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ศิลาจารึกหลกัที่ 1 



ศิลาจารึกหลกัที่ 1 
ประวตัิ :

- เม่ือปี พ.ศ. 2376 พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเม่ือคร้ังทรงผนวชได้
เสดจ็ธุดงคไ์ปจนถึงเมืองสุโขทยั ไดท้อดพระเนตรเห็นศิลาจารึกบริเวณเนิน
ปราสาทพระราชวงัสุโขทยัเก่า 

- ทรงน าลงมาไว ้ ณ  วดัราชาธิวาส ท่ีประทบัของพระองคใ์นขณะนั้น     
- ทรงพยายามอ่านศิลาจารึกหลกัท่ี 1 ดว้ยพระองคเ์องนานหลายปี แต่กย็งัไม่

สามารถตีความไดท้ั้งหมด  จึงมีนกัปราชญอ่ื์นๆ พยายามอ่านและตีความต่างๆ กนั
อีกหลายคน 



ศิลาจารึกหลกัที่ 1 

จุดมุ่งหมาย: เพื่อบนัทึกเหตุการณ์และความรุ่งเรืองในสมยัสุโขทยั
ลกัษณะและขนาด:

- เป็นรูปทรงส่ีเหล่ียมดา้นเท่า 
- สูง 1.11 เมตร มีค าจารึกครบทั้งส่ีดา้น 
- ดา้นท่ี 1 และ 2 มีความยาวดา้นละ 35 บรรทดั 
- ดา้นท่ี 3 และ 4 มีความยาวดา้นละ 27 บรรทดั 
- รวมเป็น 124 บรรทดั



ลกัษณะค าประพนัธ์ : ร้อยแกว้
ภาษาและอกัษร (แต่งเป็นร้อยแก้ว)

• ภาษาไทย

- ค าโดด เช่น หมาก  รอบ  หลาย 
- ค าคู่ เช่น  หมอนนัง่หมอนนอน,  ป่าหมากป่าพลู,  

กลางบา้นกลางเมือง,   มีถอ้ยมีความ,  ไดเ้งินไดท้อง
- นิยมใช้เสียงสัมผสัเป็นจังหวะ เช่น 

ในน ้ามีปลา ในนามีขา้ว ,  ไหวดี้พลีถูก,   มีเมืองกวา้งชา้งหลาย



ภาษาและอกัษร (แต่งเป็นร้อยแก้ว)

• ค าต่างชาตปิะปนบ้าง เช่น 
- ค าขอม เช่น โอยทาน  บ าเรอ  (ปรนนิบติั) พนม (พุม่) จกอบ (ภาษีผา่นด่าน)
- ค าบาลสัีนสกฤต เช่น  ศีล  พรรษา  ศรัทธา  พิณ



ผู้แต่ง : นกัปราชญท์างโบราณคดีสนันิษฐานวา่
ข้อความตอนแรกตั้งแต่บรรทัดที่ 1 ถึงบรรทัดที่ 18 คือ พ่อขุนรามค าแหง

มหาราช เพราะกล่าวถึง
- ประวติัของพอ่ขนุรามค าแหง
-ใ ชค้  าแทนช่ือวา่ “ก”ู



ผู้แต่ง : นกัปราชญท์างโบราณคดีสนันิษฐานวา่
ข้อความตั้งแต่บรรทัดที่ 19 จนจบถึงด้านที่ 4 คนอ่ืนเป็นผู้แต่งเพราะ

กล่าวถึง 
- พระราชกรณียกิจท่ีส าคญั เช่น  การตรากฎหมายการคา้และภาษีอากร   

กฎหมายการจบัจองทรัพยสิ์น 
- ทรงท านุบ ารุงบา้นเมืองทุกดา้น  ดา้นศาสนา  เกษตร  ชลประทาน

- ราชอาณาจกัรสุโขทยักวา้งใหญ่ไพศาล มีเมืองข้ึนหลายเมือง



เน้ือเร่ือง: แบ่งเป็น 3 ตอน
ตอนที่ 1

- เป็นอตัชีวประวติัของผูแ้ต่งซ่ึงแทนผูแ้ต่งวา่ “ก”ู ดงัในประโยคแรกวา่     
“พ่อกช่ืูอศรีอนิทราทิตย์” 

