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บทคัดย่อ 
 บทความช้ินนี้มุ่งศึกษาใน 2 วัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบจ านวนร้อยละของเนื้อหาแต่ละบั้น 
(บรรพ) ที่ปรากฏในอุรังคธาตุ จ.ศ. 1167 และ 2) เพื่อวิเคราะห์คุณค่าทางวรรณกรรมผ่านทางนามศัพท์ที่ปรากฏ จากการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบจ านวนร้อยละของเนื้อหาจ านวน 16 บั้น (บรรพ) พบว่า จ านวนตัวอักษรธรรมทั้งหมดที่ถูกปริวรรต
เป็นอักษรไทย มีจ านวนทั้งสิ้น 46,783 อักขระ สามารถจ าแนกเนื้อหาจากมากไปหาน้อย ได้จ านวน 4 กลุ่มบั้น ซึ่งผู้ศึกษา
สันนิษฐานจากความน่าจะเป็นว่า ความส าคัญของเนื้อหามีความสัมพันธ์กับจ านวนร้อยละที่พบในแต่ละบั้น  ส่วนผล
การศึกษาวิเคราะห์คุณค่าทางวรรณกรรมผ่านนามศัพท์ สามารถจ าแนก ได้ 15 หมวด ได้แก่ 1. นามที่เกี่ยวกับพระ
รัตนตรัย และ นามพระสงฆ์สาวก 2. นามพระธาตุเจดีย์/สัญลักษณ์ และ พระบรมสารีริกธาตุ 3. นามนักบวชนอกพุทธ
ศาสนา 4. นามผู้ปกครอง 5. นามอมนุษย์ 6. นามบ้าน/เมือง/อาณาจักร/นามสถานที่ 7. นามบรรดาศักดิ์ 8. นามการ
เกษตรกรรม, นามพืช/ดอกไม้ และ นามสัตว์ 9. นามโรค, นามยา และ สมุนไพร 10. นามผ้า, เครื่องประดับ/เครื่องแต่งตัว 
11. นามเครื่องมือ/วัตถุดิบ 12. นามอาวุธ/สิ่งของในสงคราม/พาหนะ, ดนตรี/การเล่น  13.  นามรูปสลัก 14. นามโสลก
นคร และ 15. นามอื่น ๆ 
 
ค าส าคัญ: นามศัพท์,  อุรังคธาตุ, วัฒนธรรม, คัมภีร์ใบลาน 
 
Abstract 
 This article was conducted with 2 objectives: 1) to comparatively analyze the content 
percentage of each part (Bun) presented in the Urangadhatu palm-leaf manuscript of Chulasakaraj 
1167 (Thai minor era) and 2) to analyze the literary value of the existing vocabulary. According to the 
comparison on the content percentage of totally 16 parts, it was found that all 46,783 characters of 
Dhamma Aksorn that had been transliterated to Thai letters could be classified by their contents into 
4 parts in which the researchers assumed that it was possible that the significance of contents has a 
relationship with the percentage found in each part. In the meantime, the study on the literary value 
implied that the vocabulary could be classified into 15 categories including: 1.Triple Gem and Buddhist 
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Monk Fellow, 2. Pagoda/Symbol and Lord Buddha’s relics, 3. Non-Buddhist priest 4. Rulers 5. Inhuman 
Being, 6. Village/ City/ Kingdom/ Places, 7. Hierarchy, 8. Agriculture, Plants/Flowers and Animals, 
9.Diseases, Medicines and Herbs, 10. Fabrics, Adornment/Costumes, 11. Equipment/Ingredients, 12. 
Weapons/War Equipment/ Vehicles, Music/ Games, 13. Sculptures, 14. Positive and Negative Elements 
of City, and Other vocabularies. 
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ความเป็นมาของปัญหา 
 อุรังคธาตุ เป็นวรรณกรรมที่บันทึกเรื่องราวอัน
เกี่ยวเนื่องกับประวัติพุทธศาสนาในดินแดนแคว้นโบราณ
บริ เวณ ลุ่ มแม่น้ า โขง โดย เฉพาะแอ่ งสกลนคร ซึ่ ง
นักวิชาการอีสานศึกษาอย่างผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย 
นิลอาธิ ได้เคยปรารภกับผู้ศึกษาว่า “หากผู้ใดเป็น นักวิจัย 
นักวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม ลุ่มน้ าโขงศึกษา ควรอ่าน
และศึกษา อุรังคธาตุ ให้ลงลึกในรายละเอียด เนื่องจาก
เนื้ อหาภายในล้วนแสดงให้ เห็นถึ ง ต านานโบราณ        
การสร้างประวัติศาสตร์นิพนธใ์นแบบของคนลุ่มแม่น้ าของ
อันเก่าแก่ ควรค่าแก่การตีความในทางคติชนวิทยาและ
ทางมานุษยวิทยา รวมถึงการใช้หลักฐานโบราณคดีมา
ประกอบการศึกษาได้ก็ย่อมจะดีไม่น้อย” ที่ผ่านมาต านาน
อุรังคธาตุ ได้ถูกน าไปศึกษาเพื่อการวิจัย วิทยานิพนธ์ 
บทความวิชาการ บทสารคดี สื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เป็น
จ านวนมาก  คณะผู้ศึกษาจึงเห็นโอกาสและความจ าเป็นที่
จะช าระต านานดังกล่าวเพื่อรองรับการเรียนรูใ้ห้แก่ผู้สนใจ
ใฝ่ศึกษาต านานอุรังคธาตุในอนาคต  

เอกสารช้ันต้นที่ใช้ศึกษา เป็นส าเนาดิจิทัล
เอกสารใบลาน เรื่อง อุรังคธาตุ  ฉบับวัดมหาชัย อ าเภอ
เมือง จังหวัดมหาสารคาม  รหัส L13060  จ านวน 5 ผูก 
(ผูก1-52 หน้า, ผูก2-50 หน้า, ผูก3-51 หน้า, ผูก4-52 
หน้า, ผูก5-56 หน้า) ขนาด 4.2 x 52 x 5 เซนติเมตร  
จารด้วยอักษรธรรม ภาษาพื้นถิ่น  จ านวน 4 บรรทัด 
ฉบับล่องชาด ส านวนร้อยแก้ว ระบุปีที่จาร ศักราช 167 
ตัว ปีฉลู ไทยภาษา ปีรับเป้า เดือน 9 ออกใหม่ 8 ค่ า เมื่อ
ค านวณศักราชแล้ว ปรากฏว่า ตรงกับ วันเสาร์ ขึ้น 8 ค  า 
เดือน 9 ปีฉลู จุลศักราช 1167  หรือ พุทธศักราช  
2348  ซึ่งคาบเกี่ยวกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรโมรุ
ราชามหาจักรีบรมนารถ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาล 

 
ที่  1  (ครองราชย์  พุ ทธศั กราช 2325 -2352) แห่ ง
อาณาจักรสยาม กรุงรัตนโกสินทร์ และรัชสมัยพระเจ้า
ไชยเชษฐาธิราชที่ 5 (สมเด็จพระเจ้าอนุวงศ์ พุทธศักราช 
2348 - 2371) แห่งอาณาจักรล้านช้าง กรุงเวียงจันทน์     
ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 5 ทรงได้รับการยกย่อง
ว่าเป็นพระมหาวีรกษัตริย์แห่งราชอาณาจักรล้านช้าง  
ในท้าย ผูกที  1 ลานที  26 หน้าที  2 (ขระ)  ระบุว่าช่ือผู้
จาร คือ “อุรังคธาตุ ผูกต้นเจ้าหัวสีธ าเป็นผู้ลิจนาแล”  
และใบลานแผ่นสุดท้ายของ ผูกที  5 ลานที   29 หน้าที  2 
(นา) ก็ระบุข้อมูลส าคัญเป็นคือบอกศักราชไว้เช่นกัน ดังนี้  

“5/28/2 (นา)...ก็สระเด็จจบอระบวรควรท่อนี้
แลฯฯ  ไผดูให้ยอใส่หัวแล้วจีงดูเหดว่าธาตุพระ
นมเจ้านี้เหมือนดังสัพพัญญูเจ้าแลฯฯ  จุรสังกัส
ราชาได้ ฮ้อย67ตัว ปีสลุ ไทยะภาสา ปีฮับเป้า 
-เดือน 9 ออกใหม่ 8 ค  าแล กองแลงแถใก้ค  าแล 
เจ้าสีธ ามมา เป็นผู้ริจจนาแล  ขอให้ฮอดพ่อแม่
พี น้อง น้องนุ่งคู่คนเทิน คู่คน ๆ คู่คนเทิน  
- อันนี้อุรังคธาตุ 5 ผูกแล อุรังคธาตุ 5 ผูกแล อุ
รังคธาตุ 5 ผูกแล อุรังคธาตุ 5 ผูกแล” 

 

 
ภาพ 1 ภาพใบลานแสดงข้อมูลปีที่สร้างใบลาน “จุรสังกัส
ราชาได้ ฮ้อย 67 ตัว ปีสลุ ไทยะภาสา ปีฮับเป้า” (ซึ่งเป็น
ปี จ.ศ. 1167 หรือ พ.ศ. 2348) 
 
 เอกสารใบลานอุรังคธาตุชุดนี้พระอริยานุวัตร (อา
รีย์ เขมจารี) อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาชัย และผู้ก่อตั้งศูนย์
อนุรักษ์วรรณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รวบรวม 



 

 

