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ค�ำน�ำ
หนงัสอืชดุ ๗ กษตัรย์ิราชภกัด์ิ นี ้น�ำเสนอพระรำชประวตัแิละพระรำชกรณยีกจิของสมเดจ็

บูรพกษัตริย์แห่งสยำม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ๗ พระองค์ คือ

	 	 	 ๑.	พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช	 	 	
	 	 	 ๒.	สมเด็จพระนเรศวรมหาราช	 	 	
	 	 	 ๓.	สมเด็จพระนารายณ์มหาราช	 	 	
	 	 	 ๔.	สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	 	 	
	 	 	 ๕.	พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
	 	 	 ๖.	พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
	 	 	 ๗.	พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบรมรำชำนุสำวรีย์ของทั้ง ๗ พระองค์ ตั้งอยู่ใน อุทยำนรำชภักดิ์ อ�ำเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเทิดทูนและประกำศเกียรติคุณที่ทรงสร้ำงคุณูปกำรย่ิงใหญ่ต่อประเทศชำติ       
อันน�ำมำสู่ควำมเจริญรุ่งเรืองและเป็นปึกแผ่นของชำติไทยตรำบจนทุกวันนี้

ส�านักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์
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Preface
The Seven Great Kings at Ratchaphak Park Series tells stories of the Seven 

Great Kings of Siam, featuring their Royal Majesties:

 1. King Ram Khamhaeng the Great

 2. King Naresuan the Great

 3. King Narai the Great

 4. King Taksin the Great

 5. King Buddha Yot Fa Chulalok the Great (King Rama I)

 6. King Chomklao Chao Yu Hua (King Mongkut)

 7. King Chula Chomklao Chao Yu Hua (King Chulalongkorn)

The Seven Great Kings monument was built in Ratchaphak Park, Amphoe Huahin, 

Prachuapkhirikhan Province. Ratchaphak Park was created to honor the Great Kings of 

Thailand for they contributed a great deal to prosperity and development of Thailand. 

Satapornbooks
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พระบรมราชานสุาวรีย์

พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

ณ	อทุยานราชภกัดิ์

จังหวดัประจวบครีีขันธ์

พ่อขุนรำมค�ำแหงมหำรำช

พระรำชประวติัพ่อขนุรำมค�ำแหงมหำรำช 

ได้กล่ำวไว้ในหลกัฐำนส�ำคญัคอื ศลิำจำรกึหลกั

ที ่๑ หรอื ศิลำจำรกึพ่อขุนรำมค�ำแหง มีข้อควำม

เริ่มต้นที่รู้จักกันดี คือ 
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พ่อขนุศรอิีนทราทติย์ (พ่อขนุบางกลางหาว) 

พระราชบดิาพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

อนสุาวรีย์นีต้ัง้อยูใ่นอ�าเภอนครไทย	

จังหวดัพษิณโุลก	เช่ือกนัว่าเคยเป็นเมืองบางยาง	

ซ่ึงปกครองโดยพ่อขุนบางกลางหาว

ปฐมกษตัริย์แห่งสุโขทยั	

พ่อกูชื่อศรีอินทราทิตย์ 

แม่กูชื่อนางเสือง 

พี่กูชื่อบานเมือง 

ตูมีพี่น้องท้องเดียวห้าคน 

ผู้ชายสาม ผู้ญีงโสง 

พี่เผือผู้อ้าย ตายจากเผือเตียมแต่ยังเล็ก

พ่อขนุศรอีนิทรำทติย์กบันำงเสอืงมลีกู ๕ คน เป็น

ชำย ๓ คน หญิง ๒ คน ลกูคนโตเสยีชีวิตต้ังแต่ยังเล็ก 

พ่อขนุบำนเมอืง พระเชษฐำองค์ทีส่องได้ครองรำชย์ต่อ

จำกพระรำชบิดำ และเมื่อสิ้นพระชนม์แล้ว พ่อขุน

รำมค�ำแหงมหำรำชจึงได้ครองรำชย์สบืต่อมำ

อธิบายศัพท์

เสือง = แสงสว่ำง

ตู  =  สรรพนำมบุรุษที่ ๑ พหูพจน์ 

  แปลว่ำ พวกข้ำทั้งหลำย

โสง  =  สอง

เผือ  =  สรรพนำมบุรุษที่ ๑ 

  แปลว่ำ พวกข้ำทั้งสอง 

  (หมำยถึง พ่อขุนบำนเมือง

  และพ่อขุนรำมค�ำแหงมหำรำช)

อ้ำย  = ลูกชำยคนที่ ๑ หรือคนหัวปี 

เตียมแต่  =  ตั้งแต่
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King Ram Khamhaeng

King Ram Khamhaeng’s name is 
mentioned in the inscription on the Ram 
Khamhaeng Stele (number one); which 
states:

My father was Si Inthara Thit. 
My mother was Nang Sueang.  
My brother was Ban Mueang.  
My parents had five children—three 

are males, and two are females. 
My eldest brother passed away when I 

was a child.

King Si Inthara Thit and Nang Sueang 
had five children—three were males, and 
two were females. Their first son passed 
away when he was a baby. Their second son 
was Phraya Ban Mueang, who succeeded 
his father as King. After King Ban Mueang 
passed away, Ram Khamhaeng became 
King.