- บอกช่ือผูแ้ต่ง “พ่อกจูึงขึน้ช่ือก ู ช่ือพระรามค าแหง  เม่ือกพูุ่งช้างขุนสามชน” 
- ระบุพระนามพระราชบิดา  พระราชมารดา  พระเชษฐา 
- ต่อดว้ยเกียรติประวติัในการรบกบัขนุสามชนเจา้เมืองฉอด



- คร้ังพระราชบิดาสวรรคตแลว้  พอ่ขนุบานเมืองเสดจ็ข้ึนครองราชย์
พอ่ขนุรามค าแหงกท็รงประพฤติปฏิบติัดว้ยความจงรักภกัดีต่อพระเชษฐา 

- คร้ันเม่ือพระเชษฐาคือพระยาบานเมืองสวรรคตแลว้พระองคก์เ็สดจ็ข้ึน
ครองราชยสื์บสนัติวงศ์



ตอนที่ 2
กล่าวถึงความเป็นอยูข่องประชาชน  ความอุดมสมบูรณ์ของบา้นเมือง จารีต

ประเพณี  การละเล่น  และความเจริญรุ่งเรืองทางศาสนา
ตอนที่ 3

กล่าวถึงการสรรเสริญพอ่ขนุรามค าแหง บอกถึงการขยายอาณาเขต



พระอจันะ วดัศรีชุม เมืองเก่า จ.สุโขทยั

พระอฏัฐารส วดัสะพานหิน เมืองเก่า จ.สุโขทยั



จากการศึกษาตัวบทศิลาจารึกหลกัที่ 1
นักศึกษาเห็นคุณค่าด้านใดบ้าง ?



คุณค่าของศิลาจารึกหลกัที ่1

1. คุณค่าทางภาษา ส านวนภาษานบัวา่กะทดัรัด สละสลวย สั้นๆ กินใจความกวา้ง 
และสร้างจินตนาการใหเ้กิดแก่ผูอ่้าน มีการสร้างสมัผสัและจงัหวะในบางตอน เช่น

ในน า้ มีปลา ในนา มีข้าว (เล่นจงัหวะ) 
คนใดขีช้่างมาหา พาเมืองมาสู่ ช่อยเหนือเฟ้ือกู้ (เล่นสมัผสั)
ใครจกัมกัเล่นเล่น ใครจกัมกัหัวหัว (ใชค้  าซ ้ า)
ป่าพร้าวกห็ลายในเมืองน้ี ป่าลางกห็ลายในเมืองน้ี (ใชค้วามซ ้ า)



คุณค่าของศิลาจารึกหลกัที ่1

2. คุณค่าความรู้ด้านกฎหมาย 

พอ่ขนุรามค าแหงทรงผอ่นคลายความเคร่งครัดทางกฎหมาย 
- ใหเ้สรีภาพทางการคา้ 
- ใหสิ้ทธิท่ีเท่าเทียมทางกฎหมาย 
- ใหสิ้ทธิครอบครองทรัพยสิ์นท่ีหามาได ้ตลอดจนการจบัจองท่ีดินท ากิน 

ใครหกัร้างถางพงเป็นสวนเป็นไร่ไว ้ณ ท่ีใด ท่ีนั้นตกเป็นกรรมสิทธิข ของคนนั้น



• เสรีทางการค้า

ในน ้ามีปลา ในนามีขา้ว เจา้เมืองบ่เอาจกอบในไพร่ลูทาง
เพ่ือนจูงววัไปคา้  ข่ีมา้ไปขาย   ใครจกัใคร่คา้ชา้งคา้  ใครจกัใคร่คา้มา้คา้ 
ใครจกัใคร่คา้เงือนคา้ทองคา้

