
อุทยานราชภักด์ิ หัวหิน 

อุทยานประวัติศาสตร์  

แห่ง 

สมเด็จพระบูรพกษัตริย์ไทย 

  
   

 

อุทยาน ราชภักดิ์ ศักดิ์ศรีชาติ      จักประกาศ ผงาดพระเกียรติ กษัตริย์สยาม 

นับแต่สมัย แคว้นสุโขทัย ในพระนาม      พ่อขุนราม ค าแหง มหาราช 
 

    กองทัพบก ยกถวาย 222 ไร่      ให้ปวงไทย ได้ศึกษา  ประวัติศาสตร์ 

คุณูปการ ผ่านพระหัตถ์ กษัตราธิราช      เสริมสร้างชาติ กาจเกรียงไกร ใหญ่อุดม 
 

    องค์สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ภูมิพล      เปี่ยมพระกมล พระราชทาน นามศักดิ์สม 

"อุทยานราชภักดิ์"รักษ์นิยม      แสนชื่นชม บรมสถาน อุทยานแห่งไทย 

 

 



 

    อุทยาน ระดับชาติ ประกาศนาม      ชาติสยาม นามระบือ เลื่องลือได้ 

ด้วยองค์กษัตริย์ ขัตติยา รักษาไว้       แผ่นดินไทย,อักษรไทย, วัฒนธรรมไทย 
 

    อุทยานกษัตริย์ ชัดเจนนี้ ชี้โลกรู้      ไทยเชิดชู ผู้สร้างชาติ ผงาดได้ 

คือบรรดา มหาราชา ผู้เกรียงไกร      ผองปวงไทย เทิดทูนไท้ ไว้กาลนาน 
 

    เหล่าไทยผ่าน สถานที่นี้ มีส านึก      ได้ตรองตรึก ระลึกหนุน บุญคุณท่าน 

พาลูกหลาน ย่านเยื่อใย ได้กราบกราน      อธิษฐาน วิญญาณท่าน ส าราญเทอญ 

            สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์  

 
 

 



 

อุดมฤกษ์ เบิกฟ้า มาครันครบ      ขอน้อมนบ ทบทวี นวกวีล้ า 

อาเศียรวาท ประกาศเกียรติคุณ หนุนพระนาม  กษัตริย์สยาม นามประเทือง เรืองเกริกไกร 
 

ไทยแลนด์ แดนสยาม นามกระเดื่อง      ชื่อลือเลื่อง รุ่งเรืองหนา มานานหลาย 

ได้ยลยิน ถิ่นขวานทอง ก้องฟ้าไกล      ผ่องอ าไพ ในกิตติศัพท์ เหลือนับคณา 
 

อดีตอัน หวานชื่น คืนทุกข์เข็ญ      สุดล าบาก ยากล าเค็ญ เช่นนี้หนา 

ต้องต่อสู้ ศัตรูร้าย เหนือใต้มา      กอบกู้นครา มาได้เล่า สองคราวมี 
 

บุญคุณล้ า ท านุบ ารุง จรุงหลาย      อักษรไทย ใช้เขียนขีด ลิขิตนี้ 

โคลงกาพย์กลอน อักษรศิลป์ จินตกวี      โอกาสดี มีเลิกทาส ทัดเทียมอารยะ 
 

รถไฟไทย ใหญ่ยิ่งนั้น ท่านมอบให้      กระฉ่อนไกล ในประโยชน์ ลดเลิกละ 

บ ารุงศาสนา ศรัทธา ปสาทะ      พุทธวัจนะ มารุ่งเรือง เฟื่องฟูจริง 
       

อีกมายมาย ในพระมหา กรุณาธิคุณ      ที่เกื้อกูล จ ารูญหน า ล้ าทุกสิ่ง 

กษัตรา มหาราช อัจฉริยะยิ่ง      ที่พึ่งพิง อิงมากล้น ของคนไทย 
 

อุทยาน ราชภักดิ์ จักก าเนิด      นั้นเพื่อเทิด เชิดชูนัก ประจักษ์ได้ 

เจ็ดกษัตริย์ มหาราชนี้ ที่จากไป      สวรรคาลัย ทิ้งไว้ล้ า ความดีคง 
 

ในหลวง  องค์ปัจจุบัน ประทานชื่อ      นามนั้นหรือ สื่อความหมาย ได้สูงส่ง 

กษัตริย์นี้ ที่คนไทย ใฝ่จ านง      ภักดีคง ปลงใจรัก แลศรัทธา 

        โกวิท ธีรวิโรจน์  

 

 



 
 

อุทยานราชภักดิ์ที่หัวหิน      ไทยรวมจินต์สักการะพ่ออยู่หัว 

เจ็ดพระองค์ทรงน าชาติปราศหมองมัว      เกริกไกรทั่วธรณินถิ่นสากล 
 

ขับรถจากกรุงเทพฯมุ่งลงใต้      เลยหัวหินไปตรงข้ามกับสวนสน 

อนุสาวรีย์เจ็ดบูรพกษัตริยเชิญเยี่ยมยล      ไทยทุกคนดลร าลึกนึกพระคุณ 

ดวงพร  เดชกุลทอง  

 



