
 

           
 

 

พิเภก มีกายสีเขียว 1 พักตร์ 2 กร มงกุฎน้ำเต้ากาบ เปน็น้องของ ทศกัณฐ์ ไม่มีฤทธิ์ แต่อยู่ใน

ศีลธรรม มีสติปัญญาเฉยีบแหลม และมีความรู้ทางโหราศาสตรอ์ย่างยอดเยีย่ม   

 

พิเภกน้องแทตย์ท้าว  ทศกัณฐ ์

คือแว่นเวสสุญาณสรร  สืบสร้าง 

เพทางคศาสตร์ขยัน  ยลยวด ยิ่งเฮย 

ทรงมงกฎุน้ำเต้าอ้าง  อาตม์พื้นขจีพรรณ 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

ชาติเดิมของพิเภกคือ พระเวสสุญาณ เปน็เทพบตุรที ่พระอิศวร ส่งลงมาเกิดเพื่อเป็นไส้ศึก

ให้แก่ พระราม ในการรบกับทศกัณฐ ์

 

เกิดร่วมอุทรทศเศียร  เรียนรู้โหราวิชาไสย 

คอยท่านารายณ์ฤทธไิกร  บอกกลใหล้้างอสุรา 

แล้วประทานแว่นแก้วอันวิเศษ  ไปเป็นนยัเนตร์ซ้ายขวา 

จะได้ดูทั้งไตรโลกา  ให้เหมือนตาทิพยเ์ทวัญ  

 

บทกลอน : เรื่องรามเกยีรติ์  

ผู้แต่ง : จินตกวีสมยัอยุธยา สมัยกรงุธนบุรี และ สมัยกรงุรัตนโกสินทร ์

 

 

 

พเิภก เอกโหราจารย ์
 

ยักษ์รปูร้าย ใจดี มคุีณค่า  มีนามว่า พิเภก เฉกปรมตัถ์ 

จุติจาก ฟากฟ้า เทวารัฐ   ช่วยพระราม กำจัด ทศกัณฐ ์
 

พระอิศวร ผู้เป็นใหญ่ ในเทวา  ส่งเทวดา เวสสุญาณ ผ่านสวรรค์ 

ลงมาเกิด เป็นไส้ศึก ลกึล้ำครนั  ทศกัณฐ์ ยกัษ์ใหญ่ มลายชีวา 
 

พิเภกเปน็ ผู้น้อง ของทศกัณฐ์   ร่างกายนัน้ อ่อนแอ แปลกยกัษา 

ไม่มีฤทธิ์ ผาดแผลง แห่งศาสตรา  แต่ปัญญา เฉียบแหลม แจ่มทิพยเนตร 
 

อิศวรมอบ แว่นแกว้ แวววับวาว  ส่องเรือ่งราว สามโลกา นัยตาวิเศษ 

ท่านปราดเปรื่อง เรือ่งหมอดู รู้กลเม็ด  ผู้สังเกตุ เภทภัย ให้พระราม 
 

พิเภกมี หนึ่งพักตร์ กรสองข้าง  ปากแบะบา้ง แสยะหรา ตาแหลมล้ำ 

สวมมงกฎุ น้ำเต้า เกล้าทรงธรรม  สองตากรำ่ ดั่งจรกา กลา้ความจริง 

 

 



 

 

 

 

 

