
 
 

อสุรผัด : มีหน้าเป็นลิง แต่ศีรษะและตัวเป็นยักษ์ กายสรเลื่อมประภัสสรหรือสีขาวใส  
อสุรผัด : เป็น บุตรของ หนุมาน* กับ นางเบญกาย (บุตรีของ พิเภก กับ นางตรีชฎา เป็นหลานของ
ทศกัณฐ์) เป็นหลานของพิเภก 
 
อสุรผัดตามหาพ่อ : อสุรผัดก้มลงกราบด้วยความเคารพ “ตัวหลานชื่อว่า อสุรผัด เป็นหลานพญา
พิเภก เป็นลูกแม่เบญกาย ขณะนี้มีข่าวด่วนจะแจ้งหนุมานพ่อข้า” หนุมานดีใจอย่างที่สุดลุกขึ้นเข้าโอบ
ลูกจีวรปลิวด้วยความลืมตัว “ลูกพ่อ” มารน้อยกระโดดหนีตั้งท่าพร้อมต่อสู้ “เจ้าฤๅษีร้ายอย่ามาอ้าง
ชื่อพ่อกู  หุบปากซะ ก่อนที่จะโดนกูฆ่า” ฤๅษีหนุมานตบมือด้วยความสะใจ “ไม่เสียทีที่เป็นลูกกู ไม่
เช่ือใครง่ายง่าย.... แลว้แม่เบญกายบอกว่าพ่อของเจ้าหน้าตาเป็นอย่างไร ท าไมไม่เชื่อว่าเรานี่คือหนุมาน”   
---------------------------- 
*หนุมาน มีต านานก าเนิดต่างๆ กันได้แก่ 
-มารดาเป็นนางฟ้าชื่อว่าอัญชนา (มีบิดาคือ ท้าวเกสรี) โดยนางอัญชนาได้สวดขอพรถึง 5120 ปี เพื่อ
ขอบุตรจากพระศิวะ 
-มารดาคือนางสวาหะ พระอิศวรมอบให้พระพายน าเทพอาวุธ ๓ อย่าง ได้แก่ คฑา ตรีเพชร จักรแก้ว  
และก าลังในกายของตนทิ้งเข้าในปากนางสวาหะจนนางตั้งครรภ์ แต่ก าหนดให้พระพายรับเป็นบิดา 



 
 
อสุรผัดสงบสติอารมณ์ลง  “แม่บอกว่าพ่อข้าเป็นพญาลิง พ่อข้ามีกุณฑล ขนเพชร เขี้ยวแก้ว สามารถ
บันดาลให้ดาวให้เดือนออกมาจากปากได้ ไม่ใช่มนุษย์นักสิทธิ์อย่างท่าน”  หนุมานรู้สึกมีก าลังวังชา
กลับมาคึกคักอีกครั้ง สลัดจีวรออกอย่างไม่ใยดี เหาะขึ้นฟ้าเนรมิตกายให้มีสี่หน้าเยี่ยงพรหม แปดมือ
ถืออาวุธครบครัน มีกุณฑล ขนเพชร เขี้ยวแก้วตามลักษณะที่เบญกายสั่งลูกไว้ ทันใดนั้นฟ้าปิดมืดดับ
ลง พญาวานรพรหมหาวเป็นดาวเดือนเพื่อให้ลูกชายแน่ใจ ...  
 
เมื่อพิเภกซึ่งเป็นตาถูกท้าวจักรวรรดิกับไพนาสุริยวงศ์จับไปขังไว้ อสุรผัดจึงหนีมาหาหนุมาน เล่า
เรื่องราวให้ฟัง พระรามจึงโปรดให้พระพรตกับพระสัตรุดยกกองทัพไปปราบ ซึ่งเป็นการท าศึกกับกรุง
ลงกาครั้งที่สอง เมื่อเสร็จศึกแล้วพระรามได้แต่งคั้งให้อสุรผัดมีต าแหน่งเป็นพระยามารนุราชมหาอุปราช
แห่งกรุงลงกา 
 

 

ลักษณะหัวโขนอสุรผัด : หน้าวานรปากอ้า หัวโขนใช้สีขาว หัวโล้น ใส่กะบังหน้า ผมเป็นยักษ์ 
 
 
 
 



 

 
โคลงประจ าภาพจากระเบยีงผนังวัดพระศรรีตันศาสดาราม 

  

วายุบุตรปิยะหน้า กบินหมาย เหมือนนอ 
กายเกษเพธเบญกาย  มาตุนั้น 

สมเยศอสุรผัดผาย     เกียรติ์เกริก ไกรแฮ 
อุปราชไอยกากั้น       ศึกกั้งลงกา 

 
ผู้นิพนธ์โคลงประจ าภาพ : กรมหมื่นพิชิตปรีศกร 

 
 

 

 

 



 

 อสุรผัด  ตัวละครในรามเกียรติ์ ล าดับ ๒๑ 
โดย นักกลอน KU ๒๗ 

 
 

     (๑) เกริ่นน า   

 

อสุรผัด รูปลักษณ์ ยักษ์ตนนี้  กายาสี ขาวเลื่อมจัด ประภัสสร 
ตัวเป็นยักษ์ ปากอ้า หน้าวานร  มีสองกร หนึ่งพักตร์ ลักขณา 

 

เป็นบุตรของ หนุมาน ทหารหาญ  ผู้เช่ียวชาญ ในการศึก หึกเหิมกล้า 
เป็นหลานตา ของพิเภก เอกโหรา  มีมารดา ชื่อว่า เบญจกาย 

 

เมื่อพิเภก ผู้เป็นตา ของอสุรผัด  ถูกท่านท้าว จักรวรรดิ มัดขังไว้ 
ตามประสงค์ ไพนาสุรวิงศ์ ผู้จงใจ แก้แค้นให้ ทศกัณฑ์พ่อ ขอท าแทน 

 

อสุรผัด เห็นดังนั้น รีบทันใด  ขอให้ไพ นาสุริวงศ์ ผู้จงแค้น 
ปล่อยพิเภก เถิดหนา อย่าดูแคลน ถูกจักรวรรดิ์ ขับไล่แทน แสนจะทน 

 

