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๑๕๐ 

 

นามศัพท์ในอุรังคธาตุ จ.ศ. ๑๑๖๗ 
 
จากการปริวรรตถอดแปลต านานอุรังคธาตุ  ท าให้ผู้ปริวรรตไดเ้ห็นถึงคุณค่าของวรรณกรรมหลายด้าน  

ไม่ว่าจะเป็นคุณค่าด้านมรดกความทรงจ าร่วมของคนในอดีต  เห็นความสัมพันธ์ของ “ผู้คน บ้านเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม”  มาตั้งแต่โบราณกาล และสิ่งที่แน่ชัดซึ่งสามารถบ่งชี้คุณค่าได้เป็นอย่างดีอีก
ประการคือ นามศัพท์ ทีใ่ช้เรียงร้อยเนื้อหาบอกเล่าเรื่องราวให้รับรู้รับทราบนั้น หากจ าแนกแยกแยะออก  ย่อม
เห็นภาพเล็กเป็นชิ้นส่วนส าคัญที่สามารถประกอบสร้างให้เห็นเป็นภาพใหญ่ได้คล้ายกับตัวต่อ (Jigsaw)  ที่
เชื่อมโยงอดีต-ปัจจุบัน-อนาคต  บูรณาการสู่องค์ความรู้ด้านอ่ืน ๆ อีกเป็นจ านวนมาก เช่น ประวัติศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ เทคโนโลยี ชาติพันธุ์ เภสัชศาสตร์ สถาปัตยกรรม หัตถกรรม ฯลฯ โดยเริ่มต้นจากภาษาศาสตร์
สุดท้ายอาจน าไปสู่สุนทรียศาสตร์ได้ในอนาคต ถือเป็นคุณค่าอันมหาศาลที่เราไดร้ับจากมรดกของบรรพชน 

ค าว่า นามศัพท์ ประกอบด้วย ค า  “นาม”  ซึ่งในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ให้ความหมายไว้ว่า  นาม, นาม-[นามมะ] น. ชื่อ, ราชาศัพท์ใช้ว่า พระนาม; ค าชนิดหนึ่งในไวยากรณ์ ส าหรับ
เรียกคน สัตว์ สิ่งของต่าง ๆ ; สิ่งที่ไม่ใช่รูป คือ จิตใจ, คู่กับ รูป. (ป.)   (๒๕๕๔ : ๖๒๑-๖๒๒)  

ส่วนค าว่า  “ศัพท์”  ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ความหมายไว้ว่า  ศัพท-, 
ศัพท-์[สับทะ-, สับ] น. เสียง. (ส. ศพฺท; ป. สทฺท ว่า เสียง, ค า)   (๒๕๕๔ : ๑๑๓๙)  

เมื่อน ามาสมาสกันแล้ว“นามศัพท์” จึงหมายถึง เสียง  (หรือ ตัวหนังสือ ที่ใช้แทนเสียงนั้น)  ที่มี
ความหมายเป็นที่เข้าใจกัน ใช้พูดหรือเขียนสื่อสารกันได้  นามศัพท์แบ่งได้เป็น ๓ ชนิด คือ ๑) นามนาม 
หมายถึง นามหรือชื่อที่ใช้เรียกคน, สัตว์, ที่, สิ่งของ, สภาวะ ต่าง ๆ แบ่งออกเป็น ๒ อย่าง ได้แก่  สาธารณ
นาม หมายถึง ชื่อที่ใช้เรียกได้ทั่วไป ไม่เจาะจง  ส าหรับเรียกคน , สัตว์, สถานที่, สภาวะ ต่าง ๆ เป็นต้น เช่น 
มนุสฺโส มนุษย์ ใช้เรียกมนุษย์ได้ทุกคน,  ติรจฺฉาโน สัตว์ดิรัจฉาน,  นคร  เมือง,  สนฺติ ความสงบ เป็นต้น และ  
อสาธารณนาม หมายถึง ชื่อที่ใช้เรียกเฉพาะเจาะจง ไม่ทั่วไป  เช่น ทีฆาวุ กุมารชื่อทีฆาวุ ใช้เรียกเฉพาะกุมาร
ที่ชื่อว่า ทีฆาวุ,  เอราวโณ ช้างชื่อเอราวัณ,  สาวตฺถี เมืองชื่อสาวัตถี เป็นต้น ก็เช่นกัน  ๒) คุณนาม หมายถึง 
นามที่แสดงลักษณะของนามนาม  ให้รู้ว่าดีหรือชั่ว และ ๓) สัพพนาม  หมายถึง นามที่ใช้แทนนามนามที่ออก
ชื่อมาแล้ว เพื่อไม่ให้ซ้ าซาก ซึ่งไม่เพราะหู เป็นต้น 

การน าเสนอในเล่มนี้จะจ าแนกหมวดหมู่โดยใช้นามชนิดที่ ๑ คือ “นามนาม” เน้นที่ อสาธารณนาม 
เป็นหลัก ซึ่งนามศัพท์ที่ปรากฏในอุรังคธาตุสามารถจัดหมวดหมู่เป็น ๑๕ หมวด จัดแสดงในรูปแบบตาราง 
ได้แก่  

หมวดที่ ๑ นามพระรัตนตรัย (พระพุทธ/โพธิสัตว์), นามพระธัมม/คาถา/บทสวด)  และนามพระสงฆ์
สาวก/อรหันต์ 

หมวดที่ ๒ นามพระธาตุเจดีย์/สัญลักษณ์ และพระบรมสารีริกธาตุ 
หมวดที่ ๓ นามนักบวชนอกพุทธศาสนา  (พราหมณ์/รัสสี) 
หมวดที่ ๔ นามผู้ปกครอง  (กษัตริย์/นางเทวี/ราชกุมาร) 
หมวดที่ ๕ นามอมนุษย์ (เทพบุตร,เทพธิดา/นาค/อมนุษย์อ่ืน ๆ ) 
หมวดที่ ๖ นามบ้าน/เมือง/อาณาจักร และนามสถานท่ี/ภูมิศาสตร์ 
หมวดที่ ๗ นามบรรดาศักดิ์/ข้าราชบริพาร และนามคน/ไพร่/ข้า/ทาส 
หมวดที่ ๘ นามการเกษตรกรรม,นามพืช/ดอกไม้  และนามสัตว์ 
หมวดที่ ๙ นามโรค,นามยา และนามเครื่องยา/สมุนไพร 
หมวดที่ ๑๐ นามผ้า, นามเครื่องประดับ/เครื่องแต่งตัว และนามอัญมณี/โลหะมีค่า/สิ่งแลกเปลี่ยน 



๑๕๑ 

 

หมวดที่ ๑๑ นามเครื่องมือ/วัตถุดิบ/เทคนิค, นามสิ่งก่อสร้างและนามเครื่องใช้ทั่วไป 
หมวดที่ ๑๒ นามอาวุธ/สิ่งของในสงคราม/พาหนะ, นามเครื่องประกอบพิธีกรรม/ในขบวนแห่ และ 

นามเครื่องดนตรี/การเล่น 
หมวดที่ ๑๓  นามรูปสลัก 
หมวดที่ ๑๔ นามโสลกนคร และ 
หมวดที่ ๑๕ นามอ่ืน ๆ   
 
โดยมีรายละเอียดในแต่ละหมวดดังนี้ 

 
   หมวดที่ ๑ นามพระรัตนตรัย (พระพุทธ/โพธิสัตว์, นามพระธัมม (คาถา/บทสวด)  และนาม
พระสงฆ์สาวก/อรหันต์ 

พระพุทธเจ้า/โพธิสัตว์ นามพระธัมม (คาถา/บทสวด)  พระสงฆ/์สาวก/อรหันต์ 
พระกุกกุสันธะ/พระเจ้ากุกกุสันธะ 
พระโกนาคมนะ 
พระเจ้ากัสสปะ (กัสสปะพุทธเจ้า)  
พระเจ้าโคตรมะ 
พระเมตเตยยะโพธิสัด/เมตัยะโพธิ

สัด/เมเตยยะโพธิสัด 
 
 

คาถามังคละโลก 
ธัมมบด (ธรรมบท)  
ธัมมแปดหมื่นสี่พันขัน 
ธัมมวิรุทธปัณหา 
ธัมมะจิณฑา 
ราหูปริตต 
อัปปหาริยธัมม 

จุลลรสุวัณณปาสาทเถน/เจ้าจุลละ
สุวัณณะปราสาทเถน 

จุลลรัตตนเถน /เจ้าจุลละระตะนะ
เถน 

เจ้า (มหา) สุวัณณะปราสาทเถน/
มหาสุวัณณปาสาทเถน 

เจ้ามหารัตตะนะเถน/มหารัตตน
เถน/มหารัตตะนะเถน 

เจ้าสังขวิไชยยเถน/สังขวิไชยยเถน 
ตัปปุสสพลิกะ (ตปุสสภัลลิกะ)  
พระกัสสปะ/มหากัสสัปปะเจ้า/

มหากัสสัปปะเถร 
มหาพุทธโฆสาจาน 
มหาพุทธวงสา/มหาพุทธวงสา

อรหันต/อรหันตาเจ้าป่าใต้ 
มหาสัชชดีอรหันต/มหาสัสสดี/

อรหันตาเจ้า ป่าเหนือ 
สัมมะเณนสังฆรัตต (สังฆรักขิตต) /

สังฆรักขิตตอรหันต 
สัมมะเณน (ธัมม) รักขิตต/ธัมม

รักขิตตอรหันต 
สัมมะเณนพุทธรักขิตต/พุทธรักขิต

ตอรหันต 
อรหันตโลกะสะมะปิสี 
อานน 

 



๑๕๒ 

 

