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ประวตัิตวัละครในเร่ืองรามเกยีรติ์ 

 

 
กายสีเขียว ปากอ้า ชฎายอดปัด (ชฎาเดินหนของพระอินทร์) 

          ฤาษีโคดม ไดท้  าพิธีก่อกองไฟเพื่อเสกให้เกิดหญิงสาวข้ึนมาคนหน่ึงช่ือ นางกาลอจันา ฤาษีไดอ้ยูกิ่น
กับนางกาลอัจนาจนมีบุตรสาวช่ือนางสวาหะ  ต่อมา พระอินทร์ ต้องการสร้างทหารให้แก่กองทัพ
ของ พระราม หรือ พระนารายณ์ ท่ีจะอวตารลงมาปราบยกัษ ์จึงไดล้อบไปสมสู่กบันางกาลอจันาจนเกิดเป็น
บุตรชายกายสีเขียว ช่ือวา่ พาลี และ พระอาทิตย ์ก็ตอ้งการสร้างทหารให้พระรามเช่นกนั จึงลอบลงไปเป็นชู้
กบันางกาลอจันาจนเกิดเป็นบุตรชาย กายสีแดง ช่ือวา่ สุครีพ ข้ึนมา แต่ทั้งน้ีฤาษีโคดมไม่รู้ความจริง จึงคิดวา่
ทารกทั้งสองเป็นบุตรของตน 

       จนกระทัง่อยู่มาวนัหน่ึง ฤาษีโคดมพาบุตรทั้งสามไปอาบน ้ า โดยอุม้สุครีพลูกคนเล็ก และจูงพาลี และ
ปล่อยให้นางสวาหะเดินตามไปเอง นางสวาหะท่ีรู้ความจริงเร่ืองนางกาลอจันามีชู้ จึงตดัพอ้ออกไปว่าทีลูก
คนอ่ืนเอามาอุ้มมาจูง แต่ลูกของตนเองกลับปล่อยให้เดิน พระฤาษีเกิดความคลางแคลงใจจึงเส่ียงสัตย์
อธิษฐานวา่ จะโยนลูกทั้งสามลงแม่น ้า ถา้เป็นลูกของตนขอใหว้า่ยน ้ากลบัมา แต่ถา้เป็นลูกชูใ้ห้วา่ยน ้ าขา้มฝ่ัง
และกลายเป็นลิงไป ดงันั้นทั้งพาลีและสุครีพจึงตอ้งกลายเป็นลิงระเหเร่ร่อนไปในท่ีสุด 

       ต่อมาพระอินทร์เกิดสงสารลูก จึงสร้างเมืองขีดขินให้พาลีปกครอง ไดน้ามวา่ พระยากากาศ และสุครีพ
เป็นอุปราช มีเมืองชมพูเป็นพนัธมิตร ต่อมาสุครีพไดช่้วยดึงเขาพระสุเมรุท่ีเอียงให้ตั้งตรงได ้พระอิศวร จึง

 

 

 
พาล ี 
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ยก นางดาราเทวี ประทานให้เป็นรางวลั โดยฝากนางมากับพาลี แต่พระนารายณ์ได้ท้วงติงว่าพาลีอาจ
ล่วงเกินนางเสียเองโดยไม่ให้แก่สุครีพ พาลีจึงตั้งค  าสาบานว่าหากเก็บนางไวเ้ชยชมเอง ขอให้ถูกยิงดว้ยศร
ของพระนารายณ์ 

เม่ือนั้น 
 

พระยาพาลีใจกลา้ 
ฟังพระนารายณ์กล่าววาจา 

 
กา้เกลา้วนัทาทูลไป 

ซ่ึงพระองคผ์ูท้รงฤทธา 
 

มีความกงัขาสงสัย 
จะขอถวายสัตยส์าบานไว ้

 
ในใตเ้บ้ืองบาทเจา้โลกา 

แมข้า้มิใหแ้ก่นอ้ง 
 

เอาไวร่้วมหอ้งเสน่หา 
ขอใหศ้รศกัด์ิพระจกัรา 

 
ผลาญชีวติขา้วานร 

 
        แต่แลว้พาลีก็กลบัค าสาบานของตน โดยเก็บนางดาราไวเ้ป็นเมีย ไม่ยอมส่งให้สุครีพ แต่สุครีพก็ไม่ได้
ต่อวา่อะไร เพราะเคารพรักในตวัพี่ชาย 

        ต่อมา ทศกณัฐ์ ซ่ึงได ้นางมณโฑ เป็นรางวลัมาจากการดนัเขาไกรลาสท่ีทรุดให้ตั้งตรง ไดพ้ากนัเหาะ
ผา่นเมืองขีดขิน พาลีเห็นเหาะขา้มหวัตนก็โกรธ จึงเขา้ไปต่อสู้กบัทศกณัฐ์ ทศกณัฐ์สู้ไม่ไดเ้พราะพาลีเคยได้
พรจากพระอิศวรว่าหากรบกบัใครขอให้ก าลงัของ คู่ต่อสู้ลดลงคร่ึงหน่ึง พาลีจึงแย่งนางมณโฑมาเป็นเมีย
ของตนได ้จนนางมณโฑเกิดตั้งครรภข้ึ์น แต่ทศกณัฐเ์สียดายนางมณโฑจึงให้ ฤาษีโคบุตร อาจารยข์องตนมา
ของนางมณโฑคืนจาก ฤาษีองัคต อาจารยข์องพาลี พาลีขดัอาจารยไ์ม่ไดจึ้งตอ้งส่งนางมณโฑคืนแก่ทศกณัฐ ์
โดยฤาษีอังคตได้ผ่าท้องนางมณโฑน าเอาทารกมาใส่ในท้องแพะ และเกิดเป็น องคต ในเวลาต่อมา 
         ทศกณัฐ์เคยคิดฆ่าองคต โดยแปลงกายเป็นปูยกัษไ์ปดกัรอองคตลงเล่นน ้ า แต่ถูกพาลีจบัไดเ้สียก่อน ปู
จ  าแลงสู้พาลีไม่ไดจึ้งถูกพาลีจบัมดั แลว้ใหอ้งคตลากเล่นอยู ่7 วนั 7 คืน จึงปล่อยตวัไป 

         อยูม่าวนัหน่ึงไดมี้กระบืออนัธพาลช่ือ ทรพี ซ่ึงไดฆ่้าพ่อของตวัเองแลว้เท่ียวทา้ทายเทวดาให้รบกบัตวั
แต่ก็ไม่มีใครจะรบ ดว้ย จนถึงกบัไปทา้พระอิศวรรบ พระอิศวรไดบ้อกให้ทรพีไปทา้พาลีรบ ทรพีจึงมาทา้
ใหพ้าลีต่อสู้กบัตน พาลีรบกบัทรพีอยูน่านก็ไม่รู้แพรู้้ชนะ จึงวางอุบายให้ไปรบกนัในถ ้า โดยบอกกบัสุครีพ
ไวว้า่ หากตนแพแ้ก่ทรพี เลือดจะไหลออกมานอกถ ้าเป็นเลือดสีจางซ่ึงเป็นเลือดของตน ก็ให้สุครีพระดมพล
ลิงเอากอ้นหินปิดปากถ ้ าขงัทรพีไวใ้นถ ้ า แต่ถา้เลือดท่ีไหลออกมาขน้ก็แสดงว่าเป็นเลือดควาย ไม่ตอ้งปิด
ปากถ ้า 

แมน้วา่พี่ต่อสู้มนั 
 

เจด็วนัไม่คืนราชฐาน 
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ตวัเจา้ผูป้รีชาชาญ 
 

ไปดูท่ีธารคีรี 
ถา้เลือดขน้นั้นเลือดมหิงสา 

 
เลือดไหลเหลวมานั้นเลือดพี่ 

จงขบัพวกพลโยธี 
 

ขนคีรีปิดปากถ ้าไว ้
 
ในการต่อสู้ปรากฏว่าทรพีเป็นฝ่ายแพถู้กพาลีฆ่าตาย หมู่เทวดาพากนัดีใจดลบนัดาลให้เกิดฝนตกเพื่อฉลอง
ชยัใหก้บัพาลี แต่น ้ าฝนนั้นกลบัท าให้เลือดของทรพีสีจางลง สุครีพซ่ึงคอยอยูป่ากถ ้าส าคญัผิดวา่ พาลีถูกฆ่า
ตายจึงเอาหินปิดปากถ ้าไว ้เม่ือพาลีออกมาถึงปากถ ้าเห็นกอ้นหินปิดอยูก่็โกรธ แผลงฤทธ์ิท าลายกอ้นหินท่ี
ปิดปากถ ้ าออกมาได ้แลว้กล่าวหาว่าสุครีพคิดฆ่าตน แมสุ้ครีพจะช้ีแจงอย่างไรก็ไม่ฟัง สุครีพจึงถูกขบัไล่
ออกจากเมืองขีดขิน จนมาพบกบั หนุมาน ซ่ึงเป็นลูกของนางสวาหะ หรือเป็นหลานชายของตน ก็ไดพ้ากนั
ไปเขา้เฝ้าสวามิภกัด์ิต่อพระราม 

     ต่อมาพระรามไดม้าช่วยสุครีพปราบพาลี เดิมทีนั้นพระรามไม่ตอ้งการฆ่าพาลี แต่ตอ้งการให้พาลีพน้จาก
การผิดค าสาบานท่ีไดใ้ห้ไวก้บัพระอิศวร โดยจะขอยิงศรให้โดนพาลีจนเป็นรอยแผลเป็นเล็กแค่เส้นผมผ่า
เจ็ดซีก แต่พาลีหยิ่งทะนงในเกียรติของตน จึงยอมตายดีกวา่ยอมมีรอยแผลเป็น ดงันั้นพระรามจึงตอ้งแผลง
ศรสังหารพาลีจนส้ินชีพตามท่ีพาลีไดเ้คยสาบานไว ้แต่ก่อนตายพาลีไดส้ านึกผิดแลว้ฝากฝังสุครีพกบัองคต
ไวก้บัพระราม จึงค่อยส้ินใจลง 

       เม่ือตายแล้ว พาลีไดไ้ปบงัเกิดเป็นเทพบุตรบนสวรรค์ แต่ยงัมีบทบาทต่อเร่ืองรามเกียรต์ิอีกคือ ไดม้า
ท าลายพิธีชุบหอกกบิลพทัของทศกณัฐ์ เพราะในสมยัมีชีวิตอยูน่ั้น พาลีเคยเอาชนะทศกณัฐ์มาไดห้ลายคร้ัง
หลายครานัน่เอง 
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สุครีพ (รามเกยีรติ์) 

 
                                                    กายสีแดงเสน ปากอ้า ชฎายอดปัด 
   เป็นบุตรของ พระอาทิตย ์กบั นางกาลอจันา เป็นนอ้งร่วมมารดากบั พาลี และเป็นนา้ของ หนุมาน 

สุครีพเอารสไท ้
 

ทินกร 
สรวมชฎาอาภรณ์ 

 
เพริศพร้อม 

อุปราชขีดขินนคร 
 

เอกอมาตย ์รวมแฮ 
สีสคนธ์กลยอ้ม 

 
ชาติกลั้วสกลกาย 

        ฤาษีโคดม ผูท้รงฤทธ์ิไดเ้นรมิตนางกาลอจันาข้ึนมาเป็นคู่ชีวิต จนนางกาลอจันาตั้งครรภแ์ละให้ก าเนิด
ทารกหญิงนามว่า นางสวาหะ ต่อมา พระอินทร์ ได้มาลอบเป็นชู้กบันางกาลอจันา เพื่อให้นางก่อก าเนิด
ทหารเอกไวช่้วย พระนารายณ์ ท่ีอวตารมาเป็นพระรามเพื่อปราบยกัษ ์ไม่นานนางกาลอจันาก็ให้ก าเนิดบุตร 
ร่างกายสีเขียวเหมือนพระอินทร์ นามว่าพาลี ต่อมาพระอาทิตยก์็ตั้งใจจะสร้างทหารเอกให้กับพระราม
เช่นกนั จึงลอบมาสมสู่กบันางกาลอจันา จนก าเนิดเป็นทารกร่างกายสีแดงเหมือนดวงอาทิตย ์นามวา่สุครีพ
นัน่เอง 
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           แต่ต่อมาเม่ือนางสวาหะบอกเป็นนยักบัฤาษีโคดมวา่พาลีและสุครีพนั้นไม่ใช่ลูก ตน ฤาษีโคดมก็ไดท้  า
พิธีเส่ียงทาย โดยจบัลูกทั้งสามโยนลงน ้ า หากใครเป็นลูกตนให้วา่ยกลบัมาหา หากเป็นลูกชูใ้ห้วา่ยไปอีกฝ่ัง 
แลว้ขอใหก้ลายร่างเป็นลิง พาลีและสุครีพจึงกลายเป็นลิงป่าไป 

      ฝ่ายพระอินทร์เห็นลูกตนตอ้งเร่ร่อนอยูใ่นป่าก็เกิดสงสาร จึงเนรมิตเมืองขีดขินข้ึนมา ให้พาลีเป็นผูค้รอง
เมือง และสุครีพเป็นอุปราช 

           คร้ังหน่ึง รามสูร กบั อรชุนเทพบุตร ไดต่้อสู้กนั รามสูรจบัอรชุนฟาดเขา้กบัเขาพระสุเมรุจนเขาเอียง 
สุครีพอาสาเป็นผูต้ ั้งเขาให้ตรง โดยจบัเอาพญานาคมาพนัรอบเขา แลว้ให้เหล่าเทพเทวดาช่วยกนัดึง สุครีพ
ตรงเขา้จ้ีสะดือของพญานาค พญานาคสะดุง้ขดตวัจนเขาพระสุเมรุเขยื้อน สุครีพจึงใช้บ่าดนัจนเขาตั้งตรง 
 

เร่งใหเ้ทพบุตรครุฑา 
 

ฉุดพวนนาคากระชากไป 
จ่ึงเอาน้ิวช้ีนั้นจ้ีลง 

 
ตรงสะดือนาคาพวนใหญ่ 

สะดุง้พดขนดเขา้ทนัใจ 
 

พระสุเมรุก็ไหวเขยื้อนมา 
 
            พระอิศวร พอพระทยัมาก จึงประทาน  นางดาราเทวี ใส่ผอบฝากพาลีมาให้สุครีพ พาลีรับมาแล้ว
สาบานว่าจะน าไปให้สุครีพ แมน้ผิดค าสาบานขอให้ถูกยิงดว้ยศรของพระนารายณ์ แต่เม่ือกลบัมาถึงเมือง
ขีดขิน พาลีกลบัไม่เก็บนางไวเ้ชยชมเสียเอง 

           อยู่มาวนัหน่ึงเกิดมีพญากระบือช่ือ ทรพี มีฤทธ์ิกลา้แกร่ง มาทา้พาลีรบ พาลีวางกลอุบายหลอกทรพี
เขา้ไปรบในถ ้า แลว้สั่งสุครีพใหเ้ฝ้าหนา้ถ ้าไว ้หากเห็นเลือดไหลออกมา เป็นเลือดสีจางแสดงวา่เลือดนั้นเป็น
เลือดพาลี ให้รีบน าหินมาปิดปากถ ้าขงัทรพีไว ้แต่หากเลือดเป็นสีแดงเขม้ แสดงวา่เป็นเลือดทรพี ก็ไม่ตอ้ง
ปิดถ ้า 

         พาลีต่อสู้กบัทรพีอยู่นานก็สามารถฆ่าทรพีลงได ้เหล่าทวยเทพเห็นดงันั้นก็ร่วมแสดงความยินดี โดย
บนัดาลใหฝ้นตกลงมา แต่น ้าฝนนั้นเองไดล้ะลายเลือดของทรพีใหมี้สีจางลง เม่ือสุครีพมาเห็นเขา้ก็คิดวา่พาลี
ตายลงเสียแลว้ ก็เสียใจร ่ าไหเ้ป็นการใหญ่ แต่ก็รีบสั่งใหพ้ลวานรน าหินมาปิดปากถ ้า 

เห็นโลหิตไหลใสจาง 
 

จะขน้อยา่งเลือดควายก็หาไม่ 
คิดวา่เชษฐาบรรลยั 

 
ตกใจก็ร ่ าโศกา 
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         ฝ่ายพาลีออกมาปากถ ้าเห็นถูกปิดอยูก่็คิดวา่สุครีพตอ้งการฆ่าตน ก็โกรธทลายกองหินออกมาได ้ แลว้
ขบัไล่สุครีพออกจากเมืองไป สุครีพรู้วา่ตนไม่ผดิอีกทั้งยงันึกไปถึงเร่ืองท่ีถูกแยง่นางดาราเทว ี ก็แคน้พี่และ
เสียใจมาก 

ทั้งกลวัทั้งแคน้แน่นวิญญาณ์ 
 

โศกาสะอ้ืนอาลยั 
โอว้า่ตวักน้ีูสุจริต 

 
จะมีความผดิก็หาไม่ 

 
แต่ไม่รู้จะท าเช่นไร จะสู้กบัพาลีก็ไม่กลา้ เพราะรู้วา่พาลีไดพ้รจากพระอิศวรใหใ้ครท่ีต่อสู้ดว้ยก าลงัลดไป
คร่ึงหน่ึง จึงกลวัไม่กลา้สู้ จนเม่ือสุครีพไดม้าพบ พระราม จึงไดข้อใหพ้ระรามช่วยสังหารพี่ชายท่ีเสียสัตย์
และไม่มีความยติุธรรม 

ขนุกระบ่ีเสียสัตยป์ฏิญาณ 
 

ท าการทุจริตใหผ้ดิธรรม ์
พระองคไ์วกณูฐป์างน้ี 

 
ควรฆ่าพาลีให้อาสัญ 

ตามท่ีโทษผดิติดพนั 
 

ทรงธรรมจ์งทราบบาทา 
 
        พระรามไดแ้ผลงศรสังหารพาลี ดงัท่ีพาลีไดเ้คยให้สัตยส์าบานไวก้บัพระอิศวร ก่อนตายพาลีไดส้ านึก
ผดิ จึงฝากฝังสุครีพและองคตบุตรของตนไวรั้บใชพ้ระราม 

     สุครีพรับใชพ้ระรามในฐานะนายทหารชั้นผูใ้หญ่ดว้ยความจงรักภกัดี มีส่วนร่วมอยูใ่นเหตุการณ์ส าคญัๆ 
หลายคร้ัง เช่นเคยรับอาสาพระรามไปหกัฉตัรท่ี ทศกณัฐ์ กางบงัแสงอาทิตยไ์ม่ให้ส่องมาถึงกองทพัพระราม 
ซ่ึงท าไดส้ าเร็จ และมียงัอาจจะสังหารทศกณัฐไ์ด ้แต่สุครีพก็ไม่ท าเกินค าสั่งเจา้นาย 

ขนุกระบ่ีจึงเอาเทา้ขวา 
 

ควา้คบัมงกุฎไวไ้ด ้
ลอยอยูย่งัพื้นนภาลยั 

 
แลว้ร้องใยไพไอข้นุมาร 

เหวยเหวยดูก่อนทศพกัตร์ 
 

ฮึกฮกัอวดฤทธ์ิกลา้หาญ 
กใูคร่ตดัเศียรไอส้าธารณ์ 

 
เกรงเกินโองการพระจกัรี 

 
             อีกทั้งสุครีพยงัมีความอาวโุส จนพระรามขอค าปรึกษาหารืออยูห่ลายๆ คร้ัง เช่น เม่ือพระรามขอ
ความเห็นสุครีพในกรณีการทะเลาะววิาทระหวา่งหนุมานกบั นิลพทั สุครีพก็หาขอ้ยติุโดยเสนอใหนิ้ลพทัไป
ดูแลเมืองขีดขินคอยส่งเสบียง ส่วนหนุมานท าหนา้ท่ีถมถนนขา้มมหาสมุทรไปยงักรุงลงกา ทั้งสองจะไดไ้ม่
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ตอ้งปะทะกนัโดยตรงแต่สุครีพก็ถือวา่ตนเองเก่ง มีพลงัมาก จึงมีความอวดดีอยู ่ จนคร้ังหน่ึงถูก กุมภกรรณ 
หลอกใหเ้สียก าลงัดว้ยการถอนตน้รังสุครีพท่ีมัน่ใจในความสามารถของตนก็อวดดีจนคิดไม่ถึงวา่เป็นอุบาย 

