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บ ท คั ด ย่ อ

คำาเรียกชื่อ “พญานันโทปนันทนาคราช” จำานวน 48 ชื่อ ซึ่งเกิดจากพระ
ปรีชาสามารถของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์ไชยเชษฐ์สุริยวงศ์ (เจ้าฟ้ากุ้ง) ผู้ทรงพระ
นพินธ์ “นนัโทปนนัทสตูรคำาหลวง” ผูว้จิยัพบพระอจัฉรยิภาพของผูส้ร้างนามหรอื
คำาเรียกชื่อ “พญานันโทปนันทนาคราช”  ใน 3 มิติที่สำาคัญ คือ 1) มิติด้านคำาหลัก
ซึ่งเป็นคำาไวพจน์ที่หมายถึง “พญานันโทปนันทนาคราช” พบว่ามี 7 คำาสำาคัญ คือ 
1.1 นยิมใช้คำาว่า “นาค” (สตัว์ผูป้ระเสรฐิ) 1.2 “ผรณราชา” (ผูเ้ป็นใหญ่ในบรรดา
สัตว์ท่ีแผ่พงัพานได้) 1.3 “อรุคะ” (สตัว์ทีต้่องเคลือ่นไหวไปด้วยอก) 1.4 “อาสวิิส” 
(สัตว์ที่มีพิษบนศีรษะ) 1.5 “สัลปะ” (สัตว์เลื้อยคลานประเภทงู) 1.6 “ทวิชิวหา” 
(สัตว์ที่มีลิ้น 2 แฉก) 1.7  “ภุชงฺค” (สัตว์ผู้ไปด้วยขนด)  มิติที่ 2 คือ มิติด้านการ
ประกอบคำา ผู้วิจัยพบว่ามี 5 ลักษณะ คือ 2.1 ขึ้นต้น “พระญา”+ ลงท้ายด้วยชื่อ 
“พญานาค” 2.2 ขึ้นต้น “พระยา” + ลงท้ายด้วย “ราชา” 2.3 ขึ้นด้วยชื่อเฉพาะ 
+ ลงท้ายด้วยคำาว่า “นาค” 2.4 ขึ้นต้นด้วยชื่อเฉพาะ + ลงท้ายด้วย “ราชา” 2.5 
ขึ้นต้นด้วยชื่อเฉพาะ + ลงท้ายด้วย “บาดาล”  มิติที่ 3 คือมิติด้านความหมายของ
คำาเรยีกชือ่ “พญานนัโทปนนัทนาคราช” ทีส่ะท้อนความเชือ่หรอืทศันคติเกีย่วกับ
พญานาคในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยผู้วิจัยพบว่ามี 4 ลักษณะ คือ 3.1 ความเป็น 
ผู้ยิ่งใหญ่ 3.2 ความเป็นสัตว์ที่มีลิ้น 2 แฉก 3.3 ความเป็นพระราชาแห่งนาค 3.4  
ความเป็นใหญ่ในภพบาดาล

ค�ำส�ำคัญ: นันโทปนันทสูตรคำาหลวง,  คำาไวพจน์,  ความหมาย, ความเชื่อ,  ทัศนคติ
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A b s t r a c t

This study investigated the varieties of terms referred to 
‘Phaya Nanthopananthanakaracha’. Forty-eight references have been 
found in this study reflecting the intellectual competence of  Prince 
Dharmathibes Chaiyachet Suriyawong (Chaofah Kung), the author of 
“Nanthopananthasutra Khamluang.” Furthermore, the results revealed 
the author had the intellectual capability to produce the names of ‘Phaya 
Nanthopanantha Nakaracha’ using 3 methods.  The first method was 
the synonyms of ‘Phaya Nanthopanantha Nakaracha’, 7 keywords were 
found, “Naga” (the great animal) was commonly used, “Pharanaracha” 
(the great of a serpent), “Uraka” (the animal that moves with chest), 
“Asiwisa” (the animal with venomous head), “Salapa” (the serpent), 
“Thawichiwha” (the animal with forked tongue), “Phuchangka” (the 
coiled animal).  The second method was the compounding technique 
of the great Naga names. Five compounding techniques were found: 
beginning with “Phraya” and ending with the name of great Naga, 
beginning with the word “Phraya” and ending with the word “Racha.”, 
beginning with specific names and ending with the word “Naga.”, 
beginning with specific names and ending with the word “Racha.”, 
beginning with specific names and ending with the word “Badan.”  The 
third method was the meaning of ‘Phaya Nanthopanantha Nakaracha’ 
which reflected beliefs and concepts about the great Naga in the 
Ayutthaya period. Four types  of  meanings were found: the greatness, the 
animal with forked tongue, the beast, and the ownership of netherworld 
(the world of water).

Keywords: Nanthopananthasutra Khamluang, Synonym, Meaning, Belief and Concept
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บทน�ำ
เอกสารนันโทปนันทสูตรคำาหลวง  เป็นเอกสารโบราณที่ประพันธ์

ขึ้นในปี พ.ศ. 2279 สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ซึ่งเป็นพระนิพนธ์ใน 
เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์ไชยเชษฐ์สุริยวงศ์ มีพระนามท่ีเรียกกันเป็นสามัญว่า 
เจ้าฟ้ากุ้ง เป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ (กรม
ศิลปากร 2513: 3) ซึ่งได้ทรงพระนิพนธ์ขึ้นด้วยอักษรไทยย่อ ภาษาไทย 
ประกอบด้วยภาษาบาลีอักษรขอมเป็นบทต้ัง ในระยะที่ผนวช พระองค์ได้
ทรงพระนิพนธ์วรรณคดีพระพุทธศาสนาขึ้น 2 เรื่อง คือ นันโทปนันทสูตร
คำาหลวง เมื่อ พ.ศ. 2279 และพระมาลัยคำาหลวง เมื่อ พ.ศ. 2280 (นิตยา  
กาญจนะวรรณ 2539: 206) ตามประวัติหนังสือสมุดไทยนันโทปนันทสูตร
คำาหลวงนั้น เป็นเอกสารโบราณแบบสมุดไทยขาว หมู่ตำาราภาพชื่อว่า นัน
โทปนันทสูตรคำาหลวงอักษรไทยย่อ สมัยกรุงศรีอยุธยา ต้นฉบับของเจ้าฟ้า 
ธรรมาธิเบศร์ เลขที ่120 มปีระวตัคิอื “ขุนวิฑรูดรณุกร” ได้ทลูเกล้าฯ ถวาย
ให้เป็นสมบัติของหอสมุดแห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2451 ปัจจุบัน
ได้เก็บไว้ในหมวดเอกสารโบราณ กลุ่มตัวอักษรและหนังสือจารึก สำานัก
หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

จำานวนหน้าของเอกสารสารนันโทปนันทสูตรคำาหลวงนั้น มีทั้งหมด
จำานวน 98 หน้าสมุดไทย เดิมทีต้นฉบับภาษาบาลี ผู้แต่งคือ “พระพุทธ

นันโทปนันทสูตรคำาหลวง: ความพิเศษ  ความหมาย  ความเชื่อ แห่งคำาเรียกชื่อ
พญานาค
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บุ ญ เ ลิ ศ   วิ ว ร ร ณ์

สิริเถรเจ้า” แต่ไม่ได้ระบุศักราชไว้ว่าแต่งไว้เมื่อใด ต่อมาเมื่อเจ้าฟ้าธรรมา 
ธิเบศร์ (เจ้าฟ้ากุ้ง) เสด็จออกผนวช จึงได้ทรงพระนิพนธ์ภาษาไทยประดับ
ตกแต่งให้สมบูรณ์และอ่านได้ ท้ังอักษรขอมและอักษรไทยย่อ โดยระบุไว้
เป็นฉันทลักษณ์ดังนี้

  นนโท  พ่ายสิศยซ้าย ภควา

ปะนนทะ  นาเคนทรา  กราบเกล้า

สูตร  ทีฆนิกายสา  ทรเลอศ

บริบูรณ  ธรรมพระเจ้า  เทศนไว้ควรยอ

 เจ้าฟ้าธรรมท่านแท้ พยายาม

ธิเบศร  กุมารนาม  บอกแจ้ง

ไชยเชษฐ  ปัญญาคาม  ภีรภาพ

สูริยวงษ์ ธรงแต่งแกล้ง  กล่าวเกลี้ยง นันโท

(เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์ 2279: 110)

