
 
 

พระสัตรุด : สีม่วงอ่อน 1 หน้า 2 มือ ชฎามนุษย์ หรือมงกุฏยอดชัย  
 

พระสัตรุด (อ่านว่า สดั-ตะ -หฺรุด) เป็นพระอนุชาองค์เล็กของพระราม พระพรต และ พระลักษมณ์  
แม้พระสัตรุดจะเป็นพระอนุชาร่วมพระมารดากับพระลักษมณ์ คือ นางสมุทรเทวี กับ ท้าวทศรถ  แต่ทั้ง
ในรามายณะของอินเดียและรามเกียรติ์ของไทย ก็มักกล่าวถึงพระสัตรุดคู่ไปกับพระพรต และ กล่าวถึง
พระรามคู่กับพระลักษมณ์  
 

ในวัยเด็ก พระอัยกา (ตา) ของพระพรตขอพระพรตไปช่วยดูแลเมืองไกยเกษตั้งแต่วัยเยาว์ ท้าวทศรถก็
ให้พระสัตรุดไปกับพระพรตด้วย แม้จะไม่อยากจากมารดาทั้งสามและพี่น้อง แต่ก็จ าเป็นต้องท าตาม
ค าสั่งของท้าวทศรถ พระลักษมณ์จึงต้องอยู่กับพระรามเพียง 2 องค์ตั้งแต่เล็ก ท าให้ทั้งสองรักและรู้
ใจกันเป็นอย่างดี 
 



 

 
 

จะจากสามสมเด็จพระชนนี  ทั้งพระจักรีพี่ยา 
กับองค์พระลักษณ์พระสัตรุด  ผู้เป็นวรนุชเสน่หา 

พระปิตุรงค์จงทรงพระเมตตา  สุดปัญญาที่จะจากกัน 
 

หลังจากพระพรตขอให้องค์พระรามปกครองกรุงอโยธยา ส่วนพระพรตและพระสัตรุดออกไปสร้าง
เมืองใหม่ชื่อเมืองประจันตคามบุรีอยู่นอกกรุงอโยธยา 

 

น้องดั่งหิ่งห้อยน้อยแสง  ไม่ควรต าแหน่งพระสุริยฉาน 
จะขอฉลองบาทพระอวตาร  ไปไว้ในสถานศวรรยา 
ต่างองค์พระทรงจักรภุช  เป็นจอมเมืองมงกุฎแหล่งหล้า 

จึ่งจะรับรักษาภารา  ไว้ท่าเสด็จพระจักรี 
แม้นสิบสี่ปีพระไม่กลับ  น้องกับพระสัตรุดเรืองศรี 

จะขอถวายชีวี  เข้ากองอัคคีมรณา 
 

บทกลอน : เรื่องรามเกียรติ์ 
ผู้แต่ง : จินตกวีสมัยอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี และ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 

 

 

 



 

 

  
 

พระสัตรุดบุตรเจ้าท้าวทศรถ  เป็นโอรสนางสมุทรเทวีศรีสมร 
เป็นจอมทัพร่วมรบพบดัสกร  มีสองกรหนึ่งพักตร์ลักขณา 

 

ทรงชฎามนุษย์มงกุฏยอดชัย  มีสีกายม่วงอ่อนดูหรูเจิดจ้า 
บุตรสุดท้องของเจ้าเมืองอโยธยา  มีพระเชษฐาสามองค์ทรงผูกพัน 

 

คือพระลักษมณ์พี่ท่านร่วมมารดา  อีกพี่ชายต่างมารดาพระพรตท่าน 
และพระรามงามสง่าองค์ราชัน  พระสัตรุดนั้นน้องสุดท้องของพระราม 

 

ในวัยเด็กพระสัตรุดสดุเศร้าหมอง  จ าจะต้องจากสองพี่ชนนีทั้งสาม 
เมื่อพระพรตต้องไปไกยเกษคาม  ถูกให้ตามไปด้วยช่วยพระเจ้าตา 

  

พระสัตรุดเป็นจอมทัพเข้าขับสู้  ฆ่าศัตรูอย่างเชี่ยวชาญทหารกล้า 
ร่วมพระพรตท าสงครามตามบัญชา  ในศึกกรุงลงกาเมืองมลิวัน 

 

