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สลองข้าวประดับดิน  
(ว่าด้วยอานิสงส์การให้ทานในประเพณีบุญเดือน ๙ ดับ “ข้าวประดับดิน”) 

ฉบับวัดศรีแก้วเหล่าอุดม 

บ้านเหล่า ต าบลเหล่าโพนค้อ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 

  

 
 

 

 

 
 

พิพิธภัณฑ์เมอืงสกลนคร งานวิชาการและวิจัย  

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

จัดพิมพ์เผยแพร ่
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สลองข้าวประดบัดิน  

(ว่าด้วยอานิสงสก์ารให้ทานในประเพณีบุญเดือน ๙ ดับ “ข้าวประดับดิน”) 

พิมพ์ครั้งที่ ๑ จ านวน ๓๐๐ เล่ม 

เอกสุดา ไชยวงศ์คต ปริวรรต/เรียบเรียง 

 

คณะที่ปรึกษา   

พระครูปลัดศรีธรรมวัฒน ์   ประธานศูนยอ์นุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านหทัยภพูาน 

พระอธกิารอัฐพล สิริจนฺโท   เจ้าอาวาสวัดศรีแก้วเหล่าอดุม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิราชย์ นันขันต ี มหาวิทยาลัยนครพนม  

นายสุรสิทธิ์ อุ้ยปัดฌาวงศ ์   ผู้อ านวยการสถาบันภาษาฯ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุฒจักร สิทธ ิ รองผู้อ านวยการสถาบันภาษาฯ  

นางสาววิชญานกาญต์ ขอนยาง  รองผู้อ านวยการสถาบันภาษาฯ 
  

บรรณาธกิาร 

ดร.สถิตย์ ภาคมฤค    รองผู้อ านวยการสถาบันภาษาฯ  
 

คณะบรรณาธิการ    ศิลปกรรม/แบบปก   

นางสาวชุติมา ภูลวรรณ   นายหัตธไชย ศิริสถิต 

นายประกาศิต บุญตาวัน  
 

สอบทาน/พิสูจน์อักษร    

นายพจนวราภรณ์ เขจรเนตร   
 

จัดท าโดย พิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 

พิมพ์ที่ พิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย 



ก 

 

ค าน า 

 

 การปริ วรรต เอกสารโบราณ มี ค วามส าคัญ อย่ า งยิ่ ง                    

เพราะเป็นงานที่ต้องใช้ความพากเพียรพยายาม ในการศึกษา               

และท าความเข้าใจวัฒนธรรมทางภาษาผ่านวรรณกรรมพื้นถิ่น 

พร้อมถ่ ายทอดออกมาในรูปแบบอักษรหนึ่ งไปสู่ อักษรหนึ่ ง                 

โดยยังคงรักษาความสละสลวยทางภาษาของต้นฉบับเดิมเอาไว้               

ใ น ท่ า ม ก ล า ง ก ร ะ แ ส แ ห่ ง  โ ล ก า ภิ วั ฒ น์ ใ น ปั จ จุ บั น                       

การศึกษาวรรณกรรม หรือเรื่องราวของท้องถิ่นมักไม่เป็นที่นิยม                     

ถูกมองว่า เป็นเรื่องเก่าล้าสมัย แต่ตรงกันข้ามการศึกษาเรื่องราวใดๆ 

ในทั้ งถิ่นนับเป็นสิ่งส าคัญอย่างหนึ่ ง อันจะก่อให้ เกิดความรู้                   

และความเข้าใจ ที่ท าให้คนเห็นรากเหง้าของตนเอง เกิดส านึก

ความเห็นคุณค่าความภูมิใจ และศักดิ์ ศรีของสิ่งที่ ตนเองมีอยู่                 

ที่ เป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษในท้องถิ่น ความภูมิใจนี้               

ท าให้คนเรามีความเชื่อมั่นในตัวเองว่ามีของดีอยู่ สู่การพัฒนา

ท้องถิ่นให้มีความเจริญในอนาคต 

 พิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร งานวิชาการและวิจัย สถาบันภาษา 

ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้ เล็งเห็น

ความส าคัญ ของวรรณกรรมต่างๆ ที่จัดเก็บรักษาภายในศูนย์

สกลนครศึกษา จึงได้จัดให้มีการปริวรรตจากอักษรธรรมอีสาน               



ข 

 

