
 
 

ค ำปรำรภ 

  
 หนังสือ “อุรังคธำตุ จ.ศ. ๑๑๖๗” ปริวรรตโดย คุณณรงค์ศักดิ์                
ราวะริ นทร์  นั กวิ จั ยประจ าสถาบันวิ จั ยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน           
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหนังสือของกลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ               
ซึ่งเป็นผู้ท าการปริวรรตเกี่ยวกับประวัติเรื่องราวความเป็นมาหรือต านานพระ
ธาตุพนมอีกเล่มหนึ่ง ที่ผู้ปริวรรตได้แสวงหา สืบค้นศึกษา และค้นคว้าต้นฉบับที่
เชื่อว่าเป็น “ต ำนำนอุรังคธำตุส ำนวนที่เก่ำแก่ที่สุดของประเทศไทย” ในขณะ
นี้ (พ.ศ. ๒๕๖๑) หนังสือเล่มนี้เป็นผลงานที่ปริวรรตมาจากเอกสารใบลานเรื่อง
อุรังคธาตุ ฉบับวัดมหาชัย อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จารด้วยอักษร
ธรรมและภาษาพ้ืนถิ่นอีสาน ระบุปีที่จาร จ.ศ. ๑๑๖๗ ตรงกับปี พ.ศ. ๒๓๔๘ 
ตรงกับรัชสมัยพระเจ้าอนุวงศ์แห่งราชอาณาจักรลาวล้านช้าง (พ.ศ. ๒๓๔๘-
๒๓๗๑) โดยอดีตเจ้าอาวาสวัดมหาชัย คือ ท่านเจ้าคุณพระอริยานุวัตร                
(อารีย์ เขมจารี) ได้รวบรวมและรับมอบมาจากวัดโพนสวาง อ าเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคามอีกทีหนึ่ง ต ำนำนอุรังคธำตุ จ.ศ. ๑๑๖๗ ส านวนนี้จึง
นับเป็นองค์ความรู้ของท้องถิ่นอีสานที่ได้ให้ภาพประวัติความเป็นมาหรือต านาน
การสร้างพระธาตุพนม อันเป็นพุทธศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ส าคัญ
ของลุ่มแม่น้ าโขง พระธาตุองค์นี้เป็นสิ่งศักด์ิสิทธิ์ที่ทั้งชาวไทยและชาวลาวนับแต่
อดีตต่างเชื่อถือศรัทธาและเคารพบูชาร่วมกันมา อีกทั้งการท างานครั้งนี้ก็เกิด
จากความใฝ่รู้ของผู้ปริวรรตเอง และต้องการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาใน
ดินแดนภาคอีสานผ่านการสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ                  
โดยมุ่งมั่นที่จะปริวรรตเอกสารโบราณในภาพของใบลานให้เป็นภาษาปัจจุบัน 
ทั้งนี้ก็เพ่ือต้องการสื่อสารให้คนในยุคสมัยนี้ได้มองเห็นและเข้าใจมรดกอันเป็น
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของบรรพชนให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังนั้น               
คุณณรงค์ศักดิ์ จึงนับเป็นนักวิชาการรุ่นใหม่ด้านเอกสารโบราณของดินแดน
อีสานที่พยายาม “ไขรหัสความรู้ด้านพุทธศาสนาท้องถิ่น” และเผยให้เป็น 
“มูนมังทางปัญญา” ของบรรพชนที่ได้ “เก็บก า สั่งสม สืบทอด” มาสู่รุ่น
ลูกหลานได้อย่างน่าสนใจ 



 
 

การปริวรรตหนังสือ “อุรังคธำตุ จ.ศ. ๑๑๖๗” ในครั้งนี้ จึงเสมือน
เป็นการเปิดกรุสมบัติอันล้ าค่าและเป็น “มณีแห่งปัญญา” เกี่ยวกับเรื่องราว  
พระธาตุพนม อันเป็นพุทธมณฑลที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนในท้องถิ่นแห่งนี้
มานับแต่อดีต การสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้ยังเป็นการเสริมสร้างกิจกรรมทาง
ปัญญาเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ด้านศาสนา สังคม วัฒนธรรม การเมืองและ                
ภูมิปัญญาของผู้คนในอาณาบริเวณลุ่มน้ าโขง เพ่ือใช้เป็นฐานในการเรียนรู้
เรื่องราวที่มาที่ไปของชุมชนท้องถิ่นแห่งนี้โดยแท้ นอกจากการปริวรรตตาม
เนื้อหาในเอกสารใบลานแล้ว คุณณรงค์ศักดิ์ยังได้พยายามค้นคว้าศึกษา
เรื่องราวต่างๆ ที่ปะปนแทรกเสริมอยู่ในเนื้อหาหนังสือต านานอุรังคธาตุฉบับนี้
เพ่ิมเติมเข้ามาด้วย ตัวอย่างเช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาพ้ืนถิ่นโบราณ
เทียบเคียงกับภาษาไทยปัจจุบัน หรือการให้สาระความรู้ด้านประวัติศาสตร์ 
สังคมและวัฒนธรรมที่โยงใยกับต านานพระธาตุพนม ตลอดจนการเปรียบเทียบ
กับเนื้อหาของอุรังคธาตุฉบับนี้กับส านวนอ่ืนๆ โดยเฉพาะส านวนของหอสมุด
แห่งชาติ ซึ่งพบว่ามีทั้งความเหมือนคล้ายและแตกต่างกันอยู่พอสมควร 
การศึกษาในครั้งนี้จึงเป็นการค้นคว้าให้เห็น “สารัตถะแห่งความคิดของชาว
อีสาน” ที่ถือเป็น “ข้อค้นพบใหม่” จากเอกสารโบราณชิ้นใหม่ที่ยังไม่มี
การศึกษาเอาไว้ สาระความรู้ที่ได้รับจากการอ่านหนังสืออุรังคธาตุฉบับนี้                  
จึงเสมือนเป็นการสร้างฐานความรู้ให้เกิดแก่ผู้อ่านจะได้ศึกษาค้นคว้าเพ่ือให้เห็น
ร่องรอยความคิดทางวัฒนธรรมของผู้คนในชุมชนลุ่มน้ าโขงผ่านเรื่องราวใน                 
อุรังคนิทานหรือต านานพระธาตุพนมส านวนนี้ 

การท างานของกลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยการน าของคุณณรงค์ศักดิ์                
ในฐานะ “พ่ีใหญ่” ของน้องๆ ที่มีความมุ่งมั่น มีความขยันอดทน และ เป็น  
“เสาหลักส าคัญ” ในฐานะที่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งและร่วมสร้างงานในสิ่งที่รักในสิ่งที่
ชอบ จึงนับเป็นการสร้างคุณูปการให้เกิดแก่แวดวงการศึกษาด้านเอกสาร
โบราณในท้องถิ่นอีสาน การสืบค้นและใช้ความรู้ความพยายามที่จะค้นหา
เอกสารเก่าแก่ดั้งเดิม ซึ่งหนังสือ “อุรังคธำตุ จ.ศ. ๑๑๖๗” (พ.ศ. ๒๓๔๘) 
ส านวนนี้ในฐานะที่เป็นส านวนเก่าแก่ที่สุดในเวลานี้ ซึ่งคุณณรงค์ศักดิ์และ



 
 

คณะท างาน กลุ่มอนุรักษ์เอกสารโบราณฯ ได้ร่วมกันท างานนี้ขึ้นมาได้อย่าง
ลึกซึ้งและงดงาม  ผ่านประสบการณ์การศึกษาค้นคว้าได้อย่างละเอียดลึกซึ้ง  

อนึ่ง ผู้ปริวรรตยังต้องการที่จะชักชวนให้นิสิตนักศึกษา นักวิชาการ 
นักวิจัย และผู้สนใจเกี่ยวกับเรื่องราวพระธาตุพนมได้เข้าไป “ร่วมศรัทธาและ
สัมผัสประวัติความเป็นมาของศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์แห่งลุ่มน้ าโขง” ดังที่ปรากฏ
ในหนังสือเล่มนี้ ฉะนั้น การจัดพิมพ์เผยแพร่องค์ความรู้ท้องถิ่นอีสานอันเป็น 
ภูมิปัญญาและมรดกอันทรงคุณค่ายิ่งในครั้งนี้  จึงนับเป็นการส่งเสริม กระตุ้น 
และช่วยจุดประกายให้เกิดความสนใจ อีกทั้งยังเป็น “กำรต่อยอดองค์ควำมรู้
ด้ำนพระธำตุพนมศึกษำ” ให้เกิดแก่แวดวงวิชาการอีสานและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
รวมถึงผู้สนใจใคร่รู้เกี่ยวกับ “พระธาตุพนม อันเป็นพุทธมณฑลแห่งลุ่มน้ าโขง” 
ดังกรณีเรื่องราวประวัติความเป็นมาขององค์พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ให้เป็นที่รู้จัก
แพร่หลายมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ด ารง                
คงอยู่สืบต่อไป 

 
 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ 
ผู้อ านวยการ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 



 
 

ค ำน ำ 

 
“ท ำไมต้อง อุรังคธำตุ จ.ศ. ๑๑๖๗” 
อุรังคธำตุเป็นเอกสำรที่แสดงข้อมูลอันส ำคัญเกี่ยวกับเรื่องรำวของ  