โกรธเต็มที่ หนีไปหา หนุมาน  อย่างรนราน เล่าเรื่อง เคืองเหลือล้น 
กรุงลงกา ถูกยึดกลับ แสนอับจน  จับตาตน ขังไว้ ไม่ใหค้รอง 

 

พระรามทรง กริ้วโกรธ โหดเหลืออด สั่งพระพรต พระสัตรุด สุดสองน้อง 
ยกทัพไป ก าราบ ปราบประลอง   ยึดลงกา คืนมาครอง สมปองใจ 

 

เสร็จสงคราม อสุรผัด กษัตริย์มอบ  เป็นความชอบ เสริมพลัง ธ ตั้งให้ 
เป็นพระยา มารนุราช กาจเกรียงไกร  มหาอุปราช ผู้ยิ่งใหญ่ ในลงกา 

 

 



 

 
(๒) อสุรผัดตามหาหนุมาน 

 

เมื่อขอร้อง อย่างไร ไม่เป็นผล  อสุรผัด เข้าตาจน ดัน้ด้นหา 
พ่อที่ตน ไม่เคย เลยสกัครา  จะเห็นหน้า ของพญา หนุมาน 

 

รีบทะยาน ขึ้นฟ้า เวหาหาว  มุ่งสู่เขา แก้วมณฑป พบประสาน 
นักพรตหนุ่ม สงบนั่ง ทั้งเข้าฌาน  จึงถลาเข้า นมัสการ ท่านทันใด 

 

อสุรผัด กราบกราน รายงานว่า  "มาตามหา พญาหนุมาน ท่านอยู่ไหน 
หลานเป็นลูก ท่านพญา หาใช่ใคร  มีแม่ชื่อ เบญจกาย ไม่ได้มา 

 

วันนี้มา มีคดี ที่เลวร้าย  อยากแจ้งให้ หนุมาน ท่านพ่อข้า 
ว่าศัตรู เข้ามาบุก ยึดลงกา   จับพญา พิเภกขัง อย่างทรมาน" 

 

หนุมาน ดีใจล้น จนสุดฝืน  ลุกขึ้นยืน โอบลูก แตถู่กต้าน 
อสุรผัด ตั้งท่าสู้ ขู่หนมุาน   พร้อมอุทาน ด่าชี้หน้า พระฤาษี 

 

"เจ้าตัวดี เป็นใคร ไม่รู้จัก   ร้ายยิ่งนัก ช่างกล้า น่าบัดสี 
แอบอ้างชื่อ พ่อของข้า อย่าลองดี จะโดนตี จงหุบปาก หรืออยากตาย" 

 

หนุมาน ตบมือแทน แสนสะใจ  "หาเสียที ลูกกูไม่ เชื่อใครง่าย 
แต่ถ้าหาก มารดาชื่อ เบญจกาย  เราคือใช่ พ่อตัวจริง ลิงหนุมาน" 

 

อสุรผัด โต้แย้ง แม่แจ้งว่า   “พ่อของข้า เป็นลิงพญา ยิ่งกว่านั้น 
มีกุณฑล ขนเพชรทั้ง ยังบันดาล  ดาวเดือนพล่าน ออกมาก จากปากตน 

 

 

 

 



 

 

 

มีเขี้ยวแก้ว แววฟ้า สี่หน้าขาว  แปดกรพราว ฤทธิ์เดช วิเศษล้น 
สามารถ แม้ขยาย ร่างกายตน  อีกยืดหาง ได้ยาวพ้น จนเกินลิง 

 

ทั้งฤทธิ์เดช มีรัศมี ที่โชติช่วง  ยามหาวง่วง จะเป็นดาว สกาวยิ่ง 
และเป็นเดือน เยือนฟ้า เจิดจ้าจริง เหนือทุกสิ่ง มีพลังแกร่ง แผลงฤทธิ์ไกร 

 

จึงบอกได้ เลยว่า พ่อข้านั้น  จะเป็นท่าน มนุษย์ธรรมดา หาใช่ไม่ 
จงบอกมา พ่อกู อยู่แห่งใด   ข้าจะไป ตามหา อย่ารรีอ”  

 

หนุมาน มีพลัง หลังฟังลูก   จึงรีบลุก เหาะเหินฟ้า หาได้ท้อ 
เนรมิตกาย ให้ครบตาม ค าเยินยอ  ลูกเอยพ่อ ขอส าแดง แสดงตน 

 

ทันใดนั้น ฟ้าปิดบัง ทั้งมืดมิด   หนุมาน ส าแดงฤทธิ์ อิทธิผล 
หาวเป็นดาว เป็นเดือน ให้เยือนยล  เพื่อลูกตน เห็นชัดถนัดใจ 

 

อสุรผัด เห็นดังนั้น พลันรู้ทราบ  ก้มลงกราบ มัวพล่า น้ าตาไหล 
"ลูกปิติ ได้พบพ่อ ก็ดีใจ   แต่ละอาย ข่มขู่พ่อ พอพบกัน 

 

เพียงครั้งแรก ที่พบพ่อ ลูกก็แย่   ท าได้แม้ ขู่ฆ่า ท้าต่อยทา่น 
ลูกเสียใจ ที่ท าผิด คิดละลาน  ขอพ่อท่าน ได้โปรด อย่าโกรธเลย" 

 

หนุมาน กลับสู่ร่าง อย่างปกติ  ไม่ต าหนิ รักพันผูก พ่อลูกเอ๋ย 
ก้มลงกอด ลูกชาย ได้ชมเชย  โอลูกเอย พ่อไม่โกรธ โคตรดีใจ 

 

ปลอบโอ้โอ๋ ลูกพ่อ ขอดูหน้า  "เจ้าหน้าตา หล่อเหมือนปู่ รู้หรือไม ่
ล่ าสันดี กายางาม อยา่งพรหมกาย  พูดจาได้ ฉะฉาน เหมือนมารดา 

 

 



 

 

 
อย่าเสียใจ เลยหนอ ขอได้ไหม  พ่อดีใจ ลูกรอบคอบ ชอบนักหนา 
ไม่เชื่อใคร ง่ายดาย ลกูชายพญา  บอกพ่อมา ตามถึงนี่ มีเรื่องอะไร” 

 