ศลิาจารกึหลกัที ่๑ 

หรอื	จารกึพ่อขนุรามค�าแหง	หลกัหนิทรายแป้ง

เนือ้ละเอยีดสีเ่หลีย่มด้านเท่า	ทรงกระโจม	

พ่อขนุรามค�าแหงมหาราชโปรดเกล้าฯ	ให้จารกึ

เหตกุารณ์ลงเมือ่	พ.ศ.	๑๘๓๕	



7

ภาพพ่อขนุรามค�าแหงมหาราชชนช้างกบัขุนสามชน 

เป็นภาพจ�าหลกับรเิวณฐานพระบรมราชานสุาวรีย์พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช	

ณ	อทุยานประวติัศาสตร์สโุขทยั

พระนำม รามค�าแหง เป็นฐำนันดรศักดิ์ที่
พ่อขุนศรีอินทรำทิตย์พระรำชทำน เพื่อเป็น
บ�ำเหนจ็ควำมชอบทีพ่่อขนุรำมค�ำแหงมหำรำช
ทรงประกอบวีรกรรมช่วยพระรำชบิดำรบชนะ
ขนุสำมชน เจ้ำเมอืงฉอด ตัง้แต่พระชนมำยุ ๑๙ 
พรรษำ มีข้อควำมปรำกฏบนศิลำจำรึกพ่อขุน
รำมค�ำแหง ด้ำนที่ ๑ ดังนี้

กูต่อช้างด้วยขุนสามชน 

ตนกูพุ่งช้างขุนสามชนตัวชื่อ

มาสเมืองแพ้ ขุนสามชนพ่ายหนี 

พ่อกูจึ่งขึ้นชื่อกูชื่อพระรามค�าแหง

เพื่อกูพุ่งช้างขุนสามชน

ความหมายค�าว่า รำมค�ำแหง
ค�ำว่ำ ราม เป็นค�ำไทยแท้ ตรงกับค�ำว่ำ 

ฮำม ภำษำถิ่นอีสำน หมำยถึง ควำมงำม ควำม
รุ่งเรือง

นอกจำกนีค้�ำว่ำ ราม ในค�ำไทยโบรำณยัง
หมำยถึง ปำนกลำง ขนำดกลำง 

ในที่นี้ พ่อขุนรำมค�ำแหงมหำรำชเป็น
ลูกชำยคนกลำง จึงได้นำมว่ำ ราม 

ส่วน ค�าแหง เป็นค�ำวิเศษณ์ หมำยถึง 
กล้ำแข็ง เข้มแข็ง เก่งกล้ำ
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The Meaning of
Ram Khamhaeng

Ram Khamhaeng was a rank of nobility. 

King Si Inthara Thit, King Ram Khamhaeng’s 

father, gave him the name on the occasion that 

he defeated Khun Sam Chon, Ruler of Chot, in 

an elephant duel. 

I pushed my elephant, Mat Muang, 

ahead in front of my father. 

I fought Khun Sam Chon and I won. 

My father; therefore, name me 

Phra Ram Khamhaeng.

‘Ram’ is a Thai word which means beauty 

and prosperity. In the northeastern dialect, it is 

pronounced ‘ham’.

‘Ram’ in the old days also meant ‘middle’.

King Ram Khamhaeng was a middle child, 

so he was named ‘Ram’.

‘Khamhaeng’ is an adjective which means 

brave and strong.
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พ่อขุนผู้มีควำมกตัญญู

อธิบายศัพท์

เมื่อชั่ว = เมื่อครั้ง เมื่อสมัย บ�ำเรอ = ปรนนิบัติ
ตัวเนื้อตัวปลำ = สัตว์บกสัตว์น�้ำ หมำกส้มหมำกหวำน = ผลไม้เปรี้ยว ผลไม้หวำน
ตีหนังวังช้ำง = คล้องช้ำง, จับช้ำง ได้ปั่วได้นำง = ได้ผู้หญิง ได้ผู้ชำย
ท่บ้ำนท่เมือง = ตีบ้ำนตีเมือง เงือน = เงิน
เวน = มอบให้, ถวำย ทั้งกลม = ทั้งหมดทั้งสิ้น

สิง่ประเสรฐิสดุทีพ่่อขุนรำมค�ำแหงมหำรำชยึด
มั่นอย่ำงน่ำยกย่อง คือ ควำมกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ คือ พ่อ แม่ พี่ชำย ดังศิลำจำรึกว่ำ

King Ram Khamhaeng the Great the Thoughtful King

King Ram Khamhaeng the Great was 

honored for His thoughtfulness. He always 

thought of the ones who gave him love and 

care—His parents and His brother.

The Ram Khamhaeng stele states:

When my father was a King, I satisfied 

him. I also satisfied my mother. When I got meat 

or fish, I gave it to my father. When I got 

delicious juicy fruit, I gave it to my father. When 

I went hunting and got elephants, I gave them 

to my father. When I invaded towns, I got many 

things: I got elephants, I got men and women, 

I got money; I gave them all to my father. When 

my father died, I gave what I had to my brother 

like I did to my father. When my brother died, 

I got to rule this town.

เมื่อชั่วพ่อกู กูบ�าเรอแก่พ่อกู กูบ�าเรอแก่แม่กู

กูได้ตัวเนื้อตัวปลา กูเอามาแก่พ่อกู กูได้หมากส้ม หมากหวาน

อันใดอร่อยกินดี กูเอามาแก่พ่อกู กูไปตีหนังวังช้างได้

กูเอามาแก่พ่อกู กูไปท่บ้านท่เมือง ได้ช้างได้งวง

ได้ปั่วได้นาง ได้เงือนได้ทอง กูเอามาเวนแก่พ่อกู

พ่อกูตายยังพี่กู กูพร�่าบ�าเรอแก่พี่กู ดั่งบ�าเรอแก่พ่อกู

พี่กูตายจึ่งได้เมืองแก่กูทั้งกลม