พระธำตุพนมซึ่งรู้จักกันในชื่อหนึ่ง คือ ต ำนำนพระธำตุพนม ด้วยมีเรื่องรำว
เกี่ยวกับประวัติกำรตั้งถิ่นฐำนบ้ำนเมืองส ำคัญของผู้คนหลำยกลุ่มชำติพันธุ์ใน
ลุ่มแม่น้ ำโขง  กำรเคลื่อนย้ำยและควำมสัมพันธ์ต่อกัน รวมทั้งคติควำมเชื่อเรื่อง
กำรบูชำนำค  และกำรรับนับถือพุทธศำสนำ ที่ส ำคัญคือเป็นต้นเค้ำเรื่องที่ส่ง
อิทธิพลให้เกิดมีนิทำนต ำนำนรวมถึงรูปทรงพระธำตุเจดีย์อ่ืน ๆ อีกมำกมำย
หลำยท้องถิ่น กระจำยอยู่ทั่วไปทั้งสองฝั่งแม่น้ ำโขง ฯลฯ ซึ่งนักวิชำกำรผู้รู้หลำย
ท่ำนมักจะมีควำมเห็นลงรอยกันว่ำ  เป็นเอกสำรที่น่ำจะมีมำตั้งแต่สมัยพระเจ้ำ
โพธิสำลรำช (รำวปลำยพุทธศตวรรษที่  ๒๑)  หรืออำจจะมีมำแล้วตั้งแต่สมัย
พระเจ้ำวิชุน-รำชธิปัต (พ.ศ. ๒๐๔๔-๒๐๖๔)  อันเป็นยุคสมัยรุ่งเรืองทำงศำสนำ
วรรณกรรมก็ได้...แล้วจึงมีกำรเขียนคัดลอกเผยแผ่กันต่อ ๆ มำด้วยศรัทธำ               
อันเป็นประเพณีของชำวพุทธในแถบลุ่มน้ ำโขงแต่อดีตเรื่อยมำ 

เ ฉพำะกรณีหนั งสื อ อุ รั งคธำตุ ฉบับนี้  เ ป็ น เอกส ำร ใบลำนที่            
พระอริยำนุวัตร (อำรีย์   เขมจำรี) “นักปรำชญ์อีสำน” อดีตเจ้ำอำวำส         
วัดมหำชัย อ ำเภอเมืองฯ จังหวัดมหำสำรคำม  ได้รับมอบมำจำกวัดโพนสวำง 
ต ำบลแพง  อ ำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหำสำรคำม  เมื่อวันที่ ๒๙ มกรำคม   
พ.ศ. ๒๕๑๔ มีระบุว่ำเขียนคัดลอกเมื่อ จ.ศ. ๑๑๖๗  ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๓๔๘  
อันเป็นช่วงปลำยรัชสมัยของพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลก       
(พ.ศ. ๒๓๒๕-๒๓๕๒)  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  ซึ่งหำกนับย้อนกลับไปถึงครั้ง
สมัยพระเจ้ำวิชุนรำชธิปัตก็เป็นเวลำได้ประมำณ ๓๐๐ ปีเศษมำแล้ว 

เรื่อง “กำรรับรู้อุรังคธำตุ” นี้ น่ำจะส่งผ่ำนศรัทธำควำมเชื่อในพุทธ
ศำสนำที่มีกษัตริย์ผู้น ำเป็นเสำหลักส ำคัญให้มีกำรสืบทอด และเน้นย้ ำ
ควำมส ำคัญของอุรังคธำตุ  ด้วยกำรเสด็จไปประกอบพิธีสักกำรบูชำ และกำร
บูรณะองค์พระธำตุพนมตำมโอกำส   จนท ำให้มีศรัทธำคัดลอกอุรังคธำตุ 
(รวมทั้งเรื่องอ่ืน ๆ ด้วย)  ต่อ ๆ กันมำได้ 



 
 

อี กก ว่ ำ  ๑๐๐  ปี ต่ อ มำ   ใ นสมั ยพระสุ ริ ย ว ง ศำ ธ ร รมิ ก ร ำ ช             
(พ.ศ. ๒๑๘๑-๒๒๓๓)  อันเป็นยุคสมัยที่พระพุทธศำสนำเจริญรุ่งเรืองขึ้นมำอีก  
ก็มีพบบันทึกที่ เกี่ยวข้องกับกำรบ ำรุ งบูรณะพระธำตุพนมด้วย  โดยมี                
พระครูยอดแก้ว แห่งวัดโพนสะเม็ก  (ว่ำเป็นศิษย์พระครูลึมบอง ที่เชื่อกันว่ำ
เป็นคนอยู่บ้ำนกะลึม  เมืองพำน : ปัจจุบันอยู่ ในเขต อ ำเภอบ้ำนผือ                    
จังหวัดอุดรธำนี)  เป็นพระคู่บำรมีหลักของเวียงจันทน์ในยุคนั้น  ซึ่งภำยหลังได้
เป็นผู้น ำกำรบูรณะพระธำตุพนม 

ครั้นเมื่อสิ้นสมัยพระเจ้ำสุริยวงศำธรรมิกรำชแล้ว  บ้ำนเมือง
เวียงจันทน์วุ่นวำยด้วยเหตุกำรณ์แย่งชิงรำชสมบัติกัน  จนพระครูยอดแก้วโพน-
สะเม็ก  ต้องหนีรำชภัยพร้อมด้วยศรัทธำหลำยระดับ  ตั้งแต่กลุ่มรำชวงศ์                   
ขุนนำง และชำวบ้ ำนผู้ มี ศรัทธำ  หนีภัยข้ ำมแม่น้ ำ โขงพักหล บอยู่ ที่                       
ต ำบลบ้ำนภูสะง้อหอค ำ  และต้องย้ำยต่อไปพักอยู่ที่บ้ำนงิ้วพันล ำน้ ำสมสนุก...
พระครูยอดแก้วโพนสะเม็กต้องระหกระเหินเดินทำงลงไปยังภำคใต้จนถึง                
เขตแดนอินทปัฏนครพร้อมมีศรัทธำทั้งชำวลำวและข่ำ  ตำมรำยทำงร่วมสมทบ
ติดตำมไปด้วย  แต่ต้องพบเหตุเดือดร้อนเรื่องกำรเก็บภำษีส่วย  จนต้อง
ย้อนกลับคืน  กระทั่งที่สุดได้ปกครองเมืองจ ำบำกนำคบุรีศรี  และบั้นปลำยจึง
ไ ด้ อั ญ เ ชิ ญ เ ชื้ อ พ ร ะ ว ง ศ์ คื อ  เ จ้ ำ ห น่ อ ก ษั ต ริ ย์   ม ำ ขึ้ น ค ร อ ง เ ป็ น                                
เจ้ำสร้อยศรีสมุทพุทธำงกูร ต้นรำชวงศ์นครจ ำปำศักดิ์ ในปี พ.ศ. ๒๒๕๖  เป็น
อิสระจำกเวียงจันทน์ 

เมื่อพระครูยอดแก้วโพนสะเม็ก  จัดตั้งพิธีรำชำภิเษกยกเจ้ำหน่อ
กษัตริย์ขึ้นเป็นเจ้ำสร้อยศรีสมุทพุทธำงกูร  ครองนครจ ำปำศักดิ์นำคบุรีศรีแล้ว  
จึงจัดกำรปกครองตั้งต ำแหน่งเจ้ำนำยแสนท้ำวพระยำลำว  เต็มตำมต ำแหน่ง
อย่ำงกรุงจันทบุรีศรีสัตนำคนหุตล้ำนช้ำงร่มขำว  และได้บ ำรุงพระพุทธศำสนำ
อย่ำงต่อเนื่องมำโดยตลอด...เพรำะตำมประวัตินั้น  พระครูยอดแก้วโพนสะเม็ก
เป็นพระใฝ่รู้ใฝ่ศึกษำมำตั้งแต่เป็นเณรน้อยแล้ว 

ในช่วงต้นที่ปกครองนครจ ำปำศักดิ์  พระครูยอดแก้วโพนสะเม็ก และ
เจ้ำสร้อยศรีสมุทพุทธำงกูร  ได้จัดกำรปกครองอำณำเขตโดยส่งคนไปรักษำ
บ้ำนเมืองต่ำง ๆ หลำยทิศหลำยท้องถิ่นในท ำนองคล้ำย “เมืองขึ้น  เมืองออก”  
กลำยๆ ถึง ๙ แห่ง  เป็นกำรขยำยอำณำ.....เมื่อพิจำรณำจำกบันทึกหลักฐำน 



 
 

พบว่ำ  เฉพำะต ำบลบ้ำนที่อยู่ในพื้นท่ีภำคอีสำนของไทยมีอยู่ ๓ แห่ง  และหนึ่ง
ในสำมแห่งนั้นคือส่งจำรแก้ว หรือเจ้ำแก้วมงคล  (เจ้ำแก้วบูฮม)  ให้ไปรักษำ
บ้ำนทง  (บ้ำนท่ง)  ยกเป็นเมืองท่ง  ตั้งอยู่ริมน้ ำเสียว  (ปัจจุบันอยู่ในเขตพ้ืนที่
อ ำเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด)   

เมืองท่ง หรือ เมืองทุ่ง  ซึ่งต่อมำเมื่อย้ำยที่ตั้งเมืองมำอยู่บริเวณ                
ดงท้ำวสำรแล้วจึงเรียกว่ำ เมืองสุวรรณภูมินี้  น่ำจะเป็นเมืองหลักส ำคัญที่น่ำจะ
เกี่ยวข้องกับกำรมีอุรังคธำตุ ฉบับ จ.ศ. ๑๑๖๗ นี้ก็ได้ ? 

