 

ผลงานสําคัญ, ความชํานาญ  

1. พระครูวิจิตรธรรมภาณี                   
(พวง ธมฺมทีโป)                         
อดีตเจาคณะอําเภอวารินชําราบ 
และอดีตเจาอาวาส                            
เจาวัดมณีวนาราม (วัดปานอย)                    

ชาตะ                         
ส.ค. พ.ศ. 2417                     
มตะ 24 มิ.ย.                
พ.ศ. 2480  

ผูนําการกอสรางและบูรณะวัดวาอารามหลาย
แหง เชน วิหารพระเจาใหญอินแปง                      
วัดมหาวนาราม (วัดปาใหญ) 

2. พระครูวุฒิกรพิศาล                  
(ทุย ธมมฺทินโน)                        
อดีตเจาอาวาสวัดวารินทราราม 

ชาตะ 13 ส.ค.               
พ.ศ. 2438  
มตะ 24 ส.ค.                   
พ.ศ. 2501 

ชางพระผูกอสรางวัดวาอาราม หลายแหงตาม
บัญชาของพระครูวิโรจนฯ ไดแก วัดวรรณวารี 
( วั ด บ านหนองต า โ ผน )  แ ละ เ ป นช า งทํ า                   
นกหัสดีลิงคที่มีชื่อเสียง 

3. พระครูวิบูลยสมณวัตร อดีตเจา
คณะตําบลตาลสุม 

ไมมีขอมูล  ชางพระ ผูซอมหอพระบาท วัดทุงศรีเมือง และ
ผูสืบทอดวิชาแกะสลักรูปปน และงานวิจิตร
ศิลปของพระครูวิโรจนฯ 

4. พระครูปญญาวุฒิวิบูลย อดีตเจา
คณะตําบลบานดาน  

ไมมีขอมูล ชางพระ ผูซอมหอพระบาท วัดทุงศรีเมือง 

5. หลวงชาญอักษร                           
(ชาญ เทพคําแหง)  

ไมมีขอมูล เปนคนกรุงเทพฯ รับราชการที่นครราชสีมา 
ฝากตัวเปนศิษยพระครูวิโรจนฯ และรวมบูรณะ
พระธาตุพนม ทานเปนครูชางทางดานการวาด
เขียนคนสําคัญในแถบเมืองนครพนม มีผลงาน
อยูหลายวัด เชน วัดหัวเวียงรังษี และเปนครูชาง
ใหกับชาวบานถิ่นน้ัน ลูกศิษยสําคัญ ไดแก ชาง
ลี ชะปราน และทิดคูณ  

6. ชางโพธ์ิ  สงศร ี ชาตะ ต.ค. 2430 
มตะ พ.ศ. 2522 

ผูรวมบูรณะพระธาตุพนม และประกอบอาชีพ
ทางงานชางศิลปะ โดยเฉพาะชางเงิน เปนผูทํา
เทียนพรรษาประเภทติดพิมพเปนคนแรกของ
เมืองอุบลราชธานี  

7. พอชางคําหมา แสงงาม ชาตะ  ธ.ค.                  
พ.ศ. 2431  
มตะ 3 ก.พ.                 
พ.ศ. 2533 

ศิลปนแหงชาติ สาขาทัศนศิลป พ.ศ. 2529 มี
ผลงานการสรางเสนาสนะ ไดแก อุโบสถ ศาลา
การเปรียญ ซุมประตู หอระฆัง ฯลฯ เปน
จํานวนมากทั่วภาคอีสาน อีกทั้งเปนชางทํานก
หัสดีลิงคคนสําคัญ  และเปนผูริเริ่มการแกะ
เทียนพรรษา (ประเภทแกะสลัก) ของเมือง
อุบลราชธานี  

8. ชางหลา จันทรวิจิตร ชาตะ พ.ศ. 2449  
มตะ พ.ศ. 2513 

ประกอบอาชีพรับเหมากอสราง เสนาสนะในวัด
วาอารามตาง ๆ ฝมือไดรับการยกยองวาเทียบ
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ไดกับชางคําหมา แสงงาม ความชํานาญได
ถายทอดมายังบุตรชายทั้ง 5 คน                           
โดยมีชางอุสาห จันทรวิจิตร เปนผูสืบทอดฝมือ
ชาง และมีชื่อเสียงจากการทําเทียนพรรษาโดย
ไดรับรางวัลการประกวดหลายปติดตอกัน 

9. ชางลวน มุขสมบัต ิ ชาตะ พ.ศ. 2448  
มตะ พ.ศ. 2521 

ชางไม และชํานาญการตัดกระดาษลวดลายติด
พิมพหีบศพ เคยทําเทียนพรรษาประเภทติด
พิมพไดรับรางวัลชนะเลิศหลายครั้ง  

10. พอเฒาโพธ์ิขาว ไมมีขอมูล  ชางผูรวมบูรณะพระธาตุพนม  
11. ชางสาย สุนทราวงษ ไมมีขอมูล ผูสรางโกศเงินบรรจุอัฐิธาตุพระครูวิโรจนฯและ

ชางทํานกหัสดีลิงค 
12. ชางสินธุ ฟุงสุข ไมมีขอมูล ชางทํานกหัสดีลิงค  

ที่มา :  ปกรณ  ปุกหุต นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาประวัติศาสตร คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 

 โดยปกติแลวทุกคนที่มาเรียนวิชาชางกับพระครูวิโรจนฯ มักจะบรรพชาเปนสามเณร หรือ

พระภิกษุกอนทั้งสิ้น เพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมไปพรอมกัน และศึกษาวิชาชางตาง ๆ ไปดวย ซึ่งเปน

แนวทางที่ทําใหชางแตละคนมีประสบการณ ดังเชน ชางโพธ์ิ  สงศรี  หรือ ชางคําหมา แสงงาม ไดบวช

เปนสามเณร และมีโอกาสติดตามพระครูวิโรจนฯ ไปบูรณะหรือสรางศิลปะสถานหลายแหง เชน              

พระธาตุพนม พระเหลาเทพนิมิต เปนตน  นอกจากน้ีทานยังมอบหมายงานใหศิษยทําเชน การหลอ

พระพุทธสัพพัญูเจา เปนตน ทั้งน้ีเพื่อใหลูกศิษยแตละคนมีประสบการณ และมีโอกาสสรางสรรค

ผลงานน่ันเอง 

 ขณะเดียวกันชางหลายคนมีช่ือเสียงเปนอยางมาก เชนชางคําหมา  แสงงาม  ไดรับการยกยอง

เปนอยางสูง มีลูกศิษยลูกหามากมาย เชนเดียวกับชางหลา จันทรวิจิตร จนถือไดวาเปนกลุมชางที่แตก

หนอออกไปจากสกุลชางของพระครูวิโรจนฯ ทั้งสองทาน มีผลงานที่สรางสรรคไวทั่วภาคอีสาน124 

 กลุมชางของพระครูวิโรจนฯ เหลาน้ีในภายหลังไดหันมาทํางานประเภทแกะเทียนพรรษามาก

ข้ึน  เน่ืองจากแตละทานมีความคิดสรางสรรคสูง โดยนับต้ังแตชวงป พ .ศ. 2480 เปนตนมา                 

เทียนพรรษาของเมืองอุบลราชธานีมีวิวิฒนาการจากการมัดเทียนถวายเปนการเพิ่มเติมลวดลายลงบน

เทียน ซึ่งชางโพธ์ิ สงศรี เปนผูแรกที่คิดคนแบบติดพิมพลวดลาย เปนคนแรก และในป พ.ศ. 2500      
                                                             
 124 ดูรายละเอียดผลงานของชางคําหมา แสงงาม เพิ่มเติมใน บุญเลิศ สดสุชาติ, “ประวัติ ดร.คําหมา แสง
งาม,” ใน อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ ดร.คําหมา แสงงาม ศิลปนแหงชาติ สาขาทัศนศิลป (การปน
แกะสลัก), บุญเลิศ สดสุชาต,ิ ผูรวบรวม (ม.ป.ท. , 2533), หนา 14 – 22.และ ดูรายละเอียดผลงานของสายสกุลชาง
หลา จันทรวิจิตร และผลงานเพิ่มเติม ใน ตระกูลจันทรวิจิตร, “ชีวประวัติ คุณพออุสาห จันทรวิจิตร,” ใน ที่ระลึก
งานพระราชทานเพลิงศพ นายอุสาห จันทรวิจิตร ตํานานปราชญสุนทรียศิลป ศิลปนถิ่นอีสาน วันพฤหัสบดีที่ 
20 มกราคม 2554, (อุบลราชธานี : ศิริธรรมออฟเซ็ท, 2554), หนา 7 – 18. 
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ชางคําหมา แสงงามไดริเริ่มการแกะสลักเทียนพรรษาข้ึนและไดรับรางวัลที่ 1 เมื่อกลุมชางคําหมา 

วางมือ กลุมชางอุสาหที่สงเทียนเขาประกวดมักจะไดรางวัลที่ 1 เสมอ และหลังจาก พ.ศ. 2510 การ

ประกวดเทียนพรรษาไดเริ่มเปนที่รูจักมากข้ึน ในป พ.ศ. 2520 งานแหเทียนพรรษาไดรับการสงเสริม

จากจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทยใหเปนงานประจําป และงานระดับชาติ เหตุการณในชวง

ระยะเวลาน้ีมีผลทําใหพระครูวิโรจนรัตโนบล ซึ่งเปน “บรมครูชาง” ไดเปนตนกําเนิดของชางเทียน

เมืองอุบลในระยะเวลาตอมา125 ดังที่เอกสารของงานเทียนพรรษา ไดยกยองไววา   

 “...ทานพระครูวิโรจน รัตโนบล ถือเปนปรมาจารยดานการชาง ไดสั่งสอนสานุศิษยดานการ

แกะสลัก ทําหีบศพ แทงหยวก ศิษยคนสําคัญของทาน เชนนายคําหมา แสงงาม นายโพธ์ิ สงศรี และ

อื่น ๆ ฯลฯ จึงอาจกลาวไดวาทานเปนปรมาจารยดานการแกะสลักเทียนผูหน่ึง...”126  

 ดวนเหตุน้ีเองแมวาในยุคสมัยของพระครูวิโรจนฯ จะมิไดมีการทําเทียนพรรษาในรูปแบบที่

รูจักกันในปจจุบัน แตเน่ืองจากลูกศิษยของทานซึ่งไดนําองคความรูทางศิลปะที่ทานสั่งสอนมาตอยอด 

ปรับปรุง รับใช ประดิษฐ รวมถึงความคิดสรางสรรคในงานประเพณีแหเทียนพรรษาของเมือง

อุบลราชธานี ทานเหลาน้ันก็ลวนกลาววาตนเปนศิษยของพระครูวิโรจนฯ หรือ สํานักวัดทุงศรีเมือง

ทั้งสิ้น ฉะน้ีแมทานอาจไมเคยแกะสลักเทียน แตก็กลายเปน “ปรมาจารยชางเทียน” ไปในที่สุด 

ทําเนียบชางเทียนเมืองอุบลราชธานี จึงจัดทานไวในฐาน “ชางช้ันครูที่ชางเทียนทุกคนใหการยอมรับ”  

 กลาวโดยสรุปแลว ขอมูลจากกลุมหนังสือเลมหลัก และเลมรอง ในเรื่องเกี่ยวกับงานชาง หรือ 

การนวกรรม จะมีกลาวถึงประเด็นหลัก ๆ อยู  ประเด็น  คือ  ความสามารถในดานงานนวกรรมของ

พระครูวิโรจนฯ  ผลงานที่ทานสรางปฏิสังขรณในรูปแบบตาง ๆ คือ สถาปตยกรรม จิตรกรรม และ

ประติมากรรม และลูกศิษยที่สืบงานศิลปของทานไวในฐานะสกุลชางของทาน ซึ่งใหประโยชนในดาน

ขอมูลเกี่ยวกับศิลปะงานชางทองถ่ินที่ยังคงอยูสืบมาถึงปจจุบัน  

 

 

 

                                                             
 125 เน่ืองจากเอกสารในระยะแรกน้ัน ยังไมพบการยกยองพระครูวิโรจนฯ อยางเดนชัด เชน ป พ.ศ. 2531 
ประดับ กอนแกว ไดเขียนตํารา เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประวัติ การจัดทํา และการประกวด ซ่ึงนับไดวา
เปนงานศึกษาเลมแรก ๆ ที่อธิบายประวัติการทํา และวิธีการทําเทียนพรรษาของเมืองอุบลราชธานี แตไมมีการ
กลาวถึงพระครูวิโรจนฯเลย  
 126 คณะกรรมการจัดทําหนังสือวิชาการเพื่อเปนที่ระลึกในวันประเพณีแหเทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี
, บัวงาม นามอุบล ยลเทียนพรรษา (อุบลราชธานี : ฝายผลิตและบริการเอกสาร สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี, 2543), หนา 137. 
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3.2.3  วิทยาคม  

 วิทยาคม ตามความหมายของพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดใหคําจํากัด

ความไววา คือ เวทมนตร คาถาอาคม เชน อาจารยถายทอดวิทยาคมใหศิษย โดยนัยน้ี  จึงเปนความ

เช่ือที่มาแตโบราณ โดยเฉพาะเรื่องไสยเวท ภูตผีปศาจที่มองไมเห็น หรือสิ่งที่อธิบายไมได  ซึ่งในสังคม

อีสานมีความเช่ือในเรื่องเหลาน้ีอยูแลว  

 คาถาอาคม ในอดีตเปนสิ่งที่มักจะมีผูมาเรียนกับผูที่มีอํานาจใช เปนอาจารย คือ พระภิกษุ

สงฆ ซึ่งมีศีลธรรม และสามารถสั่งสอนศิษยโดยมีกฎเกณฑขอหามตาง ๆ  คาถาอาคมมักจะเปนบทมนต

คาถาที่ศักด์ิสิทธ์ิ ผูชายจะชอบเรียน เพราะสามารถอํานวยประโยชน เชน ปองกันศัตรู รักษาโรคภัย 

และสรางความสุขความเจริญ127 

 จากหนังสือเลมหลัก และหนังสือเลมรอง ใหขอมูลบทบาทของพระครูวิโรจนฯ ในดาน

วิทยาคม อยูสองดาน  ไดแก  ดานแรก  การใชวิทยาคมในการปราบผี หรือรักษาผูคน  ดานที่สอง  

การทําวัตถุมงคลตาง ๆ โดยนาสังเกตวาในระยะแรกหนังสือทาวฮุงหรือเจือง หรือ หนังสือ 4 ศาสนา

ไมไดถึงบทบาทของทานในดานเหลาน้ีเลย อาจเพราะวาเปนมุขปาฐะ หรือคําเลาลือของผูคนที่อาจไม

นาเช่ือถือก็ได  รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุมงคลก็ไมมีการเอยถึงดวย ทั้งน้ีทานไดทําวัตถุมงคลตาง 

ๆ แลวกอนมรณภาพ  

 หนังสือที่ใหรายละเอียดเกี่ยวกับวิทยาคมของพระครูวิโรจนฯ เปนเลมแรก และอาจถือเปน

ตนแบบของเลมอื่น ๆ คือ ประวัติศาสตรอีสาน ของเติม วิภาคยพจนกิจ  ดวยมีการพูดถึงวิทยาคมทั้ง

