
พอขุนราม คำแหง มหาราช      ผูสรางชาติ ผงาดกลา ฉายาสยาม 

สรางวีรกรรม ล้ำเลิศ ประเสริฐนาม      ทั้งวัฒนธรรม ล้ำพุทธา ภาษาไทย 
 

    ในวัยเยาว 19พรรษา กลาสงคราม      ขอติดตาม พระราชบิดา กลาเหลือหลาย 

สูชุลมุน ขุนสามชน จนกำชัย      เจาเมืองฉอด ถอดใจ พายฤทธี 
        

    พอขุนศรีอินทราทิตย ลิขิตนาม      จากชื่อราม เปนรามคำแหง แกรงเหลือที่ 

เมื่อครองราชย  ถัดเชษฐา กลาปฐพี      พระองคทรงม ีวีรกรรม ล้ำเหลือใจ 
 

    พอขุนรามคำแหง มหาราช      ครองใจราษฏร ขจัดทุกข ปรนสุขให 

นำหลักพอ ปกครองลูก ผูกพันใจ      ขัดของใด ใหส่ันกระด่ิง แขวนหนาวัง 
 

    เสริมศาสนา พระพุทธา ลังกาวงศ      ใหดำรง คงคูไทย ใจกระจาง 

สรางเจดีย พระพุทธรูป วัดวาวัง      ทั้งยังสราง "ทำนบพระรวง"ใหปวงประชา 
 

    วีรกรรม ทำลายสือไทย ไดล้ำเลิศ      กอใหเกิด อักษรไทย ใชทั่วหนา 

สรางเอกลักษณ ปกปกไทย ใหพัฒนา      ไทยสรางไทย ภูมิใจหนา ประชาไทย 

          สถิตยพันธ ธรรมสถิตย  



 
 

      พอขุนราม คำแหง มหาราช      โอรสราช พอขุนศรี อินทราทิตย 

ศิลาจารึก พระองค ทรงประดิษฐ      พระทรงคิด อักษรา ภาษาไทย 
 

     ทรงเปนนัก รบเกง กลาปะทะ      รบชนะ ขุนสามชน เมืองฉอดได 

ปกครองราษฎร แบบพอ ดูแลไทย      เดือดรอนไซร ส่ันกระด่ิง ทานทรงมา 
 

     พระองคทรง แกไข บรรเทาทุกข      เชนพอนั้น รักลูก แกปญหา 

บานเมือง เพลานั้น มั่นคงมา      อีกพระพุทธ ศาสนา สถาพร 

ศกุนตลา  ณ หนองคาย  
 

พอขุนราม คำแหง มหาราช      ยอดนักปราชญ ฉลาดนัก ประจักษได 

ผูคนคิด ประดิษฐไซร ลายสือไทย      ที่เราได ใชประโยชน นาจดจำ 
 

พอขุนราม คำแหง มหาราช      สุดเปรื่องปราด จัดปกครอง ผองแผวล้ำ 

แบบพอลูก ผูกสัมพันธ หมั่นกระทำ      ทั่วเขตคาม หนำสุข ทุกขไมมี 
 

 



 
พอขุนราม คำแหง มหาราช      ทรงเกงกาจ ฟาดฟนสู ศัตรูหนี 

จิตแข็งแกรง มิแหยงทอ ตอไพรี      อาณาเขต ประเทศนี้ ทวีไกล 
 

พอขุนราม คำแหง มหาราช      ทรงเจนจัด พัฒนา การคาขาย 

อิสรเสรี มิไดหวง ปวงชาวไทย      เศรษฐกิจขยาย ไดรุงเรือง เฟองฟูลน 
 

พอขุนราม คำแหง มหาราช      ไดวิวัฒน ศาสนาพุทธ จุดเริ่มตน 

วางรากฐาน มั่นคงไว ใหทานทน      ขยายผล คนนับถือ ระบือไกล 
 

ประวัติยอ ขอทาวความ ตามลายสือ      แมทานหรือ คือนางเสือง รุงเรืองหลาย 

พอทานนี้ ศรีอินทราทิตย เรืองฤทธิ์ไกร      สุโขทัย  ไดประกาศ  เปนราชธานี 
 

รบเกงล้ำ คำแหงหนอ มาตอทาย      เดิมรามไซร ใสเพิ่ม เติมศักด์ิศรี 

ทรงครองราชย ประกาศศักดา มาหลายป      พระราชกรณี ยกิจนั้น สุดพรรณนา 
 

ผลงานเดน เห็นประจักษ มากเหลือลน      มิ่งมงคล เหลาคนไทย รวมใจหนา 

มอบทูลเกลา เฝาถวาย ใหสมัญญา      มหาราชา ประชาปล้ืม ลืมไมลง 

          โกวิท ธีรวิโรจน  



 