เม่ือคร้ังใหย้กฉตัรแกว้ 
 

เอง็ลืมไปแลว้ฤายกัษา 
แต่พระเมรุเอนทรุดลงมา 

 
ก็ยงัวา่ยกไดว้อ่งไว 

สาอะไรกบัรังในอุดร 
 

กจูะถอนเอามาไม่ได ้
    สุครีพถอนตน้รังจนเสียก าลงัไป ท าให้กุมภกรรณจบัตวัสุครีพไปได ้โชคยงัดีท่ีหนุมานตามมาช่วยไวไ้ด้
ทนัภายหลงัเม่ือเสร็จศึกกรุงลงกา พระรามไดส้ถาปนาสุครีพเป็น พระยาไวยวงศา ใหค้รองเมืองขีดขิน โดยมี
องคตเป็นอุปราช แต่เม่ือพระรามพลดัพลากจากนางสีดา และตอ้งออกเดินป่าอีกคร้ังตามค าแนะน าของพิเภก 
สุครีพก็ยอมทิ้งเมืองติดตามไปรับใชพ้ระรามในป่าอีกคร้ังหน่ึงดว้ยความกตญัญูรู้คุณ 
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                     กายสีเขียว 10 พักตร์ 20 กร ทรงมงกุฎชัย ลักษณะปากแสยะ ตาโพลง 

ทศกณัฐสิ์บพกัตร์ข้ึน 
 

เศียรตรี 
ทรงมงกุฎชยัเขียวสี 

 
อาตมไ์ท ้

กรยีสิ่บพรศุลี 
 

ประสาทฤทธ์ิ ยิง่นา 
ถอดจิตจากตนได ้

 
ป่ินดา้วลงกา 

            อดีตชาติของทศกณัฐ์ คือ นนทุก เป็นยกัษซ่ึ์งมีหนา้ท่ีลา้งเทา้เทวดาและนางฟ้าอยูเ่ชิงบนัไดข้ึนเขา
ไกรลาส นนทุกถูกเทวดาบางองคก์ลัน่แกลง้เขกศีรษะบา้ง ถอนผมบา้ง จนหวัลา้น จึงเขา้ร้องเรียน พระอิศวร 
พระอิศวรสงสารจึงประทานน้ิวเพชรใหมี้ฤทธ์ิช้ีไปท่ีใครคนนั้นก็ตาย 
             นนทุกใชน้ิ้วเพชรนั้นแกแ้คน้เหล่าเทวดาลม้ตายเป็นจ านวนมาก จน พระนารายณ์ ตอ้งแปลงกายเป็น
นางฟ้าช่ือ สุวรรณอปัสร มาแกลง้สอนท่าร าใหน้นทุกท าตาม พระนารายณ์สอนท่านาคามว้นหาง ช้ีน้ิวไปท่ี
หนา้ตกั นนทุกก็ท าตาม แต่น้ิวเพรชนั้นท าใหน้นทุกขาหกั พระนารายณ์จึงคืนร่างเดิม แลว้สังหารนนทุก แต่

 
ทศกณัฐ์ 
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ก่อนตายนนทุกไดต้ดัพอ้พระนารายณ์วา่มีส่ีกร ตนมีเพียงสองกร จึงชนะตน พระนารายณ์จึงใหส้ัตยว์า่ตนจะ
ไปเกิดเป็นมนุษยธ์รรมดา มีสองมือ แต่จะตามไปปราบนนทุกท่ีไปเกิดใหม่มีสิบหวั ยี่สิบมือ มีฤทธ์ิเหาะเหิน
ได ้และมีอาวธุวเิศษต่างๆ นานา 

ใหสิ้บเศียรสิบพกัตร์เกรียงไกร 
 

เหาะเหินเดินไดใ้นอมัพร 
มีมือยีสิ่บซา้ยขวา 

 
ถือคทาอาวธุธนูศร 

 
        นนทุกจึงมาเกิดเป็นทศกัณฐ์ โอรสของ ทา้วลัสเตียน เจ้าผูค้รองกรุงลงกา กบั นางรัชฎา ส่วนพระ
นารายณ์ก็อวตารมาเป็น พระราม โอรสของ ทา้วทศรถ กษตัริยแ์ห่งกรุงอโยธยา 

          ทศกณัฐ์มีนอ้งร่วมมารดา 6 ตน คือ กุมภกรรณ, พิเภก, ทูษฐ์, ขร, ตรีเศียร และ นางส ามนกัขา แต่มีพี่
ต่างมารดาอีก 4 ตน คือ กุเปรัน,ทพันาสูร, อศัธาดา และ มารัน 

            ทศกณัฐ์เป็นยกัษเ์จา้ชู ้มีเมียเป็นจ านวนมากถึง 84,000 นาง เมหสีองคแ์รกช่ือ นางกาลอคัคี เป็นธิดา
พระยานาค มีบุตรด้วยกันช่ือบรรลัยกัลป์ ต่อมาได้ นางมณโฑ เป็นรางวลัจากพระอิศวร ท่ีช่วยดันเขา
ไกรลาสใหต้ั้งตรงได ้มีบุตรดว้ยกนัช่ือ รณพกัตร์ ท่ีภายหลงัไดช่ื้อใหม่วา่ อินทรชิต และไดบุ้ตรีช่ือ นางสีดา 
แต่ทศกณัฐส์ั่งใหใ้ส่ผอบลอยน ้าไปตั้งแต่แรกเกิด เพราะพิเภกท านายวา่เป็นกาลกินี เกิดมาเพื่อลา้งผลาญวงศ์
ยกัษ์ หลังจากนั้นทศกัณฐ์ยงัได้มเหสีอีกมากมาย เช่น สนมพนัตน มีบุตรรวมกันพนัตนเรียกว่า สหัส
กุมาร และ สนมสิบตน มีบุตรเรียกว่า สิบรถ หรือแมแ้ต่กบัสัตวเ์ดียรัจฉาน เช่น ช้างและปลา ทศกณัฐ์ก็ยงั
แปลงกายไปสมสู่ดว้ย จนเกิดบุตรคือ ทศคีรีวนั และ ทศคีรีธร เกิดจากนางช้าง และ สุพรรณมจัฉา เกิดจาก
นางปลา 

         ในวยัเด็กทศกัณฐ์ได้ไปขอให้ ฤาษีโคบุตร ผูท้รงฤทธ์ิช่วยถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ ทศกัณฐ์คอย
ปรนนิบติัอยา่งอ่อนนอ้มถ่อมตน ขยนัเรียนและเรียนเก่งจนเป็นท่ีโปรดปรานของฤาษีโคบุตร 

ตั้งจิตปรนนิบติัพระอาจารย ์
 

เรียนวชิาการเป็นนิจไป 
วอ่งไวในท่ีธนูศร 

 
ช านาญกรยงิแม่นหาผดิไม่ 

ทั้งไตรเพทเวทยม์นตร์ส่ิงใด 
 

ก็จ  าไดด้ว้ยไวปัญญา 
 
แต่เม่ือมีความรู้ในการรบแลว้ กลบัหลงผดิคิดวา่ตนเก่ง ใชค้วามรู้นั้นไปในทางท่ีผิด กลายเป็นยกัษอ์นัธพาล 
เช่น เขา้ไปท าลายสวนของ พระอรชุน จนเกิดการต่อสู้กนั เดือดร้อนถึงฤาษีโคบุตรตอ้งรีบมาขอชีวิตทศกณัฐ์
ไว ้    คร้ังหน่ึงเขาไกรลาสเกิดเอียงทรุด ทศกณัฐ์รับอาสาดนัเขาไกรลาสให้ตรง พระอิศวรจึงประทานของ
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รางวลัให้ตามท่ีทศกณัฐ์ขอ ทศกณัฐ์ก าเริบถึงขนาดขอ พระอุมา พระมเหสีของพระอิศวรมาเป็นรางวลั พระ
อิศวรจ าเป็นตอ้งให้ตามสัญญา แต่พระนารายณ์ได้ท าอุบายหลอกให้ทศกณัฐ์น าพระอุมาไปแลกกบันาง
มณโฑมาแทน ระหว่างพานางมณโฑเหาะกลบักรุงลงกาก็ผา่นเมืองขีดขิน พาลี ซ่ึงเป็นเจา้เมืองขีดขิน เห็น
ทศกณัฐ์อุ้มนางมณโฑเหาะขา้มหัวตนเองก็โกรธ ตรงเขา้ต่อสู้กนั ปรากฏว่าทศกัณฐ์แพ ้พาลีจึงแย่งนาง
มณโฑเอาไปเป็นชายา ต่อมาทศกณัฐ์เกิดเสียดายนางมณโฑมาก กุมภกรรณและพิเภกจึงไปหาฤาษีโคบุตรผู ้
เป็นอาจารยข์องทศกณัฐ์ เพื่อขอให้ช่วยทวงนางมณโฑคืนจากพาลี ฤาษีโคบุตรจึงไปทวงจากฤาษีองัคต ผู้
เป็นอาจารยข์องพาลี พาลีจ าตอ้งยอมพระอาจารย ์แต่ขณะนั้นนางมณโฑเกิดตั้งครรภก์บัพาลีแลว้ ฤาษีองัคต
จึงตอ้งผา่ทอ้งนางน าเอาทารกไปใส่ไวใ้นทอ้งแพะแทน 

           ทารกท่ีอยูใ่นทอ้งแพะถือก าเนิดออกมามีช่ือวา่ องคต ซ่ึงทศกณัฐ์บงัเกิดความเจ็บแคน้อยากจะฆ่าให้
ตาย จึงแปลงกายเป็นปูยกัษ์หมายจะฆ่าองคตขณะอาบน ้ า แต่พาลีไดใ้ช้ตาข่ายขวางและจบัทศกณัฐ์ได ้จึง
น ามามดัใหอ้งคตลากเล่นถึง 7 วนั แลว้ค่อยปล่อยตวัไป  

          ทศกณัฐ์เสียใจวา่มีฝีมือสู้คนอ่ืนไม่ไดจึ้งขอให้ฤาษีโคบุตรถอดดวงใจใส่กล่อง เก็บไว ้เพื่อจะไดอ้ยูย่ง
คงกระพนั เม่ือทศกณัฐส์ าเร็จวชิาถอดดวงใจ ท าให้ยิ่งก าเริบเสิบสาน ไล่ฆ่ากุเรปัน ซ่ึงเป็นพี่ชายของตน เพื่อ
แยง่บุษบกแกว้ 

แต่ถอดดวงจิตจากอินทรีย ์
 

มีใจองอาจอหงัการ์ 
ใหคิ้ดอิจฉาอาธรรม์ 

 
แก่กุเรปันเชษฐา 

วา่องคส์มเด็จพระบิดา 
 

ยกมหาบุษบกใหไ้ป 
ตวักกู็ทรงสิทธิศกัด์ิ 

 
จะโหมหกัชิงชยัมาใหไ้ด ้

 
         กุเรปันสู้ไม่ไดก้็หนีไปพึ่งพระอิศวร พระอิศวรจึงตดังาชา้งทรง ขวา้งไปปักอกทศกณัฐ์ และสาปให้ติด
อยู่อย่างนั้ นไปจนตาย ทศกัณฐ์ต้องขอให้ พระวิษณุกรรม  เ ล่ือยงาออกให้เสมอกับหน้าอกแล้วท า
เคร่ืองประดบัปิดไว ้

           วนัหน่ึงทศกณัฐอ์ยากออกไปเท่ียวป่าจึงสั่งให ้ชิวหา สามีของนางส ามนกัขาเฝ้ากรุงลงกาไว ้ชิวหาเฝ้า
เมืองอยู่หลายวนัก็เกิดง่วงนอนจึงเนรมิตกายให้ใหญ่โต แลบล้ินปิดเมืองลงกาไวแ้ลว้หลบัไป เม่ือทศกณัฐ์
กลับมาถึงเห็นเมืองถูกปิดมิด คิดว่าถูกข้าศึกโจมตีจึงเอาจักรขว้างถูกล้ินชิวหาขาดถึงแก่ความตาย 
           เม่ือสามีตาย นางส ามนักขาเกิดวา้เหว่ใจจึงออกไปเท่ียวป่าจนไดพ้บกบัพระราม นางส ามนักขาลุ่ม
หลงในความงามของพระรามมาก จนเขา้ตบตีนางสีดาดว้ยความริษยา จึงถูก พระลกัษมณ์ ลงโทษดว้ยการ
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ตดัหูตดัจมูกแลว้ปล่อยกลบัไป นางจึงน าความมาแจง้แก่ทศกณัฐ์ว่านางสีดาชายาของพระรามมีความงาม
มาก จนทศกณัฐ์เกิดหลงรักนางสีดา และสั่งให้ มารีศ แปลงเป็นกวางทองไปล่อพระรามและพระลกัษมณ์
ออกจากอาศรม แลว้ทศกณัฐก์็เขา้ไปลกัพาตวันางสีดามาไวย้งักรุงลงกา 

ฝ่ายพระรามทราบข่าวทศกณัฐ์ลกัพาตวันางสีดาจาก นกสดายุ ก็ไดส่้ง หนุมาน มาสืบเร่ืองราวพร้อมทั้งแจง้
ข่าวใหน้างสีดาทราบ หนุมานใชก้ลอุบายเผากรุงลงกาจนวอดวาย ทศกณัฐ์ตอ้งขอให้พระวิศนุกรรมเนรมิตร
กรุงลงกาข้ึนใหม ่

        พิเภกพยายามเตือนสติให้ทศกณัฐ์ส่งนางสีดาคืนแก่พระราม แต่ทศกณัฐ์ก็ไม่เช่ือฟัง อีกทั้งยงัโกรธจน
ขบัไล่พิเภกออกจากเมือง ในท่ีสุดพิเภกก็ได้มาเข้ากับฝ่ายพระราม เพราะความอยุติธรรมของทศกัณฐ ์               
แม้ทศกัณฐ์จะ เข้า ใกล้นาง สีดาไม่ ได้  เพราะพระบารมีของพระนารายณ์ปกป้องนาง สีดาอยู ่
 

เดชะดว้ยโพธิสมภาร 
 

พระมารดาโลกดวงสมร 
พระยายกัษเ์ขา้ใกลบ้งัอร 

 
ใหร้้อนฤาทยัดัง่ไฟกลัป์ 

สิบเศียรเพียงแตกท าลาย 
 

ดว้ยเดชนารายณ์รังสรรค ์
 
แต่ทศกณัฐก์็ลุ่มหลงนางสีดาจนถึงกบัไม่เป็นอนักินอนันอน ไม่วา่นางสีดาจะด่าทออยา่งไรก็ไม่โกรธ กลบั
ยิง่รักมากข้ึนจนถึงขนาดยอมเสียเกียรติกษตัริยก์ม้กราบขอใหน้างสีดาใยดีตนบา้ง 
 

ไดฟั้งถอ้ยค านางสีดา 
 

เปรียบเปรยด่าวา่ไม่อาลยั 
ยิง่แสนพิศวาสในน ้าเสียง 

 
เพราะเพรียงไม่มีท่ีเปรียบได ้

ยิง่ฟังยิง่เพลินจ าเริญใจ 
 

ท่ีในรูปรสวาที 
กราบลงแลว้กล่าวสุนทร 

 
เจา้งามงอนจ าเริญสวาทพี่ 

 
    ทศกณัฐ์มีพฤติกรรมชอบใชก้ลอุบายหลอกลวงเพื่อตดัก าลงัศตัรู เช่น ปลอมเป็นฤาษีเพื่อไปยุให้พระราม
คลางแคลงใจต่อพิเภกและชกัชวนใหพ้ระรามเลิก ทพักลบัแต่ไม่ส าเร็จ จึงใชใ้ห้ นางเบญกาย บุตรีของพิเภก
แปลงกายเป็นนางสีดาตายลอยน ้ าไปให้พระรามเห็นจะไดย้กทพักลบั แต่ก็ถูกจบัพิรุธไดเ้สียก่อน ในคราวท่ี
พระรามจองถนนขา้มมาเกาะลงกา ทศกณัฐ์ก็ไดใ้ชน้างสุพรรณมจัฉา บุตรีของตนพาบริวารปลาไปช่วยกนั
ท าลายถนน แต่หนุมานก็ลงไปพบและไดน้างสุพรรณมจัฉาเป็นเมีย ทศกณัฐ์จึงสั่งให้ ภานุราช เนรมิตป่าดกั
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รอให้กองทพัพระรามเดินมาถึงแลว้ให้พลิกคว  ่าแผ่นดินฆ่าให้ตายให้ หมด แต่ภานุราชก็ถูกหนุมานฆ่าตาย 
ทศกณัฐ์จึงให้ยกฉัตรวิเศษข้ึนบงัแสงอาทิตยใ์ห้ทพัของพระรามมองอะไรไม่เห็น พระรามจึงส่ง สุครีพ ไป
หกัฉตัรไดส้ าเร็จ 

        ทศกณัฐย์งัไม่จนดว้ยอุบาย ก็สั่งให ้ไมยราพ ไปสะกดทพัพระรามใหห้ลบัไหล แลว้จบัพระรามไปขงัไว้
ท่ีเมืองบาดาลแต่ถูกหนุมานตามลงไปช่วยแกแ้ละฆ่าไมยราพตายเม่ือใช้อุบายไม่ส าเร็จ ทศกณัฐ์ก็ยงัไม่ออก
ศึกเอง แต่ใชใ้หกุ้มภกรรณออกไปต่อสู้หลายคร้ัง จนกุมภกรรณถูกพระรามฆ่าตาย ทศกณัฐ์ก็ยงัใชอิ้นทรชิต 
บุตรของตนไปออกรบแทนอีก จนอินทรชิตตอ้งศรของพระลกัษมณ์คอขาดกลางอากาศ 

           เม่ือญาติพี่นอ้งใกลชิ้ดถูกฆ่าตายหมดแลว้ ทศกณัฐก์็หนัไปพึ่งสหาย โดยเชิญ มูลพลมั มาช่วยรบ สหสั
เดชะ พี่ชายของมูลพลมัก็ตามมาดว้ย แต่ก็ตอ้งถูกหนุมานฆ่าตาย จากนั้นทศกณัฐ์ไดไ้ปเชิญ แสงอาทิตย ์ให้
มาช่วยรบ แต่แสงอาทิตยก์็ถูกพระรามฆ่าตายอีกเช่นกนั 

       ทศกณัฐ์ท าพิธีอุโมงค์เพื่อชุบตวัให้แข็งแกร่งเป็นเพชร ซ่ึงตอ้งบ าเพญ็ขนัติ ห้ามโกรธ หนุมานและพวก
จึงไปจบันางมณโฑมาหยอกปล ้าต่อหนา้ จนทศกณัฐโ์กรธและเสียพิธี 

       ทศกณัฐ์ใช้ให้ สัทธาสูร กบั วิรุณจ าบงั เขา้รบกบัหนุมาน แต่ก็ถูกหนุมานฆ่าตายทั้งคู่ ทศกณัฐ์จึงเชิญ 
ทา้วมาลีวราช ผูเ้ป็นปู่ ของตนซ่ึงได้รับพรจากพระอิศวรให้มีวาจาสิทธ์ิ มาสาปแช่งพระราม โดยใส่ร้าย
พระรามต่างๆ นานา 

วนัหน่ึงหลานไปเท่ียวประพาส 
 

รุกขชาติตามเชิงคีรีศรี 
พบนางในกลางพาลี 

 
มีนามสีดาอรไท 

ไร้ทั้งบิตุเรศมารดร 
 

คู่ครองบงัอรหามีไม่ 
ตวัขา้เมตตารับมาไว ้

 
ใหอ้ยูใ่นสวนอุทยาน 

นานมาลกัษณ์รามทั้งสองคน 
 

คุมกระบ่ีร้ีพลทวยหาญ 
จอมถนนขา้มฝ่ังชลธาร 

 
วา่เป็นผวัเยาวมาลยสี์ดา 

             แต่ทา้วมาลีวราชเป็นผูท้รงความยุติธรรมไต่สวนแลว้ตดัสินให้ทศกณัฐ์ส่งนางสีดาคืนแก่พระราม 
ทศกณัฐ์ก็ไม่ยอมคืนทา้วมาลีวราชจึงสาปแช่งให้ทศกณัฐ์ตายดว้ยศรของพระราม  ทศกณัฐ์ท าพิธีชุบหอก
กบิลพทัแต่ไม่ส าเร็จเพราะพาลีซ่ึงตายไปเกิดเป็นเทพบุตรอยูบ่นสวรรคไ์ดล้งมาท าลายพิธี 
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            ต่อมาหนุมานกบัองคตท าอุบายมาสวามิภกัด์ิทศกณัฐ์ ทศกณัฐ์ก็หลงเช่ือถึงกบัรับเป็นบุตรบุญธรรม 
และแต่งตั้งหนุมานเป็นถึงอุปราชกรุงลงกา มอบทรัพยส์มบติัให้มากมาย โดยไม่ไดเ้ฉลียวใจวา่จะถูกอุบาย 
หนุมานและองคตยอมท าดีกบัทศกณัฐจ์นหลอกเอากล่องดวงใจของทศกณัฐม์าจากฤาษี โคบุตรไดส้ าเร็จ 