กล่ำวคือเมื่อรำว พ.ศ. ๒๓๐๖-๒๓๑๐  เมืองท่งท่ีตั้งริมฝั่งแม่น้ ำเสียวได้
ตกอยู่ในอ ำนำจกรุงศรีอยุธยำ...ขำดจำกอ ำนำจปกครองนครจ ำปำศักดิ์                   
สืบเรื่อยมำจนถึงสมัยกรุงธนบุรี...ครั้นเมื่อได้ย้ำยที่ตั้งเมืองใหม่ไปอยู่ที่บริเวณ 
ดงท้ำวสำรในปี พ.ศ. ๒๓๑๙  ในชื่อใหม่ว่ำ เมืองสุวรรณภูมิ  (ปัจจุบันคือที่ตั้ง
อ ำเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด)  พระรัตนวงศำ (ท้ำวเชียง) เจ้ำเมือง ก็ยังได้
มีกำรสร้ำงวัดส ำคัญประจ ำเมืองขึ้น  ๒ วัด คือ วัดกลำง และ วัดใต้ 

ส่วนท้ำวทน ผู้เป็นอำ (อำว) ของท้ำวเชียง เจ้ำเมืองสุวรรณภูมินั้น                
ได้แยกตัวไปตั้งที่บ้ำนกุ่มร้ำง เป็นเมืองร้อยเอ็ด  เป็นที่พระขัติยวงศำ ตั้งแต่              
ปี พ.ศ. ๒๓๑๘  แล้ว 

ในช่วงปี พ.ศ. ๒๓๑๘-๒๓๑๙  นี้ มีบันทึกว่ำ  อ ำนำจของกรุงธนบุรีได้
ก ำหนดปันเขตแดนเมืองสุวรรณภูมิ  กับเมืองร้อยเอ็ด  ที่น่ำสนใจเพรำะมี
ปรำกฏชื่อสถำนที่หลำยแห่งที่ชวนให้คิดว่ำ น่ำจะมีควำมสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ
แหล่งที่มำของต้นฉบับ อุรังคธำตุ จ.ศ. ๑๑๖๗  (พ.ศ. ๒๓๔๘) อยู่บ้ำง คือ 

ปันเขตเมืองสุวรรณภูมิตั้งแต่ ถ  ำเต่ำ  เหงฮวด  ... บึงกุย  ศำลำอีเก้ง  
ภูเมง ... และปันเขตเมืองร้อยเอ็ดที่มีชื่อ...  ฝำยพระยำนำค  ภูเมง ...                
มำประจบ หนองแก้ว  ศำลำอีเม้ง  มำ บึงกุย  นี้เป็นอำณำเขตร้อยเอ็ด   

ต่อมำในปี พ.ศ. ๒๓๓๕  หลังเหตุกำรณ์ปรำบกบฏอ้ำยเชียงแก้ว  
ต ำบลเขำโอง  แขวงเมืองโขง  ในปี พ.ศ. ๒๓๓๔  แล้ว  ทำงกรุงเทพฯ  จึงได้ตั้ง
เมืองอุบลรำชธำนี  ให้ท้ำวค ำผง  คือพระประทุมสุรรำชเป็นที่ประทุมวรรำช -            
สุริยวงศ์  เจ้ำเมืองอุบลรำชธำนี  ก็ได้มีบันทึกกำรปันเขตแดนเมืองอุบล                     
เมืองสุวรรณภูมิ  และเมืองขุขันธ์  โดยปันให้เมืองสุวรรณภูมิ... 

ฝ่ำยเหนือ  หินสิลำเลข  หนองกองแก้ว  ตีนภูเขียว... 



 
 

ในปี พ.ศ. ๒๓๓๕  นี้ เพียเมืองแสน  เมืองสุวรรณภูมิ  ได้ขอแยก
ออกไปตั้งเมืองชลบถ ที่บริเวณหนองกองแก้ว  ริมน้ ำชี 

ต่อมำในปี พ.ศ. ๒๓๔๐  เพียเมืองแพน  ผู้มีศักดิ์ เป็นหลำนของ                
จำรแก้ว หรือ เจ้ำแก้วมงคล  อยู่บ้ำนชีโหล่น  แขวงเมืองสุวรรณภูมิ  ก็ขอแยก
ไปตั้งเมืองใหม่ที่หนองบอน (คือบึงแก่นนคร  จังหวัดขอนแก่น -ปัจจุบัน)                 
เป็นเมืองขอนแก่น  แต่กลับไปตั้งเมืองขอนแก่นอยู่ที่  บ้ำนดอนกระเทียม หรือ 
ดอนกระยอม  ซึ่งอยู่ในแขวงเมืองชลบถ (อ ำเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น -
ปัจจุบัน)  เป็นที่ “พระนครบริรักษ์บรมรำชภักดี”  เจ้ำเมืองขอนแก่น 

ตั้งเป็นเมืองขอนแก่นมำจนถึง พ.ศ. ๒๓๕๐  จึงย้ำยเมืองไปตั้งใหม่ที่ 
บ้ำนดอนพันชำด   ซึ่ งปัจจุบันคือบริเวณ  บ้ำนโนนเมือง  ต ำบลแพง                      
อ ำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหำสำรคำม  และได้ตั้ ง เป็นเมืองขอนแก่น                       
อยู่ ณ ที่นี้นำนกว่ำ  ๓๐ ปี  (หลังจำกนั้นจึงได้ย้ำยที่ตั้งเมืองขอนแก่นอีกในปี 
พ.ศ.  ๒๓๘๑ -สมัยรัชกำลที่  ๓  โดยไปตั้ งที่ ริมบึ งฝั่ งพระลับโนนทอง                   
ทำงทิศตะวันออกบ้ำนโนนทัน  หรือบ้ำนเมืองเก่ำ) 

เป็นไปได้ไหม ?  ... มีควำมเป็นไปได้ว่ำผลพวงจำกกำรรับรู้ด้วยศรัทธำ
ในอุรั งคธำตุ  คือพระธำตุพนม  ของผู้ คนในยุคสมัยนั้น   โดยเฉพำะ                     
พระครูยอดแก้วโพนสะเม็ก  ที่เคยเป็นผู้น ำศรัทธำบูรณะพระธำตุพนมมำแล้ว  
และยังได้สั่งไว้ว่ำให้น ำกระดูกท่ำนไปบรรจุไว้ที่พระธำตุพนม  จึงได้มีกำรจำร
หนังสือผูกใบลำนเรื่องอุรังคธำตุไว้ประจ ำตัว และ ประจ ำเมือง  มีกำรเขียน
คัดลอกไว้ ณ เมืองจ ำปำศักด์ิ  และได้ถ่ำยทอดสืบต่อมำถึงจำรแก้ว  เจ้ำเมืองท่ง  
ซึ่งเป็นคนที่ผ่ำนกำรบวชเรียนมำจนได้รับกำรฮดสรง (หดสรง) เป็น “จำร” 
มำแล้ว จนถูกส่งมำตั้งเมืองท่งในลักษณะเป็น “เมืองขึ้น เมืองออก”  ของเมือง
จ ำปำศักด์ิ   

แล้วจึงได้ส่งทอดถึง เพียเมืองแพน  แห่งบ้ำนชีโหล่น  แขวงเมือง
สุวรรณภูม ิ

ก ร ะ ทั่ ง ข อ แ ย ก ไ ป ตั้ ง เ มื อ ง ข อ น แ ก่ น  ใ น ปี  พ . ศ .  ๒ ๓ ๔ ๐                               
ที่  บ้ำนดอนกระยอม ในแขวงเมืองชลบถ  ของเพียเมืองแสน นำนถึง                     
๑๐-๑๑ ปี  ซึ่งเป็นช่วงเวลำที่ได้เขียนคัดลอกเรื่องอุรังคธำตุ จ.ศ. ๑๑๖๗                
คือ พ.ศ. ๒๓๔๘  ... จนถึง พ.ศ. ๒๓๕๐  จึงได้ย้ำยไปตั้งเมืองขอนแก่นที่                 



 
 

บ้ำนพันชำด  อยู่นำนถึงกว่ำ ๓๐ ปี  และบ้ำนดอนพันชำดนี้ในปัจจุบันคือ
บริเวณที่ตั้งบ้ำนโนนเมือง  ต ำบลแพง ซึ่งอยู่ทำงทิศใต้ของบ้ำนโพนสวำง  
ต ำบลแพง  ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งขวำแม่น้ ำชีฝั่งเดียวกันและไม่ไกลกันนักด้วย 

หำกเป็นไปได้ดังกล่ำวมำ  หนังสือใบลำนเรื่องอุรังคธำตุ จ.ศ. ๑๑๖๗  
(พ.ศ. ๒๓๔๘)  ฉบับนี้ก็น่ำจะจำรคัดลอกขึ้นที่เมืองขอนแก่น ครั้งเมื่อแรกตั้ง  
อยู่ ที่ บ้ ำ นดอนกระยอม   แขว ง เ มื อ ง ช ลบถ   ซึ่ ง ปั จ จุ บั น ก็ ยั ง มี ชื่ อ                              
บ้ำนโนนกระยอม  อ ำเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น  ห่ำงจำกอ ำเภอชนบทไป
ทำงทิศใต้ประมำณ  ๑๐  กิโลเมตร  ซึ่งชำวบ้ำนรุ่นเก่ำยังมักจะเรียกกันทั้ง              
ชื่อ  โนนพะยอม  และ ดอนกระยอม 