เป็นอักษรไทยปัจจุบัน เพื่อท าการเผยแพร่อันจะยังประโยชน์                   

ต่อผู้ศึกษาวิชาวรรณกรรมท้องถิ่น คติชนวิทยา มานุษยวิทยา                

และสังคมวิทยา นอกจากนี้ยังได้ช่วยอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรม

ท้องถิ่นซึ่งเป็นสมบัติอันมีค่ายิ่งให้คงอยู่ต่อไป 

 ขอขอบคุณและชื่นชมในความวิริยะอุตสาหะของผู้ปริวรรต                

ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า วรรณกรรมฉบับนี้      

จะอ านวยประโยชน์ต่อผู้สนใจศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่น คติชนวิทยา 

มานุ ษ ยวิท ยา และสั งคมวิท ยา พร้ อมต่ อยอดองค์ ค วามรู้                      

มรดกภูมิปัญญาของบรรพชนสืบต่อไป 

 

พิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร งานวิชาการและวิจัย  

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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สารบัญ 

 

หน้า 

 

ค าน า           ก 

บทน า          ๑ 

เนื้อเรื่อง “ฉลองข้าวประดับดิน”           ๖ 

บรรณานุกรม         ๑๑ 

อภิธานศัพท ์         ๑๓ 

 

 

 

 

 

 

 



ง 

 

พระธาตุพนม 

ที่มา : ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร 



๑ 

 

บทน า 

 

 “สลอง” หรือ “ฉลอง” เป็นหนังสือแสดงให้เห็นถึงที่มาของการ

ท าบุญต่างๆ ของบุคคล เมื่อครั้งสมัยพุทธกาลและกล่าวถึงอานิสงส์ 

อันเป็นก่อให้เกิดธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติสืบทอดมาจวบจนปัจจุบัน 

ในส่วนของ “สลองข้าวประดับดิน” เป็นการแสดงอานิสงส์การท าบุญ

ในประเพณีบุญข้าวประดับดิน  

 เพื่ อให้ผู้ อ่ าน เกิ ดความ เข้ าใจในสารัตถะทางความคิด                    

เนื่องในงานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น จึงใคร่ขอน าเสนอประวัติ

ที่มาของประเพณีบุญข้าวประดับดิน และหลักเกณฑ์ในการปริวรรต

เอกสาร และเนื้อหาโดยย่อก่อนน าเข้าสู่เนื้อหาต่อไป 

 

ประเพณีบุญข้าวประดับดิน 

 บุญข้าวประดับดิน เป็นการประกอบ “เปตพลี” และ “บุญพิธี” 

ที่ก าหนดขึ้นในวันแรม ๑๔ ค่ า เดือน ๙ หรือเดือน ๙ ดับ (ประมาณ

เดือนสิงหาคม) โดยแต่ละครัวเรือนจะจัดท าห่อข้าวน้อย ประกอบด้วย 

ข้าว อาหาร คาวหวาน ผลไม้ หมาก พลู บุหรี่  อย่างละเล็ก                     

อย่างละน้อย ห่อด้วยใบตองท าเป็นห่อเล็กๆ น าไปวางไว้ตามริม

ก าแพงหรือต้นไม้บริเวณวัดในเวลาประมาณ ๐๓.๐๐ – ๐๔.๐๐ น. 



๒ 

 

ของวันแรม ๑๔ ค่ า เดือน ๙ เพื่อเป็น “เปตพลี” แก่ญาติพี่น้อง                  

ผู้ล่วงลับไปแล้ว ตามความเชื่อว่า ในรอบปีท้ าวจตุโลกบาล                     

จะเปิดประตูนรกให้สัตว์นรกขึ้นมารับส่วนบุญในโลกมนุษย์ 

นอกจากนี้ในเวลาเช้าจัดให้มีการท าบุญอุทิศส่วนกุศล อาทิ ท าบุญ

ตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณร และมีการแสดง

อานิสงส ์“สลองข้าวประดับดิน” อีกด้วย 

 

ประวัตทิี่มาของเอกสาร 

 หนังสือ เรื่อง “สลองข้าวประดับดิน” ฉบับนี้ เป็นเอกสาร

โบราณ ในครอบครองของวัดศรี แก้ ว เหล่ าอุ ดม บ้ าน เหล่ า                      

ต าบลเหล่าโพนค้อ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ  จังหวัดสกลนคร                   