        ในศึกคร้ังสุดทา้ย ทศกณัฐต์อ้งออกสู้รบดว้ยตนเอง พระรามไดแ้ผลงศรถูกทศกณัฐ์พร้อมกบัหนุมานได้
ขยี้กล่องดวงใจท่ีขโมยมา ทศกณัฐ์จึงถึงแก่ความตายในท่ีสุด แต่ก่อนตายทศกณัฐ์ไดส้ านึกผิด และสั่งสอน
พิเภกไม่ใหเ้อาเยีย่งอยา่งตน 

 พระลกัษมณ์  

  

 

 

                        กายสีทอง 1 พักตร์ 2 กร ทรงมงกุฎยอดเดินหน   ในอดีตชาติ พระลกัษมณ์คือสังข์และ
บลัลงัก์นาคของ พระนารายณ์ เป็นอาวุธและท่ีประทบัคู่พระทยัของพระองค์ ซ่ึงถูกส่งลงมาเกิดเป็นพระ
ลกัษมณ์เพื่อให้ช่วยพระนารายณ์อวตารในร่าง พระราม ปราบยกัษ์ ดงันั้นพระลกัษมณ์จึงมีความจงรักภกัดี
และอยูข่า้งกายพระรามมาโดยตลอดตั้งแต่ก าเนิด 

           พระลกัษมณ์เกิดจาก ทา้วทศรถ กบั นางสมุทรเทวี มีน้องร่วมพระบิดาพระมารดาคือ พระสัตรุด มี
พระรามและ พระพรต เป็นพี่ต่างพระมารดา เม่ือพระอยักา (ตา) ของพระพรตขอพระพรตไปช่วยดูแลเมือง
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ไกยเกษตั้งแต่วยัเยาว ์ทา้วทศรถก็ใหพ้ระสัตรุดไปกบัพระพรตดว้ย พระลกัษมณ์จึงตอ้งอยูก่บัพระรามเพียง 2 
องคต์ั้งแต่เล็ก ท าใหท้ั้งสองรักและรู้ใจกนัเป็นอยา่งดี 
        ต่อมาเม่ือพระรามและพระลกัษมณ์เจริญวยัเขา้สู่วยัหนุ่ม ทา้วชนกจกัรวรรดิ กษตัริยก์รุงมิถิลา ไดจ้ดัให้
มีการยกศรเลือกคู่ หากผูใ้ดยกศรรัตนธนูซ่ึงเป็นศรคู่บา้นคู่เมืองของชาวมิถิลาข้ึนได ้ก็จะได ้นางสีดา บุตร
บุญธรรมของทา้วชนกจกัรวรรดิไปครอง ผูก้ลา้จากทัว่ทุกสารทิศลว้นมาลองยกศรแต่ก็ยกไม่ข้ึน พระรามจึง
ใหพ้ระลกัษมณ์ไปลองยก พระลกัษมณ์ลองจบัดูก็รู้วา่ศรเขยื้อน คงยกไดแ้น่ แต่ดว้ยความกตญัญูต่อพระราม
ผูเ้ป็นพี่ จึงไม่ยก ปล่อยให้พระรามเป็นผูย้กศรและไดน้างสีดาไปครอง เม่ือพระลกัษมณ์รู้ว่าพระรามตอ้ง
ออกบวชเป็นฤาษีอยูใ่นป่าถึง 14 ปี ตามค าขอร้องของ นางไกยเกษี พระมารดาของพระพรต เพื่อท่ีพระพรต
จะไดค้รองกรุงอโยธยาต่อจากทา้วทศรถ พระลกัษมณ์ก็โกรธและจะไปแกแ้คน้นางไกยเกษีแทนพระราม 

จะยกลูกมนัผูน้อ้ง 
 

ใหข้ึ้นครองเมืองก็เป็นได ้
อิจฉาทรลกัษณ์จงัไร 

 
กจูะฆ่าใหม้ว้ยชีว ี

วา่พลางข้ึนศิลปลองฤทธ์ิ 
 

เสียงสนัน่ครรชิตทุกราศี 
            แต่พระรามได้ห้ามเอาไว้พระลักษมณ์จึงตัดสินใจบวชตามพระรามทันที เพื่อจะได้คอยดูแล
ปรนนิบติัพระรามยามอยูใ่นป่า แมพ้ระรามจะหา้มอยา่งไรก็ไม่ฟัง ดงันั้นพระราม พระลกัษมณ์ และนางสีดา
จึงออกเดินป่าไปดว้ยกนั 

ภกัดีปรนนิบติัพระพี่ยา 
 

กบันางสีดาดวงจนัทร์ 
ดัง่องคบิ์ตุเรศชนนี 

 
ไม่มีรังเกียจเดียจฉนัท ์

เท่ียวหาผลไมเ้ผอืกมนั 
 

เป็นนิจทุกวนัเวลา 
           ในดา้นการสู้รบ พระลกัษมณ์ก็เก่งกลา้สามารถไมแ่พใ้คร แมจ้ะเคยพลาดพลั้งจนถูกหอกโมกขศกัด์ิ
ของ กุมภกรรณ ศรนาคบาศของ อินทรชิต และหอกกบิลพทัของ ทศกณัฐ ์ท าร้ายจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดถึง 
3 คร้ัง 3 หน แต่พระลกัษมณ์ก็เป็นผูส้ังหาร อินทรชิตผูท่ี้เคยรบชนะพระอินทร์ สังหาร มูลพลมั ผูมี้ฤทธ์ิเดช
ปราบทัว่ไตรจกัร สังหาร ทศคีรีวนั และ ทศคีรีธร ลูกของทศกณัฐท่ี์เกิดจากนางชา้ง 
            ภายหลงัเม่ือพระรามปราบทศกณัฐล์งไดก้็ยกกองทพักลบัไปครองกรุงอโยธยาพระรามพิจารณา
บ าเหน็จรางวลัตามความดีความชอบของแต่ละคนแลว้ รับสั่งวา่จะยกเมืองโรมคลัให้พระลกัษมณ์ไปครอง 
แต่พระลกัษมณ์ก็ไม่อยากไปกลบัตอ้งการอยูป่รนนิบติัพระรามท่ีกรุงอโยธยาดงัเดิม 

ถึงจะมีสมบติัพสัถาน 
 

โอฬารดัง่ดาวดึงส์สวรรค ์
ประกอบดว้ยสนมก านลั 

 
แสนหม่ืนหกพนัอนงคใ์น 

แมน้ไกลเบ้ืองบาทพระจกัรี 
 

เราน้ีหาเจตนาไม่ 
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               ต่อมาพระรามเกิดระแวงนางสีดา และโกรธหาวา่วาดรูปทศกณัฐ์ไวดู้เล่น จึงสั่งให้พระลกัษมณ์น า
นางไปสังหารแลว้แหวะเอาหวัใจนางกลบัมาให้ดู พระลกัษมณ์ตกใจมาก แต่เห็นพระรามยงัโกรธอยู่ สุดท่ี
จะหา้มได ้จึงตอ้งรับค าสั่งแลว้พานางสีดาเขา้ไปในป่า พระลกัษมณ์นั้นเทิดทูนนางสีดาดุจดัง่มารดาของตน 
อีกทั้งนางสีดาก็ก าลงัตั้งครรภก์บัพระรามอยูด่ว้ย จึงคิดจะปล่อยนางไป 

เชิญเสด็จไปตามเวลา 
 

ตวัขา้จะคืนธานี 
จะเบ่ียงบ่ายกราบทูลพระทรงฤทธ์ิ 

 
ถึงผดิก็จะรับใส่เกศี 

จะแทนคุณพระพี่นางดว้ยภกัดี 
 

มิไดมี้อาลยัแก่ชีวนั 
   พระอินทร์เห็นเหตุการณ์ก็กลวัวา่พระลกัษมณ์จะถูกพระรามลงโทษ จึงเนรมิตกวางข้ึนมาตวัหน่ึง ให้นอน
ตายอยู่ริมทางท่ีพระลักษมณ์ก าลังจะมาถึงพระลักษมณ์เห็นกวางนั้นนอนตายจึงแหวะเอาหัวใจไปให้
พระรามแลว้บอกวา่เป็นหัวใจของนางสีดา ภายหลงัพระรามไดแ้ต่งตั้งพระลกัษมณ์เป็นกษตัริยค์รองเมือง
โรมคลั 
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นางสีดา 

  
 

 

 

                                                            กายสีนวลจันทร์ ทรงมงกุฎกษัตริย์ 

            นางสีดาน้ีคือ พระลักษมี ชายาของ พระนารายณ์ ถูกส่งลงมาเกิดเป็นคู่ของ พระราม หรือพระ
นารายณ์อวตารนั่นเอง นางสีดาเป็นตวัละครส าคญัมากของเร่ืองรามเกียรต์ิ เพราะนางเป็นตน้เหตุท่ีท าให้
พระรามกบัทศกณัฐต์อ้งท าสงครามลา้งผลาญกนั 

       ระหว่างท่ี ฤาษีกไลโกฏ ประกอบพิธีหุงขา้วทิพย ์เพื่อขอบุตรให้กบั ทา้วทศรถ นั้น นางมณโฑ มเหสี
ของ ทศกณัฐ์ ไดก้ล่ินหอมของขา้ว ก็เกิดอยากกินมากจนทศกณัฐ์ตอ้งสั่งให้ กากนาสูร แปลงกายเป็นกาไป
ขโมยขา้วทิพยน์ั้นมาไดค้ร่ึงกอ้น นางมณโฑกินขา้วทิพยน์ั้นแลว้ก็ตั้งครรภข้ึ์น และเกิดเป็นนางสีดา 

       เป็นบุตรีศรีศุภลกัษณ์เลิศ 
 

งามประเสริฐดัง่นางในไตรจกัร 
ผวิพรรณนวลละอองผอ่งพกัตร์ 

 
ผดิสุริยวงศย์กัษใ์นลงกา 

นางนั้นร้องข้ึนวา่ผลาญราพณ์ 
 

สามคาบปรากฏถว้นหนา้ 
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แต่องคบิ์ตุเรศมารดา 
 

ไม่ไดย้นิวาจานางนงลกัษณ์ 
 
เม่ือแรกเกิดนางสีดาร้องออกมาวา่ "ผลาญราพณ์" ถึง 3 คร้ัง พิเภกจึงท านายดวงชะตาของนางวา่ จะเกิดมา
เพื่อผลาญเหล่ายกัษ์ ทศกัณฐ์จึงสั่งให้น านางสีดาไปใส่ผอบลอยน ้ า บงัเอิญ ฤาษีชนก (อดีตคือท้าวชนก
จกัรวรรดิ กษตัริยแ์ห่งกรุงมิถิลา) มาพบเขา้จึงน ามาชุบเล้ียง โดยฝังดินฝาก พระแม่ธรณี ไว ้

      เวลาผา่นไป 16 ปี ฤาษีชนกเกิดเบ่ือหน่ายต่อเพศฤษี จึงกลบัมาปกครองกรุงมิถิลาดงัเดิม และไดท้  าการไถ
ผอบนางสีดาข้ึนมาจากดิน แลว้ตั้งช่ือให้วา่ สีดา ท่ีแปลวา่เกิดจากรอยไถ นางสีดาน้ีเป็นหญิงสาวท่ีสวยงาม
กวา่ใครทั้งหมด จนแม ้ทา้วมาลีวราช ผูท้รงอุเบกขายงักล่าวชม 

       เม่ือนั้น 
 

ทา้วมาลีวราชรังสรรค ์
เห็นนางสีดาวลิาวณัย ์

 
งามดัง่ดวงจนัทร์ไม่ราคี 

มาตรแมน้ถึงองคพ์ระอุมา 
 

นางสุชาดาโฉมศรี 
นางสุจริตาเทวี 

 
สุนนัทานารีอรทยั 

ทั้งสุธรรมานงคราญ 
 

จะเปรียบปานเยาวมาลยก์็ไม่ได ้
ทัว่สวรรคช์ั้นฟ้าสุราลยั 

 
ไกลกนักบัโฉมนางสีดา 

กระน้ีแลฤาทศกณัฐ ์
 

จะไม่ผกูพนัเสน่หา 
พาโคตรวงศใ์นลงกา 

 
แสนสุรโยธาวายปราณ 

 
       หลงัจากท่ีทา้วชนกจกัรวรรดิไดก้ลบัไปครองมิถิลานคร ก็ไดป่้าวประกาศเชิญกษตัริยจ์ากเมืองต่างๆ มา
ประลองยกศรรัตนธนู ศรคู่บา้นคู่เมืองมิถิลา โดยถา้ใครสามารถยกศรข้ึนไดก้็จะให้อภิเษกกบันางสีดา ซ่ึงใน
ท่ีสุดพระรามก็เป็นผูท่ี้สามารถยกไดส้ าเร็จ และไดอ้ภิเษกกบันางสีดา 

         ต่อมานางสีดาได้ติดตามพระรามออกบวช จนกระทัง่ถูกทศกัณฐ์วางกลอุบายมาลักพาตวัไปจาก
พระราม นางสีดาถูกทศกณัฐก์กัขงัไวใ้นสวนแห่งกรุงลงกา มีความเสียใจถึงกบัคิดผกูคอตาย แต่ หนุมาน ได้
แอบเขา้มาแจง้ข่าวการติดตามของพระรามใหน้างทราบไดท้นั นางจึงรอพระรามยกทพัมาช่วยอยูท่ี่นัน่ 

       แมน้างสีดาจะอยู่ในวงัของทศกณัฐ์เป็นเวลานาน แต่นางก็ยงัซ่ือสัตยต่์อพระราม ไม่ยอมเสียเกียรติตก
เป็นของทศกณัฐ ์ไม่วา่จะถูกข่มขู่หรือเกล้ียกล่อมดว้ยวิธีใดก็ตาม อีกทั้งนางยงัด่าทอทศกณัฐ์อยา่งโกรธแคน้ 
จนทศกณัฐไ์ม่สามารถแตะตอ้งตวันางได ้

กคืูอมารดาสุรารักษ ์
 

ไตรจกัรประณตบทศรี 
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มิใช่หญิงร้ายอปัรีย ์
 

จะยนิดีดว้ยอา้ยสาธาณ์ 
มาตรแมน้ถึงตายจะไวย้ศ 

 
ใหป้รากฏไปทัว่ทิศาน 

 
นางสีดาเคยถูกผูอ่ื้นแปลงกายเป็นนางถึง 2 คร้ัง คร้ังแรกคือ นางเบญกาย บุตรีของ พิเภก แปลงเป็นนางสีดา
ตายลอยน ้าไปใหพ้ระรามเห็น เพื่อใหพ้ระรามเสียใจจนยกทพักลบักรุงอโยธยา แต่ถูกหนุมานจบัไดเ้สียก่อน 
ส่วนคร้ังท่ี 2 คือ นางสุขาจาร ท่ีถูก อินทรชิต สั่งให้แปลงเป็นนางสีดาแลว้ท ากลลวงน าไปฆ่าต่อหน้า พระ
ลกัษมณ์ ในระหวา่งสงคราม 

        เม่ือเสร็จศึกกรุงลงกาแลว้ นางสีดาไดก้ลบัไปอยูก่บัพระราม ณ กรุงอโยธา แต่เคราะห์ร้ายของนางยงัไม่
หมดส้ิน โดย นางอดูล ท่ีเคยเป็นบริวารของทศกณัฐไ์ดคิ้ดหาทางแกแ้คน้แทนนาย จึงแปลงกายเป็นมนุษยเ์ขา้
มาสมคัรเป็นนางก านลัของนางสีดา แลว้ใช้อุบายหลอกให้นางสีดาเขียนภาพทศกณัฐ์ให้ดู และนางอดูลเขา้
ไปสิงในภาพนั้นจนไม่สามรถลบภาพได้ เม่ือพระรามมาเห็นภาพทศกณัฐ์ก็โกรธ คิดว่านางสีดามีใจรัก
ทศกณัฐจึ์งเขียนภาพไวดู้ 

         แม้นางสีดาจะแสดงความบริสุทธ์ิโดยการลุยไฟก็ไม่อาจท าให้พระรามคลายโกรธ จึงสั่งให้พระ
ลกัษมณ์น านางไปประหารชีวิต แต่พระลกัษมณ์ไม่ยอมฆ่านาง นางกลวัพระรามจะลงโทษพระลกัษมณ์ จึง
เร่งใหล้งมือโดยท่ีไม่กลวัความตายแมแ้ต่นอ้ย 

พอ่จะไปเฝ้าองคพ์ระทรงฤทธ์ิ 
 

จะไดด้วงชีวติท่ีไหนให้ 
มาล่วงรับสั่งพระภูวไนย 

 
โพยภยัจะมีแก่นอ้งยา 

ซ่ึงเจา้เมตตาการุญ 
 

พระคุณอยูพ่ี่เป็นหนกัหนา 
ไม่ขอทนทุกขเ์วทนา 

 
เร่งฆ่าเสียเถิดบดัน้ี 

 
       แต่สุดทา้ยนางสีดาก็ตอ้งยอมหนีเขา้ป่าไป เพราะเป็นห่วงลูกในครรภท่ี์เกิดกบัพระราม นางสีดาไดไ้ป
อาศยัอยูก่บั ฤาษีวชัมฤค ในป่า ต่อมาไม่นานก็ไดป้ระสูติโอรสใหช่ื้อวา่ พระมงกุฎ 

        อยูม่าวนัหน่ึงนางสีดาไดฝ้ากโอรสไวก้บัฤาษี เพื่อตนจะไปท่าน ้า แต่ระหวา่งทางไดเ้จอกบัแม่ลิงตวัหน่ึง
ท่ีให้ลูกเกาะหลงัอยู ่นางก็ต าหนิแม่ลิงดว้ยความเป็นห่วงท่ีกลวัลูกลิงจะตกลงมา แม่ลิงกลบัยอ้นนางสีดาว่า 
นางเองท่ีไม่ห่วงลูก กลบัฝากลูกไวก้บัฤาษีแลว้ออกมาแต่เพียงล าพงั 

ส่วนนางเป็นคนเฉาโฉด 
 

กลบัมาติโทษผูอ่ื้นเล่า 
เจา้อีกประมาทใจเบา 

 
เอาลูกทิ้งไวใ้นกุฎี 
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ดาบสหลบัตาภาวนาอยู ่
 