นันโทปนันทสูตรคำาหลวงน้ัน ตามประวัติเดิมทีเป็นภาษาบาลี อยู่
ในหมวดพระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค ในช่วงของการทรงพระ
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นพินธ์นัน้มีบคุคลทีเ่ก่ียวข้องในการชำาระให้เป็นอกัษรขอมและอกัษรไทยย่อ 
คอื “นายสงั” และ “นายสา” ช่วยกันชบุภาษาบาล ี(บันทึกอกัษรขอมภาษา
บาลี) ส่วนผู้ชุบเนื้อความ (บันทึกอักษรภาษาไทย) คือ “นายทอง” นำ้าหนัก
ของสมุดไทยขาวนันโทปนันทสูตรฯ คือ หนัก 2 ชั่ง 2 ตำาลึง 1 บาท 2 ไพ 

พญานนัโทปนนัทนาคราช ซึง่เป็นพญานาคผูเ้ป็นต้นเร่ือง และเป็นตัว
ละครทีส่ำาคญัซึง่ผูป้ระพันธ์คอื “เจ้าฟ้าธรรมาธเิบศร์ ไชยเชษฐ์สุรยิวงศ์” ได้
ให้ความสำาคัญในการเอ่ยถึง เมื่อถึงคราวทรงพระนิพนธ์ “นันโทปนันทสูตร
คำาหลวง” ผูป้ระพันธ์ก็เอ่ยถึง “พญานันโทปนันทนาคราช” หลายคร้ัง แต่ละ
ครัง้ท่ีเอ่ยถงึกจ็ะสร้างคำาท่ีหมายถึงพญานันโทปนันทนาคราชน้ันอย่างหลาก
หลาย โดยได้ใช้คำาที่สร้างข้ึนจากภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตให้มีความ
อลงัการ อาจจะเพือ่เป็นการเคารพหรือเพ่ือเป็นการบูชาเช่นเดียวกัน แม้จะ
ถือว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ตาม โดยมีลักษณะการใช้คำาเรียก “นันโทปนันท 
นาคราช” หลายคำา เช่น ผรรเณนทรำธิรำช, พระญำผรรเณดศวรำเศียร
พิศ, พระญำอุรครำช, พระญำอุรคินทรภุชังค, ทวยำงคชิวเหนทรรำชำ
ภุชังค, สัลปะรำชำ, พำสุกรีรำชำ เป็นต้น ซึ่งมีลักษณะการใช้คำาและความ
หมายที่น่าสนใจ ผู้วิจัยจึงได้เขียนบทความเรื่องนี้เพื่อวิเคราะห์ใน 3 มิติ คือ 
การใช้คำา การประกอบคำา และความหมาย/ความเชื่อ อันจะเป็นประโยชน์
ต่อแวดวงวิชาการด้านการใช้คำาภาษาไทย และคำายืมภาษาบาลี-สันสกฤต
ในภาษาไทย พร้อมทั้งทัศนคติด้านการตั้งชื่อต่อไป 

ผลกำรศึกษำ “นันโทปนันทสูตรค�ำหลวง: ควำมพิเศษ  
ควำมหมำย  ควำมเชื่อ แห่งค�ำเรียกชื่อพญำนำค”

บทความเร่ือง “นนัโทปนนัทสูตรค�ำหลวง: ควำมพเิศษ ควำมหมำย  
ควำมเชือ่ แห่งค�ำเรยีกชือ่พญำนำค” ผูเ้ขียนจะได้นำาเสนอผลการวจิยัใน 3 
ประเด็น คือ 1. มิติด้านการใช้คำาหลักอันเป็นไวพจน์ของคำาว่า “พญานาค” 
2. มิติด้านการประกอบคำา 3. มิติด้านความหมายของคำาเรียกชื่อ “นันโท
ปนันทนาคราช” ดังต่อไปนี้
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1. มิติด้ำนกำรใช้ค�ำหลักอันเป็นไวพจน์ของค�ำว่ำ “พญำนำค”
การศกึษานามหรอืคำาเรยีกชือ่ “พญานนัโทปนนัทนาคราช” ทีป่รากฏ

ในวรรณกรรมพระพุทธศาสนา “นันโทปนันทสูตรคำาหลวง” ฉบับอักษร
ไทยย่อ สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย พ.ศ. 2279 ผู้วิจัยพบว่า มีจำานวน 41 
ชื่อ ซึ่งเกิดจากพระปรีชาสามารถของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์ไชยเชษฐ์สุริยวงศ์ 
(เจ้าฟ้ากุง้) ผู้ทรงพระนพินธ์วรรณกรรมพระพุทธศาสนาเรือ่ง “นนัโทปนนัท
สตูรคำาหลวง” โดยผูว้จิยัพบพระอจัฉรยิภาพของผู้สร้างนามหรอืคำาเรยีกชือ่ 
“พญานันโทปนันทนาคราช”  ในมิติด้านคำาหลักซึ่งเป็นคำาไวพจน์อันหมาย
ถึง “พญานันโทปนันทนาคราช” พบว่ามี 7 คำาสำาคัญ ดังนี้

1.1 นิยมใช้ค�ำว่ำ “นำค” (ผู้เลิศ, ผู้ประเสริฐ, ผู้สูงสุด)  
คำาว่า “นาค” เป็นคำาภาษาบาลี-สันกฤต เป็นได้ทั้งคำานามและ

คำาคุณศัพท์ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้นิยามความหมายไว้
ว่า “งูใหญ่มีหงอน เป็นสัตว์ในนิยาย” (ราชบัณฑิตยสถาน 2556: 617) 
ส่วน ป.หลงสมบุญ (2546: 380) ได้นิยามความหมายของคำาว่า “นาค” 
ไว้ 4 ความหมาย หากว่าเป็นคำาคุณศัพท์หรือคำาวิเศษ มีความหมายว่า “ผู้
เลิศ,  ผู้ประเสริฐ, ผู้สูงสุด” ในอีกความหมายหนึ่ง หากหมายถึงต้นไม้ชนิด
หนึ่ง  หมายถึง “ต้นกากะทิง, ต้นกระทิง” หรือในอีกความหมายหนึ่ง อาจ
จะหมายถึง “ช้าง, ช้างพลาย” ก็ได้ และความหมายสุดท้ายอาจจะหมาย
ถึงผู้ที่ปลงผมเรียบร้อยแล้ว และเตรียมตัวจะบรรพชาอุปสมบท โดยอาจ
จะแปลได้อีกว่า “ผู้ไม่ทำาบาป, ผู้ประเสริฐ” ก็ได้ โดยพระอุดรคณาธิการ  
(ชวินทร์ สระคำา) และจำาลอง สารพัดนึก (2530: 511) ได้ให้ความหมายของ
คำาว่า “นาค” ไว้ว่า นาค ป. นาค, งูใหญ่, ช้างพลาย, ผู้ประเสริฐ, ต้นนาก
พุด, ต้นกากะทิง, กะถินพมิาน ซึง่ใน “นันโทปนนัทสตูรคำาหลวง”ฉบับอักษร
ไทยย่อ สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย พ.ศ. 2279 ผู้วิจัยพบว่าได้มีการใช้คำา
ว่า “นาค” ในความหมายตามพจนานุกรม และในความหมายเชิงคุณศัพท์
สำาหรับการสร้างนาม “นันโทปนันทนาคราช” ดังนี้          
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1.1.1  อหินทรนำครันยา   (เจ้าฟ้าธรรมาธเิบศร์ 2279: 75/2)

1.1.2  ภุชงคนำคราชา   (เจ้าฟ้าธรรมาธเิบศร์ 2279: 87/2) 

1.1.3  พระญานำคูรคินทราธิบดินทร  (เจ้าฟ้าธรรมาธเิบศร์ 2279: 89/2)