พอขุนรามคำแหงมหาราช      ทรงเปนปราชญประดิษฐไทยลายสือ 

เปนตนแบบอักษรไทยใหยึดถือ      ไดเล่ืองลือมีตัวหนังสือของเราเอง 
 

เปนนักรบเกงฉกาจแตเยาววัย      สุโขทัยเกริกไกรใครกลาขมเหง 

แผอาณาเขตออกไปไมหวั่นเกรง      พระบารมีเบงเบิกบานทุกถ่ินทาง 
 

ใครใครคาคาไดไรจังกอบ      ไพรฟาชอบการคาขายขยายกวาง 

สรางเตาเผาเครื่องสังคโลกงามจับวาง      สงออกบางไปยังแดนใกลเคียง 
 

ทรงดูแลราษฎรดุจพอลูก      ใครมีทุกขส่ันกระด่ิงเพื่อใหเสียง 

พอขุนทานจะออกมาฟงรอยเรียง      ขอทุมเถียงแลวตัดสินอยางเปนธรรม 
 

ทรงนิมนตพระสงฆลังกาวงศ      มาเสริมสงคำสอนคาคมขำ 

สืบสานตอพุทธศาสนคูไทยนำ      เปนศาสนาประจำชาติไทยเรา 

    ดวงพร  เดชกุลทอง  
 

หนึ่งในเจด็อยูในยุคสุโขทัย      นามที่ใชเรียกพอขุนรามคำแหง 

ต้ังสุโขทัยเปนเมืองหลวงเพื่อแสดง      เปนแวนแควนเปนเมืองแมนสุขสมบูรณ 
 

"พอกูชื่อพอขุนแมกูชื่อนางเสือง"      ยังลือเล่ืองหากเรียก"กู"ตามพอขุน 

ทานประดิษฐลายสือไทยไวเปนคุณ      อันเปนบุญแกมวลชนคนชาติไทย 
 

นับเปนยุคที่อุดมและสมบูรณ      ทานค้ำคูณปวงประชาฟาผองใส 

ทรัพยในดินสินในน้ำมีทั่วไป      ใครคาใดใดไดทรัพยอนันต 
 



พบหลักฐานเตาทุเลียงที่ศรีสัชฯ      บรรจงจัดเผาถวยชามที่เตานั่น 

เครื่องถวยชามสังคโลกสุดจำนรรจ      คุณคานั้นคงนิรันดรสมบัติไทย 
 

ทรงทำนุบำรุงพุทธศาสนา      เปนตนวาสรางวัดวาไวมากหลาย 

สรางพระพุทธรูปทรงยิ้มพริม้ละมัย      บงชี้ใหเห็นความสุขโดยทั่วกัน 

 
 

ทานปกครองบานเมืองโดยใชหลัก      พอฟูมฟกใหลูกรักไดสุขสันต 

เหมือนด่ังพอปกครองลูกทั่วหนากัน      หลักฐานอันยังดำรงเผาพงศไทย 
 

ครั้นเมื่อยามตองประชุมเหลาทวยราษฎร      ใหอำมาตยส่ันกระด่ิงกริ่งเสียงใส 

เปนสัญญาณวามีเรื่องจะแจงใจ      รองเรียนไดใหรีบไปรวมประชุม 

     วลัยพร แสนวงษ  
 

พอขุนรามคำแหงมหาราช      เปนพระราชโอรสพอขุนศรี 

อินทราทิตยกับนางเสืองรุงเรืองดี      ทรงพระปรีชาสามารถสรางไทยใหลือนาม 

 



ข้ึนครองราชยเปนพระมหากษัตริย      อาณาจักรสุโขทัยองคที่สาม 

ตอจากขุนบานเมืองอันเรืองนาม      มีชื่อรามใชเรียกขานพระนามเดิม 
 

พระทรงเปนกษัตริยชาตินักรบ      ทรงสยบขุนสามชนคนฮึกเหิม 

รบชนะศึกแยงชิงเมืองตากเพิ่ม      พระบิดาจึงเฉลิมพระนามรามคำแหง 
 

 
 

ธ ทรงเปนนักรบผูเกงกาจ      เปนมหาราชพอขุนรามคำแหง 

ครองประชาแบบพอลูกปลูกใหแกรง      เปนบิดาแหงนักคิดประดิษฐอักษรไทย 
 

ดานเศรษฐกิจไมปดก้ันดานการคา      ปวงประชาเสรีมีที่ขาย 

เครื่องสังคโลกเผาสงแดนแผนดินใกล      สรางทำนบกักน้ำไวไดทำนา 
 

สรางศรัทธาประชาชนคนชาติไทย      มาเล่ืยมใสในพระพุทธศาสนา 

สรางเจดียสรางพระและวัดวา      เปนรากฐานของอาณาจักรสุโขทัย 

 



 

