
 
 
ท้าวทศรถ กายสีขาว 1 พักตร์ 2 กร มงกุฎยอดเดินหน เป็นบุตรของ ท้าวอัชบาล กับ นางเทพอัปสร 
ภายหลังได้ครองกรุงอโยธยา ท้าวทศรถมีมเหสีถึง 3 องค์ คือ นางเกาสุริยา, ไกยเกษี และ นางสมุทร
เทวี 
 
ครั้งหนึ่ง พระอินทร์ ได้มาขอให้พระองค์ไปช่วยปราบ ปฑูตทันตยักษ์ ที่มารุกรานสวรรค์ โดยมีนางไกย
เกษีตามไปท าศึกด้วย ปฑูตทันตยักษ์แผลงศรมาถูกเพลาล้อรถหัก นางไกยเกษีได้ใช้แขนของตนสอดเข้า
ไปในล้อแทนเพลา ท าให้ท้าวทศรถสามารถสังหารปฑูตทันตยักษ์ได้ ท้าวทศรถซาบซึ้งในความภักดีจึง
เอ่ยปากให้พรว่า ถ้านางไกยเกษีจะขอสิ่งใดพระองค์ก็จะยกให้ทั้งสิ้น 
 
ท้าวทศรถครองเมืองมานานก็ไม่มีบุตร จึงได้ไปเชิญ ฤาษีกไลโกฏ และฤาษีอีก 4 รูป ให้มาช่วยท าพิธี
กวนข้าวทิพย์เพ่ือขอบุตร เมื่อมเหสีทั้งสามได้เสวยข้าวทิพย์ก็ตั้งครรภ์และเกิดบุตร ได้แก่ พระราม (เกิด
จากนางเกาสุริยา) พระลักษมณ์ และ พระสัตรุด (เกิดจากนางสมุทรเทวี) และ พระพรต (เกิดจากนาง
ไกยเกษี) 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
หลังจากที่ท้าวทศรถได้แต่งตั้งพระรามให้เป็นรัชทายาท และเตรียมยกกรุงอโยธยาให้พระรามปกครอง
ต่อจากพระองค์ แต่นางไกยเกษีได้อาศัยค าสัญญาที่ท้าวทศรถได้เคยมอบไว้ให้กับนางเมื่อครั้ง       
สงครามปราบปฑูตทันตยักษ์ ขอให้ท้าวทศรถยกราชสมบัติให้แก่พระพรตก่อนพระราม แล้วขอให้
พระรามออกบวชอยู่ในป่าเป็นเวลา 14 ปี จึงค่อยกลับมาครองราชสมบัติต่อ ท้าวทศรถไม่อาจปฏิเสธ
ได้จึงต้องยอมท าตาม แต่ก็เสียพระทัยเป็นอันมากจนล้มป่วยลง 
 

เมื่อนั้น  ท้าวทศรถเรืองรัศมี 
ได้ฟังดังเอาอัคคี  มาจุดจี้ดวงชีพชีวัน 

กวัดแกว่งพระแสงขรรค์ชัย  หมายใจจะฆ่าให้อาสัญ 
แต่เงือดเงื้อจะพิฆาตฆ่าฟัน  แล้วทรงธรรม์กลับคิดถึงสัจจา 

 
บทกลอน : เรื่องรามเกียรติ์ 

ผู้แต่ง : จินตกวีสมัยอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี และ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์  
 

 

 
 
 

 

 

 



 
ท้าวทศรถ ตัวละครในรามเกียรติ์ ล าดับ ๑๕ 

โดย นักกลอน KU ๒๗ 

 
 

ท้าวทศรถ 
 

ท้าวอัชบาล...นั้นหรือ...คือบิดร 
เทพอัปสร..มารดา...ชือ่ปรากฏ 

กษัตริย์ กรุงอโยธยา พระทรงยศ 
มีนามว่า ท้าวทศรถ ชนโจษจัน 

 

มีสองกร หนึ่งหน้า กายาขาว 
ผุดผ่องราว เทพบุตร ดุจเสกสรร 

มเหสี...มีสาม...งดงามครัน  
นางฟ้านั้น...แพ้พ่าย...อายเธอนี้ 

 