หมวดที่ ๒ นามพระธาตุเจดีย์/สัญลักษณ์ และพระบรมสารีริกธาตุ 
พระธาตุเจดีย์/สัญลักษณ์,ปาทลักษณ์ พระบรมสารรีิกธาตุ 

กงจิดแก้ว 
จิดแก้วเว็นเพน (เวินเพล)  
เจติยะโลมธาตุหัวเหน่า/ธาตุหัวเหน่าที่ภูเขาลวง 
ธาตุเชิงสุม 
ธาตุดูกหลัง (อิงฮัง) 
ธาตุนาราย/อูปมุงอิตถีมยา 
ธาตุฝ่าตีนขวาไว้เมืองหล้าหนองท้ังหลาย/ธาตุพระ-

นมฝ่าตีนขวา 
ปาทลักขนาจิดแก้วเคิ่งน้ าของ 
ปาทลักขนาจิดแก้วสันเพนที่ใกล้เว็น (เวิน) หลอด 
ปาทลักขนาในดอยนันทกังฮี 
ปาทลักขนาภูน้อยโบกโลม 
ปาทลักขนาเมืองสุม 

ปาทลักขนาเว็นปา (เวินปลา)  
ปาทลักขนาเว็นสัน (เวินฉัน)  
ปาทลักขนาหนองบัวบาน 
ปาทลักขนาเฮือนปา (ปลา)  
ปาสตรลัก (บาทลักษณ์) อรหันตาเจ้าพันค่า 
พระเกสแก้วจุลลามณีเจติยะ 
พระบาทเขารังรุ้ง 
สีมหาโพธิ์ 
อุรังคธาสหัวอก 
อูปมุงดอยที่แท่น/ภูเพ็ก 
อูปมุงโลมธาตุอรหัน 

เกสาธาตุ 
ธาตุกระโปง (หัว)  
ธาตุแข้วฝาง/ธาตุแข้วฝางเจ็ดลูก 
ธาตุแข้วหมากแง 
ธาตุดูก (ด้าม) มีด 
ธาตุดูกหลัง 
ธาตุฝ่าตีนขวา 
ธาตุสริระธาตุพระเจ้า/หน่วยถั่วควาง (กวาง) /เม็ด

ข้าวสารหัก/เม็ดฟันผักกาส 
ธาตุหัวเหน่า 
ฝุ่นไฟ (อังคารธาตุ)  
อุรังคธาสหัวอก/ธาตุหัวอก 

 
หมวดที่ ๓ นามนักบวชนอกพุทธศาสนา  (พราหมณ์/รัสสี)  

พราหมณ์ รัสสี 
จิตตวฆพราม 
จุลลพราม 
เชยยะพราม 
โทนะพราม 
มังคละพราม 
สิทธิพราม 
โสตถิพราม 
 

ชิตะกัปปิรัสสี 
ไชยะจิกขรัสสี 
ไชยะรัสสี 
ทุคคตะรัสสี 
โยธิกะรัสสี 
รัสสีสังหอร 
วงสารัสส ี
สาลโพธิรัสส ี
สุมิตตธัมมหุรัสสี 



๑๕๓ 

 

สุริยวงสาจักกรัสสี 
อมรรัสสี 

   
หมวดที่ ๔ นามผู้ปกครอง  (กษัตริย์/นางเทวี/ราชกุมาร)   

กษัตริย/์ผู้ปกครอง นางเทวี ราชกุมาร 
ขุนขอม 
ค าบางน้องพระยาสุวัณณภิงคละ 
เจ้าบุรีจันทลูบลาง/บุรีอว่ายลว่าย/

พระยาจันทบุรี/พระยาจันทบุรี
ปรสิทธิสักกะเทวะ 

ท้าวจันทพานิด (จันทพานิช) /พระ
ยาจันทพานิด (จันทพานิช)  

ท้าวบารด 
ท้าวพุทธเสน 
ท้าวสุทธนู 
พระกึดนาราย (กฤษณ์นารายณ์)  
พระนารอด 
พระนาราย/พระปู่นาราย 
พระปรเมสวรเมืองอินทปัฏฐนคร 
พระพาน 
พระโพธิสาราชเจ้าตนหลวง 
พระยา (จุลลัณณี) อินทปัตถนคร/

พระยาจุลลัณณีอินทปัตถนคร 
พระยากุญชลประเทด (กุญชร

ประเทศ, กุญชรประเสิด?)  
พระยากุรุทธะนคร/พระยากุรุนท/

พระยากุรุนทนคร/พระยาโยธิ
กาภายา/พระยาอโยธิยา 

พระยาค าแดง 
พระยาโคตรบูรเมืองสีโคตรบอง/

พระยาติโคตรบูร 
พระยาเชฏฐนคร 
พระยาเชยยะเสฏฐาธิราสเจ้า 
พระยาไชยจักร 
พระยาไชยประเสิดอุคคประเทด/

มหาไชยประเสิด 
พระยาทุคคตะไหลน้ า 
พระยานันทเสน 

นาง (เท) วีแก้ว (เทวีแก้ว, แก้ว
เทวี?) /นางเทวีแก้ว 

นางกีสาโคตรมี 
นางแก้วเกสี 
นางแก้วเจียรบัพพา 
นางเทวีบุปผา 
นางเทวีปาปะ 
นางปัจสิมกุมมารี/นางราชเทวี (ปัจ

สิมราชเทวี)  
นางมริกา (มัลลิกา) /นางมลิกา 
นางมังคละกตัญญู/นางมังคละ

กัญญู 
นางมุงคุรทิปาล/นางมุงคุลทะปา

ละ 
นางสีรัตตนะเทวี/นางสีรัตนะเทวี

แห่งพระยาสุริยวงสาสิทธิ
เตชธัมมิกกราชาเอกกราชเจ้า 

นางอินทปัตถะนคร 
นางอินทสว่างลงลอด (ฮอด) /นาง

อินสว่างระตะนะเกสีราชเทวี 
นางอุสา 
ราชเทวีพระยาอินทปัฏฐนคร 
 

จุรณีสุวัณณปราสาทกุมมาน 
จุลลรัตตนกุมมาน 
เจ้าราชบุดจุรณีพรหมทัด 
เจ้าสังขวิไชยกุมมาน/เจ้าสังขวิไชย

ยะกุมมาน 
เจ้าสุริยกุมมาน 
ไชยประเสิด 
ไชยยะกุมมาน 
ทุคคตะกุมมาน 
มหารัตตนกุมมาน 
มหาสุวัณณปราสาทกุมมาน 
ราชกุมมานสิบตน 
วงสากุมมาน 
สาลโพธิกุมมมาน (สาลโพธิ,โพธิ

สาล)  
สุมิตตวงสราชกุมมาน 
สุริยกุมมาน 
เอกกะจักขุกุมมาน 



๑๕๔ 

 

พระยาบุพพกุรุนทนาราย/พระยา
บุพพะกุรุนทะนคร 

พระยาปเสน (ปเสนทิโกศล)  
พระยาปุตตะจุลลณี/พระยาปุตตะ

จุลละณีพรหมทัด 
พระยามรุกขนคร 
พระยามหาสุรอุทก 
พระยาลังกา 
พระยาสรวงสา 
พระยาสาเกตตนคร 
พระยาสาเกตตนครตนพ่อ/พระยา

สีอมรณี 
พระยาสีธัมมะอโสก/สีธัมมะอะ

โสก/สีธัมมาโสก (ศรีธรรมา
โศก)  

พระยาสุทธัสสนมหาจักกวัตติราช 
พระยาสุมิตตธัมม/พระยาสุมิตตวง

สาราชามรุกขนคร/พระยาสุ
มิตตธัมมิกกราชาธิราสเอกกรา
สมรุกขนคร /พระยา (สุ
มิตตธัมม) /สุมิตตธัมมวงสา 

พระยาสุริยวงสาไชยจักกธัมมิกก
ราชาเสฏฐาธิราส/พระยาสุริ
ยวงสาสิทธิเตช/พระยาสุริวงสา
สิทธิเตชะธัมมิกกราชาเอกกรา
สเมืองฮ้อยเอ็ดปักตู/สุริยวงสากุ
รุทธนคร 

พระยาสุวัณณภิงคละ 
พระยาอชาตสัตตู 
พระยาอัพเภยยะทุตถะคามิณี 
พระยาอุปปลนคร 

 
หมวดที่ ๕ นามอมนุษย์ (เทพบุตร, เทพธิดา/นาค/อมนุษย์อ่ืน ๆ )  

๕.๑ นามเทพบุตร, เทพธิดา 
กติกมหาพรหม (ฆฏิการพรหม)  
กุญชลเทวบุด 
จตุรังควุฒิเทวบุด 
จันทเทวบุด 

นางค ั(นังค) สสารัตถีเทวบุด 
นางคันทราวดี 
นางเทวดาตนหนึ่ง อยู่สระพังอันน้อย ๑ 
นางเทวดามัจสนารี/นางมัจสะนารี 



๑๕๕ 

 

ท้าวจตุโลก/พระยาจตุโลกกระบานทั้ง ๔ 
เทวดาปริสิทธิสักกเทวะ/เทวดาปริสิทธิสักกะเทวะ 
เทวดาโพรธิรุกขาปัตตะ 
เทวดาภูมมะปัตติรุกขา 
เทวดาระตะนะเกสี/เทวดารัตตนเกสี/เทวดาระตะนะ

เกสีเทวัทที 
เทวดาวัณณปคุมพะ 
เทวดาวิจิตตเลกขา 
เทวดาสะรุทธกา 
เทวดาสาราสนิด/เทวดาสาลาสนิด 
เทวดาสิริเจียมบาง 
เทวดาสุนทธรณี 
เทวดาอินทผยอง 
เทวดาอินทสิริ 
เทวดาอินทสิริเจียมบาง/อินทสิริเจียมบาง 
เทวดาอินทสิริประเสิด 
โททะนะเทวบุด 
ธัมมกถิกเทวบุด/ธัมมกถิกเทวบุด/ธัมมกระริก (กถึก) 