ศึกกรุงลงกา  
 

ครั้งกบฏไพนาสุริยวงศ์ผู้ทรงศักดิ์  เป็นลูกรักของภิเภกเกิดเหตุครั้น 
รู้ความจริงพ่อนั้นหรือคือทศกัณฐ์  เกิดไหวหวั่นคิดแก้แค้นแทนพ่อตน 

 

จึงไปเล่าบอกกล่าวท้าวจักรวรรดิ์  ขอกษัตริย์กรุงมลิวันอันไกลโพ้น 
ช่วยยกทัพตีลงกาท้าผจญ   ท าศึกจนจับพิเภกขังหวังทรมาน 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

แล้วอภิเษกให้ไพนาสุริยวงศ์  ผู้ประสงค์แก้แค้นแทนพ่อนั้น 
ได้ขึ้นครองกรุงลงกาผาสุกครัน  แต่ไม่นานถูกปราบราบหน้ากลอง 

 

ถูกพระรามส่งพระพรตจัดยกทัพ  ร่วมไปกับพระสัตรุดน้องสุดท้อง 
ไปท าศึกกรุงลงกาท้าประลอง  ครั้งท่ีสองนี้ต่อเนื่องถึงเมืองมลิวัน 

 

ศึกสุริยาภพ บรรลยัจักร และ นนยุพกัตร์ 
 

ท้าวจักรวรรดิ์ส่งสุริยาภพรบสองครั้ง  สัตรุดพลั้งยกแรกพลาดมิอาจต้าน 
เสียท่าโดนเมฆพัทหอกออกอาการ  นอนสลบอยูน่านผ่านวันคืน 

 

ในยกสองท้าวจักรวรรดิ์จัดสุริยาภพ  ออกไปรบอีกคราพระสัตรุดฟื้น 
ไปถูกศรพรหมมาสตร์มิอาจยืน  หลับไม่ตื่นสุริยาภพจบชีพวาย 

 

ท้าวจักรวรรดิ์วางแผนให้บรรลัยจักร  โอรสรักออกสู้ตอ่พ่อมุ่งหมาย 
พระสัตรุดถูกพ่นพิษหวิดชีพวาย  ถูกพาไปให้พระราหูช่วยดูแล 

 

ถูกช่วยออกมารอดอย่างปลอดภัย  สี่ทหารตามไปใจแน่วแน่ 
ชิงตัวได้กลับมาพระราหูแพ้  อนาถแท้ถูกตัดหัวทั่วประจาน  

 

บรรลัยจักรไม่ยอมท้อขอรบต่อ  สู้เพื่อพ่อแต่สุดท้ายตายเสียงั้น 
ไปต้องศรพรหมมาสตร์อนาถครัน  จักรวรรดิ์ท่านจึงแค้นใจไปรบเอง 

 

รบกันไปสู้กันมาหาใครพลั้ง  จนกระทั่งต่างเห็นว่าน่าจะเจ้ง 
ถึงเวลาพลบค่ าให้หวั่นเกรง  ก่อนวังเวงจึงเจรจาหย่าศึกไป 

 

 



 

 
นนยุพักตร์ผู้น้องของบรรลัยจักร  เสียใจนักร้อนรนทนไม่ไหว 
อาสาพ่อขอแก้แค้นแทนพี่ชาย  แต่ต้องศรปักตายวายอีกตน  

  

ศึกท้าวไวยตาล  
 

ท้าวจักรวรรดิ์แค้นมากยากท าใจ  จึงยกทัพออกไปรบพบอีกหน 
สู้อย่างไรไม่ชนะสุดจะทน  กระท่ังจนตะวันลับถอยกลับเมือง  

 

แล้วส่งสาสน์บอกเล่าเจ้ากุรุราช  ผู้มีศาสตราวุธยุทธ์ลือเลื่อง 
ชื่อว่าท้าวไวยตาลท่านเจ้าเมือง  ที่ปราดเปรื่องยุทธวิธีกระบี่กระบอง 

 

ซึ่งตกลงเห็นใจได้ตอบรับ  แล้วยกทัพร่วมท าศึกคึกผยอง 
สู้พระพรตพระสัตรุดน้องสุดท้อง แต่ก็ต้องขอหย่าศึกด้วยนึกเกรง 

 

