
วิชาพัฒนาการวรรณคดีไทย



 ผูแตง  

ตอนท่ี ๑ ต้ังแตบรรทัดท่ี ๑ ถึง ๑๘ เปนเรื่องพอขุนรามคําแหงเลาประวัติ

ของพระองควาเปนใคร จนกระท่ังไดเสวยราชสมบัติ โดยใชคําวา "กู" เปนหลัก 

ในสวนน้ี สันนิษฐานวาพอขุนรามคําแหงเปนผูบันทึกเอง.. 

ตอนท่ี ๒ ไมไดใชคําวา "กู" เลย แตใชคําวา "พอขุนรามคําแหง" ในสวนน้ี

จะเลาถึงเรื่องราวตางๆ ตลอดจนขนบธรรมเนียม และเหตุการณสําคัญท่ีเกิดขึ้น

ของเมืองในขณะน้ัน ผูท่ีศึกษาศิลาจารึกไดคาดเดาออกเปนสองทางวา 

๑. มีผูบันทึกไวหลังจากสิ้นรัชกาลพอขุนรามคําแหง เน่ืองจากในตอนท่ี 

๒ น้ี เริ่มท่ีวา "เมื่อชั่วพอขุนรามคําแหง... " 

๒. พอขุนรามคําแหงทรงเปนผูรับสั่งใหมีการบันทึกตอ เพ่ือกลาวถึง

เหตุการณในสมัยท่ีพระองคกําลังครองราชย 



ตอนท่ี ๓ ต้ังแตดานที่ ๔ บรรทัดที่ ๑๒ ถึงบรรทัดสุดทาย เปนสวน

สรรเสริญพระเกียรติคุณพอขุนรามคําแหง และอาณาเขตเมืองในคร้ัง

กระโนน เนื้อหาในสวนนี้ เขาใจวาไดบันทึกโดยคนรุนหลัง ซึ่งมี

ระยะเวลาหางจากการบันทึกในตอนที่ ๒ แลวหลายป 



 กษัตริยพระองคท่ี ๓ แหงกรุงสุโขทัย 

ครองราชยเมื่อ พ.ศ. ๑๘๒๒ เปนพระราชโอรส

ของพอขุนศรอิีนทราทิตยกับพระนางเสือง

สันนิษฐานวาครองราชยสมบัติประมาณ ๒๐ 

ปจึงสวรรคต พ.ศ.๑๘๔๒ โดยครองราชยตอ

จากพระขุนบานเมืองซ่ึงเปนพระเชษฐา

 พระนามรามคาํแหงมาจากพระราชบิดา

พระราชทานใหเมื่อครัง้ทรงกระทํายุทธหัตถี

ชนะขุนสามชนเจาเมืองฉอด ตอนพระชนมายุ 

๑๙ พรรษา



ศิลาจารึกหลักท่ี ๑ หรือศิลาจารึกพอขุน

รามคําแหง เปนหินชนวนสี่เหลี่ยม ยอดมน 

กวางดานละ ๓๕ เซนติเมตร สูง ๑๑๑ 

เซนติเมตร จารึกอักษรไทยสุโขทัยท้ัง ๔ ดาน 

เมื่อประมาณป พ.ศ.๑๘๓๕ ปจจุบันอยูท่ี

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  กรุงเทพมหานคร









 พ.ศ. ๒๓๗๖ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ขณะทรงดํารงพระ

อิสริยยศเปนเจาฟามงกุฎฯ และผนวชอยูที่วัดราชาธิวาส ทรงนําศิลาจารึก

จากพระราชวังเกา กรุงสุโขทัยมายังกรุงเทพฯ พรอมพระแทนมนังศิลา

บาตรมาไวที่วัดราชาธิวาสเปนแหงแรกและทรงอาน

 เซอรจอหน เบาริง ชาวอังกฤษ พิมพตัวอยางจารึกพรอมทั้งลายพระหัตถ

คําแปลและพระบรมราชาธิบายเปนภาษาอังกฤษ ตอมา พ.ศ. ๒๔๐๘ 

 บัสเตียน ชาวเยอรมันพิมพคําแปลจารึกนี้เผยแพรที่กรุงเบอรลิน

 บุตรชายของหมอบรัดเลย ชาวอเมริกันไดศึกษาคนควาเพิ่มเติมและนําไป

แสดงปาฐกถา 

 ยอรช เซเดส ขณะดํารงตําแหนงบรรณารักษใหญพอพระสมุดวชิรญาณ

ไดตรวจสอบจารึก ทําคําอาน และแปลเปนภาษาฝร่ังเศส



 พ.ศ. ๒๔๖๗ หอพระสมุดวชิรญาณจัดพิมพเปนภาษาไทยคร้ังแรก 

รวมอยูในประชุมจารึกภาคที่ ๑

 พ.ศ.๒๕๒๑ ศาสตราจารยฉ่ํา ทองคําวรรณ ไดแกไขเพิ่มเติมคําอานเดิม

บางคํา

 คณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพเอกสารทางประวัติศาสตรไดต้ัง