อสุรผัด อสูรน้อย ค่อยค่อยเล่า  "จักรวรรดิท้าว จับพิเภกตา มาขังไว้ 
ร่วมกับไพ นาสุริวงศ์ อย่างจงใจ  จะเป็นตาย อย่างไร ไม่รู้ความ" 

 

หนุมาน โกรธนัก สองยักษ์ร้าย  หาเรื่องตาย คิดการใหญ่ ไม่เกรงขาม 
ไม่หวั่นไหว อานุภาพ องค์พระราม ไม่ครั่นคร้าม พระอวตาร ช่างยั่นใจ 

 

จึงคว้ามือ อสุรผัด แล้วลัดเลาะ   จากภูเขาเหาะ ลงมา ฟ้าแจ่มใส 
เข้าขอลา สิขา พระทิศไพ    พระอุปชา ผู้บวชให้ ไม่อาจรอ 

 

พระฤาษี ผู้มี ประสบการณ์   ทั้งมีญาณ รู้ต้องมี วันนี้หนอ 
เพราะหนุมาน เทใจ ไม่เหลือพอ   ชีวิตก็ ถวายองค์ราม ความภักดี 

 

จึงท าให้ หนุมาน ตามที่หวัง   "ตาไม่รั้ง ให้เจ้าอยู่ เพศฤาษี 
จงตั้งสติ ตัดใจ เจ้าให้ดี   สงบใจ ท าสมาธิ ตั้งจิตภาวนา”  

 

จีวรถูก กระชาก ค่อยลากออก   ฤาษีบอก "จ าวันนี้ ให้ดีหนา 
ถ้าเกิดเหตุ คับขัน ปัญหามา  เป็นเวลา ตั้งสติวางจิตเช่น เป็นปัจจุบัน" 

 

พญาลิง ซาบซึ้ง ถึงค าสอน   ค าอวยพร พระฤาษี ที่ให้นั้น 
ศิษย์มีครู รู้เห็น เช่นหนุมาน  จึงกราบลา พระอาจารย์ ในทันใด 

 
 
 

 



 

 

 
(๓) อสุรผัดพบพญาสุครีพ 

 

หนุมาน คว้ามืออสุรผดั แล้วลัดเลาะ  พาลูกเหาะ ไม่หยุด สู่จุดหมาย 
จนถึงเมือง ขีดขิน แผ่นดินไกล  รายงานให้ พระยาสุครีพ รีบจัดการ 

 

ว่า"อสุรผัด เห็นแจ้ง ชี้แจงว่า   กรุงลงกา ถูกข้าศึก รุกหักหาญ" 
สุครีพกลับเดินผ่านหน้าหนุมาน  สนใจหลานอุ้มนั่งตักแล้วทักทาย 

 

บอกอสุรผัด"หลานจงรู้ ปู่นี้หนา  เพื่อนรักตา ของเจ้า เข้าใจไหม 
เคยผ่านศึก ด้วยกัน ฝ่าอันตราย   ชนะฝ่าย มารศัตรู สู้กันมา 

 

ในสงคราม พิเภกตา คือสมอง  คอยจดจ้อง จับยามดู รู้ล่วงหน้า 
ส่วนปู่นั้น เป็นก าลัง พระราชา  เป็นกองหน้า ออกไปรบ พบศัตรู 

 

บอกปู่ซิ หลานรัก ยักษ์ตนไหน   บังอาจไป บุกลงกา พาอดสู 
ไม่หวั่นเกรง เดชองค์ราม หยามน่าดู จะไปทูล ให้รู้ทราบ และปราบมัน" 

 

อสุรผัด เล่าให้ฟัง อยา่งละเอียด  สุครีพเครียด กริ้วโกรธ เลือดโลดพล่าน 
ช่างเลวทราม ต่ าช้า ชั่วสามานย ์   หันไปสั่ง หนุมาน ลูกหลานชาย 

 

"พรุ่งนี้หลาน จงพา อสุรผัด  รีบเลาะลัด อย่าหยุด ยังจุดหมาย 
สู่กรุงศรี อโยธยา พาลูกชาย  ไปถวาย แด่องค์พระ อวตาร" 

 

แล้วนัดหมาย หนุมาน ทหารกล้า  "ท้าวมหา ชมพูและน้า พร้อมทหาญ 
จะยกทัพ ตามไป อีกไม่นาน   พบกับหลาน ผู้ภักดี ที่อโยธยา” 

 

 

 



 

 

 

 

(๔) อสุรผัดเข้าเฝ้าพระราม 
 

เมื่อนั้น...กรุงอโยธยา ราชธานี   องค์ภูมี พระราม อร่ามหล้า 
เป็นกษัตริย์ ปกครอง นครมา   เหล่าประชา อยู่สุข ทุกข์ไม่มี 

 

บัดนั้น...อสุรผัด กับพระยา อนุชิต  เหาะตามติด ถึงอโยธยา พาราศรี 
คลานเข้าเฝ้า พระราม ตามประเพณี  ทรงยินดี แต่ค่อนแคะ แขวะหนุมาน 

 

“พระยาอนุชิต บวชโยคี นี่ใช่ไหม  เหตุอันใด จึงกลับมา ก่อนล่ะท่าน 
แล้วนั่นใคร หน้าเป็นลิง นั่งนิ่งนาน ตัวใหญ่เหมือน ยักษ์มาร ลูกหลานใคร" 

 

หนุมานลุก ยันกาย ถวายบังคม   น้อมหัวก้ม "ข้าพระบาท ราชรับใช้ 
ลาไปบวช ปฏิบัติธรรม น้อมน าใจ  อยู่ร่มเย็น สุขสบาย ใต้พระบารมี  

 

ส่วนเจ้านี่ หาใช่ใคร ลูกในไส้   กับนางเบญ จกาย ได้เจ้านี้ 
ชื่ออสุรผัด อยู่ลงกา ราชธานี   ในวันนี้ มีเรื่องมา จะกราบทูล 

 

บัดนี้ไพ นาสุรยิ์วงศ์ ผู้ทรงศักดิ์   เป็นลูกรัก ทศกัณฑ์ เกิดหันหุน 
ก่อกบฏ ยึดลงกา ท าทารุน  พร้อมสมุน ท้าวจักรวรรดิ ร่วมจัดการ 