แมน้หมู่มฤคเสือสีห์ 
กดักินก็จะส้ินชีว ี

 
เสียทีท่ีอุม้ทอ้งมา 

 
       นางสีดาไดฟั้งก็นึกสะทอ้นใจ จึงรีบกลบัมาพาโอรสไปดว้ยในขณะท่ีฤาษีก าลงัเขา้ฌานอยู ่ จนเม่ือฤาษี
ลืมตาต่ืนข้ึนมาไม่เห็นกุมารก็ตกใจเกรงวา่นางสีดาจะมาต่อวา่ตน จึงไดเ้ตรียมเนรมิตกุมารข้ึนอีกคนหน่ึงให้
มีลกัษณะเหมือนพระมงกุฎทุกประการ แต่นางสีดากลบัมาทนัเสียก่อนจึงรู้ความจริง แต่นางสีดาก็ไดข้อให้
ฤาษีท าพิธีต่อเพื่อเนรมิตกุมารอีกคนหน่ึงข้ึนมาเป็น เพื่อนเล่นกบัพระมงกุฎ แลว้ตั้งช่ือกุมารท่ีชุบชีวิตข้ึนมา
ใหม่วา่ พระลบ 
        ต่อมาเม่ือพระรามไดพ้บกบัพระมงกุฎ และรู้วา่เป็นพ่อลูกกนัแลว้ พระรามจึงไดพ้าสองกุมารกลบักรุงอ
โยธยา ส่วนนางสีดายงัมีความแคน้เคืองพระรามอยูจึ่งยงัไม่ยอมกลบั แมพ้ระรามจะส านึกในความผดิของ
ตนยอมงอนงอ้เท่าใดนางสีดาก็ไม่ใจอ่อน พระรามจึงตอ้งท าอุบายเป็นตาย แลว้ให้หนุมานมาเชิญนางสีดาไป
ร่วมท าศพ นางสีดาเสียใจมากจนยอมตามหนุมานกลบัไป แต่เม่ือรู้วา่ตนถูกหลอกก็โกรธพระรามจนถึงกลบั
หนีไปอยูย่งัเมืองบาดาลร้อนถึง พระอิศวร ตอ้งทรงเป็นตวักลางช่วยไกล่เกล่ียให ้ และจดัพิธีอภิเษกใหใ้หม่
อยา่งสมเกียรติ ทั้งสองจึงยอมคืนดีกนั 
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 พระพรต  
 

 
                                        กายสีแดงชาด 1 พักตร์ 2 กร ทรงมงกุฎยอดเดินหน  

        แต่เดิมพระพรตคือจกัรแกว้ของ พระนารายณ์ ท่ีถูกส่งลงมาเกิดเพื่อให้ช่วย พระราม หรือพระนารายณ์
อวตารปราบมาร ก าเนิดเป็นบุตรของ ทา้วทศรถ กบั นางไกยเกษี มีพี่ต่างมารดาคือพระราม และน้องต่าง
มารดาคือ พระลกัษมณ์ และ พระสัตรุด 

       ในวยัเด็กพระพรตตอ้งเดินทางไปช่วยดูแลเมืองไกยเกษของผูเ้ป็นตา แมจ้ะไม่อยากจากมารดาทั้งสาม 
และพี่นอ้งทุกคน แต่ก็จ  าเป็นตอ้งท าตามค าสั่งของทา้วทศรถ 

จะจากสามสมเด็จพระชนนี 
 

ทั้งพระจกัรีพี่ยา 
กบัองคพ์ระลกัษณ์พระสัตรุด 

 
ผูเ้ป็นวรนุชเสน่หา 

พระปิตุรงคจ์งทรงพระเมตตา 
 

สุดปัญญาท่ีจะจากกนั 
          พระพรตเดินทางมาอยูเ่มืองไกยเกษพร้อมกบัพระสัตรุดตั้งแต่เด็ก จึงไม่ไดส้นิทสนมกบัพระรามและ
พระลกัษมณ์มากนกั แต่พระพรตก็จงรักภกัดีกบัพระรามอยา่งมาก ดงัจะเห็นไดเ้ม่ือนางไกยเกษีมารดาของ
ตน อาศยัค าสัญญาท่ีทา้วทศรถเคยใหก้บันางไวว้า่หากขอส่ิงใดจะประทานให ้ ตั้งเง่ือนไขใหท้า้วทศรถมอบ
ราชสมบติัใหก้บัพระพรตแทนพระรามอยา่งท่ีทา้วทศรถ ตั้งพระทยัไว ้ พร้อมทั้งใหพ้ระรามออกบวชเป็น
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ฤาษีอยูใ่นป่าเป็นเวลา 14 ปี จนเป็นเหตุใหท้า้วทศรถเสียพระทยัถึงกบัส้ินพระชนมล์ง พระพรตทราบข่าวน้ีก็
โกรธนางไกยเกษีจนเกือบพลั้งมือฆ่านาง 

เม่ือนั้น 
 

พระพรตผูมี้ปรีชาหาญ 
ทิ้งพระขรรคแ์ลว้กล่าวพจมาน 

 
เหวยอีสาธารณ์ใจฉกรรจ์ 

น่ีหากวา่เป็นพระมารดา 
 

หาไม่ชีวาจะอาสัญ 
ไม่ขอเห็นหนา้คนอาธรรม ์

 
พระหุนหนัขบัไล่ไม่ปรานี 

         พระพรตเห็นกบัความถูกตอ้งมากกวา่ความเป็นแม่ จึงขบัไล่นางไกยเกษีออกไปใหพ้น้หนา้ แลว้ตาม
ไปออ้นวอนพระรามใหก้ลบัมาครองเมือง แต่พระรามยนืยนัจะท าตามค าสัตยข์องพระบิดาจึงไม่ยอมกลบั 
พระพรตหมดส้ินหนทาง จึงขอฉลองพระบาท (รองเทา้) ของพระรามกลบัมาตั้งเป็นสัญลกัษณ์แทนองค์
พระราม ใหป้กครองกรุงอโยธยา ส่วนพระพรตออกไปสร้างเมืองใหม่ช่ือเมืองประจนัตคามบุรีอยูน่อกกรุงอ
โยธยา 

นอ้งดัง่ห่ิงหอ้ยนอ้ยแสง 
 

ไม่ควรต าแหน่งพระสุริยฉาน 
จะขอฉลองบาทพระอวตาร 

 
ไปไวใ้นสถานศวรรยา 

ต่างองคพ์ระทรงจกัรภุช 
 

เป็นจอมเมืองมงกุฎแหล่งหลา้ 
จ่ึงจะรับรักษาภารา 

 
ไวท้่าเสด็จพระจกัรี 

แมน้สิบส่ีปีพระไม่กลบั 
 

นอ้งกบัพระสัตรุดเรืองศรี 
จะขอถวายชีว ี

 
เขา้กองอคัคีมรณา 

            คร้ันครบก าหนด 14 ปี พระพรตเห็นวา่พระรามยงัไม่กลบัมาก็คิดวา่พระรามส้ินพระชนมแ์ลว้ จึง
เสียใจมาก และจะท าพิธีเดินเขา้กองไฟดงัท่ีไดใ้หค้  าสัญญาไว ้ เคราะห์ดีท่ี หนุมาน มาแจง้ข่าวพระรามชนะ
ศึกและก าลงัเดินทางกลบัมาไดท้นัเวลา 
            เม่ือพระรามกลบัมาครองเมืองแลว้ พระพรตก็อยูช่่วยพระรามปกครองบา้นเมืองเป็นอยา่งดี คร้ังหน่ึง
ท่ีเกิดเร่ืองเขา้ใจผดิจนหนุมานต่อสู้กบั พระมงกุฎ บุตรของพระราม แลว้หนุมานถูกจบัตวัได ้ พระพรตก็เขา้
ช่วยเหลือออกมาและสามารถจบัพระมงกุฎไวไ้ด ้ ในการท าศึกลงกาคร้ังท่ีสอง พระพรตก็เป็นผูน้ าทพัไป
ต่อสู้ สามารถฆ่า ทา้วจกัรวรรดิ และ ไพนาสุริวงศ ์ไดส้ าเร็จ 
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 ทศคีรีวัน,ทศคีรีธร  
 

 

 
                               กายสีเขียว ตาโพลง ปากขบ แต่มีจมกูเหมือนช้างมงกุฎกาบไผ่ 
     เป็นบุตรสองพี่นอ้งของ ทศกณัฐ ์กบันางชา้งพงั ทศคีรีธรข่ีมา้ผา่นด า ส่วนทศคีรีวนัข่ีมา้ผา่นขาว  

......โอรสคชกบัทา้ว 
 

ทศกณัฐ ์
นามทศคีรีวนั 

 
ออกอา้ง 

มงกุฎกาบไผพ่รรณ 
 

เขียวสด 
งวงงอกออกเช่นชา้ง 

 
ส่อเช้ือหสัดี 

......บุตรกลีเกิดกบัทา้ว 
 

จอมลง กาเอย 
นามคชคีรีธรทรง 

 
ฤทาธ์ิร้าย 

หงส์ดินผอ่งผิวมง 
 

กุฎกาบ ไผแ่ฮ 
นาสิกเป็นงวงคลา้ย 

 
เง่ือนเคา้ชนนี 

                 ทา้วอศักรรณ มาราสูร ไดข้อทศคีรีวนักบัคีรีธรไปเล้ียงไวท่ี้เมืองคุรัมตั้งแต่เล็กๆ ต่อมาทั้งสองเกิด
คิดถึงทศกณัฐซ่ึ์งเป็นบิดา จึงไปเยีย่มท่ีกรุงลงกา และไดช่้วยทศกณัฐท์  าศึก โดยออกรบกบั พระลกัษมณ์ แต่
ถูกศรพระลกัษมณ์ยงิจนเสียชีวติทั้งคู่ 
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 นางกาลอจันา 

 

 
 
                                                          กายสีนวลจันทร์ ทรงมงกุฎกษัตริย์ 

                   ทา้วโคดม กษตัริยเ์มืองสาเกตไม่มีบุตรจึงไดอ้ออกบวชเป็นฤาษีนานถึง 2,000 ปี หนวดเครายาว
จนมีนกกระจาบผวัเมียมาอาศยัท ารัง วนัหน่ึงนกตวัผูอ้อกไปหาอาหารในดอกบวัจนมืด เม่ือดอกบวัหุบจึงท า
ให้นกไม่สามารถกลบัรังได ้คร้ันรุ่งเชา้เม่ือดอกบวับานนกตวัผูก้็รีบบินกลบัรัง แต่นกตวัเมียโกรธเพราะคิด
ว่านกตวัผูไ้ปหลงนกอ่ืน แมว้่านกตวัผูจ้ะอธิบายอย่างไรก็ไม่เช่ือจึงสาบานว่าขอให้บาปทั้งหลายของพระ 
ฤาษีจงตกแก่ตน พระฤาษีไดฟั้งดงันั้นก็เกิดความสงสัยว่าตนมีบาปอะไร จึงถามนกไป นกอธิบายว่า บาป
ของฤาษีนั้นมีเพราะไม่มีบุตรสืบสกุล ฤาษีจึงท าพิธีก่อกองไฟใหเ้กิดเป็นนางกาลอจันาข้ึนมา 

งามล ้านางเทพอปัสร 
 

อรชรออ้นแอน้ดงัเลขา 
โฉมเฉลาเยาวลกัษณ์จ าเริญตา 

 
คลา้ยพระอุมาเทวี 

จ่ึงใหน้ามนาฏนุชนงคราญ 
 

ช่ือกาลอจันามารศรี 
พระดาบสออกจากพิธี 

 
ดว้ยความยนิดีพน้คิด 
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                  ฤาษีโคดม อยูกิ่นกบันางกาลอจันาจนเกิดบุตรช่ือ นางสวาหะ ต่อมา พระอินทร์ ตอ้งการบุตร
เพื่อใหไ้ปช่วย พระราม (พระนารายณ์อวตาร) รบกบั ทศกณัฐ ์จึงแปลงกายมาเป็นชูก้บันางกาลอจันาและเกิด
บุตรช่ือ พาลี และ พระอาทิตย ์ก็แปลงกายมาเป็นชูก้บันางกาลอจันาจนเกิดบุตรช่ือ สุครีพ ซ่ึงฤาษีโคดมไม่รู้
ความจริง     วนัหน่ึงฤาษีโคดมพาลูกทั้งสามไปอาบน ้าท่ีแม่น ้า โดยอุม้สุครีพลูกคนเล็กไว ้แลว้จูงพาลี ส่วน
นางสวาหะปล่อยใหเ้ดินตามมาเอง นางสวาหะนอ้ยใจจึงพดูข้ึนวา่ ทีลูกคนอ่ืนเอามาอุม้ ส่วนลูกตวัใหเ้ดินเอง 
ฤาษีมีความสงสัยจึงไต่ถาม และท าพิธีเส่ียงทาย โดยโยนลูกทั้ง 3 ลงแม่น ้า หากเป็นลูกตนจริงใหว้า่ยกลบัมา 
แต่หากเป็นลูกชูใ้หว้า่ยไปอีกฝ่ังหน่ึงแลว้กลายเป็นลิงไป ปรากฏวา่มีนางสวาหะคนเดียวเท่านั้นท่ีวา่ยกลบัมา 
ส่วนพาลีและสุครีพกลายเป็นลิงวิง่เขา้ป่าไป 
 
       ฤาษีโกรธนางกาลอจันามากจึงสาบใหก้ลายเป็นหิน รอใหท้หารพระรามน าไปทิ้งทะเลเพื่อท าถนนไป
กรุงลงกาส่วนนางกาลอจันาแคน้ลูกสาวท่ีเล่าความจริงให้ฤาษีฟัง จึงสาปนางสวาหะใหย้นืขาเดียวกินลมจน
มีลูกเป็นลิงจึงจะพน้ค าสาป 
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 องคต  
  

 

 

 

กายสีเขียว ปากหุบ ทรงมงกุฎสามกลีบ 

เป็นบุตรของ พาลี กบั นางมณโฑ 

นามขนุกระบ่ีน้ี 
 

องคตเสมอนอ 
กากาศราชเอารส 

 
ฤทธ์ิล ้า 

สีเขียวดุจมรกต 
 

มงกุฎกลีบ สามแฮ 
เถลิงยศอุปราชค ้า 

 
เขตดา้วขีดขิน 

 
           การก าเนิดขององคตค่อนขา้งพิสดาร คือเม่ือพาลีสามารถแยง่นางมณโฑมาจาก ทศกณัฐ์ ไดแ้ลว้ ก็สม
สู่จนเกิดตั้งครรภ์ แต่ ฤาษีโคบุตรผูเ้ป็นอาจารย์ของทศกัณฐ์ได้มาทวงนางมณโฑจาก ฤาษีองัคต ผูเ้ป็น
อาจารยข์องพาลี ซ่ึงพาลีไม่อาจจะขดัได ้ฤาษีองัคตจึงตอ้งผ่าทอ้งนางมณโฑ แลว้เอาทารกไปใส่ทอ้งแพะ 
เม่ือครบก าหนดคลอดจึงผา่ทอ้งแพะน าทารกนั้นออกมา ซ่ึงทารกนั้นก็คือองคตนัน่เอง 
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            เม่ือเล็กๆ องคตเกือบถูกทศกณัฐ์ฆ่าตาย โดยทศกณัฐ์แปลงกายเป็นปูยกัษ์หมายฆ่าองคตขณะลงเล่น
น ้า แต่พาลีจบัตวัปูปลอมไดเ้สียก่อนแลว้น ามาใหอ้งคตลากเล่น 7 วนั จึงปล่อยตวัไป 

องคตเป็นผูฆ่้า ยกัษปั์กหลัน่ เสนายกัษเ์มืองลงกา และเป็นทูตไปเจรจาทวง นางสีดา จากทศกณัฐ์ ซ่ึงคร้ังนั้น
องคตไม่ยอมนัง่ต ่ากวา่ทศกณัฐจึ์งใชห้างของตนเป็นบลัลงักสู์งเท่าของทศกณัฐ ์

ยนือยูก่ลางหมู่เสนายกัษ ์
 

จะเกรงทา้วทศพกัตร์ก็หาไม่ 
จึงมว้นหางต่างอาสน์อ าไพ 

 
บงัใหสู้งเทียมอสุรี 

 
           ทศกณัฐรู้์วา่ พระราม เป็นผูส้ังหารพาลี บิดาขององคต จึงแกลง้ด่าองคตท่ีไม่รู้คุณพ่อ มาจงรักภกัดีกบั
คนท่ีฆ่าพอ่ของตน แต่องคตก็แกแ้ทนพระรามวา่ท่ีพาลีตอ้งตายเป็นเพราะผิดค าสาบานท่ีไดใ้ห้กบั พระอิศวร 
เม่ือคร้ังอดีต แมพ้ระรามจะเสนอหนทางแกไ้ขให้แลว้ แต่พาลีก็หยิ่งในเกียรติจึงเลือกท่ีจะตายเอง ก่อนท่ีจะ
ส้ินใจพาลีก็ยงัฝากฝังองคตไวก้บัพระราม ดงันั้นการรับใช้พระรามจึงเป็นการสนองความตอ้งการของพาลี
แลว้ 

ใช่จะประสงคจ์  านงมา 
 

ฆ่าบิดากกู็หาไม่ 
เหตุดว้ยท าผดิติดตวัไว ้

 
โทษใหญ่แต่ดึกด าบรรพ ์

สาบานวา่ใหต้อ้งศร 
 

พระส่ีกรธิราชรังสรรค ์
พระองคจ์ะประทานชีวนั 

 
แต่ใหมี้ส าคญัในกายา 

หากบิตุเรศกสูู้ตาย 
 

มิใหแ้ผลพานกายเท่าเกศา 
         องคตไดร่้วมกบั หนุมาน แปลงเป็นกาจิกสุนขัเน่า เพื่อท าลายพิธีลบัหอกโมกขศกัด์ิของ กุมภกรรณ 
องคตยงัเป็นผูล้วงเอาแว่นวิเศษจาก แสงอาทิตย ์ท าให้แสงอาทิตยต์อ้งพ่ายแพใ้นสงคราม และร่วมกบัหนุ
มานลวงเอากล่องดวงใจของทศกณัฐจ์ากฤาษีโคบุตรไปท าลาย จนท าใหท้ศกณัฐไ์ม่อยูย่งคงกระพนัอีกต่อไป 
เม่ือส้ินศึกกรุงลงกาแลว้ พระรามไดแ้ต่งตั้งองคตเป็น พระยาอินทรอนุภาพ อุปราชเมืองขีดขิน 
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 นิลพทั  

  

 

 

       พญาวานร ศีรษะล้าน กายสีน า้รัก (ด าสนิท) มีเขีย้วแก้วเช่นเดียวกับหนุมาน  เป็นบุตรของ พระกาล และ
เป็นบุตรบุญธรรมของ ทา้วมหาชมพเูจา้ ผูค้รองเมืองชมพ ู

ขนุพานเรศน้ี 
 

นิลพทั นามเนอ 
คือบุตรพระกาลชดั 

 
สืบเช้ือ 

น ้ารักเทียบสีจดั 
 

สิบแปด มงกุฎแฮ 
เป็นเผา่ชาพเูก้ือ 

 
เกิดดว้ยเดชราม 

       นิลพทัเป็นพญาวานรท่ีมีฤทธ์ิแกร่งกลา้มาก ไม่ยอมไหวใ้ครเวน้ไวแ้ต่ พระอิศวร และ พระนารายณ์ 
เท่านั้น คร้ันเม่ือ หนุมาน ไดส้ะกดจบัทา้วมหาชมพู (ผูเ้ป็นพนัธมิตรของเมืองขีดขิน) มาเฝ้า พระราม นั้น 
นิลพทัไดต้ามมาและแปลงเป็นแมลงวนัจะเขา้ช่วยแกท้า้วมหาชมพู จนเม่ือรู้วา่พระรามเป็นพระนารายณ์จึง
ยอมสวามิภกัด์ิ แต่ก็มีความผูกใจเจ็บหนุมานมาตลอดเวลา จนคร้ังท่ีพระรามให้พลลิงจองถนนขา้มไปกรุง
ลงกา หนุมานกบันิลพทัไดเ้กิดการวิวาท แต่ไม่มีใครแพใ้ครชนะ พระรามโกรธมากสั่งภาคทณัฑ์โดยให้หนุ
มานเป็นผูจ้องถนนใหส้ าเร็จ ส่วนนิลพทัใหไ้ปครองเมืองขีดขินมีหนา้ท่ีส่งเสบียงอาหาร จนเม่ือเกิดศึกลงกา
คร้ังท่ีสอง นิลพทัอาสาเป็นทพัหนา้ให้แก่ พระพรต และ พระสัตรุด ไดแ้สดงความสามารถโดยทอดตวัเป็น
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สะพานให้กองทพัขา้มไปตีเมืองลงกา และไดฆ่้า นนทสูร กบั นนทการ ดว้ยนิลพทัร่วมกบั อสุรผดั ฆ่า มาร
กระบิล ตาย และไดท้ าลายพิธีชุบกระบองของ ทา้วไวยตาล โดยฆ่าทา้วไวยตาลไดส้ าเร็จเม่ือเสร็จศึกแล้ว 
นิลพทัไดรั้บการแต่งตั้งเป็น พระยาอภยัพทัวงศ ์ต าแหน่งอุปราชเมืองชมพ ู

