
 
สหัสเดชะ เป็นรากษส กายสีขาว 1,000 พักตร์ 2,000 กร หน้า 5 ช้ัน ปากแสยะ ตาโพลง ทรงมงกุฎชัย 
ร่างกายสูงใหญ่ดั่งเขาอัศกรรม มีอาวุธที่ส าคัญคือ ตระบองชี้ต้นตายชี้ปลายเป็นที่พระพรหมประทานให้
มีฤทธิ์คือต้นชี้ตายปลายชี้เป็นและได้รับพรเมื่อข้าศึกหรือศัตรูเห็นจงหนีหายไปด้วยความกลัว 
เป็นเจ้าเมืองปางตาล มีน้องชายชื่อ มูลพลัม และเป็นเพื่อนรักกับ ทศกัณฐ์ จึงไปช่วยทศกัณฐ์รบกับ
กองทัพ พระราม พร้อม มูลพลัม โดยขึ้นรถรบที่มีขนาดมโหราฬขนาดที่ขนนางก านัลไปได้ถึงห้าร้อยนาง 

 

เห็นสหัสเดชะฤทธิรงค์  ทรงรถอยู่กลางพลขันธ์ 
กายใหญ่ดังเขาอัศกรรณ  พักตร์นั้นถึงพันพักตรา 

ฟันเขียวเขี้ยวขาวช่วงโชติ  ยาวออกนอกโอษฐ์ยกัษา 
ตาแดงดังแสงสุริยา  สองพันหัตถากุมอาวุธ 

 

บทกลอน : เรื่องรามเกียรติ์ 
ผู้แต่ง : จินตกวีสมัยอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี และ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์  

 

 

 

 



 
สหัสเดชะ ตัวละครในรามเกียรติ์ ล าดับ ๑๖ 

โดย นักกลอน KU ๒๗ 

 
 

สหัสเดชะ 

 

รากษส...ยักษ์ร้าย...กายเขี้ยวขาว  
สูงใหญ่ราว...ขุนเขา...อัศกรรมนี้  

สหัสเดชะ นามกระเดื่อง เลื่องปถพี 
ด้วยฤทธี มีอนันต์ เช่ียวราญรอน 

 

หนึ่งพันพักตร์ ปากแบะ แสยะอ้า 
มีใบหน้า...ห้าชั้น..ฟันเขียวอ่อน 

ตาลุกโพลง โป่งพอง สองพันกร 
ยามนั่งนอน...วุ่นวาย...ก่ายพัลวัน 

 

เจ้าครองเมือง ปางตาล อันโอ่อ่า 
มีน้องยา ชื่อบุญพลัม นามน่าขัน 
เป็นเพื่อนรัก สลักจิต ชิดผูกพัน  
กับทศกัณฐ์ ปานญาติ มิขาดตอน 

 

พรหมประทาน พรให้ ได้มีฤทธิ์ 
เพื่อปราบอมิตร คิดร้าย ในสมร 
หากผู้ใด...หมายมั่น...มุ่งราญรอน 
จักเดือดร้อน...ถึงตาย...วายชีวา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ต้นชี้ตาย ปลายชี้เป็น เห็นได้ชัด 
พระพรหมจัด ตระบองให้ ไว้เพื่อว่า 
เมื่อศัตรู...ผู้ใดจ้อง...ตอ้งไคลคลา 
หนีพ้นหน้า เพราะกลัว หัวหดนั้น 

 

ช่วยทศพักตร์ ท าศึก อย่างฮึกเหิม 
น าทัพเสริม...ก าลัง...อย่างมุ่งมั่น 
สงครามครั้ง นางสีดา วิลาวัณย์ 
ถูกทศกัณฑ์ มารร้าย  ได้ช่วงชิง 

 

เกิดรบรา...ฆ่าฟัน...กันยกใหญ่ 
ต่างก็ใช้ วิทยายุทธ์ สุดยอดยิ่ง 
องค์รามา กรีธาทัพ  กับพลลิง 
มิเกรงกริ่ง ต่างรุกโถม เข้าโรมรัน 

 