 

ท่านท้าวทศ คีรีวงศ์ ทรงต่อสู้   ถูกศัตรู จับใส่คุก ทุกข์มหันต์ 
รอเวลา พวกมันฆ่า อย่างทรมาน  จะประหาร ท้าวพิเภก วิเวกใจ 

 

กรุงลงกา ตอนนี้ มีกษัตริย์  ที่จักรวรรดิ สถาปนา ขึ้นมาใหม่ 
ให้ไพนา สุริวงศ์ องค์ต่อไป  ขอกราบทูล องค์ภูวไนย ได้บัญชา" 

 

 

 

 



 

 

 

 

(๕) ศึกกรุงลงกาครั้งที่ ๒ 
 

พระรามทรง พิโรธ โกรธสองยักษ์  "ฝันของข้า แม่นนัก นะยักษา 
โหรท านาย วันที่สาม ตามเวลา   พวกมันมา คงไม่รู้ว่า หาที่ตาย" 

 

อสุรผัด เจ้านี้ มีความชอบ  ข้าขอมอบ ความดี เจา้มีหลาย 
ขอบใจที่ เจ้ากล้า ฝ่าอันตราย  แจ้งข่าวร้าย ไพนาสุรวิงศ์ ยึดลงกา 

 

จงพญา หนุมาน ท่านรีบไป  เร่งเกณฑ์ไพร่ พลรุก บุกยักษา 
จากชมพู และขีดขิน ถิ่นนครา  เข้าโจมตี เอาลงกา คืนมาพลัน”  

 

หนุมาน ทูลกราบ ให้ทราบว่า   “ท่านพญา สุครีพ รีบประสาน 
เรียกก าลัง จากทุกนคร ก่อนวันวาน พลทหาร ไปรวมที่ กรุงศรีอโยธยา”  

 

พระรามสั่ง มหาเสนา รีบคลาไคล ไปบอกให้ พระอนุชา น้องของข้า 
น าทัพไป ปราบศัตรู กู้ลงกา  พี่สั่งมา พระพรตพระสัตรุด สดุยินดี 

 

เมื่อนั้น.ท้าวไกยเกษ อัยกา อนุญาต  ให้อุปราช ทั้งสอง น้องและพี่ 
ไปใช้ความ สามารถ โอกาสดี   รู้หลานมี ฤทธ์ิมากพอ จะต่อกร 

 

"จงไปเถิด พรต สัตรุด หลานสุดรัก  เป็นโอกาส อันดีนัก ตาจักสอน 
สร้างชื่อให้ ไกยเกษอโยธยา พระนคร  ดัสกร ต้องถูกปราบ ราบง่ายดาย" 

 

พระพรตพระสัตรุด ไม่รอรี มีบัญชา  สั่งเสนา ไปเร่งรัด จัดทัพให้ 
ก าลังเต็ม อัตราศึก ฮึกเหิมใจ   ยกทัพไป สู่อโยธยา ราชธานี 

 

 

 

 



 

 

 

 

เมื่อนั้น...ท้าวมหาชมพู รู้ข่าวว่า   ที่กรุงศรี อโยธยา เวลานี้ 
พระรามสั่ง ระดมก าลัง ทั้งหมดมี  บุกเข้าตี ท าทุกสิ่ง ชิงลงกา 

 

บอกนิลพัท อุปราช ชาติทหาร  "ถึงคราหลาน ส าแดงฤทธิ์ จิตอาสา 
คุมก าลัง นครชมพู กู้ลงกา  ประกาศศักดา ว่าเรานี้ มิรองใคร 

 

ขอให้หลาน ตั้งใจ ไปครั้งนี้  โอกาสดี ได้ท างาน ประทานถวาย 
ได้รับใช้ พระอวตาร หลานจ าไว้ องค์นารายณ์ เป็นเทวดาที่ จุติมา" 

 

นิลพัทถวาย บังคม ท้าวชมพู   เมื่อรับรู้ แสนยินดี มิรอช้า 
จัดกองทัพ ไปท าศึก ยึดลงกา  ออกมุ่งหน้า สู่อโยธยา ราชธานี  

 

บัดนั้น...ทัพลิงและ มนุษย์ สุดฮึกเหิม  เปิดประเดิม โห่ร้อง ก้องอึงมี่ 
รวมกันหน้า ก าแพง แสดงฤทธี   เข้าเฝ้าองศ์ ภูมี พระอวตาร 

  

องค์พระราม ชื่นใจ ได้เห็นน้อง  พร้อมกับสอง ขุนศึก ผู้ฮึกหาญ 
ทรงยืนขึ้น ประกาศ ราชการ  ทั้งประจาน สองกบฏ ต้องชดกรรม 

 

สั่ง"องค์พระพรต พระสัตรุดน้อง   จงทั้งสอง บุกลงกา ฝ่าขย้ า 
จับทศพิน ตัดศรีษะ เสียบประนาม แล้วจงน า ทัพไปตี เมืองมะลิวัน 

 

ท้าวจักรวรรดิ์ ได้อภิเษก เด็กทศพิน  ครองแผ่นดิน ลงกา ในครานั้น 
พญาพิเภก ถูกจับขัง อย่างทรมาน จงจัดการ ยักษ์ทรยศ ให้หมดพันธุ์”  

 

น้องท้ังสอง มองหน้า พากันยิ้ม   ด้วยเปรมปริ่ม ยินดี มิไหวหวั่น 
ส่วนนิลพัท ออกจากแถว ฝแล้วถดคลาน ขอพระอวตาร เป็นทัพหน้า พาออกน า 

 



 

 

  
กองทัพลิง ทัพมนุษย์ สุดคึกคัก  เตรียมพลพรรค จัดใหญ่ ไม่เกรงขาม 
องค์อวตาร ตรวจพลส่ง สู่สงคราม  เป็นฤกษ์ยาม อรุณรุ่ง ทุ่งสีทอง 

 

สั่ง“สุครีพ หนุมาน ท่านทั้งหลาย  ฝากน้องชาย พระอนุชา ข้าทั้งสอง 
อันเล่ห์เหลี่ยม อสูรร้าย มากก่ายกอง  ดูแลน้อง ของข้า อย่าวู่วาม" 