ครั้นเมื่อได้ย้ำยเมืองขอนแก่นจำกบ้ำนดอนกระยอม  มำตั้ งที่                  
บ้ำนพันชำด  ในปี พ.ศ. ๒๓๕๐  ก็ได้น ำหนังสืออุรังคธำตุ จ.ศ. ๑๑๖๗  ที่เขียน
คัดลอกใน พ.ศ.  ๒๓๔๘  มำด้วย  จนเหลือเป็นมรดกอันมีคุณค่ำอยู่                      
วัดบ้ำนโพนสวำง  ต ำบลแพง  ซึ่งอยู่ไม่ไกลจำกบ้ำนโนนเมือง  ต ำบลแพง                
คือ บ้ำนดอนพันชำด ในอดีต 

นับเป็นอุดมมงคลยิ่งที่ อุรังคธำตุ จ.ศ. ๑๑๖๗  ฉบับนี้มำอยู่ ใน                 
ร่มบำรมีของพระอริยำนุวัตร  (อำรีย์   เขมจำรี )  พระผู้ปริสุทธิปัญญำ                      
แห่งวัดมหำชัย  จังหวัดมหำสำรคำม  จึงท ำให้  คุณณรงค์ศักดิ์  รำวะรินทร์                
ได้มีโอกำสน ำมำปริวรรตเรียบเรียง  ด้วยควำมอุตสำหะ  ตั้ งแต่กำรตรวจสอบ
ล ำดับเนื้อหำเรื่องทุกใบลำน  เพ่ือให้เป็นไปตำมต้นฉบับเดิม  พร้อมกับพยำยำม
เทียบกับฉบับอ่ืนบ้ำง  และน ำเสนอสิ่งที่น่ำสนใจศึกษำค้นคว้ำต่อไปท้ำยเรื่อง  
ในภำคผนวกด้วย  นับเป็นคุณูปกำรต่อกำรศึกษำในอนำคตเป็นอย่ำงมำก 

 
 

สมชำย  นิลอำธิ 
๙ กรกฎำคม  ๒๕๖๑  

มหำสำรคำม 



 

 

ค ำช้ีแจง 
 
 
อุรังคธาตุ  เป็นวรรณกรรมที่บันทึกเรื่องราวอันเกี่ยวกับประวัติ                 

พุทธศาสนาในดินแดนแคว้นโบราณบริ เวณลุ่ มแม่น ้ า โขง โดยเฉพาะ          
แอ่งสกลนคร  ซึ่งนักวิชาการอีสานศึกษาอย่างผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย นิล
อาธิ ไดเ้คยปรารภกับผู้ปริวรรตว่า  

“หากผู้ใดเป็น นักวิจัย นักวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม ลุ่มน ้าโขง -
ศึกษา ควรอ่านและศึกษา อุรังคธาตุ ลึกลงในรายละเอียด เนื่องจากเนื อหา
ภายในล้วนแสดงให้เห็นถึง ต้านานโบราณ ประวัติศาสตร์นิพนธ์ของคนในลุ่ม
แม่น ้าของอันเก่าแก่ ควรค่าแก่การตีความหมายในทางคติชนวิทยาและทาง
มานุษยวิทยา รวมถึงการใช้หลักฐานโบราณคดีมาประกอบการศึกษาได้           
ก็ย่อมจะดีไม่น้อย”  

ผู้ปริวรรตเคยปริวรรตจับงาน อุรังคธาตุมาหลายส้านวนแล้ว แต่ท้าไม่
ส้าเร็จ เนื่องจากขาดปัจจัยหลักคือ แรงบันดำลใจ  อีกทั งยังด้อยประสบการณ์
ในหลายด้าน  ตราบเมื่อได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง การจัดท้า
เอกสารมรดกความทรงจ้าแห่งชาติ ครั งที่ ๑๓ ณ จังหวัดจันทบุรี  จัดโดย              
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ ธันวาคม พุทธศักราช 
๒๕๖๐ ได้รับฟัง การบรรยายจาก อาจารย์ก่องแก้ว  วีระประจักษ์ ในหัวข้อ 
ต ำนำนอุรังคธำตุ เพ่ือเสนอขึ นทะเบียนเอกสารมรดกความทรงจ้าแห่งโลกของ
ประเทศไทย ในครั งนั นจึงได ้จุดประกำยควำมคิด  เกิดปณิธานในการปริวรรต
ต้านานอุรังคธาตุให้ส้าเร็จจงได้  ในฐานะผู้มีเลือดเนื อเชื อไขจากบรรพชนคน
โบราณ จึงวิริยะอุตสาหะเสาะแสวงหาส้านวนอุรังคธาตุที่เก่าแก่ และสมความ
วาดหวังดังที่ตั งใจไว้ในเวลาไม่นาน  

 
 
 



 

 

 

 
ภาพที่ ๐๑ ตัวอยา่งส้าเนาดิจิทัลเอกสารใบลาน เรื่อง อุรังคธาตุ ฉบบัวัดมหาชัย       
อ้าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  รหัส L๑๓๐๖๐ ผูกท่ี ๑ ลานท่ี ๑, ๒, ๓ 

 
เอกสารชั นต้นที่ใช้ในงานปริวรรตนี นั น เป็น ส ำเนำดิจิทัลเอกสำรใบ

ลำน เรื่อง อุรังคธำตุ  ฉบับวัดมหำชัย อ ำเภอเมือง จังหวัดมหำสำรคำม  
รหัส L๑๓๐๖๐  จ้านวน ๕ ผูก (ผูก ๑-๕๒ หน้า, ผูก ๒-๕๐ หน้า, ผูก ๓-๕๑ 
หน้า, ผูก ๔-๕๒ หน้า, ผูก ๕-๕๖ หน้า) ขนาด ๔.๒ x ๕๒ x ๕ เซนติเมตร    
จารด้วยอักษรธรรม ภาษาพื นถิ่น  จ้านวน ๔ บรรทัด ฉบับล่องชาด ส้านวนร้อย
แก้ว ระบุปีที่จาร ศักราช ๑๖๗ ตัว ปีฉลู ไทยภำษำ ปีรับเป้า เดือน ๙ ออกใหม่                
๘ ค่้า เมื่อค้านวณศักราชแล้ว ปรากฏว่า ตรงกับ วันเสำร์ ขึ้น ๘ ค  ำ เดือน ๙ 
ปีฉลู จุลศักรำช ๑๑๖๗  หรือ พุทธศักรำช  ๒๓๔๘  ซึ่งคาบเกี่ยวกับรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระปรโมรุราชามหาจักรีบรมนารถ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 
รัชกาลที่ ๑ (ครองราชย์ พุทธศักราช ๒๓๒๕ - ๒๓๕๒) แห่งอาณาจักรสยาม
กรุงรัตนโกสินทร์ และรัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชที่ ๕ (สมเด็จพระเจ้า-
อนุวงศ์ พุทธศักราช ๒๓๔๘ - ๒๓๗๑) แห่งอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์                   
ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ ๕ และทรงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระมหา
วีรกษัตริย์แห่งราชอาณาจักรล้านช้าง  

ในท้าย ผูกที  ๑ ลำนที  ๒๖ หน้ำที  ๒ (ขระ)  ระบุว่าชื่อผู้จาร คือ                 
“อุรังคธาตุ ผูกต้นเจ้าหัวสีธ้าเป็นผู้ลิจนาแล”  และใบลานแผ่นสุดท้ายของ                 
ผูกที  ๕ ลำนที   ๒๘ หน้ำที  ๒ (นา) ก็ระบุข้อมูลส้าคัญและศักราชไว้  เช่นกัน 
ดังนี   



 

 

“๕/๒๘/๒ (นา)...ก็สระเด็จจบอระบวรควรท่อนี แลฯฯ   
ไผดูให้ยอใส่หัวแล้วจีงดูเหดว่าธาตุพระนมเจ้านี เหมือนดัง

สัพพัญญูเจ้าแลฯฯ  
จุรสังกัสราชาได้ ฮ้อย ๖๗ ตัว ปีสลุ ไทยะภาสา ปีฮับเป้า 

เดือน ๙ ออกใหม่ ๘ ค่้าแล กองแลงแถใก้ค่้าแล เจ้าสีธ้ามมา เป็นผู้
ริจจนาแล  

ขอให้ฮอดพ่อแม่พ่ีน้อง น้องนุ่งคู่คนเทิน คู่คน ๆ คู่คนเทิน 
- อันนี อุรังคธาตุ ๕ ผูกแล อุรังคธาตุ ๕ ผูกแล อุรังคธาตุ ๕ 

ผูกแล อุรังคธาตุ ๕ ผูกแล” 
 

 
ภาพที่ ๐๒ ภาพใบลานแสดง “จุรสังกัสราชาได้ ฮ้อย ๖๗ ตัว ปีสลุ ไทยะภาสา ปีฮับเป้า”    
(ซึ่งเป็นปีท่ีสร้าง จ.ศ. ๑๑๖๗ หรือ พ.ศ. ๒๓๔๘) 
 

เอกสารใบลานอุรังคธาตุชุดนี พระอริยานุวัตร (อารีย์ เขมจารี) อดีตเจ้า
อาวาสวัดมหาชัย และผู้ก่อตั งศูนย์อนุรักษ์วรรณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ 
ได้รวบรวมและรับมอบจาก วัดโพนสวำง ต ำบลแพง อ ำเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหำสำรคำม ในวันที่ ๒๙ เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๔   