และ รับมอบจากวัดโพนสว่าง ต าบลแพง อ าเภอโกสุม
พิสัย จังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ 29 เดือน มกราคม 
พุทธศักราช 2514   
 ทั้งนี้คณะผู้ศึกษาใช้ข้อมูลจากเอกสาร จ านวน 2 
ฉบับ เพื่อใช้สอบทานและเปรียบเทียบความถูกต้องด้าน
ค าศัพท์และเนื้อหา อันได้แก่ อุรังคธาตุ (ต านานพระธาตุ
พนม) ฉบับของ หอสมุดแห่งชาติ (จัดพิมพ์ พ.ศ. 2483) 
และนิทานอุรังคธาตุ ฉบับหลวงพระบาง ของกรมส่งเสริม
วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (จัดพิมพ์ พ.ศ. 2553) 
เพื่อใช้อธิบายขยายความ และเปรียบเทียบข้อแตกต่าง
ของข้อมูล จากการศึกษาเปรียบเทียบเนื้อหาทั้งสามฉบับ
ในเบื้องต้น พบว่า ไม่มี เอกสารฉบับใดสมบูรณ์ที่สุด 
หากแต่มีจุดที่บกพร่องแตกต่างกัน  จึงเป็นสิ่งดีที่จะใช้
โอกาสนี้ช าระข้อมูลและเติมเต็มข้อมูลทีต่กหล่นให้มีความ
บกพร่องน้อยลง 
 โอกาสหนึ่งอันส าคัญยิ่งคือ นิทานอุรังคธาตุ ได้รับ
การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ระดับชาติ  จากกระทรวงวัฒนธรรม ใน พ.ศ. 2555 และ 
ในไม่ช้านานพระธาตุพนมคงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกโลกในอนาคต จึงเป็นสิ่งที่รับประกันได้ว่า ต านาน     
อุรังคธาตุ/อุรังคนิทาน จะอยู่คู่กับองค์พระธาตุพนม ซึ่ง
เป็นศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นภาพแทนแห่งองค์พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า ควรค่าแก่การเคารพ เลื่อมใส ศรัทธา 
สักการบูชาเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนสืบ
ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบจ านวนร้อยละของ
เนื้อหาแต่ละบั้น (บรรพ) ท่ีปรากฏในอุรังคธาตุ จ.ศ. 
1167  
 2. เพื่อวิเคราะห์คณุค่าทางวรรณกรรมผ่านทาง
นามศัพท์ที่ปรากฏ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 1.  ประเภทของการวิจัย   
      ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน แบบพรรณนาวิเคราะห ์
 2.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   

    ศึกษาเนื้อหาจ านวน 16 บั้น (บรรพ) ท่ีปรากฏในอุรังค
ธาตุ จ.ศ. 1167 
 3. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
    กระบ วน การป ริ วรรต อั กษ รธรรม เป็ น
อักษรไทย โดยใช้วิธีการถ่ายถอดค าต่อค า บรรทัดต่อ
บรรทัด สันนิษฐานวรรณยุกต์ เปลี่ยนบางค าให้สะกดตาม
รูปแบบปัจจุบัน  โดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟเวิร์ด 
(Microsoft word 2010) เพื่อประมวลผลจ านวนอักขรที่
ปริวรรตจากอักษรธรรมเป็นอักษรไทยและใช้โปรแกรม 
ไมโครซอฟท์ เอกซ์เซล (Microsoft Excel 2010) เพื่อ
ศึกษาวิเคราะห์จ านวนร้อยละของวรรณกรรม 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
    รวบรวมข้อมูลจากการปริวรรตโดย เช่น
จ านวนตัวอักษร เนื้อหา อักขรวิธี นามศัพท์ ที่พบภายใน   
อุรังคธาตุ จ.ศ. 1167  
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล   
    วิเคราะห์ เปรียบเทียบจ านวนร้อยละของ
เนื้อหาแต่ละบั้น (บรรพ) และ วิเคราะห์คุณค่าทาง
วรรณกรรมผ่านทางนามศัพท์  ที่ปรากฏในอุรังคธาตุ จ.ศ. 
1167 ส่วนการศึกษานามศัพท์ครั้งนี้จะใช้ นามนาม 
ประเภท อสาธารณนาม เป็นหลักในการวิเคราะห์  จัด
จ าแนกเป็นหมวดหมู่ 
   โดยน าเสนอในรูปแบบภาพประกอบ ตาราง และ
แผนภูมิ 
 
ผลการวิจัย 
    การเปรียบเทียบจ านวนของตัวอักษรในเนื้อหา
แต่ละบั้นที ปรากฏในอุรังคธาตุ จ.ศ. 1167 
 จากการวิ เคราะห์ เปรียบ เทียบจ านวนของ
ตัวอักษรในเนื้อหาแต่ละบั้นที่ปรากฏในอุรังคธาตุ จ.ศ. 
1167 จากจ านวนตัวอักษรธรรมทั้งหมดที่ถูกปริวรรตเป็น
อักษรไทย จ านวนทั้งสิ้น 46,783 อักขระ เป็นสัดส่วน   
ร้อยละของเนื้อหาท่ีปรากฏในบทบ้ันต่าง ๆ ดังตาราง 1 
 
 
 
 



 

 

ตาราง 1 แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบจ านวนร้อยละ
เนื้อหาแต่ละบั้นที ปรากฏในอุรังคธาตุ จ.ศ. 1167 

ชื อบั้น 
จ านวน
ตัวอักษร 

ร้อยละ 

บ้ัน 1. นิทานแม่น้ า  756 1.615971614 

บ้ัน 2. นิทานหนอง
หานหลวง หนองหาน
น้อย  

289 0.617745762 

บ้ัน 3. นิทานปรเมสวร
ตั้งพระพาน (ปรเมสวร
ยุทธสุวัณณนาค)  

1038 2.218754676 

บ้ัน 4. ศาสนนคร
นิทาน  

3412 7.293247547 

บ้ัน 5. ปาทลักษณ์
นิทาน 

5231 11.18141205 

บ้ัน 6. พระตถาคต
นิรัพพาน 

1226 2.620610051 

บ้ัน 7. พระมหากัส
สัปปะอรหันตา 5 ฮ้อย 
อัญเชิญอุรังคธาตสุู่ภู
ก าพร้าและพระยาทั้ง 
5 ก่ออูปมุง 

5449 11.64739328 

บ้ัน 8. อินทาธิราช
สักการบูชาอุรังคธาตุ 
ณ ภูก าพร้า (เทพ
สโมสร) 

4154 8.879293761 

บ้ัน 9. พระยาสรุิยวง
สาสิทธิเตชธัมมิกราช
เจ้า เสวยราชในเมือง
ฮ้อยเอ็ดปักต ู

2913 6.226620781 

บ้ัน 10. การจุตติแห่ง
พระยาทั้งห้า 

1841 3.935190133 

บ้ัน 11. เทวดาแล
พญานาคปูก (ปลูก) 
บุรีจันให้เป็นใหญ ่

3295 7.043156702 

บ้ัน 12. พราหมณ์ทั้ง
ห้าเมือราชาพิเสกพระ
ยาจันทบุรีปรสิทธิ

8645 18.47893466 

ชื อบั้น 
จ านวน
ตัวอักษร 

ร้อยละ 

สักกะเทวะ 

บ้ัน 13. ห้าพราหมณ์
คืนเมือไหว้พระยาสุ
มิตตธัมม 

1465 3.131479384 

บ้ัน 14. อรหันตาเจ้า
ทั้งห้าแลพระยา
จันทบุรีปรสิทธิสักกะ
เทวะถะปันนาธาตไุว้ท่ี
ภูเขาลวง  

2397 5.123656029 

บ้ัน 15. พระยาสุ
มิตตธัมมเจ้าหดสงอุ
รังคธาตุแลถะปันนา
ธาตุดูกหลังแล 

3780 8.079858068 

บ้ัน 16. พระโพธิสา
ราชเจ้าตนหลวงและ
พระยาเชยยะเสฏฐาธิ
ราชเจ้าไปอยุดอยา
พระธาตุฯ   

892 1.906675502 

รวม 46,783 100 

 จากตาราง 1 จ านวนตัวอักษรธรรมทั้งหมดที่ถูก
ปริวรรตเป็นอักษรไทย จ านวนทั้งสิ้น 46,783 อักขระ 
สามารถจ าแนกเนื้อหาจากมากไปหาน้อย แสดงเป็น
จ านวนร้อยละ ในรูปแบบของแผนภูมิดังภาพแผนภูมิ 1 
ดังนี ้
 
แผนภูมิ 1 แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบจ านวนร้อย
ละเนื้อหาแต่ละบัน้ (1-16) ที ปรากฏในอุรังคธาตุ จ.ศ. 
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    การศึกษาคุณค่าทางวรรณกรรมผ่านนามศัพท์ 
  ค าว่า นามศัพท์ ประกอบด้วย ค า  “นาม”  ซึ่ง
ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้
ความหมายไว้ว่า  นาม, นาม-[นามมะ] น. ช่ือ, ราชาศัพท์
ใช้ว่า พระนาม; ค าชนิดหนึ่งในไวยากรณ์ ส าหรับเรียกคน 
สัตว์ สิ่งของต่าง ๆ ; สิ่งที่ไม่ใช่รูป คือ จิตใจ , คู่กับ รูป. 
(ป.)   (2554 : 621-622)  

ส่วนค าว่า  “ศัพท์”   ในพจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายไว้ว่า  ศัพท-
, ศัพท์-[สับทะ-, สับ] น. เสียง. (ส. ศพฺท ; ป. สทฺท ว่า 
เสียง, ค า)   (2554 : 1139)  