สหัสเดชะ ทรงรถ ปรากฏกาย 
ร่างดูคล้าย...ขนุเขา...เขา้ห้ าหั่น 
ดวงเนตรแดง เจิดจ้า  ดั่งตะวัน 
ทั้งสองพัน...หัตถา...ถอือาวุธ  

 

ฟันเขียว เขี้ยวยาว ขาวช่วงโชติ 
โผล่พ้นโอษฐ์ ออกมา น่ากลัวสุด 
พลลิงเห็น...เผ่นหนี...มปิระยุทธ์  
สหัสเดชะหยุด รบทัพ กลับนคร 

 
 
 
 

 

 

 



 
 

สหัสเดชะ...ยะโส...โอหังใหญ่ 
จึงมอบให้ มูลพลัม น าทัพย้อน 
ออกราวี...มิระย่อ...เข้าต่อกร 

 ต้องถูกศร พระลักษมณ์ ปักอกนั้น 
 

มูลพลัม ต้องตาย กลายเป็นผี 
ชอกช้ าฤดี มิคลาย ใจโศกศัลย์ 
สหัสเดชะ อาฆาต คิดฟาดฟัน 

ออกโรมรัน หวังแก้แค้น แทนน้องตน 
 

ถูกหนุมาน ชาญสมร ตีต้อนตอื 
ต้องสิ้นชื่อ...ตัวตาย...กายปี้ป่น 

พบจุดหมาย ปลายทาง ห่างมงคล 
เกิดจากผล...แห่งกรรม...ที่ท ามา 

             
ผู้ประพันธ์ : โกวิท ธีรวิโรจน์ 

 



 

 

 

 

สหัสเดชะ 
 

     สหัสเดชะ ยักษ์จอมเขื่อง เมืองปาตาล 
มีหนึ่งพัน พักตรา กายาขาว 

สองพันมือ หน้าห้าชั้น ฟันเขียวยาว 
ตาโพลงพราว ปากแสยะ มงกุฎชัย 

 

     ยักษ์รากษส ตาแดง แสงสุริยา 
มีกายา ปานอัศกรรม อันสูงใหญ่ 
ถือกระบอง ศักดิ์สิทธ์ิ ฤทธิไกร 

ได้พรชัย จากพระพรหม บรมเทวา 
 

     ยักษ์ยังพร ส าคัญ อันลือชา 
ใครพบหน้า ตกใจกลัว ระรัวผวา 

ด้วยพรชัย อันเกรียงไกร จากพรหมา 
แรกสบตา ไม่กล้าตี วิง่หนีทันใด 

 

     น้องชายชื่อ มูลพลัม ก าย าลักษณ์ 
เป็นเพื่อนรัก ทศกัณฐ์ ราชันใหญ่ 

เพราะรักเพื่อน เหมือนญาติ ตัดสินใจ 
ชวนน้องชาย มูลพลัม ค้ าทศกัณฐ์ 

 

     ท าสงคราม กับพระราม หาคล้ามไม่ 
รถศึกใหญ่ มโหฬาร อันแข็งขัน 

สามารถบรรทุก ห้าร้อย นางก านัน 
รถใหญ่ครัน ทหารลิง วิ่งหนีกระจาย 

 
 

 

 

 



 
     

 เดชพรพรหม ข่มลิง ให้วิ่งหนี 
จรลี จ้าระหวั่น ขวัญหล่นหาย 
ลิงหนีไป ไม่ต่อตี ยักษีมีชัย 

ยกทัพใหญ่ กลับปาตาล ส าราญใจ 
 

     คงปล่อยให้ มูลพลัม ท าศึกหนัก 
กับพระลักษมณ์ ตัวต่อตัว ชั่วยามใหญ่ 
ยักษ์สามารถ ซัดหอก ยอกย้อนไป 

ฝ่ายพระลักษมณ์ ยักย้าย เบี่ยงกายทัน 
 

     ลักษมณ์โต้กลับ มูลพลัม กร าสมร 
ลักษมณ์แผลงศร ศักดิ์สิทธ์ิ ฤทธิ์สุดต้าน 
ยักษ์ต้องศร พระลักษมณ์ ตักษัยพลัน 
สหัสเดชะ โศกศัลย์ จาบัลย์กระไร 

 