พิเภกบุตร ท้าวลัสเตียน นางรัชฎา  ส่วนชายา คือตรีชฎา โสภายิ่ง 

เบญจกาย โฉมฉาย เป็นลูกหญิง  ซื่อตรงจรงิ ยิ่งหลักธรรม ล้ำสัจจา 
 

คราทศกณัฐ์ หันเห เพทุบาย  วางแผนให้ รามยกทัพ กลับเคหา 

ระงับศกึ สงคราม กระหนำ่ลงกา  เหตุพระราม ตามสีดา อรทัย 
 

หากสีดา มรณา คงหย่าทพั  เคลื่อนพลกลบั อโยธยา น่าเป็นได ้

จึงส่ังให้ หลานแฝง จำแลงกาย  คล้ายสีดา ชีพมลาย ในคงคา 
 

เพียงแรกพบ ศพลอยน้ำ รามเศร้านัก  โอ้ยอดรกั ตกัษัย ใจโหยหา 

พี่ยกทัพ หวังมารับ กลบัอโยธยา  น้องสีดา ลาไกล ชายส้ินแรง 
 

พิเภกเหน็ ประเด็นสำคัญ พลันค้นพบ  เหตุใดศพ ลอยทวนน้ำ นำแถลง 

ทูลพระราม ตามเหตกุารณ์ ทศกัณฐ์แกลง้  หวังท่านแปลง กลบัไป ไกลลงกา 
 

รามส่ังให้ หนุมาน ชาญสมร  จับบังอร ฟอนเฟ้น เค้นปัญหา 

พิจารณาโทษ แปลงกาย คลา้ยสีดา  แต่กานดา เป็นธิดา โหราจารย ์
 

รามจึงให ้พิเภก ตดัสินใจ  นางเบญจกาย เป็นลูกสาว เราไม่หาญ 

พิเภกนัน้ คนตรง ส่ังลงทัณฑ์  ให้ประหาร หวานใจ ไม่ลงัเล 
 

นั่นเพราะความ ซื่อตรง คงเส้นคงวา  ไม่ใฝ่หา ข้ออ้าง สร้างร้อยเล่ห ์

พระรามส่ัง ยั้งโทษตาย ไร้ลงัเล  คือเสน่ห์ ยิ่งแท้ แหง่แม่ทัพ 
 

ยามทศกณัฐ์ ทะยานอยาก ลกัสีดา  ทั้งทีย่ัง ภรรยา คณานบั 

พิเภกเตือน พี่ชาย ให้ส่งกลบั   เพราะนางนับ เป็นภัย ให้วงศย์ักษ์ 
 

ทศกัณฑ์ ไม่ฟัง ทั้งแค้นเคือง  ไล่พิเภก ออกจากเมือง เคืองยิ่งนกั 

พิเภกจึง จากลงกา สวามภัิกดิ ์  ต่อรามลกัษมณ์ ด้วยตระหนกั บัญชาสวรรค์ 
 

เมื่อพิเภก เอกโหรา สวามิภักดิ ์  ความจงรัก ภักดี มมิีผัน 

คำแนะนำ หลากหลาย ได้ผลงาน  แนะเชิงชั้น เล่ห์สงคราม ล้ำอุบาย 



 
 

 

มีผลงาน ชนะสงคราม รามตระหนัก   ซึ้งประจักษ์ วีรกรรม ล้ำหลากหลาย 

ช่วยชีวิต พระราม ให้พ้นภัย   คราไมยราพ จับตัวไป เมอืงบาดาล 
 

บอกพระราม รับรู้ กลอุบาย  การทำลาย พิธี ที่นา่หวั่น 

การลับหอก โมกขศักดิ์ ของกุมภกรรณ  ผลงานนัน้ ลักษมณ์รอดมว้ย ด้วยหอกจ้ำ 
 

ช่วยทำยา รักษาพิษ พิชิตลักษมณ์  หอกโมกขศักดิ์ ปักทรวง ร่วงล้มคว่ำ 

ยังมีอีก มากมาย ในวีรกรรม   ช่วยพระราม คว่ำยักษา จนคว้าชัย 
 

วีรกรรม ชี้นำ การกรำศึก  กลเม็ด ลำ้ลึก กลศกึใหญ่ 

ท่านช่วยงาน คักคึก ผนึกใจ  รามได้ชยั สงคราม คว่ำจอมมาร 
 

บอกความลับ ทศกัณฐ์ ฆา่ฟันไม่ได้  ด้วยดวงใจ ถอดไว้ ในกลอ่งขวัญ 

ทศกัณฐ์ จึงอยู่ยง คงกระพัน  ให้หนุมาน ลักกล่องนั้น บั่นทลาย 
 

ผลดังใจ รามกำชัย สลายสงคราม  นำโฉมงาม สีดา คืนมาได้ 

ให้พิเภก เป็นกษัตรยิ์ องค์ต่อไป  พระนามใหม่ ไท้ท้าว ทศคีรีวงศ์ 

 

ผู้ประพนัธ์ : สถิตยพั์นธ์ ธรรมสถิตย์ 

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

พเิภก 

 

