


ศิลาจารึก หลักที่ ๑

ครูนิสิตสุมิตตา เอื้อกิดาการวิชาภาษาไทย 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2



http://www.virtualmuseum.finearts.go.th/bangkoknationalmuseums/360/siwamok-thai.html
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ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์กล่าวว่า เมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๖ ขณะที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัวทรงผนวชอยู่ และยังไม่ได้เสด็จขึ้นครองราชย์ ได้เสด็จธุดงค์ไปทางเหนือ ได้ทรงพบศิลา

จารึกหลักหนึ่งที่ปราสาทเก่าเมืองสุโขทัย ลักษณะของศิลาจารึกเป็นแท่งศิลารูปสี่เหลี่ยมยอด

แหลมปลายมน สูง ๑ เมตร ๑๑ เซนติเมตร มีถ้อยค าจารึก ๔ ด้าน ด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ มีจารึก

ด้านละ ๓๕ บรรทัด ด้านที่ ๓ และด้านที่ ๔ มีจารึกด้านละ ๒๗ บรรทัด ตัวอักษรที่ใช้จารึกเป็น

อักษรโบราณซึ่งเรียกต่อมาว่าอักษรพ่อขุนรามค าแหง เพราะเชื่อว่าพ่อขุนรามค าแหงมหาราชทรง

ประดิษฐ์ขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๑๘๒๖ เพื่อให้มีความแตกต่างจากอักษรขอมที่ใช้ในเมืองสุโขทัยแต่ก่อน

ศิลาจารึกมีลักษณะอย่างไร
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ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์กล่าวว่า เมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๖ ขณะที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัวทรงผนวชอยู่ และยังไม่ได้เสด็จขึ้นครองราชย์ ได้เสด็จธุดงค์ไปทางเหนือ ได้ทรงพบศิลา

จารึกหลักหนึ่งที่ปราสาทเก่าเมืองสุโขทัย ลักษณะของศิลาจารึกเป็นแท่งศิลารูปสีเ่หลี่ยมยอด

แหลมปลายมน สูง ๑ เมตร ๑๑ เซนติเมตร มีถ้อยค าจารึก ๔ ด้าน ด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ มี

จารึกด้านละ ๓๕ บรรทัด ด้านที่ ๓ และด้านที่ ๔ มีจารึกด้านละ ๒๗ บรรทัด ตัวอักษรที่ใช้จารึก

เป็นอักษรโบราณซึ่งเรียกต่อมาว่าอักษรพ่อขุนรามค าแหง เพราะเชื่อว่าพ่อขุนรามค าแหง

มหาราชทรงประดิษฐ์ขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๑๘๒๖ เพื่อให้มีความแตกต่างจากอักษรขอมที่ใช้ในเมือง

สุโขทัยแต่ก่อน

ศิลาจารึกมีลักษณะอย่างไร
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ตอนที่ ๑ นับตั้งแต่ด้านที่ ๑ บรรทัดที่ ๑ ถึง ๑๘ เป็นพระราชประวัติของพ่อขุนรามค าแหงมหาราช 

ซึ่งใช้สรรพนามบุรุษที่ ๑ แทนพระองค์ว่า “กู” เนื้อความในตอนนี้ ระบุพระนามพระราชบิดา พระ

ราชมารดา พระเชษฐา ต่อด้วยเกียรติประวัติในการรบกับขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดในรัชสมัยของ

พระราชบิดา ครั้นพระราชบิดาสวรรคตแล้วพระองค์ก็ทรงประพฤติปฏิบัติด้วยความจงรักภักดีต่อ

พระเชษฐา คือ พ่อขุนบานเมือง เมื่อพระเชษฐาสวรรคต พระองค์ก็เสด็จขึ้นครองราชย์

ข้อความในศิลาจารึกตอนที่ ๑ 
กล่าวถงึอะไร
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ตอนที่ ๑ นับตั้งแต่ด้านที่ ๑ บรรทัดที่ ๑ ถึง ๑๘ เป็นพระราชประวัติของพ่อขุนรามค าแหง

มหาราช ซึ่งใช้สรรพนามบุรุษที่ ๑ แทนพระองค์ว่า “กู” เนื้อความในตอนนี้ ระบุพระนามพระราช