จากนาม “นันโทปนันทนาคราช” ข้างต้น มลีกัษณะใช้คำาหลกัสำาหรบั
การสร้างชือ่พญานาค คอืคำาว่า “นาค” ซ่ึงอาจจะวางไว้ท้ายคำา วางไว้ต้นคำา  
หรอืวางไว้กลางคำากไ็ด้ โดยหมายถงึ “งใูหญ่มหีงอน เป็นสัตว์ในนยิาย” และ
หมายถงึ “ผูเ้ลศิ, ผูป้ระเสรฐิ, ผูส้งูสดุ” เมือ่อ่านแล้วสามารถรูไ้ด้ทนัทว่ีาเป็น
ชื่อของ “พญานาค” โดยอาจจะเป็นคำาสมาส หรือคำาสนธิก็ได้

1.2 นิยมใช้ค�ำว่ำ “ผรณ-” (สัตว์ที่สำมำรถแผ่พังพำนได้)  
คำาว่า “ผรณ” เป็นคำาภาษาบาลี-สันสกฤต เป็นได้ทั้งคำานามและ

คำาคุณศัพท์ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ใช้คำาว่า “ผณิ, ผณิน” มี
ความหมายว่า “งู” (ราชบณัฑติยสถาน 2556: 725) หลวงเทพดรณุานศุษิฏ์ 
(2540: 252) ได้ให้ความหมายของรากศัพท์คำาว่า “ผรณ” ไว้ในคัมภีร์ธาตุ
ปฺปทีปิกา ว่า คำาว่า “ผร, ผรเณ” หมายถึง “การแผ่ไป, การสร้านไป” ซึ่ง
ใน “นันโทปนันทสูตรคำาหลวง” ฉบับอักษรไทยย่อ สมัยกรุงศรีอยุธยาตอน
ปลาย พ.ศ. 2279 ผูว้จิยัพบว่าได้มีการใช้เม่ือเอ่ยถึง “พญานนัโทปนนัทนาค 
ราช” ผู้ประพันธ์ได้ใช้คำาว่า “ผรณ-” เป็นส่วนประกอบของการสร้างนาม
พญานาคซึ่งเป็นตัวละครเอก ดังนี้

1.2.1  ผรรเณนทราธิราช    (เจ้าฟ้าธรรมาธเิบศร์ 2279: 40/2)     

1.2.2  พระญาผรรเณดศวราเศียรพศิ   (เจ้าฟ้าธรรมาธเิบศร์ 2279: 41/1) 

1.2.3  ผรรณบิดินทรราชา   (เจ้าฟ้าธรรมาธเิบศร์ 2279: 81/2)

จากนาม “นนัโทปนนัทนาคราช”  ข้างต้น มลีกัษณะใช้คำาหลกัสำาหรบั
การสร้างชื่อพญานาคที่เป็นคำาหลักคือคำาว่า “ผรณ-, ผรรณ” แล้วต่อด้วย
คำาศัพท์อื่นๆ ซึ่งคำาว่า “ผรณ-, ผรรณ” อาจจะวางไว้ต้นคำาหรือกลางคำา
บ้าง โดยหมายถึง “สัตว์ที่สามารถแผ่พังพานได้” โดยมองด้านรูปลักษณะ
ของพญานาคที่สามารถแผ่เศียรหรือขยายส่วนศีรษะให้ใหญ่ขึ้น บางครั้ง
สามารถแผ่เศียรได้ถึง 7 เศียร เมื่อผู้ประพันธ์มองอัตลักษณ์ของเศียรแห่ง
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พญานาค จงึเลือกใช้คำาว่า “ผรณ- , ผรรณ” เป็นแกนหลกัก่อนทีจ่ะประกอบ
ด้วยคำาอื่นๆ ต่อมา

1.3 นิยมใช้ค�ำว่ำ “อุรคะ” (สัตว์ที่ต้องเคลื่อนไหวไปด้วยอก)  
คำาว่า “อุรค-” เป็นคำาภาษาบาลี-สันกฤต เป็นได้ทั้งคำานามและคำา

คณุศพัท์ พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน ใช้คำาว่า “อรุค-” มคีวามหมาย
ว่า “ผู้ที่ไปด้วยอก” (ราชบัณฑิตยสถาน 2556: 1429) ส่วน ป.หลงสมบุญ 
(2546: 139) ได้นิยามความหมายของคำาว่า “อรุค” ไว้ว่า “สัตว์ผู้ไปด้วยอก, 
ง,ู นาคราช” ซ่ึงใน “นันโทปนันทสตูรคำาหลวง” ฉบบัอกัษรไทยย่อ สมยักรงุ
ศรีอยุธยาตอนปลาย พ.ศ. 2279 ผู้วิจัยพบว่าได้มีการใช้เมื่อเอ่ยถึง “พญา
นนัโทปนนัทนาคราช” ผูป้ระพนัธ์ได้ใช้คำาว่า “อรุค-” เป็นส่วนประกอบของ
การสร้างนามพญานาคซึ่งเป็นตัวละครเอก  ดังนี้

1.3.1  พระญาอุรคนิทรภุชังค (เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์ 2279: 58/1)

1.3.2  พระญานาคูรคินทราธิบดินทร  (เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์ 2279: 89/2)

1.3.3  พระญาอุรคาธิบดิสสร  (เจ้าฟ้าธรรมาธเิบศร์ 2279: 102/2)

จากนาม “นันโทปนันทนาคราช” ข้างต้น มลีกัษณะใช้คำาหลกัสำาหรบั
การสร้างชื่อพญานาคท่ีเป็นคำาหลักคือคำาว่า “อุรค-” แล้วต่อด้วยคำาศัพท์
อ่ืนๆ ซ่ึงคำาว่า “อุรค-” เท่าท่ีพบจะวางไว้กลางคำา โดยหมายถึง “สัตว์ที่
สามารถไปด้วยอก, ง,ู นาคราช” โดยมองด้านรปูลกัษณะของพญานาคหรอื
งทูีต้่องไปโดยใช้อกในการเลือ้ยคลาน เมือ่ผูป้ระพนัธ์มองอตัลกัษณ์ของเศยีร
แห่งพญานาค จึงเลือกใช้คำาว่า “อุรค-” เป็นแกนหลักก่อนที่จะประกอบ
ด้วยคำาอื่นๆ ต่อมา

1.4 นิยมใช้ค�ำว่ำ “อำศิรวิษ” (สัตว์มีพิษที่เขี้ยว)  
คำาว่า “อาศิรวิษ, อาสีวิส-” เป็นคำาภาษาสันสกฤต-บาลี เป็นได้

ทั้งคำานามและคำาคุณศัพท์ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ใช้คำาว่า  
“อาศิรพิษ-, อาศิรวิษ” มีความหมายว่า “ผู้มีพิษในเขี้ยว คือ งู, อสรพิษ” 
(ราชบณัฑติยสถาน 2556: 1411) ส่วน ป.หลงสมบญุ (2546: 105) ได้นยิาม
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ความหมายของคำาว่า “อาสวีสิ” ไว้ว่า “มีพิษร้าย, มพิีษทีเ่ขีย้ว”  ซึง่ใน “นนั
โทปนันทสูตรคำาหลวง” ฉบับอักษรไทยย่อ สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย 
พ.ศ. 2279 ผู้วิจัยพบว่าได้มีการใช้เมื่อเอ่ยถึง “พญานันโทปนันทนาคราช” 
ผู้ประพันธ์ได้ใช้คำาว่า “อาศิรวิษ-” ซึ่งเป็นรากศัพท์ภาษาสันสกฤต แต่เมื่อ
นำามาใช้ในหนงัสอืสมุดไทยนันโทปนันทสตูรคำาหลวงนี ้จะใช้ว่า “อาเศยีรพศิ  
อาเสียรพิศ” เป็นส่วนประกอบของการสร้างนามพญานาคซึ่งเป็นตัวละคร
เอก ดังนี้

1.4.1  พระญาผรรเณดศวราเศียรพิศ   (เจ้าฟ้าธรรมาธเิบศร์ 2279: 41/1) 

1.4.2  นนโทปนันทาเสียรพิศ   (เจ้าฟ้าธรรมาธเิบศร์ 2279: 58/1)