พิเภกคือ เทพบตุร เวสสุญาณ   อดีตกาล ชาติก่อน ย้อนมาเกดิ 

เพื่อที่จัก...อำนวย...ช่วยชูเชิด  ปัญญาเลศิ เกิดคุณ หนนุรามา 
 

ร่างกายมี สีเขียว เชีย่วชาญนัก  เป็นน้องของ ทศพักตร์ เจ้ายกัษา 

รู้ลึกล้ำ...ชำนาญ...ดา้นโหรา  เหตลุ่วงหน้า ทำนาย ไดแ้ม่นยำ 
 

เป็นยักษา พลังน้อย ด้อยฤทธี  แต่ว่าม.ี..ปญัญา...ประเสริฐล้ำ 

งามจริยาวัตร ปฏิบตัิด ีมีคุณธรรม  กุศลกรรม...นำชีวา...สุขารมณ์ 
 

เมื่อทศพักตร์...ลักพา...สีดาหน ี ตักเตือนพี่ ช้ีจำเพาะ ทางเหมาะสม 

ให้รีบส่ง คืนบังอร กอ่นชีพจม  สู่ทุกข์ตรม...ล้มตาย...วายชีวา 
 

ทศกัณฑ์ นั้นฉิว กริ้วโกรธหนัก  ที่น้องรัก ตักเตือน เหมือนหักหน้า 

พิเภกถูก ทำโทษ โหดเหลอืคณา  ถูกขับจาก...กรงุลงกา...โศกอาดูร 
 

สวามิภักดิ์ พระราม ยามอับจน  เศร้าทุกข์ทน คลี่คลาย มลายสูญ 

รามาท่าน...เอ้ือเฟ้ือ...เฝ้าเกื้อกลู  ผูกพันเสรมิ เพิ่มพูน เทิดทูนองค์ 
 

พิเภกช่วย อำนวยชัย ในการศึก  ร่วมผนกึ...กำลัง...ดัง่ประสงค์ 

ทัพทศกัณฑ์ ถูกปราบ ราบคาบลง  เจตจำนง...สำเร็จ...เสร็จสมจินต ์
 

ตอบแทนคุณ...ความดี...แก่พเิภก  พระรามอภิเษก ส่งไป ไดคื้นถ่ิน 

เป็นกษัตรยิ์ กรุงลงกา นครินทร ์  ครองแผ่นดิน โดยธรรม ลำ้สุขจริง 

 

ผู้ประพนัธ์ : โกวทิ ธีรวิโรจน์ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

พเิภก (๑) 
 

อีกหนึ่งเทพบุตรที่สุดเจ๋ง  สุดจะเกง่โหราวิชาไสย 

สุดจะแมน่ดูดวงลว่งหนา้ไกล  หาใช่ใครชื่อว่าพระเวสสุญาณ 
 

คือพิเภกในอดีตชาติผงาดหวน  พระอิศวรส่งมาเกดิให้เฉดิฉนัท ์

เป็นไส้ศึกให้พระรามยามฟาดฟัน  กับทศกัณฐ์เพื่อชิงสีดาพากลบัไป 
 

เทพบตุรเวสสุญาณย้อนกาลมา  เกิดเป็นบตุรนางรัชฎาโสภาใส 

ท้าวลัสเตยีนเป็นพอ่ก็ใช่ใคร  คือกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในลงกา 
 

พิเภกผูเ้ปน็น้องของทศกัณฐ ์  สีกายนั้นเขียวขจีมหีนึ่งหน้า 

สวมมงกฎุน้ำเต้าเบา้สองตา  ปากแสยะอ้าตาจระเข้เท่ห์สองกร 
 

มีกุมภกรรณเป็นพีท่ี่เกง่กาจ  มีความรู้โหราศาสตร์มาดครูสอน 

มีชายาชื่อนางตรีชฎาตวัละคร  ที่บังอรให้ธิดาชื่อว่าเบญกาย 
 

ยักษ์พิเภกมีนิสัยไม่เหมือนพี่  ก็ตรงทีไ่มม่ีฤทธิ์จิตอ่อนไหว 

ทั้งอ่อนแอที่น้องพี่ไม่มีใคร  แปลกแยกไซร้แต่ส่วนดีมเีช่นกนั 
 

เป็นยักษ์ทีร่ักดมีีความคิด  ที่รู้ชั่วรู้ผดิจิตยึดมัน่ 

ความถูกต้องรักยิ่งส่ิงสำคัญ  ปัญญานัน้หลักแหลมแถมเฉียบคม 
 

มีความรู้ทางวิชาโหราศาสตร์  ความสามารถมากมีฤดีสม 

คาดทำนายได้แม่นยำมีคำชม  ใฝ่นิยมหลักธรรมหนุนนำใจ 
 

มีดวงตาเหมือนแมน้แว่นวิเศษ   เป็นทิพยเ์นตรซ้ายขวาแก้วตาใส 

สามารถมองโลกได้กว้างใกล้ไกล  กลอุบายก็มีบ้างไวล้้างอสุรา 

 