     แคน้เหลือหลาย จัดทัพใหญ่ ไปแก้แค้น 
อาลัยแสน อนุชา น้ าตาไหล 

โกรธพระลักษมณ์ พรากชีวิต พิชิตน้องชาย 
ขอสู้ตาย ไป่ระย่อ ตอ่ไพรี 

 

     หนุมาน แปลงกาย ให้ตัวจ่อย 
วานรน้อย อ่อยเหยือ่ เบือยักษ ี
น่ารักน่าชัง สังขวานร ซ่อนกายี 
หลอกจู้จ้ี เรื่องฤทธี ที่กระบอง 

 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

     กระบองยักษ์ ชี้ต้นตาย ชี้ปลายเป็น 
ฤทธิ์ฟอนเฟ้น เด่นคาถา คราสนอง 

วานรแปลง แจ้งประจักษ์ แลบลักกระบอง 
จากครอบครอง ของยักษ์ หักทิ้งไป 

 

     ลิงเผือกแสร้ง แปลงกาย ใหญ่เทียมพรหม 
โถมถล่ม ระดมพลัง ยั้งยักษ์ใหญ่ 
ลิงกับยักษ์ ปะทะกัน สนั่นไพร 
ฝ่ายยักษ์ใช้ ภูเขาทุ่ม ลิงคุ้มทัน 

 

     ลิงใช้หาง รั้งตวัด สหัสเดชะ 
ด้วยพละ ก าลัง ดั่งช้างสาร 

ยกไปเฝ้า พระราม นามตระการ 
เหล่าบริวาร เย้ยหยัน ลั่นไยไพ 

 

     หนุมาน ใช้ตรี ตัดศีรษะ 
สหัสเดชะ อัปรา ชีวาตักษัย 

วีรกรรม ลิงเผือก เกลือกกลั้วภัย 
เจ้ายักษ์ร้าย พ่ายฤทธิ์ พิษสงคราม 

 

     สหัสเดชะ แปลว่า ฤทธานับพัน 
ทศกัณฐ์ สิบเศียร เซียนสนาม 
เป็นรูปปั้น ยืนคู่ ประตูอาราม 

วัดอรุณ ราชวราราม วัดพระแก้ว 
 

ผู้ประพันธ์ : สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์ 

 
 

 



 

 
สหัสเดชะ (๑) 

 

สหัสเดชะเป็นรากษสโหดดุร้าย 
ชอบท าลายงานพิธีมีเสมอ 

เป็นยักษ์ที่กินมนุษย์สุดสะเหล่อ 
ชอบเสนอตัวตามป่านา่กลัวครัน 

 

ร่างสูงใหญ่ดั่งภูผาอัศกรรณ 
มีหนึ่งพันพักตราหน้าห้าชั้น 
กายสีขาวกรยักษีมีสองพัน 

ปากแสยะฟันขาวโง้งตาโพลงแดง 
 

มีอาวุธพระพรหมมอบให้ครอบครอง 
เป็นกระบองกายสิทธ์ิมีฤทธิ์แฝง 
ต้นชี้ตายปลายชี้เป็นเด่นส าแดง 

ประจักษ์แจ้งว่าเป็นยักษ์มากศักดา 
 

อีกพระองค์ทรงได้ประทานพร 
ข้าศึกตอนเห็นหน้าสหัสเดชะ 

เกิดความกลัวแล้วหนีลับไม่กลับมา 
เป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ฤทธิ์ล้นหลาม 

 
สหัสเดชะ (๒) 

 

สหัสเดชะเป็นเจ้าเมืองปางตาล 
รูปร่างนั้นสูงใหญ่ให้เกรงขาม 

เป็นเพื่อนรักทศกัณฐ์กระสันสงคราม 
มีน้องชายชื่อมูลพลัมไล่ตามมา 

 



 

 

 
รักกันมากนักหนาหาลืมเลือน 

ยามเมื่อเพื่อนเดือดร้อนวอนเรียกหา 
สหัสเดชะพร้อมมูลพลัมน าทัพมา 
ช่วยทศกัณฐ์เจ้าลงการบพระราม 

 