บิดา พระราชมารดา พระเชษฐา ต่อด้วยเกียรติประวัติในการรบกับขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดใน

รัชสมัยของพระราชบิดา ครั้นพระราชบิดาสวรรคตแล้วพระองค์ก็ทรงประพฤติปฏิบัติด้วยความ

จงรักภักดีต่อพระเชษฐา คือ พ่อขุนบานเมือง เมื่อพระเชษฐาสวรรคต พระองค์ก็เสด็จขึ้น

ครองราชย์

ข้อความในศิลาจารึกตอนที่ ๑ 
กล่าวถงึอะไร
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ตอนที่ ๒ นับตั้งแต่ด้านที่ ๑ บรรทัดที่ ๑๘ ด้านที่ ๒ ทั้งหมด และด้านที่ ๓ ถึงบรรทัดที่ ๑๐ มี

เนื้อความพรรณนาถึงเหตุการณ์บ้านเมืองและความเจริญรุ่งเรืองในรัชสมัยพ่อขุนรามค าแหง

มหาราช กล่าวถึงการค้าเสรี กฎหมายมรดก ระเบียบการฟ้องร้องคดีศาล การร้องทุกข์โดยตรงต่อ

พระเจ้าแผ่นดิน การจัดสาธารณูปโภค สภาพภูมิศาสตร์ของเมืองสุโขทัย ต่อจากนั้นได้บรรยายถึง

วิถีชีวิตของคนไทยในสมัยนั้นที่นิยมท าบุญถือศีลด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนา

ข้อความในศิลาจารึกตอนที่ ๒ 
กล่าวถงึอะไร
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ตอนที่ ๒ นับตั้งแต่ด้านที่ ๑ บรรทัดที่ ๑๘ ด้านที่ ๒ ทั้งหมด และด้านที่ ๓ ถึงบรรทัดที่ ๑๐ มี

เนื้อความพรรณนาถึงเหตุการณ์บ้านเมืองและความเจริญรุ่งเรืองในรัชสมัยพ่อขุนรามค าแหง

มหาราช กล่าวถึงการค้าเสรี กฎหมายมรดก ระเบียบการฟ้องร้องคดีศาล การร้องทุกข์

โดยตรงต่อพระเจ้าแผ่นดิน การจัดสาธารณูปโภค สภาพภูมิศาสตร์ของเมืองสุโขทัย 

ต่อจากนั้นได้บรรยายถึงวิถีชีวิตของคนไทยในสมัยนั้นที่นิยมท าบุญถือศีลด้วยความศรัทธาใน

พระพุทธศาสนา

ข้อความในศิลาจารึกตอนที่ ๒ 
กล่าวถงึอะไร
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ตอนท่ี ๓ นับตั้งแต่ด้านที่ ๓ บรรทัดที่ ๑๐ ถึงด้านที่ ๔ บรรทัดสุดท้าย เนื้อความกล่าวถึงพระราชกรณียกิจ

ที่ส าคัญของพ่อขุนรามค าแหงมหาราชว่า เมื่อ พ.ศ. ๑๘๓๕ พ่อขุนรามค าแหงมหาราชได้โปรดให้ช่างสกัด

หินเป็นพระแท่นชื่อมนังคศิลาบาตรประดิษฐานกลางดงตาล วันธรรมสวนะพระสงฆ์ใช้เป็นธรรมาสน์แสดง

ธรรมแก่ประชาชน ส่วนวันธรรมดา พ่อขุนรามค าแหงมหาราชทรงใช้เป็นบัลลังก์ประทับว่าราชการ 

ต่อจากนั้นกล่าวถึงเหตุการณ์ส าคัญยิ่งทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมไทยคือ พ.ศ. ๑๘๒๖ พ่อขนุรามค าแหง

มหาราชได้ทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยตามแบบที่ใช้จารึกบนหลักศิลานี้ นอกจากนั้นยังบันทึกว่าพระองค์

ทรงมีความเฉลียวฉลาด กล้าหาญ เข้มแข็ง อดทน จนหาใครเปรียบได้ยาก ทรงสามารถปราบปรามข้าศึก