ผู้ประพนัธ์ : จตุพร สุวรรณปากแพรก 

 
 

 



 

 
 

 

พเิภก (๒) 
 

ใช้โหราพยากรณ์ตอนสีดา  แรกเกิดมาพิเภกได้ทำนายว่า 

นางเป็นตวักาลกิณีที่บดิา  ยักษ์วงศาจะล้มหายตายหมดไป 
 

ทศกัณฐ์เชือ่สนิทคิดทิ้งขว้าง  จึงเอานางใส่ผอบกลบปดิไว้ 

แล้วปล่อยให้ผอบน้อยลอยน้ำไป  พระฤๅษีเก็บฝังไว้หลายสิบ(๑๖)ปี 
 

พิเภกนั้นใฝ่ทำดีมีศีลธรรม  จะแนะนำทุกครั้งคราถ้าผู้พ่ี 

ทศกัณฐ์จะทำผิดคิดไม่ดี  ในครั้งที่ลกันางสีดากว็่าเตือน 
 

ว่าไม่ควรนางสีดาจะเปน็เหต ุ  เกิดอาเพทให้วงศ์ยกัษ์จักตายเกลื่อน 

รีบส่งคืนให้พระรามาอยา่แชเชือน  แต่คำเตือนไม่เป็นผลให้จนใจ 
 

ทศกัณฐ์นัน้ไม่ฟังทั้งโกรธา  ได้กล่าวหาไม่จงรักจึงผลกัไส 

ขับพิเภกนอ้งตนแท้แต่นอกใจ  ออกจากไปกรุงลงกาอย่ากลบัคืน 

 

ผู้ประพนัธ์ : จตุพร สุวรรณปากแพรก 

 
 

 

 

 



 
 

พเิภก (๓) 
 

พิเภกเมื่อจับยามดูและรู้ว่า  ดวงชะตาตนไม่ขาดแถมราบรื่น 

จะได้มีทีพ่ึ่งใหม่ให้ที่ยนื  จึงชื่นมื่นไปสวามิภักดิ์พระลักษมณ์ราม 
 

ได้รับใช้ช่วยงานการกองทัพ  จะคอยจับฤกษ์งามยามถูกถาม 

ใช้โหราออกอุบายทำนายสงคราม  ช่วยพระรามออกรบพบทศกณัฐ์ 
 

สวามิภักดิ์ ซื่อสัตย์ รกัความถูกต้อง  มากกว่ารกัพวกพอ้งครองจิตมั่น 

มากกว่ารกัเบญกายลูกทีผู่กพนั  ที่นางนั้นปลอมแปลงร่างเป็นนางสีดา 
 

ปลอมเปน็ศพลอยหวนทวนสายน้ำ  เพื่อลวงหลอกองค์พระรามทำงามหนา้ 

ไม่สำคัญแม้นางนั้นเปน็ธดิา  โปรดลงโทษประหารชีวาอย่าเกรงใจ 
 

ความยึดมั่นในคุณธรรมนำพเิภก  โหราเอกทำพระองค์หมดสงสัย 

เบญกายได้อนิสงฆ์ทรงปล่อยไป  พระรามยกโทษให้ไม่ลงทณัฑ์ 

 

ผู้ประพนัธ์ : จตุพร สุวรรณปากแพรก 

 
 

 

 



 

พเิภก (๔) 

 