ยักษ์ไวยตาลยกทัพกลับมาใหม่  โดนดีให้เพลี่ยงพล้ าคะม าเม้ง 
ถูกนิลพัทอสูรผัดจัดการเอง  นอนเท้งเต้งแพ้พ่ายตายอีกตน  

 

ท้าวจักรวรรดิ์รู้ข่าวเศร้าเสียใจ  ยกทัพไปครั้งทีส่ามท าอีกหน 
แต่ได้ขอหย่าศึกรบพบเวียนวน  ก็ไม่พ้นถูกต้อนโดนศรตาย 

 

ก่อนสิ้นตายพระองคท์รงรู้คิด  ส านึกผิดขอโทษโจทก์ทั้งหลาย 
ต่อพระพรตพระสัตรุดสุดเสียใจ  และสั่งให้นางวัชนีสูรอาดูรลา 

 

เมื่อพระองค์ตายแล้วให้แก้วใจ  จงมอบไปเมืองมลิวันอันฟู่ฟ่า 
กับบุตรสาวรัตนมาลีศรีสุดา  ให้พระพรตช่วยพิจารณามาดูแล 

 

 

 



 

 

 

 

นางวัชนีสูรได้ท าตามรบัสั่ง  แต่ภายหลังพระพรตงดงามแท้ 
เมืองมลวิันต้องยักษามาดูแล  มอบให้แก่ญาติไวยตาลท่านครองไป 

 

เมื่อพระพรตทรงจัดการท่านไม่รับ  ชวนพระสัตรุดกลับอยุธยาฟ้าแจ่มใส 
ด้วยซื่อสัตย์มั่นคงต่อองค์ภูวไนย  คอยรับใช้ด้วยจงรักและภักดี 

 

ศึกท้าวคนธรรพ์ศึกสุดท้ายในรามเกียรติ์ 
 

ศึกท้าวจักรวรรดิ์จบไปแต่ไม่ใช่  ศึกสุดทา้ยขององค์พระทรงศรี 
กษัตริย์กรุงอยุธยาราชธานี  เพราะยังมีศึกจ้าวท้าวคนธรรพ์ 

 

หลังพระรามนางสีดามาคืนดี  ก็ได้มียักษ์ใจบาปหยาบมหันต์ 
เป็นเจ้าเมืองดิษศรีสินดินแดนนั้น  นามว่าท้าวคนธรรพ์เป็นอันธพาล 

 

ชอบเที่ยวป่าล่าปล้นจนเป็นเรื่อง  บุกถึงเมืองไกยเกษคามเขตขัณฑ์ 
ยามพระพรตพระสัตรุดท่านไปงาน  บ้านเมืองจึงถูกรุกรานอันธพาลปอง 

 

ท้าวไกยเกษร้อนเร่าเข้าตาจน  ไม่อยู่ทนถูกตีร่นจนจ าต้อง 
พามเหสีหนีออกไปไม่ต่อรอง  เสนาต้องเหนี่ยวหน่วงถ่วงเวลา 

 

รอพระรามเมื่อทราบเรื่องเคืองพิโรธ  จึงได้โปรดให้จัดทัพไปรับข้า 
ให้พระพรต พระสัตรุด อนุชา  สองลูกยาพระลบพระมงกุฎไปยึดคืน 

 

พระพรตส่งสาสน์ถึงทัพยักษา  ให้ออกมาเจรจาอย่าขัดขืน 
ทัาวคนธรรพ์ไม่ยอมรับกลับตีคืน  ล้มทั้งยืนโดนต้อนศรปักตาย 

 

 

 



 

 

 

 

เมื่อสงครามในแผ่นดินจบสิ้นเหตุ   ท้าวไกยเกษกลับเมืองหมดเรื่องร้าย 
พระพรตได้ครองไกยเกษเขตผไท   พระสัตรุดไซร้อุปราชราษฎร์อยู่เย็น 

 
ผู้ประพันธ์ : จตุพร สุวรรณปากแพรก 

 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

มหากาพย์รามเกียรติ์เขียนเป็นเรื่อง ความโกรธเคืองของเทวาในสวรรค์ 
กับยักษากล้าแกร่งทศกัณฐ์   ต่างรบราฆ่าฟันอยู่นานปี 

 