พลพรรคทัพพระรามอร่ามมิ่ง 
เหล่าพลลิงกลัวยักษ์สุดหักห้าม 

วิ่งหนีกันจ้าละหวั่นหวาดครั่นครา้ม 
สหัสเดชะหยามยกทัพกลับกรุงไกล 

 

ปล่อยมูลพลัมสู้รบพบพระลักษมณ์  
ถูกศรปักจนชีพวายตายตักษัย 
สหัสเดชะจึงยกทัพวกกลับไป 
แก้แค้นให้น้องชายแต่ตายตาม 

 
สหัสเดชะ (๓) 

 

ด้วยเหตุเพราะชะล่าใจท าให้พ่าย 
ถูกหนุมานแปลงกายไปหลอกถาม 
ใช้มายากลอุบายจนได้ความ 
เมื่อถึงยามรบจึงรู้จู่ท าลาย 

 

สหัสเดชะจึงพลาดท่าน่าสงสาร 
ถูกหนุมานชิงกระบองไปครองได้ 
ชูเย้ยหยันนานสักพักหักทิ้งไป 
เหลือแต่กายกับก าลังตั้งนับพัน 

 

 

 

 

 



 

 
สู้ด้วยมือและกายไร้อาวุธ 
ในที่สุดไม่สามารถมิอาจต้าน 
สู้ไม่ได้ถูกจับมัดสุดทัดทาน 

ถูกฆ่าตายอย่างทรมานตามน้องชาย 
 

สหัสเดชะ (๔) 
 

ด้วยเพราะดูเกรี้ยวกราดมาดดุดัน 
ฤทธิ์ก็มากดั่งทศกัณฐ์อันโหดร้าย 
ใครพบเห็นใจเต้นรัวกลัวจะตาย 
ร่างสูงใหญ่เป็นยักษ์ที่มีศักดา 

 

สหัสเดชะจึงเป็นยักษ์จักได้เห็น 
ยืนโดดเด่นเป็นทวารบาลรักษา 

ประตูเข้าพระอุโบสถของสองวัดวา 
เห็นสง่ายืนเฝ้าอยู่คู่ทศกัณฐ์ 

 

คือวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
และวัดอรุณราชวรารามงามฉะนั้น 
มีสองตนหุ่นยักษ์เพื่อนรักกัน 

คือสหัสเดชะและทศกัณฐ์นั่นเองเอย 
 

ผู้ประพันธ์ : จตุพร สุวรรณปากแพรก 

 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

สหัสเดชะ (๑)  
 

จะกล่าวถึงพวกเผ่าของเหล่ายักษ์ 
สมานสมัครสามคัคีดนีักหนา 
เป็นเพื่อนรักเผ่าพงศ์กรุงลงกา 
ของพญารากษสทศกัณฐ์ 

 

มีเมืองหนึ่งร่ าลือชื่อปางตาล 
สุขส าราญพวกผองครองเขตขันธุ์ 
เจ้าเมืองคือสหัสเดชะคนส าคัญ 
มีหน้านับหนึ่งพันเขี้ยวโง้งยาว 

 

ลักษณะสูงใหญ่กายล่ าสัน 
สูงดังเขาอัศกรรณมีผิวขาว 

มือสองพันกุมอาวุธสุดแวววาว 
ตาสีแดงเปรียบราวสุริยัน 

 

สหัสเดชะชื่อดีมีความหมาย 
มีก าลังมากมายดูแข็งขัน 
ให้น่ากลัวท่าทางนั้นดุดัน 

กระบองวิเศษป้องกันพรหมประทาน 
 

กระบองวิเศษต้นชี้ตายปลายชี้เป็น 
ศัตรูเห็นนึกขามยามหักหาญ 

ได้รับพรจากพระพรหมแม้รอนราญ 
ชัยชนะตามต้องการไม่วางวาย 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

มีน้องชายชื่อยักษ์มูลพลัม 
ทศกัณฐ์โน้มน าเป็นสหาย 

ให้ต่อสู้รบพระรามอยูข่้างกาย 
ก็ด้วยหมายชัยชาญการราวี 

 