จกอบ

ลูทาง = ว.ลูท่าง

ภาษีผ่านด่าน

สะดวกสบาย



• กฎหมายมรดก

“ไพร่ฟ้าหนา้ใส ลูกเจา้ลูกขนุผูใ้ดแลล้ม้ตายหายกว่า เหยา้เรือน พ่อเช้ือเส้ือค า

มนั ชา้งขอ ลูกเมีย เยยีขา้ว ไพร่ฟ้าขา้ไท ป่าหมากป่าพลู พอ่เช้ือมนัไวแ้ก่มนัส้ิน”

กว่า

พ่อเช้ือเส้ือค า พ่อผู้ให้ก าเนิด, พ่อที่ล่วงลบัไปแล้ว

ไป



• สิทธิการฟ้องร้องคดี

“ไพร่ฟ้าลูกเจา้ลูกขนุ  ผแิลผดิแผกแสกว้างกนั 
สวนดูแท้แล้  จงึแล่งความแก่ขาด้วยซ่ือ   

บ่เข้าผู้ลกัมกัผู้ซ่อน  เห็นขา้วท่านบ่ใคร่พีน เห็นสินท่านบ่ใคร่เดือด”

ผดิแผกแสกว้างกนั

สวนดูแท้แล้

จึงแล่งความแก่ขาด้วยซ่ือ 

บ่เข้าผู้ลกัมกัผู้ซ่อน 

ผดิใจแตกแยก  เป็นความกนั

สอบสวนดูแน่แล้ว

ตดัสินความทั้งสองฝ่ายโดยยุตธิรรม

ไม่เข้ากบัผู้ร้ายลกัทรัพย์, ไม่เห็นแก่ผู้รับของโจร



คุณค่าของศิลาจารึกหลกัที ่1

3. ด้านการปกครอง  ท าใหท้ราบวา่กษตัริยสุ์โขทยัลดการใชอ้  านาจสิทธิข ขาด
แต่ทรงยดึ “ธรรม” ในการปกครอง และปกครองในลกัษณะพ่อปกครองลกู



คุณค่าของศิลาจารึกหลกัที ่1

4. ด้านวฒันธรรมทางศาสนาและความเช่ือ

- ลกัษณะอุปนิสยัใจคอของคนทุกชนชั้นในสงัคม มีลกัษณะเหมือนกนั 
คือ  “มักทาน  มักทรงศีล มักโอยทาน” และ “ทรงศีลเม่ือพรรษาทุกคน” 



4. ด้านวฒันธรรมทางศาสนาและความเช่ือ
- ประเพณีทางศาสนาท่ีส าคญัหลายอยา่ง เช่น 
ประเพณีการท าบุญไหวพ้ระ 
การรักษาศีลระหวา่งพรรษา 
การทอดกฐินเม่ือออกพรรษา งานฉลองกฐินเป็นงานร่ืนเริงประจ าปีของ

ประชาชน
- พธีิประจ าเมืองหรือประเพณีหลวงคือ การบูชาพระขพงุผ ีซ่ึงคุม้ครองปก

ปักรักษาบา้นเมืองใหอ้ยูเ่ยน็เป็นสุข
- ความเจริญรุ่งเรืองทางพระพทุธศาสนา เห็นไดจ้ากการสร้างศาสนสถาน 

เช่น โบสถ ์วหิาร เจดีย ์พระพทุธรูป วดัอรัญญิก



เสริมความรู้ศิลาจารึกด้านที ่3

• เน้ือความตอนน้ีกล่าวถึงพระราชกรณียกิจท่ีส าคญัยิง่ของพอ่ขนุรามค าแหง
มหาราชวา่

• เม่ือ พ.ศ.1835 พอ่ขนุรามค าแหงไดโ้ปรดใหช่้างสกดัหินเป็นพระแท่น
ช่ือมนังคศิลาบาตรเพื่อประดิษฐานกลางดงตาลท่ีทรงปลูกไวน้านถึง 14 ปี 

• วนัพระธรรมสวนะพระสงฆข้ึ์นนัง่พระแท่นเพ่ือแสดงธรรมแก่ประชาชน 
• วนัธรรมดาพอ่ขนุรามค าแหงประทบัต่างบลัลงักว์า่ราชการ