เมื่ อน ามาสมาสกั นแล้ ว  “นามศัพท์ ”  จึ ง
หมายถึง เสียง  (หรือ ตัวหนังสือ ท่ีใช้แทนเสียงนั้น)  ที่มี
ความหมายเป็นที่เข้าใจกัน ใช้พูดหรือเขียนสื่อสารกันได้ 
นามศัพท์แบ่งได้เป็น 3 ชนิด คือ 1) นามนาม หมายถึง 
นามหรือช่ือท่ีใช้เรียกคน, สัตว์, ที,่ สิ่งของ, สภาวะ ต่าง ๆ 
แบ่งออกเป็น 2 อย่าง ได้แก่  สาธารณนาม หมายถึง ช่ือที่
ใช้เรียกได้ทั่ วไป ไม่ เจาะจง  ส าหรับเรียกคน , สัตว์ , 
สถานที่, สภาวะ ต่าง ๆ เป็นต้น เช่น มนุสฺโส มนุษย์ ใช้
เรียกมนุษย์ได้ทุกคน ,  ติรจฺฉาโน สัตว์ดิรัจฉาน ,  นคร  
เมือง,  สนฺติ ความสงบ เป็นต้น และ  อสาธารณนาม 
หมายถึง ช่ือที่ใช้เรียกเฉพาะเจาะจง ไม่ทั่วไป  เช่น ทีฆาวุ 
กุมารชื่อทีฆาวุ ใช้เรียกเฉพาะกุมารที่ช่ือว่า ทีฆาวุ,  เอราว
โณ ช้างช่ือเอราวัณ,  สาวตฺถี เมืองช่ือสาวัตถี เป็นต้น ก็
เช่นกัน  2) คุณนาม หมายถึง นามที่แสดงลักษณะของ
นามนาม  ให้รู้ว่าดีหรือช่ัว และ 3) สัพพนาม  หมายถึง 
นามที่ใช้แทนนามนามที่ออกช่ือมาแล้ว เพื่อไม่ให้ซ้ าซาก 
ซึ่งไม่เพราะหู เป็นต้น)  

การศึกษานามศัพท์ ครั้ งนี้ จะใช้  นามนาม 
ประเภท อสาธารณนาม เป็นหลักในการวิเคราะห์  จัด
จ าแนกเป็นหมวดหมู่  ดังตาราง 2 – 16 ดังนี ้
 
ตาราง 2 แสดงนามศัพท์หมวดที  1 นามพระรัตนตรัย 
(พระพุทธ/โพธิสัตว,์ นามพระธัมม (คาถา/บทสวด)  
และนามพระสงฆ์สาวก/อรหันต ์
พระพุทธเจ้า/โพธิสัตว์ 
พระกุกกุสันธะ/พระเจ้ากุกกสุันธะ, พระโกนาคมนะ,  
พระเจ้ากสัสปะ (กัสสปะพุทธเจ้า), พระเจ้าโคตรมะ,  
พระเมตเตยยะโพธิสัด/เมตัยะโพธิสัด/เมเตยยะโพธิสดั 
นามพระธัมม (คาถา/บทสวด) 
คาถามังคละโลก,  ธัมมบด (ธรรมบท) ,ธัมมแปดหมื่นสี่
พันขัน,  ธัมมวิรุทธปัณหา,  ธัมมะจิณฑา,  ราหูปริตต,  
อัปปหาริยธัมม 
พระสงฆ์/สาวก/อรหันต ์
จุลลรสุวณัณปาสาทเถน/เจา้จุลละสุวัณณะปราสาทเถน 
จุลลรัตตนเถน /เจา้จุลละระตะนะเถน,  เจ้า (มหา) สุ
วัณณะปราสาทเถน/มหาสุวัณณปาสาทเถน,  เจ้ามหารตั
ตะนะเถน/มหารัตตนเถน/มหารตัตะนะเถน,  เจา้สังขวิ
ไชยยเถน/สังขวิไชยยเถน,  ตัปปุสสพลิกะ (ตปสุสภัลลิกะ) 
,  พระกัสสปะ/มหากัสสัปปะเจ้า/มหากัสสัปปะเถร,  
มหาพุทธโฆสาจาน,  มหาพุทธวงสา/มหาพุทธวงสา
อรหันต์/อรหันตาเจ้าป่าใต้,  มหาสัชชดีอรหันต/มหาสัส
สดี/อรหันตาเจ้า ป่าเหนือ,  สัมมะเณนสังฆรัตต (สังฆ
รักขิตต) /สังฆรักขิตตอรหันต,  สมัมะเณน (ธัมม) 
รักขิตต/ธัมมรักขิตตอรหันต,  สมัมะเณนพุทธรักขิตต/
พุทธรักขิตตอรหันต,  อรหันตโลกะสะมะปสิี,  อานน 
 
ตาราง 3 แสดงนามศัพท์ หมวดที  2 นามพระธาตุ
เจดีย์/สัญลักษณ์ และพระบรมสารีริกธาตุ 
พระธาตุเจดีย์/สัญลักษณ์,ปาทลกัษณ์ 
กงจิดแก้ว,  จิดแก้วเว็นเพน (เวินเพล) ,  เจติยะโลมธาตุ
หัวเหน่า/ธาตุหัวเหน่าท่ีภูเขาลวง,  ธาตุเชิงสุม,  ธาตุดูกห
ลัง (อิงฮัง) ,  ธาตุนาราย/อูปมุงอิตถีมยา,  ธาตฝุ่าตีนขวา
ไว้เมืองหล้าหนองทั้งหลาย/ธาตุพระ-นมฝ่าตีนขวา,  ปาท
ลักขนาจิดแกว้เคิ่งน้ าของ,  ปาทลกัขนาจิดแก้วสันเพนท่ี
ใกล้เว็น (เวิน) หลอด,  ปาทลักขนาในดอยนันทกังฮี,  



 

 

ปาทลักขนาภูน้อยโบกโลม,  ปาทลักขนาเมืองสมุ,  ปาท
ลักขนาเว็นปา (เวินปลา) ,  ปาทลักขนาเว็นสัน (เวินฉัน),  
ปาทลักขนาหนองบัวบาน,  ปาทลกัขนาเฮือนปา (ปลา) ,  
ปาสตรลัก (บาทลักษณ์) อรหันตาเจ้าพันค่า,  พระเกส
แก้วจุลลามณเีจติยะ,  พระบาทเขารังรุ้ง,  สีมหาโพธิ,์       
อุรังคธาสหัวอก,  อูปมุงดอยท่ีแท่น/ภูเพ็ก,  อูปมุงโลมธาตุ
อรหัน 
พระบรมสารีริกธาตุ 
เกสาธาตุ,  ธาตุกระโปง (หัว) ,  ธาตุแข้วฝาง/ธาตุแข้วฝาง
เจ็ดลูก,  ธาตุแข้วหมากแง,  ธาตุดกู (ด้าม) มีด,  ธาตุดูกห
ลัง,  ธาตุฝ่าตีนขวา,  ธาตสุรริะธาตุพระเจ้า/หน่วยถ่ัวควาง 
(กวาง) /เม็ดข้าวสารหัก/เม็ดฟันผกักาส,  ธาตุหัวเหน่า,  
ฝุ่นไฟ (อังคารธาตุ) ,  อุรังคธาสหวัอก/ธาตุหัวอก 
ตาราง 4 แสดงนามศัพท์ หมวดที  3 นามนักบวชนอก
พุทธศาสนา  (พราหมณ์/รัสสี)  
พราหมณ์ 
จิตตวฆพราม,  จุลลพราม,  เชยยะพราม,  โทนะพราม,  
มังคละพราม,  สิทธิพราม,  โสตถิพราม 
รัสส ี
ชิตะกัปปิรัสสี,  ไชยะจิกขรสัสี,  ไชยะรัสสี,  ทุคคตะรัสสี,  
โยธิกะรสัสี,  รสัสีสังหอร,  วงสารสัสี,  สาลโพธริัสสี,  สุ
มิตตธัมมหุรสัสี,  สุริยวงสาจักกรสัสี,  อมรรสัส ี
 
ตาราง 5 แสดงนามศัพท์ หมวดที  4 นามผู้ปกครอง  
(กษัตริย์/นางเทวี/ราชกุมาร)   
กษัตริย์/ผู้ปกครอง 
ขุนขอม,  ค าบางน้องพระยาสุวัณณภิงคละ,  เจ้าบรุีจัน
ทลูบลาง/บุรีอว่ายลวา่ย/พระยาจนัทบุรี/พระยาจันทบุรี
ปรสิทธิสักกะเทวะ,  ท้าวจันทพานิด (จันทพานิช) /พระ
ยาจันทพานิด (จันทพานิช) ,  ท้าวบารด,  ท้าวพุทธเสน,  
ท้าวสุทธนู,  พระกึดนาราย (กฤษณ์นารายณ์) ,  พระนา
รอด,  พระนาราย/พระปู่นาราย,  พระปรเมสวรเมืองอินท
ปัฏฐนคร,  พระพาน,  พระโพธิสาราชเจ้าตนหลวง,  พระ
ยา (จุลลณัณี) อินทปัตถนคร/พระยาจุลลัณณีอินทปัตถ
นคร,  พระยากญุชลประเทด (กุญชรประเทศ, กญุชร
ประเสิด?) ,  พระยากุรุทธะนคร/พระยากุรุนท/พระยากุ
รุนทนคร/พระยาโยธิกาภายา/พระยาอโยธิยา,  พระยาค า
แดง,  พระยาโคตรบรูเมืองสโีคตรบอง/พระยาตโิคตรบูร,  