สองรูปแบบ เปนครั้งแรก  กอนที่จะมีการเพิ่มเติมรายละเอียดในหนังสือเลมอื่น ๆ เน่ืองจากเหตุการณ

สงครามอินโดจีน ในชวงป พ.ศ. 2483 ไดสรางความต่ืนกลัวใหผูคน จนตองหาที่พึ่งภายนอกเปนเครื่อง

ยึดเหน่ียว จึงปรากฏวัตถุมงคลตาง ๆ ของครูบาอาจารยสํานักตางมากมาย 

1) ครูบาอาจารยทางดานวิทยาคมของพระครูวิโรจนฯ   

 ครูบาอาจารยทางดานวิทยาคมของพระครูวิโรจนฯ ที่เปนที่ทราบกันดีคือ ครูบาธรรมวงศ วัด

ผาแกว อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี ซึ่งบางทานก็วาสํานักราชบรรเทาต้ังอยูที่วัดของทาน นอกจากน้ี

พระครูวิโรจนฯ ยังไดศึกษาวิทยาคมเพิ่มเติมจากญาทานธรรมใส วัดปานอย และสําเร็จลุนอีกดวย     

อําพล เจน  เสนอวา เรื่องครูบาอาจารยของพระครูวิโรจนฯ น้ีเปนปญหามาก เพราะแทบไมมีขอมูล ที่

เดนชัดแนนอน เปนที่ทราบกันดีวาครูบาอาจารยของทาน คือ ครูบาธรรมวงศ วัดผาแกว ซึ่งลูกศิษยทั้ง

สอง คือ พระใบฎีกาสังข และพระมหาคูณ กลาวตรงกัน  ขณะที่ลูกศิษยคนอื่น ๆ กลับกลาวไปอีกแบบ 
                                                             
 127 ปรีชา พิณทอง, ประเพณีโบราณไทยอีสาน (อุบลราชธานี : โรงพิมพศิริธรรมออฟเซ็ท, 2495), หนา 
396. 
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ทั้งน้ีอาจเปนไดวา  พระครูวิโรจนฯ ไดร่ําเรียนอาคมจากครูบาอาจารยหลายทาน เมื่อสอนลูกศิษยจึง

ไดพิจารณาจริตวาลูกศิษยเหมาะกับอาคมของอาจารยสายใด ซึ่งเปนการสะดวกเมื่อลูกศิษยประสงค

จะศึกษาเพิ่มเติม128 อีกทั้งเปนความฉลาดในการสอนที่ทําใหทานมีศิษยานุศิษยมากมายอีกดวย 

 สวนการสอนอาคมลูกศิษย มีผูสืบทอดมากมาย เน่ืองจากสมัยกอนมีผูเรียนมักมีแตผูชาย ที่

เรียนอาคมไวเพื่อ “เรียนผูกและเรียนแก” และมีพระสงฆหลายรูปที่สามารถกลาวไดวาเปนผูสืบทอด

วิชาถึงปจจุบัน โดยที่สวนใหญมรณภาพแลว ไดแก พระใบฎีกาสังข ฐิตธมฺโม  พระมงคลธรรมวัฒน 

(บุญจันทร จตตฺสลฺโล) วัดปากนํ้าบุงสระพัง เปนตน  

2) วิทยาคมในการชวยเหลือมหาชน 

 มูลเหตุสําคัญที่ทําใหพระครูวิโรจนฯ ไดรับการสรรเสริญ และผูคนเช่ือถือในดานที่พึ่งทางใจ  

ไมใชเฉพาะความสามารถทางวิทยาคมของทานเทาน้ัน  แตเปนเพราะลักษณะนิสัยของทานดวย  ดังที่ 

อุรังคนิทานนําเสนอวา 

 “...ทานพระครูรูปน้ีทรงคุณธรรมหลายประการคือ มีขันติวิริยะกลาแข็งอดทนบึกบึน มีใจสุขุม

เยือกเย็นโอบออมอารี  เมตตากรุณาแกคนทุกจําพวก  รูจักสงเคราะหอนุเคราะหอันโตชนและบริวาร

ชน รูจักพูดจากปราศรัยเอาใจคนทั่วไป เมื่อผูใดเขาคบหาก็เกิดความเคารพรักไมจืดจาง  จนไดนาม

นิมิตวา  “ทานพระครูดีโลด” จากประชาชนทั้งหลาย...”129  และ “ทานพระครูวิโรจนฯ  เปน      

พระเถระที่อบรมบมพรหมวิหารธรรมจนเปนพื้นอัธยาศัย มีจิตใจเยือกเย็น มารยาทออนโยนเรียบรอย 

พูดจาพอประมาณและสุภาพ  รูจักผูกใจบริษัทบริวารใหเกิดความเคารพรัก  รูจักสมาคมกับคนทุกช้ัน  

แมแตยาจกเข็ญใจทานก็พูดคุยกับเขาได  รูจักตนและประมาณกาลและบริษัทบุคคล มีขันติโสรัจจะ

บริบูรณ มีความพากเพียรและเมตตากรุณาตอคนทุกจําพวก เปนที่เคารพรักบุคคลผูไดเขาใกล  ทั้ง

คฤหัสถและบรรพชิตเอาธุระของผูอื่นเปนสําคัญเทากับของตัว...”130 

 

 

                                                             
 128 ดูเพิ่มเติมจาก บทผนวก ใน อําพล เจน, ยอดนิยมที่อุบลราชธานีฯ, หนา 86 – 91. 
 129 ธรรมราชานุวัตร, พระ, อุรังคนิทาน ตํานานพระธาตุพนม (พิสดาร), หนา 78. 
 130 เรื่องเดียวกัน, หนา 82. 
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 ลักษณะนิสัยของทานจากที่กลาวมา  คือ “ความมีเมตตาตอชนทุกช้ัน”131  กับ “ไมถือตัว” 

และ “ความฉลาดในการปฏิสันถาร” จึงเปนขอสําคัญที่ทําใหทานไดรับความนิยมนับถือจากประชาชน

มากมาย  โดยเฉพาะการใหฉายาทานวา  “ญาทานดีโลด”  หรือ “พระครูดีโลด”132 ดังที่กลาวแลว 

 อน่ึงปฏิปทาของพระครูวิโรจนฯ แมหนังสือเลมหลักเชนอุรังคนิทาน หรือ ประวัติศาสตรอีสาน

จะกลาวถึงแตเรื่องงานชวยเหลือ “มวลชน” เปนหลักโดยที่เรื่องสวนตัวแทบจะไมมี นอกจากคําบอก

เลาของบุคคลใกลชิดผานงานของอําพล  เจน ดังที่พอจะสรุปไดจากคําบอกเลาของพระใบฎีกาสังข  

วาวัตรปฏิบัติของพระครูวิโรจนฯ โดยปกติแลวทานเปนพระเถระที่มีความเพียรสูง ไมเห็นแกการนอน

มากนัก เนนการภาวนาเมตตาจิต เคารพนบไหวปูชนียวัตถุ (พระพุทธรูป และพระธาตุเจดีย)  ตลอดถึง

ทําวัตรเชา ทําวัตรเย็นไมขาด มีความมักนอย  ไมสะสมวัตถุขาวของ ดํารงตนอยูอยางสงบ  และ

บิณฑบาตเปนวัตร (ปกติ – ผูศึกษา) ไมขาดนอกจากอาพาธหนักจริง ๆ กลับจากโปรดสัตวตองสรงนํ้า

ทุกครั้ง และปฏิสันถารแขกเยือนที่มาพบ ณ กุฏิของทาน133 

 ขณะที่ประวัติศาสตรอีสานจะใหภาพของพระครูวิโรจนฯ ในการเปนผูมีจิตศาสตร หรือญาณที่

เหนือกวาผูคนสามัญอันทําใหมหาชนเกิดความเช่ือถือและศรัทธา เปนตนวา  

 “...น่ังทางในมีญาณทิพยเปนที่เช่ือถือของประชาชน  ตอมาทานเปนผูใหญเลยงดเสีย  คราว

มาซอมพระธาตุพนมทานก็อาศัยสมาธิ  เวลากลางคืนสงบจิตตรวจเหตุการณ  พบอะไรที่เปนวัตถุมีคา

ก็บอกใหคนไปขุดไดเงินแทงโบราณบาง  พระเงินพระทองบาง เปนอัศจรรย ประชาชนถึงนิยมนับถือ

...”134  และ “...เมื่อทานชรามากแลวเดินเหินไปไหนมิคอยได  ถาบานใดเดือดรอนมิคอยอยูดี ชาวบาน

แนะใหมาหาทานใหไปโปรด  ทํานํ้ามนตและทํามงคลให  บานเมืองก็สงบ ชาวบานก็เลยไมเกรงใจ  

เด๋ียวบานน้ันมาหาม  ประเด๋ียวบานน้ีมาหามไป ศิษยและญาติโยมใกลชิดเกรงทานจะลําบากและเปน

อันตราย รองขอใหตํารวจชวยหาม จึงคอยไดพักข้ึน...”135 

 ซึ่งสอดคลองกับที่หนังสือเลมหลักอีกเลมคือ ยอดนิยมที่อุบลราชธานีฯ ของอําพล เจน ที่ให

รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องน้ีไวมาก ถึงวิชาอาคมของทานที่มีไวเพื่อชวยเหลือผูคนตามหลักเมตตาธรรม 

                                                             
 131 อันสอดคลองกับ ฉายา (ชื่อภาษาบาลีของพระสงฆ) ของทานคือ “นนฺตโร”  แปลวา ผูมีเมตตาแผไปไม
มีขอบเขต 
 132 คําวา “ดีโลด” เปนภาษาทองถิ่นอีสาน  อาจแปลไดวา ดีเลย ดีเสมอ หรือ ดีทุกอยาง เรื่องเลาเก่ียวกับ
คุณลักษณะน้ีของทานมีหลายเรื่อง ดูเพิ่มเติม ใน อําพล เจน, ยอดนิยมที่อุบลราชธานี “ดี ดี ดี ดีโลด” พระครู
วิโรจนรัตโนบล วัดทุงศรีเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ผูบูรณปฏิสังขรณพระธาตุพนม คนที่ 4 
(อุบลราชธานี : โรงพิมพศิริธรรมออฟเซ็ท, 2548, หนา 6–8. 
 133 สรุปความจาก อําพล เจน, ยอดนิยมที่อุบลราชธานีฯ, หนา 21-22. 
 134 เติม วิภาคยพจนกิจ, ประวัติศาสตรอีสาน, หนา 605. 

135 เรื่องเดียวกัน, หนา 612-613. 
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วิธิการของทานคือเขียนอักขระธรรม หรือยันตตางในการตอกหลักบานหลักเมือง ซึ่งผูคนใหความ

เช่ือถือมาก ตลอดถึงการสวดมนตระงับความเดือดรอนของชาวบานชาวเมือง บางทีทานใหลูกศิษย 

เชน  พระครูใบฎีกาสังข เปนผูทําหนาที่แทนทาน  โดยพิธีการตาง ๆ ที่กลาวขางตนมักจะกระทํา

ดวยกัน คือ เมื่อมีผูนิมนตใหไปทําพิธีแกเสนียดจัญไรสรางสิริมงคล136  จะนิมนตพระสงฆเจริญพระ

พุทธมนต สวดพระสูตรตาง ๆ หลังสวดมนตในคืนน้ันจะหวานหินแฮ (กรวดทราย) แลวทานหรือลูก

ศิษยจะจารหรือเขียนคาถาแจกทุกบานเรือน 

 เกี่ยวกับเรื่องอักขระธรรมที่ใช คือ อักษรธรรม ภาษาบาลี นํามาใชเปนคาถาปดประตูบาน

หรือจารของขลัง เชนยันต และตระกรุด ดังที่พระใบฎีกาสังขเลาวา  

 “...เมื่อเพิ่นไปสวดบานสวดเมืองระงับแลว  เวลากลางคืนหวานหินแฮ (กรวดทราย) ตลอด

บานครั้นรุงเชาฉันเสร็จก็เริ่มเขียนคาถาปดประตู  ก็ใชอักษระธรรมน่ันแหละ  อาตมาเปนผูเขียน อะ อี 

อี อุ อู อา โอ  น่ีวรรคหน่ึง วรรคตอไปก็  กะ ขะ คะ ฆะ งะ ตอไปจนครบ  41 ตัววรรคแรกแปดตัว 

วรรคตอ ๆ มาวรรคละหาตัว  ถึงวรรคสุดทายแปดตัวอีก  ยะ ระ ละ วะ สะ หะ ฬะ อัง 

 อาตมาเขียนจนเหน่ือยเขียนใหทุกบานทุกเรือน บานเรือนใดมีประตูเดียวก็ใหหน่ึง  มีสองให

สองไดครบทุกคน...”137  

 เหตุการณที่ตองใชการสวดมนตและพระสูตรตาง ๆ  แกไขเพื่อ “แกบานเมืองเดือดฮอน”ไดมี

หลายครั้ง เชน ที่บานสวาง ต.สวาง อ.วารินชําราบ  บานเมืองเกิดขุมเขือก (เดือดรอนวุนวาย) มีคน

ตายทุกวัน ไดมานิมนตทานไปแกไข โดยทานนําสวดพระสูตรจนจบ แลวสั่งใหพระใบฎีกาสังข ขุด

พื้นดินบริเวณกลางบาน พบหมอดินใสกระดูก (กระดูกผีตายโหง) ใหถวงทิ้งลงแมนํ้ามูล เรื่องเลวรายจึง

สงบลง  นอกจากน้ีมีเหตุการณอีกมากที่ทานไดใชใหพระครูใบฎีกาสังขไปแกไขแทน  

 วิทยาคมตาง ๆ ที่กลาวมาน้ีลวนแสดงถึงความเช่ือมั่นศรัทธาในองคพระครูวิโรจนฯ ถึงความ

เปนผูมีอิทธิฤทธ์ิ และการที่ทานมีเมตตาไมปฏิเสธการรองขอจากผูประสบทุกขภัย แมทานจะไปไมไดก็

จะมอบหมายใหพระลูกศิษยใกลชิดไปทําแทนในการน้ัน ๆ ทานจึงมีความเมตตาอยางแทจริงดุจ

เดียวกับฉายานามของทานวา “นนฺตโร” น่ันเอง       

3) วัตถุมงคลของพระครูวิโรจนฯ  

 พระครูวิโรจนฯ แมวาทานจะมีช่ือเสียงจากวัตถุมงคลประเภท “เหรียญ” ที่มีผูสรางถวายให

ทานปลุกเสก หากแตทานก็ไดสรางวัตถุมงคลตาง ๆ เมื่อมีผูมาขอเปนราย ๆ ไป ดังที่พระใบฎีกาสังข 

กลาววา “...เครื่องรางของขลังถามีผูมาขอ  เพิ่นก็ใหอาตมาเปนผูเขียนทั้งผายันตและจารตะกรุด  โดย
                                                             

136 พิธีกรรมเหลาน้ีปกติคนอีสานจะจัดในชวงเดือนเจ็ด หรือ “บุญซําฮะ” ตามประเพณี “ฮีตสิบสอง”  
 137 อําพล เจน, ยอดนิยมที่อุบลราชธานีฯ, หนา 24. 
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ที่เพิ่นเปนผูกําหนดใหวาจะตองเขียนอะไรอยางไร...”138 ฉะน้ันวัตถุมงคลของพระครูวิโรจนฯ จึงมีอยู 