 

 

 

 
                                        กายสีนวลจันทร์ ท่อนบนเป็นมนุษย์ ท่อนล่างเป็นปลา 

เป็นบุตรของ ทศกณัฐ ์กบันางปลา 

แสดงรูปนาเรศ 
 

สุพรรณมจั ฉาเฮย 
ผวิเทียมทองอุบติั 

 
ผอ่งพน้ 

ธิดาทศเศียรกษตัริย ์
 

มาตุเรศ ปลาแฮ 
ท่ีลกัคาบศิลาลน้ 

 
สมุทรคร้ังถมถนน 

          คร้ังเม่ือ พระราม จะยกทพัขา้มมหาสมุทรมาตีเมืองลงกานั้น ไดใ้ห ้หนุมาน กบั นิลพทั พาพลวานรเอา
หินมากองท าถนนขา้มมหาสมุทร ฝ่ายทศกณัฐ์รู้ข่าวจึงขอให้นางสุพรรณมจัฉาบุตรของตนซ่ึงเกิดจากนาง
ปลา พาบริวารปลาไปคาบกอ้นหินของฝ่ายพระรามไปทิ้งเสีย ท าให้การถมถนนไม่ส าเร็จ หนุมานมีความ
สงสัยจึงไดด้ าน ้าลงไปใตส้มุทรก็พบฝงูปลาก าลงัขนหิน โดยมีนางสุพรรณมจัฉาเป็นหวัหนา้ หนุมานมีความ

 สุพรรณมัจฉา  
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โกรธแคน้จึงชกัตรีออกไล่ฆ่านางสุพรรณมจัฉา แต่ในท่ีสุดหนุมานก็กลบัเปล่ียนเป็นเกิดความรักต่อนางและ
ไดน้างสุพรรณมจัฉา เป็นเมีย 

เม่ือนั้น 
 

นวลนางสุพรรณมจัฉา 
ไดร่้วมรสรักภิรมยา 

 
กบัวายบุุตรวฒิุไกร 

อิบแอบแนบชิดพิศวง 
 

งวยงงดว้ยความพิศมยั 
แสนรักแสนสวาทจะขาดใจ 

 
อรทยัลืมกลวัพระบิดา 

ลืมเล่นในทอ้งชลธาร 
 

ลืมฝงูบริวารมจัฉา 
ลืมอายลืมองคก์ลัยา 

 
เสน่หาเพิ่มพน้พนัทว ี

 
             นางสุพรรณมจัฉาจึงเลิกลม้การท าลายถนนแลว้พาบริวารกลบัไป ต่อมานางเกิดตั้งครรภแ์ละคลอด
บุตรมีลกัษณะเป็นลิงเหมือนหนุมาน แต่มีหางเป็นปลา ใหช่ื้อวา่ มจัฉานุ แต่เน่ืองจากนางเกรงวา่ทศกณัฐ์จะรู้
จึงไปทิ้งมจัฉานุไวท่ี้ชายหาด ซ่ึงต่อมา ไมยราพ ไดน้ าไปเล้ียงเป็นบุตรบุญธรรม  
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 มัจฉานุ  

  
 

 

 

                                กายสีขาว ปากอ้า สวมมาลัยทอง เช่นเดียวกับหนุมาน แต่มีหางเป็นปลา 

        เป็นบุตรของ หนุมาน กบั นางสุพรรณมจัฉา เกิดข้ึนเม่ือคร้ังหนุมานท าถนนขา้มมหาสมุทรไปกรุงลงกา 
และ ทศกณัฐ ์ไดใ้ชใ้หน้างสุพรรณมจัฉาพาบริวารปลาไปขนหินท าลายถนนของหนุมาน หนุมานจึงลงน ้ ามา
ท าใหพ้บกบันางสุพรรณมจัฉา และไดเ้สียกนัจนนางตั้งครรภ ์

        นางสุพรรณมจัฉาให้ก าเนิดบุตรมีลกัษณะตวัเป็นลิงเผือกเหมือนหนุมาน แต่มีหางเป็นปลาเหมือนแม่ 
ซ่ึงนางไดส้ ารอกไวท่ี้ชายหาด และเล่าถึงลกัษณะของหนุมานผูเ้ป็นพอ่ใหฟั้ง แลว้นางก็จากไป เน่ืองจากกลวั
ทศกณัฐ์จะรู้เร่ือง   ไมยราพ เจา้เมืองบาดาล ซ่ึงข้ึนมาพบมจัฉานุ จึงไดน้ าไปเล้ียงเป็นบุตรบุญธรรม ให้ท า
หนา้ท่ีเฝ้าสระทางเขา้เมืองบาดาล 

        ต่อมาหนุมานไดม้าช่วย พระราม ซ่ึงถูกไมยราพสะกดตวัมาไวท่ี้เมืองบาดาล จึงเกิดต่อสู้กบัมจัฉานุ แต่
ไม่แพช้นะกนั ท าให้เกิดความสงสัยและซกัถามท่ีมา จึงรู้วา่เป็นพ่อลูกกนั ท าให้หนุมานสามารถเขา้เมืองได้
และฆ่าไมยราพในท่ีสุดเม่ือเสร็จศึกลงกาคร้ังท่ีสอง พระรามได้ตดัหางท่ีเป็นปลาของมจัฉานุออก และ
แต่งตั้งใหเ้ป็นอุปราชเมืองบาดาล 
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      กายสีม่วงอ่อน 1 พักตร์ 2 กร มงกุฎกนก ปากขบ ตาจระเข้ อาวุธได้แก่กล้องยาสะกดและกระบอง   
เป็นบุตรของ มหายมยกัษ ์ซ่ึงเป็นญาติกบั ทศกณัฐ์ ไมยราพเป็นศิษยข์อง ฤาษีสุเมธ มีมนตส์ะกดทพัโดยการ
เป่ากลอ้ง มีความคงทนอาวธุ และถอดดวงใจใส่ไวใ้นตวัแมลงภู่ มีฤทธ์ิมากจนไดค้รองเมืองบาดาล ไมยราพ
มีนอ้งช่ือ นางพิรากวน 

สิรูปไมยราพเจา้ 
 

กรุงบา ดาลแฮ 
สีม่วงอ่อนอสุรา 

 
ฤทธ์ิแกลว้ 

เป็นโอรสมหา 
 

ยมยกัษ ์นั้นนอ 
ทรงมงกุฎนกแพร้ว 

 
เผา่พอ้งพรหมินทร์ 

           ไมยราพพบ มจัฉานุ (ลูกหนุมานกบันางสุพรรณมจัฉา) ถูกทิ้งอยู่ริมหาด จึงรับมาเล้ียงเป็นบุตรบุญ
ธรรมต่อมาทศกณัฐ์ไดข้อร้องให้ไมยราพช่วยใช้มนต์สะกดทพั พระราม และจบัพระรามมาขงัไวใ้นเมือง
บาดาล ระหว่างนั้นไมยราพเกิดฝันประหลาด โหรท านายว่า ไวยวิก บุตรของนางพิรากวนจะได้ข้ึน
ครองราชยแ์ทนตน จึงบงัเกิดความโกรธจบัไวยวิกขงัคุกไว ้และจะให้ฆ่าพร้อมกบัพระราม พอดีกบัท่ี หนุ
มาน ตามมาช่วยพระราม นางพิรากวนจึงหาทางช่วยให้หนุมานเขา้เมืองบาดาลได ้  ไมยราพไดร้บกบัหนุ
มานโดยออกอุบายผลดักนัตีดว้ยตน้ตาลแต่ไม่มีใครตาย นางพิรากวนจึงบอกความลบัแก่หนุมาน 

         หนุมานจึงใชเ้ทา้หน่ึงเหยยีบอกไมยราพ และเนรมิตตวัเอามือไปจบัแมลงภู่มาขยี้ตายคามือ ไมยราพจึง
ถึงแก่ความตาย 

 
 

ไมยราพ 
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 สหัสเดชะ  
  

 

 

      กายสีขาว 1,000 พักตร์ 2,000 กร หน้า 5 ช้ัน ปากแสยะ ตาโพลง ทรงมงกุฎชัย มีอาวุธท่ีส าคัญคือ 
ตระบองชี้ต้นตายชี้ปลายเป็น 

         เป็นเจา้เมืองปางตาล มีหน้าถึงพนัหน้า ร่างกายใหญ่โตน่าเกรงขาม มีน้องชายช่ือ มูลพลมั และเป็น
เพื่อนรักกบั ทศกณัฐ์ จึงไปช่วยทศกณัฐ์รบกบักองทพั พระราม พร้อมมูลพลัม โดยข้ึนรถรบท่ีมีขนาดม
โหราฬขนาดท่ีขนนางก านลัไปไดถึ้งหา้ร้อยนาง 

เห็นสหสัเดชะฤทธิรงค ์
 

ทรงรถอยูก่ลางพลขนัธ์ 
กายใหญ่ดงัเขาอศักรรณ 

 
พกัตร์นั้นถึงพนัพกัตรา 

ฟันเขียวเข้ียวขาวช่วงโชติ 
 

ยาวออกนอกโอษฐย์กัษา 
ตาแดงดงัแสงสุริยา 

 
สองพนัหตัถากุมอาวธุ 

        ฝงูลิงในกองทพัพระรามมองเห็นสหสัเดชะก็เกิดความเกรงกลวัพากนัหนีจา้ระหวัน่ สหสัเดชะจึงยกทพั
กลบั ปล่อยให้มูลพลมัออกไปรบกบั พระลกัษมณ์ และสามารถพุ่งหอกไปถูกพระลกัษมณ์ แต่ในท่ีสุดมูล
พลมัก็ถูกศรของพระลกัษมณ์ถึงแก่ความตายสหสัเดชะยกพลออกรบแกแ้คน้ แต่ หนุมาน แปลงกายเป็นลิง
เล็กช่ือ สังขวานร มาลวงถามถึงฤทธ์ิและอาวุธของสหสัเดชะ และหลอกเอากระบองวิเศษช้ีตน้ตายช้ีปลาย
เป็นของสหสัเดชะไปถือไว ้แลว้ส าแดงกายเป็น 4 หนา้ 8 กร สูงเท่า พระพรหม หกักระบองนั้นทิ้ง 

    หนุมานรบกบัสหสัเดชะ สหสัเดชะสู้ไม่ไดจึ้งยกภูเขาทุ่ม หนุมานเอาหางมดัสหสัเดชะยกมาเฝ้าพระราม 
หมู่ไพร่พลวานรเห็นก็เยาะเยย้เป็นการใหญ่ แลว้หนุมานก็ใชต้รีตดัศีรษะของสหสัเดชะ 
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 ท้าวมาลวีราช 

  
 

 
มีกายสีขาว เป็นพรหมส่ีหน้า บางคร้ังเรียกว่า มาลีวคัคพรหมเป็นเจา้แห่งเทพคนธรรพอ์าศยัอยูใ่นเขายอดฟ้า 
และเป็นพี่ชายของ ทา้วจตุรพกัตร์คร้ังหน่ึงไดเ้ห็น พระอิศวร ประทานคทาเพชรและใหพ้รแก่ อสูรพรหม วา่
ไม่ใหแ้พแ้ก่ใคร ทา้วมาลีวราชจึงเกรงวา่ อสูรพรหมซ่ึงเป็นอสูรพาล จะน าอ านาจน้ีไปท าลายลา้งโลกได ้จึง
ทูลขอใหพ้ระอิศวรประทานพระขรรคแ์ก่ ทา้วอชับาล และใหมี้ฤทธ์ิปราบคทาของอสูรพรหมได ้พระอิศวร
เล็งเห็นวา่ ทา้วมาลีวราชตั้งอยูใ่นความยติุธรรมจึงประทานพรใหมี้วาจาศกัด์ิสิทธ์ิ 

        คร้ันเม่ือ ทศกัณฐ์ ท าสงครามกับ พระราม ได้สูญเสียญาติบริวารจ านวนมาก จึงคิดหาทางใส่ร้าย
พระรามแก่ทา้วมาลีวราชผูเ้ป็นปู่  เพื่อให้ท าการสาปแช่งพระราม แต่ทา้วมาลีวราชไม่เช่ือ จึงให้มีการพิสูจน์
ความจริง และเรียกทั้งสองฝ่ายรวมทั้ง นางสีดา คนกลางมาตดัสิน ในท่ีสุดก็ไต่สวนไดว้า่ทศกณัฐ์เป็นฝ่ายผิด 
พระรามเป็นฝ่ายถูก โดยมีทวยเทพเทวดาเป็นสักขีพยาน ทา้วมาลีวราชสั่งให้ทศกณัฐ์คืนนางสีดาแก่พระราม 
แต่ทศกณัฐก์ไ็ม่ยอมกระท าตาม ทา้วมาลีวราชจึงโกรธและสาปแช่งใหท้ศกณัฐเ์สียชีวติดว้ยศรของพระราม 

เม่ือมึงพอใจทรลกัษณ์ 
 

ไม่รักสุริยวงศย์กัษี 
ขอใหว้บิติัอปัรีย ์

 
อยา่มีส่ิงซ่ึงสถาวร 

มาตรแมจ้ะออกต่อยทุธ์ 
 

ใหต้ายดว้ยอาวธุแสงศร 
ขององคพ์ระรามส่ีกร 

 
พา่ยแพฤ้ทธิรอนทุกวนัไป 
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                                 กายสีหงเสน 1 พักตร์ 2 กร ปากขบ ตาจระเข้ ทรงมงกุฎจีบ 

        เป็นเจา้เมืองอสัดงค์ และเป็นเพื่อนรักกบั ทศกณัฐ์ เคยยกทพัออกรบกบั พระราม แต่ถูก หนุมาน วาง
อุบายหลอกถามฤทธ์ิเดช โดยแปลงกายเป็นลิงป่ามาเยาะเยย้วา่จะมีฤทธ์ิสู้พระราม พระลกัษมณ์ ไดอ้ยา่งไร 
 

เม่ือนั้น 
 

ทา้วสัทธาสูรยกัษี 
ไดฟั้งจึงตอบวาที 

 
เหวยไอก้ระลีจะหลอกใคร 

มึงเป็นเดียรัจฉานมาลบหลู่ 
 

ไม่รู้จกักฤูาไฉน 
ลือนามขามทัว่ภพไตร 

 
วา่ไดพ้ระเวทพรหมินทร์ 

 
สัทธาสูรอวดว่ามีเวทมนตร์สามารถเรียกอาวุธจากเทวดาได ้หนุมานจึงให้ องคต กบับริวารไปซ่อนตวัใน
กอ้นเมฆเพื่อคอยรับอาวุธจากเทวดา หนุมานจึงทา้ให้สัทธาสูรเรียกอาวุธจากเทวดา หมู่เทวดาก็ปล่อยอาวุธ
ลงมา แต่องคตกบัพวกก็รับอาวุธนั้นทั้งส้ิน หนุมานจึงร้องเรียกอาวุธบา้ง องคตกบับริวารก็ขวา้งอาวุธมาถูก
ทหารยกัษล์ม้ตาย ส่วนสัทธาสูรนั้นถูกหนุมานฆ่าตายในท่ีสุด 

 สัทธาสูร  
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 วรุิณจ าบัง  

 

ยักษ์ปากขบ ตาจระเข้ สีกายมอหมึก ทางมงกุฎหางไก่   เป็นบุตรของ พญาทูษฐ์ แห่งกรุงจารึก มีม้าคู่ใจ
ช่ือ นิลพาหุ เป็นมา้ท่ีสามารถหายตวัได ้

เอารสพญาทูษฐรู้์ 
 

เวทฉบงั 
นามวรุิณจ าบงั 

 
แก่นทา้ว 

ครองชนบทมกุฎดงั 
 

หางไก่ ฉลายแฮ 
กุมหอกหายตวัทา้ว 

 
มุขแมน้หมึกมอ 

 
วิรุณจ าบงัและ สัทธาสูร ไดไ้ปช่วยกรุงลงการบกบั พระราม และ พระลกัษมณ์ วิรุณจ าบงัไดท้  าการหายตวั
ไปลอบฆ่าพลวานรลม้ตายลงเป็นอนัมาก พระรามจึงแผลงศรฆ่ามา้ของวิรุณจ าบงัตาย เม่ือไม่มีพาหนะวิเศษ 
วิรุณจ าบงัก็รู้ตวัว่าสู้ไม่ไดจึ้งหนีลงไปซ่อนตวัท่ีใตม้หาสมุทร หนุมาน ลงไปตามแต่ไม่พบ จนในท่ีสุดก็
สังเกตไดว้า่วรุิณจ าบงัคงจะซ่อนตวัอยูใ่นฟองน ้า 

จึงเห็นฟองน ้าทิ้งหลาย 
 

เร่ียรายตามละลอกกระฉอกฉาน 
แต่ฟองหน่ึงใหญ่ลน้พน้ประมาณ 

 
บนัดาลแน่น่ิงในวารี 

คิดเห็นประหลาดใจนกั 
 

ชะรอยวา่ขนุยกัษท่ี์มนัหนี 
มาซ่อนอยูใ่นฟองน้ี 

 
กระบ่ีส าคญัมัน่ใจ 

ในท่ีสุดวรุิณจ าบงัก็ตอ้งส้ินชีวติลงดว้ยฝีมือของหนุมานนัน่เอง 
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 มงักรกณัฐ์  
 

 

 
กายสีเขียว ปากขบ ตาจระเข้ ทรงมงกุฎนาค 

        เป็นบุตรของ พระยาขร กบั นางรัชฏาสูร แห่งเมืองโรมคลั มี แสงอาทิตย ์เป็นน้องชาย ชาติเดิมของ
มงักรกณัฐคื์อ ทรพ ีซ่ึงถูก พระราม ฆ่าตาย ทศกณัฐ ์จึงไปตามใหม้าช่วยรบกบัพระราม 

ในการรบ มงักรกณัฐ์ใช้จกัรแกว้สังหารไพร่พลวานร พระรามจึงใช้ศรพลายวาตท าลายจกัร แต่มงักรกณัฐ์
แผลงศรตดัเกราะของพระรามจนขาด พระรามจึงแผลงศรพาลจนัทร์เขา้ใส่ มงักรกณัฐ์หนีเขา้กลีบเมฆและ
บนัดาลห่าฝนเพลิงท าลายกองทพัพระรามลม้ตายเป็น จ านวนมาก 

     เม่ือนั้น 
 

พระยามงักรกณัฐใ์จหาญ 
กร้ิวโกรธพิโรธดงัไฟกาฬ 

 
ขนุมารก็แผลงศรไป 

ตอ้งองคพ์ระรามสุริยวงศ ์
 

ตดัเกราะแกว้ทรงเขา้ไปได ้
พอกระทัง่มงัสาภูวนยั 

 
ก็กลบัไปลอยอยูใ่นเมฆา 

 
ในท่ีสุดมงักรกณัฐก์็ถูกศรพรหมาสตร์ของพระรามจนถึงแก่ความตาย 
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 ไพนาสุริวงศ์ 

 

 
                              กายสีเขียว ใบหน้าเหมือนอินทรชิต ทรงม้าผ่านแดง  เป็นบุตรของ ทศกัณฐ์ กับ นาง
มณโฑ ท่ีเกิดติดครรภน์างมณโฑมาก่อนท่ีทศกณัฐ์จะเสียชีวิต แต่เม่ือ พระราม ไดส้ังหารทศกณัฐ์แลว้ ก็ได้
ประทานนางมณโฑให้แก่ พิเภก ท่ีได้ครองกรุงลงกาแทนทศกัณฐ์ โดยท่ีพิเภกก็ไม่ทราบว่านางมณโฑ
ตั้งครรภอ์ยูก่่อนจึงส าคญัผิดวา่ไพนาสุริวงศน์ั้นเป็นบุตรของตน    ต่อมาเม่ือไพนาสุริวงศอ์ายุได ้13 ปี วรณี
สูร (ลูกชิวหา) ซ่ึงเป็นพี่เล้ียงไดท้  าอุบายแหยไ่พนาสุริวงศว์า่ไม่ใช่ลูกของพิเภก แต่เป็นลูกของทศกณัฐ์ซ่ึงถูก
พระรามฆ่าตาย ไพนาสุริวงศไ์ดฟั้งก็สงสัย จึงไปสอบถามจากนางมณโฑ คร้ันทราบความจริงก็คิดแกน้แคน้
แทนบิดา จึงไดล้าไปศึกษาศิลปศาสตร์กบั ฤาษีกาลดาบส และไปขอความช่วยเหลือจาก ทา้วจกัรวรรดิ ผู้
ครองเมืองมะลิวนัท่ีเป็นพนัธมิตรกบัทศกณัฐ์ แลว้ยกทพัมารบกบัพิเภกหรือ ทา้วทศคีรีวงศ์ เจา้กรุงลงกา   
พิเภกสู้ไม่ไดถู้กไพนาสุริวงศก์บัทา้วจกัรวรรดิจบัได ้ทา้วจกัรวรรดิจะประหารชีวิต แต่ไพนาสุริวงศไ์ดร้้อง
ขอชีวติพิเภกไว ้เพราะส านึกในบุญคุณท่ีเล้ียงดูตนมา 