พระอิศวรให้นารายณ์ลงมาเกิด  ดวงบรรเจิดเป็นพระรามพระทรงศรี 
ทายาทครองกรุงอโยธยาธานี  ส่วนอสุรีจุติที่กรุงลงกา 

 

จากคฑาล้ าเลิศทรงพลัง  พร้อมด้วยสังข์พระนารายณ์นั้นหนา 
อวตารมาเป็นพระอนุชา  พระมารดาสมุทรชาเทวี 

 

พระพักตร์สีม่วงอ่อนมีหนึ่งหน้า  สวมชฎามงกุฏยอดชัยสง่าศรี 
ออกร่วมรบกับพระพรตไม่รอรี  ปราบไพรีช่วยพระราชบิดา 

 

รักษากรุงมุ่งมั่นกตัญญู  เมื่อพระรามเสด็จอยู่ในไพรป่า 
สิบสี่ปีเฝ้าดูแลนครา   ชาวประชาพร้อมพรักสามัคคี 

 

ถวายเมืองคืนให้พระเชษฐา  ช่วยปกป้องอาณาเป็นสุขศรี 
อโยธยาร่มเย็นอยู่นานปี  ผู้คนดีมุ่งมั่นหมั่นหากิน 

 

เมื่อส าเร็จเสร็จศึกทศกัณฐ์  องค์ราชันมอบเมืองเรืองทรัพย์สิน 
ใหพ้ิเภกปกครองป้องแผ่นดิน  กรุงลงกานครินทร์สืบต่อไป 

 

พิเภกได้นางมณโฑมาเป็นคู่  แต่ไม่รู้ลูกในท้องต้องสงสัย 
ถึงเวลาให้ก าเนิดเกิดลูกชาย  หารู้ไม่ว่าเป็นลูกทศกัณฐ์ 

 

 

 



 

 

 

 

มีชื่อว่าไพนาสุริยวงศ์  รักลุ่มหลงเลี้ยงดูเจ้าจอมขวัญ 
มาวันหนึ่งความเผยไดรู้้กัน  ตัดสัมพันธ์ลูกพ่อไม่รอรา 

 

ไพนาสุริยวงศ์มุ่งจิตคิดกบฏ  ไม่ละลดแก้แค้นรีบไปหา 
ท้าวจักรวรรดิ์สหายของบิดา  เร่งรุดมาต่อสู้กู้แผ่นดิน 

 

จับพิเภกคุมขังดังนักโทษ  ด้วยความโกรธเคืองแค้นทับถวิล 
แล้วอภิเษกลูกเพื่อนดังใจจินต์  ตั้งเป็นท้าวทศพินครองลงกา 

 

ฝ่ายพระรามยินข่าวคราวเกิดศึก  ศัตรูฮึกร่วมกันสร้างปัญหา 
สั่งพระพรตพระสัตรุดสองอนุชา  น าทัพมาปราบกบฏให้หมดไป 

 

พร้อมสุครีพหนุมานและองคต  สิบแปดมงกุฏปรากฏในทัพใหญ่ 
ไปตีเมืองลงกาเพื่อน าชัย  และท้าวจักรวรรดิ์เมืองใหญ่มลิวัน 

 

องค์รามาประทานอาวุธสุดวิเศษ  แด่พระพรตด้วยเจตน์ที่สร้างสรรค์ 
ศรพรหมมาสตร์เกราะเพชรของคู่กัน  เพื่อโรมรันต่อสู้ศัตรูมลาย 

 

พระสัตรุดได้อาวุธจากพระลักษมณ์  ได้ประจักษ์ของวิเศษที่มั่นอหมาย 
คือศรจันทรวาทิตย์กับเกราะแก้วสุดเลื่อมลาย  ประจ ากายของพระอินทร์ให้ยินดี 

 

พระพรตพระสัตรุดรุดต่อสู้  หยุดอยู่เขาคันธกาลในไพรศรี 
นิลพัทเอาตัวทอดข้ามนที  ให้ทัพผ่านเข้าตีกรุงลงกา  

 

ไปตั้งทัพอยู่ที่เขามรกต  ส่งสารไปไม่ละลดถึงยักษา 
ชมพูพานแจ้งไปให้ออกมา  ทศพินกลับด่าว่าไม่สนใจ 

 

 



 