เมียส าอาง ทั้งสาม  มีนามว่า 
เกาสุริยา สมุทรเทวี ไกยเกษี  
ได้ครองคู่ อยู่อโยธยา ราชธานี 
หลายสิบปี มีสุข ไร้ทกุข์ตรม  

 

พระอินทร์ ร้องขอ ตอ่ทรงยศ 
ท้าวทศรถ ปราบศัตรู ผู้กล้าข่ม 
มาบุกสวรรค์ รานรุก จุกระทม 
ช่วยถล่ม...ล้มล้าง...บางให้ที 

 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

ท้าวทศรถ รับบัญชา มาท าศึก 
อย่างเหิมฮึก มากมาย ไม่ถอยหนี 
เพลาล้อรถ...ถูกศร...ของไพรี 
หักสะบั้น...รานรุกต.ี..หอ่นรีรอ  

 

ไกยเกษี กล้าแกร่ง เข้มแข็งล้น 
ใช้แขนตน แทนเพลา สอดเข้าล้อ 
ท้าวทศรถ...ซึ้งอุรา...น้ าตาคลอ 
หากร้องขอ...สิ่งใด...ให้ทันที 

 

ท้าวทศรถ หดหู่ใจ ไม่มีบุตร 
จึงเร่งรุด  ไปร้องขอ ต่อฤาษี 
ได้ลูกชาย...สี่คน...สุขล้นฤดี 

ท าให้มี เรื่องราว กล่าวจ านรรจ์ 
 

เกาสุริยา เกิดพระราม รูปงามนี้ 
ไกยเกษี มีพระพรต เป็นลูกขวัญ 
สมุทรเทวี นี้ลูกสอง ร่วมท้องกัน 

คือพระลักษมณ์ สัตรุตนั้น ปานดวงใจ 
 

เมื่อพระราม เจริญวัย ได้คู่ครอง 
สุขสมปอง...ต้องฤดี...คู่ที่ใช่ 

คือนางสีดา...ผ่องผุด...สุดไฉไล 
งามเลื่องชื่อ ระบือไกล หาใครปาน 

 

ท้าวทศรถ ตั้งพระราม อร่ามองค ์
ให้ด ารง ต าแหน่งเอื้อ เพื่อสืบสาน 
รัชทายาท สูงส่ง ทรงโปรดปราน 
คิดประทาน...เป็นราชา...อนาคต 



 
 

ไกยเกษี หนุนลูกตัว สุดชั่วช้า 
ทวงสัญญา...สามี...ที่ก าหนด   

ยกต าแหน่ง ทรงชัย ให้พระพรต 
ท้าวทศรถ...จ าใจ..มอบให้นั้น 

 

ณ  เพลา...พระราม...ด าเนินไป 
ออกสู่ป่า พนาไพร ไกลเขตขัณฑ์ 
ท้าวทศรถ ก าสรดฤทัย วายชีวัน 
เพราะเมียนั้น รักลูก ไม่ถูกทาง 

 
ผู้ประพันธ์ : โกวิท ธีรวิโรจน์ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ท้าวทศรถ 
 

     ท้าวทศรถ ราชโอรส ท้าวอัชบาล 
ชนนีท่าน แม่นาง เทพอัปสร 

กายสีขาว หนึ่งพักตร์ ลักษณ์สองกร 
สรวมมงกุฏ ทรงฉะอ้อน ออนซอนบดี 

 

     มเหสี สามองค์ ทรงโสภา 
เกาสุริยา สมุทรเทวี ไกยเกษี 
ทรงปกปัก รักษา ประชาชี 
ให้อยู่ดี กินดี มสีุขใจ 

 

     มาวนัหนึ่ง ถึงคราว ชาวสวรรค ์
ต้องอกสั่น ขวัญช้ า ระส่ าระสาย 
เพราะปทูตทันตยักษ์ หักหาญใจ 
บุกท าร้าย ไร้กมล ปี้ป่นเทวี 

 

     เรื่องร้อนถึง องค์อินทร์ ยินอึงโสต 
ธ ทรงโปรด ท้าวทศรถ ลงโทษยักษี 
ไกยเกษี ตามไปด้วย เผื่อช่วยสามี 
ศึกครั้งนี้ มีอันตราย ภัยร้ายแรง 

 