แตพิจารณาไดยากวาเปนวัตถุมงคลที่ทานสรางจริงหรือไม เน่ืองจากผานกาลเวลามายาวนาน ใน

หนังสือเลมหลัก และหนังสือเลมรองมักจะกลาวถึงการสรางเหรียญของพระครูวิโรจนฯ เทาน้ัน พบแต

ในหนังสือของอําพล เจน  ที่ไดจําแนกวัตถุมงคลของพระครูวิโรจนฯ ที่พอจะเช่ือไดวาทานเปนผูสราง 

หรือสันนิษฐานยังไมแนนอนวาทันในชวงชีวิตของพระครูวิโรจนฯ ออกเปน 6 ประเภท ดังตาราง  

ตารางที่ 11 วัตถุมงคลของพระครูวิโรจนรัตโนบล 

ที่ วัตถุมงคล ปที่สราง 
1. ตะกรุด กอน พ.ศ. 2473 
2. ผายันตรอยมือรอยเทา ไมบอกปที่สราง 
3. พระเครื่องเน้ือผงบรรจุเสนเกศา ประมาณ พ.ศ. 2474 - 2475 
4. พระปดตาหินแกะสลัก (ไมแนชัดวา

เปนผีมือทานหรือไม)  
กอน พ.ศ. 2466 

5. เหรียญพระธาตุหลังแบบเน้ือทองฝา
บาตร ป 2482 

 พ.ศ. 2482 

6. เหรียญพระครูวิโรจนฯ พิมพนิยม  พ.ศ. 2483  

7. เส้ือยันต พ.ศ. 2483 
8. เหรียญพระครูวิโรจนฯ พิมพตอ พ.ศ. 2486 

ที่มาของตาราง : ปกรณ ปกุหุต สรุปขอมูลจากหนังสือ ยอดนิยมที่อุบลราชธานีฯ 

 วัตถุมงคลสวนใหญปจจุบันเหลืออยูไมมาก และผูครอบครอบอาจไมทราบที่มาที่ไปแลว 

นอกจากเหรียญรุนตาง ๆประวัติศาสตรอีสานเปนหนังสือเลมแรกที่มีการพูดถึงวัตถุมงคลของพระครู

วิโรจนฯ ดังที่ไดกลาววา  

“...พ.ศ. 2483 เกิดกรณีพิพาทระหวางไทยกับฝรั่งเศสในอินโดจีน จนไดปะทะกันดวยอาวุธ

กองทหารหนวยบุกยึดนครจําปาศักด์ิ  ไดมาต้ังฐานปฏิบัติการอยูอุบลฯ พระกลากลางสมร ผูวา

ราชการจังหวัดอุบลราชธานี  และผูบังคับบัญชาไดเลือกพระมหาเถระที่มีความขลัง ไดเลือกทานพระ

ครุวิโรจนฯ วัดทุงศรีเมือง สั่งใหหนวยราชการทั้งหมดที่อยูใตบังคับบัญชาใหเขากราบขอพรทุกคน  

ทานแกมากแลวลุกไมได  นอนบนเตียงที่รับแขกย่ืนมือย่ืนเทาใหเขาทั้งหลายแตะศีรษะเพื่อความ

ปลอดภัย  ทานใหพรวา “ใหลูกอยูเปนสุข ๆ ปลอดภัย” เทาน้ันตลอดวันยังคํ่า และขุนบุรสการบดี

ผูแทนฯสมัยโนน  จึงเอารูปทานทําเปนเหรียญมาแจกจาย  ไดทราบวาเห็นผลมีคุณแกผูถือและบูชา

...”139  

                                                             
 138 อําพล เจน, เรื่องเดียวกัน, หนา 26. 

139 เติม วิภาคยพจนกิจ, ประวัติศาสตรอีสาน, หนา613. 



85 
 

เหตุการณน้ีแสดงถึงมูลเหตุในการสรางวัตถุมงคลที่เปนเหรียญเพื่อไวใชคุมครองผูคนของพระ

ครูวิโรจนฯ เหรียญดังกลาวน้ีไดสรางใหชางที่กรุงเทพฯ เปนผูแกะพิมพเหรียญ โดยความเห็นชอบของ

หลวงวิจิตรวาทการ ซึ่งไดไปตรวจราชการ และนมัสการพระธาตุพนม เปนเหตุใหทานไดยินกิตติศัพท

ความขลังของพระครูวิโรจนฯ จนเปนที่มาของการสรางเหรียญรุนดังกลาวน้ีขางตน ซึ่งในระยะดังกลาว

เปนชวงเวลาที่เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 (World War II) ในชวงระหวาง พ.ศ. 2482 – 2488 ระหวาง

ฝายสัมพันธมิตรและฝายอักษะ ที่นํามาซึ่งความสูญเสียและความทุกขยากของประชาชนทั่วโลก ใน

เวลาเดียวกันประเทศไทยไดเผชิญความขัดแยงกับอินโดจีนฝรั่งเศส หรือที่เรียกวากรณีพิพาทอินโดจีน 

ในเรื่องเขตแดนของพื้นที่ซึ่งสูญเสียไปใหกับฝรั่งเศสต้ังแตรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว ไดแก เสียมราฐ  พระตะบอง และศรีโสภณ กลับคืนมาไวในครอบครอง ซึ่งสอดคลองกับ

นโยบาย “รัฐนิยม” ของรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงครามในเวลาน้ันที่ปลุกกระแส “ชาตินิยม” เพื่อ

สรางความนิยมทางการเมืองแกตนเอง รวมถึงการไดรับความสนับสนุนจากญี่ปุนอีกดวย 

กรณีพิพาทอินโดจีน หรือ สงครามฝรั่งเศส – ไทย (French – Thai War) เปนสงครามที่

เกิดข้ึนในชวงระหวาง วันที่ 6 – 28 มกราคม พ.ศ. 2484 ระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลวิชีฝรั่งเศส จบ

ลงดวยการที่ญี่ปุนเขามาตัวเปนตัวกลางไกลเกลี่ยขอพิพาท และทําใหไทยไดดินแดนพิพาทมาปกครอง

และจัดต้ังเปนจังหวัดใหม 4 จังหวัด  ไดแก จังหวัดนครจัมปาศักด์ิ จังหวัดลานชาง จังหวัดพิบูล

สงคราม และจังหวัดพระตะบอง  

การรบเริ่มข้ึนในป พ.ศ. 2483 หลังจากวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2483 อินโดจีนฝรั่งเศสทํา

สัญญายอมใหญี่ปุนเคลื่อนทัพ รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม มองวา ถาฝรั่งเศสยอมยกอินโดจีน

ใหแกญี่ปุนโดยที่ไทยไมใสใจแสดงทาทีเกี่ยวกับดินแดนที่เสียไป รัฐบาลจะตองรับผิดชอบตออนุชนรุน

หลังในฐานที่เพิกเฉย และเห็นวาญี่ปุนเปนมิตร และคงจะสนับสนุนบางไมมากก็นอย จึงไดเตรียม

กองทัพ เพื่อ “เตรียมพรอมเขาสูสงครามอินโดจีน” โดยไดจัดกองกําลังทัพรับศึกอินโดจีน เปนสาม

กองทัพ ไดแก กองทัพบูรพา ต้ังกองบัญชาการที่จังหวัดปราจีนบุรี มีพันเอก หลวงพรหมโยธี (พลเอก

มังกร พรหมโยธี) เปนแมทัพ  กองทัพอิสาน ต้ังกองบัญชาการที่จังหวัดสุรินทร มีพันเอก                      

หลวงเกรียงศักด์ิพิชิต (พลโท พิชิต เกรียงศักด์ิพิชิต) เปนแมทัพ และกองพลอิสระพายัพ ต้ัองกอง

บัญชาการอยูที่จังหวัดอุตรดิตถ มีพันโท หลวงหาญสงคราม (พลเอก ฟอน สุวรรณไศละ) เปนผู

บัญชาการกองพล140  

การสงครามน้ีมีสวนทําใหทหารที่ไปรบ และประชาชนเกิดความตองการสิ่งคุมภัยปองกันตัว

มากข้ึนเปนพิ เศษ จนทําใหพระคณาจารยหลายรูปมี ช่ือเสียง ข้ึนในชวง เวลาน้ี แมกระทั่ ง                       

                                                             
 140 รายละเอียดเก่ียวกับการรบในสงครามอินโดจีน ดูเพิ่มเติมใน สรศัลย แพงสภา, สงครามอินโดจนี ไทย
รบฝร่ังเศส พ.ศ. 2483 (กรุงเทพฯ : สารคดี, 2545). 
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พระวิปสนาจารยอยางหลวงปูมั่น ภูริทตฺโต ยังไดรับการขอรองใหสรางผายันตอักขระธรรม คาถานกยูง

ทองโพธิสัตว หรือ โมรปริตร อยางไรก็ตามในกรณีของพระครูวิโรจนฯน้ี มีความโดดเดนกวาพระ

คณาจารยอื่นจากขอมูลที่เติม  วิภาคยพจนกิจเสนอไว  ไดแก ประเด็นแรก  การเลือกทานเปนผู

ประสาทพรใหกับทหารที่ไปรบในสงครามอินโดจีน และประเด็นที่สอง  การสรางวัตถุมงคลรูปเหมือน

ทาน เพื่อคุมครองปองกันภัยใหแกทหารที่ไปรบ และประชาชนทั่วไป  

ประเด็นแรก การเลือกทานเปนผูประสาทพรแกทหารที่ไปรบในสงครามอินโดจีน  เน่ืองจาก

หลวงวิจิตรวาทการ (วิจิตร วิจิตรวาทการ หรือ กิมเหลียง วัฒนปฤดา)  อธิบดีกรมศิลปากร ไดนําเสนอ

คณะรัฐมนตรีถึงการบูรณะพระธาตุพนม เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2483 วาสมควรจะตองทําการ

บูรณะพระธาตุพนม  โดยเสริมยอดองคพระธาตุใหสูงสงา สามารถแลเห็นไดไกล ตลอดถึงการอนุรักษ

ภาพศิลปะโบราณที่ฐานดวย ทั้งน้ีมีวัตถุประสงคหลักในการนําทองยอดพระธาตุมาเก็บรักษาให

ปลอดภัยเน่ืองจากอยูในชวงสงครามดวย หลวงวิจิตรวาทการไดนํานักเรียนชางศิลปากรกวา 40 คน 

ทําการบูรณะอยูราวหกเดือน แลวเสร็จเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2484141  

เปนที่แนนอนวาหลวงวิจิตรวาทการจะตองไดยินกิตติศัพทในการบูรณะพระธาตุพนมของพระ

ครูวิโรจนฯ  อยางแนนอน ขณะที่พันเอก หลวงพรหมโยธี (พลเอกมังกร พรหมโยธี) ไดเตรียมนํา

กองทัพบูรพา หรือ “ทัพพรหมโยธี” ไปรบในเขตอินโดจีนฝรั่งเศส มีภารกิจในการยึดเมืองศรีโสภณ 

พระตะบอง และพนมเปญ ตลอดถึงใหรุกคืบหนาเพื่อรวมกับกองพลอื่น ๆ ในการเขายึดเสียมราฐ นคร

วัด และกําปงธมดวย  จากเหตุการณน้ี พันตํารวจเอก พระกลากลางสมร (มงคล หงษไกร) ขาหลวง

ประจําจังหวัดอุบลราชธานี142 คงจะไดรับทราบความตองการของหลวงวิจิตรวาทการ และหลวงพรหม

โยธีในการสรางขวัญกําลังใจใหกับทหาร ตํารวจ ตลอดจนถึงประชาชน จึงไดออกคําสั่งใหขาราชการที่

เกี่ยวของทั้งหมดเขากราบขอพรจากทานพระครูวิโรจนฯ ให “ใหลูกอยูเปนสุข ๆ ปลอดภัย” ดังที่เติม 

วิภาคยพจนกิจไดกลาวแลว และคงจะเห็นวาในยุคสมัยน้ันจะหาพระคณาจารยที่เกง ๆ ไดยาก

ทัดเทียมเทาพระครูวิโรจนรัตโนบล ซึ่งมีพรรษากาล เคยดํารงตําแหนงเจาคณะจังหวัดอุบลฯ รวมถึง

เปนผูบูรณะพระธาตุพนม ซึ่งเช่ือถือกันวามีแตผูมี “บุญบารมี” เทาน้ันจึงจะทําไดในอดีต เมื่อบวกกับ

ความเช่ือถือของผูคนในทองถ่ิน จึงนับไดวาคณะทหารในเวลาน้ันมีความชาญฉลาดในการใชจิตวิทยา

สรางกําลังใจกับผูคนเปนอยางดี  

                                                             
141 รายละเอียดการบูรณะพระธาตุในชวงน้ีดูเพิ่มเติมใน กรมศิลปากร, “ประวัติการบูรณะปฏิสังขรณองค

พระธาตุพนม (แรกสถาปนาพระธาตุ – พ.ศ. 2511),”  ใน  จดหมายเหตุการบูรณปฏิสังขรณองคพระธาตุพนม,  
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพพิฆเณศ, 2522), หนา 32 – 42. 
 142 พันตํารวจเอก พระกลากลางสมร (มงคล หงษไกร) ดํารงตําแหนง ขาหลวงประจําจังหวัดอุบลราชธานี 
(เทียบเทาผูวาราชการจังหวัดในปจจุบัน) ระหวาง พ.ศ. 2483 – 2484 และ ดํารงตําแหนงอธิบดีกรมราชทัณฑ 
ระหวางป พ.ศ. 2484 - 2488 
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ประเด็นที่สอง การสรางวัตถุมงคลรูปเหมือนทาน เพื่อคุมครองปองกันภัยใหแกทหารที่ไปรบ 

และประชาชนทั่วไป ซึ่ งก็มีที่มาจากเหตุการณที่กลาวขางตนไปแลว โดยที่ ขุนบุรัสการบดี143 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี ไดนํารูปถายของพระครูวิโรจนฯ ไปดําเนินการสรางเปน

เหรียญเพื่อนํามาแจกแกขาราชการ และประชาชน อยางไรก็ตามขอมูลสวนน้ีไดแยงกับขอมูลของ           

อําพล เจน ที่เสนอวา นายทหารคนสนิทของพระกลากลางสมร คือ พันโทพระไพศาลเวชกรรมเปน

ผูดําเนินการสราง ความขอน้ีนาจะเปนวาทุกฝายมีสวนเกี่ยวของในการสรางเหรียญ กลาวคือ หลวง

วิจิตรวาทการเปนผูเสนอใหเชิญพระครูวิโรจนฯ เปนผูประสาทพรทหาร จากกิตติศัพทอันกวางไกล 

ขณะที่พระกลากลางสมร กับขุนบุรัสการบดีเปนผูนําพาขาราชการเขารับการประสาทพร และ

ดําเนินการสรางเหรียญรวมกัน เพื่อจะไดมอบใหแกทหารที่ไปรบในหนวยสังกัดของหลวงพรหมโยธี 

ในเรื่องของการสรางเหรียญในวงการวัตถุมงคลมีความเขาใจที่ไมคอยตรงกัน วาเหรียญใด

สรางกอนหลัง ทันชีวิตทานหรือไม ซึ่งปญหาบางประการไมอาจวินิจฉัยเด็ดขาดได ในที่น้ีจึงขออิง

ขอมูลของอําพล เจน เปนหลักเน่ืองจากใชขอมูลการสัมภาษณจากพระมหาคูณ ปญญาปชฺโชโต ผูมี

สวนรวมการในการสรางเหรียญครั้งน้ัน144 พอจะกลาวไดวา พันโทพระไพศาลเวชกรรม ซึ่งเปนทหาร