จากการส้ารวจวรรณกรรมที่ถูกปริวรรตในวัดมหาชัย พบว่า มีเอกสาร
อุรังคธาตุ ที่ถูกช้าระโดย พระอริยานุวัตร ในชื่อ อุรังคนิทาน ซึ่งเป็นต้นฉบับ
ลายมือ ส้านวนร้อยแก้ว จ้านวน ๖๖ หน้า ช้าระเสร็จวันที่ ๙ เดือน มิถุนายน 
พุทธศักราช ๒๕๒๔ ลักษณะการช้าระเป็นการเขียนแบ่งวรรคคล้ายกลอน                
บทเริ่มต้นคล้ายกับอุรังคธาตุ (ต้านานพระธาตุพนม) ฉบับของหอสมุดแห่งชาติ 
(จัดพิมพ์ พ.ศ. ๒๔๘๓) คือ  

 
 



 

 

“นมฺตถุ นโม   พุทฺธาย  
รตนตฺตย้  นมามิห ้
ขอนอบน้อม  แด่พระผู้มีพระภาค 
… 
บัดนี จักกล่าว  อุรังคะนิทาน  แล 
ปาทลักขณนิทาน  สาสนนิทาน  อัน 
พระอรหันต์ทั ง ๕  แปลไว้  คือ 
...” 

 
เมื่อตรวจต้นฉบับในการช้าระในหน้าสุดท้ายนั น พบว่ากล่าวจบในตอน 

อภิเษกนางทั งสองเป็นเทวี อันเป็นตอนหนึ่งในบั นที่ ๑๒.พราหมณ์ทั งห้าเมือ
ราชาพิเสกพระยาจันทบุรีปรสิทธิสักกะเทวะในใบลานอุรังคธาตุ จ.ศ. ๑๑๖๗  
ข้อความในหน้าสุดท้าย ที่ระบุไว้ว่า “ในอุรังคนิทาน ผูก ๕ มีอยู่ ๒๔ ใบลาน 
บรบวรเพียงเท่านี้ก่อนแล” ซึ่งแตกต่างจากใบลานอุรังคธาตุฉบับปริวรรตนี  
ระบุจ้านวน ๒๘ ลาน สรุปคือเป็นใบลานคนละฉบับกัน  ลักษณะการช้าระ           
อุรังคนิทานของพระอริยานุวัตรปรากฏดังภาพตัวอย่าง 

 



 

 

 
ภาพที่ ๐๓ รองปก อุรังคนิทานตน้ฉบับลายมือพระอริยานุวัตร   



 

 

 
ภาพที่ ๐๔ หน้าแรก อุรังคนิทานต้นฉบับลายมือพระอริยานุวัตร  



 

 

 
ภาพที่ ๐๕ หน้าสุดท้าย อรุังคนิทานต้นฉบับลายมือพระอริยานุวัตร 



 

 

จากภาพตัวอย่าง ๐๓ – ๐๕ งานช้าระอุรังคนิทาน ฉบับลายมือ 
ส้านวนร้อยแก้ว ช้าระโดย พระอริยานุวัตร ระบุไว้ในหน้าสุดท้าย ว่า “ในอุรังค
นิทำน ผูก ๕ มีอยู่  ๒๔ ใบลำน” สรุปคือเป็นคนละฉบับกับอุรังคธาตุ                   
จ.ศ. ๑๑๖๗  ฉบับที่ปริวรรตนี  ซ่ึง ผูก ๕ มี จ ำนวน ๒๘ ใบลำน 
   

กระบวนการปริวรรตที่ใช้นั น เป็นวิธีการถ่ายถอดค้าต่อค้า บรรทัดต่อ
บรรทัด สันนิษฐานวรรณยุกต์ เปลี่ยนบางค้าให้สะกดตามรูปแบบปัจจุบัน                 
การน้าเสนออักขรวิธีที่พบภายในเล่ม มีดังนี   

การใช้ = “ช/ซ” ทั งพยัญชนะต้นและตัวสะกด ผู้ปริวรรตจึงเลือกใช้ 

ช ในกรณีที่เป็นค้าศัพท์ทั่วไปบางค้า/ตัวสะกดในภาษาบาลี เช่น  กระไทชาย, 
คันไชสี, ชะรือ, ช้างพาย, ช้างสาน, ชุมพูทีป, โชก, ไชยประเสิด, เบ็งชอร, ประ-
หนีช, ปาชนาก, พิชช, เมืองราชคึห, เมื่อสุดเมื่อช้อย, โยดชนะ, รชรด, ราชบุด, 
อะสาชะไน เป็นต้น ส่วน ซ ใช้เขียนค้าศัพท์ที่เป็นเสียงพื นถิ่น ซ่วงไซ้, ซ่อย,   
ซะกาน, ซะดุ้ง, ซะเด็น, ซ้าย, ซ ้า, ซี น, ซู่, เซ่น, นาแซง, ปากซะดิง, ปากเซ, 
ปากห้วยซวยน้าเลี ยงพ่อนม, ใส่ไซ, อยืนเซา เป็นต้น หรือ แทน ทร ในปัจจุบัน 
เช่น หาดซาย เป็นต้น   

 

เนื่องจากในอักษรธรรมมีรูป f “ฑ/ด” ทั งพยัญชนะต้นและตัวสะกด 

ผู้ปริวรรตจึงเลือกใช้ ด ในกรณีที่เป็นตัวสะกด ในแม่ กด หรือ ค้าศัพท์ทั่วไป 
เช่น กงจิดแก้ว, เทวบุด, กระดี, กระฮอกด่อน, ดอกบัว เป็นต้น  

ส่วน ฑ ใช้เขียนค้าศัพท์ที่เป็นภาษาบาลีต่อจาก ณ เช่น กุมภัณฑ,     
ดอกปุรณฑรึก, ดอกมันฑรึก, ทัณฑะ, ธัมมะจิณฑา, นักปราสบัณฑัตต (ฑิต) , 
บิณฑิบาส, บุณฑริก, มัณฑกเทวบุด, มัตถกุณฑลีเทวบุด เป็นต้น 

 



 

 

การใช้ = “ช/ซ”, l “ส”, “๒” แทน c “ฉ” เช่น ชนาก, ปุจสา, 

มิจสาจาร, เวินสัน, สระบับ, สลาส, สะเพา/ส้าเพาะ, สัน, สันข้าว, สันเพน, 
เสตตสัด, (หมื่น ) ๒ (สลอง) เมือง 

การใช้ i “ฮ” แทน Ã “ร” ในบางค้า เช่น ฮ่อง (ร่อง), ฮอด (รอด), 

ฮอบ, ฮอยที่, ฮอยว่า (ชะรอยว่า), ฮัก, ฮักสา, ฮั ว (รั ว), ฮา (เราทั งหลาย), ฮาก 
(ราก), ฮาว, ฮุ่งเฮือง, ฮู้, ฮูปพนละหก, ฮูปม้าอะสาชะไน, ฮูปสิง,  เฮ็ด, แฮก, 
เฮียง เป็นต้น 

 

ในเอกสารใบลานนี ไม่ปรากฏการใช้ ตัว ? “อย หยำดน้ ำ” แต่พบว่า

จารเป็น vP “อฺย” ทั งหมด เช่น อย้านกัว, อยาย, อย่้าแอยง, อยุดอยา   

(หยุดหยา-ปฏิสังขรณ์), อว่าย, เอย็น (เย็น), เอยี่ยมดู, เอยียวว่า, อย้าวเฮือน 
เป็นต้น  

 
ค้าควบกล ้า ร ล ว ซึ่งพบในอักขรวิธีปัจจุบัน  พบในต้นฉบับใบลาน

เพียงบางค้า เช่น กวัดแกว่ง, กระโจมหัวค้า, กระท้านวยทวาย, กระไทชาย, 
กระสัน, กลาง, แกวด, ขวาน (ขวาง), ขว่าม, ขวี่, ควัด, ควาน, ความ, แควน, 
ตระหลบ, แปล,  ลวาด, สว่าง, สวาด, สวาน, แสว่ง,  หว้าย, อว้ายลว้าย เป็น
ต้น  

ส่วนอีกหลายค้าแม้พบว่าเสียงปัจจุบันมีควบกล ้า แต่ในต้นฉบับใบลาน 
กลับไม่ปรากฏรูปควบกล ้าเพราะเป็นเสียงศัพท์พื นถิ่น เช่น ใก้ไก, กะด้าง, กะ-
ดาน, กิ่น, ภูก้าพ้า, เก็ด, คอง, ค้องกอง, คอบ, คอบง้า, คันว่า, ค้าค้าน, เคื่อง, 
ใค่, ช้างพาย, ป่อง, ป่อย, ปา, เป่งสมี, แปง, พ้อม, พระยาปา, พัดพาก, พาก, 
ไพ่, ส้าง, สีเมือง, เส่า, หดสง, หอร (หงอน) เป็นต้น 

 
การใช้ ห.น ำ  ในต้นฉบับใบลานเขียนหลายรูปแบบ เช่น ประหมาน, 

ประหมาส, หง่า, หดหย้อ, หนอง, หย้าแพด, หลวง, หลัวฟืน, หล้าค่า, หล้าเทื่อ, 



 

 