สร้างโดยพระภิกษุค าผล มหาปญฺโญ วัดโพนแพง ต าบลนาถ่อน 

อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ไม่ปรากฏปี  พ .ศ.ที่ สร้าง                    

โดยจารลงในใบลานดิบ อักษรจารึกที่ใช้เป็นอักษรธรรมอีสาน                 

ด้ วย ส าน วน ร้ อย แก้ ว ทั้ งหมด  โดย เอกสารโบราณ ฉบั บนี้                       

ยังไม่ได้รับการปริวรรตเผยแพร่มาก่อน 

 
 

 

 



๓ 

 

หลักเกณฑ์การปริวรรต 

 วรรณกรรม เรื่อง “สลองข้าวประดับดิน” เล่มนี้ ต้นฉบับเดิม

บันทึกเป็นข้อความร้อยแก้ว เขียนต่อกันยาวไม่ได้เว้นวรรคตอน                

ผู้ ปริ วรรตจึงได้จัดรูปแบบการเขียนโดยการเว้นวรรคตอน                   

เพื่อให้มีความสละสลวยทางภาษา นอกจากนี้ผู้ปริวรรตท าการ

อธิบายค าศัพท์ เฉพาะ อีกทั้งอธิบายศัพท์ เพิ่มเติม และข้อความ

สันนิษฐานศัพท์อื่นๆ ในวงเล็บท้ายข้อความ กรณีที่ต้นฉบับบันทึก     

ตกหล่นหรือเอกสารขาดช ารุด 

 ในการปริวรรตวรรณกรรม เรื่อง “สลองข้าวประดับดิน”       

ฉบับนี้ ผู้ปริวรรตใช้รูปแบบอักขรวิธีปัจจุบัน ทั้งนี้ยังคงรักษาค าศัพท์

ภาษาเดิมซึ่ งมีความหมาย การออกเสียงที่ คล้ายหรือแตกต่าง                 

จากภาษาไทยปัจจุบันเอาไว้ เพื่อให้ผู้อ่านได้รับอรรถรสของถ้อยค า

ภาษาถิ่น อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่นนั้นๆ 
 

 ค าที่มีความหมายแตกต่างจากภาษาไทยปัจจุบัน เช่น  
 

 ต้นฉบับอักษรธรรม  ค าที่ใช้ในเล่ม ภาษาไทยปัจจุบัน 

     ดีหล ี   ดีจริง 

     ผญา   ปัญญา 

     พญา   กษัตริย ์

     วันลุน  วันถัดไป 



๔ 

 

ค าที่ออกเสียงคล้ายหรือแตกต่างจากภาษาไทยปัจจุบัน เช่น  
 

ต้นฉบับอักษรธรรม ค าที่ใช้ในเล่ม ภาษาไทยปัจจุบัน 

     จักฮู้   จะรู ้

     บูฮาน   โบราณ 

     ฮับ   รับ 

     ฮักษา   รักษา 
     

     

 ทั้งนี้ ผู้ปริวรรตได้จัดท าอภิธานศัพท์จากเนื้อหาไว้บางส่วน                  

เพื่อให้ผู้อ่านมีความเข้าใจในความหมายของค าท้องถิ่นอีสาน                 

ที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องนี้ด้วย 

 

เนื้อเรื่องย่อ 

 “สลองข้าวประดับดิน” เป็นหนังสือแสดงอานิสงส์การให้ทาน

ประเพณีบุญข้าวประดับดิน ในวันแรม ๑๔ ค่ า เดือน ๙ มีเนื้อเรื่อง

โดยย่อดังนี้ เมื่อครั้งพญาปเสนธิโกศล พระราชาแห่งเมืองสาวัตถี 

เสด็จไปเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อทูลถามเกี่ยวกับ     

อานิสงส์ การทานข้าวห่อในเดือน ๙ ดับ ครั้งนั้น พระสัมมาสัมพุทธ

เจ้าทรงตรัสตอบว่า ในเมื่อเดือน ๙ ดับนั้น ท้าวจตุโลกบาลทั้ง ๔     

จะท าการเปิดประตูนรก ผู้ล่วงลับไปแล้วทั้งหลายก็ออกมารับอาหาร                     



๕ 

 