คนสนิทของพระกลากลางสมร ไดเปนผูขออนุญาตพระครูวิโรจนฯ และดําเนินการสรางเหรียญทั้งหมด 

เช่ือวาเปนเหรียญพิมพนิยมที่สรางทันชีวิตของทาน เน่ืองจากเหตุผลวามีความประณีตในการสราง

มากกวาพิมพตอ ซึ่งนาจะเปนรุนที่มีการสรางข้ึนโดยรักษารูปแบบเดิมเพื่อแจกในงานพระราชทาน

เพลิงศพของพระครูวิโรจนฯ145  

พันโทพระไพศาลเวชกรรม จากขอมูลของอําพล เจน ซึ่งเลาโดยพระมหาคูณ กลาววา               

นายพันโทพระไพศาลเวชกรรม เปนชาวกรุงเทพมหานคร146 โดยมีบานพักอยูละแวกวัดไผเงิน ตรอก

                                                             
 143ขุนบุรัสการบดีน้ี นาจะเปนทานเดียวกับ ขุนบุรัสการกิตติคดี (เหมือน บุรัสการ) สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี เขต 4 ชุดที่ 3 พ.ศ. 2481 ทานเปนผูนําเสนอการแกไขเพิ่มเติมวาดวยบทเฉพาะกาลใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2475 ครั้งที่สอง เม่ือวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2483  
 144เน่ืองจากพระใบฎีกาสังข ไดลาสิกขาไปในปทีสรางเหรียญ และรวมรบในสงครามอินโดจีน จึงไมสามารถ
ใหรายละเอียดได ขณะที่พระมหาคูณเปนผูที่อยูรับใชใกลชิดพระครูวิโรจนฯ สืบตอมา อยางไรก็ดี ขอมูลในเรื่องของ
การจําแนกเหรียญของอําพล เจนถือเปนการคาดเดาจากหลักฐานทีเ่หลืออยูเทาน้ัน  
 145กลาวกันวา หลวงบุรัสการบดี เปนผูดําเนินการเรื่องน้ี โดยที่เหรียญพิมพนิยมผูใหสรางเปนขาราชการชั้น
ผูใหญ จึงตองใชชางจากกรุงเทพฯ ซ่ึงคงมีความละเอียดประณีตสูง ขณะที่พิมพตอคงจะใชชางตามเทาที่หาได จึงมี
ความประณีตนอยกวา  
 146ขอมูลเก่ียวกับพระไพศาลเวชกรรม ไมแนชัดวาทานเปนบุคคลเดียวกันกับ พันโทพระไพศาลเวชกรรม 
(สวัสดิ์ (สวาสดิ)์ โสมเกษตรริน) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรคนแรกของจังหวัดรอยเอ็ด ชุดที่ 1 พ.ศ. 2476  ซ่ึงขอมูล
จะแยงวาทานไมไดเกิดที่กรุงเทพฯ แตเปนผูมีภูมิลําเนาทีบ่านเหลาเสือโกก ซ่ึงขุนเทพวงษาขอพระราชทานนามสกุล
รวมกับพระไพศาลเวชกรรม โดยที่พระไพศาลฯ เปนผูที่มีภูมิลําเนาอยูที่อําเภอน้ี แตหากเปนบุคคลเดียวกันก็อาจเปน
วาทานเปนคนเหลาเสือโกกที่ไปศึกษาและพักที่กรุงเทพฯกอนก็เปนได  
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จันทรยานนาวา ไดขออนุญาตสรางเหรียญพระครูวิโรจนฯ และไดรับอนุญาตจากทานพระครูวิโรจนฯ 

เมื่อดําเนินการเสร็จจึงนํามาใหทานปลุกเสก  โดยพระมหาคูณเลาเหตุการณในตอนน้ันวา   

ภาพที่ 17 เหรียญพระครูวิโรจนรัตโนบล ป พ.ศ. 2483  

 

ที่มา : หนังสือพระยอดนิยมอสีานใต  

 “...ญาทานดีโลดทําพิธีปลุกเสกเมื่อไหรก็ไมมีผูใดทราบ ญาทานทําเงียบ ๆ ตามลําพัง  โดยไม

มีใครรูเห็นวามีการจัดพิธีกรรมเปนงานเปนการแตอยางใด     

 จะมีผูเห็นบางก็เฉพาะเวลาที่ทานจะแจก กลาวคือญาทานจะนําเหรียญรูปเหมือนน้ีใสพานวาง

ตรงหนาตามจํานวนที่จะแจกใหแกผูมาขอหรือผูที่ญาทานประสงคจะมอบให  เสร็จแลวก็สวดพระ

คาถาไปพอสมควรสวดเสร็จก็แจก        

 ...ญาทานดีโลดทําอยางน้ีทุกครั้งสวดเปนคราว ๆ ไปแลวแจก ซึ่งคงมีเจตนาจะใหดูเปนมงคล

ย่ิงข้ึน ผูรับก็มีความอิ่มเอิบใจ แตแทจริงแลวญาทานไดปลุกเสกสําเร็จไวแลวเรียบรอยทุกประการ

...”147 

 

                                                             
 147 อําพล เจน, ยอดนิยมที่อุบลราชธานีฯ, หนา 80. 
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วัตถุมงคลที่มีการสรางในคราวเดียวกันน้ัน มีอีกช้ินคือ เสื้อยันต มีสีแดง และสีนํ้าเงิน (บางก็

วามีสีเหลืองดวย ซึ่งอาจทําในยุคหลัง) มีลักษณะคลายเสื้อกั๊กไมมีแขน เวลาใสตองสวมทางศีรษะ 

ลวดลายเปนอักขระยันตมีรูปพระครูวิโรจนฯ อยูในวงกลมเน้ือผาดิบ สั่งตัดเย็บที่กรุงเทพฯ และแจกแก

ทหารที่ไปสงครามอินโดจีน เสื้อยันตน้ีอาจเปนชุดเดียวกันกับที่เลาลือในสงครามอินโดจีนวามีความ

ขลังมากก็เปนได เชนเดียวกับเหรียญที่ผูไปสงครามเช่ือวา แคลวคลาดปลอดภัยเปนสวนใหญ เรื่องของ

เสื้อยันต “สีแดง” มีคําเลาลือในกองทหารของหลวงพรหมโยธี ซึ่งเคลื่อนทัพจากอรัญประเทศ ในวันที่ 

5 มกราคม พ.ศ. 2484 เขาตีดานปอยเปต ทหารฝายขาศึกรําลือถึง “กองทหารรอยผี” หรือ “กอง

ทหารปศาจ” ดวยเหตุวา กําลังพลสองนายในหมวด 3 คือ พลทหารช้ัน และพลทหารชลอ เกิดลุก

พรวดข้ึนไปพยายามตัดรื้อลวดหนามที่ขวางทางอยู แมจะโดนกระสุนหลายครั้งก็ไมเปนอะไร กลับถอด

เสื้อช้ันนอกทิ้งเหลือแตเสื้อยันตสีแดง เพราะเช่ือในความคงกระพันของ “เสื้อยันต” และ “หลวงพอที่

คลองคอ” ทําใหทหารเกิดกําลังใจจนสามารถตัดเหล็กลวดหนามไดหมด ทั้งที่มีคนชวยแคสี่คนเทาน้ัน 

นาคิดวา “เสื้อยันตสีแดง” และ “หลวงพอที่คลองคอ” อาจเปนเหรียญ และเสื้อยันตของพระครู

วิโรจนฯ ก็เปนได148 การน้ีสรางความขวัญผวาใหกับขาศึกที่เปนทหารเขมร และทหารญวนซึ่งมีความ

เช่ือเรื่องไสยศาสตร  

บรรยากาศการแจกเหรียญพระครูวิโรจนฯ น้ันคงจะแจกทั้งวัน โดยที่ทหารมาเต็มวัด และรับ

แจกคนละเหรียญ โดยที่พระมหาคูณ ปฺญาปชฺโชโต เปนผูชวยแจก อน่ึงเขาใจวาประชาชนในชวงน้ัน

ก็คงเขาไปรับแจกเชนกัน149 

ความนิยมในวัตถุมงคลของพระครูวิโรจนฯ คงจะมีมากข้ึนหลังจากทานมรณภาพเน่ืองจาก

ความเขมขลังของวัตถุมงคลที่ไดรับการยกยองวาแคลวคลาดปลอดภัยจากสงครามอินโดจีน ทําใหใน

ปจจุบันเหรียญของทานมีคานิยมสูง หากอยูในสภาพดีอาจอยูถึงหลักแสนบาทเลยทีเดียว จึงเปน

เหรียญที่มีผูตองการไวในครอบครอบเหรียญหน่ึงในบรรดากลุมพระคณาจารยภาคอีสาน และไดรับ

การนําเสนอผานนิตยสารพระเครื่องตาง ๆ อยูเสมอถึงปจจุบัน 

 จากการศึกษาในบทที่ 3 น้ีไดแบงการศึกษาออกเปนสองเรื่อง คือ ปจจัยในแตละชวงเวลาที่มี

ผลตอการผลิตเน้ือหาของพระครูวิโรจนฯ และการวิเคราะหเน้ือหาเอกสาร 

                                                             
 148สรศัลย แพงสภา ผูเขียนเรื่องดังกลาวจําไมไดวา เปนของวัดอะไรและหลวงพอทานใด แตความเปนไปได
วาเปนเหรียญของพระครูวิโรจนฯ ก็มีอยูสูง ดูเพิ่มเติมใน สรศัลย แพงสภา, สงครามอินโดจีน ไทยรบฝร่ังเศส พ.ศ. 
2483 (กรุงเทพฯ : สารคดี, 2545) , หนา 114 – 116. 
 149หลวงปูพรหมา ฉินฺนกาโม อายุ 92 ป ปจจุบันจําพรรษาที่วัดปามณีรัตน อ.สําโรง จ.อุบลราชธานี ได
เมตตาเลาใหผูศึกษาฟงวา ในปพ.ศ. 2483 เกิดสงครามอินโดจีน คนทั่วอุบลฯ ไปหาของดีจากหลวงพอดีโลด พระครู
วิโรจนรัตโนบล วัดทุงศรีเมือง เมืองอุบลฯ พี่ชายของหลวงปูก็ไปรับจางเขียนแผนทองดวย  
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 โดยภาพรวมแลวในสวนหัวขอแรก คือปจจัยในแตละชวงเวลาที่มีผลตอการผลิตเน้ือหาของ

พระครูวิโรจนฯ ไดแบงออกเปนหกชวงเวลา อภิปรายผลไดดังน้ี   หนังสือระหวาง พ.ศ. 2586 – 2495 

จะเปนหนังสือกลุมแรกที่มีการตีพิมพในงานพระราชทานเพลิงศพ และงานบรรจุอัฐิธาตุของพระครู

วิโรจนฯ ที่จัดทําโดยคณะศิษยานุศิษย จึงยังมีจํานวนไมมาก แตจะเปนแหลงขอมูลสําคัญในการ

นําเสนอขอมูลชีวประวัติของพระครูวิโรจนฯ ในลําดับตอ ๆ ไป หนังสือระหวาง พ.ศ. 2505 – 2504 

เปนหนังสือที่ผลิตโดยวัดทุงศรีเมืองเปนหลัก หนังสือระหวาง พ.ศ. 2518 – 2522 ตีพิมพข้ึนในบริบท

การซอมพระธาตุพนม และเปนครั้งแรกที่พระครูวิโรจนฯ ไดรับการนําเสนอจากหนังสือของราชการ 

หนังสือระหวาง พ.ศ. 2525 – 2529 เปนชวงที่พระครูวิโรจนฯ ไดรับการนําเสนอผานสถาบันทาง

การศึกษาในทองถ่ินของเมืองอุบลราชธานีที่จะมีตอเน่ืองเปนลําดับตอไป หนังสือระหวาง พ.ศ. 2530 

– 2539 เปนชวงเวลาที่มีหนังสือเกี่ยวกับพระครูวิโรจนฯ อยางหลากหลาย เน่ืองจากมีการตีพิมพ

หนังสือประวัติศาสตรอีสานของเติม วิภาคยพจนกิจ ออกมา และงานทางวิชาการอื่น ๆ ทั้งจาก

สวนกลาง และสวนทองถ่ิน หนังสือระหวาง พ.ศ. 2540 – 2549  มีการผลิตช้ินงานออกมามากมาย 

แตเน้ือหาไมไดแตกตางกันนัก และมีหนังสือที่นําเสนอขอมูลใหม ๆ เกี่ยวกับพระครูวิโรจนฯ ดวย การ

ที่มีหนังสืออกมามากเกี่ยวเน่ืองดวยบริบทกระแสการทองเที่ยวประเพณีแหเทียนพรรษาของ จังหวัด

อุบลราชธานี  

จากขอมูลดังกลาวน้ีพบวาหนังสือที่มีการตีพิมพเผยแพรเปนจํานวนมากที่สุดคือ หนังสือ

ระหวาง พ.ศ. 2540 – 2549 โดยมีจํานวนหนังสือเลมหลัก 4 เลม หนังสือเลมรอง 28 เลม ทั้งน้ีเพราะ

บริบทการตีพิมพหนังสือเกี่ยวกับพระครูวิโรจนฯ โดยสถาบันการศึกษา และราชการที่ตอเน่ือง อีกทั้ง

การฟนฟูประเพณีนกหัสดีลิงค และความรุงเรืองของประเพณีแหเทียนพรรษา ทําใหบทบาทของพระ

ครูวิโรจนฯในดานงานชางไดรับการยกยอง หนังสือที่ตีพิมพในชวงน้ีจึงมีจํานวนมากตามไปดวย 

ในสวนของการวิเคราะหเน้ือหาของหนังสือ หนังสือทั้งหกชวงเวลา ไดใหขอมูลประเด็นหลัก

อยูสามเรื่อง คือ การบูรณะพระธาตุพนม การนวกรรม (งานชาง) และวิทยาคม ซึ่งไดใหขอมูลที่

นาสนใจและอภิปรายขอมูลที่ไดจากเน้ือหาวา  การบูรณะพระธาตุพนมของพระครูวิโรจนฯ เปนเน้ือหา

ที่ไดรับการกลาวถึงบอยครั้งมาก เน่ืองจากเปนเรื่องของความเช่ือถือศรัทธาของคนทั้งสองฝงโขง พระ

ครูวิโรจนฯ คือผูมีบุญบารมีพอสมควรจึงสามารถทําได และความสามารถในงานชางของทานเปนสวน

ใหทานทําการบูรณะพระธาตุเปนผลสําเร็จ นอกจากน้ีการศึกษาขอมูลการบูรณะอยางละเอียดทําให

ทราบวาพระธาตุพนมไมไดถูกบูรณะเสร็จในเวลาแคสามเดือนดังที่เขาใจกัน แตใชเวลาในการบูรณะ

จริง ๆ อยางนอย 6 ป และไดรับความรวมมือจากหลายฝายทั้งพระภิกษุสงฆ ขาราชการ คฤหบดี 

ประชาชนทั้งสองฝงโขง 
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สวนงานดานการนวกรรม (งานชาง) เปนเน้ือหาที่มีการกลาวถึงทานมากที่สุดจนถึงปจจุบัน 