อนุกรรมการชุดหนึ่งข้ึนเพื่ออานและตรวจสอบจารึกและจัดพิมพข้ึนใหม

 ราชบัณฑิตจัดทําพจนานุกรมศัพทวรรณคดีไทยสมัยสุโขทัย สําเร็จในป 

พ.ศ. ๒๕๓๖



 ลักษณะการแตง  

◦ แตงเปนความเรียงรอยแกวแตบางตอนมีสัมผัส

 จุดมุงหมายการแตง

◦ เพื่อบันทึกเหตุการณสําคัญของกรุงสุโขทัย ความอุดมสมบูรณ ความ

รมเย็นเปนสุขของประเทศและอาณาเขตของบานเมืองในเวลานั้น



 เน้ือหา ขอความจารึกแบงออกเปน ๓ ตอน

ตอนที่ ๑ ดานที่ ๑ บรรทัดที่ ๑-๑๘ เปนอัตชีวประวัติของ

พอขุนรามคําแหงมหาราชกลาวถึงพระราชบิดาและราชตระกูล 

ตอดวยพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติตอพระราชบิดา พระเชษฐา

และการเสด็จข้ึนครองราชย ขอความตอนนี้คงเปนถอยคําของ

พอขุนรามคําแหงมหาราชเพราะทรงใชสรรพนามแทนพระองควา กู



ตอนที่ ๒ ดานที่ ๑ บรรทัดที่ ๑๘ จนถึงดานที่ ๔ บรรทัดที่ ๑๑ เนื้อหา

ในตอนนี้ผูแตงเปนบุคคลอื่นมิใชพอขุนรามคําแหงมหาราช  กลาว

พรรณนาสภาพความเปนไปในกรุงสุโขทัย เหตุการณ ขนบธรรมเนียม 

ประเพณี ความเปนอยู กฎหมาย การนับถือศาสนา การสรางงานทั้ง

สถาปตยกรรมและศิลปกรรม การประดิษฐตัวอักษรไทย

ตอนที่ ๓ ดานที่ ๔ บรรทัดที่ ๑๒ จนถึงบรรทัดที่ ๒๗ เปนคําสดุดี

พระเกียรติของพอขุนรามคําแหงมหาราชในการปกครองบานเมืองและ

กลาวถึงอาณาเขตของกรุงสุโขทัย





ศิลาจารึกดานที่ ๒



ศิลาจารึกดานที่ ๓



ศิลาจารึกดาน ๔



๑. สภาพบานเมืองและความเปนอยูของประชาชน เชน

"เม่ือชั่วพอขุนรามคําแหง เมืองสุโขทัยนี้ดี ในนํ้ามีปลา ในนามีขาว

เจาเมืองบเอาจังกอบในไพรลูทาง เพื่อนจูงวัวไปคา ข่ีมาไปขาย ใครจัก

ใครคาชางคา ใครจักใครคามาคา ใครจักใครคาเงินคาทองคา ไพรฟา

หนาใส" 

“ปาพราวก็หลายในเมืองนี้ ปาลางก็หลายในเมืองนี้ หมากมวงก็หลาย

ในเมืองนี้หมากขามก็หลายในเมืองนี้”



๒. พระราชจริยวัตรของพอขุนรามคําแหงมหาราช

“เม่ือชั่วพอกู กูบําเรอแกพอกู กูบําเรอแกแมกู กูไดตัวเนื้อตัวปลา กูเอา
มาแกพอกู กูไดหมากสมหมากหวาน อันใดอันกินอรอยกินดี กูเอามา
แกพอกู กูไปตีหนังวังชางได กูเอามาแกพอกู”

๓. การปกครองแบบพอปกครองลูก

“ในปากประตูมีกด่ิงอันหนึ่งแขวนไวหั้น ไพรฟาหนาปกกลางบานกลาง
เมือง มีถอยมีความ เจ็บทองของใจ มันจักกลาวเถิงเจาเถิงขุนบไร ไป
ลั่นกระด่ิงอันทานแขวนไว พอขุนรามคําแหงเจาเมืองไดยินเรียกเมือ
ถาม สวนความแกมันดวยซื่อ ไพรในเมืองสุโขทัยนี้จึ่งชม”