ที่ญาติทั้งหลายจัดเตรียมไว้ให้ครั้นเมื่อได้กินแล้วบ้างก็ได้ไปเกิดใหม่ 

ส่วนผู้ที่ญาติไม่ได้ท าบุญให้ทานอุทิศหาให้หรือได้เตรียมห่อข้าวให้               

ก็ร้องไห้เสียใจกลับไปยังภพภูมิของตน ครั้นแล้วพระพุทธเจ้าทรงตรัส

ว่า ผู้ใดให้ทานแก่พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และน าข้าวห่อ                 

ข้ า ว แ ก ง ไ ป ว า ง ไ ว้ ต า ม พ ร ะ เจ ดี ย์ แ ล ะพ ร ะ ศ รี ม ห า โ พ ธิ์                             

ทานที่กระท าเหล่านั้นก็จะได้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว พระพุทธเจ้าทรงตรัส

ถึงอานิสงส์ว่า บุคคลผู้ที่ ได้กระท าบุญให้ทานในเดือน ๙ ดับ                    

จะได้ไปเกิดในสวรรค์หากเป็นมนุษย์ก็จะมีปัญญาอันมาก มีอายุยืน 

มีสมบัติข้าวของมาก มีฤทธานุภาพในที่ท้ังปวง 

 กุศลบุญที่ข้าพเจ้าได้ท าการปริวรรตและเรียบเรียงธรรมเทศนา 

เรื่อง สลองข้าวประดับดิน ฉบับนี้ จงเป็นพลวปัจจัย เป็นนิสัยตามส่ง 

ให้ เกิดปัญญาญาณทั้งชาตินี้ และชาติหน้า ตลอดชาติอย่างยิ่ง   

จนถึงความพ้นทุกข์ คือ พระนิพพาน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสาร

ปริ วรรตฉบั บนี้  จ ะอ านวยประโยชน์ ต่ อการศึ กษ าของผู้ ที่       

สนใจต่อไป. 
 

เอกสุดา ไชยวงศ์คต 

ผู้ปริวรรตและเรียบเรียง 

 

 



๖ 

 

เนื้อเรื่อง “สลองข้าวประดับดิน” 

ฉบับวัดศรีแก้วเหล่าอุดม 

บ้านเหล่า ต าเหล่าโพนค้อ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกนคร 

 

 เอวมฺ เม สุต  ฯ เอก  สมย  ภควา สาวตฺถิย  วิหรติ เชตวเน 

อนาถปิณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ อถ โข ในการเมื่อนั้น ปเสนทิโก สโร 

ราชา อันว่า พญาปเสนธิโกสราชัง ก็ได้เสวยยังสมบัติอันเป็นพญา   

ในเมืองสาวัตถีนครราชธานีก็มีแล สตฺถา อันว่า สัพพัญญูเจ้า อถิ ก็มี 

เยนถาเน ในสถานที่ใด คนฺตวา พญาก็เข้าไปในสถานที่นั้น คันว่า 

เข้าไปแล้ว วนฺทิตฺวา ก็ไหว้ยังพระพุทธเจ้าแล้วแลนั่งอยู่ในสถานที่

ควรแก่ตนดังนั้น ปุจฉิตุกาโม มักใคร่เพื่อจักถามยังพระพุทธเจ้าว่า

ดังนี้ ภณฺเต ข้าไหว้ พระพุทธเจ้า โย ปุคฺคโล อันว่าบุคลละผู้ใดมีใจ

ใสกุศลเจตนามาให้ทานข้าวห่อ ในเมื่อเดือน ๙ ดับ ดังนั้น โส ปุคฺค

โล อันว่า บุคละผู้นั้ นจักได้ผลาอานิ สงส์ดั งลือก็ข้ าจา คันว่า                   

พญาถามดังนั้นยังพระพุทธเจ้าดังนั้น ภควา อันว่า พระพุทธเจ้า                

สุตฺ ว า  ได้ ยิ น  ต วจน  ยั งค า แห่ งพญ าว่ าดั งนั้ น แล้ ว  ภควา                      

อันว่า พระพุทธเจ้า อห กล่าวเป็นคาถา จาเมื่อหน้า กณฺหปกฺเขน     

วมเส จตฺตาโร วิวริตวา นิริเยเตสตฺตา อันว่า สัตว์ นิกฺขมิตวา                   

อาหารา ภุญติ ดังนี้เป็นเค้าแล  



๗ 

 