อนัโทษพิเภกซ่ึงท าผดิ 
 

ชีวติการส้ินสังขาร์ 
แต่มีคุณไดเ้ล้ียงลูกมา 

 
มิใหอ้นาทรร้อนใจ 

คร้ันวา่จะลา้งชีวนั 
 

ไตรโลกทั้งนั้นจะติได ้
อยา่พิฆาตฆ่าฟันใจบรรลยั 

 
ภูวไนยจงโปรดปรานี 

      ภายหลงัเม่ือกองทพัของพระรามท่ีน าโดย พระพรต และ พระสัตรุด ยกมาช่วยพิเภก ไดต่้อสู้กบัทพัไพนา
สุริวงศแ์ละทา้วจกัรวรรดิ ฝ่ายยกัษเ์ป็นฝ่ายพ่ายแพ ้จึงไดถู้กประหารชีวิตทั้งสองตน รวมทั้งวรณีสูร พี่เล้ียงท่ี
บอกความจริงเร่ืองชาติก าเนิดของไพนาสุริวงศก์็ถูกสังหารดว้ย พร้อมกนั 
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 อสุรผดั  
 

 

 
                                              กายสีขาว หน้าเป็นลิงปากอ้า แต่ศีรษะและตัวเป็นยกัษ์ 

           เป็นบุตรของ หนุมาน กบั นางเบญกาย เม่ือเล็กๆ เป็นเพื่อนเล่นกบั ไพนาสุริวงศ์ (โอรสของทศกณัฐ์
ซ่ึงติดทอ้งนางมณโฑมา และพิเภกคิดว่าเป็นบุตรของตน) จนไพนาสุริวงศโ์ตข้ึน และพี่เล้ียงไดบ้อกความ
จริงวา่ไม่ใช่บุตรของ พิเภก แต่เป็นบุตร ทศกณัฐ ์

         ไพนาสุริวงศจึ์งไปขอก าลงัจาก ทา้วจกัรวรรดิ ผูเ้ป็นพนัธมิตรของทศกณัฐ์มารบกบัพิเภกและจบัพิเภก
ขงัไว ้อสุรผดัเห็นพิเภกซ่ึงเป็นตาของตนถูกขงัก็มาเฝ้าไพนาสุริวงศ ์แลว้ขอให้ปล่อยพิเภก แต่กลบัถูกทา้ว
จกัรวรรดิขบัไล่ อสุรผดัมีความโกรธจึงหนีมาแจง้ข่าวกรุงลงกาเกิดกบฏให้หนุมานฟัง (ขณะนั้นหนุมาน
ก าลงับวชเป็นฤาษี) พระรามจึงส่ง พระพรต และ พระสัตรุด ยกทพัมาปราบทา้วทศพินและทา้วจกัรวรรดิได้
ส าเร็จ   เม่ือเสร็จศึกลงกาคร้ังท่ีสอง อสุรผดัไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นอุปราชเมืองลงกา 
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 พระมงกฎุ, พระลบ 

 

 

 

 
                                                         กายสีเขียว มดัจุก ทรงม้าขาว 

        พระมงกุฎเป็นบุตรของ พระราม กบั นางสีดา เม่ือนางสีดาถูกพระรามแคลงใจ กล่าวหาว่าแอบคิดถึง
ทศกณัฐ์ แลว้ให้ พระลกัษมณ์ น านางไปประหารชีวิต พระลกัษมณ์มิไดป้ระหารและยงัปล่อยนางไปดว้ย 
นางสีดาจึงไดไ้ปอาศยัอยูก่บั ฤาษีวชัมฤค ในป่า และฝากพระมงกุฎไวใ้หฤ้าษีอบรมสั่งสอน 

        อยู่มาวนัหน่ึงนางสีดาไดเ้ดินไปท่าน ้ าโดยฝากลูกไวก้บัฤาษี ระหว่างทางไดพ้บแม่ลิงตวัหน่ึงท่ีเอาลูก
เกาะหลงัไว ้นางจึงต าหนิแม่ลิงท่ีไม่กลวัลูกตก แต่ถูกแม่ลิงยอ้นว่าตวันางเองท่ีไม่ห่วงลูก ออกมาแต่เพียง
ล าพงั นางสีดานึกข้ึนได ้จึงกลบัมาน าโอรสไปดว้ยในขณะท่ีฤาษีก าลงัเขา้ฌาน 

         คร้ันเม่ือฤาษีลืมตาข้ึนมาไม่พบบุตรนางสีดา ก็ตกใจเกรงวา่นางสีดาจะมาต่อวา่ตน จึงไดท้  าการวาดรูป
เหมือนของพระมงกุฎ และท าพิธีชุบชีวติกุมารข้ึนมาจากรูปวาด 

คิดแลว้พระอาจารยช์าญฉลาด 
 

วาดรูปพระกุมารเรืองศรี 
ลงในกระดานทนัที 

 
แลว้ตั้งอาหุศีกระลาไฟ 
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ขณะนั้นนางสีดาพาโอรสกลบัมาพอดี แต่นางก็ขอให้พระฤาษีชุบพระกุมารต่อไป เพื่อไวเ้ป็นเพื่อนเล่นกนั 
โดยตั้งช่ือกุมารทั้งสองวา่ 

จ่ึงวา่ลูกนางในอุทร 
 

นามกรมงกุฎเป็นพี่ 
อนัรูปซ่ึงชุบในอคัคี 

 
มีนามช่ือลบกุมาร 

 
ต่อมาพระฤาษีไดชุ้บศรให้แก่กุมารทั้งสอง แลว้อบรมสั่งสอนศิลปวิทยาการแขนงต่างๆ จนเก่งกลา้ ทั้งสอง
กุมารไดป้ระลองศรกนับงัเกิดเสียงกึกกอ้งกมัปนาท จนพระรามไดย้ินเสียงก็คิดวา่คงเกิดผูมี้ฤทธ์ิมาแข่งกบั
พระองค์ จึงท าพิธีปล่อยม้าอุปการให้วิ่งออกไปหาผูมี้ฤทธ์ินั้ น โดยให้ พระพรต, พระสัตรุด และ หนุ
มาน เป็นผูต้ามมา้ไป เม่ือมา้ไปถึงทั้งสองกุมารก็จบัมาข่ีเล่น หนุมานเห็นดงันั้นก็เขา้ต่อสู้ แต่ถูกสองกุมารตี
ด้วยศรสลบถึงสองคร้ังแล้วจับมัดด้วยเถาวลัย์ สักหน้าและสาปว่าผูเ้ป็นนายเท่านั้ นจึงจะแก้ออกได ้
             ต่อมาพระมงกุฎถูกพระพรตกบัพระสัตรุดจบัได ้ถูกแห่ประจาน 3 วนั เพื่อรอการประหาร ส่วน
พระลบหลบหนีมาบอกข่าวแก่นางสีดา และคิดไปช่วยพี่โดยพระลบลอบใส่แหวนนางสีดาลงในภาชนะท่ี
นางร าพา (นางฟ้าแปลงกาย) น าไปให้พระมงกุฎด่ืม เม่ือพระมงกุฎใส่แหวนแล้วก็ท าให้หลุดจากเคร่ือง
พนัธนาการ ทั้งสองกุมารจึงร่วมกนัสู้รบกบัพระราม พระลกัษมณ์ พระพรต และพระสัตรุด แต่เม่ือต่างแผลง
ศร ศรนั้นก็ไม่กินกนั จึงสงสัยและซักถามประวติัความเป็นมา ท าให้พระรามรู้วา่คือบุตรของตน การต่อสู้ก็
ยุติลง พระรามตามไปจนพบกบันางสีดา และพยายามออ้นวอนขอคืนดี แต่นางสีดาไม่ยอม ยอมแต่เพียงให้
สองกุมารไปอยูย่งักรุงอโยธยาได ้  ภายหลงัเมืองไกยเกษไดเ้สียแก่ ทา้วคนธรรพนุ์ราช พระพรต พระสัตรุด, 
พระมงกุฎ และพระลบไดย้กกองทพัไปตีเอาเมืองคืน โดยพระมงกุฎเป็นผูฆ่้าทา้วคนธรรพนุ์ราชตาย 
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นางมณโฑ  
 

 

 
                               กายสีขาว ทรงมงกุฎกษัตริย์ 

            ชาติเดิมเป็นนางกบ อาศยัอยู่ใกลก้บัอาศรมของพระฤาษี 4 ตน คือ อตนัตา, อธิรา, วิสูตร และ มหา
โรมสิงห์ ณ เชิงเขาหิมพานต ์

           นางกบไดอ้าศยันมโคท่ีฤาษีฉนัเหลือเพื่อยงัชีพ จนวนัหน่ึงนางไดเ้ห็นนางนาคมาคายพิษไวใ้นนมเพื่อ
ฆ่าฤาษีทั้ง 4 นางกบเกิดความกตญัญูต่อฤาษี จึงยอมเสียสละชีวิตตนเองเพื่อทดแทนพระคุณดว้ยการโดดลง
ไปกินนม (ท่ีมีพิษนาค) และตายลอยอยูใ่นน ้ านม เม่ือฤาษีทั้ง 4 มาพบเขา้ก็เกิดความสงสัยจึงไดชุ้บชีวิตนาง
ข้ึนมาซกัถาม หลงัจากทราบความจริงฤาษีก็สรรเสริญความกตญัญูของนางกบ จึงร่วมกนัชุบนางกบข้ึนเป็น
มนุษยผ์ูห้ญิงท่ีมีมีความงดงามมาก และใหช่ื้อวา่ มณโฑ ซ่ึงแปลวา่ นางกบ นัน่เอง 

          ต่อมาพระฤาษีไดน้ านางมณโฑไปถวายเป็นขา้รับใช้ พระอุมา บนสวรรค์ จนในท่ีสุดก็ถูกยกให้แก่ 
ทศกณัฐ์ เพื่อเป็นบ าเหน็จในการยกเขาไกรลาส แต่ขณะท่ีทศกณัฐ์พานางเหาะกลบักรุงลงกา เกิดผา่นเมือง
ขีดขินซ่ึง พาลี เป็นเจา้เมืองอยู ่พาลีจึงไดเ้หาะข้ึนมาต่อสู้ยื้อแยง่นางจากทศกณัฐ์ ทศกณัฐ์สู้ไม่ได ้นางมณโฑ
จึงตอ้งตกเป็นของพาลี แมภ้ายหลงั ฤาษีองัคต อาจารยข์องพาลีจะมาขอให้มอบนางคืนให้กบัทศกณัฐ์ แต่
นางมณโฑก็ตั้งครรภก์บัพาลีแลว้ ฤาษีองัคตจึงตอ้งท าพิธีผา่ทอ้งเอาทารกไปฝากไวใ้นทอ้งแพะ แลว้ค่อยน า
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นางมณโฑไปคืนใหก้บัทศกณัฐ ์ส่วนทารกในทอ้งแพะนั้น เม่ือคลอดออกมาก็ไดช่ื้อวา่ องคต ซ่ึงมาจากฤาษี
องัคตผูท้  าการผา่ตดันัน่เอง 

          เม่ือนางมณโฑกลบัมาอยู่กบัทศกณัฐ์ ก็ตั้งครรภ์อีกคร้ังหน่ึง ให้ก าเนิดบุตรชายช่ือ อินทรชิต จนเม่ือ 
ทา้วทศรถ ท าพิธีกวนขา้วทิพย ์นางมณโฑไดก้ล่ินหอมก็อยากกินขา้วทิพยน์ั้น ทศกณัฐ์จึงใช้ กากนาสูร ไป
คาบข้าวทิพย์มาได้คร่ึงก้อน นางมณโฑกินข้าวคร่ึงก้อนนั้นไปก็ตั้ งครรภ์ และเกิดเป็น นางสีดา ข้ึนมา 
      นางมณโฑมีความสามารถในการหุงน ้ าทิพย ์ซ่ึงช่วยชุบชีวิตคนตายให้ฟ้ืนได ้ในตอนทา้ยสงครามนาง
มณโฑได้ท าพิธีหุงน ้ าทิพย ์เพื่อชุบชีวิตพลยกัษ์ แต่ หนุมาน ได้แปลงเป็ณทศกณัฐ์เขา้ไปสมสู่จนเสียพิธี 
            ในตอนหลงัของเร่ืองรามเกียรต์ิ เม่ือทศกณัฐ์ส้ินชีพ นางมณโฑถูกพระรามยกให้เป็นชายาของ พิเภก 
แต่นางตั้งครรภก์บัทศกณัฐ์ติดมาดว้ยโดยท่ีพิเภกไม่รู้ความจริง หลงคิดวา่เป็นลูกตน เม่ือคลอดมาแลว้กุมาร
นั้นไดช่ื้อวา่ ไพนาสุริยวงศ ์
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 นางส ามนักขา 
 

 

 
      กายสีเขียว 1 พักตร์ 2 กร สวมกะบังหน้า ปากแสยะ ตาโพลงเป็นนอ้งร่วมมารดากบั ทศกณัฐ์ และเป็น
ชายาของ ชิวหา มีบุตรช่ือ กุมภกาศ 

ส ามนกัขาช่ืออา้ง 
 

อสุรพนัธ์ุ 
นางกนิษฐท์ศกณัฐ ์

 
แก่นไท ้

ฉวกีายสกลวรรณ 
 

เขียวสด สะอาดนอ 
เป็นเอกชาเยศได ้

 
อยูด่ว้ยชิวหา 

รูปร่างเดิมของนางส ามนกัขาน่าเกลียดอปัลกัษ์ สยายผมนมยานถึงชายพก แต่นางสามารถเนรมิตกายให้
งดงามได ้   อยูม่าวนัหน่ึง ชิวหาถูกทศกณัฐข์วา้งจกัรตดัล้ินขาดจนถึงแก่ความตาย เน่ืองจากทศกณัฐ์ให้ชิวหา
เฝ้าเมือง ชิวหาเฝ้าอยู ่7 วนั 7 คืน ก็เกิดง่วงนอน จึงเนรมิตกายใหใ้หญ่โตแลว้แลบล้ินปิดเมืองลงกาไวป้้องกนั
ขา้ศึกมาบุกรุก แต่เม่ือทศกณัฐ์กลบัมามองไม่เห็นเมือง มีแต่ความมืด ร้องเรียกชิวหาก็ไม่มา คิดวา่มีขา้ศึกมา
ยดึเมือง จึงขวา้งจกัรออกไป ตดัโดนล้ินชิวหาขาดจนถึงแก่ความตาย นางส ามนกัขาเกิดความวา้เหวใ่จยิ่งนกั 
จึงออกท่องเท่ียวไปในป่าจนพบ พระราม และ นางสีดา นางส ามนักขาบงัเกิดความหลงรักพระราม จึง
เนรมิตกายให้สวยงามแลว้เขา้ไปเสนอตวัให้กบัพระรามแต่ถูกพระรามไล่ออกมา อยา่งไม่ไยดี นางจึงริษยา
นางสีดา ถึงกบัเขา้ไปตบตีนางสีดา พระลกัษมณ์ เห็นเขา้ก็โกรธตรงเขา้มาใชพ้ระขรรคต์ดัจมูก ตดัหู แลว้จึง
ปล่อยตวัไป 
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นางส ามนักขาแค้นใจ จึงป้ันเร่ืองโกหกให้ ทูษฐ์, ขร และ ตรีเศียร พี่ชายทั้งสามของตนให้ไปแก้นแค้น 
 

พบสองมนุษยเ์ป็นชีไพร 
 

กบันางหน่ึงอยูใ่นพนาสี 
เห็นวา่ตวัขา้เป็นสตรี 

 
สองชีเดินติดตามมา 

สัพยอกหยอกเยา้ลามลวน 
 

ท าสนิทชิดชวนเสน่หา 
ขา้ไม่จงจิตเจตนา 

 
โกรธาท าโพยโบยรัน 

ช่วยกนัตดักรรอนบาท 
 

ปากจมูกหูขาดป่ิมอาสัญ 
 
แต่ทั้งสามกลบัเป็นฝ่ายถูกพระรามฆ่าตาย นางส ามนกัขาจึงหนัไปยุยงทศกณัฐ์พี่ชายใหญ่ ให้ลุ่มหลงรูปโฉม
นางสีดา เพราะนางรู้วา่ทศกณัฐเ์ป็นผูม้กัมากในกามคุณ จนในท่ีสุดทศกณัฐก์็ไดล้กัพานางสีดาไป เป็นสาเหตุ
ใหเ้กิดการรบพุง่ระหวา่งฝ่ายพระรามกบัทศกณัฐใ์นกาลต่อมา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวทิยา พทุธมณฑล  เอกสารค้นคว้าเพิม่เติม  
เอกสารประกอบการเรียนรายวชิา ท ๒๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓  ภาคเรียนท่ี ๒                                
ครูผูส้อน : ครูฮาดี  บินดู่เหลม็  หนา้ท่ี ๔๕ 

 

 กุเปรัน 

 

 

                      กายสีม่วงอ่อน 1 พักตร์ 2 กร มงกุฎกนก ปากแสยะ ตาโพลง   

             เป็นบุตรของ ทา้วลสัเตียน กบั นางศรีสุนนทา กษตัริยผ์ูค้รองเมืองกาลจกัร 

เม่ือนั้น 
 

ฝ่ายกุเรปันยกัษา 
แต่มาอยูก่าลจกัรพารา 

 
เฝ้าเจา้โลกาเป็นนิจไป 

จะไดข่ี้รถคชสาร 
 

ยวดยานส่ิงอ่ืนนั้นหาไม่ 
ทรงแต่บุษบกอ าไพ 

 
เป็นท่ีชอบใจอสุรี 

 
                  วนัหน่ึงกุเปรันข่ีบุษบก (ซ่ึงไดรั้บจากบิดา) เหาะไปเฝ้า พระอิศวร ซ่ึงก าลงัทรงช้างอยู่ เจอกบั 
ทศกณัฐ ์ท่ีท  าพิธีถอดดวงใจฝากพระฤาษีไวแ้ลว้เกิดความฮึกเหิม ทศกณัฐจึ์งเขา้แยง่บุษบกของกุเปรัน กุเปรัน
สู้ไม่ไดต้อ้งขอร้องให้พระอิศวรช่วย พระอิศวรจึงถอดงาช้างขวา้งไปปักอกทศกณัฐ์ และสาปให้ติดอยู่จน
ตาย ทศกณัฐถ์อนออกไม่ไดจึ้งตอ้งใชว้ธีิตดังาใหเ้สมอกบัอกแลว้ก็ปล่อยใหค้าอยู ่เช่นนั้นต่อไป 
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 กากนาสูร  
 

 

 
 
กายสีม่วงแก่ หน้ายักษิณี ตาจระเข้ ปากเป็นกา สวมกระบังหน้า         เป็นมารดาของ สวาหุ และ มารีศ เม่ือ
คร้ังท่ี ทา้วทศรถ เชิญ ฤาษีกไลโกฏ และฤาษีอีก 4 รูป มาช่วยกนัท าพิธีหุงขา้วทิพยเ์พื่อขอบุตร กล่ินของขา้ว
ทิพยไ์ดโ้ชยไปถึง นางมณโฑ ท่ีกรุงลงกา นางอยากกินมาก ทศกณัฐ ์จึงใหก้ากนาสูรแปลงกายเป็นกาไปโฉบ
แย่งขา้วทิพยม์าให้นางมณโฑกิน เม่ือนางมณโฑไดกิ้นขา้วทิพยไ์ปแลว้ก็เกิดตั้งครรภ์เป็น นางสีดา ออกมา    
ต่อมาทศกณัฐอิ์จฉาพวกฤาษีวา่มีฤทธ์ิสูง จึงใชใ้หก้ากนาสูรไปท าลายการบ าเพญ็พรตของฤาษี หมู่ฤาษีซ่ึงถูก
รบกวนได้ไปขอความช่วยเหลือจาก ฤาษีวสิทธ์ิ และ ฤาษีสวามิตร ซ่ึงเป็นอาจารย์ของ พระราม ท าให้
พระรามและ พระลกัษมณ์ ตอ้งออกมาปราบกากนาสูร 