เสริมความรู้ศิลาจารึกด้านที ่3

• นอกจากน้ี ทุกวนัพระเสดจ็ทรงชา้งไปสกัการะพระ ณ วดัอรัญญิก 
• ขอ้ความต่อจากตอนน้ีกล่าวถึงศิลาจารึกท่ีทรงสร้างข้ึน โปรดใหน้ าไปไวใ้น
ท่ีต่าง ๆ คือท่ีเมืองเชลียง ณ วดัพระศรีรัตนธาตุ จารึกอนัหน่ึงไวใ้นถ า้
พระราม อีกอนัหน่ึงไวใ้นถ า้รัตนธาร 

• ในกลางป่าตาลทรงสร้างศาลาสองหลงัช่ือศาลาพระมาสและพทุธศาลา



• ศาลา เม่ือ พ.ศ.1828 มีชาวไทยต่างเมืองและลาว และผูท่ี้อยูแ่ถบแม่น ้าอู
แม่น ้าโขงมาข้ึนอยูภ่ายใตพ้ระบรมโพธิสมภารเป็นเมืองข้ึน  

• จึงโปรดใหข้ดุพระบรมสาริกธาตุเพื่อใหป้ระชาชนสกัการบูชาแลว้น าลง
ฝังไวก้ลางเมืองศรีสชันาลยัทรงสร้างเจดียค์รอบ (คือเจดียว์ดัชา้งลอ้มใน
ปัจจุบนั) 

• ใชเ้วลาสร้างเจดียน์านถึง 6 ปี ก่อก าแพงหินลอ้มใชเ้วลา 3 ปี

เสริมความรู้ศิลาจารึกด้านที ่4



• ขอ้ความต่อจากน้ีกล่าวถึงเหตุการณ์ส าคญัยิง่ทางประวติัศาสตร์วฒันธรรม
ไทย นัน่คือ พ.ศ.1826 พ่อขุนรามค าแหงได้ทรงประดษิฐ์ตวัอกัษรไทย
ตามท่ีใชจ้ารึกบนหลกัศิลาน้ี

• ทรงเป็นผูส้อนธรรมแก่ประชาชนทั้งหลายในเมืองไทย 
• พอ่ขนุรามค าแหงทรงมีความรู้ เฉลียวฉลาด กลา้หาญ เขม้แขง็อดทนจนหา
ใครเปรียบไดย้าก 

• ทรงสามารถปราบปรามขา้ศึกและขยายอาณาเขตไดก้วา้งขวาง

เสริมความรู้ศิลาจารึกด้านที ่4



• เขตแดนทางทิศตะวนัออกทรงปราบไดเ้มืองจนฝ่ังโขงไปยงัเวยีงจนัทน์ 
เวียงค า 

• ทางทิศใตไ้ดเ้มืองคนที ตลอดจนถึงสุพรรณภูมิ นครศรีธรรมราชจดยงั
ทะเลอ่าวไทย 

• ทิศตะวนัตกไดจ้นถึงเมืองหงสาวดีจดอ่าวเบงกอล
• เขตแดนทางทิศเหนือปราบไดเ้มืองแพร่ น่าน จนขา้มฝ่ังโขงไปยงัหลวง
พระบาง

• พอ่ขนุรามค าแหงทรงปกครองประชาชนโดยธรรม

เสริมความรู้ศิลาจารึกด้านที ่4



สุภาษติพระร่วง

• สุภาษิตพระร่วงเป็นการรวบรวมค าสอนของกษตัริยสุ์โขทยั “พระร่วง” ท่ี
ทรงสัง่สอนประชาชนใหท้ าความดี มีความประพฤติถูกตอ้งเหมาะสม

• ถือเป็นวรรณกรรมประเภทค าสอน 
• สุภาษิตพระร่วงเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ “บัญญัติพระร่วง” 

• พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วัโปรดฯ ใหน้ าขอ้ความมาจารึกบน
แผน่ศิลาแลว้ฝังไวท่ี้ผนงัวหิารดา้นในทางทิศเหนือหนา้มหาเจดียใ์นวดั
พระเชตุพนวิมลมงัคลาราม (วดัโพธิข )