 
ชมพูพานเข้าท าร้ายทศพิน  จนบาดเจ็บเลือดรินสู้ไม่ไหว 

หนีกลับเข้าลงกาโดยเร็วไว  วันรุ่งขึ้นมาสู้ใหม่หวังชัยมี 
 

ฝ่ายพระพรตก าหนดให้อสุรผัด  มาสู้รบเพื่อก าจัดฝ่ายยักษี 
ทศพินพ่ายแพ้การราวี  อสุรีถูกตัดหัวเสียบประจาน 

 

เมื่อหักด่านผ่านชัยในลงกา  ช่วยพิเภกกลับมาร่วมกล่าวขาน 
ยกก าลังไปปราบพญามาร  ท้าวจักรวรรดิ์ตัวการที่มลิวัน 

 

ยกทัพไปเชิงเขามยุรา  ตามต าราของพิเภกผู้สร้างสรรค์ 
ให้นิลนนท์ส่งสารแจ้งไปพลัน  ไม่อาสัญต้องตั้งสัตยป์ฏิญญา 

 

ให้สาบานต่อศรพรหมมาสตร์  มิบังอาจต่อสู้ให้ถือสา 
ท้าวจักรวรรดิ์ไม่ยอมตามบัญชา  ให้โอรสยกทัพมาต่อสู้กัน 

 

จึ่งพระพรตสั่งให้พระสัตรุด  รีบเร่งรุดออกรบอย่างแข็งขัน 
กลับต้องหอกเมฆพัทยามโรมรัน  ล้มลงพลันด้วยฤทธิ์หอกสลบไป 

 

พิเภกทูลพระพรตถ้อยแถลง  ใช้จันทร์แดงกับมูลวัวอุศุภราชช่วยแก้ไข 
อยู่ถ้ าเขาอินทกาลที่แสนไกล  แท่นหินในชั้นพรหมนานนมมา 

 

อีกลูกหินอยู่ที่เมืองพญานาค  ใช้บดยาได้มากช่วยรักษา 
แก้ฤทธ์ิหอกผสมผสานได้ตัวยา  แล้วน ามาทาทีแ่ผลแก้ฤทธ์ิกัน 

 

พระพรตให้นิลพัทจัดทุกอย่าง  ด้วยหนทางแก้ไขได้ดังฝัน 
พระสัตรุดได้ยาฟื้นขึ้นพลัน  ไม่สูญสิ้นชีวันน่ายินดี 

 

 



 

 
 

เมื่อครั้งศึกท้าวคนธรรพ์นุราช  ป่าวประกาศยึดไกยเกษเขตกรุงศรี 
พระสัตรุดพร้อมพระพรตรีบจรลี  ท าสงครามยุทธวิธีด้วยมีชัย 

 

เมื่อเสร็จศกึกลับกรุงไกยเกษ  ครองนิเวศน์กับพระพรตดูสดใส 
พระสัตรุดเป็นอุปราชเลื่องลือไกล  ประชาราษฎร์ปลอดภัยอยู่ร่มเย็น 

       
ผู้ประพันธ์ : อัญชลี ณ เชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

พระสัตรุด (๑) 
  

     พระสัตรดุ ราชบุตร ท้าวทศรถ  ราชโอรส สมุทรเทวี ศรีสง่า 
มีพระพรต พระลักษมณ์ พระเชษฐา  พระรามา ราชาบดี พี่คนโต 

      

ในวัยเยาว์ ท้าวทศรถ โปรดบัญชา  สองโอรสา ไปรักษา นคราไกลโข 
ทั้งพระพรต พระสัตรุด สุดตอบโต้  ต้องไปโต เมืองไกยเกษ เขตพระอัยกา 

      

พระสัตรุด สุดสง่า กายาม่วงอ่อน  มีสองกร หนึ่งพักตร ลักษณ์เจิดจ้า 
ทรงมงกุฏ ยอดชัย มนุษย์ชฎา  พระอนุชา องค์เล็ก ของพระราม 

      

นับตั้งแต่ เยาว์วัย ใกล้พระพรต  สองโอรส รบร่วมกัน สนั่นสนาม 
เป็นจอมทัพ ศึกลงกา กล้าสงคราม  เหล่ายักษา ครั่นคร้าม ยามต่อต ี

     