และขยายอาณาเขตได้กว้างขวาง บ้านเมืองมีความอุดมสมบูรณ์ และทรงปกครองประชาชนโดยธรรม

ข้อความในศิลาจารึกตอนที่ ๓ 
กล่าวถงึอะไร
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ตอนท่ี ๓ นับตั้งแต่ด้านที่ ๓ บรรทัดที่ ๑๐ ถึงด้านที่ ๔ บรรทัดสุดท้าย เนื้อความกล่าวถึงพระราชกรณียกิจ

ที่ส าคัญของพ่อขุนรามค าแหงมหาราชว่า เมื่อ พ.ศ. ๑๘๓๕ พ่อขุนรามค าแหงมหาราชได้โปรดให้ช่างสกัด

หินเป็นพระแท่นชื่อมนังคศิลาบาตรประดิษฐานกลางดงตาล วันธรรมสวนะพระสงฆ์ใช้เป็นธรรมาสน์แสดง

ธรรมแก่ประชาชน ส่วนวันธรรมดา พ่อขุนรามค าแหงมหาราชทรงใช้เป็นบัลลังก์ประทับว่าราชการ 

ต่อจากนั้นกล่าวถึงเหตุการณ์ส าคัญยิ่งทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมไทยคือ พ.ศ. ๑๘๒๖ พ่อขนุรามค าแหง

มหาราชได้ทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยตามแบบท่ีใช้จารึกบนหลักศิลานี้ นอกจากนั้นยังบันทึกวา่พระองค์

ทรงมีความเฉลียวฉลาด กล้าหาญ เข้มแข็ง อดทน จนหาใครเปรียบได้ยาก ทรงสามารถปราบปรามข้าศึก

และขยายอาณาเขตได้กว้างขวาง บ้านเมืองมีความอุดมสมบูรณ์ และทรงปกครองประชาชนโดยธรรม

ข้อความในศิลาจารึกตอนที่ ๓ 
กล่าวถงึอะไร



“พ่อกูช่ือศรีอินทราทติย์ แม่กูช่ือนางเสือง พี่กูช่ือบานเมือง
ตูพี่น้องท้องเดียวห้าคน ผู้ชายสามผู้หญิงโสง พี่เผือผู้อ้ายตายจากเผือเตียมแต่ยังเล็ก
เมื่อกูขึ้นใหญ่ได้สิบเก้าเข้า ขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดมาท่เมืองตาก
พ่อกูไปรบขุนสามชน หัวซ้ายขุนสามชนขับมา หัวขวาขุนสามชนเกลื่อนเข้า
ไพร่ฟ้าหน้าใสพ่อกูหนีญญ่ายพายจแจ้น กูบ่หนี
กูขี่ช้างเบกพล กูขับเข้าก่อนพ่อกู กตู่อช้างด้วยขุนสามชน
ตนกพูุ่งช้างขุนสามชนตัวชื่อมาสเมืองแพ้ ขุนสามชนพ่ายหนี
พ่อกูจึ่งขึ้นชื่อกูชื่อพระรามค าแหง เพื่อกูพุ่งช้างขุนสามชน
เมื่อชั่วพ่อกู กบู าเรอแก่พ่อกู กูบ าเรอแก่แม่กู
กูไดต้ัวเนื้อตัวปลา กูเอามาแก่พ่อกู
กูไดห้มากส้มหมากหวานอันใดกินอร่อยกินดี กูเอามาแก่พ่อกู
กูไปตีหนังวังช้างได้ กูเอามาแก่พ่อกู
กูไปท่บ้านท่เมืองได้ช้างได้งวง ได้ปั่วได้นาง ไดเ้งือนได้ทอง กูเอามาเวนแก่พ่อกู
พ่อกูตายยังพี่กู กูพร่ าบ าเรอแก่พี่กูดั่งบ าเรอแก่พ่อกู
พี่กูตายจึ่งได้เมืองแก่กทูั้งกลม”