จากการยกยองทานเปนบรมครูชางศิลป จากการอภิปรายขอมูลพบวา สวนใหญจะนําเสนอกิจกรรมใน

ดานนวกรรมของทาน และมีการนําเสนอความเช่ียวชาญในฐานะ “นายชาง” ตลอดจนถึงสกุลชาง 

พระครูวิโรจนรัตโนบลอันเปนลูกศิษยสืบสานงานศิลปะของทานดวย 

ขณะที่ขอมูลสวนสุดทาย คือ วิทยาคม เปนเรื่องของความเช่ือที่ผูคนไดศรัทธาพระครูวิโรจนฯ 

ในฐานะพระคณาจารยเอก ผูมีอาคมเขมขลัง การอภิปรายแบงไดเปนสองดาน คือ วิทยาคมในการ

รักษาผูคน และการสรางวัตถุมงคล ซึ่งเปนสิ่งที่สรางความศรัทธาตอพระครูวิโรจนฯ มาอยางยาวนาน

จนถึงปจจุบัน 

กลาวโดยสรุป ขอมูลดานชวงเวลาทั้งหกชวงจะมีความสัพพันธกับบริบทเหตุการณทาง

ประวัติศาสตรที่สงผลใหมีการตีพิมพและนําเสนอเรื่องราวพระครูวิโรจนฯ ที่แตกตางกันหรือเปน

แนวทางเดียวกันในแตละชวงเวลา ขณะที่เน้ือหาของหนังสือไดใหประเด็นหลักสามเรื่อง ซึ่งก็คือ 

บทบาทสําคัญของพระครูวิโรจนฯ ที่มีตอประเด็นน้ัน ๆ  และผูคนใหความสําคัญยกยองเช่ือถือสืบ

มาถึงปจจุบัน หนังสือที่เกี่ยวของกับพระครูวิโรจนฯ จึงมีประโยชนในการสรางความเขาใจในเหตุการณ

ประวัติศาสตรไดอยางมีแงมุม และศึกษาอภิปรายตอยอดไปได 
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บทที่ 4  

สรุป  

 การศึกษาเรื่อง “สถานภาพความรูเกี่ยวกับพระครูวิโรจนรัตโนบล (รอด  นนฺตโร) พ.ศ. 2486 

– 2549” มีวัตถุประสงคในการสํารวจ และวิเคราะหองคความรูจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ

กับพระครูวิโรจนรัตโนบล ในชวงระยะเวลาต้ังแต ป พ.ศ. 2486 – 2549 ในฐานะที่พระครูวิโรจน          

รัตโนบล (รอด นนฺตโร) เปนพระภิกษุที่ไดรับการยกยอง และไดรับการเคารพศรัทธาเปนอยางสูงของ

เมืองอุบลราชธานี อีกทั้งหนังสือที่เกี่ยวของกับทานที่มีอยูพอสมควร ใหรายละเอียดตาง ๆอันนาสนใจ

ในประเด็นตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับประวัติศาสตรอุบลราชธานี  จึงไดประสงคจะศึกษาขอมูลเกี่ยวกับพระ

ครูวิโรจนรัตโนบลที่พบในเอกสารดังกลาว เพื่อนํามาศึกษาสถานภาพ และองคความรูเกี่ยวกับพระครู

วิโรจนรัตโนบล ระหวาง ป พ.ศ. 2486 – 2549  

 ผูศึกษาไดสํารวจเอกสารหนังสือที่เกี่ยวของกับพระครูวิโรจนฯ  3 ประเภท คือ หนังสือ 

งานวิจัย และบทความ จําแนกเน้ือหาหนังสือเปนหนังสือขอมูลหลัก และหนังสือขอมูลรอง (ดูเพิ่มเติม

ในภาคผนวก ก.) โดยหนังสือเลมหลักที่ใชในการวิเคราะหขอมูล มี 13 เลม  แบงชวงเวลาที่ศึกษา

ออกเปนหกชวงเวลา  เพื่อดูพัฒนาการของหนังสือ และเน้ือหาในระยะเวลาดังกลาว  ในการศึกษา

สถานภาพความรูเกี่ยวกับเกี่ยวกับพระครูวิโรจนรัตโนบลอยางละเอียด 

 ในการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของผูศึกษาไดสํารวจหนังสือขอมูลเทาที่พบเกี่ยวกับพระครู

วิโรจนฯ จํานวนหน่ึง ดังรายการหนังสือในภาคผนวก ก ผลการสํารวจพบวา  กลุมหนังสือดังกลาวจะ

ใหขอมูลเกี่ยวกับพระครูวิโรจนฯ ในประเด็นหลัก และประเด็นรอง  ทั้งที่เกี่ยวของโดยตรง และเปน

สวนประกอบ  โดยเฉลี่ยแลวมีการพิมพหนังสือทั้งหนังสือเลมหลัก และหนังสือเลมรอง ออกมาอยาง

ตอเน่ือง เฉลี่ยปละ 3 – 4 เลม โดยเฉพาะหลัง พ.ศ. 2530 หนังสือสวนใหญเปนหนังสือที่มีการตีพิมพ

ในทองถ่ิน เนนขอมูลดานชีวประวัติของพระครูวิโรจนฯ เปนหลัก แตก็ใหรายละเอียดเหตุการณตาง ๆ 

ที่เกี่ยวเน่ืองกับบริบทในการผลิตเอกสารน้ัน ๆ ดวย  

หนังสือในระยะแรก จะเปนการนําเสนอชีวประวัติของพระครูวิโรจนฯ ในงานที่จัดเปน

อนุสรณแกทาน คือ งานพระราชทานเพลิงศพ หรืองานฉลองเจดียบรรจุอัฐิธาตุของทาน และ

ผูดําเนินการหลักเปนกลุมศิษยานุศิษยทั้งที่เปนคฤหัสถ และบรรพชิต  ในระยะตอมาความสําคัญของ

พระครูวิโรจนฯ เปนที่ประจักษ โดยเฉพาะหลัง พ.ศ. 2500 เปนตนไปหนังสือจะไดรับการตีพิมพเปน

อยางมากเน่ืองดวยสะทอนเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดในชวงเวลาดังกลาวที่สําคัญ คือ การพัฒนาทองถ่ิน 

และแนวโนมของสถาบันราชการ ที่เริ่มใหความสําคัญกับ “ปราชญทองถ่ิน” ชีวประวัติของพระครู

วิโรจนฯ ไดรับการถายทอด และเผยแพรอยางกวางขวางในวาระตาง ๆ ซึ่งมีการพิมพหนังสือแจกอยู
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เสมอ และยังคงมีความสืบเน่ืองมาถึงปจจุบัน โดยเฉพาะสดมภหลักทางดานทองถ่ินวัฒนธรรมของ

เมืองอุบลราชธานีไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

เมื่อจําแนกตามปที่ตีพิมพแลว ผูศึกษาจึงไดแบงเวลาในการศึกษาออกเปนหกชวง และ

วิเคราะหองคความรูจากเน้ือหาของหนังสือ ผลที่ไดมีดังน้ี 

ตารางที่ 12  หนังสือเกี่ยวกบัพระครูวิโรจนรัตโนบล ทั้งหกชวงเวลา  

ลําดับ
ชวงเวลา 

หนังสือเลมหลักที่พบ สาระหลักของกลุมหนังสือ เหตุการณที่เกี่ยวของ 

พ.ศ. 2486 - 
2495 

ทาวฮุงหรือเจือง , 4 
ศาสนา 

นําเสนอชีวประวัติเปนหลัก ผานงานรําลึกถึง
พระครู วิ โ รจน รู ปแบบต าง  ๆ  โดย ผู ที่
เ ก่ี ย ว ข อ ง คื อ ก ลุ ม ศิ ษย า นุ ศิ ษย  แ ล ะ 
สหธรรมิกของพระครูวิโรจนฯ ตลอดจนเปน 
“ตนฉบับ” ของหนังสือชีวประวัติพระครู
วิโรจนฯ  

งานพระราชทานเพลิงศพพระครู
วิโรจนฯ ป พ.ศ. 2486 และงาน
ฉลองเจดียบรรจุอัฐิธาตุพระครู
วิโรจนฯ ณ วัดทุงศรีเมือง ป พ.ศ. 
2492 - 2493 

พ.ศ. 2505 - 
2514 

ประวัติเมือง
อุบลราชธานีและ
ประวัติวัดทุงศรีเมือง  

ชีวประวัติ และบทบาทของพระครูวิโรจนใน
ป ร ะ เ ด็ นต า ง  ๆ  เ ช น  วิ ท ย า คม  กา ร
ปฏิสังขรณพระธาตุพนม ผูที่มีบทบาทในการ
นําเสนอ พระสงฆของวัดทุงศรีเมือง  

งานทอดกฐินของอธิบดีกรมปาไม 
ป พ.ศ. 2513 ทําใหทางคณะสงฆ
ได สืบคนประวัติ วัดทุ งศรี เ มือง 
และอดีตเจาอาวาสเผยแพรอยาง
เปนระบบครั้งแรก 

พ.ศ. 2518 – 
2522 

อุบลราชธานี ประวัติ 
ประเพณี และบุคคล
สําคัญ  

ชีวประวัติ และเรื่องเลาเ ก่ียวกับพระครู
วิโรจนฯ เริ่มมีบทบาทของราชการในการ
ตีพิ มพห นั ง สื อ เป นครั้ ง แร ก  อ น่ึ งจ าก
เหตุการณพระธาตุพนมลม ขอมูลของพระ
ครูวิโรจนในดานความชํานาญในงานชาง 
และบทบาทสําคัญในการปฏิสังขรณพระ
ธาตุพนมในอดีต ไดรับการนําเสนอในวง
วิชาการอยางตอเน่ือง 

พ.ศ. 2518 พระธาตุพนมอันเปน
ศูนยรวมจิตใจของชนสองฝงโขง 
ถึงกาลพินาศ สรางความไมม่ันคง
ทางจิตใจเปนอยางยิ่ง รัฐบาลได
รีบ เ ร ง เ ข ามาบูรณะจนสํา เ ร็ จ 
ภายในสามป 

พ.ศ. 2525 – 
2529 

คนดีเมืองอุบล นําเสนอชีวประวัติ และความสําคัญในการ
บูรณะพระธาตุพนม ความชํานาญในงานชาง 
และวิทยาคมของพระครูวิโรจนฯ (คัดลอก
จา ก ห นั ง สื อ เ ล ม ห ลั ก เ ล ม สํ า คั ญ  คื อ 
ประวัติศาสตรอีสาน) โดยสถาบันราชภัฏมี
บทบาทในการนําเสนอขอมูล “ปราชญ
ทองถิ่น” อยางตอเน่ืองสืบจนถึงปจจุบัน 

ในชวงทศวรรษน้ี ไดมีการจัดงาน
สัมมนาทางประวัติศาสตรและ
วัฒนธรร มที่  สถ าบั นร าชภั ฏ 
อุบลราชธานีซ่ึงไดมีหนาที่ในการ
ดูแลรักษาศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 
เกิดความนิยมหา “อัตลักษณ” 
เดนประจําถิ่น กอนจะเขาสู วาระ 
“อุบล 200 ป”   

พ.ศ. 2530 – 
2539 

ประวัติศาสตรอีสาน               
อุรังคนิทาน ตํานาน
พระธาตุพนม 
(พิสดาร) 

ข อ มูล เ ก่ีย ว กับพระ ครู วิ โ รจน  มีความ
หลากหลายดาน เน่ืองจากมีหนังสือเฉพาะ
ทางดานเฉพาะทางที่เปนแนววิชาการ เชน 
ประวัติศาสตร และศิลปะ  

วาระสําคัญในชวงเวลาน้ีคือ การ
ฉลองอุบลราชธานี 200 ป ในป 
พ.ศ. 2535 ซ่ึงสรางความตื่นตัวใน
ดานทองถิ่นของอุบลฯ อีกทั้งใน
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 จิตรกรรมฝาผนัง
อีสาน และ
อุบลราชธานี 200 ป  

บทบาทดาน “นายชางใหญ และครูชางคน
สําคัญของภาคอีสาน” ของทานไดรับการ
เผยแพร อย าง กว าง ไ กล จ ากห นั ง สื อ 
จิตรกรรมฝาผนังอีสาน 
อี ก ทั้ ง ข อ มู ล ชี ว ป ร ะ วั ติ ข อ ง ท า น ใ น
ประวัติศาสตรอีสาน และอุรังคนิทานถือเปน
ตนฉบับขอชุดขอมูลเก่ียวกับพระครูวิโรจนฯ 
เน่ืองจากเปนหนังสือที่ เคยมีการตีพิมพ
มาแลว อีกทั้งใชในวงวิชาการประวัติศาสตร 
และดานความเชื่อความศรัทธาของวัดพระ
ธาตุพนม   

ระยะไลเ ล่ียสถาบันการศึกษาที่
สํ าคัญ  เชน  ม .ขอนแกน  เ ริ่ ม
โครงการเก็บขอมูลศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่นอีสาน ดังเชน โครงการ
สํารวจจิตรกรรมฝาผนังอีสานของ
ไพโรจนสโมสร เปนตน  

พ.ศ. 2540 - 
2549 

สารานุกรมวัฒนธรรม
ไทย ภาคอีสาน เลม 
12 , ประวัติวัดทุงศรี
เ มื อ ง  อ . เ มื อ ง จ .
อุบลราชธานี , ยอด   
นิยมที่ อุบลราชธานีฯ 
และประทีปธรรมแหง
แมมูล 

นําเสนอชีวประวัติฉบับ “เดิม ๆ” อยาง
ตอเน่ือง แตก็มีองคความรูใหม ๆ เชน ขอมูล
จากบุคคลรวมสมัยพระครูวิโรจนฯ อยาง
พระค รู ใบฎี กา สั งข  และพระมหาคูณ 
ความสัมพันธของพระครูวิโรจนฯ กับกลุมวัด
ตาง ๆ เชน วัดปากนํ้าบุงสระพัง เปนตน 
และยังแสดงถึงความสําคัญของสถาบันราช
ภัฏในการนําเสนอขอมูลเก่ียวกับพระครู
วิโรจนฯ ผานสารานุกรม  

การมรณภาพของพระเถระผูใหญ
ระดับจังหวัด ในป พ.ศ . 2548 
นํามาสูการรื้อฟนประเพณีทําศพ
แบบโบราณในการขึ้นนกหัสดีลิงค 
ประกอบกับความสําคัญของใน
ฐานะ “บรมครูชางศิลป”ของพระ
ครูวิโรจนฯ ทําใหทานไดปรากฏ
บทบาทอีกครั้ง ทั้งในดานปราชญ
เมืองอุบล และความชอบธรรมใน
การจัดพิธีกรรม เชนเดียวกับ พระ
มหาเถระเชน พระครูวิโรจนฯ ใน
อดีต  

ที่มา : ปกรณ  ปุกหุต นักศึกษาหลกัสูตรสาขาวิชาประวัติศาสตร คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี  

จากตารางจะเห็นไดวาหนังสือทั้งหกชวงเวลา ไดรับการตีพิมพ หรือนําเสนอ ตามบริบท

เหตุการณที่แวดลอมเกี่ยวของ เชน ชวงป พ.ศ. 2486 – 2495 จะเนนบริบทงานที่เกี่ยวของกับพระครู

วิโรจนฯ ไดแกงานพระราชทานเพลิงศพเปนตน เมื่อประมวลดูพบวาหนังสือที่มีการตีพิมพเผยแพรเปน