เทวบุด 
โธทะนะคะเทวบุด 
นระคันทัพพเทวบุด/นะระคันทัพพเทวบุด/นะระ

คันธัพพะเทวบุด 
บุผลา (บุปผา) เทวบุด 
ปะวาละภากาสัจจารีเทวบุด 
ปัญจสิกขเทวบุด/ปัญจสิกขาเทวบุด 
พรม 
พระยามรุกขภูมมะ 
พระยาอินทา 
ภาริเทวบุด 
มรุกขราชเทวบุด 
มะภารีเทวบุด 
มัณฑกเทวบุด 
มัตถกุณฑลีเทวบุด 
มาตรีเทวบุด/มาตะรี (มาตลี) เทวบุด 
ราหูอสุรินทเทวบุด 
รุกขภูมมเทวดา 
วงสาเชยยะจักกะเทวบุด 
วงสาเทวบุด 

นางปฏิบุปผา/นางปะติบุปผา 
นางโรหิณี/นางโรหิณี 
นางสารวัตติเกสี 
นางสุจิตตา/นางสุจิตตา (เทพี) /นางสุจิตตาราชกัลยา 
นางสุชาดา/นางสุชาดา (เทพี) /นางสุชาดาราชกัลยา 
นางสุธัมมะ/นางสุธัมมา/นางสุธัมมา (เทพี) /นางสุธัม

มาราชกัลยา 
นางสุนันทา/นางสุนันทา (เทพี)  
 



๑๕๖ 

 

วัสสวลาหกเทวบุด 
วิสาขาเทวบุด 
วิสุกัมมเทวบุด 
สังคสารัตถีเทวบุด 
สีมหามยาเทวบุด/สีมหามะยาเทวบุด/สีมหามายาเทว

บุด 
สีสุนันทเทวบุด/สีสุนันทะเทวบุด 
สุเทพพบุด 
สุปติตถีตเทวบุด 
สุปิยะเทวบุด 
สุภัทธะเทวบุด 
สุมิตตเทวบุด 
สุริยเทบุด 
สุวะระเทวบุด 
อนุมาเทวบุด/อะนุมาเทวบุด 
อัคคิงตะหุภุตตเทวบุด 
อังกุลเทวบุด/อังคุ (อังกูร) เทวบุด 
อินทจิตตเทวบุด/อินทจิตตะเทวบุด/อินทจิตติเทวบุด 
อุชุกะเทวบุด 
อุทธเทวบุด 
อุรุกะเทวบุด 

 
๕.๒ นามนาค 

กายโลหะนาค 
กุทโธทปาปนาค (พุทโธทปาปนาค) /พุทโธทปาปนาค 
คันทะนาค/ท่านาเหนือ/คันธัพพนาค 
ชีวายนาค 
ทนมูลลนาค/ธนมูลลนาค 
เทวนาคมหิทธีกา (สุวัณณนาคและกุทโธปาปนาค)  
โทนาค (โททะนาค)  
บัพพรนาค/บัพพารนาค 
พระยาสีสุทโธ (?)  
พังคยีะนาค/พังคียะฮอกด่อน 
ภินทโยนากวัตตินาค 

ล่ามสี่  (กายโลหะ, เอกจักขุ, สุคันทะ,อินทจัก)  
สหัสสพละนาค/หนองค า/ท่าพันท้าว 
สหัสสะนาค 
สิทธิโภคะนาค/สีโภคะนาค/ท่านาใต้ 
สิริวฆะนาค/สิริวัททะนาค 
สีสัตตนาค 
สุกขรนาคหัตถี/สุกขรหัตถีนาค/สุกขระนาค หัตถีนาค 
สุคันทนาค/สุคันธะนาค 
สุวัณณนาค 
เสฏฐเชยยนาค/หนองหอไช 
อินทจักกนาค/อินทจักนาค/ปากห้วยมังคละ 
เอกกจักขุนาค 

   
๕.๓ นามอมนุษย์อ่ืน ๆ 

กุมภัณฑ  



๑๓๔ 

 

ครุด/พระยาครุด 
คันทัพพะ 
นันทยักข 
นางพังฮี (กังฮี)  
ผี 
ผีเสื้อน้ า 
พระยางู 
พระยาเงือก 
พระยาปา 
พระยาปาตัวน้อย 
ยักข 
สาง 

 
หมวดที่ ๖ นามบ้าน/เมือง/อาณาจักร และนามสถานที/่ภูมิศาสตร์  

บ้าน/เมือง/อาณาจักร สถานที่/ภูมิศาสตร์ 
จันทบุรี/เมืองจันทบุรีสีสัตตนาค/เมืองพระยา

จันทบุรี 
แดนแกว 
ไทเมืองกระโดน 
ไทเมืองกระทาง 
ไทเมืองเชียงแก้ว 
ไทเมืองเชียงคง 
ไทเมืองบั้งจี่สีถาน 
บ้านเชียงยืน 
พันท้าว (พันพร้าว)  
เมืองกุจสินาราย (กุสินารา) /เมืองกุสินารา/เมืองกุ

สินาราย 
เมืองกุรุทธะ/เมืองกุรุนทนคร 
เมืองขุนขอมนคร/เมืองขุนขอม/หนองหานน้อย 
เมืองจุลลณีพรมมทัต 
เมืองชุมนุมป้อย 
เมืองชุมนุมฟ้อน เมืองเชียงใหม่/เมืองโยนกวัตติ

นคร/โยนกวัตตินคร 
เมืองทวารวัตตินคร 
เมืองนะคะราชะเสมมา 
เมืองนาค 
เมืองบังพวร 
เมืองพระพาน 

แก่งซาก 
แก้งยะหัน 
ของหลง (โขงหลง)  
คันแททดน้ า 
ชีวายนัตถิ (ชีวายนท)ี  
ชีหลง 
ชุมพูทีป 
ดอนกอนเนา  (ดอนก้อนเน่า, ดอนกอนเน่า, ดอน

ก้อนเนา)  
ดอยกัปปันนะคีรี/ดอยเข็ญใจ 

ดอยเขาควาย 
ดอยไชชมพูทีป 
ดอยเทพ 
ดอยนันทกังฮีสีสัตตนาค/ดอยนันทพังฮี (กังฮี)  
ดอยผาฮังฮุ้ง 
ดอยสิงคุตตร 
ถ้ าวัชชิระรูปปรากาน 
ถ้ าสัตตปัณคูหา 
ทนนที/ทนนัทท/ีธนนัทธี/น้ าของ (โขง)  
ท่าพันท้าว (ท่าพันพร้าว)  
ท่าหอแพ 
นาคทีป 
น้ าเงือกงู (น้ างึม) /งึม 



๑๓๕ 

 

เมืองพาราณสี 
เมืองพาหรนคร 
เมืองแพ/เมืองแพ  (แพ่?) /เมืองแพร่ 
เมืองฟ้าตุสสีดา 
เมืองมรุกขนคร 
เมืองระโว้ (ละโว้) 
เมืองราชคหึ 
เมืองราชธานีสีโคตรบอง/  เมืองสีโคตโม/เมืองสี

โคตรบอง 
เมืองรามมรัก 
เมืองลงกา/เมืองลังกา/เมืองลังกาทีป 
เมืองละ 
เมืองล้านช้าง 
เมืองเวสาลี 
เมืองส่วย 
เมืองสาเกตตนคร/เมืองฮ้อยเอ็ดประตู 
เมืองสาวัตถี 
เมืองสีสัตตนาค (นันทกังฮี)  
เมืองสีอโยธิยา/สีอโยธิกาทวารวัตตินคร/อโยธิยา

ทวารวัตตินคร 

เมืองสุรอุทก 
เมืองสุวัณณภูมม 
เมืองหนอง/เมืองหล้าหนองทั้งหลาย 
เมืองหนองหานหลวง 
เมืองอมรณีโยธิกาภายา/สีอมรณี โยธิกาภายา 
เมืองอินทปัฏฐนคร/เมืองอินทะปัตถะนคร 
เมืองอุปปะระนคร (อุปลนคร)  
เวียงงัว 
เวียงเมืองกงพาน 
 
 

น้ าพงสา (พุงสา)  
น้ าพิง 
น้ ามูลนที 
น้ าลี่ผี (หลี่ผี)  
น้ าอโน (ดาด) /น้ าอโนตัสส (อโนดาด)  
น้ าอุงอก (อุรังคนที,น้ าอุง (อู)  /น้ าอุรังคนที 
ป่า (ปรา) โกกเผียกพระยา 
ปากซะดัง (ซะดิง) /ปากซะดิง (ห้วยกะดิง) /ปาก

ซะดึง 
ปากเซ 
ปากบอกพวร/ปากห้วยบางพวน/ปากห้วยบางพวร 

(บางพวน)  
ปากโมง 
ปากห้วยคาน 
ปากห้วยคะุค า/ห้วยคุก/ห้วยคุค า 
ปากห้วยซวยน้าเลี้ยงพ่อนม 
ปากห้วยนกยูง /ปากห้วยนกยูงค า 
ปากห้วยหูด 
ปากฮ่องแก/ปากฮ่องแพ 
ป่าเชตตวันอาราม 
ป่าโพนเหนือ 
ป่าไม้ฮวก 
ป่าไม้ฮัง 
ป่าหมากชุมนุมกันฟ้อน 
ป่าหิมมมัพพาน 
โพนจิกเวียงงัว 
ภูก าพ้า 
ภูกูเวียน 
ภูเขาลวง 
ภูน้อยโบกโลม/ภูน้อยโสกโลน (โง่น?/โนน?)  
ภูพระยาพ่อ (ผ่อ)  
ภูพาน 
ภูเพ็ก/ดอยที่แท่น 
ลังกาทีป 
วัดบุรีอว่ายลว่าย 
วัดป่า (ปร่า) สะรัสสี 
วัดมโนพิรัมมาจันทบุรี 
วัดสวนสนุก 



