


ศิลาจารกึหลกัที ่๑ 

ประภสัสร เจียมวงษา (พี่แอน) 



ศิลาจารกึคอือะไร 

◦ ศิลา หมายถงึ หนิ 

◦จารึก หมายถงึ  ก. เขยีนหรอืจารใหเ้ป็นรอยลกึเป็นตวัอกัษรหรอืภาพเป็นตน้บนแผ่นศิลา โลหะ 

หรอืดนิเป็นตน้, โดยปรยิายหมายถงึลกัษณะทีค่ลา้ยคลงึเช่นนัน้ เช่น จารกึไวใ้นดวงใจ, ในบทกลอน

หมายความวา่ เขยีนโดยท ัว่ ๆ ไป ก็ม.ี  

  น. เรยีกศิลาทีจ่ารกึเป็นตวัอกัษรหรอืภาพเป็นตน้ วา่ ศิลาจารกึ, เรยีกส ัน้ ๆ   

วา่ จารกึ เช่น จารกึอโศก จารกึสุโขทยั 

◦ ศิลาจารึก หมายถงึ การบนัทกึเรื่องราวต่าง ๆ หรอืวรรณคดลีงบนแผ่นหนิ 
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ศิลาจารกึคอือะไร 

จารกึพอ่ขนุรามค าแหง จารกึวดัพระยนื จารกึวดัศรชีมุ 
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ความส าคญัของจารกึ 

◦ดา้นภาษา 

◦  ใหค้วามรูด้า้นภาษาศาสตร ์อกัษรศาสตร ์และนิรุตศิาสตร ์(ทีม่าของค า) 

◦ดา้นวรรณคดี 

◦  จารึกเป็นผลงานทีม่คีุณค่าทางวรรณศิลป์  

◦ ใชภ้าษาไพเราะคลอ้งจอง 

◦ดา้นประวตัศิาสตร ์

◦ แสดงวฒันธรรมของชนชาตเิจา้ของจารกึ 

◦ บนัทกึเรื่องราวทางประวตัศิาสตร ์
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ศิลาจารกึหลกัที่ 1 (จารกึพอ่ขุนรามค าแหง) 

◦การคน้พบจารกึพอ่ขนุรามค าแหง 

◦ เมือ่ พ.ศ. 2376 ขณะพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวัทรงผนวชอยู่ 

◦พบศิลาจารกึหลกัหนึ่งทีป่ราสาทเมอืงเก่าสุโขทยั 
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ลกัษณะ 

◦ เป็นแท่งศิลารูปสีเ่หลีย่มยอดแหลมปลายมน 

◦ สูง 1 เมตร 11 เซนตเิมตร 

◦มจีารกึตวัอกัษรท ัง้หมด 4 ดา้น 

◦ ดา้นที ่1 และ 2 ดา้นละ 35 บรรทดั 

◦ ดา้นที ่3 และ 4 ดา้นละ 27 บรรทดั 

◦จารกึดว้ยตวัอกัษรพอ่ขนุรามค าแหง 

◦ เชื่อวา่พ่อขนุรามค าแหงประดษิฐข์ึ้นเมือ่ พ.ศ.1826 

ANNEPPS 



พ่อขนุรามค าแหงมหาราช 

• กษตัรยิพ์ระองคท์ี ่3 แห่งอาณาจกัรสุโขทยั 

• พระโอรสของพ่อขนุศรอีนิทราทติยแ์ละนางเสอืง 
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เน้ือหา : ขอ้ความในศิลาจารกึม ี4 ดา้น แบง่ออกเป็น 3 ตอน 

◦ตอนที ่1 นบัตัง้แต่ดา้นที่ 1 บรรทดัที่ 1-18 

◦พระราชประวตัพิอ่ขนุรามค าแหงมหาราช 

◦ ใชส้รรพนามบรุุษที ่1 “กู” 

◦ ระบพุระนามพระราชบดิา พระราชมารดา พระเชษฐา 

◦ เกียรตปิระวตัขิองพระองค ์

ANNEPPS 



◦ตอนที ่2 นบัตัง้แต่ดา้นที่ 1 บรรทดัที่ 18 ไป

จนถงึ ดา้นที่ 3 บรรทดัที่ 10 

◦กลา่วถงึเหตกุารณบ์า้นเมอืง ความ

เจรญิรุ่งเรอืงในสมยัพอ่ขนุรามค าแหง 

◦กลา่วถงึการคา้ กฎหมาย ระเบยีบการ

ฟ้องรอ้งคด ีการรอ้งทกุขต่์อพระเจา้แผ่นดนิ 

◦บรรยายวถิชีวีติของคนทีศ่รทัธาใน

พระพทุธศาสนา 

เน้ือหา : ขอ้ความในศิลาจารกึม ี4 ดา้น 

แบง่ออกเป็น 3 ตอน 
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◦ตอนที ่3 นบัตัง้แต่ ดา้นที่ 3 บรรทดัที่ 10 ถงึดา้นที่ 4 บรรทดัสุดทา้ย 