จากนาม “นนัโทปนนัทนาคราช”  ข้างต้น มลีกัษณะใช้คำาหลกัสำาหรบั
การสร้างช่ือพญานาคท่ีเป็นคำาหลกัคอืคำาว่า “อาศริวษิ-”  ในตอนท้ายของคำา
เรียกชื่อพญานันโทปนันทนาคราช ซึ่งคำาว่า “อาศิรวิษ-” เท่าที่พบจะวางไว้
กลางคำา โดยหมายถงึ “ผูมี้พิษท่ีเข้ียว, ง,ู อสรพิษ”  โดยมองด้านรปูลักษณะ
ของพญานาคหรืองูที่ต้องไปมีพิษที่เขี้ยว เมื่อผู้ประพันธ์มองอัตลักษณ์ของ
พญานาคมีมากด้วยพิษที่เขี้ยว จึงเลือกใช้คำาว่า “อาศิรวิษ-” เป็นสร้อยคำา
ของชื่อ “นันโทปนันทนาคราช”  

1.5 นิยมใช้ค�ำว่ำ “สัลปะ” (สัตว์เลื้อยคลำนประเภทงู)  
คำาว่า “สัลปะ” เป็นคำาภาษาสันสกฤต (สรฺป) ภาษาบาลีใช้คำาว่า 

“สปปฺ”  เป็นคำานาม พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  ใช้คำาว่า  “สปปฺ” 
มีความหมายว่า “งู” (ราชบัณฑิตยสถาน 2556: 1208)  ส่วน ป.หลงสมบุญ 
(2546: 707)  ได้นิยามความหมายของคำาว่า “สปฺป” ไว้ว่า “สัตว์เลื้อย
คลาน” ซึ่งใน “นันโทปนันทสูตรคำาหลวง” ฉบับอักษรไทยย่อ สมัยกรุงศร ี
อยุธยาตอนปลาย พ.ศ. 2279 ผู้วิจัยพบว่าได้มีการใช้เมื่อเอ่ยถึง “พญานัน
โทปนันทนาคราช” ผู้ประพันธ์ได้ใช้คำาว่า “สปฺป” หรือ “สรฺป” เป็นส่วน
ประกอบของการสร้างนามนันโทปนันทนาคราช ดังนี้

1.5.1 สัลปราชา    (เจ้าฟ้าธรรมาธเิบศร์ 2279: 69/1)

1.5.2 สัลเบนทราธริาช   (เจ้าฟ้าธรรมาธเิบศร์ 2279: 75/1)
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1.5.3 สรรปะรันะยาธิราช   (เจ้าฟ้าธรรมาธเิบศร์ 2279: 81/1)

1.5.4  พระญาพศิธรนิทร์สลับนิทราธริาช     (เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์ 2279: 76/1)

จากนาม “นันโทปนันทนาคราช” ข้างต้น มลีกัษณะใช้คำาหลกัสำาหรบั
การสร้างชื่อพญานาคที่เป็นคำาหลักคือคำาว่า “สปฺป, สรฺป” ในตอนต้นและ
ตอนกลางของคำาเรียกชือ่พญานันโทปนันทนาคราช ซ่ึงคำาว่า “สปปฺ,  สรปฺ” 
เท่าทีพ่บจะวางไว้กลางคำา โดยหมายถึง “สตัว์เล้ือยคลาน” โดยมองด้านรปู
ลกัษณะของพญานาคหรอืงทูีต้่องมลีกัษณะเป็นสตัว์เลือ้ยคลานด้วยท้อง เมือ่
ผูป้ระพันธ์มองอตัลกัษณ์ของพญานาคมมีากด้วยพิษทีเ่ขีย้ว จงึเลือกใช้คำาว่า 
“สปฺป, สรฺป” แต่รูปคำาอาจจะมีหลายลักษณะ คือ “สัลปะ, สัลเบน-, สรร
ปะ, สรรบา” เป็นสร้อยคำาของชื่อ “นันโทปนันทนาคราช” 

1.6 นิยมใช้ค�ำว่ำ “ทวิชิวฺหำ” (สัตว์ที่มีลิ้น 2 แฉก)   
คำาว่า “ทวิชิวฺหา” เป็นคำาภาษาบาลี-สันสกฤต โดยเป็นได้ทั้งคำานาม 

ป.หลงสมบุญ (2546: 330) ได้นิยามความหมายคำาว่า “ทวิชิวฺหา” ไว้ว่า 
“สัตว์มีลิ้นสอง, งู” ผู้วิจัยพบว่าได้มีการใช้เม่ือเอ่ยถึง “พญานันโทปนันท 
นาคราช” ผูป้ระพนัธ์ได้ใช้คำาว่า “ทวชิวิหฺา” เป็นส่วนประกอบของการสร้าง
นามพญานาค ซึ่งเป็นตัวละครเอก ดังนี้

1.6.1  ทวยำงคชิวเหนทรราชาภุชังค  (เจ้าฟ้าธรรมาธเิบศร์ 2279: 59/1)

1.6.2  ทวยำงคชิวเหนทรียราชา  (เจ้าฟ้าธรรมาธเิบศร์ 2279: 70/2)

1.6.3  ทวิชิวเหนทรายามะพแพร่ง  (เจ้าฟ้าธรรมาธเิบศร์ 2279: 83/1)

จากนาม “นันโทปนันทนาคราช” ข้างต้น มลีกัษณะใช้คำาหลกัสำาหรบั
การสร้างชือ่พญานาคทีเ่ป็นคำาหลกัคอืคำาว่า “ทวชิิวฺหา” ในตอนต้นและตอน
กลางของคำาเรียกชื่อพญานันโทปนันทนาคราช ซึ่งคำาว่า “ทวิชิวฺหา” เท่าที่
พบจะวางไว้กลางคำา โดยหมายถึง “สัตว์มีลิ้นสอง (แฉก), งู” โดยมองด้าน
รปูลกัษณะของพญานาคหรืองท่ีูต้องมีลกัษณะเป็นสัตว์เล้ือยคลานด้วยท้อง 
เมื่อผู้ประพันธ์มองอัตลักษณ์ของพญานาคมีมากด้วยพิษที่เขี้ยว จึงเลือกใช้
คำาว่า “ทวิชิวฺหา” แต่รูปคำาอาจจะมีหลายลักษณะ คือ “ทวยางคชิวฺห, ทวิ
ชิวฺห” เป็นสร้อยคำาของชื่อ “นันโทปนันทนาคราช”
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1.7 นิยมใช้ค�ำว่ำ “ภุชงฺค” (สัตว์ผู้ไปด้วยขนด) 
คำาว่า “ภชุงคฺ” เป็นคำาภาษาบาล-ีสนัสกฤต โดยรากศพัท์เดมิคอื “ภชุงฺค”  

เป็นได้ทัง้คำานามและคำาคณุศพัท์ พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน ใช้คำา
ว่า “ภุชงฺค” มีความหมายว่า “งู, นาค” (ราชบัณฑิตยสถาน 2556: 871)   
ป.หลงสมบุญ (2546: 544) ได้นิยามความหมายของคำาว่า “ภุชงฺค” ไว้
ว่า “สัตว์ผู้ไปด้วยขนด, งู, นาค, นาคราช” ผู้วิจัยพบว่าได้มีการใช้เมื่อเอ่ย
ถึง “พญานันโทปนันทนาคราช” ผู้ประพันธ์ได้ใช้คำาว่า “ภุชงฺค” เป็นส่วน
ประกอบของการสร้างนามพญานาค ซึ่งเป็นตัวละครเอก ดังนี้

1.7.1  ภุชเคนทราธิบดินทร   (เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์ 2279: 86/2) 

1.7.2  พระญาภุชินทรราชา   (เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์ 2279: 94/2)

1.7.3  ราชาบดภีุชังค   (เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์ 2279: 106/1)