พระยาเชฏฐนคร,  พระยาเชยยะเสฏฐาธิราสเจ้า,  พระยา
ไชยจักร,  พระยาไชยประเสิดอุคคประเทด/มหาไชย
ประเสิด,  พระยาทุคคตะไหลน้ า,  พระยานันทเสน,  พระ
ยาบุพพกุรุนทนาราย/พระยาบุพพะกุรุนทะนคร,  พระ
ยาปเสน (ปเสนทิโกศล) ,  พระยาปุตตะจลุลณ/ีพระยา
ปุตตะจลุละณีพรหมทัด,  พระยามรุกขนคร,  พระยาม
หาสุรอุทก,  พระยาลังกา,  พระยาสรวงสา,  พระยาสา
เกตตนคร,  พระยาสาเกตตนครตนพ่อ/พระยาสีอมรณี,  
พระยาสีธัมมะอโสก/สีธัมมะอะโสก/สีธัมมาโสก (ศรีธรร
มาโศก) ,  พระยาสุทธัสสนมหาจกักวัตติราช,  พระยาสุ
มิตตธัมม/พระยาสุมิตตวงสาราชามรุกขนคร/พระยาสุ
มิตตธัมมิกกราชาธิราสเอกกราสมรุกขนคร /พระยา (สุ
มิตตธัมม) /สุมิตตธมัมวงสา,  พระยาสุรยิวงสาไชยจักกธัม
มิกกราชาเสฏฐาธิราส/พระยาสรุิยวงสาสิทธิเตช/พระยาสุ
ริวงสาสิทธิเตชะธัมมิกกราชาเอกกราสเมืองฮ้อยเอด็ปักตู/
สุริยวงสากุรุทธนคร,  พระยาสุวณัณภิงคละ,  พระยา
อชาตสัตตู,  พระยาอัพเภยยะทตุถะคามณิี,  พระยาอุปป
ลนคร 
นางเทวี 
นาง (เท) วีแก้ว (เทวีแก้ว, แก้วเทวี?) /นางเทวีแกว้,  นาง
กีสาโคตรมี,  นางแก้วเกสี,  นางแก้วเจียรบัพพา,  นางเทวี
บุปผา,  นางเทวีปาปะ,  นางปัจสมิกุมมาร/ีนางราชเทวี 
(ปัจสิมราชเทวี) ,  นางมริกา (มัลลิกา) /นางมลิกา,  นาง
มังคละกตญัญ/ูนางมังคละกัญญู,  นางมุงคุรทิปาล/นางมุง
คุลทะปาละ,  นางสีรตัตนะเทวี/นางสีรัตนะเทวีแห่งพระ
ยาสุรยิวงสาสิทธิเตชธัมมิกกราชาเอกกราชเจ้า,  นางอินท
ปัตถะนคร,  นางอินทสว่างลงลอด (ฮอด) /นางอินสว่างระ
ตะนะเกสีราชเทวี,  นางอุสา,  ราชเทวีพระยาอินทปัฏฐ
นคร 
ราชกุมาร 
จุรณสีุวัณณปราสาทกุมมาน,  จุลลรัตตนกุมมาน,  เจ้า
ราชบุดจุรณีพรหมทัด,  เจ้าสังขวิไชยกุมมาน/เจ้าสังขวิ
ไชยยะกุมมาน,  เจ้าสุริยกมุมาน,  ไชยประเสดิ,  ไชยยะ
กุมมาน,  ทุคคตะกมุมาน,  มหารตัตนกุมมาน,  มหา
สุวัณณปราสาทกุมมาน,  ราชกุมมานสิบตน,  วงสากุม
มาน,  สาลโพธิกุมมมาน (สาลโพธ,ิโพธิสาล) ,  สมุิตตวงส
ราชกุมมาน,  สรุิยกุมมาน,  เอกกะจักขุกุมมาน 
 



 

 

ตาราง 6 แสดงนามศัพท์ หมวดที  5 นามอมนุษย์ 
(เทพบุตร, เทพธิดา/นาค/อมนุษย์อื น ๆ )  
นามเทพบุตร, เทพธิดา 
กติกมหาพรหม (ฆฏิการพรหม) ,  กุญชลเทวบุด,  จตรุังค
วุฒิเทวบุด,  จันทเทวบุด,  ท้าวจตโุลก/พระยาจตุโลกกระ
บานท้ัง 4,  เทวดาปริสิทธิสักกเทวะ/เทวดาปริสิทธิสักกะ
เทวะ,  เทวดาโพรธริุกขาปัตตะ,  เทวดาภูมมะปัตติรุกขา,  
เทวดาระตะนะเกส/ีเทวดารัตตนเกสี/เทวดาระตะนะเกสี
เทวัทที,  เทวดาวัณณปคมุพะ,  เทวดาวิจิตตเลกขา,  
เทวดาสะรุทธกา,  เทวดาสาราสนดิ/เทวดาสาลาสนดิ,  
เทวดาสริิเจียมบาง,  เทวดาสุนทธรณี,  เทวดาอินทผยอง,  
เทวดาอินทสิริ,  เทวดาอินทสิริเจียมบาง/อินทสิริเจียมบาง
,  เทวดาอินทสิริประเสิด,  โททะนะเทวบุด,  ธัมมกถิกเทว
บุด/ธัมมกถิกเทวบุด/ธมัมกระริก (กถึก) เทวบุด,  โธ
ทะนะคะเทวบดุ,  นระคันทัพพเทวบุด/นะระคันทัพพเทว
บุด/นะระคันธัพพะเทวบุด,  บุผลา (บุปผา) เทวบุด,  ปะ
วาละภากาสัจจารีเทวบดุ,  ปัญจสกิขเทวบุด/ปัญจสิกขา
เทวบุด,  พรม,  พระยามรุกขภูมมะ,  พระยาอินทา,  ภาริ
เทวบุด,  มรุกขราชเทวบดุ,  มะภารีเทวบุด,  มณัฑกเทว
บุด,  มัตถกุณฑลีเทวบดุ,  มาตรีเทวบุด/มาตะรี (มาตลี) 
เทวบุด,  ราหูอสรุินทเทวบุด,  รุกขภูมมเทวดา,  วงสาเชย
ยะจักกะเทวบุด,  วงสาเทวบุด,  วสัสวลาหกเทวบุด,  
วิสาขาเทวบุด,  วิสุกมัมเทวบุด,  สงัคสารัตถเีทวบุด,  สี
มหามยาเทวบุด/สีมหามะยาเทวบดุ/สีมหามายาเทวบุด,  
สีสุนันทเทวบุด/สสีุนันทะเทวบุด,  สุเทพพบุด,  สุปตติถีต
เทวบุด,  สุปิยะเทวบุด,  สภุัทธะเทวบุด,  สุมิตตเทวบุด,  
สุริยเทบุด,  สุวะระเทวบดุ,  อนุมาเทวบุด/อะนมุาเทวบุด,  
อัคคิงตะหุภตุตเทวบุด,  อังกุลเทวบุด/อังคุ (อังกูร) เทวบุด
,  อินทจิตตเทวบุด/อินทจติตะเทวบุด/อินทจิตติเทวบุด,  
อุชุกะเทวบุด,  อุทธเทวบุด,  อุรุกะเทวบุด 
นางคั (นังค) สสารัตถีเทวบดุ,  นางคันทราวดี,  นาง
เทวดาตนหนึ่ง อยู่สระพังอันน้อย 1,  นางเทวดามัจสนาร/ี
นางมัจสะนารี,  นางปฏิบุปผา/นางปะติบุปผา,  นาง
โรหณิ/ีนางโรหณิี,  นางสารวัตติเกสี,  นางสุจิตตา/นาง
สุจิตตา (เทพี) /นางสุจิตตาราชกลัยา,  นางสุชาดา/นาง
สุชาดา (เทพี) /นางสุชาดาราชกัลยา,  นางสุธัมมะ/นาง
สุธัมมา/นางสุธัมมา (เทพี) /นางสธุัมมาราชกัลยา,  นาง
สุนันทา/นางสุนันทา (เทพี)  

นามนาค 
กายโลหะนาค,  กุทโธทปาปนาค (พุทโธทปาปนาค) /พุ
ทโธทปาปนาค,  คันทะนาค/ท่านาเหนือ/คันธัพพนาค,  ชี
วายนาค,  ทนมูลลนาค/ธนมูลลนาค,  เทวนาคมหิทธีกา 
(สุวัณณนาคและกุทโธปาปนาค) ,  โทนาค (โททะนาค)  
บัพพรนาค/บัพพารนาค,  พระยาสีสุทโธ (?),  พังคียะ
นาค/พังคียะฮอกด่อน,  ภินทโยนากวัตตินาค,  ล่ามสี่  
(กายโลหะ, เอกจักขุ, สุคันทะ,อินทจัก) ,  สหัสสพละ
นาค/หนองค า/ท่าพันท้าว,  สหสัสะนาค,  สิทธิโภคะนาค/
สีโภคะนาค/ท่านาใต้,  สิริวฆะนาค/สิริวัททะนาค,  สสีัตต
นาค,  สุกขรนาคหตัถี/สุกขรหัตถนีาค/สกุขระนาค หตัถี
นาค,  สุคันทนาค/สุคันธะนาค,  สวุัณณนาค,  เสฏฐเชยย
นาค/หนองหอไช,  อินทจักกนาค/อินทจักนาค/ปากห้วย
มังคละ,  เอกกจักขุนาค 
นามอมนษุย์ อื น ๆ 
กุมภัณฑ,  ครุด/พระยาครดุ,  คันทัพพะ,  นันทยักข,  
นางพังฮี (กังฮี) ,ผี,  ผีเสื้อน้ า,  พระยางู,  พระยาเงือก,  
พระยาปา,  พระยาปาตัวน้อย,  ยักข,  สาง 
 
ตาราง 7 แสดงนามศัพท์ หมวดที  6 นามบ้าน/เมือง/
อาณาจักร และนามสถานที /ภูมศิาสตร์  
บ้าน/เมือง/อาณาจักร 
จันทบุร/ีเมืองจันทบุรีสสีัตตนาค/เมืองพระยาจันทบุรี,  
แดนแกว,  ไทเมืองกระโดน,  ไทเมืองกระทาง,  ไทเมือง
เชียงแก้ว,  ไทเมืองเชียงคง,  ไทเมอืงบั้งจี่สีถาน,  บ้าน
เชียงยืน,  พันท้าว (พันพร้าว) ,  เมืองกุจสินาราย (กุสิ
นารา) /เมืองกสุินารา/เมืองกุสินาราย,  เมืองกุรุทธะ/
เมืองกุรุนทนคร,  เมืองขุนขอมนคร/เมืองขุนขอม/หนอง
หานน้อย,  เมืองจุลลณีพรมมทัต,  เมืองชุมนุมป้อย,  
เมืองชุมนุมฟ้อน เมืองเชียงใหม่/เมืองโยนกวัตตินคร/
โยนกวัตตินคร,  เมืองทวารวัตตินคร,  เมืองนะคะราชะ
เสมมา,  เมืองนาค,  เมืองบังพวร,  เมืองพระพาน,  เมือง
พาราณสี,  เมืองพาหรนคร,  เมืองแพ/เมืองแพ  (แพ่?) /
เมืองแพร่,  เมืองฟ้าตุสสีดา,  เมืองมรุกขนคร,  เมืองระโว ้
(ละโว้) ,  เมืองราชคึห,  เมืองราชธานีสีโคตรบอง/  เมืองสี
โคตโม/เมืองสีโคตรบอง,  เมืองรามมรัก,  เมืองลงกา/
เมืองลังกา/เมืองลังกาทีป,  เมืองละ,  เมืองล้านช้าง,  
เมืองเวสาลี,  เมืองส่วย,  เมืองสาเกตตนคร/เมืองฮ้อยเอ็ด