บดันั้น 
 

นางกากนาสูรใจหาญ 
ไดฟั้งกร้ิวโกรธดงัเพลิงกาฬ 

 
แผดเสียงสะทา้นฟ้าไพรวนั 

เหม่เหม่เด็กนอ้ยอหงัการ์ 
 

กจูะผลาญชีวาใหอ้าสัญ 
วา่พลางถาโถมเขา้โรมรัน 

 
โฉบเฉ่ียวพลัวนัเป็นโกลี 

กากนาสูรถูกพระรามและพระลกัษมณ์ฆ่าตาย ส่วนมารีศและสวาหุท่ีตามไปแกแ้คน้ให้แม่นั้น สวาหุถูกฆ่า
ตาย และมารีศเม่ือรู้วา่พระรามเป็น พระนารายณ์อวตารมาก็เกรงกลวัและหนีไป 
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 มารีศ  

 

กายสีขาว ทรงมงกุฎสามกลีบ 

มารีศบุตรยพุแกว้ 
 

กากนา สูรฤา 
ขาวผอ่งศรีกายา 

 
อยา่งน้ี 

มีมงกุฎโสภา 
 

สามกลีบ ซอ้งแฮ 
ชีพละบดัคราวเม่ือล้ี 

 
ลาศเตา้ตามกวาง 

             เป็นบุตรของ นางกากนาสูร และเป็นน้อง สวาหุ หากล าดบัญาติกบั ทศกณัฐ์ จะเป็นญาติในชั้นน้า 
มารีศมีเมียช่ือ นางเจษฎา 

          มารีศน้ีเม่ือแม่ (นางกากนาสูร) ถูก พระราม และ พระลกัษมณ์ ฆ่าตาย ก็ร่วมกบัสวาหุตามไปแกแ้คน้ 
แมส้วาหุจะถูกพระรามฆ่าตายอีก แต่เม่ือมารีศมองเห็นพระรามมีสีกรก็รู้วา่เป็น พระนารายณ์ จึงรีบหนีไปได ้
        ต่อมาเม่ือทศกณัฐ์ตอ้งการจะไปลกั นางสีดา จากพระราม จึงไดบ้งัคบัให้มารีศแปลงกายเป็นกวางทอง
เพื่อลวงนางสีดา มารีศจ าตอ้งท าตามโดยแปลงกายเป็นกวางทอง เม่ือนางสีดามองเห็นก็บงัเกิดความพอใจ จึง
ให้พระรามไปจบักวางทองมาให้ ซ่ึงพระรามก็รู้ว่าเป็นยกัษ์แปลงมาแต่ไม่อาจขดันางสีดาได ้พระรามได้
แผลงศรฆ่ามารีศ แต่ขณะท่ีถูกศรพระราม มารีศยงัท ากลอุบายว่าพระรามเสียทียกัษ์เพื่อให้พระลกัษมณ์
ออกมาช่วย และนางสีดาจะไดอ้ยูเ่พียงผูเ้ดียว ทศกณัฐจ์ะไดล้กัพานางไปได ้
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สดายุ 

 

พญานก กายสีเขียว บางแหล่งเรียกช่ือหน่ึงวา่ ชตาย ุเป็นนอ้งของ พญาสัมพาที และเป็นสหายกบั ทา้วทศรถ 

พญาสดายเุส้นขนสี 
 

เขียวนอ 
บินสุดสวยเมฆมี 

 
เร่ียวแกลว้ 

เดชศิลาฤทธี 
 

ทวชิเลือง ลือแฮ 
เนาพิมานเขา้แพร้ว 

 
เพรียกอา้งอศักรรณ 

       ขณะท่ี ทศกณัฐ์ ก าลงัลกัพาตวั นางสีดา มาจาก พระราม นั้น ก็พอดีเหาะผ่านมาพบกบัพญานกสดาย ุ
นางสีดาจึงร้องใหช่้วย สดายเุขา้รบพุ่งกบัทศกณัฐ์ แต่ทศกณัฐ์สู้ไม่ได ้นกสดายุจึงเกิดความล าพองใจร้องเยย้
หยนัวา่ 

       เม่ือนั้น 
 
สดายใุจหาญชาญสมร 

บินขวางหนา้ทา้วยีสิ่บกร 
 
ส าแดงฤทธิร้อนดัง่ลมกลัป์ 

กางปีกแผง่หางทางเยย้ 
 
วา่เหวยอสุรีโมหนัต ์

สิบเศียรสิบพกัตร์กุมภณัฑ์ 
 
ยีสิ่บหตัถอ์นัชิงชงั 

พุง่ซดัอาวธุเป็นห่าฝน 
 
จะตอ้งปลายขนก็หาไม่ 

ถึงทั้งสามภพจงแดนไตร 
 
กจูะเกรงผูใ้ดอยา่พึงคิด 

กลวัแต่พระสยมภูวนาถ 
 
พระนารายณ์อธิราชจกัริศ 
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   เม่ือไดฟั้งดงันั้น ทศกณัฐ์จึงรีบถอดแหวนจากน้ิวของนางสีดาขวา้งมาตอ้งกายสดายุบาดเจ็บสาหัส และ
ทศกณัฐ์จึงสามารถพานางสีดาไปได้ ส่วนสดายุก็สู้ทนความเจ็บปวด คาบแหวนนางสีดามาบอกข่าวและ
ถวายแหวนนางสีดาแก่พระรามแลว้จึงส้ินชีวติ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กบัธ ามรงคพ์ระอิศวรทรงฤทธ์ิ 
 
ท่ีติดน้ิวนอ้ยนางมา 
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 พเิภก 

 

                                 กายสีเขียว 1 พักตร์ 2 กร มงกุฎน า้เต้ากาบ ปากแสยะ ตาจระเข้  

     เป็นบุตรคนท่ีสามของ ท้าวลัสเตียน กับ นางรัชฎา เป็นน้องของ ทศกัณฐ์ มีชายาช่ือ นางตรีชฎา มี
บุตรสาวช่ือ เบญกาย 

พิเภกนอ้งแทตยท์า้ว 
 

ทศกณัฐ ์
คือแวน่เวสสุญาณสรร 

 
สืบสร้าง 

เพทางคศาสตร์ขยนั 
 

ยลยวด ยิง่เฮย 
ทรงมงกุฎน ้าเตา้อา้ง 

 
อาตมพ์ื้นขจีพรรณ 

            ชาติเดิมของพิเภกคือ พระเวสสุญาณ เป็นเทพบุตรท่ี พระอิศวร ส่งลงมาเกิดเพื่อเป็นไส้ศึกให้แก่ 
พระราม ในการรบกบัทศกณัฐ ์

เกิดร่วมอุทรทศเศียร 
 
เรียนรู้โหราวชิาไสย 

คอยท่านารายณ์ฤทธิไกร 
 
บอกกลใหล้า้งอสุรา 

แลว้ประทานแวน่แกว้อนัวเิศษ 
 
ไปเป็นนยัเนตร์ซา้ยขวา 

จะไดดู้ทั้งไตรโลกา 
 
ใหเ้หมือนตาทิพยเ์ทวญั 

 
               พิเภกจึงเป็นยกัษท่ี์แปลกกวา่พี่นอ้ง คืออ่อนแอ ไม่มีฤทธ์ิ แต่อยูใ่นศีลธรรม มีสติปัญญาเฉียบแหลม 
และรู้วชิาโหราศาสตร์ ท านายเหตุการณ์ล่วงหนา้ไดอ้ยา่งแม่นย  ามาก    เม่ือตอน นางมณโฑ ให้ก าเนิด นางสี
ดา พิเภกได้ท านายว่านางสีดาจะเป็นผูท้  าลายล้างวงศ์ยกัษ์ ทศกัณฐ์จึงให้น านางสีดาใส่ผอบลอยน ้ าไป 
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ภายหลงัเม่ือทศกณัฐล์กัพาตวันางสีดามาจากพระราม พิเภกก็ยงัเตือนอีกวา่นางจะเป็นตน้เหตุให้วงศย์กัษต์อ้ง
ลม้ตาย ขอให้ทศกณัฐ์คืนนางไป จนเป็นเหตุให้ทศกณัฐ์โกรธวา่พิเภกเขา้ขา้งพระราม จึงขบัไล่พิเภกออกจา
กรุงลงกา 

           เม่ือถูกไล่ตีออกมา พิเภกก็จนหนทาง จึงดูดวงตนเองแลว้รู้วา่ยงัไม่ถึงฆาตแต่จะไดท่ี้พึ่งใหม่เป็นพระ
นารายณ์ อวตาร พิเภกจึงรีบไปสวามิภกัด์ิกบัพระราม ช่วยพระรามท าสงครามกบัเหล่ายกัษ์ แต่ถึงกระนั้น
พิเภกก็ยงัรักญาติพงษ์ เพราะตั้งมัน่ไวว้่ากลอุบายหรือเหตุกาณ์ในอนาคตเร่ืองใดๆ หากพระรามหรือ พระ
ลกัษมณ์ ไม่ถามข้ึนมาก่อน พิเภกก็จะไม่บอก แต่หากถามก็จ  าเป็นตอ้งบอกตามจริง เพราะไดด่ื้มน ้ าสาบาน
จะซ่ือสัตยต่์อพระรามไปแลว้ ดงัค ากลอนตอนหน่ึงท่ีพิเภกไดบ้อกกบัอินทรชิตวา่ 

ต่อศรพรหมาสตร์อนัศกัดา 
 

รู้แลว้ใหว้า่แต่จริงไป 
เหตุเท่าน้ีแหละอินทรชิต 

 
กจ่ึูงป้องปิดไวไ้ม่ได ้

พระรามถามมาก็จนใจ 
 

หาไม่กวูา่เม่ือไรมี 
มาตรแมน้จะแกลง้บอกขาน 

 
หมายเอาเมืองมารยกัษี 

ไหนองคพ์ระลกัษณ์ภูมี 
 

จะตอ้งหอกอสุรีกุมภกรรณ 
 
พิเภกแสดงให้เห็นว่าเป็นผูรั้กความถูกตอ้งมากกว่ารักพวกพอ้ง ดงัเช่นเม่ือนางเบญกายแปลงเป็นนางสีดา
ตายลอยน ้ ามา เพื่อหลอกให้พระรามเสียใจ พิเภกก็เป็นผูจ้บัพิรุธไดว้่าคือนางสีดาตวัปลอม เพราะลอยทวน
น ้ ามา จนนางเบญกายถูกหนุมานจบัได้ ก่อนพระรามจะตดัสินโทษก็เกรงใจด้วยเห็นว่านางเป็นบุตรีของ
พิเภก จึงถามความเห็นของพิเภกก่อน ซ่ึงพิเภกไดทู้ลให้ประหารนางเบญกายตามฐานความผิด แต่พระรามก็
ยงัยกโทษให้ ความยึดมัน่ในคุณธรรมของพิเภกดงัน้ีท าให้พระรามหมดขอ้สงสัย และเช่ือมัน่ในค าปรึกษา
ของพิเภกตลอดมา 

           นอกจากนั้น พิเภกยงัมีส่วนช่วยชีวติพระราม พระลกัษมณ์ และทหารเอกของพระรามไดอี้กหลายคร้ัง 
เช่น บอกหนทางใหห้นุมานตามไปชิงตวัพระรามมาจากการกุมขงัของ ไมยราพ ในเมืองบาดาล ช่วยบอกวิธี
ท าลายพิธีลบัหอกโมกขศกัด์ิของ กุมภกรรณ ช่วยท าย  ารักษาพิษใหก้บัพระลกัษมณ์หลงัจากถูกแทงดว้ยหอก
โมกขศักด์ิและหอกกบิล พัท และช่วยบอกเร่ืองพิธีหุงน ้ าทิพย์ของนางมณโฑพร้อมทั้ งทางแก้ไข 
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บดัน้ีมณโฑเยาวมาลย ์
 

ท าการสัญชีพพิธี 
ไดน้ ้าทิพยแ์ลว้ส่งมาท่ีรบ 

 
ประซ่ึงซากศพยกัษี 

ท่ีตายใหม่ตายเก่าเหล่าน้ี 
 

ก็เป็นผปีีศาจข้ึนมา 
 
ท่ีส าคญัท่ีสุดคือ การท่ีพิเภกไดบ้อกเร่ืองทศกณัฐถ์อดดวงใจได ้ท าใหอ้ยูย่งคงกระพนั และบอกทางแกใ้ห้หนุ
มานไปขโมยกล่องดวงใจของทศกณัฐม์าท าลาย 

           เม่ือเสร็จศึกลงกาแลว้ พิเภกไดรั้บการสถาปนาให้เป็นกษตัริยค์รองกรุงลงกาต่อจากทศกณัฐ์ ไดน้าม
ว่า ทา้วทศคีรีวงศ์ และไดน้างมณโฑเป็นชายา แต่นางมณโฑมีลูกติดทอ้งกบัทศกณัฐ์อยู่แลว้ ช่ือ ไพนาสุริ
วงศ ์ซ่ึงพิเภกก็ไม่รู้คิดวา่เป็นบุตรของตน 

      ต่อมาไพนาสุริวงศ์เกิดรู้ความจริงว่าพิเภกไม่ใช่พ่อตนจึงคิดแก้แค้น โดยการไปขอก าลังจาก ท้าว
จกัรวรรดิ ผูเ้ป็นสหายของทศกณัฐ์มาช่วยยึดเมืองลงกาจบัพิเภกขงัไว ้และตั้งตนเป็นกษตัริยน์ามว่า ทา้ว
ทศพิน แต่ อสุรผดั บุตรหนุมานกบันางเบญกาย น าความไปบอกหนุมาน พระรามจึงให้ พระพรต กบั พระ
สัตรุด ยกทพัมาปราบทา้วทศพินไดส้ าเร็จ และใหภิ้เพกครองกรุงลงกาต่อมา 
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 นางเบญกาย 
 

 

 
กายสีนวลจันทร์ ทรงมงกุฎกษัตริย์ 

เป็นบุตรีของ พิเภก กบั นางตรีชฎา  หลงัจากท่ี หนุมาน ใชอุ้บายเผากรุงลงกา ทศกณัฐ์ ก็วางแผนลวงโดยให้
นางเบญกายแปลงเป็น นางสีดา ตายลอยตามน ้าไปใหพ้ระรามเห็น เพื่อใหพ้ระรามเสียใจแลว้ยกกองทพักลบั 
นางเบญกายจึงไดไ้ปเฝ้าดูนางสีดา แลว้แปลงกายเป็นนางสีดา จนทศกณัฐก์็จ  าไม่ได ้

เม่ือนั้น 
 

นางเบญกายยกัษี 
เห็นพระราชาอสุรี 

 
เสด็จลงจากท่ีบลัลงักท์รง 

ดว้ยไดเ้ห็นรูปนิมิต 
 

คิดวา่สีดานวลหง 
ด าเนินเขา้มาเคียงองค ์

 
ใหลหลงประโลมดว้ยวาจา 

 
          จากนั้นนางเบญกายก็แกลง้ตายลอยทวนน ้ ามาจนถึงหน้าพลบัพลาของพระราม พระรามเสียใจมาก
และโกรธหนุมานท่ีไปเผากรุงลงกา แต่พิเภกทูลให้พระรามเห็นพิรุธท่ีศพลอยทวนน ้ า จึงน าศพไปเผาไฟ 
นางเบญกายทนความร้อนไม่ไหวจึงเหาะหนีข้ึนท้องฟ้า หนุมานเหาะตามไปจบัตวันางมาได้ พระราม
พิจารณาโทษและอภยัโทษให้นางเบญกาย แลว้สั่งให้หนุมานพานางไปส่ง แต่หนุมานลกัลอบไดน้างเป็น
ภรรยา จนเกิดบุตรชายช่ือ อสุรผดัต่อมาทศกณัฐ์ไดท้  าพิธีตั้งอุโมงค์บ าเพ็ญตบะ หนุมาน สุครีพ และ  นิล
นนท ์ไดรั้บค าสั่งใหไ้ปท าลายพิธี โดยขอน ้าลา้งเทา้นางเบญกายไปรดบนแผน่หินท่ีปิดปากอุโมงค ์
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กมุภกรรณ  

 

 

กายสีเขียว 1 พักตร์ 2 กร สวมกะบังหน้า ไม่มีมงกุฎ ปากแสยะ ตาโพลง อาวุธคือคทา หอกโมกขศักด์ิ และ
ศร 

รูปราพณ์น้ีช่ือ 
 

ปรากฏ นามเฮย 
กุมภกรรณนุชาทศ 

 
พกัตร์ทา้ว 

เป็นอุปราชเร่ืองยศ 
 

ผวิพิศ เขียวแฮ 
ทรงหอกโมกขศกัด์ิหา้ว 

 
มหิทธ์ิเห้ียมหาญณรงค ์

 
เป็นบุตรคนท่ีสองของ ทา้วลัสเตียน กบั นางรัชฎา เป็นน้องร่วมมารดาของ ทศกณัฐ์ และเป็นพี่ชายของ 
พิเภก, ทูษฐ,์ ขร, ตรีเศียร และ นางส ามนกัขา 

          โดยสันดานแล้วกุมภกรรณเป็นยกัษ์ท่ีมีศีลธรรมอยู่พอสมควร แต่ด้วยความท่ีรักพวกพอ้ง และ
จงรักภกัดีต่อทศกณัฐ์มาก จึงบงัคบัให้กุมภกรรณตอ้งต่อสู้กบัฝ่าย พระราม หลายคร้ังท่ีกุมภกรรณไม่เห็น
ดว้ยกบัการกระท าของทศกณัฐแ์ต่ก็ไม่กลา้ขดัใจพี่ ดงัเช่น คร้ังท่ีทศกณัฐ์จบัตวั นางสีดา มา กุมภกรรณก็เป็น
ฝ่ายเตือนให้คืนนางกลบัให้พระราม แต่ทศกณัฐ์ไม่ยินยอม กุมภกรรณก็มิไดว้่าอะไรต่อ หรือคร้ังหน่ึงกุม
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ภกรรณเคยขอร้องใหท้ศกณัฐเ์ปล่ียนความคิดท่ีจะรบกบัพระราม แต่เม่ือเห็นทศกณัฐ์โกรธไล่ให้ไปเป็นพวก
เดียวกบัพระราม กุมภกรรณก็อาสาออกรบกบัพระรามอยา่งสุดความสามารถ 

ขา้ทดัทานน้ีดว้ยสุจริต 
 

จะเกรงปัจจามิตรนั้นหาไม ่
คิดวา่จะระงบัดว้ยดบัภยั 

 
มิใหร้ณรงคร์าว ี

เม่ือวา่พระองคไ์ม่เห็นดว้ย 
 

จะสู้มว้ยมิใหเ้คืองบทศรี 
 
แมกุ้มภกรรณกบัพิเภกจะเป็นยกัษ์ดี แต่ต่างกนัตรงท่ีพิเภกเห็นความถูกตอ้งมาก่อนเครือญาติ ในขณะท่ีกุม
ภกรรณค านึงถึงเครือญาติก่อนความถูกตอ้ง ดงันั้นกุมภกรรณจึงโกรธพิเภกมากท่ีหนีไปช่วยเหลือพระราม 
เม่ือคร้ังท่ีพระรามมีเมตตาให้พิเภกมาเตือนกุมภกรรณ เพราะเห็นวา่มีทศพิธราชธรรม ไม่อยากให้มาตายใน
สงคราม กุมภกรรณก็ร้องด่าพิเภกไปวา่ 