จากนาม “นันโทปนันทนาคราช” ข้างต้น มีลักษณะใช้คำาหลัก
สำาหรับการสร้างชื่อพญานาคที่เป็นคำาหลักคือคำาว่า “ภุชงฺค” ในตอนต้น, 
ตอนกลางและตอนท้ายของคำาเรียกช่ือพญานันโทปนันทนาคราช โดย
หมายถึง “สัตว์ผู้ไปด้วยขนด, งู, นาค, นาคราช” โดยมองด้านรูปลักษณะ
ของพญานาคหรืองูท่ีมีลักษณะเป็นสัตว์ที่มีขนด เมื่อผู้ประพันธ์มองอัต
ลักษณ์ของพญานาคที่มีลักษณะเป็นขนดเช่นนั้น จึงเลือกใช้คำาว่า “ภุชงฺค”  
แต่รูปคำาอาจจะมีหลายลักษณะ คือ “ภุชค, ภุช, ภุชงฺค” เป็นคำาขึ้นต้น คำา
หลักตรงกลาง และสร้อยคำาตอนท้ายของชื่อ “นันโทปนันทนาคราช”

2. มิติด้ำนกำรประกอบค�ำเรียกชื่อ “นันโทปนันทนำครำช”  
มติด้ิานการประกอบคำาเรยีกชือ่ เป็นมติด้ิานลกัษณะการสร้างคำาเรยีก

ชื่อ “นันโทปนันทนาคราช” ซึ่งใน “นันโทปนันทสูตรคำาหลวง” ฉบับอักษร
ไทยย่อ สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย พ.ศ. 2279 ผู้วิจัยพบว่าผู้ประพันธ์
ได้มีการใช้เมื่อเอ่ยถึง “พญานันโทปนันทนาคราช” โดยมีมิติทางด้านการ
ประกอบคำา จำานวน 5 ลกัษณะ คอื 1. ข้ึนต้นด้วยคำาว่า “พระญา”+  ลงท้าย
ด้วยชื่อพญานาค 2. ขึ้นต้นด้วยคำาว่า “พระยา” + ลงท้ายด้วยคำาว่า “ราช, 
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ราชา” 3. ขึ้นด้วยชื่อเฉพาะ + ลงท้ายด้วยคำาว่า “นาค” 4. ขึ้นต้นด้วยชื่อ
เฉพาะ + ลงท้ายด้วยคำาว่า “ราชา” 5. ขึ้นต้นด้วยชื่อเฉพาะ + ลงท้ายด้วย
คำาว่า “บาดาล” ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

2.1 ขึ้นต้นด้วยค�ำว่ำ “พระญำ”+  ลงท้ำยด้วยชื่อพญำนำค
การประกอบคำาเรียกชื่อ “นันโทปนันทนาคราช” ผู้วิจัยพบว่า 

ผู้ประพันธ์ได้มีการขึ้นต้นด้วยคำาว่า “พระญา” + ลงท้ายด้วยชื่อพญานาค
ดังตัวอย่างต่อไปนี้

2.1.1  พระญำนนโทปนนท    (เจ้าฟ้าธรรมาธเิบศร์ 2279: 35/1)       

2.1.2  พระญำนันโทปนันทนำครำช  (เจ้าฟ้าธรรมาธเิบศร์ 2279: 58/2)

2.1.3  พระญำวำสุก ี   (เจ้าฟ้าธรรมาธเิบศร์ 2279: 70/1)

จากนาม “นันโทปนันทนาคราช”  ข้างต้น มลัีกษณะการประกอบคำา
เรียกชือ่เพ่ือหมายถึง “นันโทปนันทนาคราช” โดยมกัขึน้ต้นด้วยคำาว่า “พระ
ญา” และต่อด้วยชือ่พญานาค อาจจะเป็นชือ่เฉพาะทีเ่ป็นวสิามานยนาม  คอื 
“นันโทปนันทะ, วาสุกี” หรือคำาอื่นๆ ที่ได้มาจากคำาหลักซึ่งมิใช่ชื่อเฉพาะ  
ซึ่งเป็นลักษณะการประกอบคำานำาหน้าคือ “พระยา” (พระญา) ซ่ึงหมาย
ถึงผู้เป็นใหญ่, ผู้เป็นหัวหน้า  โดยได้นำามาใช้กับพญานาคที่ผู้ประพันธ์คิดว่า
มีความเป็นใหญ่ มีความเป็นหัวหน้าในหมู่นาค หรือในหมู่สัตว์เลื้อยคลาน
ด้วยกัน 

2.2 ขึน้ต้นด้วยค�ำว่ำ “พระยำ” + ลงท้ำยด้วยค�ำว่ำ “รำช, รำชำ”
การประกอบคำาเรียกชื่อ “นันโทปนันทนาคราช” ผู้วิจัยพบว่า 

ผู้ประพันธ์ได้มีการขึ้นต้นด้วยคำาว่า “พระยา, พระญา” + ลงท้ายด้วยคำาว่า 
“ราช, ราชา” ดังตัวอย่างต่อไปนี้

2.2.1  พระญำอุรครำช  (เจ้าฟ้าธรรมาธเิบศร์ 2279: 54/1)

2.2.2  พระญำพิศธรินทร์สัลบินทราธริำช  (เจ้าฟ้าธรรมาธเิบศร์ 2279: 76/1)

2.2.3  พระยำสรรบาธริำช   (เจ้าฟ้าธรรมาธเิบศร์ 2279: 90/2)

2.2.4  พระญำภุชินทรรำชำ   (เจ้าฟ้าธรรมาธเิบศร์ 2279: 94/2)
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จากนาม “นันโทปนันทนาคราช” ข้างต้น มีลักษณะการประกอบ
คำาเรียกชื่อเพื่อหมายถึง “นันโทปนันทนาคราช” โดยมักขึ้นต้นด้วยคำาว่า 
“พระญา, พระยา”  อันหมายถึงความเป็นผู้เป็นใหญ่, ความเป็นหัวหน้าใน
บรรดาสตัว์เลือ้ยคลาน  และต่อด้วยคำาท่ีแสดงสถานภาพทีส่งูศักดิ ์คอื “ราช, 
ราชา”  ซึ่งเป็นมโนทัศน์ในการมองฐานันดรศักดิ์ของ “พระญานาค” เทียบ
เท่าความเป็น “พระมหากษัตริย์แห่งพญานาค” 

2.3 ขึ้นด้วยชื่อเฉพำะ + ลงท้ำยด้วยค�ำว่ำ “นำค”
การประกอบคำาเรียกชื่อ “นันโทปนันทนาคราช” ผู้วิจัยพบว่า 

ผู้ประพันธ์ได้มีการขึ้นต้นด้วยชื่อเฉพาะ + ลงท้ายด้วยคำาว่า “นาค”  
ดังตัวอย่างต่อไปนี้

2.3.1  นันโทปนันทนำค    (เจ้าฟ้าธรรมาธเิบศร์ 2279: 36/2)  

2.3.2  พระญำนนโทปนนทนำค  (เจ้าฟ้าธรรมาธเิบศร์ 2279: 82/1)

จากนาม “นนัโทปนันทนาคราช”  ข้างต้น มีลกัษณะการประกอบคำา
เรียกชื่อเพื่อหมายถึง “นันโทปนันทนาคราช” โดยมักขึ้นต้นด้วยชื่อเฉพาะ 
หรอืคำาวิสามานยนาม “นนัโทปนนัท” อนัเป็นชือ่ของพญานาค และต่อด้วย
คำาทีแ่สดงสถานภาพ “นาค” ซ่ึงเป็นมโนทัศน์ในการมองสภาพความเป็นจรงิ
ของ “พระญานาค” คือความเป็น “นาค” 

2.4 ขึ้นต้นด้วยชื่อเฉพำะ + ลงท้ำยด้วยค�ำว่ำ “อธิรำช, รำชำ”
การประกอบคำาเรียกชื่อ “นันโทปนันทนาคราช” ผู้วิจัยพบว่า 

ผู้ประพันธ์ได้มีการขึ้นต้นด้วยชื่อเฉพาะ + ลงท้ายด้วยคำาว่า “ราช, ราชา” 
ดังตัวอย่างต่อไปนี้

2.4.1  ผรรเณนทรำธิรำช    (เจ้าฟ้าธรรมาธเิบศร์ 2279: 40/2)     

2.4.2  ทวยำงคชิวเหนทรียรำชำ  (เจ้าฟ้าธรรมาธเิบศร์ 2279: 70/2)