หลาน, หลายเทื่อหลายที, หลิง, หลิ น, หลุมปา, เหม้น, เหยี่ยร, ใหย่ (ใหญ่), 
ไหว้ เป็นต้น 

 
การเปลี ยนรูปสระจากรูปแบบการเขียนที่พบในใบลาน เป็นรูปค้า

ปัจจุบัน เช่น เกิ่นเพ เป็น เกื่อนเพ, เงิก เป็น เงือก,  เจิอ เป็น เจือ, เบิง เป็น 
เบื อง, เมิอ เป็น เมือ/เมื่อ, เมิง เป็น เมือง, เสิอ เป็น เสือ/เสื อ,  เหนิอ เป็น 
เหนือ, เฮิน  เป็น เฮือน จะปรากฏทั งเอกสาร เป็นต้น 

 

ตามต้นฉบับใบลาน จะปรากฏ w “ไ” สระไอไม้มลาย ทั งฉบับ แต่ผู้

ปริวรรตเลือกใช้ “ใ” สระใอไม้ม้วน ตามอักขรวิธีปัจจุบันเพ่ือระงับความสับสน 
ซึ่งในการประกอบค้าบางค้ายังรักษาอักขรวิธีเดิม  แต่เพ่ิมเติมวรรณยุกต์ เช่น 
ใก้ (ใกล้),ใก้ไก (ใกล้ไกล), ใค่ (ใคร่), ใช้, ใด, ใด,๋ ใต,้ ใส่, ให้, ใหย่ (ใหญ่) เป็นต้น 

 

ค้าว่า “ข้ำว” ต้นฉบับใบลานเขียน “g-Hk” ออกเสียงพื นถิ่นเป็น เข่า  

เพ่ือป้องกันความสับสนกับจึงปริวรรตเป็น “ข้าว” ตามรูปศัพท์ปัจจุบัน 

ค้าว่า “นคร” ต้นฉบับใบลานเขียน “o8Vi” “นคฺอร”  เพ่ือให้ไม่ยืด

ยาวเมื่อไปประกอบกับชื่อเมือง จึงเขียน นคร ตามรูปแบบปัจจุบัน 
ค้าว่า "นำค" ต้นฉบับเอกสารใบลาน เขียนในรูป hy “นัำ” น.นา+ไม้

ซัด (เป็นตัวสะกด ก) เพ่ือป้องกันความสับสนกับค้าว่า นาก อันหมายถึง โลหะ
ผสมมี ทองค้า เงิน ทองแดง ผสมกัน  ผู้ปริวรรตจึงเขียนเป็น “นาค” ทั งฉบับ 

 การใช้ค้าว่า “ธำตุ”  ในต้นฉบับใบลานมักใช้ตัวสะกดในหลาย
รูปแบบ เช่น ทาด, ทาส, ธาด, ธาตุ, ธาส  ซึ่งจะปรากฏทั งหมดภายในเล่มนี  

 
ตัวสะกดปัจจุบันแม่ กด (- t)/ด/ ได้แก่ จ ด ต ถ ท ธ ฎ ฏ ฑ ฒ ช ซ 

ศ ษ ส แต่ที่ปรากฏพบในเอกสารใบลาน เช่น กดหมาย, กระสัด, กระเสด, 
แกวด, โกด, ขงเขด, คระหัด, คันทรัสสะ, ค้าพีเพด, จิดใจ, จุตติ, ไชยประเสิด, 
ตรัสสรู้/ตัดสสรู้, ทิสส, เพด, นักปราสบัณฑัตต, นิมิด, บรสุด, บวด, บอรกด, 



 

 

บาส, บิณฑิบาส, บุด, ปฏิบัด, ประเทด, ประสูด, ประหนีช, ปรากด, ปราสส-
จาก, ปักกัตติ, ผรากด, พยาส, พันธมิด, พิจิด, พุทธวง, พุทธวิไส, โพธิสัด, ภูมม-
เสดตร, ราชคึห, มิตตา, ยดสัก (ยศศักดิ์), รชรด, รด (รถ), รัตนปัณหา, รัสสมี, 
รหัด, โยด, โยดชนะ, รัสสมี, รัสสี, ราชบุด, ริทธี, ลักขณะบด, วินาด, สระ-
เด็ดจจ, สระถิด, สระหมุด, สรัฏฐิด, สรัทธารม, สังฆพัด, สาสตรสิน, สิทธิกาน, 
สุริยะอาทิด, เส็ด, ไสยาส, เหด, นักปราส, อัจสะจัน เป็นต้น 

 
ตัวสะกดปัจจุบันแม่ กบ (- p)/บ/ ได้แก่ บ ป พ ภ ฟ แต่ที่ปรากฏพบ

ในเอกสารใบลาน เช่น ทงคัภ, ทับเสิก, น ้ามันทิบ, ปถมมกับ, ป่าหิมมมัพพาน, 
ประทูบประทีป, มโหสบ, สระดับ, เสบ, อนุพาบ, อนุภาบ, อาสสนาทิบ,               
อุปปนิไส เป็นต้น 

 
ตัวสะกดปัจจุบันแม่ กน (- n)/น/ ได้แก่ น ณ ญ ร ล ฬ  แต่ที่ปรากฏ

พบในเอกสารใบลาน เช่น  กาน, กาล, กุมมาน, กูร, คูบาอาจาน, เคื่องบัณณา
กาน, จตุโลกกระบาน, จักกวาน, จ้าเริน, เถน,  ทั งมวร, ทัน,  บรบวร, บุรคุร, 
เบ็งชอร, ปฏิสนทิ, ประฏิหาน, ประกาน, ประจรน (ประจญ), ประทาน, ประริ-
วาน, ประหมาน, ปัญญา, พนเสิก, พินค้า, โพธิยาน, มน, เมืองสุวัณณภูมม, ยน, 
วะฏะสงสาน, วันอังคาน, วิหาน, เวน, สมเณน, สมพาน, กระสังวาน, สาธุกาน  
สีน, ส้าคัน, สูรเสีย, อนตาย, อินที, อนันตคุร เป็นต้น 

 
อักขรวิธีธรรมที่เขียนอ่ืนๆ เช่น ภาษาบาลี-สันสกฤต, มอญ, เขมร เป็น

ต้น ปรากฏในใบลาน มีดังนี  
กงจิดแก้ว, กด(เขียน), กท้า, กนละหน, กังดาน (กังสดาล), กุญชล-

ประเทศ, กุญชลเทวบุด, กระกูล, กระเสิม, คมรบ, เจติยะ, จุตติ, จ้านัก, ชุมพูที, 
เตยะ, ถะปันนา, ทารากา, ทิสส, ท้านวาย, ธ้านวย/ธ้านาย, ธรง, นัคคาระโสก, 
ไนยะ, บรโพก, บุญสมพพาน/บุรญสมพพาน/บุรสมพพาน,  ปฏิสรัฏฐาน, 
ปรกัตติ, ปักกัตติ, ปักกะติ, ปะคือ/ประคือ, ประถมหัวที, ปรากด, ปราถนา, 
ปาฏิหาน, ปาทลักขนานิทาน, พราม, พิจาลนาตอง, พิทูร, พ้าเพ็ง, โภยไภ, 
มราส/มหาราช/มหาราส, ยักข/ยักขะ, รัฏฐา, ลิก, วง (วงส์), เว็นเพน (เวิน-



 

 

เพล), สมคาม, สะเภา, สัก, สังฮอม, สาดก, สากสี, สี (ศรี), เสวยราส, อง 
(องค์), องตถาคต, อนาคตะไภ,  อากาด/อากาส, อาชะไนย/อาชาไนย,  อานัด, 
อามาส, อารม, อาวุดสมคาม, อาสยา, อาไส, อิทธิริทธี, เอกกราส/เอกราส, 
อุคคเทด(เอกกเทศ?) 

 
รูปแบบศัพท์พื นถิ่นอ่ืน ๆ ที่ปรากฏตามภำษำพื้นถิ นดั้งเดิมในอุรังค-

ธาตุฉบับนี  ดังตัวอย่าง 
กก, กวม, กุ้ม, แก่นจัน, ขอด, ขัว, ขา, ข้าวของ, ขืน, เข้าแฮง, เขี่ยนปี, 

เขือ, แข่น, แข่นว่า, แขวน, คอง, ค่อง, ค้อง,  ค้าเคียด, ค้าสงกา, เค้า, เคิ่ง,  
แคม,  ง้วน, เงือก, โง่น, จวบ, จั่ง, จีง, จี่แข้, จุ้ม, จูด, เจาะ, ชะรือ, ช้างสาน, 
โชก, ซ่อย, ซะเด็น, ซ้าย, ซี น, ซู่, เซ่น, ดา, ด้าม, ดาย, ดาวเพ็ก, ดินจี่, ดีหลี, 
ดูรา, โด่ง, ตอย, ตาบ, ตื่ม, เต็ง, เติน, ถก, ถ่วม, ถ่อง, ถาน, ถึก, ท่อ, ทัวรมาน, 
ทัวระเทียว, ทุง, เท็ง, ธ้าอิด, น ้าเมก, เนา, เนิ ง, บ่เสดบ่หลอ, บ่อน, บ่อย้า,    
บังลับ, บั น, บันดน, บางพ่อง, ปง, ปัว, ปาย, ปูม, เป้ง,  แปบ, แปว, ผก, ผ่อน, 
ผาบ, เผือ, ไผ, ฝุ่นไฟ, พ้อม, พาย, พายลุน, พ้าเพ็ง, พุ้น, พูด, แพ้, ฟด, ม้าง, 
มุร, มูบ, เมี ยน, เมื่อสุดเมื่อช้อย, แม่น , ไมด่อน, ยัวะไย, ยาด, เยียวว่า, เยื่อง, 
โยม, ลวด, ลวา, ล่ามเวียก, ลุก, ลุม, เล็ว, เลิ ก, เลิ กแลบ, โลม, เว้า, แว่น, แวบ, 
สบ, ส้วม, ส่วย, สอก, สาง, สุม,  เสิก, เสี ยง, ห่ม, หว้ายปาเซือม, หอร, หาด
ซาย, หินมุก, อิด, โอด, ฮาว เป็นต้น 