๔. การสรางพระแทนมนังศิลาบาตร

“๑๒๑๔ ศก ปมะโรง พอขุนรามคําแหงเจาเมืองศรีสัชนาลัยสุโขทัย

ปลูกไมตาลนี้ไดสิบสี่เขา จึ่งใหชางฟนขดารหินต้ังหวางกลางไมตาลนี้ 

วันเดือนดับเดือนออกแปดวัน วันเดือนเต็ม เดือนบางแปดวัน ฝูงปูครู 

เถร มหาเถร ข้ึนนั่งเหนือขดานหินสูตธรรมแกอูบาสกฝูงทวยจําสีล ผิ

ใชวันสูตรธรรมพอขุนรามคําแหงเจาเมืองศรีสัชนาลัยสุโขทัยข้ึนนั่ง

เหนือขดารหิน ใหฝูงลูกเจาขุน ฝูงทวยถือบานถือเมือง”



๕. การประดิษฐอักษรไทย ทรงประดิษฐอักษรไทยเมื่อ พ.ศ.๑๘๒๖

“เมื่อกอนลายสือน้ีบมี ๑๒๐๕ สกปมะแม พอขุนรามคําแหงหาใครใจในใจ แล
ใสลายสืไทน้ีลายสอืน้ีจึ่งมีเพ่ือขุนผูน้ันใสไว”

๖.  การตรากฎหมายและขอบัญญัติตางๆ
- การยกเวนภาษีผานดานผานแดน

- การรับรองกรรมสิทธิใ์นทรพัยสิน

- การกาํหนดใหมรดกตกทอดแกทายาท

- การชวยเหลือดานมนุษยธรรมแกผูอพยพหลบภัยเขามาในราชอาณาจักร

- การคุมครองเชลยศึก

- การกําหนดการยื่นเรื่องราวรองทุกข

- การประชุมปรกึษาราชการแผนดินแบบประชาธิปไตย



๗.  ระบบชลประทาน

“กลางเมืองสุโขทัยนี้ มีน้ําตระพังโพยสีใสกินดี…ด่ังกินน้ําโขงเม่ือแลง”

“เบื้องหัวนอนเมืองสุโขไทนี้ มีกุฎีพิหารปูครูอยู มีสรีดภงส”

๘. การนับถือศาสนา

 “กลางเมืองสุโขทัยนี้มีพิหาร มีพระพุทธรูปทอง มีพระอัฏฐารศ มี
พระพุทธรูป มีพระพุทธรูปอันใหญ มีพระพุทธรูปอันราม มีพิหารอัน
ใหญมีพิหารอันราม มีปูครูนิสัยมุตก มีเถร มีมหาเถรเบื้องตะวันตก 
เมืองสุโขทัยนี้มีอไรญิก พอขุนรามคําแหงกระทําโอยทานแกมหาเถร 
สังฆราชปราชญเรียนจบปฎกไตรหลวกกวาปูครูในเมืองนี้ ทุกคนลุกแต
เมืองศรีธรรมราชมา ในกลางอรัญญิก มีพิหารอันหนึ่งงมนใหญ สูงงาม
แกกม มีพระอัฏฐารศอันหนึ่งลุกยืน เบื้องตะวันออกเมืองสุโขทัยนี้มี
พิหารมีปูครู มีทะเลหลวง มีปาหมากปาพลู มีไรมีนามีถิ่นถาน มีบาน
ใหญบานเล็ก มีปามวงมีปาขาม”



 คุณคาทางอักษรศาสตร

◦ ความเรียงรอยแกว มีความคลองจองกัน

◦ ทําใหทราบลักษณะภาษาไทยสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราช

 คําไทย

 คําบาลี

 คําสันสกฤต 

 คําเขมร

 คุณคาทางประวัติศาสตร

◦ พระราชประวัติศาสตรและพระราชจริยวัตร

◦ การกระทํายุทธหัตถี



 สะทอนสภาพสังคม

◦ สภาพความเปนอยู

◦ ขนบธรรมเนียมประเพณี

◦ การนับถือศาสนาและความเชื่อ

◦ การเลนร่ืนเริง

◦ ศิลปกรรม

◦ การประดิษฐอักษรไทย

 สะทอนสภาพการเมืองการปกครอง

◦ การปกครองแบบพอปกครองลูก

◦ กฎหมายตางๆ



ขอใหโชคดีคะ
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