 

ที่หัวหิน ถิ่นนี้ มีมนต์นัก      อุทยาน ราชภักด์ิ มาปรากฏ 

เพื่อเทิดทูน มหาราช ทรงงามงด      ในพื้นที่ ทั้งหมด 222ไร่ 
 

     ในหลวงทรง พระราชทาน นามนี้มา      เป็นมหา คุณูปการ ที่ยิ่งใหญ่ 

เจ็ดบูรพ มหากษัตริย์ เป็นหลักชัย      ทรงสร้างไทย แต่โบราณ กาลก่อนมา 
 

     นับเป็นแหล่ง เรียนรู้ ประวัติศาสตร์      มหาราช สวรรค์ส่ง ธ ลงหล้า 

สร้างสยาม เป็นเอกราช ประกาศมา      น้อมบูชา แทบบาทรัก ด้วยภักดี 

     ศกุนตลา  ณ หนองคาย  

 
 

ณ แผ่นดินหัวหินถิ่นก าเนิด      เป็นที่เกิดอุทยานอันสดใส 

ของบรรพมหากษัตริย์ไทย      ผู้ยิ่งใหญ่ในทุกด้านการปกครอง 
 

แผ่นดินอุทยานนี้มี222ไร่      ที่ท่องเที่ยวใหม่ของหัวหินถิ่นผยอง 

มีอนุเสาวรีย์เจ็ดกษัตริย์มาจ าลอง      ให้พ่ีน้องชาวไทยได้กราบกราน 
 

อุทยานประกอบด้วยส่วนสามส่วน      หนึ่งนั้นส่วนเจ็ดกษัตริย์ประดิษฐาน 

สองเป็นลานเอนกประสงค์กิจการ      สามเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์นา 



 
 

กองทัพบกน้อมถวายพระเกียรติกษัตริย์      ผู้ถนัดการปกครองแต่ละสาขา 

นามของพระองค์ประจักษ์ชาวประชา      เลือกนามมาเจ็ดมหากษัตริย์ไทย 
 

หนึ่งพ่อขุนรามค าแหงมหาราช      สองพระนเรศวรผู้ปราบหงสาไหว 

สามพระนารายณ์มหาราชผู้เกรียงไกร      สี่นั้นไซร้พระเจ้าตากสินปิ่นเขตคาม 
 

ห้าสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า      หกนั้นหนาพระจอมเกล้าของสยาม 

เจ็ดพระปิยะมหาราชประกาศนาม      แผ่นดินงามงดด้วยกษัตริย์เจ็ดพระองค์ 
 

อุทยานแห่งนี้เป็นที่ท่องเที่ยวใหม่      ที่คนไทยได้กราบกรานตามประสงค์ 

แด่บูรพกษัตริย์ผู้ยิ่งยง      ผู้สูงส่งแห่งแผ่นดินของถิ่นไทย 

      อานนท์ สรวิสูตร  
 

 

 



 

ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย      มิยอมให้ชนชาติใดมาผยอง 

มีที่ตั้งอยู่ในถิ่นของแหลมทอง      ใครคิดจ้องมาครอบครองต้องเจอดี 
 

ด้วยเดชะบารมีของกษัตริย์      ปกป้องปัดผูร้านรุกจากทุกที่ 

เป็นนักรบมิยอมให้ใครราวี      สมควรที่จารึกไว้ในชาติไทย 
 

หากไม่มีบูรพกษัตริย์ชาตินักรบ      ชื่ออาจลบจากแผนที่เป็นอื่นได้ 

ผ่านหลายยุคหลายสมัยกษัตริย์ไทย      กอบกู้ไว้ให้ลูกหลานได้ร่มเย็น 
 

เริ่มมาแล้วส่ียุคสี่สมัย      ยุคสุโขทัย อยุธยาตามที่เห็น 

ธนบุรี รัตนโกสินทร์ที่ยังเป็น      ทุกยุคเด่นมีกษัตริย์ผู้ทรงชัย 
 

รัฐบาลจึงมีประกาศให้โลกรู้      ว่าไทยอยู่เป็นไทยขึ้นมาได้ 

บูรพกษัตริย์ผู้เก่งกาจน าชาติไทย      กอบกู้ไว้ให้บ้านเมืองรุ่งเรืองมา 
 

ได้จัดตั้ง"อุทยานราชภักดิ์"      ไม่ไกลจากพระต าหนักมากหรอกหนา 

ในเขตทหารที่หัวหินมอบให้มา      ๒๒๒ ไร่ เพื่อศักดาบูรพกษัตริย์ไทย 
 



 