๑๓๖ 

 

วัดสวนอว่ายลว่าย (พันทอง หนองจัน วัดสวนอว่า
ยลว่าย สัสสดี)  

เว็น (เวิน) เพน/เว็นเพน (เวินเพล) /เวินเพ็น 
เว็น (เวิน) หลอด 
เว็นสัน 
สระพัง 
สระหมุด 
ส่างสอง 
สานจอด (ศาลจอด)  
สีเมือง (ท่าน้ าใต้/ท่าน้ าเหนือ/ท่าพันท้าว/ซายผ่อ

ล า/โคกค า)  
สีห้าสี่แจง 
หนอง ๓ 
หนองกก 
หนองคันแทเสื้อน้ า/หนองเอากัน 
หนองคาย 
หนองจัน 
หนองบัวบาน 
หนองแปว 
หนองแส 
หนองหานน้ าล่ายเมืองซุม 
ห้วยเก้าคดเก้าเลี้ยว 
ห้วยมังคละ 
หว้ายปาเซือม 
หินเป้ง ๒ หน่วย 
หินฮูปสะเภา 
ฮ่องนาคา 

 
หมวดที่ ๗ นามบรรดาศักดิ์/ข้าราชบริพาร  และนามคน/ไพร่/ข้า/ทาส 

บรรดาศักดิ์/ข้าราชบริพาร คน/ไพร่/ข้า/ทาส 
ขุนปัวรบัด 
ทะเลี้ยงพ่อนม/นางเลี้ยงพ่อนม/น้าเลี้ยงพ่อนม 
ประโลหิตต 
พระยาอะฆะพายหน้า/พระยาอะฆะฟ่าย (ฝ่าย) 

หน้า 
พละเทวะอามาส 
พัน (พะ) ให้กินเฮือนหิน 
พันแก่ 

ข้อยหัททะมุม (ข้อยหัตถบาศ)  
ข้อยโอกาส 
ข่าชะเอง 
ข้ามหาส 
ข้าโอกาส 
ควานช้างนายม้า 
ลูกข่า 
 



๑๓๗ 

 

พันแก้วเมือง 
ล่ามเวียก  (นายหมู)่  
ล่ามหลวง 
หมื่น๒ (สลอง) เมือง 
หมื่นกลางโฮง/เสนาใหย่แต่งแปงเมือง 
หมื่นแก่ 
หมื่นจฺยาน/หมื่นเจียม (บาง?)  
หมื่นเชียงชู 
หมื่นเชียงสา 
หมื่นท่านาเหนือ 
หมื่นธ่า (ท่า) นาใต้ 
หมื่นนครเสมมา 
หมื่นนันทเจียมบาง 
หมื่นนันทอยุดอยาด 
หมื่นนันทอาราม/หมื่นนันทะอาราม 
หมื่นประชุมนุมเมือง/หมื่นประชุมนุมแม่เมือง 
หมื่นพระน้าม/หมื่นพระนามรุ่ง (น้ ารุ่ง) /หมื่นพระ

น้ามฮุ่ง 
หมื่นพันนา 
หมื่นพิชชะโลก/หมื่นพีชชโลก 
หมื่นล่ามเมือง 
หมื่นหลวงกลางเมือง 
ออกขุนทั้งหลายชาวสี (ศร)ี อโยธิยา 
ออกขุนบุรขวาง/ออกขุนบุร  
ออกขุนพรหม 
ออกขุนพลเทด (พลเทพ) /ออกขุนพละเทด 
ออกขุนโลกกระบาล (โลกบาล) /ออกขุนโลกบาล 
อามาสมิตตธัมมวงสา 

 
หมวดที่ ๘ นามการเกษตรกรรม, นามพืช/ดอกไม้  และนามสัตว์  

เกษตรกรรม พืช/ดอกไม้ สัตว์ 
นาแซง 
นาปี 
*** 
อัน ๑ เมื่อฮวงข้าวพอเป็นน ้านม

เกี่ยวมาต้าเจือด้วยน ้าเผิ ง 
น ้าอ้อย อยู่ต้มให้ทานที ๑ 

พอเหม้าให้ทาน ที ๑ 

ก้วย (กล้วย)  
แก่นจัน 
ข้าว 
เข้าหมิ้นข้ึน 
คังลาน 
เคือเขามัน 
เคืออมรณี 

กระฮอกด่อน 
ไข่เต่า 
ไข่แลน 
ควาย 
งัว 
งู 
เงือก 



๑๓๘ 

 

พอฮางทาน ที ๑ 
พอเกี่ยวทาน ที ๑ 
ขึ นกองทาน ที ๑ 
อยู่ในลานทาน ที ๑ 
เมื่อขึ นเล้าให้ทาน ที ๑ 
แต่นั นไปเวนข้าวใส่บาสเป็น

ปักกัตติ 

ดอกกลางของ 
ดอกกุสุมพ 
ดอกโขหมุด (โกมุท)  
ดอกจังกร/ดอกจีงกร/จงกลณี 
ดอกชะเอมเทด 
ดอกนิลลุบล 
ดอกบัว 
ดอกบัวขาว 
ดอกบัวค า 
ดอกบุณฑริก/ดอกปุรณฑรึก/

ดอกมัณฑระ (ปุณฑริก) /
ดอกมัณฑรึก 

ดอกพรหมกา 
ดอกมาลีเทด 
ดอกมาลีลวงค า 
ดอกไม้เกี้ยวข้อมือ 
ดอกไม้สังกา 
ดอกอุปปะละ (อุบล)  
ต้นงิ้ว 
ต้นโภ (โพธิ์)  
ต้นฮัง 
ตาน (ตาล)  
นมราชสี 
ฝ้าย 
พานตะวัน (ทานตะวัน)  
พ้าว/พ้าว (พร้าว)  
พู (พลู)  
ไม้ขัดเค้า 
ไม้คันธัสสะ (คันทรัสสะ)  
ไม้ค าพัก 
ไม้คูน 
ไม้จวง 
ไม้จัน 
ไม้จิก 
ไม้ชุมพู 
ไม้นาวสี 
ไม้นิโคด 
ไม้บก 

จี่แข้ 
ช้างเผือก 
ช้างพาย 
ช้างสาน 
เต่า 
ปาขา (ปลาข่า)  
ปาเปียนไฟ (ปลาตะเพียนไฟ)  
พังพอนด่อน 
แพะ 
ม้าพลหก 
ม้าอาชะไนย 
ลวา (ลา) 
ลูกนก 
แลนค า 
หมา 
หอยสังข 
เหม้น 



๑๓๙ 

 

ไม้ปาแป้ง 
ไม้ยอ 
ไม้ส้มพอ 
ไม้ฮวก 
ไม้ฮัง 
สาลี 
หนามพระยา 
หมาก 
หมากขัดเค้า 
หมากนาวสี 
หมากพ้าว 
หมากพู 
หย้าคา 
หย้าแพด 
หวานส้ม (?)  
หัวมัน 
อ้อย 

 
หมวดที่ ๙ นามโรค, นามยา และนามเครื่องยา/สมุนไพร 

โรค ยา เครื่องยา/สมุนไพร 
ไข้ 
ตามืด 
ทูด 
บาด 
พยาส 
หูหนา 
เฮ้ือน 
 

ยา (อยา) พละสิทธิเพด/ยาพละ
เพด 

ยา (อยา) สิทธิเตชช/ยาสิทธิเตช/
อยา (ยา) สิทธิเพด 

ยาอายุวัฒนเพด 
 

เข้าหมิ้นข้ึน 
เคือเขามัน 
เคืออมรณี 
นมราชสี 
น้ าออกบ่อ ๓ แห่ง 
บาเพ็ด 
ไม้ขัดเค้า 
ไม้คูน 
ไม้นาวสี 
ไม้ส้มพอ 
หนามพระยา 
หมากขัดเค้า 
หมากนาวสี 
ฮากคูน 
ฮากส้มพอ 

 
หมวดที่ ๑๐ นามผ้า, นามเครื่องประดับ/เครื่องแต่งตัว และนามอัญมณี/โลหะมีค่า/สิ่งแลกเปลี่ยน 

ผ้า เครื่องประดับ/เครื่องแต่งตัว อัญมณี/โลหะ/ของมีค่า/สิ่ง



๑๔๐ 

 

แลกเปลี่ยน 
จุ้ม (ใบจุ้ม) 
ซะไบขาว 
ซะไบเซิงค า 
ผ้ากัมพล 
ผ้าเช็ดหน้า 
ผ้าสไบ 
ผ้าสาดก 
พิดานฮิง  
เพียผ้าจอม 
เสื้อผ้า 
อาสสนาทิบ 
อาสสนาพิดาน 
แฮขาว 

กระจอนหู 
กระโจมหัวค า 
เกิบตีนค า 
ซวายค า 

เซิด/เซิดค าพันยอด 

ต่างค า/ต้างค า 
ปิ่นเกล้าค า 
ม้าว/ม้าวค า 
วันลักคัง/วันลักคังค าประดับแก้ว 
แว่น/แว่นแก้วขอบค าแค 
สังวาน/สังวานค า 
หวีแก้วผลึก 
แหวน/ธัมมโฮง 
 