     ธ โรมรัน พันตู สูก้ับยักษ์ 
เพลารถหัก ทุลักทุเล เป๋กวัดแกว่ง 
ไกยเกษี ตัดสินใจ ใช้แขนแยง 

แทนเพลาเดิม เสริมแรง แข็งขันไป 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

     แม้เจ็บปวด เพียงใด ไม่ปล่อยมือ 
ช่วยยึดยื้อ ถือล้อไว้ ไม่หลุดไหล 
ท้าวทศรถ ได้โอกาส สะบัดชัย 
พิฆาตยักษ์ สิ้นใจ มลายสงคราม 

 

     วรีกรรม มเหสี มีคุณอนันต์ 
ทรงโปรดปราน ความภักดี มิครั่นคร้าม 

พระราชทาน พรชัย ให้นงราม 
หากเอ่ยค า ขอใด ใหท้ันที 

 

     นี่คือค า สัจจา ราชาตรัส 
จิตปฏิพัทธ์ น้ าพระทัย ไกยเกษี 

คือต้นเหตุ สุดช้ า ระก าฤดี 
ด้วยเทวี มีค าขอ ก่อเภทภัย... 

 

     ครองเมืองได้ หลายปี ไม่มีทายาท 
ประทับอาสน์ อโยธยา คราตักษัย 
โปรดฤษี ไลโกฏ จรดกรุงไกร 
ท าพิธี ขอลูกชาย ให้เทวี 

 

     ราชพิธี กวนข้าว ทิพย์โอสถ 
ขอโอรส สู่ครรภ์ มเหสี 

ให้ทรามเชย เสวยข้าวทิพย์ จากพิธี 
ราชเทวี สามนาง ต่างตั้งครรภ์ 

 

     ได้พระราม โอรสนาง เกาสุริยา 
สมุทรเทวี มีโอรสา สง่าสรรค์ 

คือพระลักษมณ์ พระสัตรุต สุดชายชาญ 
อีกหนึ่งนั้น คือพระพรต โอรสไกยเกษี 



 

 

 

 

     ท่าวชนก จักวรรดิ์ กษัตริย์มิถิลา 
ราชบิดา สีดา มารศร ี

ท าพิธี คัดเลือกชาย ให้บุตรี 
เชิญเหล่าชาย หลายธานี รี่ชิงชัย 

 

     ใครยกศร เคลื่อนไหว ได้ชัยช านะ 
เป็นอัคร ราชบุตร สุดยิ่งใหญ่ 

เหล่าเจ้าชาย หลายส านัก สมัครใจ 
แต่แพ้พ่าย อายอดส ูธนูไม่ติง 

 

     ฝ่ายพระราม พึงใจ ในสีดา 
ขันอาสา คว้าศรชัย ให้ยอดหญิง 

ยกรัตน ธนู ชูสูงยิ่ง 
ได้แอบอิง สีดา  มาธานี... 

 

 ท้าวทศรถ โปรดตั้ง รัชทายาท 
เพื่อครองราชย์ อโยธยา ตราศักดิ์ศรี 
มอบพระราม ราชโอรส คนโปรดภูมี 
แต่ไกยเกษี มีหวังไว้ ให้พระพรต 

 

     นางทวงถาม ค าสัญญา คราศึกใหญ่ 
หากมุ่งหวัง สิ่งใด ให้ก าหนด 

ขอทรงโปรด มีบัญชา โอรสาพระพรต 
ได้รับยศ รัชทายาท อโยทยา 

 

     ให้พระราม พระเชษฐา เข้าป่าใหญ่ 
บวชเป็นฤษี ชีไพร ไกลสุดฟ้า 
ให้เดินดง  พงพี สิบสี่พรรษา 
จึงหวนมา อโยธยา ราชธานี 



 

 

 

 

     ได้ฟังค า ไกยเกษี ภูมีจังงัง 
โอ้น้องนาง ช่างกะไร ใจบัดสี 

อันพระราม ตามธรรมเนียม ประเพณี 
บุตรผู้พี่ มีสิทธิก่อน ห่อนข้ามไป 

 

     แต่กษัตริย ์ตรัสไว้ ไม่คืนค า 
จ าต้องท า ตามสัญญา สัจจาเป็นใหญ่ 

มเหสี ไกยเกษี แสนดีใจ 
แต่ทรงชัย ท้าวราชรถ ก าสรดทรวง 

 