 

 

ประตู,  เมืองสาวัตถ,ี  เมืองสสีัตตนาค (นันทกังฮี) ,  เมือง
สีอโยธิยา/สีอโยธิกาทวารวัตตินคร/อโยธิยาทวารวัตตินคร
,  เมืองสุรอุทก,  เมืองสุวณัณภูมม,  เมืองหนอง/เมืองหล้า
หนองทั้งหลาย/เมืองหนองคาย,  เมืองหนองหานหลวง,  
เมืองอมรณโียธิกาภายา/สีอมรณี โยธิกาภายา,  เมืองอินท
ปัฏฐนคร/เมืองอินทะปัตถะนคร,  เมืองอุปปะระนคร (อุป
ลนคร) ,  เวียงงัว,  เวียงเมืองกงพาน 
สถานที /ภมูิศาสตร์ 
แก่งซาก,  แก้งยะหัน,  ของหลง (โขงหลง) ,  คันแททดน้ า
,  ชีวายนัตถิ (ชีวายนที) ,  ชีหลง,  ชุมพูทีป,  ดอนกอน
เนา  (ดอนก้อนเน่า, ดอนกอนเน่า, ดอนก้อนเนา) ,  ดอย
กัปปันนะคีร/ีดอยเขญ็ใจ,  ดอยเขาควาย,  ดอยไช,  ชมพู
ทีป,  ดอยเทพ,  ดอยนันทกังฮีสีสตัตนาค/ดอยนันทพังฮี 
(กังฮี) ,  ดอยผาฮังฮุ้ง,  ดอยสิงคุตตร,  ถ้ าวัชชิระรูปปรา
กาน,  ถ้ าสัตตปณัคูหา,  ทนนที/ทนนัทที/ธนนัทธี/น้ าของ 
(โขง) ,  ท่าพันท้าว (ท่าพันพร้าว) ,  ท่าหอแพ,  นาคทีป,  
น้ าเงือกงู (น้ างึม) /งึม,  น้ าพงสา (พุงสา) ,  น้ าพิง,  น้ ามูล
นที,  น้ าลี่ผี (หลีผ่ี) ,  น้ าอโน (ดาด) /น้ าอโนตสัส 
(อโนดาด) ,  น้ าอุงอก (อุรังคนที,น้ าอุง (อู)  /น้ าอุรังคนที,  
ป่า (ปรา) โกกเผียกพระยา,  ปากซะดัง (ซะดิง) /ปากซะ
ดิง (ห้วยกะดิง) /ปากซะดึง,  ปากเซ,  ปากบอกพวร/ปาก
ห้วยบางพวน/ปากห้วยบางพวร (บางพวน) ,  ปากโมง,  
ปากห้วยคาน,  ปากห้วยคุะค า/ห้วยคุก/ห้วยคุค า,  ปาก
ห้วยซวยน้าเลี้ยงพ่อนม,  ปากห้วยนกยูง /ปากห้วยนกยูง
ค า,  ปากห้วยหูด,  ปากฮ่องแก/ปากฮ่องแพ,  ป่าเชตตวัน
อาราม,  ป่าโพนเหนือ,  ป่าไมฮ้วก,  ป่าไม้ฮัง,  ป่าหมาก
ชุมนุมกันฟ้อน,  ป่าหิมมมัพพาน,  โพนจิกเวียงงัว,  ภูก า
พ้า,  ภูกูเวียน,  ภูเขาลวง,  ภูน้อยโบกโลม/ภูน้อยโสกโลน 
(โง่น?/โนน?) ,  ภูพระยาพ่อ (ผ่อ) ,  ภูพาน,  ภูเพ็ก/ดอย
ที่แท่น,  ลังกาทีป,  วัดบุรีอว่ายลวา่ย,  วัดป่า (ปร่า) สะรัส
สี,  วัดมโนพิรมัมาจันทบรุี,  วัดสวนสนุก,  วัดสวนอว่ายล
ว่าย (พันทอง หนองจัน วัดสวนอว่ายลว่าย สัสสดี) ,  เว็น 
(เวิน) เพน/เว็นเพน (เวินเพล) /เวนิเพ็น,  เว็น (เวิน) 
หลอด,  เว็นสัน,  สระพัง,  สระหมุด,  ส่างสอง,  สานจอด 
(ศาลจอด) ,  สีเมือง (ท่าน้ าใต้/ท่าน้ าเหนือ/ท่าพันท้าว/ซา
ยผ่อล า/โคกค า) ,  สีห้าสี่แจง,  หนอง 3,  หนองกก,  
หนองคันแทเสื้อน้ า/หนองเอากัน,  หนองคาย,  หนองจัน 
หนองบัวบาน,  หนองแปว,  หนองแส,  หนองหานน้ าล่าย

เมืองซุม,  ห้วยเก้าคดเก้าเลี้ยว,  หว้ยมังคละ,  หว้ายปา
เซือม,  หินเป้ง 2 หน่วย,  หินฮูปสะเภา,  ฮ่องนาคา 
 
ตาราง 8 แสดงนามศัพท์ หมวดที  7 นามบรรดาศักดิ์/
ข้าราชบริพาร  และนามคน/ไพร่/ข้า/ทาส 
บรรดาศักดิ์/ข้าราชบริพาร 
ขุนปัวรบัด,  ทะเลีย้งพ่อนม/นางเลี้ยงพ่อนม/น้าเลี้ยงพ่อ
นม,  ประโลหิตต,  พระยาอะฆะพายหน้า/พระ
ยาอะฆะฟ่าย (ฝ่าย) หน้า,  พละเทวะอามาส,  พัน (พะ) 
ให้กินเฮือนหิน,  พันแก,่  พันแก้วเมือง,  ล่ามเวียก  (นาย
หมู่) ,  ล่ามหลวง,  หมื่น 2 (สลอง) เมือง,  หมื่นกลางโฮง/
เสนาใหย่แต่งแปงเมือง,  หมื่นแก่,  หมื่นจฺยาน/หมื่นเจียม 
(บาง?) ,  หมื่นเชียงชู,  หมื่นเชียงสา,  หมื่นท่านาเหนือ,  
หมื่นธ่า (ท่า) นาใต,้  หมื่นนครเสมมา,  หมื่นนันทเจยีม
บาง,  หมื่นนันทอยุดอยาด,  หมื่นนันทอาราม/หมื่นนันทะ
อาราม,  หมื่นประชุมนุมเมือง/หมืน่ประชุมนุมแม่เมือง,  
หมื่นพระน้าม/หมื่นพระนามรุ่ง (น้ ารุ่ง) /หมื่นพระน้ามฮุ่ง,  
หมื่นพันนา,  หมื่นพิชชะโลก/หมืน่พีชชโลก,  หมื่นล่าม
เมือง,  หมื่นหลวงกลางเมือง,  ออกขุนท้ังหลายชาวสี (ศรี) 
อโยธิยา,  ออกขุนบุรขวาง/ออกขุนบุร ,  ออกขุนพรหม,  
ออกขุนพลเทด (พลเทพ) /ออกขุนพละเทด,  ออกขุนโลก
กระบาล (โลกบาล) /ออกขุนโลกบาล,  อามาสมิตตธัมม
วงสา 
คน/ไพร่/ข้า/ทาส 
ข้อยหัททะมุม (ข้อยหัตถบาศ) ,  ข้อยโอกาส,  ข่าชะเอง,  
ข้ามหาส,  ข้าโอกาส,  ควานช้างนายม้า,  ลูกข่า 
 
ตาราง 9 แสดงนามศัพท์ หมวดที  8 นามการ
เกษตรกรรม, นามพืช/ดอกไม้  และนามสัตว์  
เกษตรกรรม 
นาแซง,  นาป ี
*** 
อัน 1 เมื อฮวงข้าวพอเป็นน้ านมเกี ยวมาต าเจือด้วยน้ าเผิ้ง 
น้ าอ้อย อยู่ต้มให้ทานที 1,  พอเหม้าให้ทาน ที 1,  พอฮาง
ทาน ที 1,  พอเกี ยวทาน ที 1,  ขึ้นกองทาน ที 1,  อยู่ใน
ลานทาน ท ี1,  เมื อข้ึนเล้าให้ทาน ที 1,  แต่นั้นไปเวนข้าว
ใส่บาสเป็นปักกัตต ิ
พืช/ดอกไม ้



 

 