จํานวนมากทีสุ่ด คือ หนังสือระหวาง พ.ศ. 2540 – 2549 โดยมีจํานวนหนังสือเลมหลัก 4 เลม หนังสือ

เลมรอง 28 เลม ทั้งน้ีเพราะบริบทการตีพิมพหนังสือเกี่ยวกับพระครูวิโรจนฯ โดยสถาบันการศึกษา 

และราชการที่ตอเน่ือง อีกทั้งการฟนฟูประเพณีนกหัสดีลิงค ในชวงป พ.ศ. 2548 และความรุงเรืองของ

ประเพณีแหเทียนพรรษาต้ังแต พ.ศ. 2530 ทําใหบทบาทของพระครูวิโรจนฯ ในดานงานชางไดรับการ

ยกยอง หนังสือที่ตีพิมพในชวงน้ีจึงมีจํานวนมากตามไปดวย 

เมื่อศึกษาเน้ือหาที่ปรากฏในหนังสือทั้งเลมหลัก และเลมรอง  โดยการวิเคราะหขอมูลจาก

เน้ือหาของหนังสือ พบวาเน้ือหาสามารถจําแนกประเด็นหลักของขอมูลที่เกี่ยวกับพระครูวิโรจนฯ เปน 
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สามกลุม คือ การบูรณะพระธาตุพนม การนวกรรม (งานชาง) และวิทยาคม ซึ่งเน้ือหาทั้งสามได

รวบรวมและจําแนกไดดัง ตารางดานลาง 

ตารางที่ 13 สาระประเด็นหลักจากเน้ือหาในหนังสือเกี่ยวกับพระครูวิโรจนรัตโนบล 

เนื้อหาหลัก สาระประเด็นหลักที่พบ  
การบูรณะพระธาตุพนม 1) วิธีการบูรณะพระธาตุพนมของพระครูวิโรจนฯ เปนเรื่องที่เก่ียวกับ

ทักษะความชํานาญในการชาง และเรื่องของ “บารมี”  
2) มูลเหตุการบูรณะพระธาตุเริ่มจากคณะสงฆ และชาวบาน เปนเรื่อง

ของ “ศรัทธา” แมในตอนแรกจะเกิดปญหา แตดวยความเมตตา จึง
แกปญหาลุลวง และ “เทวดา” ชวยอีกดวย  

3) การแกปญหาผีบุญ ดวยกุศโลบายที่แยบยล 
4) การซอมพระธาตุพนมเปนการปฏิสังขรณที่ยาวนาน ไมไดส้ันเหมือน

ที่เขาใจกัน วาแคสามเดือน แตความจริงกินระยะเวลาหลายป  
5) รายละเอียดในการซอม ทั้งเวลา สถานการณแวดลอม มีความ

แตกตางกัน ในการนําเสนอทั้งที่มาของขอมูลควรมาจากแหลง
เดียวกัน  

6) พระครูวิโรจนรัตโนบล ไดรับการยกยองเปนอยางมาก จากความ
เสียสละอันสูงสงในการบูรณะพระธาตุ  

 
การนวกรรม 1) ความชํานาญในงานชางของทานมาจากสํานักวัดทุงศรีเมือง และ

สํานักราชบรรเทา อันเปนแนวความคิดมาจากสวนกลางที่กรุงเทพฯ 
และมีการผสมผสานทั้งแบบทองถิ่น และสวนกลาง  

2) เนนการซอมของเกา เสริมของใหม และอนุรักษ  
3) ผลงานการซอมปฏิสังขรณ และสรางเสริมที่พบจากเอกสาร มีราว ๆ 

24 แหง  
4) ภูมิปญญาในการผลิต “ปูน” และสรางรายไดใหแกชุมชน  
5) “ครูชาง” ที่มีลูกศิษยมากมายสรางผลงานอันเปนที่ประจักษใน

ทางดานศิลปะ เชน คําหมา แสงงาม โพธ์ิ สงศรี หลวงชาญอักษร 
เปนตน ซ่ึงลวนแตเปน “สกุลชางพระครูวิโรจนรัตโนบล ทั้งชางพระ 
และชางฆราวาส 

6) ผลงานการชางที่โดดเดน ไดแก พระพุทธสัพพัญูเจา วัดสุปฏนา
ราม การซอมพระเหลาเทพนิมิต อ.พนา เปนตน  

7) พระพุทธรูปที่ทานซอมปฏิสังขรณหลายองค ไดรับอิทธิพลจากพระ
เหลาเทพนิมิต 

8) การเชื่อมโยงบทบาทของพระครูวิโรจนใน “ฐานะ” ครูชาง ไปสู
ปรมาจารยชางเทียน ทั้งที่ที่อาจไมเคยแกะเทียนดวยซํ้า แตกระแส
การทองเที่ยวไดสงเสริมเปนอยางดี  

วิทยาคม  1) พระครูวิโรจนฯ ไดรับการยอมรับวาเปนผูมีอาคมขลัง นาเล่ือมใส 
2) ทานใช วิทยาคมไปในการสงเคราะหผู อ่ืน จึงไดรับความเคารพ

เล่ือมใสเปนอยางยิ่ง 
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3) ลักษณะนิสัยของทานเอ้ือตอการเปนผูใชวิทยาคม สงเคราะหผูอ่ืน 
ดังสมญานาม “ญาทานดีโลด”  

4) จากขอมูลมีวัตถุมงคลทานสราง อยูประมาณ 8 ประเภท  
5) การสรางเหรียญเปนผลพวงมากจากกิตติคุณของทานในการซอม

พระธาตุพนม และขาราชการกับทหารในเวลาน้ันรวมมือกันสราง
เพื่อใหเกิด “ขวัญกําลังใจ” ในกรณีพิพาทอินโดจีน   

ที่มาของตาราง : ปกรณ  ปุกหุต นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาประวัติศาสตร คณะศิลปศาสตร 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

จากตารางจะเห็นไดวา การบูรณะพระธาตุพนม เปนเน้ือหาที่ไดรับการเอย หรือไดรับการเนน

เปนอยางมาก เน่ืองจากเปนภารกิจหลักของทานพระครูวิโรจนฯ ในชวงอายุขัยของทาน ที่สามารถทํา

สําเร็จดวยบารมี และความชํานาญในงานชาง สรางความเคารพศรัทธาทานเปนอยางมากตอ

พุทธศาสนิกชนทั้งสองฝงโขง ขอมูลที่ไดจะเปนเรื่องมูลเหตุการบูรณะ วิธีการบูรณะ ผูรวมสนับสนุน 

และเหตุการณเวลาที่ใชในการบูรณะ 

การนวกรรม (งานชาง) เปนเน้ือหาที่ไดรับการกลาวถึงมากที่สุด เน่ืองจากเปนความชํานาญ

โดยตรงของทาน โดยนําเสนอในเรื่องหลัก ๆ ไดแก ความชํานาญในฐานะ “นายชาง” กิจกรรม

ผลงานนวกรรม วิธีการบูรณะปฏิสังขรณวัดวาอารามตาง ๆ และลูกศิษยที่สืบทอดวิชาชาง เปนสาย

สกุลชางของทาน 

วิทยาคม เปนเน้ือหาที่ไดรับการถึงอยูเสมอ ในรูปแบบการบอกเลา หรือ มุขปาฐะ อยางไรก็

ตาม หนังสือไดใหขอมูลเปนจํานวนมากในเรื่องเกี่ยวกับวิทยาคม โดยแบงเปนสองดาน  คือ วิทยาคม

ในการรักษาและผูคน กับการสรางวัตถุมงคล โดยเฉพาะเหรียญรูปเหมือนทานมีความเกี่ยวของกับ

สงครามอินโดจีนโดยตรง ซึ่งเรื่องวิทยาคมน้ีจะมีความสัมพันธกันกับอุปนิสัยของตัวทานที่มีความ

เมตตาตอผูคนเทาเทียมกัน 

ประเด็นที่ไดจากการศึกษาน้ี  จึงนาจะมีประโยชนในการนํามาใชประกอบการศึกษา

เหตุการณตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในชวงเวลาตาง ๆ ไดเปนอยางดี เชนเรื่องการบูรณะพระธาตุพนม นอกจาก

เปนขอมูลที่แสดงถึงโลกทัศนของการทํางานชางในสมัยกอนแลว ยังจะไดเห็นความชาญฉลาดพระ

เถระในการแกปญหาอุปสรรคตาง ๆอีกดวย  

 ขอมูลสถานภาพความรูที่ไดจากการศึกษาน้ี จึงแสดงถึงชวงเวลา และเหตุการณที่มีผลตอการ

ตีพิมพ และนําเสนอหนังสือเกี่ยวกับพระครูวิโรจนรัตโนบลในชวงเวลาตาง ๆ  และองคความรูที่ไดจาก

ขอมูลที่นําเสนอแตละชวงเวลา ไดใหประโยชนในการศึกษาประวัติศาสตรเมืองอุบลราชธานีใน

ชวงเวลาตาง ๆ ที่มีความสัมพันธกันกับเวลาทางประวัติศาสตรน้ัน ๆ ทั้งน้ีผูศึกษาไดรับขอคิดเห็น และ

บริบททางประวัติศาสตรจากการศึกษาวิชาประวัติศาสตรอุบลราชธานี และวิชาประวัติศาสตรทองถ่ิน
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ที่ทําใหผูศึกษาเห็นวาขอมูลหลักฐานทางประวัติศาสตรของทองถ่ิน โดยเฉพาะของเมืองอุบลราชธานี

เองมีความสําคัญ และเช่ือมโยงเปนสวนหน่ึงของประวัติศาสตรไทย และประวัติศาสตรสากล อน่ึงคง

จะเปนประโยชนย่ิงข้ึนหากมีการศึกษาในประเด็นตาง ๆ ของพระครูวิโรจนฯ ในลําดับตอไป เชน 

ประเด็นในเรื่องของชางเมืองอุบลสายสกุลชางพระครูวิโรจนฯ  การบูรณะพระธาตุพนมในสมัยของ

พระครูวิโรจนฯ   ความเช่ือถือในดานวัตถุมงคลของทาน หลักฐานภาพที่สามารถเช่ือมโยงกับขอมูล

ขางตน เปนตน  ตลอดจนนําเสนอพระครูวิโรจนฯ ในบริบทปจจุบัน ไมวาจะเปนดานอิทธิปาฏิหาริย 

หรือในการใชเปนสวนหน่ึงของรางวัลในสภาบันการศึกษา เชน รางวัล “รัตโนบล”ของมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี  ซึ่งยังเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของพระครูวิโรจนรัตโนบล (รอด นนฺตโร) ใน

ดานความศรัทธาในจริยาวัตร และปฏิปทาของทานมาอยางมั่นคง และยาวนานสําหรับ “เมืองดอกบัว

งาม” แหงน้ี  
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สม สุมโน, พระมหา. ประมวลภาพประวัติศาสตรพระธาตุพนม และภาพโบราณวัตถุคามหาศาลใน

 กรุพระธาตุพนม. กรุงเทพฯ : บริษัท จูน พับลิชช่ิง จํากัด, 2522. 
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สมศรี ชัยวณิชยา.  เอกสารประกอบการสอน วิชา 1432 324 ประวัติศาสตรอุบลราชธานี. 

 อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2556. 

สรศัลย แพงสภา. สงครามอินโดจีน ไทยรบฝรั่งเศส พ.ศ. 2483.  กรุงเทพฯ : สารคดี, 2545. 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี. อุบลราชธานี ประวัติ ประเพณี และบุคคลสําคัญ. ม.ป.ท., 

 2520.  

สิน ศรีภา. ประวัติวัดวาศาสนาเมืองอุบลฯ พิมพเปนธรรมบรรณาการ ในงานทอดกฐินทานอธิบดี

 กรมปาไมและผาปาสามัคคี ทอด ณ วัดทุงศรีเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ 1 พฤศจิกายน 2513. 

 อุบลราชธานี : โรงพิมพศิริธรรม, 2513. 

สิลา วีระวงส. ประวัติศาสตรลาว.  พิมพครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ : มติชน, 2540. 

สิริรัตนานุยุต, พระครู. ความสัมพันธระหวางวัดสระเกศราชวรมหาวิหารกับวัดทุงศรีเมือง และ 

 วัดวารินทราราม. อุบลราชธานี : หจก.อุบลกิจออฟเซทการพิมพ, 2548. 

สุรชัย ศรีใส. จิตรกรรมฝาผนังหอพระพุทธบาท วัดทุงศรีเมือง. อุบลราชธานี : วิทยาการพิมพ, 

 2555. 

สุรชัย  ศรีใส และอํานวย วรพงศธร. หอไตรวัดทุงศรีเมือง.  อุบลราชธานี : ฝายเทคโนโลยีทาง

 การศึกษา สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2554. 

สุริยา โชคสวัสด์ิ.  วัดหลวง  อุบลราชธานี.  อุบลราชธานี : โรงพิมพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 

 2550. 

วัดเลียบ. กนฺตสีลมหาเถรานุสรณ.  กรุงเทพฯ : มติชน, 2554. 

อเนก  นาวิกมูล. พระอุบาลีคุณูปมาจารย  สิริจนฺโท  (จันทร)  นักปราชญจากแดนอีสาน.

 กรุงเทพฯ :  แสงดาว, 2550. 

อําพล  เจน.  ยอดนิยมท่ีอุบลราชธานี “ดี ดี ดี ดีโลด” พระครูวิโรจนรัตโนบล วัดทุงศรีเมือง 

 อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ผูบูรณปฏิสังขรณพระธาตุพนม คนท่ี 4.  อุบลราชธานี : 

 โรงพิมพศิริธรรมออฟเซ็ท, 2548. 

 

 



105 
 

บทความในวารสาร 

ไพบูลย สุวรรณกูฏ,  "ธาตุพนม  ทรากพัง ศรัทธาอันมีชีวิต,"  เมืองโบราณ ฉบับพิเศษ พระธาตุพนม.  

 (2518) : 163 – 178. 

วิทยานิพนธ และงานวิจัย 

กิติรัตน  สีหบัณฑ. “การรวมคณะสงฆอีสานเขากับคณะสงฆไทย พ.ศ. 2434- พ.ศ. 2468.”  

 วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2533. 

ยุทธนาวรากร  แสงอราม.  พ้ืนถ่ินอีสานในงานจิตรกรรมฝาผนังวัดทุงศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี.  

 วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย 

  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551.  

สมศรี   ชัยวณิชยา ,  อ ภินันท   สง เคราะห  และวิ ชุลดา  พิ ไลพันธ .  “สถานภาพความรู
 ประวัติศาสตรเมืองอุบลราชธานี,”. รายงานวิจัยเงินอุดหนุนเงินรายไดคณะศิลปศาสตร 
 ประจําปงบประมาณ 2550 คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2550.  
 
สมศรี ชัยวณิชยา และคณะ. “รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของเมือง
 อุบลราชธานี ระหวาง พ.ศ. 2435 – 2520,”. โครงการวิจัยทุนอุดหนุนการวิจัยสํานัก
 งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2556. 
 
เอกสารอ่ืน ๆ  

“พระราชทานสัญญาบัตรพระสงฆฝายไทยแลฝายจีน.”  ราชกิจจานุเบกษา  เลมที่ 21, ตอน 40 

  (1 มกราคม 2447) : 724 – 725. 