พิเภกนัน้เป็นยกัษ์นกัโหราศาสตร์  เป็นนกัปราชญ์ใฝ่ทางดทีีย่ึดมัน่ 

ใฝ่เรียนรู ้จิตใจดีมคุีณธรรม ์  เป็นยักษ์มารใฝ่ธรรมะละอธรรม 
 

มีความรู้อยู่กับตัวกลัวทำไม  พิเภกใช้วิชาที่มีล้นหลาม 

ช่วยชีวติพระลกัษมณ์และพระราม  ช่วยทหารในสงครามยามอันตราย 
 

คราพระรามถูกไมยราพจับคุมขัง  ลงไปยังเมืองบาดาลยักษ์มารได้  

บอกหนทางให้หนุมานตามทนัใด  ช่วยชิงตวัขึ้นมาได้ใช้วิชา 

 

ครากุมภกรรณลับหอกโมกขศักดิ ์  ถ้าสำเร็จฤทธิ์จักร้ายนักหนา 

พุ่งปักอกทันใดตายวายชีวา  ยักษ์โหราบอกวิธีใช้ทำลายพธิี 
 

ยังเป็นหมอทำยารักษาพิษ  ช่วยชีวิตพระลกัษมณ์ได้ในคราที่ 

ถูกหอกกบิลพัทและโมกขศักดิ์ปักชีว ี  ได้ตัวยาสังกรณี ตรชีวารักษาทัน 
 

ในคราทีน่างมณโฑหุงน้ำทิพย ์  โหรกระซบิทูลพระรามยามหงุนั้น 

ให้หนุมาน นิลนนท์ ชมพูพาน  พลทหารแปลงกายเข้าทำลายพิธ ี
 

หนุมานนัน้แปลงเปน็เชน่ทศกณัฐ์  นิลนนท์ชมพูพานเปน็ช้าง-ควาญหัตถี 

แล้วยกทพัสู่ลงกาในทันท ี  เจอนารีรีบพานางเคียงขา้งนอน 

 

ผู้ประพนัธ์ : จตุพร สุวรรณปากแพรก 

 
 

 

พเิภก (๕) 
 

ยักษ์พิเภกนักปราชญ์ฉลาดรู ้  เป็นศตัรูฝ่ายอธรรมยดึคำสอน 

ทำความดีต้องได้ดีมีแน่นอน  ให้สังวรณ์ยึดหลกัธรรมคว่ำเหล่ามาร 
 

 

 

 



 

ได้บอกเรือ่งทศกัณฐ์ถอดดวงใจ  เอาเก็บไว้ในกล่องประคองมั่น 

ชีวีจะอยู่ยงคงกระพัน  ฆ่าทศกัณฐ์ต้องเอากล่องนั้นมาทำลาย 

 

หนุมานทำตามพิเภกบอก  ลวงล่อหลอกขโมยกล่องลอ่งไปได้ 

ในที่สุดทศกัณฐ์ชีวันวาย  พระรามได้ชัยชนะกลับอโยธยา 
 

เมื่อทำดีตอ้งได้ดีมีความชอบ  พระรามมอบประทานทหารกลา้ 

ให้พิเภกได้รับการสถาปนา  เป็นกษัตรยิ์กรงุลงกาองค์ต่อไป 
 

มีนามใหม่ใสสดท้าวทศคีรีวงศ์  มีชายาสององค์คงจำได้ 

นางตรีชฎาฝ่ายขวาคู่อยู่สบาย  มีธิดาชื่อเบญกายไว้เชยชม 
 

นางมณโฑฝ่ายซ้ายได้ลูกตดิ  หนึ่งชีวิตกับทศกัณฐ์วันสุขสม 

ไพนาสุริวงศ์เป็นธดิามาเชยชม  พิเภกตรมเชื่อสนิทคิดว่าบุตรตน 
 

อยู่ต่อมาพิเภกวิเวกหนกั  เมื่อลูกรักเกิดรู้เรื่องเคืองเหลอืลน้ 

ไม่ยอมรบักลับแกแ้ค้นแทนพ่อตน  พิเภกต้องหมองหม่นอับจนใจ 
 

เมื่อเพื่อนพ่อนางร้องขอท้าวจักรวรรดิ  ได้ตั้งตนเป็นกษัตรยิป์ฏิวัติใหญ่ 

กรุงลงกาถูกกองทพัยึดกลับไป  จับพิเภกคุมขังไว้ไม่ได้ครอง 
 

พระรามรูท้ันใดให้เหลอือด  ส่ังพระพรตพระสัตรุดสุดสองน้อง 

ยกกองทพัไปกำราบปราบประลอง  ยึดลงกากลับมาครองได้ฉลองชัย 
 

พิเภกยกัษ์ผู้ถูกเม้นท์เปน็ไส้ศึก  ไม่เคยนึกจะได้ดีมทีีไ่หน 

เป็นไส้ศึกยึดหลักธรรมประจำใจ  จึงสุดท้ายพิเภกรุ่งไดค้รองกรงุลงกา 

 