ก้วย (กล้วย) ,  แก่นจัน,  ข้าว,  เข้าหมิ้นขึ้น,  คังลาน,  
เคือเขามัน,  เคืออมรณี,  ดอกกลางของ,  ดอกกุสุมพ,  
ดอกโขหมุด (โกมุท) ,  ดอกจังกร/ดอกจีงกร/จงกลณี,  
ดอกชะเอมเทด,  ดอกนลิลุบล,  ดอกบัว,  ดอกบัวขาว,  
ดอกบัวค า,  ดอกบุณฑริก/ดอกปุรณฑรึก/ดอกมณัฑระ 
(ปุณฑริก) /ดอกมัณฑรึก,  ดอกพรหมกา,  ดอกมาลีเทด,  
ดอกมาลลีวงค า,  ดอกไมเ้กี้ยวข้อมือ,  ดอกไม้สังกา,  ดอก
อุปปะละ (อุบล) ,  ต้นงิ้ว,  ต้นโภ (โพธ์ิ) ,  ต้นฮัง,  ตาน 
(ตาล) ,  นมราชสี,  ฝ้าย,  พานตะวัน (ทานตะวัน) ,  
พ้าว/พ้าว (พร้าว) ,  พู (พลู) ,  ไม้ขัดเค้า,  ไมค้ันธัสสะ 
(คันทรัสสะ) ,  ไม้ค าพัก,  ไม้คูน,  ไม้จวง,  ไม้จัน,  ไม้จิก,   
ไม้ชุมพู,  ไม้นาวสี,  ไม้นโิคด,  ไมบ้ก,  ไม้ปาแป้ง,  ไม้ยอ,  
ไม้สม้พอ,  ไมฮ้วก,  ไมฮ้ัง,  สาลี,  หนามพระยา,  หมาก,  
หมากขัดเค้า,  หมากนาวสี,  หมากพ้าว,  หมากพ,ู  หย้า
คา,  หย้าแพด,  หวานสม้ (?),  หัวมัน,  อ้อย 
สัตว์ 
กระฮอกด่อน,  ไข่เต่า,  ไข่แลน,  ควาย,  งัว,  งู,  เงือก,  
จี่แข,้  ช้างเผือก,  ช้างพาย,  ช้างสาน,  เต่า,  ปาขา (ปลา
ข่า) ,  ปาเปียนไฟ (ปลาตะเพียนไฟ) ,  พังพอนด่อน,  
แพะ,  ม้าพลหก,  ม้าอาชะไนย,  ลวา (ลา) ,  ลูกนก,  
แลนค า,  หมา,  หอยสังข,  เหม้น 
 
ตาราง 10 แสดงนามศัพท์ หมวดที  9 นามโรค, นามยา 
และนามเครื องยา/สมุนไพร 
โรค 
ไข้,  ตามืด,  ทูด,  บาด,  พยาส,  หูหนา,  เฮื้อน 
ยา 
ยา (อยา) พละสิทธิเพด/ยาพละเพด, ยา (อยา) สิทธิ
เตชช/ยาสิทธิเตช/อยา (ยา) สิทธิเพด,  ยาอายุวัฒนเพด 
เครื องยา/สมุนไพร 
เข้าหมิ้นขึ้น,  เคือเขามัน,  เคืออมรณี,  นมราชสี,  น้ าออก
บ่อ 3 แห่ง,  บาเพ็ด,  ไม้ขัดเค้า,  ไม้คูน,  ไม้นาวสี,  ไม้สม้
พอ,  หนามพระยา,  หมากขดัเค้า,  หมากนาวสี,  ฮากคูน
, ฮากส้มพอ 
 
ตาราง 11 แสดงนามศัพท์ หมวดที  10 นามผ้า, นาม
เครื องประดับ/เครื องแต่งตัว และนามอัญมณี/โลหะมี
ค่า/สิ งแลกเปลี ยน 

ผ้า 
จุ้ม (ใบจุ้ม) ,  ซะไบขาว,  ซะไบเซงิค า,  ผ้ากัมพล,  
ผ้าเช็ดหน้า,  ผ้าสไบ,  ผ้าสาดก,  พิดานฮิง,  เพียผ้าจอม,  
เสื้อผ้า,  อาสสนาทิบ,  อาสสนาพิดาน,  แฮขาว 
เครื องประดับ/เครื องแต่งตัว 
กระจอนหู,  กระโจมหัวค า,  เกิบตีนค า,  ซวายค า,  เซดิ/
เซิดค าพันยอด,  ต่างค า/ต้างค า,  ปิ่นเกล้าค า,  ม้าว/ม้าว
ค า,  วันลักคัง/วันลักคังค าประดับแก้ว,  แว่น/แว่นแก้ว  
ขอบค าแค,  สังวาน/สังวานค า,  หวีแก้วผลึก,  แหวน/
ธัมมโฮง 
อัญมณี/โลหะ/ของมีค่า/สิ งแลกเปลี ยน 
แก้วเขียว,  แก้วบอรกด/แก้วมรกด,  แก้วบัพพา(แก้ว
ประพาฬ) ,  แก้วผลึก,  แก้วพิทูร (ไพฑูรย์) ,  แก้วมณี 
แก้วมณีโชติ,  แก้วมหานิล,  แก้วมุกดา,  แก้วลาย,  แก้ว
วัน (วรรณ) ค า,  แก้ววิชชเก็ด (เพชร) ,  แก้วสุริยะพัน
ตะ (กนัตะ) ,  ขาง,  ค า,  เงิน,  เงินด้วง,  เงินแป,  เงินลา 
(เลียง?) จังโก,  เงินแหน้น,  ซะกั่ว,  ทอง,  นาก,  แผ่น
เงินพืน,  สังข 
 
ตาราง 12 แสดงนามศัพท์ หมวดที  11 นามเครื องมือ/
วัตถุดิบ/เทคนิค, นามสิ งก่อสร้างและนามเครื องใช้
ทั วไป 
เครื องมือ/วัตถุดิบ/เทคนิค 
ก่อหินมุง (มุก) ,  ขวานใหย่,  เคื่องซะทาย (หนัง/ปูน/
เปือกอยางโบง/ซาย/อ้อย) ,  เคื่องหาบหาม,  จก,  ซะกั่ว,  
ซะทาย/สทาย  (สูตรซะทาย:ค าสะทายโปก: ปูน 5 ทราย 
7 น้ าอ้อย 2 น้ าหนัง 1 ยางบง 9/ซะทายเพชร: ปูน 2 
ทราย 5 น้ ามะขาม 2 น้ ามันยาง 1) ,  ซะทายลายจีน,  ซ ี
ดินจี่,  แป้นไม้,  เผียกไมด่อนเจ็ดแกว (ไหมขาว) ,  พ้า,  
มีด,  ไมเ้ดื่อแปงเตยีง,  ไม้ตาน (ตาล) เฮด็ลินสง,  ไมฮ้ัง
แปงปราสาส,  ไลหางปา,  สบไถ,  สักหินลายลัก (ลักษณ์) 
,  สิ่ว,  เสียม,  หย่วงเหล็ก,  หินมกุ,  หินมุกสี่เหลี่ยมมาสัก
ลายเลก,  หินเมืองตักกสิลานคร,  หินเมืองลังกา,  หินแล/
แลง,  หินหมากคอม/หินหมากคอมกลางโคก,  ฮางซะ
ทาย,  แฮ่ (กรวด,หินลูกรัง)   
สิ งก่อสร้าง 
กระดี,  กระตืบ,  ก าแพง,  ขอกะดาน,  ต้าย,  เตาฮาง,  
แท่น,  ปราสาท/ปราสาทเบ็งชอรไม้เดื่อโคบค า/ ปราสาท



 

 

มหาพุทธวงสา/ ปราสาทไม้จัน,  ปักตูเวียง,  ปาง 
(ปรางค?์) ค าพอก,  พุทธฮูป,  เยีย,  ราชะคุ้งหลวง,  เล้า,  
วิหาน,  ส้วม (ห้อง) ,  หอผาท่าแขก,  หอแพขาว,  อย้าว
เฮือน,  อูปมุง,  ฮั้วเวียง,  โฮงช้าง,  โฮงหลวงแก่นจันแดง 
สิบเก้าห้อง 
เครื องใช้ทั วไป 
กวด (ขวด) จัน,  กวดน้ ามันแก้ว,  ก้อนเส้าค า,  กะตา่,  
เกฺยาะ (กะเยาะ?) ,  ขันกาง,  ขันแก้ว,  ขันค าใส่
ผ้าเช็ดหน้า,  ขันเงิน,  ขันนาก,  เคื่องขันหมาก (บอกปูน 
ซองภู (พลู) อูบเหมี้ยงหมาก มดี) ,  ไตค า,  ไตเงิน,  ถง,  
โถน (กระโถน) หมากค า,  น้ าเต้า,  น้ าเมก (น้ าหมึก)  ,  
บวย, พะเนียม,  ไม้เท้า,  ไม้นวด (ไม้สีฟัน) /ไมส้ีฟัน,  วี,  
อ่างอาบ,  อูบเหมี้ยงค า,  อูปค า,  อูปเหมี้ยงแก้วผลก 
(ผลึก) ,  โอค า,  โอเงิน,  โอนาก 
 