◦พระราชกรณียกจิของพอ่ขนุรามค าแหง 

◦พอ่ขนุรามค าแหงโปรดใหช่้างสกดัหนิเป็น “พระแท่นมนงัคศิลาบาตร” 

◦พอ่ขนุรามค าแหงประดษิฐอ์กัษรไทย เมือ่ พ.ศ.1826 

◦กลา่วสรรเสรญิพ่อขนุรามค าแหง 

เน้ือหา : ขอ้ความในศิลาจารกึม ี4 ดา้น แบง่ออกเป็น 3 ตอน 
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จารกึที่เป็นวรรณคดี : ความส าคญัดา้นเน้ือหา 

◦ ผูบ้นัทกึไมว่า่จะเป็นพ่อขนุรามค าแหงหรอืผูใ้ดก็ตามบนัทกึเรื่องราวดว้ยความชื่นชม ภูมใิจ 

“เมือ่กูขึ้นใหญ่ไดส้บิเกา้เขา้ ขนุสามชนเจา้เมอืงฉอดมาท่เมอืงตาก พ่อกูไปรบขนุสามชน 

หวัซา้ยขนุสามชนขบัมา หวัขวาขนุสามชนเกลือ่นเขา้ ไพร่ฟ้าหนา้ใส พ่อกูหนีญญ่ายพายจแจน้” 

(ดา้นที ่๑ บรรทดัที ่๓-๗) 

“กูบห่นี กูขีช่า้งเบกพล กูขบัเขา้ก่อนพ่อกู กูต่อชา้งดว้ยขนุสามชน  

ตนกูพุ่งชา้งขนุสามชนตวัชือ่มาสเมอืงแพ ้ขนุสามชนพ่ายหนี...” 

(ดา้นที ่๑ บรรทดัที ่๗-๙) 
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“เมือ่ช ัว่พ่อกู กูบ  าเรอแก่พ่อกู กูบ  าเรอแก่แมกู่ กูไดต้วัเน้ือตวัปลา กูเอามาแก่พ่อกู  

กูไดห้มากสม้หมากหวานอนัใดกินอร่อยดี กูเอามาแก่พ่อกู” 

(ดา้นที ่๑ บรรทดัที ่๑๐-๑๓) 

 

◦ เป็นลกัษณะอตัชวีประวตั ิเลา่เรื่องของตนเอง 

จารกึที่เป็นวรรณคดี : ความส าคญัดา้นเน้ือหา 
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◦ความรูส้กึของผูบ้นัทกึทีช่ื่นชมพ่อขนุรามค าแหงในฐานะกษตัรยิ ์

“เป็นครูอาจารยส์ ัง่สอนไทยทัง้หลายใหรู้บ้ญุรูธ้รรมแท ้ 

แต่คนอนัมใีนเมอืงไทยดว้ยรูด้ว้ยหลวก  

ดว้ยแกลว้ดว้ยหาญ ดว้ยแคะดว้ยแรง หาคนจกัเสมอมไิด”้ 

(ดา้นที ่๔ บรรทดัที ่๑๒-๑๖) 

จารกึที่เป็นวรรณคดี : ความส าคญัดา้นเน้ือหา 
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◦  ชื่นชมความศรทัธาในพทุธศาสนาของชาวเมอืง 

“คนในเมอืงสโุขทยัมกัทาน มกัทรงศีล มกัโอยทาน” 

(ดา้นที ่๒ บรรทดัที ่๘-๙) 

“ฝูงท่วยมศีรทัธาในพระพทุธศาสนา ทรงศีลเมือ่พรรษาทกุคน” 

(ดา้นที ่๒ บรรทดัที ่๑๒-๑๓) 

จารกึที่เป็นวรรณคดี : ความส าคญัดา้น
เน้ือหา 
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◦  ความปลื้มปิตทิีเ่หน็ชาวเมอืงอยู่ร่มเยน็เป็นสุข บา้นเมอืงอดุมสมบูรณ์ 

 “เมอืงสโุขทยัน้ีดี ในน า้มปีลา ในนามขีา้ว” 

(ดา้นที ่๑ บรรทดัที ่๑๘-๑๙) 