แก้วเขียว 

แก้วบอรกด/แก้วมรกด 

แก้วบัพพา(แก้วประพาฬ) 
แก้วผลึก 
แก้วพิทูร (ไพฑูรย์)  
แก้วมณี 
แก้วมณีโชติ 
แก้วมหานิล 

แก้วมุกดา 
แก้วลาย 

แก้ววัน (วรรณ) ค า 

แก้ววิชชเก็ด (เพชร)  
แก้วสุริยะพันตะ (กันตะ)  
ขาง 
ค า 
เงิน 
เงินด้วง 
เงินแป 
เงินลา (เลียง?) จังโก 
เงินแหน้น 
ซะกั่ว 
ทอง 
นาก 
แผ่นเงินพืน 
สังข 

 
หมวดที่ ๑๑ นามเครื่องมือ/วัตถุดิบ/เทคนิค, นามสิ่งก่อสร้างและนามเครื่องใช้ทั่วไป 

เครื่องมือ/วัตถุดิบ/เทคนิค สิ่งก่อสร้าง เครื่องใช้ทั่วไป 
ก่อหินมุง (มุก)  
ขวานใหย่  
เคื่องซะทาย (หนัง/ปูน/เปือกอยาง

โบง/ซาย/อ้อย)  
เคื่องหาบหาม 
จก 
ซะกั่ว 
ซะทาย/สทาย  (สูตรซะทาย:ค าสะ

ทาย โปก :  ปู น  ๕  ทราย  ๗ 

กระดี  
กระตืบ  
ก าแพง 
ขอกะดาน 
ต้าย 
เตาฮาง 
แท่น  
ปราสาท/ปราสาทเบ็งชอรไม้เดื่อ

โคบค า/ ปราสาทมหาพุทธวง

กวด (ขวด) จัน 
กวดน้ ามันแก้ว  
ก้อนเส้าค า 
กะต่า  
เกฺยาะ (กะเยาะ?)  
ขันกาง 
ขันแก้ว 
ขันค าใส่ผ้าเช็ดหน้า  
ขันเงิน 



๑๔๑ 

 

น้ าอ้อย ๒ น้ าหนัง ๑ ยางบง 
๙/ซะทายเพชร: ปูน ๒ ทราย 
๕ น้ ามะขาม ๒ น้ ามันยาง ๑)  

ซะทายลายจีน 
ซี 
ดินจี่ 
แป้นไม้ 
เผียกไมด่อนเจ็ดแกว (ไหมขาว)   
พ้า 
มีด  
ไม้เดื่อแปงเตียง  
ไม้ตาน (ตาล) เฮ็ดลินสง 
ไม้ฮังแปงปราสาส 
ไลหางปา 
สบไถ 
สักหินลายลัก (ลักษณ์)  
สิ่ว  
เสียม  
หย่วงเหล็ก  
หินมุก 
หินมุกสี่เหลี่ยมมาสักลายเลก 
หินเมืองตักกสิลานคร  
หินเมืองลังกา  
หินแล/แลง 
หินหมากคอม/หินหมากคอมกลาง

โคก 
ฮางซะทาย  
แฮ่ (กรวด,หินลูกรัง)   

สา/ ปราสาทไม้จัน 
ปักตูเวียง 
ปาง (ปรางค?์) ค าพอก   
พุทธฮูป 
เยีย 
ราชะคุ้งหลวง  
เล้า 
วิหาน  
ส้วม (ห้อง) 
หอผาท่าแขก 
หอแพขาว  
อย้าวเฮือน 
อูปมุง 
ฮ้ัวเวียง   
โฮงช้าง  
โฮงหลวงแก่นจันแดง สิบเก้าห้อง 

ขันนาก 
เคื่องขันหมาก (บอกปูน ซองภู 

(พลู) อูบเหมี้ยงหมาก มีด)  
ไตค า  
ไตเงิน  
ถง 
โถน (กระโถน) หมากค า 
น้ าเต้า 
น้ าเมก (น้ าหมึก)   
บวย  
พะเนียม 
ไม้เท้า 
ไม้นวด (ไม้สีฟัน) /ไม้สีฟัน 
วี  
อ่างอาบ 
อูบเหมี้ยงค า  
อูปค า 
อูปเหมี้ยงแก้วผลก (ผลึก)   
โอค า  
โอเงิน 
โอนาก 

 
หมวดที่ ๑๒ นามอาวุธ/สิ่งของในสงคราม/พาหนะ, นามเครื่องประกอบพิธีกรรม/ในขบวนแห่ 

และ นามเครื่องดนตรี/การเล่น 
อาวุธ/สิ่งของในสงคราม/พาหนะ เครื่องประกอบพิธีกรรม/ใน

ขบวนแห่ 
เครื่องดนตรี/การเล่น 

คันไชยสี/สีคันไชยแก้ววชิรเพ็ด/สี
คันไซ (ขรรค์ไชยศรี) ด้ าแก้ววัช
ชิระเพ็ดฝักค า  

คันไชยสีด้ าแก้ว  
คันไซสี 

กระบอกปูน  
กวด (ขวด) จันค า  
กวดแก้ว (ขวดแก้ว) น้ ามันทิบ 
ขันแก้วบอรกด  
ขันแก้วพิทูร (ไพฑูรย์)  

กอง  
กังดาน(กังสดาล)   
ค้อง  
เคื่องเสบ  (ดนตรี)    
ซอ 



๑๔๒ 

 

ง้าวมังคละ 
ดาบด้ามแก้วพิทูรฝักค า  
ดาบด้ าแก้วผลกึ  
ดาบด้ าแก้วผลกึฝักค า 
ดาบด้ าแก้วพิทูร  
ดาบด้ าแก้วมรกด  
ดาบด้ าแก้วมรกดฝักค า  
ทุงช่อ  
ทนู (ธนู)  
ประคือไช ๗ หาง  
ประคือไช ๙ พันหาง  
ปืน (หน้าไม้) 
รด/รชรด/ราชรด 
สอมพู (ช่อพลู) วันค าบ่ฮู้เหี่ยวเท่า

ห้าพันวัสสา  
สังข/หอยสังขขาว 
สายขนันม้าอาชะไนยพละหก   
สายขนันม้าอาชาไนยพละทุปรด  
เสตตสัด 
แส้แก้ววชิระพัด (เพชร) /แส้แก้ว

วะชิระเพ็ด  
หอยสั งขตัวผู้/หอยสั งขตัวแม่ /

หอยสังขหอร 
เฮือ 
 

ขันแก้วมหานิล  
ขันค า 
ขันค าเคื่องขันหมากแก้วผลึก 
ขันค าใส่ข่ายดอกมาลีเทด  
ขันค าใส่อูปเม่ียงค า  
ขันค าใส่อูปหุง (เหมี้ยง) แก้ว 
ขันค าใส่อูปเหมี้ยงค าประดับแก้ว

มุกดา 
ขันค าใส่โอน้ าอบ  
ขันนาก  
ข้าวตอก   
เคื่องขันหมาก  
เคื่องขันหมากแก้วมหานิล 
เคื่องขันหมากค า 
เคื่องบัณณากาน  
เคื่องปัญจกุกกะฏะ 
เคื่องปัญจรากุกกุฏ 
โคมไฟยอง  
จามมร  
ซองพู 
ถ้วยหมาก 
เทียนค า  
น้ า ๓ สระพัง  
น้ าเต้า  
น้ าเต้าแก้วเขียวฝาหับค าตีนแก้ว

ลาย  
น้ าเต้าแก้วมณีฝาหับค าประดับ

แก้วตีนค า   
น้ าเต้าแก้ววัน (วรรณ) ค าตั้งขันเงิน   
น้ าเต้าค าใหย่ 
น้ าเต้าตั้งขันค าประดับแก้ว   
น้ าเต้าธัมมกก (ธรรมกรก)   
น้ าเต้าฝาหับค า  
น้ าเผิ้ง  
น้ าสระพัง  
น้ าส่าง  
น้ าออกบ่อ ๓ แห่ง  
น้ าอ้อย  

พิณ/พินค า  
ลักคังค า (ระฆังค า)   
สังข 
เสบ (ประโคมดนตรี)    
แสว่ง (แส่ง,ฉาบ)  
หมากระเม็ง  
 



๑๔๓ 

 

บาสี 
ประทีปค า  
ประทูบค า   
ไฟดอกบูชา  
มีดควัดค าด้ าแก้วมรกดยาว ๙ วา  
มีดด้ าแก้ววิชชเก็ด (เพชร)  
ราชรด 
วี  
สอมพู  
สายขนันม้าอาชะไนยพละหก   
สายขนันม้าอาชาไนยพละทุปรด  
เสตตสัด 
แส้ 
แส้แก้ววชิระพัด (เพชร) /แส้แก้ว

วะชิระเพ็ด  
หลาบค า 
หลาบทอง 
หางยูงค า  

 
หมวดที่ ๑๓  นามรูปสลัก 

รูปสลัก 
ฮูปท้าวพันคนเป็นลายในเซิด  
ฮูปท้าวฮูปนาง 
ฮูปธัมมกถึกเทวบุดมือซ้ายนบมือขวาถือขวดน้ ามันทิบ   
ฮูปนรคันทาตถเทวบุด  
ฮูปนางคัจสารัตถีเทวบุด  
ฮูปนางสารวัตติเกสีแลนางปฏิบุปผา นางคันธารวดีมือขวาถือขันค ามือซ้ายนบ  
ฮูปนางสีรัตตนะเทวีไปช่องหน้า เหลียวหลังคืน  
ฮูปนางสุจิตตามือขวานบ มือซ้ายถือดอกมัณฑรึก (บุณฑริก)   
ฮูปนางสุชาดามือขวาถือดอกบัวค า  
ฮูปนางสุนันทามือซ้ายนบ มือขวาถือดอกนิลลุบล  
ฮูปปัญจสิกขะเทวบุด  
ฮูปฝาบารมี (ฝาระม)ี   
ฮูปพนละหก   
ฮูปพระยาค าแดง ขวี่ช้าง เสนาอามาสขวี่ม้า ประริวานลายดอกไม้เจือกันไว้ด้านตะวันตก   
ฮูปพระยาจตุโลกกระบาน  
ฮูปพระยาจุลลณีพรหมทัด พระยาอินทปัตนครจูงแขนกัน   
ฮูปพระยาจุลลณีพรหมทัดขวี่ช้างราชบุดขวี่ม้า  