 
รูปศัพท์ที่น้าเสนอเป็นตัวอย่างในข้างต้นนั นจะพบปรากฏทั งเอกสาร 

ยกเว้นในบั นที่ ๑๗ คือ ธาตุหัวอก เพราะใช้การถ่ายถอดเป็นค้าศัพท์ปัจจุบัน  
การคงค้าศัพท์พื นถิ่นไว้ในขั นแรกนั น  ในขั นนี ต้องการให้ผู้อ่านได้เห็น

อักขรวิธีการเขียนแบบโบราณ โดยมีการจัดกระท้าข้อมูล จัดวรรคใหม่เพ่ือให้
สะดวกในการอ่าน  ใช้ตัวหนำ เพ่ือเน้นค้าศัพท์เฉพาะ, ค้าภาษาบาลี-สันสกฤต, 
ค้าส้าคัญที่น่าสนใจอื่น ๆ ใช้ตัวเอน ในกรณีคัดข้อมูลเปรียบเทียบจากแหล่งอ่ืน  

นอกจากนี ยังใช้ชุดตัวเลขก้ากับแทรกไว้ในเนื อหาที่น้าเสนอ เช่น     
๓/๑๑/๒ (เรา) เป็นการบ่งชี  ชื่อผูก/ชื่อลาน/ชื่อหน้า (...) * (กรณีเลขอังกำ



 

 

บอกไว้ในหน้าลานที่ ๒)  เพ่ือให้ผู้ศึกษาได้ทราบว่าเนื อหาที่ปรากฏนั นอยู่ใน
ใบลาน ผูกใด หน้ำลำนที เท่ำไหร่   ดังตัวอย่าง 

 
“...สันข้าวน ้าโภชนอำหำนแล้ว ๓/๑๑/๒ (เรา) เจ้ำรัสสีจีงถามว่า พระยา

ทั ง ๒ ยังปรำถนำสิ่งใดนั นจา  ผู้ข้าทั ง ๒ อยากไปอำกำสได้สิ่ง (ได้ดั่ง) เจ้ากูนี 
แล  เจ้ารัสสีว่ามหาราชทั ง ๒...” 

 
 การอธิบายศัพท์และข้อสันนิษฐานอ่ืน ๆ จะน้าเสนอใน ๔ ลักษณะ 
ดังนี   

ลักษณะที  ๑ อธิบายความหมายโดยใช้เชิงอรรถ ใช้ข้อความว่า 
“หมำยถึง . . .” โดยอ้างอิงจาก สำรำนุกรมภำษำ อีสำน -ไทย-อังกฤษ               
ของ ปรีชำ  พิณทอง.  (๒๕๓๒) และ พจนำนุกรมค ำเก่ำ ฉบับชะเลยสัก  
ของ วินัย  พงศ์ศรีเพียร และคณะ. (๒๕๕๕).   เป็นส้าคัญ ดังตัวอย่าง  

 
(ตัวอย่างเชิงอรรถภายในเล่ม) 

 
๑ ยาวสิบวามาให้ทานเจ้าสังขวิไชยยเถน น้าเลี ยงพ่อนมตัดเป็น เพยีผ้ำจอม๘๑๐ พอหมุด (หมด) ทั งสิบวา
เล่าเกิดใหม่ตื่มสิบวาจีงซ ้าตัดเป็นเพียผ้า พ้อมพอหมุด (หมด) แล้วเล่าซ ้าเกิดมาดังเดียวตาบต่อเท่าเถิง ๕ 
ผืน จีงบ่เกิดมาตื่มหั นแล  

ผืนเค้ำ  นั นให้เจ้ามหารัตตะนะเถน  
ผืนถ้วน ๒ นั นให้เจ้าจุลละระตะนะเถน  
ผืนถ้วน ๓ นั นให้เจ้า (มหา) สวุัณณะปราสาทเถน  
ผืนถ้วน ๔ นั นให้เจ้าจุลละสุวัณณะปราสาทเถน  
ผืนถ้วน ๕ นั น ให้เจ้าสังขวิไชยยเถน  
 
 

  ๘๐๔
 หมายถึง เส้นเชือกส้าหรับวัดระยะ 

  
๘๐๕ 

หมายถึง ไหมขาว/ไหมเผือก-ผู้ปริวรรต 

  
๘๐๖ 

หมายถึง เกลียว 

  
๘๐๗ 

หมายถึง ครึ่ง 

  
๘๐๘ 

ป่ากกเผียก-ผู้ปริวรรต 

  
๘๐๙ 

ฉบับหอสมุดแห่งชาติ ว่า สาฎก 

  
๘๑๐

 ฉบับหอสมุดแห่งชาติและฉบับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ว่า พระยาผ้า 

 



 

 

ลักษณะที  ๒ เนื่องจากการปริวรรตเป็นแบบถ่ายถอดตามรูปค้าที่
ปรากฏ ผู้ เรียบเรียงจึงจ้าเป็นต้องเขียนอธิบายศัพท์  ในบางศัพท์ยังหา
ความหมายไม่พบในสารานุกรมภาษา อีสาน-ไทย-อังกฤษ หรือเพ่ือแสดงรูป
ปัจจุบันของค้าศัพท์นั นไว้ นอกจากนี แล้วยังมีข้อสันนิษฐานอ่ืน ๆ ที่ผู้เรียบเรียง
สนใจ เป็นประเด็นที ชวนขบคิดค้นหำ  โดยจะใช้ข้อความว่า “–ผู้ปริวรรต” 
ระบุไว้ในท้ายข้อความในเชิงอรรถนั น ๆ   

ลักษณะที  ๓ บางค้าศัพท์จะมีการระบุ เ พ่ิมเติมซึ่งเป็น รูปหรือ
ความหมายปัจจุบันไว้ในวงเล็บ (...) หรือเพ่ิมเติมบางศัพท์ที่สันนิษฐานว่าตก
หล่นขาดหายในการจารก่ายใบลาน เพ่ือความสะดวกในการอ่านและหา
ความหมาย 

ลักษณะที  ๔ เนื่องจากผู้ปริวรรตใช้ข้อมูลจากเอกสาร จ้านวน ๒ ฉบับ 
เพ่ือใช้สอบทานและเปรียบเทียบความถูกต้องด้านค้าศัพท์และเนื อหา อันได้แก่ 
อุรังคธาตุ (ต้านานพระธาตุพนม) ฉบับของ หอสมุดแห่งชาติ  (จัดพิมพ์                 
พ.ศ. ๒๔๘๓) และนิทานอุรังคธาตุ ฉบับหลวงพระบาง ของ    กรมส่งเสริม-
วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (จัดพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๓) จึงมีการเขียน
เปรียบเทียบไว้ในเชิงอรรถ เพ่ืออธิบายขยายความ และให้เห็นข้อแตกต่างของ
เอกสารในแต่ละฉบับที่ระบุไว้ในบางข้อมูลที่ไม่ตรงกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
ภาพที่ ๐๖ อุรังคธาตุ (ต้านานพระธาตุพนม) ฉบับของ หอสมุดแห่งชาติ  



 

 

 
ภาพที่ ๐๗ นิทานอุรังคธาตุ ฉบับหลวงพระบาง ของ กรมส่งเสริมวฒันธรรม กระทรวง
วัฒนธรรม 

 
ส่วนการน้าเสนอด้านเนื อหานั นได้จัดบทเป็นตอน ๆ ตามที่ร่ายเรียงใน

ใบลานอุรังคธาตุ พบว่ามี จ้านวน ๑๔ บั้น (บรรพ?) หากแต่ในการน้าเสนอใน
เล่นนี นั น สำมบั้นแรกผู้เรียบเรียงได้แยกบั นออกจากกัน ซึ่งตามปรกตินั นจะ
รวมกันอยู่ในบั้นใหญ่ที่ชื่อว่า “บั้นต ำนำนนิทำนปฐมกัป”  แต่เนื่องจากความ
โดดเด่นด้านเนื อหาและเรื่องราวโดยอธิบายการเกิดแม่น ้าสายต่าง ๆ ในลุ่มน ้า
โขง การเกิดแอ่ง หนอง การน้านิทานพื นถิ่นเรื่องอ่ืน ๆ มาประกอบสร้าง             
ต้านานอุรังคธาตุ ผู้เรียบเรียงจึงแยกออกจากกันแม้เป็นบทสั น ๆ ตามด้วยบท
ปรกต ิคือ บั้นที  ๔  จนถึง บั้นที  ๑๖  ส่วน บั้นที  ๑๗ บั้นสุดท้ำยนั นได้น้าเสนอ
งานปริวรรตใบลานฉบับเดียวจบเรื่อง ธำตุหัวอก รวมในบั นที่น้าเสนอทั งสิ น
จ้านวน ๑๗ บั น ซึ่งมดีังนี  