ค าอ่านศิลาจารึกพ่อขุนรามค าแหง

เขียนค าศัพท์สีเขียวหรือสีฟ้า
ที่ไม่ทราบความหมาย

10 ค า ลงในสมุด

3 นาที



บานเมือง ตู โสง เผือ

ผู้อ้าย เตียมแต่ ขึ้นใหญ่ ท่

หัวซ้าย หัวขวา เกลื่อนเข้า ไพรฟ่้าหน้าใส หนีญญ่ายพายจแจ้น 

ต่อช้าง ตนกู พุ่ง แพ้

พ่าย ขึ้นชื่อ เพื่อ เมื่อชั่ว

บ าเรอ ตัวเนื้อตัวปลา หมากส้ม หมากหวาน

ตีหนังวังช้าง ได้ช้างได้งวง ได้ปั่วได้นาง เงือน

เวน ยังพี่กู ทั้งกลม

ค าศัพท์

เขียนค าศัพท์สีเขียวหรือสีฟ้า
ที่ไม่ทราบความหมาย

10 ค า ลงในสมุด

3 นาที



พ่อกูช่ือศรีอนิทราทติย์ แม่กูช่ือนางเสือง พ่ีกูช่ือบานเมือง
ตูพี่น้องท้องเดียวห้าคน ผู้ชายสามผู้หญิงโสง พีเ่ผือผู้อ้ายตายจากเผือเตียมแต่ยังเล็ก

1

พระนามพระเชษฐา
ของพอ่ขนุรามค าแหง

เรา
(เฉพาะผู้พดู)

สอง เรา ๒ คน คนโต
(ลกูคนท่ี ๑)

ตัง้แต่

บานเมือง ตู โสง เผือ ผู้ อ้าย เตียมแต่



เมื่อกขูึ้นใหญไ่ด้สิบเก้าเข้า ขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดมาท่เมืองตาก
พ่อกูไปรบขุนสามชน หัวซ้ายขุนสามชนขับมา หัวขวาขุนสามชนเกลื่อนเข้า

2

เติบโต มีอายุ ตี ปีกซ้าย ปีกขวา เคลื่อนพลเข้า

ขึน้ใหญ่ ท่ หวัซ้าย หวัขวา เกลื่อนเข้า



ไพร่ฟ้าหน้าใสพ่อกหูนีญญ่ายพายจแจ้น กูบ่หนี
กูขี่ช้างเบกพล กูขับเข้าก่อนพ่อกู กตู่อช้างด้วยขุนสามชน

3

ไพร่พล หนีอย่างชลุมนุ ชนช้าง

ไพร่ฟา้หน้าใส หนีญญ่ายพายจแจ้น ตอ่ช้าง



ตนกพูุ่งช้างขุนสามชนตัวชื่อมาสเมืองแพ้ ขุนสามชนพ่ายหนี
พ่อกูจึ่งขึ้นชื่อกูชื่อพระรามค าแหง เพื่อกูพุ่งช้างขุนสามชน

4

ตวักู รบ ในความหมายเดิม
แปลวา่ ชนะ

แพ้ ตัง้ช่ือ เพราะ

ตนกู พุง่ แพ้ พา่ย ขึน้ช่ือ เพ่ือ



เมื่อชั่วพ่อกู กบู าเรอแก่พ่อกู กูบ าเรอแก่แม่กู
กูไดต้ัวเนื้อตัวปลา กูเอามาแก่พ่อกู
กูไดห้มากส้มหมากหวานอันใดกินอร่อยกินดี กูเอามาแก่พ่อกู
กูไปตีหนังวังช้างได้ กูเอามาแก่พ่อกู

5

ในสมยั รับใช้
สตัว์บก
สตัว์น า้

ผลไม้
รสเปรีย้ว

ผลไม้
รสหวาน

คล้องช้าง

เม่ือชัว่ บ าเรอ ตวัเนือ้ตวัปลา หมากส้ม หมากหวาน ตีหนงัวงัช้าง



กูไปท่บ้านท่เมืองได้ช้างได้งวง ได้ปั่วได้นาง ได้เงือนได้ทอง กูเอามาเวนแก่พ่อกู
พ่อกูตายยังพี่กู กูพร่ าบ าเรอแก่พี่กูดั่งบ าเรอแก่พ่อกู
พี่กูตายจึ่งได้เมืองแก่กูทั้งกลม

6

ได้ช้าง ได้บริวาร
ชายหญิง

เงิน
มอบ 
ถวาย

พี่กยูงัมี
ชีวิตอยู่

ทัง้สิน้

ได้ช้างได้งวง ได้ป่ัวได้นาง เงือน เวน ยงัพีกู่ ทัง้กลม