 มหาราชา ดูรามหาราช นวกณฺหปกฺเขน ในเมื่อเดือน ๙ ดับ 

นั้น จตุโร อันว่า ท้าวจตุโลกบาลทัง ๔ วิวริตฺตวา ไขเสียยังปักตู

นรกแล้ว เต สตฺตา อันว่าสัตว์ทังหลายฝูงตกนรกก็ออกมาหา                  

ภิกข  ยังอาหารแลข้าวห่อแลเข้าแกงทั งมวล นิริยสตฺตา อันว่า                 

สัตว์นรกบางพ่อง อญฺเตติ ก็ได้กินยังห่อข้าวแลห่อแกงแล้ว ภตฺติ              

ก็ได้ เกิดในตาวติงสาก็มีแล พราหมโณ อันว่า พราหมณ์ ก็ดี 

พราหมณี วา อันว่า นางพราหมณ์ก็ดี เวโส วา พ่อค้าก็ดี สุทโธ วา 

พ่อเฮื่อนก็ดี วตฺวา แลมาให้ มตฺติกา ทาน  ยังห่อเข้าประดับดิน                  

เป็นทานในเมื่อเดือน ๙ ดับ แก่พระพุทธเจ้าแลพระธรรมเจ้ า                  

แลพระสงฆ์เจ้า พระเจดีย์โพธิ์ศรีมหาโพธิสัตว์เจ้าดังนั้น ทานอันนั้น     

ก็ไปฮอดไปเถิงยังสัตว์นรกฝูงนั้นออกหากินในเมื่อเดือนดับน้ันแล  

 มหาราชา ดูรามหาราช โย ปุคฺคโล อันว่า บุคคละผู้ใดก็ดีแล้ว

บ่ให้ทาน บ่กระท าบุญไปเถิงดังนั้น สัตว์นรกฝูงมีญาติกาพี่น้อง                  

เขาก็หนีคืนหานรกดังเก่าแล้ว มหาราชา ดูรามหาราช โย ปุคฺคโล 

อันว่าบุคละผู้ใด ได้มาให้ ภิกขา มตฺติกา ทน  ยังห่อเข้าประดับดิน

เป็นทาน โส ปุคฺคโล อันว่า บุคละผู้นั้น จุโต คันว่า จุติตายจาก

มนุษย์สาโลกเมืองคน นิพพนฺติ ก็ได้ไปเกิดในสวรรค์สถานที่ใดๆ ก็ดี 

เทียรย่อมมีอายุหมั้นยืน แลสมบัติเข้าของก็มาก มีฤทธีอานุภาพ                 

ในที่นั้นๆ แท้ดีหลีแล บางพ่องสัตว์นรกก็เอาตนเมื่อเกิดในสวรรค์               



๘ 

 

เทวโลก นิริยสตฺตา อันว่า สัตว์นรกบางพ่อง เย ตวา เขาก็บ่ได้กิน 

ภิกฺขา ยังห่อเข้าแลห่อแกง โลทนฺตา เขาคอนไห้ไปมาเป็นอันมากนัก 

เขากล่าวว่า สพฺ เพ ญาติกาโย อันว่า ญาติกา พี่น้อง พ่อแม่                   

ในมนุษย์เมืองคนเขาบ่กระท าบุญฝากห่อเข้ามาหาแน่นอ เขากล่าว

ดังนั้นก็เอาตนเมื่อนรกดังเก่าก็มีแล  

 มหาราชา ดูรามหาราช ทาน  นาม ชื่อว่า ทานอันบุคละ                 

ทังหลายหากปรารถนาหาสุข ๓ ประการ คือว่า สุขในเมืองคน                  

แลเป็นต้นว่า พญาจักพรรติ สุขในเมืองฟ้าคือว่า เป็นพญาอินทร์       

สุขในนีรพานเป็นที่แล้วแท้ดีหลีแล  

 มหาราชา ดูรามหาราช โย ปุคคโล อันว่า บุคละผู้ใด อิตถีวา 

ผู้ยิงก็ดี ปุริโสวา ผู้ชายก็ดี ราชาโนวา ท้าวพญาก็ดี มหาปุญฺญา                

มีบุญก็มาก มหาปญฺโญ มีผญาปัญญาก็มาก ยศศักดิ์บริวารก็มาก

ในที่นี้ มหาโภโค มีเข้าของบริโภคก็มาก สุวณฺโณ มีวรรณเนื้อตน

ผิวหนังอันผ่องภาพสวยงามเป็นดังค า เทียรย่อมเป็นที่ฮักที่มัก                      

แก่คนแลเทวดาทังหลาย แลมีผลาอานิสงส์แห่งบุคละผู้ใดให้ มตฺติกา

ทาน  ยังเข้าประดับดินเป็นทานนั้นแล  

 มหาราชา ดู ร ามหาราช ท าน  อั น ว่ า  ก ารให้ ท านนี้                        

เทียรย่อมน าเอายังค าทุกข์ไฮ้ขีนใจให้หายเสียแล ทาน  อันว่า ทานนี้ 

สกฺกสฺโสปน  อันเปรียบน้ าเทียรย่อมไปกั้งบังไว้ยังนรกบ่ให้ตกได้แล 



๙ 

 