 ครั้งพระราม พระลักษมณ์ และสีดา  ต้องอ าลา อโยธยา จากไกยเกษี 
ทั้งสามองค์ เดินดง สิบสี่ปี  ด้วยไกยเกษี ก าหนด พระพรตครองเมือง 

      

ทั้งพระพรต พระสัตรุด สุดโทมนัส  ต้องจ าพลัด พระเชษฐา มารดาสรา้งเรื่อง 
ออกติดตาม พระราม กลับคืนเมือง  แสนขุ่นเคือง มารดา อจิฉาพี่ชาย 

      

แต่พระราม จ าสนอง พระบัญชา   พระบิดา ตรัสสั่ง ยั้งไม่ได้ 
พระพรตขอ ฉลองพระบาท พระรามไป วางไว้ใน ราชบัลลังก์ ดั่งองค์ภูมี 

      
 

 

 

 



 

 

 

 

ส่วนพระพรต พระสัตรุด จากอโยธยา  สร้างนครา แห่งใหม่ ใกล้เมืองพี่ 
ตั้งชื่อเมือง ประจันตคามบุรี  รอพระจักรี กลับมา อโยธยา 

      

ประกาศว่า คราครบ สิบสี่ปี  พระจักรี มิกลับ หายลับหล้า 
ทั้งตนเอง พระสัตรุด สุดโศกา  ขออ าลา พสุธา คากองอัคคี 

      

สิบสี่ปี ผ่านไป ได้เวลา  พระเชษฐา คืนมา ปรีดาน้องพ่ี 
ทรงราชา อโยธยา ราชธานี   สมฤดี อนุชา รอท่าไท้ 

      

พระสัตรุด เป็นอุปราช เมืองไกยเกษ  สมดังเจต จ านง ด ารงหมาย 
ส่วนพิเภก อภิเษก เป็นเอกไท้  โหราใหญ่ ได้ครอง กรุงลงกา 

      

ท้าวจักรวรรดิ์ กษัตริย์ มลิวัน  พระสหาย ทศกัณฐ์ ขันอาสา 
ช่วยคู่หู กอบกู้ กรุงลงกา  ให้พนาสุริยวงศ์ ด ารงธานี 

      

จึ่งพระพรต พระสัตรุด รุดจัดทัพ ต่อสู้กับ จักรวรรดิ์ กษัตริย์ยักษี 
ต่อสู้กัน ตลอดวัน ฟาดฟันเต็มที่  ยังไม่มี ผู้ชนะ จ าผละกัน 

      

ท้าวจักรวรรดิ์ ตรัสลกูชาย บรรลัยจักร  ผู้ประทักษ์ เชิงชาญ ทหารหาญ 
ออกต่อกร สัตรดุ พลัวัน   จวบตะวัน ลาลับ จึงกลับลงกา 

     

 รายงานบิดา บรรดาศตัรู ดูเข้มแข็ง จักต้องแฝง ไปชุบศร ก่อนเจ้าข้า 
จักรวรรดิ์ เห็นด้วย อวยโอรสา  ให้กระบิล อนุชา ขัดตาทัพ 

     

 พระพรตให้ นิลพัท ขจัดให้สิ้น  จนกระบิล สิ้นชะตา ชีวาดับ 
ให้สุรพัต และองคต จรดงานลับ แฝงกายระงับ พิธีใหญ่ บรรลัยจักร 

 

 



 

      
บรรลัยจักร ชุบศรชัย ไม่ได้ครบ  ต้องออกรบ กับสัตรดุ สุดแสนหนัก 
ขว้างจักรกรด เมฆสูร ฝุ่นควันนัก  จนไขว่ขวัก หักแสง สุริยัน 

      

แล้วแผลงศร เหราพต ปรากฏจระเข้  สมคะเน เล่ห์ร้าย ที่หมายมั่น 
จับสัตรุด ฝากราหู ผู้ดดุัน  อย่าให้มัน ลี้กาย ไกลสายตา 

     

หมดควันหนา ไม่เห็นหน้า พระสัตรุด  หนุมาน ชาญสมุทร รุดตามหา 
พบราหู เข้าพันตู สู้ยิบตา   ได้สัตรุด คืนนครา ราหูหนีตาย 

      

ฝ่ายราหู เร้นกาย เข้าในเมือง  บรรลัยจักร แค้นเคือง เรื่องทิ้งค่าย 
สั่งตัดหัว เสียบประจาน ฐานลี้ภัย  เพื่อมิให้ ยักษ์ทั่วไป ไถลเยี่ยงนี้.... 