พอขุนรามคำแหงมหาราช      ครองปวงราษฏรอยูสุขทุกขหาไม 

วีรกรรมสรางชาติไทยผงาดไกล      อาณาจักรสุโขทัยใหเล่ืองลือ 

      จตุพร สุวรรณปากแพรก  
 

 
อาณาจักรสุโขทัยในอดีต      มีจารีตประเพณีที่สืบสาน 

เปนเมืองหลวงรุงเรืองงามตระการ      เหลาชาวบานอยูเย็นเปนสุขใจ 
 

พอขุนรามคำแหงมหาราช      ทรงเปรื่องปราชญครองเมืองเมลืองใส 

น้ำมีปลานามีขาวเล่ืองลือไกล      ดวยพระทัยพอลูกผูกสัมพันธ 
 

พระปรีชาสามารถทรงสรางชาติ      ดวยองอาจขยายประเทศสรางเขตขันธ 

ทรงรุกรบใจสูรูโรมรนั      เขาประจัญอริพายมลายไป 
 

 

 

 

 



 

ทรงสรางงานการคาประชาราษฎร      ใหสามารถทำกินตามวิสัย 

อิสระคาขายไดอยางใจ      อีกภาษียกใหไมกีดกัน 
 

ทรงลิขิตลายสือเปนของชาติ      ดวยมุงมาดเอกลักษณจักสรางสรรค 

หลักศิลาจารึกเปนสำคัญ      บอกเลากันบันทึกสืบตอมา 
 

พุทธศาสนเผยแผมาทางใต      ทรงเล่ือมใสสงเสริมพระศาสนา 

อาณาจักรสุโขทัยรุงเรืองมา      ชาวประชาสุขใจถวายชีวี 
 

พอขุนรามคำแหงมหาราช      ธ สรางชาติสรางไทยวิไลศรี 

พระทรงคุณมากลนทนทวี      พระบารมีมหาราชของชาติไทย 

          อัญชลี ณ เชียงใหม  
 

ประวัติศาสตรชาติไทยยาวไกลเหลือ      เดนอะเค้ือเชื้อไทวิไลศักด์ิ 

เลิศราชธานีสุโขทัยยิ่งใหญนกั      อาณาจักรตามจำหลักจักไขความ 
 

พอขุนรามคำแหงมหาราช      สุดองอาจชาตินักรบแหงสยาม 

ชันษาสิบเกาเขาสูชนะสงคราม      ไดพระนามรามคำแหงแทนกอนกาล 
 

ทรงขยายอาณาเขตไดกวางไกล      รบคราใดไพรีพายอภินิหาร 

รวบรวมอาณาประชามาเจือจาน      ครองบริวารเฉกเชนเปนบิดา 
 

ทรงประดิษฐคิดคนอักษรไทย      จึงมีใหลูกหลานไทยไดศึกษา 

กอประโยชนล้ำคาเนิ่นนานมา      ชวยนำพาชาวไทยสูสากล 



 

ทำนุบำรุงผดุงพุทธศาสน      พุทธาวาสเดนผงาดล้ำเลอผล 

ฉ่ำเย็นสุขนำสูพุทธศาสนิกชน      เปนมงคลยิ่งแลแตนั้นมา 
 

การคาขายขยายยิ่งนำเจริญ      การเกษตรเพลินทำนุลุเลอคา 

ทรงสรางทำนบจบเจนแกชาวนา      สุขไพรฟาหนาใสใจสราญ 

กุศล  คำเพราะ  

  

พอขุนรามคำแหงมหาราช      เปนโอรสผูเปรื่องปราดของขุนศรี 

อินทราทิตยกับนางเสืองมากบารมี      ครองราชยองคที่สามแหงสุโขทัย 
 

วีรกรรมอันสำคัญนั้นมากลน      ทำศึกขุนสามชนตอนพรรษาใส 

สิบเกาปก็ชนะขุนสามชนได      สามารถในการรบจบกระบวน 
 

สมัยทานนั้นบานเมืองรุงเรอืงมาก      ราษฎรไมลำบากมากไรนาสวน 

ปกครองเมืองแบบพอกับลูกลวน      สุขครบถวนของไพรฟาประชาชน 



 

 

ทานเปนนักรบเขมแข็งและแกรงกลา      ไดกรีธาขยายอาณาเขตไปทุกหน 

มากกวากษัตริยสุโขทัยในสกล      ราษฎรสุขลนใตพระบารมี 
 

ดานเศรษฐกิจทานใหราษฎร      คาขายจรอิสระไมเก็บภาษี 

ทำใหการคาออกไปกวางขวางดี      โปรดใหมีเตาเผาสังคโลกงาม 
 

ศิลปกรรมนำไทยมีอักษรศรี      เรียกชื่อดีลายสือไทยในสยาม 

จารึกเหตุการณตางตางบนศิลาตาม      ฤกษยามปพ.ศ.1826 เปนตนมา 
 

ทรงสรางศรัทธาใหประชาชน      โดยดลใหเล่ือมใสพุทธศาสนา 

ทำใหพุทธศาสนามั่นคงแตนั้นนา      จนเปนวาพุทธศาสนาประจำชาติไทย 

อานนท สรวิสูตร    

        

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