“ไพร่ในเมอืงสโุขทยัน้ีจึง่ชม หมากมว่งก็หลายในเมอืงน้ี หมากขามก็หลายในเมอืงน้ี 

 ใครสรา้งไดไ้วแ้ก่มนั” 

(ดา้นที ่๒ บรรทดัที ่๑-๕) 

จารกึที่เป็นวรรณคดี : ความส าคญัดา้นเน้ือหา 
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จารกึที่เป็นวรรณคดี : ความส าคญัดา้นภาษา 

◦นกัภาษาใชข้อ้มลูจากจารกึพอ่ขนุรามค าแหงเพือ่ศึกษาววิฒันาการของภาษา 

◦การใชค้ าโดด 

◦การใชค้ าซอ้น ค าหลายพยางค ์เช่น ป่าหมากป่าพลู มถีอ้ยมคีวาม  

◦การใชค้ ายมื 

◦ค าขอม เช่น โอยทาน บ าเรอ พนม 

◦ค าบาลสีนัสกฤต เช่น ศีล พรรษา ศรทัธา 
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จารกึที่เป็นวรรณคดี : ความส าคญัดา้นภาษา 

◦ ศึกษาการใชค้ าในอดตีทีต่่างไปจากปจัจบุนั 

“เมือ่ช ัว่พ่อกู กูบ  าเรอแก่พ่อกู กูบ  าเรอแก่แมกู่ กูไดต้วัเน้ือตวัปลา กูเอามาแก่พ่อกู  

กูไดห้มากสม้หมากหวานอนัใดกินอร่อยดี กูเอามาแก่พ่อกู” 

(ดา้นที ่๑ บรรทดัที ่๑๐-๑๓) 

“กูบห่นี กูขีช่า้งเบกพล กูขบัเขา้ก่อนพ่อกู กูต่อชา้งดว้ยขนุสามชน  

ตนกูพุ่งชา้งขนุสามชนตวัชือ่มาสเมอืงแพ ้ขนุสามชนพ่ายหนี...” 

(ดา้นที ่๑ บรรทดัที ่๗-๙) 

 

 

 

 

ANNEPPS 



จารกึที่เป็นวรรณคดี : ความส าคญัดา้นภาษาวรรณศิลป์ 

◦บนัทกึเรื่องราวเป็นรอ้ยแกว้ มสีมัผสัคลอ้งจอง มจีงัหวะ 

 

“ในน า้มปีลา ในนามขีา้ว” 

“เพือ่นจูงววัไปคา้ ขี้มา้ไปขาย” 

“ใครจกัใคร่คา้ชา้งคา้ ใครจกัใคร่คา้มา้คา้ ใครจกัใคร่คา้เงอืนคา้ทองคา้” 

“บ่มชีา้ง บ่มมีา้ บม่ปี ัว่ บ่มนีาง บม่เีงอืน บม่ทีอง” 
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จารกึที่เป็นวรรณคดี : ความส าคญัดา้นภาษาวรรณศิลป์ 

◦  ใชป้ระโยคขนาดส ัน้ อธบิายทลีะส่วน ท าใหเ้กิดโครงสรา้งเดยีวกนัเป็นล  าดบัเรื่องราว 

 

“...กูไดต้วัเน้ือตวัปลา กูเอามาแก่พ่อกู กูไดห้มากสม้หมากหวาน อนัใดกินอร่อยดี กูเอามาแก่พ่อกู 

กูไปตหีนงัวงัชา้งได ้กูเอามาแก่พ่อกู กูไปท่บา้นท่เมอืงไดช้า้งไดง้วง ไดป้ ัว่ไดน้าง ไดเ้งอืนไดท้อง 

กูเอามาเวนแก่พ่อกู...” 

(ดา้นที ่๑ บรรทดัที ่๑๑-๑๖) 
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จารกึที่เป็นวรรณคดี 

◦จารกึพอ่ขนุรามค าแหงมคีวามส าคญัท ัง้ในดา้นเนื้อหาและภาษา 

◦ยงัมกีรณีโตแ้ยง้กนัเรื่องสมยัทีส่รา้งและผูส้รา้ง 

◦สมยัพอ่ขนุรามค าแหง 

◦สมยัพญาลไิท 

◦สมยัรชักาลที ่๔ 
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ศิลาจารึก 

พอ่ขนุรามค าแหง 
ดา้นท่ี ๑ 
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อกัษรที่ใชจ้ารกึ 
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จารกึพอ่ขุนรามค าแหง ตอนที่ ๑ 

๑. พอ่กูชื่อศรอีนิทราทติย ์แมกู่ชื่อนางเสอืง พีกู่ชื่อบานเมอืง 

๒-๓. ตูพีน่อ้งทอ้งเดยีวหา้คน ผูช้ายสาม ผูห้ญงิโสง พีเ่ผอืผูอ้า้ยตายจากเผอืเตยีมแต่ยงัเลก็ 
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จารกึพอ่ขุนรามค าแหง ตอนที่ ๑ 