จ่ึงร้องวา่เหวยอา้ยทรลกัษณ์ 
 

ชัว่ชา้อปัลกัษณ์โมหนัธ์ 
ธรรมดาพี่นอ้งผดิกนั 

 
ไม่ชา้พลนัก็กลบัคืนดี 

ถึงมาตรถา้องคพ์ระเชษฐา 
 

โกรธาขบัไล่มึงหนี 
ญาติวงศพ์งศาก็ยงัมี 

 
เหตุใดอสุรีจ่ึงไม่ไป 

กลบัมาเขา้ดว้ยลกัษณ์ราม 
 

บอกความต้ืนลึกทั้งปวงให ้
จะแกลง้ฆ่าพงศพ์นัธ์ุใหบ้รรลยั 

 
มาหากไูยอา้ยอปัรีย ์

 
กุมภกรรณแมเ้ป็นยกัษ์ท่ีมีฝีมือในการรบดี แต่ไม่ค่อยชอบใชก้ าลงั ชอบการวางแผนวางอุบาย เอาชนะดว้ย
การไม่ตอ้งต่อสู้ ดงัเช่นท่ีเคยหลอกให้ สุครีพ ไปถอนตน้รัง จนสุครีพหมดแรง จึงเขา้จบัตวัไดโ้ดยง่าย หรือ
คร้ังวางอุบายทดน ้ า โดยเนรมิตกายให้ใหญ่โต นอนขวางแม่น ้ า ไม่ให้น ้ าไหลไปถึงกองทพัพระราม หวงัจะ
ใหอ้ดน ้าตายกนัทั้งกองทพั แต่ หนุมาน มาช่วยแกไ้วไ้ดท้นั 

        นิสัยประจ าตวัอีกอย่างหน่ึงของกุมภกรรณ คือเป็นยกัษส์ าอาง รักสะอาด ซ่ึงพิเภกรู้ดี ดงันั้นระหวา่งท่ี
กุมภกรรณก าลงัท าพิธีลบัหอกโมกขศกัด์ิ ท่ีไดรั้บมาจาก พระพรหม พิเภกจึงให้หนุมานไปท าลายพิธี โดย
หนุมานกับ องคต แปลงกายเป็นหมาเน่าและอีกาลอยมาหน้าพลับพลา กุมภกรรณทนกล่ินและภาพน่า
ขยะแขยงไม่ไดถึ้งกบัอาเจียนจนเสียพิธี 
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    แต่เม่ือถึงคราวตอ้งออกรบจริงๆ กุมภกรรณก็มีฝีมือเก่งกาจ สามารถพุ่งหอกโมกขศกัด์ิโดน พระลกัษมณ์ 
จนถึงกบัสลบ และกุมภกรรณยงัมีความกลา้หาญ ไม่กลวัตาย เม่ือเห็นศรพระรามท าลายรถรบและไพล่พล
ของตนจนหมดส้ิน ก็ไม่เกรงกลวัยงัต่อสู้ต่อไปเช่นชาตินกัรบ 

ส้ินรถส้ินทศโยธา 
 

อสุราประหวัน่พร่ันใจ 
ใหย้อ่ทอ้มิใคร่จะต่อฤทธ์ิ 

 
แลว้คิดมานะข้ึนมาได ้

ตวักชูาติชายอาชาไนย 
 

ฤทธิไกรเลิศลบธาตรี 
มาตรแมน้ตวัตายจะไวย้ศ 

 
ใหป้รากฏฟากฟ้าราศรี 

       สุดทา้ยกุมภกรรณถูกศรพระราม ก าลงัจะส้ินใจ จึงแลเห็นวา่พระรามคือพระนารายณ์ ก็ตกใจและเสียใจ
ท่ีไม่ฟังค าเตือนของพิเภก 

คิดแลว้ยอกรเหนือศิโรตม ์
 

ร้องทูลขอโทษยกัษี 
ซ่ึงขา้ผดิพลั้งคร้ังน้ี 

 
เพราะเหตุดว้ยพี่ผูอ้าธรรม 

 
หลงัจากส านึกผดิและขออภยัท่ีล่วงเกินพระรามแลว้ กุมภกรรณก็ไดฝ้ากฝังพิเภกไวก้บัพระราม และสั่งสอน
พิเภกใหท้ าความดีทนแทนคุณ จากนั้นจึงส้ินใจดว้ยพิษศร    ดว้ยความดีท่ีเคยท าไวค้ร้ังก่อนจะหนัมาต่อสู้กบั
พระราม และก่อนตายยงัไดส้ านึกผดิ จึงท าใหกุ้มภกรรณไปเกิดในสวรรค ์
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 อนิทรชิต  
 

 

 
กายสีเขียว 1 พักตร์ 2 กร ทรงมงกุฎเดินหนของพระอินทร์ ปากขบ ตาโพลง เขีย้วคุด (เขีย้วดอกมะลิ) 
เป็นบุตรของ ทศกณัฐ์ กบั นางมณโฑ เดิมช่ือ รณพกัตร์ แต่ต่อมามีฤทธ์ิมากจนสามารถรบชนะ พระอินทร์ 
จึงไดช่ื้อใหม่วา่ อินทรชิต มีเมียช่ือ นางกนัยมุา มีบุตร 2 คน ช่ือ ยามลิวนั และ กนัยเุวก 

อินทรชิตเดิมช่ืออา้ง 
 

รณพกัตร์ 
เทพประสาทศรศกัด์ิ 

 
สิทธ์ิให ้

ทรงมงกุฎมนุษยล์กัษณ์ 
 

สีเทห์ เขียวนอ 
เข้ียวงอกกลบับุตรไท ้

 
แทตยท์า้วทศกณัฐ ์

           อินทรชิตเป็นศิษยข์อง ฤาษีโคบุตร เช่นเดียวกบัทศกณัฐ์ ไดพ้ยายามบริกรรมเพื่อขออาวุธจากเทพเจา้
อยูถึ่ง 17 ปี ในท่ีสุดทั้ง พระอิศวร, พระนารายณ์ และ พระพรหม ทนไม่ไดต้อ้งลงมาประทานศรให้ 3 เล่ม 
ไดแ้ก่ ศรนาคบาศ ศรพรหมมาสตร์ ศรวษิณุปาณมั ทั้งยงัสามารถแปลงกายเป็นพระอินทร์ไดอี้กดว้ย 

      บทบาทส าคญัของอินทรชิตในเร่ืองรามเกียรต์ิมีอยู่หลายตอน เช่นคร้ังท่ี หนุมาน มาสืบข่าว นางสีดา ท่ี
กรุงลงกานั้น อินทรชิตเป็นผูจ้บัหนุมานได ้หรือในการรบกบั พระลกัษมณ์ คร้ังท่ี 1 อินทรชิตถูกศรพลาย
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วาตจนตอ้งหนีกลบัมาท าพิธีชุบศรนาคบาศในโพรงไมโ้รทนั แต่ถูก ชามพูวราช แปลงกายเป็นหมีไปกดั
ตน้ไมล้ม้ ท าลายพิธี 

ต่อมาได้รบกับพระลักษมณ์อีกคร้ัง อินทรชิตแผลงศรนาคบาศเป็นนาคมารัดกองทพัพระลักษมณ์ แต่ 
พระราม ไดแ้ผลงศรพลายวาต เรียกพญาครุฑมาช่วย นาคกลวัครุฑ จึงหนีไปจนหมดส้ิน 

         อินทรชิตหลบไปท าพิธีชุบศรพรหมศาสตร์ โดยให้ ยกัษยก์ าป่ัน เฝ้าขดัตาทพั แต่หนุมานมาฆ่ายกัษ์
ก าป่ันตายจนพิธีลม้เหลว   ต่อมาอินทรชิตออกรบโดยแปลงเป็นพระอินทร์ทรงช้างเอราวณั แผลงศรถูก
กองทัพพระลักษมณ์ล้มหมด หนุมานจะเข้าแก้จึงโดดไปหักคอช้างเอราวณั แต่ถูกอินทรชิตตีด้วยศร
พรหมาสตร์จนบาดเจบ็ 

            อินทรชิตหวงัใชก้ลลวง จึงให้ สุขาจาร แปลงเป็นนางสีดา แลว้น าไปฆ่าท่ีสนามรบ แต่ฝ่ายพระรามก็
รู้เท่าทนักลอุบาย อินทรชิตต้องหลบไปท าพิธีกุมภนิยา (พิธีชุบตวั) แต่พระลกัษมณ์ก็ผูท้  าลายพิธีได้อีก 
            ศึกสุดท้ายของอินทรชิตนั้น เม่ือร ่ าลาลูกเมียแล้วก็เอาศรสุรกานต์จากทศกัณฐ์ไปรบ แต่ในศึกน้ี 
อินทรชิตถูกศรของพระลกัษมณ์ตดัคอขาดถึงแก่ความตายกลางอากาศ พิเภกรีบให้ องคต ไปขอพานแก้ว
จาก ทา้วธาดาพรหม มารองรับศีรษะอินทรชิต เพราะอินทรชิตไดรั้บพรจากพระอิศวรว่า แมน้ตายถา้เศียร
ของอินทรชิตตกดินท่ีใดท่ีนั้นจะเกิดไฟบรรลยักลัป์ข้ึน แลว้พระรามจึงแผลงศรไปยิงศีรษะอินทรชิตบนพาน
กลางอากาศนั้นไหมเ้ป็นจุลไป 
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 ท้าวทศรถ  
 

 

 
                                           กายสีขาว 1 พักตร์ 2 กร มงกุฎยอดเดินหน 

        เป็นบุตรของ ทา้วอชับาล กบั นางเทพอปัสร ภายหลงัไดค้รองกรุงอโยธยา ทา้วทศรถมีมเหสีถึง 3 องค ์
คือ นางเกาสุริยา, ไกยเกษี และนางสมุทรเทว ี

           คร้ังหน่ึง พระอินทร์ ไดม้าขอให้พระองคไ์ปช่วยปราบ ปฑูตทนัตยกัษ์ ท่ีมารุกรานสวรรค ์โดยมีนาง
ไกยเกษีตามไปท าศึกดว้ย ปฑูตทนัตยกัษแ์ผลงศรมาถูกเพลาลอ้รถหกั นางไกยเกษีไดใ้ชแ้ขนของตนสอดเขา้
ไปในลอ้แทนเพลา ท าให้ทา้วทศรถสามารถสังหารปฑูตทนัตยกัษไ์ด ้ทา้วทศรถซาบซ้ึงในความภกัดีจึงเอ่ย
ปากใหพ้รวา่ ถา้นางไกยเกษีจะขอส่ิงใดพระองคก์็จะยกใหท้ั้งส้ิน 

        ทา้วทศรถครองเมืองมานานก็ไม่มีบุตร จึงไดไ้ปเชิญ ฤาษีกไลโกฏ และฤาษีอีก 4 รูป ให้มาช่วยท าพิธี
กวนขา้วทิพยเ์พื่อขอบุตร เม่ือมเหสีทั้งสามไดเ้สวยขา้วทิพยก์็ตั้งครรภแ์ละเกิดบุตร ไดแ้ก่ พระราม (เกิดจาก
นางเกาสุริยา) พระลกัษมณ์ และ พระสัตรุด (เกิดจากนางสมุทรเทวี) และ พระพรต (เกิดจากนางไกยเกษี) 
            ต่อมาเม่ือพระราม ราชบุตรพระองค์โตไดเ้จริญวยัข้ึน พระรามไดเ้ขา้ร่วมพิธียกศรเพื่อคดัเลือกพระ
สวามีใหก้บันางสีดา ธิดาของ ทา้วชนกจกัรวรรดิ กษตัริยผ์ูค้รองกรุงมิถิลา ซ่ึงพระรามสามารถยกศรของทา้ว
ชนกข้ึนได ้จึงไดอ้ภิเษกกบันางสีดา 
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จากนั้นทา้วทศรถไดแ้ต่งตั้งพระรามให้เป็นรัชทายาท และเตรียมยกกรุงอโยธยาให้พระรามปกครองต่อจาก
พระองค ์แต่นางไกยเกษีไดอ้าศยัค าสัญญาท่ีทา้วทศรถไดเ้คยมอบไวใ้ห้กบันางเม่ือคร้ังสง ครามปราบปฑูต
ทนัตยกัษ์ ขอให้ทา้วทศรถยกราชสมบติัให้แก่พระพรตก่อนพระราม แลว้ขอให้พระรามออกบวชอยู่ในป่า
เป็นเวลา 14 ปี จึงค่อยกลบัมาครองราชสมบติัต่อ ทา้วทศรถไม่อาจปฏิเสธไดจึ้งตอ้งยอมท าตาม แต่ก็เสีย
พระทยัเป็นอนัมากจนลม้ป่วยลง 

เม่ือนั้น 
 

ทา้วทศรถเรืองรัศมี 
ไดฟั้งดงัเอาอคัคี 

 
มาจุดจ้ีดวงชีพชีวนั 

กวดัแกวง่พระแสงขรรคช์ยั 
 

หมายใจจะฆ่าใหอ้าสัญ 
แต่เงือดเง้ือจะพิฆาตฆ่าฟัน 

 
แลว้ทรงธรรมก์ลบัคิดถึงสัจจา 

 
ในวนัท่ีพระราม พระลกัษมณ์ และนางสีดาเดินทางเขา้ป่านั้นเอง ทา้วทศรถก็เสียพระทยัจนส้ินพระชนมล์ง 
แต่ก่อนส้ินใจไดส้ั่งหา้มไม่ใหน้างไกยเกษีและพระพรตมาร่วมเผาศพตน 
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 ไกยเกษี  
 

 

 
กายสีนวลจันทร์ ทรงมงกุฎกษัติรย์ 
      เป็นบุตรีของ ทา้วไกยเกษ ซ่ึงไดย้กนางใหแ้ก่ ทา้วทศรถ กษตัริยแ์ห่งกรุงอโยธยา นางไกยเกษีไดกิ้นขา้ว
ทิพยท่ี์ ฤาษีกไลโกฏ ท าพิธีหุงข้ึนเพื่อขอบุตรใหก้บัทา้วทศรถ นางจึงตั้งครรภ ์และให้ก าเนิดโอรสนาม
วา่ พระพรต 
       คร้ังหน่ึงนางไดต้ามทา้วทศรถไปออกรบกบั ปฑูตทนัตยกัษ ์ท่ีมารุกรานสวรรค ์รถรบของทา้วทศรถถูก
ศรขา้ศึกจนเพลาลอ้หกั นางจึงแสดงความภกัดีโดยการใชแ้ขนของนางสอดเป็นเพลาลอ้รถ ท าใหท้า้วทศรถ
สามารถเอาชนะศึกได ้ทา้วทศรถจึงประทานพรวา่ไม่วา่นางจะขอส่ิงใดจะยกใหท้ั้งส้ิน แต่นางก็ยงัไม่ไดข้อ
ในส่ิงใด 

เม่ือนั้น 
 

จ่ึงโฉมนางไกยเกษี 
เห็นเพลารถแกว้มณี 

 
ตอ้งศรอสุรีหกัไป 

จึงตั้งสัตยเ์ดชะขา้ซ่ือตรง 
 

ต่อองคอ์ภสัดาหาหม่ินไม่ 
จะเอากรแทนเพลารถชยั 

 
อยา่ใหอ้นัตรายชีว ี

 
             จนเม่ือ พระราม โอรสพระองคโ์ตของทา้วทศรถ ไดอ้ภิเษกกบั นางสีดา พระธิดาบุญธรรมของ ทา้ว
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ชนก และก าลงัจะไดรั้บมอบราชสมบติัต่อจากทา้วทศรถ นางกุจจีค่อม ซ่ึงเป็นนางรับใช้ของนางไกษเกษี
ไดม้ายุให้นางทวงขอพรจากทา้วทศรถให้ยกราช สมบติัให้แก่พระพรต แลว้ให้พระรามออกบวชเป็นฤาอยู่
ในป่าเป็นเวลา 14 ปี จึงค่อยกลบัมาสืบราชสมบติัต่อไป 

ทา้วทศรถพิโรธมาก จนเกือบสังหารนางไกยเกษี แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธค ามัน่ท่ีให้ไวไ้ด ้จึงตอ้งยอมท าตาม 
หลงัจากนั้นทา้วทศรถก็เสียพระทยัจนลม้ป่วยลง และส้ินพระชนมใ์นวนัท่ีพระรามเดินทางเขา้ป่าไปนัน่เอง 
ก่อนส้ินใจทา้วทศรถไดส้ั่งหา้มนางไกยเกษีและพระพรตมาร่วมเผาพระศพของพระองค ์

เม่ือพระพรตทราบเร่ืองราวท่ีนางไกยเกษีไปทวงสัญญาดังกล่าวกับท้าวทศรถจนเป็น เหตุให้พระองค์
ส้ินพระชนม ์ก็โกรธจนเกือบประหารนางไกยเกษี พระพรตรีบเขา้ป่าไปตามพระรามกลบัมาครองราชย ์แต่
พระรามก็ไม่ยอมกลบั ยงัยนืยนัท่ีจะอยูป่่า 14 ปี ตามสัญญาท่ีไดต้กลงกนัไว ้
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 กจุจีค่อม 

 

 

 
        เป็นนางก านลัของ นางไกยเกษี ตามเร่ืองของอินเดียกล่าววา่ ช่ือ นางมนกรา เพราะค าวา่ กุจจี นั้น ภาษา
อินเดียแปลวา่ ค่อม แต่ทางไทยเรียกเป็นช่ือวา่ นางกุจจี เป็นผูท่ี้มีบทบาทในเร่ืองรามเกียรต์ิมาก เพราะเป็นผู ้
ท่ีท  าให ้พระราม และ นางสีดา ตอ้งเดินป่า จนกระทัง่พบกบั ทศกณัฐ ์

          นางกุจจีค่อมมีความแคน้เคืองพระราม ท่ีในสมยัเด็กๆ พระรามเคยยิงนางเล่นดว้ยลูกกระสุน จนท าให้
หลงัค่อมของนางกลบัไปตุงขา้งหนา้ และยิงขา้งหนา้ให้กลบัไปตุงทางขา้งหลงั กลบัไปกลบัมา จนนางเจ็บ
แคน้อยูใ่นใจ 

ถึงมาตรกเูป็นค่อมเคา้ 
 

ก็ขา้เก่านางไกยเกษี 
พระรามมาท าดัง่น้ี 

 
ชีวมิีตายจะเห็นกนั 

 
นางกุจจีจึงไดไ้ปยุยงแก่นางไกยเกษีให้ทูลขอราชสมบติักรุงอโยธยาให้กบั พระพรต โอรสของนางไกยเกษี 
แทนท่ีจะเป็นของพระรามดงัท่ี ทา้วทศรถ ผูเ้ป็นกษตัริยไ์ดต้ั้งใจไว ้และยงัยุให้นางไกยเกษีขอให้พระราม
ออกบวชเป็นฤาษีอยูใ่นป่าเป็นเวลาถึง 14 ปีอีกดว้ย 
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รามสูร  

 

 

กายสีเขียว ตาโพลง ปากขบ ทรงมงกุฎกาบไผ่ มีขวานเป็นอาวธุ 

         ตามต านานกล่าววา่รามสูรเป็นตน้เหตุท่ีท าให้เกิดฟ้าผา่ โดยรามสูรเหาะไปเจอ นางมณีเมขลา ก าลงัถือ
ลูกแกว้แวววบัลอยอยูบ่นทอ้งฟ้า ก็ตามไล่จบันาง แต่ไล่เท่าไรก็ไล่ไม่ทนัจึงใชข้วานท่ีเป็นอาวุธประจ ากาย
ขวา้งใส่นางจนเกิด เป็นฟ้าผ่าข้ึน ส่วนนางมณีเมขลาก็ชูลูกแก้วล่อเป็นแสงแวววบักลายเป็นฟ้าแลบ 
คร้ังหน่ึงรามสูรไดสู้้รบกบั อรชุนเทพบุตร รามสูรจบัอรชุนฟาดกบัเขาพระสุเมรุจนเขาทรุด พระอิศวร ตอ้ง
ให ้สุครีพ เป็นผูด้นัเขาใหต้ั้งข้ึนดงัเดิม 

           ต่อมา รามสูรไดสู้้รูบกบั พระราม แต่รามสูรสู้ไม่ได ้จึงขอยอมแพ ้และถวายศรวิเศษของตนให้แก่
พระราม พระรามได้ฝากศรเล่มนั้นไวก้บัพระพิรุณ และพระรามได้น าศรนั้นมาใช้ต่อสู้กบั ทศกัณฐ์ ใน
ภายหลงั 
 