 

 

บั น ๑. นิทานแมน่ ้า  
บั น ๒. นิทานหนองหานหลวง  หนองหานน้อย  
บั น ๓. นิทานพระปรเมศวรตั งพระพาน (ปรเมศวรยุทธสุวัณณนาค)  
บั น ๔. ศาสนนครนทิาน (ศาสตร์นครนิทาน) 
บั น ๕. ปาทลักษณน์ิทาน 
บั น ๖. พระตถาคตนิรัพพาน 
บั น ๗. พระมหากัสสปัปะอรหันตา ๕ ฮ้อย อัญเชิญอุรังคธาตุสูภู่ก้าพร้าแล

พระยาทั ง ๕ ก่ออูปมุง 
บั น ๘. อินทาธิราชสักการบูชาอรุังคธาตุ ณ ภูก้าพร้า (เทพสโมสร) 
บั น ๙. พระยาสุริยวงสาสทิธิเตชธัมมิกราชเจ้าเสวยราชในเมืองฮ้อยเอ็ดปัก-

ตู 
บั น ๑๐. การจุติแห่งพระยาทั งห้า 
บั น ๑๑. เทวดาแลพญานาคปูก (ปลูก) บุรีจันให้เป็นใหญ่ 
บั น ๑๒. พราหมณ์ทั งห้าเมือราชาพิเสกพระยาจันทบุรีปรสทิธิสกักะเทวะ 
บั น ๑๓. ห้าพราหมณ์คืนเมือไหว้พระยาสุมิตตธัมม 
บั น ๑๔. อรหันตาเจ้าทั งห้าแลพระยาจันทบุรีปรสทิธิสักกะเทวะถะปันนา-

ธาตุไวท้ี่ภูเขาลวง  
บั น ๑๕. พระยาสุมิตตธัมมเจ้าหดสงอุรังคธาตุแลถะปันนาธาตุดกูหลัง 
บั น ๑๖. พระโพธสิาราชเจ้าตนหลวงแลพระยาเชยยะเสฏฐาธิราชเจ้าไป- 

อยุดอยา (ปฏิสังขรณ์) พระมหาธาตุเจ้า 
บั น ๑๗. ธาตุหัวอก  
 
ในใบลานเรื่อง ธำตุหัวอก (บั น ๑๗) นั น ผู้เรียบเรียงต้องการน้าเสนอ

ส้านวนซึ่งถือว่าเป็นการจาร ต ำนำนอุรังคธำตุแบบย่อ อันพบมากในพื นที่
อีสานปัจจุบัน โดยใช้ใบลานธาตุหัวอกฉบับวัดมหาชัย อ้าเภอเมือง จังหวัด -
มหาสารคาม  รหัส L๑๓๐๐๔Sub๐๑_๐๓ มีจ้านวน ๑๐ หน้าลาน (ผูกเดียว
จบ) จารด้วยอักษรธรรม ภาษาพื นถิ่น  จ้านวน ๔ บรรทัด ฉบับล่องชาด 
ส้านวนร้อยแก้ว  ไม่ระบุศักราชที่จาร และพบว่ามีใบลานชื่อใกล้เคียงกับอุรังค-
ธาตุ เช่น  ธำตุหัวอก พื้นธำตุ พื้นธำตุพนมบรมเจดีย์ อีกด้วย ในเล่มนี ผู้



 

 

ปริวรรตได้เปรียบเทียบเนื อหากับหนังสือใบลานเรื่อง “พื้นธำตุ” ซึ่งหนังสือ
ใบลานเรื่องพื นธาตุมีการเรียงล้าดับเหตุการณ์ได้สมบูรณ์กว่าแต่หาต้นฉบับไม่
พบ นอกจากนี ผู้ปริวรรตยังเปรียบเทียบเนื อหากับหนังสือใบลานเรื่อง “ธาตุหัว-
อก” วัดมหาชัย จ้านวนอีก ๓ ฉบับ ในรหัส L๑๓๐๐๔Sub๐๑_๐๑, L๑๓๐๐๔
Sub๐๑_๐๒, L๑๓๐๐๔Sub๐๑_๐๔ เพ่ือตรวจสอบเนื อหาอีกชั นหนึ่ง                 
ผลปรากฏว่า เนื อความเดียวกันกับฉบับที่น้าเสนอนี     

ใน ภำคผนวก ได้น้าเสนอข้อมูลที่น่าสนใจ ดังนี  ๐๑) แสดงนามศัพท์
ในอุรังคธาตุ จ.ศ. ๑๑๖๗ เป็นตารางตามหมวดต่าง ๆ จ้านวน ๑๕ หมวด                
โดยน้าข้อสังเกตบางประการ เกี่ยวกับนามของ “เมืองหล้าหนองทั งหลาย” 
และ “หนองคาย” มาเสนอให้ผู้สนใจได้ขบคิดอีกด้วย  ๐๒) เสนอตารางการ
เปรียบเทียบตัวบท ฉันทลักษณ์โศลกโคลงโบรำณที่น่าสนใจ ในบั น ๑๒  
“พราหมณ์ทั งห้าเมือราชาภิเษกพระยาจันทบุรีปรสิทธิสักกเทวะ” จาก              
อุรังคธาตุฉบับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม หน้า ๑๐๒-๑๐๓ และฉบับหอสมุด
แห่งชาติ หน้า ๘๘-๙๐  ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งที่ตัวบทในเอกสารใบลาน 
อุรังคธาตุฉบับนี ขาดหายไป ๐๓) น้าเสนอระเบียบวิธีการปริวรรตธาตุหัวอกใน
แบบผู้ปริวรรต/เรียบเรียง อันมีขั นตอน ได้แก่ การน้าเสนอภาพใบลานเรื่อง 
ธาตุหัวอก การพิมพ์ตัว อักษรธรรมโดยใช้แบบพิมพ์บนสื่อสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์  (FONT) ซึ่งคัดตามตัวอักษรที่ปรากฏในใบลานน้าเสนอ                   
ค้าถ่ายถอดและค้าอ่านปัจจุบัน  เพ่ือให้เห็นกระบวนการการปริวรรตและ               
ใช้เปรียบเทียบอักขรวิธีประกอบไว้อีกด้วย ๐๔) น้าเสนอภาพและข้อมูลจารึก
วัดพระธาตุพนม ๒    ด้านที่  ๑.  โดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร จาก                         
: http://www.sac.or.th.  และข้อมูลจารึกจากแหล่งอ่ืน ๆ เพ่ือเติมเต็มข้อมูล
การบูรณปฏิสังขรณ์องคพ์ระธาตุพนมในช่วงเวลาต่าง ๆ ๐๕) น้าเสนอภาพแผน
ที่ทางภูมิศาสตร์อ่ืน ๆ โดยได้รับความอนุเคราะห์ภาพจากกัลยาณมิตรทาง
วิชาการ ผศ. อมฤต หมวดทอง ที่ได้จัดท้าแผนที่ลักษณะทางภูมิศาสตร์แม่น ้า



 

 

ภูเขาในลุ่มน ้าโขงเพ่ือใช้เปรียบเทียบกับเนื อหาอุรังคธาตุ  และ ๐๖)  น้าเสนอ
ตารางและแผนภูมิแสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบจ้านวนร้อยละของตัวอักษร
และเนื อหาที่ปรากฏใน อุรังคธาตุ จ.ศ. ๑๑๖๗  ซึ่งเป็นส่วนท้ายของภาคผนวก 

ท้ า ยสุ ด ผู้ ป ริ ว ร รตและ เ รี ยบ เ รี ย ง  ขอ อุทิ ศคุณความดี ที่ มี นี                           
ต่อพระมหากรุณาธิคุณ แห่งองค์พระสัมมาสัม พุทธเจ้า  ผู้ทรงประทาน                
พระธรรม แก่มวลสรรพสัตว์ทั งหลายโดยการให้เปล่า  เหล่าบูรพาจารย์ครูบา
อาจารย์นิรนามผู้ประกอบสร้างต้านานอุรังคธาตุ เจ้าหัวสีธ้ามมาผู้จารก่าย 
รวมถึ งผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ในการรวบรวม เก็บก้ า  คั มภี ร์ ใบล านชุ ดนี  คื อ                               
พระอริยานุวัตร  (อารีย์ เขมจารี) ซึ่งทุกผู้ทุกนามล้วนมีส่วนดูแลปกปักฮักษา 
มูน (แปลว่า มาก) มรดกควำมทรงจ ำ อันล ้าค่า ของบรรพชนฯ ไว้เรื่อยมา            
ที่ขาดเสียมิได้คือครูบาอาจารย์ผู้ถอดแปล อุรังคธาตุทั งสองฉบับคือ อุรังคธาตุ 
(ต้านานพระธาตุพนม) ฉบับของหอสมุดแห่งชาติ (จัดพิมพ์ พ.ศ. ๒๔๘๓) และ 
นิทานอุรังคธาตุ ฉบับหลวงพระ-บาง ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวง-
วัฒนธรรม (จัดพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๓) อันข้าพเจ้าได้ใช้ประโยชน์เพ่ือเปรียบเทียบ
กับต้นฉบับใบลานอุรังคธาตุชุดนี เพ่ือลดข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุด  หากหนังสือ
เล่มนี ขาดตกบกพร่องประการใด ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมรับทุกค้าวิจารณ์  เพ่ือ
กอปรการแก้ไขในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป 

 
ณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์ 

กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ 
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

 