 

พระพรต พระสัตรุด ไม่หยุดช้า   เข้าขอพร กราบลา มารดาทั้งสาม 
แล้วกราบลา เชษฐา พระลักษมณ์ราม  พระทรงธรรม อวยพร ก่อนจากกัน 

 

พร้อมหยิบศร พรหมาสตร์ ศาสตราวุธ  อานุภาพสุด ทานต้าน ประมาณนั้น 
เกราะของฤาษี องคตใช้ ใส่ป้องกัน  พระพรตท่าน รับน้อมน า ประจ ากาย 

 

ส่วนพระสัตรุดน้อง ของสามพี่  พระลักษมณ์มี ศรจันทวาทิตย์ ฤทธ์ิร้าย 
เกราะขององค์อินทร์ เทวดา ธ มอบให้  เป็นอาวุธ คู่กาย ใช้ปราบศัตรู 

  

จากนั้นสอง พี่น้อง ต้องกราบลา  ไปท าศึก กรุงลงกา ท้าต่อสู้ 
พระรามส่ง กองทัพ จนลับประตู ทหารโห่ ร้องก้องกู่ เดินสู่กรุงลงกา 

 

ศึกลงกา ครั้งที่สอง สู้นองเลือด  รบดุเดือด ผลัดรุกรับ กับยักษา 
ชิงลงกา ในตอนท้าย ได้คืนมา  สองยักษา โดนพระศร นอนดิน้ตาย 

 
ผู้ประพันธ์ : จตุพร สุวรรณปากแพรก 

  

 

 

 

 

 



 

 

 
อสุรผัด 

 

จะขอกล่าวเล่าเรื่องอสุรผัด  มีประวัติญาติพงศ์วงค์ยักษี 
เป็นลูกนางเบญจกายฝ่ายอสุรี  กับหนุมานสวามีฝ่ายพระราม 

 

เป็นเพื่อนเล่นยามเด็กสนุกสนาน  อยู่เนิ่นนานครื้นเครงไม่เกรงขาม 
กับไพนาสุริวงศ์ด ารงนาม   เข้าใจผิดคิดความเป็นญาติกัน 

 

หน้าเป็นลิงอิงแบบหนุมาน    เป็นวงศ์วานยักษาดูผกผัน 
หัวและตัวเป็นยักษ์เลื่อมลายพรรณ  หลานพิเภกผูกพันนั้นเป็นตา 

 

ครั้งพิเภกถูกจับไปคุมขัง   เกินก าลังช่วยได้ให้ห่วงหา 
รีบผันผายไปแจ้งพระบิดา   ให้รีบมาช่วยเหลือในทันใด 

 

พิเภกถูกไพนาสุริวงศ์   เจตจ านงค์จับขังไม่สงสัย 
ท้าวจักรวรรดิ์ร่วมมือจับตัวไป  ล่ามโซ่ตรวนขังไว้ให้ทรมาน 

 

อสุรผัดรู้ข่าวรีบเร่งรุด   ด้วยมีใจบริสุทธิ์ดุจกล่าวขาน 
ขอโทษแทนอัยกาด้วยดวงมาน  ท้าวจักรวรรดิ์ไม่ต้องการไม่ยอมฟัง 

 

ผู้มารดาคือนางเบญจกาย   รีบผันผายสั่งบุตรชายอย่างขึงขัง 
ให้แจ้งแก่หนุมานจอมพลัง  ด้วยความหวังช่วยรอดให้ปลอดภัย 

 

จะกล่าวฝ่ายหนุมานชาญสมร   เท่ียวเร่ร่อนซุกซนตามนิสัย 
กระโจนเล่นปีนป่ายตามพงไพร   นางก านัลหัวเราะให้ได้อับอาย 

 

 

 



 

 

 

เมื่อคิดว่าพาตัวไม่เหมาะสม   ต้องระทมต่อไปไม่รู้หาย 
คิดออกบวชแก้ปัญหาพากลับกลาย  กับฤาษีพระทิศไพในพนา 

 

อสุรผัดตามหาหนุมาน   ด้วยต้องการให้ช่วยแก้ปัญหา 
ไม่รู้จักใครคือพระบิดา   แต่รู้ว่ามีฤทธิ์หาวเป็นดาวเดือน 

 

หนุมานจึงแปลงแสดงร่าง   ไม่อ าพรางตัวจริงละม้ายเหมือน 
อสุรผัดจัดแจงไม่แชเชือน   เล่าเรื่องเตือนความจริงทุกสิ่งอัน 

 

หนุมานรู้เรื่องให้เคืองโกรธ  รีบรุดโลดฟังความยามหุนหัน 
พาลูกไปพบสุครีพพร้อมหน้ากัน   รีบผายผันไปเข้าเฝ้าพระราม 

 

สุครีพเตรียมก าลังสั่งกองทัพ  เสร็จพร้อมสรรพยกพลน่าเกรงขาม 
พร้อมกับท้าวชมพูไม่วู่วาม  ท าสงครามช่วยพิเภกเอนกอนันต ์

 

องค์พระรามความแจ้งแถลงเรื่อง  ให้ขุ่นเคืองสั่งการอย่างแข็งขัน 
ยกกองทัพไกยเกษมาโรมรัน   เพื่อปราบเมืองมลิวัลและลงกา 

 

จึงมอบหมายพระพรตพระสัตรุต   จงเร่งรุดท าสงครามกับยักษา 
มารวมพลจัดทัพเตรียมกรีฑา   พร้อมที่เมืองอโยธยาธานี 

 

กองทัพพร้อมสุครีพและหนุมาน   เหล่าทหารเก่งกล้าในวิถี 
ทั้งองคตและพวกอีกมากมี  สิบแปดมงกุฏไปราวีกรุงลงกา 

 

พระรามประทานศรพรหมมาสตร์   ทรงอ านาจยิ่งใหญ่เป็นนักหนา 
พร้อมเกราะเพชรของพระอินทร์ที่ให้มา   แด่พระพรตลูกยาไปปราบมาร 

 

 



 