 

พระสัตรุด (๒) 
 

     รุ่งตะวัน บรรลัยจักร ชักธงรบ  ออกประกบ พระพรต จรดศรศรี 
ศรพรหมาส ตวัดใส่ กายอสุรี  ต้องดับดิ้น สิ้นชีวี ที่สมรภูมิ 

      

จักรวรรดิ์ บาดใจ อาลัยนัก  โอ้ลูกรัก ตักษัย หมองไหม้สุม 
จิตโหยหา อาลัย ใจร้อนรุ่ม  ดั่งไฟสุม รุมเร้า เศร้าเหลือใจ 

      

ยกทัพยักษ์ ชักธงรบ พบพระพรต  สู้มันหยด หมดวนั จึงผันผาย 
นนยุพักตร์ น้องบรรลยัจักร ตระหนักใจ  ขอออกไป บ าเพ็ญตบะ ช าระศาสตรา 

      

ไม่ทันได้ อาวุธใหม่ ใจร้อนเร่า  ดว้ยได้ข่าว พี่ชาย ถูกไล่ล่า 
กายต้องศร พรหมาส ตัดชีวา  รีบกลับมา มลิวัน ในทันที 

 

 

 



 

      
นนยุพักตร์ หักหาญ การศึกใหญ่  ยกทัพไป รบศัตรู พันตูเต็มที่ 

ยักษ์ต้องศร พรหมาส พิฆาตชีวี  ดวงฤดี ริบหรี่ ชีวีวาย 
    

 ท้าวจักรวรรดิ์ พิฆาตไท้ ไม่สร่างซา  ปะศาสตรา กับพระพรต เหงื่อหยดไหล 
ไม่รู้แพ้ รู้ชนะ หย่าศึกไป  กลับเวียงชัย มลิวัน ตะวันรอน 

     

 ฉุกคิดใช้ สหายเก่า ท้าวไวตาล  จึงส่งสาส์น วานเพื่อน เยือนสมร 
รบสัตรุด สุดใจ ไป่ผันผ่อน  ต่างต่อกร ร่อนร่าย ไม่เพลี่ยงพล้ า 

     

 ท้าวไวตาล ราชัน กสุุราช  เรืองอ านาจ ศาสตราวธุ สุดเลิศล้ า 
ฟาดกระบอง วิเศษ เวทย์กระหน่ า ไม่อาจท า อันตราย ฝา่ยศัตรู 

      

ใคร่หลีกไป ท าพิธี บูชากระบอง  ให้คึกคล่อง ว่องไว ใช่หดหู่ 
จึงท าการ หย่าศึก ผนึกประตู  ให้เพตรา ออกสู้ ศัตรพูลาง 

      

พระพรตให้ องคต จรดเพตรา  ให้คนกล้า นิลพัท ไปขัดขวาง 
ท าลายพิธี ที่ไวตาล ดั้นด้นสร้าง  จนพิธี อับปาง ไปกลางคัน 

      

นิลพัท สุรพัต สกัดไวตาล  ต่างทะยาน หาญสู้ พันตูสนั่น 
จนสุดท้าย ยักษ์พ่าย วายชีวัน  องคตตะบัน เพตรา ชีวามลาย 

      

ท้าวจักรวรรดิ์ ได้ข่าว เศร้าสุดใจ ยกทัพไป ครั้งที่สาม กระหน่ าใส่ 
สู้พระพรต จนหมดวัน สนั่นไพร  ไม่มีใคร พ่ายชนะ ละรบอีกท ี

     

 เช้ารุ่งขึ้น ฟื้นแรง แต่งทัพใหม่  แผลงฤทธิ์ร้าย ใส่พระพรต จรดเต็มที่ 
ยักษ์ถูกต้อน ศรพรหมาส ตัดกายี  จนชีวี ใกล้วางวาย จึงได้คิด 

 

 



 

      
 

กล่าวขอโทษ พระพรต พระสัตรุด  ข้านี้สุด อดสู ดคูนผิด 
สั่งความให้ สุพินสัน ทหารสนิท  บอกโฉมสนิท รัชนีสูร กราบทูลบด ี