ทาน  อันว่า ทานนี้เทียรย่อมน าตนให้พ้นจากโอฆสงสารแล ทาน  

อันว่า ทานนี้ พุทธานโคจร  หากเป็นอารมณ์แห่งพระพุทธเจ้า                    

แต่ในการเมื่อก่อนก็มีแล มาตา อันว่า แม่ สโมม แลจักเสมอดังท่าน 

นตฺถิ ก็บ่มีแล ปิตตา อันว่า พ่อ สโมม จักเสมอดังท่าน นตฺถิ ก็บ่มีแล 

ญาติกาโส อันว่า ญาติพี่น้อง สโมม แลจักเสมอ ดังท่าน นตถิ                 

ก็มีแล เหตุดังนั้นจาแท้แล ในเมื่อตนตายไปพ่อแลแม่พี่น้องญาติกา

วงศาไปด้วยไปตามบ่มีแล ทาน  อันว่า ทานนี้ อนุภวนฺติ ก็หากไป

ด้วยไปตามตน โสรช  อิว เป็นประดุจดั่งเงาเทียมตนนั้นแล  

 เทศนาปริโยสาเน ในเมื่อแล้วรสธรรมเทศนาแห่งพระพุทธเจ้า 

มหานาโม อันว่า มหานาม สุตฺวา ได้ฟังธรรมเทศนาปางนั้น                     

ปาปุนิงสุ ก็ได้เถิงโสดาอรหันตก็มีแล มติกาทาน  นิส ค กล่าวอานิสงส์ 

อันได้ให้ข้าวประดับดินเป็นทาน นิตถิต  ก็แล้วเท่านี้ก่อนแล ๚๛ 

พระภิกษุค าผล มีใจในศรัทธาสร้างไว้ในศาสนาพระพุทธเจ้าเข้าสู่   

นีรพานก็ข้าเทอญ. 

 พระภิกษุค าผล มหาปญฺ โญ นธ.ตรี บ้านเดิมอยู่ทุ่ งมน                      

ต าบล เขี ยนที่ วั ดโพนแพง ต าบลนาถ่ อน อ า เภอธาตุพนม                   

จังหวัดนครพนม มณฑลอุดร มีจิตเหลื่อมใสในศาสนาพระพุทธเจ้า             

แลสร้างสลองเข้าประดับดินไว้ ขอบุญกุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าได้สร้างนี้ 

จงเถิงบิดามารดาของข้าพเจ้า แลพวกญาติทังหลายทุกตนทุกคน                



๑๐ 

 

จงได้จากทุกข์อยู่ ในวัตตสงสารทุกคนก็ข้ า เทอญ หมดท่อนี้                      

จวนใกล้สวดมนต์ จนเวลาค่ าค้อยไปก้ าอัน ๑ ฟามัวมืดจิงดาย                 

ขอให้ไปเสวยในเมืองคนจริงแท้เทอญ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 

 

บรรณานุกรม 

 

ธวัช ปุณโณทก. (๒๕๓๕) วรรณกรรมท้องถิ่น.  

 กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร.์ 

ปรีชา พิณทอง. (๒๕๓๒) สารานุกรมภาษาอีสาน –   

 ไทย – อังกฤษ.  อุบลราชธานี : โรงพิมพ์ศิริธรรม. 

ราชบัณฑิตยสถาน. (๒๕๔๖). พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  

 พ.ศ.๒๕๔๒. กรุงเทพฯ : นานมีบุคส์พับลิเคชั่นส.์ 

หอสมุดแห่งชาติ, กรมศิลปากร. (๒๕๔๔). ประมวลค าศัพท์ภาษาลาว

 ในเอกสารโบราณ เล่มที่ ๑  อักษร ก – ง.   