๑๔๔ 

 

ฮูปพระยาติโคตรบูร พระยานันทเสน จูงแขนกัน ปิ่นหน้าไปเบื้องตาวันตก   
ฮูปพระยาติโคตรบูรขี่ม้าพละหก  
ฮูปพระยาติโคตรบูรน านางอว่ายหน้าสู่วันออก 
ฮูปพระยาติโคตรบูรแลพระยาสุวัณณพิงคละ 
ฮูปพระยานันทเสนขวี่ช้าง  น้องพระยาข่ีม้า ฮูปเสนาอามาสประริวานลายดอกไม้เจือกันไว้ด้านเหนือ   
ฮูปพระยาสุวัณณภิงคละ พระยาค าแดงจูงแขนกัน  
ฮูปพระยาสุวัณณภิงคละขวี่ม้าไปอากาด  
ฮูปพระยาอินทปัฏฐนครขวี่ช้าง  น้องพระยาขวี่ม้า ฮูปเสนาอามาส ประริวานลายดอกไม้เจือกันไว้ด้านใต้   
ฮูปมหากัสสัปปะ มือซ้ายถือไม้เท้า มือขวาแบไว้   
ฮูปมาภาลีเทวบุด 
ฮูปมาละตะลีเทวบุด 
ฮูปม้าอะสาชะไน 
ฮูปแม่น้ าสระหมุดแลฮูปขัวฮูปพระสังฆเจ้าแลฮูปอินทา พรหม เทวบุด เทวดา คนทั้งหลายไต่ขัวนั้นเพ่ือให้แจ้ง

ยังภาวนาแห่งตนได้ปราถนาโพธิยานหั้นแล  
ฮูปวัสสวะราหะกะเทวบุด   
ฮูปวิสุกัมมเทวบุดมือขวานบ มือซ้ายถือมีดควัด  
ฮูปสิง 

ฮูปสีสุนันทะแลสีมหามยาแลวิสาขาเทวบุด  
ฮูปสุธัมมามือขวานบ มือซ้ายถือดอกจังกร   
ฮูปสุนันทะ สีมหามายา วิสาขาเทวบุด ยอมือนบน ากันไว้ด้านใต้   
ฮูปสุริยะเทวบุด/ฮูปสุริยะเทวบุดแลจันทเทวบุด  
ฮูปเสนาอามาส ประริวานลายดอกไม้เจื่อมกันไว้ด้านวันออก   
ฮูปอนุมาเทวบุด  
ฮูปอรหันตาเจ้า ๕ ฮ้อยตนพายบาสยอมมือนบ  
ฮูปอัสสหมูขี 
ฮูปอินทจิตตะเทวบุด  
ฮูปอุงคุละ (อังกูร) เทวบุด  

 
หมวดที่ ๑๔ นามโสลกนคร 

โสลกนคร 
นัคคะละวินาด (วินาศ)  (โสลกไม่ดี)  
นัคคะละเจติยะค่าว (ท่าว)  ส้างพุทธสาสนาฮุ่งเฮืองแลหัวที  เห็นเล่าฮ้ายเสียแก่นักปราสบัณฑัตต หั้นแล 
นัคคะละต่าวพน (พล) คืน กระท าสมคามบ่ลุ แม่นว่าอยู่ก็แพ้ผู้ใหย่หั้นแล  
นัคคระขนเห็น (เหม้น)  เวียน (เทียร) ย่อมผิดเถียงกันฮบเล็ว บ่ขาดหั้นแล  
นัคคะละสว่านซะเด็น อยู่เทียรย่อมจิบหายแล 
นัคคะละอวานเอาเข็น (เข็ญ)  เทียรย่อมเป็นพยาบาส (พยาธิบาด) ไข้หนาวไฮ้ค าสุกขแล  
นัคคะละเข็นมาเวียง เทียรย่อมเป็นพยาบาส (พยาธิบาด) ไข้หนาวไฮ้ค าสุกขแล  
นัคคะละตะระสูญ (พาราสูร)  เหดว่าเป็นฮูปฮอยกงจิดแก้ว พระยานาคบ่คุรค้ าให้เป็นดงเป็นเหล่าเป่า เสีย ผิ



๑๔๕ 

 

ว่าท่อตั้งเป็นเวียงเสิก ยังมีไชย 
 
 (โสลกด)ี  
นัคคะละจาตุทีป ทุกกีบก้ ามาส่งส่วยค าแล 
นัคคะละ... ( มรรคา)  พุทธสาสนาก็ฮุ่งเฮือง ต่างประเทดก็เดินมาสู่สมพพานแล  
นัคคะละธรงยด (ทรงยศ)  ฮุ่งเฮืองด้วยท้าวพระยาสุกขเสิมดีแล 
นัคคะละอินทา เทวดา พรหม พระยานาคย่อมฮักสาซ่อยซูดีนักแล 
นัคคะละจักกะวุทธะคุร (คุณ)  คนเมืองอยู่ก็มีไชย ไปก็มีโชก  บ่ทุกข์โสกอันแล 
นัคคะละอุตตะโมประเสิด เสนาอามาสราชมนตรี เกิดมามาก ช้างม้าก็ประเสิดวุฑิมังคละซู่อันแล 
นัคคะละโสรัสสะชุมพู สิบหกเมืองใหย่ในทีป ย่อมส่งส่วยไฮแล 
 
 (โสลกอ่ืน ๆ )  
โลมกงจิดแก้วฮอยปาทลักขนา ชื่อว่า นัคคะละตัปปะวินาสะ  
โลมกงจิดแก้ว ชื่อว่า นัคคะละวิทะนาสา 

 
หมวดที่ ๑๕ นามอ่ืน ๆ  

นามอ่ืน ๆ 
ดาวเพ็ก 
หมูง้วน 
หินบัณฑกัมพลสิลาบาส (บันฑุกัมพลศิลาอาสน์)  
 

ข้อสังเกตบางประการ เกี่ยวกับนาม “เมืองหล้าหนองท้ังหลาย”และ “หนองคาย” 

 

ภาพที่ ๑ ตัวอย่างใบลานอุรังคธาต ุ ผกูที่ ๔ ลานที่ : ๒๔ หน้าที ่๒ (เนา)  ที่ระบุ “เมืองหล้าหนองทั้งหลาย” 

จากตัวอย่างใบลานอุรังคธาตุ  ผูกที่ ๔ ลานที่ : ๒๔ หน้าที่ ๒ (เนา)  ที่ยกมา กล่าวว่า “อรหันตาเจ้า
อยู่เมืองหล้าหนองทั้งหลาย ๒ ตน แม่นเจ้าสังขวิไชยยะเถรตน ๑ ทั งมวลเป็น ๘ ตนกับพ่อกูแล พระยา



๑๔๖ 

 

จันทบุรีว่าข่อยบ่มาฮับงานมีมีในเขตที่นี แลท่อ  ฮู้วะ (ว่า)  อรหันตาเจ้าแต่ ๒ ตน อันได้อุปปถาก (อุปัฏฐาก)  
บุญอันนี จีงมาค ้าชูดีนึง (นี /หนึ่ง?) แล” 

 

ภาพที่ ๒ หนังสือจดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓ เล่ม ๒ จัดพิมพ์โดย คณะกรรมการจัดพิมพ์ทูลเกล้าฯ ถวายสนองพระมหากรุณาธิคุณ ในมหามงคล

เฉลิมพระเกียรติวันพระบรมราชสมภพ ครบ ๒๐๐ ปี พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยูห่ัว 

 
       การปรากฏนามที่ว่า “เมืองหล้าหนองทั้งหลาย/เมืองหล้าหนอง/เมืองหนอง” ในอุรังคธาตุฉบับที่
ปริวรรตนี้ ท าให้ผู้เรียบเรียงมีความสนใจว่าเหตุใดนามเมืองดังกล่าวถึงแตกต่างจากเอกสารที่ใช้เปรียบเทียบ
อย่าง ๒ ฉบับ คือ ฉบับของหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ที่ระบุว่า “เมืองลาหนองคาย” และฉบับของ กรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม ที่กล่าวถึง “เมืองหล้านาหนองคาย”  ก็ยิ่งอยากรู้ในค าตอบว่าด้วยเหตุประการใดจึงเขียน 
เมืองหนองหล้าทั้งหลาย อย่างชัดเจน โดยในเบื้องต้นได้มีการพูดคุยกับผู้ร่วมงานที่มีความสนใจเดียวกัน คือคุณ
ชวนากร จันนาเวช ในประเด็นดังกล่าว จึงได้สืบหาข้อมูลจากจดหมายเหตุรัชกาลที่ ๓ เล่ม ๒ จัดพิมพ์โดย 
คณะกรรมการจัดพิมพ์ทูลเกล้าฯ ถวายสนองพระมหากรุณาธิคุณ ในมหามงคลเฉลิมพระเกียรติวันพระบรมราช
สมภพ ครบ ๒๐๐ ปี พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยระบุเส้นทางกรีฑาทัพกรุงเทพ-
เวียงจันท์ จ.ศ. ๑๑๘๘ (พ.ศ.๒๓๖๙)  ว่า  



๑๔๗ 

 