     เป็นเหตุให้ พระราม จ าเดินดง 
ตามประสงค์ องค์ราชา น้ าตาร่วง 

วันรามลักษมณ์ สีดา อ าลาเมืองหลวง 
องค์ในหลวง ทรวงสลาย ตรอมใจตาย 

 

     ค ามั่นชาย ชาตรี มสีัจจา 
ยึดค ามั่น สัญญา หาเปรียบได้ 

แม้เสียชีพ ไม่เสียสัตย ์คือชาติชาย 
คุณธรรม น าใจ ยิ่งใหญ่ราชันย์ 

 
ผู้ประพันธ์ : สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   
 

 



 

 

 

 

ท้าวทศรถ 
 

จะกล่าวถึงองค์ท้าวทศรถ 
ชื่อปรากฏวงศ์วานว่านพงษา 
เป็นกษัตริย์ปกครองอโยธยา 
มีอาณารุ่งเรืองเมืองอมร 

 

เป็นโอรสของท้าวอัชบาล 
กับเยาวมาลย์พระนางเทพอัปสร 

สืบสันตติวงศ์เฉลิมฉลองครองนคร 
จากบิดรเจนจบนพปฎล 

 

วงศ์มนุษย์เลื่อมลายกายสีขาว 
ทรงมงกุฏแพรวพราวยอดเดินหน 

ปกครองเมืองก าหราบยักษ์อยู่หลายตน 
เหล่าปวงชนไร้ทุกข์สุขส าราญ 

 

มเหสีร่วมองค์พระทรงศักดิ์ 
แจ่มประจักษ์สามสอางค์สร้างสืบสาน 

อัครมเหสีเกาสุริยานางนงคราญ 
มีบุตรคือนารายณ์อวตารน่ายินดี 

 

มเหสีคนรองปองเป็นคู่ 
คือชื่นชู้นางไกยเกษี 

ได้โอรสนามพระพรตคู่บารมี 
เกิดมาจากจักรีพระนารายณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

สมุทรเทวีมเหสีคนที่สาม 
โอรสของนงรามร่วมสืบสาย 

คือพระลักษมณ์พระศัตรุตทั้งสองชาย 
เป็นคู่แฝดข้างกายร่วมพงษ์พันธุ์ 

 

ท้าวทศรถเข้าปราบก าหราบยักษ์ 
เห็นประจักษ์การศึกให้อาสัญ 
สู้ด้วยศรยิงใส่เข้าโรมรัน 

ปฑูตทันต์ต้องศรกระดอนไกล 
 

ฝ่ายยักษาโมโหโกรธายิ่ง 
ลืมทุกสิ่งสู้กันไม่หวั่นไหว 

กระบองแก้วคู่มือขว้างออกไป 
เกิดเปลวไฟกัมปนาทประกาศศักดา 

 

ท้าวทศรถเห็นเปลวไฟใช้พระขรรค์ 
ขว้างไปพลันเป็นฝนบนเวหา 
ตกลงมาดับไฟได้น าพา 

อนิจจาเพลารถหักจักอันตราย 
 

นางไกยเกษีไหวทันแก้ปัญหา 
สอดแขนมาเทียมรถไว้ยังไม่สาย 
แม้เจ็บปวดรวดร้าวแทบปางตาย 

ก็ไม่คลายได้ช่วยสวามี 
 

หลังสู้รบชนะยักษ์ประจักษ์แจ้ง 
ได้แจกแจงชื่นชมมเหสี 
ท้าวทศรถซาบซึ้งตรึงฤดี 

จึงตอบแทนความดีแก่นวลนาง 



 
มอบพรให้นางไกยเกษี 

ภายหน้ามีสิ่งใดใคร่ประสงค์ 
จะยอมให้ทุกอย่างแก่อนงค์ 
สุขด ารงยืนนานกาลผ่านไป 

 

ครองแผ่นดินนานไปไรโ้อรส 
จึงก าหนดขอบุตรสุดไสว 

ท าพิธีกวนข้าวทิพย์หอมละไม 
กลิ่นหอมหวนลอยไปกรุงลงกา 

 