เว็บไซต  

ภูษณิศา นวลสกุล. "รายช่ือผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับรางวัลรัตโนบล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ," 

 www.ubu.ac.th/web/files_up/04f2012051814315825.pdf.  20 สิงหาคม, 2557. 
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ภาคผนวก ก 

ตารางเอกสารที่เกี่ยวของกับพระครูวิโรจนรัตโนบล  ระหวาง ป พ.ศ. 2486 - 2549 
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ภาคผนวก ก 

หนังสือ  และงานวิจัย  ระหวางป พ.ศ. 2486 – 2549 

แมวาจะเริ่มมีการตีพิมพหนังสือหลังงานฌาปนกิจศพของพระครูวิโรจนฯ  แตไดมีเอกสารบางสวนที่

ปรากฏต้ังแตทานยังไมมรณภาพ  ดังจะกลาวตอไปน้ี เอกสารที่เกี่ยวของกับพระครูวิโรจน  รัตโนบล  ที่มีการ

ตีพิมพ  และยังไมไดรับการตีพิมพกอน พ.ศ. 2486 ไดแก บาญชีพระสงฆที่สมควรไดรับพระราชทานสัญญา

บัตร ศก 123  ( 4 พ.ย. 2447) พระราชทานสัญญาบัตรพระสงฆฝายไทยและฝายจีนญวน ใน ราชกิจจา

นุเบกษา วันที่ 1 มกราคม  ร.ศ. 123 เลม 21 หนา 724  เอกสารใบบอกวัดธาตุพนม  เมืองอุบลราชธานี (สม

เด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เขียนเมื่อ 27 ก.พ. 2449  หลังไดรับลิขิตแจงการซอมพระธาตุพนมของ

พระครูวิโรจนฯ)   จารึกการซอมพระธาตุพนม (พ.ศ.  2444)  และหนังสือที่ระลึกในงานผูกพัทธสีมาและ

ฉลองพระอุโบสถ วัดสุปฏนารามวรวิหาร จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2479 

ตารางท่ี 1  รายชื่อหนังสือท่ีเก่ียวของกับพระครูวิโรจนรัตโนบล  

ลําดับ
ที่ 

ปที่
เผยแพร 

ผูเขียน/ผูวิจัย/ผู
รวบรวม 

ชื่อหนังสือ และงานวิจัย แหลงพิมพ 

1. 2486 สมเด็จพระมหาวีรวงศ   
(ติสฺโส  อวน) 
 

หนังสือเรื่อง ทาวฮุงหรือเจือง สมเด็ดพระ
มหาวีรวงส  สังคนายก  พิมพเปนที่ระลึก  
ไนงานพระราชทานเพลิงสพ พระสาสนดิลก 
(ชิตเสโน  เสน)  พระครูวิโรจน   (นนฺตโร  
รอด)  และไนงานชาปนะกิจสพ  พระมหา
รัตน  รฏฐปาโล  กับ พระอาจารยเสาร  กนฺต
สีโล  ที่ จังหวัดอุบลราชธานี  10 – 16 เม

สายน  86
150

 

กรุงเทพฯ : 
โรงพิมพมิตรไทย 

2. 2486 คณะสิสยานุสิส สมบัติเสตถี คณะสิสสานุสิส  พิมพอุทิสบูชา
คุนานุคุน  ไนงานพระราชทานเพลิงศพ  เจา   
คุนพระสาสนดิลก  พระครูวิโรจนรัตโนบล 
และไนงานชาปนะกิจสพ  พระมหารัตน  กับ
พระอาจารยเสาร  อุบลราชธานี  2486 

กรุงเทพฯ :                 
โรงพิมพกรมแผนที่ 

3. 2493 บุญชู  เจนพนัส ราชกิจจานุเบกษา  ฉบับจดหมายเหตุ     
พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส  พระราชพิธี
บรมราชาภิเษก  และพระราชพิธีเฉลิมพระ 
ราชมณเทียร  พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

กรุงเทพฯ :                     
โรงพิมพบํารุงนุกูลกิจ 

                                                             
150 ผูศึกษาใชตามตนฉบับ  ซ่ึงเปนลักษณะการเขียนแบบอักขรวิธีสมัยรัฐบาลของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม 

ที่ประกาศใชภาษาไทยแบบใหม ตั้งแตวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2485  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน แถมสุข  นุมนนท, 
เมืองไทยสมัยสงครามโลกคร้ังที่สอง, (กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2521), หนา 54 – 62. 
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มหาภูมิพลอดุลยเดช  สยามินทราธิราช 
4. 2493 พระมหาปรีชา  

ปริฺญาโณ 
4 ศาสนา คณะเจาภาพพิมพแจกในงาน
ฉลองเจดีย  พระครูวิโรจนรัตโนบล  อดีต
เจาคณะจังหวัดอุบลราชธานี  วันที่ 29 – 30 
เมษายน 1 พฤษภาคม  2493 ณ วัดทุงศรี
เมือง  อําเภอเมืองอุบล จังหวัดอุบลราชธานี 

กรุงเทพฯ : 
โรงพิมพศาสนศึกษา 

5. 2495 
(พิมพ
ครั้งแรก) 

ปรีชา พิณทอง ประเพณีโบราณไทยอีสาน อุบลราชธานี :            
โรงพิมพศิริธรรม          
ออฟเซท 

6. 2505 เติมใจ  สิงหัษฐิต จังหวัดอุบลราชธานี  ในสมัยพระเจาบรม
วงศเธอ  กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค  ทรง
ดํารงศตําแหนงขาหลวงตางพระองค  เน่ือง
ในงานพระราชทานเพลิงศพ  หมอมบุญยืน  
ชุมพล  ณ  อยุธยา  ณ                                 
เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม                                
วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2505 

ไมปรากฏเมือง และ
สถานที่พิมพ                 
(เอกสารอัดสําเนา) 

7. 2512 สมเด็จพระเจาบรมวงศ
เธอ  กรมพระยาดํารง
ราชานุภาพ 

เรื่องเที่ยวที่ตาง ๆ  ภาคที่ 4  วาดวยเที่ยว
มณฑลนครราชสีมา  มณฑลอุดร  และ
มณฑลรอยเอ็ด  พิมพเปนอนุสรณในงาน
พระราชทานเพลิงศพ  รองอํามาตยเอก 
หลวงพิทักษพนมเขตร  (สีห  จันทรสาขา)  
ณ เมรุ วัดศิลาวิ เวก  อําเภอมุกดาหาร  
จั ง ห วั ด น ค ร พ น ม   วั น อ า ทิ ต ย ที่  1 8 
พฤษภาคม  พุทธศักราช 2512 
 

กรุงเทพฯ :            
โรงพิมพอรุณการพิมพ 

8. 2513 สิน  ศรีภา ประวัติวัดวาศาสนาเมืองอุบลฯ อุบลราชธานี :            
โรงพิมพศิริธรรม 

9. 2513 พระมหากมลรัตน        
นนทฺสิริ 

ประวัติเมืองอุบลราชธานี และประวัติวัดทุง
ศรีเมือง 

กรุงเทพฯ :                
กรุงสยามการพิมพ 

10. 2514 พระเทอดธรรม 
อคฺคธมฺโม และคณะ 

นวกานุสรณ  2514 อุบลราชธานี ผดุงสาร – อีสาณการ
พิมพ  

11. 2520 สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอุบลราชธานี 

อุบลราชธานี ประวัติ ประเพณี และบุคคล
สําคัญ 

ไมปรากฏเมือง และ
สถานที่พิมพ 

12. 2522 คณะกรรมการ
ดําเนินงานบรรจุพระ
บรมสารีริกธาตุในองค
พระธาตุพนม 

จดหมายเหตุการณบูรณปฏิสังขรณองคพระ
ธาตุพนม ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร 
อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม พ.ศ. 2518 
– 2522  

กรุงเทพฯ :                 
กรมศิลปากร 

13. 2522 พระมหาสม  สุมโน ประมวลภาพประวัติศาสตรพระธาตุพนม กรุงเทพฯ :                 
จูน พับลิชชิ่ง 
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14. 2522 คณะสงฆวัดวารินทรา
ราม 

ประวัติยอ เจาอาวาส วัดวารินทราราม  
กาพยกลอนตาง ๆ เปนภาษาอิสาน และมาร
ศาสนา 

อุบลราชธานี :               
สุเทพการพิมพ 

15. 2525 พระราชรัตโนบล สมโภชยกชอฟาวิหารศรีเมือง วัดทุงศรีเมือง 
อุบลราชธานี  ยกชอฟาวิหารศรีเมือง  โดย
เจาพระคุณสมเด็จ  พระอริยวงศาคตญาณ  
สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก  
วาสนมหาเถระ  วัดราชบพิธ  13 พฤษภาคม
2525 

อุบลราชธานี :            
โรงพิมพศิริธรรม 

16. 2525 พระกิตติญาณโสภณ อนุสรณทําบุญอายุครบ  80 ป พระเทพ
มงคลเมธี ( ก่ิง  มหปฺผโล)  12  มีนาคม 
2525 

กรุงเทพฯ :                  
ประยูรวงศ 

17. 2527 คนึงนิตย   จันทบุตร  
(บก.) 

คนดีเมืองอุบล อุบลราชธานี :                
ศูนยวัฒนธรรมจังหวัด
อุบลราชธานี วิทยาลัย
ครูอุบลราชธานี 

18. 2527 ระลึก ธานี บานชีทวน  พิมพเปนที่ระลึกในงานยกชอฟา
อุโบสถ  และตัดลูกนิมิต  วัดธาตุสวนตาล  
ตําบลชีทวน  อําเภอเขื่ อง ใน  จังห วัด
อุบลราชธานี 6 – 7 – 8 เมษายน  2527 

อุบลราชธานี :                
รุงศิลปการพิมพ 

19. 2529 พระครูพินิตพนารักษ ประวัติพระเหลาเทพนิมิต ไมปรากฏเมือง และ
สถานที่พิมพ 

20. 2529 ปรีชา พิณทอง ทาวฮุงหรือเจือง อุบลราชธานี :            
โรงพิมพศิริธรรม 

21. 2530 
(2513 
พิมพครั้ง
แรก) 
          

เติม  วิภาคยพจนกิจ ประวัติศาสตรอีสาน                                         
( ชื่อเดิม คือ สองฝงโขง) 

กรุงเทพฯ :              
มูลนิธิโครงการตํารา
สังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร 

22. 2530 
 

พระราชรัตโนบล ประวัติเมืองอุบลราชธานี สํานวนอิสานคัด
จากใบลาน พิมพบรรณาการ  งานกุศล
สมโภชอายุ 6 รอบ พระราชรัตโนบล  เจา
คณะจังหวัดอุบลราชธานี 6 พฤศจิกายน 
2530 
 

อุบลราชธานี :             
โรงพิมพศิริธรรม 

23. 2530  
(พิมพ
ครั้งแรก 
พ.ศ. 
2491)  

พระธรรมราชานุวัตร อุรังคนิทาน ตํานานพระธาตุพนม (พิสดาร) กรุงเทพฯ :                       
เทพรัตนการพิมพ 
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24. 2532 ไพโรจน  สโมสร จิตรกรรมฝาผนังอีสาน กรุงเทพฯ :                   
ศูนยวัฒนธรรมอีสาน 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

25. 2533 บุญเลิศ สดสุชาต ิ อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ ดร.คําหมา  
แสงงาม  ศิลปนแหงชาติ สาขาทัศนศิลป 
(การปนแกะสลัก)  

ไมปรากฏสถานที่ และ
เมืองที่พิมพ 

26. 2533 พระมหาพรหมา   
ญาณจารี 

วัดพลแพน  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  พิมพ
เปนบรรณาการ  เ น่ืองในงานผูกสีมา ฝง
ลูกนิมิต  วัดพลแพน  ตําบลในเมือง เขต 3  
อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  วันที่ 2-3-
3-4 มีนาคม พ.ศ. 2533 

อุบลราชธานี :             
โรงพิมพศิริธรรม          
ออฟเซ็ท 
 

27. 2535 คณาจารยศูนย
การศึกษา นอก
โรงเรียนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
อุบลราชธานี (ศน.อ.) 
 

อุบลราชธานี  200 ป กรุงเทพฯ :                     
หจก. โรงพิมพ             
ชวนพิมพ 

28. 2535 พระราชรัตโนบล ประวัติอุบลราชธานี  ประวัติวัดทุงศรีเมือง อุบลราชธานี :                
วิทยาออฟเซทการ
พิมพ 

29. 2536 วิโรฒ  ศรีสุโร สิมอีสาน กรุงเทพฯ :                
มูลนิธิโตโยตา 

30. 2536 คณะสงฆอุบลราชธานี อ นุ ส ร ณ  ต อ น รั บ พ ร ะ ธ ร ร ม เ ส น า นี 
(ก่ิง มหปฺผลมหาเถร) 15 ธันวาคม  2536 

อุบลราชธานี : 
วิทยาการพิมพออฟ
เซท 

31. 2536 คณะกรรมการจัดงาน ที่ระลึก  ในมงคลสมัยรับพระราชทาน และ
สมโภชสมณศักดิ์  พระธรรมเสนานี                   
(ก่ิง  มหปฺผลมหาเถร)  วัดมณีวนาราม  
อุบลราชธานี  2536 

ไมปรากฏเมืองที่พิมพ : 
จี.เอ กราฟกอารต 

32. 2537 
(พิมพ
ครั้งที่  1 
พ.ศ. 
2498) 

พระเทพรัตนโมลี ประวัติยอพระธาตุพนม ไมปรากฏเมือง และ
สถานที่ที่ตีพิมพ 

33. 
 

2538 สมเด็จฯกรมพระยา
ดํารงราชานุภาพ 

จดหมายเหตุ  เสด็จตรวจราชการมณฑล
นครราชสีมา  มณฑลอุดร  และมณฑล
รอยเอ็ด  ของ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงรา
ชานุภาพ  พิมพเ น่ืองในวโรกาสคลายวัน
ประสูติ  21 มิถุนายน  2538 

กรุงเทพฯ :                 
วัชรินทรการพิมพ 

34. 2538 ก ร ร ม ก า ร จั ด ทํ า
หนังสือ  “ก่ิงธรรม” 

ก่ิงธรรม  โดยเสด็จพระราชกุศล  ในการออก
เมรุพระราชทานเพลิงศพ  พระธรรมเสนานี  

กรุงเทพฯ :               
โรงพิมพชวนพิมพ 
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(ก่ิง  มหปฺผลเถร)  ณ  เมรุวัดมณีวนาราม  
ในเมือง  อุบลราชธานี 15 ธันวาคม  2538 

35. 
 

2539 วิโรฒ ศรีสุโร ธาตุอีสาน กรุงเทพฯ :               
มูลนิธิโตโยตา 

36. 
 

2540 สิลา  วีระวงส ประวัติศาสตรลาว กรุงเทพฯ : มติชน 

37. 
 

2540 วิโรฒ  ศรีสุโร สถาปตยกรรมอีสาน “หลากภูมิธรรม  นฤมิต
กรรมอีสาน” 

ขอนแกน :                    
คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

38. 
 