“จากหนองบัวล้าภู (--------) -โคกกลางดง-ซ่มป่อย-ด่านเขาสาร-น ้าทรัพ-ค้าเมจ์-บ้านเขาสาร-บ้าน
พลับ-บ้านผ้าไผ-ถ้าบ่อ-ปากโมง-พานพราว  (ล้าเซรืน (เซิน) ถึงภานพราว (พานพร้าว) เปนทาง ๕๒๕๐เส้น) ”   
(หน้า ๘๐-๘๑)   

สรุปแล้วยังไมป่รากฏนาม  หนองคาย แต่ประการใด 

 

ภาพที่ ๓ E-book : ประวัติศาสตร์อีสาน โดย เติม วิภาคย์พจนกิจ และ นิธิ เอียวศรีวงศ์  (เรียบเรียง)  ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๔ 

 ต่อมาผู้เรียบเรียงจึงได้สืบค้นดูใน E-book : ประวัติศาสตร์อีสาน โดย เติม วิภาคย์พจนกิจ และ นิธิ 
เอียวศรีวงศ์  (เรียบเรียง)  ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๔  (http://www.openbase.in.th/files/tbpj๐๖๒.pdf) มีข้อมูล 
ระบุชัดว่า  

"...ในรัชสมัยรัชการที่ ๓ กรุงเทพฯ เมื่อปราบกบฏเวียงจันทน์เรียบร้อยแล้ว โปรดเกล้าฯ ให้ยกเลิก
ประเทศราชเวียงจันทน์ พระยาบดินทร์เดชา  (สิงห์ สิงหเสนี)  ผู้เป็นแม่ทัพใหญ่ไปปราบเวียงจันคราวนั นเห็น
ว่าเมืองเล็ก ๆ ๓ แห่ง (พานพร้าว, ปะโค, เวียงคุก-ผู้เรียบเรียง) ที่กล่าวนามมาแล้วนั น เห็นควรจะจัดตั งรวม
เป็นเมืองใหญ่ควบคุมดูแลเมืองเล็กอีกทีหนึ่ง เพราะบางเมืองที่อยู่ทางฝั่งซ้ายแม่น ้าโขงยังกระด้างกระเดื่อง... 

...จึงขอพระราชทานตั งให้ท้าวสุวอธรรมา  (หรือบุญมา)  บุตรอัคร์ฮาดเมืองยโสธร หลานเจ้าพระวิชัย
ราชสุริยวงศ์ขัติยราช  (หน้า)  เจ้านครจ้าปาศักดิ์ อันมีเชื อสายสืบต่อเจ้าพระตา เจ้าพระวอฯ  (พระวรราช

http://www.openbase.in.th/files/tbpj062.pdf


๑๔๘ 

 

ภักด)ี  เมืองอุบลราชธานีมาก่อนเป็นเจ้าเมือง .... ท้าวสุวอได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริเวณบ้านใผ่ ริมแม่น ้าโขง
ฝั่งขวาเป็นชัยภูมิที่เหมาะแก่การสร้างเป็นเมืองใหญ่...จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกบ้านใผ่เป็นเมือง
หนองคาย... ตั งท้าวสุวอธรรมาเป็น "พระประทุมเทวาภิบาล" โดยถือเอาดอกบัวในหนองคายมาเป็นศิริมงคล
นามเจ้าเมืองหนองคายคนแรก เมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๐...”   (หน้า ๒๒๐-๒๒๒)  

         หากปรากฏนาม “หนองคาย” ในต านานอุรังคธาตุ ฉบับ จ.ศ. ๑๑๖๗  (พ.ศ. ๒๓๔๘)  จะเกิดอะไร
ขึ้น 

จากการศึกษาข้อมูลจารึกที่วัดจอมมณี ลงศักราช พ.ศ. ๒๐๙๘, จารึกวัดศรีเมือง พ.ศ. ๒๑๐๙ และ
จารึกวัดศรีบุญเรือง พ.ศ. ๒๑๕๑  ออนไลน์ในฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย จัดท าโดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิ
รินธร (http://www.sac.or.th)  นั้นไม่ปรากฏนามของเมืองหนองคายแตป่ระการใด  ซ่ึงต่างจากเอกสารอุรังค
ธาตุ ฉบับที่ปริวรรต ผูก ๑-๔ จะระบุ “เมืองหล้าหนองทั้งหลาย” ทั้งหมด หากแต่ในเมื่อปริวรรตในผูกสุดท้าย 
คือ ผูกที่ ๕ ลานที่ : ๑๒ หน้าที่ ๒ (ล้า)  กลับปรากฏค าว่า “หนองคาย” เพียงที่เดียว ในตอนที่เจ้าสังขวิไชยยะ
เถร ได้น าพระบรมธาตุฝ่าเท้าขวา มาประดิษฐานในอูปมุงไว้เมืองหล้าหนอง ซึ่งคนท้ังหลายว่า หนองคาย ดัง
รูปภาพและข้อความที่ยกมา  

 
ภาพที่ ๔ ภาพใบลานอุรังคธาตุ  ผูกที่ ๕ ลานที่ : ๑๒ หนา้ที่ ๒ (ล้า)  ที่ระบุ “หนองคาย” พบเพียงจุดเดียวในอุรังคธาตุฉบับนี ้

เนื้อความที่ปรากฏมีดังนี้ 
 
-...เจ้าสังขวิไชยยะเถร เอาทาส (ธาตุ) ฝ่าตีนขวาเก้าลูกมาไว้เมืองหล้าหนองแล คนทั งหลายว่า 

หนองคาย  
-คาว (คราว) น้าเลี ยงพ่อนมส้างอูบมุงในแผ่นดินแล้วก็เอาธาสฝ่าตีนขวามาถะปันนาไว้หั นแล... 
 
จากค าถามที่มาของค าว่า “หนองคาย” “ตกลงแล้วเรียกนามตามอะไรกันแน่” บ้างก็สันนิษฐานว่า

เป็นการน านามของ “ค่ายบกหวาน” มาประกอบสร้างนามเมืองใหม่ บ้างก็ว่า เอาเรียกนามของ “ดงหมาก

http://www.sac.or.th/


๑๔๙ 

 

คาย” “หนองคันคาย” “หนองค่าย/บึงค่าย” สารพัดแต่จะหาค าตอบ แต่เมื่อพบค าว่า “หนองคาย” ใน
เอกสารใบลานอุรังคธาตุ พ.ศ. ๒๓๔๘ แล้ว 

จะมีผลต่อการเขียนประวัติศาสตร์บ้าน-เมืองหนองคายหรือไม่ อย่างไร? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๐ 

 

ตารางแสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบจ านวนร้อยละของตัวอักษรและเนื้อหาที่ปรากฏในอุรังคธาตุ จ.ศ. ๑๑๖๗ 
 

ชื่อบั้น จ านวนตัวอักษร ร้อยละ 
บ้ัน ๑. นิทานแม่น้ า  756 1.615971614 

บ้ัน ๒. นิทานหนองหานหลวง  หนองหานน้อย  289 0.617745762 

บ้ัน ๓. นิทานปรเมสวรตั้งพระพาน (ปรเมสวรยุทธสุวณัณนาค)  1038 2.218754676 

บ้ัน ๔. ศาสนนครนิทาน (ศาสตร์นครนิทาน) 3412 7.293247547 

บ้ัน ๕. ปาทลักษณ์นิทาน 5231 11.18141205 

บ้ัน ๖. พระตถาคตนิรัพพาน 1226 2.620610051 

บ้ัน ๗. พระมหากัสสัปปะอรหันตา ๕ ฮ้อย อัญเชญิอุรังคธาตสุู่ภูก าพร้าและพระยาทั้ง ๕ ก่ออูปมุง 5449 11.64739328 

บ้ัน ๘. อินทาธิราชสักการบูชาอุรังคธาตุ ณ ภูก าพร้า (เทพสโมสร) 4154 8.879293761 

บ้ัน ๙. พระยาสุรยิวงสาสิทธิเตชธัมมิกราชเจ้า เสวยราชในเมืองฮ้อยเอ็ดปักตู 2913 6.226620781 
บ้ัน ๑๐. การจุตติแห่งพระยาทั้งหา้ 1841 3.935190133 

บ้ัน ๑๑. เทวดาแลพญานาคปูก (ปลูก) บุรีจันให้เป็นใหญ ่ 3295 7.043156702 

บ้ัน ๑๒. พราหมณ์ทั้งห้าเมือราชาพิเสกพระยาจันทบุรีปรสิทธิสักกะเทวะ 8645 18.47893466 

บ้ัน ๑๓. ห้าพราหมณ์คืนเมือไหวพ้ระยาสุมิตตธัมม 1465 3.131479384 

บ้ัน ๑๔. อรหันตาเจา้ทั้งห้าแลพระยาจันทบุรีปรสิทธิสักกะเทวะถะปันนาธาตุไว้ท่ีภเูขาลวง  2397 5.123656029 
บ้ัน ๑๕. พระยาสุมิตตธัมมเจ้าหดสงอุรังคธาตุแลถะปันนาธาตดุูกหลังแล 3780 8.079858068 

บ้ัน ๑๖. พระโพธิสาราชเจ้าตนหลวงและพระยาเชยยะเสฏฐาธิราชเจ้าไปอยุดอยาพระธาตุฯ  892 1.906675502 
รวม 46,783 100 

จากตาราง  แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบจ านวนร้อยละของตัวอักษรและเนื้อหา  ที่ได้จากจ านวนตัวอักษรธรรมทั้งหมดที่ถูกปริวรรตเป็นอักษรไทย จ านวน
ทั้งสิ้น 46,783 อักขระ สามารถจ าแนกเนื้อหาจากมากไปหาน้อย แสดงเป็นจ านวนร้อยละ ในรูปแบบของแผนภูมิดังภาพ  