      

หลังข้าตาย ให้ถวาย เมืองมลิวัน  แด่ราชัน พระพรต ปลดบัดสี 
ให้รัตนมาลี ศรีขวัญ ก านัลบดี  มเหสี สนองตาม สงครามมลาย 

      

พระพรตให้ ญาติใหญ่ ฝ่ายไวตาล  อภิบาล มลิวัน สรรคส์ร้างใส 
ส่วนตนเอง พระสัตรดุ หยุดศึกใหญ่  คืนกลับไป อโยธยา ราชธานี 

 
ผู้ประพันธ์ : สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์  

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 คทา พระนารายณ์ ไดอ้วตาร  พร้อมองค์ท่าน มาเกิด ประเสริฐศรี 
ณ ยังกรุง...อโยธยา...ราชธานี  เป็นน้องพี่ ที่ผูกพัน อันยืนยง 

 

ท้าวทศรถ ปรากฏชื่อ คือบิดา  นางสมุทรชา...มารศรี...ที่สูงส่ง 
เป็นมารดร เลี้ยงดู อยู่เคียงองค์  รักผูกพัน...มั่นคง...บ่งบอกนี้ 

 

เป็นอนุชา...เกิดคู่...แฝดผู้น้อง  เกิดร่วมท้อง มารดา พาสุขศรี 
กับพระลักษมณ์ พงศ์เผ่า เหล่าภูมี  ด้วยฤทัยที่...ทวีรัก...สลักแด 

 

ผู้สังหาร...อมิตร...คิดมุ่งร้าย  เหล่าศัตรู มากมาย พบพ่ายแพ้ 
คือความหมาย แห่งนาม เป็นค าแปล  ที่พ่อแม่...วาดไว.้..มุ่งหมายมี 

 

หนึ่งพักตรา กายี  สีม่วงอ่อน  ร่างอรชร...กรสอง...ผ่องราศี  
สัตรุด คอืพระนาม ครองความดี  น้องสุดท้องท่ี...พี่รัก...สลักใจ 

 

ณ เมื่อครั้ง...ยังเยาว์...เหงาอุรา  ต้องจ าจาก มารดา หวนหาไห้ 
เพื่อครองเมือง ไกยเกษ เขตแคว้นไกล  ด้วยอัยกา ธ มอบไท้ ไปช่วยดู 

 

เข้าวัยหนุ่ม...ภูมิใจ...ได้ช่วยพี่  ด้วยจิตที่ มิย่อท้อ พรอ้มต่อสู้ 
ร่วมต่อกร...รอนราน...บั่นศัตรู  จอมทัพคู่ กับพระพรต น่าจดจ า 

 

ร่วมรบทัพ จับศึก ฮึกเหิมนัก  ด้วยว่ารัก พระเชษฐา ศรัทธาล้ า 
พร้อมพลีชีพ ถวาย ได้กระท า  เพื่อรามลักษมณ์ จนน า ช านะมา 

 



 

 

 

 

สองครั้งครา ศึกนี้ ที่เยี่ยมยุทธ  พระสัตรุด...ร่วมสู้...อยู่เคียงบ่า 
พร้อมฝ่าฟัน...มั่นคง...ศึกลงกา  เพื่อแย่งชิง...นางสีดา...วิลาวัณย์  

 

ศึกเสร็จสิ้น...ยินดี...ไพรีพ่าย  พระรามได้ สีดา ผาสุกสันต์ 
สมใจปอง ครองคู่ อยู่ด้วยกัน  จิตสลัก รักผูกพัน มั่นมากมี  

 

พระพรต แลสัตรุด มจีุดหมาย  ร่วมโยกย้าย ไปสร้าง วังเวียงนี้ 
อยู่นอกกรุง...อโยธยา...ราชธาน ี  ชื่อประจันตคาม...บุรี...ที่พักพิง 

 

อยู่ร่มเย็น เป็นสุข ทุกหมู่เหล่า  หมดโศกสุม รุมเร้า ราวปลิดทิ้ง 
ชาวพารา หน้าชื่น รื่นรมย์จริง  สมเป็นมิ่ง ราชันย์ ขวัญปวงชน 

           
ผู้ประพันธ์ : โกวิท ธีรวิโรจน์  

 

 