สุภาษติพระร่วง

ผู้แต่ง:

• พระวรเวทย์พสิิฐ สนันิษฐานวา่ พระร่วงเจา้ของสุภาษิตน่าจะเป็น          
พ่อขุนรามค าแหงมหาราช ทั้งน้ีโดยพิจารณาจากบุคลิกลกัษณะของ
พระองคซ่ึ์งทรงเป็นปราชญ ์ รู้ธรรม  และสัง่สอนประชาชน

• พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสนันิษฐานวา่ สุภาษิต    
พระร่วงได้เร่ิมถูกเกบ็รวบรวมขึน้ในสมยัพ่อขุนรามค าแหง  คงมผู้ีแต่ง
หลายคนและไม่แล้วเสร็จในคราวเดยีวกนั 



• นายธนิต อยู่โพธ์ิ  เม่ือคร้ังด ารงต าแหน่งอธิบดีกรมศิลปากร ไดเ้ขียนค าอธิบาย 
ไวใ้นค าน าหนงัสือ เร่ืองสุภาษิตพระร่วง ฉบบัพิมพเ์ป็นท่ีระลึกในวนัสถาปนา
กรมศิลปากร พ.ศ. 2505 วา่

“สุภาษิตพระร่วง เรียกกนัอีกอยา่งหน่ึงวา่ “บญัญติัพระร่วง” ฉบบัท่ี
ตีพิมพไ์วใ้นสมุดเล่มน้ีคดัจาก “ประชุมจารึกวดัพระเชตุพน เล่ม 2” สงัเกตจาก
ขอ้ความและถอ้ยค าเห็นไดว้า่ เป็นภาษิตไทยแท ้ๆ ใชถ้อ้ยค าอยา่งพ้ืนๆ ยงั    
ไม่มีภาษิตต่างประเทศเขา้มาแทรกแซงปะปน และดูเหมือนยงัไม่มีอิทธิพล

สุภาษติพระร่วง



จากภาษิตแบบอินเดีย เช่น จากคมัภีร์โลกนิติและพระธรรมบท เป็นตน้ เขา้
ครอบง า  แสดงวา่เป็นภาษาไทยเก่าแก่ท่ีติดปากคนไทยสืบมา  และมากลาย
รูปไปตามลกัษณะของกวนิีพนธ์แบบต่างๆ แทรกอยูใ่นวรรณคดีไทยในกาล
ต่อมา  และถา้พิจารณาตามรูปของวลี จะเห็นไดว้า่คลา้ยคลึงใกลเ้คียงกบัใน
จารึกหลกัท่ี 1 เรียกวา่ จารึกพอ่ขนุรามค าแหง จึงอาจเป็นได้ว่า สุภาษติ    
พระร่วงหรือบัญญัติพระร่วงนี ้เดมิเป็นพระบรมราโชวาท ซ่ึงพระร่วงเจ้า 
พ่อขุนรามค าแหงทรงแสดงส่ังสอนประชาชนชาวไทย...จึงน่าคดิว่าพระบรม
ราโชวาทเหล่าน้ันกระมงั ทีต่่อมามผู้ีแก้ไขแต่งเตมิแต่น้อยเพ่ือให้เข้าแบบ   
กวนิีพนธ์ แล้วมากลายเป็นสุภาษติพระร่วงหรือบัญญตัพิระร่วง...”



