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... อาชญาเจ้า ขุนรามราชรามางกูร (ราม รามางกูร ณ โคตะปุระ) 

เจ้าเมอืงธาตุพนมและเจ้าขุนโอกลาษพระธาตุพนม... 
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กติตกิรรมประกาศ 

 

 

  งานวจิยัฉบบัน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยดี เพราะการไดรั้บความเมตตาอนุเคราะห์จากบรรดาท่าน
นกัปราชญร์าชบณัฑิต และผูรู้้ในการพระพุทธศาสนาทั้งหลาย พร้อมดว้ยพระเดชพระคุณของ             
ครูบาอาจารยผ์ูเ้ป่ียมดว้ยพรหมวหิารธรรม ท่ีใหก้ารเอาใจใส่ดูแลผูว้จิยัโดยไม่ละสายตาเลย ทั้งในดา้น
องคค์วามรู้ ช่วยตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องทั้งหลาย ช่วยคุม้ครองผูว้จิยัใหร้อดพน้จากอุปสรรคทาง
การศึกษา อนัจะพึงท าใหว้ทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีมลทินโทษได ้ อีกทั้งยงัไดอ้บรมบ่มจริต ขดัเกลานิสัย   
ใจคอของผูว้จิยัใหมี้ความละเอียดลออ ต่อหลกัธรรมในพระพุทธศาสนามากยิง่ข้ึน พร้อมทั้งไดอุ้ตส่าห์
อนุศาสน์ภูมิรู้ในการด าเนินชีวติแก่ผูว้จิยัดว้ย บรรดาท่านผูมี้พระคุณเหล่าน้ี ไดแ้ก่ ท่านอาจารยท่ี์
ปรึกษา คือ ผศ.ดร. ปรุตม ์บุญศรีตนั ผูรั้บภาระอนัใหญ่หลวงเสมอบิดาคนท่ีสองของผูว้จิยั พร้อมท่าน
คณาจารยแ์ห่งภาควชิาปรัชญาและศาสนา อนัมีท่านอาจารย ์ รศ. ดร. บุณย ์ นิลเกษ ผูรั้บผูว้ิจยัเป็น       
บุตรบุญธรรม ท่านอาจารย ์ ดร. พิสิฏฐ ์ โคตรสุโพธ์ิ ท่าน ผศ.ดร. วิโรจน ์ อินทนนท ์ ท่านอาจารย ์             
ดร. สมหวงั แกว้สุฟอง ปราชญส์ าคญัท่ีมอบพุทธิปัญญาแก่ผูว้จิยั ท่านอาจารย ์ผศ. ดร. สยาม ราชวตัร 
และท่านอาจารย ์ผศ. พีระพล คดบวั ผูเ้ป็นประทีปแห่งการสอนวชิาปรัชญาตะวนัตก 

  ล าดบัต่อมา ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณในน ้าจิตน ้าใจอนัประเสริฐแท ้ ของพระคุณครูบาอาจารย์
ฝ่ายสตรี ท่ีไดมี้แก่ผูว้ิจยัตามหนา้ท่ีท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ โดยไม่ยิง่หยอ่นกวา่กนันั้นทุกประการ อีก
ทั้งท่านยงัไดเ้ป็นผูอ้นุเคราะห์มอบทุนการศึกษาเป็นจ านวนมากแก่ผูว้จิยัดว้ย อนัไดแ้ก่ ท่านอาจารย ์
รศ. วนัดี ศรีสวสัด์ิ ผูใ้ห้การสนบัสนุนเงินทุนในการวจิยัแก่ผูว้จิยั พร้อมทั้งขอบพระคุณน ้าใจอนั
งดงามของท่านอาจารย ์ ผศ. ดร. วรรณวสิาข ์ ไชยโย ผูช่้วยใหผู้ว้จิยัไดมี้บทบาทในการแสดงออกทาง
การศึกษาไดอ้ยา่งเตม็ท่ีตามหลกัเสรีภาพสมยัใหม่ ตั้งแต่คร้ังท่ีผูว้จิยัยงัเป็นนกัศึกษาปริญญาตรี  