ผู้ประพนัธ์ : จตุพร สุวรรณปากแพรก 

 
 

 

 

 

 

 



 
พเิภก 

 

คนสำคัญรามเกยีรติท์ีก่ล่าวถึง   เป็นผู้ซึง่ทรงค่าสง่าศรี 

นามพิเภกเฉกเช่นเปน็ยกัษ์ด ี  มิตรไมตรกีับทกุผู้รูวิ้ชา 
 

อดีตชาติกาลก่อนในสรวงสวรรค์  คือองค์ท้าวเวสสุญาณอาสา 

จุติจากสวรรค์ดั้นลงมา   อยู่ที่กรงุลงการาชธานี 
 

เป็นโอรสของท้าวรสัเตียน  ได้พากเพียรช่วยทศกัณฑ์ยักษี 

คอยทำนายทายทักเรื่องรา้ยด ี  บอกวิธีแก้ไขให้พ้นภัย 
 

พระอิศวรให้จุติลงมาช่วย  เป็นไส้ศึกร่วมด้วยไม่สงสัย 

อนุชาทศกัณฐ์ท้าวทรงชัย  กายเขยีวใสทรงมงกุฎน้ำเต้ากลม 
 

พระอิศวรมอบให้แว่นวิเศษ  ติดทีเ่นตรด้านขวาดูดสีม 

มองอดีตอนาคตน่าชื่นชม  สบอารมณ์เห็นสามโลกโฉลกด ี
 

อันพิเภกใฝ่เรียนเพยีรศึกษา  รู้วิชาค่ายกลดลวิถี 

ทั้งทำนายอนาคตยามราวี  เป็นยักษ์ทีซ่ื่อสัตย์ควรจดจำ 
 

เมียคือนางตรีชฎาเจ้าโฉมฉาย  นางเบญกายบุตรทีี่งามขำ 

อีกทั้งนางมณโฑเคยหนุนนำ  งามเลิศลำ้ก็เป็นเมียอสุรี 
 

 



 

ยามเมื่อครั้งทศกัณฐ์นั้นจาบจ้วง  ไปล่อลวงนางสีดาโฉมฉว ี

กักขังไว้ทีล่งการาชธานี  สร้างสงครามราวีทีย่าวนาน 

 

พิเภกเตือนทศกัณฐน์ั้นพิโรธ  ด้วยความโกรธขบัไล่ไมส่งสาร 

จ่ึงหันไปสามิภักดิ์รามาวตาล  ร่วมก่อการทำศึกกรุงลงกา 
 

พิเภกนั้นวางแผนการสงคราม  ทศกัณฐ์ตอ้งศรรามส้ินสังขาร 

ก่อนส้ินชีพรำลึกถึงน้องยา  เอ่ยวาจาสอนไว้ให้ทำด ี
 

ขอฝากฝังพงศ์เผ่าเหล่าวงศ์ยักษ์  ให้ประจักษ์ชูเชิดประเสริฐศร ี

ปกครองเมืองสุจริตประเพณี  จงโอบอ้อมอารีแก่ไพร่พล 

 

ขออย่าโกรธตัวพี่ทีห่ลงผดิ  ปล่อยวางจิตหมดเวรเปน็กุศล 

รักษานครอย่าให้จลาจล  เกิดเป็นผลดีงามตามต้องการ 
 

ยามพี่ตายให้น้องช่วยปลงศพ  อย่าทิ้งไว้ในที่รบใหส้งสาร 

คนจะหมิน่ติฉินนินทากาล  เหล่าวงค์วารร้อนรุม่กลุ้มอุรา 
 

พิเภกเข้ารว่มรบกับยักษี  ทำหน้าที่โหราจารยท์ีป่รกึษา 

ครั้นมีชัยได้ครองกรงุลงกา  ขานนามว่าท้าวทศคิริวงศ ์

 

ผู้ประพนัธ์ : อัญชลี ณ เชียงใหม ่

 