2.4.3  พำสุกินทรำธิรำช   (เจ้าฟ้าธรรมาธเิบศร์ 2279: 75/2)

จากนาม “นันโทปนันทนาคราช” ข้างต้น มีลักษณะการประกอบคำา
เรยีกชือ่เพือ่หมายถงึ “นันโทปนันทนาคราช” โดยมักขึน้ต้นด้วยชือ่เฉพาะ ที่
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มิใช่คำาวิสามานยนาม เช่นคำาว่า “ผรณ-, สัลป-, ทวยางคชิวฺห-, พาสุกินทร-, 
ภชุงฺค-” อันเป็นการสร้างชือ่ขึน้มาใหม่ตามอตัลกัษณ์แห่งความเป็นพญานาค
ซึ่งเป็นทัศนคติของผู้ประพันธ์ และต่อท้ายด้วยคำาที่แสดงสถานภาพ “ราช, 
ราชา” ซึ่งบอกฐานันดรศักดิ์ของ “พระญานาค” 

2.5 ขึ้นต้นด้วยชื่อเฉพำะ + ลงท้ำยด้วยค�ำว่ำ “บำดำล”  
การประกอบคำาเรียกชื่อ “นันโทปนันทนาคราช” ผู้วิจัยพบว่า 

ผู้ประพันธ์ได้มีการข้ึนต้นด้วยชื่อเฉพาะ + ลงท้ายด้วยคำาว่า “บาดาล”  
ดังตัวอย่างต่อไปนี้

2.5.1  อิศราแห่งบำดำล   (เจ้าฟ้าธรรมาธเิบศร์ 2279: 78/2) 

2.5.2  พระญาบดบีำดำล   (เจ้าฟ้าธรรมาธเิบศร์ 2279: 103/1)

2.5.3  นาคบดบีำดำล   (เจ้าฟ้าธรรมาธเิบศร์ 2279: 75/2)

จากนาม “นันโทปนันทนาคราช” ข้างต้น มีลักษณะการประกอบคำา
เรียกชื่อเพื่อหมายถึง “นันโทปนันทนาคราช” โดยมักขึ้นต้นด้วยชื่อเฉพาะ 
ที่มิใช่คำาวิสามานยนาม เช่นคำาว่า “อิศรา-, พระญาบดี-” อันเป็นการสร้าง
ชื่อขึ้นมาใหม่ตามอัตลักษณ์แห่งความเป็นพญานาคซึ่งเป็นทัศนคติของ 
ผูป้ระพนัธ์ และต่อท้ายด้วยคำาท่ีแสดงถึงท่ีอยู่ “บาดาล” ซึง่เป็นการบ่งบอก
ถึง “ความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในเมืองบาดาล”

3. มิติด้ำนควำมหมำยอันสะท้อนควำมเชื่อเกี่ยวกับพญำนำค
มิติที่ 3 คือมิติด้านความหมายของนามหรือคำาเรียกชื่อ “พญานันโท

ปนันทนาคราช” ที่สะท้อนความเชื่อหรือทัศนคติเกี่ยวกับพญานาคในสมัย
กรุงศรีอยุธยา โดยผู้วิจัยพบว่ามี 4 ลักษณะ คือ 3.1 ความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ 3.2  
ความเป็นสัตว์ที่มีลิ้น 2 แฉก 3.3 ความเป็นพระราชาแห่งนาค  3.4  ความ
เป็นใหญ่ในภพบาดาล

3.1 ควำมเป็นผู้ยิ่งใหญ่  
ความหมายของคำาเรียกชื่อ “นันโทปนันทนาคราช” ผู้วิจัยพบว่าเมื่อ

ผู้ประพันธ์สร้างนามหรือคำาเรียกชื่อ “นันโทปนันทนาคราช” แล้ว สามารถ
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สือ่ให้เห็นความหมายหรอืทศันคตใินการสร้างความหมายให้กบั “พญานาค” 
ตามทศันคตสิมยักรงุศรอียธุา ด้าน “ควำมเป็นผูย่ิ้งใหญ่” ดงัตวัอย่างต่อไปน้ี

3.1.1  สัลเบนทรำธริาช   (เจ้าฟ้าธรรมาธเิบศร์ 2279: 75/1)

3.1.2  นาคบดบีาดาล   (เจ้าฟ้าธรรมาธเิบศร์ 2279: 75/2)

3.1.3  อิศรำแห่งบาดาล   (เจ้าฟ้าธรรมาธเิบศร์ 2279: 78/2)    

3.1.4  ภุชเคนทรำธิบดนิทร   (เจ้าฟ้าธรรมาธเิบศร์ 2279: 86/2) 

จากนาม “นันโทปนันทนาคราช” ข้างต้น เม่ือพจิารณาถงึความหมาย
ของคำาเรียกชือ่ “นนัโทปนนัทนาคราช” ผูวิ้จยัพบว่าเมือ่ประกอบคำาแล้วมกั
จะต้องมีคำาบางคำาที่สื่อความหมายว่า “ความเป็นผู้ยิ่งใหญ่” โดยพิจารณา
นามพญานาคข้างต้น พบว่ามีคำาที่แสดงความเป็นผู้ยิ่งใหญ่หลายคำา คือ 
“อธิราช, อิศรา, บดี, อธิบดี” คำาเหล่านี้ผู้ประพันธ์มีทัศนคติว่า “พญานาค” 
ถือว่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่มีความยิ่งใหญ่ทั้งอำานาจ บารมี และบริวาร จึง
ใช้คำาเช่นน้ีเป็นส่วนประกอบเพื่อสร้างความหมายคำาเรียกชื่อ “นันโทปนัน
ทนาคราช”

3.2 ควำมเป็นสัตว์ที่มีลิ้น 2 แฉก
ความหมายของคำาเรียกชื่อ “นันโทปนันทนาคราช” ผู้วิจัยพบว่าเมื่อ

ผู้ประพันธ์สร้างนามหรือคำาเรียกชื่อ “นันโทปนันทนาคราช” แล้ว สามารถ
สือ่ให้เห็นความหมายหรอืทศันคตใินการสร้างความหมายให้กบั “พญานาค” 
ตามทัศนคติสมัยกรุงศรีอยุธยา ด้าน “ควำมเป็นสัตว์ที่มีลิ้น 2 แฉก” ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้

3.2.1  ทวยำงคชิวเหนทรราชาภุชังค  (เจ้าฟ้าธรรมาธเิบศร์ 2279: 59/1)

3.2.2  ทวยำงคชิวเหนทรียราชา  (เจ้าฟ้าธรรมาธเิบศร์ 2279: 70/2)

3.2.3  ทวิชิวหินทรียราชา   (เจ้าฟ้าธรรมาธเิบศร์ 2279: 91/1)

จากนาม “นันโทปนันทนาคราช” ข้างต้น เม่ือพจิารณาถงึความหมาย
ของการใช้คำาเรียกชือ่ “นนัโทปนนัทนาคราช” ทีส่ือ่ให้เหน็ทศันคติหรอืมโน
ทศัน์เกีย่วกบัพญานาคในสมยักรงุศรอียธุยา ผูว้จิยัพบว่าเมือ่ประกอบคำาแล้ว

มักจะต้องมีคำาบางคำาที่สื่อความหมายว่า “ควำมเป็นสัตว์ที่มีลิ้น 2 แฉก” 
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โดยพจิารณาจากนามพญานาคข้างต้น  พบว่ามคีำาทีแ่สดงความเป็นผูย้ิง่ใหญ่

หลายคำา คอื “ทวยำงคชวิหฺ, ทวชิวิหฺ” (สตัว์ผู้มลีิน้ 2 แฉก) คำาเหล่านีล้้วน

มีความหมายว่า “ควำมเป็นสัตว์ทีม่ล้ิีน 2 แฉก” ซึง่ผูป้ระพนัธ์มทีศันคติว่า 
“พญานาค” ถอืว่าเป็นสตัว์เลือ้ยคลานทีม่ลีกัษณะทางกายภาพคือลิน้ทีเ่ป็น
แฉก 2 แฉก เป็นส่วนประกอบเพื่อสร้างความหมายให้กับคำาเรียกชื่อ “นัน
โทปนันทนาคราช”