ตาราง 13 แสดงนามศัพท์ หมวดที  12 นามอาวุธ/
สิ งของในสงคราม/พาหนะ, นามเครื องประกอบ
พิธีกรรม/ในขบวนแห่ และ นามเครื องดนตรี/การเล่น 
อาวุธ/สิ งของในสงคราม/พาหนะ 
คันไชยส/ีสีคันไชยแก้ววชิรเพ็ด/สคีันไซ (ขรรคไ์ชยศรี) ด้ า
แก้ววัชชิระเพ็ดฝักค า,  คันไชยสีด้ าแก้ว,  คันไซสี,  ง้าว
มังคละ,  ดาบด้ามแก้วพิทูรฝักค า,  ดาบด้ าแก้วผลึก,  
ดาบด้ าแก้วผลึกฝักค า,  ดาบด้ าแกว้พิทูร,  ดาบด้ าแก้วมร
กด,  ดาบด้ าแก้วมรกดฝักค า,  ทุงช่อ,  ธนู,  ประคือไช 7 
หาง,  ประคือไช 9 พันหาง,  ปืน (หน้าไม้) ,  รด/รชรด/
ราชรด,  สอมพู (ช่อพลู) วันค าบ่ฮูเ้หี่ยวเท่าห้าพันวสัสา ,  
สังข/หอยสังขขาว,  สายขนันม้าอาชะไนยพละหก,  สาย
ขนันม้าอาชาไนยพละทุปรด,  เสตตสัด,  แส้แก้ววชิระพัด 
(เพชร) /แส้แก้ววะชิระเพ็ด,  หอยสังขตัวผู/้หอยสังขตัว
แม่/หอยสังขหอร,  เฮือ 
เครื องประกอบพิธีกรรม/ในขบวนแห่ 
กระบอกปูน,  กวด (ขวด) จันค า,  กวดแก้ว (ขวดแก้ว) น้ า
มันทิบ,  ขันแก้วบอรกด,  ขันแก้วพิทูร (ไพฑูรย์) ,  ขัน
แก้วมหานิล,  ขันค า,  ขันค าเคื่องขันหมากแก้วผลึก,  ขัน
ค าใส่ข่ายดอกมาลีเทด,  ขันค าใสอู่ปเมี่ยงค า,  ขันค าใส่อูป
หุง (เหมี้ยง) แก้ว,  ขันค าใส่อูปเหมี้ยงค าประดับแก้วมุกดา
,  ขันค าใส่โอน้ าอบ,  ขันนาก,  ข้าวตอก,  เคื่องขันหมาก,  
เคื่องขันหมากแก้วมหานลิ,  เคื่องขันหมากค า,  

เคื่องบัณณากาน,  เคื่องปัญจกุกกะฏะ,  เคื่องปัญจรากุก
กุฏ,  โคมไฟยอง,  จามมร,  ซองพ,ู  ถ้วยหมาก,  เทียนค า,   
น้ า 3 สระพัง,  น้ าเต้า,  น้ าเต้าแกว้เขียวฝาหับค าตีนแก้ว
ลาย,  น้ าเตา้แก้วมณฝีาหับค าประดับแก้วตีนค า,  น้ าเต้า
แก้ววัน (วรรณ) ค าตั้งขันเงิน,  น้ าเต้าค าใหย่,  น้ าเต้าตั้ง
ขันค าประดับแก้ว,  น้ าเต้าธัมมกก (ธรรมกรก)  ,  น้ าเต้า
ฝาหับค า,  น้ าเผิ้ง,  น้ าสระพัง,  น้ าส่าง,  น้ าออกบ่อ 3 
แห่ง,  น้ าอ้อย,  บาสี,  ประทีปค า,  ประทูบค า,  ไฟดอก
บูชา,  มีดควัดค าด้ าแก้วมรกดยาว 9 วา,  มีดด้ าแก้ววิชช
เก็ด (เพชร) ,  ราชรด,  วี,  สอมพู,  สายขนันม้าอาชะไนย
พละหก,  สายขนันม้าอาชาไนยพละทุปรด,  เสตตสดั,  
แส้,  แส้แก้ววชิระพัด (เพชร) /แสแ้ก้ววะชิระเพ็ด,  หลาบ
ค า,  หลาบทอง,  หางยูงค า  
เครื องดนตรี/การเล่น 
กอง,  กังดาน(กังสดาล) ,  ค้อง,  เคื่องเสบ  (ดนตรี) ,  ซอ
,  พิณ/พินค า,  ลักคังค า (ระฆังค า) ,  สังข,  เสบ 
(ประโคมดนตรี) ,  แสว่ง (แส่ง,ฉาบ) ,  หมากระเม็ง  
 
ตาราง 14 แสดงนามศัพท์ หมวดที  13  นามรูปสลัก 
รูปสลัก 
ฮูปท้าวพันคนเป็นลายในเซิด,  ฮูปท้าวฮูปนาง,  ฮูปธัมม
กถึกเทวบุดมือซ้ายนบมือขวาถือขวดน้ ามันทิบ,  ฮูปนรคัน
ทาตถเทวบุด,  ฮูปนางคัจสารตัถีเทวบุด,  ฮูปนางสารวตัติ
เกสีแลนางปฏิบุปผา นางคันธารวดีมือขวาถือขันค ามือ
ซ้ายนบ,  ฮูปนางสรีัตตนะเทวไีปช่องหน้า เหลียวหลังคืน,  
ฮูปนางสุจติตามือขวานบ มือซา้ยถือดอกมัณฑรึก 
(บุณฑริก) ,  ฮูปนางสุชาดามือขวาถือดอกบัวค า,  ฮูปนาง
สุนันทามือซ้ายนบ มือขวาถือดอกนิลลุบล,  ฮูปปญัจ
สิกขะเทวบุด,  ฮูปฝาบารมี (ฝาระมี) ,  ฮูปพนละหก,  ฮู
ปพระยาค าแดง ขว่ีช้าง เสนาอามาสขว่ีม้า ประริวานลาย
ดอกไม้เจือกันไว้ด้านตะวันตก,  ฮปูพระยาจตุโลกกระบาน
,  ฮูปพระยาจุลลณีพรหมทัด พระยาอินทปัตนครจูงแขน
กัน,  ฮูปพระยาจุลลณีพรหมทัดขวี่ช้างราชบุดขวี่ม้า,  ฮู
ปพระยาตโิคตรบูร พระยานันทเสน จูงแขนกัน ปิ่นหน้าไป
เบื้องตาวันตก,  ฮูปพระยาตโิคตรบูรขี่ม้าพละหก,  ฮู
ปพระยาตโิคตรบูรน านางอว่ายหนา้สู่วันออก,  ฮูปพระยา
ติโคตรบูรแลพระยาสุวณัณพิงคละ,  ฮูปพระยานันทเส
นขวี่ช้าง  น้องพระยาขี่ม้า ฮูปเสนาอามาสประริวานลาย



 

 

ดอกไม้เจือกันไว้ด้านเหนือ,  ฮูปพระยาสุวัณณภิงคละ 
พระยาค าแดงจูงแขนกัน,  ฮูปพระยาสุวัณณภิงคละขว่ีมา้
ไปอากาด,  ฮูปพระยาอินทปฏัฐนครขวี่ช้าง  น้องพระ
ยาขวี่ม้า ฮูปเสนาอามาส ประริวานลายดอกไม้เจือกันไว้
ด้านใต้,  ฮูปมหากัสสัปปะ มือซ้ายถือไม้เท้า มือขวาแบไว้   
ฮูปมาภาลเีทวบุด,  ฮูปมาละตะลีเทวบุด,  ฮูปม้าอะสาชะ
ไน,  ฮูปแม่น้ าสระหมดุแลฮูปขัวฮปูพระสังฆเจ้าแลฮูปอิน
ทา พรหม เทวบดุ เทวดา คนทั้งหลายไต่ขัวนั้นเพื่อให้แจ้ง
ยังภาวนาแห่งตนได้ปราถนาโพธิยานหั้นแล,  ฮูปวสัสวะรา
หะกะเทวบุด,  ฮูปวิสุกัมมเทวบุดมือขวานบ มือซ้ายถือ
มีดควัด,  ฮปูสิง,  ฮูปสีสุนันทะแลสีมหามยาแลวสิาขาเทว
บุด,  ฮูปสุธมัมามือขวานบ มือซา้ยถือดอกจังกร,  ฮูปสุนัน
ทะ สีมหามายา วิสาขาเทวบุด ยอมือนบน ากันไว้ด้านใต,้  
ฮูปสรุิยะเทวบุด/ฮูปสรุิยะเทวบุดแลจันทเทวบุด,  ฮูปเสนา
อามาส ประริวานลายดอกไม้เจื่อมกันไว้ด้านวันออก,  ฮู
ปอนุมาเทวบุด,  ฮูปอรหันตาเจ้า 5 ฮ้อยตนพายบาสยอม
มือนบ,  ฮูปอัสสหมูขี,  ฮูปอินทจติตะเทวบุด,  ฮูปอุงคุละ 
(อังกูร) เทวบุด  
 
ตาราง 15 แสดงนามศัพท์ หมวดที  14 นามโสลกนคร 
โสลกนคร 
นัคคะละวินาด (วินาศ)  (โสลกไม่ดี)  
นัคคะละเจติยะค่าว (ท่าว)  ส้างพุทธสาสนาฮุ่งเฮืองแล

หัวที  เห็นเล่าฮ้ายเสียแก่นักปราสบัณฑัตต หั้นแล 
นัคคะละต่าวพน (พล) คืน กระท าสมคามบ่ลุ แม่นว่าอยู่

ก็แพ้ผู้ใหยห่ั้นแล  
นัคคระขนเหน็ (เหม้น)  เวียน (เทียร) ย่อมผิดเถียงกันฮบ

เล็ว บ่ขาดหั้นแล  
นัคคะละสว่านซะเด็น อยู่เทียรย่อมจิบหายแล 
นัคคะละอวานเอาเข็น (เขญ็)  เทียรย่อมเป็นพยาบาส 

(พยาธิบาด) ไข้หนาวไฮ้ค าสุกขแล  
นัคคะละเข็นมาเวียง เทียรย่อมเปน็พยาบาส (พยาธิบาด) 

ไข้หนาวไฮ้ค าสุกขแล  
นัคคะละตะระสูญ (พาราสูร)  เหดว่าเป็นฮูปฮอยกงจิด

แก้ว พระยานาคบ่ครุค้ าให้เป็นดงเป็นเหล่าเป่า เสยี ผิ
ว่าท่อตั้งเป็นเวียงเสิก ยังมไีชย 

 (โสลกดี)  
นัคคะละจาตุทีป ทุกกีบก้ ามาส่งสว่ยค าแล 

นัคคะละ... ( มรรคา)  พุทธสาสนาก็ฮุ่งเฮือง ต่างประเทด
ก็เดินมาสู่สมพพานแล  

นัคคะละธรงยด (ทรงยศ)  ฮุ่งเฮืองด้วยท้าวพระยาสุกข
เสิมดีแล 

นัคคะละอินทา เทวดา พรหม พระยานาคย่อมฮักสาซ่อย
ซูดีนักแล 

นัคคะละจักกะวุทธะคุร (คุณ)  คนเมืองอยู่ก็มีไชย ไปกม็ี
โชก  บ่ทุกข์โสกอันแล 

นัคคะละอุตตะโมประเสิด เสนาอามาสราชมนตรี เกิดมา
มาก ช้างม้าก็ประเสิดวุฑมิังคละซูอ่ันแล 