 กรุงเทพฯ : เอ.พี.กราฟฟิคดีไซด์. 

หอสมุดแห่งชาติ, กรมศิลปากร. (๒๕๔๔). ประมวลค าศัพท์ภาษาลาว

 ในเอกสารโบราณ เล่มที่ ๒  อักษร จ – ถ.    

 กรุงเทพฯ : เอ.พี.กราฟฟิคดีไซด์. 

หอสมุดแห่งชาติ, กรมศิลปากร. (๒๕๔๔). ประมวลค าศัพท์ภาษาลาว

 ในเอกสารโบราณ เล่มที่ ๓  อักษร ท – ฝ.    

 กรุงเทพฯ : เอ.พี.กราฟฟิคดีไซด์. 

หอสมุดแห่งชาติ, กรมศิลปากร. (๒๕๔๔). ประมวลค าศัพท์ภาษาลาว

 ในเอกสารโบราณ เล่มที่ ๔  อักษร พ – ษ.   

 กรุงเทพฯ : เอ.พี.กราฟฟิคดีไซด์. 



๑๒ 

 

หอสมุดแห่งชาติ, กรมศิลปากร. (๒๕๔๔). ประมวลค าศัพท์ภาษาลาว

 ในเอกสารโบราณ เล่มที่ ๕  อักษร ส – ฮ.    

 กรุงเทพฯ : เอ.พี.กราฟฟิคดีไซด์. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓ 

 

อภิธานศัพท ์

 

 ในการอธิบายศัพท์ เรื่อง “สลองข้าวประดับดิน” ผู้ปริวรรตใช้

รูปแบบตามหลักการอภิธานศัพท์ของกลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ 

สถาบันวิจัยศิลปวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                 

โดยก าหนดอักษรย่อดังนี้ 

 น. = ค านาม 

 ส. = ค าสรรพนาม, สันสกฤต 

 ก. = ค ากิริยา 

 ว. = ค าวิเศษณ์ 

 สัน. =  ค าสันธาน 

 

ก 

กะอูบ   น.  กล่องหรือหีบทอง. 

กะเสิม  น.  ความสุขสบาย, รื่นเริง, ปลอดภัย. 

กั้งบัง   ก.  ปิดบัง, อ าพราง. 

ก้ า   น.  ฝ่าย, ข้าง, ทาง, ส่วน. 

ข 

ข้าเศิก  น.  ศัตรูของบ้านเมือง, คนที่มุ่งปองร้าย. 

ขีนใจ   ก.  ไม่พอใจ, ไม่ชอบใจ. 



๑๔ 

 

ข้อย   น.  บ่าวไพร,่ คนรับใช,้ ทาสรับใช้. 

เข้าของ  น.  ข้าวของ. 

ค 

คันว่า   สัน.  แม้ว่า, หากว่า (ใช้เป็นค าน าหน้า 

     ค านามที่เป็นประธานหรือใช้ขึ้นต้น 

     ข้อความต่างๆ).  

คืนหา   ก.  กลับมาหา. 

คมฮบ   ก.  การให้ความส าคัญและไม่ล่วงละเมิด. 

ค า   น.  ทองค า. 

ค าผ่าย  ว.  แพรวพราว, แวววาว, สว่างไสว. 

ค าเคียด  ก.  ความไม่พอใจหรือโกรธเคือง. 

จ 

จักฮู้   ก.  พึงรู้. 

จารจา  ก.  พูด, พูดจา, สนทนา. 

จวน   ว.  เกือบ, ใกล้ 

ซ 

ซะกั่ว   น.  ตะกั่ว. 

ซื่น   ก.  สดชื่น. 

ซุคน   ว.  ทุกคน. 



๑๕ 

 

ซุอัน   ว.  ทุกอย่าง. 

ด 

ดังรือ   ว.  อย่างไรเล่า. 

ดังเก่า  ว.  เหมือนเดิม. 

ดินจี ่   น.  อิฐเผา. 

ดีหล ี   ว.  ดีจริง. 

ดูรา   ว.  ค าขึ้นต้นข้อความให้ผู้ฟังสนใจ เช่น  

     ดรูาภิกษุทั้งหลาย. 

ดอม   ว.  ด้วยกัน. 

ต 

ตาวติงสา  ป.  เป็นชื่อของสวรรค์ (ภูมิของเทวดา 

     ทั้งหลาย). 