เมือ่กูขึ้นใหญ่ไดส้บิเกา้เขา้ ขนุสามชนเจา้เมอืงฉอดมาท่เมอืงตาก 

พอ่กูไปรบขนุสามชน หวัซา้ยขนุสามชนขบัมา หวัขวาขนุสามชนเกลือ่นเขา้ 

ไพร่ฟ้าหนา้ใสพอ่กูหนีญญ่ายพายจแจน้ กูบ่หนี 

กูขีช่า้งเบกพล กูขบัเขา้ก่อนพ่อกู กูต่อชา้งดว้ยขนุสามชน 

ตนกูพุง่ชา้งขนุสามชนตวัชื่อมาสเมอืงแพ ้ขนุสามชนพา่ยหนี 

พอ่กูจงึขึ้นชื่อกูชื่อพระรามค าแหง เพือ่กูพุง่ชา้งขนุสามชน 
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จารกึพอ่ขุนรามค าแหง ตอนที่ ๑ 

เมือ่ช ัว่พอ่กู กูบ  าเรอแก่พอ่กู กูบ  าเรอแก่แมกู่ 

กูไดต้วัเนื้อตวัปลา กูเอามาแก่พอ่กู 

กูไดห้มากสม้หมากหวานอนัใดกนิอร่อยด ีกูเอามาแก่พอ่กู 

กูไปตหีนงัวงัชา้งได ้กูเอามาแก่พอ่กู 

กูไปท่บา้นเมอืงไดช้า้งไดง้วง ไดป้ ัว่ไดน้าง ไดเ้งอืนไดท้อง กูเอามาเวนแก่พอ่กู 

พอ่กูตายยงัพีกู่ กูพร า่บ  าเรอแก่พีกู่ด ัง่บ  าเรอแก่พอ่กู 

พีกู่ตายจึ่งไดเ้มอืงแก่กูท ัง้กลม 
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อธิบายค าศพัท ์

ตูพีน่อ้งทอ้งเดยีวหา้คน ผูช้ายสาม ผูห้ญงิโสง พีเ่ผอืผูอ้า้ยตายจากเผอืเตยีมแต่ยงัเลก็ 
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อธิบายค าศพัท ์

เมือ่กูขึ้นใหญ่ไดส้บิเกา้เขา้ ขนุสามชนเจา้เมอืงฉอดมาท่เมอืงตาก 

 

 

พอ่กูไปรบขนุสามชน หวัซา้ยขนุสามชนขบัมา หวัขวาขนุสามชนเกลือ่นเขา้ 
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อธิบายค าศพัท ์

ไพร่ฟ้าหนา้ใสพอ่กูหนีญญ่ายพายจแจน้ กูบ่หนี 

 

 

 

กูขีช่า้งเบกพล กูขบัเขา้ก่อนพ่อกู กูต่อชา้งดว้ยขนุสามชน 
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อธิบายค าศพัท ์

ตนกูพุง่ชา้งขนุสามชนตวัชื่อมาสเมอืงแพ ้ขนุสามชนพา่ยหนี 

 

 

 

พอ่กูจงึขึ้นชื่อกูชื่อพระรามค าแหง เพือ่กูพุง่ชา้งขนุสามชน 

 

ANNEPPS 



อธิบายค าศพัท ์

เมือ่ช ัว่พอ่กู กูบ  าเรอแก่พอ่กู กูบ  าเรอแก่แมกู่ 

 

 

กูไดต้วัเนื้อตวัปลา กูเอามาแก่พอ่กู 

 

ANNEPPS 



อธิบายค าศพัท ์

กูไดห้มากสม้หมากหวานอนัใดกนิอร่อยด ีกูเอามาแก่พอ่กู 

 

 

กูไปตหีนงัวงัชา้งได ้กูเอามาแก่พอ่กู 

 

ANNEPPS 



อธิบายค าศพัท ์

กูไปท่บา้นเมอืงไดช้า้งไดง้วง ไดป้ ัว่ไดน้าง ไดเ้งอืนไดท้อง กูเอามาเวนแก่พอ่กู 

 

ANNEPPS 



อธิบายค าศพัท ์

พอ่กูตายยงัพีกู่ กูพร า่บ  าเรอแก่พีกู่ด ัง่บ  าเรอแก่พอ่กู 

 

 

พีกู่ตายจึ่งไดเ้มอืงแก่กูท ัง้กลม 

 

ANNEPPS 