นัคคะละโสรัสสะชุมพู สบิหกเมืองใหย่ในทีป ย่อมส่ง
ส่วยไฮแล 

 (โสลกอ่ืน ๆ )  
โลมกงจิดแก้วฮอยปาทลักขนา ช่ือว่า นัคคะละตัปปะวินา

สะ  
โลมกงจิดแก้ว ช่ือว่า นัคคะละวิทะนาสา 
 
ตาราง 16 แสดงนามศัพท์ หมวดที  15 นามอื น ๆ  
นามอื น ๆ 
ดาวเพ็ก,  หมูง้วน,  หินบัณฑกัมพลสลิาบาส (บันฑุกัมพล
ศิลาอาสน์) 
 
อภิปรายผล 
 จากจ านวนตัวอักษรธรรมทั้งหมดที่ถูกปริวรรต
เป็นอักษรไทย มีจ านวนทั้งสิ้น 46,783 อักขระ สามารถ
จ าแนกเนื้อหาจากมากไปหาน้อย ได้จ านวน  4 กลุ่มบั้น 
ซึ่งผู้ศึกษาสันนิษฐานจากความน่าจะเป็นว่า ความส าคัญ
ของเนื้อหามีความสัมพันธ์กับจ านวนร้อยละที พบในแต่
ละบั้น  ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
 กลุ่ ม แรก พบจ านวน  3 บั้ น  ได้ แก่  บั้ น  12 
พราหมณ์ทั้งห้าเมือราชาพิเสกพระยาจันทบุรีฯ มีสัดส่วน
ร้อยละของเนื้อหามากที่สุด พบที่ ร้อยละ 18 รองลงมา
คือ บั้น 5 ปาทลักษณ์นิทาน และ บั้น 7 พระมหากัส
สัปปะอรหันตาอัญเชิญอุรังคธาตุสู่ภูก าพร้า ซึ่งแต่ละบั้นมี
สัดส่วนท่ีร้อยละ 12 และ ร้อยละ 11 ตามล าดับ  
 กลุ่มบั้นที่สองมี จ านวน 4 บั้น พบสัดส่วนร้อยละ
ของเนื้อหาใกล้เคียงกันสะท้อนความส าคัญรองลงมา 
ได้แก่  บั้น 8. อินทาธิราชสักการบูชาอุรังคธาตุ ณ ภู



 

 

ก าพร้า (เทพสโมสร)  จ านวนร้อยละ 9, บั้น 15. พระยาสุ
มิตตธัมมเจ้าหดสงอุรังคธาตุแลถะปันนาธาตุดูกหลังแล 
จ านวนร้อยละ  8, บั้น 4. ศาสนนครนิทาน จ านวนร้อย
ละ 7 และ บั้น 11. เทวดาแลพญานาคปูก (ปลูก) บุรีจัน
ให้เป็นใหญ่  จ านวนร้อยละ 7 ตามล าดับ 
 กลุ่มบั้นท่ีสามมี จ านวน 3 บั้น พบสัดส่วนร้อย
ละของเนื้อหา  ได้แก่ บั้น 9. พระยาสุรยิวงสาสิทธิเตชธัม
มิกราชเจ้า เสวยราชในเมืองฮ้อยเอ็ดปักตู จ านวนร้อยละ  
6, บั้น 14. อรหันตาเจ้าทั้งห้าแลพระยาจันทบุรีปรสิทธิ
สักกะเทวะถะปันนาธาตุไว้ท่ีภูเขาลวง จ านวนร้อยละ  
5 และ บั้น 10. การจุตติแห่งพระยาทั้งห้า จ านวนร้อยละ  
4  ตามล าดับ 
 กลุ่มบั้นสุดท้ายที่สี่มี จ านวน 6 บั้น พบสัดส่วน
ร้อยละของเนื้อหา  ได้แก่ บั้น 13. ห้าพราหมณ์คืนเมือ
ไหว้พระยาสุมิตตธัมม จ านวนร้อยละ 3, บั้น 6. พระ
ตถาคตนิรัพพาน จ านวนร้อยละ 3, บั้น 3. นิทานปรเม
สวรตั้งพระพาน (ปรเมสวรยุทธสุวัณณนาค) จ านวนร้อย
ละ 2, บ้ัน 16. พระโพธิสาราชเจ้าตนหลวงและพระยาเชย
ยะเสฏฐาธิราชเจ้าไปอยุดอยาพระธาตุฯ จ านวนร้อยละ 2, 
บั้น 1. นิทานแม่น้ า จ านวนร้อยละ 2 และ บั้น 2. นิทาน
หนองหานหลวง  หนองหานน้อย จ านวนร้อยละ 1 
ตามล าดับ 

ทั้งนี้ตามวัตถุประสงค์ที่ ได้น าเสนอผู้ศึกษา
ต้ อ งการแสดงให้ เห็ นถึ งอ งค์ ป ระกอบส าคัญ ทาง
วรรณกรรมประเภทต านาน ที่มีการสอดแทรกเรื่องราวอ่ืน 
ๆ เช่น ต านานบ้าน ต านานเมือง  นิทาน ประวัติศาสตร์ 
พุทธประวัติ ภูมิศาสตร์ เหตุการณ์ส าคัญ ภูมิปัญญา 
ฤดูกาล วิถีชีวิต ฯลฯ มาประมวลเป็นเรื่องราวต านานผ่าน
ตัวอักษร  เมื่อน ามาวิเคราะห์ จ าแนกหมวดหมู่ จะพบ
องค์ความรู้ ภูมิปัญญา และ สาระอื่น ๆ เป็นจ านวนมาก
อันอัดแน่นแฝงฝังในเนื้อวรรณกรรม ดังผลที่ ได้จาก
การศึกษาวิเคราะห์คุณค่าทางวรรณกรรมผ่านนามศัพท์ 
จ านวน 15 หมวด ได้แก่ 1. นามที่เกี่ยวกับพระรัตนตรัย 
และ นามพระสงฆ์สาวก 2. นามพระธาตุเจดีย์/สัญลักษณ์ 
และ พระบรมสารีริกธาตุ 3. นามนักบวชนอกพุทธศาสนา 
4. นามผู้ปกครอง 5. นามอมนุษย์ 6. นามบ้าน/เมือง/
อาณาจักร/นามสถานที่ 7. นามบรรดาศักดิ์ 8. นามการ
เกษตรกรรม, นามพืช/ดอกไม้ และ นามสัตว์ 9. นามโรค, 

นามยา และ สมุนไพร 10. นามผ้า, เครื่องประดับ/เครื่อง
แต่งตัว 11. นามเครื่องมือ/วัตถุดิบ 12. นามอาวุธ/สิ่งของ
ในสงคราม/พาหนะ, ดนตรี/การเล่น 13.  นามรูปสลัก 
14. นามโสลกนคร และ 15. นามอื่น ๆ   

 
 
 
 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาต านานอุรังคธาตุ ปรากฏคุณค่าของ
วรรณกรรมในหลายด้าน เช่น คุณค่าด้านมรดกความทรง
จ าร่วมของคนในอดีต ความสัมพันธ์ของ “ผู้คน บ้านเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม” มาตั้งแต่โบราณกาล และสิ่ง
ที่ปรากฏชัดสามารถบ่งช้ีคุณค่าอีกประการคือ นามศัพท์ 
ที่ใช้ร้อยเรียงเป็นเนื้อหาบอกเล่าเรื่องราวสื่อสารให้ผู้อ่าน
ได้รับรู้นั้น แสดงถึงความรุ่มรวยทางภาษาซึ่งประกอบส่วน
จากภาษาถิ่นและภาษานอกถิ่นอันได้จากการปนเจือทาง
การเมือง การค้า การศาสนา อาณานิคม และ อื่น ๆ หาก
จ าแนกแยกแยะออก ย่อมปรากฏภาพเล็ก อันเป็นช้ินส่วน
ส าคัญที่สามารถประกอบสร้างให้เห็นเป็นภาพใหญ่ได้ 
คล้ายกับตัวต่อ (Jigsaw) ที่ เ ช่ือมร้อยอดีต -ปัจจุบัน -
อนาคต   
 
ข้อเสนอแนะ  
 ควรมีการน าองค์ความรู้ที่ ได้จากการศึกษาไป
บูรณาการกับศาสตร์ด้านอื่น ๆ เช่น ประวัติศาสตร์ 
ภู มิ ศ าส ต ร์  เท ค โน โล ยี  ช าติ พั น ธุ์  เภ สั ช ศ าส ต ร์ 
สถาปัตยกรรม หัตถกรรม ฯลฯ ซึ่ งการเริ่มต้นจาก
ภาษาศาสตร์สุดท้ายปลายทางอาจน าไปสู่สุนทรียศาสตร์
ได้ในอนาคต ถือเป็นคุณค่าอันมหาศาลที่เราควรได้รับจาก
มรดกของบรรพชน 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
เอกสารอ้างอิง 
เอกสารต้นฉบับ 
 -อุรังคธาตุ  ฉบับวัดมหาชัย อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  รหัส L13060  จ านวน 5 ผูก (ผูก1-52 หน้า ผูก2-
50 หน้า ผูก3-51 หน้า ผูก4-48 หน้า ผูก5-56 หน้า) ขนาด 4.2 x 52 x 5 เซนติเมตร  จารด้วยอักษรธรรม ภาษาพื้นถิ่น  
จ านวน 4 บรรทัด ฉบับล่องชาด ส านวนร้อยแก้ว 
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