 
ส่วนพระลักษมณ์ประทานศรจันทรวาทิตย์  ที่ทรงฤทธิ์ยิ่งใหญ่มหาศาล 
ทั้งเกราะแก้วเลิศล้ าเหลือประมาณ  ให้พระสัตรุตทรงงานการกรีฑา 

 

ทั้งสององค์คุมทัพเหล่าทหาร   ไปถึงเขาคันธกาลยอดภูผา 
นิลพัทขอทอดตัวข้ามธารา   ให้ทัพผ่านเข้าลงกามหาธานี 

 

ไปตั้งทัพสดับรอที่เขามรกต   จึ่งพระพรตแจ้งความตามวิถี 
ชมพูพานน าสาสน์ไปด้วยไมตรี   ท้าวทศพินไม่ใยดีด่าประจาน 

 

ชมพูพานโกรธาโดนด่าให้    ท าร้ายใส่ทศพินด้วยใจหาญ 
กลับมาทูลพระพรตตามเหตุการณ์  ถูกระรานกร่นด่ากล้าต่อต ี

 

ท้าวทศพินตั้งทัพออกรับศึก  ด้วยคิดนึกเห็นประจักษ์เป็นศักดิ์ศรี 
พระพรตให้อสุรผัดออกราวี    ฝีมือดีไม่ลดละชนะชัย 

 

ทศพินพร้อมวรณีสูร     ต้องอาดูรพ่ายแพ้สู้ไมไ่หว 
ถูกจับได้พาตัวตระเวนไป    แล้วตัดหัวเสียบไว้ใหป้ระจาน 

 

พระพรตจึงสั่งให้อสุรผัด     เมื่อขจัดทศพินสิ้นสังขาร 
ปล่อยพิเภกผู้เป็นตาตามต้องการ   ความสงบสุขส าราญกลับคืนมา 

 

พระรามเห็นอสุรผัดสร้างความดี   ช่วยปราบปรามอสุรีฆ่ายักษา 
แต่งตั้งเป็นมหาอุปราชกรุงลงกา   เป็นพระยามารนุราชประกาศชัย 

 

ผู้ประพันธ์ : อัญชลี ณ เชียงใหม่ 

 



 

 

 

 

อสุรผัด ตอน ๑ 
 

     จะกล่าวถึง อสุรผัด อุปราชลงกา   เท่ียวเสาะหา บิดา ข้าอยู่ไหน 
รู้แต่ชื่อ หนุมาน ชาญฤทธิไกร  แต่หน้าตา เป็นอย่างไร ไร้รูปการณ์ 

      
ตัวเองนั้น สรรพางค์ ช่างแปลกยิ่ง ศีรษะลิง ตัวเป็นยักษ์ ลักษณ์ขาวจ้าน 
เป็นหลานตา พญาพิเภก เอกโหราจารย์  ถูกจอมมาร หาญห้ า รุกล้ าลงกา 

       
นักรบหนุ่ม กลุ้มใจ ภัยพิเภก  ตนนั้นเฉก เด็กน้อย ดอ้ยฤทธิ์กว่า 
หวังเหลือใจ ได้พบพาน ท่านบิดา เท่ียวเหาะเหิน เดินนภา หาหนุมาน 

      
หนุมาน ชาญสมร คิดผ่อนคลาย  แปลงเป็นพรต ก าหนดใจ ให้คงมั่น 
เป็นฤาษี ชีไพร ในไพรวัน   หวังพบพาน ตระการสุข มุขมนตรี 

      
บริกรรม คาถา หน้ากองไฟ   สงบใจ ไป่กระเจิง เถลิงศรี 
อสุรผัด ผ่านมา พนาลี   เห็นอัคคี จึงปรี่ลง ตรงหน้าพรต 

      
ตามค าบอก ของพระทศ ไพมุนี   ตนจะพบ ผู้มี ความดีโรจน์ 
นั่งอยู่หน้า กองไฟ ในเพศพรต   จักรู้หมด ทุกสิ่ง ที่ข้องใจ 

      
อสุรผัด นมัสการ ท่านนักพรต  ขอจงโปรด ไขขาน หนุมานอยู่ไหน 
หลานตามหา บิดา ทั่วฟ้าไกล   ยังไม่ได้ พบพาน ท่านบิตุรงค์ 

      
ตัวหลานนั้น นามว่า อสุรผัด   หลานกษัตริย์ พิเภก ผู้สูงส่ง 
มารตาคือ เบญจกาย เฉิดฉายอนงค์  เจตน์เจาะจง ส่งสาร ท่านบิดา 

 

 

 

 



 

 

 

     หนุมาน สราญใจ ได้พบบุตร  ยินดีสุด รุดเข้ากอด ยอดปรารถนา 
หลุดวาจา ว่าลูกพ่อ หัวร่อร่า  ไม่น าพา จีวรปลิว พลิ้วลมไกว 

      
กุมารน้อย ถอยไกล ไม่ใยดี   เจ้าฤาษี ตัวร้าย ใยสาไถย 
มาแอบอ้าง เป็นพ่อกู รู้ได้ไง   หุบปากไว้ ไม่งั้น ขีวันมลาย 

      
หนุมาน เบิกบานใจ ไม่ถือสา  นี่แหละหนา ลูกข้า ปัญญาใส 

ไม่หลงเชื่อ ค าใคร ไดง้่ายดาย  ถามท าไง จึงจะเช่ือ เลือดเนื้อจริง 
      

อสุรผัด สงัดทิฐิ สติมัน่   แม่บอกฉัน ท่านบิดา ข้าใหญ่ยิ่ง 
ชาติก าเนิด พ่อข้า พญาลิง    มีฤทธิยิ่ง กว่าใคร ในพสุธา 

      
มีขนเพชร เขี้ยวแก้ว แววกุณฑล  สามารถดล บันดาล สรรค์แสงจ้า 
หาวเป็นดาว เป็นเดือน เลื่อนลอยฟ้า คนธรรมดา อย่างท่าน นั้นห่างไกล 

      
หนุมาน พลันผนึก พลังวังชา   สลัดจีวร จากกายา เหินฟ้าใส 

เนรมิตกาย คล้ายสม พรหมยิ่งใหญ่ แล้วแปลงกาย เช่นลูกชาย บรรยายความ 
      

บันดาลให้ ฟ้าใส กลายมืดมิด   เนรมิต เดือนดาว ราวยามค่ า 
อสุรผัด ถนัดใจ ได้รู้ความ   สมตามค า มารดา บิดาตนเอง 