ประดิษฐานพระรูปปั้นเจ็ดกษัตริย์      อีกยังจัดพิพิธภัณฑ์ไว้ด้านใต้ 

เพื่อบ่งบอกประวัติศาสตร์ของชาติไทย      ในยุคไหนพระองค์ใดใคร่เชิญชม 

       วลัยพร แสนวงษ์  
 

พระบุญญาธิการ ธ ผ่านฟ้า      องค์มหาราชาพระทรงศรี 

ภูมิพลมหาราชองค์จักรี      พระภูมีหลอมใจไทยประชา 
 

เหล่านักรบองอาจรักชาติยิ่ง      มุ่งหมายจริงเทิดพระเกียรติทุกทิศา 

รวมใจสร้างพระอนุสาวรีย์กษัตรา      ถวายองค์ราชาพระภูมินทร ์
 

เพื่อร าลึกนึกถึง ธ สร้างชาติ      มหาราชเจ็ดพระองค์ผู้ทรงศิลป์ 

สร้างประเทศรักษาไว้ซึ่งแผ่นดิน      ขอน้อมจินต์แซ่ซร้องพระบุญญา 
 

พ่อขุนรามค าแหงมหาราช      ทรงประกาศอักษรไทยได้ศึกษา 

รวบรวมกลุ่มตั้งเมืองเรืองศักดา      เรียกชื่อว่าสุโขทัยรวมใจดี 
 

องค์สมเด็จพระนเรศว์ปกเกศเกล้า      ทรงช้างเข้ากระท ายุทธหัตถี 

พระประกาศอิสรภาพก้องธานี      เพื่อศักดิ์ศรีสยามไว้ให้เลื่องลือ 
 

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช      ทรงติดต่อต่างชาติน่าเชื่อถือ 

เมืองสยามค้าขายไกลระบือ      สร้างไว้ชื่อชาวไทยให้รู้กัน 
 

องค์ตากสินมหาราชพิฆาตศึก      ด้วยหาญฮึกกู้ชาติประกาศลั่น 

เราเป็นไทใจหาญราญโรมรัน      เข้ายึดมั่นเมืองคืนผืนแผ่นดิน 
 

 



 
 

สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯมหาราช      ทรงป้องชาติสร้างเมืองเรืองทรัพย์สิน 

สร้างเมืองหลวงงดงามดังเมืองอินทร์      เริ่มศกรัตนโกสินทร์มหินทร 
 

องค์สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว      รู้กันทั่วพระเนตรไกลได้สั่งสอน 

ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ปราชญ์สุนทร      ดาวโคจรทรงท านายได้ดังใจ 
 

องค์สมเด็จพระปิยะมหาราช      ทรงเลิกทาสเพื่อประชาหน้าแจ่มใส 

สร้างประเทศความเจริญรุดหน้าไกล      ทรงวางความศิวิไลย์ให้นานา 
 

ขอถวายความจงรักภักดีราช      จวบจนวายชีวาตม์กระนั้นหนา 

เทิดพระเกียรติ์เทพไท้องค์ราชา      อีกรักชาติศาสนาขอสาบาน 

       อัญชลี ณ เชียงใหม่  
 

เขตกองทัพบก ที่หัวหิน ถิ่นลือเลื่อง      หนึ่งประเทือง เมืองสยาม นามยิ่งใหญ่ 

อุทยานราชภักดิ์ พระราชทานให้      ผองชาวไทย ใกล้ไกล ได้เที่ยวชม 
 

 



สองร้อยยี่สิบสองไร่ กว้างใหญ่นัก      น้อมจงรัก ภักดี ศิระก้ม 

เจ็ดบูรพกษัตริยา สง่าสม      เปล่งอารมณ์ รักชาติ ผงาดไกร 
 

เก้าสิบเอ็ดไร่ ในอาณาเขตนี้      ใช้เป็นที่ ร่วมกิจกรรม น าทหารไทย 

แสดงพลานุภาพ ให้เกรียงไกร      ว่าแผ่นดินไทย ยิ่งใหญ่ เนิ่นนานมา 
 

ร้อยยี่สิบหกไร่ ใช้เพื่อบริการ      สืบต านาน ภูมิทัศน์ อันโอ่อ่า 

มีพิพิธภัณฑ์ ให้เรียนรู้ ทุกผู้มา      ระลึกถึงบุญญา องค์พระมหากษัตริย์ไทย 

        กุศล  ค าเพราะ  
 

อุทยานราชภักดิ์อุทยานประวัติศาสตร์      ใช้ประกาศเกียรติคุณกษัตริย์สยาม 

และเทิดทูนองค์พระขัตติยะในคุณงาม      เพื่อถวายความจงรักมหากษัตริย์ไทย 
 

อุทยานอันสุขสมบรมสถาน      ชื่อเรียกขานพระเจ้าอยู่หัวประทานให้ 

เป็นอนุสาวรีย์ 7 พระบูรพกษัตริย์ไทย      คนไทยได้ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
 

"อุทยานราชภักดิ์" แหล่งประวัติศาสตร์      แหล่งประกาศพระกรณียกิจไท้คิดหนุน 

สร้างชาติไทยให้ผงาดเกียรติคุณ      เป็นบุญคุณไทยทั้งผองต้องจดจ า 
 

ที่ตั้งของ "อุทยานราชภักดิ์" นี้      ตั้งอยู่ที่หัวหินถิ่นสวยล้ า 

แหล่งท่องเที่ยวทะเลงามน้ าเย็นฉ่ า      ยามพลบค่ าอร่ามสวยด้วยอนุสาวรีย์ 

        จตุพร สุวรรณปากแพรก      

    