คุณงามความดีใดๆ อนัไดบ้งัเกิดมีจากวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ี ผูว้จิยัขอนอ้มเกลา้ถวายความดี
งามเหล่าน้ีแด่ดวงพระวิญญาณของบรรพบุรุษตน้ตระกลูของผูว้จิยัทุกๆ พระองค ์ ขอดวงพระวญิญาณ
ของทุกพระองคโ์ปรดรับคุณงามความดีน้ีเป็นเคร่ืองสักการะจากผูว้จิยั ซ่ึงประวติัเร่ืองราวของท่าน
เหล่าน้ีต่างเป็นก าลงัจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการศึกษาอยา่งแรงกลา้ของผูว้จิยั ท่านท่ีจะขอเอ่ยพระนาม
ทั้งหมดน้ี ไดแ้ก่ อาชญาเจา้พระยานาเหนือ (ค าบุค บุคละ)  อาชญาเจา้พระยาเมืองฮามนามฮุ่งศรี            
(ค  าอยู ่ บุคละ) อาชญาเจา้ขนุรามราชรามางกรู (ราม รามางกรู) เจา้เมืองธาตุพนม-เจา้ขนุโอกาสผูรั้กษา
ขา้พระธาตุพนมและอาชญานางสิริบุญมา อุปละ อาชญาหลวงกลางนอ้ยศรีมงคล (ศรี รามางกรู)                
เจา้เมืองธาตุพนม-เจา้ขนุโอกาสผูรั้กษาขา้พระธาตุพนมและอาชญานางบุษดี รามางกรู อาชญาหลวง
ปราณีพุทธบริษทั (เมฆ รามางกรู) เจา้เมืองธาตุพนม-เจา้ขนุโอกาสผูรั้กษาขา้พระธาตุพนมและ       



 

จ 
 

อาชญานางกองสี จนัทรสาขา เจา้คุณทวดพระอคัร์บุตร์ (บุญมี บุคคละ) และอาชญาทวดบวัสี บุคคละ 
(สุวรรณภกัดี) เจา้คุณทวดพระอุปฮาต (เฮือง รามางกรู) อาชญาทวดสูรยท์อง รามางกรู (บวัสาย) 
อาชญาหลวงอามาตย ์ (อ านาจ) อาชญาหม่ืนน ารวง อาชญาหม่ืนแผว้พนมพิทกัษ ์ อาชญาทา้วสุริยะ 
อาชญาทา้วราชวงศ ์ (วตัร) ทา้วอุปละ (ถง) พระพิทกัษเ์จดีย ์ (มุง) พระพิทกัษเ์จดีย ์ (พระละครแก่น) 
พระพิทกัษเ์จดีย ์ (พระศรีสองฟ้า) ท่านปู่ ทา้วค ามี รามางกรู ท่านปู่ พระบ ารุงพนมเจดีย ์                       
(เทพพะจิตต ์ บุคคละ) ท่านปู่ ทา้วโพธิสารพินิต (อินทวงษ ์ บุคคละ) ท่านปู่ ทา้วมหาดวง รามางกูร          
ท่านปู่ ก  านนัสุนีย ์ รามางกูร ท่านยา่ทองแสง รามางกูร (นีระพงศ)์ และผูว้จิยัขอขอบพระคุณบรรดา
ญาติผูใ้หญ่ในตระกลูท่ีไดอ้บรมดูแลบ่มเพาะวชิาความรู้ ขนบธรรมเนียมต่างๆ ตั้งแต่เล็กจนโต          
อนัไดแ้ก่ ท่านป้าฉววีรรณ ใจสุข (รามางกูร) คุณพ่อสุพรรณ รามางกูร (ทา้วจารยกิ์) คุณพอ่ทรงยศ            
สุริยวงศ ์และคุณแม่สมฤทธ์ิ สุริยวงศ ์(แสนสุข) ดว้ย 

ความผดิพลาดบกพร่องทั้งหลาย ท่ีไดป้รากฏแลว้ในวทิยานิพนธ์เล่มน้ี ผูว้จิยัขอนอ้มรับไว้
แต่เพียงผูเ้ดียวดว้ยสัตยธรรมและอรรถประโยชน์ สารัตถประโยชน์ใดๆ ก็ดี ท่ีไดบ้งัเกิดแลว้ใน
วทิยานิพนธ์เล่มน้ี ผูว้จิยัก็ขอนอ้มเกลา้มอบไวแ้ด่ท่านผูศึ้กษาวจิยั และท่านนกัอ่านทุกๆ ท่านมา ณ ท่ีน้ี 
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