วันยกทัพลางร้ายให้กลายเหตุ 
เกิดอาเพทฟ้าผ่ากลางวิถี 

โดนรถทรงทศกัณฐ์ก่อนจรลี 
ลางไม่ดีจึงงดบทจร 

 

มูลพลัมออกรบกับน้องชาย 
ก็ด้วยหมายได้ชัยกลางสมร 
ฝ่ายพระรามออกรบกับวานร 
หวังต่อกรปราบศัตรูสู้ราวี 

 

สหัสเดชะได้พรพระพรหมไว้ 
ต่อสู้กับผู้ใดให้หลบหนี 

เหล่าทัพลิงเกรงกลัวไม่ต่อยต ี
หลบหลีกลี้หนีหายกระจายไป 

 

พระรามให้พระลักษมณ์และหนุมาน 
พร้อมสุครีพกับบริวารลิงท้ังหลาย 
สิบแปดมงกุฏุติดตามในพงไพร 
หวังจะได้ต่อสู้หมู่ยักษ์มาร 

 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

สหัสเดชะออกรบไม่พบทัพ 
จึงย้อนกลับคืนสิ้นถิ่นสถาน 
เข้าใจผิดคิดศัตรูน้อยประมาณ 
หยุดก่อการเหลือรับกลับลงกา 

 
สหัสเดชะ (๒) 

 

ยังไว้แต่มูลพลัมเข้าหาญหัก 
ต่อสู้กับพระลักษมณ์สิ้นวาสนา 
ต้องศรพลายวาตเสียบอุรา 
ดับชีวาวางวายพ่ายแพ้ไป 

 

เหล่าทหารพ่ายทัพยับเยินยิ่ง 
ทิ้งทุกสิ่งรีบรุดสุดขานไข 
อุปราชมูลพลัมนั้นสิ้นใจ 

ต้องศรอยู่กลางไพรไม่กลับคืน 
 

พระเชษฐาได้ฟังคลุ้มคลั่งโกรธ 
สองพันตาแดงโรจน์ให้เหลือฝืน 
เกิดความแค้นสาหัสเกินกล้ ากลืน 

ยกทัพคืนเร่งเร้าเข้าโรมรัน 
 

สั่งไพร่พลต่อตีกรีธาทัพ 
แก้แค้นให้กับอนุชาที่อาสัญ 

เจ้าครองเมืองปางตาลฤทธิ์อนันต์ 
ควงกระบองฆ่าฟันไม่เกรงใคร 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายพิเภกคาดการณ์ญาณวิเศษ 
ต้องเกิดเหตุสู้รบไม่จบได้ 
สหัสเดชะหากรู้ถึงความนัย 
ว่ามูลพลัมสิ้นใจในสงคราม 

 

ต้องโกรธแค้นแทนองค์อนุชา 
ยกทัพมาต่อสู้ไม่เกรงขาม 
รณรงค์ยากชนะศึกลุกลาม 

ฤทธิ์เรืองนามกระบองวิเศษสร้างเภทภัย 
 

จึงวางแผนแน่วแน่แก้ปัญหา 
หนุมานแปลงกายาไม่สงสัย 

เป็นลิงเผือกสังขวานรย้อนตามไป 
หาทางเข้าทัพใหญ่ไม่ช้าที 

 

เจ้าลิงแปลงแกล้งวิ่งเข้าตัดหน้า 
ราชรถลื่นถลาตามวิถี 
สารถีดึงบังเหียนไม่รอรี 

พญายักษีจวนตัวหัวคะม า 
 

สหัสเดชะแสนโกรธพิโรธหนัก 
ด้วยประจักษ์แจงเหตุหน้าถล า 
วานรน้อยรีบแจงแถลงค า 

โอ้เจ้ากรรมเจ็บแค้นแสนทุกข์ใจ 
 

 
 



 
 

ทัพพระรามเข้าตีเมืองขีดขิน 
พาลีแพ้สิ้นชีพพิตักษัย 

ให้เดือดร้อนหลีกลี้หนีเภทภัย 
แสนอาลัยซานซมตรมน้ าตา 

 

พระรามให้สุครีพเข้าครองเมือง 
มีแต่เรื่องทุกทางสร้างปัญหา 
เหล่าวานรถูกบังคับให้กรีฑา 
ขึ้นเขาข้ามนาวามาต่อกร 