๑๕๑ 

 

แผนภูมิแสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบจ านวนร้อยละของตัวอักษรและเนื้อหาที่ปรากฏในอุรังคธาตุ จ.ศ. ๑๑๖๗ 
 

 



๑๕๒ 

 

ตารางเปรียบเทยีบโศลกโคลง1 

 

ฉบับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม น. ๑๐๒-๑๐๓ ฉบับหอสมุดแห่งชาติ น. ๘๘-๙๐ 
๏ “บุญมีอรหันตาเจ้าจึงใส่ชื่อว่า  อัญชลี 
 เจ้าพร่ าเพ็งบารมี   ถ้วนแล้ว  
บุรีจันอ้วยล่วยแล่  จันทนากาแล 
เทวดาผายโผดลุลาภได้  นางอินทสว่าง เสวยราชควนแล้ว” 

๏ ผู้มีบุญอรหันตา  จึงให้ ชื่อร ี
พ าบารมธีรรม  ถ้วนแล้ว  
อวยจันทนาคเทวดา  ผายโผด  
ลวยรูปลุลาภได้   อินสว่างโสรจเสวยราชควรแลนา 

๏“บุรีจันเจ้าตนเพียรกระท าน าให้ เป็นเหตุ  
อ้วยล่วยเพราะว่าให้เสีย เพทร้าย  
วิบากเก่าปูมหลวงอันบ่ใช่ โยโส สมภาร 
ท่านเรืองเกิดบุระบุพชาติเชื้อ       แม่นนักปราชญ์โพธิญาณแท้แล” 

๏ ลวยตมตูปกระท า  น าให้   
เป็นเหตุอวยโพเสีย  เพศร้าย    
วิปาโกปูมใหญ่รีบ่ใช ่  โยโส  สามานย์  
ท่านพึงบุญบุรพชาติเชื้อ  แหม่นบาทโพธิญาณแลนา 

๏ นางนารีปัญจกัลป์ยานีมี          พร่ าพร้อม  ทั้ง ๔  

องค์สักกะปาณ ี               ทรงธรรม ทอดไว้ 
ทนะเทวีแต่งในแบบน าให้ บุรีจัน  เป็นใหญ่ 
ให้นางอินทสว่างกระสันหาย โพยภัยอันโศกจริงแล 

๏ นางนารีปัญจกัลยาณ ี พร่ าพร้อม มีศรี  
อินทรสักกะปราณ ี  ทรงธรรม ทอดไว้  
ธเทวินทร์แต่งน าแนมให้             บุรจีนั เป็นใหญ่ 
ส่างกระสันให้  โภยภัยจริงแลนา 

๏ สว่างสวัสดีนิทะเน่งนอน ทรงโศก  

จักแถลงกาลโยคให้บุรีจัน เป็นใหญ่  
อินทากล่าวแจ้งแสลงเพทเหตุ แห่งแหวน 
ค าเคืองนางบุรีจันสุระมากล้น เหลือหลายภายหน้าหากจักมี 

๏ สว่างสนิทนิทแหน่งเนื้อ นอนเนือง  
ทรงโฉลกจึงแถลงภาย  โยคให ้
เอาบุรีจันเป็นใหญ่   อินทร 
กร่างเกราแสรงเพศ                   เหตแุค้น  ค าเคือง  
นางนารีบุญเปือง  ลาภล้นเลยเร่ือเรืองงามแลนา 

๏ บุรีประกอบแก่นางลุลาภได้     ทวัระกาน 

พ้นโลกลือชาสร้างสมภาร          มีบ่หอ่นเปล่า 
อินทสว่างให้บ่ได้แค้น               ค่ังเคือง จิตแล 
อ้วยลว่ยให้คันธรส                   ฝูงชาย 
ดายเปล่าทรงทดทอดเนื้อ           บอระบวน 
สมสายอ้ายอว้ยลว่ยเลยลวดได้     ลือชา 
ทั่วเมืองสวาทสองเบื้อง              ยอเมืองมอบให้สูจริงแล 

๏ ปุบขึ้นแหม่นผัว  บุราณ  
ก่อนนางลุได้ทัวระการ  พ้นโลก  
รี2ชะอินทรสมภาร  มีบ่  หอ่นเปล่า  
อินทร์วางให้บริโภค   ทรงโฉมแลนา  
อวยลวดให้คันธรส  ฟุ้งซ่าน  
ทรงทอดเนื้อมรโฉม  สายสะอาด 
ลวยลวดใค้ลวดใค้  ลือชา  
ทั้งเมืองสว่างแสลงเบื้อง  ยอเมืองมอบให้จริงแล 

๏ สุจงใจส่องแจ้ง  โพธิญาณ  

มิตตะโคตรธรรมะสร้างสมภาร เสมอฟ้า  
ตติยชาติเชื้อ  สืบศาสนา 
ธรรมชาติเป็นองค์  ชะไนม้า 

๏ สุใจจงสว่างแจ้ง  โพธิญาณ  
มิตตทรงธรรมสมภาร  เสมอภาค  
ตติยชาติเชื้อ  สืบสร้าง ศาสนา  
ธรรมอาชาไนยจิตต์  คิดขอดจริงแล 

๏ ธรรมราชาเป็นชาติเชื้อ โคดม   

ตติยะทัวระเทียว  สืบสร้าง  
มีที่บ่ได้ม้างเมือเท่า  ห้าพัน วัสสา  
ธรรมยังพระเจ้า  คองถ้าเมตไตรลงมา 

๏ ธรรมราชาชาติเชื้อ  โคดม  
ตติยทัวระเทียวสม  ภารสืบสร้าง  
มิทธิไป่ได้ม้างเมือฟ้า  ห้าพัน วัสสา  
ยังสุดเสี้ยงแล้วเมือฟ้า   พร้อมเมตไตรลงแลนา 

๏ นางนาฎน้อยพร่ าพร้อม อัธยาศัย  
ทรงธรรมเป็นปัจจัย  ตกแต่ง  
พร้อมให้ทานอัน  ประเสริฐ  
นางแก้วเกิดเป็นมัทรีเทียมแทบเท่า  เถิงเขตก้ านีรพานจริงแล้ว 

๏ นางนารีพร่ าพร้อม  อัธยาศัย  
ทรงกรรมเป็นปัจจัย  ตกแต่ง   
วีให้เย็นแอ้งแม้ง  บ่อร้อน แก่หัวใจ  
แก้วเกิดเป็นมัทร ี  แทบเท่านีรพานจริงแลนา 

                                                 
1

 จดัวรรคใหม่โดยผู้ปริวรรต เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบเนือ้ความของทัง้สองฉบบั ในตอนพราหมณ์ทัง้ห้าเมือราชาภิเษกพระยาจนัทบรีุ
ปรสิทธิสกักเทวะ 
2

 “รี” อาจเป็นอกัขรวิธีพิเศษธมัม์ อา่นวา่ “อนัวา่”-ผู้ปริวรรต 



๑๕๓ 

 

 ๏ แกว้เกิดเป็นเมียแกว้  ใจแผ้ว 
ในการบุญมีค ารัก  ชื่นช้อย  
วีวอนขึ้นเวหา  ปอมเมฆ  
ได้เป็นเอกภริยา   เทพยดา 
ให้ลักษณะแวน  ยิ่งนาง 
นรทัพพาทรง  แท่นแล้ว   
จึงได้ชื่อว่าเทวีแกว้  จริงแท้บ่สงสัยแลนา 

๏ สุจิตตะสวัสด ี  ในบูร  

นางคูณค้ าให้ทรงท า  การแจก  
มิตตะยศยิ่งขึ้นทูล  ถวาย   
เททอดให้พุทธสังฆ์  ชั่วเขต   
พระบาทให้ทรงท าเท่า  สุดชั่วเขตนีรพาน  
ตัปปังจักให้แก้ยัง  ตัณหา 
วิวาจากรรมทานัง  บ่ห่อน 
เคียดแก่ใจธรรมา  ให้เป็น อุปนิสัย  
เถิงเขตแก้วอันให้  แล้วเหตุนิพพานจึงแล้ว 

๏ สุจิตตเสียวสวาสดิแจ้ง ในบุรพ  
นางคูนค้ าให้ทรงธรรม  ทานแจก 
มิตตจึงยกแยกขึ้นทูน  ทั่ว สีลัง  
เททอดให้พุทธสงฆ์  ชั่วเขตต์นิพพานแลนา  
 
ตะตัปปังจักให้แพย้ัง  ตัณหา  
วิวาจากรรมฐานัง  บ่ห่อน 
เคียดเคียดแก่ใจธรรมา  เป็นอุป นิสสัย  
สังเขตแก้วอันให ้  แล้วเหตุนิพพานจริงแล 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๔ 

 

แผนที่ทางภูมิศาสตร์อ่ืนๆ 
 

 
ภาพที่ ๓๐ ภาพแผนที่จากการเดินทัพสมัยรัชกาลที่ ๑ มีภาพพระธาตุพนมปรากฏอยู่  ในหนังสือ Royal 
Siamese maps: war and trade in nineteenth century Thailand. Bangkok : River. By 
Chakrabonge, Narisra and others.  (2006). P76-p77. 



๑๕๕ 

 

 

 
ภาพที่ ๓๑ ภาพแผนที่แสดงอาณาบริเวณในต านานอุรังคนิทาน จัดท าโดย ผศ. อมฤต หมวดทอง 
 
 
 



๑๕๖ 

 

 
 

 
 
ภาพที่ ๓๒ ภาพแผนที่ภูมิศาสตร์ภาคอีสานและประเทศเพ่ือนบ้าน จัดท าโดย ผศ. อมฤต หมวดทอง 

 