      
ทั้งดีใจ ทั้งอาย ได้พบพ่อ    ที่บังอาจ ด่าทอ พ่อเหยงเหยง 
กราบแทบเท้า บิดา ข้าผิดเอง   เช่ือตนเอง เป็นใหญ่ ไร้จรรยา 

      
หนุมาน ผันร่าง ดังเก่าก่อน   เป็นวานร สอนใจ ลกูชายข้า 
เจ้าล่ าสัน ขันแข็ง แกร่งกายา   มีวาจา ฉาดฉาน ปานมารดา 

 

 



 

 

 

 

     พ่อพบเจ้า คราวนี้ ยินดีนัก   โอ้ลูกรัก รอบคอบ ชอบแล้วหนา 
ไม่เชื่อใคร ง่ายง่าย อายเทวา   แล้วเจ้ามา ครานี้ มีเหตุใด 

     
 อสูรน้อย ค่อยแถลง แจ้งคดี   ลงกามี เภทภัย วุ่นวายใหญ่ 
ไพนาสุริยวงศ์ ประสงค์ร้าย มันร่วมใจ จักรวรรดิ์ ประกาศสงคราม 

      
จับท่านตา พิเภก จองจ าไว้   จะเป็นตาย เช่นไร ใจยังหวาม 

สองยักษ์ร้าย ไม่กริ่งใจ องค์ลักษมณ์ราม มันลามปาม องค์อวตาร พาลย่ ายี 
      

หนุมาร ผสานมือ อสรุผัด    ไปอภิวาท พระทิศ ไพฤาษี 
ศิษย์ขอลา สิกขา พระมุนี   พิเภกมี เภทภัย ระคายองค์ราม 

      
พระฤาษี มีญาณ พระสบการณ์ดี    รู้จะมี วันนี้ ที่งามล้ า 
หนุมาน มั่นภักดี ต่อศรีราม  ไม่อาจห้าม ความตั้งใจ แก้ไขคดี 

      
อวยพรให้ ใช้สติ ด ารกิาร   จวบดับขันธ์ คงมั่น ขวัญคงที่ 
ดึงจีวร ออกจากกาย จงไปดี  ความโชคดี จงมี ที่หลานตา... 

 
อสุรผัด ตอน ๒ 

 

     สองพ่อลูก กราบลา พระฤาษี   เหาะไปที่ ขีดขิน ถิ่นไวยวงศา 
ถลาลง ตรงกลาง มหาสภา   อสุรผัด ลูกข้า มาแจ้งคด ี

      
กรุงลงกา ข้าศึก บุกรุกราน  โดยตัวการ จักรวรรดิ ์อุบาทย์ยักษี 
ข้าอ าลา สิขา เพื่อการนี้    ขอจงมี บัญชาการ จัดการศัตรู 

 

 

 



 

 

 

 

     ท้าวสคุรีพ รีบลุก จากบัลลังก์   ตรงไปยัง อสุรผัด เจ้าหลานปู่ 
ปู่เป็นสหาย พิเภก เฉกคู่หู     เราทั้งคู่ สู้ศึก ปรึกษากัน 

      
ปู่พิเภก เอกสมอง ขององค์ราม   กิจสงคราม คือข้า คราห้ าหั่น 
เจ้าหลานข้า ผวาภัย อย่างไรกัน   ขอให้หลาน ขานไข ภยัลงกา 

      
ส่วนองคต สกดใจ ไม่คงท่ี   โผกอดพี่ หนุมาน ฉันโหยหา 
หนุมาน ค้านองคต โปรดพิจารณา พระอนุชา เป็นอุปราช มิอาจลดตัว 

      

องคตมอง พี่ชาย มิไหวติง  สิ่งใหญ่ยิ่ง กว่าอัตตา ค่าสุดขั้ว 
ได้เป็นน้อง หนุมาน นัน้บุญตัว  พี่อย่ากลัว น้องเสียหาย ใช่ย าเกรง 

      
อสุรผัด อภิวาทไท้ ให้ข้อมูล   เหล่าอสูร ยักษา มาห่มเหง 
จับพิเภก จองจ า มิย าเยง   ท าอวดเก่ง มิเกรงใคร ไม่น าพา 

      
พระยาไวยวงศา คราฟังความ  บังเกิดความ พิโรธ โกรธยักษา 
สั่งหนุมาน ทะยานไป อโยธยา พร้อมทั้งพา หลานชาย ถวายพระราม 

      
แล้วนัดหมาย ให้ท้าว มหาชมพู   น าทัพสู่ อโยธยา คราศึกห้ า 

ศึกครั้งนี้ ใหญ่หลวง ปวงกิจกรรม ร่วมสงคราม กับพระราม สุดย่ามใจ 
      

ยามองค์ราม ปกครอง อโยธยา   ชาวประชา อุราสุข ทุกข์จางหาย 
ทรงสุบิน ถิ่นนครา ฟ้าทิศใต้    ไร้แสงฉาย มืดฟ้า เมฆาด า 

      
มีหมู่เมฆ บังแสง พระอาทิตย์    ฟ้ามืดมิด ปิดเวหา นภาคล้ า 
เห็นพระอินทร์ ปรากฏกาย ให้แก้วงาม  ฝ่ายองค์ราม รับไว้ แนบกายตน 

 



 

 

 

 

     แล้วองค์อนิทร์ สาวไส้ จากกายราม  วนเวียนตาม จักรวาล ทุกแห่งหน 
วนถึงพื้น บาดาล ด้านสุดโคน   ทรงให้โหร ท านาย ร้ายหริอดี 

      
ปุโรหิต ทั้งหลาย ท านายฝัน   ปรึกษากัน ขั้นแน่ใจ ได้เต็มที่ 
อันเมฆด า ง าสุริยา ทักษิณนี้   จะเกิดเรื่อง อัปรีย์ ย่ ายีนคร 

      
พระอินทรา พาแก้ว มาถวาย  ตีความหมาย ชายกล้า ลือชาว่อน 
น าบุตรชาย ถวายไท้ รบัใช้บวร  การสาวไส้ ในบทจร กระฉ่อนบารมี 