ตั่ง   น.  ที่ส าหรับนั่งไม่มีพนักลักษณะคล้ายแคร่  

     อาจมีขาหรือไม่มีก็ได้. 

ต้าน   ก.  เปล่งเสียงออกมาเป็นถ้อยค า. 

แต้ม   ก.  ขีด, เขียน, วาด. 

ถ 

ถวย   ก.  ให,้ มอบให.้ 

 



๑๖ 

 

ท 

ที่จั้ง    ก.  ที่พักพิง, อาศัย. 

ที่ฮัก    ก.  ที่รัก 

ทุกข์ไฮ ้   ว.  ล าบาก, ขัดสน 

แทก    ก.  วัดหรือเทียบขนาด. 

แท้ดีหลี   ว.  แน่แท้, แท้จริง. 

เทียร    ก.  เกิดขึ้นตามปกติ. 

น 

นีรพาน   ส.  ความดับสนิทแห่งกิเลสและกอง 

      ทุกข.์ 

บ 

บางพ่อง   ว.  บางกลุ่ม, บางพวก. 

บุคละ    น.  บุคคล. 

บูฮาน    ว.  มีมาแต่เก่าก่อน. 

บรบวร   ว.  ไม่ขาดไม่เกิน, เต็มหรือพอดีกับ

      จ านวนที่ก าหนดไว้,   

      พร้อมสรรพ. 

บ่    ว.  ไม่. 

 



๑๗ 

 

ป 

ปักต ู   น.  ประต.ู 

ไปฮอดไปเถิง  ก.  ไปถึง. 

ผ 

ผละ, ผลา   น.  สิ่งที่เกิดจากการกระท า. 

พ 

พระเจ้า   น.  พระพุทธเจ้า, พระพุทธรูป. 

พีช    น.  เมล็ดพันธ์ุไม้, พืชพันธุ.์ 

ม 

ม้าง    ก.  มล้าง, ท าลาย, ล้าง, รื้อ. 

เมือหน้า   ว.  ไปข้างหน้า. 

  ย 

ยอ    ก.  เคลื่อนย้ายหรือเอาขึ้น 

      ให้สูงจากที่เดิม. 

ย าแยง   ก.  แสดงอาการนับถือ. 

ล 

ลุ่ม    น.  ล่าง. 

 

 



๑๘ 

 

ว 

วัสสา   ว.  พรรษาหรือเดือน. 

แวน   ก.  ยิ่งกว่า. 

เวียง   น.  เมือง. 

พ 

พญา   น.  พระมหากษัตริย์, พระเจ้ามหาชีวิต. 

เพิงฮู ้  ก.  พึงรู้. 

ส 

สลอง   ก.  ฉลอง (ท าบุญ หรือบูชาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

     เป็นงานครึกครื้นเอิกเกริก เพ่ือแสดง 

     ความปีตยิินดี). 

สังกาส  น.  ศักราช. 

เสวย   ก.  รับประทาน. 

สีน   ก.  ฟันให้ขาด, ท าให้ขาดด้วยของมีคม. 

สูดเฮียน  ก.  เล่าเรียนท่องบ่น. 

ส าฮับ   น.  ของ หรือคนท่ีรวมกันเข้าเป็นชุด. 

ห 

หลิงดู   ก.  มอง, ดู. 

หลิ่น   ก.  เล่นเพลิดเพลิน หรือผ่อนคลายอารมณ์. 



๑๙ 

 

ห่อเข้า  ก.  ห่อข้าว.  

อ 

อาสนา  น.  อาสนะ, ที่นั่ง, ที่รองนั่ง,  

     เครื่องปูรองนั่ง.   

อุทิยาน  น.  อุทยาน, สวน. 

โอฆสงสาร  น.  การเวียนเกิดเวียนตายในห้วง 

     ของกิเลส. 

ฮ 

ฮักษา   ก.  รักษา. 

ฮับ   ก.  รับ. 

ฮูป   น.  รูป. 

ฮ้อง   ก.  เปล่งเสียงดังออกมา. 

ฮอย   ก.  รอย. 

เฮืองเฮื่อ  ว.  สว่างไสว. 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------- 

พิพิธภัณฑ์เมอืงสกลนคร 

งานวิชาการและวิจัย สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ ๖๘๐ ถนนนิตโย ต าบลธาตุเชิงชุม  

อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โทร. ๐ ๔๒๗๔ ๔๐๐๙ 



๒๑ 

 

 