3.3 ควำมเป็นพระรำชำแห่งนำค  
ความหมายของคำาเรียกชื่อ “นันโทปนันทนาคราช” ผู้วิจัยพบว่าเมื่อ

ผู้ประพันธ์สร้างนามหรือคำาเรียกชื่อ “นันโทปนันทนาคราช” แล้ว สามารถ
สือ่ให้เห็นความหมายหรอืทศันคตใินการสร้างความหมายให้กบั “พญานาค” 
ตามทัศนคติสมัยกรุงศรีอยุธยา ด้าน “ความเป็นพระราชาแห่งนาค” ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้

3.3.1  พระญาอุรครำช  (เจ้าฟ้าธรรมาธเิบศร์ 2279: 54/1)

3.3.2  สัลปรำชำ    (เจ้าฟ้าธรรมาธเิบศร์ 2279: 69/1)

3.3.3  ผรรณิบดินทรรำชำ   (เจ้าฟ้าธรรมาธเิบศร์ 2279: 81/2)

3.3.4  ภุชงคนาครำชำ   (เจ้าฟ้าธรรมาธเิบศร์ 2279: 87/2)

จากนาม “นนัโทปนนัทนาคราช”  ข้างต้น เมือ่พจิารณาถงึความหมาย
ของการใช้คำาเรียกชื่อ “นันโทปนันทนาคราช” ที่สื่อให้เห็นทัศนคติหรือ 
มโนทัศน์เกี่ยวกับพญานาคในสมัยกรุงศรีอยุธยา ผู้วิจัยพบว่าเม่ือประกอบ

คำาแล้วมักจะต้องมคีำาบางคำาท่ีสือ่ความหมายว่า “ควำมเป็นพระรำชำแห่ง

นำค” โดยพิจารณาจากนามพญานาคข้างต้น  พบว่ามีคำาที่แสดงความเป็น

พระราชาแห่งนาค คือคำาว่า “รำชำ” ซึ่งอาจจะวางไว้ต้นคำาหรือท้ายคำา แต่
ส่วนใหญ่พบว่าจะวางไว้ท้ายคำาในฐานะของคำาหลกัตามหลักไวยากรณ์ภาษา
บาล ี ซึง่ผูป้ระพนัธ์มทีศันคตว่ิา “นนัโทปนนัทนาคราช” ถอืว่าเป็นพญานาค
ทีม่อีำานาจบารม ีและเป็นผูน้ำาของบรวิารจำานวนมาก เทยีบเท่ากบัความเป็น 

“พระมหำกษัตริย์แห่งนำค”    
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3.4 ควำมเป็นใหญ่ในภพบำดำล  
ความหมายของคำาเรียกชื่อ “นันโทปนันทนาคราช” ผู้วิจัยพบว่าเมื่อ

ผู้ประพันธ์สร้างนามหรือคำาเรียกชื่อ “นันโทปนันทนาคราช” แล้ว สามารถ
สือ่ให้เห็นความหมายหรอืทศันคตใินการสร้างความหมายให้กบั “พญานาค” 

ตามทัศนคติสมัยกรุงศรีอยุธยา ด้าน “ควำมเป็นใหญ่ภพบำดำล” ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้

3.4.1  นาคบดีบำดำล   (เจ้าฟ้าธรรมาธเิบศร์ 2279: 75/2)

3.4.2  อิศรำแห่งบำดำล   (เจ้าฟ้าธรรมาธเิบศร์ 2279: 78/2) 

3.4.3  พระญาบดีบำดำล    (เจ้าฟ้าธรรมาธเิบศร์ 2279: 103/1)

จากนาม “นันโทปนันทนาคราช” ข้างต้น เม่ือพจิารณาถงึความหมาย
ของการใช้คำาเรียกชือ่ “นนัโทปนนัทนาคราช” ทีส่ือ่ให้เหน็ทศันคติหรอืมโน
ทศัน์เกีย่วกบัพญานาคในสมยักรงุศรอียธุยา ผูว้จิยัพบว่าเมือ่ประกอบคำาแล้ว

มักจะต้องมีคำาบางคำาที่สื่อความหมายว่า “ควำมเป็นใหญ่ในภพบำดำล”  
โดยพจิารณาจากนามพญานาคข้างต้น  พบว่ามีคำาท่ีแสดงความเป็นเจ้าของ

แห่งภพบาดาล คอืคำาว่า “ปต,ิ อิศร + บำดำล” ซึง่ส่วนใหญ่พบว่าจะวางไว้
ท้ายคำาเพือ่แสดงความเป็นใหญ่ ความเป็นเจ้าของ ซึง่ผู้ประพันธ์มทีศันคตว่ิา 
“นันโทปนันทนาคราช” ถือว่าเป็นพญานาคที่มีอำานาจบารมี และเป็นผู้นำา
ของบริวารจำานวนมาก และมีอาณาจักรอยู่ในภพใต้บาดาล

สรุปผลและอภิปรำยผล
คำาเรียกชื่อ “พญานันโทปนันทนาคราช” ท่ีปรากฏในวรรณกรรม

พระพุทธศาสนา “นันโทปนันทสูตรคำาหลวง” ฉบับอักษรไทยย่อ สมัยกรุง
ศรอียธุยาตอนปลาย พ.ศ. 2279 ซ่ึงทรงพระนิพนธ์ข้ึนโดยเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์  
ไชยเชษฐ์สุริยวงศ์ (เจ้าฟ้ากุ้ง) นับเป็นระยะเวลา 386 ปี ตั้งแต่การสถาปนา
กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เมื่อวันศุกร์ ขึ้น 6 คำ่า เดือน 5 ปีขาล จุลศักราช 
721 (ประเสริฐ ณ นคร 2541: 358) ผู้วิจัยพบว่าในหนังสือสมุดไทยฉบับ



   169 169

นี้ มีจำานวน 41 ชื่อ ซึ่งเกิดจากพระปรีชาสามารถของผู้ทรงพระนิพนธ์ โดย
ผู้วิจัยพบพระอัจฉริยภาพของผู้สร้างนามหรือคำาเรียกชื่อ “พญานันโทป 
นันทนาคราช” ใน 3 มิติ ดังนี้ 

มิติด้านการใช้คำาหลักซึ่งเป็นคำาไวพจน์ อันหมายถึง “พญานันโทป 
นันทนาคราช” พบว่ามีการใช้คำาสำาคัญเพื่อเป็นคำาหลักในการสร้างคำาเรียก

ชื่อพญานาค จำานวน 7 คำาสำาคัญดังนี้ “นำค” (ผู้เลิศ, ผู้ประเสริฐ, ผู้สูงสุด)  

“ผรณ-” (สัตว์ที่สามารถแผ่พังพานได้) “อุรคะ” (สัตว์ที่ต้องเคลื่อนไหวไป

ด้วยอก) “อำศริวษิ” (สตัว์มพีษิท่ีเข้ียว) “สัลปะ” (สัตว์เล้ือยคลานประเภท

ง)ู “ทวชิวิหฺำ” (สตัว์ท่ีมลีิน้ 2 แฉก) และคำาว่า “ภชุงฺค” (สตัว์ผูไ้ปด้วยขนด)  
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดด้านการใช้คำาไวพจน์ของคำาว่า “พญานาค”, “งู”  
โดยพระมหาสมปอง มุทิโต (2547: 796-799) ได้กล่าวไว้ว่ามีหลายคำาคือ 

นำครำช, อำสีวิส, ภุ, ผณิ, โภค, วิสธร, ทีฆปิฏฺฐิก, ปนฺนค โดยคำาศัพท์
เหล่านี้ได้ถูกนำามาสร้างเป็นคำาหลักของการเอ่ยถึง “นันโทปนันทนาคราช” 
ในนนัโทปนนัทสตูรคำาหลวง ในฐานะทีเ่ป็นสตัว์ทีเ่คียงคู่กบัพระพทุธศาสนา 
ตั้งแต่การตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