ในยามนั้นทศกัณฐ์เจ้านคร 
มเหสีอรชรเสน่หา 

นางมณโฑเมียรักแนบอุรา 
อยากมีบุตรตรึงตรามาอุ้มชู 

 

จึงสั่งให้กากนาสูรนางยักษี 
ไปขโมยข้าวพิธีไม่อดสู 

โฉบมาได้ครึ่งก้อนให้โฉมตรู 
จึงตั้งครรภ์เป็นพธูนางสีดา 

 

อันข้าวทิพย์ที่เหลือพอเจือจาน 
ท้าวทศรถแบ่งประทานไม่กังขา 

ได้เสวยทั้งสามภรรยา 
ตั้งครรภ์มาได้บุตรสมฤดี 

 

อัครมเหสีคือนางเกาสุริยา 
โอรสาคือพระรามพระทรงศรี 
พระพรตบุตรไกยเกษีนวลมณี 
สมุทรเทวีมีบุตรสองพระองค์ 



 
คือพระลักษมณ์คู่บุญและพระสัตรุต 

สี่บุรุษอวตารสมประสงค์ 
เมื่อเติบใหญ่เก่งกล้ารณรงค์ 
ทุกพระองค์สามัคคีพี่น้องกัน 

 

ครั้นต่อมาองค์ท้าวทศรถ 
ได้ก าหนดมอบหมายเมืองสวรรค์ 
ให้พระรามขึ้นครองเป็นราชัน 

ร่วมสร้างสรรบ้านเมืองรุ่งเรืองทวี 
 

ด้วยบาปบุญครั้งก่อนย้อนมาหา 
จึงน าพาให้นางไกยเกษี 

ล าเลิกคุณหนุนด้วยช่วยชีวี 
ขอภูมียกเมืองให้บุตรตน 

 

อีกทั้งขอให้พระรามออกเดินป่า 
ใช้เวลาสิบสี่ปีในไพรสณฑ์ 

องค์ท้าวเธอจ าใจยอมทุกข์ทน 
ต้องหมองหม่นท าตามค าสัญญา 

 

ความชอกช้ าเสียใจให้ท้อแท้ 
เกาะกนิใจย่ าแย่เป็นหนักหนา 
ตรมตรอมใจสิ้นชีพองค์ราชา 
รักษาสัตย์กษัตราไม่คนืค า 

 
ผู้ประพันธ์ : อัญชลี ณ เชียงใหม่ 

 
 

 

 

 

 



 

  
ท้าวทศรถ (๑) 

 

ท้าวทศรถเป็นโอรสเจ้าท้าวอัชบาล  
มารดาท่านคือพระนางเทพอัปสร 

มีหนึ่งพักตร์กายสีขาวพราวฤทธิ์รอน 
มีสองกรถือพระขรรค์บั่นไพรี 

 

มีมเหสีสามองค์ทรงสง่า 
คือนางเกาสุริยา นางไกยเกษี 
อีกหนึ่งนางช่ือว่าสมุทรเทวี 
ทั้งสามมีบุตรรวมร่วมสี่องค์ 

 

บตุรทั้งสี่เกิดมาโดยพระฤาษี 
กวนข้าวทิพย์ท าพิธีตามที่ประสงค์ 

เพื่อขอบุตรคือเหตุเจตจ านง 
ทั้งสามองค์ได้เสวยเลยตั้งครรภ์ 

 

ท้าวทศรถได้บุตรสี่มีพระนาม 
หนึ่งพระรามอร่ามเลิศเขียวเฉิดฉัน 
เกิดจากนางเกาสุริยาโสภาพรรณ 
คือพระนารายณ์อวตารมาต้านไพรี 

 

สองพระลักษมณ์และสามพระสัตรุด  
ที่เป็นบุตรนางสมุทรชามเหสี 
เป็นแฝดพี่แฝดน้องครองฤดี 

ทั้งสองมีกายสีทองน้องพระราม 
 

 
 



 
สี่พระพรตเกิดจากนางไกยเกษี 
กายามีสีแดงชาดวิลาศล้ า 

ดั่งทับทิมพลอยแดงแสงสีงาม 
น้องพระรามรูปลักษณ์จักคล้ายกัน 

 
ท้าวทศรถ (๒) 