      
พระบารมี จะกระจาย ไปสามโลก  ตามโฉลก ยามสามตา ตราตรงที่ 
ค าท านาย ในสามวัน เห็นกันทันที ปุโรหิตตี ความหมาย ใจความตรงกัน 

      
ครบสามวัน พลันพบ หนุมาน   น าลูกคลาน เข้าเฝ้า แทบเท้าท่าน 
ฝ่ายพระราม อร่ามใจ ได้พบพาน  ขุนทหาร เป็นอย่างไร พาใครมา 

      
หน้าเป็นลิง ตัวเป็นยักษ์ หนักเข้าขั้น  ลูกใครกัน ล่ าสัน ขนานยักษา 

หนุมาน ขานไข ลูกชายข้า    มีมารดา คือเบญจกาย สายลงกา 
      

ด้วยไพนา สุริยวงศ์ ประสงค์ร้าย  เดินทางไป มลิวัน ปั่นปัญหา 
ขอก าลัง ท้าวจักรวรรดิ์ ขจัดลงกา  ท่านพิเภก อ่อนฤทธา ต้องปราชัย 

      
ถูกใส่ตรุ จองจ า รอท าประหาร  ส่วนจอมมาร จักรวรรดิ์ จัดงานใหญ่ 
สถาปนา ไพนาสุริยวงศ์ ด ารงไท้   ครองกรุงไกร ลงกา กล้าเหลือดี 

      
กระหม่อมจึง จ าลา สิกขาบท   เพื่อแจ้งข่าว อัปยศ กบฏทรงศรี 
พร้อมน าตัว ลูกชาย ถวายภูมี    องค์บดี โปรดมี พระบัญชา 

 



 

 

 

 

     ฝ่ายพระราม ฟังความ ตรงตามสุบิน  เด็กไม่สิ้น กลิ่นน้ านม มาข่มข้า 
มันรนหา ที่ตาย ไร้จรรยา    แล้วชมว่า อสุรผัด ปฏิบัติดี... 

 
อสุรผัด ตอน ๓ 

 

     พระรามมี บัญชา พญาหนุมาน  ด าเนินการ เกณฑ์พลไพร่ ให้เต็มที่ 
ทั้งจากเมือง ขีดขิน ถิ่นกระบี่   และธานี ชมพู กอบกู้ลงกา 

      
มีรับสั่ง ฝั่งฝ่าย เสนาธิการ   ด าเนินการ ส่งสาส์น ถึงน้องข้า 
ให้พระพรต พระสัตรุด ราชอนุชา  น าทัพสู่ ลงกา กรีฑาทันที 

      
พระอุปราช ทั้งสอง สนองบัญชา  พระเชษฐา สั่งมา ข้าเต็มที่ 
ชวนกันขอ พรชัย อัยกาบดี ท้าวไกยเกษ เปรมปรี โชคดีหลานชาย 

      
ท้าวมหา ชมพู ได้รู้ความ   ว่าพระราม พยายาม ท าทัพใหญ่ 

จึงกล่าวกับ นิลพัท เจ้าหลานชาย  เจ้าจักได้ ส าแดง แรงฤทธิไกร 
      

คุมก าลัง ทหาร นครชมพู    ปราบศัตรู ลงกา ชนะให้ได้ 
ประกาศศักดา ให้เห็น เช่นรองใคร  จงตั้งใจ ถวายงาน ท่านอวตาร 

      
กองทัพลิง กองทัพมนุษย์ สุดฮึกเหิม  ต่างต่อเติม เสริมใจ ให้ทหาร 

ทั้งสุครีพ นิลพัท คมชัดงาน  เข้ากราบกราน พระอวตาร กันพร้อมพลี 
      

พระรามยืน ด ารัส ประกาศก้อง   เชิญพวกพ้อง ของข้า มาครั้งนี้ 
ด้วยจักรวรรดิ์ ยักษ์พาล หาญย่ ายี   บุกธานี ลงกา บ้าสิ้นดี 

 

 

 



 

 

 

 

     จับพิเภก จองจ า ท ารัฐประหาร   จงช่วยกัน ต้านศัตรู กู้ศักดิ์ศรี 
ให้พระพรต พระสัตรุด รุดโจมตี   ท าธานี ลงกา เริงร่าดังเดิม 

      
จงจับเด็ก ทศพิน สินศีรษะ  เสียบประจาน สาธารณะ อย่าฮึกเหิม 
แล้วไปตี มลิวัน ฐานริเริ่ม   อย่าให้เพิ่ม เผ่าพันธุ์ พวกจัญไร 

      
นิลพัท คลานออก มานอกแถว   ครั้งท่ีแล้ว ข้าพลั้ง ยังช้ าหลาย 
ศึกครั้งนี้ ขอน าหน้า บีฑาใหม่   เพื่อน าชัย คืนมา ลงกาพ้นภัย 

      
พระพรต พระสัตรุด รุดหามารดา   ลูกกราบลา กล้าศึก ใช่นึกขาม 
แล้วกราบลา พระเชษฐา พระทรงธรรม  ขอน้อมน า พรชัย ไลย่ักษ์มาร 

      
ฝ่ายองค์ราม เอิ้อมหยบิ ศรพรหมมาสตร์ เกราะสามารถ ป้องกัน แก่น้องขวัญ 
เพื่อพระพรต พระอนุชา กล้าประจัน  ปราบยักษ์มาร ให้สิ้น ถิ่นลงกา 

      
ส่วนพระลักษมณ์ มอบศร จันทวาทิตย์ เกราะศักดิ์สิทธ์ ของพระอินทร์ ถิ่นเวหา 
ให้สัตรุด สุดรัก พระอนุชา    เพื่อกู้เมือง ลงกา ชนะไพรี 

      
สองอนุชา ขึ้นรถทรง ส่งสัญญาณ   เคลื่อนทหาร สู่ลงกา ฝ่ายักษี 
เสียงกึกก้อง คนองศึก คึกเต็มที่    ศึกครั้งนี้ ไม่มีแพ้ ต่างแน่ใจ 

 
ผู้ประพันธ์ : สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์ 

 

 

 

 

 

 