2540 คณะผู จัดทําหนังสือ
ประวัติธรรมัสสวนะ
สามัคค ี

ป ร ะ วั ติ ธ ร ร มั สส วนะ สา มั ค คี  จั ง ห วั ด
อุบลราชธานี 11  ตุลาคม 2540 

อุบลราชธานี :            
โรงพิมพผดุงสาร  

39. 2541 สมพิศ  จิตตรง         
และคณะ 

คนดีศรี อุบล (ที่ ระ ลึกในการ จัดงานวัน 
“พระประทุมวรราชสุริยวงศ (เจาคําผง)” 
10  พฤศจิกายน 2541 

อุบลราชธานี :            
หจก. อุบลยงสวัสดิ์
ออฟเซท 

40. 2542 คนึงนิตย  จันทบุตร ,  
ธวัช ปุณโณทก  

สารานุกรมวัฒนธรรมไทย  ภาคอีสาน  เลม 
5  จัดพิมพเ น่ืองในพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 
2542 

กรุงเทพฯ :         
มูลนิธิสารานุกรม
วัฒนธรรมไทย 
ธนาคารไทยพาณิชย 

41. 2542 คนึงนิตย จันทบุตร สารานุกรมวัฒนธรรมไทย  ภาคอีสาน  เลม 
12  จัดพิมพเน่ืองในพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 
2542 

กรุงเทพฯ :         
มูลนิธิสารานุกรม
วัฒนธรรมไทย 
ธนาคารไทยพาณิชย 

42. 2543 คณะกรรมการจัดทํา
หนังสือวิชาการ  เพื่อ
เ ป น ที่ ร ะ ลึ ก ใ น ง า น
ป ร ะ เ พ ณี แ ห เ ที ย น
พ ร ร ษ า   จั ง ห วั ด
อุบลราชธานี 

บัวงาม  นามอุบล  ยลเทียนพรรษา อุบลราชธานี :            
สํานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

43. 2544 คณะกร ร มการ ฝ า ย
ประมวลเอกสาร  และ
จ ด ห ม า ย เ ห ตุ ใ น
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
อํ า น ว ย ก าร จั ด ง า น
เฉลิมพระเกียรติ เน่ือง
ในโอกาสพระราชพิ ธี
มหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 6 รอบ 5
ธันวาคม 2542 

วัฒนธรรม  พัฒนาการทางประวัติศาสตร 
เ อ ก ลั ก ษณ  แ ล ะ ภู มิ ป ญ ญ า   จั ง ห วั ด
อุบลราชธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรุงเทพฯ :                
โรงพิมพคุรุสภา
ลาดพราว 
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44. 2544 น ภ ด ล  จั น ท ร เ พ็ ญ 
(บก.) 

ที่ระลึกเน่ืองในวโรกาสเสด็จพระราชดําเนิน
ทรงเปด  ศูนยศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก
อุบลราชธานี  สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี  
วันอังคารที่ 11 ธันวคม พ.ศ. 2544 

อุบลราชธานี : สถาบัน
ราชภัฏอุบลราชธานี  

45. 2545 พระครูปริยัติ สิทธิคุณ 
แ ล ะ พ ร ะ ค ม สั น ต 
สนฺตจิตฺโต 

ประวัติพระครูวารินทรธรรมรัตน   พ .ศ . 
2545 และประวัติวัดวารินทราราม 

อุบลราชธานี :             
คมชัดกอปป 

46. 2545 พ ร ะ มหาด าวสย าม  
วชิรปญโญ 

พระพุทธศาสนาในลาว เชียงใหม : บรรณกร 

47. 2546 พระสําลี  ทิฏฐธมฺโม              
(นันตะบุตร) และคณะ 

ประวัติวัดทุงศรีเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี อุบลราชธานี :              
วิทยาออฟเซทการ
พิมพ 

48. 2546 พิศิษฐ  ไสยสมบัติ พระอาจารยเสาร  กนฺตสีโล กรุงเทพฯ : พิมพสวย 
49. 2546 ศิษยานุศิษย (ประกิจ 

มหาแถลง ผูจัดพิมพ)  
พระปรมาจารย  สายพระกัมมัฏฐาน  พระ
อาจารยเสาร  กนฺตสีลเถร  จัดพิมพเพื่อถวาย
เปนธรรมทานในงานสมโภชเจดียพิพิธภัณฑ 
ทานพระอาจารยเสาร   กนฺตสีลเถร 23 
มีนาคม 2546 

กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ 

50. 2546 ป ฐ ม  นิ ค ม า น น ท 
และภัทรา นิคมานนท 

พระครูวิเวกพุทธกิจ หลวงปูใหญเสาร  กนฺต
สีโล  พระปรมาจารยใหญฝายพระกรรมฐาน 
โครงการหนังสือบูรพาจารย เลม 5  จัดพิมพ
เปนธรรมบรรณาการ ในการสรางพระ
มหาธาตุมณฑปอนุสรณบูรพาจารย วัดปา
อาจารยม่ัน (ภูริทตฺโต) บานแมกอย ต.เวียง 
อ.พราว จ.เชียงใหม 

กรุงเทพฯ : พี.เอ.ลีฟว่ิง  

51. 2546 กลุมวิชาการโบราณคดี 
สํานักงานศิลปากรที่ 
11 อุบลราชธานี 

คูมือนําชมโบราณสถาน จังหวัดอุบลราชธานี 
และยโสธร 

อุบลราชธานี : 
พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ อุบลราชธานี 

52. 2546 พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ส ถ า น
แหงชาติ อุบลราชธานี 

แหลงโบราณสถานสําคัญในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี 

อุบลราชธานี : 
พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ อุบลราชธานี 

53. 2547 บําเพ็ญ  ณ  อุบล พระบรมสารีริกธาตุเสด็จสูเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี : ใบลาน 
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54. 2548 คณะกรรมการจัดทํา
หนังสืออนุสรณ 

หนังสืออนุสรณ พระราชทานเพลิงศพ พระ
ราชรัตโนบล (พิมพ นารโท)  ป.ธ. 6, พ.ม.  ที่
ระ ลึกในวโรกาส  สมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถ  ทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห  
งานออกเมรุ  พระราชทานเพลิงศพ พระราช
รัตโนบล  (พิมพ  นารโท ป.ธ.6)  ณ  เมรุ
ลอยพิเศษนกหัสดีลิงค วัดทุงศรีเมือง อําเภอ
เมือง จังหวัดอุบลราชธานี  วันที่  17- 19 
มิถุนายน พ.ศ. 2548 

อุบลราชธานี :              
ศิริธรรมออฟเซ็ท 

55. 2548 คณะกรรมการจัดทํา
หนังสืออนุสรณ 

ที่ระลึกในวโรกาส  สมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
ฯ พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห งาน
ออกเมรุ พระราชทานเพลิงศพ  พระราชรัต
โนบล (พิมพ  นารโท ป.ธ.6)  ณ เมรุลอย
พิเศษนกหัสดีลิงค  วัดทุงศรีเมือง  อําเภอ
เมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  วันที่ 17 – 19  
มิถุนายน  พ.ศ. 2548 

อุบลราชธานี :           
วิทยาออฟเซทการ
พิมพ 

56. 2548 คณะผูจัดทํา ตํานานหัสดีลิงค  ที่ระลึกในวโรกาส  สมเด็จ
พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ  ทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานพระบรมรา
ชานุเคราะห  งานออกเมรุ  พระราชทาน
เพลิงศพ  พระราชรัตโนบล (พิมพ  นารโท)  
วัดทุงศรีเมือง  เสารที่ 18 มิถุนายน 2548 

อุบลราชธานี :            
โรงพิมพศิริธรรม          
ออฟเซ็ท 

57. 2548 พระครูสิริรัตนานุยุต 
(กมลรัตน  นนฺทสิร)ิ 

ความสั มพั นธ ร ะหว าง วัด สร ะ เ กศ ราช
วรมหาวิหาร กับวัดทุงศรีเมือง และวัดวาริ
นทราราม  จัดพิมพเปนอนุสรณในงานออก
เมรุพิ เศษ  ในพระบรมราชานุเคราะห  
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ  
พระราชทานเพลิงศพ  พระราชรัตโนบล 
(พิมพ นารโท) บนเมรุพิเศษ นกหัสดีลิงค 
(นกสักกะไดลิง) เรียบเรียง และจัดพิมพเปน
บูชาสักการะ โดยดร.พระครูสิริรัตนานุยุต 
(ดร.พระมหากมลรัตน  นนฺทสิริ, เผาผม) กุฏิ
สันติธรรม  และสันติกมล  วัดทุงศรีเมือง 17 
– 19 มิถุนายน 2548 

อุบลราชธานี : อุบลกิจ
ออฟเซทการพิมพ 

58. 2548 ศรีกิตติเมธี ภิกขุ อนุสรณทวดปูเจาพระตา ประวัติรอยพระ
พุทธบาท ประวัติพระบรมสารีริกธาตุ  และ
ปร ะ วัตินกหั สดี ลิ ง ค   ห นัง สื ออ นุส ร ณ  
พระราชทานเพลิงศพ  (พิมพ นารโท) ป.ธ. 
6, พ.ม.  อดีตเจาอาวาสวัดทุงศรีเมือง  และ

อุบลราชธานี :           
ศิริธรรมออฟเซ็ท 
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เจาคณะจังหวัดอุบลราชธานี  อดีตที่ปรึกษา
เจาคณะจังหวัดอุบลราชธานี อดีตเลขาธิการ
ศูนยประสานงานการศึกษาพระพุทธศาสนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และอดีตรอง
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  วิทยาเขตอุบลราชธานี วันที่ 17 – 
19 มิถุนายน 2548 

59. 2548 สุมาลี  เอกชนนิยม ฮูบแตมในสิมอีสาน  งานศิลปสองฝงโขง กรุงเทพฯ : มติชน 
60. 2548 อําพล  เจน 

(เขียนขึ้นตีพิมพครั้ ง
แรกในนิตยสารราย
ปกษ "ศักดิ์ สิท ธ์ิ"  ป  
2533) 

ยอดนิยมที่ อุบลราชธานี “ดี ดี ดี ดีโลด” 
พระครูวิโรจนรัตโนบล วัดทุงศรีเมือง อําเภอ
เ มื อ ง  จั ง ห วั ด อุ บ ล ร า ช ธ า นี  ผู
บูรณะปฏิสังขรณพระธาตุพนม คนที่ 4 

อุบลราชธานี :            
โรงพิมพศิริธรรม             
ออฟเซ็ท 

61. 2549 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ดํ า เ นิ น ก า ร จั ด ทํ า
หนังสือที่ระลึก 150 ป 

ที่ระลึกฉลอง  150  ป  วัดศรีอุบลรัตนาราม  
(วัดศรีทอง)  ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี  
จ.อุบลราชธานี 9  เมษายน 2549 

อุบลราชธานี :              
วิทยาออฟเซทการ
พิมพ 

62. 2549 คณะเหลนศิษย มณีรัตน  อัญมณีแหงไพรสณฑ  ประวัติและ
ธรรม  หลวงปูครูบาอาจารยเฒาทองรัตน  
กนฺตสีโล  บูรพาจารยพระกรรมฐาน  ฝาย
มหานิกาย สายหลวงปูเสาร หลวงปูม่ัน 

ไมปรากฏสถานที่พิมพ 

63. 2549 ญาณวชิระ 
(นามปากกาของพระ
วิจิตรธรรมาภรณ  
(เทอด  ญาณวชิโร) ) 

ประทีปธรรมแหงแม มูล  ชีวประวัติและ
ปฏิปทา  พระครูพัฒนกิจวิมล  (บุญจันทร  
จตฺตสลฺโล) 

กรุงเทพฯ :                     
วชิราสํานักพิมพ 

ที่มา : ปกรณ  ปุกหุต นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาประวัติศาสตร คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 
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ตารางท่ี 2 รายชื่องานวิจัย และรายงานการศึกษาท่ีเก่ียวของกับพระครูวิโรจนรัตโนบล 

ลําดับ
ที่ 

ปที่
เผยแพร 

สถาบัน ผูวิจัย ชื่องานวิจัย 

1. 2533 คณะศิลปศาสตร/
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

กิติรัตน  สีหบัณฑ การรวมคณะสงฆอีสานเขากับ
คณะสงฆไทย  พ.ศ. 2434 – 
พ.ศ. 2468 

2. 2545 สํานักงานโบราณคดีและ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 8 
อุบลราชธานี  

หางหุนสวนจํากัด      
สุรศักดิ์กอสราง 

รายงานการบูรณะและพัฒนา
สิม (โบสถ) โบราณ หอไตรวัด
ทุงศรีเมือง ตําบลในเมือง 
อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี 

3. 2548 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

อรรถ  นันทจักร 
(พิมพเปนบทความ 
พ.ศ. 2533) 

การปลงศพแบบนกหัสดีลิงค : 
พิธีกรรมและความเชื่อของเจา
เมืองอุบลราชธานีสายนคร
จําปาสัก 

ที่มา : ปกรณ  ปุกหุต นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาประวัติศาสตร คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 
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ตารางท่ี 5 รายชื่อบทความท่ีเก่ียวของกับพระครูวิโรจนรัตโนบล  

ลําดับ ปที่
พิมพ 

แหลงที่มา ผูเขียน ชื่อบทความ       

1. 2518 พระธาตุพนม อนุวิทย              
เจริญศุภกุล    

พระธาตุพนม การศึกษาระบบการ
กอสราง   

2. 2518 พระธาตุพนม ไพบูลย             
สุวรรณกูฏ 

ธาตุพนม  ทรากพัง  ศรัทธาอันมีชีวิต   

3. 2538 ก่ิงธรรม  โดยเสด็จพระราชกุศล  ในการ
ออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ  พระธรรม
เสนานี  (ก่ิง  มหปฺผลเถร)  ณ  เมรุวัด
มณีวนาราม  ในเมือง  อุบลราชธานี 15 
ธันวาคม  2538 (หนา 123 – 157) 

กิติรัตน  
สีหบัณฑ 

การรวมคณะสงฆอีสานเขากับคณะสงฆ
ไทย  พ.ศ. 2434 -2450 

4. 2538 ก่ิงธรรม  โดยเสด็จพระราชกุศล  ในการ
ออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ  พระธรรม
เสนานี  (ก่ิง  มหปฺผลเถร)  ณ  เมรุวัด
มณีวนาราม  ในเมือง  อุบลราชธานี 15 
ธันวาคม  2538 (หนา  158 – 188) 

ปรีชา  พิณทอง การศึกษาของคณะสงฆเมือง
อุบลราชธานี 

5. 2548 ศิลปวัฒนธรรม ปที่ 27 ฉบับที่1 
พฤศจิกายน 2548 (หนา 42) 

ติ๊ก  แสนบุญ “เมรุชั่วคราวนกหัสดีลิงคเมืองอุบล” 
มรดกทางงานชางวัฒนธรรมพื้นถิ่นอีสาน 

6. 2549 สืบสาน ปที่ 1  ฉบับที่ 1 ตุลาคม  2549  
- พฤษภาคม 2550 (หนา 37 - 46 ) 

บําเพ็ญ  ณ  
อุบล 

เลาเรื่อง... “ประเพณีศิลปวัฒนธรรมใน
งานชางเมืองอุบล” 

ที่มา : ปกรณ  ปุกหุต นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาประวัติศาสตร คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 
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ประวัตผิูศกึษา 

ชื่อ – นามสกุล  นายปกรณ  ปุกหุต 

ท่ีอยู   16 หมู 20  ซอยบัวสี  ถนนเลี่ยงเมือง ตําบลแสนสุข อําเภอวารินชําราบ 

   จังหวัดอุบลราชธานี  34190 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2550  สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน    

   โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

พ.ศ. 2553  สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

   โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

พ.ศ.2554  ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร) 

คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