สุภาษติพระร่วง

ผู้แต่ง:

• นายฉนัทิชย์ กระแสสินธ์ุ สนันิษฐานวา่ สุภาษติพระร่วงน่าจะแต่งในสมัย
พระยาลไิท เพราะเป็นระยะเวลาท่ีบา้นเมืองเจริญรุ่งเรือง ไม่มีศึกศตัรู

• จากขอ้สนันิษฐานดงักล่าวสรุปไดว้า่ ผู้แต่งสุภาษติพระร่วง ยงัไม่สามารถ
ยุตไิด้



สุภาษติพระร่วง

ลกัษณะค าประพนัธ์:
แต่งเป็นร่ายสุภาพตลอดทั้งเร่ือง จบลงดว้ยโคลงสองสุภาพ และโคลง

กระทู้
เร่ิมต้น (ร่าย)

ปางสมเดจ็พระร่วงเจา้ เฝ้าแผน่ภพสุโขทยั
มลกัเห็นในอนาคต จึงผายพจนประภาษ
เป็นอนุสาสนกถา สอนคณานรชน



ลกัษณะค าประพนัธ์:
ตอนจบ (โคลงสอง)

โดยอรรถอนัถ่องถ้วน  แถลงเลศเหตุเลือกล้วน
เลศิอ้างทางธรรม แลนา
(โคลงกระทู้)
บณั เจิดจ าแนกแจง้ พิสดาร ความเอย
ฑิต ยบุลบรรหาร เหตุได้
พระ ป่ินนคราสถาน อุดรสุข  ไทยนา
ร่วง ราชนามน้ีได้ กล่าวถอ้ยค าสอน



สุภาษติพระร่วง

ภาษา:

• ลีลาภาษาในวรรณกรรมน้ีมีลกัษณะหลากหลาย 
- บางคร้ังเป็นลีลาแบบเก่าสมยัสุโขทยั 
- บางคร้ังดูเหมือนมีผูแ้ต่งเติมจากตน้ฉบบัเดิมบา้ง 

• ถอ้ยค าท่ีใชเ้ป็นค าโดดส่วนมาก



คุณค่าของสุภาษติพระร่วง

สุภาษิตพระร่วงใหห้ลกัค าสอนท่ีกวา้งขวางครอบคลุมหลกัการประพฤติ
ปฏิบติัในดา้นต่างๆ เพ่ือใหค้นในสงัคมอยูร่่วมกนัอยา่งเป็นสุข เช่น 
ตวัอย่างค าสอนเร่ืองการผูกไมตรี

“ตนเป็นไท อย่าคบทาส”   “คนพาลอย่าพาลผดิ อย่าผูกมติรไมตรี”     

“คนข าอย่าร่วมรัก” (คนท่ีมีลบัลมคมในหรือคนหลกัลอย)
“อย่าผูกมติรคนจร” (คนแปลกหนา้ คนท่ีไม่มีอยูเ่ป็นหลกัแหล่ง)



ตัวอย่างการสอนเร่ืองการวางตัวในสังคม

การวางตวักบัญาติ: “พงึยงัเผ่ือต่อญาติ” หมายความวา่

การปฏิบติัตวัต่อผูท่ี้ต  ่ากวา่: “ข้าคนไพร่ อย่าไฟฟุน” หมายความวา่ 

การปฏิบติัตนต่อผูใ้หญ่ : “อย่าน่ังชิดผู้ใหญ่” “จงนบนอบผู้ใหญ่”

“อย่าขดัแขง็ผู้ใหญ่”     

ให้รักโอบอ้อมอารีช่วยเหลือเกือ้กลูญาติ

อย่าแสดงอารมณ์โกรธขึง้คนรับใช้ 

คุณค่าของสุภาษติพระร่วง



ตวัอย่างค าสอนให้รู้จกัรักษาตวัให้พ้นภยัอนัตราย

“ที่มีภยัพงึหลกี ปลกีตนไปโดยด่วน” หมายความวา่  ท่ีใดมีภยัอนัตราย
ไม่ปลอดภยักใ็หห้ลีกหนีไป 

“อย่าริร่านแก่ความ” หมายความวา่ อยา่เป็นผูก่้อคดีความข้ึน
ตัวอย่างค าสอนให้รอบคอบ

“อย่ามวัเมาเนืองนิจ  คดิตรองตรึกทุกเม่ือ” สอนใหร้อบคอบระมดัระวงั
“ท าร้ัวเรือกไว้กบัตน” สร้างส่ิงป้องกนัตนใหพ้น้อนัตราย

คุณค่าของสุภาษติพระร่วง