 

ครั้งหนึ่งเมื่อพระอินทร์สิ้นอดทน 
ยักษ์หนึ่งตนเหิมหาญรุกรานสวรรค์ 
เกิดก าเริบท าตัวเป็นเช่นอันธพาล 
คือปฑูตทันต์ยากมีใครให้ต่อกร 

 

ท้าวทศรถถูกขอให้ไปช่วยปราบ 
ได้ก าราบศัตรูด้วยธนูศร 

ปฑูตทันต์ซ่านเซ็นกระเด็นกระดอน 
ลงไปนอนเกลือกกลิ้งแน่นิ่งไป 

 

ลุกขึ้นมาขว้างปากระบองแก้ว  
จากนั้นแล้วเสียงดังลั่นสนั่นไหว 
ดังกึกก้องกัมปนาทปราดฤทธ์ิไกล 
แล้วเกิดเป็นเปลวไฟไหม้ลุกโชน 

 

ท้าวทศรถจึงขว้างปาพระขรรค์ 
ปฑูตกันต์โมโหโทโสโผน 

แผลงศรสู้พุ่งไปไกลจากตน 
ศรไปโดนเพลาล้อหักจักอันตราย 

 

 
 



 
ไกยเกษีเสี่ยงกายได้ใช้แขน  

สอดเข้าแทนเทียมเพลารับเอาไว้ 
ช่วยท้าวทศรถไว้รอดอย่างปลอดภัย 
สังหารปฑูตทันต์ได้กายแหลกราน 

 

ท้าวทศรถจึงซึ้งใจในความภักดิ์ 
เห็นประจักษ์นางไกยเกษีมีต่อท่าน 
จึงให้พรมอบเป็นเช่นรางวัล 
ถ้าต้องการขอสิ่งใดจะให้นาง 

 
ท้าวทศรถ (๓) 

 

ท้าวทศรถทรงอยู่ในราชสมบัติ 
เป็นกษัตริย์กรุงอโยธยาหาใครขวาง 
หกหมื่นปีครองนานสืบสานสร้าง 
คิดปล่อยวางให้โอรสท้ังหมดมี 

 

ให้พระพรตพระสัตรุดบุตรทั้งสอง 
จะได้ครองไกยเกษเขตน้องพี่ 

ให้พระรามและพระลักษมณ์ผู้ภักดี 
สององค์นี้จะเรืองรุ่งที่กรุงอโยธยา 

 

จากนั้นมาท้าวทศรถโปรดรับสั่ง 
ทรงแต่งตั้งให้พระรามอร่ามหล้า 
เป็นรัชทายาทเพื่อประกาศศักดินา 

ถึงเวลาจะยกอโยธยาให้ไท้ปกครอง 
 

 
 
 



 

 

 

 

นางไกยเกษีพินิจคิดเห็นต่าง 
ได้ขัดวางช่วยลูกยาพระพรตน้อง  
อ้างสัญญามาเป็นข้อใช้ต่อรอง 
ขอให้น้องขึ้นครองอโยธยา 

 

ทั้งขอให้พระทรงศรีหนีผนวช 
ออกไปบวชเป็นฤาษีที่กลางป่า 
สิบสี่ปีนานหน่อยค่อยกลับมา 

ให้เวลาพระพรตน้องขึ้นครองแทน 
 

เป็นกษัตริย์ตรัสไปไม่คืนค า 
แม้ชอกช้ าล าบากยากสุดแสน 
แต่สัญญาต้องรักษาอย่าดูแคลน 
จึงยอมแม้นเสียใจไม่อยากท า 

 

เป็นเหตุให้ท้าวทศรถโศกเสียใจ 
ทรงป่วยไข้ตรอมใจหทัยช้ า 
จนพระชนม์สิ้นลงตรงวันยาม 

พระลักษณม์รามนางสีดาออกป่าไป 
 

ก่อนพระชนม์สิ้นลงทรงรับสั่ง 
ไม่ให้นางไกยเกษีห้ามมิให้ 

และพระพรตบุตรชายไม่ให้ไป 
เข้าร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิง 

 
ผู้ประพันธ์ : จตุพร สุวรรณปากแพรก 

 
 

 

 

 