 

ได้ยินเสียงกองทัพดังใกล้ตัว 
ด้วยเกรงกลัวโดดหนีด้วยสังหรณ์ 

วิ่งตัดหน้าราชรถเร่งรีบจร 
กราบวิงวอนยกโทษโปรดเมตตา 

 

ด้วยใจอ่อนท้าวสหสัเดชะ 
ไม่ปล่อยปละลิงน้อยค่อยห่วงหา 
ให้ติดตามตนไปแล้วไคลคลา 
นั่งข้างหน้าราชรถสุรกานต ์

 

หนุมานชาญสมรอ้อนวอนขอ 
ห่วงเหล่าญาติแม่พ่ออีกลูกหลาน 
ด้วยใจอ่อนเจ้าครองเมืองปางตาล 

จึงสั่งการให้ช่วยด้วยเห็นใจ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

หากได้พบวานรร้อนทีอ่ยู ่
ให้ถามดูรู้เห็นเป็นฝ่ายไหน 
หากพวกสังขวานรไม่เป็นไร 
ให้จับตัวเอาไว้มาเลี้ยงดู 

 

หนุมานถูกใจใกล้ส าเร็จ 
แกล้งมารยาน้ าตาเล็ดท าอดสู 
ขออาวุธป้องกันเหล่าศัตรู 

ปากเชิดชูพญายักษ์ให้เหลิงลม 
 

สหัสเดชะตายใจไม่ระวัง 
ให้วานรนั่งหลังส่งเสียงขรม 
มอบอาวุธคทาเพชรให้ชื่นชม 
หนุมานสุขสมตามแผนการ 

 

ได้ครอบครองอาวุธสุดแรงฤทธ์ิ 
ขุนกระบี่แจ้งจิตคิดขับขาน 

จึงร่ายมนต์แปลงร่างใหญ่ตระการ 
เทียบประมาณรูปทรงองค์พรหมมินทร์ 

 

ส าแดงเดชสี่หน้าอีกแปดกร 
สูงใหญ่ดังสิงขรแกร่งเหมือนหิน 
กระทืบเท้าราชรถลงพังภินทร์ 
ท าลายไปเสียสิ้นหมดช้ินดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

สหัสเดชะโกรธแค้นที่เสียท่า 
เฝ้ากร่นด่าหนุมานไร้ศักดิ์ศรี 

มาหลอกลวงเอาคทาหวังต่อตี 
ให้เสียทีเกิดเป็นชายขายหน้าตน 

 

หนุมานร้องตอบในการศึก 
คนฉลาดล้ าลึกนึกเห็นผล 

ท าสงครามการยุทธ์ด้วยเล่ห์กล 
วางแผนอย่างแยบยลจึงได้ชัย 

 

หากอยากได้คทาอาวธุร้าย 
จะท าลายให้เห็นเป็นไฉน 

หักกระบองสองท่อนโยนคืนไป 
ทั้งเยาะเย้ยไยไพไร้ไมตรี 

 

หนุมานร่างใหญ่ยักษ์ปักหลั่น 
เข้าโรมรันต่อสู้กับยักษี 
เข่นฆ่าเหล่าไพร่พลอสุรี 

สหัสเดชะร้าวฤดีเกือบวางวาย 
 

สู้ไม่ได้เจ็บช้ าแสนสาหัส 
ถูกหางลิงบีบรัดแทบร่างสลาย 
หมดแรงสู้รู้ตัวไม่กลัวตาย 

ทางสุดท้ายหักยอดเขาทุ่มออกไป 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

พญาลิงปัดหินด้วยสี่กร 
แม้นโดนศรไม่เสทือนดังเหล็กไหล 
หยิบตรีเพชรตัดเศียรในทันใด 
สหัสเดชะสิ้นใจวายชีวา 

 

ครั้นต่อมาพระรามใหช้มพูพาน 
ไปครองเมืองปางตาลสืบพงศา 

มีชามพูวราชเป็นอุปราชา 
ร่วมปกครองนคราสุขส าราญ 

 
ผู้ประพันธ์ : อัญชลี ณ เชียงใหม่ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