มติด้ิานการประกอบคำาเรยีกชือ่ เป็นมติด้ิานลกัษณะการสร้างคำาเรยีก
ชือ่ “นนัโทปนันทนาคราช”  ซึง่ใน “นันโทปนนัทสตูรคำาหลวง” ฉบบัอกัษร
ไทยย่อ สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย พ.ศ. 2279 ผู้วิจัยพบว่าผู้ประพันธ์
ได้มีการใช้เม่ือเอ่ยถึง “พญานันโทปนันทนาคราช” โดยมีมิติทางด้านการ
ประกอบคำา จำานวน 5 ลกัษณะ คอื 1. ข้ึนต้นด้วยคำาว่า “พระญา”+  ลงท้าย
ด้วยชื่อพญานาค 2. ขึ้นต้นด้วยคำาว่า “พระยา” + ลงท้ายด้วยคำาว่า “ราช, 
ราชา” 3. ขึ้นด้วยชื่อเฉพาะ + ลงท้ายด้วยคำาว่า “นาค” 4. ขึ้นต้นด้วยชื่อ
เฉพาะ + ลงท้ายด้วยคำาว่า “ราชา” 5. ขึ้นต้นด้วยชื่อเฉพาะ + ลงท้ายด้วย
คำาว่า “บาดาล” เม่ือพิจารณามิติด้านการประกอบคำาเรียกชื่อของนันโท
ปนันทนาคราชในลักษณะนี้ มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปานทิพย์ 
มหาไตรภพ (2545) เกี่ยวกับการการใช้ส่วนหลัก + ส่วนเสริมท้าย ในการ
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ตัง้ชือ่ทีไ่ด้ปรากฏในนามสกลุพระราชทานในพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้า
เจ้าอยูห่วั: การวเิคราะห์เชงิอรรถศาสตร์ชาติพนัธุ ์แต่ความแตกต่างของการ
สร้างคำาเรียกชื่อ “นันโทปนันทนาคราช” จะมีลักษณะมีคำานำาหน้า + คำา
เสริมท้ายเท่านั้น ซึ่งมิติด้านการประกอบคำาในลักษณะนี้เป็นการยกฐานะ
ของ “พญานาค” เทียบเท่ากับเชื้อพระวงศ์ ให้มีลักษณะเหมือนจุติมาจาก
เทพตามลักษณะการปกครองสมัยกรุงศรีอยุธยา สอดคล้องกับ สุภาพรรณ  
ณ บางช้าง (2527) ที่ได้ศึกษาวิเคราะห์การตั้งชื่อคนไทยสมัยอยุธยาไว้ว่า  
ในสมัยอยุธยา การใช้ภาษาในการตั้งชื่อ จะเป็นภาษาบาลี-สันสกฤตเป็น
ส่วนใหญ่  มีความหมายเกี่ยวเนื่องกับเทพหรือเป็นผู้สืบเนื่องจากองค์เทพ

มติทิี ่3 คอืมติด้ิานความหมายของนามหรือคำาเรียกชือ่ “พญานนัโทป 
นันทนาคราช” ที่สะท้อนความเชื่อหรือทัศนคติเกี่ยวกับพญานาคในสมัย
กรุงศรีอยุธยา โดยผู้วิจัยพบว่ามี 4 ลักษณะ คือ 3.1 ความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ 3.2  
ความเป็นสัตว์ที่มีลิ้น 2 แฉก 3.3 ความเป็นพระราชาแห่งนาค 3.4 ความ
เป็นเจ้าของแห่งภพบาดาล โดยสอดคล้องกบัแนวคดิของ ดนยั พลอยพลาย 
และศิริพร ภักดีผาสุข (2560) เกี่ยวกับอำานาจของผู้เป็นใหญ่ เช่น พระมหา
กษัตริย์ ที่ส่งผ่านการตั้งชื่อ ซ่ึงอาจจะบอกการสืบต่อราชสันตติวงศ์, เพศ
สภาวะ, ความสำาคัญของชาติกำาเนิด และอำานาจในตำาแหน่ง

ในมิติด้านความเชื่อเรื่องพญานาคที่มีผลต่อสังคมไทยปัจจุบันนั้น 
หากพจิารณาจากความหมายของชือ่พญานนัโทปนนัทนาคราชแล้ว พบว่ามี
ลกัษณะสอดคล้องกบั วเิชียร นามการ (2556)  ท่ีได้ศกึษาวจิยัอทิธพิลความ
เชื่อเร่ืองพญานาคที่มีผลต่อสังคมไทยปัจจุบันว่า ความเช่ือเรื่องพญานาค
ที่ปรากฏในสังคมไทยโดยรวม เชื่อว่าพญานาคเป็นทิพย์กึ่งเทพและสัตว์ 
มีอิทธิฤทธ์ิ สามารถแปลงกายเป็นมนุษย์และสัตว์อื่นได้ตามสภาวะ เป็น
สัญลกัษณ์แห่งนำา้ และความอดุมสมบรูณ์ และความหมายของชือ่ทีแ่สดงให้
เห็นถึงทีอ่าศัยของพญานาคนัน้ สอดคล้องกบั พระโสภณวหิารการ (2554) ที่
ได้ศึกษาวิจัยเก่ียวกบัแนวคดิเร่ืองพญานาคในคมัภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท 
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ว่าพญานาคเกดิมาแล้วจะมีภพของนาคชือ่ว่าโภควด,ี วาสนครหรอืหริญัญวดี
เกิดขึ้นมารองรับ โดยวิมานดังกล่าวจะอยู่ในหลายสถานที่ เช่น แม่นำ้า ภูเขา 
มหาสมุทร และใต้แม่นำ้า เป็นต้น



172 172   

บรรณำนุกรม 

ภาษาไทย

กรมศิลปากร, 2513.  เจ้ำฟ้ำธรรมำธิเบศ พระประวัติและพระนิพนธ์ร้อยกรอง. กรุงเทพฯ: โรง
พิมพ์รุ่งวัฒนา. 

เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์ไชยเชษฐ์สุริยวงศ์, 2279. นันโทปนันทสูตรค�ำหลวง (หนังสือสมุดไทย).  
กรุงเทพฯ: สำานักหอสมุดแห่งชาติ.

ดนัย พลอยพลาย และ ศิริพร ภักดีผาสุข, 2560. “พระนามเจ้าฟ้าสมัยรัตนโกสินทร์: การศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมไทย.” วำรสำรอักษรศำสตร.์ 46 (1): 59-97.

นิตยา กาญจนะวรรณ, 2539. วรรณกรรมอยุธยำ.  กรงุเทพฯ: สำานกัพมิพ์มหาวทิยาลยัรามคำาแหง.

ป.หลงสมบุญ, พันตรี, 2546. พจนำนุกรมมคธ-ไทย. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: เรืองปัญญา.

ประเสริฐ ณ นคร, 2541. สำรนิพนธ์ประเสริฐ ณ นคร.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ปานทิพย์ มหาไตรภพ, 2545. นามสกุลพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่
หัว: การวิเคราะห์เชิงอรรถศาสตร์ชาติพันธุ.์ วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.

พระมหาสมปอง  มุทิโต, 2547. คัมภีร์อภิธำนวรรณนำ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: บริษัท ประยูร
วงศ์พริ้นติ้ง จำากัด.

พระโสภณวหิารการ, 2554. ศกึษาวเิคราะห์แนวคดิเรือ่งพญานาคในคมัภร์ีพระพุทธศาสนาเถรวาท. 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย, พระนครศรีอยุธยา.

พระอุดรคณาธิการ (ชวินทร์ สระคำา) และ จำาลอง สารพัดนึก, 2530. พจนำนุกรมบำลี-ไทย ฉบับ
นักศึกษำ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: เรืองปัญญา.

วิเชียร นามการ, จ่าสิบเอก, 2554. การศึกษาอิทธิพลความเชื่อเรื่องพญานาคที่มีผลต่อสังคมไทย
ปัจจุบัน. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระนครศรีอยุธยา.

สุภาพรรณ ณ บางช้าง, 2527. กำรใช้ภำษำในกำรตั้งชื่อของคนไทย. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.

หลวงเทพดรุณานุศิษฏ์ (ทวี ธรมธัช ป.9), 2540. ธำตุปฺปทีปิกำ หรือ พจนำนุกรมบำลี-ไทย.  พิมพ์
ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย.


